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:

5269. “Şiddet ve sıkıntılı anlarında duasının kabul edilmesini isteyen kişi,
refah halindeyken çok dua etsin.”
Sıkıntıda olunca insan dua eder, Allah’a yalvarır, sıkıntılar zail olsun ama onu öyle, o
duaların kabul olması için daimen duada olacaksınız. Rahat olduğun vakit de Allah’a dua
edeceksin, sıkıntılar gelmesin, devamlı rahat, ferah içinde olalım diye, doğru yolda olalım
diye. Yani devamlı, bunun hikmeti Allah’ı hatırlamaktır.
Şimdi çoğu insan bir şey oldu mu birine gider, bana yardım et gibisinden, her türlü
şeye. O insan, çoğu insan zorlanır yapamaz, edemez ama Allah Azze ve Celle daima kapısı
açık hiçbir şeyiniz yoksa bile daima dua edin diyor bana.

5270. “Kim, yanında şeytanın yiyecek, yatacak ve dinlenecek bir yer
bulamamasından hoşlanırsa,” Yani şeytan seninle ne yesin, ne içsin ne yatsın senin
evinde istersen diyor,
“Evine girdiği zaman selam versin,” Evde ki çoluk çocuk onlara da selam versin,
olmasa bile selam versin. “Esselâmü Aleyküm dâre kavmin” “Esselâmü Aleyküm” deyip de
“Ve Aleykümselam” kendin selamını alırsın.
“Yemek yerken besmele çeksin.” Besmele çektin mi şeytan seninle yemez,
çekmezsen beraber ortak yiyorsunuz, şeytanı da doyuruyorsun, sen de yiyorsun o zaman.

5271. “Kim kıyamet günü beni hakkıyla görmek ve bana bakmaktan
hoşlanırsa,” Hani kıyamet günü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i görmek isterseniz, kim
istemez? Herkes ister de onu bu sureleri okuyoruz.
“İzeş şemsü küvvirat” Suresini,
“İzes semâün fetarat” Suresini bir de,
“İzes semâün sekkat” Suresini, üç tane sure var Amme cüzünde bunları okursan
muhakkak kıyamet günü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i görürsünüz, yanında olursunuz.

5272. “Kim herkesten güçlü ve kuvvetli olmaktan hoşlanırsa,” Ne yapacak?
“Allah Azze ve Celle’ye tevekkül etsin.” Diyor. Yani ondan daha kuvvetli insan
yok. Kim hakkıyla Allah’a tevekkül ederse, ona kimse bir şey yapamaz. Kimseden korkmaz,
hiç bir zarar olmaz ona, en kuvvetli insan odur. Kuvvet yani şeyle değil vücutla, şunla bunla
diye bir şey yok. Dün Allah kimseye vermesin bizim Londra’da biraz behlülce bir adam,
vücut maşallah şey gibi duvara vursa, yıkar duvarı. Kuvvet fayda etmedi bir şey yapmış galiba
100 sene hapis yemiş. Bir faydası olur mu? İşte olmuyor yani kuvvetle değil de Allah’a
tevekkül etmek lazım ki hiç bir zarar gelmez o vakit kimseden.

5273. “Bir kimse Allah’ın indinde kendisi için ne olduğunu anlamak isterse,
kendisinde Allah için ne var ona baksın.”
Allah sana ne yaptıysa, sen ne varsa içinde daha iyi bilirsin. O Allah katında kat kat
daha fazla olur, öyle bilirsin.

5274. “Kim Allah’ın üzüntüsünü gidermesini dilediğini vermesini, kıyamette
arşının gölgesinde gölgelendirilmesini isterse,” Yani kim böyle bunları kendisi için
isterse tabi,
“Güç durumda olan borçluya mühlet versin veya üzerinden alacağını
kaldırıversin.”
Bazen işte borçlu oluyor, onu sıkıştırıyor insan karşıdan o da çünkü borç vermiş,
Allah rızası için yahut bir mal vermiş, bir şey vermiş. O karşı taraf da hakikaten haklı olarak
ödemeyecek yani şimdiki insanlar gibi değil, alıp da borç alıp da bilmem lüzumsuz işlere
yatıran insan değil de yani hakikaten ihtiyacı olup da borç alıp da ödemedi. Ona biraz mühlet
verirsen Allah Azze ve Celle diyor ki, üzüntüsünü giderir, dilediğini de verir Allah ona,
kıyamette de Allah’ın arşının gölgesinde gölgelendirir, bu insan ona mühlet verirse. Biraz
daha mühlet ver, olmadı sen Allah rızası için onu da, Allah rızası için verirsen çok daha iyi
olur ama dediğimiz gibi böyle alan da borcu lüzumsuz işlere vermemesi lazımdır.
Borç, emanettir çok sıkıntı olunca. Alıyor adam arabasını yeniliyor, evdeki koltukları
yeniliyor, hiç lüzumsuz işlere kalkıyor. Bunlar daha helal olan dediğimiz şeyler, başkaları
daha saçma sapan şey yapıyor yani ahir zaman insanı çok daha acayip olmuş.

5275. “Kim Allah’ı ve Resulü’nü sevmek ve Allah ve Resulü tarafından
sevilmek isterse,” Zaten bu Müslümanın en çok istemesi gereken, lazım olan iştir. Allah
ve Resulünü sevmektir. Bir de Onların da bizi sevmesi, bizim Onları sevmemizden daha
mühimdir. Bunu isterse diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ne yapacağız?
“Konuştuğu zaman doğru konuşsun.” Yalan söylemesin,
“Kendisine verilen emaneti teslim etsin.” Emanete hıyanet etmesin yani bu
mühim şeylerdir.
“Kendisine komşu olanlara iyi komşuluk etsin.” Yani iyilik etsin devamlı, iyi
insan olsun. Yalancı insanı sevmez, emanet verip de vermeyen insana, kim ona itibarla

bakar? Kimse bakmaz. Komşu da, hakkı var, komşuluk güzel, komşuluk iyidir hem dünyada
iyidir hem Allah’ın, Peygamber’in (s.a.v.) sevgisine nail olursun.

5276. “Kim Allah’ın ömrünü uzatmasından, bol rızık vermesinden, kötü bir
ölümden kurtarmasından sevinç duymak isterse, Allah’tan korksun ve akrabasını
ziyaret etsin.”

5277. “Kim Allah’a hoşnut olarak kavuşmak isterse, bana çok salat-ü selam
getirsin.” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).

5278. “Kim imanın tadını bulmak isterse, Rabbine karşı tezellülde bulunmak
kastı ile yün giyinsin.”

5279. “Kim cennetin ortasına yerleşmek isterse, cemaate devam etsin çünkü
şeytan bir kimse ile bulunabilir, fakat iki kişiden uzak durur.”
Yani tek başına evde namaz kılmaktansa cemaatle olsun ki cennette yani cennetin
ortasında, geniş yerde seven insan muhakkak cemaate devam etsin, şeytan tek insana daha
fazla galip gelebilir ama cemaat olunca daha uzaklaşır.

5280. Ondan önceki şeyler bu bütün hadislerde, insanın seveceği şeyleri söyledi
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Ne yaparsa Allah yani yapılacak şey insana bir sevinç, ferah
verir. Bu kaç tane hadis okuduysak burada da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki;
“Köyde oturanın” yahut çölde oturanın
“Kalbi katılaşır, avın ardına düşen gafil olur” Avlanmak da yani bir tür
malayanidir. Avlanmak da fazla ihtiyaç olmayınca tam malayanidir, lüzumsuz bir şeydir.
“Sultana gelen azar.” Yani sultanın yanında oturan yahut sultanın yakınında olan
daha fazla gaflete düşer, daha fazla fitne olur içinde.

5281. “Kim günde yirmi Müslümana, cemaat halinde olsunlar, teker teker
olsunlar, selam verir. O gün ölürse cennet ona vacip olur. O gece ölürse yine durum
aynıdır.”
Selam vermek o kadar faziletlidir ki yani yirmi tane Müslümana günde selam versen,
cennet vacip olur sana.

5282. “Kim müezzini dinleyip, onun söylediğini söylerse aynı onun gibi sevap
alır.”
Müezzinlerin de sevapları çok büyüktür. Oturdunuz ezan duyduğu vakit insan;
Allahuekber Allahuekber Eşhedüen lailahe illallah Eşhedüen lailahe illallah, o sonuna kadar
söylenirse aynı ecri alıyor.

5283. “Ezanı duyup namaza gelmeyen kişinin namazı, namaz sayılmaz, bir
özürden dolayı olursa başka.”
Yani Allah’ın katında makbul olmayan bir namazdır, farz düşer kendisinden ama öyle
makbul namaz olmaz.

5284. “Bir kimse sum’a yaparsa (gösteriş ve yaptığını işittirmek),” Yani bir şey
yaptı, millete işittirmek için bir şey söyledi.
“Allah ona kıyamette bunu işittirir. (Onu teşhir eder.) Riya yapanın da Allah
riyasını gösterir.” Yani bu dünyada zannetmesin ki yapıyorum da kimseye bunun hesabını
vermeyeceğim. Ahireti de düşünsün insan.
“Kim sarpa sardırırsa, Allah da kıyamet gününde onun işini sarpa sardırır.”
Yani insanlara sarp, zorlaştırırsa insanın işini, Allah da onu kıyamet günü zorlaştırır.

5285. “Ameliyle insanlara karşı ün yapmak sevdasında olan kişiyi Allah
yarattıklarının kulağına duyurur. Onu tahkir eder,” Yani hakir eder.
“Herkesin yanında küçük kılar.” Mesela ben işte şu adama bu kadar para verdim,
umreye gittim, bu kadar namaz kılıyorum filan millete duyuruyor onlar şey değil yahut bir
hayır işledi onu da duyurunca, Allah onun amelini böyle hakir gösterir, kıymetsiz olur.

5286. “Bir kimsenin ismi zalim emirle beraber yazılırsa, kıyamet gününde
onunla hasrolunur.”
Onun için istemezlerdi âlimler, eski salih insanlar. Yani iyi olsun, kötü olsun fazla
yaklaşmazlardı, hâkimlere, sultanlara, emirlere çünkü şeyden korkarlardı. Bu isimleri onunla
beraber olmasın diye.

5287. “Şarap içeni (şer’î ceza olarak)” Bu şer’i ceza, şimdi şer’i ceza olmadığı için
bu yapılmaz.
“Kamçılayın. İkinci defa içerse yine kamçılayın. Üçüncü defa aynı şeyi
yaparsa yine kamçılayın. Dördüncü defa aynısını işlerse öldürün.” Diyor.
(Bu hadis-i şerifteki öldürün lafzının mensuh olduğu bildiriliyor.) Daha önce
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanından çünkü devamlı içki içene ölüm yok da
devamlı kırbaç, seksen kırbaç o ama şey olarak yok. Zaten şimdi de şer’i hüküm olmadığı
için kalkıp da tek başına yapılmaz.

5288. “Sabahleyin içki içen, akşama kadar Allah’a ortak koşan gibi olur. Gece
içen, sabaha kadar Allah’a ortak koşan kimse gibi olur. Sarhoş oluncaya kadar
içenin kırk sabah (gün)” Kırk gün yani.

“Allah namazını kabul etmez. Damarlarında ondan bir şey bulunduğu halde
ölen kişi cahiliyet ölümü gibi ölür.” Allah muhafaza.

5289. “Yarım kelime ile dahi olsa haram kana ortak olan kişi, kıyamet
gününde iki gözünün arasında ‘Allah’ın rahmetinden ümidini kesmiştir’ ibaresi
yazılı olarak gelir.”
Yani bir adamı öteki insanı öldürmesi için yarım kelime bile söylesen, kıyamet günü
o yazı kafanda, başının ortasında olur.

5290. “Kim kardeşine bir şefaatte (iltimasta) bulunup, karşılığında verilen
hediyeyi kabul ederse, bununla riba kapılarından bir kapıya gelmiş olur.”
Yani bir insana iyilik yaptın diye o insan sana hediye getirirse, o hediyeyi kabul etme
çünkü bu hediye faiz, riba gibi sayılır. Sen Allah için yapmışsın, orada bir menfaat olunca
onun için ona dikkat etmek lazım, veren de dikkat etsin, karşılığında kabul olmazsa yani
üzülmesin ki bu benim hediyemi kabul etmedi diye çünkü bu hediye olmaz.
Hediye güzeldir de böyle yapılan hatta borçlu olan insan, borç sahibine hediye
getirse, onu da kabul etmesin, o da aynı şekilde. Onlar yani iyi olmayan hediyeler. İnsanlar
şimdi şaşırmış bu adam bana iyilik yaptı, ben hediye yapayım. Allah rızası için yapıyorsun da
bunun vebali var, olmaz.

5291. “Bir kimse borcu ödeyecek veya bir ganimeti ihya edecek bir yardımda
bulunsa, ayakların kaydığı günde Allah onun iki ayağını sabit kadem eder.”

Bu şey yardım etmek için insanlara yardım eden, bu muhtaçlara yardım eden, hem
ganimetten hem borcunu ödeyerek Allah onu kıyamet günü sabit kalem kılar, herkesin
kadem, ayakları kaydığı vakit.

5292. “Kim namazından şüpheye düşerse, selam verdikten sonra iki secde
yapsın.”
Hepimiz bugünlerde kafa dalıyor, üç mü kıldık, beş mi kıldık diye öyle olunca sen
hemen selam verdikten sonra iki secde yaparsın, Allah hepsini kabul eder.

5293. Kim ihlas içinde yürekten; “Lâ ilâhe illellâh* ve enne muhammeden
abdühû ve rasûlüh” derse, cennete girer ve ona katiyen ateş dokunamaz.”
Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ağzından bu güzel Hadis-i
Şerif’i söylüyor, Müslümanlar hepsi ihlasla söylüyorlar, Allah cennete gireceksin diyor bu
akılsız selefi, vahabi ahmakları yok, sen müşriksin diyor. Ya işte; “Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden Abdühû ve Rasûlüh.” Yok, sen müşriksin diye tuttururlar
gene. Yani kendileri asıl müşrik olan, yani bakarsan bu hadise muhalefet olunca kendileri
oluyor çünkü kendilerini haşa Allah, Peygamber yerine koyuyorlar. Yani çok onun için ama
akılsız diye hayvan muamelesi görür onlar, insan muamelesi görse çok şeyleri var onların,
cehennemden çıkmazlar.

5294. “Kim bir iş görüp de ondan nefret duyarsa onu görmemiş gibi olur.”

Allah şahit etmesin derler bazen adamlar içki içer yahut öyle abuk sabuk manzaralar
görürüsün, onları nefretle yani razı olmadan şey yaparsan, sen ona şahit olmamış gibi
sayılırsın.
“Kim de bir işte bulunmadığı halde ona razı olursa, o işte bulunmuş gibi
sayılır.”
Yani bir münker olmadığın halde; “Hadi bana ne dersin yapsınlar, cehenneme kadar
yolları var. Onlar burası hürdür, herkes hürdür, istediğini yapabilir, özgürdür” öyle dersen,
sen de onların, orada olmuş gibi onlara müşterek gibi olur, sana da günah sayılır.
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