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:

5567. “Kim aşure günü çoluk çocuğuna cömert davranırsa, Allah onun
senesinin diğer aylarını bol ve bereketli kılar.” Aşure ayı on muharrem günü eve,
çoluk, çocuğa; erzak, hediye, ne olursa sevindirirse Allah bütün seneyi bereketli yapar o
insana.

5568. “Kim aşure günü kendine ve çoluk çocuğuna cömert davranırsa, Allah
onun senesinin diğer aylarını bol ve bereketli kılar.” Hem kendisi hem ailesine imkân
varsa fakir fukaraya da verse çok daha bereketli olur o sene.

5569. “Kim bidat sahibine saygı gösterirse, İslam’ı yıkmasına yardım etmiş
olur.”
Bir kötü bir bidat yapan, bidat dediği yeni bir şey olup da bidatın da iki çeşidi var.
İslam’ın dışına, ters, emrettiği şeye ters olan şey o bidat, kötü bidattır, yeni bir şey
öğretiyor herkes onu yapıyor, o kötü bir şeydir. Ona saygı gösteren insan da o İslam’ı
yıkmasına yardım etmiş gibi oluyor. Ama bir de hasene var, İslam’ın emrettiğinin o aynı
şekilde olanlar da bidat-ı hasene derler onlara, onlarda bir zarar yok.

Şimdi bu Vahabi cinsi insanlar, Vahabi cinsiyetli insanlar; “Bidat bidattır” diyor
hâlbuki iki çeşit var birisi İslam’ın yıkılmasına yardım eden, o şeytanın emrettiği şekilde
onu bizde de hiç kimse kabul etmez ama mevlide bidat diyorlar. Mevlit bidat, hasene denir
ona yani güzel bir şey. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayatını anlatır. Annesinin ta
Âdem Aleyhisselam’dan beri gelen bir güzel bir şeyler anlatır yani bu minval üzerine.
Bazen bizim buralardaki âlim diye geçinen yahut otorite, memlekette otorite insan
bazen yanlış yapıyorlar, mevlide de bidat diyorlar. Hatta bir ara Kıbrıs’ta minberlerde
söylemişlerdi mevlit bidattır, sakın yapmayın. Zaten bizim Kıbrıs’ta yahut başka yerlerde
çoğu yer var öyle ki İslam’dan, Allah’ı, Peygamber’i andıracak şey kalmamış. Namaz de kıl
sen, kılmaz! Her türlü şeyi yaparlar bir mevlit kalmış. Müslümanız diye ona saygı
gösteriyorlar, gelseler bile işleri varsa açık olsa bile kafasına bir şey takıyor ki mevlide
geldim, Allah’a hürmet ediyor.
Bizim hikmetsiz âlim geçinen insanlar ona da bidat deyip, onu da kaldırdıktan
sonra tamam artık bizim çan sarıp da ondan sonra kliseye gidecekler, başka şey yok. Bu
bazı şeyler dikkat etmek lazım. Bazıları her şeye aynı söylüyor ya siyah ya beyaz diyecek,
olmaz. Biraz da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şanını yüceltip de bir yerde toplanıp
herkes salat-u selam okuyup, Fatihalar okuyup, ayetler, Kur’an’lar okunuyor orada neresi
bidat
onun?
Yani
neresi
kötü?
Güzel
bir
şey.

5570. “Kim Müslümanların idaresini elinde bulundurur da yoksula,
mazluma, ihtiyaç sahibine kapısını kapatırsa,” Bir insan, Müslümanların her hangi bir
şey diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “emrin nasi şeyhen” yani her herhangi bir şey ta en
küçük bir şey olabilir. Muhtar olabilir, bilmem kim yani muhtar yahut daha az da olur,
daha yüksek olur yani insanların ihtiyacı olup da gelip de onlara yardım etmezse, Allah
onun yüzüne kapısını kapatır.
“Allah da onun muhtaç olduğu bir zamanda ona rahmet kapısını kapatır,
ihtiyaç içinde onu kıvrandırır.” Allah’a herkes muhtaçtır, kim olursa olsun, zengin
olsun, fakir olsun, mevki sahibi olsun. İhtiyaç dediğimiz yani gidip de para, sırf para
değildir ihtiyaç. Sıhhattir ihtiyaç, huzurdur ihtiyaç, sevgidir ihtiyaç. Her türlü ihtiyaç var
onu Allah’ta bulursun. Onu da insan gelip de sana yardım istese yahut seninle bir halini
anlatmaya gelip de onu kabul etmezsen Allah da senin yüzüne o kapıyı kapatır, kıvrandırır
seni. Allah muhafaza.

5571. “İçinizden her kim bir işin başına geçip de hüsn-ü niyetle çalışmak
isterse, Allah ona salih bir vezir gönderir. Unuttuğunda ona hatırlatır,
hatırladığında da ona yardım eder.”
Bu en güzel şey Allah’ın insana iyi bir yardımcı göndermesi, vezir dediği bakandır,
bakan dediği yani yardımcı demek. İster cumhurbaşkanı olsun, ister normal adam olsun,
ister herhangi bir insan, vezir dediği yanındaki iyi yardımcı gibi o sana salih adamdır.
Unuttuğun vakit neyi unuttuğunu hatırlatır. Hatırladığın vakit de yaptırtır. Yapmana
yardımcı olur.

5572. “Kim Müslümanların işinin başına geçerse ve gidişatı güzel olursa,
onların kalplerinden saygı görür.” Onlar, Müslümanların başına geçip de Allah rızası
için doğru yolda, istikamette olan insan, o güzel yolda giden insana, onların kalbinde hem
heybet olur ona karşı hem saygı olur.
“Onlara iyilik elini uzatırsa onların muhabbetini kazanır.” Yardımcı olursa
hem insanlar sever, o insanı yardım eden insanı sever.
“Onların mallarını korursa, Allah da onun mallarını çoğaltır.” Bu memlekette
yapılan beytülmal gibidir yani bu şey İslam hazine, insanların malıdır onu koruyup da
insanlara yardımcı olunca, onun da hem bereketi olur hem çoğalır. O mal çoğalır kendi
malı da çoğalır.
“Güçlüye karşı zayıf olanı korursa, Allah gücünü artırır. Onlara adil
davranırsa, Allah ömrünü uzatır.” Bu insanın. Burada çok mühim bir hadistir. Hepsi
mühimdir ama bu çok güzel bir hadistir çünkü bu, Allah’ın insanlara sevdiği bir kulunu
gönderirse onlar için güzel bir şanstır. Şanssızlık değil şimdi şükretmek lazım. Buradaki bu
hadis yani hükümet yahut idare, İslami idareyi gösteriyor bu.

İki gün önce daha yeni geldik İtalya’dan da o bir yer var, dünyanın en meşhur yeri
güya. Orada iki tane aile vardı dünyanın en zengin aileleriymiş onlar. Onlar tefeci, parayı
tefecilikten alıp da herkese şey getirmiş. Meşhur ne kadar sanatçı varsa gelmiş bir hayli
heykelleri meykelleri, evler, saraylar yapmışlar onlara yetmemiş, papalığı filan onlar kendi
idare ediyor. Orada bir tane bir adamın biri, meşhur o da bir kitap yazmış. “Nasıl politika
yapacaksınız?” Diye kitabı var, şimdiki bütün dünyanın politikacıları o kitabı okur. Hiç
merhamet etmeyeceksiniz, hiç kimsenin gözyaşına bakmayacaksınız, binlerce adamın
kanına gireceksiniz siz, bu hükümetin başına yahut kuvveti elinize alacaksınız diye bir
kitabı var adamın. Bunu bu adamlar okur, dünyayı böyle idare ederler.
O demek ki Allah’ın emrettiği budur, onlar istediği kadar şey yapsınlar ne sevgi
kalır onlara karşı ne bereketleri var ne ahirette şey yapacakları var. Allah’ın emrettiği şekil
budur. Buna tabi olmak lazım ki hem dünyada kazançlı olur hem ahirette çünkü onlar
dünyayı soydular gene de ekonomik kriz, ekonomik kriz diye kıvranıp dururlar. Dünya
ellerindeydi dünyanın en zengin yerleri oralar gene de bir fayda etmedi ama Allah’ın
dediği, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek sözleri diyor; “Onların mallarını
korursan Allah onun malını da çoğaltır. Güçlüye karşı zayıf olanı korursa, Allah gücünü
artırır.”
Onlar ne diyor? Zayıfı ez, öldür hiç umurun olmasın sen onların cesetlerinin
üstünde yükselirsin, o şeytanın emridir. “Onlara adil davranırsa Allah ömrünü uzatır”
diyor onlar da uğraşıyorlar doktorlarda, hastanelerde bütün hayatlarını öyle geçiriyorlar.
Hâlbuki işin kolayı var burada ona bakmazlar, nefislerinin, şeytanın emrettiği şekilde
gitmek isterler. Allah’a şükür İslam nurdur, güzelliktir, Allah’a şükür bize nasip olmuş. Bu
büyük bir nimettir.

5573. “Merhamet etmeyen, merhamet görmez.” Sen zulmedeceksin, sana
merhamet edecekler öyle bir şey olmaz. Sen de merhamet göremezsin.

5574. “Merhamet etmeyen, merhamet görmez. Affetmeyen affedilmez,” Sen
başkasını affetmeyeceksin gelip de seni affetmelerini isteyeceksin, olmaz affetmezler.
“Tövbe etmeyenin tövbesi kabul olunmaz.” Tövbe etmeden bir şey olmaz.
Tövbe edeceksin Allah’a döneceksin o vakit tövben kabul olunur.

“Günahlardan çekinmeyen korunmaz.” Günahtan korunacaksın ki sen
korunasın.

5575. “Yerdekine merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez.”

5576. “Kim insanlara merhamet etmezse, Allah da ona merhamet etmez.”
Bunlar İslam’ın emirleridir, 124.000 peygamberin emirleridir. Merhamet, insanlara
merhametli olmak, merhametli olan insan, Allah rahmet verir kendisine. Onlarda, kâfirde
merhamet aramayın, merhametli gibi gözükse bile sırf göz boyasın diye başka şey değil.
Onun için sen merhametli ol ne kadar sana şey olsa bile gene merhametli davranmak
lazım.

5577. “Müslümanların işini önemsemeyen, onlardan değildir.”
Müslümanların ne gibi onlara yararlı şey varsa yahut kötü şey varsa onunla ilgilenmek
lazım, bakmak lazım. Onlarla ilgilenmeyip bana ne derse onlardan değil sayılıyor.
“Kim sabah akşam Allah, Resulü, Kitap’ı, İmamı ve tüm Müslümanlar için
öğüt verici olmazsa, o onlardan değildir.” Öğüt isteyene, bir şey sorana siz de
muhakkak bildiğinizi söylemeniz lazımdır. Başka türlü mesuliyet altında kalırsınız.
Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin, bilmediğiniz şey varsa o vakit başka. Bilmediğiniz şeyde
söylemek gerekemez.

5578. “Hayâsı olmayan fâsık kişinin arkasından yapılan gıybet de günah
olmaz.”
Zaten çünkü adam hata yapıyor hayâsız insan, insanlar ondan sonra diyecek ki bu
normal bir şeydir onun için onu gıybet etmek günah değil Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
diyor.

5579. “Allah’a istiğfarda bulunmayanı, Allah bağışlamaz.” Tövbe istiğfar
etmek lazım, başını eğmek lazım. Onu istiğfar etmeyen, günahından arınmaz. İstiğfar da
kolay, zor bir şey değil.
“Tövbe etmeyeni Allah affetmez.” Tövbe edeceksin ki Allah affetsin seni,
yapmışsın günahı ondan sonra dolaşıyorsun, umurun değil o vakit günahınla gidersin.
“Merhamet etmeyen kişiye Allah merhamet etmez.” Merhamet etmezsen de
sana da Allah merhamet etmez. Allah’ın merhameti en mühim şeydir.

5580. “Sabretmeye çalışan kimseye, Allah sabrı ihsan eder. İffetli olmayı
isteyeni, Allah iffetli kılar. Zengin olmak isteyeni, Allah zengin kılar. Kişiye
sabırdan daha geniş, daha iyi bir hayır verilmemiştir.”
Allah’tan istedikten sonra Allah verir diyor.

5581. “Kim insanlardan bir şey istemeyeceğine bana söz verirse, ben de ona
cenneti garanti ederim.”
Allah’tan isteyeceksin, insanlardan isteme diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
Allah sana gene bir insan vasıtasıyla gönderir. Bu çok gene güzel bir şeydir ki Allah’a
tevekkülü gösteriyor.

5582. “Kim benim şu teklifimi kabul ederse, ben de onun cennete girmesini
kabul ederim; insanlardan bir şey istemesin.”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki; bunu kabul eden insan ben de onun cennete
gireceğine tekeffül ediyorum, kabul ediyorum diyor, insanlardan bir şey istemesin.

5583. “Kim rıfktan mahrum olursa bütün iyiliklerden mahrum olur.”
Rıfk gene merhamet gibi, bir yumuşaklık, rıfk, o güzel huy demektir yani. Onda
olmayan hiçbir hayır yok o insanda demek.

5584. “Kim Kureyş’e ihanet etmek isterse, Allah onun ihanetini başına
geçirir.”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kabilesidir, ona Nebi-ül Kureyşi diyor. Ona dil
uzatmak olmaz. Ona dikkat etmek lazım.

5585. “Allah kime hayrı murat ederse, onu dinde fakih kılar.”
Din işleri, dini bilir, helali, haramı anlar, insanlara da öğretir.

5586. “Allah kime hayrı murat ederse, onu dinde fakih kılar ve doğru yolu
ona ilham eder.”
O mühimdir, Allah hepimize o güzel şeyi versin ki dini, İslam’ı hakikaten anlayıp
başka sapık fikirlere gitmeyelim diye bir de doğru yolu ilham etsin bize. Doğru yolda olup
da başka yola kaçan insanlar çok oluyor.

5587. “Kim güç durumda olana kolaylık gösterirse, Allah ona hem dünyada
hem ahirette kolaylık gösterir.”
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