HADİS DERSLERİ
EsselamuAleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim.
VesselatuVesselamu 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:

5605. “Sizden birinin mescitte ayakkabısını önüne koyması namazın
tamamındandır.”
Namazda insan, namaza durunca aklı başka yerde takılı kalmasın diye yani
ayakkabıyı çıkardığı vakit karşısına koysun ki acaba ayakkabı gider mi kalır mı diye
düşünmesin, karşısındadır ayakkabı. Bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in eskiden tabi
şimdiki zaman gibi değil elbise de ayakkabı da kıymetliydi, kolay bulunmazdı onun için
insanın aklı orada kalır. Ne gibi şey varsa takılacak, aklında kalacak onu ya muhafaza
edeceksin yahut karşına koyacaksın ki namazın tamam olsun diye.

5606. “Cennete girmek, cehennemden kurtulmak nimetin tamamındandır.”
Yani nimet nedir? Tam olarak cennete girdiğin vakit tam nimete hâsıl olmuşsun,
cehennemden kurtulmuşsun.

5607. “Birinizin evinden çıkıp camiye kadar gitmesi sırasında bir ayak sevap
yazılmasına, diğeri de bir günahın silinmesine sebep olur.” Şimdi mescitte namaz
kılmak çok mübarek hem sevabı çok hem oraya giderken de sevapla, sevap yazılıyor,
günahlar af oluyor her adımda.

5608. “İyi bir komşu, geniş bir ev, iyi bir binek Müslüman olan kişinin
mutluluğundandır.”
Dünyadaki mutluluğu Müslüman insanın iyi komşu, güzel komşu, güzel geçinilecek
komşu. Güzel ev, geniş olsun dışarıda dolaşınca insan Allah herkese genişi versin. Binek,
iyi bir binek eskiden at, hayvandı şimdi artık arabalar var. Müslüman olduktan sonra bir
mani yok yani bunları imkânı olduktan sonra almasına hiçbir mani yok. Bunlar saadet
vesilesidir inşallah.

5609. “Kişinin sakalının hafif olması saadetindendir.” Çok sakal, kaba sakallı
diyor, bazıları da seyrek sakallı oluyor onun için seyrek sakalı olan insan üzülmesin o da bir
saadet vesilesidir.

5610. “İyi ahlak kişinin saadetindendir. Kötü ahlak da” şekavedine delalettir,
“alçaklığındandır.” Şekavetteki insan huyu kötü bir huy olan insanın, iyi huylu insan da
saadet ehlidir.

5611. “Ömrünün uzunluğu, Allah tarafından kendisine çok ibadet etme
istidadı verilmesi, kişinin mutluluğuna işarettir.” Ömrü uzun olmuş da hiçbir şey
yapmamış o bir fayda yapmaz. Ama ömrü uzun olup da Allah’a ibadet edip, Allah’ın
yolunda olan insan saadet ehlidir.

5612. “Malayaniyi terk etmesi kişinin İslami güzelliklerindendir.”
İslam’ı, bu çok hepsi güzel hadis de bu da mühim hadislerden birisidir. Kendisini
alakadar etmeyen şeyi, ondan uzak durması, her şeye karışmaması insanın saadetindendir o
da, iyi Müslüman olmasına delalettir. Her şeye karışıp da her şeyi karıştırmak iyi değil. Seni
alakadar etmeyen şeylere karışma diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).

1356. “Şunlar peygamberlerin sünnetlerindendir: Hayâ, hilm, hacamat,
misvak, koku sürünmek, çok evlenmek.”

5614. “Allah’ı zikretmek, Allah’a sevginin belirtisidir.” Allah’ı seviyor ama hiç
Allah lafzası ağzında olmuyor. O demek Allah’ı sevmiyor demek.
“Allah’ın zikrinden hoşlanmamak,” Bazı insanlar Allah’ı hiç anmak
istemezlerdi.
“Allah’ı sevmemekten ileri gelir.” Eski zamanda Allaha ısmarladık bile
demezlermiş bu elli, atmış, yetmiş sene önceki insanlar, insanlara hükmeden insanlar, o
sevmezlerdi. O Allah şey yapmak istemezlermiş. Allaha ısmarladık demeyin derdi. Demek
ki Allah’ı sevmiyorlardı, Allah da onları sevmez.

5615. “Cuma günü yıkanmak, sünnet olmak, bıyıkları almak, sakal
bırakmak İslam’ın fıtratındandır” Müslüman insanın şeyleri; Cuma günü boy abdesti,

gusül yapmak, sünnet olmak ondan sonra bıyıkları düzeltmek, sakalı bırakmak, bu İslam’ın
fıtratındandır.
“Çünkü Meccusiler bıyıklarını inadına salıverip sakallarını iyice tıraş
ederler. Şu halde siz onlara muhalefet edin. Bıyıklarınızı (altlarından) alın,”
Yani bıyıkları şimdi bazıları kökünden kazıyorlar acayip bir şekil alıyor. Bunlarda
daha fazla var yani Ehl-i Sünnet de var ama daha fazla selefi, vahabi olanlar doğrudan
bıyıklarını kökünden kazıyor ne hikmetse onu da anlayamadım. Ama usul olarak Şeyh
Efendi (k.s.)’nin yaptığı gibi meşayihlerin yaptıkları gibi bıyıkları bırakıp da düzeltmek,
uzatmak değil de düzeltmek.
“Sakallarınızı bırakın.”

5616. “Nişanlanmasının huzurlu geçmesi” yahut “mehrinin tam verilmesi,
rahminin faal olması kadının mutluluğunu gösterir.” Yani uğurlu kadın. Bazı insanlar
her şeyde bir uğurlu, ev alır, uğursuz ev olur, evlendiği vakit de ev uğursuz olur ama bu
hanım uğurlu hanım. Nişan olması ondan sonra mehir vermesi, ev düzmesi kolay olan
insan, onlar şeye işarettir onun uğurlu, iyi bir hanım olmasına işarettir.

5617. “İçinizden kimi namazı tam kılar, kimi yarı, üçte biri, dörtte biri hatta
onda birine ulaşıncaya kadar eksik kılar.”
Namaz kıldığı vakit insan tam kılmasına dikkat etmesi lazım Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in demek sahabelerde de onlarda da bizim ihvanlar gibi bazıları jet gibi kılarlar,
bazıları yavaş kılarlar bazıları şey. Demek Peygamber (s.a.v.) bazılarını tam olarak görmüş
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bazılarını yarım görmüş, yarısı, üçte bir, dörtte bir ta ki
onda birine inene kadar kılan varmış.

5618. “Ölüyü kabre koyarken Peygamber Aleyhisselam şunu okudu;
Minhâhalaknâküm ve fîhânüıydüküm ve minhanuhricükümtâratenuhrâ*
Bismillâhi ve fî sebîlillâhi ve âlâ millatirasûlillâh”
Yani bu, bundan yarattık sizi, topraktan yarattık, toprak olacaksınız ondan sonra
gene bir defa daha topraktan kalkıp çıkacaksınız. Allah ismiyle, Allah’ın yolunda
Peygamber’in milletine gömdük sizi diye şey yapar. Mevta böyle gömülüyor.

5619. “Kişinin gurbette ölmesi şehadettir.” Yani vatanından uzak bir yerde
ölmesi şehadettir ona.
“Can çekişirken, gözünü sağa sola çevirip bir yabancıdan başka kimseyi
görmeyerek çoluk çocuğunu hatırladığı zaman aldığı her nefese karşılık” Bu insan
gurbette ölüyor bakıyor kimse yok hep yabancı ne oğlu var ne kızı var ne akrabası var ne
kimse var o haldeyken her aldığı nefese binlerce günahını affeder. Allah bir zorluk verdi
mi onun da karşılığında büyük bir ikramda bulunur.
“Allah binlerce günahını affeder, ona binlerce sevap yazar ve şehitler mührü
ile mühürler, canı çıktığı zaman.”

5620. “Ani ölüm mü’min için rahatlıktır. Facir için esef verici bir
yakalamadır.” Mü’min olan için her ne zaman ölse, o bile rahatlıktır yani ani kalp krizi
geçirdi, bir şey oldu. O mü’min için bir şey değil rahatlıktır ama facir olan yani günahkâr
olan insan için esef verici yakalanmadır. Yani tövbe etmeden yakalanmış diye esef
vericidir.

5621. “Ani ölüm mü’mine hafiflik, kâfire ise gazaptır.” Ani ölüm birden şey
yapar o hafifliktir yani o Allah’ın emriyle Allah’ın katına mü’min olarak gittiği için
hafifliktir bir şey yok. Kâfirlere ise gazaptır, iyi değildir demek kâfirlere.

5622. “Allah’ın Kitabı’ndan öğrendiklerinizle amel etmeniz gerekir.”
Kur’an’da ne yazıyorsa, Allah’ın emirlerini, onu yerine getirin. Allah Kur’an’da Allah’a şirk
etmeyin tek Allah Azze ve Celle’ye iman edin diye şehadet getirin diyor. Ondan sonra
namaz kılın, oruç tutun, hacca gidecek kadar sağlığınız, paranız varsa gidin, zekâtınızı
verin. Bunlar Allah’ın emirleri tabi bunların tafsilatı yazmıyor. Nasıl, ne yapacağız diyor?
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki;
“Kimse onu terk etmekle mazur olamaz.” Biz bunları şey yaptık, bildik ama
yapamadık. Ee özür, ne özür kabul olmaz bunlarda, hepsini yapacaksın.
“Allah’ın kitabında yoksa” Az önce dediğimiz gibi hacda ne yapılacak? Nasıl
vakfeye durulacak? Ne yapılacak diye hangi gün olacak? Yazmıyor Kur’an’da.
“Benim sünnetim geçerlidir.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize göstermiş,
O’nu takip edeceğiz. Kaç vakit namaz kılınır? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) beş vakit
namaz kılmış. Şimdi üç vakit kılıyorlar, olmaz.
“Eğer benim sünnetimde de geçmiyorsa,” Bazı şeyler Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in, mesela teravih namazı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) farz olmasın diye kılmadı
hepsini beraber. Hazreti Ömer (r.a.) zamanında yirmi rekât kılındı. O vakit;
“Ashabımın sözleri muteberdir” Yani sahabeler ne derse, onlara da tâbi
olacağız, onların yaptıklarına da tâbi olacağız.
“Çünkü ashabım gökteki yıldızlar gibidir.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
ashabına yıldızlar gibidir diyor.
“Hangisini rehber alırsanız, doğru yolu bulmuş olursunuz.” Eski insanlar
yıldıza bakıp yolunu bulurdu şimdiki önüne bakıp da bulamıyor o başka ama odur yani.

“Ashabımın ihtilafı ayrıca sizin için bir rahmettir.” Şimdi ashap her birisi bir
şey görmüş bir şey içtihat etmiş hepsi müçtehittir ashapların. Onların da, herkes onların
yapabileceği gibi yapamaz onun için hangi sahabeyi sen işine gelen yani kolayına gelen şeyi,
ona tabi olacaksın. Ondan ayrılmayacaksın. İşte şimdi dört tane mezhep var sahabelerden
sonra kalan, onların birine tabi olacağız inşallah.
Şimdi çıkmış yok mezhep olmaz. Mezhep düşmanları var. Kur’an’dan başka şey
kabul etmeyiz diyenler var. Eskiden Hadis-Kur’an derlerdi şimdi Hadisi de kabul
etmiyorlar. Kur’an yalnız derler. Yani Allah yardım etsin Müslümanlara.

5623. “Yavaş ol ey delikanlı!” Dikkat et diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ona
şey yapıyor yani azarlar gibi diyor.
“Bugün haramlardan gözünü kim korursa mağfur olur. (Arife günü
kastediliyor.)” Yani mağfirete ulaşmış olur. Yani oraya buraya fazla bakma, o hangi
gündür? Arife gün kastediliyor çünkü o vakit insanlar, o haldeyken bazen bazı görmemesi
lazım insanların şeyler var onun için dikkat et, gözünü muhafaza et dedi Peygamber
Efendimiz (s.a.v.).

5624. “Allah’tan gafil olmayın. (Yaşantınız) O’nun bir lütfu ve size verdiği
bir mühlettir.” Bu yaşantımız zannetmeyin ki biz hiçbir mesuliyette olmayacağız
gibisinden zannetmeyin. Dikkat edin bu mühlettir, Allah size vermiş salıvermiş bu
dünyaya ne yapacağınızı size söylemiş. Siz de dinler misiniz? Dinlemez misiniz? Ona göre
size muamele edecek.
“Eğer son derece huşu içinde bulunan gençler,” Yani bu salih gençler.
“Çok rükû eden ihtiyarlar,” İbadetli ihtiyarlar.
“Otlayan hayvanlar, meme emen çocuklar olmasaydı üzerinize azap
dökülürdü de dökülürdü.” Azabı üstünüze dökerdi. Yani bu insanların hatırı için o salih
gençler, ibadet eden ihtiyarlar, otlayan hayvanlar, dilsiz hayvanlar, meme emen çocuklara
Allah merhamet ediyor ki bu insanlara azabı indirmiyor.

5625. “Ey kavm! Buna dikkat edin. Sizden önceki milletler peygamberlerine
karşı geldikleri, kitaplarının bir kısmı ile amel edip, diğer kısmını bıraktıkları için
helâk olmuşlardır.”
O helâk olan insanlar hem peygamberlerine inanmamışlar hem kitaplarını da tahrip
edip birbirlerine karşı kullanmışlar helâk olmuşlardı onlar. Eski, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in söylediği Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den önce Tevrat, Zebur, İncil vardı ama
Tevrat’ı zaten çok tahrip ettiler Yahudiler. Ondan sonra İncil geldi, İncil de binlerce
yapıldı. Hakikilerini ortadan kaldırdılar ötekileri kaldı onun için helâk oldular hepsi ama
Kur’an-ı Azimüşşan;
“Kur’an’ın içindekiler birbirlerini yalanlamak için inmemiştir.” Yani bir İncil
bir şey diyor, öteki İncil tam tersini diyor. Kur’an-ı Azimüşşan öyle değil birbirini
yalanlamak için değil.
“Bilakis içindekiler birbirini doğrulamaktadır.” Allah’ın kelamı, Allah en
mükemmelini yapmış.
“Ondan bilip anladıklarınızla amel edin.” Bazen insan okuyor acaba ne? Bu ne
kast oluyor diyor? Kast olunanı bilirsen onunla amel et.
“Bilmediklerinizi onu bilene havale edin.” Bilen yoksa Allah’a havale edin.
Allah Azze ve Celle, her şey O’nun yanındadır. Bu Kur’an-ı Azmüşşan bu kadar 1500
seneye yakındır tefsir olunuyor. Denizden değil, deryalardan değil bütün bu kâinattan bir
nokta bile değil yani o yapılan o kadar az bir tefsir var. Onun için kalkıp da insan, ben
Kur’an’ı biliyorum, tefsir ediyorum diye söylemesin.
Allah muhafaza etsin, Allah hepimize inşallah Kur’an’la amel etmeyi nasip etsin.
Kur’an’ın bereketi üzerimize olsun. Kur’an-ı Azimüşşan yani Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in en büyük mucizesidir. Onun bereketi kıyamette de ahirette de olacak.
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