HADİS DERSLERİ
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Gale Resulullah (s.a.v.); Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif’inde buyuruyor:

5675. “Vallahi Besmele çekinceye kadar şeytan onunla yemek yiyordu.
Besmeleyi çekince kustu, karnında hiçbir şey kalmadı. (Resulullah’ın yanında
yemek yiyen ve ancak yemeğin sonda ‘Bismillâhi evvelihî ve âhırih’ demesi
üzerine bu hadis varid olmuştur.)”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanında bir sahabe yemek yiyordu, Besmele
çekmeden, sonra aklına geldi “Bismillâhi evvelihî ve âhırih” başında sonunda Besmele,
Bismillah diye şey yapınca şeytan onunla beraber yiyordu, şeytan o Besmeleyi duyunca
kusmuş, bir şey karnında da kalmamış. Besmele mühimdir, yemek yerken yemeye
başlarken muhakkak Besmeleyi çekin hatta Fatiha okursanız daha da iyi olur. Yemek
sonunda da gene dua yapıp da yemekten kalkarsınız bereketli olur size faydası olur,
şeytana hiçbir şey gitmez.

5676. “And olsun ki” Allah’a yemin ediyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Adn cennetine bir kavim herkesten önce varmıştır.” Cennetler sekiz cennet,
her birisinin adı değişiktir. Adn cenneti onlardan birisidir, ona bir kısım insanlar herkesten
önce varmıştır yani.
“Onlar bu dereceye ne çok namaz kılmakla ne de oruç tutup, umre
yapmakla varmışladır. Lakin Allah’ın eşref saatini yakalamışlar, kalpleri titremiş,
gönülleri Ona mutmain olup yatışmıştır da herkesin güzel bir mevki hem insanlar
nezdinde hem de Allah katında güzel derece ihraz etmekle geçirmişlerdir.”
Bu namaz kılarken, ibadet ederken Allah’a yönelmişler. Şimdi çoğu insan gidiyor,
namaz da kılıyor, şey yapıyor, başkasını beğenmiyor, biz çok namaz kılıyoruz, bizden daha
iyisi yok deyip de onlar namazlarına güvenerek, ahirete güya gidiyorlar ama mühim olan
Allah’a yönelmek, Allah için yapmak bu işleri. Onun için çok namaz, niyaz öyle bir yere
bağlı olup da onun edebini, terbiyesini almadıktan sonra hiçbir faydası yok. Görüyoruz işte
önümüzdeki bu günlerde en vahşi insanlar, bu kendilerine Müslüman deyip de hiç alakası
olmayan insanlardır. Mutmain, insanlar indinde de sevilen insan olur o, Allah katında da
derecesi yüksek olur.

5677. “Vallahi” Yemin ediyor gene Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Mirasçılarım benden sonra bir dinarı bile paylaşmaz.” Peygamberler para,
dirhem, dinar miras bırakmaz diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onun için kimse bir şey
beklemesin.
“Ailemin nafakası” Yani hanımlarının kalan arkadaki onların nafakası
“Ve memurların maaşından başka ne bıraktımsa beytü’l mâl’indir.” Yani
ancak arkadaki aile, ev halkına nafakası var, bir de oradaki İslam memurları ne gibi onların
maaşları var, ondan başka hiçbir şey bırakmadım diyor. Onları da beytü’l mal yani hazine,
hazineye kalır.

5678. “Vallahi” Gene yemin ediyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) vallahi diyor.

“Dünya ahirete oranla, kişinin parmağını denize batırıp da ne kadar su ile
dönecek diye intizarda” Yani beklentide
“Bulunması gibidir.” Yani dünya dediğin göz açıp kapayana kadar derler ya o.
Ahirette bu kadar çok uzun yaşadık diye ne kadar sıkıldık, ne kadar bugünler uzundur diye
insan çok uzun yaşıyor zannediyor. Hâlbuki ebediyet âlemine göre hiçbir şeydir. Denize
parmağını batırıp çıkarırsan hiçbir şey yok elinde aynı şekilde bu dünya hayatı bu kadardır.
“Öyleyse kişi artık bu neden ibarettir, anlasın.” Yani bu kadardır, insan anlasın
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ibret alsın ki elini denize batırıp çıkarınca ne kadarsa
yani hiçbir şey yok elinde, dünya da o kadar hiçbir şeydir, onun için vaktinizi boşuna
kaybetmeyin diyor.

5679. “Vallahi” Gene yemin ediyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allah’a and,
yemin ediyor.
“Siz hasislik,” Hasislik dediği yani cimrilik,
“Korkaklık, cahillik ediyorsunuz.” İnsanoğluna uyansın diye Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) bunu söylüyor.
“Siz kendi kıymetinizi bilmiyorsunuz.” Yani sizin kıymetiniz bundan daha
yüksektir, böyle bu kötü hasletlerle olmayın diyor.
“Rabbül Âlemîn’in arzda son yarattığı yer Vâdi-i Fâtima’dır.”

5680. “Vallahi” diyor “Bir adamın kalbine iman girmez, ey Ehl-i Beyt, sizi Allah’a
ve Bana yakınlığınızdan dolayı sevmedikçe.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Ehl-i Beytine hürmet etmeyip, sevmeyen insanın
kalbinde iman yok. İstediği kadar namaz kılsın, istediği kadar oruç tutsun. İman yok onda
şey var İslam olabilir ama iman dediği yakîndir, Allah’a tam inanmaktır.

5681. “Vallahi cehenneme giren orada kalmadıkça çıkmaz. Bir hukub seksen
küsur senedir.” Bir insan cehenneme girdi Allah etmesin, Allah kimseyi o cehenneme
düşürmesin. Oraya girdi mi hukub diyor, hukub dediği seksen sene, küsur senedir yani, seksen üç,
seksen beş öyle bir senedir.
“Bir sene üç yüz altmış gündür. Bir gün sizin saydıklarınızdan bin senedir.” Allah
bu insan dediği Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in az önceki Hadiste akıllı olun, ahmaklık yapmayın,
bu seneler ahirette binlerce sene olacak hem de cehennemde. Kimseye eziyet etmeyin, kimsenin
hakkını yemeyin, Allah’ın dediğine itaat edin. Yaptınız günahlar varsa affolur, tövbe ettikten sonra
af kapısı açıktır.

5682. “Vallahi Meryem’in oğlu (İsa ahir zamanda) hâkim ve adil olarak mutlaka
inecektir.” İsa Aleyhisselam şimdi bizim bazı ahmak, âlim diye geçinen insanlar İsa
Aleyhisselam’ı öldü zannediyor. Bu İsa Aleyhisselam ikinci göktedir, ahir zamanda inecek
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de dediği budur. Hâkim olarak, adil olarak adaletle inecektir.
“Haçı muhakkak kıracak,” Bu Hıristiyanlar görecek o vakit ki haç artık İsa
Aleyhisselam karşılarında gene de kabul etmeyecek, haça tapan olacak onun için İsa Aleyhisselam
haçı da kıracak.
“(Hıristiyanlığı kaldıracak)” İslam’dır din, din İslam’dır başka yok.
“Domuzu öldürmeyi mubah kılıp, öldürecek,” Domuz da bırakmayacak çünkü
domuz küfrün en koyu simgesidir. Domuz yiyen insan Allah’a yüzde yüz karşı gelmiştir, o tövbe
etmedikçe büyük bir azaba düşer. Onun için onu da simgedir diye bir tane domuz bırakmayacak
yeryüzünde İsa Aleyhisselam gelince.
“Vergiyi kaldıracak, içkiyi ve her türlü fenalığı kaldıracaktır. Düşmanlık, kin
insanların birbirinden nefret etmesi, birbirlerini kıskanması gibi şeyler de gidecektir.
Mala davet edecek, kimse kabul etmeyecektir.”

Yani ahir zamanda İsa Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam çıktığı vakit bu mal, mülk o
kadar bol olacak ki zekât verecek insan bulunmayacak. Dağlar gibi yığılacak para, altın ama kimse
bakmaz o tarafa.

5683. “Kendisinden başka mabut olmayan Allah’a” Allah’a başkasına ibadet
edilmeyen Allah’tır ancak Ona ibadet edilen, ona yemin ediyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Yemin ederim ki Allah kıyamette beşerin” Yani insanların,
“Hayalinden geçirmediği bir af yapacaktır.” O kadar insanlar meyus olarak, perişan
olarak, ümitsiz olarak dururken, Allah öyle bir af yapacak ki insanların aklından geçmez yani ben
der ki insan muhakkak cehennemliktim, cehennemden çıkamayacağım diye düşünen insanlar,
hepsi affolacak.
“Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki kıyamette Allah
mutlaka din hususunda günahkârı, maişet babında ahmak olanı bağışlayacaktır.” Dinde
de günahkâr olan insanı Allah affeder, Allah’ın affı büyüktür. Yani Allah’tan ümit kesmeyin diyor
Peygamber Efendimiz (s.a.v.).

5684. “Vallahi tam iman etmiş sayılmaz.” Gene ikinci defa,
“Vallahi tam iman etmiş sayılmaz.” Üçüncü defa,
“Vallahi tam iman etmiş sayılmaz.” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sahabeler
sordular;
“Ey Allah’ın Resulü kim?” diye sordular. Komşusu kötülüklerinden emin olmayan
kişi buyurdu.”
Yani komşusuna eziyet eden insan tam iman sahibi değil, makbul insan değil. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) de sevmiyor ki komşu hakkı büyüktür, komşuya iyilik yapın, komşuyla iyi
geçinin.

5685. “Beni gerçekle gönderene yemin olsun ki benden sonra ümmetim öyle bir
zamanla karşılaşacak ki o zamanda haram para kazanılacak,” Helal haram değil de para
gelsin nereden gelirse gelsin diye düşünce olacak diyor.
“Kanlar dökülecek,” Yani insanların kanları dökülecek.
“Kuran yerine şiirler okunacak.” Ahir zaman bunlar da.

5686. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki masiyetlere karşı göz
yumdukları, güçleri yettiği halde emr-i bil ma’ruf nehy-i anil münker görevini
yapmadıkları için” Yani bu insanlar kıyamet günü,
“Ümmetimden bazıları kıyamette kabirlerinden maymun ve hınzır suretinde
çıkacaktır.” Diyor, yani elinden gelip de bunlara bu iyi değildir, bu günahtır diyen insanlara
yapabildikleri halde onu yapmazsalar sırf yağcılık olsun diye sussalar, o vakit kıyamette domuz ve
maymun suretinde haşrolacaklar.

5687. “Muhammed’in canı yed-i kudretinde bulunana yemin olsun ki” Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) yani kendi için.
“Müslüman altın parçasına benzer. Sahibi üzerine ateş tutup, üfürür de ne bozulur
ne de eksilir.” Yani altını elinde bilezik olur hurda olarak alırsın, gidip eritirsin gene aynı bir gram

eksilmez gene yepyeni olur başka bu defa lira yapar, küpe yapar. Mümin aynıdır hiç bozulmaz,
altın gibi ne bozulur ne eksilir.
“Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki mümin bal yapan arıya benzer.
Yediği zaman temiz olanı yer. Güzel bırakır, konduğu dalı kırmaz ve bozmaz.” Mümin
böyle olması lazım kimseye zarar vermeyen, faydası olan insan olması lazım diyor Peygamber
Efendimiz (s.a.v.). Yani başkaları kırıyor, ediyor diye bizim de yapmamamız lazım. Onlar yapsın
biz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in istediği gibi olmaya çalışalım, uğraşalım.

5688. “Muhammed’in canı yed-i kudretinde olana yemin olsun ki bir kimse Allah’a
yapılan isyandan ötürü bir şehirden hoşlanmayarak çıkarsa, Allah mutlaka ondan daha
iyisini veya onun gibisini ona ihsan eder.”

5689. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki iman etmedikçe cennete
giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe tam iman etmiş olamazsınız.” İman, nasıl iman olacak
cennete girince mümin olmanız lazım o da birbirinizi severseniz imana kavuşursunuz. Bir de
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir şey tavsiye ediyor:
“Dikkat edin. Size bir şey gösteriyorum, onu yaptığınız zaman birbirinizi
seversiniz.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir husus söyledi onu yaparsa sevme aranızda artar.
“Aranızda selamı yaygın hale getirin.” Birbirinize selam verin çünkü çoğu insan yolda
gider selam versen, o da karşında tebessüm ederse hoşuna gider. Öteki türlü selam vermesen
yabancı gibi oluyor yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çok güzel bir hususla söyledi daimen
söylemiştir O muhakkak. Bu da büyük bir tavsiyedir. Herkes görüyor yani öyle selam alacak
insanlar varsa onlara muhakkak selam verin. Bazen de insanlar selam aldı ama çoğu da alır
Allah’ın izniyle.
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