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:

6367. “Allah Azze ve Celle buyuruyor; Yolumda savaşan kişiye garantim var.
Ruhunu alırsam onu cennete koyacağım. Sağ döndürürsem, ecir ve ganimetle
döndüreceğim.”

6368. “Allah Teâlâ buyuruyor; yer ehline azap etmek isterim.” Allah’ın gazabı
zaten görüyoruz dünya ne haldedir. Allah Azze ve Celle bunlara bir azap göndermek isterim
diyor.
“Evlerimi ibadetle imar edip sırf benim için birbirlerini sevenleri ve seher
vakti istiğfar edenleri görünce hemen azaptan vazgeçerim.” Onlar olmasa bu insanlar
muhakkak ki Allah’ın azabına mazhar olurlar.

6369. “Allah kıyamet günü kulları arasında hükmetmek için kürsüsüne tecelli
edince âlimlere şöyle der; Ben ilmimi ve hilmimi size, sırf sizi bağışlamak için
verdim. Günahınız ne olursa olsun, aldırmam, bağışlarım.” Bu ihlaslı âlimler için,
onlara ilim gene Allah’tan veriliyor onlar marifet af olsunlar diye.

6370. “Allah Azze ve Celle buyuruyor; Kuluma birçok şeylerle birlikte dört şey
de lütfettim.” Allah Azze ve Celle insanların bunlar hoşlarına gitmez ama bunların
hikmetleri var Allah Azze ve Celle bunları söylüyor.
“Zahireye güveyi musallat kıldım.” Zahire dediği arpa, buğday, bakliyat o cins
olanlar onlara güve, kurt, böcek giriyor onları ne kadar saklasan onlar şey yapacak. Tabi çok
saklaması külfetlidir. Onların için bu şeyleri musallat ettim diyor Allah Azze ve Celle bunları
musallat etmeseydim diyor;
“Böyle olmasaydı krallar altınla gümüşü biriktirdikleri gibi taneleri de
biriktirip saklarlardı.” Bu zahireyi de saklarlardı onun için musallat ettim ki her sene
eksinler yenisi gelsin kalmasın depolarında.
“Cesede” Yani insan cesedine “Kokma özelliğini verdim.” Öldü mü insan birinci
gün, ikinci gün, üçüncü gün defnetmezlerse yanına yaklaşılmaz kokudan. En kokan da
Allah’ın hikmeti insan, başka leşler o kadar kokmaz insanın koktuğu kadar.
“Böyle olmasaydı dost dostunu katiyen defnetmezdi.” Şimdi ölümün ikramı
hemen gömmektir. Yani hiç kokusu filan tiksinmesin insanlar diye en makbul vefat etti mi
insan ikramı onun hemen defnetmesi. Onun için kokmasaydı insan bırakırdı, evinde
bırakırdı bu benim karımdı, babamdı, anamdı diye defnetmezdi ama kokuyor diye hemen
defnederler. O da Allah’ın bir hikmeti.
“Teselliyi üzüntüye musallat kıldım” Üzüntü oluyor ama bir tesellisi oluyor gene
her ne olsa ne kadar büyük bir dert olsa ilk başta bir teselli olmasa daha sonra oluyor.
“Eğer bu olmasaydı nesil kesilirdi.” Teselli olmasaydı üzüntüden insan hiçbir şey
yapmazdı ne yemeğe ne içmeye ne karısına ne çocuklarına bakardı nesil kesilirdi o vakit.
“Eceli takdir ettim, emeli uzattım” Ecel bellidir ama insanoğlu hiç ecelini gelecek
diye düşünmez emeli var yani olacak diye herkes, hiç eceli buradaysa insanın emeli,
düşüncesi çok daha ileridedir. O da Allah’ın hikmetindendir.

“Eğer böyle olmasaydı kimse yaşama imkânı bulamazdı. Dünya harap olup
giderdi.” O umut, emel dedikleri umuttur yani umut olmasaydı insan nasıl olsa ecelim
geliyor ben bir şey yapmam o vakit dünya harap olurdu. Şimdi kimse ne kadar olsa da
öleceğini tahmin etmiyor. Bu da emelden dolayı Allah’ın hikmetidir, lütfudur insanlara.

6371. “Allah Azze ve Celle buyuruyor; Bana kim böyle nefsini alçaltarak
tevazu ederse ben de onu böyle yükseltirim.” İnsan ne kadar tevazu etse o kadar yükselir
ne kadar böbürlenip şey yaparsa o kadar alçaltır.

6372. “Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; İzzetim, Celalim, mahlûkatımın
bana olan ihtiyacı ve yüceliğim hakkı için” Allah her yüksekliğe her kibre layıktır
Allah’tan başka kimse layık değildir, Allah onlara yemin ediyor.
“Müslüman olarak yaşlanmış erkek ve kadın kullarıma azap etmekten hayâ
ederim.” Müslüman olarak bazı insanlar tabi o yaşta olsa bile gene hap yiyor, olmayan işler
yapıyor onlara bile Allah Azze ve Celle azap etmekten hayâ ederim diyor.
“Sonra Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ağladı.” Sahabeler buyurdu ki;
“Ey Allah’ın Resulü seni ağlatan nedir? Diye sordular.” Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) de buyurdu ki;
“Allah’ın kendisinden hayâ ettiği halde, Allah’tan hayâ etmeyip günah
işleyen kişinin haline ağlıyorum. Buyurdu.” Yani bunlara hayâ ediyor yaşından
başından dolayı ama onlar Allah’tan hayâ etmiyorlar bu kötü işleri yapıyorlar. Hakikaten
bazı insanlar ne yaşına bakar ne başına bakar yaramaz işler yapıyor Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) de burada onu gösteriyor. Ben yaşlandım ettim her işi yaparım diye düşünmesinler
hayâ etsinler Allah’tan.

6373. Allah Teâlâ buyuruyor; Ey Âdemoğlu! Cenneti cehenneme tercih et.”
Bunda ne kötülük var yok. İnsanoğlu cehennemi cennete tercih ediyor, bu zaten dünya
halini kısaca anlatıyor. Hiçbir kimse yani çoğu insanoğlu cehennemi tercih ediyor, cenneti
tercih etmiyor.
“Amellerinizi heder etmeyin ki ebediyen içinde kalmak üzere perişan bir
halde cehenneme atılırsınız.” Kendilerini cehenneme, cennete cehennemi tercih
etmelerinin bir şeyi de cehennem için uğraşıyorlar, bütün hayatları boyu cehenneme nasıl
gireceğiz diye uğraşıyorlar. O yaptıkları işler boş iş, bütün yoruldukları, ettikleri heder oluyor
hiçbir fayda olmuyor, ebediyen cehennemde kalırlar.

6374. “Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; ey Âdemoğlu! Sende insaf yok. Sana
nimetler verip ben seni seviyorum. Sense masiyetlerle beni gazaplandırıyorsun.
Sana olan iyiliğim devamlı sana inmektedir. Senin kötülüğün de bana çıkmaktadır.”
Allah Azze ve Celle nimet veriyor onlar küfrediyor, iyilik yaparken kötülük karşılığı veriyor
Allah Azze ve Celle’ye.
“Güzel bir melek her gün her gece bana senin çirkin amelinle gelmektedir.”
Yaptığı kötülükleri yazıyor melekler, hepsi Allah Azze ve Celle’ye arz olunuyor.
“Ey âdemoğlu! Sendeki ayıpları başkasından duyduğun zaman hemen ona
kızarsın. Oysa sen sendeki kusur ve ayıpları bilmiyorsun.” Başkası zannedersin
hâlbuki sensin bu kötülükleri yapan. Başkası yapsa beğenmezsin ama sensin bu dikkat et.
Her şey Allah’a arz oluyor ona göre insanoğlu utanması lazım hayâ etmesi lazım kötülük
yaparsa.

6375. “Allah Azze ve Celle buyuruyor; Kul, bana ellerini kaldırdığında
kendimi onları boş çevirmekten utanır görüyorum. Melekler dediler ki;” Bir insan
ellerini duaya kaldırırsa Allah Azze ve Celle onu boş çevirmez, utanır diyor Allah Azze ve
Celle.
“Ey mabudumuz!” Sana ibadet ettiğimiz. “O buna ehil değildir.” O elini kaldırsa
da buna layık değildir, sizin onun duasını kabul etmenize, boş çevirmemenize.
“Allah” Azze ve Celle “Buyurdu ki; lakin benden ittika edenleri mağfirete
ehilim. Onu bağışladığıma dair sizi tanık tutuyorum.” Diyor yani Allah Azze ve Celle
ne kadar kötüyse insan Allah’a yalvarsa elini kaldırsa Allah boş çevirmez.

6376. “Allah Azze ve Celle buyuruyor: İzzetim ve celalim hakkı için zalimden
er geç mutlaka intikam alacağım.” Şimdi zalim zulmediyor insanlara, kudreti var
zulmetmeye, zannediyor ki kimse buna bir şey yapamaz ama Allah Azze ve Celle ondan
intikam alacak muhakkak onu bilmesi lazım er yahut geç bir intikam olacak ondan sonra
benim başıma nereden geldi bu diye şaşırıp kalacak.
“Mazlumu görüp de ona yardım etmeye gücü yettiği halde yardım
etmeyenden de mutlaka intikam alacağım.” Yani mazlumu görüp de zulüm görüp de
buna dur diyeceğin varsa onu yapmazsan sana da intikam olur ama tabi kudretin olursa, yok
sana da zarar olacaksa başka mesele ama rahatlıkta ona yardım edebilirsen etmen lazım.

6377. “Allah Azze ve Celle buyuruyor: İzzetim hakkı için kulumda iki
korkuyu bir araya getirmediğim gibi iki güveni de bir araya getirmem.” İki korku
birden olmaz, iki güven de birden olmaz. Onun nasıl açıklaması;
“Dünyada Benden emin olursa, kıyamette onu korkuturum.” Dünyada
Allah’tan korkmazsa ahirette onu korkuturum diyor Allah Azze ve Celle.
“Dünyada Benden korkarsa, mutlaka onu kıyamette emin kılarım.” Ya
dünyada korkacaksın onun faydasını ahirette bulacaksın yahut dünyada korkmayacaksın
ahirette o vakit iyi korkacaksın, faydası da olmayacak.

6378. “Allah Azze ve Celle buyuruyor: iki gözden mahrum ettiğim kişi” Yani
âmâ kişi Allah imtihan etmesin bizi ama onlar âmâlar için diyor.
“Eğer buna sabredip sevabını yalnız benden beklerse ona mükâfat olarak
cennetten başkasını vermeye katiyen razı olmam.” Diyor bu cennetlik olur o kimse.

6379. “Allah Tebarake ve Teâlâ buyuruyor ki; Kur’an ile zikrim, kimi benden
istemekten meşgul ederse ona Benden isteyenlere verdiğimden daha üstününü
veririm.” Kur’an, zikir yapıp da kimseden istemeyip, Allah’tan isterse Allah ona
hazinesinden verir kimseye muhtaç etmez.
“Allah kelamının diğer kelamlara olan üstünlüğü Allah’ın, bütün
mahlûkatına karşı üstünlüğü gibidir.” Allah’ın kelamı tabi en üstün odur. Allah Azze ve
Celle kendisi nasıl mahlûkatından üstünse, kelamı da aynı şekildedir.
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