
 

 
 
 

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: 

 
5447.“Kim İslam’ın himayesinde olan bir zımmiyi (haksız yere) öldürürse, 

cennet kokusu bulamaz. Onun kokusu beş yüz yıllık yerden gelmektedir.” 

Yani zımmi dediği gayrimüslim ama Müslüman memleketinden yaşayan, onun 
himayesinde, İslam hukukuna göre büyük bir vebaldir onu öldürmek. Hatta cennetin 
kokusunu bile alamaz diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çünkü bunlar bizim 
himayemizde olanlar, İslam’ın merhametine sığınmışlar, İslam’a güvenmişler, onu 
öldürmek, insanı büyük günaha sokmuş oluyor, o cennetten uzak kalıyor. Şimdiki 
insanların İslamız diye anlayıp da milleti, değil zımmiyi Müslümanı bile öldürüyorlar, katır 
katır doğuyorlar, bir de Müslümanız diyorlar, olmaz böyle Müslümanlık. Zımmi bile olan 
insanın, onun hakkı var, hukuku var. 

 
5448. “Kim günahsız bir zımmiyi öldürürse, Allah ona cenneti yasak eder.” 

Haram kılar yani. Yani günahsız, sebepsiz gelip de öldürmek olmaz. Hadi o bir 
kabahat yaptı, kabahat de adam öldürdü, o başka mesele ama bu durup dururken kalkıp da 
onu öldürmek olmaz. Cennet haram olur o insana. 

 

5449. “Kim kölesini öldürürse, onu öldürürüz.” Yani o da insandır, onu 
öldürmek, hayvan değil ki hayvanı bile haksız yere öldüremezsin yani yemek için yaparsın 
ama öldürürsen köleyi, ona kısas var. O, öldürülür o adam. 



 

 

 

“Kim kölesinin azalarını keserse, biz de onun azalarını keseriz. Kim kölesini 
iğdiş yaparsa, biz de onu iğdiş yaparız.” Diyor, yani her şeye onların hakkı var hukuku 
var bir şey yapamazsın, o da insandır çünkü.  

 
5450. “Bir kâfiri öldüren kimsenin (onun üzerinde bulunanı almak) 

hakkıdır.” 

Savaşta yani kalkıp da savaş olmadan, kimseyi öldüremezsin. Kendi kafana göre 
savaş yapamazsın. Ama savaşta ganimet dediği budur, savaş yaparken kâfiri öldürdün, 
onun üstündekini alabiliyor ganimet olarak, oluyor onlar. Tabi şimdiki harpti, kanundu 
filan öyle eski zamanki gibi kalmadı. Eski zamanda çok daha değişikti savaş, harp değişikti, 
bire bir savaşırlardı şimdi adam atıyor bombayı kime gelirse. Onun için ne ganimet kalıyor 
ne bir şey kalıyor.  

 
5451. “Kim savaşta küçük veya yaşlıyı öldürürse yahut bir hurma ağacını 

yakarsa ya da meyve veren ağacı keserse yahut derisine tama’ ederek bir koyunu 
keserse cezasız bırakılmaz.” Onların cezaları var yani sırf koyunu bile eti için değil de 
derisini almak için şey yaparsan onun da cezası var.  

 
5452. “Kim bir demirle (bıçak veya buna benzerle) kendini öldürürse,” 

İntihar eden insan, bıçak yahut demir dediği bıçaktı, demirdi, başka şeydi, kurşun da 
olabilir.  

“Cehennemde ebedi olarak demiri elinde karnını dürter durur.” Nasıl 
boğazını kestiyse o bıçak elinde bütün vakit,  ebedi olarak cehennemde o insan öyle 
çekecek. Yani burada öldüm de kurtuldum diye bir şey yok. Bunun sonu var, ahreti var. 
Orada da bu cezayı daim olarak çekecek.  



 

 

 

“Kim de zehir içerek canına kıyarsa, ebediyen cehennemde o zehri 
yudumlayacak. Kim de kendini bir tepeden yuvarlayarak öldürürse, ebedi 
cehenneme öyle yuvarlanıp duracak.” 

 Yani uçuruma atan insan, gene aynı şekilde ebedi olarak o aynı şekilde intihar, nasıl 
ettiyse aynı şekilde. Mademki sen kurtuldum zannediyorsun, sabretmiyorsun, artık ebedi 
olarak çekeceksin bunu. Zanneder ki çünkü bu intihar etmek küfre eş değer bir şeydir. Bu 
mesele kolay bir mesele değil. Şimdi insanlar zannediyor ki tık deyip de öldüm, bittim 
diyor, artık kurtuldum. Kurtuluş yok, kurtuluş ancak Allah’a itaat edersen, Allah’a 
inanırsan, kurtulursun. Yok, böyle kalkıp da intihar ettim de kurtuldum arkadakiler ne 
yaparsa yapsın, öyle bir şey yok. Sen onun cezasını ebedi olarak çekeceksin.  

Bunu bu zaman ki insanların iyi bilmesi lazım çünkü her şeyleri var, imanları yok. 
Kalkıp bir şey oldu mu intihar ediyor, kendini öldürüyor, kurtuldum. Eh öyle bir şey yok. 
Cezası var, büyük bir cezası var, daha büyük bela başına gelmiş olur. Hem cehennemde 
ebedi kalır hem o yaptığı şey devamlı aynı şekil tekrarlanır çünkü bu ölümden sonra başka 
ölüm yok. Bir defa ölüyor insan ondan sonra ebedi yaşayacak ya cennette ya cehennemde.  

 
5453. “Kim karın hastalığından ölürse kabrinde azap görmez.” 

İşte hastalıktan ölen insan Allah ona merhamet eder, azap bile vermez. Kabir azabı 
meşhurdur, zordur.  

 
5454. “Kim malı uğrunda öldürülürse şehittir.” Bu malını koruyarak şey 

yaparım derken adamlar öldürürse, o şehit sayılır. 

“Kim canı uğruna öldürülürse şehittir.” Canını koruyarak şey yaparken 
öldürülürse o da şehittir. 

“Kim dini uğruna öldürülürse şehittir.” Dinini korumak için dini İ’lây-ı 
Kelimatullah yapsın diye öldürülürse o da şehittir. 

“Kim ailesi uğrunda öldürülürse o da şehittir.” Ailesini korumak için de onları 
müdafaa ederken öldürülürse, o da şehittir. 



 

 

 

 

5455. “Kim Allah yolunda bin ayet okursa, Kıyamet Gününde peygamberler, 
sıddîkler, şehitler, salihlerle birlikte olması için kaydedilir. Onlar arkadaşlık 
cihetinden ne güzeldirler.” 

Onlar yani arkadaşlık cihetinden ne güzeldir. En güzel arkadaş onlardır. Bu dünya 
arkadaşları değil, bunlar en iyi arkadaşlar Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir iyi 
arkadaş. Bin ayet okuyan onlarla arkadaş olur Kıyamet Gününde.  

 

 
5456. “Kim bir gece kırk ayet okursa, gafiller listesinde yer almaz. Yüz ayet 

okursa kânitinden (huşu içinde ibadet edicilerden) yazılır. Kim iki yüz ayet okursa 
kıyamet günü Kuran kendisinden davacı olmaz. Kim beş yüz ayet okursa ona bin 
kantar sevap yazılır.” Ayet dediğimiz yani sure değil de ayettir. Sure büyüktür, ayet 
olunca beş yüz ayet bazı surelerin ayetleri küçüktür, bazıları büyüktür herhangisini 
okursanız olur.  

 

 
5457. “Kim Kuran’ı okuyup ezberler, onu tatbik edip helâlini helâl, haramını 

da haram bilirse, Allah onu cennete koyar. Ev halkından cehennemi hak etmiş 
olan on kişiye de onu şefaatçi kılar.” 

 



 

 

 

 

5458. Kuran okumak da yahut Kuran ezberlemek de büyük bir fazilettir ama onu 
da taşıması daha mühimdir. Bu bizim şeylere söylemek lazım Kuran kursu olanlara tembih 
etmek lazım. Ezberletmeden önce çocuklara bunun faziletini, bunun sevabını, bunun 
mesuliyetini anlatmak lazım.   

“Kuran’ı okuyan kişi eğer Allah’ın mahlûkatından birine kendine verilenden 
daha büyük bir şey verildiğini sanırsa, Allah’ın yüce saydığını küçümsemiş,”  

Şimdi Kuran ezberlemiş bilmiş yahut okumuş da anlamış adam, bu başkasına bakıp 
da; “Vay adama bak nesi var, nesi yok” diye şey yaparsa, o ne olmuş oluyor? Allah’ın 
kendisine bu fazlı keremini, ona Kuran ilmini öğretmesini küçük saymış olur. Başkasının 
nimetini daha büyük zannederse, Allah’ın verdiği nimeti küçük saymış olur.   

“Küçük saydığını da yüceltmiş olur.” Yani o dünya metaı küçüktür, hiçbir 
faydası yok, hiçbir kıymeti yok Allah’ın indinde.  

“Kuran hamili sabırlı ve onunla meşgul olmalı.” Bu mühimdir yani bu bahusus 
hafızlar için Kuran öğrenenler için. Âlimler için de ama kuran daha mühimdir, o büyük bir 
nimettir, herkes yapamaz. Kuran’ı ezberleyip de çünkü o canlı Kuran’dır. 

“Cahillerin muamelesi ve ameli gibi hareketler yapmamalı kendine kötülük 
edeni bağışlamalı, Kuran’ın şerefi için affetmelidir.” Bu mühimdir bunu görmüyoruz 
bu Kuran bilenlerde yahut Kuran ezberleyenlerde, sırf ezberle hadi günde beş sayfa, on 
sayfa ezberle. Olmaz, mühim olan onun faziletini, onun mesuliyetini öğretmek. Bunu 
yapamayacaksa, oğlum sen okuma, sen git medrese oku, başka ilimler oku. 

 

5459. “Kim her gün Kuran’ın yüzünden iki yüz ayet okursa, kabrinin etrafında 
bulunan yedi kabir ehline şefaatçi kılınır.” Yani ezberlemeden her gün iki yüz ayet 
okumuş, o öldüğü vakit. Etrafındaki kabirlere bile onlara şefaatçi olur.  



 

 

 

“Müşrik dahi olsalar ebeveyninden Allah azabı hafifletir.” Annesi babası 
İslam’da olmayan insanlar bile onun hürmetine azaplarını hafifletir.  

 

 

5460. “Kim bir emirin yanında (sırf göze girmek için) Allah’ın kitabını 
okursa” Yani yağcılık olarak şey yaparsa bu meseleyi.  

“Yanında okuduğu her harfine karşılık Allah bir lanet eder.” Emir o Kuran’ı 
şey için değil de sırf mürailik olan, okuyunca öyle oluyor.  

“Emire de on lanet eder. Kıyamet gününde ise Kuran ondan davacı olur. O 
orada; ‘Helak olduk’ diye bağırır da işte o kimse kendilerine; ‘Bugün yalnız bir 
kere helak olmayı değil, birçok defa helak olduk diye bağırın’ denilenlerden olur.” 
Ayet-i Kerime’dir bu.  

 
5461. “Kim her farz namazın ardından Ayet’el-Kürsi’yi okursa, cennetten 

onu ancak ölüm alıkor. (Ölünce hemen cennete gider)” Ölüm olmasa cennettedir o 
insan. Ölüm olacak ki cennete girsin.  

 

 
5462. “Kim her gece: ‘İzâ vekaatil vakıah’ı” Vakıa suresini  “Okursa, katiyen 

fakirlik yüzü görmez. Kim her gece: ‘Lâ uksimü bi yevmil kıyâmeh’i” Kıyamet 
suresini “Okursa kıyamet günü yüzü ayın on dördü gibi olarak Allah’a kavuşur.” 



 

 

 

 
5463. “Kim her abdestin ardında bir kere: “İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr”i 

okursa, sıddîkler zümresine dâhil olur. Kim iki kere okursa şehitler listesinde yer 
alır. Kim üç kere okursa, Peygamberlerle birlikte haşredilir.” 

 

 
5464. “Kim elli kere: “Kul hüvellâhü ehad”ı okursa, Allah onun elli yıllık 

günahını affeder.” 

 

 
5465. Yani her birine bir sene affediyor Allah Azze ve Celle. Bir de;  

“Kim ‘Kul hüvellâhü ehad’ı iki yüz defa okursa, Allah onun iki yüz yıllık 
günahını bağışlar.” 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
21 Şubat 2017/24 Cemaziyelevvel 1438 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


