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Tev rat: İbranice olarak Hz. Mûsâ (a.s)’a indirilmiş olan ilahî kitaptır.

Tev rat, Hz. Mûsâ (a.s.) ara cı lı ğıy la İsrâ ilo ğul la rına gön de ril miş tir. An cak İsrâ-
ilo ğul la rı ta rih te ya şa dık la rı sür gün ve esir lik dö nem le rin de Tev rat’ın Al lah’tan 
ge len orji nal şek li ni ko ru ya ma mışlardır. Son ra dan, Yahudi bil gin le ri ta ra fın dan 
ka le me alı nan Tev rat nüsha la rı or ta ya çık mış tır. Bu gün el de mev cut olan Tev-
rat, Allah tarafından gönderilmiş Tevrat değil, insanlarca yazılmış, tah rif edil miş 
olan Tevrat’tır. Bundan dolayı ilahî ki tap ol ma özel li ği ni de kay bet miş tir. Tevrat’a           
“Ahd-i Atik“ de denir.

Zebûr: İbranice olarak Hz. Dâvûd (a.s.)’a indirilmiş olan ilahî kitaptır. 
Bu gün el de mev cut olan Zebûr nüs ha la rı çe şit li söy le yiş ve ilahilerden, 

Al lah’a öv gü ve hik met li söz ler den ve birta kım nasihat lar dan mey da na gel miş tir. 
Mev cut olan Zebûr de ğiş ti ril miş, ilahî ki tap ol ma özel li ği ni kay bet miş tir.

İn cil: Aram ice olarak gön de ri len İn cil, Hz. Îsâ (a.s.) ara cı lı ğıy la İsrâ ilo ğul la rı na   
 in di ril miş olan ilahî ki ta bın adı dır. Bu gün İn cil’in as lı da di ğer bo zul muş   
 ki tap lar gi bi el de yok tur. Bo zul muş ve in san lar ta ra fın dan ya zıl mış olan   
 şekli var dır. İn cil’e “Ahd-i Ce dit” de de ni lir.

 İznik Kosili’nde binlerce İncil nüshası arasından bugünkü dört incil seçilerek 
kabul edilmiştir. Bu inciller şunlardır:

1) Mat ta İn ci li
2) Mar kos İn ci li
3) Lu ka İn ci li
4) Yu han na İn ci li
Anı lan dört in cil’den baş ka Hristiyan âle min de giz li tu tul mak is te nen bir 

in cil daha var ki, bu na “Barnaba İncili” adı ve ril mek te dir. Bu in cil 5. asır da okun-
ma sı ya sak ki tap lar lis te si ne alın mış tır. Or ji nal nüs ha sı Vi ya na Kü tüp ha ne si’n de 
bu lu nan İn gi liz ce, Al man ca ve Arap ça ya çev ril miş olan bu in cilin belirgin özelliği 
Peygamberimiz’in geleceğini müjdelemesidir. 

b) As lı Ko run muş Ki tap

   Kur’ân-ı Kerîm: Al lah ta ra fın dan gön de ri len ilahî ki tap la rın so nun cu su olan 
Kur’ân-ı Kerîm, son pey gam ber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Arap ça ola rak 
in di ril miş, biz zat Al lah ta ra fın dan ko ru ma al tı na alın mış, in san lı ğın ben ze-
ri ni ge tir mek ten âciz kal dı ğı, as lı ko run muş ilahî ke lam dır.

“Eğer ku lu mu za (Hz. Mu ham med’e) in dir dik le ri mizden her han gi bir şüp he ye 
dü şü yor sa nız, hay di onun ben zeri bir sure ge tirin, eğer id di anız da doğ ru ise niz Al lah’tan 
gay ri şa hit le ri ni zi (yar dım cıla rı nı zı) da ça ğı rın. Bu nu ya pa maz sı nız ki, el bet te ya pa ma ya-
cak sı nız.” (Ba ka ra suresi, 23-24. ayetler) 

 

Kur’an’ın İn di ril me si ve Ko run ma sı
Kur’ân-ı Kerîm yü ce Al lah tarafından Cebrâil (a.s.) ara cı lı ğıy la Hz. Mu ham-

med (s.a.v.)’e, va hiy yo luy la yak la şık 23 se ne de, bö lüm ler hâ lin de in di ril miş tir. 
Kur’an ayet le ri Peygamberimiz’e inin ce, Pey gam be ri miz on la rı biz zat ez ber-

ler ve ya nın da  bu lu nan ashabına okur du. Ez ber le nen ayet ve sure ler ay rı ca va hiy 
kâ tip le ri ta ra fın dan ya zı lır dı. Ayet le rin han gi sure ye ko nu la ca ğı nı ve na sıl dü zen-
le ne ce ği ni Pey gam be ri miz va hiy kâ tip le ri ne söy ler di. Kur’an ayet le ri be yaz taş-
lar, hur ma dal la rı, iş len miş de ri ler üze ri ne ya zı lır dı. Kur’ân-ı Kerîm, Resûlullah 
(s.a.v.) dö ne min de ta ma mıy la ya zıl mış ve sa ha be ta ra fın dan ez ber len miş tir. Böy-
le ce Kur’ân-ı Kerîm’in ko run ma sı ga ran ti al tı na alın mış tır. Hz. Pey gam ber (s.a.v.) 
ya şa dı ğı sü re ce va hiy de vam et ti ğin den, Kur’an’ın ta ma mı nın tek bir kitap hâ lin de 
top lan ma sı müm kün ol ma mış tır. Hz. Pey gam be r’in ve fa tın dan son ra, ilk ha li fe 
Hz. Ebû Bekir (r.a.) dö ne min de Zeyd b. Sâ bit baş kan lı ğın da bir ko mis yon ku rul du 
ve Kur’ân-ı Kerîm tek bir ki tap hâ li ne ge ti ril di. Da ha son ra Hz. Os man’ın devrinde, 
onun em riy le Kur’ân-ı Kerîm 8 adet ço ğal tıl dı ve ge rek li böl ge le re gön de ril di. Böy-

“Kur’an’ı ke sin lik le biz in dir dik, el bet te yi ne onu biz ko ru ya ca ğız.” (Hicr suresi, 9. ayet)

 Kur’ân-ı Kerîm’de ki bu ayet açık ça gös ter mek te dir ki, Kur’ân-ı Kerîm Ce nâb-ı 
Al lah’ın ko ru ma sı al tın da dır ve kı ya me te ka dar en ufak bir tah ri fe uğ ra mak sı zın 
as lı nı mu ha fa za ede cek tir.

ا َلُه َلَحافُِظوَن ْلنَا     ِ الّذ ْكَر َواِنَّ ا َنْحُن َنـزَّ اِنَّ

ْلنَا َعٰلى َعْبِدَنا َفْأُْتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِله� ا َنزَّ َواِْن ُكنُْتْم ف�ى َرْيٍب ِممَّ
ِه اِْن ُكـنْـُتْم َصاِدق�يَن * َفاِْن َلْم َتْفَعُلوا َوَلْن  اَءُكْم ِمْن ُدوِن اللّٰ  َواْدُعوا ُشَهَد  �

يَن *  ْت لِْلَكافِر�  ُاِعدَّ
ج

ت�ى َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُقوا النَّاَر الَّ َتْفَعُلوا َفاتَّ



• Hac cın Farz la rı

1. İh ram ve niyet: Hac ve um re es na sın da, nor mal za man lar da he lal olan 
ba zı şey le ri ki şi nin ken di si ne ha ram kıl ma sı dır. Hac ca ni yet ede rek ih ra-
ma gi ri lir.

2. Ara fat ’da vak fe: Are fe gü nü öğ le den son ra Kur ban Bay ra mı’ nın bi rin ci 
gü nü tan ye ri nin ağar ma vak ti ne ka dar az da ol sa bir sü re Ara fat’ta kal-
mak tır. 

3. Kâbe-i Mu az za ma’yı zi ya ret ta va fı: Zi ya ret ta va fı farz olup Kur ban Bay-
ra mı’nın bi rin ci gü nü fec rin do ğu şun da baş la ya rak Kurban Bayramı 
günleri içinde yapılır.

• Hac cın Va cip le ri

1. Sa fa ile Mer ve ara sın da say et mek.
2. Müz de li fe’de vak fe.
3. Şey tan taş la ma.
4. Saç la rı traş et mek.
5. Ve da ta va fı (Mek ke’den ay rı lır ken ya pı lır).

Yu ka rı da say dı ğı mız hac cın va cip le rin den her han gi bi ri si ter ke di le cek olur sa 
ter ke den ki şi nin ce za ola rak kur ban kes me si ge re kir.

Bunlardan başka, haccın vaciplerinin de kendi içlerinde vacipleri vardır. 
Bunlar da şöylece sıralanabilir:

1. Ta va fa Hacerülesved’den baş la mak.
2. Ta va fı Kâ be’yi so la ala rak sağ dan yap mak.
3. Ta va fı yü rü ye rek yap mak. (Her han gi bir özü rü yok sa).
4. Ta va fı, Ha tim de ni len ye rin dı şın dan yap mak.
5.  Ta va fın ye di şavt ol ma sı (Şavt: Kâ be et ra fın da bir de fa dön mek).
6.  Ta vaf bit tik ten son ra iki rek’at na maz kıl mak.
7.  Hac ve um re yi bir leş ti ren le rin kur ban kes me si.
8.  Zi ya ret ta va fı nın Kur ban Bay ra mı gün le rin de ya pıl ma sı.
9.  Ara fat’ta gü neş ba tın ca ya ka dar bek le mek.

    10.  İh ram lı ya ya sak olan du rum lar dan ka çın mak.
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• Hac cın Fay da la rı

Hac cın fay da la rı nı fert ve top lum açı sın dan ol mak üze re iki kı sım da in ce le-
ye bi li riz:

a- Fert açı sın dan fay da la rı:
1- İn san da şü kür duy gu su nu ar tı rır.
2- Tev hid inan cı nı ve dini duy gu la rı nı ar tı rır.
3- Hac es na sın da in san ya şa dı ğı ha ya tın mu ha se be si ni ya par.
4- Di ğer dün ya Müslüman la rıy la ta nı şa rak mümin le ri bir saf ta top lar.
5- Ki şi ye sa bır lı ol ma özel li ği ni ka zan dı rır.

b- Top lum açı sın dan fay da la rı:
1- Bü tün Müslüman mil let le rin ken di si ni ta nıt ma la rı na bü yük im kân sağ-

lar.
2- Müslüman la rın fik rî ve ti ca ri bağ la rı nı ar tı rır.
3- Dün ya da ki Müslüman la rın bir lik, be ra ber lik ve da ya nış ma la rı nı kuv vet-

len di rir.

 

• Hac Kim le re Farz dır?

  a- Farz olu şu nun şart la rı: Bir Müslümana haccın farz olması için şu şartlar 
gerekir:

1. Müslüman ol mak.
2. Er gen lik ça ğı na gir miş ol mak.
3. Akıl lı ol mak.
4. Hür ol mak.
5. Hac ca gi dip ge le cek ka dar pa ra sı ol mak.
6. Hac ca gi dip ge lin ce ye ka dar ai le si nin ih ti ya cı nı te min et miş ol mak.

 b- Hac cın ye ri ne ge ti ri li şi nin şart la rı:
1. Sağ lık lı ol mak.
2. Hac yol la rı nın gü ven li li ği (yol em ni ye ti).

 c- Hac cın ka bul ol ma sı nın şart la rı:
1. Hac ni ye tiy le ih ra ma gir mek.
2. Ara fat’ta vak fe ye dur mak, 
3. Kâbe’de ta vaf yap mak.
4. Hac için ge rek li ibadet le ri za ma nın da yap mak.
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1. Tefsir ve müfessir kelimelerinin anlamlarını yazınız.
2. Kur’ân-ı Kerîm’i tarif ediniz?
3. Kutsal kitaplar nelerdir, yazınız.
4- Aye ti ta rif ede rek Kur’an’da ki sure sa yı sı nı be lir ti niz.
5- Sure ne dir? Ta nım la yı nız.
6- Kur’ân-ı Kerîm’in ko nu la rı ne ler dir? Ya zı nız.
7- Kur’an’ın özel lik le ri ni ya zı nız.
8- Te va tür ne de mek tir?
9- Fîl suresinin ter cümesini yazınız.
10. Pey gam be ri miz kaç ya şın day ken, han gi yıl da pey gam ber ol muş tur?
11. Kur’ân-ı  Kerîm kaç yılda Peygamberimiz’e indirilmiştir ?
12. Vah yi ta nım la yı nız.
13. Vah yin ge liş şe kil le ri ni kı sa ca ya zı nız.
14. İlk inen ayet ler han gi ayet ler dir?
15. Son inen aye tin ter cü me si ni ya zı nız.
16. Rah man ne de mek tir?
17. “Hak Dini, Kur’an Dili” adlı tefsiri yazan kimdir?

“Ölü, kan, do muz eti, Al lah’tan baş ka sı adı na bo ğaz la nan (he nüz ca nı üze rin de iken 
ye ti şip) kes tik le ri niz müs tes na ol mak üze re bo ğul muş, vu rul muş, yu ka rı dan yu var lan mış, 
sü sül müş, ca na var yırt mış olup da ölen ler, di ki li taş lar üze rin de (on lar adı na) bo ğaz la nan 
(hay van lar), fal ok la rıy la kıs met (ve hü küm) ara ma nız üze ri ni ze ha ram edil miş tir. (Bü tün) 
bun lar yol dan çı kış tır. Bu gün kâ fir ler dini niz den umut la rı nı kes ti ler. Ar tık on lar dan kork-
ma yın. Ben den kor kun. Bu gün si zin dini ni zi ke ma le er dir dim. Üze ri niz de ki ni me ti ta mam-
la dım ve si ze din ola rak Müslüman lı ğı (ve rip, on dan) hoş nut ol dum.” (Mâ ide suresi, 3. ayet)

SORULARSORULAR ?
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Siyer İl mi: Peygamberimiz (s.a.v.)’in do ğu mun dan ölü mü ne ka dar ge çen 
ha ya tı nı araş tı ran ve in ce le yen il me “Siyer İlmi” de nir. 

 

• Peygamberimiz’in Çocukluk ve Gençlik Dönemi

 Hz. Mu ham med (s.a.v.), günümüz Suudi Arabistan’ın Mek ke şeh rin de, mi la-
di 571 yı lın da, Rebîülevvel ayı nın 12. pa zar te si ge ce si sa ba ha kar şı doğ muş tur. 

 Hz. Mu ham med’in ba ba sı Ab dul mut ta li boğ lu “Ab dul lah”, an ne si Vehb’in 
kı zı “Âmi ne”dir. So yu Hz. İsmâil’in to run la rın dan Ad nan’a ka dar uza nır. Hz. 
İs mâ il (a.s.), Hz. İbrâhim’in (a.s.) bü yük oğ lu dur. Hz. Pey gam be r’in ba ba sı Ab dul-
lah, Ha şi mo ğul la rın dan olup, an ne si Âmi ne, Züh re oğul la rı’n dan dır. Her iki si de 
Mekkeli ve Kureyş  kabilesindendir.

Peygamberimiz’in ba ba sı Ab dul lah, oğ lu nun do ğu mun dan iki ay ön ce Şam 
tarafından ticaretten dö ner ken Me di ne’de 25 ya şın da ve fat et ti. Pey gam be ri miz 
doğ ma dan ön ce ba ba dan ye tim kal dı. Pey gam be ri miz doğ du ğu za man Mek ke, 
şe hir devle ti şek lin de ida re edi li yor du. Ab dul mut ta lib do ğum dan ye di gün son ra 
to ru nu na “Mu ham med” adını koy du. An ne si ise “Ah med” de di.  Es ki Arap ade ti 
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• Peygamberimiz’in Ço cuk luk ve Genç-
lik Dö ne mi

• Hz. Mu ham med’in  Ticaret ve Ev li-
lik Dö ne mi

• İlk Va hiy ve Pey gam ber lik Dö ne mi
• İsrâ ve Miraç  
• Miraç Gecesi‘nde Müslüman lara 

Yönelik Emir ler
• Akabe Bi at la rı 
• Me di ne’ye Hic ret ve Hic re tin Ta rih-

te ki Ye ri

• Hicretin 1. Yılı Olayları
• Hicretin 2. Yılı Olayları
• Hicretin 3. Yılı Olayları
• Hicretin 4. Yılı Olayları
• Hicretin 5. Yılı Olayları
• Hicretin 6. Yılı Olayları
• Hicretin 7. Yılı Olayları
• Hicretin 8. Yılı Olayları
• Hicretin 9. Yılı Olayları
• Hicretin 10. Yılı Olayları
• Hicretin 11. Yılı Olayları

4. BÖLÜM SİYERSİYER
KONU LAR



sî’nin Me di ne’nin ku ze yi ne de rin ve 
ge niş çe bir hen dek ka zıl ma sı tek li fi 
ka bul edil di. Me di ne’nin di ğer ta ra fı 
dağ ve hur ma lık lar la çev ri liy di. 

Ka zı lan hen dek 9 m enin de,     
4,5 m de rin li ğin de, 5500 m uzun lu-
ğun da idi. Ku reyş bir lik le ri ve Yahudi 
müt te fik le ri Me di ne’ye ge lin ce bu 
hen dek le kar şı laş tı lar. Hen dek, müş-
rik le rin şeh re gir me si ne en gel teş-
kil edi yor du. Müslüman lar hen de ğin 
ar ka sın da şeh ri ko ru mak için ha zır 
bek li yor lar dı. İki or du nun as ke ri kar-
şı kar şı ya gel miş ti. Sa vaş kar şı lık lı ok 
atış la rıy la gün ler ce de vam et ti. 10.000 
ki şi lik müş rik or du su kar şı sın da 
Müslüman la rın sa yı sı 3.000 ka dar dı. 
Yal nız ca 36 at la rı var dı. Müslüman lar 
hen dek önün de 10.000 ki şi lik müş rik 
or du su na kar şı dur ma ğa ça lı şır ken, bir yan dan da Me di ne’yi Yahudilerin bas kı-
nın dan ko ru mak zo run da kal dı lar. Böy le teh li ke li bir an da mü na fık lar da boz gun-
cu lu ğa baş la dı lar.

Yahudiler hem sa va şı bı rak tı lar, hem de as ke rin maneviya tı nı sar sı cı pro-
pa gan da yap tı lar. Ga ta fan ka bi le sin den Nu aym b. Mes’ûd bu sı ra da Müslüman 
ol muş tu. Bun dan kim se nin ha be ri yok tu. Resûlullah (s.a.v.) ile giz li ce gö rü şe rek, 
müş rik ler le Yahudilerin ara sı nı aç mak için izin is te di. Resûlullah (s.a.v.), “Harp 
hi le dir, ya pa bi lir sen yap.” bu yur du. Nu aym, ön ce Benî Kurayza’ya, son ra müş rik-
le rin ya nı na gi de rek on la rı bir bi ri ne dü şür dü. Da ha son ra çı kan fır tı na ve ka sır ga-
dan müş rik le rin ça dır la rı uç tu, ka zan la rı dev ril di, ocak la rı sön dü, de ve ler ve at lar 
bir bi ri ne ka rış tı. Müş rik le rin bu run la rı, göz le ri toz la top rak la dol du. Ka rar gah la rı 
alt üst ol du, or ta lı ğı deh şet kap la dı. Ne ye uğ ra dık la rı nı şa şır dı lar. Bu nun üze ri ne 
Ebû Süf yân: “Ben dö nü yo rum, siz de ge lin.” di ye rek de ve si ne bin di. Mek ke’nin 
yo lu nu tut tu. Di ğer le ri de onu iz le di. Bu sa vaş ta müş rik ler den 4 ki şi öl müş, 
Müslüman lar dan 5 kişi şehit düş müş tü.

Resûlullah (s.a.v.), her alan da ol duğu gibi Müslüman ların savaş tek nik leri 
ve plan ları konusun daki bil gi ve tec rübelerin den is tifade et miş tir. İslam dini 
savaş taki hile ve plan ları öğ ren meye ve geliş tir meye teş vik et miş tir. Bedir günü 
Resûlullah (s.a.v.) Bedir’e en yakın kuyuya gel diğin de Hubâb b. Mün zir: “Yâ 
Resûlallah! Burası konak lama yeri değil dir, mil leti kal dır. Kureyş’e en yakın olan 
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İçki ve Kumarın Haram Kılınması

İslam dininde içki ve kumar haram kılınmıştır (Mâide suresi, 5. ayet). Çünkü 
içki ve kumar aynı zamanda akla, bütçeye ve topluma zararlıdır. İç ki nin ve ku ma-
rın ha ram olu şu ise in san lı ğın fay da sı na dır. Kur’ân-ı Kerîm ’de iç ki ile ku mar, iki 
ayet te bir lik te bil di ril miş tir. İslam dini ak lın mu ha fa za sı na çok önem ver miş tir. 

İç ki, sar ho şun yal nız ak lı na ve vü cu du na de ğil, di ğer ta raf tan ço cuk la rı na, 
ma lı na ve şe re fi ne de za rar ve rir. İç ki, in san la rın ara sı nı açar, ak ra ba yı bir bi ri ne 
dü şü rür, top lu mun da ya nış ma sı nı ve dü ze ni ni bo zar. İç ki nin en bü yük za ra rı 
in san ak lı na dır. İn sa nın dü şün mek si zin akıl sız ca iş ler yap ma sı na se bep olur.

Ku mar da top lu mun ser ve ti ni, sa ade ti ni ko ru mak için ha ram ol muş tur. 
Kur’ân-ı Kerîm ’de iç ki nin ha ram olu şu hak kın da dört ayet var dır. Bun lar dan bi rin-
ci si Mek ke’de, di ğer üçü Me di ne’ de inmiştir. İç ki yi ke sin lik le ya sak la yan ayet:

“Ey iman eden ler! Şa rap, ku mar, di ki li taş lar (ta pı nak için di kil miş put lar), 
fal ve şans ok la rı, şey ta nın iş le rin den bi rer pis lik tir, bun lar dan (bu pis iş ler den) 
uzak du run ki kur tu lu şa ere si niz.” (Mâ ide suresi, 90. ayet) 

Bu nun üze ri ne Hz. Pey gam ber (s.a.v.), bu ilahî ya sa ğı he men ilan et tir di. 
Bu nu du yan Müslüman lar, ev le rin de ve mahzenlerinde bulunan şa rap la rı der hâl 
dök tü ler. Me di ne çar şı sın da sel gi bi şa rap ak tı. Resûlullah (s.a.v.), “Sar hoş luk 
ve ren her şey den si zi me ne de rim. Ço ğu  sar hoş luk ve ren şe yin azı da  ha ram-
dır.” bu yur muş lar dır.

• Hic re tin 5. Yılı Olayları

Hen dek Sa va şı
Ah zâb Gazvesi da de ni len bu sa vaş, hic re tin be şin ci yı lı Şev val ayında (23 

Şu bat 627) Me di ne ci va rın da mey da na gel miş tir. İslam’a kar şı or tak bir cep he 
oluş tur mak is te yen Ben-i Nâdir Yahudileri’nin ile ri ge len le ri Mek ke’ye gi de rek 
Ku reyş müş rik le ri ni Hz. Mu ham med (s.a.v.) ile sa vaş ma ya ça ğır dı lar. On la ra: 
“Müslüman la rın kö kü nü kazıyıncaya ka dar si zin le bir lik te ha re ket ede ce ğiz.” 
de di ler. Son ra bu grup, di ğer müş rik ka bi le le ri de ha re ke te ge çir di.

Ku reyş müş rik le ri bun ca sa vaş tan son ra bu ga za nın Mek ke ile Me di ne ara sın-
da son cid di çar pış ma ola ca ğı nı se zi yor lar dı. Bu se bep le Ebû Süf yân, Yahudilerin 
da ve ti ne “ka bul” ce va bı ver di. Mekkeliler bu savaş için bü tün kuv vet le ri ni ha zır la-
dı lar. Tek dü şün ce le ri var dı. İslam’ı ebe di yen yok ol ma ya mah kum et mek. Bu nun 
için her ça re ye baş vur du lar. Top la nan kuv vet ler, bü yük bir as ke rî bir lik mey da na 
ge tir di. Arap ya rı ma da sı bel ki de o za ma na ka dar böy le bir or du gü cü ne şa hit 
ol ma mış tı. Se fe re ka tı lan sa vaş çı la rın sa yı sı 10.000’in üze rin dey di. Müslüman lar 
sa vun ma du ru mu al ma yı ter cih et ti ler. Ya pı lan is ti şa re ler so nu cu Sel mân-ı Fâ ri-
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• Hadislerin Çeşitleri

Hadisler sıhhat ve hüküm derecesine göre üç grupta incelenir.

a) Sahih Hadisler: Adalet ve zabt sıfatına sahip râviler tarafından rivayet 
edilen, sened-i muttasıl, metin ve mana itibariyle hakkında hiçbir şüphe olmayan 
hadislerdir.

Yukarıdaki tanımı biraz açmak gerekirse; 
1. Hadisi rivayet eden râvilerin hafızasının sağlam olması. 
2. Kendilerinin güvenilir ve adaletli olması.
3. Hadisin senedinin kesintiye uğramadan Peygamberimiz’e dayanması.
4. Metin ve manada Kur’ân-ı Kerîm’e, Arapça dilbigisi kurallarına aykırılık 

gibi aklı selime ters düşen durumların olmaması gerekir.
b) Hasen Hadisler: Sahih hadisin bütün şartlarını taşımasına rağmen, 

senedindeki râvilerden birinin zabt sıfatı mükemmel olmayan hadislere hasen 
hadis denir. İleride bahsedileceği üzere râide zabt, hafıza gücü ve ezber kabiliyeti 
tam değildir demektir. Hasen hadislerle hükmedilir.

c) Zayıf Hadisler: Hadislerde bulunması gereken şartlardan bir ya da 
birkaçını kaybetmiş hadislere zayıf hadis denir. Bunlar da kendi aralarında çeşitli  
derece ve bölümlere ayrılır. Hadisteki zayıflık genellikle râvi ve senette olabilir.

 Yukarıda bölümlerini zikrettiğimiz zayıf hadislerle amel etme konusunda 
Ehl-i sünnet âlimleri üç görüş bildirmişlerdir. 

1- Zayıf hadisle asla amel olunmaz.  
2- Zayıf hadisle amel olunur.  
3- Özel şartlara bağlı olarak amel olunur.  
Bu özel şartlar şunlardır:  
a- Bir tek kişinin yalnız başına amel etmesi,  
b- Sahih bir hükme ters olmaması,  
c- Hadisin gerçekten sabit olduğuna inanılması.

Hadisler rivayet şeklindeki farklılık sebebiyle de ikiye ayrılmaktadır:

a) Nebevî Hadisler: Sözü ve manası Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan 
hadislerdir. Rivayet edilirken: “Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu ki” diye  
rivayet edilir.

“Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.”
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Sün ne tin öne mi ni mad de ler hâlin de şu şe kil de sı ra la ya bi li riz:
1- Kur’ân-ı Kerîm’in ayet le ri ni pe kiş ti rir.
2- Kur’ân-ı Kerîm’in ayet le ri ni açık lar. Sün net dev re den çı kar sa her kes 

Kur’an’ı ken di ka na atı na gö re açık lar ve fit ne ye se be bi yet ve ri lir.
3- Kur’ân-ı Kerîm’de iza hı ya pıl ma mış hü küm le ri açık lar. Me se la çe şit li hay-

van la rın eti nin ha ram lı ğı nı sün ne tin açık la ma sı gi bi.
4- Kur’ân-ı Kerîm’in ayet le ri ni uy gu lar. Ör nek: Namaz, oruç ve hac ibadet- 

lerinin eda ediliş şekilleri gibi.
 

Ha dis
Ha dis ke li me si Arap ça kö kün den tü re til miş “söz ve ha ber” an la mı na gel-

mek te dir. 
Te rim ola rak ha dis, Hz. Pey gam be r (s.a.v.)’in sözleri veya bize örnek teş kil 

eden sün ne ti nin söz lü ifa de si dir. Hadîs-i şerifler İslam dininde Kur’an’dan son ra 
ikin ci en önem li kay nak tır. 

 

• Ha di sin Bö lüm le ri (Se net-Me tin)

Ha dis iki bö lüm den iba ret tir:

1. Se net: Hz. Pey gam ber (s.a.v.)’ den du yu lan bir sö zün ki şi den ki şi ye ak ta rı-
la rak ki ta ba ya zıl ma sı na ka dar ara da ge çen şa hıs lar zin ci ri ne se net de nir.

2. Me tin: Ha di sin bir hü küm ve an lam ifa de eden bölümüdür. Ya ni Hz. Pey-
gam ber (s.a.v.)’in sö zü nün biz zat ken di si dir. Şöy le ki:

İbn Ebû Hâ tim’den o da Ha bîb b. Ha bîb’den, o da Ebû İs hak’tan, O da İzâr b. 
Hâ ris’ten, o da İbn Abbas’tan, İb n Ab bas da Peygamberimiz’ den işit ti ği üze re sev-
gi li Pey gam be ri miz (s.a.v.) şöy le bu yur muş lar dır:

 “Kim na ma zı nı dos doğ ru kı lar, ze kâ tı nı ve rir, hac cı nı ya par ve ra ma zanda 
oruç la rı nı tu tar, bir de mi sa fi ri ne ik ram eder se cen ne te gi rer.”  

Yu ka rı da gö rül dü ğü üze re “Hz. Pey gam ber (s.a.v.) bu yur muş tur.” sö zü-
ne ka dar olan râ vi ler zin ci ri ne “se net”, tır nak için de gös te ri len Peygamberimiz 
(s.a.v.)’in sözünü ifade eden bölüme ise “metin” denir.

Senet te kul lanılan,  bize haber ver di, işit tim, den-dan, dedi, gibi kelimeler de 
senet teki “is nad” bölümünü oluş turur.
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   ِ َيّسُروا َوَل ُتَعّسُر   ِ    وا    ِ َبّشُروا َوَل     ِ ُتنَفُّروا


