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HADİS– 1 DERSİ 

EZBER HADİSLER - (Prof. Dr. Bekir TATLI) 

“Benim sözümü işitip belleyen ve başkalarına tebliğ eden kişinin Allah yüzünü ak etsin…” 

-Rasûlullah (s.a.)- 

 

 

َعأَمال   ِإنََّما .1 َرت ه   َكاَنتأ   َفَمنأ  نَ َوى َما امأِرئ   ِلك لِّ  َوِإنََّما بِالن ِّيَّاتِ  اْلأ  امأَرَأة   ِإَلى َأوأ  ي ِصيب  َها د ن أَيا ىِإلَ  ِهجأ
َرت ه   يَ نأِكح َها   ِإلَيأهِ  َهاَجرَ  َما ِإَلى َفِهجأ

“Amellerin değeri niyetlere göredir ve herkes niyet ettiği şeye ulaşır. Kim, elde edeceği bir 

dünyalık veya evleneceği bir kadın için hicret ederse, onun hicreti de hicret ettiği bu şeye olmuş 

olur.” 

 

ََلم   ب ِنيَ  .2  َوِإيَتاءِ  الصَََّلةِ  َوِإقَامِ  لَّهِ ال َرس ول   م َحمًَّدا َوَأنَّ  اللَّه   ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َأنأ  َشَهاَدةِ  َخمأس   َعَلى اْلأِسأ
مِ  َوالأَحجِّ  الزََّكاةِ    َرَمَضانَ  َوَصوأ

“İslâm (binası) beş (temel direk) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. 

Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmek; namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek 

ve Ramazan orucunu tutmak.” 

 

ِلم   .3 ِلم ونَ  َسِلمَ  َمنأ  الأم سأ   َعنأه   للَّه  ا نَ َهى َما َهَجرَ  َمنأ  َوالأم َهاِجر   َوَيِدهِ  ِلَسانِهِ  ِمنأ  الأم سأ

“Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden güvende oldukları kişidir. Muhacir ise, 

Allah’ın yasakladığı şeyi terk eden kimsedir.” 

 

مأ ، َوَل  .4 َساِمكأ  ِإلَى ص َورِك مأ ، َوَلِكنأ يَ نأظ ر  ِإَلى ق  ل وِبك مأ ِإنَّ اهلَل َل يَ نأظ ر  ِإلَى َأجأ

 “Allah sizin şekillerinize ve suretlerinize (boyunuza-posunuza) bakmaz; fakat sizin kalbinize 

bakar.”  

 

ِمن   َل  .5   لِنَ فأِسهِ  ي ِحب   َما ِْلَِخيهِ  ي ِحبَّ  َحتَّى َأَحد ك مأ  ي  ؤأ

“Hiçbiriniz, kendisi için istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.” 
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ِمن   َل  .6 َمِعي َوالنَّاسِ  َوَوَلِدهِ  َواِلِدهِ  ِمنأ  ِإلَيأهِ  َأَحبَّ  َأك ونَ  َحتَّى َأَحد ك مأ  ي  ؤأ   نَ َأجأ

“Hiçbiriniz, beni (ana-)babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe 

iman etmiş olmaz.” 

 

َلة   ِفيهِ  َكاَنتأ   َوَمنأ  َخاِلًصا م َناِفًقا َكانَ   ِفيهِ  ك نَّ   َمنأ  َأرأَبع   .7 ه نَّ  َخصأ َلة   ِفيهِ  َنتأ َكا  ِمن أ  َحتَّى الن َِّفاقِ  ِمنأ  َخصأ
ت ِمنَ  ِإَذا َيَدَعَها   َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا َغَدرَ  َعاَهدَ  َوِإَذا َكَذبَ   َحدَّثَ  َوِإَذا َخانَ  اؤأ

“Dört şey kimde bulunursa, o kişi katıksız münâfık olur. Her kimde bunlardan biri bulunursa, 

onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir parça kalmış olur: Kendisine güvenildiğinde 

ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, münakaşa ettiğinde 

ahlâksızlık eder.” 

 

ِتَسابًا ِإيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنأ  .8   َذنأِبهِ  ِمنأ  تَ َقدَّمَ  َما َله   غ ِفرَ  َواحأ

“Kim inanarak ve (sevabını) umarak Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günâhları affedilir.” 

 

َلمَ  ِإَذا .9 ََلم ه   َفَحس نَ  الأَعبأد   َأسأ  الأِقَصاص   َذِلكَ  بَ عأدَ  وََكانَ  َهازََلفَ  َكانَ   َسيَِّئة   ك لَّ   َعنأه   اللَّه   ي َكفِّر   ِإسأ
رِ  الأَحَسَنة   ثَاِلَها ِبَعشأ َها اللَّه   َتَجاَوزَ ي َ  َأنأ  ِإلَّ  ِبِمثأِلَها َوالسَّيَِّئة   ِضعأف   ِماَئةِ  َسبأعِ  ِإَلى َأمأ   َعن أ

“Kul Müslüman olduğunda ve İslâm’ı güzel yaşadığında, Allah onun (önceden) yaklaştığı bütün 

günâhları affeder. Bundan sonra şu şekilde bir karşılık verme yoluna gider: İyiliğe karşılık on 

mislinden yedi yüz misline kadar sevap yazılır, günâh ise aynen (bire bir) yazılır. Allah affederse 

o başka!” 

 

ِلهِ  َعَلى الرَّج ل   أَن أَفقَ  ِإَذا .10 َتِسب  َها َأهأ   َصَدَقة   َله   فَ ه وَ  َيحأ

“İnsan (sevabını) umarak ailesine harcamada bulunursa, bu onun için bir sadakadır.” 
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  ت  نَ فِّر وا َوَل  َوَبشِّر وا ت  َعسِّر وا َوَل  َيسِّر وا .11

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; sevdirin, nefret ettirmeyin!” 

 

َمةَ  اللَّه   آتَاه   َورَج ل   الأَحقِّ  يفِ  َهَلَكِتهِ  َعَلى َفس لِّطَ  َماًل  اللَّه   آتَاه   رَج ل   اث أَنتَ يأنِ  ِفي ِإلَّ  َحَسدَ  َل  .12  الأِحكأ
  َوي  َعلِّم َها ِبَها يَ قأِضي فَ ه وَ 

“Ancak iki kişiye gıpta edilir: Allah’ın zenginlik verdiği ve zenginliğini hak yolunda harcayan 

kimseye; bir de, Allah’ın kendisine hikmet/ilim verdiği ve onunla hükmedip onu öğreten 

kimseye.” 

 

َراطِ  ِمنأ  ِإنَّ  .13 ل   ب تَ َويَ ثأ  الأِعلأم   ي  رأَفعَ  َأنأ  السَّاَعةِ  َأشأ َربَ  الأَجهأ ر   َوي شأ   الزِّنَا َيظأَهرَ وَ  الأَخمأ

“İlmin ortadan kalkması, cehaletin yerleşmesi, içkinin içilmesi ve zinânın açıktan yapılır hale 

gelmesi kıyâmetin alâmetlerindendir.” 

 

  الأَحاَجةِ  َوَذا َوالضَِّعيفَ  الأَمرِيضَ  ِفيِهمأ  فَِإنَّ  فَ لأي َخفِّفأ  بِالنَّاسِ  َصلَّى َفَمنأ  م نَ فِّر ونَ  ِإنَّك مأ  النَّاس   أَي  َها .14

“Ey insanlar! (Bazılarınız) nefret ettiriyor! Kim insanlara namaz kıldırırsa, hafif tutsun. Çünkü 

onların arasında hasta, zayıf ve sıkışmış olan olabilir.” 

 

ِذب وا َل  .15   النَّارَ  فَ لأَيِلجأ  َعَليَّ  َكَذبَ   َمنأ  فَِإنَّه   َعَليَّ  َتكأ

“Benim adıma yalan uydurmayın! Kim benim adıma yalan uydurursa, cehennemi boylasın!” 
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 َلمأ  ِإَذا َحتَّى الأع َلَماءِ  ِبَقبأضِ  لأِعلأمَ ا يَ قأِبض   َوَلِكنأ  الأِعَبادِ  ِمنأ  يَ نأَتزِع ه   انأِتَزاًعا الأِعلأمَ  يَ قأِبض   َل  اللَّهَ  ِإنَّ  .16
ا َفس ِئل وا ج هَّاًل  ر ء وًسا النَّاس   اتََّخذَ  َعاِلًما ي  بأقِ  تَ وأ   َوَأَضل وا َفَضل وا ِعلأم   ِبَغيأرِ  فََأف أ

“Allah ilmi, insanların içinden çekip almak suretiyle ortadan kaldırmaz fakat hiç âlim 

bırakmayarak ortadan kaldırır. En sonunda hiçbir âlim kalmaz, insanlar da cahil liderlerin 

peşinden gider. Onlar da kendilerine sorulan şeylere bilgisizce cevap verirler. Böylece hem 

kendileri sapmış olur, hem de insanları saptırmış olurlar.” 

 

ن أَيا ِفي َكاِسَية    فَ ر بَّ  .17 ِخَرةِ  ِفي َعارِيَة   الد    اْلأ

“Dünyada nice giyinik kadın vardır ki, âhirette çıplaktır!” 

 

 لَّ َوجَ  َعزَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي فَ ه وَ  الأع لأَيا ِهيَ  اللَّهِ  َكِلَمة    لَِتك ونَ  قَاَتلَ  َمنأ  .18

“Kim Allah kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa, Allah Azze ve Celle’nin yolunda olan işte odur.” 

 

خ ل ونَ  أ مَِّتي ك ل   .19  الأَجنَّةَ  َدَخلَ  َأطَاَعِني َمنأ  الَ قَ  يَأأَبى َوَمنأ  اللَّهِ  َرس ولَ  يَا قَال وا أََبى َمنأ  ِإلَّ  الأَجنَّةَ  َيدأ
 أََبى فَ َقدأ  َعَصاِني َوَمنأ 

“Ümmetimin tamamı cennete girecektir; sadece (girmemek için) ısrar edenler hariç!" Dediler ki: 

Ey Allah'ın elçisi! Kim ısrar eder ki?  Şöyle cevap verdi: Beni takip eden cennete girer; bana isyan 

eden (yolumdan ayrılan) ise (adeta cennete girmemek için) ısrar ediyor demektir.” 

 

ِينيِ  .20 َت ِلض رٍّ َأَصابَه  ، فَِإنأ َكاَن َل ب دَّ فَاِعًَل فَ لأيَ ق لأ : اَللَّه مَّ َأحأ ا َكاَنِت مَ  ل يَ َتَمن ََّينَّ َأَحد ك م  الأَموأ
 الأَحَياة  َخيأراً ِلي َوتَ َوفَّنِي ِإَذا َكاَنِت الأوفاَة  َخيأراً ِلي 

“Başına bir musibet geldi diye sakın ha hiç biriniz ölümü arzu etmesin. İlla bir şey yapacaksa şöyle 

desin: “Allahım, hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için daha hayırlı 

olduğu zaman da ruhumu al.”  
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َر أنَّه  ثأَل أَ منأ َفطََّر َصاِئماً كان له  مِ  .21 رِه  َغي أ ق   َل جأ ِر مِ  ص  يَ ن أ   .الصَّاِئِم َشيئ  نأ أجأ

"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik oruçlunun 

sevabından hiçbir eksilme olmaz."  

 

 

 َمنأ َخَرَج ِفي طََلَب الِعلأم فَ ه َو ِفي َسِبيِل الّلِه َحّتى يَ رأِجَع.   .22

"İlim öğrenmek için yola çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır."  

 

 َعَليأهِ  الّله   تَابَ  َمغأرِِبَها ِمنأ  الشَّمأسِ  ط ل وعِ  قَ بألَ  تَابَ  َمنأ  .23

"Kim güneş batıdan doğmadan evvel tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul eder."   

 

َبل   الّلهَ  إنَّ  .24  ي  َغرأِغرأ  َلمأ  َما الأَعبأدِ  َتوبَةَ  يَ قأ

"Son nefesini vermedikçe Allah, kulun tevbesini kabul eder."  

 

 (شأبَ الع   قالَ  أوأ ) لَحَطبَ اأ  النَّار   تَأك ل   َكَما  الَحَسَناتِ  يَأأك ل   فإنَّه   َوالَحَسَد، إيَّاك مأ  .25

"Hasetten kaçının. Çünkü o, ateşin odunu (veya kuru otu) yiyip tükettiği gibi, iyilikleri yer bitirir."  

 

نِ  ِمنأ  .26  هِ ييَ عأنِ  َمالَ  تَ رأك ه   رأءِ األم إسأَلمِ  ح سأ
“Kendisini ilgilendirmeyen (mâlâyâni) şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzellikle-

rindendir.”  

 
  اغ  رَ الفَ اأ وَ  ة  حَّ الصِّ : النَّاسِ  ِمنَ  َكِثير    مايهِ فِ  ون  ب  غأ مَ  نِعأَمتانِ  .27

“İki nimet vardır ki, insanların pek çoğu onların kıymetini bilmezler. Bunlar, sağlık ve boş vakittir.”  

 

 

 هِ يأ لَ عَ  اتَ مَ  امَ  ىلَ عَ  د  بأ عَ  ل  ك    ث  عَ ب أ ي    .28
 “Her kul, öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.”  
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 ر  ائِ جَ  ان  طَ لأ س   دَ نأ عِ  ل  دأ عَ  ة  مَ لِ كَ   ادِ هَ جِ الأ  ل  ضَ فأ أَ  .29
“En faziletli cihat, zalim bir idarecinin karşısında adaleti (doğruyu) söylemektir.”  

 

   ِمنَّا فَ َليأسَ  َكِبيرِنَا  قَّ حَ  َويَ عأِرفأ  َصِغيَرنَا مأ حَ يَ رأ  َلمأ  َمنأ  .30

“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”  

 

  م  لِ سأ م   لِّ ى ك  لَ عَ  ة  يضَ رِ فَ  مِ لأ لعِ اأ  ب  لَ طَ  .31
"İlim talep etmek (kadın erkek) her Müslümana farzdır."  

 

 ه  مَ لَّ عَ وَ  آنَ رأ لق  اأ  مَ لَّ عَ ت َ  نأ مَ  مأ ك  ر  ي أ خَ  .32
"Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir."  

 

 َوالأَخَباِئثِ  الأخ ب ثِ  ِمنأ  ِبكَ  ع وذ  أَ  ِإنِّي اللَّه مَّ  قَالَ  الأَخََلءَ  َدَخلَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبي   َكانَ  .33
“Hz. Peygamber (s.a.) tuvalete girdiğinde şöyle dua ederdi: Ey Allahım! Maddî ve manevî 

pisliklerden sana sığınırım!” 

 

 كَ تِ ادَ بَ عِ  نِ سأ ح  وَ  كَ رِ كأ ش  وَ  كَ رِ كأ ى ذِ لَ ي عَ نِّ عِ أَ  مَّ ه  للّ اَ  .34
“Allahım! Seni zikretmede, sana şükretmede ve güzel ibadet etmede bana yardım et."  

 

 كَ ينِ ى دِ لَ ا عَ نَ وب َ ل  ق    تأ بِّ ث َ  وبِ ل  لق  اأ  بَ لِّ قَ ا م  يَ  مَّ له  لّ اَ  .35

"Ey kalpleri evirip çeviren! Kalplerimizi dinin üzere sabit eyle."  

 

 

 كَ تِ اعَ ى طَ لَ ا عَ نَ وب َ ل  ق    فأ رِّ صَ  وبِ ل  لق  اأ  فَ رِّ صَ ا م  يَ  مَّ ه  للّ اَ  .36

"Ey kalpler üzerinde tek tasarruf sahibi! Kalplerimize sana itaat yönünde tasarruf eyle."  
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 ةَ رَ ْلخِ اأ ا وَ يَ ن أ ي الد  فِ  ةَ يَ افِ لعَ اأ وَ  وَ فأ لعَ اأ  كَ ل  أَ سأ ي أَ نِّ إِ  مَّ ه  للّ اَ  .37

"Allahım! Senden dünyada ve âhirette af ve afiyet istiyorum."  

 

 رِ دَ لقَ اأ ا بِ ضَ الرِّ وَ  قِ ل  لخ  اأ  نَ سأ ح  وَ  ةَ انَ مَ ْلَ اأ وَ  ةَ فَّ لعِ اأ وَ  ةَ حَّ الصِّ  كَ ل  أَ سأ ي أَ نِّ إِ  مَّ ه  للّ اَ  .38

"Allahım! Senden sıhhat, iffet, güven, güzel ahlâk ve kadere rıza istiyorum."  

 

 اقً ل  خ   مأ ه  ن   سَ حأ ا أَ انً يمَ اِ  ينَ نِ مِ ؤأ لم  اأ  ل  مَ كأ أَ  .39
"Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâken en güzel olanıdır."  

 

 ف  عَ ضأ أَ  كَ لِ ذَ وَ  هِ بِ لأ قَ بِ فَ  عأ طِ تَ سأ يَ  مأ لَ  نأ اِ فَ  هِ انِ سَ لِ بِ فَ  عأ طِ تَ سأ يَ  مأ لَ  نأ اِ فَ  هِ دِ يَ بِ  ه  رأ ي ِّ غَ ي   لأ ا ف َ رً كَ نأ م   مأ ك  نأ ى مِ أَ رَ  نأ مَ  .40
 انِ يمَ ْلِ اأ 

"Sizden kim bir münker (kötü bir şey) görürse, onu eliyle düzeltsin, gücü yetmezse dili ile, ona da 

gücü yetmezse kalbiyle… İşte bu, imanın en zayıf/basit davranışıdır."  

 

 


