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1 İHL Meslek Dersleri Öğretmeni   Abdulkerim BAKIR  www.abdulkerimbakir.com 

Dersin Haftası   : 13.09.21 - 17.09.21 HAFTASI 

İşlenen Konular   : 1. Hadis İlminin Konusu ve Önemi     

 

1. ÜNİTE HADİS İLMİ VE TEMEL KAVRAMLARI 
1. Hadis İlminin Konusu ve Önemi 

• Bir Müslüman, hayatını Peygamberimizin (s.a.v.) öğretileri ile şekillendirdiği ölçüde iyi bir Müslüman olur. 

• Bu nedenle kadın, erkek her Müslümanın Peygamber Efendimizi yakından tanıması, doğru anlaması çok önemlidir. 

• Hadis ilmi, Müslüman kimlik ve kişiliğinin oluşmasında ve korunmasında yapıcı bir görev üstlenir. 

• Hadis ilmi, Peygamber Efendimizi tanımak ve anlamak ile ilgilenen bir ilim dalıdır. 

• Peygamber Efendimizin sözleri, tutum ve davranışları, güzel ahlakı hadis ilminin başlıca konusudur. 

Hadisleri öğrendikçe; 

• Peygamberimizi daha yakından tanımaya başlarız. 

• İnanç esasları ile ilgili bize neler anlattığını biliriz. 

• Ahiret hayatını ondan öğreniriz. 

• Onun nasıl ibadet ettiğini, nasıl dua ettiğini kavrarız. 

• Peygamberimizin neleri sevip nelere kızdığını öğrenmiş oluruz. 

Hadis ilmi; 

• Peygamber Efendimizi örnek almak isteyenler için Allah’ın (c.c.) Resulü ile ilgili doğru bilgi vermeyi amaçlar. 

• Peygamberimizin sözlerini ve yaşama biçimini tespit eder. 

• Elde edilen bilgileri konularına göre sınıflandırır ve hadis kaynaklarında bir araya getirir. 

• Böylece Peygamberimizi (s.a.v.) tanımak ve anlamak isteyenler bu kaynaklara başvurmak suretiyle gerekli bilgilere 

kolayca ulaşırlar 

*** Hadis kitaplarının namaz bölümlerine başvuranlar, Peygamberimizin nasıl namaz kıldığını bütün incelikleriyle 

öğrenebilirler. 

*** Hadis kitaplarının tefsir bölümlerini okuyanlar, Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerini nasıl yorumladığına dair 

birçok bilgi edinebilirler. 

Hadis ilmi; 

• Peygamber Efendimizi tanımayı ve amaçlayan bir ilimdir. 

• Peygamberimiz hakkında doğru bilgi edinilmesine büyük özen gösterir. 

• Peygamberimizin gerçekten söyledikleri ile söylemediği halde o söylemiş gibi gösterilen sözleri birbirinden ayırmayı 

ilke edinir. 

• Müslümanların batıl inançlardan ve yanlış uygulamalardan uzaklaştırır. 

• İnsan düşüncesini ve hayatını hurafelerden arındırmayı sağlar. 

• Müslüman kimliğinin oluşmasını ve korunmasını sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 İHL Meslek Dersleri Öğretmeni   Abdulkerim BAKIR  www.abdulkerimbakir.com 

Dersin Haftası   : 20.09.21 - 24.09.21 HAFTASI 

İşlenen Konular   : 2. Hadis İlminin Diğer İslami İlimler İle İlişkisi    

2. Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi 

İslamî ilimlerde bilginin başlıca iki kaynağı vardır: 

 

Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. 

 

Hadis ilmi, diğer İslamî ilimler için kaynak olma özelliği taşıdığı gibi yöntem bakımından da diğer 

İslamî ilimler üzerinde etkili olmuştur. 

 

Hadis-Tefsir İlişkisi 

 

• Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim’i sevgili Peygamberimiz aracılığıyla bize ulaştırmıştır. 

• Peygamber Efendimiz bize Kur'an-ı Kerim’i okuyarak öğrettiği gibi aynı zamanda ayetlerin anlamlarını da 

açıklamıştır. 

• Kur'an-ı Kerim’in ilk müfessiri Peygamber Efendimizdir. 

• Peygamber Efendimizin sözleriyle ve davranışlarıyla Kur'an-ı Kerim’i nasıl tefsir ettiğini Hadis-i şerifler vasıtasıyla 

öğrenebiliriz. 

• Tefsir ve Hadis ilimleri her zaman sıkı bir bilgi alışverişi içinde olmuştur. Nitekim tefsir kitaplarının bir bölümünü rivayet 

tefsirleri oluşturmaktadır. 

Hadis-Fıkıh İlişkisi 

 

• İslam fıkhında ibadetlerden sosyal hayata varıncaya kadar pek çok 

hüküm Kur'an ayetlerine ve Peygamberimizin hadislerine dayalı 

olarak belirlenmiştir. 

• Kur’an-ı Kerim’de Resulullah’ın “kanun koyucu” olduğu açıkça 

ifade edilmiştir. 

• Fıkıh ilmi, Peygamberimizin hayatı ve hadisleri ile doğrudan 

doğruya ilgilidir. 

  



 

3 İHL Meslek Dersleri Öğretmeni   Abdulkerim BAKIR  www.abdulkerimbakir.com 

Dersin Haftası   : 27.09.21 - 01.10.21 HAFTASI 

İşlenen Konular   : 2. Hadis İlminin Diğer İslami İlimler İle İlişkisi    

 

Hadis-Akaid ve Kelam İlişkisi 

 

• İslam inanç esaslarının tanıtılması ve savunulmasında Peygamber Efendimizin hayatının özellikle Mekke Dönemi'nin 

bilinmesi oldukça önemlidir. 

• Kelam ilminin “kader inancı” gibi bazı tartışmalı konularında Peygamberimizin hadisleri hakem rolünü üstlenmektedir. 

• Hadis kaynaklarının birçoğunda İman bölümü yer almıştır. 

• İman ile ilgili konularda çok sayıda hadis delil gösterilmiştir. 

 

Hadis-Siyer İlişkisi 

 

• Konu bakımından hadis ve siyer ilimleri birbirine çok yakındır. 

• Her iki ilim dalının ortak hedefi, Peygamber Efendimizi tanımaktır. 

• Siyer ilmi, İslam tarihinin başlangıcı ile ilgilidir. 

• Siyer ve İslam tarihinde Peygamber Efendimizin hayatı özellikle kronolojik sırayla incelenir. 

• Hadisleri anlayabilmek ve doğru yorumlayabilmek için siyer ve İslam tarihinin tespit ettiği kronoloji oldukça önemlidir. 

• Peygamber Efendimizin şahsiyetini tanımak için de hadislerde yer alan bilgiler çok kıymetlidir. 

 

Hadis-Dil Bilim İlişkisi 

 

• Peygamber Efendimiz Arap diline birçok yönden hâkimdi. 

• Arapçanın farklı lehçelerini bilir, konuşurken edebi bir dil kullanırdı. 

• Konuşmalarında benzetmelere, örneklere, mecazi ifadelere ve edebî sanatlara yer verirdi. 

• Hadis-i şeriflerden, Arap dilinin inceliklerine dair pek çok detay öğrenebiliriz. 

  



 

4 İHL Meslek Dersleri Öğretmeni   Abdulkerim BAKIR  www.abdulkerimbakir.com 

Dersin Haftası   : 04.10.21 - 08.10.21 HAFTASI 

İşlenen Konular   : 3. Hadis İlminin Temel Kavramları 

       3.1. Hadis 

       3.2. Sünnet   

3. Hadis İlminin Temel Kavramları 

 

3.1. Hadis 

Hadis; Peygamber Efendimizin sözlerinin, fiillerinin, onaylarının, ahlakının ve fiziksel özelliklerinin anlatıldığı metinlerdir. 

Üç gruba ayrılır: 

Peygamber Efendimizin sözlerinin aktarıldığı hadislere sözlü (kavli) 

hadis denir. 

Peygamber Efendimizin fiillerinin (davranışlarının) aktarıldığı 

hadislere fiilî hadis denir. 

Peygamber Efendimizin onaylarının aktarıldığı hadislere takrîrî 

hadis denir. 

 

➔ Takrîrî hadisler aslında Peygamberimizin söylediği ifadeler olmayıp çevresindeki Müslümanların söz ve davranışlarının 

anlatıldığı hadislerdir. 

➔ Peygamber Efendimiz ashabının bu söz ve davranışlarını susarak, gülümseyerek ya da tebrik ederek onaylamıştır. 

*** Peygamberimizin fiziksel ve ahlaki özelliklerinin anlatıldığı hadislere şemâil hadisleri denir. Şemâil hadislerinin yazılı olduğu 

sanat eseri levhalara hilye denir. 

3.2. Sünnet 

Sünnet; sözlükte yol, gidişat, kanun, hayat tarzı demektir. 

Terim olarak ise Peygamber Efendimizin yaşam biçimi anlamına gelir. 

Hadis ile sünnetin kapsamları konusunda farklı görüşler bulunmakla beraber hadis âlimleri bu iki terimi eş anlamlı kabul edilmiştir. 

Her iki kavram da Resulullah’ın söz, fiil ve takrirleri için kullanılmıştır. 

• Sünnet terimine hadisçilerin ve fıkıhçıların verdiği anlamlar birbirinden farklıdır. 

• Fıkıh âlimleri sünneti, farz veya vacip derecesinde olmaksızın yapılması dinen istenen fiiller, diye tarif ederler. 

• Mesela “Kuşluk namazı kılmak sünnettir.” cümlesinde sünnet kelimesi, “farz olmayan ancak Peygamber Efendimiz 

tarafından yapıldığı için sevap kazandıran ibadet” anlamında kullanılmıştır. 

  



 

5 İHL Meslek Dersleri Öğretmeni   Abdulkerim BAKIR  www.abdulkerimbakir.com 

Dersin Haftası   : 11.10.21 - 15.10.21 HAFTASI 

İşlenen Konular   : 3.3. Rivayet-Râvi 

       3.4. Sened-İsnad 

       3.5. Metin   

3.3. Rivayet-Râvi 

Rivayet, bir haberi aktarmak anlamına gelir. 

Rivayet sözlü olabileceği gibi onu yazmak ve bu yazılı metni aktarmak şeklinde de olabilir. 

Peygamber Efendimizin sünneti, sahabiler tarafından rivayet edilmeye başlanmıştır. 

• Hadis ilmi rivayete dayalı bir ilimdir. Bir diğer deyişle tarih ilmi gibi nakilci bir yönteme sahiptir. 

• Rivayet esnasında dikkat edilmesi gereken birtakım ilkeler bulunur. 

 

• Hadisi rivayet eden kişiye ravi denir. 

• Hadis nakleden ravide de birçok özellik aranmaktadır. 

• Her ravinin naklettiği haber, güvenilir ve sağlam kabul edilmez. 

• Ancak gerekli şartlara sahip olan ravinin rivayet ettiği habere güvenilebilir. 

 

3.4. Sened-İsnad 

Hadisi rivayet eden ravilerin isim zincirine sened denir. 

Ravi veya ravileri anarak hadis metnini ilk söyleyenine ulaştırmaya isnad denir. 

 

• Sened, hadisin bize hangi raviler aracılığıyla ulaştığını gösteren belgedir. 

• Her hadisin başında mutlaka bir sened yer alır. 

• Sened, güncel ifadesiyle kaynak göstermek anlamındadır. 

• Senedsiz hadis rivayet etmek, belgesiz bilgi aktarmak gibidir. 

• Senedi olmayan bir rivayet yok hükmündedir. 

• Senedsiz rivayetler “asılsız haber” kabul edilir, dinî ve ilmî bir değer taşımaz. 

• Bir hadisi senediyle okuduğumuzda, o hadisin Peygamber Efendimizden elimizdeki kitaba ulaşıncaya kadar kimler 

vasıtasıyla ve nasıl aktarıldığını öğreniriz. 

• Bu yönüyle sened, elimizdeki hadisin kimlik belgesi gibidir. 

Hadisin Senedinin Önemi 

• Bir hadisin güvenilir olup olmadığı öncelikle senedine bakılarak tespit edilir. 

• Sened ne kadar güvenilir ravilerden meydana geliyorsa hadis de o kadar güvenilir bir hadis kabul edilir. 

• Bir yerde hadis naklettiğimiz zaman mutlaka hadisi okuduğumuz kaynak eserin ismini belirtmeliyiz. 

• Bugün bizler hadis okurken, hadisleri senedleriyle aktaran kitapları ya da bu kitapları kaynak gösteren eserleri tercih 

etmeliyiz. 

 

3.5. Metin 

Metin, isnaddan sonra okunan ve Peygamberimizin (s.a.v.) söz, fiil ya da onayını anlatan bölümdür. 

Hadisin asıl kısmı metindir. 

 

 

 

 

  



 

6 İHL Meslek Dersleri Öğretmeni   Abdulkerim BAKIR  www.abdulkerimbakir.com 

Dersin Haftası   : 18.10.21 - 22.10.21 HAFTASI 

İşlenen Konular   : 4. İman ve Amellerle İlgili Hadis Metinleri   

4. İman ve Salih Amellerle İlgili Hadis Metinleri 
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Dogm.eba.gov.tr sitesinde yer alan etkileşimli etkinlik listesi 

 

ETKİNLİK TÜRÜ ETKİNLİK KONUSU ETKİNLİK LİNKİ 

Bilgi Küpü Hadis İlmi ve Temel Kavramları http://dogm.eba.gov.tr/panel/panel/PassaparolaOnizle.aspx?alistirmaId=22203 

Bulmaca Hadis İlmi ve Temel Kavramları http://dogm.eba.gov.tr/panel/panel/BulmacaOnizle.aspx?alistirmaId=18637 

Kelime Sıralama İman ve Salih Amellerle İlgili Hadisler http://dogm.eba.gov.tr/panel/panel/KelimeSiralamaOnizle.aspx?alistirmaId=23757 

Ölçme Testi Ünite Değerlendirme http://dogm.eba.gov.tr/panel/panel/KarmaTestOnizle.aspx?alistirmaId=19425 

Resim Maskeleme İman ve Salih Amellerle İlgili Hadisler http://dogm.eba.gov.tr/panel/panel/ResimMaskeOnizle.aspx?alistirmaId=22333 

Tanım-Kelime Eşleştirme Hadis İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi http://dogm.eba.gov.tr/panel/panel/Eslestir2Onizle.aspx?alistirmaId=22316 

Tanım-Kelime Eşleştirme Hadis İlmi ve Temel Kavramları http://dogm.eba.gov.tr/panel/panel/Eslestir2Onizle.aspx?alistirmaId=23463 

 

Çevrimiçi ünite tekrar testleri 

 

SORU SAYISI HAZIRLAYAN ÇEVRİMİÇİ ÜNİE TEKRAR TESTİ LİNKİ 

 Abdulkerim BAKIR www.abdulkerimbakir.com güncel linkler için takip ediniz. 

 

Ünite Kitapçıkları 

 

Etkileşimli Ünite Kitapçığı http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/Hadis/unite1/unite1.html 

Ünite Kitapçığı http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/kitap/hadis/hds_p012-037.pdf 

Etkinlik Kitabı http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/etkinlik/10.%20Hadis%20(1.%20%C3%9Cnite).pdf  

 

Ünite Sunuları 

 

Ünite Sunusu (Tamamı) http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/suny/hds/hds_1.rar  

 

EBA TV Ünite Sunuları (rarlı dosyalar) 

 

Hadis İlmi ve Temel Kavramları 

Hadis, Sünnet 

Rivayet-Râvi, Sened- İsnad, Metin 

İman ve Salih Amel İle İlgili Hadis Metinleri 

 

Winrar/Zip Dosyalarını Açmak İçin Program 

 

Winrar 32 bit https://www.rarlab.com/rar/wrar601tr.exe 

Winrar 64 bit https://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-601tr.exe 

 

Ünite Soruları 

 

Soru Havuzu http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/soruhavuzu/Hadis/Hadis%201.%C3%9Cnite%20Testi.pdf  
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http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/suny/hds/new/unite1/lise_hadis10_b1.rar
http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/suny/hds/new/unite1/lise_hadis10_b2.rar
http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/suny/hds/new/unite1/lise_hadis10_b3.rar
http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/suny/hds/new/unite1/lise_hadis10_b4.rar
https://www.rarlab.com/rar/wrar601tr.exe
https://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-601tr.exe
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