Gençlik Eğitim Programları

KULLUK VE
SORUMLULUK BİLİNCİ
HADİS-İ ŞERİFLER

Gençlik Programları

1. HAFTA

YARATILIŞ
−− Ebû Hüreyre’den (ra): “Resûlullah (sav): ‘Her doğan çocuk mutlaka (Allah’ın kendisine verdiği ,temiz) yaratılış (fıtrat) üzere doğar, sonunda anne ve babası onu Yahudi
ve Hıristiyan ya da ateşe tapan yapar. Nasıl ki hayvandan kusursuz ve organları
tam bir yavru doğarsa… Hiç bu yavrunun burnu ya da kulağı kesik, yaratılışı bozuk doğduğunu görür müsünüz?’ buyurdu.” dedi. Sonra Ebu Hureyre (ra): ’’Yüzünü
Allah’ın insanları yarattığı yaratılış fıtratına döndür. Allah’ın yaratmasında asla bir
değişiklik bulamazsın. İşte sağlam din de budur.’’ (Rum 30) ayetini okudu.
Buhârî cenaiz 93 (Muhtasarı Tecridi Sarih tercümesi: A. Feyzi Kocaer sayfa: 319)

2. HAFTA

İMAN
−− 127. Ebû Hüreyre’den (ra) rivâyet edildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurdu: “İman
yetmiş (veya altmış) küsur özelliktir (şu’bedir). En yükseği, ‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ demek; en aşağısı ise, eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın
bir bölümüdür.”
Müslim, Îmân 58. Ayrıca bk. Buhârî, Îmân 3; Ebû Dâvûd, Sünnet 14; Nesâî, Îmân 16;
Tirmizî, Birr 80; Îmân 16; İbni Mâce, Mukaddime 9
−− 86. Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyân İbni Abdullah (ra) şöyle dedi: - Yâ Resûlallah! Bana İslâm’ı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç
hissetmeyeyim, dedim. Resûlullah (sav): - Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru
ol, buyurdu.
Müslim, İmân 62. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 61; İbni Mâce, Fiten 12.

3. HAFTA

İBADET-SALİH AMEL İLİŞKİSİ
−− Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: İnsan ahiretteki hesap günü hayatını nerede tükettiğinden, servetini nasıl kazanıp nerede harcadığından, ne gibi işler
yaptığından, bedenini nasıl yıprattığından ve bildiklerini yaşayıp yaşamadığından
sorguya çekilmedikçe Allah’ın huzurundan ayrılmaz.”
(Tirmizi, Kıyame, 1)
−− 62. Ebû Zer Cündeb İbni Cünâde ve Ebû Abdurrahman Muâz İbni Cebel’den (ra)
rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Nerede ve nasıl olursan
ol, Allah’tan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip
süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!”
Tirmizî, Birr 55
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4. HAFTA

TEMİZLİK
−− 1026. Ebû Hüreyre (ra) şöyle dedi: Resûlullah’ı (sav), “Şüphesiz ki benim ümmetim,
kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak
olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın”
buyururken işittim.
Buhârî, Vudû‘ 3; Müslim, Tahâret 35
−− 1030. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Müslüman –veya mü’min– bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile yüzünden çıkar.
İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun
son damlası– ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek
işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ayaklarından çıkar.
Neticede o mü’min kul günahlardan temizlenmiş olur.”
Müslim, Tahâret 32. Ayrıca bk. Tirmizî, Tahâret 2

5. HAFTA

NAMAZ
−− 1044. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken işittiğini söyledi: – “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o
kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?” Sahâbîler: – O
kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Resûl-i Ekrem: – “Beş vakit namaz işte
bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder” buyurdular.
Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayrıca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7;
İbni Mâce, İkâmet 193
−− - “Namaz dinin direğidir.”

6. HAFTA

NAMAZ FIKHI
−− 1048. Osman İbni Affân (ra), Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken işittiğini söyledi:
“Bir Müslüman, farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşû içinde ve
rükûunu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe, bu namaz
önceki günahlarına keffâret olur. Bu her zaman böyledir.”
Müslim, Tahâret 7
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7. HAFTA

ALLAH SEVGİSİ VE TAKVA
−− 628. Ebû Hüreyre (ra) şöyle dedi: Resûlullah’a (sav): - İnsanları cennete en fazla
götürecek şey nedir? diye soruldu. Resûlullah (sav): - “Allah’a saygı (takvâ) ve güzel
ahlâktır” buyurdu. - İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir? diye sorulunca da: - “Ağız ve cinsel organdır” buyurdu.
Tirmizî, Birr 62. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 29 387.
−− Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), “Allah Teâlâ şöyle
buyurmuştur” dedi: “Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harb
ilân ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan, bence daha sevimli herhangi
bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile
ibadetlerle durmadan yaklaşır; nihâyet ben onu severim. Kulumu sevince de (âdeta)
ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne
isterse, onu mutlaka veririm, bana sığınırsa, onu korurum.”
Buhârî, Rikak 38

8. HAFTA

İHLÂS VE SAMİMİYET
−− 1. Mü’minlerin emîri Ebû Hafs Ömer ibni Hattâb (ra), Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken dinledim, dedi: “Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin
karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Resûlü’ne varmak, onlara hicret
etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Resûlü’ne hicret sevabıdır. Kim de elde
edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun
hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.”
Buhârî, Bed’ü’l-vahy 1, Îmân 41, Nikâh 5, Menâkıbu’l-ensâr 45, İtk 6, Eymân 23, Hiyel
1; Müslim, İmâret 155. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Talâk 11; Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 16;
Nesâî, Tahâret 60; Talâk 24, Eymân 19; İbni Mâce, Zühd 26
−− 2. Din samimiyettir.

9. HAFTA

DUA
−− 1504. Ubâde İbni’s-Sâmit’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Yeryüzünde bir Müslüman Allah’tan bir şey dilerse, günah bir şeyi istemediği veya akrabası ile ilgisini kesmeyi arzu etmediği sürece Allah onun dileğini
mutlaka yerine getirir veya ona vereceği şey kadar bir kötülüğü kendisinden giderir.” Orada bulunanlardan biri: - O takdirde biz Allah’tan çok şey isteriz, deyince,
Resûl-i Ekrem (sav): - “Allah’ın lütfu dilediğiniz şeylerden daha çoktur” buyurdu.
Tirmizî, Daavât 115. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III, 18
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10. HAFTA

DÜŞÜNME VE TEFEKKÜR
−− 67. Ebû Ya’lâ Şeddâd İbni Evs’ten (ra) rivayet edildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de,
nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli
gören) dır”
Tirmizî, Kıyâmet 25. Ayrıca bk. İbni Mace, Zühd 31

11. HAFTA

GÜZEL AHLAK
−− 626. Abdullah İbni Amr İbni Âs (ra) şöyle dedi: Resûlullah’ın (sav) sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi, çirkin olan hiçbir şeye de özenmezdi.
Şöyle buyururdu: “Hayırlınız, ahlâkı güzel olanınızdır.”
Buhârî, Menâkıb 23, Fezâilü ashâbi’n-nebî 27, Edeb, 38-39; Müslim, Fezâil 68. Ayrıca
bk. Tirmizî, Birr 47, 69
−− Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 2/381

12. HAFTA

HİKMET
−− 1384. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.”
Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, Kur’ân 10, İlim
19; İbni Mâce, Mukaddime 17
−− Ebû Hüreyre’den (ra) rivâyete göre, Resûlullah (as) şöyle buyurdu: “Hikmet, değerli
bilgiler müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır.
Tirmizi, İlim 19; İbn Mâce, Zühd 17
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13. HAFTA

DİĞERGAMLIK/İSAR
−− 238. Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre, Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz
kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek
anlamda iman etmiş olmaz.”
Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71-72. Ayrıca bk. Tİrmizî, Kıyâmet 59; Nesâî, Îmân 19,
33; İbn Mâce, Mukaddime 9
−− 186. Ebû Saîd el-Hudrî (ra), Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken işittim dedi: “Kim
bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse,
diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine
gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.”
Müslim, Îmân 78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17
−− 1382. Sehl İbni Sa’d’dan (ra) rivayet edildiğine göre, Nebî (sav) Ali’ye (ra) şöyle dedi:
“Allah’a yemin ederim ki, Cenâb-ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete
kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.”
Buhârî, Fezâilü’l-ashâb 9, Meğâzî 38; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe 34

14. HAFTA

ÜMMET BİLİNCİ
−− 379. Ebû Hüreyre’den (ra) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete
giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde
birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!”
Müslim, Îmân 93-94. Ayrıca bk.Tirmizî, Et’ime 45, Kıyamet 56; İbni Mâce, Mukaddime
9, Edeb 11 1571.
−− Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Birbirinize kin tutmayınız, hased etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları,
kardeş olunuz. Bir Müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helâl
değildir.”
Buhârî, Edeb 57, 58, 62; Müslim, Birr 23, 24, 28, 30-32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 47;
Tirmizî, Birr 24; İbni Mâce, Duâ
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15. HAFTA

DÜNYEVİLEŞME
VE BİREYSELLİK
−− 459. Ebû Saîd el-Hudrî (ra) şöyle dedi: Resûlullah (sav) minbere oturmuş, biz de
onun etrafına oturmuştuk. Resûlullah şöyle buyurdu: “Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zînetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum.”
Buhârî, Zekât 47, Cihâd 37; Müslim, Zekât 121-123. Ayrıca bk. Nesâî, Zekât 81; İbni
Mâce, Fiten l8

16. HAFTA

GÜNAH NEDİR?
−− 625. Nevvâs İbni Sem’ân (ra) şöyle dedi: Resûlullah’a (sav) iyilik ve kötülüğün ne
olduğunu sordum. Buyurdu ki: “İyilik güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise kalbini
tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir.”
Müslim, Birr 14, 15. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 52 423.
−− Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Canım, kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip Allah’tan bağışlanma dileyecek bir
millet getirir de onları bağışlardı.”
Müslim, Tevbe 11

17. HAFTA

TEVBE
−− 15. Egarr İbni Yesâr el-Müzenî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle
buyurdu: “Ey insanlar! Allah’a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde
yüz defa tövbe ederim.”
Müslim, Zikir 42. Ayrıca Ebû Dâvûd, Vitir 26; İbni Mâce, Edeb 57 16.
−− Resûlullah’ın (sav) hizmetkârı olan Ebû Hamza Enes İbni Mâlik el-Ensârî’den (ra)
rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Kulunun tövbe etmesinden
dolayı Allah Teâlâ’nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği
devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.”
Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8
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18. HAFTA

SORUMLULUK BİLİNCİ
−− 408. Ebû Berze Nadle İbni Ubeyd el-Eslemî’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından,
vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz.”
Tirmizî, Kıyamet 1
−− 319. Yine Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
“Anne ve babasına veya onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete
giremeyen kimse perişan olsun, perişan olsun, perişan olsun.”
Müslim, Birr 9, 10 324.
−− Yine Abdullah İbni Amr İbni Âs’dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle
buyurdu: “Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten adam, kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman
bile, onlara iyilik etmeye devam edendir.”
Buhârî, Edeb 15. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Zekât 45; Tirmizî, Birr 10
−− 137. Câbir İbni Abdullah’tan (ra) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen şey onun için sadakadır.
Çalınan şey de sadakadır; eksiltilen de onun için sadakadır.”
Müslim, Müsâkât 7

19. HAFTA

İTAAT VE GÜVEN
−− 159. “Resûlullah (sav) bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı. Bizler: - Ey Allah’ın Resûlü! Bu öğüt, sanki ayrılmak üzere olan
birinin öğüdüne benziyor, bari bize bir tavsiyede bulun, dedik. Bunun üzerine: “Size,
Allah’a çok saygı duymanızı, başınıza bir Habeşli köle bile emir olsa, onu dinleyip
itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek
çok ihtilalar görecekler. O zaman sizin üzerinize gerekli olan, benim sünnetime ve
doğru yolda olan Hulefâ-yi Râşidîn’in sünnetine sarılmanızdır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid’atlardan şiddetle kaçınınız. Çünkü her
bid’at dalâlettir, sapıklıktır” buyurdular.
Ebû Dâvûd, Sünnet 5; Tirmizi, İlim 16. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 6
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20. HAFTA

AHİRET
−− 575. İbni Ömer (ra) şöyle dedi: Resûlullah (sav) omzumu tutarak şöyle buyurdu:
“Dünyada tıpkı bir garip hatta bir yolcu gibi davran!” İbni Ömer (ra) şöyle derdi: Akşamı ettiğinde, sabahı bekleme! Sabaha çıktığında, akşamı bekleme! Sağlıklı
günlerinde, hastalanacağın vakit için; hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al!
Buhârî, Rikak 3. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 25; İbni Mâce, Zühd 3
−− 579. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran
ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en fenası deccâlden, belâsı daha büyük ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi gözlüyorsunuz?”
Tirmizî, Zühd 3 580.
−− Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Zevkleri bıçak gibi keseni -ölümü- çok hatırlayın!”
Tirmizî, Zühd 4. Ayrıca bk. Nesâî, Cenâiz 3; İbni Mâce, Zühd 31
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