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ÖNSÖZ

“Ve sen, elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/4)

Yüce Allah, Kur’ân-ý Kerim’de Peygamberimiz’in
(s.a.s.) de bizim gibi bir insan olduðunu, ancak ona vahiy
geldiðini, nübüvvet ve risaletle vazifelendirildiðini belirti-
yor (Kehf, 18/110). Yine Cenâb-ý Hak, Yüce Kitab’ýnda
Peygamberimiz’in (s.a.s.) büyük ahlâk sahibi olduðunu
(Kalem, 68/4) ve Allah Rasûlü’nde Müslümanlar için gü-
zel bir örnek bulunduðunu (Ahzâb, 33/21) bildiriyor.
Peygamberimiz’in (s.a.s.) çevresindeki Müslümanlar
O’nun hakkýnda güzel ahlâkýn en belirgin örneklerini sý-
ralamakta; adalet, cömertlik, çalýþkanlýk, cesaret ve yar-
dýmseverlik gibi ahlâkî mefhumlarýn O’nunla yeni bir an-
lam kazandýðýný, O’nun yaþayýþýnýn Kur’ân’ý yansýttýðýný
nakletmektedirler.

Bu münasebetle, biz, bu çalýþmamýzda Sevgili Pey-
gamberimiz’in ayrýlmaz hayat hikâyesini (Siyer-i Nebî’yi)
kýsaca naklettikten sonra günlük hayatýndan örnekler ak-
tararak, O’nu deðiþik bir açýdan tanýtmaya çalýþacaðýz.
Yani, orta sýnýf bir Kureyþli gibi giyinen, az yemekle yeti-
nen, kendisine sunulan hediyeleri yoksul öðrencilere ve
öðrenci konumunda olan ilim taliplilerine aktaran; yok-
sula, yolda kalmýþa, akrabaya yardým eden, çocuklara sa-
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mimi ilgi gösteren, kadýnlara nezaketle davranan, her
iþinde tertipli düzenli olan, daðýnýklýktan, karýþýklýktan
hoþlanmayan; kardeþliði, birliði, beraberliði emreden,
dindaþlýk ve yurttaþlýk iliþkilerini kuvvetlendiren, ilme
düþkün, cehalete düþman olan Hz. Muhammed’in (s.a.s.)
günlük hayatýndan tablolar sunacaðýz.

Böylece, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) örnek þahsiyeti-
ni tanýmanýn, örnek hayatýný öðrenmenin, Müslümanlar
için ne büyük ilâhî rahmet olduðu ortaya çýkacaktýr.

Bu vesile ile “Hz. Peygamber’de Âdâb-ý Muâþeret”
konulu konferans metnini de -geçmiþ konulara göre bazý
tekrarlar olsa da ek bilgi ve farklý yorumlar sebebiyle- ya-
rarlý olur ümidiyle araþtýrmanýn sonuna eklemiþ bulunu-
yoruz.

Bu kitapçýk kaleme alýnýrken; Kur’ân-ý Kerim, meþ-
hur hadis kitaplarý, Ýslâm tarihinin ana kaynaklarý esas
alýnmýþ, Osmanlý bilginlerince yazýlmýþ bazý Þemâil kitap-
larý gözden geçirilmiþ, bunlarýn isimleri ihtiyaç duyulduk-
ça dipnotlarda gösterilmiþ, yaygýn kitlelere ulaþarak ben-
zeri bilgileri geliþtirmeye imkân vermek gayesiyle keza
dipnotlarda Türkçe yayýnlanmýþ bazý telif ve tercüme
eserlere de yer verilmiþtir. 

Her yaþ ve meslekten insanýmýzý ve özellikle gençleri
doðru bilgilerle donatarak Peygamber sevgisini gönüllere
yerleþtirmek, O’nun hayata getirdiði deðerleri doðru an-
lamaya ve anlatmaya çalýþmak gibi bir iyi niyet taþýyan bu
eserimizin, gözetilen hedef doðrultusunda hizmet verme-
sini Yüce Allah’tan niyaz ederim.

Hüseyin ALGÜL
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YENÝ BASKI ÝLE ÝLGÝLÝ BÝRKAÇ SÖZ

Önsöz’de de belirtildiði gibi bu kitapçýk, Sevgili Pey-
gamberimiz’i sevme, O’nun birey ve toplum hayatýna ge-
tirdiði deðerleri doðru anlama ve anlatma gibi bir iyi ni-
yet taþýdýðý için þu âna kadar okuyucularýmýzýn yoðun il-
gisine eriþmiþtir. 

Bunun doðal bir sonucu olarak bize zaman zaman
özellikle genç okuyucularýmýzdan kitapla ilgili mektuplar
gelmiþ, bu mektuplarda bazý istekler, beklentiler ve deði-
þik düþünceler ifade edilmiþtir. Benzer soru, istek ve bek-
lentiler kitabýn konusu ile ilgili olarak gerçekleþen tele-
vizyon ve radyo programlarýnda da dile getirilmiþtir.

Ýþte biz, bu yeni baskýda kitabýn ana dokusunu koru-
mak kaydýyla, anlatýlanlarý daha akýcý hâle getiren ilâve-
ler yaptýk, her konunun sonuna ana konuyu daha net ve
doðru biçimde algýlayýp özümsemeye imkân verecek özet
sonuçlar ekledik. Bu eklerle, özellikle genç okuyucularý-
mýzýn yoðun beklentilerine cevap vermeye çalýþtýk. 

Ayrýca, kitabýn baþ kýsmýna, Önsöz’den hemen sonra
Peygamber Efendimiz’in hayatý ile ilgili özet bir bölüm
ekledik. Bununla, Sevgili Peygamberimiz’in þemâili ahlâk
ve âdâbýna dair konularý tetkike giriþmeden önce O’nun
hayatýna ait bilgilerimizi özet de olsa tekrarlayarak hatýr-
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latmak ve pekiþtirmek istedik. Kitabýn sonuna da Pey-
gamber Efendimiz’in ahlâkýný doðru anlamada bize ýþýk
tutacak yoðunlaþtýrýlmýþ bir deðerlendirmeyi içeren “So-
nuç” kýsmýný ekledik.

Bu kitabýmýzýn genç kesimin yoðun ilgisine eriþmesi
bizim için Yüce Allah’ýn en büyük bir lütfudur. Bu ilginin
bizim kalemimizden çýkan kelime ve cümleler dizisine de-
ðil, Peygamber Efendimiz’in þemâili, ahlâký ve âdâbý’na
olduðuna inanýyoruz. 

Böyle bir mutluluðu bize bahþeden Cenâb-ý Hakk’a
hamd ve þükrediyor, Sevgili Peygamberimiz’in þemâil,
ahlâk ve âdâbý’ný öðrenmeye böylesine yoðun ilgi göste-
ren deðerli okuyucularýmýza ve bu yararlý bilgi iletiþimini
saðlayan yayýncý kardeþlerimize þükranlarýmýzý sunuyoruz.

Hüseyin ALGÜL / Bursa - 2005 
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PEYGAMBERÝMÝZ’ÝN HAYATI

(Özet Olarak)

Sevgili Peygamberimiz, 20 Nisan 571 tarihinde Mek-
ke’de Benî Hâþim mahallesinde babasýndan kalan evde
doðdu. Babasý Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdül-
muttalip, büyük babasý Vehb, babaannesi Fâtýma, annean-
nesi Berre’dir.

Babasý, henüz O doðmadan önce ticarî amaçlý bir
yolculuktan dönerken Medine’de hastalanarak ölmüþ ve
orada dayýlarýnýn gözetimi altýnda topraða verilmiþti. Ab-
dülmuttalib’in annesi Selma Haným Medineli olduðu için
Abdullah’ýn orada akrabasý vardý.

Peygamberimiz dünyaya gelince annesi O’nu Abdül-
muttalib’e götürdü, rüyasýnda çocuða, “Ahmed veya Mu-
hammed” adýnýn verilmesinin hatýrlatýldýðýný belirtti. Ab-
dülmuttalip de torununu þefkatle kucaklayýp Kâbe’ye git-
ti, Allah’a þükretti ve adýný “Muhammed” koydu.

Peygamber Efendimiz dünyaya geldiðinde ilk günler-
de Süveybe Haným ona süt emzirdi. Eski âdetlere göre
Mekkeliler, doðan çocuklarýný, saðlýklý büyümeleri ve bo-
zulmamýþ saf dili (Arapça’yý) iyi öðrenmeleri için kýrsal
alandaki süt annelere verirlerdi. Peygamberimiz (s.a.s.)
de yakýnlarý tarafýndan Hevazin kabilesinin Benî Sa’d ko-
lundan Halime Haným’a verildi. Böylece, Peygamber
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Efendimiz, süt annesi Halime’nin yanýnda yaklaþýk dört
yýl kaldý. Daha sonra Mekke’ye dönen Peygamberimiz,
altý yaþýna kadar annesinin yanýnda kaldý. Altý yaþýnda
iken annesi onu akrabasý ile tanýþtýrmak ve babasýnýn kab-
rini ziyaret için yanlarýnda cariye/hizmetçi statüsünde bu-
lunan ve daha sonra “Hz. Peygamber’in Dadýsý” unvaný-
ný alacak olan Ümmü Eymen’le birlikte Medine’ye götür-
dü. Dönüþte Ebva denilen yerde hastalanýp öldü ve ora-
da topraða verildi. Ümmü Eymen onu Mekke’ye getirip
dedesine teslim etti. Altý yaþýndan sekiz yaþýna kadar de-
desi Abdülmuttalib’in yanýnda kaldý. O da ölünce, vasiye-
ti üzerine amcasý Ebû Talib’in evine taþýndý.

Peygamber Efendimiz bütün bu acýlarý çocuk yaþla-
rýnda yaþadý. Ancak, metanetini yitirmedi. Mekke otlak-
larýnda amcasýnýn koyunlarýný güttü. Evde elinden gelen
her iþi seve seve yaparak amcasýnýn aile bütçesine katkýda
bulundu. Doðrusu, yengesi Fâtýma haným da ona öz
evlâdý gibi davrandý, onu hiç üzmedi. 

Sevgili Peygamberimiz’in o yýllarda bulunduðu her
yerde bolluk ve bereket gözleniyordu. On üç yaþýndan iti-
baren amcalarý ile birlikte ticarete baþladý, zamanla bu-
nun inceliklerini kavrayarak ticaret kervanlarýný tek baþý-
na götürür, getirir oldu. Nihayet, dürüstlüðü sebebiyle
Mekke ticaret piyasasýnda aranan bir isim oldu.  

Sevgili Peygamberimiz kabileler arasý savaþlar sebe-
biyle artan haksýzlýklarýn ve soygunlarýn önüne geçmek
üzere kurulan Hýlfulfudûl derneðine katýldý. Bu, haksýz-
lýklarý önlemek için bir araya gelen insanlarýn kurduðu
bir dernekti. Yaptýrým gücü hayli güçlü olan bu sivil ku-
ruluþta etkili bir üye olarak görev yaptý. Mekke toplu-
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munda huzur ve güvenin yaygýnlaþmasýna katký saðladý.
Bu sýralarda henüz yirmi yaþýndaydý.

Peygamber Efendimiz yirmi beþ yaþýnda iken Hz. Hati-
ce ile evlendi. Hz. Hatice, gerek ticarî hayattaki dürüstlüðü,
gerek güvenilirliði, gerekse haksýzlýklarý önlemedeki üstün
çabalarý nedeniyle Hz. Peygamber’i tercih etti. Bu evlilikten
Kasým ve Abdullah adlý oðullarýyla Zeynep, Rukýye, Üm-
mügülsüm ve Fâtýma adlý kýzlarý dünyaya geldi. Fâtýma dý-
þýndaki bütün çocuklarý kendisinden önce öldüler. Peygam-
berimizden sonra evlâdýndan sadece Fâtýma kaldý. O da
Peygamber Efendimiz’in ölümünden yaklaþýk altý ay sonra
Allah’ýn rahmetine kavuþtu.

Sevgili Peygamberimiz, Hacerulesved adlý kutsal ta-
þýn, yerine konulmasý hususunda Mekke’deki kabileler
arasýnda hakemlik yaptý. Herkes O’na güveniyordu. Ni-
tekim, fetânetiyle problemi çözerek herkesin takdirini
kazandý. Taþý bir yaygý üzerine koydu, kabile baþkanlarý-
na ortaklaþa taþýttý. Köþeye gelince kendi eliyle yerleþtir-
di. Böylece, kutsal taþý yerine taþýma onuruna bütün ka-
bile ileri gelenleri ulaþmýþ oldu. Bu sýrada Peygamber
Efendimiz otuz beþ yaþýndaydý.

Ýslâm öncesindeki câhiliye çaðýnda insanlar arasýnda
kardeþlik ve dostluk iliþkileri zayýflamýþtý, haksýzlýk ve
adaletsizlik yaygýnlaþmýþtý. Ýliþkilerde daha çok, çýkar ve
menfaatler ön plândaydý. Kýz çocuklarý hor görülürdü,
hatta bazý babalar kýz çocuðu babasý olmayý utanç sayar-
lar ve küçük yaþlarda onlarý diri diri kuma gömerek öl-
dürürler, böylece, onurlu bir iþ yaptýklarýný sanýrlardý.
Aralarýnda kavgacýlýk, kan davasý, öç alma, kumarbazlýk,
içki, fuhuþ/zina, kumarbazlýk, tefecilik, soygunculuk, eþký-
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yalýk yaygýndý. Düþman ölülerinin burunlarý kulaklarý ke-
silip iplere dizilerek intikam için boyunlara takýlýrdý. Ýn-
sanlar, taþtan, topraktan ve benzeri þeylerden yapýlmýþ
olan putlara taparlardý. Daha doðrusu, Allah’ýn varlýðýna
inanýrlar; fakat putlarý, dileklerini Allah’a duyuran varlýk-
lar olarak görürler ve Allah’a ortak koþarlardý. Kur’ân-ý
Kerîm, böyle yapma eylemine “þirk”, böyle yapanlara da
“müþrik” demektedir. 

Ýþte, Sevgili Peygamberimiz, böyle bir toplumda yaþa-
dý. Fakat, câhiliye çaðýnýn kötülüklerine bulaþmadý, Allah
onu câhiliyenin her türlü kötülüklerinden korudu. Nezih
ve tertemiz bir hayat yaþadý ve hemþehrileri arasýnda “el-
Emîn: Güvenilir” unvanýyla tanýndý. Putlardan nefret
ederdi, insanlarýn kötü iþler peþinde gitmelerine üzülür-
dü; toplumu oluþturan bireylerin inanç yönünden sapýk-
lýklarý, ahlâk yönünden düþüklükleri O’nu rahatsýz eder-
di. Otuz beþ yaþýný geçtikten sonra kendisinde zaman za-
man þehir dýþýna çýkýp kýrlarda gezinme, evrenin yaratýcý-
sýný düþünme (tefekkür ve ibret) isteði uyandý.

Yaþý biraz daha ilerleyince belli sürelerle Hira-Nur
daðýndaki maðarada kalmaya baþladý. 38-39’lara ulaþtý-
ðýnda þehir ile maðara arasýnda gidip gelirken kayalýklar
ve aðaçlar arasýndan “Ey Muhammed!” diye sesler duy-
maya, peþinden de sadýk rüyalar görmeye baþladý; öyle
ki, geceleyin gördüðü rüyalar ertesi gün aynen çýkýyordu.
Nihayet 40 yaþýnda iken 610 yýlý Ramazan ayýnda bir gün
Cebrail Aleyhisselâm geldi, “Yaratan Rabbinin adýyla
oku!” diye baþlayan ilk âyetler vahyedildi. Böylece, Yüce
Allah tarafýndan peygamberlikle görevlendirilmiþ oldu.
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Peygamber Efendimiz’in Ýslâm davetine evet diyerek
ilk inanma þerefine Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd b. Ha-
rise ve Hz. Ebû Bekir eriþtiler. Bunlarý Hz. Osman, Ab-
durrahman b. Avf, Sa’d b. Ebî Vakkas, Talha ve Zübeyr
Hazretleriyle diðerleri takip ettiler. 

Ýlk Müslümanlar, puta tapýcý inkârcýlardan çok eziyet
gördüler. Bunlar arasýnda Yasir Hazretleriyle eþi Sümeyye
haným gibileri bu uðurda þehitlik mertebesine eriþtiler. Mek-
ke toplumu içinde zayýf konumda olan Hz. Bilâl-i Habeþî,
Hz. Ebû Fükeyhe, Hz. Habbab gibi erkek, Hz. Ümmü Abis,
Hz. Nehdiyye ve Hz. Zinnîre gibi gibi bayan Müslümanlar
çok sýkýntý çektiler. Bilhassa köle ve cariye statüsünde olan
ilk Müslümanlar genellikle sahiplerinin/patronlarýnýn baský-
sý altýnda eziliyorlardý. Bu ilk Müslümanlarýn, inançlarýnda-
ki direniþleri, Ýslâm’ýn yayýlmasýnda çok etkili oldu. Nitekim,
peygamberliðin ilk altý yýlý dolarken Hz. Hamza ve Hz.
Ömer gibi yiðitlik ve cesaretiyle tanýnan zatlarý inananlar
kervanýna katýlmýþ olarak Peygamberimiz’in yakýn çevresin-
de görüyoruz.

Ýslâm’a girenlerin sayýsý arttýkça putatapýcýlarýn önle-
yici tedbirleri de hem çeþitleniyor hem de artýyordu. Bu
münasebetle peygamberliðin beþinci ve altýncý yýllarýnda
bazý Müslümanlar Peygamber Efendimiz’in izniyle Habe-
þistan’a göç etmek zorunda kaldýlar. Öte yandan, pey-
gamberliðin yedinci yýlýndan itibaren putatapýcýlar, Müs-
lümanlarý, Mekke’de Þi’b-i Ebî Talib denilen mahallede
sosyal ablukaya aldýlar, boykot uyguladýlar; ticaret, seya-
hat ve benzeri doðal haklardan mahrum býraktýlar. Bu du-
rum, üç yýl sürdü. Düþmanlarýn amacý, Müslümanlarý, Hz.
Peygamber’in çevresinden uzaklaþtýrmaktý. Ama, amaçlarýna
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eriþemiyorlardý. Çünkü üçüncü yýlýn sonlarýna doðru ço-
cuklar, yaþlýlar, hastalar açlýktan inliyor olsalar ve meþe
aðaçlarýnýn yapraklarýný çiðneyerek gýdalanmaya mecbur
kalsalar bile bir tek Müslüman, Sevgili Peygamberimiz’i terk
etmedi, dünyalýk uðruna hiçbiri O’nu yalnýz býrakmadý.

Peygamberliðin onuncu yýlýnda peþ peþe Hz. Hatice
ve Ebû Talip ölünce düþmanlarýn baskýsý bir kat daha art-
tý. Bu sebeple Hz. Peygamber, dýþ destek saðlamak amacýy-
la Taif ’e gitti. Ne var ki, Taifliler Ýslâm’ý kabul etmediler
ve Hz. Peygamber’e destek vermediler, aksine O’nu taþla-
dýlar. Bu sýrada yanýnda ilk Müslümanlardan Hz. Zeyd de
vardý. Her ikisinin de bedenleri kan içinde kaldý. Taif ’in
hayli dýþýnda bir baða girerek taþlayanlardan kurtulabildi-
ler. Hz. Peygamber’in, orada bir gölgelikte Yüce Allah’a
yapmýþ olduðu yakarýþýnýn bir yerinde “…Allahým! Þayet
bana karþý gazaplý deðilsen çektiðim mihnetlere, belâlara
hiç aldýrmam…” demesi, O’nun derin sorumluluk ve gö-
rev anlayýþýný yansýtmaktadýr. Çünkü O, uðrunda taþlana-
cak kadar görevini en derin sorumlulukla yürüttüðü hâlde
Cenâb-ý Hakk’ýn rýzasýný yeterince kazanýp kazanamadýðý-
ný düþünüyor ve þayet Allah O’ndan hoþnutsa baþýna gelen
hiçbir sýkýntýya aldýrýþ etmeyeceðini, hiçbir engelin görev-
deki kararlýlýðýný azaltacak bir etki yapmasýna izin verme-
yeceðini düþünüyor.

Bu esnada Mekke’de Dârunnedve denilen þehir mec-
lisinde O’nun þehre alýnmamasýna karar verilmiþti. Bu se-
beple Hz. Peygamber, himaye geleneðinden yararlanmayý
düþündü ve þehre hatýrlý biri olan Mut’im b. Adiyy’in hi-
mayesinde girmek zorunda kaldý.
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Yüce Allah, yüksek mükâfatlarla þereflendireceði kul-
larýný çeþitli imtihanlardan geçirmiþtir. En baþta bütün
peygamberler bu ortak kaderi paylaþýrlar. Bu açýdan Pey-
gamber Efendimiz’e baktýðýmýz zaman görevi süresince
önüne çýkan tüm olumsuzluklarý büyük bir sabýrla karþý-
lamýþ ve Allah’ýn adýný yüceltme (i’lâ-yý kelimetullâh) mü-
cadelesinde her zaman kararlý davranmýþtýr. Günün birin-
de Müslümanlýðýn geniþ kitlelerce kabul göreceðinden de
hiç ümit kesmemiþtir. Bu yüzden de kendisine ve inanan-
lara olmadýk kötülükleri peþ peþe yapmaktan geri durma-
yan Mekkeliler ve Taifliler hakkýnda hidayete erip ýslah
olmalarý için hayýr duadan geri durmamýþtýr.

Ýþte, miraç, O’nun samimi mücadelesinin doruða ulaþ-
týðý, buna karþýlýk düþmanlarýn zulüm, saldýrganlýk ve vah-
þilikte en ileri gittiði bir zaman diliminde gerçekleþmiþtir.

Miraç, kuvvetli görüþe göre Medine’ye hicretten ön-
ceki bir buçuk yýl içinde Recep ayýnýn yirmi altýsýný yirmi
yedisine baðlayan gece meydana gelmiþ ve Yüce Allah dinî
konularda âyetlerini indirmek, acýmasýz saldýrýlara hedef
olan Sevgili Peygamberimizin üzüntü ve sýkýntýlarýný hafif-
letmek ve müjdeler vermek gayesiyle onu miraca erdir-
miþtir. Dînî literatürümüzde Peygamber Efendimiz’in
Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i
Aksâ’ya geceleyin götürülmesine, “isrâ”, oradan manevî
bir asansörle göklere yükseltilmesine de “miraç” denilir.
Ýsrâ Sûresinin birinci âyetinde  Ýsrâ’dan bahsedilir. Ayný
sûrenin 22-39. âyetlerinde ise o gece Peygamber Efendi-
miz’e indirilen on iki emir sýralanýr ki, bu emirler kýsaca
þunlardýr:
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“Allah’tan baþkasýna kulluk etmeyin. Ana babaya iyi
davranýn. Hýsýma, yoksula, yolda kalmýþa hakkýný verin.
Cimri ve israfçý olmayýn. Evlâdýnýzý yoksulluk korkusu ile
öldürmeyin. Fuhuþ ve zinaya yaklaþmayýn. Cana kýyma-
yýn. Yetimin malýna doðru olmayan bir surette yaklaþma-
yýn. Ahdi yerine getirin (Sözünüzde durun). Ölçü ve tar-
týda doðruluða dikkat edin. Hakkýnda bilgi sahibi olma-
dýðýnýz þeyin ardýna düþmeyin. Yeryüzünde gurur ve ki-
birle yürümeyin. Büyüklük taslamayýn.”

O gece indirilen bu ilâhî emirlerden anlaþýlýyor ki mi-
raç, Ýslâm’ýn yükseliþini, Müslümanlarýn sayýsal olarak ar-
týþýný, Ýslâm toplumunun oluþumunu, Ýslâm’ýn baþarýsý
için sürekli ümit içinde bulunmayý, gereðince çalýþýldýðý
sürece Yüce Allah’ýn desteðiyle ergeç baþarýya eriþmenin
mümkün olabileceðini sembolize etmektedir.

Nitekim, ardý arkasý kesilmeyen bu sýkýntýlar devam
ederken Hz. Peygamber, Allah’ýn yardýmý ile Medine’den
gelen bazý kiþilerle þehir dýþýnda görüþtü. Baþta Es’ad b.
Zürâre olmak üzere kendileriyle görüþtüðü kiþiler Müslü-
man oldular. Peþinden Medinelilerle birer yýl arayla birin-
ci ve ikinci Akabe Biatlarý yapýldý. Birinci Akabe biatýna
onu Hazrec, ikisi Evs’li olmak üzere on iki kiþi katýldý.
Medineli Müslümanlar bu biatta, “Allah’a hiçbir þeyi or-
tak koþmamak, hýrsýzlýk ve zina yapmamak, çocuklarý aç-
lýk korkusuyla öldürmemek, yalan dolanla hiç kimseye if-
tirada bulunmamak, hiçbir yararlý iþte muhalefet etme-
mek” hususlarýnda sadakat ve baðlýlýk yemini ettiler.

Birinci Akabe biatýndan dönüþ sýrasýnda Medineliler
Ýslâm’ý kendilerine öðretecek ve Medine’de yayacak bir
öðretmen istediler. Sevgili Peygamberimiz onlarýn bu iste-
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ðini kabul etti, genç olmasýna karþýlýk, bilgili, becerikli,
samimi ve fedakâr özellikleriyle öne çýkan Mus’ab b.
Umeyr Hazretlerini görevlendirdi. Böylece, Hz. Mus’ab,
merkez dýþýnda ilk görevlendirme anlamýnda Ýslâm tarihi-
ne ilk öðretmen olarak geçti. Gerçekten de Mus’ab b.
Umeyr Hazretleri Medineli ilk Müslümanlardan Es’ad b.
Zürâre Hazretlerinin de desteðiyle bir yýl boyunca çok
baþarýlý bir teblið çalýþmasý yaptý. Bu çalýþma sonunda
Ýslâmiyet bütün Medine’de duyuldu, Müslümanlarýn ve
Ýslâm’a sempati duyanlarýn sayýsý arttý. Üseyd b. Hudayr
ve Sa’d b. Muaz gibi kendi kabilelerini peþinde sürükle-
yecek kiþiler Ýslâm dinini kabul ettiler. Bunun doðal bir
sonucu olarak Medineliler Ýkinci Akabe biatýna, ikisi ba-
yan olmak üzere yetmiþ beþ kiþiyle katýldýlar. Söz konusu
bu ikinci biatta Peygamber Efendimiz onlara imanda se-
bat etmelerini, Ýslâm ve Kur’ân’da birleþmelerini tavsiye
ettikten sonra þöyle dedi:

“Rabbim için sizden istediðim, O’na hiçbir þeyi ortak
koþmamanýz, namaz kýlmanýz, zekât vermenizdir. Kendim
için istediðim ise, Allah’ýn Rasûlü olduðuma þahitlik et-
meniz; kendinizi, çocuklarýnýzý ve kadýnlarýnýzý esirgeyip
koruduðunuz þeylerden beni de esirgeyip korumanýzdýr.” 

Bunu iþiten ve dikkatle dinleyen Medineliler baþlarý-
na gelebilecek her tehlikeyi göze alarak içten gelen sami-
mi bir istekle biat verdiler. Hz. Peygamber de bu fe-
dakârlýklarý karþýsýnda onlarý cennetle müjdeledi.

Peygamber Efendimiz Medine’de doðan bu Ýslâm po-
tansiyelini denetim altýnda verimli hâle dönüþtürmek üzere
içlerinden on iki kiþiyi kendi aile çevresi ve akraba/kabile
grubundan sorumlu olmak üzere reis/nakib (baþkan) seçti.
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Akabe biatlarý Müslümanlar için büyümenin, geliþme-
nin bir simgesiydi. Miraç’ta verilen ilâhî müjdelerin güne
yansýmasýydý. Mekkeli mazlum Müslümanlara yeni bir
yurt ve yuvanýn habercisiydi. Nitekim, Ýslâm tarihinde iler-
lemenin kilometre taþý olarak tarihe geçen hicret de adý ge-
çen biatlardan sonra gerçekleþmiþtir. Gerçekten de Ýkinci
Akabe biatýndan bir süre sonra Yüce Allah’ýn izni ve buna
baðlý olarak Sevgili Peygamberimiz’in yönlendirmesiyle
Mekkeli Müslümanlar Medine’ye göç ettiler. Sevgili Pey-
gamberimiz de Hz. Ebû Bekir’le birlikte Medine’ye göç et-
ti. Ýþte, Müslümanlarýn Mekke’den Medine’ye yapmýþ ol-
duklarý bu göç, Ýslâm tarihine “Hicret” ismiyle geçti.

Mekkelilerin aksine Medineliler diðer Muhâcirlerle
birlikte Peygamber Efendimiz’i baðýrlarýna bastýlar,
O’nun çevresinde bütünleþtiler. Ýslâm’ýn yayýlýþý amacýyla
Allah rýzasý için evini barkýný terk ederek göç eden Müs-
lümanlara destek oldular. Bu sebeple Yüce Allah Kur’ân-ý
Kerîm’de Medineli Müslümanlara “Ensâr: Yardýmcýlar”
adýný vermiþtir.

Peygamber Efendimiz hicretten hemen sonra
Muhâcirlerle Ensâr arasýnda kardeþlik kurdu. Böylece, söz
konusu yardýmlaþmaya manevî bir boyut kazandýrdý ve bu
yeni oluþum sýrasýnda doðabilecek psikolojik sýkýntýlarýn
önüne geçmiþ oldu. Muhâcirler de Mekke’de yaþayýp edin-
dikleri dinî tecrübelerini kardeþleri olan Ensâr’a aktarmak
imkânýna kavuþtular. Kýsa sürede çarþý pazar kurularak
Muhâcirlerin kendi el emekleriyle geçimlerini saðlamalarý
gerçekleþti. Böylece, þehrin ekonomik hayatýnda Müslü-
manlarýn yararýna çok olumlu bir geliþme ortaya çýktý.
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Ayný yýl içinde Peygamber Efendimiz Kuba’da temeli
takva üzere atýlan ilk mescid olarak tarihe geçen Kuba
Mescidi’nden sonra Medine’de Mescid-i Nebî’nin yapý-
mýný plânladý ve gerçekleþtirdi. Çünkü mescidler/camiler,
þiar/sembol/büyük bir deðer olmasý itibariyle Ýslâm’ýn ya-
yýlmasýnda, güçlenmesinde, toplumda dayanýþmanýn art-
masýnda önemli bir yere sahiptir. Bu münasebetle Sevgili
Peygamberimiz, düþman takibinden kurtularak Ýslâm top-
lumunun baþýna hürriyet içinde geçiþinin ilk yýlýnda gü-
nümüzde de tüm Müslümanlar için tarihî önem taþýyan
iki mescidin/caminin yapýmýný plânlamýþ ve yapým esna-
sýnda arkadaþlarýyla birlikte bir iþçi gibi bizzat çalýþmýþtýr.

Peþ peþe gelen bu hayýrlý geliþmeler Mekkeli putata-
pýcýlarý korkuttu. Bu sebeple iyice güçlenmeden, Müslü-
manlarý tarihten silmek istediler. Bunun sonucu olarak
putatapýcýlarla Müslümanlar arasýnda Bedir (2/624), Uhud
(3/625), Benî Mustalik-Müreysî (5/626-627), Hendek
(5/627) savaþlarý oldu. Bu savaþlardan bazýlarýnda Müslü-
manlar þehit vermiþ olsalar da putatapýcýlara karþý gözle
görülen bir üstünlük saðladýlar. Nihayet, Hendek savaþýn-
da putatapýcýlarýn askerî gücünü temelden sarstýlar. Bu
sebeple Mekkeli müþrikler, Müslümanlar karþýsýndaki as-
kerî yenilgiyi kabul ederek (6/628) yýlýnda antlaþma yap-
mayý uygun buldular. Yapýlan bu antlaþma Ýslâm tarihine,
“Hudeybiye Musalahasý: Hudeybiye Barýþ Antlaþmasý” di-
ye geçti. Buna göre, iki þehir halký arasýnda meydana ge-
len serbest gidiþ geliþler iliþkilerin yumuþamasýna yol aç-
tý. Böylece, hem Mekkeli müþrikler Medine’de yerleþmiþ
olan Müslümanlarýn siyasî varlýðýný kabul etmiþ oldular
hem de serbest ziyaretler neticesinde Müslümanlarýn aile
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yapýsýndaki güzel iþleyiþe, toplumsal iliþkilerdeki dürüst-
lüðe ve bireysel düzeydeki ahlâkî üstünlüðe tanýk oldular.
Böylece, Ýslâm’a girenlerin sayýsýnda hissedilir bir artýþ ol-
du. Hatta Mekke’nin ileri gelenlerinden Amr b. el-As ve
Hâlid b. Velid gibi þöhretli kiþiler bile kendiliðinden Me-
dine’ye gelerek Müslüman oldular. 

Bundan da anlaþýlýyor ki, Müslümanlarýn yaþamakta
olduðu örnek hayat, Ýslâm dinine kendi istekleriyle giren-
lerin sayýsýnda artýþ saðlamaktadýr. Bu da ancak, bir barýþ
ortamýnda yaþanabilir. Bu münasebetle Kur’ân’da da be-
lirtildiði gibi sulh/barýþ, her zaman hayýrlýdýr.

Öteden beri Medine ve çevresinde yerleþmiþ olan Ya-
hudiler vardý. Sevgili Peygamberimiz, Kaynukaoðullarý,
Nadîroðullarý ve Kureyzaoðullarý adýný taþýyan bu Yahudi
kabileleriyle antlaþmalar yaptý, tarihe “Medine Sözleþme-
si” diye geçen yaklaþýk elli dört maddelik bir kanun çýka-
rarak þehri onlarla ortaklaþa paylaþma imkânlarýný aradý.
Fakat, Hz. Peygamber’in bu iyi niyetine karþý onlar Müs-
lümanlara cephe aldýlar, antlaþmalara uymadýlar; çarþýda,
pazarda, sokakta Müslümanlara saldýrý düzenlediler, Rasûl-i
Ekrem’e (s.a.s.) sûikast tertip ederek O’nu öldürmek iste-
diler, hatta Hendek muharebesinde Kureyzaoðullarý Ya-
hudileri, Müslümanlara ihanet ederek þehri kuþatan düþ-
manlarla iþ birliði yaptýlar. Ýþte bu kabil taþkýnlýklarýndan
ve antlaþmalara aykýrý davranýþlarýndan dolayý cezalandý-
rýlarak suçun özelliðine göre bir kýsmý sürgün edildi, bir
kýsmý da idam edildi. Bu arada Yarýmada’daki Ýslâm aleyh-
tarý güçleri finanse eden, onlara parasal destek veren
Hayber Yahudileri de 7/628 yýlýnda etkisiz hâle getirildi.
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Görüldüðü gibi Hz. Peygamber’in kabileler, ülkeler ve
farklý din mensuplarýyla iliþkilerde benimsediði temel
esas/yasa, barýþtýr. Ancak karþý taraf barýþý bozan düþmanca
tavýrlar geliþtirdikçe Hz. Peygamber de bunlara karþý ted-
bir almak zorunda kalmýþtýr. Dolayýsýyla Hristiyan dünya-
sýnýn o günkü temsilcileriyle O’nun arasýnda meydana ge-
len savaþlara da baktýðýmýz zaman saldýrganlarýn Hristiyan-
lar olduðu rahatça tespit edilebilir. Nitekim, Müslümanlar-
la Hristiyanlar arasýnda ilk büyük savaþ olarak tarihe geçen
Mûte Savaþýnýn (8/629) sebebi, Ýslâm elçisinin, uluslar ara-
sý iliþkilerde doðal bir hak olarak geçerliliði olan dokunul-
mazlýk hakkýndan yararlandýrýlmayarak haksýz yere öldü-
rülmesidir. Hz. Peygamber’in de çok sevdiði Zeyd b. Hâri-
se, Abdullah b. Revâha ve Cafer b. Ebî Talip Hazretlerinin
þehit verildiði Mûte’de, tarihe, Peygamber Efendimiz’in di-
liyle “Allah’ýn kýlýçlarýndan bir kýlýç: Seyfullah” olarak ge-
çen Hâlid b. Velid Hazretlerinin çok baþarýlý emir-komuta-
sýyla üç bin kiþilik Ýslâm ordusu kendisinin otuz üç katý da-
ha fazla olan yüz bin kiþilik Hristiyan ordusu önünde ke-
sin hezimete uðramaksýzýn vur-kaç taktiðiyle sâlimen Me-
dine’ye ulaþtýrýlmýþtýr. Yine, Peygamberimiz’in (s.a.s.) saðlý-
ðýnda Hristiyan dünyasýna karþý bizzat Sevgili Peygamberi-
miz’in son askerî seferi olarak tarihe geçen Tebük seferinin
(9/630) sebebi de Bizans Ýmparatorluðu’nun o yýl Hicaz
Bölgesi’nde gözlemlenen mevsimsel sýkýntýyý/aþýrý sýcaklarý
ve kýtlýðý bahane edinerek Medine’yi yerle bir etmek iste-
mesidir. Tebük’te ise zor þartlarda ortaya çýkan ve tarihe,
hayýrda yarýþanlarýn ordusu diye geçen Ýslâm ordusu, düþ-
mana gözdaðý vermiþ ve bu yüzden olsa gerek ki, Müslü-
manlarýn karþýsýna güçlü bir Hristiyan ordusu çýkamamýþ
ve Ýslâm ordusu Medine’ye þanla zaferle geri dönmüþtür.   
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Hicretin sekizinci yýlýnda Mekkeliler Hudeybiye Ba-
rýþ Antlaþmasý’nýn þartlarýný çiðnediler. Hz. Peygamber,
elçi göndererek onlarý uyardý, ama aldýrýþ etmediler. As-
kerî güçleri sona erdiði halde gururlarý onlarý yanýlttý. Bu-
nun üzerine Sevgili Peygamberimiz on bin kiþilik ordu-
suyla hareket etti ve vaktiyle terk etmeye mecbur býrakýl-
dýðý öz yurdunu/Mekke’yi (8/630) yýlýnda fethetti. Gaye-
si, Kâbe’deki putlarý temizlemek, Kâbe ve civarýný Hz. Ýb-
rahim devrindeki tevhid kimliðine büründürmekti. Bu se-
beple O, intikamcý davranmadý, kin gütmedi. Ýsteseydi
putatapýcýlarýn hepsini cezalandýrabilirdi. Çünkü onlar,
yirmi yýlý aþkýn bir zamandan beri düþmanca davranýþla-
rýndan dolayý bunu haketmiþlerdi. Ama O, genel af ilan
etti. Güçlü iken affetmek büyüklüðünü gösterdi. O,
Kâbe’yi tevhidle, tekbirle þanlandýrmayý plânlýyordu, kü-
çük iþlerle kaybedecek zamaný yoktu. Nitekim, fetih gü-
nü, bölge putlardan arýndýrýldýktan sonra Peygamber
Efendimiz’in müezzini Bilâl-i Habeþî Hazretleri öðle vak-
tinde Kâbe damýnda okuduðu ezanla Mekke göklerinde
tevhid ve tekbirin üstünlüðünü ilan etmiþ oluyordu.

Mekke fethini takip eden günlerde gurur ve kibire
kapýlarak Müslümanlarýn üstünlüðünü hazmedemeyen
Hevazin kabilesi, Ýslâm’ýn bölgedeki hâkimiyetini ve ya-
yýlýþýný önlemek için boþuna bir direniþe yeltendiyse de
amacýna eriþemedi (8/630). Mekke’nin fethinden kýsa bir
süre sonra meydana gelen bu savaþta Hevazin kabilesi ye-
nilgiye uðramaktan kurtulamadý.

Sonuçta, baþta Hicaz bölgesi olmak üzere Arap Yarý-
madasý’nýn her yanýnda Ýslâm’ýn sesi duyulmuþ oldu.
Özellikle, Kâbe’nin komþularý ve onunla ilgili görevlerin
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yürütücüleri konumunda olan Mekke’deki Kureyþ kabi-
lesinin siyasî varlýðýnýn sona ermiþ ve þehrin Müslüman-
larýn eline geçmiþ olmasý, Arap Yarýmadasý’ndaki kabile-
lerin dikkatini Medine’ye yöneltti. Ýnsanlar Yarýmada’da
dikkati çeken bu yükselen gücü/Ýslâm’ý tanýmak istiyor-
lardý. Peygamber Efendimiz, Hevazin engelini de aþarak
Mekke’den Medine’ye döndükten sonra yüzlerce kabile,
Medine’ye temsilciler yolladý. Gelen bu heyetlerden çoðu
Müslüman olarak kabilelerine müjdelerle döndüler.

Öte yandan, Bizans’ýn, kuzeydeki Hristiyan Araplarý
da yanýna alarak Hicaz’a saldýracaðý haberi Medine’de yan-
ký buldu. Tehlikenin büyüklüðünü gören Sevgili Peygambe-
rimiz, seferberlik ilan ederek herkesi canýyla malýyla yar-
dýma çaðýrdý. Yakýcý, kavurucu sýcaklarýn yaþandýðý bir mev-
simdi. Þartlar çok aðýr görünüyordu. Bu yüzden olmalý
ki, Ýslâm tarihçileri “Tebük Seferi” adýyla anýlan bu sefere,
“Sâatü’l-Usre, Gazvetü’l-Usre” gibi isimler vermiþlerdir.

Þartlarýn doðurduðu zorluklar sebebiyle bu sefere ha-
zýrlanmak önem kazanmýþtýr. Münafýklar her zaman ol-
duðu gibi bozgunculuktan geri durmamýþlar, Müslüman-
larý sefere katýlmaktan alýkoymak için var güçleriyle çalýþ-
mýþlardýr. Samimi Müslümanlara gelince, onlar da her za-
man olduðu gibi canlarý ve mallarý ile bir hizmet ve des-
tek yarýþýna girmiþlerdir. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz.
Osman, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Abbas, Hz. Talha
ve Hz. Asým b. Adiyy gibi pek çok seçkin sahâbî, çok bü-
yük malî yardým yapmýþlardýr. Hatta, bazý Müslümanlar da
iki sepet hurmasýnýn bir sepetini aile bireylerine býrakýrken
diðerini askere erzak için sunarak bu yardým yarýþýna güç-
leri ölçüsünde katýlmýþlardýr. Bu arada, sefere katýlmak
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için kararlý olduklarý halde binek hayvaný bulamadýklarý
için aðlayarak savaþtan geri kalanlar olmuþtur ki, Pey-
gamber Efendimiz bu zatlarýn, sefere katýlabilenlerin elde
ettiði sevaba ortak olduklarýný müjdelemiþtir. 

Az sayýda birkaç Müslüman ise sefere katýlabilecek
imkânlara sahip olduklarý halde seferden geri durmanýn
cezasý olarak sosyal boykota maruz kalmýþlar, tövbeleri-
nin kabul edildiðini bildiren âyet gelinceye kadar elli gün
ýzdýrap gözyaþý dökmüþlerdi.

Sonuç olarak þartlarýn tüm zorluðuna raðmen Hz.
Peygamber (s.a.s.) otuz bin kiþilik büyük bir ordu ile Te-
bük’e kadar gitmiþ, düþman ise bu durum karþýsýnda cep-
hede görünmemeyi tercih etmiþtir. Böylece, Hz. Peygam-
ber (s.a.s.) ölümünden önceki bu son seferinden zafer, se-
vinç ve manevî coþku içinde dönmüþtür. 

Peygamber Efendimiz, Ýslâm’ýn öngördüðü hac esas-
larýnýn öðretilmesiyle önce Hz. Ebû Bekir’i görevlendir-
di, ertesi yýl ise yüz bini aþkýn Müslümanla birlikte ken-
disi hac farîzasýný yerine getirdi. 10/632 yýlýnda yapýlan
bu hac, Peygamber Efendimizin bu denli çok sayýda Müs-
lümanla son kez bir arada bulunmasý ve onlarla vedalaþ-
masý sebebiyle Ýslâm tarihine “Veda Haccý” diye geçmiþ-
tir. Peygamber Efendimiz bu hacta Ýslâmî hac esaslarýný
teorik plânda anlatmýþ ve pratik olarak da göstermiþtir.
Arife günü Arafat’ta îrad edilen Veda Hutbesi’nde Sevgi-
li Peygamberimiz Ýslâm’ýn hayata getirdiði deðerleri özet-
lemiþ, anahatlarýyla Ýslâm düþüncesini yeniden yüz binle-
ri aþan kitlelere aktarmýþtýr. Veda hutbesinde özellikle in-
san haklarý bakýmýndan çok ileri düzeyde ilkeler insanlý-
ðýn gündemine konulmuþtur.
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Peygamber Efendimiz hac vazifesini ifa ile Medine’ye
döndükten sonra Uhud þehitlerini ve Cennetülbaki’deki
kabirleri ziyaret ederek oralarda yatan Müslümanlar hak-
kýnda istiðfarda bulundu. O günlerde rahatsýzlandý, bu
rahatsýzlýk daha sonra hastalýða dönüþtü. Hastalýðýnýn ilk
günlerinde Mescid-i Nebî’de Müslümanlara namaz kýldý-
rabiliyor ve nasihat edebiliyordu. Hastalýðýnýn ikinci saf-
hasýnda ancak Hz. Ali ve Üsâme b. Zeyd gibi zatlarýn des-
teðiyle evinden mihraba gidiyor, namazý kýldýrdýktan son-
ra ayný þekilde evine dönüyordu. En son, Hz. Âiþe’nin
odasýnda iken hastalýðý iyice aðýrlaþtý ve namaz kýldýrma-
ya gidemez oldu. O günden itibaren vefatýna kadar isteði
üzerine namazlarý Hz. Ebû Bekir kýldýrdý. Bu þekilde Hz.
Ebû Bekir’in kýldýrdýðý namaz on yedi vakte ulaþtý.

Peygamber Efendimiz vefatýndan önceki son günlerin-
de Müslümanlara nasihat etmiþtir. Bunlardan bazýsý þöyledir:

“Ashâbým! Ýlk Muhâcirlere hürmet etmenizi vasiyet
ederim. Bütün Muhâcirler de birbirlerine haklý ve hayýrlý
olsunlar. Her iþ Yüce Allah’ýn izniyle cereyan eder. Al-
lah’ýn iznine, iradesine üstün gelmeye çalýþanlar en so-
nunda yenilgiye uðrarlar. Allah’ý aldatmak isteyenler er-
geç aldanýrlar. Ey insanlar! Peygamberinizin vefatýný dü-
þünüp de telâþa kapýldýðýnýzý duydum. Hangi Peygamber
gönderildiði ümmet arasýnda ebedî kalmýþtýr ki, ben de
kalayým! Biliniz ki ben Rabbime kavuþacaðým ve aranýzda
buna en müstehak olanýyým. Yine biliniz ki, siz de bana
kavuþacaksýnýz. Buluþacaðýmýz yer de Kevser havuzunun
kenarýdýr. Orada benimle buluþmak isteyenler ellerini,
dillerini günahlardan çeksinler!”
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“Ey Muhâcirler! Size, Ensâr’a iyi davranmanýzý vasi-
yet ederim. Zira onlar, size iyilik ettiler, evlerinde sizi mi-
safir ettiler, geçim sýkýntýsý çektikleri halde sizleri kendi
nefisleri üzerine tercih ederek mallarýna ortak yaptýlar.
Bu münasebetle aranýzdan hanginiz Ensâr üzerine hâkim
olursa onlarý koruyup gözetsin, içlerinden kusur edenler
olursa afv ile davransýn baðýþlasýn!” 

“Ey Müslümanlar! Her kimin sýrtýna vurmuþ isem, iþ-
te sýrtým, gelsin vursun, her kimin alacaðý varsa gelip ben-
den istesin!”

“Ey insanlar! Ýçinizden borçlu olan varsa derhal öde-
sin. Hakir düþerim korkusuyla bunu yapmaktan çekinme-
sin! Zira, ahirettekine göre dünyadakinin önemi yoktur.”

“Ey insanlar! Peygamberlerinin kabirlerini tapýnýla-
cak yer hâline getirenler lânetlendi. Benden sonra kabri-
mi tapýnýlacak put hâline getirmeyin.”

“Ey Allah Rasûlü’nün kýzý Fâtýma ve ey Allah
Rasûlü’nün halasý Safiyye! Allah katýnda deðer taþýyan
güzel iþler yapýnýz. Yoksa, helâl ve haram konularýnda Al-
lah’ýn suâlinden ben sizi kurtaramam.”

Sevgili Peygamberimiz, vefat edeceði günün sabahýn-
da kendisinde bir rahatlýk hissetti ve evinin kapýsýndan
ashâbýný seyretti, herkesin disiplinli bir þekilde sabah na-
mazýnda saf saf olmalarý onu çok sevindirdi.

Peygamber Efendimiz, evinde bulunan üç beþ dinarýn
henüz saðken yoksullara daðýtýlmasýný da saðladý. Hurma
bahçelerinin gelirlerinin ise yetecek kadarý aile fertlerine
ayrýlacak, geri kalaný kamu yararýna hizmetlerde kullaný-
lacaktý.
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Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) Hicrî 11. yýlýn Rebiülevvel
ayýnda (8 Haziran 632 Pazartesi) günü ruhunu teslim et-
ti. Bu sýrada dünyada en en son yaptýðý þey, Hz. Âiþe’nin
yardýmý ile diþlerini misvaklamak (fýrçalamak) oldu. Yüce
Allah’a ruhunu teslim ederken þu dualarý yapýyordu:

- “Allahým! Beni refîk-i a’lâ zümresine kat.” “Allahým!
Günahlarýmý baðýþla!” “Bana merhamet et ve beni refîk-i
a’lâya eriþtir!” “Ya Rabbi! Beni refîk-i a’lâ câmiasýnda kýl!”
“Allahým! Cennetinden refîk-i a’lâya beni kavuþtur!”

Hz. Âiþe, vefatýndan önceki saatlerde Peygamber Efen-
dimiz’in, Nisâ Sûresinin 69. âyetini okuduðunu nakleder.
Bu âyette Yüce Allah, dünyada Allah’a ve Peygamber’e ita-
at üzere hayat sürenlerin ilâhî nimetlere eriþmiþ olan pey-
gamberlerle, sýddîklerle, þehitlerle ve sâlihlerle beraber ola-
caklarý müjdesini veriyor.

Buradan yola çýkarak bazý Ýslâm bilginlerinin yoru-
muna göre Sevgili Peygamberimiz son duasýnda öteki dün-
yada peygamberlerle, sýddîklerle, þehitlerle ve sâlihlerle
beraber olmayý Yüce Allah’tan dilemiþtir. Bazý bilginler
ise bununla kastedilenin “Yüce dost yani Hak Teâlâ” oldu-
ðunu söylerler ki bu yoruma göre Sevgili Peygamberimiz
vefat ederken Yüce Allah’a iltica etmiþ, O’na sýðýnmýþ,
O’nunla birlikte olmayý son defa yürekten istemiþ oluyordu.

Peygamber Efendimiz’in cenazesinin hazýrlanmasý ve
defni þöyle oldu:

Cenazeyi Hz. Ali yýkadý. Abbas b. Abdülmuttalip, Fazl
b. Abbas, Kusem b. Abbas, Üsâme b. Zeyd, Abdurrahman
b. Avf ve Ensâr’dan Evs b. Havli Hazretleri su dökme, be-
denin iki yana çevrilmesi, üç parça pamuklu kumaþla ke-
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fenlenmesi ve kabre indirilmesi iþlemlerinde yardýmcý ol-
dular. Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer, Hücre-i Saâdet’in ka-
pýsý önünde duruyorlar, kalabalýðýn oluþturacaðý izdihamý
önlüyorlardý. Hz. Ali, yýkarken, “Hayatýnda da temizdin,
þimdi ölümünde de tertemizsin!” diyordu. Kabir, Hz.
Âiþe’nin odasýnda Peygamberimizin vefat ettiði sedirin al-
týna Ensâr’dan Hz. Ebû Talha tarafýndan kazýldý.

Definden önce Sevgili Peygamberimiz’in cenazesi se-
dir üstüne konuldu; önce erkekler, sonra kadýnlar, daha
sonra da çocuklar namazý kýldýlar, namaz gece yarýsýna
kadar devam etti. Namazda hiç kimse imam olmadý. Na-
maz tamamlandýktan sonra Peygamber Efendimiz’in ce-
nazesi salý günü topraða verildi.

Peygamber Efendimiz’den maddî bir mirasýn intikal
etmediðinde Ýslâm bilginleri görüþ birliði içindedirler.
Çünkü kendisi, saðlýðýnda “Biz peygamberler miras býrak-
mayýz, her ne býrakýrsak sadakadýr”1 buyurmuþtur. Pey-
gamber Efendimiz’in saðlýðýnda ailesinin maddî ihtiyaçla-
rý/erzaký/geçimi, sahibi olduðu Fedek bahçesinin gelirle-
rinden karþýlanýrdý. Fedek gelirlerinin geri kalaný, yolcula-
ra, misafirlere, kamu hizmetlerine harcanýrdý. Vefatýndan
sonra da Hz. Ebû Bekir tarafýndan öyle devam ettirildi.

Peygamber Efendimiz’in manevî mirasý ise Kitâp ve
Sünnet’tir. Yani Kur’ân-ý Kerîm ve Hadîs-i Þerîflerdir. Bu
miras kýyamete kadar gelecek bütün Müslümanlaradýr. Ta-
rih boyunca Müslümanlar Kitâp ve Sünnet’e gereken ilgiyi
göstermiþlerdir, bundan sonra da bu ilgi devam edecektir.
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Sevgili Peygamberimiz’in yaþadýðý döneme “Asr-ý
Saâdet: Mutluluk devri, kutlu zaman dilimi” denilmekte-
dir. Peygamber Efendimiz, kutlu zaman diliminde, temeli-
ni Muhâcirler ve Ensâr’ýn oluþturduðu “Ashâb” denilen
bir nesil yetiþtirmiþtir. Bu nesil, inançlý, bilgili, becerikli,
güzel davranýþ sahibi, gayretli, sabýrlý, fedakâr idiler. Asr-ý
Saâdette Sevgili Peygamberimiz’den feyiz alarak yetiþen-
ler, onun eðitiminden geçenler, ince zevkli, nazik, kibar ve
zarif kiþilerdi. Gösteriþ ve savurganlýktan kaçýnýrlardý. Es-
tetik duygularý geliþmiþti, cömert ve yardýmsever idiler.
En üst düzeyde birlik ve beraberlik bilincine sahiptiler, da-
yanýþma içindeydiler. Çalýþma hayatýnda dürüst idiler; hi-
le, zulüm ve haksýzlýk yapmazlar, kendi haklarýný da sonu-
na kadar korurlardý. Büyüklerine saygýlý, küçüklerine þef-
katli idiler. Yalan söylemezler, onun bunun aleyhinde ko-
nuþmazlar, lâf taþýmazlar, arabozuculuk yapmazlar, eksik
araþtýrmazlar, birbirlerinin hatalarýný teþhir etmezlerdi.

Sonuç olarak onlar, inançlý, bilgili, becerikli, samimi,
gayretli, sabýrlý, çalýþkan, yardýmsever, nazik, zarif, hayýr-
lý ve yararlý insanlardý.
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PEYGAMBERÝMIZ’ÝN BEDEN YAPISI

Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) uzuna yakýn orta boylu, insan-
lar arasýnda hoþ ve güzel sayýlacak ölçüde irice baþlý, be-
deninin rengi kýrmýzýmtýrak nurânî beyaz idi. Burnunun
iki kaþýnýn birleþtiði tarafý gayet itidal üzere yüksekçe,
gözleri siyah, kaþlarýnýn arasý az aralýk, sakalý sýkça, omuz-
larýnýn arasý geniþçe, omuz baþlarý geniþ, elleri ayaklarý
kalýnca, saçlarý kumral olup, düz ile kývýrcýk arasýnda idi.2

Peygamberimiz’in (s.a.s.) saçlarý genellikle kulak yu-
muþaðýna kadar uzanmaktaydý, saçýný iki yana doðru ayý-
rarak tarardý, saç sakal bakýmýný ihmal etmez, gerektikçe
yapardý; saçlarýný bazan Hz. Âiþe gibi eþlerine tarattýðý da
olurdu. Yatarken gözlerine saðlýk ve tedavi maksadýyla
sürme çeker, sabahleyin yýkardý. Ýki kürek kemiði arasýn-
da peygamberlik mührü (bir çeþit sembol) olduðunu
Ashâb-ý Kirâm nakletmektedir.

Peygamberimiz’in (s.a.s.) uyuduðu yere misvak (bir
çeþit diþ fýrçasý), abdest suyu ve tarak konurdu. O, her ko-
nuda temizliðe büyük önem verirdi, bilhassa diþ temizliði
hususunda hassas davranýr, her abdest alýþýnda diþlerini
misvaklardý.
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Koku Kullanmasý, Konuþmasý, Gülmesi,
Uykusu, Mührü, Oturuþu

Hz. Peygamber (s.a.s.) rengi görünmeyen ve baþkala-

rýný rahatsýz edecek derecede aðýr olmayan güzel kokular

ikram edilince severek kullanýr, reyhan çiçeði gibi güzel

kokulu çiçekler ikram edilince de geri çevirmezdi. 

Hz. Âiþe’nin bildirdiðine göre Hz. Peygamber (s.a.s.)

yavaþ yavaþ konuþur, her sözün arasýný ayýrt ederdi, hat-

ta, dinleyen onu ezberleyebilirdi. Çok iyi anlaþýlmasý ge-

reken sözleri üçer defa tekrarlardý. Böylece, dinleyenler

arasýnda konuyu anlamayan kalmazdý.

Peygamberimiz (s.a.s.) konuþurken muhatabýnýn akýl

ve anlayýþ seviyesini gözetirdi. Hz. Âiþe diyor ki:

“Rasûlullah (s.a.s.) sözü, sizin birbirinize zincirlediðiniz

gibi oyalayarak söylemek itiyadýnda deðildi. O, sözü, ayý-

ra ayýra söylerdi ve söyledikleri, dinleyenlerin gönülleri-

ne sinerdi.”3

Cabir b. Semure’den (r.a.) rivayete göre Hz. Peygam-

ber (s.a.s.), rahatsýz edici ölçüye varan bir aþýrýlýkta gül-

mezdi. O’nun gülmesi tebessümdü. Hind b. Ebî Hâle’nin

verdiði bilgiye göre, Peygamberimiz (s.a.s.) her tebessüm

ediþinde diþleri inci tanesi gibi görünürdü. 

Abdullah b. Haris Hazretleri de Peygamber Efendi-

miz’in sevimliliðini ve güler yüzlülüðünü þöyle anlatýr:
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- Rasûlullah’tan daha çok tebessüm eden kimse gör-
medim.4

Peygamberimiz (s.a.s.) sað tarafýna, sað yaný üzere ya-
tarak uyurdu ve þu duayý yapardý: “Ya Rabbi! Beni, kul-
larýný tekrar dirilteceðin günde azabýndan koru!”

Yatarken þu dualardan birini yaptýðý da söylenir: 

“Allahým! Senin adýnla uyur, senin adýnla uyanýrým.”
“Allah’a hamd olsun. Bizi yedirdi, içirdi, ihtiyaçlarýmýzý
giderdi, evlerimize sýðýndýrdý (huzura erdirdi). Nice yara-
týklar vardýr ki, istedikleri ölçüde yiyecek içecekleri ve
akþam olunca barýnacak meskenleri yoktur.”

Uykudan uyandýðýnda ise söyle dua ederdi:

“Allah’a hamd olsun ki, bizi uyuttuktan sonra uyan-
dýrdý, dönüþ O’nadýr.”

Hz. Peygamber (s.a.s.) komþu devlet hükümdarlarýna
göndermiþ olduðu mektuplarýn altýný mühürlemek gaye-
siyle üzerinde üç satýrda “Muhammed Rasûlullah” yazýlý
bir mühür kullanmaktaydý. Yazý, akik taþý üzerine iþlen-
miþ olup, mühürün maddesi gümüþtendi. Yüzük þeklinde
olup, Peygamberimiz (s.a.s.) onu parmaðýna takýyordu.
Yazdýrdýðý resmî evraký mühürlemek için parmaðýndan çý-
karýr, mühürledikten sonra tekrar takardý.

Sahâbe-i Kirâm’ýn anlattýðýna göre Hz. Peygamber
(s.a.s.) vakar ve teenni üzere ve son derece dikkatli bir þe-
kilde yürürdü. Yürürken ayaklarýný yere sürtmez, sürüye-
rek gürültü çýkarmazdý. Bir zorunluluk yoksa gereksiz ye-
re güçlük verecek tarzda hýzlý yürümekten de kaçýnýrdý. 
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Diz üstü oturur, baðdaþ kurar, bazan da uyluklarýný
karnýna çekip ellerini dizlerinin üstüne baðlardý. Sýrtüstü
istirahat ederken edep mahallinin açýlmamasýna özen gös-
terirdi. Otururken -yemek yeme durumu hariç- sað veya
sol tarafýna yastýk koyup dayanýrdý. Yemekte bundan kaçýn-
masýnýn sebebi câhiliye geleneðinde bu tür oturuþun gurur ve
kibir iþareti sayýlmasýydý. Peygamberimiz (s.a.s.) ise gu-
rurlu deðil, aksine mütevazý idi.

Görüldüðü gibi Hz.Peygamber (s.a.s.) günlük hayatý-
ný yaþarken, konuþurken, yürürken, oturup insanlarla
sohbet ederken sevimliliði ve güler yüzlülüðü ile dikkat
çekerdi. O’nu gören Müslümanlarda bir iç huzuru ve ona
karþý derin bir sevgi saygý oluþurdu.

Giyeceði, Yiyeceði ve Ev Döþemesi

Peygamber Efendimiz, elbisesinin temiz ve tertipli ol-
masýna önem verirdi. Giyiminde titizdi, daðýnýklýktan
hoþlanmazdý. Bu münasebetle, bir elbisenin kumaþ olarak
saðlam kalma süresi ne ise o süreyi tabii akýþý içinde ta-
mamlardý. Yeni bir elbise giydiðinde Allah’a hamdeder,
bu yeni giysinin hayra vesile olmasýný diler, elbisenin ört-
tüðü organlarýn þerrinden de O’na sýðýnýrdý.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Rengi hafif bozuldu, boyasý-
ný hafif attý” diye herhangi bir elbiseyi giymemezlik et-
mez, israfa kaçmazdý. Ancak, mümkün mertebe alacalý,
aþýrý desenli ve göze batan çið renkte elbiseler giymekten
kaçýnýrdý. 

Bundan anlaþýldýðýna göre Hz.Peygamber (s.a.s.) es-
tetiðe önem veriyordu.
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Elbisesiyle övünmez, bu konuda lüks ve israfa kaçmaz-
dý. Çünkü O’na göre elbise, “Sýcak ve soðuktan korunma-
ya, insanlarla ülfete, toplum içine girmeye ve hizmete va-
sýta” idi.

Peygamber Efendimiz’in giyecekle ilgili tutumunu,
“Temizlik, tertiplilik, estetiði gözetme, kendine yakýþtýr-
ma, sadelik ve ihtiyacý karþýlama” olarak özetleyebiliriz.
Bu sebeple gerektiðinde O, ibriþimden, yünden, pamuk-
tan, hatta keçi kýlýndan dokunmuþ elbiseyi giyer ve teva-
zu göstererek, “Ben âciz bir kulum.” buyururdu.5

Hz. Peygamber (s.a.s.) özel hayatýnda ihtiyarî fakrý
tercih etmiþ, yani ekonomik açýdan orta sýnýf bir Medine-
li gibi yaþamaya özen göstermiþ, gücü daha fazlasýna yet-
tiði zamanlarda bile sadelikten ayrýlmamýþ, ashâbtan ge-
len ve daha ziyade Hz. Âiþe’nin odasýnda kabul ettiði he-
diyelerin çoðunu yoksullara ve Suffe öðrencilerine aktar-
mýþtýr. Bununla beraber O, Müslümanlara meþru olduðu-
nu göstermek ve beslenmenin önemini vurgulamak için
çeþitli gýdalardan yemiþtir. Meselâ tavuk eti, bazý kuþ et-
leri, koyun etinden hazýrlanmýþ kebap, kurutulmuþ et (bir
çeþit pastýrma), süt, bal, peynir bunlardan bazýlarýdýr. Yi-
yecekleri arasýnda zeytin yaðý, sirke, kabak, tirit, kavrul-
muþ un ve helvaya da rastlýyoruz. Her gün ayný gýdayý de-
ðil de mümkünse farklý gýdalar almayý tercih etmiþ; ye-
meklere zaman zaman biber, zencefil, tarçýn gibi baharat
çeþitlerini serpmiþtir. Onun sofrasýnda daima baþ köþede
olan iki yiyecek maddesinden biri arpa ekmeði, diðeri de
ise hurma idi. Bazan uzun süre bunlarla yetindiði olurdu.
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Peygamberimiz (s.a.s.) yemekten önce ellerini, ye-
mekten sonra hem ellerini hem de aðzýný yýkardý. Yeme-
ðe besmele ile baþlar, bitirdiðinde elhamdülillâh derdi,
sofrada çöpe atýlacak herhangi bir yemek ya da ekmek ar-
týðýna müsaade etmezdi. Yemek devam ederken müsaade
almaksýzýn herkesten önce kalkýlmasýný doðru bulmazdý.
Karnýný týka basa doldurmaz, herhangi bir yemeði beðen-
memezlik etmezdi; arzu ederse yer, etmezse yemezdi.
Vakti müsaitse davete icabet ederdi. Suyu, dibi görülen
kaptan içerdi. Bal þerbetini ve nebiz denilen bir çeþit hur-
ma ve üzüm kompostosunun tazesini severdi.6

Peygamberimiz (s.a.s.) örfte mevcut olan sedir, divan,
yatak, yorgan, ihram, ibrik, leðen ve bunun gibi ev eþyasý
kullanmýþ, ama en pahalýsý olsun diye özel bir arzu besleme-
miþtir. Elbisesi konusunda belirtildiði gibi Peygamberimiz’in
(s.a.s.) bu alandaki prensibi de, “Sadelik, ihtiyacý giderme,
tertiplilik ve temizlik” olarak sýralanabilir.

Bu konularda onun izinden gitmek bu ölçü ve pren-
sipleri yakalamakla mümkün olur. Yani her devrin þartla-
rý içinde meþru ve insanlýðýn örfen gündeminde olan yi-
yecek, giyecek ve ev eþyasý kullanýmý, “Helâlinden kazan-
mak, temizlik, tertiplilik ve estetiði gözetme” gibi ilkele-
rin ýþýðýnda gerçekleþtiði zaman Rasûl-i Ekrem’in (s.a.s.)
bu konularda güttüðü temel gayeye eriþilmiþ olur.

Tertipli Oluþu ve Estetiðe Verdiði Önem

Hz. Peygamber (s.a.s.) düzenli yaþamaya özen göste-
rir, Müslümanlara da her hususta düzenli olmalarýný ýs-
rarla tavsiye ederdi.
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Bir gün Peygamber Efendimiz’in huzuruna saçý, sa-
kalý birbirine karýþmýþ bir adam geldi. Sevgili Peygambe-
rimiz o kiþiye saçýný sakalýný düzeltip gelmesini iþaret et-
ti, o da düzeltip geldi. Bunun üzerine Peygamberimiz
(s.a.s.) þöyle buyurdu:

- Birinizin, þeytan gibi saçý baþý daðýnýk olmasýndan
böylesi daha iyi deðil mi?

Yine bir gün Sevgili Peygamberimiz, üzerinde kirli el-
biseler bulunan birini göstererek: “Þu kiþi, acaba elbisesi-
ni yýkayacak bir þey bulamýyor mu?” buyurdu.

Rasûl-i Ekrem (s.a.s.), beden, elbise, yiyecek, giye-
cek, ev ve sokak temizliðine fevkalâde önem verirdi. Bu-
nunla beraber kalp ve ruh temizliðinin önemini de ýsrar-
la belirtirdi. Bunun içindir ki, “Müslüman, elinden ve di-
linden Müslümanlarýn zarar görmediði kiþidir.”7 buyur-
muþtur. Peygamberimiz (s.a.s.) bu hadisiyle toplum için-
de Müslümanlara, itibarlý ve güvenilir olmalarý sorumlu-
luðunu yüklüyordu. Bu sebeple Peygamberimiz (s.a.s.),
“Konuþurken yalan söyleyeni, söz verdiði zaman sözünde
durmayaný, kendisine bir þey emanet edilince hýyanet
edeni” ikiyüzlülükle nitelemiþtir. Çünkü bu eksiklik ve
yanlýþlýklarý yapan Müslümanlar, güvenilir insan olmak-
tan uzaklaþýrlar. Peygamberimiz (s.a.s.), kalp hakkýnda da
þöyle buyurmuþtur: “Dikkatli ve uyanýk olunuz! Bedenin
içinde bir lokmacýk et parçasý vardýr ki, iyi olursa bütün
beden iyi olur, bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Ýþ-
te o et parçasý kalptir.”8
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Kalp, manevî açýdan bakýldýðýnda bir semboldür, iyi
deðerlerle beslendiðinde sahibine yol gösterir, estetik duy-
gusu da kötülüklerden arýnmýþ böyle bir kalbe sahip ol-
makla baþlar. Kalp fesada uðramýþ ise o kiþide iyilik duy-
gularýnýn ve estetik anlayýþýnýn geliþip serpilmesini bekle-
mek hayal olur. Ruhun beslenmesi de ihsan metoduyla
mümkündür. Yani Müslüman, ahlâkî þuurun geliþmesini
saðlayacak ve davranýþlarýný en güzel, en ölçülü þekilde
yapmaya özen gösterecek, bunun için de her an Cenâb-ý
Hak tarafýndan görülüp gözetildiðinin, ilâhî bir denetim
altýnda bulunduðunun farkýnda olacak. Bu ince noktayý
akýldan ýrak tutmayan kiþi, yanlýþ iþten, eksik ve hatalý
davranýþtan kaçýnacak, dolayýsýyla güzelliði, doðruluðu,
iyiliði, estetiði yakalayabilecektir. Yüce Allah, bizim, “Ey
Rabbimiz! Bize dünyada da iyi hâl ver, ahirette de...” diye
dua yapmamýzý ister. Bundan anlýyoruz ki, Müslüman,
hem ahireti hem de dünyayý düþünecektir. Ama onun
dünyasý düzensiz, karýþýk, daðýnýk bir dünya olamaz. Ýþte
bunun için olsa gerek ki, Peygamber Efendimiz gönül safi-
yeti, zerafet, bediî ve estetik zevkler üzerinde önemle durur.
O’nun þu hadisleri bu açýdan çok derin anlamlar içermekte-
dir: “Allah güzeldir, güzelliði sever.” “Allah her þeyde ihsaný
(keyfiyetçe güzelliði ve zerafeti) emretti...”

“Bir insan herhangi bir iþ yaptýðýnda, Allah o iþin en
iyi þekilde yapýlmasýný sever.” buyuran Sevgili Peygambe-
rimiz, bir kabrin bile iyi kazýlmasýný ve cenaze topraða ve-
rildikten sonra iyi örtülmesini ister. O, birgün bir cenaze
merasimine (ihtimal ki oðlu Ýbrahim’in cenazesine) gitti.
Mevtayý topraða verdiler, üstünü örttüler, fakat kabirde
bir kazýlýþ hatasý vardý, bir taraf eðri görünüyordu. Pey-
gamberimiz (s.a.s.) bunun hemen düzeltilmesini istedi.
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Orada bulunanlar, “Bu, ölüyü rahatsýz mý eder?” dediler.
Peygamberimiz (s.a.s.) bunlara þu cevabý verdi:

- Hayýr, gerçekte böyle þeyler ölüyü ne sýkar, ne ra-
hatlýk verir, fakat bu, sað olanlarýn gözüne güzel görün-
mesi içindir.

Hülasa, Hz. Muhammed (s.a.s.), Müslümanlarýn, dü-
zenli, tertipli, bedeni ve kalbi tertemiz, estetik ve sanat
duygularý geliþmiþ olmalarýný, yaptýklarý iþi en güzel þekil-
de yapmalarýný ve bulunduðu toplumlarda her bakýmdan
güvenilir insanlar olmalarýný istiyor.

Toplumla Ýliþkileri

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) yediden yetmiþe her
yaþta ve her meslekteki kiþilere sýcak bir ilgi göstermiþ,
insanlar arasýndaki ayrýcalýklarý ortadan kaldýrmýþ, oluþ-
turduðu yeni toplumda herkese hakkýný vermiþtir. Müslü-
manlarý her gün daha mutlu, daha müreffeh bir hayat se-
viyesine ulaþtýrmak O’nun en baþta gelen çabalarý arasýn-
dadýr. Mü’minlerin birbirlerini þefkatle kucaklamalarý,
samimi bir sevgi ile birbirlerini sevmeleri, bir binanýn tuð-
lalarý gibi birlik içinde kenetlenmeleri, sýkýntýda ve rahat-
lýkta, kederde ve sevinçte, üzüntüde ve neþede, darlýkta
ve bollukta sarsýlmaz bir dayanýþma hissiyle birbirlerini
desteklemeleri, birbirlerine haset etmemeleri, kin besle-
memeleri, gururdan kibirden kaçýnmalarý, gösteriþten
uzak durmalarý, mahviyetli davranmalarý onun baþlýca
tavsiyeleri arasýndadýr. 

Þu kesinlikle söylenebilir ki, Peygamberimiz’in
(s.a.s.) toplum iliþkilerine hâkim kýlmayý istediði prensip-
ler, “Adalet, þefkat, merhamet, müsamaha, cömertlik ve
yardýmlaþma...” gibi yüksek deðerlerdir.

41

Toplumla Ýliþkileri



Peygamberimiz (s.a.s.), yoksullara çok yakýnlýk göste-
rir; zenginlere, maðrur olmamalarýný, sahip olduklarý
maddî baþarýlarýn fakirlerin emeklerinin eseri olduðunu
söylerdi, “Alnýnýn teri kurumadan isçiye ücretini ödeyi-
niz!”9 buyurarak Müslüman iþverenlerden, iþçilerin emekleri-
nin karþýlýðýný þartlara göre en uygun biçimde ödemeleri-
ni ve haklarýný gözetmelerini ister, iþçilere de yaptýklarý
iþi en saðlam bir þekilde yapmalarýný tembih ederdi.

Bir gün, üst baþlarýndan yoksul olduklarý anlaþýlan
bir grup insan, Sevgili Peygamberimiz’i ziyarete gelmiþti.
Bu durumdan müteessir olan Peygamberimiz (s.a.s.), der-
hal ashabýný harekete geçirdi ve yoksul kimselere gereken
yardýmýn yapýlmasýný saðladý.

Toplumla iliþkilerde hitabet/konuþma önemlidir. Pey-
gamber Efendimiz aðýr aðýr, tane tane konuþurdu. O ko-
nuþurken söylenileni anlamamak mümkün deðildi. Dik-
katli bir þekilde dinleyenler adeta anlatýlanlarý ezberleye-
bilirlerdi. Hitap ettiði kiþiler sayýca az olsun çok olsun ko-
nuþmasýnda sade, zarif, tabiî ve samimî bir üslûba sahipti.

Davetlere mümkün mertebe katýlýr, her fýrsatta in-
sanlarýn içine girer, onlarla iç içe, her konuda sohbet
ederdi. Nitekim ashâbtan Zeyd b. Sâbit Hazretleri, “Pey-
gamberimiz’in (s.a.s.) toplum içine katýlarak çeþitli konu-
larda sahâbesi ile sohbet ettiðini” belirtiyor. 10

Kaynaklarda belirtildiðine göre Peygamber Efendi-
miz katýldýðý yemekli davetlerde sýrf arpa ekmeði ve hur-
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ma bile olsa onu þevkle yer ve ev sahibine herhangi bir sý-
kýntý vermezdi.11

Peygamberimiz (s.a.s.) sýk sýk çarþýya pazara çýkar,
dükkânlara uðrar, bazen ölçüyü tartýyý eline alarak nasýl
tartýlýp ölçülmesi gerektiðini esnafa göstererek, alýþveriþ-
te dürüst olmalarýný tavsiye eder, üretici ve tüketicinin al-
danmadan alýþveriþ yapmalarýný saðlardý.

Kendi baþýna çözemediði problemi olan her kiþi, en-
diþesizce Peygamberimiz’in (s.a.s.) huzuruna girer, soru-
sunu sorar, cevabýný alýrdý. Hastalarla ilgilenir, geçmiþ
olsun der, aðýr ise telkinde bulunur, cenazeye gider, ya-
kýnlarýna taziye verir, teselli ederdi. Komþuyu düþünme-
nin ve komþuya iyilik etmenin imanýn bir gereði olduðu-
nu ashâbýna söyler ve her konuda olduðu gibi bu konuda
da örnek olurdu. 

Peygamberimiz (s.a.s.), tabiatýndaki yüksek nezaketin
bir eseri olarak kadýnlara da son derece nazik davranýrdý;
bu münasebetle, kadýnlar, uygun zamanlarda kendisine
hiçbir endiþe duymaksýzýn baþvurarak sorularýný sorabilir-
lerdi. Kadýnlara ait bazý meseleleri de zevceleri vasýtasýy-
la öðretirdi.

Görüldüðü gibi Hz.Muhammed (s.a.s.) her yaþ ve
gruptan insanlarla samimi olarak ilgilenmiþ, onlarýn da-
vetlerine katýlmýþ, aralarýna girmiþ, sofralarýna ortak ol-
muþtur. Toplumda birlik beraberliði gerçekleþtirmiþ, sev-
gi, saygý ve müsamahayý yaygýnlaþtýrmýþ, bütün Müslü-
manlarýn da bu anlayýþý paylaþmalarýný istemiþtir.
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PEYGAMBERÝMÝZ YUVA KURACAK
GENÇLERE YARDIM EDÝYOR

Hz. Peygamber devrinde yaþanmýþ bazý örneklerden
yola çýkarsak bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz kolay-
laþabilir.

Hz. Ali, Hz. Fâtýma’yý istemek üzere Peygamberimiz’in
(s.a.s.) huzuruna gitti. Ancak, söyleyeceklerini sanki unut-
muþtu, neredeyse dili tutulmuþtu. Hz. Peygamber (s.a.s.),
“Her hâlde Fâtýma’yý istemeye geldin.” diyerek ona yar-
dýmcý oldu. Hz. Ali, sevinç içinde, “evet” dedi. Ancak, ziy-
net/taký ve ev eþyasý için herhangi bir maddî birikimi yok-
tu. Peygamberimiz (s.a.s.), bu konuda da yardýmcý oldu,
zýrhýný bu amaçla deðerlendirebileceðini hatýrlattý. Fakat
bir de düðün yemeði vermek lazýmdý. Ashâbtan bir zât,
Hz. Ali’ye bir koç verdi. Ensâr da aralarýnda mýsýr topla-
dýlar, düðün yemeði hazýrlandý. Peygamberimiz (s.a.s.),
Hz. Ali ve Fâtýma’ya, “Allah’ým! Her Ýkisini mesut et, on-
lar hakkýnda evliliklerini hayýrlý kýl” diye dua etti. Hz.
Ali’nin evinde eþya olarak hasýr, yastýk, içi lif dolu bir ya-
tak, çömlek ve testi gibi þeyler vardý. Bunlarý da zýrhýný
satarak elde ettiði para ile saðlamýþ, o paranýn bir kýsmý
ile de Hz. Fâtýma için ziynet/taký almýþtý. Rasûl-i Ekrem
(s.a.s.) Hz. Fâtýma’ya çeyiz olarak, “Bir kumaþ yaygý, bir
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kýrba (su testisi), yastýk, içi ot dolu bir yatak” hazýrlamýþ-
tý.12

Rasûlullah’ýn (s.a.s.) hizmetinde bulunan bir genç var-
dý, adý Rebîa idi. Yaþýnýn ilerlediðini gören Peygamberimiz
(s.a.s.) ona, “Evlenmeyi düþünmüyor musun?” diye sordu.
Rebîa, mâlî imkânsýzlýklarý ve yürüttüðü hizmetin önemi-
ni düþünerek, “Hayýr” cevabýný verdi. Hz. Peygamber
(s.a.s.), tekrar sordu. Rebîa ayný cevabý verdi. Nihayet
üçüncüde bunda bir hikmet olduðunu düþünerek, “Evlen-
mek istiyorum, emret, ne yapayým Yâ Rasûlallah.” dedi.

Hz. Peygamber (s.a.s.) onu, Ensâr’dan bir aileye yol-
ladý, o da gitti ve kendisine tembih edildiði gibi Peygam-
berimiz’in (s.a.s.) selâmýný aktararak kýzlarýný istedi. On-
lar da hiç tereddüt etmeksizin, “Baþ üstüne” dediler.
Rebîa, sonucu büyük bir sevinçle Hz. Peygamber’e iletti.
Ancak o, yoksul biriydi; ev eþyasý, taký ve düðün yemeði
için para lâzýmdý. Hz. Peygamber (s.a.s.), derhal ashâbýný
harekete geçirdi. Hýzlý bir yardýmlaþma baþlatýldý ve biri-
ken paralarla mehir olarak ziynet/taký, ev eþyasý ve bir de
koç satýn alýndý. Peygamberimiz (s.a.s.) de kendi evinden,
un yapýlmak üzere arpa verdi. Böylece, Sevgili Peygambe-
rimiz’in yakýn ilgisi ile Hz. Rebîa’nýn düðünü yapýlmýþ ve
yeni bir yuva kurulmuþ oldu.13

Müslümanlar arasýnda Cüleybib denilen bir kimse
vardý. Bu kiþi, eskiden kadýnlarýn yanýnda dikkatsiz dav-
ranmakla tanýnýrdý, bu sebeple diðer Müslümanlar, ailele-
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rini ondan sakýndýrýrlardý. Halbuki Ýslâmî bilgi ve yaþayýþý
geliþtikçe durum farklýlaþýyordu. Ama insanlar bu zat
hakkýnda eskiye dayalý bakýþ açýlarýna takýlýyorlardý. Ýþte,
herkesin, toplum dýþýna iter gibi davrandýðý bu zâta da
Hz. Peygamber sahip çýktý. Hz. Peygamber (s.a.s.) bizzat
Ensâr’dan bir aileye giderek kýzlarýný istedi. Kýzý Efendi-
miz’in kendisine istediðini sanan aile büyükleri, “memnu-
niyetle” dediler. Ancak Peygamberimiz (s.a.s.), “Cüleybib
için” deyince vermekten kaçýndýlar. Annesinden konu-
nun içyüzünü öðrenen kýz ise, “Rasûlullah asla benim fe-
nalýðýmý istemez.” diyerek Cüleybib’e varmayý kabul etti
ve nikâh kýyýldý, düðün yapýldý. Böylece, bir yuva daha
kurulmuþ oldu.

Bir zaman sonra Sevgili Peygamberimiz’in de bulun-
duðu bir savaþta Cüleybib þehit düþmüþtü. Görgü þahitle-
ri, “Düþmandan yedi kiþi öldürdü, sonra þehit düþtü.” de-
diler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.), “Cüleybib
bendendir, ben de ondaným.” buyurdu ve kendi elleriyle
topraða verdi. Rasûl-i Ekrem, genç yaþta dul kalan ve
vaktiyle onun hatýrýný kýrmayarak Cüleybib’le evlenmeyi
kabul eden hanýma da þöyle dua etti:

- Allah’ým, ona hayýrlar ver, hayatý boyunca hiçbir sý-
kýntý gösterme!14

Bu üç örnekte Peygamber Efendimiz’in Hz. Ali, Hz.
Rebîa ve Hz. Cüleybib’e hayatlarýnýn en önemli problem-
lerinden birini çözmekte nasýl yardýmcý olduðunu görü-
yoruz. Bu örneklerde yuva kurmada gençlere yardýmcý
olmanýn önemli bir hizmet olarak benimsetilmesi, bu hiz-
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meti yürütürken toplumsal dayanýþma içinde yararlý bir
yardýmlaþmanýn gerçekleþtirilmiþ olmasý ve þartlara göre
bütçeye uygun bir biçimde gelin hanýma taký takýlmasý, ev
eþyasýnýn saðlanmasý, düðün cemiyetinde bir yemek ikra-
mý dikkati çekmektedir. Görülen þu ki, anlatýlan bu ör-
neklerde taraflar birbirlerine bütçelerini aþan bir istekte
bulunmamýþlardýr. Çünkü gaye, yuva kurmaktýr. Diðerle-
ri bu gayeyi gerçekleþtiren araçlardýr. 
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TAÞRADAN GELEN MÝSAFÝRLERE ÝLGÝSÝ

Mekke’nin fethi ve Hevazin zaferinden sonra, Arap
Yarýmadasý’ndaki bütün kabilelerde Ýslâm’a girme eðilimi
belirdi. Çünkü Araplar öteden beri “Kâbe’nin komþularý,
koruyucularý, bakýcýlarý” diye Kureyþ’e itibar gösteriyor-
lardý. Halbuki Kureyþ, artýk istiklâlini kaybetmiþ, Ýslâm or-
dusu karþýsýnda yenilgiye uðramýþ ve Mekke yönetimi Müs-
lümanlarýn eline geçmiþti. Taif civarýnda da Hevazin ve di-
ðer kabileler maðlub edilmiþti. Medine’deki Ýslâm yöneti-
mi de bu geliþmelere baðlý olarak güçlenmiþti. Ýþte bundan
sonra Kur’ân-ý Kerim’in ifadesiyle, fevc fevc, akýn akýn
Arap kabileleri Ýslâm’a girmek üzere harekete geçtiler. Ge-
len heyetlerle Medine dolup taþmaya baþladý.

Hz. Peygamber (s.a.s.) onlarý devlet misafirhanelerin-
de aðýrlýyordu. Bazý heyetler, Müslüman zenginlerin mü-
sait durumdaki evlerinde misafir edilirlerdi. Heyetler ka-
labalýk ise ayrý evlerde konuk edilirlerdi. Ev sahibi, misa-
firleri aðýrlayacak mâlî imkâna sahip deðilse masraflarý
devlet hazinesinden karþýlanýrdý. Hz. Peygamber (s.a.s.)
heyetleri genellikle Mescid’de kabul eder, oradan misafir
edilecekleri yerlere gönderirdi.

Hz. Peygamber (s.a.s.) heyetlere öðretmen görevlen-
dirirdi. Öðretmenler, taþralý misafirlere ana hatlarý ile
Ýslâm’ý öðretirlerdi. Ýçlerinde kabiliyetli birini de imamlýða
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hazýrlarlardý. Bir nevi hýzlandýrýlmýþ bir eðitimden geçen
misafirler, daha sonra Peygamberimiz (s.a.s.) tarafýndan bir
çeþit imtihana tâbi tutulurlardý. Gaye, onlarýn Ýslâm’a iliþ-
kin temel bilgileri doðru biçimde öðrenip öðrenemedikle-
rinin tespiti idi. Baþarýlý olduklarý takdirde onlarý, kendi
memleketlerine; “Öðrendiklerinizi döndüðünüzde kendi
kabilenizin fertlerine de öðretin!” diyerek uðurlardý. Ýslâmî
konularda kendini en iyi yetiþtirmiþ ve Kur’ân’dan ezberle-
ri olan birini imam tayin ederdi. Kendisini ziyarete gelen
heyetler arasýnda câhiliye devrinde iken reis (kabile baþka-
ný) olaný Ýslâm döneminde de reis tayin ederdi.

Peygamberimiz (s.a.s.), taþralýlarý, memleketlerine
uðurlarken onlara yeni elbiseler giydirir, bahþiþler ve he-
diyeler verirdi, kendisi de onlarla görüþürken en güzel el-
biselerini giyinirdi.

Bütün bu faaliyetler esnasýnda Peygamber Efendimiz
taþradan gelen bu insanlarýn her çeþit kabalýklarýný sabýr
ve hoþgörü ile karþýlar, onlara daima kolaylýk gösterirdi.
Ancak misafirler arasýnda Ýslâmiyet’e saldýrýda bulunan-
lar olursa Sevgili Peygamberimiz onlarý derhal susturur ve
gereken cevabý hemen verirdi. Ýyi niyetle tartýþmaya ge-
lenlerle de sonuna kadar sabýrla tartýþmayý sürdürürdü.
Meselâ; Âmir b. Tufeyl ile Erbed b. Kays, Ýslâm’a saldýrý-
da bulunmuþlar ve anýnda karþýlýðýný en sert þekilde al-
mýþlardý. Öte yandan Sevgili Peygamberimiz, Necran
Hristiyan heyeti ile sabýrla tartýþmýþ, Kur’ân-ý Kerim’de
belirtildiðine göre onlarý ortak bir esas olarak tevhidde
birleþmeye davet etmiþ ve istekleri üzerine onlarla
mübâheleye (yani kim haksýz ise Allah’ýn lâneti ona olsun
demeye) bile giriþmeyi kabul etmiþse de yine kendileri
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(Hristiyan papazlarý), “Muhammed haklý ise bu, aleyhi-
mize olur.” diyerek mübâheleyi kabul etmemiþlerdi.15

Peygamberimiz Benî Temim heyetinin arzusu üzerine on-
larýn þair ve hatiplerinin Ýslâm þair ve hatipleriyle yarýþ-
masýna da izin vermiþti.16

Peygamber Efendimiz acaba dýþarýdan gelen yabancý
konuklara niçin bu derece sýcak ilgi göstermiþtir? Çünkü
Sevgili Peygamberimiz’in bildirdiðine göre bir tek kiþiyi
Ýslâm’a kazanmak, dünyadaki kýzýl develere (maddî kýy-
meti fazla olan dünyevî imkânlara) sahip olmaktan daha
deðerlidir. 

Sevgili Peygamberimiz, taþradan Ýslâm’ý tanýmak ga-
yesiyle gelen iyi niyetli yabancýlara her zaman sýcak ve sa-
mimi bir ilgi göstermiþtir. Bu, her çaðda, Ýslâm’ý yabancý-
lara aktarma görevini üstlenen mürþit, mübellið, öðret-
men ve eðitimcilerin dikkate almasý gereken bir husustur.
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ADALETÝ

Kur’ân’da adalet, “adl, kýst ve mîzân” kelimeleriyle
ifade edilmiþ, “Gerçekten Allah, adaleti, ihsaný ve akraba-
ya vermeyi emrediyor.” (Nahl, 16/90), “De ki, Rabbim
adaleti emretti” (Hadîd, 57/25) âyetlerinde adalet, uyul-
masý gerekli bir emir olarak mü’minlere yüklenmiþ, “Ada-
letle emreden kimselerin böyle olmayandan üstün oldu-
ðu...” (Nahl, 16/76) ve “Adaleti gözetmenin, meleklerin
ve ilim sahiplerinin ortak karakteri” (Âl-i Ýmran, 3/18)
olduðu belirtilmiþtir.

Kur’ân-ý Kerim, En’âm sûresinin 152. âyetinde “Ko-
nuþtuðunuz zaman yakýnýnýz da olsa hep adaleti gözetin.”
buyurmaktadýr. Hz. Peygamber, Kur’ân-ý Kerim’in bu ge-
nel direktifi yanýnda “Ey Muhammed! Emrolunduðun gi-
bi dosdoðru ol!” (Hûd, 11/112) emrine muhatap olmuþ
ve ömrü boyunca doðruluktan zerrece ayrýlmamýþtýr. Pey-
gamber Efendimiz, ashabýna öyle bir adalet eðitimi ver-
miþtir ki, suç iþleyen kiþi en yakýnlarý bile olsa doðru ve
âdil olaný söylemekten ve uygulamaktan asla vazgeçmez-
lerdi. Buna bir örnek olarak þu olay nakledilebilir:

Bir kere Mahzumîlerden bir kadýn hýrsýzlýk yapmýþtý.
Yüksek bir aileye mensuptu. Bu yüzden Kureyþliler bu ka-
dýnýn ceza görmesine taraftar olmamýþlar, Hz. Usâme’yi
de tavassut için (aracý olarak) Peygamberimiz’e (s.a.s.)
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göndermiþlerdi. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz.
Usâme’yi çok severdi. Adaletin uygulanmasýný önleme
amacý güden bu kabil giriþimlerin Hz. Peygamber (s.a.s.)
tarafýndan hoþ karþýlanmasý beklenemezdi. Ýþte bu esnada
Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) þöyle buyurdu: 

- (Bugün medeniyetlerinden hiçbir eser kalmayan es-
ki milletler) Ýsrailoðullarý, bu gibi taraf tutmalar yüzün-
den helak oldular. Bunlar, fakirler üzerine en þiddetli ce-
zalarý tatbik eder, nüfuzlu ve zengin olanlarý ise cezasýz
býrakýrlardý... Þayet kýzým Fâtýma ayný suçu iþleseydi ge-
reken cezayý ona da verirdim.17

Hz. Peygamber (s.a.s.) her konuda olduðu gibi
Kur’ân-ý Hakîm’de adaletle ilgili olarak belirtilen kuralla-
rý en doðru anlamýþ ve toplum hayatýnda en güzel bir þe-
kilde uygulamýþtýr. “Allah’ýn indirdiði ile aralarýnda hük-
met.” âyetinin gereði olarak Peygamberimiz (s.a.s.) adalet
hizmetlerinin yürütülmesini üstlendi, bir kadý/hâkim sýfa-
týyla adlî teþkilâtý kurdu, yürüttü ve kendisinden sonra
gelecekler için uygulamalarý gereken muhâkeme usûlü
kaidelerini belirledi; ayrýca, bunlara göre adalet uygula-
masý yapabilecek kadýlar, valiler, vergi memurlarý yetiþti-
rerek atamalar yaptý. Peygamber Efendimiz, hâkimleri,
bilgili, becerikli ve takva sahibi (dinî konularda duyarlýlý-
ðý ile bilinen) kiþilerden seçerdi. Adalet iþlerinin yürütül-
mesinde gençlere de görev verir, yetki ve insiyatifle dona-
tarak onlarý geleceðin hâkimleri olmaya hazýrlardý.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kurduðu adalet düzeninde
hâkim, delillere/kanýtlara göre hükmeder, dolayýsýyle onun
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hükmüyle bir haram asla helâl olmaz. Bu münasebetle
adaleti yanýltacaðý için yalancý þahitlik, asýlsýz delil ileri
sürmek ve rüþvet yasaklanmýþtýr. Hile ve oyunlarla hâki-
mi yanýltarak, hakký olmadýðý hâlde lehinde hüküm çý-
kartan kiþinin eline geçen þey, Peygamber Efendimiz’in
deyimiyle ateþten bir parçadýr.18

Sevgili Peygamberimiz kimsenin haksýzlýða uðratýlma-
sýna göz yummazdý. Doðrulukla adalet birbirini tamamla-
yan iki güzel haslet olup, bunlarýn her ikisi de Sevgili Pey-
gamberimiz’de kemal derecesinde idi. Gençliðinden beri
herkes O’nu, “Emîn: güvenilir” olarak biliyordu. Ticaret
arkadaþlarý O’nun hakkýnda, “Ne kimsenin hakkýný yerdi,
ne de kimseye hakkýný yedirirdi. Hak konusunda hatýr gö-
nül dinlemezdi.” derler. Hz. Peygamber (s.a.s.) açýkça
Ýslâmî davetle emrolunduðunda, Safa tepesinden Kureyþ-
lilere, “Size þu daðýn ardýndan düþman atlýlarýnýn gelmek-
te olduðunu söylesem inanýr mýsýnýz?” deyince, “Evet,
inanýrýz. Çünkü sen hayatýnda asla yalan söylemedin” ce-
vabýný veriyorlardý. Ýnkârcýlar Mekke dönemi boyunca
Peygamber Efendimiz’i, “þair, mecnun, sihirbaz/büyücü”
diyerek iftiralarla lekelemek ve yabancýlara O’nu böyle ta-
nýtarak Ýslâm’ýn yayýlma hýzýný kesmek istemiþler, fakat
O’na asla “yalancý, hain” diyememiþlerdir. Hatta Peygam-
berimiz’in (s.a.s.) mektubunu Þam’da alan Bizans Ýmpara-
torunun, “Daha önce bu adamýn yalanýna rastladýnýz mý?”
sorusuna Peygamberimiz’in (s.a.s.) baþ düþmanlarýndan
olmasýna raðmen Ebû Süfyan, “Hayýr, asla!” diye cevap
vermek zorunda kalmýþtýr. Yukarýda meâlen naklolundu-
ðu gibi Cenâb-ý Hak, Sevgili Peygamberimiz’e, “Emro-
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lunduðun gibi dosdoðru hareket et!” talimatýný vermiþ,
Peygamberimiz (s.a.s.) de hayatý boyunca sýrât-ý müstakîmden
(yolun dosdoðru olanýndan) asla ayrýlmamýþtýr.

Rebeze’den Medine’ye gelmekte olan Salebe Oðulla-
rýndan bir grup insan, þehrin yakýnýnda bir yerde konak-
lamýþlardý. Peygamberimiz (s.a.s.) onlarla karþýlaþtý ve sa-
týn almak istediði bir devenin fiyatýný sordu. Pazarlýk ya-
pýldý. Peygamberimiz (s.a.s.), deveyi alarak Medine’ye
döndü. Fakat oradakiler, deveyi satýn alanýn Hz. Peygam-
ber (s.a.s.) olduðunu bilmiyorlardý. Parasýný almadan de-
veyi verdikleri için tartýþmaya giriþtiler. Ýçlerinden bir ka-
dýn þöyle diyordu: “Niçin tartýþýyorsunuz? Bu kadar par-
lak alýnlý adam hiç görmedik. Dikkat etmediniz mi?
Onun yüzü ayýn on dördü gibi parlamaktaydý.” Kadýn, bu
sözleriyle, deveyi satýn alanýn kendilerini aldatacak yara-
týlýþta olmadýðýný anlatmak istemiþti. Aradan çok geçme-
di. Hava kararmak üzere idi, bu sýrada bir zat geldi. Bir
miktar yiyecekle devenin bedeli olan parayý getirdi ve
“Bunlarý Rasûlullah’ýn (s.a.s.) gönderdiðini” söyledi. Top-
luluk, ertesi gün þehre girdiðinde Peygamberimiz (s.a.s.)
Mescid’de ashabýna nasihat etmekle meþguldü. Bu esna-
da Ensâr’dan bir zât, Salebe Oðullarýnýn geçmiþte akraba-
sýndan birini öldürdüklerini, þimdi onlardan birinin öldü-
rülmesi gerektiðini söyleyince Peygamberimiz (s.a.s.),
“Hayýr bunu yapamazsýnýz! Bir evlât, babasýnýn suçu yü-
zünden öldürülmez!” buyurdu.19

Bir defasýnda da, ganimet daðýtýlýrken taþkýn hareket-
lerde bulunan birine Peygamberimiz (s.a.s.), “Sabýrlý ol,
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sýraný bekle!” diyerek elindeki ince deðneði uzatýnca, ada-
mýn yüzü hafifçe çizilmiþti. Peygamberimiz (s.a.s.) hemen
deðneði, adamýn eline vererek, “Ýþte yüzüm!” demiþse de
adam hatasýný anlamýþ olarak Sevgili Peygamberimiz’den
özür dilemiþti.20

Hasýlý, Peygamberimiz (s.a.s.), sözün tam anlamýyla
adalet ve insaf sahibi idi. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) uygu-
ladýðý adalet önünde her fert eþit haklara sahipti. Ayrýca-
lýk yapýlmaz, adam kayýrýlmazdý. Zayýflarýn cezalandýrýlýp
buna karþýlýk güçlülerin affedilmesi söz konusu deðildi.
Hz. Muhammed (s.a.s.) sadece güçsüzlerin cezalandýrýlýp
güçlülerin affedilmesini felâket sebebi saymýþ, nice eski
medeniyetlerin bu yüzden çöktüðünü vurgulamýþ, - daha
önce de önemine binâen belirtildiði gibi- adaletin doðru
iþlemesini önleyecek rüþvet, hatýr gönül aracýlýðý ve ben-
zeri her giriþimi yasaklamýþtýr.

Sevgili Peygamberimiz, askerî seferlerde, yolculukta,
sivil hayatta, ailede, sokakta, çarþýda, pazarda meþru bir
sebeple bile olsa herhangi bir kiþiye elindeki kamçý ile ha-
fifçe deðerek müdahale etmiþse onu takip eden dakikalar-
da, saatlarda veya günlerde o kiþileri çaðýrarak helâlleþmek
suretiyle âdil davranýþýn en güzel örneklerini vermiþtir.21

Adalet, uygulama alaný itibariyle hayatýn tüm kat-
manlarýný kapsayan bir erdemdir. O iyi uygulandýðý za-
man ailede huzur, ekonomide denge, çarþý pazarda bere-
ket, üretimde artýþ, tüketimde tasarruf olur. Adalete da-
yalý bir hayat felsefesinin geliþtirilebilmesi durumunda
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hayat tümüyle güzelleþir, baþarý ve paylaþmalar artar, sý-
kýntýlar azalýr, her yetenek, birikim ve tecrübe sahibinin
önünde yükselme kapýlarý açýlýr.

Bu gerçekler Hz. Peygember’in adalete verdiði öne-
min en iyi bir þekilde kavranmasý gerektiðini bize hatýrlat-
maktadýr.

Sonuç olarak Hz. Peygamber, ortaya koyduðu ilke-
lerle insanlara kiþisel hayatlarýnda adaletli olduklarý ka-
dar toplum adýna yürüttükleri her iþte de adalet ölçüleri-
ne uygun davranmalarý gerektiðini öðretmiþtir. Her hak
sahibine hakkýnýn verilmesi, O’nun ortaya koyduðu hayat
kurallarýnýn baþýnda gelmektedir. Kiþinin kendisine ve ai-
le fertlerine fenalýk etmesi ne kadar adaletsiz bir davra-
nýþsa baþkalarýný ilgilendiren hususlarda saldýrgan dav-
ranmak ve haksýzlýk yapmak da o derece adaletsizlik sa-
yýlýr ve kamu hakký hiçe sayýldýðý için kul hakký yenmiþ
olur. Bu ise büyük günahlar arasýnda yer alýr.
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TEVAZUU

Tevazu, alçakgönüllü olmak anlamýna gelir. Bu, in-
sanlarý birbirine sevdiren ve kolayca diyaloða sevkeden
önemli bir haslettir. Bu konuda Yüce Allah þöyle buyu-
rur: “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Ve yeryü-
zünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðen-
miþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman Sûre-
si, 31/18) Peygamber Efendimiz de “Allah için mütevazý
olaný Allah yükseltir. Allah’a karþý böbürleneni de Allah
alçaltýr.” buyurmaktadýr.22

Hz. Ömer’den rivayete göre Peygamberimiz (s.a.s.)
þöyle buyurdu: 

- Hristiyanlarýn Ýsa hakkýnda Allah’ýn oðlu dedikleri
gibi, beni övgüde aþýrý gitmeyin. Ben ancak Allah’ýn kulu-
yum. Siz de benim hakkýmda Allah’ýn kulu ve elçisi deyin.

Hz. Enes þöyle nakleder: 

Bir adam Hz. Peygamber’e (s.a.s.), “Ey Efendimiz ve
Efendimizin oðlu!” diye hitab edince O, “Böyle söyleme-
yiniz! Þeytan sizi heva ve hevese kaptýrmasýn. Ben sadece
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Abdullah’ýn oðlu Muhammed ve Allah’ýn Rasûlüyüm.”
diye cevap verdi.23

Ev içindeki davranýþlarý da O’nun ne kadar mütevazý
olduðunu gösteriyor. Hz. Âiþe’den, ev içinde Peygambe-
rimiz’in (s.a.s.) davranýþlarýndan sorulduðunda þu bilgiyi
verdi:

- Peygamberimiz (s.a.s.) evine geldiðinde herhangi
bir fevkalâdelik ve inziva göstermeden (bir köþeye çekile-
rek hiç kimseyle ilgilenmez bir konuma düþmeksizin) in-
sanlardan herhangi biri gibi tevazu ile davranýrdý. (Ge-
rektiðinde) Kendi elbisesinin söküðü ile meþgul olur, ko-
yunlarý eli ile saðar, ailelerine ev iþlerinde (icabeden hu-
suslarda) yardýmcý olurdu. Çarþýya pazara gider, bizzat
alýþ veriþ yapar ve yükünü kendisi taþýrdý. Ashâb-ý Kirâm,
“Müsaade buyurunuz da biz taþýyalým” derlerse de, “Her-
kes kendi yükünü kendi taþýsýn” buyururdu. (gücü yettiði
kadar) pabuçlarýný kendisi tamir ederdi.24

Hz. Âiþe’nin verdiði bilgilerden anlaþýldýðýna göre
Sevgili Peygamberimiz mütevazý davranýþlarýyla evinde sý-
cak, sevimli, sempatik ve samimi bir ortam oluþturmuþtu.
Eve geldiði zaman aile bireylerinden herhangi ayrýcalýklý
bir muamele beklentisinde olmadýðý gibi bir köþeye tek
baþýna çekilip de ev halkýna karþý ilgisiz kalmaz ve aldýrýþ-
sýz davranmazdý. 

Bunun gibi Hz.Peygamber (s.a.s.) tevazu anlayýþýnýn
bir sonucu olarak merkebe biner, yün elbise giyer, kendi-

60

23 Ýbn Kesîr,  Þemâilü’r-Resûl, (çev. Naim Erdoðan),  s. 87; Tirmizî,
Þemâil, 55.

24 Tirmizî, a.g.e. 57.

Peygamberimiz’in Þemâili Ahlâk ve Âdâbý



sini davet eden bir hizmetçi veya bir köle bile olsa müsa-
itse davete katýlýrdý. Hizmetçiler ve dul kadýnlar rahatça
O’na ulaþabilir ve isteklerini, ihtiyaçlarýný arz edebilirler,
Sevgili Peygamberimiz de onlarýn ihtiyaçlarýný görürdü.
Bir gün huzuruna bir kadýn geldi, “Ey Allah’ýn Rasûlü!
Benim size arz edecek bir ihtiyacým var.” dedi. Bu, yaþlý
bir kadýndý, bu yüzden ne istediðinden belki de emin de-
ðildi. Buna raðmen Peygamberimiz (s.a.s.) her insana ver-
diði deðeri ona da verdi, büyük bir anlayýþ ve sabýr göstere-
rek o yaþlý hanýmýn probleminin çözümüne yardýmcý oldu.25

Enes b. Mâlik Hazretlerinin nakline göre Hz. Pey-
gamber (s.a.s.) hacca giderken yolda bir deveye binmiþti.
Devenin semeri köhne idi, eskimiþ, yýpranmýþtý. Bu semer
üzerine örtülen örtü þayet satýlsaydý dört dirhem bile et-
mezdi. Rasûl-i Ekrem Hazretleri bu kadar tevâzua rað-
men yine de, “Allah’ým! Riya ve sum’adan (görsünler, iþit-
sinler diye yapmaktan) uzak tut!” diyerek Yüce Allah’a sý-
ðýnýyordu.26

Hz. Câbir diyor ki:

- Ben hastalanmýþtým. Hz. Peygamber (s.a.s.) yürüye-
rek evimi þereflendirdi ve benim hâlimi hatýrýmý sordu.27

Bir hasta ziyaret etmek sýradan bir iþ gibi görülebilir.
Ama bu ziyareti yapan bir peygamber ise bu davranýþ sý-
radan olmaktan çýkar, örnek ve öðretici bir hareket ola-
rak yüksek bir mevkide yer alýr. Ýþte bu sebeple sahabe
üzerinde baþkalarýna aktarýp anlatmayý gerektiren büyük
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bir tesir icra eder. Çünkü çok yüksek mevkideki bir insa-
nýn orta sýnýftan hasta birini ziyareti büyük bir tevazu, ol-
gunluk ve nezaketi yansýtýr. 

Ashâb-ý Kirâm Hazretleri, Peygamber Efendimiz’in
bu derin tevazu, olgunluk ve nezaketinin eseri olan örnek
davranýþlarýný bize nakletme ihtiyacýný duymuþlardýr. Bu
da bizler için rahmet olmuþtur. Çünkü biz de bu nakledi-
lenler sayesinde nezaket, tevazu ve olgunluðun ne demek
olduðunu öðrenme imkânýna kavuþuyoruz.

Bir gün Ashâb-ý Kirâm’dan Abdullah b. Yusr Hazret-
leri Peygamber Efendimiz’i ziyarete gelmiþ, huzuruna gi-
rince titremeye baþlamýþtý. Bunu gören Peygamberimiz
(s.a.s.) o kiþiye þöyle dedi:

- Arkadaþ, titreme! Ben kral deðilim, Kureyþ’den ku-
ru ekmek yiyen bir kadýnýn oðluyum.28

Günün birinde ayný zat, Peygamber Efendimiz’e piþi-
rilmiþ koyun eti hediye etmisti. Hz. Peygamber (s.a.s.),
genellikle kendisine getirilen yiyecekleri ashabýn yoksul-
larýyla paylaþýrdý. Nitekim adý geçen zâtýn getirdiði piþi-
rilmiþ koyun etini, yanýndaki Müslümanlarla diz çöküp
yemeye koyuldu. Bu sýrada, çölde göçebe hayatý yaþayan
bir bedevi geldi ve “Bu nasýl oturuþtur?” diye þaþkýnlýðýný
açýða vurmaktan kendini alamadý. Çünkü diz çöküp otur-
mak, törede âcizlerin, miskinlerin ve yoksullarýn âdetiy-
di. Böylece bedevi, Hz. Muhammed’in (s.a.s.), yoksullar
gibi oturuþuna bir anlam verememiþti. Yüksek sezgisiyle
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bunu anlayan Peygamberimiz (s.a.s.) tevazuunu en açýk
þekilde ifade eden þu sözleri söyledi:

- Þüphesiz ki Cenâb-ý Hak, beni kerem sahibi bir kul
kýldý, cebbar ve muannit (büyüklük taslayan bir zorba ve
inatçý) kýlmadý.29

Peygamber Efendimiz’in tüm davranýþlarýnýn samimi
bir tevazuu yansýtýr olmasý çok sayýda kiþinin sadece bu
sebeple Müslümanlýðý tercih etmesine vesile olmuþtur ki,
Adiy b. Hâtim et-Tâî bunlardan biridir. Bu zat bir gün bir
kafile ile Medine’ye geldiðinde O’nunla karþýlaþmýþtý.
Yolda beraberce yürürken Hz.Peygamber’in, yaþlý bir ka-
dýnýn derdini sabýrla dinlediðine tanýk oldu, eve varýnca
da minderi misafire ikram etmiþ, kendisi yere oturmuþtu.
Bu durum onun bir kral olmadýðýný, aksine mütevazý bir
kul, bir peygamber olduðunu gösteriyordu. Adiyy’in
Müslüman oluþuna bu gördükleri kâfi gelmiþti. 

Öte yandan, bir elbise daðýtýmý sýrasýnda Hz. Pey-
gamber’in evine giden ve oðlu Misver’in ona seslenmesi-
ni isteyecek kadar Peygamberimiz’in tevazuundan emin
olan Mahreme b. Nevfel örneði de, Peygamber Efendimi-
zin, toplumda, çevresinde bulunanlarca nasýl algýlandýðý-
ný göstermesi bakýmýndan ilginçtir.30

Evet O, kelimenin tam anlamýyla cömertti, mütevazý
ve anlayýþlý idi. Hz. Muhammed (s.a.s.) sosyal hayatta, in-
sanlarýn arasýnda, aile içinde, çarþýda, pazarda, mahallede,
sokakta, camide, toplantýlarda, sohbetlerde, teblið çalýþ-
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malarýnda, sofrada/yemekte tevazu ve nezaketi ölçü almýþ
ve hayatýnýn her döneminde mütevazý davranmýþtýr. O
halde hayatý tevazu ölçüsüyle yaþamak Peygamber Efendi-
miz’in önemli sünnetlerinden biridir. Hayatýný Hz. Mu-
hammed’in (s.a.s.) tevazu, olgunluk ve nezaket ölçüsüyle
yaþayanlar O’nun yolundan gitmiþ olurlar. Þunu unutma-
mak gerekir ki, Peygamber Efendimiz’i sevmek O’nun yo-
lundan gitmeyi gerektirir ve Sevgili Peygamberimiz’i ör-
nek alarak mütevazý davrananlar O’nun ahlâký ile
ahlâklanmýþ olurlar.
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CÖMERTLÝÐÝ

Cömertlik, karþýlýk beklemeksizin Allah rýzasý için
ihtiyaç sahiplerine maddî, manevî destek saðlamak de-
mektir. Bu konuda Yüce Allah þöyle buyurmaktadýr:

- Onlar gayba inanýrlar, namaz kýlarlar, kendilerine ver-
diðimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. (Bakara, 2/3)

- Ýyilik, yüzlerinizi doðu ve batý tarafýna çevirmeniz
deðildir. Asýl iyilik, o kimsenin yaptýðýdýr ki, Allah’a, ahi-
ret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanýr.
(Allah’ýn rýzasýný gözeterek) yakýnlara, yetimlere, yoksul-
lara, yolda kalmýþlara, dilenenlere ve kölelere sevdiði mal-
dan harcar, namaz kýlar, zekât verir. Antlaþma yaptýðý za-
man sözlerini yerine getirir. Sýkýntý, hastalýk ve savaþ za-
manlarýnda sabreder. Ýþte, doðru olanlar bu vasýflarý taþý-
yanlardýr. Müttakîler ancak onlardýr. (Bakara, 2/177)

- Allah yolunda harcayýn. Kendi ellerinizle kendinizi
tehlikeye atmayýn. Yaptýðýnýzý güzel yapýn. Allah güzel ya-
panlarý sever. (Bakara, 2/195)

- Ey iman edenler! Kendisinde artýk, alýþveriþ, dotluk
ve kayýrma bulunmayan gün (kýyamet) gelmeden önce, si-
ze verdiðimiz rýzýktan hayýr yolunda harcayýn... (Bakara,
2/254)
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Görüldüðü gibi Yüce Allah Kur’ân-ý Kerim’de bizi,
infak, tasadduk, hayr u hasenât, ihsan, îsâr ve benzeri
yollarla Müslümanlara iyilik yapmaya, yoksullara yar-
dýmcý olmaya teþvik etmekte, cimrilikten ise sakýndýr-
maktadýr. Böylece Kur’ân, bizim, cömert ve yardýmsever
olmamýzý, kazandýðýmýz maddî imkânlarýn bir kýsmýný
yoksullarla paylaþmamýzý istiyor. Ayrýca Kur’ân-ý Ke-
rim’de, yardýmýn, karþýlýk beklemeden, gösteriþ yapma-
dan, kimseyi incitmeden, baþa kakmadan, sahibinin ya-
nýnda deðer taþýyan maldan yapýlmasý uygun görülmüþ-
tür. (Ýnsan, 76/7-9; Bakara, 2/262-265; Âl-i Ýmrân, 3/92.)

Ayrýca bu âyetlerden, iman ve ibadetlerimiz yanýnda
yardým ve iyiliklerimizin de inanç dünyamýzý tamamlayan
ve güzelleþtiren bir iþlevi olduðunu öðreniyoruz. Buna
göre, iman eden ve ibadetini devam ettiren bir insan, ay-
ný doðrultuda toplumda yardýma muhtaç insanlara da
destek vermek sorumluluðunu taþýmaktadýr. Bu kabil yar-
dýmlar sosyal adaleti amaçladýðý için, karþýmýza, sosyal
patlamalarý  önleyen, fitnelere engel olan bir unsur ola-
rak da çýkmaktadýr. 

Her konuda Müslümanlara örnek olan Peygamberi-
miz (s.a.s.) hiç kuþkusuz cömertlikte de örnekti. Bu an-
lamda cömertlik Peygamber Efendimiz’in en belirgin
özelliklerinden biridir. Nitekim, Ashâb-ý Kirâm’dan
Câbir b. Abdullah’ýn (r.a.)  nakline göre, “Rasûl-i Ekrem
Hazretlerinden dünya ile ilgili bir þey istenilince asla red-
detmez; istenilen þey varsa verir, yoksa vâdederdi.31” 

Diðer yandan, kaynaklarda nakledildiðine göre, Hz.
Peygamber (s.a.s.) bazen kendisine gelen bir yoksulun ih-
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tiyacýný karþýlayacak imkâna sahip deðilse ve gerçekten
de yoksulun ihtiyacýnýn o sýrada hemen karþýlanmasý ge-
rekiyorsa onu çarþýya, pazara gönderir, ihtiyacý olan þey-
leri satýn almasýný ve borçlu olarak da kendi adýnýn yaz-
dýrýlmasýný tembih eder, imkâný olduðunda onu öderdi.
Bir insanýn ihtiyaçlý hâli devam ediyorsa ona tekrar yar-
dým etmekten haz duyardý. Ýnfak ve tasaddukun, ihtiyaç-
lý kiþilere yapýlan yardýmýn bereket sebebi olduðunu söy-
lerdi. Böylece, infak ve tasaddukla yani yoksullara mad-
deten yardým etmek suretiyle yoksulluða düþmekten kor-
kanlarýn zanlarýnda yanýldýklarýný ve az çok demeden
yoksullara yardýmcý olmanýn hem uygun bir davranýþ,
hem de bereket sebebi olacaðýný söylerdi.32

Hz. Âiþe’den naklolunduðuna göre Peygamberimiz
(s.a.s.), kendisine bir hediye geldiði zaman, onu getiren
kiþiye daha fazla ve deðerlisiyle karþýlýk verirdi. Rasûlul-
lah (s.a.s.) devrinde yaþayan bir hanýmefendinin nakletti-
ði þu olay buna örnek teþkil edebilir ve bu hususta bir fi-
kir verebilir. Bu haným diyor ki:

- Peygamber Efendimiz’e bir tabak taze hurma ile üs-
tü tevekli birkaç salatalýk götürmüþtüm. Bana altýndan
mamul/üretilmiþ bir avuç dolusu kadýn ziyneti/takýsý ile
karþýlýk verdi.

Müslim’de þöyle naklolunur: 

Rasûlullah (s.a.s.) Ýslâm üzere kendisinden istenilmiþ
olan herhangi bir þeyi muhakkak vermiþtir. Bir defasýnda
kendisine bir kimse gelmiþti de Rasûlullah (s.a.s.) ona iki
dað arasýný dolduracak kadar çok koyun vermiþti. O zât
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kendi kabilesinin yanýna gidip, “Ey kavmim, Müslüman
olun, çünkü Muhammed, fakirlikten korkmaksýzýn bü-
yük ihsanda bulunuyor.”33 demiþtir.

Yine Müslim’de naklolunduðuna göre Safvan b.
Ümeyye, Hz. Peygamber’den gördüðü iyiliklerin Müslü-
manlýða giriþindeki tesirini belirtmek üzere þöyle diyor:

- Allah’a yemin ederim ki Rasûlullah (s.a.s.) bana çok
ihsanda bulunmuþtur (Ýyilik etmiþ, baðýþ yapmýþ, maddî
katkýda bulunmuþtur), baþlangýçta O, bana göre insanla-
rýn en çok buðzedilecek olaný idi. Fakat bana ihsan et-
mekte (iyilik ve baðýþta) devam etti. Nihayet benim ya-
nýmda insanlarýn en sevimlisi oldu.34

Hz. Enes’in þu sözü de bu tip geliþmelere ýþýk tutmaktadýr:

- Bazen bir kimse ancak dünyayý isteyerek Müslü-
manlýða girerdi. Fakat Ýslâm’a girince artýk, Müslümanlýk
kendisine dünyadan ve dünya üzerindeki her þeyden da-
ha sevimli olurdu.35

Ýbn Abbas Hazretleri de þöyle diyor: 

- Hz. Peygamber (s.a.s.), halkýn en cömerdi idi. En cö-
mert olduðu zaman da Ramazan ayý idi. Muhakkak Cebra-
il (a.s.m) her sene Ramazan ayýnda Rasûlullah (s.a.s.) ile bu-
luþur, Rasûlullah (s.a.s.) da ona Kur’ân’ý arz ederdi. Cebra-
il kendisiyle karþýlaþtýðý zaman Rasûlullah (s.a.s.), halkýn
faydalanmasý için gönderilmiþ bulunan rüzgârdan daha cö-
mert olurdu, muhtaçlara daha çok ve daha çabuk yetiþirdi.36
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Burada geçtiði biçimde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) cö-
mertliðinin yaðmur getiren rüzgârla kýyaslanmasý ne ka-
dar anlamlýdýr! Bu, dil, din, yaþ, meslek ve cinsiyet farký
gözetmeksizin herkesin ve her kesimin O’nun cömertli-
ðinden yararlanmasý anlamýna gelmektedir.

Öte yandan Sevgili Peygamberimiz, cömertliði, me-
deniyetlerin inþasýnda etkili bir haslet olarak nitelendirir-
ken, cimriliði de medeniyetlerin tahribine, yýkýlýþýna se-
bep olan kötü bir huy olarak tanýtýr. O’na göre cimrilik-
le et týrnak gibi iç içe giren mal hýrsý, insaný, demir bir
zýrh gibi sýktýkça sýkar. Kiþiyi rahatsýz edici bu huzursuz
ortamdan kurtaracak erdem, cömertliktir.

Burada þu noktaya da iþaret etmek uygun olur. Pey-
gamber Efendimiz’in her davranýþý bir ölçüye göre þekil-
lenir. Bu sebeple her davranýþý mü’minler için örnektir.
Cömertlik de itidal noktasýnda yer alan bir erdemdir. Ya-
ni Hz. Peygamber, cimri de deðil, müsrif/savurgan da de-
ðil, cömert idi.37

Kaynaklarda belirtildiðine göre Hz.Muhammed
(s.a.s.), kelimenin tam anlamýyla cömert bir insandý. Aile
fertlerine, komþularýna, yoksullara, yetimlere, muhtaçla-
ra, misafirlere karþý çok cömertti. Bir yetimin yüzünü gül-
dürmek, bir yoksulun ihtiyacýný karþýlamak, bir öðrenci-
nin problemini çözmek, bir komþusunun eksiðini gider-
mek onu son derece mutlu kýlardý. Toplumda gerçek ih-
tiyaç sahipleri onun cömertliðinden samimi olarak sonu-
na kadar yararlanýrlardý. Öte yandan, Sevgili Peygambe-
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rimiz, yaþý itibariyle saðlýklý ve çalýþmaya elveriþli olan ih-
tiyaçlý kimselere çalýþma yollarýný göstermek suretiyle on-
larý el emeði ile kazanmaya teþvik ederdi.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) cömertliði Ýslâm’a girenle-
rin sayýsýnýn artmasýnda baþlý baþýna önemli etkenlerden
biriydi. Çünkü zor zamanda samimiyetle ellerinden tutul-
duðunu görenlerde Ýslâm’a karþý bir ilgi ve yakýnlýk doðu-
yor, daha sonra bu insanlar ömürlerinin geri kalan kýsmý-
ný iyi bir Müslüman olarak deðerlendiriyorlardý.

Peygamber Efendimiz cömertlikte önder olduðu ka-
dar cömertliði yürekten benimseyen bir sahabe nesli de
yetiþtirmiþtir. Yani onun bu konudaki öðretileri toplumda
rahatlýkla uygulama alaný bulmuþtur. Gerçekten de
Ashâb-ý Kirâm cömertlikte Peygamber Efendimiz’in peþi
sýra giderek bize eþsiz örnekler býrakmýþlardýr.

Herhalde bize de Sevgili Peygamberimiz’in ve onun
yetiþtirdiði örnek neslin peþinden giderek onlar gibi cö-
mert olmak ve günümüz þartlarýnda cömertliðin en güzel
örneklerini vermek yakýþýr. Unutmayalým ki Sevgili Pey-
gamberimiz, cömert kiþinin, Allah’a, cennete ve insanlara
yakýn olduðunu müjdelemiþ ve cehennem ateþinden de
uzak olduðunu haber vermiþtir.38
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ÞEFKAT VE MERHAMETÝ

Þefkat ve merhamet, Allah’ýn yarattýklarýna acýmak,
onlarýn her zaman iyiliðini istemek ve sürekli onlara yar-
dým isteði taþýmaktýr.

Cenâb-ý Hak, Kur’ân-ý Kerîm’inde, Peygamber Efen-
dimiz hakkýnda, “(Rasûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rah-
met olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 21/107) buyurmaktadýr.
Ýbn Abbas Hazretleri bu âyetin tefsirinde þöyle der:

- Onun rahmeti îman edenleri de etmeyenleri de içi-
ne almaktadýr, îman edenlerin dünyada da ahirette de o
rahmetten nasipleri vardýr, îman etmeyenlere gelince, on-
lar da inkârlarý yüzünden hak ettikleri, “kökünden helâk
olma” azabýnýn sonraya kalmasý ile bu rahmetten fayda-
lanmaktadýrlar.

Hz. Ebû Bekir bir gün Sevgili Peygamberimiz’in yü-
züne bakarak, “Ey Allah’ýn Rasûlü, ihtiyarladýn!” dedi.
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Hz.Ebû Bekir’e,
“Hûd, Vâkýa, Mürselât, Amme Yetesâelûn, Ýzeþsemsü
Küvvirat (sûreleri) beni ihtiyarlattý.” diye cevap verdi.

Ýslâm bilginleri, Peygamber Efendimiz’in bu ifadesi-
ni þöyle açýklýyor:

- Bu sûrelerde ahiret ahvaline (ahirette cereyan ede-
cek þeylere) dair bilgiler yer alýyordu. Peygamber’in caný-
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na bir þey olacak deðil, fakat o, bize bizden daha þefkatli
olduðundan, bizim baþýmýza gelecekleri ve ümmetinin o
sûrelerde tasvir olunan ahval (durumlar) içindeki yerini
düþünüyordu, saçlarýnýn aðarýp ihtiyarlamasý bundandýr.39

Yüce Allah Kur’ân-ý Kerîm’de þöyle buyurmaktadýr:

- Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gel-
miþtir ki, sizin sýkýntýya uðramanýz ona çok aðýr gelir. O,
size çok düþkün, mü’minlere karþý çok þefkatlidir, merha-
metlidir. (Tevbe, 9/128) 

Bu âyetten açýkça anlaþýldýðýna göre Sevgili Peygam-
berimiz, ümmetinin azap görmesi þöyle dursun, zahmet
çekmesinden dahi üzüntü duyar. Ümmetinin sýkýntýsý onun
da sýkýntýsý, sevinci onun da sevincidir. 

Anlam derinliðini kavramaya çalýþtýðýmýz þu âyette
bilim adamlarýnýn dikkatimizi çektiði ince bir noktaya ay-
rýca dikkat etmekte yarar vardýr. Bu âyette Cenâb-ý Allah,
Esmâü’l-Hüsnâ’sýndan (güzel isim ve sýfatlarýndan) olan
“Raûf-Rahîm (çok þefkatli-çok merhametli)” ifadelerini
Peygamber Efendimiz hakkýnda lutfen ve keremen bir
araya getirmiþtir. Bundan da, Yüce Allah’ýn, kullarýna
merhametli olduðu gibi Peygamber’in (s.a.s.) de ümmetine
þefkatli ve merhametli olduðu anlatýlmak istenmektedir.40

Adamýn biri bir defasýnda Peygamberimiz’den düþ-
manlarý telin etmesini (lânetlemesini) istemiþti. Peygambe-
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rimiz (s.a.s.) o kiþiye, “Ben lânet okumak için deðil, âlemle-
re rahmet olmak için gönderildim.”41 cevabýný vermiþtir. 

Gerçekten de o, Mekke döneminin çok sýkýntýlý gün-
lerinde bile düþmanlarýna beddua etmemiþtir. Hz. Pey-
gamber (s.a.s.)’in Taif yolculuðunda Taifliler kendisini
taþlamýþlar, bütün bedeni bilhassa ayaklarý bacaklarý kan
içinde kalmýþtý. Þayet o, Yüce Allah’tan dileseydi, Cenâb-ý
Allah, Tâif ve Mekke þehirlerini yerle bir ederdi. Fakat
Peygamber (s.a.s.), Cenâb-ý Hakk’tan böyle bir istekte bu-
lunmadý. Aksine, “Allah’ým! bunlar hakikati göremiyor-
lar, ama ümit ediyorum ki, bunlarýn çocuklarý bir gün
gerçeði göreceklerdir”42 diyordu. Mekke’nin fethinden
sonra Tâif kuþatmasý uzayýnca Peygamberimiz (s.a.s.) ora-
yý terk ederken de yine lânet okumamýþ, beddua etmemiþ,
rahmet dilemiþ ve “Allah’ým! Senden Tâiflilerin ýslahýný ve
hidayete eriþmiþ olarak huzuruma gelmelerini diliyorum.”
demiþti. Ýleride Taiflilerden bir heyet Medine’ye gelerek
Peygamber Efendimizin huzuruna girip Müslüman olduk-
larýný söylemiþler, böylece, Sevgili Peygamberimiz’in onlar
hakkýndaki hayýr dualarý kabul olmuþtur. Peygamber Efen-
dimiz, merhamet ve þefkatinin bir eseri olarak insanlara
sürekli elini uzatmýþ, onlarý inkârcýlýðýn bataðýndan Ýslâm’ýn
cennetine kazanmak istemiþtir. 

Nitekim, Mekke fethini müteakip Kâbe avlusunda,
karþýsýnda esir olarak duran ve yirmi iki yýldan beri Müs-
lümanlara karþý ellerinden gelen bütün kötülüðü yapan
Mekkeliler hakkýnda genel af îlân etmesi ve gönüllerini
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Ýslâm’a ýsýndýrarak onlarý inkârcýlýðýn ýzdýrabýndan kur-
tarmak istemesi onun merhamet ve baðýþlama duygusu-
nun nerelere ulaþtýðýný göstermektedir.

Allah’ýn rahmet ve maðfiretini yalnýz kendisine ve
Peygamberimiz’e (s.a.s.) ait kýlmak üzere dua eden bir ca-
hil bedeviye Allah’ýn Rasûlü (s.a.s.), “Allah’ýn lütuf ve
rahmet dairesini çok darlaþtýrdýn.” buyurmuþtur.43 Böyle-
ce, bu içerikte yapýlan bir dua anlayýþýnýn pek uygun ol-
madýðýný belirtmiþtir.

Onun þefkati ayný zamanda hayvanlara idi, tabiata
idi. Hayvanlara fazla yük yüklenmemesini, iyi bakýlmasý-
ný, eziyet edilmemesini ýsrarla belirtiyor, kýyamet kopa-
cak olsa, elinde de bir fidan olsa onu dikmeye vakti var-
sa dikip öyle öleceðini söylüyordu. 

Vücuda zarar verdiði için sarhoþluk veren içkileri, ai-
leleri yýkýlmaktan kurtarmak için kumarý, nesli korumak
için zinayý yasaklýyordu. Müslümanlarý bir ateþ çukuruna
düþmekten ýsrarla koruyordu. O, rahmet ve þefkat pey-
gamberi idi. Bu münasebetle inananlarý sürekli merha-
metli olmaya teþvik ediyordu. O, þöyle buyuruyordu:

- Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz
yer yüzündekilere þefkat ve merhamet gösterin ki, gökte-
kiler de size merhamet etsinler.44

Ailede, toplumda ve yürüttüðü hizmet sebebiyle yüz
yüze geldiði insanlarla diyaloðunda merhamet ve þefkatin
en derin örneklerini yaþatan Hz.Muhammed (s.a.s.), in-
sanlarý, hayvanlarý, bitkileri, tüm varlýklarý ve evreni Yü-
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ce Allah’ýn bir emaneti olarak görüyordu. Emanet, ciddi-
yet, bilinç ve sorumlulukla korunup geliþtirilebilirdi. So-
rumluluk ise þefkat, rahmet ve merhametle anlam ve de-
ðer kazanýrdý. Bu sebeple, O’nun peygamberliði nasýl ev-
renselse, rahmet, merhamet ve þefkati de evrenseldir. O,
insanlýða, evrendeki her varlýða karþý þefkatli ve merha-
metli olmak gerektiðine dair ilkeler armaðan etmiþtir.

Hiç kuþkusuz bize de çevremize karþý onun gibi þef-
katli ve merhametli olmak yakýþýr. Bize, merhametsiz, þef-
katsiz, acýmasýz, gaddar, katý yürekli ve zalim olmak ya-
kýþmaz. Þefkat ve merhamet, sevgi eksenli bir duygu þen-
liðidir. Bir sevgi medeniyeti oluþturmanýn yolu hiç kuþku-
suz þefkat ve merhametten geçer.
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VEFAKÂRLIÐI

Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) vefakâr bir insandý. Ahdinde
dururdu, vadinde sadýktý, sözünden caymazdý, kendisine
ve çevresindeki ashabýna yardýmý dokunanlarý asla unut-
maz, dostlarýný sýk sýk arar, hâl hatýrlarýný sorardý. Ýnsan-
lara sevgi ve hizmette samimi ve daimi idi. Müslümanla-
ra da sevgi ve dostlukta samimi olmalarýný, menfaatlar
önünde deðiþmemelerini, insanlarla iliþkilerinde sevgi ve
saygýyý hâkim kýlmalarýný tavsiye ederdi. 

Ýslâm tarihinden nakledeceðimiz bazý örnekler Sevgili
Peygamberimiz’in vefakârlýðý hakkýnda bize ýþýk tutabilir:

Ashâbtan Abdullah b. Ebi’l-Hamsa Hazretleri Ýslâm’-
dan önceki dönemde Peygamber Efendimiz’le ticarî bir
seyahat esnasýnda yaptýðý alýþveriþle ilgili bir hatýrasýný
þöyle anlatýr:

- Hz Peygamber’le (s.a.s.) bir alýþveriþ yapmýþ ve ken-
disine biraz boçlu kalmýþtým. Bu münasebetle O’na, biraz
beklerse borcumu ödeyerek alýþveriþi tamamlayabileciði-
mi hatýrlatmýþtým. Beni kýrmadý. Ancak O’na verdiðim
sözü unutmuþtum. Aradan üç gün geçmiþti, hatýrlayýp git-
tiðimde o ayný yerde hâlâ beni bekliyordu.45
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Bundan anlaþýldýðýna göre Peygamberimiz (s.a.s.) güve-
nilir, sözünde durur bir tâcir idi. O, iþ ortaðýný beklemekle
kalmayýp, baþýna üzücü bir þey gelmiþ olabileceðinden en-
diþe etmiþti.

Gerçekten de Peygamber Efendimiz, ticaret ortakla-
rýna, alýþveriþ yaptýðý kiþilere ve ticaret yolculuðundaki
arkadaþlarýna son derece nazik davranýr, onlara vefakârlý-
ðýn en güzel örneklerini gösterirdi. Ne kimsenin hakkýný
yerdi, ne de kimseye hakkýný yedirirdi; gerektiðinde yar-
dýma koþar, söz verdiðinde sözünde durur, ticaret ortak-
larýna her zaman dürüst davranýrdý. Zayýflarý korur, yok-
sullarý himaye eder, genç yaþýna raðmen haksýzlýða karþý
direnirdi. Dürüstlük, nezaket, yardýmseverlik, adalet, mert-
lik, vefakârlýk ve güvenilirlik onun en belirgin özellikleri
arasýndaydý.

O’nun vefakârâne davranýþlarýnýn hangi yüksek dere-
celere eriþtiðini gözlemleyebilmek için isterseniz bazý ta-
rihî olaylara birlikte göz atalým:

Bir kere, Habeþistan hükümdarýnýn elçileri Peygam-
berimiz’in (s.a.s.) huzuruna gelmiþlerdi. Peygamberimiz
(s.a.s.) bunlarla yakýndan ilgilendi. Ashâbtan bazýlarý, “Ey
Allah’ýn Rasûlü! Biz hizmete yetiþiriz, siz istirahat buyu-
runuz!” dediler. Fakat Peygamberimiz (s.a.s.) bunlara þu
cevabý verdi:

- Bunlar, Habeþistan’a göç etmiþ olan ashabýma yer
göstermiþ, ikram etmiþlerdi. Þimdi bunlara karþýlýk ben de
hizmet etmek isterim.

Mut’im b. Adiy, Kureyþli inkârcýlarýn ileri gelenlerin-
dendi. Vaktiyle Peygamberimiz (s.a.s.), Taif yolculuðun-

78

Peygamberimiz’in Þemâili Ahlâk ve Âdâbý



dan þehre dönerken düþmanlarý onu þehre almak isteme-
miþlerdi; Peygamberimiz (s.a.s.), sýra ile birçok ileri gelen
Mekkelinin himayesini istedi, fakat hepsi reddettiler. An-
cak, Mut’im kabul etti, oðullarýný silâhlandýrarak Hz.
Peygamber’i (s.a.s.) þehre aldý. Aradan yýllar geçti.
Mut’im, Bedir Savaþý’nda Kureyþli inkârcýlarla birlikte
Müslümanlara karþý savaþtý ve öldürüldü. Hz. Peygam-
ber’in  (s.a.s.) þairi Hassan, bu zâtýn ölümünün ardýndan
anlamlý bir mersiye yazmýþ; vaktiyle Peygamberimiz’i
(s.a.s.) himaye ettiðinden söz ederek þiirinde onu iyilikle
anmýþtý. Sevgili Peygamberimiz, kendi adýna gösterilen bu
vefakârlýktan hoþnuttu. Düþman esirlerine ne yapýlacaðý
tartýþýlýrken Peygamberimiz’in (s.a.s.) söylemiþ olduðu þu
söz de onun vefakârlýðýnýn hangi noktalara vardýðýný gös-
termesi bakýmýndan anlamlýdýr: 

- Þayet Mut’im b. Adiy sað olup da benden esirleri is-
teseydi, fidye (kurtuluþ akçesi) istemeden (onun hatýrýna)
hepsini serbest býrakýrdým.46

Hz. Peygamber (s.a.s.) müttefiklerine karþý da vefalý
idi. Hudeybiye Barýþý esnasýnda Müslümanlarýn yanýnda
antlaþmaya katýlan Huzâe kabilesi, Kureyþ’in yanýnda
antlaþmaya giren Benî Bekir’in saldýrýsýna uðramýþtý. Ku-
reyþliler de bu saldýrýyý el altýndan destekliyorlardý.
Huzâeliler durumu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilettiklerin-
de O, derhal Kureyþlilere ültimatom gönderdi, uyarýlara
kulak asýlmadýðý anlaþýlýnca da peþinden ordu hazýrladý.
Bu olay Mekke Fethi seferi’nin sebebi olarak tarihe geçti.
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Böylece, Peygamberimiz (s.a.s.), saldýrýya uðrayan bir
müttefikini yalnýz býrakmamýþ oluyordu.47

Peygamberimiz (s.a.s.), kendisini tanýmak üzere taþ-
radan gelen kabile temsilcilerini misafirhanelerde aðýrlar,
onlara yakýnlýk gösterir, öðretmenler tayin eder, maddî
ihtiyaçlarýný gidermekle ilgili görevliler seçer, kabileleri-
ne döneceklerinde de azýklar hazýrlatýr, yeni elbiseler alý-
verir, bahþiþler verir, Ýslâm dinine ilgi duyarak Medine’ye
kendisini ziyarete gelen bu insanlarý unutamayacaklarý
bir vefa duygusu ile uðurlardý.

Hz. Muhammed (s.a.s.) önce Yüce Allah’a karþý ve-
fakârdý. Cenâb-ý Hakk’ýn lütuf ve baðýþlarýna gereði gibi
þükreder, ilâhî ihsan ve nimetlere karþý hamd ve þükrü,
kul olmanýn bir gereði sayardý. Ýslâm’ýn tebliði esnasýnda
karþýlaþtýðý tüm sýkýntý ve engelleri yýlmaz iradesiyle gö-
ðüslemesi, her durum ve ortamda Ýslâm’ý yayma çabasýný
titizlikle sürdürmesi de O’nun vefa anlayýþýnýn tebliðe ve
hizmete bir yansýmasýdýr. Çünkü, Yüce Allah, O’na, in-
sanlýðý kurtarma ve ýslah görevini vermiþ, O da bu þeref-
li görevin sorumluluðunu en yüksek derecede yerine ge-
tirmiþ, bunun için derin bir vazife aþkýyla çalýþmýþtýr.

O, verdiði sözde dururdu. Ýslâm’ýn yayýlmasýna hiz-
met edenleri, Ýslâm’ý üstün bir kiþilikle en güzel bir þekil-
de temsil edenleri, kendisine, yakýn çevresine ve ashâbýna
yardýmý dokunanlarý asla unutmaz, din kardeþlerini ve ai-
le dostlarýný zaman zaman arayýp sorardý. Gördüðü her
iyiliðe teþekkür etmek, daha fazlasýyla karþýlýk vermek,
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sürekli iyilik düþünmek ve iyi (sâlih) davranýþlar geliþtir-
mek onun önemli özellikleri arasýndaydý. Hülâsa O, in-
sanlarý hep sevdi; onlara, doðruluðu, güzelliði, yüksek in-
sanlýk mertebesini kazandýrmak için vargücüyle samimi
ve sürekli çalýþtý. Kendisine destek verenleri, Ýslâm’a hiz-
met edenleri baðrýna bastý. Onlara hayýr dua etti.

Herhalde yaþadýðýmýz dünyada bize düþen de Hz. Mu-
hammed (s.a.s.) gibi vefakâr davranmak, her hususta
onun derin vefa anlayýþýný bir feyiz kaynaðý olarak gönlü-
müze nakþetmek ve günümüz þartlarýnda davranýþ boyu-
tu kazandýrarak, görevlerimize, görev yerlerindeki insan
iliþkilerine ve yürüttüðümüz hizmetlere yansýtmak olma-
lýdýr. Böyle yapabildiðimiz takdirde yaþadýðýmýz muhitler-
de, görev ve hizmetleri paylaþtýðýmýz insanlar arasýnda ve-
fakârlýk erdemine dayalý özgün bir anlayýþýn geliþeceðin-
de hiç kuþku yoktur.
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CESARETÝ

Eski dilde þecaat adýyla daha geniþ anlamlar içermek
üzere yer alan cesaret, hak ve adaletin yaygýnlaþtýrýlmasý,
sýkýntýlardan kurtulunmasý, baþa gelen çeþitli olaylar kar-
þýsýnda soðukkanlý, tahammüllü ve metanetli olunmasý
açýsýndan önemli bir ahlâkî meziyettir. Bu meziyete sahip
olanlar, þeref ve haysiyetlerini, haklarýný, deðerlerini ko-
rurlar, engellere ve güçlüklere karþý koyarlar, azimli, me-
tanetli, tahammüllü, soðukkanlý ve kararlý olurlar.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), yumuþak huylu olduðu
kadar cesurdu, yiðit ve kahramandý. Peygamberlik vazife-
sini îfa ederken karþýlaþtýðý engeller önündeki tavýrlarýn-
da bu özelliði fazlasýyla görmek mümkündür.

Mekke döneminde Ýslâm’ý tebliðden alýkoymak için,
O’na akla gelmedik engeller çýkarýlmýþtýr. Fakat O, bun-
larýn hiçbirinden yýlmamýþ, Allah’ýna güvenerek çýktýðý
teblið yolunda kahramanca yürümüþtür. O’nun sabrýný,
tahammülünü, cesaret ve kahramanlýðýný beþerî (insan
oðlundan gelen) tehditler ve vaatler kaybettirememiþtir.
O, yoluna dikenler konulduðunda da, secdeye kapandýðý
zaman boðmak amacýyla sýrtýna deve iþkembesi atýldýðý
zaman da, kendisine hükümdarlýk, zenginlik ve baþkaca
maddî imkânlar teklif olunduðu zaman da yolundan asla
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dönmemiþ, azminde zerre kadar bir sarsýlma meydana
gelmemiþtir. Allah için, Ýslâm için giriþtiði mücadelede
tam bir yiðit olarak görünmüþtür.

Nitekim, Hz. Ali diyor ki: 

- Savaþlarda Hz Peygamber (s.a.s.) kadar düþmana
yaklaþan bir kimse bulunmazdý, birçok defalar savaþ kýzýþýp
baþýmýz sýkýntýya gelince Rasûl-i Ekrem’e (s.a.s.) sýðýnýrdýk. 

Hz. Enes de, “Baþýmýz dara düþünce Allah’ýn Rasûlü
ile korunurduk.” diyor. 

Yine Enes b. Mâlik (r.a.), onun cesaretini gösteren bir
olayý þöyle nakleder:

- Rasûlullah (s.a.s.) insanlarýn en güzeli, en cömerdi
ve en cesuru idi. Bir gece, Medine halký, duyduklarý bir
sesten fena hâlde korkmuþlar ve sesin geldiði yöne gitmiþ-
lerdi. Peygamber (s.a.s.) ise ashâbýný korkutan bu sesi iþi-
tince eline kýlýcýný alarak Ebû Talha’nýn eðersiz atýna bin-
miþ ve Medine’yi dolaþýp olayý incelemiþ, bu esnada Me-
dineliler geride kalmýþtý. Nihayet, Rasûlullah (s.a.s.), Ebû
Talha’nýn atý üzerinde ve kýlýcý boynunda olarak geri dön-
dü. Yolda Medine halkýyla karþýlaþtý. Onlara, endiþe edi-
lecek ve korkulacak bir þey olmadýðýný söyledi.48

Böylece, Medineli Müslümanlar rahatladýlar.

Uhud Savaþý’nda, Ýslâm ordusu birinci safhada Pey-
gamberimiz’in (s.a.s.) harp taktiklerine uyarak üstünlük
saðlamýþtý. Fakat daha sonra, Ýslâm askerleri kesin sonu-
cu almadan ganimet toplamaya giriþince ve yerlerini terk
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etmemeleri gereken okçular da ganimet toplama iþine ko-
þunca düþman süvari birliði arkadan kuþatmýþ, böylece
Müslümanlar iki ateþ arasýnda kalmýþlardý. Bu safhada
Müslümanlar 70 þehit verdikleri halde, Peygamberimiz
(s.a.s.) büyük bir soðukkanlýlýkla Ýslâm ordusunu çevresi-
ne topladý. Baþarýlý bir savunma ile düþmaný durdurdu.
Peþinden de inkârcýlarý Mekke istikametinde günlerce ta-
kip etti. Peygamberimiz (s.a.s.) öyle bir kahramanlýk ve
cesaret ortaya koydu ki, müþrik ordusu geri dönerek ye-
niden savaþmayý göze alamadý.

Hevazin muharebesinde, Ýslâm ordusu Huneyn geçi-
dine geldiðinde daha önceden araziye gizlenerek mevzi-
lenmiþ (sipere yatmýþ, gizlenmiþ) olan düþman okçularý-
nýn hücumuna uðramýþtý. Ýslâm askerlerinin bu anî saldý-
rýdan korunmak üzere oraya buraya savrulup gizlenecek
yer aradýklarý bir sýrada, Peygamber Efendimiz sarsýlmaz
bir kaya gibi metanet göstermiþ, savaþ alanýndan bir adým
bile gerilememiþtir. Katýrýný düþmana doðru sürerek
Ýslâm askerlerine, “Daðýlýp kaçmayýn, buraya gelin! Ben
Allah’ýn Rasûlüyüm!..” diyerek ordusunu toparlamýþ ve
zafere ulaþmayý baþarmýþtýr. Nitekim bu hadisenin içinde
yer alan bir görgü tanýðý þöyle diyor:

- Þehâdet ederim ki Hz. Peygamber (s.a.s.), bir adým
bile gerilemedi. Savaþ, vahþî bir yangýn gibi yayýldýðý za-
man, hepimiz Rasûl-i Ekrem’in (s.a.s.) çevresine sýðýndýk.
O’nun yanýnda durmak en büyük cesaret sayýlýyordu.

Cesaret, tevazu, müsamaha, adalet, þefkat ve merha-
metle yan yana gelirse anlamlý ve yararlý olur. Buna göre
Hz. Muhammed (s.a.s.), mütevazý, müsamahakâr, adaletli,
þefkatli ve merhametli olduðu gibi ayný zamanda cesurdu.
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Onun cesareti konuþunca, ortaya hak ve adalet çýkardý. Ay-
rýcalýklar, zulüm, baský ve haksýzlýklar onun cesareti ve ka-
rarlýlýðý önünde erirdi. Hakk’ýn yüceltilmesinde, adaletin
saðlanmasýnda, zulüm, haksýzlýk ve baskýnýn önlenmesinde
Hz. Peygamber (s.a.s.) çok cesurdu. O, ömrü boyunca ce-
saretini doðruluk ve iyilik yolunda hizmet için kullanmýþ,
insanlýðýn hayrýna olan iþlerde hep cesur davranmýþtýr.

Rasûl-i Ekrem’i (s.a.s.) seven ve onun yolundan gi-
den mü’mine, iyiliðin, hayrýn (marûfun) yayýlmasýnda,
zulmün, haksýzlýðýn, kötülüðün (münkerin) önlenmesin-
de onun gibi cesur olmasý yakýþýr.

Bu noktada, cesarette Sevgili Peygamberimiz’in ölçü-
sünü yakalayabilmek önem kazanmaktadýr. Yani Peygam-
ber Efendimiz hangi ortamlarda cesaretli davranmýþtýr?
Bunu iyi tespit etmek gerekir. O, hiçbir ayýrým gözetmek-
sizin rastgele her olayda cesaret adýna ortaya çýkmýþ olabi-
lir mi? Hayýr, böyle davranmamýþtýr. Çünkü, gereksiz yer-
de atýlganlýk göstermek, cesaret deðil, tehevvür yani öfke-
ye dayalý hareket etmektir ki, Ýslâm ahlâkýnda bu, uygun
bir davranýþ þekli sayýlmamýþtýr. Pekâlâ, kiþisel haklarýna,
ailesine, toplum haklarýna/özgürlüklerine veya dinî ilkele-
re saygýsýzca bir saldýrý ortaya çýktýðýnda O bir köþeye çe-
kilip sessiz kalmýþ mýdýr? Hayýr, asla, böyle durumlarda
sessiz kalýp uzleti/bir köþeye çekilmeyi tercih etmemiþtir.
Çünkü cesaretin gerektiði yerlerde sessiz kalmak cebanet-
tir. Yani korkaklýktýr ki, bu, Ýslâm ahlâkýnda kötülenmiþ-
tir. Dolayýsýyla, Peygamber Efendimiz, þartlar elveriþli ol-
madýkça, gerekmedikçe herhangi bir tehevvüre yani öfke
ile cesaret gösterisine giriþmemiþtir. Ama, þartlar gerekti-
ðinde de kelimenin tam anlamýyla cesur davranmýþtýr.
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UTANMASI

Edep ve hayâ, insaný olgunlaþtýran, iyiliklerin ve
ahlâkî meziyetlerin kiþide toplanmasýna vesile olan iki
önemli haslettir. Hayâ, insanýn, Allah’a ve insanlara kar-
þý mahcubiyet duyacaðý kötü söz ve davranýþlardan uzak
durmasýdýr.

Hayâ ve edep, Sevgili Peygamberimiz’de (s.a.s.) taç-
lanmýþ, çiçek çiçek açmýþtýr. O, kimseyi azarlamaz, böbür-
lenmez, büyüklenmezdi, þýmarýklýðý sevmezdi, mütevazý
olup tebessümü yüzünden eksik etmezdi. 

Peygamberimiz’in (s.a.s.) gençliðini ve orta yaþlýlýðýný
geçirdiði Arabistan’ýn Hicaz bölgesinde, edep ve hayâ dý-
þý âdetler ortalýðý kaplamýþ olduðu halde, O, bu gibi âdet-
lerin hiçbirine uymamýþtýr. Yüce Allah, geleceðin müjde-
cisini bu çirkin âdetlere bulaþmaktan korumuþtur. 

O sýralarda Arabistan’da Kâbe’yi çýplak tavaf etmek ve
baþkalarýnýn yanýnda çýplak yýkanmak gibi hayâ ve edep dý-
þý âdetler de vardý. Peygamberimiz (s.a.s.) bu kabil hareket-
lerden her zaman nefret eder ve uzak dururdu. Henüz
Mekke’de amcasýnýn koyunlarýný güderken, iki gün üst üs-
te Kureyþli gençlerin aþýrý ilgi gösterdiði bir eðlenceye katýl-
mayý denemiþse de, o esnada gözlerini uyku bürümüþ ve
uyandýðýnda, eðlencenin bittiðini anlamýþtý. Ýhtimal ki, hayâ
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duygusunu zedeleyici mahiyette olan böyle bir eðlenceye
katýlmak için bundan böyle hiçbir giriþimde bulunmadý.49

Bir defasýnda Kâbe tamiri sýrasýnda Hz. Peygamber
(s.a.s.) de genç bir Mekkeli olarak Abdülmuttalib Oðullarý
adýna taþ taþýma iþlemine katýlmýþtý. Kureyþli gençler, taþla-
rý, elbiselerinin eteklerini omuzlarýna toplayarak taþýyorlar-
dý. Bunu, izâr denilen elbiselerini çözüp omuzlarýna alarak
yapýyorlardý. Böylece, omuzlarý acýmamýþ oluyordu. Ama,
izârlarý çözülüp omuzlarýna konulunca ortaya hayâ ve edep
dýþý bir görüntü çýkýyordu. Henüz, yaþý genç olan Hz. Mu-
hammed (s.a.s.) de bir defa bunu deneme giriþiminde bu-
lunduysa da gizli bir el (bir melek) O’nun eteðini yere doð-
ru öyle bir kuvvetle çekti ki, Hz. Peygamber (s.a.s.), Kureyþ-
li gençlerin düþtüðü durumdan korunmuþ oldu.50

Bütün bu örneklerden anlaþýlýyor ki, Hz. Muhammed
(s.a.s.), Ýslâm’dan önceki dönemde edep ve hayâya yakýþ-
mayan hareketlerden ilâhî bir kontrol ile korunmuþtur.
Esasen, Peygamber Efendimizi Yüce Allah terbiye etmiþtir,
Hak Teâlâ Hazretlerinin terbiyesi en güzel terbiyedir.51

Ýslâmî dönemde ise her konuda olduðu gibi ahlâkî ol-
gunluðun önemli bir göstergesi sayýlan hayâ/utanma ko-
nusunda da O, inananlara en güzel örnek olmuþtur. 

Ebû Said el-Hudrî Hazretlerinin tespitine göre Sevgi-
li Peygamberimiz, hayâ cihetiyle, kendi köþesinde oturan
bakire kýzdan daha utangaçtý.52
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Rasûl-i Ekrem’in (s.a.s.) hayâ/utanma duygusunun ne
kadar kuvvetli olduðunu Ebû Said el-Hudrî Hazretlerinin
bu sözünden açýkça anlamaktayýz. Peygamberimiz (s.a.s.)
gýybet etmez, gýybeti yasaklar, dedikoduyu engeller, ken-
disine baþkalarýndan dedikodu tarzýnda lâf iletilmesini de
doðru bulmazdý. Ýnsanlann kusurlarýný yüzüne vurmaz;
hatalarý, kusur sahibinin adýný anmaksýzýn genele dönük
olarak zikreder, herkesin böyle fenalýklardan kaçýnmasýný
belirtirdi. Çünkü utanma, çok kapsamlý ahlâkî bir kav-
ram olup, iyi olan her þeye yol açan, olumsuz olan her
þeyden de engelleyen bir özelliðe sahiptir. Bu sebeple uta-
nan insandan rahatsýz edici sözler duyulmaz, üzücü hare-
ketler görülmez.

Hayâ/utanmayý imanla iliþkilendiren Sevgili Peygam-
berimiz, pek fazla utangaç olmasý yüzünden arkadaþlarý
tarafýndan kýnanan biri hakkýnda, “Onu býrak (onu bu
durumdan uzaklaþtýracak herhangi bir giriþimde bulun-
ma)! Çünkü hayâ imandandýr.” buyurmuþtur. Bir baþka
zaman, Peygamberimiz (s.a.s.), ashabýna hayâ/utanmanýn
kiþi için bir zinet (manevî bir süs ve güzellik) olduðunu
hatýrlatarak hayâ sahibi olmalarý doðrultusunda onlara
öðüt vermiþtir.

Hiç kuþkusuz gerçek hayâ, Yüce Allah’tan gereði gibi
utanan insanýn hayâsýdýr. Þüphesiz, olumsuz iþlerden ka-
çýnmak, yüz kýzartýcý, iffet çizgisini zedeleyici, ahlâkî ol-
gunluðu tahrip edici oluþumlarýn dýþýnda kalmak çok
önemlidir. Ama, þunu bilmek gerekir ki, buna ulaþmak
yani tüm tahriklere ve olumsuz yönlendirmelere aldýrýþ
etmeksizin utanma çizgisini koruyabilmek, Yüce Al-
lah’tan gereði gibi utanmaya baðlýdýr. 
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Toplumumuzda dilden dile dolaþan þu sözü hepimiz
biliriz:

- Allah’tan utanmayan kuldan da utanmaz!

Toplumumuzda bir özdeyiþ gibi yaygýn biçimde söy-
lenmekte olan bu söz, hadîs-i þeriflerin bu anlama vurgu
yapan derinliklerini yansýtan gerçeðin ifadesidir. Bu mü-
nasebetle, utanma duygusu kuvvetli olan birine bir anlýk
gaflete kapýlarak herhangi olumsuz bir iþe giriþtiði sýrada
onu uyarmak için, “Utanmýyor musun?” demek yeterli-
dir. Bu uyarýyý alan utanma duygusu kuvvetli kiþi, içinde
bulunduðu kötü durumdan hemen uzaklaþýr ve bu duru-
ma düþtüðü için de gönül dünyasýnda büyük bir mahcu-
biyet hisseder. Esasen, Ýslâmî telakkiye göre günah, kiþiyi
gönlünde ve iç dünyasýnda rahatsýz eder. Ýþte hayâ/utan-
ma, günah olan söz ve davranýþlarýn farkedilmesini saðla-
yan bir uyarýcý mesabesindedir; bu anlamda o, trafikte
yol alan bir sürücü için yol boyunca uyarýcý levhalarýn
önemine sahiptir. Kiþi, manevî alanda yol alýrken
hayâ/utanma ile sürekli uyarýlýr; kazalara uðramaktan,
uçurumlara yuvarlanmaktan korunur. Bir baþka benzet-
meyle ifade etmek gerekirse hayâ, kötülükleri önleyen bir
set, bir baraj gibidir. Þayet hayâ denilen bu baraj yýkýlacak
olursa ortalýðý kötülük ve felâket selleri kaplar.

Utanma/hayâ, her hâliyle hayýrdýr ve sahibine hayýr
getirir, onu kötülüklerden engeller, iyiliklere yöneltir.
Hayâsýzlýk/utanmazlýk ise, sahibini, kötülüklere, þerlere,
dînen ve aklen zararlý olan þeylere sürükler. Çünkü, utan-
ma duygusu, kötülüklere karþý bir engelleme ve fren gö-
revi yapmaktadýr. Utanma duygusu kalmamýþþa, eskilerin
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ifadesiyle ar ve hayâ damarý çatlamýþsa kiþi, freni patlamýþ
bir araba gibi savrulur ve nerede duracaðýný bilemez.

Þunu bilmek lâzýmdýr ki, hayâ/utanma, insanýn karak-
terini belirleyen ve hayatý boyunca bütün davranýþlarýný et-
kileyen çok önemli bir duygu ve ahlâkî kavramdýr. Bu se-
beple, hiçbir insan bundan müstaðni kalamaz ve ilgisiz dav-
ranamaz. Çünkü hayâ/utanma ile özdeþleþen kiþi mânen
yükselirken, ilgisiz kalan alçalýr. Bu gerçeði herkes bilir.

Erdemli bir hayat sürmek isteyen kiþi için edep ve
hayâ, ilâhî nurla örülmüþ bir tâçdýr. Onu giyen, her fena-
lýktan uzak kalýr. Anonim bir beyitte bu anlam þöyle dile
getirilir:

“Edep bir tâc imiþ nûr-i Hudâ’dan/Giy ol tâcý emin ol
her belâdan.” “Edep, Yüce Allah’ýn nurundan örülmüþ bir
tactýr. Onu giyen (edepli olan), her belâdan uzak olur.”

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) öngördüðü utanma duygu-
sunu davranýþlarýmýza hâkim kýlmak, temel gayelerimiz-
den olmalýdýr. Bu konuda O’nun yolundan gidenler, ya-
lan-dolan, kov-gýybet, dedikodu-arabozuculuk, ihtiras-
haset gibi kötülüklerden uzak dururlar. Kötü söz söyle-
mezler, söyletmezler. Bilerek kötü bir iþ yapmazlar, bu-
lunduklarý yerde bir kötülüðün yapýlmasýna da izin ver-
mezler. Bir yerde kötü sözler söyleniyor, kötü iþler yapý-
lýyorsa engel olurlar, engel olamazlarsa orayý terk ederler.
Bir topluluk arasýnda, iyi tanýnan bir þahsýn kovu-gýybeti
yapýlýyor, manevî þahsiyetine saldýrýlýyorsa onun hukuku-
na sahip çýkarlar, aleyhteki dedikoduyu uygun bir yön-
temle önlemeye çalýþýrlar. Bu çabalarýnda baþarýlý olamaz-
larsa dedikodunun yapýldýðý yerden uzaklaþmayý uygun
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bulurlar. Çünkü kötü sözün söylenmesine ve kötü iþin ya-
pýlmasýna seyirci kalýnan yer, utanma duygusunun/hayânýn
hiçe sayýldýðý utanmazlýða imkân verilen bir yer olur.

Unutmayalým ki utanma duygusu/hayâ, insaný fena-
lýklardan koruyan, iyiliklere özendiren önemli bir erdem-
dir. Bu erdemi yitirenler çeþitli kötülüklere karþý korun-
masýz hâle gelirler. 
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MÜSAMAHASI

Müsamaha, sözlükte, hoþgörü/tolerans anlamýna ge-
lir. Bu da, görmezlikten gelme, bir meseleyi gereðinden
fazla büyütmeme, aldýrmama, katlanma ve bunun gibi
anlamlar içerir. 

Kavram olarak müsamaha, gönül almak, gönüllere
sevgi salmak, baðýþlayýcý olmak, müjdeleyici ve kolaylaþ-
týrýcý olmak, nefret ettirici ve zorlaþtýrýcý olmamak, insan
iliþkilerinde sevgi, saygý, zerafet, nezaket ve samimiyeti
geliþtirmek, bir sevgi medeniyetine giden yolu açmak de-
mektir.

Ýnsanlarýn mizaç ve meþrep (huy, yaratýlýþ, tabiat, ka-
rakter, kiþilik) itibariyle farklý olduklarý ve buna baðlý ola-
rak görev ve hizmet üslup ve yöntemleri de farklý olaca-
ðý için toplumda iþlerin yürümesi açýsýndan istenilen uz-
laþma hedeflerine eriþmede müsamahaya/hoþgörüye çok
ihtiyaç vardýr.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) müsamahakâr bir bü-
yük gönle sahipti. O’nun adý Cenâb-ý Allah tarafýndan,
“çok acýyan, çok þefkatli” manâsýna gelen kelimelerle be-
raber yazýldý. 
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Hz. Âiþe þöyle diyor: 

- Rasûlullah (s.a.s.), çirkin sözler söylemezdi. Hayâ,
terbiye ve nezakete aykýrý hiçbir davranýþta bulunmazdý.
Çarþý ve pazarlarda yüksek sesle konuþup gürültü çýkar-
mazdý, kötülüðe kötülükle karþýlýk vermezdi; affeder, ba-
ðýþlardý.

Yine Hz. Âiþe söyle diyor: 

- Rasûlullah (s.a.s.), biri diðerinden daha kolay olan
iki þey arasýnda muhayyer býrakýldýðýnda günah olmadýðý
sürece (insanlar hakkýnda) kesinlikle kolay olanýný tercih
ederdi. Eðer (o iki þeyden biri) günahý gerektiren bir þey-
se, ondan þiddetle uzak dururdu (halkýn en uzak buluna-
ný olurdu). Rasûlullah (s.a.s.), Aziz ve Celil olan Allah’a
karþý saygýsýzlýk yapýldýðý anlar dýþýnda, kendisi için kin
tutup öç almýþ deðildir.53

Abdullah b. Ömer (r.a.) þöyle der: 

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) üstün seciyesi, davranýþla-
rýnda taþkýnlýk yapmaya fýrsat vermezdi. Bu münasebetle
O’nun davranýþlarýnda taþkýnlýkla nitelendirilebilecek bir
duruma rastlanmamýþtýr. Yani O, taþkýnlýk yapmýþ deðildir.

Hz. Âiþe, Sevgili Peygamberimiz hakkýnda bilgi verir-
ken þunlarý anlatýr:

- Rasûlullah (s.a.s.), Allah yolunda cihad etmesi duru-
mu dýþýnda, hiçbir þeye; ne bir kadýna, ne de bir hizmetçi-
ye asla eliyle vurmamýþtýr. Hiçbir kimse O’ndan (söz ve
davranýþ olarak) asla herhangi bir eziyet ve zarar görme-
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miþtir. Durum böyle olunca onun kendi çevresindeki arka-
daþlarý için intikam duygusu beslemesi asla düþünülemez.
Ancak bir yerde Yüce Allah’ýn haramlarýna karþý hürmet-
sizlik edildiði takdirde durum farklý olurdu. Ýþte bu takdir-
de Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) Aziz ve Celil olan Allah için öfke-
lenir, Allah’a ve haramlarýna karþý küstahca davrananlara
hakettikleri sertlikte davranmaktan çekinmezdi.54

Hz. Âiþe’nin Peygamber Efendimizle ilgili olarak ver-
diði bu bilgileri büyük bilginlerden Kadý Beyzavî þöyle
açýklýyor: 

- Edindiðimiz bu bilgilerden, Hz. Peygamber’in
(s.a.s.), yumuþak huylu, sabýrlý ve hakký gözetmekte du-
yarlý olduðu anlaþýlýyor. Eðer Allah hakkýný ve insanlarýn
hakkýný yerine getirmeseydi bu, zelillik ve horluk (gerçe-
ðin ezilmesine seyirci kalmak, aldýrýþsýz davranmak) olur-
du. Kendisi için intikam alsaydý sabýrsýz sayýlýrdý. Pey-
gamberimiz (s.a.s.) iki aþýrý uçtan sýyrýlarak, sabýr ve hak-
kaniyeti en olumlu, en mutedil þekilde benimsemiþ ve bu-
nu örnek davranýþlarýyla göstermiþtir.

Peygamber Efendimiz bir temel görüþ olarak toplum-
da herkesin herkese hoþgörü beslemesini esas alýyordu.
Ama, özellikle öðretmenlerin, din hizmetlilerinin ve tüm
kamu görevlilerinin sempatik, güleryüzlü, yetenekli ve
hoþgörü sahibi olmalarýný arzu ediyordu. Bu hususta halk-
la yoðun iliþki kuracak kamu görevlilerine þu eþsiz ölçüyü
veriyordu: “Kolaylaþtýrýnýz, zorlaþtýrmayýnýz. Müjdeleyi-
niz, nefret ettirmeyiniz/korkutmayýnýz.”55 Buna göre Sev-
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gili Peygamberimiz kamu görevlilerinin, halkýn önüne bü-
rokratik engel koymalarýný, zorluk çýkarmalarýný, iþleri ka-
sýtlý olarak yavaþlatmalarýný, insanlara karþý sert davran-
malarýný, hatýr gönül incitmelerini önlemiþ oluyordu. 

Peygamber Efendimiz müsamaha kuralýný teoride bý-
rakmaz, uygulamada þahsen örnek olduðu gibi görevlile-
ri de sýký bir þekilde denetlerdi. O’nun þu duasý bu açýdan
çok anlamlýdýr: “Allah’ým! Her kim, ümmetimin iþinden
bir þeyi üzerine alýr da onlara zorluk çýkarýrsa sen de on-
lara zorluk ver. Her kim de ümmetimin iþlerinden bir þe-
yi üzerine alýp da onlara lutuf ve merhametle (acýyarak
iyilik ve güzellikle) davranýrsa sen de ona lutuf ve merha-
metle muamele et.”56

Görüldüðü gibi sevgili Peygamberimiz Müslümanlar
arasýnda, þefkat duyygusundan uzak, acýmasýz, sevimsiz,
iþleri zorlaþtýran tipleri istemiyor, buna karþýlýk onlarýn,
inançlý, bilgili, becerikli, iyi niyetli ve sevimli olmalarýný
istiyor.

Peygamber Efendimizin müsamahasýný/hoþgörüsünü
daha iyi anlayabilmek için Hz. Enes’in tanýk olduðu bazý
tarihî örnekleri birlikte düþünelim: 

Enes b. Mâlik’in (r.a.) ifadesine göre Sevgili Peygam-
berimiz kimseye kötü söz söylemez ve lânet etmezdi. 

Yine Hz. Enes þöyle nakleder:

- Bir defasýnda Rasûlullah (s.a.s.) ile yolda giderken
bir bedevi Hz Peygamber’in (s.a.s.) cübbesinden öylesine
sert çekti ki, boynuna baktýðýmda týrmalandýðýný (hissedi-
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lir boyutta iz býraktýðýný) gördüm. Bedevi bununla yetin-
meyerek, “Ey Muhammed! Yanýnda bulunan Allah’ýn ma-
lýndan bana bir miktar verilmesini emret!” diye seslendi.
Rasûlullah (s.a.s.) döndü, güldü ve sonra ona bir þey ve-
rilmesini emretti.57

Bedevi bunu bir saygýsýzlýk adýna yapmýyordu. Çöl
þartlarýnda yetiþen bedevinin doðal yapýsýydý bu. Ýhtimal
ki o kiþi, en yakýnlarýna da böyle hitap ediyor, bir þey is-
terken böyle davranýyordu. Dolayýsýyla Hz. Peygamber,
bu davranýþýndan dolayý bedeviye benzeri sertlikte bir ce-
vap vermedi, böyle yapsaydý þahsý/nefsi hesabýna yapmýþ
sayýlýrdý. Bu durumda bedevi, din hesabýna gücendirilmiþ
olurdu. Böylece Hz.Peygamber böyle davranmakla, mü-
samaha göstermiþ ve bedeviyi dine biraz daha yaklaþtýr-
mýþ oldu. 

Ýnsan davranýþlarýndaki bozukluklarý önleyip düzelt-
mekte önem taþýdýðý için daha önce de geçtiði gibi Hz.
Enes’in naklettiðine göre Rasûl-i Ekrem (s.a.s.), “Bir kim-
senin üzüleceði bir þeyi yüzüne karsý söylemez ve hiçbir
kimsenin ayýbýný yüzüne vurmazdý.” Peygamberimiz
(s.a.s.), “Yasaklanmasý ve terk edilmesi gereken þeyleri
umumî olarak (herkesi kastederek) söylerdi ki, o hatayý
yapan kiþi, þahsýna söylenmiþ gibi incinmesin!”

Müslümanlar öyle bir Peygamber’in izinden gitmek-
tedirler ki O’nun sadece söz ve davranýþlarý deðil, her iþa-
reti bir emir telâkki edilmektedir. Bilhassa Ashâb-ý Kirâm
Hazretleri bu konuda çok duyarlý idiler. Bununla beraber
Hz. Peygamber (s.a.s.), ümmetinin incinmemesi için
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azamî titizliði gösteriyor, onlarýn yanlýþlýklarýný düzeltir-
ken gönüllerinin incinmemesi için çok duyarlý davraný-
yordu. Böylesine derin nezaket ve zerafet sahibi bir Pey-
gamber’in ümmeti olan mü’minlere yakýþan da her türlü
kötülükten uzaklaþmak ve arýnmak için duyarlý davran-
mak olsa gerektir. 

Bir gün Peygamberimiz (s.a.s.), adamýn birinin üstün-
de aðýr bir kokunun herkesi rahatsýz ettiðini gördü ve his-
setti, üstelik göze batan sarý bir rengi vardý. Adam kalkýp
gidinceye kadar bir þey söylemedi, yüzüne vurmadý. Kal-
kýp gittikten sonra orada bulunanlara, “Bu kiþiye yumu-
þak bir yolla söyleseniz de bir daha bu rahatsýz edici sarý
renkli kokuyu kullanmasa!” dedi. 

Ashâb-ý Kirâm, Peygamberimiz (s.a.s.) hakkýnda, “Hoþ-
lanmadýðý bir þey, yüzünden anlaþýlýrdý.” diyor. 

Sevgili Peygamberimiz þu sözüyle insan iliþkilerinde
gönül safiyetine/iç temizliðine ne derece önem verdiðini
göstermektedir:

- Hiç kimse diðer biri hakkýnda bana (kötü) bir þey
ulaþtýrmasýn. Çünkü ben yanýnýza (Hiçbiriniz hakkýnda
herhangi bir ön yargý taþýmaksýzýn) selîm bir kalple terte-
miz çýkmak isterim.

Müsamaha, insanlara yürekten bir sevgi besleyebilmek,
insanlarýn mutluluðunu istemek, güçlü iken baðýþlayýcý ola-
bilmek, kin ve intikam duygularýndan arýnabilmektir. Kötü-
lüðe iyilikle karþýlýk verebilmek, insanlarýn hidayet ve ýslahý
için samimiyetle dua edebilmek, her çeþit taþkýnlýktan, aþýrý-
lýktan, iki yüzlülükten, ara bozuculuktan, þikak ve nifaktan,
ihtilâfa düþerek zaafa uðramaktan uzak kalabilmek demek-
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tir. Müsamaha, kimseye bilerek zarar vermemektir. Sosyal
hayatta insanlarýn yetiþme tarzýndan kaynaklanan kabalýkla-
rýna katlanmak ve eðrilikleri, uygun bir tarzda düzeltmeye
çalýþmaktýr. Bunun gibi, müsamaha, insanlarýn kusurlarýný
yaymayýp örtmektir, Ýslâmî gerçekleri insanlarýn gözleri önü-
ne sermek, onlara Ýslâm’la tanýþma imkâný sunmaktýr.

Müsamaha, bir yerde Allah hakký ve kul hakký çiðne-
niyorsa buna cesaretle karþý durmak, hakký yüce mevki-
ine kaldýrmaktýr. Çünkü bu anlamdaki bir hakkýn çiðnen-
mesine seyirci kalmak, müsamaha deðil, aþaðýlanmaya se-
yirci kalmak anlamýna gelir. Buna göre kul hakkýnýn çið-
nenmesi anlamýnda tek tek kiþilere ve topluma karþý iþ-
lenmiþ bazý kabalýklarý ve suçlarý hoþ görmek doðru ol-
maz. Dinin özüne, insana ve topluma karþý iþlenen aðýr
suçlara seyirci kalmak müsamaha deðil safdillik olur.

Yaþanmýþ tarihî örneklere bakýlýrsa Peygamber Efendi-
miz’in gayrimüslimlere de müsamahalý davrandýðý anlaþýl-
maktadýr. Nitekim, Sevgili Peygamberimiz, hicretten sonra
Medine’de Yahudileri ve hatta henüz Müslüman olmayan
Araplarý da kapsayan Medine Sözleþmesi adý altýnda bir ka-
nun metnini yürürlüðe koyarak ülkeyi baþkalarýyla paylaþ-
mak suretiyle onlarýn inançlarýna, ibadetlerine, aile doku-
nulmazlýðýna saygý göstermiþ, onlara can ve mal güvenliði
tanýmýþtýr. Ýlerleyen zamanda ise Yahudi ve Hýristiyan tem-
silcileriyle uygun þartlarda görüþmüþ, sorularýna cevaplar
vermiþ, onlarýn bazý taþkýnlýklarýna tahammül göstermiþ,
Müslümanlarýn egemenliðini kabul edenlerin ise inançlarý,
mabetleri, can ve mallarý korunmuþtur. Bugüne kadar han-
gi dinden olursa olsun Hz. Peygamber’in hayata getirdiði
deðerler ve uygulamalara dair araþtýrma yapan hiçbir kiþi
bunun aksine bir iddia ortaya koymamýþtýr.
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Hülâsa -bu konunun en baþýnda belirtildiði gibi- mü-
samaha, gönül almak, gönüllere sevgi salmak, insan iliþ-
kilerinde sevgi, saygý, zerafet, nezaket ve samimimiyeti
geliþtirmektir.

Hz.Muhammed (s.a.s.) bu anlamda müsamahakârla-
rýn önderi ve örneðiydi. O, þartlar ne olursa olsun her za-
man ve mekânda müsamahayý sürdürmüþtür. Meselâ Ta-
if yollarýnda taþlý saldýrýlara uðramýþ olsa bile onlarýn
helâk olmalarýný istemiyor, içlerinden ileride Allah’a
iman ve ibadet eden bir topluluk çýkacaðýný ümit ediyor
ve hidayete eriþmelerini diliyordu. 

Allah Rasûlü’nün (s.a.s.) dileði gerçekleþti, duasý ka-
bul oldu. Taifliler de Mekke fethi ve Hevazin muharebe-
sinden sonra bizzat Medine’ye bir heyet yollayarak Müs-
lüman olduklarýný bildirdiler. Vaktiyle Taif yollarýnda Hz.
Peygamber’i (s.a.s.) taþlatanlar þimdi kendi putlarýný taþ-
lýyorlar ve tevhide doðru adým atýyorlardý.

Mekke fethinden sonra da o zamana kadar Müslüman-
larýn aleyhine kýlýç sallayan insanlarý affetmesi de Ebû Süf-
yan ile oðlu Muaviye, Süheyl b. Amr ve Ebû Cehil’in oðlu
Ýkrime gibi tabiaten deðiþmesi zor görünen inatçý tiplerin
bile yavaþ yavaþ Ýslâm’a adým atmalarýna yol açýyordu.

Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, iþte müsamaha-
nýn hayýrlý sonucu!

Rasûlullah (s.a.s.), müsamaha yoluyla gönüllere sev-
gi ile iç içe îman tohumlarýný ekiyor, Ýslâm fidelerini diki-
yordu. Hayýr dua ve hidayet temennileriyle bu tohumlar
yeþeriyor, fideler filizlenip büyüyerek çiçekleniyordu. Çün-
kü O, hep müjdeliyordu, müjdeler veriyordu, korkutmu-
yordu, kolaylaþtýrýyordu, zorlaþtýrmýyordu.
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AÐLAYIÞI

Peygamberimiz’in (s.a.s.) göz pýnarlarý merhamet ve
þefkat yaþlarýyla dolu idi. Merhametli oluþunun doðal so-
nucu olarak da bazý olaylar onu aðlatýrdý. 

Yanýk bir Kur’ân okunuþu, vecdle ibadet hâli, yoksul
bir çocuðun ýzdýrabý, Müslümanlarýn veya kendisinin kü-
çük yaþta ölen çocuklarý, beklenmedik felâketler O’nu
daima aðlatýrdý. Ama O’nun aðlayýþý feryat figân yani sýz-
lanma ve þikâyet þeklinde deðildi.

Peygamber Efendimiz’in hangi ortamlarda ve ne tür
duygularýn eseri olarak aðladýðýný daha iyi anlayabilmek
için O’nun hayatýndan birkaç örnek sunmakta yarar vardýr.

Rasûl-i Ekrem’i (s.a.s.) namaz kýlarken gören bir
sahâbî, gözlemlerini þöyle anlatýyor: 

Bir gün Peygamber Efendimiz’in yanýna gitmiþtim.
Huzura vardýðýmda namaz kýlýyordu. Üzerinde sanki bir
aðlama hâli vardý. Bu durum o kadar belirgindi ki, kendi-
sinden çýkan ses, âdeta, ateþ üzerine konmuþ çömleðin
kaynamasýndan çýkan sesi andýrýyordu.58

Ýbn Abbas Hazretlerinin anlattýðýna göre hasta bir kýz
çocuðu vardý, hastalýðý oldukça aðýrlaþmýþtý. Hz. Peygam-
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ber, onu kucaðýna aldý, bir saat kadar böyle kaldý ve kýz
çocuðu ruhunu Hakk’a teslim etti. Bu sýrada Ümmü Ey-
men (r.anhâ) yüksek sesle aðlamaya baþladý. Bu, haykýrýp
inleme/feryat þeklinde bir aðlama olsa gerek ki, Peygam-
ber Efendimiz, böyle aðlamaktan onu engelleyince, “Ben
sizi aðlarken görmedim mi ey Allah’ýn Rasûlü! Zaman za-
man siz de aðlamýyor musunuz?” dedi. Bu esnada Pey-
gamberimiz (s.a.s.) þu cevabý verdi:

- Ey Ümmü Eymen, benim aðlayýþým, sabýrsýzlýktan
kaynaklanan feryat figan (haykýrýp inleme) tarzýnda deðil-
dir. Ben merhametimden aðlarým. Þüphesiz mü’min her du-
rumda hayýr ister, hayýr üzeredir. Ruhun kabzolunuþu (ru-
hun Yüce Allah’a teslim oluþ ve öteki dünyaya intikal âný)
da onun için bir hayýrdýr, bu yüzden Allah’a hamdeder.59

Bilginler bu konuda þu açýklamalarý getiriyor: 

- Peygamberimiz (s.a.s.) demek istiyor ki: Ey Ümmü
Eymen! Sen ölüye aðlýyorsun, halbuki (Allah’a kavuþmasý
sebebiyle) ölü, durumundan memnundur. Durumundan
memnun olana (feryat ile/haykýrýp inleyerek) aðlanýr mý?

Hz. Âiþe, Peygamber Efendimiz’in süt kardeþinin
ölümünden bahisle gözlerinin yaþardýðýný þöyle anlatýr:

- Peygamberimiz’in (s.a.s.) süt kardeþi Osman b.
Maz’un Hazretleri ölmüþtü. Peygamberimiz (s.a.s.) gele-
rek süt kardeþini iki gözü arasýndan öptü. Bu sýrada göz-
lerinden yaþlar dökülüyordu.60
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Peygamber Efendimiz’in kýzý Ümmügülsüm ölmüþtü.
Cenazesi hazýrlandý, topraða verildikten sonra Peygambe-
rimiz (s.a.s.) kabrin bir kenarýna çekilmiþ içten içten aðlý-
yordu.61

Peygamber Efendimizin Mýsýrlý Mariye’den doðma
bir oðlu vardý. Adý Ýbrahim’di. Peygamberimiz (s.a.s.) onu
çok sevmiþ ve yaþadýðý sürece babalýk þefkatini göstermiþ-
ti. Yavrucak, yaklaþýk 18 aylýk olunca hastalandý. Hastalý-
ðý hýzla aðýrlaþtý. Bu sýrada Peygamberimiz (s.a.s.), oðlunu
kucaðýna almýþ ve son defa baðrýna basýp öpmüþ, göz yaþ-
larýný tutamayarak, “Allah’ýn takdiri karþýsýnda elden ne
gelir ey Ýbrahim!” demiþti. Nihayet yavrucak, ruhunu tes-
lim etmiþti ki sevgili Peygamberimiz gözleri yaþlý þöyle di-
yordu:

- Göz yaþarýr, kalp mahzun olur. Biz Allah’ýn rýzasýna
uygun olmayan bir söz söylemeyiz. Ey Ýbrahim, senin
ölümün sebebiyle derin bir üzüntü içindeyiz... Bu, Al-
lah’ýn bir emri olmasaydý, vade dolmuþ bulunmasaydý,
sonra gelenler öncekilere kavuþmayacak olsaydý, senin
ölümüne daha çok üzülürdük oðlum!

Gözyaþlarýný gören ashâb, Peygamberimiz’e (s.a.s.),
bunun kendilerine yasaklanmýþ olduðunu hatýrlatýnca da
þöyle buyurdu: 

- Ben üzülmeyi yasaklamýþ deðilim, baðýra çaðýra fer-
yat ederek, dövünerek aðlamayý yasakladým. Bende gör-
düðünüz göz yaþlarý, kalpteki sevgi ve acýmanýn eseridir...62
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Gözyaþý, merhametin, kalpteki sevgi ve þefkatin eseri-
dir. Rahmet Peygamberi olan Hz.Muhammed’in (s.a.s.) kal-
bi, sevgi, þefkat ve merhamet doluydu. Bu sebeple, okudu-
ðu, dinlediði, anlam derinliklerini düþündüðü Kur’ân, huþu
üzere îfa ettiði ibadet, Müslümanlarýn baþýna gelen beklen-
medik felâketler, sevdiklerinin, dostlarýnýn ve çocuklarýnýn
ölümü, bir Müslümanýn ýzdýrabý, O’nun merhamet pýnar-
larýný harekete geçirir, yaþlar bir inci tanesi gibi gözlerin-
den süzülürdü.

Biz de Yüce Allah’a yalvaralým: Allah’ým! Sevgili Pey-
gamberimiz’e lutfettiðin sevgi, þefkat, merhamet ve acýma
duygusundan bize de ihsan eyle, biz de merhamet eseri olan
aðlayýþla gözyaþý dökelim ve gönüllerimizin pasýný silelim!
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ÝBADETÝ, KUR’ÂN

OKUMASI VE DÝNLEMESÝ

Ýbadet, sözlükte, kulluk demektir. Terim olarak iba-
det, Yüce Allah’a sevgi, saygý göstermek ve kulluk görev-
lerini samimiyetle yerine getirmektir. 

Ýnsanýn Yüce Allah’a þükretmesi, ibadet ve kulluk et-
mesi O’na olan imanýnýn ve baðlýlýðýnýn doðal bir sonucu-
dur. Çünkü bizi yoktan vareden, bedenimize ve ruhumu-
za canlýlýk veren, hayatýmýzý saðlýklý bir biçimde yürüte-
bilmemiz için gerekli olan her þeyi bize veren O’dur. Do-
layýsýyla insanýn, Yüce Allah’a karþý sevgi, saygý ve teþek-
kürlerini sunmasý en doðal bir görevdir. Nitekim Yüce Al-
lah, Kur’ân-ý Kerim’de bizim kendisine ibadet etmemizi,
kulluk görevlerini yerine getirmemizi, verdiði nimetlere
þükretmemizi, nankörlük yapmaktan kaçýnmamýzý istemek-
tedir. (Bakara, 2/152; Mâide, 5/72, 117; A’raf, 7/59, 65, 73;
Hûd, 11/50, 61, 84; Yâsîn, 36/61; Zariyât, 51/56)

Ýbadet denilince namaz, oruç, zekât, hac ve kurban
gibi Hak Teâlâ Hazretleri tarafýndan bidirilmiþ, emredil-
miþ, Peygamber Efendimiz tarafýndan da öðretilip uygu-
lanmýþ dinî görevler ilk elde akla gelir. Bununla beraber
geniþ anlamýyla bakýldýðýnda Cenab-ý Hakk’ýn bizlerden
yapmamýzý istediði her türlü güzel iþ ve davranýþ ibadet
kapsamýna girer. Böylece, biz, Allah’ýn emirlerini ve yap-
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mamýzdan hoþnut olacaðý þeyleri yapmak ve yasakladýðý
þeylerle bu kapsama giren kötü söz ve davranýþlardan ka-
çýnmakla O’na olan kulluk görevlerini yerine getirmiþ
oluruz.  

Ýsterseniz, gelin, Peygamber Efendimiz’in ibadetleri-
ne ve kulluk örneðine kýsa bir göz atalým:

Hz. Peygamber (s.a.s.) ibadete düþkündü; namaz
için, “gözümün nuru” diyordu. Farz namazlarý camide,
teheccüd ve benzeri nafileleri evinde kýlmayý tercih eder-
di. Gecenin baþlangýcýnda yatsý namazýný kýlar yatardý.
Üçte birlik süre içinde uyanýr, bir süre teheccüd, sonra da
vitir namazýný kýlar, daha sonra tekrar yatar ve sabah eza-
ný okunur okunmaz çabucak kalkar; gerekiyorsa gusle-
der, gerekmiyorsa abdest alýr, sünnetini evinde kýlar, far-
zý için camiye giderdi. Toplum iþleriyle yorgun düþtüðü
günlerin gecelerinde, özellikle ölümünden önceki son za-
manlarýnda teheccüdü oturarak kýlardý. Yüce Allah’ýn ver-
diði nimetlere karþý þükürden bir an bile geri durmazdý.

Peygamberimiz (s.a.s.), Ramazan orucuna ilâveten
bilhassa Recep, Þaban ve diðer aylarda nafile oruç tutar-
dý. Çeþitli zamanlarda umre yaptý, hac vazifesini de vefa-
týndan önceki hac mevsiminde îfâ etti. Zekât, tasadduk
ve infak (hayýr-hasenât yoluyla yoksullara ve ihtiyaçlýlara
yardým) konusunda da ashâbýna örnek oldu, ihtiyaçlýlar-
la, yoksullarla, yetimlerle ilgilenmenin büyük sevap ka-
zandýracaðýný belirterek inananlara yol gösterdi, hatta
baþkalarýna sýkýntý verecek bir engeli yoldan kaldýrana,
selâm verip selâm alana, hâl hatýr sorana, insanlara güler
yüzlü davranana bile ibadet sevabýnýn verileceðini ümme-
tine müjdeledi.
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Peygamber Efendimiz, “En makbul amelin (dinin
buyruklarýný yerine getirmek için yapýlan en makbul iþin)
az da olsa sürekli yapýlaný olduðunu” ashabýna söylüyor,
usanç doðuracak kadar aþýrý nafilelerle vücuda zorluk ve-
rilmemesini hatýrlatýyor ve þöyle buyuruyordu: “Amelleri
(dinî duyarlýlýðýn gereði olan makbul iþleri) gücünüz yet-
tiði ölçüde yapýnýz! Gücünüzün dýþýna çýkarak kendinize
meþakkat (sýkýntý, zorluk) yüklemeyiniz!” 

Peygamberimiz (s.a.s.) ibadetler konusunda kendisi
nasýl davranýyorsa örnek alýnmasýný, buna bir þey ilâve
edilmemesini veya bir þey eksiltilmemesini ýsrarla belirti-
yordu. Sahâbeden her gece, uykusuz ve ibadetle sabahla-
mayý düþüneni, eþiyle ömür boyu yakýnlaþmamaya azmet-
miþ olaný, farz dýþýnda bütün yýl boyunca ara vermeksizin
oruca niyetleneni bu tutumlarýndan dolayý kýnamýþtý.
Çünkü kendisi, inananlara örnek olmak üzere gecenin bir
bölümünde ibadet ediyor, bir bölümünde de uyuyup isti-
rahat ediyordu. Farz dýþýnda bazý günler oruçlu oluyor,
bazý günler de iftar ediyordu, eþleriyle de gerektikçe ya-
kýnlaþýyordu. Çünkü Rasûlullah (s.a.s.) halktan biriydi
(Kur’ân-ý Kerim’in ifadesiyle içimizden biriydi) ve genel
olarak bir ferdin ihtiyacý ne ise onu Ýslâm ýþýðýnda örnek
olarak gösteriyordu.

Peygamberimiz (s.a.s.), Kur’ân okurken, kelimeler
gayet açýk bir þekilde anlaþýlýrdý, uzatmalara/medlere dik-
kat ederdi; bazen yüksek sesle, bazen de içinden - sessiz-
ce okurdu... Sesi sedasý gayet güzeldi. Sesli okurken baþ-
ka evdekiler duymazdý, ancak odadakiler duyardý. Hiçbir
zaman sesi çýktýðý kadar alabildiðine baðýrarak rahatsýz
edici bir tavýrla okumazdý. Tatlý ve yumuþak bir sesi olan
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Peygamber Efendimiz, yakýcý ve etkileyici bir okuyuþa sa-
hipti. O, Kur’ân okurken dinleyenleri bir vecd kaplar ve
kendilerini sanki bir baþka âlemde hissederlerdi. Teðanni-
de/makamda eðip bükme tarzýnda aþýrýlýktan kaçýnýr, uy-
gun makamla âhenkli okumayý severdi.

Peygamberimiz (s.a.s.) Kur’ân’ý, baþkasý okurken din-
lemekten de ayrý bir haz duyardý. Bir gün Abdullah b.
Mes’ud’dan (r.a.) Kur’ân okumasýný istedi. O zât,
Kur’ân’ýn kendisine vahyolunduðu Peygamber’in (s.a.s.)
huzurunda okumakta tereddüt ettiyse de Hz. Peygamber
(s.a.s.), “Ben Kur’ân’ý baþkasýndan dinlemeyi severim!”
buyurdu. Bunun üzerine Abdullah b. Mes’ud (r.a.), Nisâ
sûresini okumaya baþladý... “... Her ümmete bir þahit ge-
tirdiðimiz ve ey Muhammed seni de bunlara þahit getir-
diðimiz vakit durumlarý nasýl olacak?” âyetine gelince
Rasûlullah’ýn (s.a.s.) gözlerinden yaþlar akýyordu.63

Sonuç itibariyle Hz.Muhammed (s.a.s.), en üstün
kulluk bilincine sahipti. Ýbadet ü tâatýnda; dua, tövbe, is-
tiðfar, zikr, hayr ü hasenât ve iyiliklerinde, topluma yöne-
lik tüm görev ve hizmetlerinde devamlý idi. O, hayatýnýn
her döneminde Yüce Allah’a kul olmanýn gereklerini de-
rin bir duyarlýlýk içinde ve aksatmaksýzýn yerine getirirdi.
Vecd üzere Kur’ân okur ve dinlerdi. Kur’ân okumayý sev-
diði kadar Kur’ân’ý güzel okuyan birinden dinlemeyi de
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çok severdi. Bu esnada anlamlarý üzerinde düþünür ve
duygulanýrdý. Farzlarý, vacipleri zamanýnda îfâ eder, farz-
lar dýþýnda nafile namaz kýlar, oruç tutar, umre yapar, sa-
daka verirdi. Bütün bunlarý yaparken dünya iþlerini de ih-
mal etmezdi. Kulluðu bedene yüklenen taþýnmaz bir yük
hâline dönüþtürmez, bedenin istirahatine de zaman ayý-
rýrdý, buna aykýrý davrananlarýn yaptýklarýný doðru bul-
mazdý. Hâsýlý O, her konuda olduðu gibi kullukta da en
önde idi ve kýyamete kadar tüm inananlara örnekti.

Biz de tüm ibadetleri  Kur’ân’ýn buyruklarýna ve Sev-
gili Peygamberimiz’in uygulamalarýnda ortaya çýkan öl-
çüye göre îfâ etme gayreti içinde olmalýyýz. Hiç kuþkusuz,
hatalarýmýz, eksiklerimiz olabilir. Ancak, bu durum bizi,
kullukta Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in ölçüsünü/Sünnetini
yakalama çabasýndan uzak tutmamalýdýr. Bu münasebet-
le, her Müslüman, iyi niyet ve samimiyetle  Sevgili Pey-
gamberimiz’in kulluk çizgisine eriþme yolunda yürümeye
çaba göstermelidir. 
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ÇOCUK SEVGÝSÝ VE ÞEFKATÝ

Kur’ân-ý Kerîm’e göre çocuklar, “Erkek, kýz ya da
ikizler hâlinde insanlara bahþedilen ilâhî ihsandýr ve ilâhî
kudretin en açýk belirtilerindendir.” (Þûrâ, 42/49-50)

Ayrýca, Kur’ân bize, Hz. Havva hamile kalýnca Âdem
Aleyhisselâm ile birlikte, “Andolsun bize kusursuz bir ço-
cuk verirsen muhakkak þükredenlerden olacaðýz.” diye
dua ettiklerini bildirmektedir. (A’raf, 7/189)

Kur’ân’da Hz. Âdem, Hz. Zekeriyya ve Hz. Ýbrahim
gibi peygamberlerin dilinden yapýlmýþ dualar aktarýlarak
salih bir evlâda sahip olmak için dua etmek gereði hatýr-
latýlmakta ve hayýrlý nesiller güzel bir müjde olarak sunul-
maktadýr. (Âl-i Ýmrân, 3/38; Furkan, 25/74)  Nitekim Hz.
Ýbrahim, Yüce Allah’a yalvararak, salihlerden bir evlât is-
tiyor ve kendisine uslu bir oðul müjdeleniyor. (Saffât,
37/99-101) Hz. Ýsmail ve Hz. Ýshak doðunca  yapmýþ ol-
duðu duanýn bir yerinde ise þöyle diyor: “Ey Rabbým! Be-
ni ve soyumdan gelecekleri namazý devamlý kýlanlardan
eyle.” (Ýbrahim, 14/40)

Anlaþýlýyor ki, bu dualar yoluyla, inananlara, diðer
hikmetleri yanýnda  hayýrlý evlâda sahip olma ve hayýrlý
evlât yetiþtirme bilinci de kazandýrýlmak istenmektedir.

111



Öte yandan, Kur’ân bize, servet ve oðullarýn dünya
hayatýnýn süsü olduðunu, buna karþýlýk Yüce Allah katýn-
da ölümsüz olan iyi iþlerin hem sevapça daha hayýrlý, hem
de ümit baðlamaya daha lâyýk olduðunu, mal ve çocukla-
rýn birer imtihan sebebi olduðunu haber vermektedir.
(Kehf, 18/46; Enfâl, 8/28)

Bu hatýrlatmalardan, hayýrlý evlât yetiþtirmenin Allah
katýnda büyük mükâfata eriþmeye vesile olacaðý, bu ko-
nuda duyarlý davranýlmaz da aksi bir geliþme olursa bu
durumun, zararlý insanlarýn yetiþmesine seyirci kalan ana
babalar için önemli bir sýkýntý olacaðý anlaþýlmaktadýr.

Kur’ân-ý Kerîm’in çocuklara bakýþýný ve onlarla ilgi-
lenmenin önemini daha iyi kavrayabilmek için Hz. Lok-
man’ýn, oðluna öðütlerini incelemekte yarar vardýr. Hz.
Lokman, oðluna öðüt verirken þöyle diyor:

- Yavrucuðum! Allah’a ortak koþma! Doðrusu þirk bü-
yük bir zulümdür...Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kö-
tülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir ka-
yanýn içinde, göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa,
yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en
ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.
Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazge-
çirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, az-
medilmeye deðer iþlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz-
çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah,
kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yü-
rüyüþünde tabii ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çir-
kini merkeplerin sesidir. (Lokman, 31/13, 16-19)

Kur’ân-ý Kerîm’in bu konuda bize tuttuðu ýþýkla aydýn-
landýktan sonra meselenin Hz. Peygamber (s.a.s.) boyutunu
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yani Kur’ânî ölçülerin uygulama ve Peygamber Efendimiz’in
þahsýndaki örneklik boyutunu imcelememiz uygun olur.

Þimdi, bu örneklerden bazýlarýný birlikte görelim:  

Hz. Âiþe’nin anlattýðýna göre, bir defasýnda bedeviler-
den bir grup Sevgili Peygamberimizin huzuruna gelmiþler-
di. Bunlar bir münasebetle Peygamber Efendimize ve hu-
zurda bulunan sahâbîlere, “Sizler çocuklarýnýzý öper, sever
misiniz?” diye sordular. Peygamber Efendimizden ve hu-
zurda bulunan sahâbîlerden evet cevabýný alýnca biraz þaþýr-
dýlar ve bu þaþkýnlýk içinde, “Ama, Allah’a yemin ederiz ki,
bizler (çocuklarýmýzý) öpüp okþamayýz!” demekten kendi-
lerini alamadýlar. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (s.a.s.),
“Eðer Allah sizin gönüllerinizden rahmet ve þefkati çekip
çýkarmýþsa ben ne yapabilirim?” buyurdu.64

Böylece, Sevgili Peygamberimiz, çocuklara ilgi ve sev-
gi beslemenin, Yüce Allah’ýn insanlara ihsan ettiði rahmet
ve þefkat duygularýnýn eseri olduðunu belirtmiþ oluyordu.

Kendisi de bir çocuk olarak uzun yýllar Sevgili Pey-
gamberimizin yanýnda kalan Hz. Enes’in nakline göre,
Rasûl-i Ekrem Hazretleri, çocuklarýn arasýna karýþýr ve
güler yüzle onlara þaka yapardý.65 Çocuklara selâm verir,
onlarýn dünyasýna girer, seviyelerine uygun olarak onlar-
la konuþurdu.

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre gerçekten de Pey-
gamber Efendimiz, çocuklarla oyun oynar, oyunda onlara
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uyar, onlarýn oyunlarýný bozmazdý. Onlarla þakalaþýrdý.
Ýnanç, ibadet ve ahlâk konularýnýn onlara yumuþaklýkla
anlatýlmasýný ister, katý ve kaba davranýlmasýný yasaklardý.
Kendisi de bu konularda çok hoþgörülü davranýrdý. Hatta,
oruç gibi ibadetlere ilk baþlayan çocuklarla öðleden sonra
bizzat ilgilenir, onlarý birtakým þeylerle oyalayarak vaktin
kolayca geçmesini saðlar, çocuklara açlýðýný unuttururdu.
Bunun gibi, Peygamber Efendimiz, namaz kýlarken baþta
torunlarý Hasan ile Hüseyin olmak üzere diðer sahabî ço-
cuklarýnýn omuzuna atýlýp sýçramak gibi davranýþlarýný da
hoþ görürdü. Namaz esnasýnda bir çocuk aðlamasý duyarsa
onun istirahatýný düþünerek namazý kýsa tutardý.

Sevgili Peygamberimiz, çocuklarý çok sever, sevdiðini
de açýkça söyler ve samimi bir sevgi duygusuyla onlarý
kucaklardý. Hicret esnasýnda Medine’ye girerken, Necca-
roðullarý’na mensup kýz çocuklarý defler çalýp þarkýlar
söyleyerek folklor gösterileri gibi þenlikle Peygamberimi-
zi karþýladýklarýnda bundan dolayý çok duygulanan Pey-
gamber Efendimiz, onlara, “Beni seviyor musunuz?” diye
sormuþ, onlar da heyecanla, “Evet ey Allah’ýn Rasûlü!”
cevabýný verince o da ayný samimiyet ve içtenlikle üç de-
fa “Ben de sizi seviyorum.” buyurmuþtur.66

Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili anýlarýna da-
ir pek çok gözlem ve birikime sahip olan Hz. Enes, Sevgi-
li Peygamberimiz’in çoluk çocuðuna düþkünlüðünü þöyle
anlatýr:

“Ben Peygamber Efendimiz kadar çoluk çocuðuna,
aile fertlerine, eli altýndakilere merhameti olan hiçbir
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kimse görmedim. Hz Peygamber’in (s.a.s.) oðlu Ýbrahim,
Medine’nin yüksek taraflarýndaki köylerin birinde süt an-
nesinin yanýnda bulunuyordu. Hz Peygamber (s.a.s.) -biz
de beraberinde olduðumuz hâlde- onun yanýna giderdi.
Bir defasýnda Hz Peygamber (s.a.s.) o eve gitmiþti ki, ev o
sýrada duman içindeydi. Çünkü Ýbrahim’in süt babasý bir
demirciydi. Peygamberimiz (s.a.s.), Ýbrahim’i kucaðýna
alýr, onu öper, sonra da geri dönerdi.”67

Peygamber Efendimiz, özellikle yetim ve yoksul ço-
cuklarla yakýndan ilgilenir, kýz çocuklarý arasýnda hizmet-
çi ve iþçi gibi çalýþmak mecburiyetinde kalanlara da mer-
hametle davranýr, onlarýn her istediðini dinler, her ihtiya-
cýný gidermeye çalýþýrdý. Nakledeceðimiz þu olay bu açý-
dan çok anlamlýdýr:

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) cebinde on lirasý (on dir-
hem) vardý. Dört lirasýna elbiseciden bir gömlek aldý. Dý-
þarýya çýkýnca yoksul bir Medineli, “Ey Allah’ýn Rasûlü, o
gömleðe çok ihtiyacým var, onu bana verir misin?” dedi.
Peygamberimiz (s.a.s.), gömleði yoksula verdi. Elbiseci
dükkânýna tekrar girdi, geri kalan paranýn dört lirasýna
kendisi için bir gömlek satýn aldý.

Dýþarýya çýkýnca küçük bir kýzýn aðladýðýný gördü.
Hemen yaklaþýp sebebini sordu. Bir evde hizmetçilik ya-
pan bu küçük kýz, “Ev sahibim bana un almak için iki li-
ra vermiþti, onu kaybettim, onun için aðlýyorum” cevabý-
ný verdi.

Peygamberimiz (s.a.s.) son kalan iki lirayý da bu kýz-
caðýza verdi. Fakat küçük kýz aðlamaya devam ediyordu.
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Peygamberimiz (s.a.s.) tekrar sordu: “Kaybettiðin iki lira-
ya yeniden kavuþtun, hâlâ niçin aðlýyorsun?”

Kýz, “Eve geç kaldým, beni dövmelerinden korkuyo-
rum!” cevabýný verince Sevgili Peygamberimiz kýzýn elin-
den tuttu, “Korkma yavrum, gel benimle!” dedi. Onu eve
kadar götürdü, önce selâm verdi. Ancak üçüncü selâmýn-
da kapý açýldý. Peygamberimiz, “Ýlk selâmýmý duymadýnýz
mý?” deyince, “Duyduk ama selâmýnýzýn artmasýný ve se-
sinizi daha çok duymayý arzu ettik. Sana canýmýz feda ey
Allah’ýn Rasûlü, buraya kadar niye zahmet ettiniz?” dedi-
ler. Peygamberimiz (s.a.s.), “Þu kýzcaðýz, geç kaldým diye
dövülmekten korkuyordu da bunu size kadar getirdim.”
buyurdu. 

Bunun üzerine ev sahibi sevinçle, “Ey Allah’ýn Rasûlü,
sizin, evimize gelmenize sebep olduðu için bu hizmetçi ký-
zý (cariyeyi) âzât ediyorum. Artýk hürdür” deyince, Hz.
Peygamber (s.a.s.) þöyle buyurdu:

- Allah’ýn bana verdiði on lira ne kadar bereketli
imiþ! Allah onunla Peygamberine ve Medineli bir yoksu-
la birer gömlek giydirdi, bir kýz çocuðunu da sevindirdi,
hürriyetinin baðýþlanmasýna vesile oldu! Þüphesiz bize
sonsuz gücüyle rýzýk veren O’dur.68

Bilindiði gibi Uhud þehidi Hz. Hamza, Hz. Cafer ve
Hz Ali’nin amcasý idi. Hz. Peygamber onu saðlýðýnda
Zeyd b. Hârise Hazretleriyle de kardeþ kýlmýþ, her zaman
birbirlerini desteklemelerini söylemiþti. -Ýleride baþka bir
konu etrafýnda detaylý olarak aktarýlacaðý gibi- Uhud þe-
hidi Hamza’nýn (r.a.) kýzý Ümame’nin bakýmý ve hayata
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hazýrlanmasý sözkonusu olduðu zaman bu üç zâtýn ýsrarla
ilgilenmek ve ona yardýmcý olmak isteðini taþýdýklarý gö-
rüldü. Bir þehit çocuðuna gösterilen bu ilgi, doðrusu, göz-
leri yaþartacak anlamlý bir tabloydu. Belli ki her konuda
doðru olaný Sevgili Peygamberimiz’den öðrenen Ashâb-ý
Kirâm, çocuklarla ilgilenmenin önemini de ondan öðre-
nerek gönüllerine yazmýþlardý, bu olayda olduðu gibi za-
maný gelince de uyguluyorlardý. Peygamber Efendimiz bu
üç zâtýn her birine teþekkür etti, ilgilerinden dolayý onla-
ra, “Allah razý olsun” diye hayýr dua etti ve Hz. Cafer’in
eþi Esma, Ümame’nin teyzesi olduðu için bakýmýnýn ona
verilmesini uygun buldu.

Kýz çocuklarý ile ilgili bu iki yaþanmýþ tarihî olaydan
sonra isterseniz, birlikte Kur’ân’ýn ve Sevgili Peygamberi-
miz’in kýz çocuklarýna bakýþýna bir göz atalým. 

Câhiliye çaðýnda Araplarýn aile hayatýnda erkek ve kýz
çocuklarý ayný saygýnlýða sahip deðillerdi. Özellikle Ýslâm
dininin insanlýðýn gündemine girdiði zamanlarda alt taba-
kaya mensup ailelerde kýz çocuklarýna hiç itibar edilmez-
di. Kýz çocuklarýna tüketici gözüyle bakýlýrdý. Bir de iler-
leyen zamanda bazý hatalar yapar düþüncesiyle toplumda
þeref ve itibarlarýnýn zedelenmesinden endiþe ederlerdi.
Bu yüzden, çoðu kez, kýz çocuklarýnýn hayatýna bile bile
son verirlerdi. Kur’ân bu iç karartan olaylarla ilgili bize
haber vermektedir. Buna göre, onlardan birine bir kýz ço-
cuðunun doðduðu müjdelenince hiç sevinmez, aksine,
üzülür, öfkelenir ve yüzü kapkara kesilirdi; kendisini son
derece üzen bu haber yüzünden utanç içinde kalýr, halk-
tan gizlenir, onu utana utana evinde tutsun mu yoksa top-
raða mý gömsün? Bunu düþünür. Yüce Allah Kur’ân’da bu-
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nu anlattýktan sonra âyetin sonunda þöyle der: “Bakýn ki,
verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!” (Nahl, 16/59) Yine
Kur’ân’da Yüce Allah insanlara, yoksulluk korkusuyla ço-
cuklarýný öldürmekten vazgeçmelerini, bu kötü iþi yapma-
nýn büyük bir günah olduðunu belirtir. (En’am, 6/151; Ýs-
ra, 17/31) Câhiliye döneminde kýz çocuklarýný vahþice
topraða gömmüþ olan kiþilerden kimileri Müslüman ol-
duktan sonra bunu Peygamberimize anlattýklarýnda onun
gözlerinden akan yaþlar sakalýný ýslatýrdý.

Kaynaklarda nakledildiðine göre meþhur þair Feraz-
dak’ýn dedesi Sa’saa, çocuklarýný öldürmek isteyen baba-
lardan üçer deve karþýlýðýnda yaklaþýk 300 kadarýný kur-
tarabilmiþti. Bir tek kiþinin bu kadar sayýda kýz çocuðu-
nun hayatýný kurtardýðý dikkate alýnýrsa Ýslâm’dan önceki
Arap toplumunda bu anlayýþýn sanýldýðýndan daha yaygýn
olduðu ortaya çýkmaktadýr. Peygamber Efendimiz,
Kur’ân’ýn yasakladýðý bu üzücü anlayýþýn ortadan kaldýrýl-
masý için çalýþtý, kýz çocuklarýný iyi bir þekilde yetiþtiren-
lerin övgüye deðer bir þey yapmýþ olacaklarýný müjdeledi,
-yukarýdaki örneklerden de anlaþýlacaðý gibi- kendisi de
kýz çocuklarýna önem verdi ve onlarýn topluma en iyi bir
biçimde kazandýrýlmasý için çaba gösterdi.

Böylece, Peygamber Efendimiz’in uygulamalarýyla
Ýslâmiyet, kýz ve erkek çocuklar arasýndaki eþitsizliðe ve
kýz çocuklarýnýn hakir görülmesine son vermiþtir. Sevgili
Peygamberimizin giriþimleriyle kýz çocuklarý da hakettik-
leri saygýn hayata kavuþmuþlardýr.

Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin naklettiði bir
hadîs-i þerîfte de Sevgili Peygamberimiz, anne çocuk iliþ-
kilerine dikkat çekiyor. Hz. Ebû Eyyûb, bu hadîs-i þerîfi,
Peygamber Efendimiz’in vefatýndan sonra ilerleyen za-
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manda bir deniz seferinde cereyan eden bir olay sebebiy-
le naklediyor. Buna göre, Müslümanlar, Abdullah b. Kays
el-Fezârî komutasýnda bir deniz seferine çýkmýþlardý. Hz.
Ebû Eyyûb da sefere katýlanlar arasýndaydý. Bir ara esir-
ler arasýnda bir kadýnýn feryatla aðlamasý dikkati çekti.
Bunun sebebi, savaþ ortamýnda çocuðuyla ayrý kalmýþ ol-
masýydý. Ebû Eyyûb Hazretleri derhal meseleye el koydu.
Araþtýrýp çocuðu buldu ve annesine teslim etti. Olay, ko-
mutana aktarýlýp da Hz.Ebû Eyyûb’tan, niçin böyle dav-
randýðý sorulunca o þöyle cevap verdi:

- Bu þekilde davranmamýn sebebi, Peygamber Efendi-
mizden iþittiðim þu hadîstir: “Bir anne ile çocuðunu bir-
birinden ayýranlarý Yüce Allah kýyamet gününde bütün
sevdiklerinden ayýrýr.”69

Peygamber Efendimiz, yaptýðý yanlýþ bir iþten dolayý
çocuklarý azarlamaz, sadece yapýlan iþin yanlýþ olduðunu
uygun bir ifade ile söyler, doðruyu da gösterirdi. Rafi ad-
lý bir zâtýn çocukken baþýndan geçen bir olay bu konuda
güzel bir örnek sayýlýr. Bu zat þöyle anlatýr:

Henüz çocuk iken bir hurma aðacý taþlamýþtým. Beni
Hz. Peygamber’e götürdüler. Buyurdu ki, “Ey oðulcuðum!
Hurmayý niçin taþladýn?” Ben, “Karným açtý, yemek yemek
için bunu yaptým.” deyince Hz. Peygamber, “Yavrum, acýk-
týðýn zaman bir daha hurmayý taþlama, kendiliðinden altý-
na düþenlerden ye!” buyurdu. Sonra baþýmý okþadý ve: “Al-
lahým! Bu yavrunun karnýný doyur.” diye dua etti.70
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Bir kere bu olayda dikkatimizi çeken ilk þey, Peygam-
ber Efendimizin bu çocuða, “Ey oðulcuðum!”diyerek tatlý
ve yumuþak bir hitapla baþlamýþ olmasýdýr. Hiç kuþkusuz
bu hitap þekli böyle durumlarda konuya muhatap olan ço-
cuðu oldukça rahatlatacaktýr. Ýþte bu, problem çözmeyi he-
defleyen bir üsluptur. Bu olayda bir baþka nokta, Rafi’e,
hurma aðacýný bir daha taþlamamasýný hatýrlatmasý yani ha-
tasýný kavratmasýdýr. Diðer önemli bir husus da, açlýk sebe-
biyle hurma yeme ihtiyacý hissederse kendiliðinden alta dü-
þeni yemesinin doðru olacaðýný söylemesidir. 

Görüldüðü gibi, çocuklarý sevmek, onlara þefkat, mer-
hamet ve ilgi göstermek, onlarýn problemlerini çözmek bi-
ze cennetin kapýlarýný açýyor, cehennemin kapýlarýný kapatý-
yor. Çünkü, þefkatli ve merhametli Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (s.a.s.), çocuklarý sevmeyi, onlara þefkat ve merha-
met duygusu ile ilgi göstermeyi, onlarý tehlikelere karþý ko-
rumayý cehennemden kurtuluþa ve cennete giriþe vesile say-
maktadýr. O, saðlýðýnda gerçekten de çocuklarýn arasýna ka-
týlýr, onlara selâm verir, iyi dileklerini sunar, tatlý tatlý þaka-
lar yaparak gönüllerini alýrdý. Þefkat Peygamberi Hz. Mu-
hammed (s.a.s.), kendi çocuklarý ve torunlarý baþta olmak
üzere bütün çocuklara sevgi gösterirdi. Bununla beraber, þe-
hit çocuklarýna, bir þekilde anneleri babalarý ölmüþ yetim ve
öksüzlere, yoksul aile çocuklarýna, zayýf statüde bulunan
özgürlüðü kýsýtlý çocuklara ve geçimini saðlamak için aðýr iþ-
lerde çalýþmaya mecbur kalan çocuklara özel bir ilgi göste-
rir, onlarýn problemlerini çözmek için çalýþýr ve Ashâb-ý
Kirâmý da bu tür hizmetlere yönlendirirdi.

Peygamber Efendimiz, cocuklara sevgi ile ilgi göster-
menin ötesinde onlarýn haklarýnýn korunmasý için Müslü-
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manlarý bilinçlendirirdi. Bu cümleden olarak, ilk elde, ço-
cuklarýn geleceðe en iyi bir þekilde hazýrlanma haklarý
vardýr. Bu konuda anne baba sorumludur. Anne baba ço-
cuðuna önce iyi bir ad koymalý, onun iyi þartlarda yetiþ-
mesi için çaba göstermeli, içinde yaþadýðý çaðýn þartlarýný
dikkate alarak iyi bir meslek sahibi yapmalýdýr. Ayrýca,
Sevgili Peygamberimiz mal varlýðýnýn bir kýsmýnýn tasar-
ruf edilerek çocuklara býrakýlmak suretiyle onlara iyi bir
ekonomik gelecek düþünülmesini uygun bulmuþtur. Buna
göre Peygamber Efendimiz, çocuðun hakký olan malî bi-
rikimin bütünüyle baþka yerlere harcanmasýný doðru bul-
mamýþtýr. 

Buna göre, biz Müslümanlar da Sevgili Peygamberi-
miz’in çocuklara yönelik sevgi, þefkat ve merhametini her
yönüyle örnek almalý ve günümüz þartlarýnda ona uygun
davranýþlar geliþtirmeye çaba göstermeliyiz. Çocuklarýmý-
za da, Peygamber Efendimiz’in kendilerini çok sevdiðini
her zaman hatýrlatmalýyýz. 
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ANNE SEVGÝSÝ

Bilindiði gibi Hz. Muhammed (s.a.s.), annesi Âmine
Hatun’u, altý yaþýnda küçük bir çocuk iken kaybetmiþti.
Ancak, þayet annesi sað olsaydý ömrü boyunca ona göste-
receði sevgi ve saygýnýn ne kadar samimî ve içten olacaðý-
ný tahmin etmek zor deðildir.

Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadîs-i þerîflerde anne ve baba
haklarýyla ilgili olarak yer alan emir ve tavsiyeler, Son
Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.s.), yanýnda yaþlana-
cak olsalardý anne ve babasýna nasýl davranacaðý hakkýn-
da bize ipucu vermektedir.

Bu konuda Kur’ân-ý Kerîm ne diyor, önce ona bir ba-
kalým, sonra da hadîs-i þerîflere bir göz atalým:

Yüce Allah, Kur’ân-ý Kerîm’de þöyle buyuruyor: 

- Allah’a kulluk edin, O’na hiçbir þeyi ortak koþma-
yýn. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, düþkünlere, yakýn
komþuya, uzak komþuya, yakýn arkadaþa, yolcuya ve eli-
niz altýnda bulunan kimselere iyilik edin... (Nisa, 4/36) 

- Biz insana, ana ve babasýna karþý iyi davranmasýný
tavsiye etmiþizdir..(Lokman, 31/14) 

- Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana ba-
banýza da iyi davranmanýzý kesin bir þekilde emretti. On-
lardan biri veya her ikisi senin yanýnda yaþlanýrlarsa ken-
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dilerine “of” bile deme, onlarý azarlama, ikisine de güzel
söz söyle. Onlarý esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerleri-
ne kanat ger ve “Rabbim! Küçüklüðümde onlar beni na-
sýl yetiþtirmiþlerse, þimdi de sen onlara (öyle) rahmet et.”
diye dua et. (Ýsrâ, 17/23-24)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de, þöyle buyurmaktadýr: 

- Allah’ýn rýzasý, anne babanýn rýzasýnda, gazabý da
anne babanýn gazabýndadýr.71

- Büyük günahlarýn en büyüðü Allah’a ortak koþmak
ve anne babaya karþý gelmektir.72

- “Kendisiyle en çok ilgilenilmesi, ihtiyaçlarýnýn önce-
likle karþýlanmasý ve kendisine yakýn olunmasý gereken kim-
dir?” diye sorulunca Rasûl-i Ekrem (s.a.s.), üç kere, “annen-
dir” buyurdu, dördüncüde, “babandýr” diye ekledi.73

Görüldüðü gibi yukarýda mealleri verilen âyet ve ha-
dislerde anne babaya sevgi ve saygý konusunda hassasi-
yetle durulmaktadýr.

Þimdi de annesine dair bir hatýrasýný ve anne mevki-
indeki hanýmlarla ilgili örnek davranýþlarýný sýralayarak
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), annesi sað olsaydý ona nasýl
davranacaðýný ve bu yaþanmýþ olaylarýn Müslümanlara
nasýl örnek teþkil ettiðini göstermeðe çalýþacaðýz:

Hz. Peygamber (s.a.s.), Hudeybiye Umresinde Mek-
ke’ye giderken Ebva’ya uðramýþtý. Cenâb-ý Allah’tan izin
isteyerek annesinin kabrini ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda
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kabri eliyle düzeltti, teessüründen aðladý. Peygamber
Efendimizin aðladýðýný gören Müslümanlar da aðladýlar.
Bu sýrada, “Niçin aðladýðýný” soranlara, Hz. Peygamber
(s.a.s.), “Annemin benim hakkýmda þefkat ve merhameti-
ni hatýrladým da aðladým” cevabýný verdi.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) doðduðunda Ebû Le-
heb’in cariyesi Süveybe, bir hafta kadar ona süt emzirmiþ-
ti. Peygamberimiz (s.a.s.), hayatý boyunca bu hanýma çok
iyi davranmýþ ve iyilik etmiþtir. Peygamber Efendimiz, Me-
dine’ye göç ettiðinde ona sürekli olarak yiyecek gönderir,
gidip gelenler aracýlýðýyla devamlý selâm yollar, hâl hatýr
sorardý. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu ilgisini Süveybe Hatun
ölünceye kadar devam ettirdi. Hatta onun ölüm haberini
aldýktan sonra da Rasûl-i Ekrem (s.a.s.), bir yakýný olup ol-
madýðýný soruþturmuþ, kimsesi olmadýðýný tesbit etmiþti.

Peygamberimiz’in (s.a.s.) süt annesi Halime Hatun,
bir defasýnda Mekke’ye gelmiþ ve Peygamber Efendimize,
“Yaman bir kýtlýk geçirmekte olduklarýný, kuraklýktan
hayvanlarýn kýrýldýðýný...” söylemiþti. Bu sýrada Hz. Hati-
ce ile evli olan ve henüz Mekke’de bulunan Peygamberi-
miz (s.a.s.), Halime Hatun’a kýrk koyun ile, binip gitmek
ve yüklerini taþýmak üzere bir de deve vermiþti.

Yine bir gün süt annesi Halime, Sevgili Peygamberi-
miz’in huzuruna gelmiþti. Peygamberimiz (s.a.s.) hemen
ayaða kalktý: “Anneciðim! Anneciðim!” diye saygý ve sev-
gi gösterdi, abasýný sererek üzerine oturttu. 

Geleneðe göre böyle bir davranýþ, kiþinin sevip saydý-
ðýna beslediði içten sevgi ve saygýnýn bir belirtisi sayýlýrdý.

Þemâil kitaplarýnda Sevgili Peygamberimiz’in dadýsý
olarak adý geçen Ümmü Eymen Bereke’yi (r.anhâ) da bu-
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rada rahmetle analým. Peygamber Efendimiz, uzun süre
kendisine hizmet eden bu hanýmý çok sever sayardý; bu
muhterem hanýmefendiye o kadar hürmet ederdi ki, za-
man zaman ona, “Sen benim ikinci annem sayýlýrsýn” diye
hitap ederdi. Bu ifade, Peygamberimiz’in (s.a.s.), dadýsý
Ümmü Eymen’i annesi kadar sevdiðini, onu kendisine ve
kendisini ona annesi kadar yakýn hissettiðini belirtmesi
bakýmýndan ilginçtir. Ümmü Eymen’in cariye statüsünde
yetiþmiþ bir kadýn olduðu dikkate alýnýrsa Sevgili Peygam-
berimiz’in ona “annem!” diye hitab etmesinin anlam ve
önemi daha iyi anlaþýlýr. Çünkü câhiliye çaðý Araplarýnda
cariyeler (köle kadýnlar) her çeþit insanî ve tabiî haklarýn-
dan mahrum idiler. Ýþte, böyle bir ortamda Hz. Peygam-
ber (s.a.s.), Ümmü Eymen’i anne mevkiine yükseltiyordu.
Bu durum, ayný zamanda Hz. Peygamber’le birlikte kadýn
haklarýnda hýzlý bir ilerlemenin olacaðýný da gösteriyordu.

Burada bir de Ebû Tâlib’in hanýmý Fatma Hatun’a
deðinmekte yarar var. Bu haným, sekiz yaþýndan itibaren
evine gelen Peygamberimiz’e (s.a.s.) öz oðullarý gibi dav-
ranmýþ ve onu baðrýna basmýþtý.

Peygamber Efendimiz, küçükken kendisine hizmeti
geçen diðer kadýnlara olduðu gibi, Fatma Hatun’a da öm-
rü boyunca iyi davranmýþ, hürmette kusur etmemiþti. Bu
cümleden olarak onu sýk sýk ziyaret eder, hatýrýný sorardý.
Fatma Hatun öldüðünde Hz. Peygamber (s.a.s.), “Annem
öldü” ifadesini kullanmýþ, gömleðini kefen olarak vermiþ
ve kabre eliyle indirmiþti. Çevresindekiler, Fatma Ha-
tun’un ölümü karþýsýnda Peygamber Efendimiz’in gösterdi-
ði sýcak ilginin sebebini sorduklarýnda þöyle cevap verdi:

- Ebû Tâlib’ten sonra bu kadýncaðýz kadar bana iyili-
ði dokunan hiçbir kimse yoktur. Ahirette cennet elbisele-
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rinden giyinmesi için ona gömleðimi kefen olarak ver-
dim. Kabre ýsýnmasý, alýþmasý için de oraya kendisiyle bir-
likte uzandým.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), Fatma Hatun’un ölümü kar-
þýsýndaki üzüntüsünden hayret edenlere söylemiþ olduðu
þu söz de çok anlamlýdýr:

- O benim annemdi! Kendi çocuklarý aç durur, surat-
larýný asarlarken o, önce benim karnýmý doyurur, saçýmý ta-
rardý, o benim annemdi!74

Bu tarihî hakikatleri sýraladýktan sonra rahatlýkla ifade
edebiliriz ki, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Mu-
hammed’de (s.a.s.) anne sevgisi çok kuvvetli idi.

Annesi Âmine Hatun’un kabrini ziyaret etmesi, teessü-
ründen gözyaþý dökmesi; büyüdüðünde -vaktiyle kendisine
çok az bir süre de olsa süt emziren- Süveybe Haným’a çe-
þitli yardýmlarda bulunmasý, süt annesi Halime’ye rastla-
dýkça “anneciðim, anneciðim!” diye hitap etmesi ve ihti-
yaçlarýný karþýlayarak yardýmda bulunmasý; öz annesinin
yokluðunu hissettirmemek için elinden gelen gayreti göste-
ren Ümmü Eymen’e, “Sen benim ikinci annem sayýlýrsýn.”
diyerek teþekkür etmesi, keza uzun bir süre sofrasýnda ye-
mek yediði amcasýnýn eþi yengesi Fatma Hatun için, “O be-
nim annemdi!” demesi, Peygamberimiz’de (s.a.s.) anne
sevgisinin ne kadar kuvvetli olduðunu göstermektedir.

Böylece, Müslümanlar, her konuda olduðu gibi anneye
sevgi ve saygý konusunda da en güzel örnekleri Hz. Mu-
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hammed’in (s.a.s.) þahsýnda görmektedirler. Herhalde bü-
tün Müslümanlar, Sevgili Peygamberimizi örnek alarak an-
nelerine ve anne mevkiindeki hanýmlara sevgi, saygý ve hiz-
meti þeref saymalýdýrlar. Eli öpülesi nur yüzlü annelerimize
saygý ve hizmette ihmalkâr davrananlar, Peygamber Efendi-
miz’in bu konuda sunmuþ olduðu örnek davranýþlarýn ýþý-
ðýnda aydýnlanmalý ve hatalarýndan uzaklaþmalýdýrlar.

O halde, annemiz yaþýyorsa ona sevgi ve saygýmýzý
sürekli sunmalý, hizmetine her zaman koþmalýyýz. Þayet
annemiz ölmüþþe onu rahmetle anmalý, hatýralarýný ve
sevgisini çocuklarýmýzla paylaþmalý, öteki dünyada onu
huzurlu kýlacak yararlý hizmetler yapmalýyýz. 
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ÞAKASI

Ýslâm dini, insanlardan güler yüzlü, sevimli, sempa-
tik, samimi, dürüst, çalýþkan, yardýmsever olmalarýný ve
toplumda herkese güven telkin etmelerini ister. Sert, acý-
masýz, hiddetli, kindar ve sürekli hatýr yýkan kavgacý in-
san tipini dinimiz hoþ görmez.

Buna göre, uygun ortamlarda, insanlarý incitme ama-
cý gütmeyen, söz ve davranýþ olarak kýrýcý olmayan þaka-
lar insanlarý rahatlatýr, iliþkileri güçlendirir, sosyal daya-
nýþmayý artýrýr, gönüllerde ferahlýk uyandýrýr, insanlarda
görev ve hizmetlerini daha bir þevk ve istekle yürütme
anlayýþýný geliþtirir. 

Peygamber Efendimiz, sürekli, insanlarýn arasýnda ve
toplumun hizmetinde idi. Güleryüzlü olup herkesle diya-
loða açýktý. Bu münasebetle O, dinî düþünceye engel oluþ-
turan, kindarlýk ve çekememezlik doðuran, vakar ve aðýr-
baþlýlýðý gideren þakalarý doðru bulmaz, buna karþýlýk, bu
tür sakýncalar taþýmayan þakalarý kendisi yaptýðý gibi
ashâbýnýn da birbirine yapmasýna engel olmazdý. 

Peygamber Efendimiz’in de içinde bulunduðu bazý
þaka örneklerini gözden geçirirsek konuyu daha iyi anla-
yabiliriz:

Sevgili Peygamberimiz, yanýna on yaþýnda bir çocuk
iken gelen ve uzun süre terbiyesi altýnda kalan Enes b.
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Mâlik Hazretlerine zaman zaman, “iki kulak sahibi-iki
kulaklý çocuk” diye seslenirdi. Ýslâm bilginleri, bu sözü,
“Hz Enes’i, konuþulaný dikkatle dinlemeye ve anlamaya
özendirmek için Peygamberimiz (s.a.s.) tarafýndan yapýl-
mýþ bir latîfe” olarak yorumlarlar.75

Enes Hazretlerinin anlattýðýna göre bir gün, konuþu-
lanlarýn özünü ilk elde kavramakta zorlanan bir kiþi Hz.
Peygamber’den (s.a.s.) bir binek hayvaný istedi. Peygam-
ber Efendimiz de, “Ben seni diþi deveden doðmuþ bir
hayvana bindirmek istiyorum” diyerek þaka yaptý. Fakat,
Peygamber Efendimiz’in bu þakasýný anlamayan kiþi,
“Ben, yavru hayvaný ne yapayým? O beni taþýyamaz ki!”
demekten kendini alamadý. Bunun üzerine Peygamberi-
miz (s.a.s.), sözündeki inceliði kavrayamamýþ olan bu ki-
þiye, “Devenin küçüðünü de büyüðünü de diþi deve do-
ðurmaz mý? Benim kastettiðim, diþi deveden doðmuþ ve
insaný taþýma çaðýna gelmiþ büyük devedir.” diye açýkla-
ma yapmak durumunda kaldý.76

Yine Hz. Enes’in nakline göre çölde/kýrsal alanda
köyde yaþayan bir kiþi vardý, adý Zahir’di. Zahir, þehre
geldikçe Peygamber Efendimiz’e çiçek, meyve ve sebze-
lerden hediye getirirdi. Sevgili Peygamberimiz ona, “Za-
hir bizim tarlamýz!” diye takýlýr, “Biz de onun þehriyiz!”
diye eklerdi. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.) de köye dö-
nen Zahir’e þehir ürünlerinden hediye verirdi. 

Bir gün Zahir köyden gelmiþ, pazarda mallarýný sata-
cak yer ararken Peygamber Efendimiz onu takip etmiþ ve
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elleriyle gözlerini kapatmýþtý. Zahir, “Kimdir o?” derken,
göz ucuyla süzünce Rasûlullah (s.a.s.) olduðunu anlamýþ-
tý. Bu sýrada Hz. Peygamber (s.a.s.) þaka ile, “Bu köleyi
kim alacak?” diyor, Zahir ise, “Bana kimse kýymet biç-
mez ey Allah’ýn Rasûlü! Zira benim yüzüm çirkindir!”
deyince Hz. Peygamber (s.a.s.) þöyle buyurur: “Ey Zahir,
dýþtan bakanlar öyle fazla kýymet biçmeseler de senin Al-
lah katýnda deðerin çok büyüktür.”77

Bilhassa bu örnekte görülüyor ki, Hz. Peygamber
(s.a.s.), bir pazarcý esnafý veya bir köylü ile samimi bir or-
tamda þakalaþýyordu. Peygamber Efendimiz, böylesine,
halkýn arasýnda idi, onlardan biriydi.

Hasan-ý Basrî Hazretlerinden naklolunduðuna göre,
bir gün Peygamberimiz’in (s.a.s.) huzuruna yaþlý bir kadýn
(rivayete göre Zübeyr b. El-Avvam’ýn annesi Safiyye ha-
ným) gelir ve, “Ey Allah’ýn Rasûlü, cennete girmem için
Allah’a dua eder misin?” der. Peygamber Efendimiz de bu
soruya cevap olarak þaka ile, “Yaþlýlar cennete giremez.”
deyiverir. Kadýncaðýz buradaki latîfeyi anlamamýþ olacak
ki, aðlayarak geri gider. Bu esnada Peygamberimiz (s.a.s.)
orada bulunan sahâbîlere, “Varýn Safiyye kadýna haber
verin, Yüce Allah, yaþlý hanýmlarý 33 yaþýna indirip genç-
lik halleriyle cennetine alacaktýr!” buyurur.78

Þaka, dinlendirici, sevgiyi, manevî hazzý, huzur ve
þevk ortamýný artýrýcý, geliþtirici olmalý, iyi niyetle samimi
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ortamlarda yapýlmalý, paylaþma duygusunu güçlendirme-
li, sosyal bütünleþmeye ve diyaloða olumlu katký saðlama-
lý, kin, husumet ve müstehcenlikten, þeref ve haysiyetleri
lekelemekten, istihza (alay ve kiþiyi hafife almaktan), ifti-
radan ve kasýtlý olarak iþ gücü kaybýna uðratmaktan uzak
bulunmalýdýr. Bu anlamda Peygamber Efendimiz, özellik-
le çocuklara, kaldýramýyacaklarý aðýr þakalarýn yapýlmasýný
doðru bulmamýþtýr. Ahzab Savaþý (5/627) öncesinde hen-
dek kazýlýþý sýrasýnda yaþanan ilginç bir örnek bizi bu doð-
rultuda uyarýcý niteliktedir. Mekkeli müþrikler, çöl müþ-
rikleri ve Hayber Yahudilerinin de desteðiyle Medine’yi
yerle bir etmek için büyük bir ordu hazýrlýðýna giriþmiþler-
di. Durumu öðrenen Sevgili Peygamberimiz derhal hare-
kete geçti ve yapýlan istiþarî toplantýda hendek kazýlmasý-
na karar verildi. Peygamber Efendimiz bu iþ için seferber-
lik ilan etti ve eli kazma kürek tutan herkesi göreve çaðýr-
dý. Herkes, düþman gelip çatmadan hendeði kazabilmek
için vargücüyle çalýþýyordu. Henüz on yaþlarýnda bir ço-
cuk olan Zeyd b. Sâbit Hazretleri de bir ekibin tamamla-
yýcýsý olarak kendi hissesine düþen yerleri kazýyordu. Bir
ara yorgunluktan uyuyakalan Hz. Zeyd’in kazma ve küre-
ðini þakacý bir zât olan Umâre b. Hazm saklamýþ, Zeyd
uyanýp araçlarýný göremeyince üzülerek Hz. Peygamber’e
gitmiþti. Hz. Peygamber konuyu araþtýrdýktan sonra Hz.
Zeyd’e, “Ebû Rukkâd: Uykucularýn babasý!” diye takýlmýþ,
Umâre b. Hazm Hazretlerine de bu yaþta bir çocuða aðýr þa-
ka yapmanýn doðru olmadýðýný hatýrlatmýþtý.79

Bu örnekte Peygamber Efendimiz’in, Hz. Zeyd’e, ba-
þýna gelen olayýn bir þaka olduðunu iyice hissetmesini
saðlamak ve üzüntüsünü gidermek amacýyla “uykucularýn
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babasý!” diye takýldýðýný görüyoruz. Bu, bize, Peygamber
Efendimiz’in zaman zaman çocuklarla da þakalaþtýðýný
göstermektedir. Ancak, Hz. Peygamber’in, Hz. Umâre’ye
yaptýðý hatýrlatmaya bakýlýrsa çocuklara yapýlan þakalarýn
onlarýn yaþlarýna uygun olmasý gerektiði açýk bir þekilde
ortaya çýkmaktadýr.

Peygamber Efendimiz’in þakalarý bu ölçülere uymak-
taydý. O, güler yüzlüydü, insanlara samimi bir sevgi bes-
lerdi. Bu münasebetle her yaþ ve meslekten insanlar
O’nun yanýnda kendilerini rahat hissederlerdi. Dolayýsýy-
le O, Hz. Enes gibi bir çocukla, Zahir (r.a.) gibi bir köy-
lü veya pazarcý esnafý ile þakalaþtýðý gibi, Hz. Safiyye gibi
yaþlý bir hanýma da latîfe yapabiliyordu. O, güvenilirdi,
herkese güven telkin ederdi. O’nun her sözünün özel bir
anlam taþýdýðýný, þaka ile söylediklerinin de insaný rahat-
lattýðýný herkes bilirdi.

Biz de insanlarla iliþkilerde güler yüzlü, sevimli, sa-
mimi, iyi niyetli olur ve saygýlý davranýrsak hem Peygam-
ber Efendimiz’in bu doðrultudaki öðütlerine hem de þaka
ile ilgili ilke ve uygulamalarýna uymuþ oluruz.

Önemli olan, hayatý ve sorumluluklarý paylaþmak, in-
sanlarýn sevinç ve sýkýntýlarýna ortak olmak, hakkýn ya-
nýnda haksýzlýklarýn karþýsýnda yer almak, güven veren
bir kiþilikle herkese ümit vermek ve güven ortamýnýn yay-
gýnlaþmasýna katkýda bulunmaktýr.

Þaka, bu anlayýþa hizmet ettiði sürece anlamlý ve gü-
zel olur, insanlar arasýndaki samimiyeti artýracaðý gibi sý-
kýntýlarý azaltýr. Ýnsanýn, hayata daha bir coþku içinde
bakmasýný, zorluklar önünde saðlam durmasýný, mesleði-
ne ümitle baðlanmasýný saðlar. 
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ÞAÝRLERE ÝLGÝSÝ

Doðruyu, hakikati, gerçeði, duygu derinliði taþýyan
içten sözlerle ifadenin muhataba anlatýmda bir akýcýlýk,
bir kolaylýk ve bir rahatlýk saðlayacaðý bilinen bir husus-
tur. Þiir de hakikatýn hizmetinde sevimli bir anlatýmýn
oluþumuna katkýda bulunan sanat dallarýnýn baþýnda ge-
lir. Bilhassa Hz. Peygamber’in yaþadýðý devir itibariyle ba-
kýlýrsa þiirin toplum üzerindeki etkisinin tahminlerin üze-
rinde olduðu söylenebilir. 

Bu münasebetle biz bu baþlýk altýnda o devirde yaþan-
mýþ örneklerden yola çýkarak Sevgili Peygamberimizin þi-
ire bakýþý ve þairlere ilgisi konusunda ipuçlarý elde etme-
ye çaba göstereceðiz. 

Mescid-i Nebî’nin yapýlýþýnda Peygamberimiz (s.a.s.)
de bir iþçi olarak çalýþýyordu. Kendisine, “Ne olur, siz is-
tirahat buyurunuz, kerpiçleri biz taþýyalým ey Allah’ýn
Rasûlü!” diyenlere, “Siz de baþka kerpiç ve taþlarý taþý-
yýn!” der ve aralýksýz taþýmaya devam ederdi. Tabii ki, bu
durum, Muhâcirler ve Ensârýn þevkini artýrýyordu. Bu
Mescid, yükseliþi, ilerlemeyi, dayanýþmayý, birlik beraber-
liði temsil ediyordu, umutlu istikbalden müjdeler veriyor-
du. Müslümanlarýn, artýk, korku ve endiþe içinde kýrlar-
da, maðaralarda, gözden ýrak tenha yerlerde namaz kýl-
maya mecbur kaldýklarý günler gerilerde kalmýþtý. Ýþte bu
þanlý mabedin yapýmýný adým adým takip eden Peygambe-

135



rimiz (s.a.s.), sevinç içinde, -Abdullah b. Revâha’ya (r.a.)
ait olduðu sanýlan- þu beyitleri okuyordu: 

- Ey Rabbimiz! Yüklenip taþýdýðýmýz su kerpiç yükü,
Hayber’in hurma ve üzüm mahsulleriyle dolu yükünden
daha hayýrlýdýr ve daha temizdir. Þüphesiz ki hakiki hayýr
ve menfaat, ahiret ecir ve sevabýdýr. Allah’ým! Sen,
Ensâr’a ve Muhâcirlere merhamet buyur.

Hicretten sonra ilerleyen yýllarda bir gün Benî Te-
mim heyeti Medine’ye geldiler ve Mescid’e giderek -biraz
da sert bir üslupla- Peygamber Efendimizi evinden çaðýr-
dýlar. Sevgili Peygamberimiz bunlarýn kabalýðýný hoþ gö-
rerek yanlarýna çýktý. Temîm Oðullarý temsilcileri, kendi
þâir ve hatiplerine þiirlerini ve konuþmalarýný sunmak için
izin verilmesini istediler. Peygamberimiz (s.a.s.) izin verdi.
Bunun üzerine, Temim Oðullarý’na ait þâir ve hatipler
kendi kabilelerini öven þiirler söylediler, nutuklar verdiler. 

Bunlara karþý Hz.Peygamber’in (s.a.s.) emriyle hatip
olarak Sabit b. Kays, þair olarak da Hassan b. Sabit ve
Kâ’b b. Malik Hazretleri þiir ve hitabetlerini sundular.

Sonunda kafilenin ileri gelenlerinden Akra b. Habis,
Ýslâm þair ve hatiplerinin kendi hatip ve þairlerinden üs-
tün olduðunu, onlarýn söylediði sözlerin daha parlak, da-
ha etkili ve daha derin anlamlý olduðunu; ayrýca, ifadele-
rinde bir tatlýlýk, bir akýcýlýk bulunduðunu itiraf etti. Böy-
lece, Benî Temîm heyeti topyekün Müslüman oldu.80

Kâ’b b. Züheyr, câhiliye devrinde ünlü bir þair olarak
tanýnýrdý. Kardeþi Buceyr Müslüman olmuþtu. Ancak bu-
na Kâ’b’ýn caný fena hâlde sýkýlmýþ ve hiddetlenerek Hz.
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Peygamber’i hicveden þiirler söylemiþti. Kâ’b, bu þiirlerin-
de Peygamber Efendimiz’e hakaret ediyor; ayrýca, onun
hakkýnda “memur” tabirini kullanýyordu. Araplar bunu,
cinlerle iliþki kuranlar hakkýnda kullanýrlardý. O devirde
hitabet ve þiir, kýlýçtan daha keskin iki etkili silâhtý. Kâ’b
bu silâhý Ýslâm’ýn aleyhine olarak harekete geçirmiþ, esasa
iliþkin hususlara ve dinî deðerlere saldýrmýþtý.

Peygamber Efendimiz, prensip olarak genellikle þah-
sý ile ilgili hususlarý baðýþlardý, ama ortada Ýslâmî deðer-
lere bir hakaret/bir saldýrý söz konusu ise hemen hareke-
te geçer ve mütecavize/saldýrgana haddini bildirirdi. Ýþte
bu sebeple Peygamberimiz (s.a.s.) Medine-Ýslâm devleti
baþkaný olarak, Kâ’b b. Züheyr hakkýnda, gýyabýnda idam
kararý verdi. Nerede bulunursa hemen idam edilecekti.

Ýslâm’ýn Arap Yarýmadasý’nda giderek yayýlmasý
Kâ’b’ýn iþini zorlaþtýrmýþtý, dolayýsýyla bu durum, onun,
kaçýp saklanmasýný engelliyordu. 

Bunun üzerine iyi bir Müslüman olan kardeþi Buceyr,
þayet Kâ’b gelip Müslüman olursa baðýþlanýp baðýþlanma-
yacaðýný Sevgili Peygamberimiz’den sordu. Peygamber
Efendimiz’in baðýþlayacaðýný öðrenince kardeþine, Medi-
ne’ye gelip Müslüman olmasýný, bu takdirde affedileceði-
ni, aksi halde durumunun kötüye gideceðini bildirdi. Bu-
nun üzerine Kâ’b, ilk bakýþta tanýnmasýný önleyecek çöl-
de yaþayan bir arap kýyafetinde Medine’ye geldi ve bir
gün Peygamber Efendimiz’in meclisinde sohbet halkasýna
katýldý. Kâ’b, önce, kimliðini açýklamadan eman/güvenlik
diledi, Müslüman oldu, biat etti; kendisine eman verilin-
ce, “Þu anda Kâ’b, huzura gelip de Müslüman olarak bi-
at verseydi baðýþlar mýydýnýz?” diye sordu. “Evet” cevabý-
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ný alýnca da, “Ýþte Kâ’b huzurunuzdadýr.” diyerek kendi-
sini bildirdi ve kimliðini açýkladý. Bu kiþinin idam edil-
mek üzere aranan biri olduðunu fark eden sahâbîlerden
hiddetlenenler olduysa da Peygamber Efendimiz, Kâ’b’a
eman/güvenlik verildiðini ve baðýþlandýðýný belirtti. Bu-
nun üzerine, ünlü bir þair olan Kâ’b b. Züheyr, o sýrada
irticali olarak/hemen o sýrada bir þiir söyledi. “Peygamber
(s.a.s.) dünyayý aydýnlatan bir meþ’aledir, ýþýk saçarak et-
rafý aydýnlatan bir nurdur, þerri kesmek üzere gönderil-
miþ Allah’ýn bir kýlýcýdýr...” mýsralarýna gelince Peygam-
berimiz (s.a.s.) son derece duygulanmýþ ve memnuniyeti-
nin bir belirtisi olarak sýrtýndaki bürdeyi (hýrkayý) þaire
armaðan etmiþti. Bu sebeple bu þiir ilerde “Kasîde-i Bür-
de” diye ün yapmýþtýr.81

Kâ’b b. Züheyr, hatýra deðeri büyük olan bu hýrkayý
ömrü boyunca titizlikle korumuþtu. Hatta, Muaviye, on
bin dirhem vererek almayý denemiþse de Kâ’b vermemiþ-
ti. Ancak, Ümeyye Oðullarý’na mensup idareciler muhte-
melen siyasî gücü de arkalarýna alarak ve yirmi bin dir-
hem ödeyerek hýrkayý Kâ’b’ýn varislerinden almayý baþar-
mýþlardý.

Ýþte bu hýrka, tarihte, Emevîlerden Abbasîlere intikal
etmiþ, Yavuz Sultan Selim devrinde de mübarek emanet-
ler arasýnda Ýstanbul’a gelmiþtir. Osmanlýlar, Topkapý Sa-
rayý’nda mübarek emanetlerin korunduðu bu daireye
“Hýrka-i Saâdet Dairesi” adýný vermiþlerdir. Hýrka-i Þerîf,
hâlen Topkapý Sarayý’nda Hýrka-i Saâdet Dairesi’nde bu-
lunmaktadýr.
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Hz. Enes’in nakline göre Peygamber Efendimiz hicre-
tin altýncý yýlýnda yaklaþýk 1400 kiþi ile umreye niyetlendi,
fakat o yýl Kureyþliler þehre sokmadýlar, yapýlan görüþme-
ler sonunda bir antlaþma imzalandý ve geri dönüldü. Pey-
gamber Efendimiz ve Ashâb-ý Kirâm, ertesi yýl, antlaþma-
nýn getirdiði imkândan yararlanarak umre niyetiyle Mek-
ke’ye gittiler. Ashabýn þairlerinden Abdullah b. Revâha
(r.a.) bu sýrada, “Ey kâfir soyu! (Ey inkârcýlar!) Rasûl-i Ek-
rem’in (s.a.s.) yolundan savulun! Bugün nusret ve zafer bi-
zimdir (Allah’ýn yardýmý ile zafere eriþmiþizdir). Eðer kö-
tülükle önümüze çýkarsanýz sizi periþan ederiz...” anlamý-
na gelen þiirini okuyordu. Bu sýrada Hz. Ömer, “Burasý
Harem-i Þerîftir, edep yeridir. Rasûlullah’ýn (s.a.s.) huzu-
runda ve Harem’de þiir söylemen yakýþýk alýr mý?” diyerek
müdahale etmek istemiþse de Peygamber Efendimiz þöyle
buyurur:

- Ey Ömer! Abdullah Ýbn Revâha’yý kendi hâline bý-
rak! (Þiir söylemesine engel olma!) Zira (Þu gün, þurada,
þu esnada) Ýbn Revâha’nýn sözlerinin kâfirlere etkisi, ok
atmanýn etkisinden daha kuvvetlidir.82

Ashâb-ý Kirâm’dan Seleme b. El-Ekva’ Hazretlerinin
anlattýðýna göre Peygamber Efendimiz’le birlikte Hayber
seferine giderken bir Ýslâm askeri orada bulunan þair Âmir
b. Ekva’a, “Ey Âmir, kýsa vezinli þiirlerinden bize bir parça
dinletir misin?” diye ricada bulununca, Âmir, bineðinden
inerek güzel þiirlerle kafile develerini yollandýrmaya baþla-
dý. Kafilede bulunanlar da bunu hazla dinliyorlardý.
Âmir’in okuduðu þiirin bir bölümü þu anlama geliyordu:
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- Allah’ým! Sen bize hidayet etmemiþ olsaydýn, bize
doðru yolu göstermemiþ ve rahmet etmemiþ olsaydýn, biz
muhakkak þaþýrýrdýk. Hayatýmýz senin rýzana eriþme yolun-
da feda olsun. Bizi iþleyegeldiðimiz geçmiþ günahlardan
yarlýða! Düþmanla karþýlaþýrsak ayaklarýmýzý sabit kýl. Gö-
nüllerimize, sükûnet ve metanet koy. Rabbimiz, müþrikleri
haykýrarak üzerimize kýþkýrtan din düþmanlarýnýn saptýr-
mak için çaðýrdýðý kötü yollardan þiddetle kaçýnýrýz... 

Âmir Hazretlerinin okuduðu bu güzel þiiri Peygam-
ber Efendimiz de dinliyordu. Hatta, “Þiir söyleyerek de-
veleri yollandýran kimdir?” diye sordu. Ashâb, “Âmir b.
Ekva’dýr” dediler. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz,
“Allah, Âmir’e rahmet etsin!” diye dua etti. 

Cabir b. Semure’nin bildirdiðine göre Ashâb-ý Kirâm,
Peygamber Efendimiz’in de aralarýnda olduðu meclislerde
kimi zaman câhiliye devrinde geçen þeylerden bahseder-
ler, karþýlýklý þiir söylerlerdi de Peygamberimiz (s.a.s.) su-
sar veya tebessüm ederdi. Bu bahislerde genellikle Ýslâm’-
dan önceki dönemde insanlarýn ne denli anlamsýz ve boþ
þeyler peþinde koþtuklarý hiciv üslubuyla anlatýlýrdý.

Þemâil ile ilgili eser sahibi Hâce Mehmed Raif Efen-
di bu þiirlerin içeriði ile ilgili iki örnek verir:

Ashâb-ý Kirâm’dan biri, câhiliye devri ile ilgili bir
hâdiseyi þiirinde þöyle naklediyordu: 

- Hiçbir kabilenin putu bizim kabileninki kadar kendi-
ne tapanlara fayda verici olmadý. Zira biz, putumuzu süt ku-
rusundan imâl etmiþtik. Günün birinde bir kýtlýk olmuþtu da
putu parça parça edip kabile fertlerine taksim ettik. Böylece
hem kabile hem de bizim ev halký kýtlýktan kurtuldu.
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Ashâb’dan bir diðeri de þiir yoluyla câhiliye devrin-
den þöyle bir hatýrasýný naklediyordu: 

- Bir gün bizim kabilenin putunun üstüne bir tilki çý-
kýp yüzüne gözüne pisledi, hatta putun gözü pislikten ka-
pandý. Ben bu durumdan etkilenip, “Bu nasýl ilâhlýktýr!
Tilki gelip üstüne pisliyor da o buna engel olmak için hiç-
bir güç gösteremiyor.” diye düþündüm ve bu hâdiseden
sonra puta tapmaktan vazgeçip Müslüman oldum.83

Ýþte, ashâbýn, Peygamber Efendimiz’in de bulunduðu
topluluklarda câhiliye devri ile ilgili söyledikleri þeyler, o
devrin sapýk inanýþ ve geleneklerini kötüleyen bu kabil
þeylerdi. Böylece, eskiden önemle peþinden gittikleri put-
perestlik yolunun ne denli gülünç olduðunu, buna karþý-
lýk Ýslâm’ýn hayata getirdiði deðerlerin ne kadar tutarlý,
anlamlý ve güzel olduðunu anlamýþ oluyorlardý.

Þerid es Sakafî diyor ki: 

- Bir gün Rasûlullah (s.a.s.) bir yere gitmek üzere bir
hayvana binmiþti, ben de terkisine binmiþtim. Giderken
Peygamber Efendimize Umeyye b. Ebi’s-Salt’ýn þiirlerin-
den okuyordum, “Allah’ýn birliði ve öldükten sonra tek-
rar dirilme”den bahseden mýsralarý okudukça Peygambe-
rimiz (s.a.s.) hoþ görerek daha da okumamý istiyordu. Bu
þekilde yüz beyit okumuþtum. Tamamladýktan sonra Pey-
gamberimiz (s.a.s.), “Umeyye, Müslümanlýða yaklaþmýþ!”
buyurdu.84

Hz. Âiþe’nin bildirdiðine göre Peygamber Efendimiz
Mescid-i Nebî’de þair Hassan için yüksekçe bir yer yap-
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týrmýþtý, oraya çýkarak Sevgili Peygamberimiz’in naatýný
okurdu. Müþriklerin, Müslümanlarý hicivlerini reddeder,
Müslümanlarý över, inkârcýlarý kötülerdi. 

Hassan, naatlarý okudukça Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) bu-
yururlardý ki: “Cenâb-ý Hak -müþriklerin ezasýný def ey-
ledikçe- Hassan’ý ruhulkudüs ile teyit etsin! Allah, ona,
Müslümanlarýn yanýnda ve düþmanlara karþý üstün þiir il-
hamý versin!”

Görüldüðü gibi Peygamber Efendimiz, doðruyu, ger-
çeði ve güzellikleri coþkulu duygularla anlatan þairlere
engel olmamýþ, onlarýn þiirlerini dinlemiþ, uygun içerikli
bu kabil þiirlerden manen haz almýþ, yukarýdaki örnekler-
de görüldüðü gibi bazen heyecanlanarak hýrkasýný þaire
armaðan etmiþ, bazan þair hakkýnda dua etmiþ, bazan de
farklý mülâhazalarla engellenmek istenen þaire þiirini icra
imkâný vermiþtir. 

Müslümanlar, böyle bir peygambere inanmanýn þu-
uru içinde estetik duygularýný ve sanat anlayýþlarýný geliþ-
tirmeye, ruhlarýný ve gönüllerini arýndýrmaya özen gös-
termelidirler. Ayrýca, bütün bunlarý Ýslâm’a daha iyi hiz-
met edebilmek, insanlara Ýslâm’ý daha güzel anlatabilmek
niyetiyle yapmalýdýrlar.
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ÝNSANLARIN KALBÝNÝ KAZANMASI

Ýslâm’da en önemli ve en sevaplý iþlerden biri, insan-
larýn gönüllerini Ýslâm’a kazanma hizmetidir. Peygamber
Efendimiz, insanlarýn gönüllerini Ýslâm’a ýsýndýrma konu-
sunda çok duyarlý davranýr, bir kiþinin bile Ýslâm’a kaza-
nýlmasýný maddî kýymeti yüksek olan kýzýl develere sahip
olmaktan deðerli tutardý. O’nun, insanlarýn gönlünü kaza-
narak Ýslâm’a adým atmalarýný saðlama hususundaki titiz-
liði, yaþanmýþ örnekler tetkik edilirse kolayca anlaþýlabilir. 

Buhârî’de naklolunduðuna göre Hz. Peygamber (s.a.s.)
Necd tarafýna bir askerî birlik göndermiþ, bölgede yürütü-
len askerî harekât neticesinde Benî Hanife’den Sümame b.
Usal adlý biri esir alýnarak Medine’ye getirilmiþ ve Mes-
cid’in direklerinden birine baðlanmýþtý. Rasûlullah (s.a.s.),
Mescid’e çýktýðýnda, “Ey Sümame, gönlünden ne geçiri-
yorsun?” diye sordu. Sümame, bu soruya þu cevabý verdi:
“Gönlümde hayýr ümidi var ey Muhammed! Þayet sen be-
ni öldürürsen kanlý bir caniyi öldürmüþ olursun, eðer kur-
tuluþ akçesi için mal istersen, ne kadar istersen veririm!”

Peygamberimiz (s.a.s.), Ýslâm’ý teblið ile onu Müslü-
manlýða davet etti, ancak o bunu kabul etmedi. Görüþme-
ler ikinci ve üçüncü gün de bu þekilde devam etti. Karþý-
lýklý sorular cevaplar tarzýnda konuþmalar oldu, fakat Sü-
mame Ýslâm’a hâlâ mesafeli duruyor, Hz. Peygamber ise
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bu mesafenin giderek kýsalmasýný ve Sümame’nin Ýslâm’a
doðru bir adým atmasýný sabýrla bekliyordu. 

Peygamber Efendimiz, bir süre daha geçince
Sümâme’nin salýverilmesini ashâbýna emretti. Böylece, Sü-
mame, hiçbir karþýlýk alýnmaksýzýn salýverildi. Acaba Sü-
mame ne yapacaktý? Herkes bunu merak ediyordu. Çoðu
kimsenin, memleketine döneceðini sandýðý bir sýrada Sü-
mame, yýkanýp temizlenmiþ olarak Peygamberimiz’in
(s.a.s.) huzuruna geldi, Müslüman olarak þöyle dedi:

- Ey Muhammed! Vallahi, þu yer üzerinde bana senin
yüzünden daha düþman bir yüz yoktu. Fakat bu sabah, se-
nin mübarek sîman bana, yüzlerin en sevimlisi göründü.
Vallahi ben dinler içinde en çok senin dinine düþmandým.
Fakat bu sabah senin dinin bana göre dinlerin en sevimli-
sidir. Vallahi ben memleketler arasýnda en çok þu senin
þehrinden nefret ediyordum. Fakat bu sabah, senin içinde
bulunduðun þehir bana göre þehirlerin en sevimlisidir.85

Ýbn Hiþam’ýn “es-Sîretü’n-Nebeviyye” adlý eserinde
þu bilgiler yer alýyor: Müslüman olduktan sonra da
Sümâme’ye yemek çýkarýldý, sabah akþam deve sütü ik-
ram edildi. Daha düne kadar hepsini yiyip içtiði hâlde
doymaz gibi davranan Sümâme’ye bugün ayný miktar ye-
mek ve sütün fazla gelmiþ olmasý, sahabeyi hayrette bý-
raktý. Hz. Peygamber (s.a.s.) þu yorumla sahâbenin mera-
kýný giderdi:

- Bunda þaþýlacak bir þey yok! Ýnkârcý, hiç doymaya-
cakmýþ gibi, sanki yedi aðzý ve yedi midesi varmýþ gibi yer.
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Müslüman ise açgözlü deðildir; o, bir aðzý ve bir midesi
olduðunun farkýndadýr.86 Birkaç gün sonra Sümâme,
Rasûlullah’ýn (s.a.s.) tavsiyesi üzerine umre için Mek-
ke’ye gitti. Mekke ileri gelenleri, Ýslâm’a girdiði için onu
kýnamak istedilerse de o buna aldýrýþ etmedi, umre ziya-
retini tamamladý. Ancak, müþriklerin bu tavýrlarýna kýza-
rak memleketine dönünce Mekkeliler için çok önemli
olan tahýl sevkiyatýný durdurdu. Yani Mekkeli müþriklere
ambargo koydu.

Bunun üzerine Mekkeliler Hz. Peygamber’e (s.a.s.)
mektup yazdýlar, Ýslâmiyet’in akraba ve sýla-i rahim konu-
sundaki emirlerini de hatýrlatarak tahýl sevkiyatýnýn tek-
rar baþlatýlmasýný istediler. Peygamberimiz (s.a.s.) Hz.
Sümâme’ye mektup gönderdi. Böylece, Yemâme bölge-
sinden Mekke’ye tahýl sevkiyatý tekrar baþlamýþ oldu.87

Bu olaydan anlýyoruz ki, Peygamberimiz (s.a.s.), bir
insaný Ýslâm’a kazanmayý dünya ve içindeki her þeyden
daha kýymetli tutmaktadýr. Ayrýca, henüz Müslüman ol-
madýklarý hâlde Mekkelilere tahýl sevkiyatýný baþlatmasý
ve insafý elden býrakmamasý da dikkati çekmektedir.88

Mekkeli müþriklerin tek taraflý olarak barýþ antlaþ-
masýný bozmasý üzerine Peygamber Efendimiz hicretin se-
kizinci (630) yýlýnda on bin kiþilik askerî güçle Mekke
fethi seferine yönelmiþti. Mekke’ye yaklaþýk 16 km. me-
safedeki Merruzzahran denilen bir vadide konaklamýþ ve
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akþam olup da hava kararýnca askerlerine meþale yaktýr-
mýþtý. Ýslâm ordusunun Mekke’ye doðru yol almakta ol-
duðunu duyan baþta Ebû Süfyan olmak üzere Mekke ile-
ri gelenleri Medine yoluna çýktýklarýnda on bin askerin
yaktýðý meþalenin oluþturduðu muhteþem manzara karþý-
sýnda þaþýrdýlar ve olup biteni öðrenmek üzere o istika-
mette yola koyuldular. Merruzzahran’a yaklaþtýklarýnda
ön karakollarda görev yapan nöbetçilerce yakalanýp geti-
rildiler. Peygamber Efendimiz’in isteði üzerine Ýslâm or-
dusu resmî geçit yaptý; Muhâcirler, Ensâr ve farklý kabi-
lelere mensup Müslümanlar, ellerinde bayrak, sancak ve
flamalarý olduðu hâlde baþlarýndaki görevli komutanla-
rýyla birlikte yürüdüler. Ensâr’ýn sancaktarý olan Sa’d b.
Ubâde (r.a.), Ebû Süfyan’ýn hizasýndan geçerken sesini
ona duyuracak tarzda, “Bugün en büyük savaþ günüdür.”
anlamýnda bir söz söylemiþti. Ebû Süfyan’ýn bundan ra-
hatsýz olduðu ortaya çýkýnca Rasûl-i Ekrem (s.a.s.), “Sa’d
yanlýþ söylemiþtir; bugün, Yüce Allah’ýn, ezan sesleriyle
Kâbe’nin þanýný yükselteceði bir gündür. Bugün Kâbe’nin
tevhid elbisesi ile giydirileceði (Kâbe’nin tevhid ve tekbir-
le þanlanacaðý) bir gündür.” buyurdu.89

Mekkeli müþriklerin yapabileceði bir þey yoktu. Erte-
si gün Ýslâm ordusu, galibiyeti saðlamýþ olarak dört bir
yandan þehre girdi. Peygamber Efendimiz de bugünleri
kendisine lutf u keremiyle gösteren Yüce Allah’a þükrede-
rek, O’nun adýný zikrederek þehre giriyor ve ortalýðýn
gösteriþli nümayiþlere sahne olacaðýný hayal eden müþrik-
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ler, karþýlarýnda Hak Teâlâ’ya yalvaran bir Peygamber gö-
rüyorlardý. Rasûl-i Ekrem Efendimizin çadýrý Hacun de-
nilen yere kurulmuþtu. Vaktiyle Müslümanlar aleyhine
Kinaneoðullarý ile Kureyþ müþriklerinin inkâr ve küfür
üzere and içtikleri bu yerde þimdi muzaffer Ýslâm ordusu-
nun fatihi ve insanlýðýn kurtarýcýsý Sevgili Peygamberimi-
zin sancaðý dalgalanýyordu. Mekke döneminde Peygam-
berliðin yedinci ve onuncu yýllarý arasýnda üç yýl boyunca
Müslümanlar Mekkeli müþriklerce Þi’b-i Ebî Talib diye
tarihe geçmiþ olan mahallede sosyal boykot ve ekonomik
ablukaya alýndýklarý zaman iþte buraya kurduklarý çadýr
çevresinden kontrollerini sürdürmüþler ve üç yýl boyunca
Müslümanlara gerçekten de dayanýlmasý çok zor acýlar
yaþatmýþlardý. Þimdi ise durumlar deðiþmiþti; müþriklerin
çadýrý yýkýlmýþ, Peygamber Aleyhisselâm’ýn çadýrý kurul-
muþ, þehrin hâkimiyeti Müslümanlarýn eline geçmiþti. 

Þartlar elveriþli hâle gelince Peygamber Efendimiz
Hacun’dan devesine binerek önünde, ardýnda, saðýnda,
solunda ashâb saf baðlamýþ olduðu hâlde Fetih sûresini
okuyarak Kâbe’ye ulaþtý ve tavaf etti. Sonra, “Hak geldi,
bâtýl yýkýlýp gitti. Zaten bâtýl yýkýlmaya mahkumdur.”
(Ýsrâ, 17/81) anlamýndaki âyeti okuyarak putlarý birer bi-
rer kýrýp temizledi. Daha sonra Sevgili Peygamberimiz
Kâbe kapýsýndan içeri girdi ve içerideki tevhide aykýrý þey-
leri de temizledikten sonra iki rekât namaz kýldý, Yüce Al-
lah’a hamd ü sena ve dua ederek bir süre kaldýktan sonra
kapýyý açarak dýþarý çýktý. Kâbe’nin içi ve dýþý put ve ben-
zeri tevhide aykýrý þeylerden arýndýrýlmýþ, Kâbe-i Muazza-
ma, Hz. Ýbrahim’in bina ettiði tevhid kimliðine bürünmüþ-
tü; artýk, Kâbe, tekbirle, ezanla, kametle hülâsa tevhidle
þanlanacaktý. Fetih günü tarihe böyle bir gün olarak geçe-
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cekti; gaye, Kâbe’nin tevhid elbisesine büründürülmesi ve
insanlarýn gönüllerinin Ýslâm’a yakýnlaþtýrýlmasý idi. Öyle
de oldu; Peygamber Efendimiz, yirmi yýldan beri Müslü-
manlarý ezmeye çalýþan þimdi ise soluklarý kesilmiþ Ku-
reyþliler baþta olmak üzere tüm insanlýðý ilgilendiren bir
hutbe irad etti. Tarihe fetih hutbesi diye geçen bu hitabe-
sinde Hz. Peygamber (s.a.s.), Yüce Allah’a hamd ü sena et-
ti, var ve bir olup eþi benzeri bulunmadýðýný belirtti,
O’nun yardýmý ile düþmanlarýn hezimete uðradýðýný ifade
ile en baþta kan davalarý olmak üzere bütün câhiliye âdet-
lerinin ortadan kaldýrýldýðýný, sadece Kâbe hizmeti ve ha-
cýlara su daðýtýmý iþinin bunlarýn dýþýnda tutulduðunu söy-
ledi. Câhiliye gururundan vazgeçilmesini, babalarla ve
soylarla büyüklenmekten uzak durulmasýný ifade ederek
bütün insanlarýn Âdem Aleyhisselâm’ýn soyundan geldik-
lerini, onun da topraktan yaratýldýðýný hatýrlattý. Bunun
peþinden, “Ey insanlar! Doðrusu biz sizi bir erkekle bir di-
þiden yarattýk ve birbirinizle tanýþmanýz için sizi kavimle-
re ve kabilelere ayýrdýk. Muhakkak ki Allah yanýnda en
deðerli olanýnýz, O’ndan en çok korkanýnýzdýr...” (Hucûrât,
49/13) mealindeki âyeti okudu. 

Bütün bunlar olurken Peygamber Efendimizin karþý-
sýnda kimler duruyordu? Müslümanlarý dinden uzaklaþ-
týrmak için develere baðlayýp kýzgýn kumlar üzerinde çýp-
lak vücutlarýyla sürükleyenler, Müslümanlarý, Allah’a ve
Peygamber’e olan baðlýlýklarý sebebiyle ellerindeki kanlý
mýzraklarla delik deþik edenler, Bedir’de, Uhud’da ve
Hendek’te Müslümanlarý yok etmek için kýlýçlarýný bile-
yenler, evet dünün bütün zalimleri ve hainleri iþte þimdi
kollarý kanatlarý kýrýlmýþ güçsüz bir vaziyette duruyorlar-
dý. Bunlarýn hepsi iþledikleri insanlýk suçu itibariyle belki
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on kere, yüz kere idamý haketmiþlerdi. Fakat her zaman
insanlarýn gönüllerini Ýslâm’a kazanmayý ön plânda tutan
Rasûl-i Ekrem Efendimiz, karþýsýndakileri bir süre süz-
dükten sonra onlara, “Ey Kureyþ topluluðu! Size ne yapa-
caðýmý sanýyorsunuz?” diye sordu. O ana kadar inkârcý-
lýkta direnen maðrur Kureyþliler, “Hayýr ümit ediyoruz,
çünkü sen, saygýdeðer bir kardeþsin ve saygýdeðer bir kar-
deþ evlâdýsýn.” diye cevap verdiler. Aslýnda onlar baþtan
beri Peygamber Efendimiz’in dürüstlüðünü, güvenilirliði-
ni ve saygýder oluþunu biliyorlardý. Ama, çeþitli sebepler-
le ve bilhassa gururlarý yüzünden ona karþý durmuþlar ve
Ýslâm’a yaklaþmamýþlardý. Ne var ki, kýlýçlarý kýrýlýp, hü-
kümleri sona erince çok önceden bildiklerini geç de olsa
itirafa mecbur kaldýlar. En sonunda Sevgili Peygamberi-
miz onlarýn hayâl bile edemiyecekleri bir âlicenaplýk, bir
cömertlik, bir müsamaha göstererek genel af ilan etti.90

Çünkü bugün, Kâbe’nin tekbirle, ezanla þanlanacaðý,
tevhid elbisesini giyeceði ve insanlarýn gönüllerinin
Ýslâm’a yakýnlaþtýrýlacaðý gündü. Öðle vakti olduðunda
Bilâl-i Habeþî Hazretleri Kâbe’nin damýna çýkarak ezaný
okuyunca Rasûl-i Ekrem’in (s.a.s.) müjdeleri birer birer
tecelli etti; gönüller hazla doldu, ezanýn ve tevhidin nuru
her yaný doldurdu. Öðle namazý kýlýndýktan sonra Pey-
gamber Efendimiz, Safa tepesinde Kureyþ’in Ýslâm üzere
biatlarýný kabul etti. Böylece, Sevgili Peygamberimiz’in
ana gayesinin, insanlarýn gönüllerini Ýslâm’a ýsýndýrmak
olduðu bir kez daha anlaþýlmýþ oldu.    
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Ýnsan topluluklarýnýn gönüllerinin kazanýlmasý ve
Ýslâm’a yaklaþtýrýlmalarý konusunda üçüncü örneðimiz
Taif halkýnýn yapýp ettiklerine karþý Peygamber Efendimi-
zin tavýrlarý ve üslubu olacaktýr.

Peygamber Efendimiz’in Taif ’e iki seferi vardýr. Bi-
rincisi Mekke döneminin onuncu yýlýnda (620) ilk Müs-
lümanlardan Hz. Zeyd ile Taiflileri Ýslâm’a davet ve Müs-
lümanlara bir dýþ destek saðlamak için yaptýðý yolculuk-
tur. Bu davete Taifliler Peygamber Efendimizi taþlamakla
cevap vermiþlerdi. Sevgili Peygamberimiz dileseydi, Yüce
Allah’ýn emriyle, görevli melekler Mekke ve Taif etrafýn-
daki daðlarý birbirine kavuþtururlar ve bu iki þehirde ya-
þayan azgýn putatapýcýlar helâk olabilirlerdi. Fakat, Hz.
Peygamber, onlarýn helâk olmalarýný istemedi, soylarýn-
dan Allah’ýn birliðine inanan bir topluluðun günün birin-
de ortaya çýkmasýný diledi ve ümit etti. Peygamber Efen-
dimiz’in peygamberlik süresince karþýlaþtýðý engeller ve
maruz kaldýðý sýkýntýlar arasýnda en dehþetli olanlarýndan
biri Taif dönüþü karþýlaþtýklarýydý. O, Hz. Âiþe’nin bir so-
rusuna verdiði cevapta bunu belirtmiþti. Bu durum onun
Taiflilerle ilgili hayýr temennisinin önemini bir kat daha
artýrmaktadýr.91

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Taiflilerle ikinci karþýlaþma-
sý birinciden yaklaþýk on yýl sonrasýna rastlar (8/630). Bu
defa bir savaþ hâli sözkonusudur. Hevazinliler Müslü-
manlarla yaptýklarý savaþta bozguna uðramýþlar, Evtas’ta-
ki direniþleri de kýrýlýnca Taif kalesine sýðýnmýþlardý. Müs-
lümanlar da düþmana destek verdikleri için Taif ’i kuþat-
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mýþlardý. Üstelik, birinci Taif yolculuðunda sekiz-on kiþi
ile yaptýklarý taþlama iþini bu defa bütün Taif halký ve
kendilerine sýðýnanlarla birlikte yapacak güce sahip deðil-
diler. Çünkü, kaleden dýþarýya bir adým bile atamýyorlar-
dý. Ancak þehrin surlarý saðlam olduðundan Müslümanlar
da þehre giremiyorlardý. Müslümanlardan bazýlarý öteden
beri kendilerine düþmanlýðýyla tanýnan Taifliler hakkýnda
beddua etmesini Rasûl-i Ekrem’den (s.a.s.) istemiþlerse
de o bunu kabul etmedi ve, “Allah’ým! Onlara, doðru yo-
lu göster!” diye dua etti. Çünkü O, insanlarý sürekli ka-
zanmak, gönülleri Ýslâm’a ýsýndýrmak istiyordu.92

Hz. Peygamber kuþatmayý terk ederek Mekke’ye, ora-
dan da Medine’ye döndü. Bu hadiseden yaklaþýk bir yýl
sonra Taiflilerden bir heyet gelerek Müslüman olduklarýný
Peygamber Efendimiz’e ilettiler. Böylece Sevgili Peygambe-
rimiz, insanlarýn gönüllerini Ýslâm’a kazanma davasýnda
önemli bir zafer daha kazanmýþ oldu. Kýlýçla açýlamayan
Taif kalesinin kapýlarý þimdi gönüllü olarak açýlýyordu.

Ýslâm tarihinde “Müellefe-i kulûb: Kalpleri Ýslâm’a
ýsýndýrýlmak istenilenler” anlamýna gelen bir kavram var-
dýr. Bu uygulama ilk defa 8/630 yýlýnda cereyan eden He-
vazin/Huneyn savaþýndan sonra ortaya çýkmýþ, buna göre
Hz. Peygamber, Hakim b. Hizam, Uyeyne b. Hýsn, Safvan
b. Ümeyye, Ebû Süfyan ve oðlu Muaviye gibi Kureyþ’in
ileri gelenlerine ganimetten fazlaca pay ayýrmýþtý. Böyle
bir uygulama ile Peygamber Efendimizin güttüðü gaye,
bu zamana kadar Ýslâm’a uzak duran ve düþmanlýkta aþý-
rý giden kiþilerin gönüllerini Ýslâm’a ýsýndýrmaktý. Nite-
kim, Safvan b. Ümeyye gibilerinin Ýslâm’a hemen girme
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düþüncesi taþýmadýklarý hâlde ikramlara eriþince Ýslâm’a
yakýnlaþtýklarý görüldü. Önemli olan, böyle bir sonucun
alýnabilmesiydi. Peygamber Efendimiz’in müellefe-i
kulûb uygulamasý ile bu gerçekleþti.  

Bu konuda sonuç olarak þunlar söylenebilir:

Peygamber Efendimiz, ömrü boyunca insanlarýn gön-
lünü Ýslâm’a kazanmak için çaba göstermiþtir. Bu sebeple
insanlar arasýnda hiçbir fark gözetmeksizin herkesle yaki-
nen ilgilenmiþ, bir kiþinin gönlünü Ýslâm’a kazanmayý o
zaman için maddi kýymeti çok yüksek olan kýzýl develere
sahip olmaktan üstün tutmuþtur. Bir eline Ay’ý öteki eline
Güneþ’i koysalar bile insanlara Ýslâm’ý ulaþtýrma/teblið ve
gönüllerini kazanma çabasýndan vazgeçmeyeceðini söyle-
miþtir. Sýrf, Ýslâm’ý, insanlara doðru biçimde anlatabilmek
ve insanlýðýn geleceðinden ümitvar olmak gayesiyle þahsý-
na yönelen sýkýntýlarý sabýrla karþýlamýþ, beddua etmemiþ;
her zaman, insanlar için Allah’tan hidayet dilemiþtir.

Bize düþen de Peygamber Efendimizi örnek alarak in-
sanlarla iliþkilerde Ýslâm’ý iyi temsil etmek; söz, tutum ve
davranýþlarýmýzla onlarýn gönüllerini kazanmak olmalýdýr. 
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ÝÇ BARIÞA ÖNEM VERMESÝ

Ýslâm dini, temelde birlik, beraberlik içinde, bir duvarý
tutan tuðlalar gibi veya bir bedenin organlarý gibi birbiriyle
kenetlenmiþ bir toplum oluþturmayý hedefler. Bu münase-
betle Sevgili Peygamberimiz, iç barýþa çok önem vermiþ, ih-
tilâflarý anýnda bastýrmaya çalýþmýþ, dargýnlarý barýþtýrmýþ,
kavgalarý önlemiþ, ömrü boyunca Ýslâm toplumunun birlik
beraberliðini korumak için büyük çaba göstermiþtir. 

Yüce Allah, Kur’ân-ý Kerîm’de “Gerçek mü’minlerse-
niz Allah’tan korkun, aranýzý ýslah edin, Allah ve Rasûlü-
ne itaat edin” (Enfâl, 6/1) buyurmaktadýr. Yine Kur’ân-ý
Kerîm’de Allah’ýn ipine (Ýslâm’a) sýmsýký sarýlmamýz, par-
çalanmaktan ise kaçýnmamýz gerektiði vurgulanmakta ve
Yüce Allah’ýn nimeti sayesinde kardeþ olduðumuz ve bu-
nun sonucunda gönüllerde birleþtiðimiz gerçeði hatýrlatýl-
makta (Âl-i Ýmran, 3/103), ayrýca, “Mü’minler ancak kar-
deþtirler. Öyleyse kardeþlerinizin arasýný düzel-
tin...”(Hucûrat, 49/10) denilmektedir.

Peygamber Efendimiz’in iç barýþ ve birlik beraberlik
ile ilgili þu öðüt ve uyarýlarýna da dikkat etmemiz gerekir.
Sevgili Peygamberimiz þöyle buyuruyor:

- Size, birlik hâlinde olmanýzý, ayrýlýp daðýlmaktan
þiddetle kaçýnmanýzý tavsiye ederim...93
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- Cemaatten ayrýlmayýnýz. Þunu biliniz ki sürüden ay-
rýlaný kurt kapar.94

- Allah’ýn yardýmý cemaatle (toplulukla) beraberdir.
Cemaatte (birlik beraberlikte) rahmet ve ayrýlýkta azap
vardýr.95

Peygamberimiz’in (s.a.s.) bildirdiðine göre Allah en
çok sulh olmaya yanaþmayan inatçý hasým kiþiye buðze-
der.96 Ayrýca, Rasûl-i Ekrem’in (s.a.s.), “insanlarýn aralarý-
ný bulmak için aslý olmadýðý halde bir hayrý söyleyenin
yalancý sayýlmayacaðýný” belirtmiþ olmasý da barýþ ortamý-
nýn yaygýnlaþtýrýlmasýna verilen önem açýsýndan oldukça
ilginçtir.97

Bu konuyu, Sevgili Peygamberimiz’in iç barýþý saðla-
mak ve insanlarýn arasýný ýslaha dair çabalarýndan örnek-
ler naklederek daha kolay anlayabiliriz.

5/627 Yýlýnda Mustalikoðullarý ile Ýslâm ordusu ara-
sýnda Müreysi denilen yerde bir savaþ meydana gelmiþti.
Mustalikoðullarý’nýn ansýzýn Meniye’ye saldýrmak üzere
hazýrlýk yapmakta olduklarý haberini alan Hz.Peygamber,
onlardan önce davranarak plânlý bir karþý hücumla onla-
rý hazýrlýk aþamasýnda yakalamýþ ve parlak bir zafer ka-
zanmýþtý. Ýþte o günlerde Ýslâm ordusundan Muhâcirlere
ve Ensâra su taþýyan iki kiþi arasýnda Müreysi’deki kuyu
baþýnda tartýþma çýktý. Ensârýn temsilcisi Medine’nin yer-
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lilerini, Muhâcirlerin temsilcisi ise Muhâcirleri yardýma
çaðýrýnca ortalýk karýþtý. Durumdan haber alan Peygam-
ber Efendimiz derhal olay yerine gitti ve iki taraf arasýn-
da meydana gelen bu gerginliði giderdi. Çünkü, böyle,
sudan sebeplerle kavga etmek cahiliye çaðýna ait bir anla-
yýþtý. Ýslâm ise kavgacýlýðý yasaklamýþ, bunun yerine ülfe-
ti, yani iyi iliþki kurarak geçimli ve uyumlu olmayý getir-
miþti. Üstelik Ýslâm’ýn yayýldýðý bu ilk dönemde münafýk-
lar, Müslümanlarýn arasýný açarak kavga meydana getir-
mek için sinsice plânlar yapýyorlar, tuzaklar kuruyorlardý.
Nitekim yukarýda nakledilen olayda da Ensâr ile
Muhâcirler arasýnda meydana gelen bu gerilimi fýrsat bi-
len münafýklar bu olayý Medine’ye taþýyarak gerilimi kav-
gaya dönüþtürmeyi denedilerse de baþarýlý olamadýlar.
Çünkü, Müslümanlar birbirinin din kardeþi idiler. Din
kardeþlerinin ise haksýz yere kavga etmeleri uygun olmaz-
dý, bir yerde herhangi bir kavga veya sert bir tartýþma baþ-
lamýþ olsa bile Hz. Peygamber (s.a.s.) buna hemen engel
olurdu. 

Bir gün muhtemelen ikindi vaktine doðru Kubalýlar-
dan Amr b. Avf oðullarý arasýnda ihtilâf çýkmýþ ve hýzla kav-
gaya dönüþmüþtü. Hatta bu esnada kavga edenler arasýnda
birbirine taþ atanlar bile olmuþtu. Peygamber Efendimiz bu
olayý duyar duymaz ashabdan Übeyy b. Kâ’b ve Süheyl b.
Beyzâ Hazretlerini de yanýna alarak derhal Kuba’ya gitti,
olaya el koydu, antlaþmazlýðý önlemeye ve kavgayý yatýþtýr-
maya çalýþtý. Hatta bu sýrada namaz vakti girmiþti ve Me-
dine’de Mescid-i Nebî’nin müezzini olan Bilâl-i Habeþî
Hazretleri ezaný okumuþtu. Cemaat Mescid’de hayli bekle-
di. Peygamber Efendimiz henüz Kuba’dan dönememiþti.
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Demek ki Kubalýlar arasýnda çýkan kavga henüz yatýþtýrýl-
mýþ deðildi ve Hz. Peygamber barýþý saðlamakta çok istekli
idi. Namaz vakti girdiði hâlde barýþtýrma iþini sürdürmesi
bunu gösteriyordu. Biraz daha beklendikten sonra Hz.
Bilâl, Hz. Ebû Bekir’e, “Rasûlullah (s.a.s.) insanlarýn arasý-
ný ýslâh ile meþgul, istersen namazý sen kýldýrýver.” diye bir
hatýrlatmada bulundu. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir na-
maza durdu. Sonra Peygamberimiz (s.a.s.) namaza gelip bi-
rinci safa durdu. Hz. Ebû Bekir geri çekildi ve mihraba
Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) geçerek namazý kýldýrdý.98

Görüldüðü gibi Rasûlullah (s.a.s.), namazýn bir süre
gecikmesini göze almýþ, fakat Müslümanlar arasýndaki
kavgayý sona erdirme çalýþmasýný terk etmemiþtir. Bu iþi
halletmiþ ve sonra namaza gelmiþtir. Bu, Rasûl-i Ekrem’in
(s.a.s.) iç barýþa ne kadar önem verdiðini göstermektedir.

Bir gün Hz. Peygamber (s.a.s.), kendi evinin önünde
yüksek sesle tartýþan insanlarý duydu ve gördü. Bu, alacak
verecekle ilgili bir tartýþma idi. Borçlu, alacaklýya, alaca-
ðýnýn bir kýsmýný baðýþlamasýný istiyor; alacaklý ise, “Val-
lahi baðýþlamam!” diye yemin edip duruyordu. Hz. Pey-
gamber (s.a.s.) derhal olaya müdahale etti ve giriþimi so-
nunda alacaklý, alacaðýnýn yarýsýný baðýþladý, diðeri de ge-
ri kalan yarýsýný ödedi. Böylece, kavgaya dönüþme ihti-
mali olan bir tartýþma Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in araya
girmesiyle önlenmiþ ve problem çözülmüþ oldu.99

Hudeybiye Andlaþmasý’ndaki bir maddeye göre
Rasûlullah (s.a.s.), ertesi yýl Mekke’ye ashâbýyla gelebile-
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cek ve üç gün içinde umre ziyaretini yapabilecekti, öyle
de yaptý. Umreden dönüþünde önüne çýkan ve “amcacý-
ðým!” diyen Hz. Hamza’nýn kýzýný Medine’ye götürdü.
Medine’ye varýnca bu kýzcaðýzý eve götürüp onun bakýmý-
ný üstlenmek hususunda Hz. Ali, Hz. Ca’fer ve Hz. Zeyd
b. Harise ayný istekle ortaya çýktýlar. Hz. Ali, “O, benim
amcamýn kýzýdýr!” diyordu. Hz. Ca’fer de önce Hz.
Ali’nin dediðini diyor, sonra, “Bu kýzcaðýzýn teyzesi be-
nim nikâhým altýndadýr!” diye ekliyordu. Yani, eþinin,
kýzcaðýzýn teyzesi olduðunu ifade ediyordu. Zeyd b. Ha-
rise (r.a.) ise, “O benim kardeþimin kýzýdýr, bana herkes-
ten daha yakýndýr.” diyordu. Hz. Peygamber (s.a.s.) saðlý-
ðýnda Hz. Hamza ile Hz. Zeyd’i kardeþ ilân etmiþti. Kar-
deþler birbirlerinin meseleleriyle ilgilenecekti.

Üç kiþi bir þehit çocuðunun, bir yetimin bakýmýný
üstlenmek için adeta yarýþýyorlardý. Bir yetimin himayesi-
ne gösterilen bu ilgi göz yaþartan bir tabloydu.

Hz. Peygamber (s.a.s.), bu üç zattan her biri hakkýn-
da iltifatta bulundu: “Ey Zeyd, sen, Allah ve Rasûlünün
dostusun. Ey Ali, sen de benim kardeþim ve dostumsun.
Sana gelince ey Ca’fer, sen de bana yaratýlýþça ve huyca
çok benzersin..” dedi ve teyzesi ile evli bulunmasý sebe-
biyle Hz. Hamza’nýn kýzý Umame’yi gözetmeye daha uy-
gun olduðunu Hz. Ca’fer’e teblið etti.100

Böylece, hayýrlý bir iþ etrafýnda ortaya çýkan mesele
yine Sevgili Peygamberimiz’in çok baþarýlý yönlendirme-
siyle çözülmüþ oldu.
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Bir defasýnda her nasýlsa Ebû Zerr-i Gýfârî Hazretle-
ri bir an boþta bulunarak Bilâl-i Habeþî Hazretlerini, “Ka-
ra kadýnýn oðlu!” diye ayýplamýþtý. Bu söz Peygamberi-
miz’e (s.a.s.) ulaþýnca, Ebû Zerr’i, “Ey Ebû Zerr! Sen onu
anasýndan dolayý ayýplýyorsun öyle mi? Demek ki, sen,
içinde hâlâ câhiliye ahlâký kalmýþ bir kiþi imiþsin!” diye
azarladý. Ebû Zerr (r.a.) söylediði o sözden o kadar piþ-
man oldu ki, yanaðýný yere koyarak, “Bilâl ayaðýyla yana-
ðýma basmadýkça, yanaðýmý yerden kaldýrmayacaðým!”
diyerek özür diledi. Hz. Bilâl, bunu yapmadan da özrünü
kabul edeceðini söylemiþse de Ebû Zerr Hazretlerinin ýs-
rarý karsýsýnda yanaðýna basmak zorunda kaldý.101

Bu örneklerde dikkati çeken ana nokta, Peygamber
Efendimiz’in herhangi bir tartýþma ve ihtilâf haberini alýr
almaz taraflar arasýný ýslah, barýþtýrma ve uzlaþtýrma hu-
sunda derhal harekete geçmesidir. Buna göre her Müslü-
man, önce kiþi olarak çevresiyle uyumlu bir hayat yaþama-
ya özen göstermeli, ilâveten çevresinde insanlar arasýnda
çýkan problemleri, ihtilâflarý, kavgalarý önlemek için çaba
göstermeli, uygun ortamý yakalayarak barýþ, dostluk ve
kardeþlikleri yaþatmak için duyarlý davranmalýdýr.
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TÝCARÎ HAYATA ÖNEM VERMESÝ

Ýslâm dini alýn terine, el emeðine, çalýþýp kazanmaya,
elde ettikleriyle þahsýnýn ve aile bireylerinin ihtiyaçlarýný
helâlinden karþýlamaya, ayrýca, din ve toplum hizmetlerine
malî destek vermeye büyük önem verir. Yüce Allah, Kur’ân-
ý Kerîm’de çalýþmanýn önemini vurgular ve yaptýðý iþi en iyi
bir þekilde yapanlarý sevdiðini belirtir, ticaretin dürüstlükle
yapýlmasýný vurgular. (Bakara, 2/275, 282; Nisâ, 4/29, 32;
Kasas, 28/77; Necm, 53/39-42; Cum’a, 62/9-10.)

Sevgili Peygamberimiz de -aþaðýda sýralanacak örnek-
lerden de anlaþýlacaðý üzere- çalýþma hayatýna büyük önem
vermiþ, hicretten hemen sonra Müslümanlarda ekono-
mik giriþimcilik ruhunu canlandýrmak için harekete geç-
miþ ve Müslümanlarýn etkili olabileceði bir ticarî hayatýn
baþlamasýný teþvik etmiþtir.

Ýslâmî gelenekte halkýn genel ahlâkýnýn ve ticarî
ahlâkýn seviyesinin yükseltilmesi, üretici ve tüketici hak-
larýnýn korunmasý, güvenilir alýþveriþ ortamýnýn hazýrlan-
masý gibi hizmet alanlarýyla ilgili olarak “ihtisab” kavra-
mý kullanýlmaktadýr.

Asr-ý Saâdet’te özel olarak bununla meþgul olan bir
daire yoksa da, Medine’de bu görevi bizzat Hz. Mu-
hammed (s.a.s.), taþrada ise vali ve diðer bazý memurlar
yürütmekte idi.
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Özellikle eski bir tacir olan Hz. Muhammed (s.a.s.),
ticarî hayata büyük önem veriyordu. Mekkeli Müslüman-
lar hicret etmeden önce Medine’de sadece Yahudilere ait
çarþý ve pazar yerleri vardý. Hicretten sonra Rasûl-i Ek-
rem (s.a.s.) müstakil bir Ýslâm çarþý pazarý kurdurmuþ,
Müslümanlarý ticarî hayata teþvik etmiþ ve Ýslâm çarþý pa-
zarýnýn Ýslâmî geleneðe göre kurulup geliþmesi için de sýk
sýk denetlemelerde bulunmuþtur. 

Müslim’in Sahîh’inde buna dair anlatýlan bir örnek
çok ilginçtir: 

Ebû Hüreyre’nin (r.a.) nakline göre Rasûlullah
(s.a.s.) bir yiyecek yýðýnýna uðradý, eliyle o yýðýný derinle-
mesine yoklayýnca, parmaklarýna ýslaklýk isabet etti. Bu-
nun sebebini satýcýya sorunca, mal sahibi, yaðmurla ýslan-
dýðýndan dolayý böyle olduðunu söyledi. Hiç kuþkusuz
bu, tatminkâr bir cevap deðildi. Ýþte bu esnada altý veya
ortasý ýslak bir malýn ters yüz edilip kurutularak satýþa su-
nulmasýnýn daha doðru olacaðýný hatýrlatmak ve ýslak kýs-
mý saklý tutarak satýþ yapmanýn yanlýþlýðýný belirtmek üze-
re Sevgili Peygamberimiz þöyle buyurdu:

- O hâlde insanlarýn görebilmesi için o ýslak kýsmý, yi-
yecek yýðýnýnýn üstüne neden koymadýn? Aldatan kimse
benden deðildir!102

Hz. Muhammed (s.a.s.) devrinde ticarî hayatýn temel
prensiplerini kavrayabilmek ve onun ticarî hayata getirdi-
ði deðerleri iyice anlayabilmek için kendisinin bu konu-
daki bazý tavsiyelerini sýralamamýz uygun olacaktýr:
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Bir Müslümanýn pazarlýðý üzerine pazarlýk yapmak
doðru deðildir; alýþveriþ gerçekleþmiþse bunun üzerine
bozucu bir giriþimde bulunmak uygun olmaz.103

Müþteri kýzýþtýrarak piyasayý yükseltmek ve pahalýlýk
meydana getirmekten kaçýnmak gerekir.104

Üreticinin malý, henüz, pazara çarþýya intikal etme-
den ucuza kapatýlmamalýdýr.105

Ticarî hayat doðruluk esasýna göre yürütülmelidir; ya-
landan kaçýnýlmalý, söz verilince durulmalý, bir þey emanet
edilince yerine getirilmeli, asla hýyanet edilmemelidir.106

En hayýrlý kazanç, kiþinin kendi el emeðiyle kazandý-
ðýdýr; çalýþmak ve üretkenlik esas olmalý, tembellikten ve
asalak olmaktan kaçýnýlmalýdýr.107

Alýþveriþte karþýlýklý güven, esas olmalýdýr. Satýlan
mal ile ilgili gerçekler gizlenmemeli, olduðundan farklý
gösterilmemelidir. Alýþveriþte dürüstlüðün bereket, sah-
tekârlýðýn ise bereketsizlik vesilesi olduðu bilinmelidir.108

Zengin tacir, takva sahibi olmalý, Allah’tan gereði gi-
bi korkmalý, Ýslâm’ý yaþamada duyarlý davranmalý, dinî,
toplumsal, malî sorumluluklarýnýn gereðini yerine getir-
melidir. Zekâtýný vermeli, yoksullarý görüp gözetmeli, ha-
yýr hasenatý eksik etmemelidir.109
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Borç, keyif için yani fantezi ve lüks harcamalar için
deðil, bir ihtiyacý gidermek için alýnmalýdýr. Borcun zama-
nýnda ödenmesi esas olmalýdýr, darda kalan iyi niyetli
borçluya mühlet vermenin büyük sevap olduðu her zaman
hatýrlanmalýdýr.110

Yalan yere yemin ile malýn sürümünü arttýrmayý hayal
eden kiþi, tam aksine, kazancýnýn bereketini gidereceðini
farketmelidir.111

Ýþ hayatýnda, ticarî faaliyetlerde, üretim ve tüketimde
helâl yoldan ayrýlmamak, rýzkýn elde edilmesinde dürüst-
lükten uzaklaþmamak gerekir.112

Yanýnda iþçi çalýþtýran kiþi (iþveren), iþçinin emeðinin
hakký ne ise hemen ödemelidir. Hadiste bu, “alnýnýn teri
kurumadan” diye belirtilir.113

Hile yaparak alýþveriþte insanlarý aldatan tacirler ký-
yamet gününde kabirlerinden günahkâr olarak kalkacak-
lar, iyiler ve doðrular ise mutlu ve sevinçli olacaklardýr.114

Keza, dürüst ve güvenilir tacirler kýyamette, Pey-
gamberler, sýddîkler ve þehidlerle beraber olacaklardýr.115

Eksik tartmak, yanlýþ ölçmek milletin helâkine se-
beptir. Yani ölçü ve tartýda eksiklik ve yanlýþlýk, ticarî ha-
yatta güven ortamýnýn kaybolmasýna yol açar. Bunun so-
nucu olarak da toplumsal hayatta bozulma baþgösterir.116
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Bir malý ucuzken alýp kasýtlý olarak piyasaya sürme-
mek ve ancak pahalýlaþýnca ortaya çýkarmak veya halkýn
ihtiyacý olan maddeleri piyasadan toplamak yasaktýr. Bu-
nu yapan kiþiler lânetlenmiþtir.117

Herhangi iþ dalýnda olursa olsun bir üretim faaliyeti-
nin içinde yapýlan iþ, saðlam yapýlmalý, üretimde baþarý el-
de edilinceye ve iþ saðlam bir biçimde tamamlanýncaya ka-
dar titizlikle çalýþýlmalý, bu hususta sorumluluktan kaçýl-
mamalýdýr. Yani bir iþ baþarýlýncaya kadar dikkatle çalýþ-
mak esas olmalýdýr. Mesai dolsun, vakit geçsin diye zama-
ný boþa harcamak doðru olmaz. Ýþ hayatýnda yer alan kiþi,
kendi iþinde dürüst davrandýðý gibi baþkasýnýn iþinde çalýþ-
týðýnda da kendi iþi gibi titiz ve dikkatli davranmalýdýr.

Þartlar ne olursa olsun çalýþmak esas olmalýdýr. Hz.
Muhammed’in (s.a.s.) þu hadisi bu açýdan çok anlamlýdýr:

- Sizden birinizin sýrtýna bir demet odun yüklenip
(bu suretle kazancýný saðlamasý) birine el açýp dilenmesin-
den -el açtýðý adam versin vermesin- daha hayýrlýdýr.118

Hz. Muhammed’in (s.a.s.), iþ hayatý, iþi yürüten-
plânlayan (üretici/iþveren), bir iþ kolunda çalýþan (iþçi),
malý satan (esnaf/tacir), satýn alan (tüketici), ayrýca, mey-
ve ve hububat üreticisi, ticarî hayat, ölçü tartý ve benzeri
konularda daha pek çok hadisleri vardýr. Bizim yukarýda
deðindiðimiz hususlar bunlardan sadece bazýlarýdýr.

Bunlardan anlaþýldýðýna göre Hz. Muhammed (s.a.s.)
ticarî hayatý, en güzel bir þekilde düzenlemiþ, alýþveriþte,
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üretim ve tüketimde hem aldatmayý hem de aldanmayý
önlemiþtir. Yani O, ticarî hayata doðruluðu, dürüstlüðü,
karþýlýklý güven ve helâli hâkim kýlmýþtýr. Hz. Muham-
med (s.a.s.) bunu sadece sözde, býrakmamýþ, bizzat Müs-
lüman esnafýn dükkânlarýna zaman zaman uðrayarak alýþ-
veriþte gözetilecek hususlarý onlara, “Þöyle ölçün, böyle
tartýn” diyerek pratik olarak göstermiþtir.

Biz Müslümanlar da Peygamber Efendimiz’in ticarî
hayatla ilgili buyruklarýný ve yapýp ettiklerini örnek alma-
lýyýz. Bu alanda doðru, dürüst ve güvenilir olmalýyýz.
Hem aldanmamalý hem de hiç kimseyi aldatmamalýyýz.
Helâlinden kazanmalý, meþru yolda harcamalý, kazançla-
rýmýzla ilgili dinî ve millî görevlerimizi yerine getirmeli-
yiz. Toplumdaki ihtiyaçlý insanlarla ilgilenmeli, topluma
olumlu katký saðlayacak hizmetlere destek vermeliyiz.
Gayret ve ümitle çalýþmalý, sonuçta elde ettiðimiz kazan-
ca kanaat etmeli, Yüce Allah’ýn verdiðine razý olmalý,
O’na þükretmeliyiz.

164

Peygamberimiz’in Þemâili Ahlâk ve Âdâbý



ASHÂB-I KÝRÂM 

PEYGAMBERÝMÝZ’Ý ANLATIYOR

Bir gün insanlar, ashâbýn ileri gelenlerinden Zeyd b.
Sâbit Hazretlerinden Peygamberimiz’in (s.a.s.) durumu
hakkýnda bilgi istediler. Hz. Zeyd, Sevgili Peygamberimi-
zi tanýmak isteyen insanlara þu bilgiyi sundu:

- Eðer O’nun bütün durumlarýndan soruyorsanýz O,
sahili olmayan bir deniz gibidir. O’nun uçsuz bucaksýz bir
denizi andýran günlük yaþayýþý ve ahlâkî hayatýný bütü-
nüyle aksettirmek kolay deðildir. Ancak ben size Rasûlul-
lah (s.a.s.) hakkýnda iyi bildiðim bazý hususlardan sözede-
bilirim: “Ben, Peygamber Efendimiz’e komþu idim, ken-
disine vahy geldiði zaman bir kiþi göndererek beni çaðý-
rýrdý. Ben de huzuruna girer ve nâzil olan vahyi yazardým.
Peygamberimiz’in (s.a.s.) huzurunda biz bazan dünya iþ-
lerinden konuþtuðumuz zaman O da ahlâkýnýn büyüklü-
ðünün eseri olarak sohbetimize katýlýr ve bizimle dünya
iþlerinden bahsederdi. Biz ahirete dair meseleleri konuþ-
sak yine sohbete iþtirak eder ve bizimle birlikte ahiret iþ-
lerinden konuþur, eðer biz tutup da yemekten bahsetsek
bu sefer de bizimle yemekten bahseder, birtakým yiyecek-
lerin yararlarý hakkýnda bilgi verirdi...”119

165

119 Ýbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, I, 365; Hâce Mehmed Raif Efendi,
Muhtasar Þemâil-i Þerîf Tercemesi, s. 238.



Amr b. As’ýn (r.a.) anlattýðýna göre, “Peygamberimiz
(s.a.s.) aralarýnda ülfet ve yakýnlýk doðsun da Ýslâm’a gir-
sinler diye toplumdaki þerli kiþilere lütuf ve kerem ile
muamele eder, iltifatkâr davranýr, güler yüz gösterirdi.
Peygamberimiz (s.a.s.) bana da iltifat ederdi. Hatta o de-
recede ki, ben, Rasûlullah’ýn (s.a.s.) yanýnda en sevgili ol-
duðum zannýna bile kapýlarak bir gün kendisine, “Ebû
Bekir, Ömer, Osman mý, yoksa ben mi hayýrlýyým?” diye
sordum. Üçüne de: “Ebû Bekir, Ömer, Osman” diye ce-
vap verdi. Bu esnada ben böyle bir soruyu sorduðuma
piþman oldum. Çünkü, zannýmda yanýlmýþtým. Meðer
Rasûlullah’ýn (s.a.s.) bana hüsn-i muamelesi (iyi ve güler
yüzlü davranmasý) bana iltifat içinmiþ (benim gönlümü
almak içinmiþ!)”120

Bu örnekten, Ashâb-ý Kirâm’ýn, Peygamber Efendi-
miz’in yanýnda belirli bir derecelenme içinde yer aldýkla-
rý anlaþýlmaktadýr. Bununla beraber Hz. Peygamber, söz-
konusu derecelenmeye bakmaksýzýn gündelik hayatta
insânî iliþkilerde herkese ayný nezaket, zerafet ve güler-
yüzlülükle davranmýþ ve tüm insanlarýn takdirini kazan-
mýþtýr. 

Hz. Âiþe’nin naklettiðine göre bir gün bir adam gelip
Peygamberimiz’in (s.a.s.) huzuruna girmek için izin iste-
di. Peygamberimiz (s.a.s.), içeriden adamýn sesini duyun-
ca, “Bu adam kabilesi içinde yaramaz ve kötü biridir!”
dedikten sonra huzuruna kabul edip ona hilim ve kerem
ile davrandý (onu uygun bir karþýlama ile kabul edip iyi
davrandý). Hz. Âiþe, olayýn devamýný anlatýrken þöyle di-
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yor: “O adam gittikten sonra ben, Ey Allah’ýn Rasûlü!
Ýçeri girmeden önce o kiþinin kötülüðünden bahsettiniz,
huzurunuza girdiðinde ise güler yüz ve tatlý dille davran-
dýnýz. Bunun sebeb-i hikmeti nedir diye sorunca Peygam-
berimiz (s.a.s.) þöyle cevap verdi: “Ey Âiþe! Ýnsanlar ara-
sýnda azýlý kötü kiþiler vardýr ki, þerlerinden korunmak
için ahali onlarý kendi hâline terk eder, karþýlaþtýklarýnda
da onunla müdara ederler (tatlý dil ve güler yüz gösterir-
ler). Maksat, onun kötü söz ve davranýþlarýnýn önüne
geçmektir. Ben de o adamýn kötü söz söylemesine fýrsat
vermemek için ona karþý iltifatta bulundum.”121

Hz. Âiþe, Peygamberimiz’in (s.a.s.) ahlâkýný soran bir
Müslüman’a, “O’nun ahlâký Kur’ân idi” cevabýný verdi.
Yine baþka bir zaman kendisine yöneltilen böyle bir soru-
ya þu cevabý verdi: “Mü’minûn sûresini okuyabiliyor mu-
sun? Bu sûreyi onuncu âyetine kadar oku! Ýþte, Peygam-
ber’in (s.a.s.) ahlâký böyle idi.”122 Bu âyetleri incelediðimiz
zaman Peygamber Efendimiz’in þahsýnda tüm kurtuluþa
eren gerçek mü’minlerin ahlâkî vasýflarýnýn sýralandýðýný
görebiliriz. Buna göre onlar, namazlarýný huþu içinde ký-
larlar, boþ ve yararsýz þeylerden yüz çevirirler, zekâtý ve-
rirler, iffetlerini korurlar, haddi aþmazlar, emaneti göze-
tirler, verdikleri sözde (ahitlerinde) dururlar. Namazlarý-
ný sürekli kýlarlar...

Birgün fakir bir kadýn, iki kýzý ile Hz. Âiþe’yi ziyaret
etmiþti. Evde onlara ikram edebileceði ancak bir adet
hurma vardý. Onu da getirip kýzlarýn annesine ikram etti.
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O da hurmayý ikiye bölüp çocuklarýna yedirdi. Hz. Âiþe,
bu durumu peygamberimiz’e (s.a.s.) anlatýnca þöyle bu-
yurdu: “Çocuklarý hakkýyla sevmek ve onlarý korumak
cehennemden kurtuluþtur.”123
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HZ. PEYGAMBER’ÝN 

YÝRMÝ DÖRT SAATÝ

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) torunlarý, babalarý Hazreti
Ali’den naklederek Peygamber Efendimiz’in yirmi dört
saatlik bir zaman dilimini nasýl deðerlendirdiði hakkýnda
þu bilgileri aktarýyorlar:

- ...Hz. Peygamber (s.a.s.) günlük zamanýný üçe taksim
ediyordu. Bir kýsmýný namaz kýlmak ve Kur’ân okumak gi-
bi Yüce Allah’a ibâdetle deðerlendirirdi. Zamanýnýn diðer
bir kýsmýnda aile fertleri ve ev iþleriyle ilgilenirdi; günlük
ev iþlerini yapar, ev ihtiyaçlarýndan kendisine düþenleri
yerine getirirdi. Zamanýnýn diðer bir bölümünde ise, isti-
rahat ederdi. Ancak, istirahat zamanýný da ikiye böler ve
bunun bir kýsmýnda ashâbýn ileri gelenlerini huzuruna ka-
bul ederek onlara gerekli bilgileri öðretir, onlar da huzu-
rundan çýkýnca öðrendiklerini ashâbýn bütününe öðretir-
lerdi. Peygamber Efendimiz, kendisine yakýnlýk ölçüsü
olarak ashâbýnda mal, mülk, para, soy sop gibi þeylere de-
ðil, daha çok takvaya (Ýslâm’ý duyarlýlýkla yaþamaya) önem
verirdi. Bu münasebetle, kulluk bilincine sahip, ibadet ve
taatýný yerine getiren, dürüst, güvenilir kimselere (söz ve
davranýþlarý itibariyle dinî ölçüye uyanlara) iltifat ederdi.
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Ýhtiyaç sahiplerinden kimileri bir, kimileri ise iki ve-
ya daha fazla olan ihtiyaçlarýný arz ederlerdi de Peygam-
berimiz (s.a.s.) sonuna kadar onlarý býkmadan dinler, on-
larla olabildiðince nezaketle ilgilenir ve ihtiyaçlarýný kar-
þýlamaya çalýþýrdý. Kendisine dünya veya ahiretle ilgili bir
soru sorulunca, soruyu soranýn seviyesini gözeterek onun
hayrýna olacak cevaplar verirdi. Soru sorana verdiði ce-
vapla onu hayra yöneltirdi. Huzurunda bilgi öðrenenlere,
“Benden öðrendiklerinizi burada olmayanlara öðretiniz.
Erkek, kadýn, köle, cariye kim olursa olsun çeþitli sebep-
lerden dolayý bana gelip ihtiyaçlarýný arz edemeyen kim-
selerin de ihtiyaçlarýný ve isteklerini bana iletiniz. Mu-
hakkak ki, ihtiyacýný devlet baþkanýna (idarî kademelere)
arz etmeye gücü yetmeyenlere yardýmcý olan kimsenin
ayaklarýný Cenâb-ý Hak kýyamet gününde sýrat üzerinde
kaydýrmaz.” diye tembih ederdi.

Huzurunda abes yani, lüzumsuz, faydasýz ve gereksiz
söz söylenmesine müsaade etmezdi. Hz. Peygamber
(s.a.s.) dýþarýda da tevazuu (alçakgönüllülüðü, gösteriþsiz-
liði, olgunluðu) elden býrakmazdý. Çarþýda, pazarda, so-
kakta nerede olursa olsun herkese güler yüzle davranýr,
hâl hatýr sorar, tatlý dille hitap ederek insanlarýn gönülle-
rini alýrdý... Meclisinde, camide, cemaatte, cumada göre-
mediði ashâbýnýn durumlarýný derhal soruþturur, baþýna
bir þey gelip gelmediðini öðrenmeye çalýþýr, görüþebildik-
lerine ise dinî metanetlerini ve duyarlýlýklarýný daima
kuvvetlendirecek, iyilik ve güzelliklere koþturup, çirkin-
liklerden uzaklaþtýracak þeyler söylerdi.

Peygamberimiz (s.a.s.), oturmakta olan bir toplulu-
ðun arasýna geldi mi ýsrarla baþ köþeye geçmek için özel
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bir çaba göstermez, bu amaçla hiç kimseye sýkýntý vermez,
topluluðun son kýsmýnda ve boþ bulduðu bir yere oturur-
du. Baþkalarýna da böyle toplantý ve meclislerde hiçbir
þahsa zarar vermeden uygun olan yerlere oturmalarýný
tavsiye ederdi. Toplantýda bulunanlarý, durumlarýna göre
iyilikle anar ve iltifatta bulunurdu. Öyle ki, herkes, onun
yanýnda en çok sevilenin kendisi olduðunu sanýrdý. Huzu-
runda adeta usandýracak kadar çok oturan bir kiþinin de
haddi aþan bu tutumu karþýsýnda telaþ göstermeyip sabre-
der ve sükûnetle dinleyerek ihtiyacýný karþýlamaya çalýþýr-
dý. Kendisinden bir þey istenildiði zaman, þayet imkân
varsa verir, yoksa tatlý sözlerle o kiþinin gönlünü alýp va-
dederdi. Rasûlullah’ýn (s.a.s.) þefkati, merhameti, cömert-
liði, tevazuu herkesçe bilinmekteydi. Ahaliden herkes,
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendisi ile ilgileneceðinden
emindi. Bir hakkýn daðýtýmýnda -özel bir sebep olmadýðý
sürece- hiçbir ferdi ötekine tercih etmezdi. Hz. Peygam-
ber’in (s.a.s.) meclisi, ilim, hayâ, sabýr ve emanet meclisi
idi. Orada insanlar edeple otururlar, dikkatle dinlerler ve
birbirine saygý beslerdi. Edebe aykýrý bir þekilde yüksek
sesle konuþmazlardý. Orada konuþulup orada kalmasý ge-
reken önemli hususlar dýþarýya aktarýlmaz ve asla dediko-
duculuk yapýlmazdý. Esasen orada hiç kimsenin aleyhine
söz söylenmez, hiç kimse töhmet altýnda tutulmazdý. Hu-
zurunda bulunanlardan -insanlýk hâli- bazý kusurlar mey-
dana gelse, o kusurlar orada kalýrdý, yayýlmazdý. O’nun
meclisine katýlanlar, yek dil ve yek aðýz kiþilerdi. Yani gö-
nüllerindeki davada birleþmiþ, konuþtuklarý þeylerde kay-
naþmýþ ve birliðin ahengine ermiþ kiþilerdi. O’nun toplu-
luðunda tevazu hâkimdi, bunun sonucu olarak yaþlýlara
hürmet beslenir, küçüklere þefkat gösterilirdi. Ýlk elde
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hep birlikte ihtiyaç sahibinin ihtiyacý giderilmeye çalýþýlýr-
dý. Yani ihtiyaç sahipleri bu açýdan kendileriyle ilgilenilme
konusunda ihtiyaç sahibi olmayanlara tercih olunurdu.124

Netice olarak ifade etmek gerekirse, Hz.Muhammed
(s.a.s.) yirmi dört saat içinde Yüce Allah’a ibadet eder, ai-
le fertleriyle ve ev iþleriyle ilgilenir, dinî, dünyevî iþleri
düzenler, kamu hizmetlerini îfa eder ve istirahat ederdi.
Bu süre içinde her hak sahibine hakkýný verir, insanlara
tevazu ve nezaketle davranýr, toplumsal hizmetleri sami-
miyet ve ciddiyet içinde yürütürdü.

Her Müslüman, zaman þuuruna sahip olmalý, vaktin
nakit olduðunu fark etmeli, zamanýn sýnýrlý ve sonlu ol-
duðunu düþünmeli, ömrün en deðerli sermaye olduðunu
anlamalý, her gün, her gece, dinî ve dünyevî görevlerini
duyarlýlýk içinde yapmalýdýr.
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HZ. PEYGAMBER’DE

ÂDÂB-I MUÂÞERET

Bu baþlýk altýnda yazýlanlarý kýsmen bu kitabýn bir
özeti gibi düþünebiliriz. Bu münasebetle, kitapta okuduk-
larýmýzý, yoðunlaþtýrýlmýþ bir özet hâlinde bir sonuç bölü-
mü gibi algýlayarak birlikte yeniden hatýrlýyoruz.

Âdâb-ý Muâþeret Ne Demektir?

Edep, sözlükte “iyi terbiye, naziklik, usluluk, zariflik,
toplum töresine uygun davranma” gibi anlamlara gelir.
“Âdâb” bunun çoðuludur. Muâþeret ise, “birlikte yaþayan
kiþilerin iyi geçinmesi, birbirleriyle toplumsal iliþkiler
içinde bulunmasý” demektir. Buna göre âdâb-ý muâþeret
deyince, “Topluluk hâlinde bir arada yaþayan insanlarýn
iyi iliþkiler içinde baþarýlý olmalarýný saðlayan bilgiler” ak-
la gelmektedir. Buna halk arasýnda “görgü kurallarý” den-
mektedir. Eskiler bu konuda hüsn-i muaþeret yani “iyi ge-
çinme” deyimini de kullanmýþlardýr.

Hiç þüphesiz âdâb-ý muâþeret deyimi geniþ olarak ele
alýndýðýnda insan hayatýnýn bütün yönlerini kapsar. Do-
ðum, ad koyma, çocuk yetiþtirme, öksüz çocuklara usulü-
ne uygun þekilde yardým etme, yeme içme (sofra âdâbý),
eðitim öðretim, ilim, iþ ahlâký, çalýþýp kazanma, tasarruf
ve harcama âdâbý, düðün, bayram, ev düzeni, aile fertle-
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ri arasýnda iliþkiler, beden, elbise ve sokaklarýn temizliði,
cömertlik, tevazu, dostluk, anne babaya ve yaþlýlara karþý
davranýþ usülleri, kadýnlara saygý gibi hayatýn içinde yer
alan her konu buna girebilir.

Demek ki, âdâb-ý muâþeretin uygulama alaný insan
hayatýdýr, toplumdur. Zira insanlar, bir arada yaþamaya
mecburdurlar. Hiçbir insan, “Ben bütün ihtiyaçlarýmý
ölünceye kadar tek baþýna karþýlarým, benim kimseye,
kimsenin de bana ihtiyacý yoktur!” diye düþünemez.
Çünkü, kiþinin yediði ekmekte, içtiði çayda, giydiði elbi-
sede ve bindiði arabada yüz binlerce, belki milyonlarca
insanýn emeði ve alýn teri söz konusudur.

O hâlde önce Ýslâm’ýn, insana bakýþýna deðinmekte
yarar vardýr:

Ýslâm’ýn Ýnsana Bakýþý

Ýslâm, insaný saygýdeðer bir varlýk olarak görür. Yüce
Allah, Kur’ân-ý Kerîm’inde þöyle buyurur: “Biz insaný en
güzel þekilde yarattýk.” (Tin, 95/4) “Andolsun ki biz insa-
noðullarýný þerefli kýldýk, onlarýn karada ve denizde gez-
mesini saðladýk, temiz þeylerle onlarý rýzýklandýrdýk, yara-
týklarýmýzýn pek çoðundan üstün kýldýk.” (Ýsra, 17/70)

Âyetlerden açýkça anlaþýlýyor ki, insan, gerek þekil ve
beden yapýsý bakýmýndan, gerekse þerefi yani manevî ya-
pýsý bakýmýndan en güzel bir þekilde yaratýlmýþ ve yaratýk-
larýn hepsine üstün kýlýnmýþtýr. Bu, öyle bir üstünlüktür
ki, Cenâb-ý Hak, her þeyi onun emir ve hizmetine vermiþ-
tir. Bununla ilgili bir âyet, meâlen þöyledir:
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- Yüce Allah göklerde olanlarý, yerde olanlarý, hepsi-
ni sizin buyruðunuz altýna vermiþtir. (Câsiye, 15/13)

Gerçekten de güneþ bizi aydýnlatmakta, ýsýtmakta;
yýldýzlar geceleyin yol göstermekte, atmosfer teneffüs
imkâný vermekte, yaðmurlar yaðmakta, yeryüzünde bere-
ket fýþkýrmakta, koyun bizim için süt vermekte, arý bal
üretmekte, milyonlarca yýlda yeraltýnda oluþan kömür ve
petrol, biz insanlarýn yararýna çýkarýlmakta, iþletilmektedir.

Ýnsanoðlunun hizmetine verilen þeyler sadece, bu tür
maddî imkânlar deðildir. Ýnsan, aklýyla, düþüncesiyle, ko-
nuþmasýyla, bilgisiyle, çalýþarak ilerleyebilmesiyle yani
manevî yönüyle de üstün kýlýnmýþtýr. Allah insana manevî
yüceliklere eriþebilme kabiliyetini vermiþ, ona düþünce
plânýnda en güzel rengi ihsan etmiþtir. Allah Teâlâ bunun-
la ilgili olarak Yüce Kitab’ýmýzda þöyle buyurmaktadýr: 

- Allah’ýn (verdiði) rengiyle boyandýk. Allah’tan daha
güzel rengi kim verebilir?...(Bakara, 2/138). 

Ýslâm bilginlerine göre bu âyette belirtilen renkten
maksat, “Yaratýþýyla insana verilen fýtrat, hak dine yöne-
liþ ve insan ruhuna verilmiþ iyi eðilimlerle Ýslâm ve iman
temizliði”dir.125

Ýþte insan, Yüce Allah’ýn, doðuþtan kendisine verdiði
bu iyi eðilimleri geliþtirmek ve bu suretle hem Allah’ýna,
hem kendisine, hem ailesine, hem de diðer insanlara kar-
þý görevlerini yapmak durumundadýr. Þayet bunu yaparsa
insan olarak, diðer varlýklara karþý, yaratýlýþtan üstün ký-
lýnan özelliklerini geliþtirmiþ olacaktýr. Bunun aksi, bu
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özelliklerin giderek zayýflamasýna ve yok olmasýna yol
açacaktýr. Ýslâm dini, kuvvetli bir îman, gerçeði aydýnlata-
cak bilgi, yararlý iþler ve güzel ahlâk ile kiþinin saygýdeðer
olma özelliðini koruyabileceðini göstermiþ; insanlarý kan
dökmekten, ýrzý namusu çiðnemekten, soyu bozulmak-
tan, vicdaný baskýlardan alýkoyarak doðuþtan verilen iyi
eðilimlerin olumlu yönde geliþmesine ortam hazýrlamýþ-
týr. Bu münasebetle Ýslâm dini, can, mal, soy, akýl ve dini,
dokunulmazlýðý olan ve titizlikle korunmasý gereken esas-
lar olarak görmüþtür. Eskiler bunlara, “Zarûrât-ý hamse:
Korunmasý gereken beþ esas” derlerdi ve bunlar, hayatýn
olmazsa olmaz þartlarý olarak algýlanýrdý.

Ýslâm’a göre Allah katýnda insanlar, bir taraðýn diþle-
ri gibi eþittirler. Manevî üstünlük ancak takva/dinî duyar-
lýlýk iledir ve insanlar soylarýyla övünüp büyüklenerek fit-
ne ve ihtilâf çýkarmak için deðil, birbirleriyle iliþki kurup
bütünleþmek için yaratýlmýþlardýr. Nitekim, Kur’ân-ý Ke-
rim’de buna iþaret için þöyle buyurulur: 

- Ey insanlar! Doðrusu biz sizi bir erkekle bir diþiden
yarattýk ve birbirinizle tanýþmanýz için sizi kavimlere/mil-
letlere ve kabilelere ayýrdýk. Þüphesiz Allah katýnda en
deðerliniz O’na karþý gelmekten en çok sakýnanýnýzdýr.
Allah bilendir, her þeyden haberdardýr. (Hucurât, 49/13)

Kiþi, yaptýðý iyi iþleri, güzel davranýþlarý ve güzel
ahlâký ile özel bir deðere sahip olabilir. Nitekim, “Herke-
sin yaptýklarý iþlere göre dereceleri vardýr...” (En’am,
6/132) âyetinden herkesin, yaptýðýna uygun bir dereceye
getirileceði anlaþýlmaktadýr.

Ýslâm dini, insaný toplum içinde deðer kazanan, hiz-
metleriyle toplumu yararlandýran ve toplumun hizmetle-
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rinden de nasibini alan bir varlýk olarak görür; dil, soy,
renk, zenginlik, yoksulluk, gibi þeyleri üstünlük ve farklý-
lýk vasýtasý saymaz. Nitekim, Peygamber Efendimiz þöyle
buyurmuþtur: 

“Ýnsanlar, Âdem’in oðullarýdýr, Âdem’i de Allah,
topraktan yaratmýþtýr.”126 “Ey insanlar! Ýyi biliniz ki Rab-
biniz birdir, babanýz birdir. Arab’ýn Arap olmayana, Arap
olmayanýn da Arab’a, beyazýn siyaha, siyahýn da beyaza
Allah korkusu (takva/dinî duyarlýlýk) dýþýnda hiçbir üs-
tünlüðü yoktur.”127

Ýslâm dininin yayýlmaya baþladýðý yýllarda yeryüzün-
de haksýzlýklar, zulümler, yersiz kavgalar, cinayetler, kol
geziyordu; asiller, köylüler, beyazlar, siyahlar, hürler, kö-
leler, zenginler, yoksullar, erkekler, kadýnlar ayrýmý acý-
masýz bir þekilde varlýðýný hissettiriyordu.

Ýslâmiyet, bu tür ayrýmlarý, insanlýðýn kafasýna ve yü-
reðine vurulmuþ zincirler olarak gördü. Ýnsanýn üstünlük
niteliklerini zedeleyen ve manen ilerlemesine, iyi eðilimle-
rini de geliþtirmesine engel teþkil eden bu zincirleri kýrdý.
Yerine, dürüstlük, çalýþkanlýk, dinî duyarlýlýk, iyiliksever-
lik ve benzeri ölçüler koydu. Yani Allah katýnda, çalýþkan
tembelden, iyi kötüden, cömert cimriden, edepli edepsiz-
den, Allah’tan korkan korkmayandan, Allah’ý gereði gibi
seven sevmeyenden, hayatýný sürekli bir dinî duyarlýlýk
içinde yaþayan yaþamayandan, bilgili bilgisizden üstündü.
Peygamberimiz’in (s.a.s.) belirttiðine göre, “Yüce Allah,
insanlarýn þekillerine ve mallarýna deðil, kalplerine ve dav-

177

126 Tirmizî, Menâkýb, 73; Ebû Davud, Edeb, 111.
127 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 411.

Hz. Peygamber’de Âdâb-ý Muâþeret



ranýþlarýna” bakýyordu.128 Öyle ise, zengin - yoksul, siyah -
beyaz, asil - köylü ayrýmý yapýlamazdý. Bunlar, peþin ola-
rak üstünlük ya da gerilik sebebi sayýlamazdý.

Buna dair örnekleri inceleyecek olursak Ýslâmiyet’in
bu husustaki görüþünün teoriden pratiðe nasýl geçtiðini
de görmüþ oluruz:

Ebû Zerr-i Gýfârî Hazretleri, bir defasýnda (ihtimal ki
bir tartýþma esnasýnda) dikkatsiz davranarak her nasýlsa
Bilâl-i Habeþî Hazretlerine, “kara kadýnýn oðlu!” deyiver-
miþti. Onun, din kardeþine karþý sarf etmiþ olduðu bu söz
Peygamberimiz’e (s.a.s.) ulaþýnca, Ebû Zerr’i, “Ey Ebû
Zerr! Sen onu anasýndan dolayý ayýplýyorsun öyle mi?
Demek ki, sen, içinde hâlâ câhiliye ahlâký kalmýþ bir kiþi
imiþsin!” diye azarladý. Ebû Zer (r.a.) söylediði o sözden
o kadar piþman oldu ki, yanaðýný yere koyarak, “Bilâl
ayaðýyla basmadýkça, yanaðýmý yerden kaldýrmayaca-
ðým!” diyerek özür diledi. Hz. Bilâl, bunu yapmadan da
özrünü kabul edeceðini söylemiþse de Hz. Ebû Zerr’in ýs-
rarý karþýsýnda yanaðýna basmak zorunda kaldý.129

Hz. Osman’ýn halifeliði sýrasýnda bir sahâbî yine ayný
þahsý yani Ebû Zer Hazretlerini Rebeze’de görmüþtü. Bu-
rasý Medine’ye yakýn bir köydü ve bu defa yukarýdaki ör-
nekte yer aldýðý gibi tartýþmalý bir durum sözkonusu de-
ðildi. Olayý nakleden sahabi, bazý sebeplerle Rebeze’de
ikamet ederek kendisine uðrayanlara Hz. Peygamber’den
öðrendiklerini öðretmekle meþgul olan Ebû Zerr’in (r.a.)
ve hizmetçisinin üstünde ayný kumaþtan birer gömlek
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görmüþtü. Bunun üzerine ona, “Ýkisini birleþtirip de ta-
kým elbise yapsaydýn ya!” deyince Hz. Ebû Zer, Peygam-
berimiz’den (s.a.s.) iþittiði þu hadisi naklederek niçin böy-
le yaptýðýný açýklamaya çalýþtý:

“...Hizmetçileriniz Allah’ýn, iradenize emanet ettiði
kardeþlerinizdir. Kimin yanýnda hizmetçi bulunursa kar-
deþine yediðinden yedirsin, giydiðinden giydirsin. Onlara
(tek baþýna altýndan kalkamayacaklarý) zahmetli bir iþ
yüklemeyiniz. Þayet (hizmetçilerinizden tek baþýna altýn-
dan kalkamayacaklarý) zahmetli bir iþ isterseniz kendile-
rine yardým ediniz.”130

Peygamberimiz (s.a.s.), âzât ederek hürriyetine ka-
vuþturduðu Zeyd b. Harise’yi (r.a.) ve bu zâtýn oðlu
Üsâme’yi (r.a.) ordu kumandanlýðýna getirmiþti. Siyah de-
rili bir zât olan Hz. Bilâl-i Habeþî’yi de caminin müezzin-
liðine getirmiþ, ayný zamanda konuklarýn misafir edilip
aðýrlanmasý gibi önemli devlet memuriyetlerinde görev-
lendirmiþti. 

Söz bu noktaya gelmiþken bir de Ümmü Eymen ger-
çeðine bakmalýyýz. Bu haným, câhiliye devrinde, “câriye-
hizmetçi” statüsünde olup daha sonra hürriyetine kavuþ-
turulmuþtur. Peygamberimiz’in (s.a.s.) dadýsý olarak da
bilinen bu hanýma Sevgili Peygamberimiz, “anneciðim,
anneciðim!” diye hitap ediyordu. Köle ve hizmetçilerin
âdeta insan yerine konulmadýðý bir zamanda, Peygambe-
rimiz’in (s.a.s.), Ümmü Eymen’e (r.anhâ), “Anneciðim!”
demesi, köklü bir düþünce deðiþikliðini müjdeliyordu. Bu
yeni düþüncenin esasýný da, “ne olursa olsun, insaný insan
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olarak sevip saymak, yeteneklerine uygun görev, sorum-
luluk, hak ve mükâfatlarýyla birlikte bir bütün olarak gör-
mek” oluþturuyordu.

Bu konuda Ýslâm tarihinde yaþanmýþ bir örneðe daha
bakalým: 

Amr b. As (r.a.) Mýsýr valisi iken oðlu Abdullah, bir
Mýsýrlýyý dövmüþtü. Dövülen kiþi, Hz. Ömer’e þikâyette
bulundu. O da hem Abdullah’ý hem de babasýný çaðýrdý.
Abdullah suçlu bulundu ve kendisine ceza uygulandý. Ne-
redeyse Amr da cezalandýrýlacaktý. Ancak o, “Bu iþte be-
nim herhangi bir rolüm yok” diyerek yakasýný kurtardý.
Abdullah’ýn, vali olan babasýna güvenerek buna yeltendi-
ðini fark eden Hz. Ömer, Amr b. As’a (r.a.) þu meþhur sö-
zünü söylemiþtir: 

- Ey Amr! Analarýndan hür doðan insanlarý nasýl kö-
le yaparsýnýz?131

Bu örneklerden de anlaþýlýyor ki, Ýslâm dini, “insana
saygý esasýný” getirmiþ, ýrk ayrýmýný yasaklamýþtýr. Hatta
yayýldýðý zamandaki geleneklerin aksine, hizmetçiler de
ev sahipleriyle ayný sofrada yemek yemeye ve ayný elbise-
lerden giyinmeye baþlamýþlardýr. Çünkü Ýslâm’a göre in-
san, diðer varlýklar gibi vedîatullâh’týr. Yani Allah’ýn ema-
netidir. Emanetin titizlikle korunmasý gerekir.

Hz. Muhammed (s.a.s.) söz ve davranýþlarýyla insanoð-
lunun saygýdeðerliliðini ve emaneti koruma yollarýný gös-
termiþ, Yüce Allah, bu emaneti gereði gibi koruyabilmek
için Peygamber’in (s.a.s.) hayatýný örnek almalarýný Müslü-
manlara emretmiþ ve bu konuda þöyle buyurmuþtur: 

180

131 Mehmet Yaþar Kandemir, Örneklerle Ýslâm Ahlâký, s. 130-132.

Peygamberimiz’in Þemâili Ahlâk ve Âdâbý



- Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret
gününe kavuþmayý umanlar ve Allah’ý çok zikredenler
için güzel bir örnektir. (Ahzâb, 33/21).

Ýslâm’ýn ilâhî bir emanet olan insana bakýþý ile ilgili
temel biligileri edindikten sonra Hz. Peygamber’in (s.a.s.)
âdâb-ý muâþeretiyle ilgili bilgileri vermeye geçebiliriz. 

Peygamberimiz (s.a.s.) ve Âdâb-ý Muâþeret

Ýnsanlýðýn gýpta ettiði, özlem duyduðu mutlu ve hu-
zurlu bir hayatýn teminatý olan örnek ahlâký yakalayabil-
mek için Sevgili Peygamberimiz’in ahlâk ve âdâbýný iyi
bilmek gerekir. Bu sebeple, araþtýrmamýzýn bu kýsmýnda,
onun ahlâk ve âdâbýndan özet olarak kesitler sunmaya
çalýþacaðýz.

Hz. Peygamber (s.a.s.) elbisesinin temiz ve tertipli ol-
masýna özen gösterirdi. Giydiði bir elbisenin kendisine
mümkün olan en uzun süre temiz olarak hizmet etmesi-
ne ve ihtiyacýný karþýlamasýna dikkat eder, yeni bir elbise
edindiðinde Allah’a hamdederdi. “Rengi hafif deðiþti, bo-
yasýný hafif attý” diye herhangi bir elbiseyi giymemezlik
etmezdi. Kumaþta estetiðe dikkat eder, göze batýcý, rahat-
sýz edici çið renkleri tercih etmezdi. Ayrýca, Sevgili Pey-
gamberimiz, giysi konusunda lüks ve israfa yönelmeyi, bu
yolla büyüklenmeyi doðru bulmazdý. Buna göre, onun,
giyecekle ilgili düþüncesini, “Temizlik, tertiplilik, estetiði
gözetme, kendine yakýþtýrma, sadelik ve ihtiyacý karþýla-
ma” olarak ifade edebiliriz.

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) yiyecek ve içeceklerle ilgi-
li tutumunu da þöyle özetlemek mümkündür:

O, hiçbir zaman bir yemeði beðenmemezlik etmezdi.
Arzu ederse yerdi, etmezse býrakýrdý. Yemekten önce elle-
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rini, yemekten sonra hem ellerini hem de aðzýný yýkardý,
yemeðe baþlarken besmele çekerdi. Tabaðýndaki yemeði
mümkün mertebe bitirmeye çalýþýrdý. Ekmeði, yiyeceði
kadar alýrdý, yani ekmeði ve yemeði artýk býrakarak çöpe
atmayý doðru bulmazdý. Sofraya oturduðunda daha önce
doymuþ bile olsa herkesin, yemeðini yemesini beklerdi,
yemek devam ederken müsaade almaksýzýn herkesten ön-
ce kalkýlýp gidilmesini doðru bulmazdý. Yemeðin temiz ol-
masýna, yemeye elveriþliliðine ve helâlinden kazanýlmýþ
olmasýna özen gösterir, yemek bittikten sonra, “elhamdü-
lillâh” derdi. Önemli bir mazereti yoksa yemek davetleri-
ne katýlýrdý. Davet sahibi her ne hazýrlamýþ ise -hatta ha-
zýrlanan sade bir tirit bile olsa- memnuniyetle, tebessüm-
le ve iþtahla yerdi. Davet sahibini incitmezdi. Suyu, dibi
görünen bir kaptan içerdi.

Hz. Peygamber (s.a.s.), rengi görünmeyen ve baþka-
larýný rahatsýz edecek derecede aðýr olmayan güzel koku-
larý, ikram edilince severek kullanýr, reyhan çiçeði gibi
güzel kokulu çiçekler ikram edilince de geri çevirmezdi.
Yavaþ yavaþ konuþur, her sözün arasýný ayýrt ederdi; hat-
ta dinleyen, konuþulanlarý ezberleyebilirdi. Ýyi anlaþýlma-
sý gereken sözleri birkaç kere tekrarlardý, konuþurken
muhatabýnýn akýl ve anlayýþ seviyesini gözetirdi.

Gülmesi tebessüm þeklindeydi. Görgü tanýklarýna gö-
re tebessüm edince diþleri inci tanesi gibi görünürdü. Diþ-
leri çok bakýmlý idi, sürekli fýrçalardý. Bunu, içinde belli
miktarda florin maddesi ihtiva eden misvakla yapýyordu.
Buna, o günün diþ fýrçasý denilebilir. Peygamberimiz’in
(s.a.s.), ölümünden önce en son yaptýðý iþlerden birinin,
diþlerini fýrçalamak olmasý da fevkalâde anlamlýdýr.
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Gönülde sýkýntý doðuran, kindarlýk, çekememezlik
gibi kötülüklerin doðmasýna sebep olan, vakar ve aðýrbaþ-
lýlýðý gideren zararlý þakalarý doðru bulmaz, bu tür sakýn-
calar taþýmayan þakalarý yapar ve çevresindeki Müslü-
manlarýn da yapmasýna engel olmazdý. Bilhassa, kendisi,
baþta çocuklar olmak üzere çeþitli meslek ve yaþ grupla-
rýndan insanlara þaka yapardý.

Hz. Peygamber, ev döþemesinde de sade bir yol takip
ederdi. O, bu konuda örfe uyar, gelenekte olan sedir, di-
van, hasýr, yatak, leðen, ibrik ve diðer ev eþyasýný kulla-
nýrdý. Yalnýz, bunlarýn en lüksü, en pahalýsý olsun diye
özel bir gayret göstermezdi, kullandýðý eþyanýn temiz ve
tertipli olmasýna özen gösterirdi.

Hz. Peygamber (s.a.s.) yakýnlarla ilgilenmeye, komþu-
larla ve diðer insanlarla iyi iliþkiler kurmaya, imkânlar el-
verdikçe herkese yardýmcý olmaya ve yoksullarý gözetme-
ye önem verirdi. Özellikle, anne babalarla ilgilenmenin ve
ihtiyaçlarýný gidermenin en önemli görev ve hizmetler ara-
sýnda olduðunu ýsrarla belirtirdi. O, küçük yaþlarda iken
annesini kaybetmiþti, bu sebeple onu daima hasretle anar-
dý. Süt annesi Halime’ye saygýda kusur etmediði gibi,
maddî ihtiyaçlarýný da karþýlardý. Yine bunun gibi, Hz.
Halime’den önce kendisine çok kýsa bir süre de olsa süt
emziren Süveybe hanýmla da sürekli ilgilenmiþ, Mekke’de
ikamet eden bu hanýma her zaman mektup, selâm ve para
göndererek gönlünü almýþtý. Medineli Hazrecîlerin Nec-
caroðullarý kolundan olup Peygamber Efendimiz’in dede-
sinin annesi Selma haným tarafýndan akrabasý sayýlan ve
kendisine hizmetleri geçen Ümmü Süleym (r.anhâ) ile
Ümmü Haram’a (r.anhâ) da çok saygý göstermiþti. Süt kar-
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deþi Þeyma ile yakinen ilgilenmiþ, çocukluk yýllarýnýn bir
bölümünü evinde geçirdiði amcasý Ebû Talib’in eþi Fatma
hanýma da, “anneciðim! anneciðim!” diyerek yakýn ilgi
göstermiþti. -Daha önce geçtiði gibi- dadýsý Ümmü Ey-
men’e de, “anneciðim!” diye hitap etmiþti. Bütün bunlar-
dan Peygamberimiz’in (s.a.s.), annelere, anne mevkiinde-
ki hanýmefendilere ve tüm hanýmlara her zaman nezaket
ve saygý ile davrandýðý anlaþýlmaktadýr. 

Hz. Peygamber (s.a.s.), ev, sokak, yiyecek ve giyecek-
lerin temizliðine önem verdiði gibi kalp ve ruh temizliði-
ne de önem verirdi. Bunun için O, “Müslüman, elinden
ve dilinden Müslümanlarýn zarar görmediði kiþidir.”132

buyururdu. Peygamberimiz (s.a.s.) bu hadisiyle toplum-
da, Müslümanlara, “itibarlý, yararlý ve güvenilir insan ol-
malarý gerektiðini” iþaret ediyordu. Ayrýca Peygamberi-
miz (s.a.s.), “Söz söylerken yalancýlýk edeni, söz verdiði
zaman sözünde durmayaný, kendisine bir þey emanet edi-
lince hýyanet edeni” ikiyüzlülükle nitelerdi.133 Çünkü, bu
eksiklik ve yanlýþlýklarý yapan Müslümanlar, güvenilir in-
san olmaktan uzaklaþýrlardý. Bu da istenmeyen bir du-
rumdu. Peygamber Efendimiz kalp temizliðine de dikkat
çekerek þöyle buyurmuþtur: “Dikkatli ve uyanýk olunuz!
Bedenin içinde bir lokmacýk et parçasý vardýr ki, iyi olur-
sa bütün beden iyi olur, bozuk olursa bütün beden bozuk
olur. Ýþte o et parçasý kalptir!”134

Hz. Peygamber (s.a.s.) çok cömertti, insanlara da cö-
mertliði tavsiye ederdi. Ashâbtan Câbir b. Abdullah (r.a.)
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diyor ki: “Rasûl-i Ekrem Hazretlerinden dünya ile ilgili
bir þey istenilince asla reddetmezdi; istenilen þey varsa ve-
rir, yoksa vâdederdi.”135 Hz. Âiþe ise þöyle diyor: “Peygam-
berimiz (s.a.s.), kendisine bir hediye geldiði zaman onu
getiren kiþiye daha fazla ve deðerlisiyle karþýlýk verirdi.”136

Peygamberimiz (s.a.s.) daima “büyüklere saygý, kü-
çüklere þefkat” gösterilmesini isterdi. Kendi çocuklarýna,
torunlarýna, yakýn ve uzak komþu çocuklarýna, rastladýðý
tüm Müslüman çocuklarýna ve hatta müþrik çocuklarýna
karþý çok þefkatli idi. Yolda rastladýðý çocuklarý devesine
bindirir, gezdirir, onlarla ilgilenirdi. Oyun oynamakta olan
çocuklarýn arasýna katýlýr, selam vererek onlarla konuþur,
onlarýn çocuk dünyasýna girer, onlarla birlikte olurdu.

Adaletli idi; iltimasý, maksatlý olarak taraf tutmayý,
adam kayýrmayý yasaklardý. Ne kimsenin hakkýný yerdi,
ne de kimseye hakkýný yedirirdi. Çirkin sözler söylemez-
di; hayâ, terbiye ve nezakete aykýrý hiçbir davranýþta bu-
lunmazdý. Umumî yerlerde gürültü yapmaz, baðýrýp ça-
ðýrmaz, kimseyi rahatsýz etmezdi, hoþlanmadýðý bir þey,
yüzünden anlaþýlýrdý. Bir kiþide gördüðü kötü davranýþý
giderirken, o kiþinin þahsiyetini incitmemeye özen göste-
rirdi, dolayýsýyla sýrf o kiþiyi kastetmeksizin öyle bir dav-
ranýþýn kötü olduðunu genel olarak herkese duyururdu.

Peygamber Efendimiz, bütün mü’minlere karþý çok
merhametliydi. Nitekim O’nun bu özelliði hakkýnda Tev-
be Sûresi’nde þöyle buyrulmaktadýr: “Andolsun size ken-
dinizden öyle bir peygamber gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya
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uðramanýz ona çok aðýr gelir. O, size çok düþkün,
mü’minlere karþý çok þefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe,
9/128). Bu âyette Yüce Allah, kendi isimlerinden olan
“Raûf-rahîm: Çok þefkatli - çok merhametli” sýfatlarýný
Sevgili Peygamberimiz’e de vermiþtir. Ýþte bunun içindir
ki, düþmanlarý telin etmesini (lânetlemesini) isteyen biri-
ne: “Ben lânet okumak için deðil, âlemlere rahmet olmak
için gönderildim!” cevabýný vermiþtir.

Her müþkili olan, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) huzuruna
endiþe duymaksýzýn gider, dileðini rahatça iletirdi. Hasta-
larla ilgilenir, onlara geçmiþ olsun der, aðýr ise telkinde
bulunur, cenazeye gider, yakýnlarýna baþsaðlýðý diler, tesel-
li eder, cenaze sahiplerine teselli verilmesini, yardýmcý ve
destek olunmasýný isterdi.

Hz. Peygamber (s.a.s.) ilme çok önem verirdi, onun
en mühim bir özelliði öðretmenlikti; Müslümanlar bir
hurma aðacýnýn gölgesinde, bir evin kenarýnda ya da ca-
mide toplanarak onun öðrettiklerini öðreniyorlardý. Bir
de daha ziyade bekâr ve kimsesizlerin barýndýðý yatýlý bir
okul vardý ki, buna Suffe deniliyordu. Bu okulun öðren-
cileri sayý olarak 70-400 arasýnda deðiþiyordu. Peygam-
berimiz (s.a.s.), kendisine getirilen hediyelerin hemen ço-
ðunu bu okulun öðrencilerine gönderdiði gibi, zekât ve
sadaka yardýmlarýný da onlara aktarýrdý. Þu hadise, Hz.
Peygamber’in (s.a.s.) öðrencilerine verdiði önemi göster-
mesi bakýmýndan ilginçtir. Peygamber Efendimiz’in kýzý
Fâtýma, yoksul bir hayat sürüyordu. Eliyle çektiði deðir-
menden elleri kabarýr, su taþýmaktan kendisi ve eþi Hz.
Ali yorgun düþerdi. Bir gün babasýndan bir hizmetçi iste-
di. O sýrada bir savaþ sonunda Medine’ye ganimet malla-
rý gelmiþti. Hz. Peygamber (s.a.s.), Fâtýma’nýn isteðini,

186

Peygamberimiz’in Þemâili Ahlâk ve Âdâbý



“Suffe öðrencileri böyle yoksul yaþarken size nasýl hiz-
metçi verebilirim?” diyerek geri çevirdi.137

Hz. Peygamber (s.a.s.) çok mütevazý idi. O’nun þu sö-
zü, tevazuunu aksettirmesi bakýmýndan önemlidir: 

- Hristiyanlarýn Îsa hakkýnda “Allah’ýn oðlu” dedikleri
gibi beni övgüde aþýrý gitmeyin. Ben ancak Allah’ýn kulu-
yum, siz de benim hakkýmda Allah’ýn kulu ve elçisi deyin.138

Bir gün Peygamberimiz’in (s.a.s.) huzuruna bir kadýn
geldi, “Ey Allah’ýn Rasûlü! Benim size arz edecek bir ihtiya-
cým var” dedi. Bu, yaþlý bir kadýndý, bu sebeple sanki ne söy-
lediðinin ve ne istediðinin pek farkýnda deðildi. Bununla be-
raber Peygamberimiz (s.a.s.) o hanýma aþýrý yaþlýlýk sebebiyle
bunamýþ biri gibi davranmadý, onunla gereði gibi ilgilendi;
asla, ihmalkâr ve umursamaz bir tavýr takýnmaksýzýn proble-
mini çözmek ve ihtiyacýný gidermek için çaba gösterdi.139

Günlerden bir gün bir þahýs Peygamberimiz’i (s.a.s.)
ziyarete gelmiþ, huzuruna girince titremeye baþlamýþtý.
Bunu gören Peygamberimiz (s.a.s.) o kiþiye þöyle dedi:

- Arkadaþ, titreme! Ben bir kral deðilim, Kureyþ’ten
kuru ekmek yiyen bir kadýnýn oðluyum.140

Ev içindeki davranýþlarý da O’nun ne kadar mütevazý
olduðunu gösteriyor. Nitekim, Hz. Âiþe’den, Sevgili Pey-
gamberimiz’in ev içindeki davranýþlarýndan sorulduðun-
da þu bilgiyi verdi:
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- Peygamberimiz (s.a.s.), eve geldiðinde herhangi bir
fevkalâdelik ve inziva göstermeden (ayrýcalýklý bir davra-
nýþ beklentisine girmeden, gurur ve kibirden uzak bir ol-
gunluk içinde) tevazu ile davranýrdý. Kendi elbisesinin sö-
küðü ile meþgul olur, koyunlarýný eli ile saðar, ailelerine
ev iþlerinde yardýmcý olurdu. Çarþýya pazara gider, bizzat
alýþveriþ yapar ve yükünü kendisi taþýrdý. Ashâb-ý Kirâm,
“Müsaade buyurunuz da biz taþýyalým.” derlerse de,
“Herkes kendi yükünü kendi taþýsýn!” buyururdu.141

Peygamberimiz (s.a.s.) vefakâr bir insandý; ahdinde
dururdu, vaadinde sadýktý. Sözünden caymazdý. Kendisi-
ne ve çevresindeki ashâbýna yardýmý dokunanlarý unut-
maz, dostlarýný sýk sýk arar, hâl hatýrlarýný sorardý. Müslü-
manlara da böyle yapmalarýný tavsiye ederdi. 

Bazý örnekleri gözden geçirirsek O’nun topluma ge-
tirdiði bu deðerleri biraz daha iyi anlamamýz mümkün
olabilir.

Abdullah b. Ebi’l-Hamsa (r.a.) Peygamber Efendi-
mizin de içinde olduðu bir alýþveriþ hatýrasýný þöyle
nakleder:

- Kendisine henüz peygamberlik gelmeden önce Hz.
Muhammed (s.a.s.) ile bir alýþveriþte bulunmuþ, ona biraz
borçlu kalmýþ ve nihayet, bulunduðu yere bizzat getirece-
ðime söz vermiþtim. Ancak bu sözümü her nasýlsa unut-
muþtum. Aradan üç gün geçmiþti ki, verdiðim sözü hatýr-
layarak derhal oraya gittim. Bir de ne göreyim? Aradan
üç gün geçtiði hâlde Hz. Muhammed’i (s.a.s.) hâlâ bekli-
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yor buldum. Bana diyordu ki: “Ey genç! Beni meraklan-
dýrdýn, burada üç günden beri seni bekliyorum.”142

Bir kere Necaþi’nin elçileri, Peygamberimiz’in (s.a.s.)
huzuruna gelmiþlerdi. Peygamberimiz (s.a.s.) bunlarla ya-
kýndan ilgilendi. Ashâb-ý Kirâm’dan bazýlarý nezaket gös-
tererek, “Ey Allah’ýn Rasûlü! Biz hizmete yetiþiriz, siz is-
tirahat buyurunuz.” dediler. Fakat, Sevgili Peygamberi-
miz (s.a.s.), bunlara þu cevabý verdi: 

- Bunlar, Habeþistan’a göç etmiþ olan ashâbýma yer
göstermiþ, ikram etmiþlerdi. Onlarýn bu ikram ve hizmet-
lerine karþýlýk þimdi ben de bunlara hizmet etmek isterim.

Peygamber Efendimiz, kendisini tanýmak üzere taþra-
dan gelen kabile temsilcilerini misafirhanelerde aðýrlar,
onlarla ilgilenir, temel din bilgilerini öðretmek amacýyla
öðretmenler tayin eder, maddî ihtiyaçlarýný karþýlamak
için memurlar görevlendirir, kabilelerine döneceklerinde
de azýk hazýrlatýr, hediyeler verir, Ýslâm dinine ilgi duya-
rak kendisini ziyarete gelen bu insanlarý unutamayacakla-
rý bir vefa duygusuyla uðurlardý. 

Mut’im b. Adiy, Kureyþ’in ileri gelenlerindendi ve
Ýslâm’a girmiþ deðildi. Vaktiyle Peygamberimiz (s.a.s.),
Taif yolculuðundan þehre dönerken düþmanlarý onu þeh-
re almak istememiþlerdi. Peygamberimiz (s.a.s.) sýra ile
birçok ileri gelen Mekkelinin himayesini istedi, fakat
hepsi reddettiler; ancak Mut’im kabul etti, oðullarýný
silâhlandýrarak Peygamberimiz’i (s.a.s.) þehre aldý. Ara-
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dan yýllar geçti, Bedir Savaþý’nda Mut’im, diðer Kureyþli-

lerle birlikte Müslümanlara karþý savaþtý ve öldürüldü.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) þairi Hassan, bu zâtýn ölümü-

nün ardýndan anlamlý bir mersiye yazmýþ, þiirinde vaktiy-

le Peygamberimiz’i (s.a.s.) himaye ettiðinden söz ederek

onu iyilikle anmýþtý. Peygamber (s.a.s.), kendisi adýna gös-

terilen bu vefakârlýktan son derece hoþnut oluyordu.

Düþman esirlerine ne yapýlacaðý tartýþýlýrken Peygamberi-

miz’in (s.a.s.) söylemiþ olduðu þu söz de onun vefakârlý-

ðýnýn hangi derecelere vardýðýný göstermesi bakýmýndan

çok anlamlýdýr:

- Þayet, Mut’im b. Adiy sað olup da benden esirleri

isteseydi fidye (kurtulmalýk akçesi) istemeden hepsini ser-

best býrakýrdým.143

Hz. Peygamber (s.a.s.) ittifaklarýna baðlýlýkta da vefa-

lý idi. Hudeybiye’de Müslümanlarýn yanýnda antlaþmaya

katýlan Huzâe kabilesi, Kureyþ’in yanýnda antlaþmaya gi-

ren Benî Bekir’in saldýrýsýna uðramýþtý. Kureyþlilerin de

bilhassa gece baskýnlarýnda bunlara destek verdikleri an-

laþýlýyordu. Huzâeliler durumu Hz. Muhammed’e (s.a.s.)

ilettiklerinde O, derhal ordusunu hazýrladý ve yola koyul-

du. Bu olay, Mekke fethinin sebebi olarak tarihe geçti.144
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143 Abdurrahman  Azzam, Rasûl-i Ekremin Örnek Ahlâký, (çev. Hay-
reddin Karaman), s. 36-37.

144 Ýbn Hiþam, es-Siretü’n-Nebeviyye, IV, 32-38; Ýbn Sa’d, Tabakâtü’l-
Kübrâ, II, 134; Taberî, III, 111-112; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 239-
241; Sahîh-i Buhârî Muhtasarý Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, X, 295
vd.; Abdurrahman  Azzam, a.g.e., s. 37.
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Hz. Peygamber’in (s.a.s.) âdâb-ý muâþereti ile ilgili
özet incelememizi þöyle tamamlayabiliriz: 

- O, insanlarýn, iyi niyetli, gayretli, çalýþkan, þefkatli,
yardýmsever, temiz tertipli, dürüst, mütevazý, vefalý olma-
larýný istiyor; onlarý daðýnýk, kaba, kötü niyetli, tembel,
acýmasýz, yalancý ve gururlu olmaktan sakýndýrýyordu. Ýn-
sanlarýn birbirlerini sevip saymalarýný, birbirlerine destek
olmalarýný, sorumluluk duygusuna ve üstün görev bilinci-
ne sahip bulunmalarýný arzu ediyordu. 
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SONUÇ

Kur’ân-ý Kerîm’de, Sevgili Peygamberimiz’in, insanlý-
ða, “Rahmeten li’l-âlemîn: Âlemlere rahmet” olarak gön-
derildiði belirtiliyor. Bu ifade, Peygamber Efendimiz’in,
hayatýn her alanýndaki örnekliðinin Kur’ân ve Ýslâm gibi
evrensel olduðunu gösteriyor. Çünkü O, sadece ilke ba-
zýnda teorik aðýrlýklý bazý þeyler söylememiþ, insanlýðýn
yararýna olan güzel ahlâk esaslarýný Kur’ân ýþýðýnda orta-
ya koymuþ, þahsýnda davranýþ modeli olarak yaþamýþ, bu-
nu pratiðe aktaran, uygulayan bir nesil (ashâb) yetiþtir-
miþtir. O, hem akýllara, hem gönüllere hitap etmiþ, hem
de sosyal alanda insanlar arasý iliþkilerin düzenli yürüme-
sini saðlayan uygulamaya elveriþli kurallar ortaya koy-
muþtur. Baþka bir ifadeyle Hz.Peygamber, Kur’ân’ýn ön-
gördüðü Ýslâm’ý, herkesçe kolayca anlaþýlabilecek ve ör-
nek alýnabilecek bir üslupla yaþamýþ, yaymýþ, yaþayacak
ve yayacak örnek nesiller yetiþtirmiþtir. Böylece, fert, ai-
le ve toplum ahlâkýnýn en doðru, en duyarlý örneklerini
vermiþtir. Fert için olgunlaþmanýn, aile için mutluluðun,
toplum için huzur ve refahýn yollarýný göstermiþtir.

Bu durumda evrensel örnekliði itibariyle Hz. Pey-
gamber bizim için rahmettir. O’nun ahlâkýný içselleþtire-
rek örnek bir model oluþturan Ashâb-ý Kirâm da, onlarý
örnek alarak insanlýk ufkunda yükselen abide þahsiyetler
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de bizim için hep birer rahmettirler. Bu rahmet vesilesiy-
le bizler yaþanmýþ tarihî örneklerden yola çýkarak Ýslâm
ahlâkýný doðru biçimde nasýl algýlayacaðýmýzý, nasýl
özümseyeceðimizi, günümüz þartlarýnda nasýl örneklendi-
receðimizi ve sonraki nesillere nasýl bir ahlâkî kiþilik ar-
maðan edeceðimizi daha kolay bulabiliriz.

O hâlde biz her zaman Kur’ân-ý Kerîm’i doðru anla-
maya ve hayatýmýza ondan prensipler aktarmaya ne ka-
dar muhtaçsak, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) de her zaman ye-
niden anlamaya, O’nun hayatýndan manevî esintiler ak-
tarmaya ve onunla ferahlanmaya da o kadar muhtacýz.
Çünkü O, Kur’ân’ý en iyi anlayan, Kur’ân ahlâkýný en
doðru yaþayan ve yaþadýðý toplumu Ýslâm ahlâký ile îmar
eden, þenlendirendir.

Eðer biz, Peygamber Efendimiz’in ve örnek neslin
(sahâbenin ve onlarý takip ederek ahlâkî olgunluða eriþ-
miþ örnek þahsiyetlerin) üstün bir düzeyde temsil ettiði
Kur’ân ahlâkýný yeni yöntemlerle günümüze taþýyabilir ve
günümüz þartlarýnda davranýþ boyutu kazandýrabilirsek
biz de sonraki nesillere bir ýþýk tutabiliriz.

Ashâbtan Zeyd b. Sâbit Hazretlerinin dediði gibi,
“O’nun ahlâk ve ahvâli uçsuz bucaksýz bir denizdir...” Bu
münasebetle, tüm derinlikleriyle ve detaylarýyla bir okya-
nusu tanýtabilmek ne kadar zorsa hayatýnýn her saniyesi-
ne binbir derinlik nakþetmiþ olan Rasûl-i Ekrem’i (s.a.s.)
de gereði gibi tanýtmak o kadar zordur, hatta mümkün
görünmemektedir.

Dolayýsýyla, biz burada Sevgili Peygamberimiz’in ha-
yatýndan ve ahlâkýndan küçük küçük örnekler sunmaya
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çalýþtýk. Evet, sunulanlar hacim olarak az görünebilir. Fa-
kat bu kýrýk dökük satýrlar arasýnda O’nun hayatýndan
aktarýlan bilgiler, O’nun ahlâkýný ve kiþiliðini yansýttýðý
için önemli ve deðerli sayýlýrlar.

“Andolsun ki, Allah’ýn Rasûlü, sizin için, Allah’a ve
ahiret gününe kavuþmayý umanlar ve Allah’ý çok zikre-
denler için güzel bir örnektir.” (Ahzâb, 33/21)
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