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İÇİNDEKİLER

GÜL GİBİ HAYAT yaşamanız arzusuyla…

Sünnete uymanın önemi ile ilgili birçok ayet ve 
hadis vardır. İşte bunlardan birer örnek: 

Ey Resulüm de ki: “Ey insanlar, eğer Allah’ı se-
viyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sev-
sin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gâfurdur, 
Râhimdir!
   (Âl-i İmrân, 21. ayet)

Ahirzamanda kim benim sünnetime uyarsa, 
yüz şehidin sevabını kazanır.
        
     Hadis-i Şerif
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8

 Peygamber Efendimiz, ahdinde dururdu, 
vaadinde sadıktı, sözünden asla caymazdı.

Evet, bugün yapa-
cağım işler bunlar. 
Şu sözleri de yerine 

getirmem lazım.



9

Osman kardeşim 
nasılsın? Dün biraz iyi 

değildin de...

Peygamber Efendimiz, dost-
larını sık sık arardı, hâl ha-
tırlarını sorardı.



10

Arkadaşlar sınıfımız 
çok kirli. Çöplerimizi 
çöp kutusuna atsak 

diyorum. Niçin herkese söy-
lüyorsun ki? Sınıfı 

kirletenler belli.

Peygamber Efendimiz, insanların kusurlarını yüzü-
ne vurmazdı. Hataları, kusurları genele söylerdi.



11

Peygamber Efendimiz  kendisine gelen hediyeleri 
kabul ederdi. Hediyenin aynısıyla veya daha güze-
liyle karşılık verirdi.

Buyur karde-
şim. Sana Kutlu 
Doğum hediyesi 

aldım.

Teşekkür ede-
rim. Ben de sana 

Efendimiz’in hayatını 
anlatan bir kitap 

almıştım.



12

Peygamber Efendimiz, insanlar arasında sevgi 
ve muhabbetin yayılması için selam vermeyi 
ve almayı teşvik ederdi.

Es-selâmü 
aleyküm. Ve aleyküm selam.



13

Peygamberimiz eve girince selâm verirdi. 
Ev boş olsa yine de selâm verirdi.

Es-selâmü 
 aleyküm.



14

Peygamberimiz şaka yaparken bile doğru 
konuşurdu.

İki kulaklılar!..
İki kulaklılar!..



15

Peygamber Efendimiz kendisine seslenene 
bütün vücudu ile dönerek bakardı.

Mustafa!..
Mustafa!.. 

Efendim
Ahmet.



16

Peygamberimiz, rahatsız edici ölçüye varan aşırı-
lıkta gülmezdi. O’nun gülmesi tebessümdü. Tebes-
süm ettiğinde dişleri inci tanesi gibi görünürdü.

Ha ha haaa!



17

Peygamberimiz, misafiri kapıda karşılardı 
ve giden misafirlerini yolcu ederdi.

Siz de bize buyurun.

Ayağınıza sağlık. Ne 
iyi ettiniz de geldiniz. 

Yine bekleriz.



18

Peygamberimiz, tuvalete girerken sol 
ayakla girer, çıkarken sağ ayakla çıkardı.



19

Bismillahirrahmanirrahim.
Allah’ım zihnimi açık et.

Peygamber Efendimiz, hayırlı ve temiz işle-
ri sağ eliyle yapardı. Hayırlı ve güzel yerlere 
önce sağ ayağını atarak girerdi. 



20

Peygamberimiz önüne bakarak yürürdü. 
Yolda ilerlerken sağa sola bakmazdı.

Sağa sola bakmak
hoş bir davranış değil. Lütfen 
önümüze bakarak yürüyelim 

arkadaşlar.



21

Peygamberimiz, eve girince ilk önce ev halkına 
selâm verirdi.

Es-selâmü
aleyküm 

Ve aleyküm selam 
yavrum.

Ve aleyküm 
selam.



22

Peygamber Efendimiz, selâmla birlikte, 
tebessüm ederek samimiyetle musafa-
hada bulunurdu.

Nasılsın Hasan?

Allah razı olsun 
kardeşim. Allah’a 
şükür iyiyim. Ya 
sen nasılsın?



23

Peygamberimiz, musafaha ile birlikte, 
hürmet, samimiyet ve şefkate vesile olan 
kucaklaşmalar yapardı.



24

Musafahada, elini ilk uzatan çekmelidir. 
Sonra uzatan çekerse buluşmadan mem-
nuniyetsizlik manası çıkabilir.



25

Peygamber Efendimiz kendisine başkalarından de-
dikodu tarzında lâf iletilmesini doğru bulmazdı.

İpek, seni başka-
sına kötülüyor. 

Senin için dedi ki...

Lütfen kardeşim 
susar mısın. Söz taşı-

mak, başkasının aleyhine 
konuşmak hiç hoş değil.



26

Peygamberimiz, çoğu zaman susar, tefekkür 
ederdi. Ancak ihtiyaç olunca konuşurdu.

Ali sen niçin ko-
nuşmuyorsun? Bak 

herkes bir şeyler 
anlatıyor.

Düşünüyordum. Ko-
nuşulanlar ilgi alanı-

ma girmiyor da...



27

Peygamber Efendimiz tane tane ve orta bir ses 
tonuyla konuşurdu. Her kelimesinin arasını ayırt 
ederdi. Hatta dinleyen O’nun sözlerini ezberleyebi-
lirdi. Çok iyi anlaşılması gereken sözleri üçer defa 
tekrarlardı. Böylece O’nu dinleyenler arasında ko-
nuyu anlamayan kalmazdı.



28

Peygamber Efendimiz, kendi nefsi ve dünyalık 
bir şey için öfkelenmezdi. Bir haksızlık ya da 
uhrevî meselelerde öfkelendiği zamanlar olur-
du. O’nun kızması sadece Allah içindi.

Hayır sen yaptın!

Arkadaşlar lütfen! Basit 
bir şey için birbirinizi kır-

maya değer mi?
Bana faul yaptın!



29

Peygamberimiz, ırkçılık yapanları sevmezdi.

Milletini sevmeye, 
milletim üstün  demeye
hakkın var. Ama “Bütün

milletlerden üstündür.” de-
meye hakkın yok kardeşim. 

Benim milletim 
bütün milletlerden 

üstündür.



30

Peygamber Efendimiz, temizliğe çok önem verirdi.



31

Peygamberimiz, eğer namazda esneme gelirse ayak-
ta sağ elin, diğer hâllerde ise sol elin tersi ile ağzı 
kapatmak gerektiğini söylerdi. Esneyenlere ağızlarını 
elleriyle kapatmayı tavsiye ederdi.



32

Peygamber Efendimiz, birinin evine gittiğinde kapıyı 
üç defa vururdu. Cevap verilmezse geri dönüp giderdi. 
“Kim o?” diye sorulduğunda “Benim!” dememek, kendi-
mizi açık bir şekilde tanıtmak, maksadımızı belirtmek. 
Kapının tam karşısında durup içeriyi gözleme duru-
munda bulunmamak. Biraz kenarda durarak, ailedeki 
mahremiyeti görmekten içtinap etmek… Bütün bunlar 
O’nun yaptığı davranışlardı.

Ben Rümeysa...
Betül’le ders çalış-
mak için gelmiştim.

Kim o?



33

Hasta akraba, dost ve arkadaşlarını ziyaret 
ederdi. Onlara teselli ve ümit vermek, ziyareti 
uzun tutmamak O’nun âdetlerindendi.

Geldiğiniz için teşek-
kür ederim. Kendimi 
daha iyi hissetmeye 

başladım.



34

Peygamberimiz, rengi görünmeyen ve başka-
larını rahatsız edecek derecede ağır olmayan 
güzel kokular ikram edilince severek kullanırdı. 
Reyhan çiçeği gibi güzel kokulu çiçekler ikram 
edilince de geri çevirmezdi.



35

Sevgili Peygamberimiz, vakar ve teenni ile sanki iniş 
aşağı yürüyormuş gibi dikkatle yürürdü. Ayaklarını 
yere sürtmez, sürüyerek gürültü çıkarmazdı. Güçlük 
verecek tarzda süratli yürümekten de kaçınırdı.

Tuncay ayaklarını 
sürümeden yürü, 
toz kaldırıyorsun!



36

Peygamber Efendimiz, ayna, tarak, misvak 
gibi gereçleri zaman zaman yanında bulundu-
rurdu.



37

Peygamber Efendimiz, kötü söz söyleme 
ihtimali olan kimselerden uzak dururdu.

Onu az önce gördüm. 
Çok sinirliydi. Ağzından 

kötü kötü sözler çıkıyor-
du. Şimdi gitmesek.

Gel Orkun’un yanına 
gidelim.



38

Peygamberimiz, kendisine ait olan saç, tırnak, 
diş vb. şeyleri ayakaltı yerlere atmazdı.

Oğlum o tırnakları 
bahçenin bir kenarına 

atıver!
Peki anneciğim.



39

Peygamber Efendimiz, ayaktayken öfkelenildiğinde 
hemen oturulmasını, otururken öfkelenildiğinde ise 
hemen yatılmasını tavsiye ederdi. Böyle durumlarda 
abdest almayı da tavsiye ettiği olmuştur.

Gel kardeşim, şuraya 
oturalım. Sakinleşirsin...



40

Peygamberimiz, tırnaklarını genellikle cuma 
günü keserdi.



41

Peygamber Efendimiz, ayakkabılarını giy-
meden önce içine bakar veya ters çevirirdi.

Aaa! Ayakkabılarıma 
karınca girmiş. İyi ki ters 

çevirmişim.



42

Ne kadar düzenli bir 
odan var. İnan bayıl-

dım odana.

Sevgili Peygamberimiz, düzenli ve tertipli yaşa-
maya özen gösterir, müslümanlara da her hu-
susta düzenli olmalarını ısrarla tavsiye ederdi.



43

Peygamberimiz, elbisesinin temiz ve tertipli ol-
masına önem verirdi. Giyiminde titizdi; elbise-
sini korur, dağınıklıktan hoşlanmazdı.

Zevkli ve uyumlu 
giyinmişsin.

Sen de öyle.



44

Sevgili Peygamberimiz, elbisesiyle övünmez, bu 
konuda lüks ve israfa kaçmazdı. Çünkü O’na göre 
elbise “Sıcaktan, soğuktan korunmak ve vücudun 
örtülmesi için bir araçtı.

Ben mutlaka marka gi-
yinirim. Şu ayakkabıların 

güzelliğini görüyor
musunuz? Ömer doğru söylü-

yor. Hem giyecekle 
övünmek de iyi bir 

davranış değil.

Bence ayakkabının 
sağlam ve sağlıklı ol-

ması önemli... Markası 
önemli değil.



45

Peygamberimiz komşuluk ilişkilerinde  çok hassastı.

Hanım, yarın akşam 
komşuya gitsek. 

Uzun süredir ziyaret 
edemedik.



46

Sevgili Peygamberimiz, vefakâr bir insandı. 
Kendisine ve ashabına yardımı dokunanları 
asla unutmazdı.

Rica ederim Elif. 
Geleceğiz tabii.

Hastalandığım da 
ziyaretime geldiğin için 

teşekkür ederim.



47

Peygamber Efendimiz, aksırınca “Elhamdülillah” 
derdi. Bunu işitene “Barekallah, yerhamukellah” 
demesini tavsiye ederdi. Sonra kendisi “Yehdina ve 
yehdikümullah” derdi.

Yerhamukellah.Hapşuuuu!..
Elhamdülillah.

Yehdina ve 
yehdikümullah.



48

Peygamber Efendimiz aksırdığı zaman eliyle ağzını 
kapatırdı.

Hapşuuu!



49

Sevgili Peygamberimiz, güzel koku-
lar sürünürdü. Güzel koku sürün-
meyi ashabına da tavsiye ederdi.



50

Sevgili Peygamberimiz her hayırlı işe oldu-
ğu gibi alışverişe de besmele ile başlar ve 
alışverişi sağ elle yapardı.



51



Sevgili Peygamberimiz, “Cennet anaların ayakları 
altındadır.” buyurarak anne babaya  ihsanda bulun-
mayı, onlara şefkatli davranmayı  ve hayır dualarını 
almayı tavsiye ederdi.

52

Allah razı olsun evladım.



Peygamber Efendimiz, anne babaya itaat et-
meyi, kalblerini kırmamayı tavsiye ederdi.

53

Oğlum ekmek almayı 
unutmuşum, bir zahmet 

bakkaldan alıver. Hava ol-
dukça soğuk, montunu da 

giy, öyle git tamam mı?

Tamam babacığım,
hemen gidiyorum.



Efendiler Efendisi Peygamberimiz, çocuklara 
karşı çok merhametliydi.

54

Furkancığım nasıl oldun? 
Başının ağrısı geçti mi?

Öğretmenimin eli ne 
kadar sıcak. Elini hiç 
çekmese başımdan.



55

Peygamber Efendimiz, son derece merhamet-
liydi. Birisine bir şey vaad ettiği zaman mutla-
ka o vaadini yerine getirirdi.

Olur mu Tuğçe! Ayşe’ye 
söz verdim. Mutlaka git-

mem lazım. Hem bana 
ihtiyacı var.

Ne olacak canım, 
Ayşe’ye gitmeyiver.



Sevgili Peygamberimiz, hiçbir şeye hayır de-
mezdi. Kendisinden bir şey istendiği zaman ya-
pabileceği bir iş ise mutlaka yapmaya çalışırdı.

56

Rica ederim, sana 
yardımcı olmak benim 
için benim için büyük 

bir zevktir.
Çantamı tuttuğun için 

teşekkür ederim.



Peygamber Efendimiz, arkadaşlarından birini belli 
bir süre görmediği zaman onu mutlaka sorardı.

57

İnan bilmiyorum. Arama 
fırsatım olmadı.

Sizin sınıftaki Şule’yi 
üç gündür göremiyo-
rum. Hasta falan mı 

acaba?

İşte bu olmadı Şeb-
nem. İnsan arkadaşını 

aramaz mı?



Peygamber Efendimiz, insanları birbirine bağla-
mak ve sevindirmek için hediyeleşmelerini emre-
derdi. Kendisinin de bizzat hediye verdiği olurdu.

58



Peygamber Efendimiz, hayvanlara eziyet eden-
leri sevmezdi. Hayvanlara fazla yük yüklenme-
mesini, iyi bakılmasını, eziyet edilmemesini, 
onlara şefkatli davranılmasını ısrarla belirtirdi.

59

Bu yükler biraz fazla 
değil mi, ey insanoğlu!



60

Nebiler Nebisi çok cömertti. “Cömert Allah’a 
yakın, cimri ise Allah’a uzaktır. Cömertlik, kökü 
Cennet’te olan bir ağacın dünyaya sarkmış da-
lıdır. Kim o dala tutunursa o dal onu Cennet’e 
çeker.” derdi.

Niçin zahmet ettin ki?

Bundan bende
 iki tane var. Birini sana 

vermek istiyorum.



61

Sevgili Peygamberimiz, akrabalarını sık sık ziya-
ret ederdi. Buna sıla-yı rahim denir. “Akrabayla 
alâkayı kesen bir kimsenin bulunduğu meclise 
Allah’ın rahmeti inmez.” buyururdu.

Bu akşam halanlara 
gideceğiz oğlum. Annen 
komşudan gelince bir 
zahmet söyleyiver.

Tamam babacığım.



62

Peygamber Efendimiz, işçi-
nin emeğinin karşılığını he-
men verirdi. “İşçinin ücretini 
alnının teri kurumadan veri-
niz.” buyurmuştur.



63

Peygamber Efendimiz, insanların dertleriyle 
yakından ilgilenirdi.

Derdini benimle paylaş-
mak ister misin?



64

Sevgili Peygamberimiz, ilim öğrenenlere destek verirdi.

Selim Amca’nın verdiği 
burslar olmasaydı ben 

ne yapardım?



65

Efendiler Efendisi, iyilikleri asla unutmazdı.

Bana yaptığın iyiliği 
asla unutmayacağım.



66

Peygamber Efendimiz, çok nazikti, hiçbir zaman 
kaba söz söylemezdi.

Sen de öylesin. Ben de 
senden duymadım.

Ne kadar naziksin kar-
deşim. Hiçbir kötü söz 

duymadım senden.



Peygamber Efendimiz, dargınları barıştırırdı.

67

Dargınlık size yakışmıyor. 
Haydi sarılın bakalım.



68

Sevgili Peygamberimiz, kapısına yardım için 
gelen kimseyi geri çevirmezdi.



69



70

Peygamber Efendimiz, yemeğe mutlaka 
besmele ile başlardı.

Bismillahirrahmanirrahim.



Sevgili Peygamberimiz, Allah’ın sonsuz ikram ve 
nimetlerini tefekkür ederek yemeğini yerdi ve 
yemeğin sonunda“elhamdülillah” diyerek şükre-
derdi. 

71



72

Sevgili Peygamberimiz, tam doymadan yemek yeme-
yi bırakırdı. “ Midenizin üçte birini yemeğe, üçte birini 
suya, üçte birini de hava için ayırın.” diye tavsiyede 
bulunurdu.

Ben de...
Midem çok ağrıyor.

Amma da yemişim ya! 
Nefes alamıyorum.



73

Peygamber Efendimiz, tabağa az yemek koydur-
tur, tabağındaki yemeği bitirirdi. Ekmeği yiyece-
ği kadar alırdı, yani ekmeği ve yemeği artırarak 
çöpe atmayı doğru bulmazdı. Yemeğin temiz 
olmasına, yemeye elverişliliğine ve helâlinden ka-
zanılmış olmasına özen gösterirdi. 



74

Peygamber Efendimiz, misafire elinde bulu-
nandan ikramda bulunur, onları memnun et-
mek için elinden geleni yapardı. 

Aman çayları 
dökme kızım.

Pastaları da 
ben götüreyim 

anneciğim.



75

Peygamber Efendimiz, suyunu üç nefeste içerdi 
ve “Bu daha mutlu, daha afiyetli ve daha sağlıklı-
dır.” buyururdu. Suyu genellikle oturarak içerdi.

Mecbur olduğum için. Az 
önce sağ elimi burktum da.

Niçin sol elinle 
içiyorsun abi?



76

Peygamber Efendimiz, yaslanarak yemek yemez-
di. Yemek yerken yaslanmanın kibirlenme emaresi 
olduğunu söylerdi. 



77

Peygamber Efendimiz, yemeğe, suya üfürmezdi. 
Kabın içinde nefes almazdı.

Kardeşim bu davranışın uygun 
değil. Çaya üfleme lütfen. Biliyor-
sun nefeste karbondioksit vardır.



78

Peygamber Efendimiz, hediye edilen yiyeceği 
çoğu zaman yerdi.

Arkadaşım lütfen, bunu 
senin için aldım.



79

Peygamber Efendimiz, yiyecek kaplarının 
mutlaka kapalı olmasını isterdi. 

Eyvahlar olsun! Yemeği 
karıncalar basmış.



80

Sevgili Peygamberimiz, yemeği sıcakken yemek-
ten hoşlanmazdı ve yemeğin soğutularak yenilme-
sini tavsiye ederdi.

Azıcık bekleseydin ya! 
Bak ne hale geldin. 



81

Peygamber Efen-
dimiz, yemekten 
önce ellerini, ye-
mekten sonra da 
ağzını ve ellerini 
mutlaka yıkardı.

Hüsna, yemekler çok 
güzeldi değil mi?



82

Peygamber Efendimiz, önemli bir mazereti yok-
sa yemek davetlerine katılırdı. Davet sahibi her 
ne hazırlamış ise memnuniyetle, tebessüm ede-
rek ve iştahla yerdi.

Akşam bize gelir misin? 
Birlikte yemek yeriz, 

hem de ders çalışırız.
Elbette gelirim. Davete 
icabet etmek sünnettir. 

Yalnız, babamdan izin 
almam lazım.



83

Peygamber Efendimiz, sofraya oturduğunda daha 
önce doymuş bile olsa herkesin yemeğini yemesini 
beklerdi; yemek devam ederken müsaade almak-
sızın kalkılıp gidilmesini doğru bulmazdı. 

Babacığım kalkabilir miyim? 
Arkadaşıma telefon etmem 

lazım.



84

Peygamber Efendimiz, karnı acıkmadan 
yemek yemezdi.

Karnım da iyi doydu ama 
tatlı mı yesem meyve mi?



85

Peygamber Efendimiz, suyu, dibi görünen bir 
kaptan içerdi. Ayakta su içmezdi.

İçim yandı yahu. Hava ne kadar 
sıcak böyle... Aman Allah’ım bu 
solucan testiye nasıl girmiş!
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Peygamber Efendimiz, yemeği kabın ortasından 
yemekten hoşlanmazdı. Yemekte tabağın kendi 
önüne gelen tarafından yerdi.
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Peygamber Efendimiz, namazda esnemeyi 
hoş karşılamazdı.
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O, ezanı saygıyla dinlerdi.
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Peygamber Efendimiz, ezandan sonra ezan 
duası yapardı.
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Efendiler Efendisi daima abdestli dolaşırdı.

Namaz vakti yaklaştı. 
Abdest alalım mı?

Ben abdestliyim. Sen 
abdestini al. Ben caminin 

girişinde bekliyorum.
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Peygamber Efendimiz, konuşmaya Allah’ın 
adıyla başlar ve konuşmasını Allah’ın adıyla 
bitirirdi.

Allah’a emanet olun 
arkadaşlar. 



Peygamber Efendimiz, kabirlerin ziyaret edil-
mesini tavsiye ederdi ve bizzat kendisi de 
kabir ziyaretinde bulunurdu.

93



Sevgili Peygamberimiz, ölmüş  kişileri hayırla 
yâd ederdi.

94

Babaannen çok iyi biriy-
di. Namazını, orucunu 

aksatmazdı. Hacca da 
beraber gitmiştik.
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Sevgili Peygamberimiz, mutlaka abdestli yatarlardı.
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Peygamber Efendimiz, dişlerini temizlemeden 
uyumazdı.



98

Peygamber Efendimiz, uyumak için yatınca önce 
sağ tarafına yatardı, sağ yanağını sağ avucunun 
içine koyardı ve o günün muhasebesini yapardı.

Bugün namazlarımın hepsini kıldım. 
Ödevlerimi yaptım. Kitabımı okudum. Ver-
diğim sözleri tuttum. Şimdi de abdestli-

yim. Hayırlı uykular ver ya Rabbim!
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Peygamber Efendimiz, Yüzükoyun yatmazdı, böyle 
yatanları ikaz ederdi.

Horrrrr!..
Horrrrr!..
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Sevgili Peygamerimiz, yatağa girdiğinde avuçla-
rı açık olarak İhlas, Felak ve Nas sûrelerini oku-
yup avucunun içine üfleyip sonra  ellerini bütün 
vücuduna sürerdi.



101

Efendiler Efendisi, sabah erken uyanırdı, erken 
kalkmayı teşvik ederdi.



102
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