
SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİ ANLAMAK VE 
GETİRDİĞİ PRENSİPLERİ YAŞAMAK* 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) henüz dünyaya gelmeden ön-
ce, insanlar de er ölçülerini yitirmi , yollar�n� a �rm� lard�. Kü-
für ve irk gönülleri karartm� , haks�zl�k hayat�n bütün alanlar�n�
ku atm� t�. Sosyal dengeler bozulmu , ahlâkî de erler yozla t�-
r�lm� t�. Akrabal�k ba lar� kopar�l�yor, kom uluk hukuku ihlâl 
ediliyordu. Kad�nlara ve k�z çocuklar�na insanî muamele yap�l-
m�yor, güçlüler zay�flar� eziyor, eme in hakk� verilmiyordu. 
K�saca dünyada insanl� �n en çok muhtaç oldu u huzur, adalet, 
dürüstlük, ahlâk; can, mal, namus ve nesil güvenli i kalmam� t�.

te Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), zulüm 
ve karanl� �n böylesine yo un oldu u bir dönemde Rebiu'l-
evvel ay�n�n 12’nci günü Pazartesi gecesi dünyay� ereflendiri-
yor, putperestlik ve hurafelerle kararan gönülleri Kur’ân’�n nu-
ruyla ayd�nlat�yor; insanl� � yaln�zca Allah'a kulluk etmeye ça �-
r�yordu. Bu ça r�ya kulak verenlere sözün do rusunu söyleme-
yi, emanete riayet etmeyi, akrabal�k ba lar�n� korumay�, kom u-
larla iyi geçinmeyi ve kan dökmekten sak�nmay� ö ütlüyordu.
Zina yapmaktan, yalan söylemekten, yetim mal� yemekten, 
haks�z kazanç sa lamaktan, namuslu insanlara iftira etmekten 
uzak durmay� emrediyor; insanlar� namaz k�lmaya, oruç tutma-
ya, zekât vermeye, iyilik yapmaya, bireysel ve toplumsal sorum-
luluklar�n� yerine getirmeye davet ediyordu.  

Böylece o, yirmi üç y�ll�k peygamberlik hayat� boyunca ir-
kin yerine tevhidi, zulmün yerine adaleti, dü manl�k ve ayr�l� �n
                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis AKAR taraf�ndan haz�rlanm� t�r.
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yerine karde lik ve dayan� may� getiriyordu. Do ruluk, güveni-
lirlik, adalet, ho görü, nezaket ve cömertlik gibi ahlâkî davran� -
lar�yla kendisi bizzat insanlara örnek oluyordu. Buna kar �l�k
kan davas� gütmek, intikam pe inde ko mak, kin beslemek, içki 
içmek, kumar oynamak, h�rs�zl�k yapmak, haks�z kazanç sa la-
mak, yetim mal� yemek, yalan söylemek, g�ybet etmek, çeke-
memezlik ve ko uculuk gibi fert ve toplum huzurunu bozan 
gayri ahlâkî davran� larla mücadele ediyordu.  

Peygamberimizin Yüce Ahlâkı 
Esasen Sevgili Peygamberimizin cahiliye karanl� �n� slâm’�n

ayd�nl� � ile yok etmek için ortaya koydu u bu uygulamalar�
onun güzel ahlâk�n�n genel çerçevesini vermektedir. Ayr�ca
Kur’ân-� Kerîm’i ba tan sona okuyup anlayanlar da onun yüce 
ahlâk�n� ö renmi  olurlar. Zira onun ahlâk� Kur’an idi.1 Kur’ân-�
Kerîm’de;

“Andolsun, Allah’�n Resûlünde sizin için; Allah’a ve âhiret 
gününe kavu may� uman, Allah’� çok zikreden kimseler için 
güzel bir örnek vard�r.”2 buyurularak onun hayat�nda bizler için 
en güzel örneklerin oldu u ifade edilmektedir. 

Sevgili Peygamberimizin insanl� a örnek olan bu genel ahlâ-
kî prensiplerinden baz�lar�n� ba l�klar alt�nda özetle öyle ifade 
edebiliriz:

                                                          
1  Müslim, “Salâtü’l-Müsâfirîn”, 18. I, 514; Nesâî, “K�yâmü’l-Leyl”, 2, III, 199.  
2  Ahzâb, 33/21.  
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Rahmet, Şefkat ve Sevgi Peygamberiydi 
Sevgili Peygamberimiz Kur’ân-� Kerîm'in ifadesiyle, 

‘Âlemlere rahmet olarak gönderilmi ’3 rahmet peygamberiy-
di.4 Çocuklara ve ya l�lara efkat gösterir, ümmetine de onlara 
iyi davranmalar�n� emrederdi. Çocuklar� öperken birisinin; ya 
Resûlallah, ‘Siz çocuklar� öper misiniz? Ben çocuklar� hiç öp-
mem’ demesi üzerine;  

“Allah senin kalbinden efkat ve merhameti ç�kard�ysa ben 
ne yapay�m!”5 diyerek bu ki iyi uyarm� t�.

Sevgili Peygamberimizin efkat ve merhameti yaln�zca insan-
larla s�n�rl� kalmay�p, di er canl�lar� da ku atm� t�. Nitekim bir 
hadis-i eriflerinde;

“Allah, merhametli olanlara rahmetiyle muamele eder. Öyleyse, 
sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökteki de size mer-
hamet etsinler.”6 buyurarak, bütün varl�klara efkatle muamele 
edilmesini istemi lerdi. Bir defas�nda açl�ktan yorgun ve bitkin 
duruma dü ürülmü  bir deve görünce, “Konu amayan bu hay-
vanlar hakk�nda Allah’tan korkun”7 buyurarak deve sahiplerini 
ikaz etmi ti. Yine kedisini aç b�rakarak i kence eden bir kad�n�n
ilâhî cezaya u rayaca �n� bildirmi , köpe e yapt� � iyilik yüzün-
den de bir ki inin cennete girece ini haber vermi lerdi.8

                                                          
3  Enbiyâ, 21/107.  
4  Müslim, “Birr”, 87. III, 2007.  
5  Buhârî, “Edeb”, 18.  
6  Tirmîzî, “Birr”, 16; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 58.  
7  Ebû Dâvûd, “Cihad”, 44.  
8  Buhârî, “Bed’ü’l-Halk”, 16; “ irb”, 9, “Edeb”, 27; Müslim, “Enbiya”, 54; Müslim, “Selâm”, 153.  
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Alçakgönüllüydü 
Sevgili Peygamberimiz son derece alçakgönüllüydü. Zengin 

fakir ay�r�m� yapmazd�. Hastalar� ziyaret eder, iyile meleri için 
dua ederdi. Bir meclise gitti i zaman bo  bulunan yere oturur, 
kendisi için aya a kalk�lmas�n� istemezdi. Fakir kimselerle bera-
ber olmaktan; yoksullar�n, dullar�n, kimsesizlerin i lerini gör-
mekten zevk al�rd�. Müreffeh bir hayat ya ama imkân� oldu u
halde, hayat� boyunca mütevaz� ve sade ya amay� tercih eder, 
yemede, içmede, giyimde vs. israf ve gösteri ten sak�n�rd�.

Affedici ve Hoşgörülüydü 
Peygamberimizin di er önemli bir özelli i de onun affedici 

ve ho görülü olmas�d�r. Allah’a sayg�s�zl�k olmad� � sürece ah-
s�na yap�lan kötülükleri ba � lar, eline imkân geçince öç almay�
dü ünmezdi. Mekke’nin fethedildi i gün, daha önce kendisine 
her türlü kötülük ve hakareti reva gören Mekke mü riklerine:
“Bugün size geçmi ten dolay� azarlama yoktur, serbestsiniz.” 
diyerek hepsini affetmi ti.

Bir gün bedevînin birisi gelip mescidin kö esine abdestini 
bozmu tu. Orada bulunan ashab, bedevînin üstüne yürümek 
isteyince, Peygamberimiz, onu serbest b�rakmalar�n� söylemi ,
sonra da yan�na ça �rarak, mescitte abdest bozman�n uygun bir 
davran�  olmad� �n�, mescitlerin temiz tutulmalar� gerekti ini ona 
tatl� bir dille anlatm� t�. Sonra da bir kova ile su getirterek kirle-
nen yeri temizlettirmi tir.9 Ancak u kadar�n� da ifade edelim ki, 
Sevgili Peygamberimiz “merhamet edece im, ho görülü olaca-
�m” diye, haks�zl�klara ve zulme kar � da sessiz kalmam� t�r.

                                                          
9  Buhârî, “Edeb”, 35, VII, 80; Müslim, “Taharet”, 98. I, 236; Ebû Dâvûd, “Taharet”, 137, I, 

264.
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Güleryüzlü, Tatlı Dilli ve Yumuşak Huylu İdi 
Hz. Peygamber (s.a.s.) ince ruhlu, güleryüzlü ve tatl� sözlü 

idi. Asla kat� kalpli, sert ve k�r�c� de ildi. A z�ndan sert ve kaba 
bir söz ç�kmazd�. Ashab�n�n k�zd� � birçok hadisede so ukkanl�-
l� �n� muhafaza ederek yanl�  bir eyin yap�lmas�na f�rsat ver-
mezdi. Kur’ân- Kerîm’de onun bu özelli i öyle ifade edilir: 

“Allah’�n rahmeti sayesinde sen onlara kar � yumu ak dav-
rand�n. E er kaba, kat� yürekli olsayd�n, onlar senin etraf�ndan 
da �l�p giderlerdi…”10 Kendileri de, 

“Yumu ak huydan yoksun olan, iyilikten de yoksun olur”11

buyurmu  ve bu ahlâkî ölçüyü hayat boyu iar edinmi lerdir.

İffet ve Hayâ Sahibiydi 
Sevgili Peygamberimiz iffet ve hayâ sahibiydi. Bir 

hadislerinde,

“ man�n yetmi  (veya altm� ) küsur ubesi vard�r. Bunlar�n
en yükse i lâ ilâhe illallah demek, en a a �s� da insana zarar 
veren eyleri yoldan kald�rmakt�r. Utanmak (hayâ) da iman�n
dallar�ndan biridir.”12 buyurarak, utanma duygusunun iman�n
ubelerinden birisi oldu unu ifade etmi lerdir. Di er bir hadisle-

                                                          
10  Âl-i mrân, 3/159.
11  Müslim, “Birr”, 23. III, 2003.  
12  Buhârî, “Îmân”, 3; Müslim, “Îmân”, 58.  
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rinde de, “her kim diline ve cinsel arzular�na hâkim olaca �
konusunda bana söz verirse ben de onun cennete girmesine 
kefil olurum”13 buyurarak müminleri de iffet ve hayâ sahibi 
olmaya te vik etmi lerdi.

Cömertti 
Resulullah insanlar�n en cömerdiydi. Kimseyi eli bo  çevir-

mezdi. “Ben ancak da �t�c�y�m, veren Allah’t�r” der, ihtiyac�n-
dan fazla bir eyin kendinde veya evinde bulunmas�n� istemez-
di. Kendisi cömert oldu u gibi, hadis-i eriflerinde;

“Cömert ki i Allah’a yak�nd�r, insanlara yak�nd�r, cennete 
yak�nd�r, cehennemden uzakt�r. Cimri ise Allah’tan uzakt�r,
insanlardan uzakt�r, cennetten uzakt�r, cehenneme yak�nd�r.”14

buyurarak ümmetini de cömert olmaya te vik etmi lerdir.

Dürüsttü 
Sevgili Peygamberimiz özünde, sözünde ve hayat�n�n her 

alan�nda do ruluk ve dürüstlü ü ilke edinmi ti. Verdi i sözden 
dönmezdi. Yalanc�lar� hiç sevmezdi. En az�l� dü manlar� bile 
ona “Muhammedü'l-emîn” demi ti. Do rulu u ö ütler, kendisi 
de söylediklerini aynen uygulard�. Bir defas�nda kendisinden 
nasihat istendi inde, “Allah’a iman ettim de, sonra da dosdo ru
ol”15 diye cevap vermi ti. Bir hadis-i erifte öyle buyurmu tur:

                                                          
13  Buhârî, “Hudûd”, 19, “Rikâk”, 23; Tirmîzî, “Zühd”, 61.  
14  Tirmîzî, “Birr ve’s-S�la”, 40) 
15  Müslim, “Îmân”, 62, I, 65; Ahmed, III, 413, IV, 385.  
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“Size do rulu u tavsiye ederim; zira do ruluk iyili e götü-
rür, iyilik de cennete iletir. Ki i do ru söyledikçe, do ruyu ara -
t�rd�kça Allah kat�nda do ru yaz�l�r. Yalandan kaç�n�n; zira yalan 
kötülü e götürür, kötülük de cehenneme iletir. Ki i yalan söyle-
dikçe ve yalan pe inde ko tukça Allah kat�nda yalanc� yaz�l�r.”16

Emin ve Güvenilirdi 
Güvenilirlik, ba ka bir deyi le emanet, bütün peygamberle-

rin ortak niteliklerinden biridir. Hz. Peygamber gençli inden 
itibaren güvenilir, emanete riayet eden ve iffetli bir kimse olarak 
tan�nm�  ve “el-Emîn” diye an�lm� t�r.17 Bu yüzden Mekkeliler 
k�ymetli e yalar�n� ona teslim ederlerdi.  

man ile güvenilir kimse olmak aras�nda s�k� bir ba  vard�r.
Peygamberimiz bir hadislerinde bu duruma öyle i aret etmi -
lerdir:

“Müslüman, dilinden ve elinden müslümanlar�n emin oldu-
u kimsedir. Mümin de di er insanlar�n canlar� ve mallar� husu-

sunda kendisine güvendi i kimsedir.”18

                                                          
16  Müslim, “Birr”, 29. VI, 2013.  
17 bn Hi am, I, 336.  
18  Müslim, “Îmân”, 14, I, 65.  
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Adaletten Hiç Ayrılmazdı 
Hz. Peygamber, müslim-gayrimüslim, akraba-yabanc�, güç-

lü-zay�f, zengin-fakir ayr�m� yapmaz, insanlara hep e it ve âdil 
davran�rd�. Mekke’nin fethi esnas�nda Fat�ma adl� bir kad�n
h�rs�zl�k yapm� , soylu bir aileden oldu u için bu kad�na ceza 
verilmemesi istenmi ti. Bu tav�r Sevgili Peygamberimizi rahats�z
etmi  ve “Sizden önceki ümmetlerin helâk edilmeleri ancak u
sebepledir: Onlar, içlerinden zengin ve soylu bir kimse h�rs�zl�k
yapt� � zaman onu b�rak�rlar, fakir ve zay�f bir kimse çald� �nda 
ise ona ceza verirlerdi. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in 
k�z� Fat�ma da ayn� suçu i lemi  olsayd�, muhakkak onu da ce-
zas�z b�rakmazd�m” buyurarak hukukun önünde herkesin e it
oldu u mesaj�n� vermi lerdir.  

E itlik ve adaleti tahrip eden ya da adaletin tecelli etmesini 
engelleyen en büyük nedenlerden biri de rü vettir. Sevgili Pey-
gamberimiz bir defas�nda, “Gönderdi im memura ne oluyor ki, 
‘bu sizindir; bu da bize hediye edilmi tir’ diyor. Acaba babas�-
n�n ve anas�n�n evinde otursayd� bu hediyeler kendisine verilir 
miydi? Allah’a yemin olsun ki, o kimse zekât mallar�ndan bir 
ey al�rsa k�yamet gününde omuzlar�nda kükreyen bir deve 

yahut bö üren bir s� �r yahut meleyen bir koyun ta �d� � halde 
Allah’�n huzuruna gelir.”19 buyurarak zekât memurlar�n�n hedi-
ye ad� alt�nda rü vet almalar�n�n önüne geçmi tir.

Hak Duyarlılığına Sahipti 
Sevgili Peygamberimiz kul ve kamu haklar� konusunda son 

derece hassas davran�rlard�. Hadis-i eriflerinde, “Bir k�s�m
insan vard�r ki, Allah’�n mülkünden haks�z bir surette mal elde 
etmeye giri irler. Hâlbuki bu, K�yamet günü onlara bir ate -
tir.”20 “Kim bir kar�  miktar� bir yere (ba kas�n�n arazisine) hak-

                                                          
19  Buhârî, “Eymân ve’n-Nuzur”, 2.  
20  Buhârî, “Hums”, 7; Tirmîzî, “Zühd”, 41. 
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s�z olarak sahip olursa o yerin yedi kat� boynuna geçirilir.”21

buyurmu tur. Di er bir hadislerinde ise “Ki i namaz, oruç, zekât 
gibi ibadetlerini eda etmi  olarak Allah’�n huzuruna gelir. Bu-
nunla beraber; kimine sövmü , kiminin kan�n� ak�tm� , kiminin 
mal�n� yemi , kimine de iftira etmi tir. Bu durum kar �s�nda 
onun ibadetlerinden elde etti i sevaplar kendisinden al�narak 
hak sahiplerine da �t�l�r. E er ibadetleri ve iyilikleri, ihlâl etti i
kul haklar�n� ödemeye yetmezse, hak sahiplerinin günahlar�n-
dan al�n�p kendisinin günahlar�na eklenir. Böylece sevaplar�
gitmi , günahlar� artm� , neticede iflas etmi  olarak cehenneme 
gönderilir.”22 buyurarak kul ve kamu hakk� konusunda ümme-
tini duyarl� olmaya davet etmi lerdir.

Bir hadislerinde de haks�z yollarla kazanç sa layanlar� öyle 
uyarm� t�r: “Allah Teâlâ temizdir; sadece temiz olanlar� kabul 
eder. Allah Teâlâ peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere 
de onu emretmi tir. Cenâb-� Hak Peygamberlere: ‘Ey peygam-
berler! Temiz ve helâl olan eylerden yiyin, iyi ve faydal� i ler 
yap�n!’ buyurmu tur. Müminlere de: ‘Ey iman edenler! Size 
verdi imiz r�z�klar�n temiz olanlar�ndan yiyin’ buyurmu tur.”
Resûl-i Ekrem daha sonra unlar� söyledi: “Bir kimse Allah yo-
lunda uzun seferler yapar. Saç� ba � da �n�k, toza topra a bu-
lanm�  vaziyette ellerini gökyüzüne açarak: Yâ Rabbi! Yâ Rabbi! 
diye dua eder. Hâlbuki onun yedi i haram, içti i haram, giydi i
haram; k�sacas� kendisi haramla beslenmi  olursa böyle birinin 
duas� nas�l kabul edilir!”23

Efendimiz kom u hukukuna da son derece dikkat eder, mi-
safire ikram ederdi. Bir hadislerinde; 

                                                          
21  Buhârî, “Mezalim”, 13, “Bed'ü'l-Halk”, 2; Müslim, “Müsâkât”, 139-142. 
22  Müslim, “Birr”, 59-60. 
23  Müslim, “Zekât”, 65. Ayr�ca bkz. Tirmîzî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 3.  
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“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse kom usunu ra-
hats�z etmesin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misa-
firine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya 
faydal� söz söylesin veya sussun!”24 buyurarak müminleri güzel 
söz söylemeye, misafirperver olmaya ve kom u hukukuna ria-
yet etmeye te vik ederdi.

Ayn� ekilde ana-baba hakk�, yetim hakk�, eme in hakk�,
kad�n hakk� gibi her s�n�f ve meslekten insanlar�n haklar� konu-
sunda da çok hassasiyet gösterirdi. Kad�nlara ise son derece 
nazik davran�r, ev i lerinde han�mlar�na yard�m ederdi. u söz-
leri, onun kad�n haklar�na verdi i de eri göstermektedir: 

“Sizin en hay�rl�n�z kad�nlara kar � iyi davranand�r.”25

İnsanlara Değer Verir, Kimseyi İncitmez, Ayıplarını 
Yüze Vurmazdı 
Resulullah kimsenin ay�p ve kusurunu yüzüne vurmazd�.

Yanl�  ve ho lanmad� � bir davran�  görürse, “içinizden baz�
kimseler, öyle öyle yap�yorlar” der, hiç kimseyi k�rmadan 
yanl�  ve hatalar� düzeltirdi. Nitekim Hz. Enes, “Resulullah’a 10 
y�l hizmet ettim. Bir kere bile can� s�k�l�p, öf, niçin bunu böyle 
yapt�n, neden unu öyle yapmad�n, diye beni azarlamad�”
demi tir. Kimsenin sözünü kesmez, konu mas� bitinceye kadar 
muhatab�n� dinlerdi. Sözü gere inden fazla uzatmazd�. Kendini 
ilgilendirmeyen eylerle me gul olmaz,

                                                          
24  Buhârî, “Nikâh”, 80, “Edeb”, 31, 85, “Rikak”, 23; Müslim, “Îmân”, 74, 75. Ayr�ca bkz. Ebû 

Dâvûd, “Edeb”, 123;   Tirmîzî, “K�yâmet”, 50; bni Mâce, “Edeb”, 4. 
25  Tirmîzî, “Radâ”, 11. 
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“Kendisini (do rudan) ilgilendirmeyen eyi terk etmesi, ki i-
nin iyi müslüman olu undand�r.”26 derdi. Kimsenin gizli hallerini 
ara t�rmazd�.

K�saca, Sevgili Peygamberimizi anarken ya da Medine-i Mü-
nevvere’de kendisini ziyaret ederken, onun yüce ahlâk�n�, ada-
let ve do rulu unu hat�rlamak ve bunlar� hayat�m�zda uygula-
mak durumunday�z. Çünkü Yüce Allah’�n sevgisine ve ba � la-
mas�na ermenin yolu, Hz. Peygamber’e uymak ve onun Kur’an 
ahlâk� olan ahlâk�yla ahlâklanmakt�r. Bu konuda Kur’ân-�
Kerîm’de öyle buyurulur: 

“(Ey Muhammed!) De ki: Allah’� seviyorsan�z bana uyunuz 
ki, Allah da sizi sevsin ve günahlar�n�z� ba � las�n. Allah son 
derece ba � lay�c� ve esirgeyicidir.”27

O halde, geliniz Rabbimizin sevgisini kazanmak, af ve ma fi-
retine eri mek için bizler de Sevgili Peygamberimiz gibi; ailemiz, 
çocuklar�m�z, kom ular�m�z, akrabalar�m�z, k�saca tüm mahlukat 
için rahmet vesilesi olal�m. Elimizle, dilimizle, i  ve icraat�m�zla
çevremize faydal� olup, güven, huzur ve mutluluk verelim. 
Onun gibi hay�r konu an, cömert olan, emanete riayet eden, 
do ruluk ve dürüstlü ü ilke edinen, öfkesine hâkim olup gönül 
incitmeyen, mazlumdan ve ma durdan yana olan, yemede, 
içmede, giyimde ve dünya nimetlerinden faydalanmada israf ve 
gösteri ten kaç�nan, sabretmesini bilen, nimetlere hakk�yla ük-
reden, her haliyle Allah’� zikreden, dostlu a, arkada l� a ve 
kom ulu a önem veren gerçek müminlerden olal�m. Kazanc�-
m�zda haram ve helâl ölçülerine riayet edelim. Kul ve kamu 

                                                          
26  Tirmîzî, “Zühd”, 11. Ayr�ca bkz. bn Mâce, “Fiten”, 12. 
27  Âl-i mrân, 3/31. 
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hakk� konusunda son derece duyarl� olal�m. Yetim, öksüz ve 
fakirlere yard�m elimizi uzatal�m. K�saca çevremize kar � bir 
müslüman�n sergilemesi gereken örnek ahlâkî davran� lar� sergi-
leyelim.

Sevgili Peygamberimizi anmam�z�n ya da Medine-i Münev-
vere’de gözya lar� içerisinde onu ziyaret etmemizin hayat�m�zda 
böyle bir de i im ve dönü üme vesile olmas�n� diliyorum. 


