
ALLAH VE PEYGAMBER SEVGİSİNİN ANLAM 
VE ÖNEMİ* 

Sevgi, kalbin Allah’a ve Allah için olan eylere zorluk çek-
meden meyletmesi eklinde tan�mlanan Arapça “muhabbet” 
kelimesi ile ifade edilmi tir. Allah sevgisi ise kalpte par�ldayan
bir nura benzetilmi tir. O nur, kalbe inince sahibini sevindirir, 
Allah’tan ba ka her eyden uzakla t�r�r ve O’ndan ba ka her 
eyi terk ettirir. te bu ba lamda Allah sevgisi ile Peygamber 

sevgisini birbirinden ay�rmak mümkün de ildir. Kur’ân-�
Kerîm’de müminlerde olmas� gereken Allah ve Peygamber sev-
gisi bu anlamda öyle ifade edilmektedir: 

“De ki: Babalar�n�z, o ullar�n�z, karde leriniz, e leriniz, ak-
raban�z, elde etti iniz mallar, durgun gitmesinden korktu unuz 
ticaret, ho unuza giden evler sizce Allah’tan, Peygamberinden 
ve Allah yolunda sava maktan daha sevgili ise, Allah’�n buyru-
u gelene kadar bekleyin. Allah, fas�k toplulu u do ru yola 

erdirmez.”1

                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Uzman� Dr. Ercan ESER taraf�ndan haz�rlanm� t�r.
1  Tevbe, 9/24. 
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Di er taraftan Allah’�n sevgisine mazhar olman�n ancak 
onun Peygamberine uymakla mümkün olabilece i âyette hat�r-
lat�lmaktad�r:

“De ki: ‘Allah'� seviyorsan�z bana uyun. Allah da sizi sevsin 
ve günahlar�n�z� ba � las�n. Çünkü Allah çok ba � layand�r, çok 
merhamet edendir’.”2 Bu âyetin, ashab�n Peygamberimize, 
“Rabbimizi kuvvetli bir ekilde seviyoruz, acaba Cenâb-� Hak 
da bizi sevdi ine dair bir alamet gösterir mi?” diye sorduklar�n-
da nazil oldu u rivayet edilmektedir.3 Hatta Peygamberimizden 
rivayet edilen hadiste de, 

“Hiçbiriniz ben ona babas�ndan da, evlâd�ndan da, bütün 
insanlardan da sevgili olmad�kça (kemaliyle) iman etmi  ol-
maz.”4 buyurulmaktad�r. Burada mümin olman�n art� ancak, 
Allah ve Resûlü’nün sevgisini bütün mahlûkat�n sevgisinin üze-
rinde tutmakla olabilece i, Peygamber sevgisinin gönderilen 
peygamberleri de sevmeyi gerektirdi ini, gerçek sevginin ise, 
sevilenlerin sevgisine raz� olmak, çirkin olanlara bu zetmekle
mümkün olabilece i ifade edilmektedir.

Yine Allah ve Resûlünü sevmenin iman�n kemale ermesine 
delalet etti i Peygamberimizin hadisinde öyle ifade edilmektedir: 

 :

                                                          
2  Âl-i mrân, 3/31. 
3 bn Kayyim, Zadu’l-Mesîr fî lmi’t-Tefsîr, I, 373.  
4  Buhârî, “Îmân”, 7; Müslim, “Îmân”, 70. 
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“Kimde üç ey bulunursa iman�n lezzetini tatm�  olur: Allah 
ile Resûlü kendisine ba kalar�ndan daha sevgili olan kimse; bir 
kulu seven, fakat yaln�z Allah için seven kimse; Allah kendisini 
kâfirlikten kurtard�ktan sonra yine kâfirli e dönmekten ate e
at�lacakm� ças�na ho lanmayan kimse.”5

Allah ve Resûlünü gönülden ve do ru bir sevgi ile sevdi ini 
söyleyen ki i, kalbi ile Allah ve Resûlünün sevdi ini sever, onla-
r�n ho  görmedi i eyleri de ho  görmez. Allah ve Resûlünün 
raz� oldu una raz� olur, ho  görmedi i, istemedi i eyleri de 
istemez. Bütün uzuvlar�yla bu sevginin ve bu zun gere ini ya-
par. Zira ki i gücü ve kudreti oldu u halde organlar�yla Allah ve 
Resûlünün ho  görmedi i baz� filleri i ler veya onlar�n sevdi i
baz� fiilleri de terk ederse onlara kar � yerine getirmesi vacip 
olan sevgisinde de noksanl�k olu ur.

Peygamber (s.a.s.)’e sevgi göstermek Allah için yerine geti-
rilmesi gereken bir vazifedir. Hatta Allah’a yakla t�ran en büyük 
ibadetlerdendir. Bunun aksine onun getirdiklerine bu zetmek,
ho  görmemek, Allah�n dinini inkâr olup sahibini dinden ç�kar�r. 
Nitekim Kur’ân-� Kerîm’de, Peygamberin hükmüne boyun e -
memek inanmamak eklinde aç�klanmaktad�r:

“Allah ve Resûlü bir i e hüküm verdi i zaman, inanm  bir 
erkek ve kad na o i i kendi isteklerine göre seçme hakk  yoktur. 
Her kim Allah ve Resûlüne kar  gelirse, apaç k bir sap kl a
dü mü  olur.”6 Bir ba ka âyette de ayn ekilde öyle
buyurulmaktad r.

                                                          
5  Buhârî, “Îmân”, 16; Müslim, “Îmân”, 67. 
6  Ahzâb, 33/36. 
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“Hay�r, Rabbine and olsun ki, aralar�nda ç�kan anla mazl�k
hususunda seni hakem k�l�p sonra da verdi in hükümden içle-
rinde hiçbir s�k�nt� duymaks�z�n (onu) tam manas�yla kabullen-
medikçe iman etmi  olmazlar.”7

Allah ve Resûlünü sevmekle ilgili olarak baz� önemli hikmet 
dolu sözler de söylenmi tir. “Allah’� sevdi ini iddia eden ki i
onun emirlerine raz� olmazsa iddias� geçersizdir”, “Allah’� seven 
her ki i ondan korkmuyorsa aldanm� t�r”, “Allah’� sevip de 
onun s�n�rlar�n� gözetmeyen ki i sad�k de ildir”, “ nsan bir yan-
dan Allah’a isyan ederken di er yandan ona sevgi gösterdi ini 
nas�l söyleyebilir?” 

Allah’ı ve Peygamberini Sevmenin Tezahürleri 
Allah ve Resûlünü sevmenin baz� alametlerinin oldu u ifade 

edilmi tir. Öncelikle bu sevgiye sahip olan ki i Allah’�n sevdi ini 
sever, O’nun r�zas�n� her eyin üzerinde tutar. Gücü yetti ince
O’nun r�zas� u runda ko ar. Haramlardan kaç�n�r. Nitekim âyette, 

“Kim Resûle itaat ederse üphesiz Allah’a itaat etmi tir.”8

buyurulmaktad�r. Hz. Peygamber (s.a.s.) de öyle buyurmu tur:
"Beni seven muhakkak Allah’� sevmi tir. Bana itaat eden mu-
hakkak Allah’a itaat etmi tir.” Bunun üzerine münaf�klar öyle
demeye ba larlar: “ u adam�n söyledi ini i itmiyor musunuz? 
Bize Allah’tan ba kas�na ibadet etmememizi yasaklad� � halde 
kendisi neredeyse irke giriyor. H�ristiyanlar�n sa’y� rab edin-

                                                          
7  Nisâ, 4/65. 
8  Nisâ, 4/80. 
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dikleri gibi bizim de kendisini rab edinmemizi istiyor.” Bunun 
üzerine Allah Teâlâ bu âyet-i kerimeyi inzal etmi tir.9

nsan, Resûlullah’�n sevgisini kendisine ve kendisine en ya-
k�n olanlara tercih etti i takdirde kâmil iman sahibi olur. man�n
kemale eri mesi de ki inin Peygamberin hakk�n�n anne, baba, 
çocuklar ve bütün insanlardan daha fazla oldu unu bilmesi ile 
mümkün olur. Bu dereceye ula mak ise, ancak ona itaat etmek 
ve sünnetine göre amel i lemekle mümkündür. Ki inin, rey ve 
akl�n�n yerine Peygamberin sünnetlerini tercih etmesi, aç�k ve 
gizli olarak ona uymas�, farzlar� yerine getirmesi, haramlardan 
kaç�nmas�, onun ahlâk�yla ahlâklanmas�, onun edebiyle edep-
lenmesi, Peygambere muhabbetinin alametlerindendir. Ayr�ca
dünyada zühd sahibi olmak, gaflet, heva ve heves ehlinden 
uzak kalmak, dünyada çoklukla övünmeyi b�rak�p âhiret amel-
leri i lemek, âhiret ehline yak�n olmak, fakirleri sevmek, onlara 
yak�n olup meclislerinde çokça bulunmak da Peygamberimize 
(s.a.s.) muhabbetin göstergeleridir.  

Ashabın Peygamber Sevgisi 
Ashab, Allah Resûlü’ne olan sevgilerini ve dü künlüklerini 

izhar ediyor ve ondan ayr�lman�n hüznünü ya �yorlard�. Hatta 
ölümle ayr�l�k olunca buna nas�l dayanabileceklerini bile dü ü-
nüyorlard�. Ashab bu durumu Peygamberimize (s.a.s.) intikal 
ettirince o da u hadisleriyle onlar� rahatlat�yordu:

 :

 .
                                                          
9  Zemah erî, Ke âf an Hakâiki’t-Tenzil ve Uyûni’l-Ekâvil fî Vucuhi’t-Te’vîl, Beyrut, I, 570. 
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 : }
 {

 .
“Bir adam Peygamberimiz (s.a.s.)’e gelerek öyle der: ‘Ey 

Allah’�n Resûlü, muhakkak ki sen bana can�mdan da, çocu-
umdan da sevgilisin. Evimde olup seni hat�rlad� �mda art�k

duram�yorum, gelip seni görmeden sükûnete eremiyorum. 
Kendi ölümümü ve senin ölümünü dü ününce anl�yorum ki 
sen, cennete girdi in vakit di er peygamberlerle birlikte yüce 
makamlara yükseltilirsin. Ve korkar�m ki cennete girdi imde
ben seni göremem art�k.’ Resûl-i Ekrem (s.a.s.) hiç bir cevap 
vermedi. Nihayet Cebrail (a.s.) bu âyeti (Nisâ, 4/69) indirdi:
‘Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse i te onlar, Allah’�n kendile-
rine lütuflarda bulundu u peygamberler, s�ddîkler, ehidler ve 
salih ki ilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkada t�r!”10

Müminler Peygamberi Nefislerinden  
Çok Severler 
Peygamberimiz (s.a.s.) be eriyetin muallimi, insanl� �n uya-

r�c�s�, Allah’�n kendisiyle insanlar� karanl�klardan ayd�nl� a ç�-
kard� �, onunla hidayete erdirdi i, cehaletin ne oldu unu ö ret-
ti i kimsedir. Bu bak�mdan Peygamberimiz (s.a.s.) müminlere 
nefislerinden daha sevimlidir. Zira nefis insanlar� kötülü e ve 
helâk olmaya davet ederken o bizleri hidayete ve kurtulu a
ça �rmaktad�r. O müminlere, daha merhametli ve daha efkat-
lidir. Âyette de bu husus öyle yer almaktad�r:

                                                          
10  Haytemî, Mecmau’z-Zevâid, 7, 63, Hadis No: 10936. 
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“Peygamber, müminlere kendi canlar�ndan daha yak�nd�r.”11

Peygamberimizin ümmetine olan dü künlü ü o kadar faz-
layd� ki, onlar�n s�k�nt�ya dü meleri ona a �r geliyordu. Âdeta 
bir baban�n çocu u üzerine titizlikle davrand� � gibi müminlere 
davran�rd�. Ümmetinin ac� duymas� ile o da ac� duyuyor, sevin-
ci ile seviniyordu. Bu bak�mdan müminler Peygamberi nefisle-
rinden çok seviyorlard�.

“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmi tir ki, 
sizin s�k�nt�ya u raman�z ona çok a �r gelir. O, size çok dü kün,
müminlere kar � çok efkatlidir, merhametlidir.”12 Nitekim Pey-
gamberimiz (s.a.s.) de müminlere olan bu sevgisini öyle bir 
örnekle aç�kl�yordu:

 . .
 . .

“Benimle sizin misaliniz, ate  yakan bir adam�n misali gibidir 
ki; hemen kelebekler pervaneler içine dü meye ba larlar. O 
bunlar� kovar. Ben de ate ten korumak için sizin ete inizden 
tutuyorum. Hâlbuki siz elimden kaç�yorsunuz.”13

Allah’ı Seveni Yaratıklar da Sever 
Allah’�n sevgisine mazhar olan ve yak�nl�k kazanan ki iyi Al-

lah’�n yeryüzündekilerine de sevdirdi i hadiste öyle ifade edil-
mektedir: 

Peygamber (s.a.s.) öyle buyurdu: 

                                                          
11  Ahzab, 33/6. 
12  Tevbe, 9/128. 
13  Müslim, “Fedâil”, 6. 
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 :
 :

“Allah Teâlâ bir kulu sevdi i zaman Cebrâil’e: ‘Allah filan�
seviyor, onu sen de sev!’ diye emreder. Cebrâil de o kulu sever. 
Sonra gök halk�na: ‘Allah filan� gerçekten seviyor; onu siz de 
sevin!’ diye hitap eder. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra 
da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye kar � bir sevgi uya-
n�r.”14

Hadis-i eriften anla �lmaktad�r ki, Allah Teâlâ bir kulu sev-
di i zaman onu meleklere ve insanlara da sevdirir. Allah Teâlâ 
bir kulu sevdikten sonra onu Cebrâil ve insanlar�n sevip sev-
memesi asl�nda hiç önemli de ildir. Ancak Allah Teâlâ sevdi i
kuluna daha ziyade ikram ve iltifat etmek için onu meleklere ve 
salih insanlara da sevdirmektedir. Nitekim Meryem sûresinde 
öyle buyurulmaktad�r:

“ man edip yararl� i ler yapanlara Rahman olan Allah (gö-
nüllerde) sevgi uyand�r�r.”15 Bir kudsi hadiste de öyle
buyurulmu tur:  

 :

“Cenâb-� Hak, ‘Benim için birbirini sevenlere, birbirlerine s�-
la-i rahim yapanlara, birbirlerine nasihat edenlere, birbirlerini 
ziyaret edenlere sevgim hak olmu tur’ buyurdu.”16

                                                          
14  Buhârî, “Bed’ü’l-halk”, 6, “Edeb”, 41, “Tevhîd”, 33; Müslim, “Birr”, 157.  
15  Meryem, 19/96. 
16 Kenzu’l-Ummal, IX, 8, Hadis No: 24671. 
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Allah’a Kavuşmayı Seveni Allah da Sever 
Bu kadar ümmetine dü kün olan Peygamberimizin (s.a.s.) 

sevgisine mazhar olabilmek, elbette Allah’� sevmek, ona ka-
vu may� arzulamakla mümkün olur. Bununla ilgili olarak Pey-
gamberimiz (s.a.s.) öyle buyurmaktad�r:

 .
 .

 . .
“Her kim Allah’a kavu may� severse, Allah (da) ona kavu -

may� sever. Her kim de Allah’a kavu maktan ho lanmazsa Al-
lah (da) ona kavu maktan ho lanmaz. Ölüm dö e inde ki i
Allah’�n rahmet ve ma firetiyle müjdelendi i zaman Allah’a 
kavu may� sever. Allah da ona kavu may� sever. Ölüm dö e-
inde ki i Allah’�n azab� ile müjdelenince (yani tehdit edilince)

Allah’a kavu mak istemez. Allah da ona kavu maktan ho lan-
maz.”17 Di er bir kudsî hadiste de öyle buyurulur: 

 :

“Kulum, kendisine emretti im farzlardan, bence daha sevimli 
herhangi bir eyle bana yak�nl�k sa layamaz. Kulum bana (farzlara 
ilâveten i ledi i) nafile ibadetlerle durmadan yakla �r; nihayet ben 
onu severim. Kulumu sevince de (âdeta) ben onun i iten kula �,
gören gözü, tutan eli ve yürüyen aya � olurum. Benden ne isterse, 
onu mutlaka veririm, bana s� �n�rsa, onu korurum.”18

                                                          
17 bn Mâce, “Zühd”, 31. 
18 Buhârî, “Rikak”, 38. 
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Allah ve Peygamber Sevgisi Kıyamet Azığıdır 
Peygamber sevgisi müminlerde öyle yerle mi ti ki, âhiret ha-

z�rl� � olarak bunun yeterli olabilece ini dü ünenler vard�:

 :

“Bir adam, Peygamber (s.a.s.)’e, ‘Ey Allah’�n Peygamberi; 
k�yamet ne zamand�r’ diye sordu. Peygamber ona, ‘Sen k�ya-
met için ne haz�rlad�n’, buyurdu. Adam dedi ki, ‘Büyük bir ey 
haz�rlamad�m; ancak Allah’� ve O’nun Peygamberini seviyo-
rum.’ Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ‘Ki i sevdi i ile bera-
berdir’ buyurdu.”19

K�saca, müminler her eyden çok Allah ve Resûlünü sever-
ler. kisinin sevgisini her eyin üzerinde tutarlar. Bu sevgiye de 
onlar�n emirlerine uyup yasaklar�ndan kaç�nmakla mümkün 
olabilece ine inan�rlar. Allah’�n adaletinden hiç bir zaman üp-
he etmezler. O’na hiç bir eyi ortak ko mazlar. Bütün i lerinde
yaln�zca O’na s� �n�rlar. Onlar zorluk zamanlar�nda da rahatl�k
zamanlar�nda da Allah’� severler. Allah’tan uzakla �p ba kas�na
yönelmezler. Zira Allah kendisini sevenleri sever.  

                                                          
19  Buhârî, Edebü'l-Müfred, 129. 


