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Mu ham med Ce mil Ziy nû

Pey gam be ri mi z’in 
Ki şi sel ve Ah lâ kî 

Özel lik le ri

Çe vi ren

M. Be şir Er yar soy



guraba "yayında mihenk taşı"

NEDEN GURABA?

َقاَل َرُسوُل هللا صلَّٰى هللا عليه وعلٰى آله وسلَّم: 
«َبدأَ اإلْسَالُم َغِريًبا َوَسَيُعوُد َكَما َبدأَ؛ َفطوبٰى لِلُغَرَباِء»

[رواه مسلم]
«َفطوبٰى لِلُغَرَباِء؛ الَِّذيَن ُيْصلِحُوَن َما أَْفَسَد الَنّ اُس ِمْن   

َبْعِدي ِمْن ُسَنَِّتي»                                                  [رواه الترمذي]

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmaktadır:

«İslâm garib olarak başladı. Başladığı hale geri 
dönecektir. O halde müjdeler olsun Guraba’ya/
gariblere!» 

[Müslim, Kitâbu’l-İmân]

Tirmizî  rivâyetinde:

«Guraba’ya/gariblere müjdeler olsun! Onlar, 
benden sonra sünnetimden insanların bozdukları 
şeyleri düzeltenlerdir.»

[Tirmizî, İmân] 
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ÖNSÖZ

Şüp he siz hamd Al lah’a mah sus tur. O’na ham de der, 
O’n dan yar dım ve mağ fi ret di le riz. Ne fis le ri mi zin şer le rin-
den, amel le ri mi zin kö tü lük le rin den Al lah’a sı ğı nı rız. Al-
lah’ın hidâyet ver di ği ni kim se sap tı ra maz, sap tır dı ğı na da 
kim se hidâyet ve re mez.

Şe ha det ede rim ki, Al lah’tan baş ka hiç bir ilah yok tur. 
Bir ve tek tir, or tak sız dır. Yi ne şehâdet ede rim ki, Mu ham-
med onun ku lu ve ra sû lü dür. 

De ğer li oku yu cu kar deş le ri me “Pey gam be ri miz’in ya-
ra tı lış ve ah lâ kî özel lik le ri ile İs lâ m âdâ bı”n dan seç me bir 
de met su nu yo rum. Böy le lik le onu gö rüp bil sin ler, ah lâ-
kın da, âdâ bın da, al çak gö nül lü lü ğün de, hil min de (ca hil ce 
dav ra nış la rı affe di şin de), kah ra man lı ğın da, lü tuf kâr lı ğın-
da, Rab bi ’ni tevhîd edi şin de bu de ğer li Ra sû l’e uy sun lar. 
Müs lü man la rın ken di le riy le za fe re ka vuş tuk la rı ve ken di-
le riy le İs lâ mın yay gın lık ka zan dı ğı tevhîd ve ah lâ ka çok ça 
ih ti yaç duy du ğu muz bu çağ da bizim bun la ra özel lik le eğil-
me miz ge rek mek te dir. 

Şöy le di yen şa ir ne gü zel söy le miş:
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Önsöz

“El bet te ki üm met ler, ah lâk la rı kal dı ğı sü re ce üm met 
ola rak ka lır lar

Eğer ah lâk la rı çe kip gi der se on lar da yok olur lar.”

Bu ki ta bı Müslüman la ra fay da lı kıl ma sı nı ve yü ce za tı 
için ih lâs la ya pıl mış bir amel ola rak de ğer len dir me si ni Al-
lah’tan ni yaz ede rim. 

Mu ham med Ce mil Ziy nû

 



Pey gam be ri miz 
sallallâhu aleyhi ve sellem’in 

Şe mâ ilin den...

“Göz le ri niz le onu gör me miş ol sa nız da hi onun 

ni te lik le ri ni bil mek ten mah rum de ğil si niz. 

İş te onun şe mâ ili; o hem ah lâ kı, hem hil ka ti iti-

ba riy le mü kem mel bir şah si yet tir.

Ni te lik le riy le de öy le, onun üs tün lük le ri ni sa yıp 

bitirme ye im kân yok tur.”
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PEYGAMBERİMİZ’İN 

ŞEMÂİLİ

Ra sû lul lah sal lal lâ hu aley hi ve sel lem’in Do ğu mu

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: 

“An dol sun ki Al lah mü’min le re iç le rin de âyet le ri ni oku-
yan, on la rı temizleyen, on la ra ki tap ve hik me ti öğ re ten ken-
di le rin den bir pey gam ber gön der mek le bü yük bir lü tuf ta 
bu lun muş tur. Hâl bu ki da ha ön ce on lar, ger çek ten apa çık 
bir sa pık lık için de idi ler.” (Âl-i İm rân, 3/164)

2- Yi ne Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “De  ki: ‘Ben 
de an cak si zin gi bi bir be şe rim. Yalnız ba na ilâ hı nı zın an-
cak tek bir ilâh ol du ğu vah ye di li yor.” (el-Kehf, 18/110)

3- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e pa zar te si gü nü oruç 
tut ma ya da ir so ru so rul du. O da: “Ben o gün doğdum. O 
gün  pey gam ber ola rak gön de ril dim, o gün Kur’ân üze ri me 
in di ril di.” bu yur du. (Müslim)

4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem re bîu’l-ev vel ayın da 
pa zar te si gü nü, Mek ke-i Mü ker re me’de “Dâ ru’l-Mev lid: 
Do ğuş Evi” di ye bi li nen bir ev de, Fil yı lı di ye anı lan 571 
Milâdî se ne sin de ta nı nmış bir an ne-ba ba dan doğ du. Ba-
ba sı Ab dulmut ta lib’in oğ lu Ab dul lah, an ne si Ve heb’in kı zı 
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Peygamberimiz’in Kişisel ve Ahlâkî Özellikleri

Âmi ne’dir. De de si ona Mu ham med adı nı ver di. Ba ba sı, o 
doğ ma dan ön ce ve fat et miş ti.

5- Bu şe refli ra sû lün de ğe ri ni bil mek, onun üze ri ne in-
di ril miş olan Kur’ân-ı Ke rim ile hük me dip o pey gam be rin 
ah lâ kıy la ah lâk lan mak, ri sâ le ti nin baş lan gı cı nı ifa de eden 
tevhîde da ve te önem ver mek, Müslüman la rın gö rev le ri 
ara sın da dır. Sö zü ge çen bu tevhîde da vet, Yüce Allah’ın: 
“De  ki: ‘Ben an cak Rab bi me iba det ede rim. Hiç kim se yi 
de O’na or tak koş mam.’” (el-Cin, 72/20)  buy ru ğun da ifa de si ni 
bul mak ta dır. 

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 

Adı ve Ne se bi

1- Yü ce Al lah: “Mu ham med Al lah’ın Ra sû lü dür.” (el-Feth, 

48/29)  bu yur mak ta dır. 

2- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Be nim 
beş is mim var: Ben Mu ham med’im, ben Ah med’im, ben 
Al lah’ın be nim le küf rü si lip sü pür dü ğü “el-Mâ hi (Si len)
im”; ben in san la rın be nim iz le rim üze re haş ro lu na ca ğı “el-
Hâ şir”im. Ben ken di sin den son ra pey gam ber gel me ye cek 
olan “el-Âkib”im.” 

Yü ce Al lah da ona Ra ûf (çok şef kat li) ve Ra hîm (çok 
mer ha met li) isim le ri ni ver miş tir. (Bu hâ rî ve Müslim)

3- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bi ze ken di si nin isim-
le ri ni zik re de rek şöy le der di: “Ben Mu ham med’im, ben 
Ah med’im, ben el-Mu kaffi (pey gam ber le rin so nun cu su)
yim. Ben tev be pey gam be ri yim, ben rah met pey gam be ri-
yim.” (Müslim)
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4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ku reyş’in 
tah kir edi ci söz le ri ni ve la net le me le ri ni Al lah’ın ben den 
na sıl ber ta raf et ti ği ne hay ret et mez mi si niz? On lar mü zem-
mem (çok ça ye ril miş olan)a tah kir edi ci söz ler söy lü yor lar 
ve mü zem me me la net oku yor lar. Ben ise Mu ham med’im 
(çok ça öğü le nim).” (Bu hâ rî)

5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Şüp he siz 
Al lah İs ma il so yun dan Ki nâne’yi seç ti. Ki nâ ne so yun dan 
Ku reyş’i seç ti. Ku reyş’ten Ha şi mo ğul la rı ’nı seç ti. Be ni de 
Ha şimoğul la rı ara sın dan seç ti.”(Müslim)

6- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Be nim 
is mi mi ad ola rak kul la nı nız, fa kat be nim kün yem ile kün-
ye len me yi niz. Çün kü ben Ka sım’ım, ara nız da tak sim edi-
yo rum.” (Müslim)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 

Dış Gö rü nü şü

1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem in san lar ara sın da en 
gü zel yüz lü, en gü zel ya ra tı lış lı bi ri si idi. Ne çok uzun, ne 
çok kı sa idi. (Bu hâ rî ve Müslim)

2- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem be yaz ten li, gü zel yüz-
lü idi. (Müslim)

3- Ashabından biri onu şöyle anlatır: Ra sû lul lah sal lal la-

hu aley hi ve sel lem ne uzun, ne kı sa boy lu idi. İki omu zu nun ara-
sı ge niş ti. Sa ka lı sık tı, ren gi kır mı zı ya ça lar dı. Saç la rı ku lak 
yu mu şak la rı na ka dar iner di. Onu kır mı zı bir el bi se gi yin-
miş ken gör düm. On dan da ha gü ze li ni gör me dim. (Bu hâ rî)
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4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ba şı, el le ri, ayak la-
rı iri ce idi. Yü zü gü zel di. Ne on dan ön ce, ne on dan son ra 
onun gi bi si ni gör me dim. (Bu hâ rî)

5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in yü zü; gü ne şi ve ayı 
an dı rır dı. Yü zü yu var lak ça idi. (Müslim)

6- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem se vin di mi yü zü ay-
dın la nır dı. San ki bir ay par ça sı gi bi olur du. Biz bu nu far ke-
der dik, an lar dık. (Bu hâ rî ve Müslim)

7- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem gül mez di an cak te bes-
süm eder di. Ona bak tı ğın va kit göz le ri ne sür me çek me miş 
ol du ğu hâl de, göz le ri ne sür me çek miş der din. (Ha sen bir ha-

distir. Tir mi zî)

8- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem’i kü çük di li ni gö rün ce ye ka dar iyi ce gü ler ken gör müş 
de ği lim. Onun gül me si sa de ce te bes süm et mek ten iba ret-
ti. (Bu hâ rî)

9- Câ bir b. Se mu ra ra dı yal la hu anh de di ki: “Ra sû lul lah sal-

lal la hu aley hi ve sel lem’i ayın ay dın lat tı ğı bir ge ce de gör düm. Bir 
Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e, bir aya bak ma ya ko yul-
dum. Üze rin de kır mı zı bir el bi se var dı. Ba na gö re o ay dan 
gü zel di.” (Tir mi zî rivâyet et miş ve: Ha sen, ğa rîb bir ha dis tir, de miş tir. Hâkim sa-

hih ol du ğu nu be lirt miş ve Ze he bî de ona mu vâ fa kat et miş tir.)

10- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ni te li ği ni an la tır-
ken şu be yi ti söy le yen şa ir ne gü zel söy le miş:

“Be yaz ten li dir o, onun yü zü ile bu lu tun yağ mur yağ-
dır ma sı is te nir

Ye tim le ri do yu ran, dul ka dın la rın zul me uğ ra ma sı nı 
ön le yen dir.”
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Bu be yit, Ebû Tâ lib’in söz le rin den olup, bu nu İbn 
Ömer ve baş ka la rı nak let miş tir. Müs lü man lar bir kıt lık ile 
kar şı kar şı ya kal dık la rı sı ra da Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem 
on la r için: “Al lah’ım, bi ze yağ mur yağ dır.” di ye dua et miş, 
bu nun üze ri ne yağ mur yağ mış tı. (Bu hâ rî)

Ya ni be yaz ten li lik le ni te len di ril miş olan Ra sû lul lah 
sal lal la hu aley hi ve sel lem’den in san lar Yüce Allah’a şe refli yü zü-
nü çe vi rip, ken di le ri ne Al lah’ın yağ mur yağ dır ma sı için 
dua et me si ni is ter ler. Bu, o ha yat ta iken söz konusu olan 
bir hu sus tur. Ve fa tın dan son ra ise Ha li fe Ömer ra dı yal la hu anh 
am ca sı Ab bas’ı ve si le kı la rak yağ mur için ken di le ri ne dua 
et me si ni is te di ve Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem  ve fat et miş 
ol du ğun dan do la yı onun la te ves sül et me di. 

Ki na ne’den bir adam şöy le bir şi ir söy le miş tir:

“Ham dol sun sa na -za ten hamd şük re den le rin işi dir-
Pey gam be rin yü zü ile bi ze yağ mur yağ dı rıl dı.

Ken di si ni ya ra tan Al lah’a öy le bir dua et ti ki,
Ve göz le ri ni dik ti se ma ya

San ki üze rin de ki bir ri dâ yı bı rak mış tı da 
Ve o ka dar ça buk ol du ki, so nun da in ci(yi an dı ran yağ-

mur) ta ne le ri ni gör dük.

Ve tıp kı am ca sı Ebû Tâ lib’in ona söy le di ği gi bi, 
O, be yaz ten li ve ak alın lı idi.

Onun ha tı rı için Al lah bu lut tan yağ mur yağ dı rır
İş te bu göz le gör dü ğü nüz o ha ber se be biy le dir

Her kim Al lah’a şük re der se faz la sı nı gö rür
Ve kim Al lah’ı in kâr eder se mu si bet ler le kar şı la şır.”

(İb nu’l-Esir, Me nâ lu’t-Tâ lib, s. 106’dan nak len)



14

Peygamberimiz’in Kişisel ve Ahlâkî Özellikleri

Mü ba rek Ra sûl sal lal la hu aley hi ve sel lem

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem, Ebû Be kir ve azad lı sı, 
bir de on la rın kı la vu zu Mek ke’den, Me di ne’ye gi der ler ken 
Um Ma ’bed di ye ad lan dı rı lan yaş lı bir ka dı nın ça dır la rı na 
uğ rar lar. Bu ka dın ça dı rın ya nın da otu rup, yer içer di. Bu 
ka dın dan sa tın al mak üze re et ve hur ma is te di ler. Ya nın da 
bir şey ol ma dı ğı nı gör dü ler. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem 
ça dı rın bir ta ra fın da bu lu nan bir ko yu nu gö rdü. Azık la rı 
tü ken miş ve acık mış lar dı.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: Ey Ummu Ma ’bed, bu 
ko yun ne yin ne si di ye so rdu.

Ummu Ma ’bed: Bu güç süz ol du ğu için di ğer ko yun lar-
la be ra ber gi de me di.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: Bu nun sü tü var mı, di ye 
sor du.

Um Ma ’bed: O süt ve re me ye cek ka dar za yıf tır, de di.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: Sü tü nü sağ ma ma izin 
ve rir mi sin, di ye sor du.

Um Ma’ bed: Anam ba bam fe da ol sun. On da süt bu lur-
san sa ğar sın, de di. 

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ko yu nu ya nı na ça ğı rdı, 
eliy le me me le ri ni sı vaz la dı, Yüce Allah’ın adı nı an dı ve Um 
Ma ’bed’in bu ko yu nu na be re ket ih san et me si için dua et ti. 
Ko yun ba cak la rı nı aç tı ve sa ğıl ma ya ken di si ni ha zır la dı. 
Bü yük çe bir kap is te di. Kap do lun ca ya ka dar ko yun dan süt 
sağ dı. Son ra ka dı na do yun ca ya ka dar süt içir di. Ar ka daş-
la rı na da do yun ca ya ka dar süt içir di. On lar dan son ki şi de 
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süt iç tik ten son ra ka ba bir de fa da ha süt sağ dı ve kab süt-
le dol du. Son ra da sü tü ka dı nın ya nın da bı rak tı. Ka dın dan 
bey’at al dı ve ya nın dan ay rı lıp git ti ler.

Kı sa bir sü re son ra ka dı nın ko ca sı (Ebû Ma’ bed) gel di. 
Za yıflık tan do la yı sa ğa so la ya tan cı lız bir kaç ke çi yi önü ne 
kat mış ge li yor du. Ebû Ma ’bed sü tü gör dü. Hay ret le sor du: 
Ey Um Ma ’bed, ko yun lar süt ve re mi yor ken, ev de de süt ve-
re cek bir hay van yok ken bu süt ne re den? di ye sor du.

Um Ma ’bed: Al lah’a ye min ede rim du rum de di ğin gi bi-
dir: Fa kat bi ze şu şu hâl le ri ni gör dü ğüm mü ba rek bir adam 
uğ ra dı git ti, de di.

Ebû Ma’ bed: Onun ni te lik le ri ni ba na an lat ey Um Ma-
bed, de di.

Um Ma’ bed Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’i 
An la tı yor

Yü zü apay dın lık bir adam gör düm. Yü zü pa rıl pa rıl-
dı. Be de nen za yıflık gi bi bir ku su ru yok tu. Şiş man bi ri si de 
de ğil di. Çok gü zel, çok ay dın lık tı. Göz le ri si yah tı, kir pik le ri 
uzun du, se sin de gü zel bir hı rıl tı var dı, boy nu uzun cay dı, sa-
ka lı sık çay dı, kaş la rı bir bi ri ne ya kın hi lâl şek lin de ve uzun ca 
idi. Sus ma sı hâlin de üze rin de va kar gö rü lür dü, ko nuş tu  mu 
da yü ce lir ve üze rin de göz ka maş tı rı cı bir gü zel lik be li rir di. 
Uzak tan gö rül dü ğün de in san la rın en gü ze li ve en göz alı cı-
sı ola rak gö rü lür dü. Ya kın dan gö rü lün ce en gü zel le ri ol du-
ğu an la şı lır dı. Ko nuş ma sı tat lı ve açık se çik ti. Ne faz la, ne az 
ko nu şur du. Ko nuş ma la rı ar ka ar ka ya ge len bir ger dan lı ğın 
ta ne le ri gi biy di. Or ta boy luy du, gö ze ba ta cak ka dar uzun 
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de ğil di. Ay nı şe kil de gö zü ra hat sız ede cek ka dar da kı sa de-
ğil di. O, iki dal ara sın da bir dal dı. Gö rü nü şü iti ba riy le üç 
da lın da en par la ğı idi. En gü zel boy lu la rı idi. Et ra fı nı sa ran 
ar ka daş la rı var dı. Ko nuş tu mu sö zü nü din ler ler, bir emir ve-
rse he men em ri ne ko şar lar dı. Çev re sin de ona ita at eden bir 
top lu luk var dı. Onun yü zü asık da de ğil di, abuk sa buk da 
ko nuş maz dı. 

Ebû Ma’ bed de di ki: O, Mek ke’de bi ze ba zı hâl le ri an-
la tı lan Ku reyş’in ta kip et ti ği ki şi dir. Onun la bir lik te ol ma yı 
çok is ter dim. An dol sun bu na im kan bu lur sam bu nu da ya-
pa ca ğım. 

Sa bah olun ca Mek ke’den yük sek çe bir ses du yul du. 
Ses du yu lu yor fa kat se sin sa hi bi gö rül mü yor du. Bu ses 
şöy le di yor du:

“İn san la rın Rab bi olan Al lah, en ha yır lı şek liy le mü kâ-
fat lan dır sın

Ummu Ma ’bed’in ça dır la rın da kuş luk vak ti bu lu nan o 
iki ar ka da şı;

On lar hidâyet ile o ka dı na ko nuk ol du lar ve o ka dın 
onun la hidâyet bul du;

Esa sen Mu ham med’in yol ar ka da şı olan kur tul muş-
tur.”

Bu ha sen, ka vî bir ha distir. Bu nu Hâ kim rivâyet et miş, 
sa hih ol du ğu nu be lirt miş, Ze he bî de bu hu sus ta ona mu-
va fa kat et miş tir. İbn Ke sîr de di ki: Ummu Ma’ bed ile il gi li 
bu kıs sa meş hur bir kıs sa olup bi ri di ğe ri ni pe kiş ti ren çe şit-
li yol lar dan rivâyet edil miş tir.
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Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 
Ba zı Fa zi let le ri

1- Yü ce Al lah bu yu ru yor ki: “Ey Pey gam ber! Şüp he yok 
ki biz se ni bir şa hid, bir müj de le yi ci, bir uya rı cı ola rak gön-
der dik; Al lah’a, iz ni ile ça ğı ran ve nur sa çan bir kan dil ola-
rak da. Mü’min le re de mu hak kak on lar için Al lah’tan bü-
yük bir lü tuf ve ih san ol du ğu nu müj de le!” (el-Ah zab, 33/45-47)

2- “Mu ham med si zin adam la rı nız dan kim se nin ba ba-
sı de ğil dir. Fa kat o Al lah’ın Ra sû lü ve pey gam ber le rin so-
nun cu su dur. Al lah her  şe yi çok iyi bi len dir.” (el-Ah zab, 33/40)

3- Yi ne Yüce Allah şöy le bu yur mak ta dır: “Biz se ni an-
cak âlem le re bir rah met ola rak gön der dik.” (el-En bi ya, 21/107)

4- Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Kı-
ya met gü nün de, ken di si ne pey gam ber ler ara sın da uyan-
la rı en çok ola cak ki şi ben ola ca ğım. Cen ne tin ka pı sı nı ilk 
ça lan ki şi de ben ola ca ğım.” (Müslim)

5- Yi ne Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur-
mak ta dır: “Ben cen net te ilk şe fa at çi ola cak ki şi yim. Hiç bir 
pey gam be ri be ni tas dik eden ler ka dar kim se tas dik et miş 
de ğil dir. Hat ta ki mi pey gam ber le ri, üm me tin den sa de ce 
tek bir ki şi tas dik et miş tir.” (Müslim)

6- Yi ne Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu-
yur muş tur: “Rab bim ’den üç şey is te dim. İki si ni ba na ver di, 
bi ri si ni de ver me di. Rab bim’ den üm me ti mi kıt lık la he lâk 
et me me si ni is te dim, onu ba na ver di. Yi ne on dan üm me ti-
mi su da bo ğu la rak he lâk et me me si ni di le dim, onu da ba na 
ver di. On dan üm me ti mi bir bi ri ne kır dır ma ma sı nı di le dim, 
bu nu ba na ver me di.” (Müslim)
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Bir baş ka rivâyet te şöy le de mek te dir: “On dan on la ra 
ken di le rin den ol ma yan bir düş ma nı mu sal lat kıl ma ma sı nı 
di le dim, onu da ba na ver di.” de nil mek te dir. (Tir mi zî ve Ne sâî. el-

El bâ nî se ne di nin sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

7- Enes b. Mâ lik, İs ra ile il gi li rivâyet et ti ği ha dis te şun-
la rı söy le mek te dir: “Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in göz-
le ri uyur fa kat kal bi uyu maz dı.” (Bu hâ rî)

8- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ben kı-
ya met gü nün de âdemoğul la rı nın efen di si yim. (Mah şe re 
git mek üze re) üze rin den ye rin ilk ya rı la ca ğı ki şi be nim. İlk 
şe fa at ede cek ve şe fa ati ilk ka bul edi le cek ki şi de be nim.” 
(Müslim)

9- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Sa ir pey-
gam ber le re şu al tı hu sus la üs tün kı lın dım: Ba na öz lü söz-
ler (söy le ye rek ko nuş mak) ve ril di. Düş man la rı mın kal bi ne 
kor ku atı la rak ba na yar dım olun du. Ba na ga ni met ler he-
lal kı lın dı. Yer yü zü be nim için hem bir mes cid, hem de bir 
te miz len me ara cı kı lın dı. Bü tün in san la ra pey gam ber ola-
rak gön de ril dim ve pey gam ber le rin so nun cu su da be nim.” 
(Müslim)

10- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ben 
âdemoğul la rı nın ar dı ar ka sı na ge len ne sil le ri nin en ha yır-
lı la rın dan pey gam ber ola rak gön de ril dim ve ni ha yet ken-
di le rin den ol du ğum bu ne si le ka dar gel dim.” (Bu hâ rî)

11- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Be nim 
ve ben den ön ce ki pey gam ber le rin mi sa li; ol duk ça iyi ve 
gü zel bir şe kil de bir bi na ya pıp da sa de ce onun kö şe le rin-
den bi ri sin de tek bir ker piç lik ye ri boş bı ra kan bir kim se ye 
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ben zer. İn san lar bu ya pı yı do la şı yor ve gü zel li ği ne hay ran 
ka lı yor ve: ‘Keş ke bu ker pi ci de ye ri ne koy say dın.’ di yor lar. 
(Pey gam ber) bu yur du ki: İş te o ker piç be nim. Ben pey-
gam ber le rin so nun cu su yum.” (Bu hâ rî ve Müslim)

12- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Şüp-
he siz ki ben, Al lah nez din de pey gam ber le rin so nun cu su 
ola rak ya zıl dı ğım da Adem, he nüz ye rin üze rin de ça mur 
hâlin de idi. Ben si ze be nim ilk du rum la rı mı bil di re yim. 
Ben İb ra him’in du ası, İsa’nın müj de si yim. Be ni do ğur du-
ğu za man an ne min gör dü ğü rü ya sı yım. Ben doğ du ğum da 
on dan çı kan bir nur ona Şam’da ki sa ray la rı da hi ay dın lat-
mış tı.” (Ha kim sa hih ol du ğu nu be lirt miş, Ze he bî bu hu sus ta ona mu vâ fa kat et miş, 

Miş ka tu’l-Me sa bih’de el-El bâ nî de sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

13- Me lek Ceb ra il, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e Hi ra 
da ğın da ge le rek: “Ya ra tan Rab bi n’in adıy la oku.” de di. Ra-
sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu hâl den kal bi tit re ye rek ge ri 
dön dü. Eşi, Hu vey lid kı zı Ha ti ce’nin ya nı na gir di ve ona 
du ru mu an lat tı: Ken dim için kork tum de di. 

Ha ti ce, ona: Al lah’a ye min ede rim ki ha yır, Al lah as la 
se ni mah cup et me ye cek tir. Çün kü sen ak ra ba lık ba ğı nı gö-
ze tir, ça re siz kal mış ola nın yo lu na de vam et me si ni sağ lar, 
hiç bir var lı ğı ol ma ya nı ka zan dı rır, mi sa fi ri ağır lar, hak tan 
ge len mu si bet le re kar şı yar dım cı olur sun. 

Ha ti ce, onu alıp Va ra ka b. Nev fel’in ya nı na gö tür dü. Ha-
ti ce ona: Am ca oğ lu, ye ğe ni nin ne ler söy le di ği ni bir din le, 
de di... Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem gör dük le ri ni ona an-
lat tı. Va ra ka, ona şun la rı söy le di: Bu, Yüce Allah’ın Mu sa’ya 
in dir di ği na mus tur. Keş ke gü cüm kuv ve tim ye rin de ol say dı, 
keş ke kav min se ni çı ka ra ca ğı va kit ha yat ta ol say dım. 
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Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: On lar be ni bir de dı şa rı mı 
çı ka ra cak lar? di ye sor du. Va ra ka: Evet de di. Se nin ge tir di ği-
nin bir ben ze ri ni ge ti rip de ken di si ne düş man lık edil me dik 
hiç bir kim se yok tur. Eğer se nin o gü nü ne eri şe cek olur sam 
se ni bü tün gü cüm le des tek ler dim. (Bu hâ rî, Bed’u’l-Vahy)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 
Pey gam ber lik Müh rü

1- Câbir b. Se mu ra şöyle anlatır: Ben Ra sû lul lah sal lal-

la hu aley hi ve sel lem’in omuz la rı ara sın da ki müh rü vü cu du nun 
sa ir kı sım la rı na ben ze yen, bir gü ver cin yu mur ta sı nı an dı-
ran kır mı zı bir gud de şek lin de gör düm. (Müslim)

2- Ab dul lah b. Ser cis de di ki: Ben Pey gam ber sal lal la hu 

aley hi ve sel lem’i gör düm. Hu zu ru na gir dim, ye me ği ni ye dim, 
içe ce ğin den iç tim. Pey gam ber lik müh rü nü sol kü rek ke-
mi ği nin üs tün de gör düm. Si ğil le ri an dı ran si yah ben ler gi-
biy di. (Müslim)

3- el-Ca’d b. Ab durrah man de di ki: es-Sâ ib b. Ye zid’i 
şöy le der ken din le dim: Tey zem be ni Ra sû lul lah sal lal la hu 

aley hi ve sel lem’e gö tür dü ve de di ki: Ey Al lah’ın Ra sû lü, be nim 
kız kar de şi min oğ lu ra hat sız dır. Ba şı mı sı vaz la dı ve be nim 
için be re ket ih san edil sin di ye dua et ti. Ab dest al dı. Ab dest 
su yun dan iç tim, onun sır tı nın ar ka sın da ayak ta dur dum. 
Omuz la rı ara sın da ki müh re bak tım. Onun kek lik yu mur-
ta sı (bir di ğer açık la ma ya gö re: ça dır da ki düğ me ler) gi bi 
ol du ğu nu gör düm.” (Bu hâ rî ve Müslim)

Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Hoş Ko ku su

1- Enes ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem par lak be yaz ten li idi. Te ri in ci gi bi idi. O yü rü dü mü 
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ile ri doğ ru eği lir ce si ne hız lı ca yü rür dü. Ra sû lul lah sal lal la hu 

aley hi ve sel lem’in el aya sın dan da ha yu mu şak, ne in ce ne de 
ka lın bir ipe ğe elim değ me miş tir. Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve 

sel lem’in ko ku sun dan da ha hoş, ne bir misk ne de bir am ber 
kok la ma mı şım dır. (Bu hâ rî ve Müslim)

2- Enes de di ki: Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem ya nı mı-
za gel di. Biz de öğ le uy ku su na yat tı, ter le di. An nem bir şi şe 
ge ti re rek o te ri içi ne al ma ya ça lış tı. Pey gam ber sal lal la hu aley-

hi ve sel lem uyan dı. Ey Um Su leym de di ne ya pı yor sun? Um 
Su leym de di ki: Se nin bu te ri ni hoş ko ku mu za ka ta ca ğız. 
Çün kü bu, hoş ko ku la rın en gü ze li dir. (Müslim)

3- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in gel işi hoş ko ku sun-
dan an la şı lır dı. (el-El bâ nî, Sa hi hu’l-Ca mi’de sa hih ol du ğu nu be lirt mek te dir.)

4- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem ik ram edi len hoş ko-
ku yu ge ri çe vir mez di. (Bu hâ rî)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Uy ku su

1- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem ge ce nin ilk va kit le rin-
de uyur, son va kit le ri ni de ih ya eder di. (İba det le ge çi rir di.) 
(Bu hâ rî ve Müslim)

2- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem ya ta ğı na çe kil di ği va-
kit şöy le dua eder di: 

يَا» أَحْ وتُ وَ مَّ أَمُ هُ كَ اللَّ مِ «بِسْ
“Al lah’ım, se nin adın la ölür, se nin adın la di ri li rim.” 

Uyan dı ğı va kit de:

« ورُ إِلَيْهِ النُّشُ نَا وَ اتَ ا أَمَ دَ مَ عْ ا بَ يَانَ ي أَحْ هِ الَّذِ دُ لِلّٰ مْ «الْحَ
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 “Hamd/öv gü bi zi öl dür dük ten son ra tek rar di ril ten ve 
ölüm den son ra ken di si ne dö ne ce ği miz Al lah için dir” der di. 
(Müslim) 

3- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem ya ta ğı na ya tın ca sağ 
eli ni sağ ya na ğı nın al tı na ko yar ve “Rab bim, kul la rı nı 
ölüm den son ra di ril te ce ğin gün de be ni aza bın dan ko ru.” 
der di. (Ha di si Tir mi zî rivâyet et miş, ha sen, sa hih tir, de miş tir.)

4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem her ge ce ya ta ğı na çe-
kil di mi avuç la rı nı bir leş ti rir, on la ra “Kul hu val la hu ahad”; 
“Kul eu zu bi Rab bi’l-fe lak” ve “Kul eu zu bi Rab bi’n-nas” 
su re le ri ni okur, son ra iç le ri ne üfler son ra da el le ri ni vü cu-
du nun gö tü re bil di ği yer le ri ne sü rer di. Bu nu ya par ken de 
ba şın dan, yü zün den ve vü cu du nun ön ta rafla rın dan baş-
lar dı. Bu işi üç de fa tek rar lar dı. (Bu hâ rî ve Müslim)

5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ge ce le yin üze rin de 
yat tı ğı yas tık hur ma li fi ile dol du rul muş, yü zü de ri bir yas-
tık tı. (Sa hih bir ha distir. Ah med rivâyet et miş tir.)

6- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in üze rin de yat tı ğı ya-
tak içe ri si hur ma li fi ile dol du rul muş de ri idi. (Müslim)

7- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ey Al lah’ın Ra sû lü, vi tir na-
ma zı nı kıl ma dan ön ce uyu ya cak  mı sın, di ye sor dum. Pey-
gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Ey Âi şe, be nim göz le rim 
uyur, fa kat kal bim uyu maz.” bu yur du. (Bu hâ rî ve Müslim)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Kur’ân 
Oku ma sı ve Na maz Kıl ma sı

1- Yü ce Al lah! “Kur’ân’ı da ta ne ta ne, an la şı lır su ret te 
oku.”  (el-Mü zem mil, 73/4)  bu yur mak ta dır.
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2- Pey gam be ri miz Kur’ân’ı üç gün den da ha az bir sü re 
zar fın da oku yup bi tir mez di. (Sa hih bir ha dis olup, İbn Sâd rivâyet et-

miş tir.)

3- Pey gam be ri miz Kur’ân okur ken âyet le rin so nun da 
oku ma sı nı ke ser di. “El ham du lil la hi Rab bi’l-Âle mîn” der 
son ra du rur, “er-Rah mâ nir ra hîm” der, son ra du rur du. (Sa hih 

bir ha distir. Tir mi zî rivâyet et miş tir.)

4- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yu rur du: 
“Kur’ân’ı ses le ri niz le süs le yi niz. Çün kü gü zel ses Kur’ân’ın 
gü zel li ği ni da ha da artırır.” (Sa hih bir ha distir. Ebû Dâ vûd rivâyet et miş tir.)

5- Pey gam be ri miz, Kur’ân okur ken se si ni (uza tı la cak 
yer ler de) uy gun şe kil de uza tır dı. (Sa hih bir ha dis olup, Ah med rivâyet 

et miş tir.)

6- Pey gam be ri miz, ho ro zun se si ni duy du mu na maz 
için kal kar dı. (Bu hâ rî ve Müslim)

7- Pey gam be ri miz, a yak ka bı la rı ile na maz kı lar dı. (Bu-

hâ rî ve Müslim)

8- Pey gam be ri miz, sağ eliy le tes bih eder di. (Sa hih bir ha-

distir.Tir mi zî ve Ebû Dâ vûd rivâyet et miş tir.)

9- Pey gam be ri miz, bir iş ken di si ne ağır ge lip sı kın-
tı ver di mi na ma za sı ğı nır dı. (Ha sen bir ha distir. Ah med ve Ebû Dâ vûd 

rivâyet et miş tir.)

10- Pey gam be ri miz, na maz da otur du mu el le ri ni diz-
le ri nin üze ri ne ko yar, sağ eli nin baş par ma ğı na bi ti şik 
(şehâdet) par ma ğı nı kal dı rır ve onun la dua eder di. (Müslim, 

na maz da otu ruş şek li bah sin de, V, 80)

11- Pey gam be ri miz, sağ (eli nin) par ma ğı nı ha re ket 
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et ti rir, onun la dua eder di. (Sa hih bir ha distir. Ne sâî rivâyet et miş tir.) 
Na maz da otu rur ken şehâdet par ma ğı nı ha re ket et ti rir ve 
şöy le der di: “Bu şey tan için de mir den (kı lıç dar be sin den) 
da ha ağır dır.” (Bu nun la şehâdet par ma ğı nı kas te di yor du. Ha dis ha sendir. Ah-

med rivâyet et miş tir.)

12- Pey gam be ri miz (na maz da) sağ eli ni sol eli nin üze-
rin e ko yar, göğ sü nün üze rin de bir leş ti rir di. (İbn Hu zey me ve baş-

ka la rı rivâyet et miştir. Tir mi zî, ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir. Ne ve vî Müslim Şer hi’n de 

zik ret miş ve elin gö bek al tın da ko nu la ca ğı nı be lir ten ha di sin za yıf ol du ğu nu ifa de 

et miş tir.)

13- Dört mez hep ima mı it ti fak la şu nu de miş tir: Ha dis 
sa hih ola rak ge lir se be nim mez he bim de odur. Bu na gö re 
na maz da (te şeh hüd hâlin de) par ma ğı ha re ket et tir mek ve 
el le ri gö ğüs üze rin de koy mak on la rın be nim se dik le ri gö-
rüş tür ve bu, na ma zın sün net le rin den dir.

14- Na maz da şehâdet parmağını ha re ket et tir mek 
sün ne ti ni İmam Mâlik ve baş ka la rı da gö rüş ola rak be nim-
se miş ler dir. Şa fiî mez he bi ne men sup ba zı ilim adam la rı 
da bu gö rü şü ka bul et miştir. Ni te kim Ne ve vî’nin Mü hez zeb 
Şer hi’n de (III, 454) böy le de nil di ği gi bi Câ miu’l-Usûl’ün 
mu hak ki ki de bu nu (V, 404’de) böy le ce ifa de et miş tir.

15- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem az ön ce kay de di len 
ha dis-i şe rif te de şehâdet par ma ğı nı ha re ket et tir me nin 
hik me ti ni açık la mıştır. Çün kü par ma ğı ha re ket et tir mek, 
Yüce Allah’ın tevhîdi ne bir işa ret tir. Ay rı ca böy le bir ha re-
ket şey ta na de mir dar be le rin den da ha ağır ge lir. Çün kü o 
tevhîd den hoş lan maz. O hâl de Müslümana dü şen Ra sû-
lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e uy mak ve onun sün ne ti ni red-
det me mek tir. 
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Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem de: “Be nim na sıl na maz 
kıl dı ğı mı gör düy se niz siz de öy le ce na maz kı lı nız.” bu yur-
muş tur. (Bu hâ rî) 

Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Oru cu

1- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Her kim 
iman ede rek ve mü kâ fa tı nı uma rak ra ma zan ayı oru cu nu 
tu tar sa, onun geç miş (kü çük) gü nah la rı ba ğış la nır.” (Bu hâ rî 
ve Müslim)

2- Pey gam be ri miz bu yu ru yor ki: “Her kim ra ma zan ayı 
oru cu nu tu tar ve pe şin den şev val ayın dan al tı gün oruç tu-
tar sa, bü tün se ne oruç tut muş gi bi olur.” (Müslim)

3- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Her ay-
dan üç gün oruç tu tu lur ve ra ma zan ayı  da oruç la ge çi ri lir se 
(ve bu ge le cek) ra ma za na ka dar (böy le de vam eder se) iş te 
bü tün se ne oruç ile ge çi ril miş de mek tir. Are fe gü nü oruç 
tut mak, Yüce Allah’tan ümit ede rim ki ken di sin den ön ce ki 
se ne nin de, ken di sin den son ra ki se ne nin de gü nah la rı na 
keffa ret olur. Aşu ra gü nü oruç tut ma yı da Yüce Allah’tan 
ken di sin den ön ce ki se ne nin (gü nah la rı na) keffa ret kı lma-
sı nı ümit ede rim.” (Müslim)

4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Eğer ge-
le cek se ne ha yat ta olur sam an dol sun ki (mu har rem ayı-
nın) do ku zun cu gü nü  de oruç tu ta rım.” (Müslim)

5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e pa zar te si ve per şem-
be gün le ri oruç tut ma ya da ir so ru so rul du. O da şöy le bu-
yur du: “Bun lar âmel le rin Âlem le rin Rab bi Al lah’a ar ze dil-
dik le ri gün ler dir. Bu se beb le amel le ri min Al lah’a ben oruç-
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lu iken su nul ma sı nı ar zu ede rim.” (Ne sâî rivâyet et miştir. Mün zi rî, 

ha sen ol du ğu nu söy le miş tir.)

6- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ra ma zan bay ra mının 
bi rin ci gü nü ile kur ban bay ra mının bi rin ci gü nü oruç tut-
ma yı ya sak la dı. (Bu hâ rî ve Müslim)

7- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ra ma zan ayı dı şın-
da her han gi bir ayın ta ma mı nı oruç la ge çir di ği ni gör me-
dim. (Bu hâ rî ve Müslim, Âi şe ra dı yal la hu an hâ’dan rivâyet et miş ler dir.)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in İba de ti

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “Ey sa rı nıp bü rü-
nen (pey gam ber)! Bi ra zı müs tes nâ, ge ce le yin kalk (na maz 
kıl).”  (el-Müz zem mil, 73/1-2)

2- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem ra ma zan da ol sun, baş ka bir ay da ol sun (ge ce) on bir 
re kat ten faz la na maz kıl maz dı. Ön ce dört re kat kı lar dı. On-
la rın gü zel lik le ri ni ve uzun luk la rı nı hiç sor ma. Son ra dört 
re kat da ha kı lar dı. On la rın da gü zel lik le ri ni, uzun luk la rı nı 
hiç sor ma. Son ra da üç re kat kı lar dı. Ben: ‘Ey Al lah’ın Ra-
sû lü vi tir kıl ma dan ön ce mi uyu ya cak sın? dedim. O, şöy le 
bu yur du: “Ey Âi şe, be nim göz le rim uyur, fa kat kal bim uyu-
maz.” (Bu hâ rî ve Müslim)

3- el-Es ved b. Ye zid şöyle anlatır: Âi şe ra dı yal la hu an hâ’ya, 
Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ge ce na ma zı na da ir so ru 
sor dum. Şöy le de di: ‘Ge ce nin ilk va kit le ri uyur, son ra kal-
kar (na maz kı lar dı). Se her vak ti yak laş tı mı vi tir kı lar dı, 
son ra ya ta ğı na ge lir di. Şa yet bir ih ti ya cı olur sa... Ha nı mı na 
yak la şır dı. Ezan se si ni du yar duy maz kal kar, eğer cü nüp se 
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üze ri ne su dö ker di, de ğil se ab dest alır dı ve na ma za gi der-
di.’ (Bu hâ rî, Müslim ve baş ka la rı)

4- Ebû Hu rey re ra dı yal la hu anh şöyle anlatır: “Ra sû lul lah 
sal lal la hu aley hi ve sel lem ayak la rı şi şin ce ye ka dar na maz kı lar dı.” 
Ona: “Ey Al lah’ın Ra sû lü, Al lah se nin geç miş ve ge le cek 
gü nah la rı nı ba ğış la dı ğı hâl de ni ye böy le ya pı yor sun,” di ye 
so ru ldu. O: “Ben şük re den bir kul ol ma ya yım mı?” di ye ce-
vap ve rdi. (Bu hâ rî ve Müslim)

5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yu rdu ki: “Dün ya-
nız dan ba na ka dın lar ve hoş ko ku sev di ril di. Gö zü mün se-
rin li ği de na ma za ko nul du.” (Ah med rivâyet etmiştir. Sa hih bir ha dis tir.)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Ko nuş ma sı

1- Yü ce Al lah bu yur du ki: “Bat tı ğı za man yıl dıza an-
dol sun ki! Ar ka da şı nız as la sap ma dı, bâtıla da yö nel me di. 
Ken di he vâ sın dan bir söz söy le mez. Onun söy le dik le ri bil di-
ri len bir va hiy den baş ka sı de ğil dir.” (en-Necm, 53/1-4)

2- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem, Ab dul lah b. Amr’a 
de di ki: “(Ağ zım dan çı kan her  şe yi) yaz(ma ya de vam et). 
Nef sim elin de ola na ye min ede rim ki ben den hak tan baş ka 
bir şey çık maz.” (Ha sen bir ha dis olup, Ebû Dâ vûd rivâyet et miş tir.)

3- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ba na 
(düş ma nı mın kal bi ne sa lı nan) kor ku ile yar dım olun du ve 
ba na öz lü söz ler (söy le me im kâ nı) ve ril di. Yer yü zü be nim 
için hem mes cit, hem ab dest al ma ara cı kı lın dı ve ben uy-
ku da iken ba na yer yü zü (ha zi ne le ri nin) anah tar la rı ve ril di 
ve eli me bı ra kıl dı.” (Bu hâ rî)
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“Ba na yer yü zü ha zi ne le ri nin anah tar la rı ve ril di” buy-
ru ğu hak kın da Ebû Hu rey re şöy le de mek te dir: Ra sû lul lah 
sal lal la hu aley hi ve sel lem git ti ve siz bu ha zi ne le ri çı kart mak ta sı-
nız. 

4- Âi şe ra dı yal la hu an hâ’dan de di ki: “Ra sû lul lah sal lal la hu 

aley hi ve sel lem si zin bu şe kil de peş pe şe ko nuş tu ğu nuz gi bi ale-
la ce le ko nuş maz dı. O ya nın da otu ra nın ez ber le ye bi le ce ği 
şe kil de açık se çik ve ta ne ta ne ko nu şur du.” (Müslim) 

5- Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem ko nuş tu ğun da, 
ke li me le ri ni say mak is te yen sa ya bi le ce ği şe kil de ko nu şur-
du. (Bu hâ rî ve Müslim)

6- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem sus ma sı, ko nuş ma sın-
dan da ha çok bir kim se idi. (Ah med ha sen bir se ned le rivâyet et miş tir.)

7- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem, söy le di ği söz ler iyi ce 
bel len sin di ye sö zü nü üç de fa tek rar eder di. (Bu hâ rî)

Bir rivâyet te: “Sö zü iyi ce kav ra nsın di ye” de nil mek te-
dir. (Mak sad tek ra ra ge rek du yu lan, an la şıl ma sı zor söz ler-
dir.)

8- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem kap sam lı ifa de ler ta-
şı yan du ala rı se ver di ve bu ka bil den ol ma yan la rı ter k e der-
di. (Sa hih bir ha dis olup, Ah med rivâyet et miş tir.)

9- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem hut be irad et ti mi göz-
le ri kı za rır, se si yük se lir, öf ke si ar tar dı. San ki o, düş ma nı nı-
zın or du su sa bah ve ya ak şam si ze bas kın ya pa cak tır, di yen 
bir or du uya rı cı sı gi bi idi. (Müslim) 
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Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 
Hav z’ı nın Ni te li ği

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Be nim Hav-
zım bir ay lık me sa fe bo yun da dır. Su yu süt ten da ha ak, ko-
ku su misk ten da ha hoş, (et ra fın da ki) tes ti le ri gök yü zü nün 
yıl dız la rı gi bi dir. On dan bir de fa su içen, ebe diy yen su sa-
maz.” (Bu hâ rî)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Züh dü

1- Yü ce Al lah bu yu ru yor ki: “On lar dan bir kıs mı na 
bun lar la ken di le ri ni im ti han ede lim di ye dün ya ha ya tı nın 
sü sü ola rak ve rip, fay da lan dır dı ğı mız şey le re göz le ri ni dik-
me! Rab bi n’in rız kı ise da ha ha yır lı ve da ha ka lı cı dır.” (Ta ha, 

20/131)

2- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in, bir ay sü re ile  ha-
nım la rı na yak laş ma mak üze re ye min et me si (îlâ yap ma sı)
na ve ay rı bir oda da on lar dan ay rı kal ma sı na da ir rivâyet 
et ti ği îlâ ya da ir ha di sin de Ömer b. el-Hat tab’dan ge len 
rivâyete gö re; Ömer b. el-Hat tab bu yük sek çe oda da onun 
ya nı na gir di ğin de ora da sa de ce kü çük bir yı ğın ma zı yap ra-
ğı, ta bak lan ma mış de ri den ası lı bir kır ba ve bir avuç ar pa-
dan baş ka bir  şey bu lun ma dı ğı nı gör düm. Pey gam ber sal-

lal la hu aley hi ve sel lem de bir ha sır üze rin de uzan mış ya tı yor du. 
Ha sır, bö ğür le rin de iz bı rak mış tı. Ömer’in göz le rin den yaş 
bo şal dı. Pey gam be ri miz: “Sa na ne olu yor?” di ye sor du. Ey 
Al lah’ın Ra sû lü, sen Al lah’ın ya rat tık la rı nın en seç ki ni sin. 
Kis ra ve Kay ser ise o ni met ler içe ri sin de bu lu nu yor lar. Pey-
gam ber, yü zü kı zar mış ol du ğu hâl de otur du ve şöy le de di: 
“Sen (sa hip ol du ğun hak tan ya na) şüp he için de mi sin ey 
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Hat tab’ın oğ lu?” Son ra şöy le bu yur du: “Bun lar dün ya ha-
yat la rın da hoş şey le ri ken di le ri ne pe şi nen ve ril miş bir top-
lu luk tur.” (Bu hâ rî ve Müslim) 

Müslim’in kay det ti ği bir rivâyet te de şöy le de nil mek-
te dir: “Dün ya nın on la ra, âhi re tin de bi ze ol ma sı na ra zı ol-
maz mı sın?” Ben: “Olu rum ey Al lah’ın Ra sû lü” de dim. Bu 
se fer Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Aziz ve ce lil olan Al-
lah’a ham det öy ley se.” bu yur du.

3- Al ka me b. Mes’ûd şöyle anlatır: Ra sû lul lah sal lal la hu aley-

hi ve sel lem bir ha sır üze rin de yat tı. Ha sır de ri sin de iz bı rak tı. 
Ben de onun iz le ri ni sil me ye ve şöy le de me ye ko yul dum: 
“Anam ba bam sa na fe da ol sun! Ni ye bi ze ha ber ver me din? 
Sa na bu ha sı rın iz bı rak ma sı na kar şı se ni ko ru ya cak ve 
üze rin de uyu ya ca ğın bir şey ler ya yar dık.” Pey gam ber şöy le 
bu yur du: “Dün ya ile be nim işim ne ki! Be nim ve dün ya nın 
mi sa li an cak bir ağa cın göl ge sin de bir sü re otu ran, son ra 
da onu bı ra kıp gi den bir sü va ri ye ben zer.” (Ha di si Tir mi zî rivâyet 

et miş, ha sen, sa hih tir de miş tir.)

4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Uhud 
Da ğı ka dar al tı nım ol sa, bor cum için alı ko ya ca ğım mik tar 
dı şın da üç gün geç tik ten son ra on dan ya nım da bir şey kal-
ma sı nı ar zu et mem.” (Bu hâ rî)

5- Amr b. el-Hâ ris ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal-

lal la hu aley hi ve sel lem ve fat et ti ğin de ge ri ye ne bir di nar, ne bir 
dir hem, ne bir kö le, ne bir ca ri ye, ne de her han gi bir şey bı-
rak tı. Ge ri ye bü tün bı rak tı ğı; bin di ği be yaz ka tı rı, si la hı ve 
yol cu lar için sa da ka ola rak vak fet ti ği bir ara zi par ça sın dan 
iba ret ti. (Bu hâ rî)



31

Peygamberimiz’in Kişisel ve Ahlâkî Özellikleri

As hâ bın ve Ra sû l’ün Aç lık la rı

Bir ge ce Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ev den dı şa rı çı-
kar. Ebû Be kir’in, Ömer ile bir lik te ev le ri nin dı şın da otur-
mak ta ol duk la rı nı gö rür.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem so rar: “Bu sa at te ev le ri-
niz den dı şa rı ya çık ma nı za se bep ne?”

Ebû Be kir ve Ömer: “Aç lık, ey Al lah’ın Ra sû lü,” der ler.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Nef sim elin de ola na 
ye min ede rim ki, si zi dı şa rı çı kar tan se bep ney se, be ni de 
dı şa rı ya o çı kart tı.”

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem on la ra kalk ma la rı nı em-
re der, on lar da onun la bir lik te kal kar lar. Adı Ebû’l-Hey sem 
Mâlik b. et-Tey yi han olan en sar dan bir ada mın evi ne gi-
der ler. Onu evin de bu la maz lar. 

Ka dın, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e hi ta ben: “Mer-
ha ba, hoş gel di niz” der.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem -Ebû’l-Hey sem’i kas t 
e de rek-: Fi lan ki şi ne re de di ye so rar.

Ka dın: “Bi ze iç me su yu ge tir mek üze re git ti.”

Ebû’l-Hey sem ge lir, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’i ve 
ar ka daş la rı nı gö rür. Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ya nı-
na ko şar, an ne si nin, ba ba sı nın ona fe da ol du ğu nu söy ler. 
Ebû’l-Hey sem der ki: “Al lah’a ham dol sun! Bu gün mi sa fir-
le ri ben den da ha de ğer li kim se yok tur.”

Ebû’l-Hey sem kal kıp gi der ve ta ze, ol gun laş mış ve ye ni 
ol gun laş ma ya baş la mış hur ma lar bu lu nan bir dal ge ti rir.
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Ebû’l-Hey sem: “Bun dan yi yin,” der.

Ebû’l-Hey sem on la ra bir ko yun kes mek üze re bı çak-
la çı kar. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Sa kın süt ve ren bir 
ko yu nu kes me ye sin,” der.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ve iki ar ka da şı hur ma, et 
yer ler, tat lı su içer ler. Ni ha yet hem do yar lar, hem ka nar lar.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem, Ebû Be kir ve Ömer’e 
hi ta ben: “Nef sim elin de ola na ye min ol sun ki kı ya met gü-
nün de bu ni met ler den si ze so ru la cak tır. Aç lık se be biy le 
ev le ri niz den dı şa rı ya çık tı nız, son ra da bu Allah ni met le ri 
si ze ih san et me den evi ni ze ge ri dön mü yor su nuz.” (Müslim, 
Mâlik ve Tir mi zî rivâyet et miş ler dir.)

Ha dis ten şu so nuç lar çı kar tı la bi lir: 

1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ve ashâbı nın ile ri de-
re ce de aç lık çek tik le ri olur du. Bu se bep le yi ye cek bir şey 
bul mak ümi diy le ev le ri nin dı şı na çı kar lar dı.

2- Bir kim se nin ar ka daş la rın dan bi ri si nin evin e ye mek 
ye mek üze re git me sin de bir sa kın ca yok tur.

Ni met le rin ne ka dar bü yük bir lü tuf ol du ğu na, o ni-
met le ri ya ra ta na şük ret mek ge rek ti ği ne ve bu ni met ler le 
meş gul olur ken, o ni met le ri ve re nin unu tul ma ma sı ge rek-
ti ği ne dik kat çe kil mek te dir.

3- Ki şi nin per de ar ka sın dan (ya ban cı) bir ha nı ma bir  
ta kım so ru lar sor ma sı ca iz dir.
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Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Ya şan tı sı

1- Yü ce Al lah: “Hem se ni fa kir ken zen gin kıl ma dı mı?”  
(ed-Du ha, 93/8)  bu yur du. Ya ni sen ço luk ço cu ğu bu lu nan fa kir 
bi ri si idin. Al lah se ni ken di sin den baş ka sı na muh taç ol ma-
ya cak du ru ma ge tir di. (İbn Ke sîr, Tef sir)

2- Âi şe ra dı yal la hu an hâ’dan şöy le de di ği rivâyet edil miş tir: 
“Biz, Mu ham med’in ai le hal kı, üze rin den bir ay ge çip git-
ti ği hâl de bir ateş yak maz dık. Sa de ce iki si yah olan hur ma 
ve su ile ge çi nir dik. Şu ka dar var ki çev re miz de en sa ra ait 
ba zı ai le ler var dı. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e de ve ya-
hut ko yun la rı nın süt le ri ni gön de rir, o da o süt ten içer, bi ze 
de içi rir di.” (Bu hâ rî ve Müslim) 

3- Enes de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Al lah’a 
ka vu şun ca ya ka dar göz le riy le bir yuf ka ek me ği ni ya hut ta 
kı zar tıl mış bir ko yu nu gör dü ğü nü as la bil mi yo rum. (Bu hâ rî)

4- Ömer b. el-Hat tab de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem’in aç lık tan kıv ran dı ğı nı, adi hur ma da hi ol sa kar nı nı 
do yu ra cak bir şey bu la ma dı ğı nı gör mü şüm dür. (Müslim)

5- Enes ra dı yal la hu anh’dan rivâyete gö re o, Ra sû lul lah sal-

lal la hu aley hi ve sel lem’e ar pa ek me ği ve ko ku su bo zul muş eri til-
miş yağ gö tür müş tü. O sı ra da da zır hı nı bir Ya hu di ’de re hin 
bı rak mış tı. Bu nun kar şı lı ğın da ha nım la rı için ar pa al mış tı. 
Bir gün onu şöy le bu yu rur ken din le dim: “Mu ham med’in 
ha nım la rı ya nın da bir avuç hur ma ve bir avuç buğ day da hi 
ar tık kal ma dı.” (Bu hâ rî)

6- Ge ce ler bo yun ca ken di si de, ha nım la rı da aç ya tar, 
ak şam ye me ği bu la maz lar dı. Ço ğun luk la ye dik le ri ek mek 
de ar pa ek me ği idi. (Ha sen bir ha dis olup, Ah med ve baş ka la rı rivâyet et miş tir.)
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7- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Mu ham med’in ai le si Me-
di ne’ye gel dik le rin den be ri -ar ka ar ka ya üç gün sü rey-
le- buğ day ek me ğin den ka rı nla rı nı o yo lu na ko yu lun ca ya 
(ya ni ve fat edin ce ye) ka dar do yur ma dı lar. (Bu hâ rî ve Müslim)

8- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Al lah’ım, 
Mu ham med’in ai le hal kı nın rız kı nı, aç lık la rı nı gi de re cek 
ka dar tak dir bu yur.” (Bu hâ rî ve Müslim)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Ağ la ma sı

Bi rin ci ha dis: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem Ab dul-
lah b. Mes’ûd ile bir lik te otu ru yor du. “Ba na Kur’ân oku.” 
bu yu rdu.

İbn Me s’ûd: “Kur’ân sa na in di ril miş ol du ğu hâl de sa na 
Kur’ân mı oku ya ca ğım” diyince, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem “Onu baş ka sın dan din le me yi se ve rim.” bu yur du.

Ab dul lah b. Me s’ûd Ni sa su re sin den oku ma ya baş la dı. 
Ni ha yet: “Her üm met ten bi rer şa hit ge ti rip, bun la ra kar şı 
da se ni şa hit ge ti re ce ği miz za man hâl le ri ni ce olur?”  (en-Ni-

sa, 4/41) âye ti ne ge lin ce Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Ar tık 
ye ter.” bu yur du.

İbn Me s’ûd Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e ba kın ca 
göz le rin den yaş ak mak ta ol du ğu nu gör dü. (Bu hâ rî ve Müslim)

Ha dis-i şe rif ten an lı yo ruz ki:

1- Kur’ân’ı Ke rim din ler ken hu şû’ duy mak, fer yad et-
mek le de ğil, ağ la mak la or ta ya çı kar.

2- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem Kur’ân oku ya na: “Bu 
kada rı ye ter.” de di. “Sa da kal la hu la zîm” de me di. 
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3- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem baş ka sın dan Kur’ân 
din le me yi de se ver di.

İkin ci ha dis: As hab-ı ki ram, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem ile bir lik te süt an ne si nin ya nın da bu lu nan oğ lu İb ra-
him’in ya nı na gi rer ler. Pey gam be ri miz onu alır, öper, kok-
lardı. Da ha son ra ashâb onun ya nı na gi rin ce İb ra him’in 
ca nı nı ver mek te ol du ğu nu gö rür ler. Ra sû lul lah sal lal la hu aley-

hi ve sel lem’in göz le ri ya şar ma ya baş lar.

Ab durrah man b. Avf: Sen de mi, ey Al lah’ın Ra sû lü (ağ-
lı yor sun), di ye so rar.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur ur ki: “Bu bir rah-
met tir. Göz yaş akı tır, kalp üzü lür, fa kat Rab bi mi z’in ra zı 
ol ma ya ca ğı bir şey söy le me yiz. Ger çek ten biz ler, sen den 
ay rıl dı ğı mız için ke der li yiz ey İb ra him!” (Bu hâ rî ve Müslim)

Bu ha dis ten an la şıl dı ğı na gö re:

1- Ba ğı rıp ça ğır ma dan ve ağıt yak ma dan ölü ye ağ la-
mak ca iz dir.

2- Ka de re rı za ve ra zı ol ma yı şa de lâ let ede cek söz ler 
söy le mek ten uzak kal mak la bir lik te, ölü ye üzül mek ca iz dir.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’i Rü ya da Gör mek
1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Be ni rü-

ya da gö ren be ni gör müş de mek tir. Çün kü şüp he siz şey tan 
be nim kı lı ğı ma gi re mez.” (Bu hâ rî)

2- Yi ne Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Kim 
be ni (rü ya da) gö rür se o ger çe ği gör müş de mek tir. Çün kü 
şey tan be nim kı lı ğı ma gi re mez.” (Bu hâ rî ve Müslim)
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3- Yi ne Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur-
mak ta dır: “Rü ya da be ni gö ren, uya nık ken de be ni gö re cek-
tir. Şüp he siz şey tan be nim kı lı ğı ma gi re mez.” (Bu hâ rî ve Müslim)

Bu ha dis ler den an la şıl dı ğı na gö re: 

1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in bo yu, ren gi, şek li, 
sa ka lı ve ben ze ri şe ma ili hak kın da nak le dil miş rivâyet le re 
uy gun ola rak rü ya da gö rül me si müm kün dür.

2- el-Mü na vî’nin bu ha dis le rin tef si rin de be lirt ti ği ne 
gö re sa hih rü ya, Pey gam be ri miz’in yi ne sa hih na kil ile sa-
bit ol muş su re ti ile gö rül me si dir. Eğer uzun, kı sa, çok es-
mer gi bi sa hih şe kil den baş ka tür lü gö re cek olur sa, onu 
gör müş sa yıl maz.

3- el-Mü na vî’nin nak let ti ği ne gö re; Pey gam be ri miz sal-

lal la hu aley hi ve sel lem ’in “Be ni uya nık ken de gö re cek tir.” ifa de si 
(kı ya met gü nün de) ona ya kın ol mak ve şe fa at vas fı na ait 
özel bir gör mek tir. 

4- Ki mi ta sav vuf çu lar Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’i 
üçün cü ha di se da ya na rak dün ya da ve uya nık ken gör dük-
le ri ni id dia eder ler. İbn Ha cer, on la rın bu gö rüş le ri ni şöy-
le ce red det mek te dir: “Bu na gö re bu gi bi kim se le rin sa ha be 
ol ma la rı ve sa ha bi li ğin kı ya met gü nü ne ka dar de vam et-
me si ge re kir.” (Böy le bir sö zü ise Müslüman bir kim se söy-
le mez.)

5- Ta sav vuf çu lar’ın bir ki ta bın da şu söz le ri oku dum: 
Ebû’l-Me va hib eş-Şa ze lî de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi 

ve sel lem ba na de di ki... di ye rek uy dur ma bir ha dis zik re der. 
Ben mü el li fe “Bu şa hıs aca ba sa ha bi mi dir? di ye sor dum. 
O: “Ha yır” de di. “Ak si ne onun la Ebû’l-Ha sen eş-Şa ze lî 
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ara sın da beş şeyh var dır. Bu nun la bir lik te o Ra sû lul la h’ı 
uya nık ken gör müş tür.” Ona: “As hab-ı ki ram ve fat et tik ten 
son ra Al lah Ra sû lü’ nü uya nık ken gör me di ler.” de dim. Fa-
kat ik na ol ma dı. Ken di ken di me de dim ki: Bu Ra sû lul lah 
sal lal la hu aley hi ve sel lem’in: “Her kim be nim aley hi me kas ten ya-
lan uy du ra cak olur sa ce hen nem de ki ye ri ne ha zır lan sın.” 
(Bu hâ rî ve Müslim) söz le riy le sa kın dır dı ğı Al lah Ra sû lü’ ne ya lan 
uy dur mak ka bi lin den dir.

6- Şey hulis lâm Ze ke riy ya el-En sa rî’ ye, Pey gam ber sal-

lal la hu aley hi ve sel lem’i gör dü ğü nü ve ken di si ne her han gi bir 
şe yi em ret ti ği ni id dia eden bir adam hak kın da so ru so rul-
du. “Böy le bir şey mek ruh tur, hat ta ha ram dır.” de di. İlim 
adam la rı rü ya dan hü küm çı kar tıl ma ya ca ğı na da ir açık ça 
ifa de ler de bu lun muş lar dır. 

7- Ve fa tın dan son ra uya nık ken Al lah Ra sû lü ’nü gör dü-
ğü nü id dia eden kim se le re ve ri le cek en bü yük ce vap Yüce 
Allah’ın şu buy ru ğu dur: “On la rın önün de de di ril ti le cek le ri 
gü ne ka dar bir ber zah (en gel) var dır.” (el-Mu’mi nûn, 23/100)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Ve fa tı

1- Yü ce Al lah bu yu ru yor ki: “Sen den ön ce hiç bir be şe-
re ebedî lik ver me dik. Sen ölür sen eğer on lar ebedî mi ka-
la cak lar?” (el-En bi ya, 21/34)

2- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Şüp he-
siz Yüce Allah kul la rın dan bir üm met hak kın da rah met 
mu rad eder se o üm me tin pey gam be ri nin ca nı nı üm met-
ten ön ce alır. Böy le lik le onu üm me ti nin önün den git miş 
bir ecir ve bir geç miş kı lar. Bir üm me ti he lâk et me yi mu rad 
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eder se o üm me ti pey gam be ri ha yat ta iken azap lan dı rır. 
Onun göz le ri önün de o üm me ti he lâk eder. Onu ya lan la-
dık la rı ve em ri ne kar şı gel dik le ri için on la rı he lâk et mek le 
onun gön lü ne ra hat lık ve rir.” (Müslim)

3- Yi ne Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “Al lah bir ku lu (ken-
di si ni kas de di yor) dün ya ile Al lah’ın nez din de ki ara sın da 
is te di ği ni seç mek te ser best bı rak tı. O kul, Al lah’ın nez din-
de bu lu nan la rı ter cih et ti.” Bu nun üze ri ne Ebû Be kir ağ la-
dı. (Bu hâ rî)

4- Enes b. Mâlik ra dı yal la hu anh’dan de di ki: Ra sû lul lah sal-

lal la hu aley hi ve sel lem’e son de fa ba kı şım, pa zar te si gü nü per de-
yi aç tı ğı va kit onun yü zü ne bak mak ol du. Yü zü san ki bir 
mus ha fın yap ra ğı nı an dı rı yor du. -O sı ra da Müslüman lar 
Ebû Be kir’in ar ka sın da na ma za dur muş lar dı.- Ner dey se 
Müslüman lar bir bir le ri ne gi re cek ler di. İn san la ra; ye ri niz-
de du ru nuz di ye işa ret et ti. Ebû Be kir on la ra imam lık ya-
pı yor du. Ör tü yü bı rak tı ve Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem o 
gü nün son sa at le rin de ve fat et ti. (Bu hâ rî ve ya kın ifa de ler le Müslim 

rivâyet et miş tir.)

5- Âi şe ra dı yal la hu an hâ’dan şöy le de di ği rivâyet edil miş-
tir: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ba şı be nim göğ süm de 
iken Al lah onun ru hu nu kab zet ti. (Bu hâ rî)

6- Enes b. Mâlik ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal la-

hu aley hi ve sel lem ölü mün zor luk la rın du yun ca, Fa tı ma ra dı yal la-

hu an hâ: “Vay (se nin) çek ti ğin ız dı rap!” de di. Bu nun üze ri ne 
Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Bu gün den 
son ra ba ba nın hiç bir ız dı ra bı ol ma ya cak tır. Şüp he siz hiç-
bir can lı yı bı rak ma yan ölüm, ba ba na da yak laştı. Kar şı laş-
ma mız kı ya met gü nün de ola cak tır.” (Bu hâ rî)
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7- İbn Ab bas ra dı yal la hu anh’dan şöy le de di ği rivâyet edil miş-
tir: Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem Mek ke’de on üç yıl (pey-
gam ber ola rak) kal dı. Ona va hiy ge li yor du. Me di ne’de de on 
yıl kal dı. Alt mı ş üç ya şın da iken ve fat et ti. (Bu hâ rî)

8- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem ve fat et ti ğin de Ebû Be kir (Me di ne’nin yük sek ta rafla-
rın da) es-Sunh de ni len yer de idi. Ömer aya ğa kal kıp: “Al-
lah’a ye min ede rim Ra sû lul lah öl me di,” di yor du. Ebû Be-
kir gel di. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in yü zü nü aç tı, onu 
öp tü ve: “Ba bam sa na fe da ol sun. Se nin ha ya tın  da gü zel, 
ölü mün  de gü zel. Nef sim elin de ola na ye min ol sun ki, Al-
lah ebedîy yen sa na ölü mü iki de fa tat tır ma ya cak tır.” Da ha 
son ra Ebû Be kir dı şa rı çık tı ve şöy le de di: “Ey ye min eden 
ki şi, ya vaş ol (ya ni ey Ömer ace le et me)!” Ebû Be kir ko nuş-
ma ya baş la yın ca, Ömer otur du. Ebû Be kir Al lah’a ham du 
se na da bu lun duk tan son ra de di ki: “Dik kat edin, kim Mu-
ham med’e iba det edi yor idiy se şüp he siz Mu ham med öl dü, 
kim de Al lah’a iba det edi yor idiy se şüp he siz Al lah ha yat ta-
dır ve öl mez.”

Da ha son ra: “Mu hak kak sen de öle cek sin, hiç şüp he-
siz on lar da öle cek ler dir.” (ez-Zü mer, 39/30)  âye ti ile: “Mu ham-
med an cak bir pey gam ber dir. On dan ev vel ni ce pey gam-
ber ler ge lip geç miş tir. Eğer o ölür ve ya öl dü rü lür se ök çe-
le ri niz üs tün de (di ni niz den) ge ri ye mi dö ne cek si niz? Kim 
iki ök çe si üze rin de ge ri ye dö ner se o Al lah’a el bet te za rar 
ve re mez. Al lah şük re den le re mü kâ fat ve re cek tir.”  (Âl-i İm ran, 

3/144) âyet le ri ni oku du. (Ra vi) de di ki: Bu nun üze ri ne in san-
lar ağ la dı. (Bu hâ rî)

9- Âi şe ra dı yal la hu an hâ’dan de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu 
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aley hi ve sel lem ha yat ta iken şöy le der di: “Hiç bir pey gam be re 
cen net te ki ye ri gös te ril me dik çe, son ra da dün ya ile âhi ret 
ara sın da is te di ği ni seç mek te ser best bı ra kıl ma dık ça ca nı 
alın ma mış tır.” Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ba şı uy lu ğu mun 
üs tün de iken onun has ta lı ğı da ağır la şıp ba yı lın ca son ra 
da ayıl dı ğın da göz le ri ni ta va na dik ti. Son ra şöy le bu yur du: 
“Al lah’ım, o en yü ce ar ka da şı is ti yo rum.” Ben de dim ki: O 
hâl de bi zim le kal ma yı ter cih et mi yor. An la dım ki onun bu 
söy le di ği sağ lık lı iken bi ze sö zü nü et ti ği du rum dur. (Bu hâ rî 

ve Müslim)

10- Bi lin di ği gi bi Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ri sa le-
ti ni teb liğ et tik ten ve Al lah onun la bu di ni ta mam la dık tan 
son ra Hic re t’in on  bi rin ci yı lın da Pa zar te si gü nü ve fat et ti.



Pey gam be ri miz 

sallallâhu aleyhi ve sellem’in
Ahlâkından Kesitler..

“Sen on la ra ah lâ kî bir esas in şa et tin! Onlar ise 

bu esa sa iha net et ti ler, o yüzden sar sı la rak yı kıl-

dılar.

On lar o ah lâ ka bü rü nü yor lar ken hey bet li idi ler.

Ah lâk el bet te ki hey bet ve ri ci dir.”
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AHLÂKI

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Ah lâ kın dan
Ba zı Ör nek ler

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “Al lah’tan bir rah-
met sa ye sin de sen on la ra yu mu şak dav ran dın. Şa yet ka ba, 
ka tı kalp li bi ri si ol say dın el bet te on lar, et ra fın dan da ğı lır-
lar dı. Ar tık on la rı ba ğış la, affe dil me le ri için Al lah’tan mağ-
fi ret di le ve iş hu su sun da on lar la mü şa ve re et. Bir ke re de 
az met tin mi ar tık Al lah’a gü ve nip da yan. Şüp he siz Al lah, 
ken di si ne gü ve nip da ya nan la rı se ver.” (Âl-i İm ran, 3/159)

2- Yi ne Yüce Allah şöy le bu yur mak ta dır: “Ve şüp he yok 
ki sen çok bü yük bir ah lâ ka sa hip sin.”  (el-Ka lem, 68/4)

3- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ah lâ kı Kur’ân-ı Ke-
rim’di. (Müslim)

4- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in en çok nef ret et ti ği 
huy ya lan dı. (Sa hih bir ha distir. Bey hakî rivâyet et miş tir.)

5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ne az, ne çok hiç bir 
çir kin söz söy le mez di. O: “Şüp he siz si zin en ha yır lı la rı nız 
ah lâ kı en gü zel olan la rı nız dır” der di. (Bu hâ rî ve Müslim)

6- Enes ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 



sel lem çir kin söz söy le mez, la net et mez, sö vüp say maz dı. O 
bi ri si ne si tem et ti ği va kit: “Sağ eli top rak la dol sun, ona ne 
olu yor.” Bir rivâyet te de “Al nı top rak ol sun.” der di. (Bu hâ rî)

7- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem in san lar ara sın da yü zü 
de en gü zel, ah lâ kı da en gü zel olan dı. (Bu hâ rî)

8- Ebû Hu rey re ra dı yal la hu anh de di ki: “Ey Al lah’ın Ra sû-
lü, müş rik le re bed dua et.” de nil di. O şöy le bu yur du: “Ben 
la net oku yan bi ri si ola rak gön de ril me dim. Ben an cak rah-
met ol mak üze re gön de ril dim.” (Müslim)

9- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem te fe’ül eder (olay la rı 
hay ra yo rar) fa kat te şe’üm et mez di. (Olay la rı kö tü ye yo-
rum la maz dı.) Gü zel isim ler de ho şu na gi der di. (Sa hih bir ha dis 

olup, Ah med rivâyet et miş tir.)

10- Amr b. el-Âs de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem 
yü zü nü ba na doğ ru çe vi rir ve be nim le ko nu şur du. Öy le ki 
ben ken di mi ashâbın en ha yır lı sı zan ne der dim.

Amr İb nu’l-Âs: “Ey Al lah’ın Ra sû lü, ben mi ha yır lı yım, 
yok sa Ebû Be kir mi?” di ye sor du. Ra sû lul lah: “Ebû Be kir” 
de di.

Amr İb nu’l-Âs: “Ey Al lah’ın Ra sû lü, ben mi ha yır lı yım, 
yok sa Ömer mi?” di ye sor du. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel-

lem: “Ömer” bu yur du.

Amr İb nu’l-Âs: “Ey Al lah’ın Ra sû lü ben mi ha yır lı yım, 
yok sa Os man mı?” di ye sor du. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel-

lem: “Os man” bu yur du.

Amr İb nu’l-Âs de di ki: Ben Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem’e bun la rı so run ca, o da ba na doğ ru yu söy le di. Bu se-
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fer keş ke ona sor ma say dım di ye te men ni et tim. (Ha di si Tir mi zî 

rivâyet et miştir. el-El bâ nî ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.) 

11- Ata b. Ye sar’dan de di ki: “Ab dul lah b. Amr b. el-Âs 
ra dı yal la hu anh ile kar şı laş tım,” de dim ki: “Ba na Ra sû lul lah 
sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Tev rat’ta ki ni te lik le ri ni bil dir.” O da: 
Olur de di. Al lah’a ye min ede rim o Tev rat’ta, Kur’ân-ı Ke-
rim’de ki şu ni te lik le ri nin bir kıs mı ile ni te len di ril miş bu-
lun mak ta dır: “Ey Pey gam ber! Şüp he yok ki biz se ni bir şa-
hid, bir müj de le yi ci ola rak gön der dik.”  (el-Ah zab, 33/45)  “Üm-
mi le re de bir ko ru yu cu sı ğı nak yap tık. Sen be nim ku lum 
ve ra sû lüm sün. Sa na el-Mü te vek kil adı nı ver dim. O, ka ba 
bi ri si de ğil dir. Çar şı pa zar lar da ba ğı rıp ça ğır maz. Kö tü lü ğe 
kö tü lük le kar şı lık ver mez, fa kat affe der, ba ğış lar. Yo lun dan 
şa şır mış olan di n men sup la rı nı Al lah’tan baş ka ilah yok tur 
de me le ri ile doğ rult ma dık ça, onun va sı ta sıy la kör göz le ri, 
sa ğır ku lak la rı ve üs tü ör tül müş kalp le ri aç ma dık ça Al lah 
onun ru hu nu kab zet me ye cek tir.” (Bu hâ rî)

12- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem iki iş ten bi ri si ni seç mek te ser best bı ra kıl dıy sa mut la-
ka gü nah ol ma mak şar tıy la on la rın ko lay ola nı nı ter cih et-
miş tir. Eğer gü nah ol ma sı söz konusu ise in san lar ara sın da 
on dan en uzak ki şi o olur du. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem 
hiç bir şey den do la yı ken di adı na in ti kam al mış de ğil dir. Al-
lah’ın ya sak kıl dı ğı bir şe yin çiğ nen me si hâli müs tes nâ. O 
va kit Al lah için o çiğ ne nen ha ra mın in ti ka mı nı alır dı (ce za-
sı nı ve rir di). (Bu hâ rî ve Müslim)

13- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem eliy le as la hiç bir kimseyi ka dın ol sun, hiz met çi ol sun 
döv müş de ğil dir. Al lah’ın yo lun da ci had et me si hâli müs-
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tes nâ. Ona her han gi bir hu sus ta za rar ve ril miş ise, as la o 
za rar ve ren den in ti kam da al mış de ğil dir. Al lah’ın ha ram 
kıl dı ğı her han gi bir şe yin çiğ nen miş ol ma hâli müs tes nâ. O 
va kit Al lah için in ti kam alır dı. (Müslim)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e bir di len ci ve ya ih ti yaç 
sa hi bi bir kim se ge le cek olur sa şöy le der di: “Şe fa at edin (il-
ti mas edin). Si ze ecir ve ri lir. Al lah, Ra sû lü ’nün di li üze re 
di le di ği hük mü ve rir.” (Bu hâ rî ve Müslim)

14- Enes b. Mâlik ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal-

la hu aley hi ve sel lem in san la rın en gü zel ah lâk lı la rın dan idi. Bir 
gün bir ih ti yaç için be ni gön der di. Ben: Al lah’a ye min ol-
sun git me ye ce ğim de dim; fa kat içim de Al lah’ın Pey gam-
be ri ’nin ba na git me mi em ret ti ği ye re git mek var dı. Çı kıp 
git tim. Ni ha yet çar şı da oyun oy na mak ta olan ço cuk la rın 
ya nın dan geç tim. An sı zın Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 
ar kam dan en se mi ya ka la mış ol du ğu nu gör düm. Ona bak-
tı ğım da gü lü yor du. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Enes-
cik, sa na git me ni em ret ti ğim ye re git tin mi” de di.

Enes b. Mâlik: İş te gi di yo rum ey Al lah’ın Ra sû lü, de-
dim.

Enes de di ki: Al lah’a ye min ede rim, do kuz yıl bo yun ca 
ona hiz met et tim. Yap tı ğım bir iş için ni çin şu nu şu nu yap-
tın de di ği ni bil mi yo rum. Hiç bir şe yi ayıp la ma dı. Al lah’a 
ye min ede rim as la ba na “öf” bi le de me di. (Müslim)

15- As hab-ı Ki ram adı Sü ma me olan ile ri ge len bi ri si ni 
esir al mış lar dı. Onu mes ci din di re ği ne bağ la mış lar dı. Ra-
sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem onun ya nı na çık tı ve: “Ne ha ber 
Sü ma me?” di ye sor du. Adam: “Ha yır var, ey Mu ham med” 
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de di. “Eğer (be ni) öl dü rür sen kan dök müş bi ri si ni öl dü re-
cek sin ve eğer lü tuf ta bu lu nur san te şek kür ede cek bi ri si ne 
lût fe der sin. Eğer is te di ğin bir mal ise onu is te, sa na is te di-
ğin ka dar mal ve ri le cek.”

Bu nun üze ri ne Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Sü ma-
me’yi ser best bı ra kın.” bu yur du.

Sü ma me git ti, gus let ti, son ra ge lip mes ci de gir di ve 
“Şe ha det ede rim Al lah’tan baş ka hiç bir ilah yok tur ve yi ne 
şehâdet ede rim Mu ham med Al lah’ın ku lu ve ra sû lü dür.” 
de di. “Ey Mu ham med Al lah’a ye min ede rim yer yü zün de 
se nin yü zün den da ha çok nef ret et ti ğim bir kim se yok tu. 
Şu an için ar tık se nin yü zün en çok sev di ğim yüz olu ver-
di. Se nin di nin den da ha çok nef ret et ti ğim bir din yok-
tu. Ar tık se nin di nin bü tün din ler ara sın da en sev di ğim 
din dir. Al lah’a ye min ede rim se nin bu şeh rin den da ha 
çok nef ret et ti ğim bir şe hir yok tu. Ar tık se nin bu şeh rin 
bü tün şe hir ler ara sın da en sev di ğim şe hir dir.” Mek ke’ye 
gel di ğin de bir kim se ona: Sen di ni ni mi terk  ettin, di ye 
so run ca, o: “Ha yır ak si ne, ben Müslüman ol dum.” di ye 
ce vap ver di. (Bu hâ rî ve Müslim, la fız Müslim’e ait olup ih ti sar edil miş tir.)
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Ahlâka Dair Bazı Hadisler

1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Şüp he siz 
si zin ah lâk iti ba riy le en gü zel olan la rı nız en ha yır lı la rı nız-
dan dır lar.” (Bu hâ rî ve Müslim)

2- “Şüp he siz ara nız da ah lâ kı en gü zel olan la rı nız, ara-
nız da en çok sev dik le rim den dir ler.” (Bu hâ rî)

3- “Mü’min le rin iman la rı en mü kem mel olan la rı, ah-
lâk la rı en gü zel olan lar dır. Si zin ha yır lı la rı nız, ah lâk la rı iti-
ba riy le ha nım la rı na kar şı en ha yır lı olan la rı nız dır.” (Tir mi zî 

rivâyet et miş, ha sen sa hih tir, de miş tir.)

4- “Şüp he siz her di nin (da ha çok önem se di ği) bir ah-
lâ kı var dır ve şüp he siz İs lâ m’ın ah lâ kı ha ya dır.” (Ha sen bir ha-

distir. İbn Mâ ce rivâyet et miş tir.)

5- “Şüp he siz mü’min gü zel ah lâ kı se be biy le, oruç tu-
tan, na maz kı lan kim se nin mer te be si ne eri şir.” (Sa hih bir ha-

distir. Ebû Dâ vûd rivâyet et miş tir.)

6- “Şüp he siz mü’min ler ara sın da ah lâk iti ba riy le en 
gü zel le ri, ai le hal kı na kar şı en yu mu şak dav ra nan la rı, 
iman iti ba riy le en mü kem mel le ri ara sın da dır.” (Tir mi zî rivâyet 

et miş olup, ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

7- “Kı ya met gü nün de mü’mi nin mi za nın da gü zel ah-
lâk tan da ha ağır ba sa cak hiç bir şey yok tur ve şüp he siz Al-
lah kö tü ve müs teh cen konuşan kim se ye buğ ze der.” (Ebû Dâ-

vûd ve Tir mi zî rivâyet et mişler, Tir mi zî: Ha sen sa hih tir, de miş tir.)

8- “Şüp he siz ara nız da be nim en çok sev di ğim ve kı-
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ya met gü nün de mec li si ba na en ya kın ola cak ola nları nız, 
ah lâk la rı en gü zel olan la rı nız dır ve şüp he siz be nim en çok 
buğ zet ti ğim ve kı ya met gü nün de mec li si ben den en uzak 
ola cak olan la rı nız, çok ko nuş mak için ken di le ri ni zor la-
yan la rı nız, ko nu şur ken bö bür le ne bö bür le ne ko nu şan la rı-
nız ve mü te fey hık olan la rı nız dır. 

As hab: Ey Al lah’ın Ra sû lü, mü te fey hık ler ne de mek tir 
di ye sor du. Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Bü yük lük tas-
la yan lar dır.” di ye ce vap ver di. (Tir mi zî rivâyet et miştir. Câ miu’l-Usûl’ü 

tah kik eden ha di sin di ğer şa hit le ri ni de gö z ö nün de bu lun du ra rak ha sen bir ha dis 

ol du ğu nu be lirt mek te dir.)

9- “Birr (iyi lik) gü zel ah lâk tır.” (Müslim)

10- “Ne re de olur san ol, Al lah’tan kork ve kö tü lü ğün ar-
ka sın dan iyi li k yap ki onu sil sin. İn san la ra da gü zel ah lâk 
ile dav ran.” (Tir mi zî rivâyet et miş ve ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

11- “Şüp he siz ben an cak ah lâ kın üs tün de ğer le ri ni ta-
mam la mak için gön de ril dim.” (Ha kim sa hih ol du ğu nu be lirt miş, Ze he-

bî de ona mu vâ fa kat et miş tir.)

12- “Si ze ki min ate şe ha ram ola ca ğı nı ya da ate şin 
ki me ha ram ola ca ğı nı bil di re yim mi? Ya kın, yu mu şak ve 
sert ol ma yan her kes.” (Ah med ve Tir mi zî rivâyet et miş, ben zer rivâyet le ri de 

gö z ö nün de bu lun du ra rak el-El bâ nî sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

13- “Al lah’ın kul la rı ara sın da Al lah’ın en çok sev di ği, 
ah lâk la rı en gü zel olan la rı dır.” (Ha di si Ha kim rivâyet et miş, el-El bâ nî 

sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

14- “Mü’min ler ara sın da iman la rı en mü kem mel ki şi; 
baş ka la rı ile kay na şan, baş ka la rı nın da ken di siy le ko lay lık-
la kay naş tı ğı, ken di siy le ar ka daş lık eden le re kar şı yu mu şak 
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dav ra nan, ah lâkı en gü zel olan la rı dır. Esa sen baş ka sıy la 
kay naş ma yıp, baş ka la rı nın da ken di le riy le kay na şa ma dı ğı 
kim se le rde de ha yır yok tur.” (Ta be râ nî rivâyet et miş, el-El bâ nî ha sen ol-

du ğu nu be lirt miş tir.)

15- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e in san la rı cen ne te 
en çok ne yin sok tu ğu na da ir so ru so ru lun ca şu ce va bı ver-
miş tir: “Al lah’a kar şı tak va lı ol mak ve gü zel ah lâk.” (Tir mi zî 

rivâyet et miş, Ca miu’l-Usûl mu hak ki ki, ha di sin di ğer ta nık la rı da gö z ö nün de bu lun-

du ru la rak sa hih ol du ğu nu söy le miş tir.)

16- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Mü’min 
kö tü lük dü şün me di ğin den ko lay lık la al da tı la bi lir ve ah lâ-
kı yük sek bir kim se dir. Fa cir (gü nah kâr) ise kö tü lü ğe kar şı 
ce sa ret li ve yer yü zün de fe sad çı kar tan bi ri si dir.” (Ah med ve baş-

ka la rı rivâyet et miş, el-El bâ nî ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

17- “Mü’min ler; ra hat sız lı ğı do la yı sıy la bir ta ra fa çe ki-
lir se gi den, çök tü rü lür se çö ken de ve gi bi yu mu şak ve es-
nek tir ler.” (Ha di si Tir mi zî rivâyet et miş, el-El bâ nî, Miş kâ tu’l-Me sa bih’de ha sen li 

gay ri hî ol du ğu nu söy le miş tir.)

18- “İn san lar la otu rup kal kan ve on la rın ezi yet le ri ne 
kat la nan bir mü’min, in san lar la otu rup kalk ma yan ve on-
la rın ezi yet le ri ne kat lan ma yan mü’min den da ha ha yır lı-
dır.” (Ah med rivâyet et miş, Ha fız İbn Ha cer, Fet hu’l-Bâ rî’de ha sen ol du ğu nu be lirt-

miş tir.)

19- “Si ze en ha yır lı la rı nı zın kim ler ol du ğu nu ha ber ve-
re yim mi?” di ye so ran Pey gam be re ashâb: Ta bi, di ye ce vap 
ve rin ce, Pey gam be ri miz şöy le bu yur du: “Si zin en ha yır lı la-
rı nız ömür le ri en uzun, ah lâk la rı en gü zel olan la rı nız dır.” 
(Ah med rivâyet et miş, el-El bâ nî ha sen li gay ri hî ol du ğu nu söy le miş tir.) 
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20- “Eğer sen de dört has let bu lu nur sa dün ya dan kay-
bet tik le rin için üzül me. Doğ ru söz lü ol mak, ema ne ti ko ru-
mak, gü zel ah lâk sa hi bi ol mak ve iffet li ol mak.” (Ha di si Ah med 

ve baş ka la rı rivâyet et miş olup, el-El bâ nî, Sil si le tu’l-Eha dî si’s-Sa hi ha’da sa hih ol du-

ğu nu be lirt miş tir.)

21- “Al lah be ni ne zo ra ko şan, ne zor luk çı ka ran ola-
rak gön der me di. Fa kat be ni öğ re ti ci ve ko lay laş tı rı cı ola rak 
gön der di.” (Müslim)

22- “Hak lı ol mak la bir lik te tar tış ma yı ter ke den kim se 
için cen ne tin aşa ğı sın da bir köş ke, şa ka hâlin de da hi ya la-
nı ter ke den kim se ye cen ne tin or ta sın da bir köş ke, ah lâ kı 
gü zel olan kim se ye de cen ne tin en üs tün de bir köş ke ke fi-
lim.” (Ha di si Ebû Dâ vûd rivâyet et miş olup, el-El bâ nî, Sil si le tu’s-Sa hi ha’da ha sen 

ol du ğu nu be lirt miş tir. Ha dis Ri ya zu’s-Sa li hîn’de de yer al mış tır.)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 

Gü zel Ah lâ ka Da ir Du ala rı

ي  دِ هْ يَ الَ  قِ  الَ َخْ األْ نِ  سَ أَحْ وَ الِ  مَ َعْ األْ نِ  سَ َحْ ألِ نِي  دِ اهْ مَّ  هُ «اللَّ
قِي  قِ الَ    يَ الَ َخْ يِّئَ األْ سَ الِ وَ مَ َعْ يِّئَ األْ قِنِي سَ ا إِالَّ أَنْتَ وَ نِهَ سَ َحْ ألِ

« ا إِالَّ أَنْتَ يِّئَهَ سَ
1- “Al lah’ım! En gü zel amel le ri iş le me ye ve en gü zel ah lâ-

ka sen be ni yö nelt! Çün kü bun la rın en gü zel le ri ne an cak sen 
ile te bi lir sin. Kö tü amel ler den, kö tü ah lâk tan be ni ko ru. Çün-
kü bun la rın kö tü le rin den an cak sen ko rur sun.” (Ne sâî rivâyet et miş 

olup, el-Ar na vut Câ miu’l-Usûl’de sa hih ol du ğu nu be lirt mek te dir.)
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اءِ   وَ َهْ األْ الِ وَ مَ َعْ األْ قِ وَ الَ َخْ اتِ األْ رَ نْكَ نْ مُ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ « اللَّ
« واَءِ َدْ األْ وَ

2- “Al lah’ım, ah lâ kın, amel le rin, he vâ la rın ve has ta lık-
la rın kö tü olan la rın dan sa na sı ğı nı rım.” (Tir mi zî rivâyet et miş olup, 

el-El bâ nî sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.) 

يْنِنَا» لِحْ ذَاتَ بَ أَصْ لُوبِنَا وَ يْنَ قُ مَّ أَلِّفْ بَ هُ «اللَّ
3- “Al lah’ım, kalp le ri mi zi bir bi ri ne kay naş tır ve ara-

mız da ki hâl le ri ıs lah et!” (Bu hâ rî)

هُ لَهُ  لْ عَ اجْ بَبْتُهُ فَ نْتُهُ أَوْ سَ ينَ لَعَ لِمِ سْ أَيُّ الْمُ رٌ فَ ا بَشَ ا أَنَ مَّ إِنَّمَ هُ « اللَّ
ا» رً أَجْ اةً وَ كَ زَ

4- “Al lah’ım, ben an cak bir in sa nım. Her han gi bir 
Müslüman’a eğer kö tü bir söz söy le dim ya hut ona la net 
oku duy sam onu o kim se için bir te miz len me se be bi ve bir 
mü kâ fat kıl!” (Müslim)

يْهِ  لَ قْ عَ قُ اشْ مْ فَ يْهِ لَ قَّ عَ يْئًا فَشَ تِي شَ رِ أُمَّ نْ أَمْ لِيَ مِ نْ وَ مَّ مَ هُ   « اللَّ
« قْ بِهِ فُ ارْ مْ فَ قَ بِهِ فَ رَ يْئًا فَ تِي شَ رِ أُمَّ نْ أَمْ لِيَ مِ نْ وَ مَ وَ

5- “Al lah’ım, her kim be nim üm me ti min her han gi bir 
işi nin ba şı na ge ti ri lir de on la ra zor luk çı kar tır sa sen de ona 
zor luk çı kar ve her kim be nim üm me ti min her han gi bir işi-
nin ba şı na ge lir de on la ra yu mu şak dav ra nır sa sen de ona 
yu mu şak dav ran.” (Müslim)

« عُ نْفَ مٍ الَ يَ لْ نْ عِ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
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6- “Al lah’ım, fay da ver me yen bir ilim den sa na sı ğı nı-
rım.” (Müslim)

لُقِي» نْ خُ سِ أَحْ لْقِي فَ نْتَ خَ سَ مَّ أَحْ هُ   « اللَّ
7- “Al lah’ım, ya ra tı lı şı mı gü zel leş tir di ğin gi bi, ah lâ kı mı 

da gü zel leş tir.” (Ha di si Ah med rivâyet et miş olup, el-El bâ nî Miş ka tu’l-Me sa bih 

5099 no’ lu ha dis te sa hih ol du ğu nu be lirt mek te dir.)

Tar tış ma Hâlin de Af fet mek

1- Ebû Hu rey re ra dı yal la hu anh’dan rivâyete gö re bir adam 
Ebû Be kir’e kö tü söz ler söy le di. Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve 

sel lem de otu ru yor, hem hay ret edi yor, hem te bes süm edi-
yor du. Bu adam kö tü söz le ri söy le me yi da ha da artı rın ca 
söz le ri nin bir kıs mı na ce vap ver di. Bu se fer Pey gam ber sal-

lal la hu aley hi ve sel lem öf ke len di ve kal kıp git ti. Ar ka sın dan Ebû 
Be kir ye tiş ti.

Ebû Be kir: Ey Al lah’ın Ra sû lü, o ba na kö tü söz ler söy-
ler ken sen otu ru yor dun. Ben onun ba zı söz le ri ne kar şı lık 
ve rin ce bu se fer öf ke le nip kalk tın.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Se nin le 
bir lik te ona ce vap ve ren bir me lek var dı. Sen ona ce vap ve-
rin ce bu se fer şey tan gel di. Ey Ebû Be kir, üç şey var ki hep si 
de hak tır. Bir ku la her han gi bir hak sız lık ya pı lır da o Al lah 
için onu affe der ba ğış lar sa, mut la ka onun se be biy le Al-
lah ona güç lü bir şe kil de yar dım eder, za fer ve rir. Bir adam 
ak ra ba lık ba ğı nı gö zet mek kas tıy la ba ğış ka pı sı nı aça cak 
olur sa, mut la ka Al lah da onun se be biy le ona da ha faz la sı-
nı ve rir ve bir adam eğer da ha çok ma la sa hip ol mak is te ği 
ile di len me ka pı sı nı aça cak olur sa mut la ka Al lah onun se-
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be biy le az lı ğı nı artırır.” (Ha di si Ah med rivâyet et miş, el-El bâ nî Miş kâ tu’l-

Me sâ bih, 5102 no’ da ha sen ol du ğu nu be lirt mek te dir.)

2- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Bir bir-
le ri ne sö vüp sa yan la rın söy le dik le ri nin gü na hı -maz lum 
olan had di aş ma dık ça- ilk baş la ya na ait tir.” (Müslim)

Ha dis ki şi ye ezi ye ti ya hut ta söv me yi baş la tan kim se ye 
mis liy le kar şı lık ver me nin ca iz ol du ğu na, bu nun gü na hı-
nın da ilk baş la ya na ait ol du ğu na de lil dir. Çün kü ce vap ve-
re nin bü tün söy le dik le ri ne se bep o ol muş tur. An cak ce vap 
ve ren kim se nin, söz lü ezi ye tin de had di aş ma ma sı ge re kir. 
O va kit bu had di aş ma sı nın gü na hı sa de ce ona ait olur. 
Çün kü yal nız ca ya pı lan kö tü lü ğe mis liy le kar şı lık ver me si-
ne mü sa ade edil miş tir.

Yü ce Al lah da şöy le bu yur mak ta dır: 

“Bir kö tü lü ğün ce za sı onun gi bi bir kö tü lük tür. Kim af-
fe dip dü zel tir se ar tık onun mü ka fâ tı nı ver mek Al lah’a ait-
tir. Şüp he yok ki O za lim le ri sev mez.” (eş-Şû râ, 42/40)

Kar şı lık ver me yip sa bır ve ta ham mül gös ter mek ise 
Ebû Be kir ra dı yal la hu anh ile il gi li ilk ha dis te geç ti ği üze re da ha 
fa zi let li dir.

3- Yi ne Pey gam be ri miz, şöy le bu yur muş tur: “Şüp he siz 
Al lah’ın en çok buğ zet ti ği şa hıs, aman sız düş man lık eden 
kim se dir.” (Bu hâ rî ve Müslim) 

Ya ni Yüce Allah, kar şı ta raf ile tar tı şıp, tar tış ma yı ile ri 
de re ce ye gö tü ren kim se le re buğ ze der. İle ri de re ce de tar-
tış ma (mi râ)nın ger çek ma hi ye ti ise, bir sö zü söy le ye ni kü-
çük dü şür mek ve bu na kar şı lık ki şi nin ken di üs tün lü ğü nü 
açı ğa çı kar mak dı şın da her han gi bir mak sat güt mek si zin, 
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baş ka sı nın sö zün de ki tu tar sız lık la rı or ta ya koy mak için 
baş ka la rı nın ko nuş ma la rı nı ten kit et me sin den iba ret tir. 
es-San’ânî’nin açık la ma sı bu şe kil de dir.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 
Al çak Gö nül lü lü ğü

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “Sa na uyan mü’min-
le re de ka na dı nı in dir.”  (eş-Şu arâ, 26/215)

2- Enes b. Mâlik ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal-

la hu aley hi ve sel lem in san lar ara sın da ah lâ kı en gü zel olan dı. 
Be nim -süt ten ye ni ke sil miş- Ebû Umeyr di ye çağ rı lan bir 
kar de şim var dı. Pey gam ber bi ze gel di ğin de şöy le der di: Ey 
Umeyr ne yap tı Nu ğayr? Bu ise onun ken di siy le oy na dı ğı 
bir ku şu idi. (Bu hâ rî ve Müslim) 

3- el-Es ved b. Ye zid en-Ne haî -Al lah’ın rah me ti üze ri-
ne ol sun- de di ki: Âi şe ra dı yal la hu an hâ’ya sor dum: “Ra sû lul lah 
sal lal la hu aley hi ve sel lem evin de iken ne ya par dı?” Şöy le de di: “O 
evin de iken ai le hal kı nın ih ti yaç la rı nı gö rür, hiz met le ri ni 
ya par dı. Na maz vak ti yak laş tı mı ab dest alır ve na ma za gi-
der di.” (Bu hâ rî)

4- Enes b. Mâlik ra dı yal la hu anh de di ki: Ger çek şu ki, bir 
ca ri ye Pey gam be ri miz’in eli ni tu tar ve onu is te di ği ye re gö-
tü re bi lir di. (Bu hâ rî)

5- Enes b. Mâlik ra dı yal la hu anh de di ki: As ha bın Ra sû lul-
lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’den da ha çok sev di ği hiç bir kim se 
yok tu. Onu gör dük le rin de onun için aya ğa kalk maz lar dı. 
Çün kü onun bu iş ten hoş lan ma dı ğı nı bi li yor lar dı. (Ah med ve 

Tir mi zî sa hih bir se ned ile rivâyet etmişlerdir.)
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6- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Hris ti-
yan la rın Mer yemoğ lu İsa’yı aşı rı de re ce de öv dük le ri gi bi 
siz de be ni öv me yi niz. Çün kü ben an cak bir ku lum. Bu se-
bep le, Al lah’ın ku lu ve ra sû lü diyiniz.” (Bu hâ rî)

7- O en sa rı zi ya ret eder. Ço cuk la rı na se lam ve rir, baş-
la rı nı sı vaz lar dı. (Sa hih bir ha dis olup, Ne sâî rivâyet et miş tir.)

8- Ken di sin den bir şey is ten di mi mut la ka ya onu ve rir 
ya hut su sar dı. (Sa hih bir ha dis olup, Hâkim rivâyet et miş tir.)

9- Müs lü man la rın za yıfla rı nın ya nı na gi der, on la rı zi-
ya ret eder. Has ta la rı nın zi ya re ti ne gi der, ce na ze le rin de ha-
zır bu lu nur du. (Sa hih bir ha dis olup Ebû Ya’la rivâyet et miş tir.)

10- Yol cu luk tan ge ri ka lır, za yıf ola nı ka fi le ye ye tiş ti rir, 
ki mi si ni ter ki si ne alır ve on la ra dua eder di. (Sa hih bir ha dis olup 

Ebû Dâ vûd rivâyet et miş tir.)

11- Çok ça zik re der, boş şey le re il ti fat et mez, na ma-
zı uzun ca kı lar, hut be yi kı sa ke ser di. Dul ka dın, yok sul ve 
kö le ile bir lik te yü rü yüp, ih ti ya cı nı gö rün ce ye ka dar onun-
la yo la de vam et mek ten çe kin mez ve bü yük len mez di. (Sa hih 

bir ha distir. Ne sâî rivâyet et miş tir.)

12- Yer de otu rur, yer üze rin de ye mek yer, ko yu nu (biz-
zat) bağ lar, bir kö le nin ar pa ek me ği zi ya fe ti da ve ti ni da hi 
ka bul eder di. (Sa hih bir ha dis olup, Ta be râ nî rivâyet et miş tir.)

13- İn san lar ona yak laş ma sın di ye ge ri itil mez ve dö-
vül mez ler di. (Sa hih bir ha dis olup, Ta be râ nî rivâyet et miş tir.)

14- İk ram edi len hoş ko ku yu red det mez di. (Bu hâ rî)

15- Um Se le me’nin kı zı Zey neb ile oy nar ve de fa lar ca: 
Ey Zey nep çik, ey Zey nep çik! der di. (Dı ya el-Makdisî rivâyet et miştir. 

Sa hih bir ha dis tir.)
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16- Câbir ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem ve Ebû Be kir ya nı ma yü rü ye rek gel di ler. (Bu hâ rî)

17- Enes’ten rivâyete gö re Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel-

lem oyun oy na mak ta olan ço cuk la rın ya nın dan geç miş ve 
on la ra se lâm ver miş ti. (Müslim)

18- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi 

ve sel lem ayak ka bı sı nı, el bi se si ni di ker, siz den her han gi bir 
kim se nin evin de ça lış tı ğı gi bi o da evin de ça lı şır dı. Yi ne o 
şöy le de miş tir: O in san lar dan bir in san dı. Ko yu nu nun sü-
tü nü sa ğar, ken di hiz me ti ni ken di si gö rür dü. (Ha di si Tir mi zî 

rivâyet et miş olup, el-El bâ nî sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

19- Enes de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e ben 
se kiz ya şın da iken hiz met et me ye baş la dım. Te lef et ti ğim 
hiç bir şey den ötü rü be ni kı na ma dı. Eğer ha nım la rın dan 
bi ri si be ni kı na ya cak olur sa: “Onu bı ra kı n. Çün kü ne tak-
dir edi lir se o olur.” derdi. (Bey hâ kî rivâyet et miş olup, el-El bâ nî sa hih ol-

du ğu nu be lirt miş tir.)

Tevâzuya Da ir Ba zı Ha dis ler

1- Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Al-
lah ba na, “Kim se kim se ye kar şı övün me ye cek, kim se kim-
se ye hak sız lık et me ye cek şe kil de bir bi ri ni ze kar şı mü te va zi 
olu n.” di ye vah yet ti.” (Müslim)

2- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Sa da ka 
ma lı ek silt mez. Al lah, affet ti ği için ku lu nun an cak iz ze ti ni 
artırır. Kim Al lah için al çak gö nül lü lük gös te rir se Al lah da 
mut la ka onu yük sel tir.” (Müslim)
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3- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Eğer ben 
bir ko yun pa ça sı ya da ko lu ile ve ri len bir zi ya fe te ça ğı rı la-
cak olur sam mut la ka ka bul ede rim. Şa yet ba na bir kol ya-
hut bir pa ça he di ye edi le cek olur sa, o he di ye yi ka bul ede-
rim.” (Bu hâ rî)

4- Enes ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem’in di şi de ve si (el-Ad bâ) as la ya rış ta ge çil mez di, ya hut 
he men he men hiç ge çil mez di. Bir Be de vî de ve siy le bir lik-
te gel di ve onu geç ti. Bu, Müslüman la ra ağır gel di. Ni ha yet 
Pey gam ber bu nu an la dı. Bu nun üze ri ne Ra sû lul lah sal lal la hu 

aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Al lah’ın üze rin de ki bir hak da 
şu dur: Dün ya lık tan bir şey yük sel di mi mut la ka onu al çal-
tır.” (Bu hâ rî)

Bü yük lük Tas la yan la rın Akı be ti

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

“Yer yü zün de ki bir ve aza met le yü rü me! Çün kü sen hiç-
bir za man ye ri de ya ra maz sın, boy ca da as la dağ la ra eri şe-
mez sin. Kö tü olan bü tün bun lar, Rab bi ’nin ka tın da hoş la-
nıl ma yan şey ler dir.”  (el-İs ra, 17/37-38)

2- Yi ne Yüce Allah, şöy le bu yur mak ta dır: 

“İn san lar dan (bü yük le ne rek) yü zü nü çe vir me! Yer yü-
zün de şı ma rık lık la yü rü me! Çün kü Al lah, bü yük lük tas la-
yan ve bö bür le nen kim se le ri sev mez. Yü rü yü şün de mu te dil 
ol, se si ni al çalt. Çün kü ses le rin en çir ki ni eş ek le rin se si dir.” 
(Lok man, 31/18-19)

3- Pey gam be ri miz de şöy le bu yur mak ta dır: Aziz ve 
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ce lil olan Al lah bu yu ru yor ki: “İz zet be nim iza rım, kib ri yâ 
be nim ri dam dır. Bun lar dan her han gi bi ri si hak kın da kim 
be nim le çe kiş me ye kal kı şır sa onu azap lan dı rı rım.” (Müslim)

“İza rım ve ri dam” la fız la rıy la iz ze ti ve kib ri yâyı iza ra 
ve ri dâ ya ben zet miş tir. Çün kü bu ni te li kler, ken di le ri ne sa-
hip olan kim se yi ta ma mıy la kap sar. Tıp kı in sa nın giy di ği 
izar (bel den aşa ğı sı nı ör ten peş te mal) ve ri dâ nın (üze ri ne 
al dı ğı bel den yu ka rı sı nı ör ten ör tü nün) in sa nı ör te me le ri 
gi bi. Kim se ki şi nin gi yin di ği izar ve ri dâ sın da onun la or tak 
ol maz. Ay nı şe kil de iz zet ve ki bir de Yüce Allah’ın iza rı ve 
ri dâ sı dır. Hiç kim se nin bun lar da ona or tak ol ma ma sı ge re-
kir. Ha dis bu na böy le lik le bir mi sal ver miş ol mak ta dır. (Bu 

açık la ma la rı İb nu’l-Esir, Ca miu’l-Usul’de zik ret mek te dir.)

4- Pey gam be ri miz bu yur du ki: “Kal bin de zer re ağır lı ğı 
ka dar ki bir bu lu nan bir kim se cen ne te gir me ye cek tir. Bir 
adam şöy le de di: Ki şi el bi se si nin gü zel ol ma sı nı, ayak ka bı-
sı nın gü zel ol ma sı nı se ver se (du rum) ne olur? Pey gam ber 
sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Şüp he siz Al lah gü zel dir, 
gü ze li se ver. Ki bir ise hak ka kar şı çık mak ve in san la rı kü-
çüm se mek tir.” (Müslim)

Bir rivâyet te de şöy le de nil mek te dir: “Kal bin de har dal 
ta ne si ağır lı ğı ka dar iman bu lu nan bir kim se (ebedî ola rak) 
ce hen ne me gir mez, kal bin de har dal ta ne si ağır lı ğı ka dar 
ki bir bu lu nan bir kim se de cen ne te gir mez.” (Müslim)

Ha di sin An la mı

1- Hak ka kar şı çık mak, hak kı red det mek de mek tir. İn san-
la rı kü çüm se mek on la rı ha kir ve kü çük gör mek de mek tir.
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2- İmam Ne ve vî, Sa hi hi Müslim Şer hi’n de bu ha di si 
açık lar ken şun la rı söy le mek te dir: “Kal bin de zer re ağır lı ğı 
ka dar ki bir bu lu nan bir kim se cen ne te gir mez.” Ya ni böy le 
bir kim se, tak va sa hip le ri ile bir lik te ilk gi ren ler ara sın da 
ol maz. Al lah onun du ru mu nu göz den ge çi rin ce ye ka dar 
bek ler. Ya onu ce za lan dı rır ya hut  da onu affe der.

3- Pey gam be ri miz’in: “Kal bin de har dal ta ne si ağır lı ğı 
ka dar iman bu lu nan bir kim se ce hen ne me gir mez.” ha di-
si ne ge lin ce bu ra da ki gir mek ten ka sıt, ebedî ve te mel li gir-
mek tir. (Bu açık la ma yı İb nu’l-Esir, Câ miu’l-Usûl’da zik ret miş tir.)

4- Yi ne Pey gam be ri miz şöy le bu yur mak ta dır: “Bü-
yük lük tas la yan lar (mü te keb bir ler), kı ya met gü nün de in-
san su re tin de zer re ler mi sa li haş re di le cek ler dir. Zil let her 
ta raf tan on la rı kap la ya cak tır. On lar, Bu les di ye bi li nen 
ce hen nem ha pis ha ne si ne sü rük le ne cek ler dir. On la rın 
üzer le ri ne el-En yar ate şi yük se le cek tir. Ce hen nem eh li nin 
usa re si (irin le ri) olan Tıy ne tu’l-Ha bal’dan ken di le ri ne içi-
ri le cek tir.”

“Tıy na tu’l-Ha bal: Ce hen nem lik le rin iri ni”dir. (Ha di si Tir-

mi zî rivâyet et miş olup, ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir. Ca miu’l-Usûl’ün mu hak ki ki de 

ona mu va fa kat et miş tir.) 

5- Yi ne Pey gam be ri miz şöy le bu yur mak ta dır: “Al lah 
ca hi li ye nin kib ri ni ve ata lar la öğün me si ni siz den uzak laş-
tır mış tır. İn san lar ya tak va lı bir mü’min ya gü nah kar bir 
bed baht tır lar. İn san lar Adem’in oğul la rı dır, Adem de top-
rak tan ya ra tıl mış tır.” (Ha di si Tir mi zî rivâyet et miş ve, ha sen ol du ğu nu be lirt-

miş tir. Ca miu’l-Usûl mu hak ki ki de bu hu sus ta ona mu vâfa kat et miş tir.)

6- Yi ne Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur mak-
ta dır: “Vak tiy le bir adam nef si nin de ho şu na gi den bir el bi se 



61

Peygamberimiz’in Kişisel ve Ahlâkî Özellikleri

gi yin miş, sa çı nı ta ra mış ve bö bür le ne bö bür le ne yü rü yor-
ken Al lah onu ye rin di bi ne ge çir di. Kı ya met gü nü ne ka dar 
ye rin di bi ne git me ye de vam et mek te dir.” (Bu hâ rî ve Müslim)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Hil min den 
Ba zı Ör nek ler

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “Sen af yo lu nu tut. 
Ma ruf ola nı em ret, ca hil ler den de yüz çe vir.” (el-A’raf, 7/199)

2- Enes b. Mâlik ra dı yal la hu anh de di ki: Pey gam ber sal lal-

la hu aley hi ve sel lem ile bir lik te yü rü yor dum. Üze rin de ke nar-
la rı ka ba do kun muş Nec ran ku ma şın dan bir el bi se var dı. 
Be de vî bir Arap ona ye tiş ti ve ri dâ sın dan ken di si ne doğ ru 
ol duk ça şid det li bir şe kil de çek ti. O ka dar ki Ra sû lul lah sal-

lal la hu aley hi ve sel lem’in boy nun da aşı rı çek me sin den ötü rü el-
bi se nin ke na rı nın iz bı rak tı ğı nı gör düm. “Ey Mu ham med” 
de di. “Ya nın da bu lu nan Al lah’ın ma lın dan ba na bir şey ler 
ve ril me si için emir ver.” Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ön ce 
ona bak tı, son ra gül dü. Son ra da ona bir şey ler ve ril me si ni 
em ret ti. (Bu hâ rî ve Müslim)

3- İbn Ab bas’tan rivâyete gö re Pey gam ber sal lal la hu aley hi 

ve sel lem Ab du’l-Kays’ın Eşec ci di ye bi li nen za ta şöy le de miş-
tir: “Şüp he siz sen de Al lah’ın sev di ği iki has let var dır. Bun-
lar hilm (ca hil ce dav ra nış la ra ta ham mül kâr lık) ve te en ni 
ile ha re ket et mek tir.” (Müslim)

4- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bir ağa cın al tın da ko-
nak la dı ve kı lı cı nı ağa ca as tı, son ra uyu du. Uyan dı ğın da 
ya nın da bir adam var dı. Onun gel di ği nin far kın da de ğil-
di. Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu olayın devamını şöyle 
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anlattı: “O adam be nim kı lı cı mı çek ti ve: “Se ni ben den kim 
ko ru ya bi lir?” de di. Ben: ‘Al lah!’ de dim. Bu se fer kı lı cı kı nı-
na ge ri koy du. İş te bu adam bu ra da otu ru yor” de di, son ra 
da onu her han gi bir şe kil de ce za lan dır ma dı. (Bu hâ rî ve Müslim 
ta ra fın dan rivâyet edil miş olup, muh ta sar ola rak la fız Bu hâ rî’ye ait tir.)

Kız gın lık (Ga zap) ve İla cı

1- Yü ce Al lah bu yur du ki: “On lar ki bü yük gü nah lar-
dan, ha ya sız ca dav ra nış lar dan uzak du rur lar, öf ke len dik-
le rin de de ba ğış lar lar.”  (eş-Şu râ, 42/37)

2- Yi ne Yüce Allah şöy le bu yur mak ta dır: “On lar bol luk 
ve dar lık ta in fak eden ler, öf ke le ri ni yu tan lar ve in san la rı af-
fe den ler dir. Al lah iyi lik eden le ri se ver.” (Al-i İm ran, 3/134)

3- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem ken di adı na as la in ti kam al ma zdı. An cak Al lah’ın ha-
ram la rı çiğ ne ne cek olur sa o se bep le Al lah için in ti kam 
alır dı.” (Bu hâ rî ve Müslim)

4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Her kim 
ge re ği ni ye ri ne ge ti re bil me gü cü ne sa hip ol mak la bir lik te 
öf ke si ni bas tı rır sa, Al lah onu kı ya met gü nün de her ke sin 
önün de ça ğı rır ve ni ha yet onu di le di ği hu ri le ri seç mek te 
ser best bı ra kır.” (Ha di si Tir mi zî ve Ebû Dâ vûd rivâyet et miş olup, el-El bâ nî 

Miş kâ tu’l-Me sa bih’de ha sen ol du ğu nu söy le miş tir.)

5- Pey gam be ri miz şöy le bu yur muş tur: “Güç lü kim se 
gü reş te ki ga lip kim se de ğil dir. Güç lü kim se öf ke len di ği za-
man ken di si ne ha kim ola bi len dir.” (Bu hâ rî ve Müslim)

6- Bir adam, Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’e ge le rek: 
“Ba na tav si ye de bu lun ama çok şey ler söy le me. Bel ki söy-
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le di ği ni da ha iyi bel le ye bi li rim.” dedi. Bu nun üze ri ne Ra-
sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Öf ke len me” bu yur du. (Bu hâ rî)

7- Sü ley man b. Su rad de di ki: Pey gam ber sal lal la hu aley-

hi ve sel lem’in hu zu run da iki ki şi bir bir le ri ne ağır söz ler söy-
le di. Biz de ya nın da otu ru yor duk. On lar dan bi ri öf ke li bir 
şe kil de ar ka da şı na sö vüp sa yı yor du, yü zü de kı zar mış tı.
Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ben bir söz bi li-
yo rum ki şa yet o sö zü söy le se duy du ğu bu öf ke çe ker gi der. 
Bu; ko vul muş olan şey tan dan Al lah’a sı ğı nı rım, sö zü dür.”

As hab-ı Ki ram ada ma: Sen Pey gam be r’in söy le di ği ni 
duy ma dın mı, di ye sor du lar.

Öf ke li adam: “Ben de li de ği lim (ni ye şey tan dan Al lah’a 
sı ğı na cak mı şım?) de di. (Bu hâ rî ve Müslim)

8- İbn Ab bas ra dı yal la hu anh Yüce Allah’ın: “Sen (kö tü lü ğü) 
en gü zel olan ile de f et. O za man se nin le ken di si ara sın da 
düş man lık olan kim se san ki can dan bir dost gi bi olu ve rir.” 
(Fus si let, 41/34) âye ti hak kın da şun la rı söy le miş tir: (Mak sat) öf ke 
hâlin de sab ret mek, kö tü lük ya pı lır sa affet mek tir. On lar bu 
şe kil de ha re ket eder ler se Al lah on la rı ko rur ve düş man la rı 
on la ra san ki can dan bir dost muş gi bi bo yun eğer. (Bu hâ rî ha di si 

mu al lak ola rak -İbn Ab bas’a ka dar se ne di ni zik ret me den- kay det miş tir.)

9- Pey gam be ri miz bu yur du ki: “Öf ke şey tan dan dır. 
Şey tan ateş ten ya ra tıl mış tır. Ateş su ile sön dü rü lür. O hâl-
de her han gi bi ri niz öf ke le nir se ab dest alı ver sin.” (Ha di si Ebû 

Dâ vûd rivâyet et miştir. Şu ayb el-Ar na vut Şer hu’s-Sun ne ad lı eser in tah ki kin de ha sen 

ol du ğu nu be lirt mek te dir.)

10- Yi ne Pey gam be ri miz şöy le bu yur muş tur: “Siz den 
her han gi bir kim se ayak ta iken öf ke le nir se otu ru ver sin, öf-
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ke si gi der se (me se le yok), de ğil se ya tı ver sin.” (Ha di si Ebû Dâ vûd 

rivâyet et miş olup, Şu ayb el-Ar na vut Şer hu’s-Sun ne ad lı eser in tah ki kin de se ne di nin 

ha sen ol du ğu nu be lirt mek te dir.)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 
Ba zı Mu ci ze le ri

1- Ab dul lah b. Mes’ûd de di ki: “Biz ler mu ci ze le ri bir be re-
ket ka bul edi yor duk. Siz ler ise on la rı kor ku tu cu şey ler ola rak 
de ğer len di ri yor su nuz. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ile bir lik-
te bir se fer de idik. Su yu muz azal dı. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem, ‘Ba na ih ti yaç du yul ma yan bir su bu lun’ bu yur du. 

As hab-ı Ki ram için de az mik tar da su bu lu nan bir kap 
ge ti rdi ler. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem eli ni ka ba so ktu. 

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Hay di ter te miz ve mü-
ba rek olan (su ya) ge li niz. Be re ket Al lah’tan dır.” bu yur du. 

İbn Mes’ûd di yor ki “Ben su yun Ra sû lul lah sal lal la hu aley-

hi ve sel lem’in par mak la rı ara sın dan kay na dı ğı nı gör düm. Yi ne 
biz ler ye me ğin ye nil mek te iken tes bi hi ni du yar dık.” (Bu hâ rî) 

2- İm ran b. Hu sayn de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel-

lem ashâbı ile bir lik te ge ce le yin bir se fer de yol al dı lar. Çok su-
sa dı lar. Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem ashâbın dan iki ki şi yi, 
zan ne de rim Ali ve ez-Zü beyr’i ya da baş ka la rı nı gön der di. 

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Siz ler şu 
şu yer de bir ka dın bu la cak sı nız. O ka dın ile be ra ber iki de ri 
kır ba yü kü bu lu nan bir de de ve bu la cak sı nız. Ba na o ka dı-
nı ge ti ri niz.”

İki sa ha bi gi der ler ve ka dı nın ya nı na va rır lar. Ka dı nın 
de ve ye iki su kır ba sı nı yük le miş ol du ğu nu gö rür ler.
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Sa ha bi ler ka dı na: “Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem se ni 
ça ğı rı yor.” de r ler. Ka dın: “Al lah’ın Ra sû lü de di ği niz kim? Şu 
ata la rı nın di ni ni ter ke den ki şi mi?” di ye so rar. 

İki sa ha bi: “Evet se nin o kas tet ti ğin ki şi, ger çek ten Ra-
sû lul lah tır.” der ler. 

Ka dın, Al lah’ın Ra sû lü ’nün ya nı na ge ldi. Pey gam be ri-
miz onun kır ba la rın dan bir mik tar su alın ma sı nı ve ka ba 
ko nul ma sı nı em re tti. Da ha son ra su  üze ri ne Al lah’ın söy le-
me si ni di le di ği şey le ri söy ledi. Son ra ay nı su yu iki kır ba ya 
ge ri ia de etti. Da ha son ra kır ba la rın ağız la rı nın açıl ma sı nı 
em re tti. Kır ba la rın ağ zı açı ldı. Ar ka sın dan in san la ra kap-
la rı nı, ko va la rı nı dol dur ma la rı nı em re tti. Dol dur ma dık ne 
kap ne de ko va bı rak ma dı lar.

İm ran de di ki: “O ka dar ki, ba na san ki bu kır ba la rın 
su yu git tik çe ar tı yor du gi bi gel di.”

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ka dı nın ya nın da ki el bi-
se nin ye re se ril me si ni em re tti. Son ra ashâbı na azık la rın-
dan bir mik tar ge tir me le ri ni em re tti. So nun da ka dı nın el-
bi se si azık la do ldu.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ka dı na de di ki: “Hay di 
git, biz ler se nin su yun dan hiç bir şey al ma dık; fa kat Al lah 
bi zim su ih ti ya cı mı zı gi der di.”

Ka dın azık la rı, iki kır ba yı alır gi der ve aha li si nin ya nı-
na va rır.

Ka dın aha li si ne şun la rı söy ler: “Ben si zin ya nı nı za in-
san lar ara sın da en bü yük bir bü yü cü nün ya nın dan gel dim. 
Ya hut ta o ger çek ten Al lah’ın Ra sû lü dür.”

O ka dı nın ka bi le hal kı Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e 
ge ldiler ve hep si de Müslüman oldular. (Bu hâ rî ve Müslim)
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Bu Mu ci ze den Çı kar tı la bi le cek So nuç lar

1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ashâbı nın dik kat le ri ni 
par mak la rı ara sın dan fış kı ran su yun mü ba rek bir su ol du-
ğu na çek mek te dir. Bu su yun be re ke ti sa de ce bu mu ci ze yi 
ya ra tan Al lah’tan dır. İş te Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 
üm me ti ni tevhîde yö nelt mek ve on la rın yal nız ca Al lah’a 
bağ lan ma la rı nı sağ la mak için çok ça dik kat et ti ği ni gös-
ter mek te dir. Bun dan do la yı “Be re ket Al lah’tan dır.” bu yur-
muş tur.

2- Al lah, Ra sû lü ’nü di le di ği tak dir de ve ge rek ti ğin de 
ba zı gay bî hâl ler den ha ber dar ede bi lir. Bun dan do la yı Ra-
sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem de ashâbı na su ta şı yan ka dı nın 
ye ri ni bil dir di.

3- Müş rik ler, Müslüman olan kim se ye, sâ bii ol du (ya ni 
Al lah’tan baş ka bir ta kım ve li le re dua ve iba det eden ata-
la rı nın di ni ni terk etti), di yor lar dı. Böy le lik le in san la rın 
ona yö nel me si ni ön le mek ve onu yer mek is ti yor lar dı. Gü-
nü müz de de tevhîde ça ğı ran ve yal nız ca Al lah’a iba det et-
me yi, yal nız ca O’na dua et me yi em re den, Al lah’ın dı şın da 
pey gam ber le re ve ve li le re dua ve iba det ten sa kın dı ran ve 
bu nu Al lah ve Ra sû lü’ nün em ri ne uya rak ya pan bir kim-
se hak kın da in san lar: “Veh ha bi dir” di ye rek, di ğer in san la rı 
onun da ve ti ni ka bul et mek ten en gel le me ye ça lı şır lar. Çün-
kü on la rın gö rüş le ri ne gö re böy le bir kim se tıp kı müş rik le-
rin na za rın da sa biî gi bi dir.

4- İyi li ği mü kâ fat lan dır mak: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem on la ra az mik tar da su ve ren ka dı nın mü ka fât lan dı rıl-
ma sı nı emir bu yur du. Onun su yu nu ge ri ver dik ten son ra 
ay rı ca el bi se si ni azık la dol dur du. Su yun dan da bir şey ek-
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silt me miş ti. Ay rı ca ka dı na: “Al lah su ih ti ya cı mı zı gi der di” 
de di.

5- Ka dın Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’den ve ashâbın-
dan gör dü ğü bu ah lâk ve gü zel dav ra nış tan et ki len di. Bu-
nun için kav mi ne ge ri dö nüp on la ra şöy le de di: “Ger çek ten 
o Al lah’ın ger çek bir Ra sû lü’ dür.” So nuç ta onun ak ra ba la rı 
ve bü tün be ra be rin de bu lu nan lar, Müslüman ol du lar. 

6- İş te tevhîde bu de re ce tut kun ol maları ve bu gü zel 
ah lâk ile Yüce Allah, Müslüman la ra yar dım et ti ve İs lâm 
dün ya ya ya yıl dı. Müs lü man lar, tevhîdi ve er dem li ah lâ kı 
terk ettik ten son ra ze lil ol du lar, aşa ğı lan dı lar. Tev hi de ve 
ah lâ ka dön me dik çe de tek rar aziz ve güç lü ol ma la rı na im-
kân yok tur. 

“Al lah ken di (di ni)ne yar dım ede ne el bet te yar dım eder. 
Mu hak kak Al lah güç lü dür, âziz dir.”  (el-Hac, 22/40)

Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Sab rı

1- Yü ce Al lah bu yur du ki: 

“Sab ret! Se nin sab rın an cak Al lah(ın yar dı mı) ile dir. 
On lar için üzül me! Kur mak ta ol duk la rı tu zak lar dan do la yı 
da sı kın tı ya düş me! Çün kü Al lah, sa kı nan lar la ve da ima iyi 
dav ra nan lar la be ra ber dir.”  (en-Nahl, 16/127-128)

2- Bu hâ rî ve Müslim ta ra fın dan rivâyet edi len bir ha-
dis te be lir til di ği ne gö re Âi şe ra dı yal la hu an hâ Pey gam be ri miz’e 
şöy le sor du: “Uhud gü nün den da ha zor bir gün ile kar şı laş-
tı ğın ol du mu?” Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur-
du: “Se nin kav min den (da ha ağı rı ile) kar şı laş tım. On lar-
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dan gör dü ğüm en ağır sı kın tı Aka be gü nü idi. Ben ken di mi 
İbn Abd Ya lil b. Abd Kü lâl’a (be ni ko ru ma la rı için) ar zet tim 
de be nim is te di ğim gi bi olum lu ce vap ver me miş ti. Üzün-
tü lü bir şe kil de ge ri sin ge ri dön düm. Ken di me gel di ğim-
de (Ta if ile Mek ke ara sın da ki) Karn es-Sâ alib’de ol du ğu mu 
gör düm. Ba şı mı kal dı rıp be ni göl ge len dir miş bir bu lut gör-
düm, bir de bak tım ki o Ceb ra il’dir.”

Ceb ra il ses len di: “Al lah se nin kav mi nin sa na ne ler 
söy le di ği ni ve sa na na sıl kar şı lık ver dik le ri ni duy du. Al lah 
sa na hak la rın da di le di ği ni emir ve re sin di ye dağ lar la gö-
rev li me le ği gön der di.”

Dağ lar la gö rev li me lek (Ra sû lul la h’a se lâm ver dik ten 
son ra de di ki): “Ey Mu ham med, şüp he siz Al lah kav mi nin 
sa na ne ler söy le di ği ni duy du. Ben de dağ lar la gö rev li olan 
me le ğim. Rab bin, be ni sa na is te di ği ni emir ve re sin di ye 
gön der di. Ar zu et ti ğin tak dir de el-Ah şe beyn (Mek ke’de ki 
iki da ğın adı) dağ la rı nı üzer le ri ne ka pa tı rım.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Ha yır, 
ben Al lah’ın on la rın ne sil le rin den hiç bir şe yi or tak koş-
mak sı zın bir ve tek ola rak Al lah’a iba det ede cek kim se ler 
çı ka ra ca ğı nı ümit edi yo rum.” 

3- Yi ne Bu hâ rî ve Müslim’in it ti fak la rivâyet et ti ği bir ha di se 
gö re İbn Mes’ûd şöy le de miş tir: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem bir mik tar mal tak sim et ti. 

Bir adam şöy le dedi: Bu nun la Al lah’ın rı za sı mu rad 
edil me di.

İbn Mes’ûd ada mın Al lah Ra sû lü ’ne söy le di ği söz le-
ri zik ret ti. Bu nun üze ri ne Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel-
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lem’in yü zü de ğiş ti. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu-
yur du: “Al lah Mu sa’ya rah met ey le sin. O’na bun dan da ha da 
ağır ezi yet ler edil miş ti de o yi ne sab ret miş ti.” (Bu hâ rî ve Müslim)

4- Müslim’in rivâyet et ti ği bir ha di se gö re Ra sû lul lah 
sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Uhud Gaz ve si’n de kü çük azı di şi kı rıl-
dı. Ba şı ya rıl dı. Üze rin den ka nı si le rek şöy le bu yu ru yor du: 
“Ken di le ri ni Al lah’a da vet et ti ği hâl de, pey gam ber le ri nin 
ba şı nı ya ran, kü çük azı di şi ni kı ran bir top lu luk na sıl iflah 
ola bi lir?”

Bu nun üze ri ne Kur’ân-ı Ke rim’in şu âye ti in di: “O iş ten 
sa na hiç bir şey düş mez. (Al lah di ler se) ya tev be le ri ni ka bul 
eder ve ya za lim ol duk la rın dan do la yı on la ra azap eder.” 
(Al-i İm ran, 3/128)

5- Hab bab ra dı yal la hu anh’dan de di ki: Ra sû lul lah sal lal-

la hu aley hi ve sel lem Ka’ be’nin göl ge sin de el bi se si ni yas tık gi bi 
yap mış yas la nır ken hâli miz den şi kâ yet çi ol duk. “Al lah için 
bi ze dua et me ye cek mi sin? Al lah’tan bi ze yar dım di le me-
ye cek mi sin?” de dik. Ren gi ya da yü zü kı zar mış ol du ğu 
hâl de otu rup bi ze şun la rı söy le di: “Siz den ön ce ki ler den 
bi ri si ya ka la nır, ona yer de bir çu kur ka zı lır, son ra tes te re 
ge ti ri lir, te pe si ne ko nu lur, son ra iki par ça ya bö lü nür dü. Fa-
kat bu hâl bi le onu di nin den çe vir mez di. De mir ta rak lar la 
eti ke mi ğin den ve da mar la rın dan ay rı lır dı da bu da hi onu 
di nin den ge ri çe vir mez di. An dol sun Al lah bu işi ta mam la-
ya cak tır. Öy le ki, siz den bi nek li bir kim se San’a’dan Had ra-
mevt’e ka dar yol ala cak da Al lah’tan baş ka sın dan kork ma-
ya cak tır. Fa kat siz ace le edi yor su nuz.” (Bu hâ rî)
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Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Şef ka ti

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “An dol sun ki içi-
niz den si ze öy le bir pey gam ber gel miş tir ki, si zin sı kın tı ya 
uğ ra ma nız ona pek ağır ge lir. Si ze çok düş kün dür. Mü’min-
le re ol duk ça şef kat li ve mer ha met li dir.” (et-Tev be, 9/128)

2- Enes ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem ile bir lik te mes cid de bu lu nu yor ken bir be de vî gel di ve 
ayak ta mes cid de kü çük ab des ti ni boz du.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ashâbı (ona ba ğı ra-
rak): “Yap ma yap ma!” di yor du. 

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ise: “Onu bı ra kın işi ni 
ya rı da kes me yin.” bu yur du.

Bu nun üze ri ne ashâb, kü çük ab des ti ni bi ti re ne ka dar 
be de vi ye iliş me di ler. Da ha son ra Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem be de vi yi ça ğı ra rak ona şun la rı söy le di: “Mes cid ler de 
böy le kü çük ab dest ve baş ka pis lik le rin ya pıl ma sı uy gun 
de ğil dir. Mes cid ler an cak Al lah’ı zik ret mek, na maz kıl mak 
ve Kur’ân oku mak için dir.” Ra sû lul lah ashâbı na da şun la rı 
söy le di: “Siz ler an cak ko lay laş tı rı cı lar ola rak gön de ril di niz. 
Zor luk çı ka ran lar ola rak gön de ril me di niz. Onun kü çük ab-
des ti üze ri ne bir ko va su dö kü nüz.”  

Bu nun üze ri ne be de vî: “Al lah’ım, ba na ve Mu ham-
med’e rah met bu yur. Bi zim le be ra ber kim se ye de rah met 
ey le me.” de di.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Sen çok ge niş olan bir 
şe yi ol duk ça da ralt tın.” bu yur du. (Bu hâ rî ve Müslim)

3- Mu avi ye b. el-Ha kem es-Sü le mî ra dı yal la hu anh de di ki: 
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“Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ile bir lik te na maz kıl dı ğım 
bir sı ra da na maz kı lan lar dan bi ri si hap şır du. Ben hap şı ra-
na: Yer ha mu kel lah de dim.

Na maz kı lan lar be nim bu dav ra nı şı ma tep ki ola rak 
ba na bak ma ya ko yul du lar. 

On la ra hi ta ben: “Hay ana sız kal say dım, ni çin ba na 
böy le ba kı yor su nuz?” di ye sor dum.

Na maz kı lan lar Mu avi ye sus sun di ye el le riy le uy luk la-
rı na vu rma ya baş la dı lar. On la rın beni sus tur mak is te dik le-
ri ni gö rün ce sus tum. Ni ha yet na maz bit ti. 

Mu avi ye, Al lah Ra sû lü ’nü öve rek di yor ki: “Anam ba-
bam ona fe da ol sun. Ne on dan ön ce, ne on dan son ra on-
dan gü zel öğ re ten bir öğ ret men gör me dim. Al lah’a ye min 
ede rim ne ba na çı kış tı, ne be ni döv dü, ne de söv dü.”

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem (ona) şöy le bu yur du: 
“İn san sö zü na maz ile bağ daş maz. Çün kü na maz tes bih, 
tek bir ve Kur’ân oku mak tan iba ret tir.” 

Mu avi ye de di ki: “Ey Al lah’ın Ra sû lü, ben ca hi li ye den 
he nüz ye ni kur tul dum. Al lah da İs lâ mı gön der miş bu lu nu-
yor. Biz den ba zı kim se ler (gay bı bil mek id di asın da bu lu-
nan) kâ hin le re gi der ler.”

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Sen on la ra git me!” bu-
yur du.

Mu avi ye: “Biz den bir ta kım şey le ri uğur suz ka bul eden 
kim se ler var.” de di.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Bu on la-
rın iç le rin de his set tik le ri bir duy gu dan iba ret tir. Böy le bir 
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duy gu on la rı yap mak is te dik le ri iş ten alı koy ma sın. (Çün kü 
bu his sin fay da ve za ra rı yok tur.)” (Müslim)

4- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ya hu di ler, Pey gam ber sal-

lal la hu aley hi ve sel lem’e ge le rek “es-Sâ mu aley ke (ölüm üze ri ne 
ol sun) de di ler. Ra sû lul lah da: “Ve aley kum (si zin de üze-
ri ni ze)” bu yur du. Âi şe ra dı yal la hu an hâ “Ölüm de üze ri ni ze ol-
sun, Al lah’ın la ne ti de üze ri ni ze ol sun ve Al lah si ze ga zap 
et sin.” de di. 

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Ya vaş ol, 
ey Âi şe, ya vaş ve yu mu şak ol ma ya bak. Sert lik ten ve çir kin 
söz ler söy le mek ten sa kın.”

Âi şe ra dı yal la hu an hâ: “On la rın söy le dik le ri ni duy ma dın 
mı?” di ye sor du.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem de şöy le bu yur du: “Pe ki 
ya sen be nim ne söy le di ği mi duy ma dın mı? Ben on la-
ra kar şı lık ver dim. Be nim (on lar hak kın da) söy le dik le rim 
ka bul olu nur. Fa kat on la rın be nim için söy le dik le ri ka bul 
olun maz.” (Bu hâ rî)

Müslim’de ki bir rivâyet te de şöy le de nil mek te dir: “Çir-
kin söz söy le yen bi ri si ol ma! Çün kü Yüce Allah çir kin söz 
söy le me yi, çir kin söz le rde ile ri it me yi sev mez.” 

Şef kat li ve Yu mu şak Dav ran ma ya Da ir Ha dis ler

1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Şüp he-
siz Al lah, çok şef kat li dir. Şef kat li dav ran ma yı se ver. Ka ba ve 
ha şin dav ran ma ya ve onun dı şın da ki şey le re kar şı lık ola-
rak ver me di ği ni, yu mu şak ve şef kat li dav ran mak se be biy le 
ve rir.”
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2- Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem, Âi şe ra dı yal la hu an-

hâ’ya de di ki: “Yu mu şak dav ran ma ya bak! Sert ve ka ba dav-
ran mak tan sa kın. Şüp he siz yu mu şak lık her ne de olur sa 
mut la ka onu gü zel leş ti rir. Her ne den alı nır sa, mut la ka onu 
ku sur lu ya par.” (Müslim)

3- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ey Âi şe, 
yu mu şak lık la, şef kat le dav ran! Şüp he siz Al lah, bir ev hal kı 
hak kın da ha yır di ler se on la ra şef ka ti ve yu mu şak lı ğı ve rir.” 
(Ah med rivâyet et miş olup, sa hih bir ha dis tir.)

4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Yu mu-
şak lık tan mah rum edi len, bü tün ha yır dan mah rum edil-
miş olur.” (Müslim) 

5- Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Her 
ki me yu mu şak lık tan (rıfk) pa yı ve ril miş ise ona ha yır dan 
pa yı da ve ril miş de mek tir. Kim de rıfk pa yın dan mah rum 
edi lir se, ha yır dan pa yı na dü şen den mah rum edil miş olur.” 
(Ah med ve Tir mi zî rivâyet et miş olup, el-Ar na vut ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

6- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ba zı iş ler için ashâbın-
dan bi ri si ni gö rev li gön der di ği tak dir de şöy le der di: “Müj-
de le yin, nef ret et tir me yin; ko lay laş tı rın, zor laş tır ma yın.” 
(Bu hâ rî ve Müslim)

7- Yi ne Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur-
du: “Ben na ma za baş la rım ve baş lar ken o na ma zı uzun ca 
kıl dır mak is te rim. Fa kat kü çük ço cu ğun ağ la yı şı nı du yun-
ca bu se fer na ma zı mı kı sa kes me ye ba ka rım. Çün kü ben, 
onun ağ la ma sın dan do la yı an ne si nin ne ka dar çok üzül-
dü ğü nü bi li yo rum.” (Bu hâ rî ve Müslim)
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Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in
Kah ra man lı ğı

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “Sen ar tık Al lah 
yo lun da sa vaş! Sen an cak ken din den so rum lu sun. Mü’min-
le ri de (ci ha da) teş vik et!” (en-Ni sa, 4/84)

2- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem yü zü bü tün in san lar-
dan da ha gü zel bi ri si idi. İn san la rın en cö mer di, in san la rın 
en kah ra ma nı idi. Bir ge ce, Me di ne li ler (bir se bep le) kor-
ku ya ka pıl dı lar. Bir ta kım kim se ler se sin gel di ği ta ra fa doğ-
ru git ti ler. Dön mek te olan Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem 
ile kar şı laş tı lar. Se sin gel di ği ta ra fa doğ ru on lar dan ön ce 
git miş ti. Bir rivâyet te de: Du ru mun ne ol du ğu nu öğ ren-
miş ti. Ebû Tal ha’ya ait çıp lak bir atın üze rin de idi. Kı lı cı da 
boy nun da ası lı idi. Şöy le di yor du: “Kor ka cak bir şey yok!” 
(Pey gam ber) bu yur du ki: “Biz bu atı bir de niz gi bi bul duk.” 
Ya hut ta; “bu bir de niz dir” de di. (Ra vi) de di ki: “O geç ka lan 
(ya vaş ko şan) bir at ola rak bi li ni yor du.” (Bu hâ rî ve Müslim)

3- Bir adam Be râ’nın ya nı na gel di ve: “Ey Ebû Uma re, 
Hu neyn gü nü ge ri kaç tı nız mıy dı?” di ye sor du. Be ra şöy le 
de di: “Ben Al lah’ın Pey gam be ri hak kın da şa hid lik ede rim 
ki o ge ri kaç ma dı. Fa kat Müslüman lar ara sın dan ba zı ace-
le ci ve si lah ku şan ma mış kim se ler He va zin li ler’den şu ka-
bi le nin üze ri ne doğ ru git ti ler. On lar da iyi ok atan kim se ler 
idi ler. Hep si de tek bir ki şiy miş ce si ne on la ra ok at tı lar. San-
ki bir çe kir ge sü rü sü nü an dı rı yor lar dı. İş te bun lar ge ri çe-
kil di ler. Ge ri dö nen ler, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e doğ-
ru kaç tı lar. Ebû Süf yan b. el-Ha ris de onun ka tı rı nın diz gin-
le ri ni tu tu yor du. Pey gam ber, ka tı rın dan in di, (ka çan la rı) 
ça ğır dı ve yar dım is te di. Bu ara da da:  “Ben Pey gam be rim 
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bun da yok tur ya lan. Ben Ab du’l-Mut ta lib’in oğ lu yum; Al-
lah’ım, yar dı mı nı in dir.” di yor du. (Bu hâ rî ve Müslim)

Be râ de di ki: “Al lah’a ye min ede rim sa vaş kı zış tı ğı va kit 
biz onun la ken di mi zi ko rur duk. Biz den kah ra man kim se, 
hiç şüp he siz (an cak) onun la ay nı hi za da olan kim se idi. 
(Pey gam be ri miz’i kas te di yor.)” (Bu hâ rî ve Müslim)

4- Ali ra dı yal la hu anh’den de di ki: Be dir gü nü biz le rin Pey-
gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem ile ken di mi zi ko ru ma ya ça lış tı-
ğı mı zı gör düm. Ara mız da düş ma na en ya kın olan o idi. O 
gün her kes ten da ha çe tin o sa vaş tı. (Şer hu’s-Sün ne’nin mu hak kı ki 

se ne di nin ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

5- Câ bir ra dı yal la hu anh’den de di ki: “Biz ler (hen de ği) kaz-
mak ta iken kar şı mı za ol duk ça sert bir ka ya çık tı. Pey gam-
ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’e gel di ler ve Ra sû lul la h’a: ‘Kar şı mı za 
çok çe tin bir ka ya çık tı.’ de di ler. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem: “Şim di ini yo rum.” bu yur du.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem aç lık tan do la yı kar nı na 
taş bağ la mış ol du ğu hâl de kalk tı. Eli ne kaz ma yı ala rak ka-
ya ya vur du. Ka ya un, ufak ol du. (Bu ola yın as lı Bu hâ rî ve Müslim’de dir.)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Mer ha me ti

1- Yü ce Al lah şöy le bu yu ru yor: “Biz se ni an cak âlem le-
re bir rah met ola rak gön der dik.”  (el-En bi yâ, 21/107)

2- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ben rah-
met ile gön de ril dim.” (Müslim) 

3- Yi ne bu yur du ki: “Şüp he siz ki ben ba ğış lan mış olan 
bir rah me tim.” (Ha di si Ha kim rivâyet et miş olup, sa hih ol du ğu nu be lirt miş, 

Ze he bî de bu hu sus ta ona mu va fa kat et miş tir.)
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4- Yi ne Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur-
muş tur: “İn san la ra mer ha met et me ye ne Al lah mer ha met et-
mez.” (Bu hâ rî ve Müslim)

5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Rah met 
an cak bed baht olan bi ri sin den sö kü lüp alı nır.” (Tir mi zî ve baş-

ka la rı rivâyet et miş olup, Ar na vut ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

6- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Mer ha-
met li le re yü ce ve mü ba rek olan Rah man (Al lah) mer ha-
met eder. Yer de ki le re mer ha met edin ki gök te ki de si ze 
mer ha met et sin.” (Ya ni gök te olan Al lah da si ze mer ha met 
et sin.) (Ah med ve baş ka la rı rivâyet et miştir. el-El bâ nî ve el-Ar na vut sa hih ol du ğu-

nu be lirt miş ler dir.)

7- Ebû Hu rey re ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu 

aley hi ve sel lem Te mimoğul la rın dan el-Ak ra’ b. Hâ bis ya nın da 
iken el-Ha sen b. Ali’yi öp tü. Ak ra’: “Be nim on ta ne oğ lum 
var, hiç bi ri si ni öp müş de ği lim.” de di. Ra sû lul lah sal lal la hu 

aley hi ve sel lem ön ce ona bak tı, son ra da: “Mer ha met et me ye-
ne, mer ha met olun maz.” de di. (Bu hâ rî ve Müslim) 

8- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Bir be de vî Ra sû lul lah sal lal-

la hu aley hi ve sel lem’e ge le rek: “Siz ço cuk la rı öpü yor su nuz, biz 
ise on la rı öp mü yo ruz.” de di. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem 
şöy le bu yur du: “Al lah se nin kal bin den rah me ti çe kip al-
mış sa ben sa na ne ya pa bi li rim?” (Bu hâ rî ve Müslim)

9- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem çok mer ha met li idi. 
Ona bi ri si gel di mi mut la ka ona bir söz ve rir ve eğer ya nın-
da var sa ona ver di ği sö zü de ye ri ne ge ti rir di. (Ha sen bir ha dis 

olup, Bu hâ rî bu nu el-Ede bu’l-Müf red ad lı ese rin de rivâyet et miş tir.)

10- Enes b. Mâlik de di ki: “Ben Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi 
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ve sel lem’den da ha çok ço luk-ço cu ğa mer ha met li kim se gör-
me dim.” (Müslim)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 

Hay van la ra Mer ha me ti

1- Sü heyl b. el-Han za li ye de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu 

aley hi ve sel lem kar nı sır tı na ya pış mış bir de ve nin ya nın dan 
geç ti, şöy le de di: “Bu dil siz hay van lar hak kın da Al lah’tan 
kor ku nuz. El ve riş li hâl le rin de iken sırt la rı na bi ni niz, yi ne 
el ve riş li hâl le rin de iken on la rın eti ni yi yi niz.” (Ha di si Ebû Dâ vûd 

rivâyet et miş olup, el-Ar na vut se ne di nin ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

2- Ab dul lah, ba ba sın dan şöy le de di ği ni rivâyet et mek-
te dir: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ile bir lik te bir yol cu luk-
ta idik. İh ti ya cı nı gör mek için git ti. Ya nın da iki ta ne yav ru-
su da bu lu nan kü çük bir an ne kuş gör dük. Onun yav ru la-
rı nı al dık. An ne kuş gel di ve ka nat la rı nı çırp ma ya ko yul du. 
Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ge lin ce şöy le bu yur du: “Bu 
an ne ye yav ru la rı nın acı sı nı kim tat tır dı? Hay di bu nun yav-
ru la rı nı ona ge ri ve ri niz.” Yi ne o, ate şe ver di ği miz bir ka rın-
ca yu va sı gör dü. “Bu nu kim ate şe ver di?” di ye sor du. Biz-
ler, “biz” de dik. Şöy le bu yur du: “Ate şin Rab bi’n den baş ka 
her han gi bir kim se nin ateş ile baş ka sı nı azap lan dır ma ma-
sı ge re kir.” (Ha di si Ah med ve baş ka la rı rivâyet et miş olup el-Ar na vut se ne di nin 

sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

3- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ke di ye su ka bı nı ya-
kın laş tı rır, on dan ke di su içer, son ra da ke di den ar tan su ile 
ab dest alır dı. (Ha dis sa hih olup, Ta be râ nî rivâyet et miş tir.)

4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Şüp-
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he siz Al lah her bir şe ye ih sa nı (farz ola rak) yaz dı. Bu na 
gö re öl dür dü ğü nüz va kit, gü zel bir şe kil de öl dü rü nüz. Bo-
ğaz la dı ğı nız va kit, gü zel bir şe kil de bo ğaz la yı nız. Bu işi ya-
pa cak her han gi bir kim se bı ça ğı nı iyi ce bi le sin ve ke se ce ği 
hay va nı  ra hat lat sın.” (Müslim)

5- İbn Ab bas ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley-

hi ve sel lem bı ça ğı nı bi ler ken aya ğı nı da ko yu nun ya nı üze ri-
ne koy muş bu lu nan bir ada mın ya nın dan geç ti. Bu sı ra da 
ko yun da gö züy le ona ba kı yor du. Pey gam ber sal lal la hu aley hi 

ve sel lem şöy le bu yur du: “Sen bu nu iki de fa mı öl dür mek is-
ti yor sun? Onu ya tır ma dan ön ce ni ye bı ça ğı nı bi le me din?” 
(Ha di si Ha kim rivâyet et miş ve Bu hâ rî ve Müslim’in şar tı na gö re sa hih tir, de miş tir. 

Ze he bî de ona mu vâ fa kat et miş tir.)

6- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Bir ka dın 
ölün ce ye ka dar hap set ti ği bir ke di se be biy le aza ba uğ ra tıl-
dı. O ke di den do la yı ce hen ne me gir di. Çün kü onu hap set ti ği 
va kit o ke di ye ken di si ye mek ver me di, su içir me di. Ke di yi de 
ye rin ha şe ra tı nı ye sin di ye ser best bı rak ma dı.” (Bu hâ rî)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Ada le ti

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “Şüp he siz ki Al lah 
ada le ti, ih sa nı... em re der.” (en-Nahl, 16/90)

2- Yi ne Yüce Allah şöy le bu yur mak ta dır: “Ara nız da 
adalet yap mak la em ro lun dum.” (eş-Şû râ, 42/15)

3- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Ku reyş li ler, hır sız lık ya pan 
Mah zumoğul la rı na men sup ka dı nın du ru mun dan do la-
yı te lâ şa düş tü ler. Bu nun için: Aca ba bu ka dı nın du ru mu 
hak kın da Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ’le kim ko nu şa bi lir, 
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de di ler. Böy le bir ce sa re ti an cak Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem’in çok sev di ği Zeyd’in Oğ lu Üsa me gös te re bi lir, de di-
ler. Üsa me, onun la ko nuş tu. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem 
şöy le bu yur du: “Al lah’ın had le rin den bir had hak kın da mı 
şe fa at edi yor sun (il ti mas yap mak is ti yor sun)?”

Da ha son ra Ra sû lul lah aya ğa kalk tı ve bir hut be irad 
et ti, son ra şun la rı söy le di: “Siz den ön ce ki ler an cak şu se-
bep ten do la yı he lâk edil di ler: Ara la rın dan şe refli, mev kii 
üs tün bir kim se hır sız lık yap tı mı ona iliş mez ler di. Ara la-
rın da za yıf bir kim se hır sız lık yap tı mı ona had di uy gu lar-
lar dı. Al lah’a ye min ede rim ki eğer Mu ham med’in kı zı Fa tı-
ma hır sız lık ya par sa şüp he siz onun da eli ni ke se rim.”

Da ha son ra ver di ği emir üze ri ne hır sız lık ya pan o ka-
dı nın eli ke sil di. Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Da ha son ra la rı 
gü zel bir şe kil de tev be et ti ve ev len di. Bu iş ten son ra ge lir 
ve ben onun ih ti ya cı nı Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e ar-
ze der dim. (Bu hâ rî ve Müslim) 

Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Cö mert li ği

1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ha yır ko nu sun da in-
san la rın en cö mer di idi. En çok da ra ma zan ayın da cö-
mert lik gös te rir di. Bu ay bi te ne ka dar bu cö mert li ği sü rüp 
gi der di. Çün kü bu ay da Ceb ra il, ona ge lir ve ona Kur’ân’ı 
ar ze der di. (Kar şı lık lı Kur’ân okur lar dı.) Ceb ra il onun la 
kar şı laş tı ğı va kit, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem hız lı esen 
rüz gar dan da ha cö mert olur du. (Bu hâ rî)

2- Enes ra dı yal la hu anh’dan rivâyete gö re Ra sû lul lah sal lal-

la hu aley hi ve sel lem’den İs lâm adı na is te nen her bir şe yi mut-
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la ka ve rir di. (Enes) de di ki: Bir adam ona gel di. Pey gam-
be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem ona ze kât ola rak tah sil edi len 
ko yun lar dan iki dağ ara sın da bu lu nan çok mik tar da ki bir 
ko yun sü rü sü nün ve ril me si ni em ret ti. (Enes de vam la) 
de di ki: Adam kav mi ne ge lip şun la rı söy le di: Ey kav mim, 
Müslüman olu n. Çün kü Mu ham med fa kir lik ten kork ma-
yan bir kim se nin eda sı ile ba ğış lar da bu lu nu yor. (Müslim)

3- Yi ne Enes’den rivâyete gö re bir adam Pey gam ber 
sal lal la hu aley hi ve sel lem’den bir şey ler is te di. Pey gam ber sal lal la-

hu aley hi ve sel lem ona iki dağ ara sın da ki ko yun la rı ver di. O da 
kav mi ne gi dip şun la rı söy le di: Ey kav mim, İs lâ ma gi ri niz. 
Çün kü Mu ham med, fa kir lik ten kork ma ya rak ba ğış lar da 
bu lu nu yor. Bir adam Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e an cak 
dün ya lık mak sa dı ile ge lir, fa kat ak şa mı et me den di ni ar-
tık onun için dün ya dan ve dün ya da ki her  şey den da ha çok 
sev di ği ve de ğer li tut tu ğu bir şey hâli ne ge lir di. (Müslim)

4- İbn Şi hab’dan de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel-

lem Fe tih Gaz ve si ’ni yap tı, Mek ke’yi fet het ti. Da ha son ra 
Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem be ra be rin de ki Müslüman-
lar la bir lik te çık tı ve Hu neyn’de sa vaş tı lar. Al lah di ni ne ve 
Müslüman la ra za fer ver di. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem o 
gün Saf van b. Umey ye’ye yüz ko yun ver di. Son ra bir yüz 
da ha, son ra bir yüz da ha ver di. İbn Şi hab de di ki: Ba na 
Sa id b. el-Mu sey yeb’in an lat tı ğı na gö re Saf van şöy le de-
miş tir: Al lah’a ye min ede rim, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem 
ba na ver dik le ri ni ver di ği sı ra da in san lar ara sın da en çok 
nef ret et ti ğim kim se idi. Fa kat o ba na ver me ye de vam et ti 
ve ni ha yet o, be nim için in san lar ara sın da en sev di ğim ki şi 
ol du. 
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Bir rivâyet te de: Hu neyn’de Müslüman lar la kâ fir ler sa-
vaş tı lar, de nil mek te dir. (Müslim)

5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem Hu neyn Gaz ve si’n den 
ge ri dön dü ğün de be de vî Arap lar ar ka sın dan ge le rek on-
dan ken di le ri ne bir şey ler ver me si ni is te di ler. Ni ha yet onu 
bir ağa ca sı ğın mak zo run da bı rak tı lar. De ve si nin üze rin de 
iken ri dâ sı alın dı. Şöy le bu yur du: “Ri dâ mı ba na ge ri ve ri-
niz. Siz be nim cim ri lik ya pa ca ğım dan mı kor ku yor su nuz? 
Al lah’a ye min ede rim eğer şu ağaç lar sa yı sın ca be nim de-
ve le rim bu lun say dı, on la rı da hi ara nız da pay laş tı rır dım. 
Son ra da be nim cim ri lik et ti ği mi, kor kak lık gös ter di ği mi, 
ya lan söy le di ği mi gö re mez di niz.” (Bu hâ rî)

6- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem Câ bir b. Ab dul lah’tan 
yol cu luk ta ol duk ça bit kin düş müş bir de ve si ni sa tın al mak 
üze re pa zar lık et ti. De ve si ni ona şu ka dar dir he me sat tı. Pey-
gam be r sal lal la hu aley hi ve sel lem’e ge le rek pa ra sı nı al mak is te yin-
ce Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem ona hem pa ra sı nı, hem de 
de ve si ni ver di. (Bu hâ rî ve Müslim)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Hayâ sı

1- Yü ce Al lah bu yur du ki: “Ey iman eden ler! Pey gam-
be r’in ev le ri ne si zin için ye me ye izin ve ril me den gir me yin. 
Ye mek vak ti ni de bek le me ye kal kış ma yın. Fa kat da vet olun-
du ğu nuz da gi rin. Ye mek ye di niz mi da ğı lın. Sö ze dal mak 
(ve ya soh bet) için de bek le me yin. Çün kü bu Pey gam be r’i 
ra hat sız et mek te ama o siz den utan mak ta dır. Al lah ise hak-
tan çe kin mez.” (el-Ah zab, 33/53)

2- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem per de si nin ar ka sın da 
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sak la nan ba ki re kız dan da ha çok utan gaç idi. Bir şey den 
hoş lan ma dı mı onu yü zün den an lar dık. (Bu hâ rî ve Müslim)

3- Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ha ya 
iman dan dır.” ve “Ha ya bü tü nüy le ha yır dır.” (Müslim)

4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ha ya 
iman dan dır. İman cen net te dir. Müs teh cen lik ise ka tı lık-
tan dır. Ka tı lık ise ateş te dir.” (Ha di si Tir mi zî ve baş ka la rı rivâyet et miş, 

Tir mi zî ha sen, sa hih tir de miş tir.)

5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ha ya ve 
iman hep bir ara da dır lar. On lar dan bi ri si kal dı rıl dı mı di-
ğe ri de kal kar.” (Ha kim ve Bey hâ kî rivâyet et miş, el-El bâ nî sa hih ol du ğu nu söy-

le miş tir.)

6- Yi ne Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ha ya 
ha yır dan baş ka bir şey ge tir mez.” (Bu hâ rî ve Müslim)

7- Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “Ha ya ve he lâ ke gö tü ren 
söz ler den uzak kal mak, ima nın iki şu be si dir. Müs teh cen 
ko nuş mak ve ri ya kâr lık ede rek gü zel ko nuş ma ya ken di si ni 
zor la mak ise mü na fık lı ğın iki da lı dır.” (Ha di si Ah med ve baş ka la rı 

rivâyet et miştir. Ze he bi ve Sa hi hu’l-Ca mi’de el-El bâ nî sa hih ol du ğu nu be lirt miş ler dir.)

Ha di sin an la mı şu dur: Ha ya ve az ko nuş mak ima nın 
dal la rın dan dır. Müs teh cen ko nuş mak ve ko nuş mak ta ri ya-
kâr lık la had di aş mak ise mü na fık lı ğın şu be le rin den, dal la-
rın dan dır.

8- Ya’lâ b. Umey ye de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel-

lem bir ada mın açık ta gus let ti ği ni gör dü. Min be re çık tı. Al-
lah’a hamd-u se na et tik ten son ra şöy le bu yur du: “Mu hak-
kak Al lah çok ha ya lı ve çok set re di ci dir (örtücüdür). Ha ya-
yı ve te set tü rü se ver. Bu na gö re siz den her han gi bir kim se 
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yı ka na ca ğı va kit, baş ka sı ta ra fın dan gö rül me ye cek şe kil de 
te set tü re ri ayet et sin.” (Ah med ve baş ka la rı rivâyet et miş, el-El bâ nî, Miş kâ-

tu’l-Me sa bih’de se ne di nin ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

9- Yi ne bu yur du ki: “Şüp he siz her bir di nin bir ah lâ kı 
var dır. Mu hak kak ki İs lâ m’ın ah lâ kı da ha ya dır.” (Ha sen bir ha-

dis olup, İbn Mâ ce ta ra fın dan rivâyet edil miş tir.)

10- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Şüp he-
siz pey gam ber li ğin ilk dö nem le rin den be ri söy le nen söz ler 
ara sın dan in san la ra ula şan bir söz de şu dur: Eğer utan mı-
yor san is te di ği ni ya p.” (Bu hâ rî)

11- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “İman yet-
miş kü sur ya hut alt mış kü sur şu be dir. Bun la rın en fa zi let-
li si lâ ila he il lal lah sö zü, en aşa ğı sı ise yol da baş ka la rı nı 
ra hat sız ede cek şey le ri kal dır mak tır. Ha ya da ima nın bir 
şu be si dir.” (Müslim)

12- Sâ lim b. Ab dul lah, ba ba sın dan şöy le de di ği ni 
rivâyet et mek te dir: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bir ada-
mın ya nın dan geç ti. O sı ra da o kar de şi ne ha ya lı ol du ğun-
dan ötü rü si tem edi yor ve şöy le di yor du: Bu ki şi uta nı yor, 
san ki o: Ha ya sa na za rar ve ri yor, de mek is ter gi biy di. Bu-
nun üze ri ne Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: 
“Onu bı rak! Çün kü ha ya iman dan dır.” (Bu hâ rî ve Müslim)

13- Enes ra dı yal la hu anh de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem bu yur du ki: “Ha ya sız lık her ne de olur sa mut la ka onu 
ku sur lu ya par ve ha ya her ne de bu lu nur sa mut la ka onu 
gü zel leş ti rir.” (Tir mi zî ve baş ka la rı rivâyet et miştir. Şer hu’s-Sun ne ad lı ese rin 

mu hak ki ki: Se ne di sa hih tir, de miş tir.)





Pey gam be ri miz 

sallallâhu aleyhi ve sellem’in

İSLÂM ÂDÂBI

“Öy le bir din ki âyet için de âyet yük sel ti yor. Onun 

bi na sı nın ker piç le ri sû re ler ve ay dın lık sa çan 

(âyet ler)dir.

Bu din de hak esas tır, na sıl öy le ol ma sın ki! Onu 

in di ren Al lah’tır, bir hidâyet ve bir ay dın lık tır.

Se nin akıl la ra söy le di ğin bir yol dur; ilim ve de-

ğer li hik met ler ise su dur.”
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İSLÂM ÂDÂBI 

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Âdâ bı

1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bir ka pı ya gi de cek 
olur sa yü zü nü ka pı ya çe vir mez di. Ka pı nın sağ ve ya sol 
ta ra fın da du rur ve: “es-Se la mu aley kum, es-se la mu aley-
kum” der di. (Sa hih bir ha dis olup, Ah med rivâyet et miş tir.) 

2- Ra sû lul lah ashâbın dan bir kim se yi her han gi bir iş le 
gö rev len di re rek gön der di ğin de şöy le der di: “Müj de le yin, 
nef ret et tir me yin; ko lay laş tı rın, zor laş tır ma yın.” (Sa hih bir ha-

dis olup Ebû Dâ vûd rivâyet et miş tir.)

3- Ra sû lul lah, he di ye ka bul eder ve ona kar şı lık ve rir di. 
(Bu hâ rî)

4- Ra sû lul lah çir kin olan isim le ri de ğiş ti rir di. (Bu hâ rî)

5- Ra sû lul lah bir has ta nın zi ya re ti ne git ti ği va kit ona 
şöy le der di: “Geç miş ol sun (gü nah lar dan) in şa al lah bir te-
miz len me dir.” (Bu hâ rî)

6- Su iç ti ği va kit üç de fa ne fes alır ve şöy le der di: “Böy-
le si da ha hoş, da ha afi yet le sin di ri lir.” (Sa hih bir ha dis olup, İbn 

Mâ ce rivâyet et miş tir.)

7- Al lah Ra sû lü yü rü dü ğü va kit ashâbı önün de yü rür, 
ar ka sı nı me lek le re bı ra kır lar dı. (Sa hih bir ha dis olup, İbn Mâ ce rivâyet 

et miş tir.)



8- Bey’at alın ca ol sun (baş ka hâl ler de ol sun) ka dın lar-
la to ka laş maz dı. (Ha sen bir ha dis olup, Ah med rivâyet et miş tir.)

9- Sağ eli ni; ye mek, iç mek, ab dest al mak, el bi se gi yin-
mek, al mak ve ver mek için; sol eli ni ise bun la rın dı şın da ki 
iş ler de kul la nır dı. (Sa hih bir ha distir. Ah med rivâyet et miş tir.)

10- Ai le hal kın dan her han gi bi ri si nin ya lan bir söz söy-
le di ği ni tes pit et ti ği tak dir de o kim se bun dan do la yı tev be 
edin ce ye ka dar üs tü ka pa lı ona işa ret te bu lu nur du rur du. 
(Sa hih bir ha distir. Ah med rivâyet et miş tir.)

11- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: Bir adam Pey gam ber sal lal-

la hu aley hi ve sel lem’in hu zu ru na gir mek üze re izin is te di. 

Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Ona izin 
ve ri niz. O aşi re ti nin kö tü bir oğ lu dur.” ya hut ta “O aşi re ti nin 
kö tü bir kar de şi dir.” de di. Adam hu zu ru na gi rin ce onun la 
yu mu şak söz ler le ko nuş tu.

Ben: “Ey Al lah’ın Ra sû lü de dim. Ön ce o söz le ri söy le-
din, son ra da bu adam la yu mu şak bir şe kil de ko nuş tun?” 

Al lah Ra sû lü şöy le bu yur du: “Al lah nez din de ko nu mu 
in san lar ara sın da en kö tü olan kim se, onun çir kin iş le rin-
den sa kın mak için in san la rın terk etti ği ya da bı rak tı ğı kim-
se dir.” (Bu hâ rî, Edeb bah sin de rivâyet et miş tir.)

İlim adam la rı bu şah sın gı ya bın da Pey gam be ri miz 
sal lal la hu aley hi ve sel lem’in o şe kil de ko nuş ma sı nı, hu zu run-
da ise onun la yu mu şak ko nuş ma sı nı, mü dâ rât ve kav mi 
Müslüman ol sun di ye kal bi ni İs lâ m’a ısın dır mak ka bi lin-
den de ğer len dir miş ler dir.

Peygamberimiz’in Kişisel ve Ahlâkî Özellikleri
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Ra sû lul la h’ın Çe şit li Du rum lar da ki 

Yol Gös te ri ci Tu tum la rı

1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem se vin di ri ci bir hâl ile 
kar şı laş tı ğın da: “El ham du lil la hil le zi bi ni’me ti hi te tim-
mu’s-sa li hat: Sa lih hâl le rin ni me ti ile ke ma le er di ği Al lah’a 
hamd ol sun” der di. Ho şu na git me yen bir iş le kar şı laş tı ğın-
da da: “El ham du lil la hi ala kül li hâl: Her hâl de ve du rum da 
Al lah’a ham dol sun” der di. (Sa hih bir ha distir. Ha kim rivâyet et miş tir.)

2- Ra hat sız lan dı ğı va kit mu avi zât (Fe lak ve Nas) su re-
le ri ni okur ve ken di si ne üfler ve el le riy le be de ni ni sı vaz lar-
dı. (Bu hâ rî ve Müslim) 

3- Ken di si ni se vin di re cek bir hâl ile kar şı laş tı mı Yüce 
Allah’a şü kür ol mak üze re sec de ye ka pa nır dı. (Sa hih bir ha distir 

Ebû Dâ vûd rivâyet et miş tir.) 

4- Bir top lu luk tan kork tu ğu tak dir de şöy le der di: “Al-
la hum me in na nec’alu ke fi nu hu ri him ve ne ûzu bi ke min 
şu ru ri him: Al lah’ım on la rın ya ka la rı na sen ya pış, on la rın 
şer le rin den sa na sı ğı nı rız.” (Sa hih bir ha distir. Ah med rivâyet et miş tir.)

5- Bir şey den kor ka cak olur sa: “Al la hu Rab bi, Al la hu 
Rab bi lâ şe ri ke leh: Al lah Rab bim dir, Al lah Rab bim dir, onun 
or ta ğı yok tur” der di. (Sa hih bir ha distir. Ne sâî rivâyet et miş tir.)

6- Bir hu sus onu üze cek, ke der len di re cek olur sa: “Ya 
hayy, ya kay yûm bi rah me ti ke es ta ğîs: Ey Hayy, ey Kay yûm, 
ben se nin rah me ti nin im da da ye tiş me si ni di li yo rum.” der-
di. (Ha sen bir ha distir. Tir mi zî rivâyet et miş tir.)

7- (Al lah Ra sû lü) Mu avi ze tân (di ye bi li nen Fe lak ve Nas 
su re le ri) inin ce ye ka dar, cin ler den, in san la rın na zarının 
değ me sin den Al lah’a sı ğı nır dı. Bu su re ler na zil olun ca 
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bun la rı oku ya rak Al lah’a sı ğın ma ya baş la dı ve bun la rın dı-
şın da ki le ri terk etti. (Sa hih bir ha distir. Tir mi zî rivâyet et miş tir.)

8- Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem, güç ye ti ri le me-
ye cek be la lar dan, bed baht lı ğın ye tiş me sin den, kö tü tak-
dir den ve düş man la rı nın (ba şı na ge len ler den ötü rü) se-
vin me le rin den Al lah’a sı ğı nır dı. (Bu hâ rî ve Müslim)

9- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem cu ma gü nü Kaf su re-
si ni hi tab ola rak okur du. (Ha di si Ebû Dâ vûd sa hih bir se ned le rivâyet et-

miş tir.)

10- Al lah Ra sû lü ga za ya gir di ği va kit: Al lah’ım, be nim 
pa zum (gü cüm kuv ve tim) sen sin. Be nim yar dım cım sen-
sin. Se nin (yar dı mın) ile düş ma na kar şı ko ya rım. Se nin 
(gü cün) ile düş ma nın üze ri ne onu ye nik dü şü rün ce ye ka-
dar ham le ya pa rım ve se nin (ver di ğin güç) ile sa va şı rım.” 
(Sa hih bir ha distir. Ah med rivâyet et miş tir.)

11- Bir mec lis ten kalk tı mı mut la ka: “Sub ha ne kel la-
hum me Rab bi ve bi ham di ke lâ ila he il la en te, es tağ fi ru-
ke ve etû bu iley ke: Al lah’ım, Rab bim, se ni her tür lü ek sik-
lik ten ten zih eder, ham de de rim. Sen den baş ka hiç bir ilah 
yok tur. Sen den mağ fi ret di ler, sa na tev be ede rim.” der di ve: 
“Bun la rı bu lun du ğu mec lis ten kalk tı ğı va kit söy le yen her 
bir kim se ye mut la ka o mec lis te ki ku sur la rı ba ğış la nır.” bu-
yu rur du. (Sa hih bir ha distir. Ha kim rivâyet et miş tir.)

12- O, biz le re çok ça ni met ler içe ri sin de ya şa ma mı-
zı ya sak lar dı. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem biz le re ba zan 
çıp lak ayak la do laş ma mı zı em re der di. (Ebû Dâ vûd rivâyet et miştir. 

el-El bâ nî Miş ka tu’l-Me sa bih’de sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

13- Onun en çok yap tı ğı dua şuy du: “Al la hum me âti nâ 
fi’d-dün ya ha se ne ten ve fi’l-âhi re ti ha se ne ten ve kı nâ aza-
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be’n-nâr: Al lah’ım, bi ze dün ya da iyi lik, âhi ret te iyi lik ver ve 
bi zi ateş aza bın dan ko ru.” (Müslim)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 

Şa ka la rın dan Ör nek ler

1- Enes de di ki: Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bi zim le 
otu rur kal kar dı. Öy le ki kü çük bir kar de şi me şöy le der di: Ey 
Ebû Umeyr ne yap tı Nu ğayr?” Nu ğayr de di ği onun oy na dı-
ğı kü çük bir kuş olup, son ra la rı öl müş tü. (Bu hâ rî, Müslim)

2- Ebû Hu rey re de di ki: Ey Al lah’ın Ra sû lü, sen bi zim le 
şa ka la şı yor sun. Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur-
du: “Ben, an cak doğ ru ola nı söy le rim.” (Ha sen bir ha distir. Tir mi zî 

rivâyet et miş tir.)

3- Enes’den rivâyete gö re; bir adam Ra sû lul lah sal lal la hu 

aley hi ve sel lem’den ken di si ne bir bi nek ver me si ni is te di. Pey-
gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Ben, se ni di şi 
de ve nin yav ru su na bin di re ce ğim.” Adam: Ben di şi de ve nin 
yav ru su nu ne ya pa yım?” diyince, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem şöy le bu yur du: “De ve le ri, di şi de ve ler den baş ka sı mı 
do ğu rur?” (Ha di si Ebû Dâ vûd ve Tir mi zî sa hih bir se ned ile rivâyet et miş ler dir.)

4- Enes’den rivâyete gö re Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel-

lem ken di si ne: “Ey iki ku lak lı” di ye hi tap et miş tir. (Ha di si Tir mi zî 

rivâyet et miş, el-El bâ nî ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

5- Yi ne Enes’den rivâyete gö re çöl den, adı Zâ hir b. Ha-
ram olan bir ki şi var dı. Bu Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’e 
çöl den he di ye ler ge ti rir di. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem de 
çık mak is te di mi ona ge reği  gi bi azık ve rir di. Pey gam ber 
sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yu rur du: Şüp he siz Za hir bi zim 
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çöl de ki ada mı mız1;  biz ler ise onun şe hir den ge rek duy du-
ğu şey ler le do na tan la rı yız.” Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel-

lem onu se ver di. Çir kin ce bi ri si idi. Bir gün ma lı nı sa tar ken 
Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem ya nı na git ti. O gör mek si zin, 
onu ar ka sın dan ku cak la yı ver di. 

Zâ hir b. Ha ram: Be ni bı rak, bu kim, de di. Zâ hir ar ka sı-
na dö nün ce Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’i gör dü. Bu se-
fer Pey gam be ri ta nı yın ca sır tı nı Pey gam be ri miz’in göğ sü-
ne ya pış tır ma ya ko yul du.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem in san la ra: “Bu kö le yi kim 
sa tın alır?” de di.

Zâ hir b. Ha ram Al lah Ra sû lü ’ne: “O za man -Al lah’a an-
dol sun ki- be ni sa tın ala cak kim se bu la maz sın.” de di.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Fa kat sen 
Al lah nez din de de ğe rsiz bi ri  de ğil sin.” Ya da: “Fa kat sen Al-
lah ya nın da de ğe ri yük sek bi ri  sin.” bu yur du. (Ha di si Ah med ve Tir-

mi zî rivâyet et miştir. Ha fız İbn Ha cer el-İsa be’de sa hih ol du ğu nu be lirt mek te dir.) 

Mi zah (şa ka) baş ka la rı ile on la rı tah kir et me den ve 
de ğer le ri ni ek silt me den ne şe len mek tir. Ya sak olan mi zah 
(şa ka) ise, ya lan ih ti va eden, ya hut aşı rı ya ka çan ve de vam-
lı ya pı lan dır. Çün kü bu şe kil de ki mi zah, çok ça gül dü rür ve 
kal bi ka tı laş tı rır, kin le ri ye şer tir, hey bet ve va ka rı alır gi der.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Oku du ğu 
(Baş ka la rı na Ait) Şi ir ler

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “Biz ona şi iri öğ ret-
me dik. Ona ya kış maz da.”  (Ya sin, 36/69)

2- Şu reyh’den şöy le de di ği rivâyet edil miş tir: Âi şe ra dı-
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yal la hu an ha’ya de dim ki “Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in şi-
ir den hiç ör nek gös ter di ği olur muy du?” Şöy le de di: “O ba-
zan İbn Re va ha’nın şi irin den ör nek ola rak okur du.” (Ai şe) 
de di ki ba zen şöy le der di: “Ve se nin azık lan dır ma dı ğın 
kim se sa na ha ber ler ge ti rir.” (Bu mıs ra Ta ra fe’nin mu al la-
ka sın dan dır.)” (Tir mi zî rivâyet et miştir. Ha sen, sa hih bir ha dis tir de miş tir.)

3- Ebû Hu rey re de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel-

lem bu yur du ki: “Şa ir le rin söy le di ği en doğ ru söz Le bid’in 
şu söz le ri dir: “Şu nu bi lin ki Al lah’ın dı şın da ki her bir şey 
bâtıl dır.” Umey ye b. Ebi’s-Salt da ne re dey se Müslüman ola-
cak tı.” (Bu hâ rî ve Müslim) 

Al lah Ra sû lü, bu sö zü nü onun şi iri ni din le dik ten son ra 
söy le miş tir.

4- Cun deb b. Süf yan el-Be ce lî de di ki: Bir taş Ra sû lul-
lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in par ma ğı na isa bet et ti ve ka na dı. 
Bu nun üze ri ne şun la rı söy le di:

“Sen an cak ka na yan bir par mak sın de ğil mi?
Bu çek ti ğin de Al lah yo lun da de ğil mi?” 

(Bu be yit  de İbn Re va ha’ya ait tir.) (Bu hâ rî ve Müslim)

el-Be râ b. Âzib de di ki: Bir adam ken di si ne: Ey Ebû Uma-
re, siz Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’i bı ra kıp kaç tı nız mı? el-
Be râ şöy le de di: Ha yır, Al lah’a ye min ede rim. Ra sû lul lah sal-

lal la hu aley hi ve sel lem ge ri dö nüp kaç ma dı. An cak ace le ye ka pı lan 
ba zı kim se ler ge ri kaç tı lar. He va zin li ler de ok atış la rıy la on la rı 
kar şı la dı lar. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ise ka tı rı üze rin de; 
Ebû Suf yan b. el-Ha ris b. Ab du’l-Mut ta lib onun yu la rı nı tut-
muş ken şöy le di yor du:  “Ben pey gam be rim yok bun da ya lan. 
Be nim Ab du’l-Mut ta lib’in oğ lu olan.“ (Bu hâ rî ve Müslim)
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6- el-Be râ de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem Hen-
dek gü nün de top rak ta şır dı. O ka dar ki kar nı toz lan mış tı. 
Bu ara da şöy le di yor du: 

“Al lah’a an dol sun hidâyet bu la maz dık, Al lah ol ma say dı
Sa da ka da ver mez, na maz da kıl maz dık

Üze ri mi ze bir sü kû net in dir Al lah’ım,
Düş man la kar şı laş tı ğı mız va kit se bat ver ayak la rı mı za

Müş rik ler bi ze kar şı had di aş tı lar hak sız lık ta
Çün kü on lar bi zi bir fit ne ye dü şür mek is te dik le rin de 

biz reddet tik.”

Ra sû lul lah son ke li me yi: “Ebey na ebey nâ: Ka bul et-
me dik, reddet tik” di ye uza ta rak se si ni yük sel ti yor du. (Bu hâ rî 

ve Müslim)

7- Enes de di ki: Mu ha cir ler le En sâr hen de ği ka zı yor lar, 
top ra ğı ta şı yor lar ve bu ara da şöy le di yor lar dı: 

“Biz le riz Mu ham med’e bey’at eden
Ci had üze re, ha yat ta kal dık ça ebe diy yen”

Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem de on la ra ce vap ola rak 
şöy le di yor du:

“Al lah’ım, ha yat an cak âhi ret te ki ha yat tır

Ar tık sen de En sâr la mu ha cir le re mağ fi ret bu yur.” (Bu hâ rî 

ve Müslim)

Has san’ın, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e Öv gü sü: 

“Be yaz ten li dir üze rin de pey gam ber lik müh rü var dır
Al lah’ tan, Bu, ta nık olu nan dır, açık ça par la mak ta ve 

ta nık lık et mek te dir.
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O yü ce ilah, pey gam be rin adı nı ken di adı na kat mış tır
Mü ez zin beş va kit na maz da “eş he du...” de di ğin de.

Onu ta zim et mek için ken di adın dan ona bir isim tü-
ret miş tir

Arş sa hi bi olan Mah mud’dur. bu ise Mu ham med’dir.

O pey gam ber ki, ümit siz lik ve ra sûl le rin fet ret dö ne-
min den son ra bi ze gel di.

O sı ra da put la ra yer yü zün de iba det edi li yor du.

O et ra fı ay dın la tan, doğ ru ya ile ten bir kan dil ol du
Parlak Hind kı lı cı gi bi pa rıl dı yor du

Bir ateş ten kor kut tu biz le ri ve bir cen net müj de le di
Bi ze İs lâ m’ı öğ ret ti, Al lah’a ham de de riz.

Sen, bü tün var lık la rın ila hı sın, Rab bim ’sin ya ra tı cım sın
Ve ben in san lar ara sın da ha yat ta kal dı ğım sü re ce bu na 

da ir şehâdet ede ce ğim

Ey in san la rın Rab bi, kim sen den baş ka bir ilâ ha iba det 
eder se

Sen onun söy le dik le rin den da ha yü ce ve da ha şan lı sın

Ya ra tan sen sin, ni met ler sen den dir, bü tün emir se nin dir
Sen den biz hidâyet di le riz ve sa na iba det ede riz

***
Tay be’de Al lah Ra sû lü nün bir kab ri var dır ve ay dın lık 

sa çan bir ye ri
Fa kat eser ler si li ne bi lir ve on lar dan iz kal ma ya bi lir

Ben ise bu ra da Ra sû l’ün izi ni ve onun bı rak tık la rı nı bi-
li yo rum

O, öy le bir ka bir de dir ki, onu top rak ve lahd ört müş bu-
lu nu yor.
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Ben o Ra sû l’ü kas te di yo rum ki, Al lah onu üs tün kıl mış tır
Tak va ve cö mert lik ile bü tün mah lu ka ta.

Ra sûl bi zim ara mız da, hak biz de dir, ona uya rız
Ta ölün ce ye ka dar ve sı nır sız bir yar dı ma maz ha rız.”

(Has san b. Sa bit ra dı yal la hu anh’ın Di va nı’n dan)

Müslüman Erkeğin Giyimi Ahlâkı

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “El bi se ni te miz le!” 
(el-Müd des sir, 74/4)

Su ile el bi se ni yı ka, ken di ni de gü nah lar dan ve ma si-
yet ler den te miz le, de mek tir.

2- Ummu Se le me de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel-

lem’in en sev di ği el bi se, ka mîs di ye bi li nen el bi se idi. (Tir mi zî 

rivâyet et miş ve ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

Ka mîs ise bal dır la rın ya rı sı na ka dar uza nan uzun ca bir 
el bi se dir. 

3- İbn Ömer’den rivâyete gö re Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi 

ve sel lem şöy le bu yur muş tur: “Ken di si ni be ğe ne rek ve bü yük-
le ne rek el bi se si ni sü rük le yen bir kim se ye kı ya met gü nün-
de Al lah na zar et me ye cek tir.” (Bu hâ rî ve Müslim)

4- Ebû Hu rey re de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem 
bu yur du ki: İza rın (bel den aşa ğı sı nı ör ten peş te mal şek lin-
de ki ör tü nün) ayak bi le ğin den aşa ğı olan kıs mı ateş te dir.” 
(Bu hâ rî)

5- İbn Ömer de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem sa-
rık sar dı mı onun bir par ça sı nı (ar ka dan) omuz la rı ara sı na 
sar kı tır dı. (Tir mi zî rivâyet et miş ve ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)
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6- Sa lim’in ba ba sın dan rivâyeti ne gö re Pey gam ber sal-

lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur muş tur: “İzar, ka mis ve sa rık 
sar kı tı la bi lir (fa kat); bun lar dan her kim bir par ça sı nı bü-
yük le ne rek sü rük le ye cek olur sa Al lah kı ya met gü nün de 
ona bak ma ya cak tır.” (Ebû Dâ vûd ve Ne sâî rivâyet et miş, el-El bâ nî se ne di nin 

sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

7- Ebû Sa id el-Hud rî de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi 

ve sel lem’i şöy le bu yu rur ken din le dim: “Mü’mi nin el bi se si 
bal dır la rı nın ya rı sı na ka dar dır. Bu ra dan ayak bi le ği ne ka-
dar olan da da bir mah zur yok tur; fa kat bun dan da ha aşa ğı 
olan ateş te dir.” Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem bu söz le ri ni 
üç de fa tek rar la dı. (Son ra şöy le de vam et ti): “Al lah kı ya met 
gü nün de bü yük le ne rek el bi se si ni sar kı tan kim se ye bak-
ma ya cak tır.” (Ha di si Ebû Dâ vûd ve İbn Mâ ce rivâyet et miştir. el-El bâ nî se ne di-

nin sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

8- Ab dul lah b. Ömer ra dı yal la hu anh de di ki: “Ra sû lul lah sal-

lal la hu aley hi ve sel lem’e git tim, el bi sem bir par ça sark mış idi. ‘Ey 
Ab dul lah’ de di. ‘El bi se ni yu ka rı çek.’ Ben de yu ka rı çek tim. 
Son ra: ‘Da ha çek.’ de di, ben de da ha çek tim. Ar tık on dan 
bu ya na hep bu na dik kat ede rim.” Bi ri si: “Ne re ye ka dar?” 
di ye sor du. O da: “Bal dır la rın ya rı sı na ka dar!” de di. (Müslim)

9- Se mu ra b. Cun dub’tan rivâyete gö re Pey gam ber sal lal-

la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur muş tur: “Be yaz el bi se ler gi yi niz. 
Çün kü on lar da ha te miz ve da ha hoş tur. Ölü le ri ni zi de on-
lar la ke fen le yi niz.” (Ah med ve baş ka la rı rivâyet et miş olup, se ne di sa hih tir.)

10- Yi ne Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: 
“Her kim dün ya da üs tün gö rün mek ve övün mek mak sa-
dıy la bir el bi se gi yer se, Yüce Allah kı ya met gü nün de ona 
bir zil let el bi se si giy di re cek tir.” (Ha di si Ah med rivâyet et miş olup, el-El-

bâ nî ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)



98

Peygamberimiz’in Kişisel ve Ahlâkî Özellikleri

11- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “Şu iki şey-
den; is raf tan ve bü yük len mek ten uzak ka la bil di ğin sü re ce 
is te di ği ni yi ye bi lir, is te di ği ni gi ye bi lir sin.” (Bu hâ rî) 

Ya ni ye mek te ve giy mek te is raf ve bü yük len mek ten 
uzak kal.

So nuç

1- İmam Ne ve vî gi yim ile ala ka lı ha dis le ri zik ret tik ten 
son ra özet le şun la rı söy le mek te dir: El bi se nin aşa ğı doğ ru 
sar kı tıl ma sı izar (bel den aşa ğı sı nı ör ten peş te mal), ka mis 
(bal dır la rın ya rı sı na ka dar ge len uzun göm lek), sa rık ve 
sevb (to puk la ra ka dar yak la şan en ta ri) de söz konusu olur. 
Eğer bü yük len mek mak sa dıy la olur sa bu nun ayak bi le-
ğin den da ha aşa ğı ya sar kı tıl ma sı, in di ril me si ca iz de ğil dir. 
Eğer baş ka bir mak sat la olur sa mek ruh tur. Müs te hab olan 
bal dır la rın ya rı sı na ka dar ol ma sı dır. Ke ra het söz konusu 
ol mak sı zın ce vaz ise to puk la ra ka dar ol ma sı dır. To puk lar-
dan aşa ğı iner se yasaklanmıştır.

2- İbn Ha cer, Fet hu’l-Bâ rî’de ken di gö rü şü nü zik ret miş 
bu lun mak ta dır ki; bu da ayak bi li ğin den aşa ğı el bi se nin 
sark ma sı nın ca iz ol ma dı ğı dır. O şöy le di yor:  Ka dı Iyad, -ka-
dın lar müs tes na- er kek ler hak kın da bu nun men olun du ğu 
üze rin de ic ma bu lun du ğu nu nak let mek te dir. (Ya ni el bi se-
nin ayak bi le ğin den da ha aşa ğı uza tıl ma sı hak kın da.)

Da ha son ra İbn Ha cer şun la rı söy le mek te dir: Hu la sa 
er kek ler için iki du rum söz konusu dur. Bi ri müs te hab lık 
hâli, o da iza rın bal dır la rın or ta sı na ka dar gel me si dir. Di-
ğe ri ce vaz hâli, bu da ayak bi le ği ne ka dar ulaş ma sı dır.

Söz le rin den an la şıl dı ğı na gö re iza rın -ki en ta ri, şal var 
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ve pan to lon da onun gi bi dir- ayak bi le ğin den da ha aşa ğı ya 
uza tıl ma sı ca iz de ğil dir.

3- Ab dul lah b. Amr’dan rivâyete gö re Ra sû lul lah sal lal la-

hu aley hi ve sel lem onun üze rin de us pur ile bo yan mış iki alt ve 
üst el bi se gör dü. “Bun lar kâ fir le rin el bi se le rin den dir, bun-
la rı giy me.” bu yur du. (Müslim)

Ha dis ten An la şıl dı ğı na Gö re

1- Müs lü man la rın kâ fir le re has el bi se le ri gi yin me si ve 
on la rın kı lık la rı na bü rün me si, “Her kim bir kav me ben ze-
me ye ça lı şır sa o da on lar dan dır.” (Sa hih bir ha dis olup, Ebû Dâ vûd 

rivâyet et miş tir.) ha di si do la yı sıy la ca iz de ğil dir.

İs lâm top rak la rı nın pek çok ye rin de kâ fir le re ben ze yiş 
yay gın lık ka zan mış tır. Ko bey ya hut Şarls ton ve da ha baş ka 
isim ler le anı lan dar pan to lon lar giy mek gi bi. İlim adam la rın-
dan bi ri si nin dar pan to lon gi yin me ye da ir so ru so ran bir gen-
ce: Bu ha ram dır, çün kü av re tin şek li ni or ta ya çı kar tır ve bu 
yol la kâ fir le re ben ze mek söz konusu dur, de di ği ni din le dim.

2- Ba şa bir şey ler gi yin me ye ge lin ce bu bü tün üm met le-
rin şi ar la rın dan dır. Ba zı Müslüman la rın on la ra ben ze ye rek 
fö tür şap ka giy di ği ni gö rü yo ruz. Bu as ker le re emir ola rak 
da ya tıl mış ve ne ti ce de bun lar kâ fir le rin giy dik le ri şap ka la rı 
giy mek zo run da bı ra kıl mış lar dır. Bun la rı ba zı zen gin ler ve 
ba zı iş çi ler de ba şı gü neş ten ko ru mak ge rek çe siy le giy mek-
te dir ler. Bun lar, baş la rı nı her han gi bir baş lık, sa rık ya da bir 
men dil ile ör te cek olur lar sa baş la rı için da ha sağ lık lı ve kâ-
fir le re ben ze me ih ti ma lin den da ha uzak olur. Böy le bir ben-
ze yiş ar tık o ka dar yay gın lık ka zan dı ki; in san lar bu nun şer’i 
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emir le re bir mu ha le fet ol du ğu nun far kın da da hi de ğil dir ler. 
İn nâ lil lah ve in nâ iley hi râ ci ûn (Biz Allah’ınız Allah’a geri 
döneceğiz.) El bi se le riy le, ge le nek le riy le on la ra ben ze me ye 
ça lı şır ken kâ fir le re kar şı na sıl ci had ede bi li riz? Hâl bu ki bi ze 
dü şen uçak ve tank yap mak, top yap mak ve bu na ben zer di-
ni mi zi ve top ra ğı mı zı sa vun ma ya ya ra ya cak araç la rın sa na-
yii gi bi fay da lı hu sus lar da on la rı tak lit et mek tir.

Müs lü man Ha nı mın Gi yi mi

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “Ey Pey gam ber! 
Zev ce le ri ne, kız la rı na ve mü’min le rin ha nım la rı na de  ki: 
‘Cil bab la rı nı üzer le ri ne giy sin ler.’ Bu on la rın ta nı nıp, in ci-
til me me le ri için da ha uy gun dur. Al lah ba ğış la yan dır, mer-
ha met bu yu ran dır.” (el-Ah zab, 33/59)

2- Al lah Ra sû lü sal lal la hu aley hi ve sel lem de bu yu ru yor ki: “Her 
kim bü yük le ne rek el bi se si ni sar kı ta cak olur sa Al lah kı ya met 
gü nün de ona bak ma ya cak tır.” Um Se le me: Pe ki ha nım lar 
el bi se le ri nin etek le ri ni ne yap sın lar di ye sor du. Şöy le bu-
yur du: “Bir ka rış gev şe tir ler.” Um Se le me de di ki: O tak dir de 
ayak la rı açı lır. Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: 
“O tak dir de bir ar şın gev şet sin ler, da ha faz la da gev şet me-
sin ler.” (Ha di si Tir mi zî rivâyet et miş olup, ha sen, sa hih bir ha dis tir, de miş tir.)

Ayet ve Ha dis ten An la şıl dı ğı na Gö re: 

1- Ka dı nın el bi se si nin eni ne ge niş ve ayak la rı ör te cek 
ka dar uzun ol ma sı ge re kir. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 
el bi se le ri ni bal dır la rı nın ya rı sı na ka dar kı salt ma la rı nı em-
ret ti ği ve ayak bi li ğin den da ha aşa ğı ya sar kıt ma ma la rı nı is-
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te di ği, er kek le rin ak si ne ol ma lı dır. Ça ğı mız da ise iş ter si ne 
dön dü. Ar tık er kek ler el bi se le ri ni ayak bi le ğin den aşa ğı sı na 
uza tı yor  lar ve ce hen ne me gir mek le kar şı kar şı ya gel miş ler. 
Ka dın lar ise diz ka pak la rı na ve da ha yu ka rı sı na doğ ru el bi-
se le ri ni kı sa ltı yor lar. Bu dav ra nış la rıy la cen ne te gir mek ten 
mah rum ol ma ya ma ruz kal mış lar dır. Ni te kim Ra sû lul lah 
sal lal la hu aley hi ve sel lem şu buy ru ğuy la bu nu böy le ce ha ber ver-
miş tir: “Bir de gi yin ik çıp lak; mey le den ve ken di le ri ne mey-
let ti ren, baş la rı yan yat mış de ve hör güç le ri ni an dı ran ka dın-
lar var dır ki; bun lar cen ne te gi re me ye cek ler, gir mek şöy le 
dur sun cen ne tin ko ku su nu bi le al ma ya cak lar dır ve hâl bu ki 
cen ne tin ko ku su şu ka dar şu ka dar uzak lık tan alı nır.” (Müslim)

Ha di sin an la mı şu ki, ba ca ğı nı ya hut be de ni nin bir kıs-
mı nı açan, yü rü yü şün de ya na kı rı tan, ba şı de ve hör gü cü 
gi bi yu ka rı da top lan mış olan ka dın la rın ce za la rı  cen ne tten 
mah rum ol mak ve ce hen ne me gir mek tir.

2- Ka dı nın aya ğı nın da hi açıl ma sı ca iz de ğil se, yü zü-
nün açık ol ma ma sı ön ce lik le ca iz de ğil dir. Çün kü ka dın 
yü zün den ta nı nır ve yü zü nün açıl ma sın da ki fit ne da ha 
çok tur. Ay rı ca ka dı nın yü zü nü aç ma sı; kâ fir le ri ve ya ban-
cı la rı bir tak lit tir, on la ra bir ben ze me dir. Ha dis te de: “Kim 
bir top lu ma ben ze me ye ça lı şır sa, o da on lar dan dır.” (Sa hih 

bir ha dis olup, Ebû Dâ vûd rivâyet et miş tir) de nil mek te dir.

Keş ke biz de ni zal tı lar yap mak ve bu na ben zer bi ze fay-
da lı ola cak icat lar da on la rı tak lit et sey dik. Fa kat du ru mu-
muz şa irin şu be yi tin de ifa de et ti ği gi bi dir:

“Bâtılı yı tak lid et ti ler fa kat ha ya sız lık ta
On lar öz le il gi le ne cek yer de ka buk la uğ raş tı lar.”
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3- So rum lu; ba ba, ko ca, er kek kar deş ve ka dın lar dan 
so rum lu her bir kişidir. Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem de 
şöy le bu yur muş tur: “He pi niz ço ban sı nız ve he pi niz güt tü-
ğün den so rum lu dur.” (Bu hâ rî ve Müslim)

Al tın ve Yü zük Ta kın mak

1- Enes ra dı yal la hu anh de di ki: Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve 

sel lem gü müş ten bir yü zük (ay nı za man da mü hür de mek tir) 
edin di ve ona: “Mu ham med Ra sû lul lah” iba re si ni nak şet ti. 
(Bu hâ rî ve Müslim) 

2- Ebû Hu rey re ra dı yal la hu anh’dan rivâyete gö re Ra sû lul-
lah sal lal la hu aley hi ve sel lem al tın yü zük kul lan ma yı ya sak la mış-
tır. (Bu hâ rî ve Müslim)

3- Ab dul lah b. Ab bas’dan rivâyete gö re Ra sû lul lah sal lal-

la hu aley hi ve sel lem bir ada mın elin de al tın bir yü zük gör dü, onu 
çı ka rıp at tı ve şöy le de di: 

“Siz den her han gi bir kim se kor bir ate şi alıp da eli ne 
ko yar mı?” 

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem git tik ten son ra ada ma: 
“Yü zü ğü nü al da on dan (bir şe kil de) ya rar lan.” de nil di. 

O, şu ce va bı ver di: “Al lah’a ye min ede rim ki, Ra sû lul-
lah sal lal la hu aley hi ve sel lem onu at mış ken ebe diy yen al mam.” 
(Müslim)

4- Ali b. Ebi Ta lib’den şöy le de di ği rivâyet edil miş tir: 
“Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ba na yü zü ğü mü şu na ya-
hut bu nun ya nın da ki par ma ğa giy me mi ya sak la dı.” de di 
ve or ta par mak ile onun ya nın da ki işa ret par ma ğı na işa ret 
et ti. (Müslim)
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Ne sâî’nin rivâyetin de de şöy le de nil mek te dir: “Ra sû-
lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem şehâdet par ma ğı ile or ta par ma ğa 
yü zük tak ma mı ya sak la dı.”

5- Yi ne Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Al-
lah’a ve âhi ret gü nü ne iman eden bir kim se ipek giyinme-
sin, al tın takmasın.” (Ha di si Ha kim rivâyet et miş olup, sa hih ol du ğu nu be-

lirt miş, bu hu sus ta Ze he bî de ona mu va fa kat et miş tir.)

6- Yi ne Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem al tın ve ipek 
hak kın da şöy le bu yur muş tur: “Bu iki si üm me ti min er kek-
le ri ne ha ram, on la rın di şi le ri ne he lâl dir.” (Ha di si Ebû Dâ vûd ve 

Ne sâî rivâyet et miş olup, el-El bâ nî bu ha di se ta nık lık eden di ğer ha dis le re is ti na den 

sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.) 

İpekten mak sat, ipek bö ce ğin den çı kar tı lan as lî ipek tir. 
Şu an da var olan su nî ipek de ğil dir.

7- Ab dul lah b. Ömer’den rivâyete gö re Pey gam ber sal lal-

la hu aley hi ve sel lem ashâbın dan bi ri si nin üze rin de al tın dan bir 
yü zük gör dü, on dan yüz çe vir di. Da ha son ra adam de mir-
den bir yü zük edin di. Ra sû lul lah şöy le bu yur du: “Bu bir 
şer dir, bu ce hen nem lik le rin sü sü dür.” Adam onu da at tı ve 
bu se fer gü müş ten bir yü zük edin di, Ra sû lul lah bu na ses 
çı kar ma dı. (Ha di si Ah med rivâyet et miş olup, el-El bâ nî bu ha di sin di ğer ta nık-

la rı na da ya na rak Âdâ bu’z-Zi fâf ad lı ese rin de sa hih ol du ğu nu be lirt mek te dir.)

8- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “Üm me tim-
den her kim al tın ta kı nır ve ta kın dı ğı hâl de ölür se Al lah da 
onu cen net te ki al tın dan mah rum eder.” (Ah med sa hih bir se ned le 

rivâyet et miş tir.)
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Ha dis ler den Çı kan Ba zı So nuç lar

1- Al tın er kek le re ha ram, ka dın la ra he lâl dir. Müs lü-
man ise Al lah’ın ve Ra sû lü ’nün emir le ri ne tes li mi yet gös-
te ren dir.

2- Ni şan yü zü ğü di ye bi li nen ev len mek mak sa dıy la ta-
kı lan yü zük te gü nah lar dan olup ha ram dır. Çün kü bu di nin 
emir le ri ne mu ha lif bir ha re ket tir. Böy le ya pan ni şan yü zü-
ğü bid’ati ni or ta ya çı ka ran Hris ti yan la rı ve kâ fir le ri tak lit 
et miş olur. Her kim bir kav me ben ze me ye ça lı şır sa da on-
lar dan olur. Ay rı ca al tın yü zük tak mak ile ka dın la ra ben ze-
me söz konusu dur. Ha dis te ise: “Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve 

sel lem er kek ler den ka dın la ra ben ze yen le ri la net le miş tir.” (Bu-

hâ rî) bu yur muş tur.

3- Er kek le re, kâ fir le re ben ze mek ten uzak kal mak için 
“ni şan yü zü ğü” adı al tın da ol ma mak şar tıy la, gü müş yü zük 
kul lan mak mü bah tır.

El bi se de Ziynet

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: “El bi se ni te miz le.” 

(el-Müd des sir, 74/4)

İbn Ke sîr, bu âye tin tef si rin de özet le şun la rı söy le mek-
te dir: “El bi se le ri ni yı ka, ken di ni de gü nah lar dan, ma si yet-
ler den ve baş ka kö tü lük ler den te miz le!”

2- Yi ne Yüce Allah şöy le bu yur mak ta dır: “Ey âdemoğul-
la rı! Her mes cid de ziyneti ni zi alın. Yi yin, için, is raf et me yin. 
Çün kü o is raf eden le ri sev mez.”  (el-A’raf, 7/31)

İbn Ke sîr bu âye tin tef si rin de şun la rı söy le mek te dir: 
“İbn Ab bas’tan şöy le de di ği rivâyet edil miş tir: Ba zı er kek-
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ler Bey tul la h’ı çıp lak ola rak ta vaf eder ler di. Al lah on la ra 
ziynet le ri ni ta kın ma la rı nı em ret ti. Ziynet ten ka sıt  el bi se-
dir. El bi se de gü zel do kun muş el bi se ler den ve ben zer le-
rin den av re ti ve onun dı şın da ka lan yer le ri ör ten şey ler dir. 
Bu buy ruk la on la ra her mes ci dde ziynet le ri ni ta kın ma la rı 
em ro lun du.”

Da ha son ra İbn Ke sîr şun la rı söy le mek te dir:

“Bu âyet-i ke ri me ve bu an lam da sün net te va rid ol muş 
buy ruk lar do la yı sı ile na maz kı lı na ca ğı va kit süs len mek 
müs te hab tır. Özel lik le cu ma ve bay ram gün le ri bu böy le-
dir. Ay nı şe kil de ko ku sü rün mek de böy le dir. Çün kü o da 
ziynet ten sa yı lır. Mis vak kul lan mak da böy le dir, çün kü o da 
bu ziyneti ta mam la yı cı dır. En fa zi let li el bi se ler den bi ri si de 
be yaz renk li olan lar dır.” 

3- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “Be yaz el bi-
se le ri gi yi ni niz, çün kü on lar da ha te miz ve da ha hoş tur. 
Ölü le ri ni zi de on lar la ke fen le yi niz.” (Ah med ve baş ka la rı rivâyet et-

miştir. Mu had dis ler ce se ne di sa hih tir.)

4- el-Be râ b. Âzib’den de di ki: “Ra sû lul lah sal lal la hu aley-

hi ve sel lem ne uzun, ne kı sa boy lu idi. Onu kır mı zı bir el bi se 
gi yin miş ken gör düm, on dan da ha gü zel hiç bir şey gör me-
dim.” (Bu hâ rî ve Müslim)

5- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “Kal bin de bir 
zer re ağır lı ğı ka dar ki bir na mı na bir şey bu lu nan cen ne te 
gir mez.” Bir adam de di ki: Ki şi el bi se si nin gü zel, ayak ka-
bı sı nın gü zel ol ma sı nı ar zu eder. Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve 

sel lem şöy le bu yur du: “Şüp he siz Al lah gü zel dir, gü ze li se ver. 
Ki bir ise hak ka kar şı di ren mek ve in san la rı ha kir gör mek-
tir.” (Müslim) 
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6- Ebû’l-Ah vas’ın rivâyeti ne gö re ba ba sı, şöy le de miş-
tir: Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ya nı na üze rim de adi 
bir el bi se ol du ğu hâl de git tim. Al lah Ra sû lü: “Ma lın var 
mı?” di ye sor du.  Ben: “Evet,” de dim.

Al lah Ra sû lü: “Han gi tür den mal la rın var?” di ye sor du.

Ben: “De ve, inek, ko yun, at, kö le tür le ri nin hep sin den 
var.” de dim.

Al lah Ra sû lü: “Al lah sa na bir mal ver miş se onun ni me-
ti nin, lü tuf ve ke re mi nin iz le ri se nin üze rin de gö rül sün.” 
(Ha di si Ah med rivâyet et miş olup, Ca miu’l-Usul’de ki not ta da be lir til di ği üze re se-

ne di sa hih tir.)

7- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “Al lah ki me 
bir ni met ih san et miş ise şüp he siz Al lah o ni me ti nin ese ri-
ni ku lu nun üze rin de gör me yi se ver.” (Ha di si Ah med rivâyet et miştir. 

el-El bâ nî Miş ka tu’l-Me sa bih’de sa hih ol du ğu nu be lirt mek te dir.)

Na maz ve İn san lar İçin Ziynet

1- Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “Siz den her han gi bir kim-
se ya da siz ler bu la bil se niz, iş kı ya fet le ri dı şın da cu ma gü-
nü ne has alt lı üst lü iki el bi se edin me si nin ne za ra rı var!” 
(Ha di si Ebû Dâ vûd rivâyet et miş olup, Ca miu’l-Usul’ün mu hak ki ki se ne di sa hih tir 

de miş tir.)

2- Câ bir ra dı yal la hu anh de di ki: En maroğul la rı Gaz ve si’n-
de Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem ile bir lik te ga za ya çık tık. 
Ben bir ağa cın al tın da bu lu nu yor ken an sı zın Ra sû lul lah sal-

lal la hu aley hi ve sel lem’i gör düm.

Ben: “Ey Al lah’ın Ra sû lü göl ge ye bu yur.” de dim.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem göl ge ye ge ldi, se lam ve-
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rdi ve bi ne ğin den indi. Kü çük acur ta ne le ri ge ti rdim ve on-
la rı Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in önü ne ko ydum.

Al lah Ra sû lü: “Bu nu ner den bul du nuz?” di ye sor du.

Ben: “Me di ne’den çı kar ken be ra be ri miz de al dık.” de dim.

Benim bir ço ba nım or ta ya çı ktı Üze rin de ol duk ça yıp-
ran mış iki el bi se ol du ğu gö rü lüyordu. Ra sû lul lah sal lal la hu 

aley hi ve sel lem ona ba ktı ve şöy le derdi: “Bu nun bun lar dan 
baş ka el bi se le ri yok mu?”

Ben: Var, onun ken di si ne giy sin di ye ver di ğim, hey be-
de iki el bi se si da ha var.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Onu ça ğır ve o el bi se le-
ri ni gi yin sin.” bu yur du.

Ço ban ge ldi ve iki el bi se yi (alt lı üst lü) gi yi ndi ve gi tti.

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Al lah boy-
nu nu vu ra sı ca ni ye böy le ya pı yor du ki? Böy le si da ha ha yır-
lı de ğil mi?”

Ço ban Al lah Ra sû lü ’nün söz le ri ni du ydu. Ço ban bu nu 
hay ra yo ra rak: “Al lah yo lun da ey Al lah’ın Ra sû lü.” de di. Ra-
sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem de: “(Evet) Al lah’ın yo lun da!” 
bu yur du.

Ve adam ger çek ten Al lah cihâd ederken öl dü rü lür. (Ha-

di si İmam Mâlik ve Ha kim rivâyet et miştir. Ca miu’l-Usul’ün mu hak kı kı, se ne di ha-

sen dir de miş tir.)

Te miz lik İs lâm' dan dır

1- Câbir b. Ab dul lah de di ki: Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve 

sel lem evi miz de bi zi zi ya re te gel di. Sa çı da ğı nık ve kir len miş 
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bi ri si ni gör dü. Şöy le bu yur du: “Bu, sa çı nı dü zel te ce ği bir 
şey (bir ta rak) bu la ma dı mı?” Bir baş ka adam gör dü. Onun 
da üze rin de kir li el bi se ler var dı. Şöy le bu yur du: “Bu el bi-
se si ni yı ka ya cak bir su bu la ma dı mı?” (Ha di si Ah med ve baş ka la rı 

rivâyet et miş olup, Ha kim sa hih ol du ğu nu be lirt miş, Ze he bî de bu hu sus ta ona mu-

va fa kat et miş tir.)

2- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “Her ki min 
sa çı var sa ona ge re ken iti na yı gös ter sin.” (Ha di si Ebû Dâ vûd rivâyet 

et miş olup, Ha fız İbn Ha cer Fet hu’l-Bâ rî’de ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

3- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “On şey 
fıt rat tan dır: Bı yık la rı kes mek, sa ka lı koy ver mek, mis vak 
kul lan mak, su yu is tin şak et mek (bur na çek mek), tır nak la-
rı kes mek, par mak bo ğum la rı nı yı ka mak, kol tuk al tı nı yol-
mak, etek tra şı ol mak, su ile is tin ca (tuvalet temizliği) yap-
mak ve maz ma za (ağ zı çal ka la mak).” (Müslim)

4- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “Beş şey fıt-
rat tan dır: Sün net ol mak, etek tra şı yap mak, tır nak la rı kes-
mek, kol tuk alt la rı nı yol mak ve bı yık la rı kes mek.” (Bu hâ rî ve 

Müslim)

5- Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “Eğer üm me ti me -ya da 
in san la ra- zor luk ver me ye ce ği mi bil sey dim, on la ra her 
na ma za du ra cak la rı va kit mis vak kul lan ma la rı nı em re der-
dim.” (Bu hâ rî ve Müslim)

6- Al lah Ra sû lü sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Mis vak 
ağ zın te miz le yi ci si, Rab b’in rı za sı nı da ka zan ma ya se beb-
tir.” (Ne sâî ve baş ka la rı rivâyet et miş olup, Ne ve vî ve baş ka la rı da sa hih ol du ğu nu 

be lirt miş ler dir.)
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Ba zı İs lâmî Âdâ blar

1- Yü ce Al lah şöy le bu yur mak ta dır: 

“Bir se lâm ile se lâm lan dı ğı nız da siz de on dan da ha gü-
ze li ile se lâ mı alın ve ya ay nı sıy la kar şı lık ve rin.”  (en-Ni sa, 4/86)

2- Al lah Ra sû lü (sa lât ve se lâm ona) bu yur du ki: “İn-
san lar ara sın da Al lah’a en ya kın olan ki şi on la ra ön ce se-
lâm ve ren dir.” (Ebû Dâ vûd, Ah med rivâyet et miş olup, se ne di sa hih tir.)

3- Ab dul lah b. Amr’dan rivâyete gö re bir adam Ra sû-
lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e: İs lâ m’ın han gi daha ame li ha-
yır lı dır di ye sor du. Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le 
bu yur du: “Ye mek ye di rir sin, ta nı dı ğın ve ta nı ma dı ğın kim-
se le re se lâm ve rir sin.” (Bu hâ rî ve Müslim)

4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Nef sim 
elin de ola na ye min ede rim ki, iman et me dik çe cen ne te 
gir eme ye cek si niz. Bir bi ri ni zi sev me dik çe de iman et miş 
ola maz sı nız. Yap tı ğı nız tak dir de bir bi ri ni zi se ve ce ği niz 
bir hu su su si ze gös te re yim mi? Ara nız da se lâ mı ya yı nız.” 
(Müslim)

5- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “Bi nek li yü-
rü ye ne, yü rü yen otu ra na, az sa yı da ki ler çok sa yı da ki le re 
se lâm ve rir.” (Bu hâ rî ve Müslim)

6- Enes’den şöy le de di ği rivâyet edil miş tir: “Ra sû lul lah 
sal lal la hu aley hi ve sel lem bir kaç ço cu ğun ya nın dan geç ti de on la-
ra se lam ver di.” (Bu hâ rî ve Müslim)

7- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ki tap eh li 
si ze se lam ve re cek olur lar sa siz de: “Ve aley kum” diyiniz.” 
(Bu hâ rî ve Müslim)
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8- İm ran b. Hu sayn’dan rivâyete gö re bir adam Pey-
gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem’e ge le rek: “es-Se lâ mu aley-
kum” de di. Onun se la mı nı al dı, son ra adam otur du. Pey-
gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem: “On” bu yur du. Bir baş ka sı gel di. 
O da: “es-Se la mu aley kum ve rah me tul lah” de di. Yi ne onun 
se lâ mı nı al dı otur du. Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem: 
“Yir mi” de di. Da ha son ra bir baş ka sı gel di ve: “es-Se la mu 
aley kum ve rah me tul la hi ve be re kâ tu hû” de di. Pey gam ber 
sal lal la hu aley hi ve sel lem onun da se la mı nı al dı ve adam otur du, 
Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Otuz” de di. (Bun lar la ka sıt 
ha se ne le rin sa yı la rı nı be lirt mek tir.) (Tir mi zî ve Ebû Dâ vûd rivâyet 

et miştir. el-El bâ nî ve baş ka la rı ha sen ol du ğu nu be lirt miş ler dir.)

9- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “Bir eve gir-
di ği niz va kit, o ev hal kı na se lam ve ri niz. Çı kıp git ti ği niz 
tak dir de o ev hal kı na da se lâm ile ve da la şı nız.” (Ha di si Bey hâ kî 

rivâyet et miş olup, el-El bâ nî Miş ka tu’l-Me sa bih’de ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

10- Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Ev-
la dım sen ai le nin ya nı na gir di ğin va kit se lam ver. Bu hem 
se nin için, hem de ai le hal kın için be re ket olur.” (Ha di si Tir mi zî 

rivâyet et miş olup, el-El bâ nî, Miş kâ tu’l-Me sa bih’de di ğer rivâyet yol la rı da gö zö nün de 

bu lun du ru la rak ha sen dir, de miş tir.)

11- Yi ne Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu-
yur muş tur: “Se lam dan ön ce sö ze baş la yan kim se ye siz ce-
vap ver me yi niz.” (el-Hil ye’de rivâyet edil miş olup, el-El bâ nî Sil si le’de ha sen 

ol du ğu nu be lirt miş tir.)

12- Yi ne Al lah Ra sû lü sal lal la hu aley hi ve sel lem şöy le bu yur-
muş tur: “Siz den her han gi bir kim se kar de şiy le kar şı laş-
tı ğı tak dir de ona se lam ver sin. Ara la rın da bir ağaç ya hut 
bir du var ya da bir taş en gel olur, son ra onun la kar şı la şır sa 
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yi ne ona se lam ver sin.” (Ha di si Ebû Dâ vûd rivâyet et miş olup, el-El bâ nî: 

Se ne di sa hih tir, de miş tir.)

13- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Bir top-
lu luk yol da git tik le ri tak dir de on lar dan bi ri le ri nin se lam 
ver me si ye ter li ol du ğu gi bi, otu ran bir top lu luk ara sın dan 
bir ki şi nin se la mı al ma sı da ye ter li dir.” (Ha di si Ebû Dâ vûd rivâyet 

et miş olup, el-El bâ nî: Se ne di ha sen dir de miş tir.)

14- Câ bir’den rivâyete gö re o şöy le de miş tir: Ra sû lul-
lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bir ih ti ya cı gör mek üze re be ni gön-
der di. Son ra o yol da gi der ken ben ona ye tiş tim (ra vi ler den 
Ku tey be: Na maz kı lar ken de miş tir) ve ben ona se lam ver-
dim, ba na işa ret et ti. İşi ni bi ti rin ce be ni ça ğır dı ve şöy le 
de di: “Az ön ce sen ba na se lam ve rir ken ben na maz kı lı yor-
dum.” (Müslim) O sı ra da yü zü nü do ğu ya doğ ru çe vir miş idi. 
(Ya ni bi ne ği do ğu ya dön müş tü.)

15- İbn Ömer’den de di ki: Bi lal’e; Pey gam ber sal lal la hu 

aley hi ve sel lem’i na maz kıl mak ta iken baş ka la rı se lâm ver dik-
le ri tak dir de se la mla rı nı na sıl al ıyor du, di ye sor dum. Bi lal: 
Şöy le ya par dı dedi ve eli ni yay dı. (Ebû Dâ vûd ve Tir mi zî rivâyet et miş 

olup, Tir mi zî sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

Ha dis her han gi bir kim se eğer na maz kı lan bi ri si ne se-
lam ve re cek olur sa, ona söz söy le me den işa ret ile se lam 
ve re ce ği ne de lil dir.

Kur’ân oku yan, zik re den ve ders ve re ne de se lâm ver-
mek bu na gö re ön ce lik le ca iz dir.
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Ön gö rü len Tokalaşma dır, Öpüş mek De ğil 

1- Ebû’l-Hat tab Ka ta de de di ki: “Enes’e Ra sû lul lah sal-

lal la hu aley hi ve sel lem’in ashâbı toka la şı yor muy du?” di ye sor-
dum. O: “Evet.” de di. (Bu hâ rî)

2- Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “İki Müslüman kar şı la şır 
da tokalaşır lar sa mut la ka ay rıl ma dan ön ce on la ra mağ fi ret 
olu nur.” (Ebû Dâ vûd ve baş ka la rı rivâyet et miş olup, Ri ya zu’s-Sa li hin mu hak kı ki-

nin de be lirt ti ği üze re di ğer şa hit le ri ile ha sen bir ha dis tir.)

3- Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “Ya rın siz le re, si ze gö re kalp-
le ri İs lâ ma kar şı da ha in ce bir ta kım kim se ler ge le cek ler dir.” 
(Pey gam ber Ye men li le ri kas te di yor du.) Eş’ari ler gel di ler, 
ara la rın da Ebû Mu sa el-Eş’ari de var dı. Me di ne’ye yak laş tık-
la rın da re cez vez nin de şun la rı söy le me ye baş la dı lar: 

“Ya rın sev dik le ri miz le ka vu şa ca ğız; 

Mu ham med’e ve onun ashâbı na”

Me di ne’ye gel dik le rin de toka yap tı lar. On lar ilk toka-
la şan kim se ler ol du lar. (Ah med rivâyet et miş olup, el-Mün zi ri, se ne di 

Müslim’in şar tı na gö re sa hih tir de miş tir.)

4- Yi ne Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “Mü’min mü’min ile 
kar şı la şır, ona se lam ve rir, eli ni tu tar, onun la tokalaşırsa 
her iki si nin de gü nah la rı ağa cın yap rak la rı nın sav rul du ğu 
gi bi sav ru lur, dö kü lür.” (Mün zi ri, et-Ter ğib’de rivâyet et miş ve ben ra vi le ri 

ara sın da cerh edil miş bi ri si ol du ğu nu bil mi yo rum de miş tir.)

5- Enes ra dı yal la hu anh de di ki: Bir adam: “Ey Al lah’ın Ra-
sû lü, biz den her han gi bir kim se kar de şi ve ya ar ka da şı ile 
kar şı la şır sa onun önün de eğil sin mi? di ye sor du. 

Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Ha yır” bu yur du. 
“Pe ki onun la ku cak la şıp öpü şür mü?” di ye sor du. Pey gam-
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ber sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Ha yır” bu yur du. Adam: “Pe ki elin-
den ya ka la yıp onun la toka laş sın mı? di ye sor du. Pey gam-
ber sal lal la hu aley hi ve sel lem: “Evet” bu yur du. (Ha di si Tir mi zî rivâyet 

et miştir. Ha sen bir ha dis tir, de miş tir. Ri ya zu’s-Sa li hin mu hak kı ki de bu hu sus ta ona 

mu vâ fa kat et miş tir.)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ashâbı yol cu luk tan 
gel dik le ri va kit bir bir le riy le ku cak la şır lar dı.

Elin öpül me si me se le si ne ge lin ce, bu hu sus ta pek çok 
ha dis ve ashâba da ir rivâyet ler var dır. Bun la rın top la mı bu 
işin Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’den sa bit ol du ğu na de lil-
dir. Bu ne den le eğer mü te keb bir bir eda ile eli ni uzat mı yor 
ve bu te ber rü ken ya pıl mı yor ise, el öp mek adet ol ma ya-
cak sa, mu sa fa ha da büs bü tün ih mal edil me ye cek ve öpü-
len el al na ko nul ma ya cak olur sa, alim bir kim se nin eli ni 
öp me nin ca iz ol du ğu nu gö rü yo ruz. (el-El bâ nî, Sil si le tu’l-Aha di si’s-

Sa hi ha’dan kı sal ta rak nak le dil miş tir.)

“Ka dın lar la To ka laş mam”

1- Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “Ben şüp he siz ka dın lar la 
tokalaşmam. Be nim yüz ka dı na bir söz söy le mem tek bir 
ka dı na söz söy le mem gi bi dir.” (Ha di si Tir mi zî rivâyet et miş olup, ha sen, 

sa hih tir de miş tir.)

2- Âi şe ra dı yal la hu an hâ de di ki: “Ha yır Al lah’a ye min ede-
rim onun eli bey’at leş ti ği va kit as la bir ka dı na do kun ma dı. 
On la rla bey’at leş me si an cak; ben se nin le şu hu sus üze ri ne 
bey’at leş tim, sö zü nü söy le mek ile ger çek le şi yor du.” 

3- Yi ne Al lah Ra sû lü şöy le bu yur muş tur: “Siz den her-
han gi bi ri ni zin ba şı na de mir den bir şiş so kul ma sı, ken di-
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si ne he lal ol ma yan bir ka dı na do kun ma sın dan da ha ha yır-
lı dır.” (Ha di si Ta be râ nî rivâyet et miştir. el-El bâ nî Sil si le tu’l-Aha dî si’s-Sa hi ha’da 

sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

Hap şır ma ve Es ne me Âdâ bı

1- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Mu hak-
kak Al lah hap şır ma yı se ver, fa kat es ne mek ten hoş lan maz. 
Siz den her han gi bir kim se hap şı rır ve Al lah’a ham de der se 
onu du yan her bir Müslümanın ona “yer ha mu kel lah” de-
mek gö re vi dir. Es ne me ye ge lin ce o şey tan dan dır. Siz den 
her han gi bir kim se nin es ne ye ce ği ge lir se gü cü yet ti ğin ce 
onu ge ri çe vir sin. Çün kü şey tan siz den es ne yen bir kim se-
ye gü ler.” (Bu hâ rî)

Müslim’in bir rivâyetin de ise şöy le de nil mek te dir: “Siz-
den her han gi bir kim se “ha ha” de di mi şey tan ona gü ler.”

2- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Siz den 
her han gi bir kim se hap şı rır sa ‘el ham du lil lah’ de sin. Kar-
de şi ya da ar ka da şı da ona: ‘Yer ha mu kel lah’ de sin. Ona 
“yer ha mu kel lah” de di mi (hap şı ran): ‘Yeh di ku mul la hu ve 
yus li hu bâ le kum (Al lah si ze de hidâyet ver sin ve hâli ni zi 
ıs lah et sin)’ de sin.” (Bu hâ rî)

3- Yi ne Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “Siz den her han gi bir 
kim se hap şı rır da Al lah’a ham de der se siz de ona ‘yer ha-
mu kel lah’ diyiniz. Eğer Al lah’a ham det mez se ona ‘yer ha-
mu kel lah’ de me yi niz.” (Müslim)

4- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Siz den 
her han gi bir kim se es ne di ği tak dir de eliy le ağ zı nı ka pat sın. 
Çün kü şey tan gi rer.” (Müslim)
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5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem hap şır dı mı eliy le ya 
da el bi se siy le yü zü nü ka pa tır ve böy le lik le se si ni al çal tır dı. 
(Ha di si Tir mi zî rivâyet et miş, ha sen, sa hih bir ha dis tir de miş tir.)

6- Al lah Ra sû lü sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Hap şı-
ra na üç de fa ‘yer ha mu kel lah’ de. Eğer da ha faz la hap şı rır sa 
yi ne ona ‘yer ha mu kel lah’ de, is ter sen de de me.” (Ebû Dâ vûd ve 

Tir mi zî rivâyet et miş olup, el-El bâ nî: Ha sen li gay ri hi bir ha dis tir de miş tir.)

7- Nâ fi’den rivâyete gö re bir adam İbn Ömer’in ya nın-
da hap şır dı. ‘El ham du lil lah ve’s-se la mu alâ Ra sû lil lah (Al-
lah’a hamd Ra sû lul lah’a se lâm ol sun)’ de di. İbn Ömer de di 
ki: “Ben de El ham du lil lah ve’s-se la mu alâ Ra sû lil lah (Al-
lah’a hamd Ra sû lul lah’a se lâm ol sun)” de rim, fa kat böy le 
de ğil, Ra sû lul lah bi ze sa de ce “El ham du lil lah alâ kül li  hâl 
(Her du rum da Al lah’a ham dol sun) de me mi zi öğ ret ti (ve’s-
se la mu alâ Ra sû lil lah de sin, de me di).” (Ha di si Tir mi zî rivâyet et miş, 

el-El bâ nî ha sen bir ha dis tir de miş tir.)

Bu ha dis bi ze Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in öğ ret-
tik le ri ne bağ lı kal ma nın da ha uy gun ol du ğu nu ifa de et-
mek te dir.

“Ağar mış Saç la rın Ren gi ni De ğiş ti rin; 
Fa kat Si yah tan Ka çı nın”

1- Yü ce Al lah bu yur du ki: “Hem Pey gam ber si ze ne ver-
di ise onu alın, ne yi ya sak et ti ise de sa kı nın.”  (el-Haşr, 59/7)

2- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Bı yık la-
rı ke si niz, sa kal la rı bı ra kı nız ve me cu si le re mu ha le fet edi-
niz.” (Müslim)

3- Yi ne Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “Ya hu di ler le, Hıris-
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ti yan lar (saç la rı nı) bo ya maz lar. Siz on la ra mu ha le fet edi-
niz.” (Bu hâ rî)

4- Câ bir ra dı yal la hu anh de di ki: Mek ke’nin fet hi gü nü Ebû 
Ku hâ fe (Ebû Be kir ra dı yal la hu anh’ın ba ba sı) ge ti ril di. Sa ka lı, 
ba şı be yaz kır çi çek le ri ni an dı rı yor du. Ra sû lul lah sal lal la hu 

aley hi ve sel lem şöy le bu yur du: “Bu nu bir şey ler le de ğiş ti ri niz, 
fa kat si yah la bo ya mak tan ka çı nı nız.” (Müslim)

5- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem bu yur du ki: “Âhir za-
man da bir top lu luk bu lu na cak ki on lar bu si yah renk le (saç 
sa kal la rı nı) -gü ver cin le rin kur sa ğı gi bi- sim si yah bo ya ya-
cak lar. On lar cen ne tin ko ku su nu al ma ya cak lar dır.” (Ya ni 
cen ne te ilk gi ren ler le bir lik te ol ma ya cak lar dır.) (Ha di si Ebû 

Dâ vûd ve Ne sâî rivâyet et miş, el-El bâ nî Miş ka tu’l-Me sa bih’de sa hih ol du ğu nu be lirt-

mek te dir.)

6- İbn Ömer’den rivâyete gö re Pey gam ber sal lal la hu aley hi 

ve sel lem kö se le den ya pıl mış na lın lar gi yer, sa ka lı nı ala çeh re 
ve za fe ran ile sa rı ya bo yar dı. İbn Ömer de bu nu ya par dı. 
(Ne sâî rivâyet et miş, el-El bâ nî, Miş kâ tu’l-Me sa bih’de sa hih ol du ğu nu be lirt miş tir.)

7- İbn Ab bas de di ki: Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 
ya nın da, kı na ile (sa çı nı sa ka lı nı) bo ya mış bir adam geç ti. 
Al lah Ra sû lü: “Bu ne ka dar da gü zel” bu yur du. Da ha son ra 
kı na ve ke tem ile (sa çı nı sa ka lı nı) bo ya mış bir baş ka ki şi 
geç ti. Bu se fer: “Bu öte kin den da ha gü zel” de di. Da ha son-
ra sa rı ya bo ya mış bir baş ka ki şi geç ti. Bu se fer: “Bu, bun-
la rın hep sin den da ha gü zel” bu yur du. (Ha di si Ebû Dâ vûd rivâyet 

et miş, el-El bâ nî Miş ka tu’l-Me sa bih’de, se ne di cey yid dir, de miş tir.)

8- Yi ne Al lah Ra sû lü bu yur du ki: “Ağar mış saç la rın renk-
le ri ni de ğiş ti rin ve Ya hu di le re ben ze me yin.” (Ha di si Ne sâî rivâyet et-

miş olup, Ca miu’l-Usul’ün mu hak kı ki şa hid le ri se be biy le sa hih bir ha dis tir, de miş tir.)
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9- Os man b. Ab dul lah b. Mev hib de di ki: Um Se le me’nin 
ya nı na gir dim. Bi ze Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in saç la-
rın dan kı na ya kıl mış saç lar gös ter di. Bir baş ka rivâyet te şöy-
le de nil mek te dir: Pey gam ber sal lal la hu aley hi ve sel lem’in ha nı mı 
Um Se le me ken di si ne Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in sa çı-
nı kır mı zı ya bo yan mış ren giy le gös ter di. (Bu hâ rî)

10- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem En sar dan sa kal la rı 
ağar mış, yaş lı bir ta kım kim se le rin ya nın dan geç ti ve şöy le 
bu yur du: “Ey En sar top lu lu ğu, sa kal la rı nı zı kır mı zı ya ya da 
sa rı ya bo ya yı nız ve ki tap eh li ne mu ha le fet edi niz.” (Ha di si Ah-

med rivâyet et miş olup, Ha fız İbn Ha cer, Fet hu’l-Bâ rî’de ha sen ol du ğu nu be lirt miş tir.)

11- İmam Ah med -Al lah’ın rah me ti üze ri ne ol sun-’den 
nak le dil di ği ne gö re bu şe kil de bo ya mak va cip tir. Yi ne on-
dan ge len rivâyete gö re bir de fa da hi ol sa va cip tir. On dan 
ge len bir di ğer rivâyete gö re o: “Her han gi bir kim se nin bo-
ya ma yı ter ket me si ni ve böy le ce ki tap eh li ne ben ze me si ni 
hoş gör mü yo rum.” demiştir. Si ya ha bo ya mak nok ta sın da 
on dan, şa fi iler den gel di ği gi bi iki rivâyet gel miş tir. Meş hur 
rivâyete gö re mek ruh tur, ha ram ol du ğu da söy len miş tir. 
Bu yol la ted lis ya pan (ya ni al da tan) kim se için ise, böy le 
si ya ha bo ya ma nın ya sak ol du ğu da ha da pe ki şir. (Bu gö rüş le ri 

İbn Ha cer, Fet hu’l-Bâ rî, X, 335’de zik ret miş bu lun mak ta dır.)

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’e 

Kar şı Gö re vi miz

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in bir ta kım hak la rı ve ona 
kar şı bir ta kım gö rev ler var dır. Müs lü man kim se bun la rı ye-
ri ne ge ti re cek olur sa Al lah nez din de bu nun fay da sı nı gö rür 
ve Yüce Allah Pey gam be r sal lal la hu aley hi ve sel lem’in şe fa ati ni na-
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sip ede rek onu mut lu eder. Onun Hav zı ’na var mak la ona lü-
tuf ta bu lu nur. Hav zı ’nın Kev ser su yun dan ona içi rir. 

1- Pey gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem’i ca nı mız dan, 
eşi miz den, mal ve ço cuk la rı mız dan da ha çok sev mek.

2- Yal nız ca Yüce Allah’a da vet et mek, sa de ce on dan 
yar dım di le mek, doğ ru luk, ema net, gü zel ah lâk ve bu na 
ben zer Kur’ân-ı Ke rim’de ve sa hih ha dis ler de ge len bü tün 
emir le rin de ona ita at et mek.

3- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in sa kın dır dı ğı şirk ten 
sa kın dır mak. Şirk; iba de ti Al lah’tan baş ka sı na yap mak tır. 
Pey gam ber le re ve ve li le re dua et mek, on lar dan im da da 
gel me le ri ni, yar dı ma koş ma la rı nı is te mek gi bi. Al lah Ra-
sû lü şöy le bu yur muş tur: “Her kim Al lah’tan baş ka sı na dua 
ede rek, Al lah’a or tak koş tu ğu hâl de ölür se ce hen nem ate-
şi ne gi rer.” (Bu hâ rî)

4- Kur’ân’ın ve Al lah Ra sû lü nün ha ber ver di ği sı fat la-
ra iman et mek. Al lah’ın Ar şı üs tün de ol du ğu na inan mak 
gi bi. Bu da Yüce Allah’ın: “O (za tıy la ve sı fat la rıy la) en yük-
sek Rab bi nin is mi ni tes bih et.”  (el-Ala, 87/1)  buy ru ğu ile Pey-
gam be ri miz sal lal la hu aley hi ve sel lem’in: “Şüp he siz Al lah ki tap ta 
şöyle yaz dı: Rah me tim ga za bı mı geç miş tir. O ki tap, onun 
ya nın da Ar şın üze rin de dir.” (Bu hâ rî ve Müslim) gi bi buy ruk la rın 
tah ki ki dir.

Yü ce Al lah’ın işit me siy le, gör me siy le ve il miy le kul la rıy-
la bir lik te ol du ğu na inan mak da bu ka bil den dir. Çün kü Yüce 
Allah şöy le bu yur mak ta dır: “Bu yur du ki: ‘Kork ma yın. Çün kü 
ben si zin le be ra be rim. İşi tir ve gö rü rüm.”  (Ta ha, 20/46)

5- Müs lü man la rın bir gö re vi de o şe refli Pey gam ber, 
doğ du ğu ve onu pey gam ber ola rak gön der di ği için Yüce 
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Allah’a şük ret mek tir. Onun sün ne ti ne sım sı kı sa rıl mak tır. 
Pa zar te si gün le ri oruç tut mak da bu gö rev ler den dir. Çün-
kü bu  gün de oruç tut ma ya da ir ona so ru lan so ru ya şöy le 
ce vap ver miş tir: “Bu be nim doğ du ğum gün dür. O gün de 
pey gam ber ola rak gön de ril dim ve (Kur’ân) o gün de üze ri-
me in di ril di.” (Müslim)

6- Son ra ki le rin ih das et tik le ri Pey gam be ri miz sal lal la hu 

aley hi ve sel lem’in do ğum gü nü do la yı sıy la top lan ma ya (mev-
li de) ge lin ce Al lah Ra sû lü, ashâb-ı ki ram ve ta bi in böy le 
bir işi bil mi yor lar dı. Eğer böy le bir top lan tı ter tip le mek te 
(ih ti fal) bir ha yır bu lun say dı on lar biz den ön ce bu işi ya-
par lar dı. Al lah Ra sû lü de bi zi bu işi yap ma ya ir şad eder di. 
Ni te kim bun dan ön ce ki ha dis te be lir til di ği üze re do ğum 
gü nü olan pa zar te si gü nü  oruç tut ma yı bi ze gös ter di ği 
gi bi. Ay rı ca şu nu be lir te lim ki, Al lah Ra sû lü ay nı za man da 
pa zar te si gü nü de ve fat et miş tir. Do la yı sıy la bu gün de se-
vin mek onun ölü mü ne üzül mek ten da ha ön ce lik li bir iş de 
gö rül me me li dir.

7- Bu gi bi top lan tı la ra har ca nan mal lar, eğer Al lah Ra-
sû lü nün şe ma ili ni, sî re ti ni, ah lâ kı nı, ede bi ni, al çak gö nül-
lü lü ğü nü, mu ci ze le ri ni, ha dis le ri ni, ri sa le ti nin baş lan gı-
cı nı teş kil eden tevhîde da ve ti ni ve di ğer fay da lı hu sus la rı 
açık la mak için har can say dı, eğer Müslüman lar bu nu bu 
şe kil de yap sa lar dı, el bet te Yüce Allah da Ra sû lü ’ne yar dım 
et ti ği gi bi Müslüman la ra da yar dım ve za fer ve rir di.

8- Al lah Ra sû lü’ nü ger çek ma na da se ven bir kim se için 
önem li olan onun emir le ri ne uy mak, sün ne ti ge re ğin ce 
amel et mek, Kur’ân’ına gö re hü küm ver mek ve ona çok ça 
sa lât ve se lam ge tir mek tir. 
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Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in 
Ah lâ kı yla Be zen mek
Eğer ger çek ten Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’i se ven 

bir kim se ise niz onun ah lâ kı ile ah lâk la nı nız.

1- Çir kin ve ha ya sız ca söz ve dav ra nış la rı ter k et me li. 
Bu ise çir kin ve kö tü olan her  tür lü söz ve ya ame li kap sar.

2- Se si al çalt ma lı, ko nu şur ken se si faz la yük selt me me-
li dir. Özel lik le çar şı pa zar, mes cid, top lan tı ve bu na ben zer 
yer ler de -eğer ha tib ya da va iz de ğil ise- yük sek ses le ko-
nuş ma mak ge re kir.

3- Her han gi bir kim se den ge len bir kö tü lü ğe iyi lik le kar-
şı lık ve re rek onu ber ta raf et me li dir. Kö tü lük ya pa nı affet mek 
ve onu sor gu la ma mak la, onu ce za lan dır ma mak su re tiy le ve 
on dan da rıl ma mak la, onu ba ğış la mak la ger çek le şir. 

4- Hiz met çi le ri ya hut ar ka daş la rı mı zı, ço cuk la rı mı zı, 
öğ ren ci le ri mi zi, eşi mi zi hiz met te ku sur et tik le ri tak dir de 
azar la ma yı ve onlara si tem et me yi ter k et mek.

5- Gö re vi ek sik siz yap mak, baş ka sı nın hak kı nı ek sik 
ver me mek; ta ki onu ni ye bu işi yap tın ya hut ni ye böy le 
yap ma dın di ye rek bi zi kı na mak ya da si tem et mek zo run-
da bı rak ma ya lım.

6- İs tis na lar dı şın da gül me yi ter ket mek ge re kir. Ge nel-
de gül me miz gü lüm se me şek lin de ol sun.

7- Za yıf, yok sul ve ka dın la rın ih ti yaç la rı nı gör mek te 
ge cik me ye lim. Bü yük len me den ve çe kin me den on lar la 
bir lik te yü rü ye bi le lim.

8- Ha nı ma ev iş le rin de yar dım cı ol mak. İs ter se bu bir 
ko yu nu sağ mak ya hut bir ye mek pi şir mek ve ya baş ka bir 
yol la ol sun.
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9- En gü zel el bi se le ri gi yin mek; bil has sa na maz, bay-
ram ve top lan tı lar da bu na dik kat et mek.

10- Bü yük len mek si zin yer de ye mek ye mek, bul du ğu 
ye me ği ye mek ve az ye mek ile ye tin mek.

11- Ye ri ka zmak, top rak ta şı mak su re tiy le da hi ol sa ça-
lı şan lar la or tak ha re ket et mek, on lar la bir lik te ça lış mak ve 
bü yük len me di ği ni or ta ya koy mak için bu iş ten mem nun 
ol du ğu nu or ta ya koy mak.

12- Had di aşan ve mü ba la ğa ya ka çan öv gü le re ra zı ol-
ma mak. Kul için sa bit olan ve onun sa hip ol du ğu hak, fa zi-
let ve ha yır sı fat la rı ile ye tin mek.

13- Çir kin ve ka tı söz ler ve ha ya sız ca ifa de ler -şa ka yol-
lu da hi ol sa- söy le me mek.

14- Kö tü bir söz söy le me mek ve kö tü iş yap ma mak.

15- Kar deş le ri miz den hiç bir kim se ye hoş ol ma yan bir 
şe kil de kar şı lık ver me mek.

16- Gü zel ko nuş mak ve tat lı söz ler söy le mek.2 

17- Çok şa ka yap ma mak ve sa de ce doğ ru yu söy le mek.

18- İn san la ra ve hay van la ra mer ha met ede rek Yüce 
Allah’ın rah me ti ne nâ il ol ma ya ça lış mak.

19- Cim ri lik ten uzak dur mak. Çün kü Al lah da in san lar 
da cim ri li ği sev mez ler.

20- Er ken uyu mak ve iba det, ça lış mak ve gay ret gös-
ter mek için uyan mak.

21- Mes cid de na ma zı ce ma at le kıl mak tan ge ri kal ma-
mak.

22- Ga zap tan ve ga za bın so nuç la rın dan sa kın mak. Kı-
zıl dı ğı tak dir de ko ğul muş şey tan dan Al lah’a sı ğın mak.



23- Sus ma ya dik kat et mek, çok ça ko nuş ma mak. Çün-
kü çok ko nuş mak ki şi nin aley hi ne ya zı lır.

24- An la ya rak, dü şü ne rek Kur’ân’ı oku mak ve baş ka-
sın dan din le mek

25- İk ram edi len ko ku yu red det me mek, özel lik le na-
maz es na sın da her za man ko ku  kul lan mak.

26- Mis vak kul lan mak. Çün kü o ol duk ça fay da lı dır, 
özel lik le de na maz vak tin de.

27- Kah ra man ol mak, ki şi nin aley hi ne da hi ol sa hak kı 
söy le mek.

28- Kim olur sa ol sun na si ha tı ka bul et mek ve na si ha tı 
red det mek ten sa kın mak.

29- Eş ler ve ço cuk lar ara sın da ve bü tün amel ler de ada-
let li ol mak.

30- İn san la rın ezi yet le ri ne kat lan mak ve on la rı ba ğış-
la mak; ta ki Al lah da bi zi ba ğış la sın.

31- Ken di miz için sev di ği miz şe yi, in san lar için de 
sev mek.

32- Gi rer ken, çı kar ken, kar şı la şır ken ve çar şı ve pa zar-
lar da çok ça se lam ver mek.

33- Sün net-i se ni ye de va rid olan se lâm laf zı ile se lam-
laş ma ya dik kat et mek. Bu da “es-se la mu aley küm ve rah-
me tul la hi ve be ra ka tu hû” söz le ri dir. Ha yır lı sa bah lar, iyi 
ak şam lar ya hut hoş sa fa gel din gi bi ifa de ler, se la mın ye ri ni 
tut maz. An cak se lam dan son ra bun lar söy le ne bi lir.

34- Gö rü nü şü ve gi yi mi te miz ol mak.

35- Ağa ran saç la rı n renk le ri ni sa rı ve ya kır mı zı de ğiş-
tir mek ve bu hu sus ta si yah tan ka çın mak, böy le ce Al lah Ra-
sû lü’ nün em ri ne uy mak.

Peygamberimiz’in Kişisel ve Ahlâkî Özellikleri
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36- Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in: “Si zin ar ka nız da 
sa bır gün le ri var dır. Bu gün ler de si zin üze ri niz de bu lun-
du ğu nuz bu hâle sım sı kı sa rıl mak kar şı lı ğın da siz den el li 
ki şi nin ec ri var dır. “Ey Al lah’ın Ra sû lü, biz den mi yok sa on-
lar dan mı? O: “Ha yır siz den (el li ki şi nin)” bu yur du. (İbn Nasb, 

es-Sun ne ad lı ese rin de rivâyet et miş, el-El bâ nî şa hit le rin se ne diy le sa hih ol du ğu nu 

be lirt miş tir) Buy ru ğu nun kap sa mı na gi re lim di ye Ra sû lul lah 
sal lal la hu aley hi ve sel lem’ın sün net le ri ne sım sı kı sa rıl mak.

37- Al lah’ım, Ki ta bı’ nın ve Pey gam be ri nin sün ne ti ge-
re ğin ce amel et me yi bi ze na sip et. Onu sev me yi, ona ta bi 
ol ma yı ve onun şe fa ati ne eriş me yi de bi ze ih san et. 

Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’in Yü ce Ah lâ kı

“Ey yü ce lik le rin aşık ol du ğu ve bü yük le rin aşk ile bağ-
lan dı ğı ah lâ ka sa hip olan ki şi. 

Şa yet sen bir din ge tir me miş ol say dın, tek ba şı na o ah-
lâk bir din ola rak or ta ya çı kar ve nu ruy la her ta ra fı ay dın-
la tır dı. 

O müs tes nâ ya ra tı lı şın da sa hip ol du ğun özel lik ler gü-
zel leş tir di se ni. Şe refli ve üs tün ki şi ler sı fat la ra bağ la nır, on-
la ra şevk du yar lar. 

Cö mert lik et tin mi cö mert li ğin le en uzak nok ta la ra ula-
şır sın ve be re ket li yağ mur la rın ya pa ma dı ğı nı ya par sın.

Affet ti ğin va kit güç lüy ken ve güç sa hi bi ola rak affe der-
sin, ca hil ler se nin affı nı kü çüm se ye mez ler.

Mer ha met et tin mi de sen bir an ne ya da ba ba gi bi sin, 
mer ha met li ler se dün ya da an cak bu iki si dir ler.



Ve eğer öf ke le nir sen şüp he siz ki bu hak adı na bir öf ke dir, 
ne ki nin ne de kin dar lı ğın se bep ol du ğu bir öf ke de ğil dir.

Hoş nut olur san Al lah’ın rı za sı için hoş nut olur sun, fa-
kat ço ğu kim se nin hoş nut lu ğu ise zo ra ki bir hoş nut luk tur, 
ri ya kâr lık tır.

Hut be irad et tin mi mec li si kap la yan bir şe kil de min-
der ler sar sı lır ve kalp ler ise ağ lar lar. 

Ve eğer hü küm ve rir sen şüp he olun maz o hü küm de. 
San ki ha sım ta rafla ra se ma dan bir hü küm gel miş gi bi dir.

Ve eğer bir söz alır ya da ve rir sen se nin bü tün ahid le rin 
bir me su li yet tir ve ve fa kâr lık tır.

Ey Ab dul lah’ın Oğ lu, se nin le, hak ile ger çek leş ti mü sa-
ma ha kar olan o din. Üs tün bir hidâyet di ni dir o. 

Tev hid üze re bi na edil miş ve o bir ha ki kat tir ki; bu ha-
ki ka ti hik met sa hip le ri ve akıl lı lar za ten yük sek ses le di le ge-
tir miş ler dir.

Se nin bu di nin de sa de ce Al lah’tır. Bü tün ya ra tıl mış la-
rın üze rin de ve in san lar onun bay ra ğı al tın da eşit tir bir bir-
le ri ne.

Di nin ko lay lık tır, ha li fe lik bey’at tir, iş ler is ti şa re ile dir, 
hak lar ise öde nir.

Fa kir le rin hak kı nı al dın zen gin ler den, ha yat hak kı na 
sa hip ol mak ta hep si eşit tir.

Ro ma ’da hu kuk çu la rın eri şe me dik le ri nok ta ya biz le ri 
eriş ti ren şe ri ati ne zul met ti ler.

Al lah’ın se la mı üze ri ne ol sun, sa bah vak tin de de ve le re 
tür kü söy le yen ki şi kal dık ça ve çöl de hız lı yü rü yen di şi de ve 
bu lun duk ça.     (Şa ir Ah med Şev ki’nin Di va n’ın dan)
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Has san, Ra sû lul lah sal lal la hu aley hi ve sel lem’i 
Sa vu nu yor

Sa vaş toz la rı nı ko par tan at la rı mız eğer su lan ma-
sa, kay be de lim on la rı ve on la rın va ra cak la rı yer Ke dâ ’dır 
(Mek ke’nin üst ta rafla rın da bir yer.) 

On lar hız lı ca çı kar ken mız rak uç la rıy la ya rı şır lar ve 
omuz la rı üze rin de çok gü zel mız rak lar var dır.

Bi zim at la rı mız öne doğ ru iler le yip du rur ken (Mek-
ke’nin) ka dın la rı, ör tü le ri ni on la rın üze ri ne atı yor lar.

Biz den yüz çe vi re cek olur sa nız (Al lah’a) gü ve ni riz ve 
Mek ke fet hi ta hak kuk eder ve ör tü ler açı lır.

Ak si tak dir de sa bır la sa va şa ca ğı nız bir gü nü bek le yi niz 
ve Al lah o gün de di le di ği ni aziz kı la cak tır.

Al lah’ın emi ni Cib ril ara mız da dır bi zim, Ru hu’l-Ku-
düs’ün za ten kim se den gi ola maz. 

Al lah bu yur du ki: Ben se ni bir kul ola rak gön der dim. 
Hak kı söy le yen bir kul; sı na ma nın fay da ve re ce ği va kit te.

Ve ben bu na şa hit lik et tim, hay di kal kın onu tas dik edi-
niz, siz ler ise, ha yır kalk ma yız ve is te me yiz, de di niz.

Ben den Ebû Süf yan’a şu ha be ri gö tür ki; sen bom boş 
ve kor kak bi ri si sin.

Bi zim kı lıç la rı mız se ni kö le et ti (men su bu ol du ğun) 
Ab dü’d-Dar ko lu na da ca ri ye ler efen di ol du.

Sen, Mu ham med’i hic vet tin, ben de ce vap ver dim onun 
adı na, bun dan do la yı da mü kâ fa tı mı Al lah’tan uma rım

Ona denk ol ma dı ğın hâl de onu hic ve der sin ha, si zin 
kö tü nüz kim se fe dâ ha yır lı nı za ol sun.
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Ara nız dan Al lah Ra sû lü’ nü hic ve den de, onu öven de, 
ona yar dım cı olan da bir dir.

Be nim se ba bam, ba ba mın ba ba sı ve be nim şe ref ve 
hay si ye tim, si ze kar şı, Mu ham med’in şa nı na fe da ol sun.

Dilim ku sur suz dur, pek kes kin dir, o akıp gi den bir par-
lak su dur, sar kı tı lan ko va lar bu lan dır maz onu.”
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