
(Geçen sayıdan ı!enm) 

MERHAMETi VE 
ŞEFKATİ 
Affı için verdiğimiz . 
örnekler, aynı .zamanda 
O'nun cihan§ümfıl eıısiz 

merhametinin de en 
güzel örneklerini teııkil 

eder.· 
Kur'an-ı Kerim'de 
Allahu Teala, RasOl-i 
Eki;em'e hitabim: 
"Biz seni ancak iüemlere 
rahmet olarak 
gönderdik." buyuruyorsa, 
Fahr-i Kılinat Efendimiz, 
sanki · Rahmet-i 
İHihiyyenin tecessüm 

• etmi§ bir tecellisiydi. 
Sırf O'nun varlığ;ı kılinat 
için en büyük rıilımettir. 
Yine ayet-i kerimede: 
"An dolsun, size i~lnlzden 
öyle bir peygamber geldi 
ki,-zahmet ~ekmeniz 
O•nn · incitir ve üzer, 

. sizin üzerinize !;Ok 

düşkündllr. lUü'minlere 
karşı RAtlF ve RABlM: 
(çok yuniuı;ıak 
davranıı;ılı, ı;ıefkatli ve 
merhametli} dir."o.ı 

buyuruluyor. Allfi.h-u 
Teala RasOl-i Ekrem'i, 
kendine has olan RA 'OF. · 
RAHİM isimleriyle · 
tavsif etmektedir. 

11MUHAKKAK. 
SEN 

· GOZEL 
AHLAK 

OZERESiN." 
(el-Kalem: 4) 

HAOiSLERLE 
RESOLULLAH'IN . 

AHLAKINDAN 
ÖRNEKLER 

-2-

Selôhoddln POLAT .ı 
O'nun merhametine . bundan püyük delil olabilir rili? İnsanların . iman 

edip, iki cihanda ines'ud olma~arına çok dü§kündü, 

O'nun bu hali,_ Kur'an'da §öyle ifadesini bulmaktadir: 
"Bn .Knr'an'a iman etiniyorlar diye arkalarından esef ederek, neredeyse 
kendini heli.\k edeceksin.''9s Hakikaten de hayatı boyunca bütün ka~gısı, 
ümmeti olmu§tur. Dualarında, seedillerinde daima ümmeti için ahiret 
saadetini niyaz etmişı;a, Mi'rac'da HuzOr-u nahi'de ·ümmetiııin felahinı . 
istemiııtir. Mahı;ıer gün{i- h~rkes kendi baııının derdine düııerken, · O yine 
ümmetinin §efaatini düııünecektir~7. 

(93) El-Enblytl.: 107 
(94) et-Tevbe Süresi: 9/27 
(95) el-Kehf Sılresi: 1Şj6 

(96) MUslim, iman: 346 
(97) MUslim, lman: 335-346, 
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Bu tüm insanlığa §amil merhametini bir hadis-i şeriflerinde kendisi 
şöyle ifade ediyor: "BenimJ.e ümmetimin misali, şu adama benzer: 
Adam ateş yaktı, pervaneler ve bazı böcekler · ateşin etrafına ti§ii§tiiler. 
Onlar süratle kendilerini ateşe atıyorlar, o da onların ateşe düşmelerine 
engel olmağa ~ıyor. :işte ben de size karşı böyleyiın. ~iz cehenneme 
doğru süratle gidiyorsunuz, ben de eteğinizden tutıııuşuııı size ı:niiJıi 

olmağa çalı§ıyorum. (Sizi cehennemden kurtaracak şeylere davet 
ediyoruııı) ."9s 

Kavmi O'nun davetine kulaklarını tıkayıp, üstelik eza, cefa etmeğe 
başladıklan zaman Cebrail (a.s.): "Ey Muhammed, Allah~u Teala 
kavminin siına yapt~ğı muameleyi çok iyi biliyor. Dağlar meleğitti 
emrine gönderdi." dedi. O esnada dağlar meleği' Rasülulli:l.h'ı selii.mladı 
ve: "Ya Rasülallah, istersen emret, şu dağları onların tepesine geçireyim 
ve onları helak edeyim." dedi.· Rasülullah ise: "Hayır, belki Allah-u 
Tei:l.la onların soyundan kendine iman eden nesiller çıkarır." diye cevap 
verdi99, 

Hz. Enes rivayet ediyor: "Rasülullah derdi ki:. Namaz kıldırırken biraz 
uzatmak isterim, fakat o esnada bir çocuk ağlaması i§iti.rim de, 
(belki cemaat içinde namaz kılmakta olan) annesinin lı:albi mailzun 
olur diye, namazı kısa keserim."ıao Ne ince ve za:df bir şefkat ve 
merhamet örneği. 

Yine Enes (r.a.) anlatıyor: "Rasülullah insanlarm en hafif namaz 
kıldıram idi."l<U 

Ayrıca namaz kıldıranlara da, hasta, zaif ve ihtiyarları düşünerek kısa 
ve hafif kıldırmalarını emrederdiıil2, 

Hz . .Aişe diyor ki: "Rasülullah bazı anı.elleri işlerneyi çok sevdiği ve arzu 
ettiği halde, müslümanlar da kendisini taklid ederler de bu arneller 
üzerlerine farz kılınır korkusuyla, terkederdi."ıQa 
Ashabmın kendilerini tamamen ibadete verip, dünyayı, nefislerini ve 
ailelerini terketıııelerine mi:l.ni olurdulil4. 

Meseıa, kendisi visal orucu (iftar etmeden peşpe§e oruç) tuttuğu halde, 
ashabını bundan menederdi. "Siz yapİyorsunuZ ya." · dediklerinde: "Beni 
Rabbim yedirip içiriyor." derdiıııs. 

Farz olur korkusuyla, teravih namazını üç gün cii.nıide. kıldıktan sonra 
terkedip evinde tamamladı. Teravih asr-ı saadette cemaatle kılınınazdı. 
Daha sonra Halife Hz. ömer devrinde cemaatle kı~ağa ba§lanmıştırıoo. 
Mi'rac'da, ümmetille çok ağır geleceği korkusuyla elli vakit namazın be§ 
va:kte indirilmesi için yaptığı ricalar . hepimizin malümudurıo7, 
Bir hadts-i şeriflerinde: ''Eğer ümmetiine meşakkat vernıiyeceğini 
bilseydim, her nanıaz esnasında misvak kullanmalannı emrederdim."ıoa 
buyuruyor. 

Yine ümnıetine kar§ı.:§efkatinden dolayı: ''Kime kötülük etmiş veya 

(98) Müsllm, fedail: 17 
(99) Buhar:!, bed'ül halk, 7: MUslim, cihad: 191 

(100) Buhiı.rt, ezan, 65, 123, MUslim, salat, 191, 192, E. Davud, salat: 123 
(101) Müsllm sala.t: 189 
(102) MUslim: ı; 'llil.t: 183, 188 
(103) Buhar:!, teJ.eccUd, 5: MUslim, mUsafirin, 77: E. Davud, tetavvu': 12 · · · · 
(104) Müsllm, nlkll.h, 5-8, sıyam: 56-61 
(105) Müsllı:n, sıyam: 55-61 
(106) Tecrid-1 sarih terc.: IV, 75, 76 
(107) Buhar:!, sslat: 1 
(108) Buhar:!, teınennt, 9, savm. 27; MUslim, taharet, 42; E. Davud, taharet: 25 · 



kötü söz söylemişsem, o sözümü onun için rahmet, temizlik ve Sana 
yıı.Innlık vasıtası kıl." diye dua ederdi. (Şayet es~kaza ehemmiyetsiz de 
olsa birini incitirsem, o kimseye kat kat mükŞ.fatlar ilisan eyle, demek 
istiyordu. )1.09 . 

· Hz. Aişe: ''Rasfilullah, iki işten birini tercih etmek hus1isunda muha.yyer 
bırakıhrsa, kolay olanını tercih ederdi.'• diyorno. 

İbn-i Mes'ud (r.a.) diyor ki: "Bıkkınlık vermemesi için, Rasülullah bize 
devamlı değil, iştiyaklı olduğumuz zamanlar va'zederdi."ıu 
Yapınağa muktedir olamayacakları hükümler eıııredilir diye, ashabını 
Iüzumsuz olarak çok soru . sormaktan menederdi. lımide Sftresi, Ayet: 
lOl'de, çok soru sorarlarsa, ho§larma gitmeyecek hükümlerin 
eıııredileceği belirtilmektedir. 
Fakirierin gönlünü almak ve onların kırık gönüllerini tamir etmek için, 
sık sık onları ahiret nimetleriyle müjdelerdi. 

Mescid-i Nebevi'yi süpüren fakir bir zenci vdrdı. Bir gün Rasülullah 
onu göremeyince nerede olduğunu sordu. Öldüğünü söylediler. Onun· 
ö!Unıüne kimse ehemmiyet vermemi§ti. Rasülullah: ''Bana haber 
vermeniz gerelanez miydi?" dedi ve gidip onun kabri yanmda iki relt'at 
namaz -kıldı. Sonra: "Allii,h'ım, bu kabirierin içini nur ile doldur, benini 
naınazuıı sebebiyle nurlandır.'' diye dua ettiıı2, 

Medine'nin uzak bir mahallesinde §iddetli bir hastalığa yakalantnı§ 
fakir bir kadın vardı. İyile§me ümidi zayıftı. Rası1lullah, vefat ederse 
kendisine haber verilmesini, cenaze namazını kendisinin kıldıracağını 
söyledi. Kadın, Rasülullah'm istirahat vakti olan yatsıdan sonra vefat 
ettiğinden, rahatsız olmasın diye dü§ünerek haber vermediler. Daha 
sonra kadının defnedildiği haberini alınca, ashabıyla beraber gidip 
tekrar cenaze namazını kıldıııa. Bu ve buna benzer hareketleriyle bütün 
fakirierin gönlünü alınış oluyor, ümmetine de aynı şekilde yapmalarını 
ta'lim ediyordu. 

Mus'ab b. Umeyr (r.a.) naz ve niyaz içinde büyümüş bir kimse idi. 
Müslüman olunca babası onu terketti. Bir gün Rasülullah .onu eski 
ve yırtık elbiseler içinde gördü. Eski durumunu hatırladığı Mus'ab'm 
bu hale düşmesi, kendine .çok dokundu ve ağladıı.u. 

Cahiliye arapları yanmda bir adamın kölesinin, o adamm atı kadar dahi 
kıymeti yoktu. Efendisi isterse onu öldiLT'Ür, her türlü eziyet! yapar, 
mes'ul olmazdı. Fakat Rasülullah bu kimsesiz ve sahipsiz, başvuracak 
merciieri. olmayan zavallıların en büyük ha.misi qldu, 

Bir gün Ebfi Zer (r.a.)'ı kölesiyle aynı elbiseyi giy-miş olarak gördüler. 
Sebebini sorduklarmda: ''Ras1ilullah'm: Köleleriniz. kardeşlerinizıllr. . 

Allah onları sizin himil.yenize veı·miştir. Onlara yediğinizden yedirin, 
giydiğinizden giydirin, onlara güçleri yetmeyeceği şeyleri emretm~yin, 
şAyet arnrederseniz yardmı edin, dediğini işittim." diye cevap verdlliıı, 
İbn-i Mes'nd (r.a.) anlatıyor: "Bir gün kölemi kırbaçlıyordum. Arkamdmı 

(109) Buba.rt, daa.vat, 34: Müsllm, birr, 90-95; Müsned: II, 817, 390, 449, 488 
(110) Bubart, meılll.kıb, 23; edeb, 80, hudud, 10; Müslim, fedilll: 77, 78 
(111) Bubari ilm, 11, 12; Müsllm, münafikun, 82, 83; Tirmizi, edeb: 72 
(112) Buba.rt: sala.t, 72; cenalz, 5, 55, 66: Müsllm, cenlllz, 71: E. Davud, cen9.iz: a. 
(113) Nesa!, cen!Uz: Asn saadet: II, 120 
(114) Asn saadet: II, 132 
(11li) Bubart, iman, 22; ıtk, 15; edeb. 44; M;üslim, iman, 88, 40: E. t!avud, 123: 

Tirmizi. b1rr: 29 
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bir ses i§ittim, bir de ne· göreyim, Rasfılullah §öyle diyordu: Ey İbn-i. 
lUes'ud, Allatı'ın senin üzerindeki kudreti ve kuvveti, senin bu köle 
üzerindeki kudretinden daha büyiiktür.·•~ı6 

Araplar }{Ölelerini cariyeleriyle evlendirirler, sonra da kendi canlarının 
istediği zaman ayrılmaları için zorlarlar ve ayırırlardı. Bu §ekilde bir 
harekete maruz kalan .bir köle, Rasülı,ıllah'a müracaat edip . hakkının 

. müdafaa edilmesini istedi.- Bunun üzerine Rasülullah, minbere çıkıp 

§Öyle bir hitabede bulundu: "Size ne oluyor ki, kölenizi cariyenizia 
. evlendiriyorsunuz, sı:mra onları birbirlerinden ayırıyo~sunuz. Böyle 
yapmayın, ~ünltü boşama bakin kocaya" aittir, başkası müdahale 
edeınez."ı.ı7 

!'. 

Kainatın Serveri'nin merhameti~ hayvanları bile içine almıştı. Araplıw, 
hayvanlarma ~ok vahşice muamele · ederlerdi. Yolculuk esnasında 
develerin damarını delerek . kanını ~kerler, hörgücünden yağ ~ıkarıp, 
yerlerdi. Bu ameliye.}i canlı develer üzerinde yaparlardı. C.anlı hayvan!~uı .· 
nisancılılc talimlerinde Jıedef yapar~ardı. Süs için hayvanların boynuna, 
bı~kla gerdanlık şeklinde şekiller· çizerlerdi. Kuyruklarım keserlerdi. 
Rasülullah bütün bunları yasakladıns. Onların da acı hissine sahip 
·.olduğunu ifade etti. Hayvanların tanınması için vücutlarına çizilen 
işaretlerin, vı:ı.cutıarının duygusu az olan yerlerine ve küçük olarak 
yapılmasını emrettıııo. 

Böyle yahşi bir kavnıe, her canlı nıahlı1ka yapılan iyi muamelenin ecri 
olduğunu, çölde susuz kalmış bir köpeği, bir kuyudan ayakkabısı ile su · 
çıkararak sulayan bir kimsenin bu hare_ketinden dolayı cennetlik 
olduğunu, bir kedinin aç kalıp ölmesine sebep olan bir kadının da bu 
harel{etinden dolayı cehennemlik olduğunu söylüyorduı2o. 

Bir gün açlıktan karnı içine çökmü§ bir deve gördü. "Hayvanlarınızdan 
dolayı All~h'ın size. azap etmesinden korkunuz." buyurduızı. 

Bir defasında Hz. 4işe'nin, bindiği deveye sert muamele yaptığını 

görünce: ''Rıfk (yumuııak _muamele) dan mahrum olan kimse, bütün 
hayırlardan mahrum olmuş demektir." buyurduı2'2. 

Bir yolculuk esnasında, saliabeler serçeye benzer kırmızı bir ku§un 
yuvasından yavrularını almışlardı. Bunun üzerine anaları gelip ba§larının 
üzerinde çırpınınağa başladı. Rasülı.İllah durumu öğrenince: "Bu hayvana 
niçin eziyet ediyorsunuz? Verin ona yavrularını." dediı~s . 

. Rasülullah, çocukları da çok severdi ve mü§fik davranırdı. Asrımızın 
pedagogları şefkat ve sevginin çocuğun terbiye ve karakterindeki . 
mü~bet tesirlerini anıatmakla bitiremiyorlar. En büyük eğitimci olan O, 

·ondört asır evvel bu prensibe göre hareket ediyordu. 

Hz. Enes diyor ki: "Ailesine ve çocuklara kar§!. Rasülullah'dan daha 
merhametli bir kimse görmedim. Oğlu İbrahim, Medine köylerinden 

· biı;inde sütannesi yanında bulunuyordu. RasüluÜah bizimle beraber 
yürüyerek oraya kadar gider, İbrahim'i görür ve dönerdi."l24 

(116) Buhar!, cihad, 49; MUs1im, lman, 34; cihad, 58; E. Diıvud, menllsik: 41 
·(117) ilmi Mace, talil.k: 31 
(118) MUslim, Kitab'ül-libas. 
(119) MUslim, say d ve zeblllh: 57 
(~0) Betal'ül-Ebtal: 53 
(121) Ebu Davud, cihad; Asrı saadet: II, 130 
(122) MUslim, birr, 74; İ. Mace,. ed eb, 9; Müsned: IV, 362, 366 
(123) Eb Davud, cihad: 112 
(124) MUslim, fedail: 63 



üsame b. Zeyd (r.a.) diyor ki (Peygamberimiz'in azadlı kölesi Zeyd'in 
oğludur): ''Rasıilullah küçüklüğümde bir dizine beni, diğer dizine torunu 
Hasan'ı oturtiır, bizi kucaklayarak şöyle dua. ederdi: Allah'un, ben 
onları seviyorum ve merhamet ediyorum, Sen de onlara merhamet et." 
Yolda rastladığı çocuklara selam verir, onları hayvanına bindirir-ı2s, 

onlarla şakalaşırdı. Bir defasında çocuklan yarış yaparken görmüş, 
onlarla beraber koşmuştu. 
Ashab'dan Cilbir b, Semü·re anlatıyor: "Bir gün Rasülullah'ı evine 
giderken takibettim, yolda rastladığı bütün çocukları sevdi ve okşadi126. 
Bir bedevi, Rasülullah'ın çocukları sevdiğini görünce hayret etti ve: 
"Siz çocukları sever misiniz, biz çocukları katiyen sevmeyiz ve öpmeyiz." 

dedi. Buna karşı Rasülullah: "AHalı senin kalbinden merhameti 
yokettiyse ben ne yapabilirim?" buyurduı21. 

Bir harb esnasında, düşman çocuklarından birkaçının öldürülmüş 
olduğunu görünce, çok müteessir olmuştu. Sahilbiler: "Ya Rasülallah, 
bunlar müşrik çocukları değiller· mi, niçin üzülüyorsunuz ?" dedikleri 
zaman: "Çocukları öldürmeyiniz, her çocuk isıarn _fıtratı: üzere doğar. 
Anası, babası onu hıristiyan, yahfidi ve mecfisi yaparlar." dediı2s, 

Bir gün Rasülullah'a, kızı Zeyneb haber göndererek, çocuğunun ölmek 
üzere olduğunu bildirdi ve gelmesini rica etti. Rasülullah: "Veren de, 
alan da Allah'dır, ecel deği~mez, sabretsin." diye haber gönderdi. 
Fakat Hz. Zeyneb gelmesi için ısrar edince, asM.bıyla beraber gitti. 
Can çekişmelde olan çocuk kucağına verilince, gözleri yaşardı. Ashab: 
"Bu ne hilldir ey Allah'ın Rasülij ?'' dedikleri zaman: "Bu Allah 
tarafından kulların kalbine konmuş olan meriıamettir. Allah merhametli 
lmllarına merhamet eder." buyuı;-duı2s. 

CÖMERTLİGİ 

Ganimetierin beşte biri Rasül-i Ekrem'in hissesi idi. Hayatında_ şahsına 
ii.it olmak üzere akılları durduracak kadar ganimet eline geçmişti. Mesela 
sadece Huneyn gazasında elde edilen ganimetlerden, hissesine sekiz bin 
koyun, 4800 deve, 8 bin kıyye gümüş düşmüştü. Kendisine birçok 
kıymetli hediyeler gönderilirdi. Bu malları . elinde tutsaydı ne kadar 
büyük. bir servete sahib olacağı kolayca takdir edilebilir. Fakat eline 
ne geçtiyse hepsini dağıttı. Sadece ailesinin bir se~elik yiyeceğini ayırır, 
geri kalanını dağıtırdı. Çok zaman bunları da dağıtıp sene dolmadan 
bitirir, .bazan ailece açlık çektikleri zamanlar oluı;du. Fakat bütün · 
aileleri O'nun bu hayatından memnundular. İla hadisesinde kendinden 
boşanmaları hususunda serbest bıraktığı halde, Rasfılullah'ın yanında 

kalıp bu hayat tarzını tercih etmeleri bunun delilidir. 

Şimdi O'nun insanı hayretlerde bırakan eşsiz cömertliğine birkaç misal 
verelim: 

Hz. Cabir: "Rasfılullah'dan ne istendiyse hayır demedi." diyorıao. Şair 

Hassan b. Sabit (r.a.) O'nun bu durumunu şu şiirinde ne güzel ifade 

(125) E. Davud, Kitab'Ul-Edeb. 
(126) Asr-ı saadet, II, 125 (l\1Usl1m' den naklen) 
(12'7) MUslim, fedail: 64 
(128) l\Iüsned: III, 345 
(129) Buhari, cenil.iz, 33; merdll,. 9; iman, 9; tevhid, 2; MUslim ceniliz: ll 
(130) Müsl!m, fedail: 56, 57 
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ediyor. Anlam olarak: "Ancak teııehhüdde (§aha.det getirirken) LA dedi 
· (LA ArapÇada hayır ve yok manasınadır). Eğer te§ehhüd olmasaydı 
ağzından hiçbir zaman ıa sözü çıkmayacaktı. 
Eğer birisi bir §ey ister de, o istenen §ey yanında bulunmazsa: Sonra 
elime geçtiği zaman veririm, diye söz verirdi."ıaı. 
Adamın biri: ~'Ey Allah'ın Rasiilü, infak et (dağıt, cömert ol), Allah'ın 
seni fakir kılacağından korkma." demi§ti. Bu söz çok. ho§Una gitti1a2, 
Enes (r.a.) diyor ki: "Rası'llullah yarın için hiçbir §eyi saklamaz ve 
alıkoymazdı.'•ıas 

Cömertlikte o derece e§sizdi ki,. elinde ihtiyacından fazla bir mal kaj,lr 
da onu dağıtamazsa rahatsız olurdu. Ukbe b. Haris rivayet ediyor: 
"Bir gün Rasiilullah bize ikindi namazını kıldırdıktıi:o. sonra, süratle 
safların arasından geçerek evine gitti. Bir müddet sonra . geri döndü 
ve §öyle dedi: "Evde bulunan bir miktar altın ha tırıma geldi. Elimde 
kalır korkusuyla hemen gidip on1an dağıttım.''ı34 

Ebti Zer (r.a.) diyor ki: "Bir gün Hz. Peygamber'le gidiyorduk. Uhud 
Dağını göstererek bana §Öyle dedi: Ey Ebti Zer, şu Uhud Dağı altın 
olsa da bana verilse, üç günden fazla yammda kalmasına gön1üm razı 
olmazdı. Ancak borcumu ödemek için ayırdığım hariç."ıss 
Allahu Teala isterse O'nun için Mekke vadisini altın yapacağını 

bildirmi§ti. Fakat O: ''istemem ya P..abbi. Bir gün aç olayım, bir gün 
tok olayım, Aç olunca sabredeyim, tok olunca şükredeyiın." demi§tirıae. 
Son hastalığı . esnasında, Hz. Aiııe'ye yanındaki altınları dağıtınasım 
söyledi, sonra kendinden geçti. Ayıldığı zaman hemen dediğini yapıp 

. yapmadığını Hz. Aiııe'ye sordu. O da, kendisiyle me§gul olduğu için 
yanından. ayrılamadığını söyledi, Bunun üzerine altınları · getitrtti ve: 
"Muhammed, yanında buıılar olduğıı halde Rabbına kavuşursa, hali nice 
olur?" dediıa1, 

Bir kere Fedek reisi, Rasülullah'a dört deve yükü mal hediye göndermi§ti. 
Bunları sattırıp parasının bir kısmıyla bir yahudiye olan borcunu ödedi. 
Artanını da dağıtınası için Bilal (r.a.)'e verdi ve oruarı dağıtmadan o 
gece eve gitıneyeceğini söyledi. Fakat Hz. Bilal parayı verecek kimse 
bulamadı. Bundan dolayı Rasülullah o geceyi mescidde geçirdi. Ertesi 
sabah Bilal (r.a.) paraları dağıttığını haber verince Allah'a §tikrederek 
evine gittiıas. 

Bir defasında Rası'llullah'a bin dirhem giimüş getirilmi§ti. Bunları bir 
hasırın üzerine koydurdu ve ·oitinceye kadar dağıttı. Gelen kimseyi geri 
çevirmediıa9. 

Bir kadın, Rasül-i Ekreni'e bir elbise hediye etmi§ti. Zaten elbiseye de 
ihtiyacı vardı. Ashabından birisi o elbiseyi sırtında görünce: "Ya / 
Rasiilallah! O ne giizel elbise, onu bana giydirınez misiniz?" dedi. 
Çıkarıp elbiseyi o zata verdi. Rasülullah oradan ayrılınca sahabiler o 
zata çıkı§tılar: "Biliyorsun ki o, kim ne isterse reddetınez. Halbuki 
görüyorsun ki Rasiilullah'ın o elbiseye ihtiyaci vardı. Niçin istedin?" 
dediler. O zat da halis ve sa.nıtmi niyetini §U §ekilde belirtti: 

(131) eş-Şifa: I, 87 
(132-133) Aynı yer. 
(134) Buharl, ezan, 158; el-amel fi's-salat, 18; Nesai, sehv, 104; Müsned: rv, 384 
(135) Buharl, istikraz, 3; MUslim, zekll.t: 31, 32 
(136) Tirmizi, Zühd: 35 
(137) Müsned: VI 86 

'(138) Ebu Davud, 'harac, Babü kabül-ü HedilyA'l Müşriktn. 
(139) Eş-Şifa: I, 86 



"Rasillullah~m vücuduna değen bir elbiseyi, kefen olarak kullanmak 
istedim. Bellti .Allah, o elbisenin -hürmetine beni affeder ve mağfiret 
eder diye dü§ündüm."ı..ıo 
Rasillullah, adaının birine bir vadi dolusu koyun vermi.§ti. O zat bu 
cömertlik karşısında hayretler içinde kaldı ve kavmine dönünce şöyle 
dedi: "Gidiniz müslüman olunnz, Muhammed fakirlikten korkmadan 
çok büyük i.Q.sanlarda bnlunnyor."ı.u 

O'nun bu cömertliği daha nicelerinin müslüman olınalarma sebep 
olıhuştur: 

Hul:ı.eyn savaŞından soma, Safvan b. lİmeyye•ye tam üçyüz deve verdi. 
Bunun üzerine Safvan, müslüman olınak için istediği müddet dolınadan 
müslüman oldu ve şöyle dedi: "İns?DJ.ar içinde en lozdığım Muhammed 
idi. Bugün nazanmda insanlarrp. en sevimlisidir."l<~2 

Yine bir milharebeden soma, Hz. Abbas•a güçlükle taşıyabileceği kadar 
altın verdiı43. · 

HAD!SLERLE 
RESllLULLAH'l 
AID.AKTND.AN 
ÖRNEKLER 

Muavviz b. Afra, lozı ile Rasillullah'a taze salatalılı: göndermişti. O \. 
esnada Rasillullah'm önüne Balıreyu'den gönderilen altın,. gümüş ve 
ziynet eşyalan getirihnişti. Rasillullah onlardan bir aVJ.lg.alıp Afra'nm ~, 
lozma verdi ve ''Bnnlan ziynet olarak kullan." dedi;ı.#: r 

j 

:ı3ir'"defasmda ashabdan bazıları gelerek, Rasillullah'dan. bazı/şeyler 
istemişler, O da vermişti. Nilıayet verecek bir şey kalınaYnıca, ''Bir şey. 
kalmış olsaydı, yine sizden esirgemezdim.'' dediı<~5. 

İslam hukukuna göre, azad edilıniş bir köle ölürse, mallan eski 
efendisine kalır. Rasulullah'm azadlı bir kölesi vefat etmiş, mallannı 
O'na getirmişlerdi. O da bu mallarm hepsini ölen kölenin hemşehrisine 
verdiL-ıo. 

Mikdad (r.a.) diyor ki: "İki arkadaşımla beraber nzun müddet açlılı: 
çekmekten zayıftadık ve gözleriınizde fer kalınadı. Nilıayet Rasillullah'a 
müracaat ettik. Bizi evine götürdü. Üç keçi verdi ve: Bunların sütüyle 
kendinizi besleyin, buyurdu."l47 

Nadiroğullarından Muhayr1k adında birisi ölürken,. yedi tane güzide 
hurma bahçesini Rasillullah'a bıra.kıru§tı. Bu bahçeler, Araplar için 
dünyanıiı en kıymetli mallarıydı. Rasillullah bu bahçelerin hepsini 
umümun istifadesine vakfetti. Gelirleri faitirlere dağıtıiırdıı4s. 

. . 

Rasillullah, Cabir b. Abdillah'a, ''Bahreyn malı .gelirse, şöyle şöyle 
(avucuyla işaret ederek üç avuç) vereceğim.?' diye söz vennişti. Fakat 
mallar gelıneden Rasillullah irtihal etti. Mallar 'gelince .Hz. Ebübekir: 
"Kimin Rasülullah'da alacağı veya va'di varsa, gel<ıin alsın." diye nida 
ettirdi. Bunun üzerine Cabir geldi ve üç avuç para aldıl49, 

Rabiat'ül-Eslemi (r.a.) evleniyordu. Fakat düğün ziyafetinde verecek 
bir şeyi yoktu. Rasülullah gidip kendi evindeki u,nu. alınasını söyledi. 

(140) Buhar!, ·cenil.l.z, 28; NesaL, zinet, 10; Müsned: V, 333 
(141) Müslim, fedail, 57, 58; Müsned: m, 108, 175, 259, 284 
(142) MUslim, fedatl: 59 

· Ü43) eŞ-Şifa: I, 86 
(144) Tirmizi, taharet, 59; Tefslru sftre: 14 (1) ; Müsned: III. 125, 269 
(145) Buhar!, Rikak, bab'üs -sabr an meharimlllah. 
(146) Müsned, m, 195; Asr-ı saadet: II, 178 
(147) Asrı saadet: II, 81 (Müslimden naklen) 
(148) El-!sabe, M'Uhayrık maddesı. 
(149) Müslim, fed!Ul: 60 
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O da gidip aldı ve düğÜn yemeğini hazırladı. Halbuki o esnada 
Rasülullah'ın evinde o undan başka yiyecek yoktuıso. 

Çok sevdiği kızı Hz. Fatıma'nın ev i§leriyle uğra§maktan ve un değirmeni 
çevirmekten elleri yara olmuştu. Babasına gidip: ·"Harp lerde birçok · 
cariyeler alındı. Bana bir tane ver de ev işlerinde bana yardım ~tsin." 

dedi. (Başka bir rivayette bunu söyleyen Hz. Ali'dir.) Buna karşi 

Rasülullah: "Ben, daha suffe fakirlerinin ihtiyaçlarını karşılayamadım. 

Onların birçok ihtiyaçları varken, size nasıl ciiriye verebllirim.'' diyerek 
isteklerini reddettiısı. 

Kendisinin ve yakınlarının mahrumiyeti karşılığında h9.şkalarını tercih 
etmesi en büyük feragatkarlık örneği değil de nedir? 

Rasülullah'ın ancak dört kişinin taşıyabileceği büyüklükte bir kazanı 

yardı. Öğle yemeği bu kazanda pi§irilir, bütün suffeliler etrafında · 
toplanarak, RasÖ.lullah'la beraber yemek yerlerdi. Bazan o kadar 

kalabalık olurdu ki, Rasülullah oturacak yer bulamaz, çömelerek yerdiısa. 

Bütün Arabistan'ın çeşitli yerlerinden devamlı misafirler gelirdi. Bunlarla 
1 . bizzat kendisi meşgul olur, evinde ne var . ne yok onlara ikram eder, 

geceleri kalkıp bir ihtiyaçları olup olınadığın1 sorardı ıs-ı .. Çok zaman 
ashabın fakirlerini evine götürür yemek yedirirdııs5, 

ZÜIIDÜ (DÜNYAYA RAGBET ETMEMESİ) 
VE KANAATKARLlGI · 

İnsanları daima huzursuz eden; cemiyet hayatının candamarı olan 
fazilet . ve. feragatliii.rlılt gibi bütün manevi rabıtaları ortadan kaldıran 
en büyük hastalık, hırs ·ve maddeye esir olmak değil midir? Bütün. 

gayesi, himmeti ve düşüncesi, mal, mülk, ı;nadde, lüks ve gurur olan 
fertlerden meydana gelen cemiyetıerin, bir insan cemiyeti olınaktan 

ne kadar uzaklaştıklarını görüyoruz. Menfaatıeri uğruna birbirlerine 
canavarlar gibi saldırıyorlar. Böyle hasta bir cemiyetin ilacı, Kilinatın 

Efendisi'nin yaşayışını örnek alan, rülıi, manevi hazları ve ahireti 
dünyaya değiŞmeyen fertler yetiştirmektir. 

O, bütün Arap yarımadasırun malları sel gibi kendisine aktığı halde 
bunlara zerre· kadar ehemmiyet vermiyor, el'ine geçen her şeyi bir gün 
bile yanında tutmadan hemen dağıtıyor, ümmetinden en fakir birinin 
yaşayışı gibi hayat sürüyordu. 

Allahu Teala bütün dünya nimetlerini O'na arzetmişti. Bir gün Cebr§,il 
(a.s.) geldi ve: "Ya Muhammed! Cenii.b~ı Hak sana selam ediyor. 
!sterse O'nun için §U dağı altına çevireyim diyor, ne dersin?" dedi. Şu 

(150) Müsned: IV, 58 

(151) Müsned: I, 79 

(153) Ebu Davud, kitab-ul et'Lme; Asr-ı saadet. 

(1.54) E. Davud, kitab-ul edeb. 

(155) Asr-1 sadet, II, 81 (Müsl!ıiıden naklen). 



cevabı verdj: "istemem. Bu dünya, evi olnıayanlarııı evi, malı 
olmayanların malıdır. Dünya malını akılsızlar toplar." ıs B 

Bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki: "Allahu Teala, dilersem benim 
için lUekke vadisini altına ~evireceğini va'detti. Ben de: istemem ya 
Rabbi, bir ~n a~ olayını, bir g·ün tok olayını. A~ olduğuında sabredeyinı, 
tok olduğumcia şükredeyinı, dedim."ıs7 

"Allab'ım! l\Iulıamıned -ailesinin rızlonı,· .yetecek !.adar ilısaıı eyle." 
diye dua ederdiıss .. 

Dünya nimetleri bu kadar önüne serildiği halde, vefat ettiğinde zıı·lu, 

bir yahüdide rehin olarak bulunuyordu. Yahudiden aldığı bir milttar 
buğday karşılığında, zırhını rehin ·olarak bırakmıştıısn. 

ömer b. Hiiris diyor ki: "Rasülullah vefat ettiği zaman evjnde bir raf 
üzerinde yarım ölçek kadar bir arpadan başka hiçbir yiyecek yoktu.''ı'Go 
Bir gün Hz . .Aişe, yeğeni Urve'ye şöyle demişti: "Ey kızkardeşimin oğlu, 
bazan Rasülullah'ın evinde devamlı iki ay ateş yanmadığı olurdu." 

Urve (r.a.) sordu: "Peki teyzeciğim bu müddet içerisinde ne yerdiniz?". 
Hz. Aişe cevap verdi: "Su ve hurma. Bazan da bazı komşular süt 
getirirlerdi. "ıuı 

Rasülullah ve ailesi çok geceyi, akşam yemeği yemeden geçirirlerdi1G2, 
Aileleri, Rasülullah'ın hayatı. boyunca peşpeşe üç gün buğday ekmeği 
ile doymadılar. (Başka bir rivayette: İki gün peşpeşe arpa ekmeği 
yemediler, şeklindedir. Tabii ki olmadığından yiyemiyorlar.)H;a Hz. Aişe: 
"Rasülullah hayatı boyunca günde iki defa ekmekle z.eytinyağ-ı yemedi." 
diyorı'(l4, 

Süheyl b, Sa'd'e:· ''Rasülullah has ekmelt yer miydi?'' diye sprdular. 
"Peygamberliği boyunca irtihaline kadar .asla has ekmek yüzü görmedi." 
diye cevap verdiı·ss. 

Enes (r.a.): "Rasülullah hiçbir zaman yüksek sofrada ve salata gibi 
iştah açıcı yiyeceklerle süslenmiş bir sofrada yemek yemedi. (Yemeği 

yere serilen bir meşin örtü üzeri~de yerlerdi.) Çörek ve kuzu etinin 
yüzünü bile görmedi.'' diyorıll6. 

Eve geldiği zaman zevcelerine: "Yiyecelt bir ı:;ey var nu?" diye sorar. 
"Yol{'' derlerse: "Ben zaten oruca niyet etmiş tim." derdi (tabii nıifile 

oruca)ı•G7, 

Bir gün adamın biri O'ndan yiyecek istemişti. Zevcelerinden birine 
yiyecek vermesi için haber gönderdL O da, evde sudan başka bir şey 

(156) MUsned: I, 242, 258, 300, 301, VI, 71 
(157.) Tirmizi, zübd: 35 
(158) MUSlim, rekailc: 19 
(159) Buhar i, rikak, 17; M !is !im, z!ihd, 18, 19; zekat, 126; Tirmizi, zühd: 38. 
(160) Buhari, vesaya, 1; meğazi, 83; cihad, 61·, 86; hums, 3; M !is !im, vasıyye, 18; . 

İ. Mace, vesaya: ı 
(161) Buhar!, hibe; 1; rikak, 17; et'ıme, 6, 41; MUslim, 28, 30, 31; Tirmizi, kıyame, 

34; Müsned: 1·, 164 
(162) İbni Mace, et'ıme, 49; MUsned: I, 255, 374 
(163) MUslim, zUhd. 22; Bulıari, iman, 22; et'ıme, 23, 27; rikak, 17; Nesai, dulıaya: 37 
(164) MUslim, zühd: 29 . 
(165) Bulıari, et'ıme, 22, 23; İbni Mace, et'ıme: 44 
(166) Buhari, et'une, 8; rikak, 16; Tirmizi, et'ıme, 1; zUhd, 38; İbni Mace, et'ıme, 

20; M!isned: III, 130 
(167) Buhari. Kitab'ul Ed eb. 
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olmadığını bildirdi. Diğer zevcesine haber gönderdi, ondan da aynı 
cevabı aldı:t'tls. 

Hz. Ömer, kendi biliiieti zamanında müslümanların zenginleşip, :refah ve 
lüks e daldıklarını görünce şöyle derdi: "Size ne oluyor ki 'l Ben 
R.asfılnll!Uı'ın bir giin boyunca karnını doyuracak .· a.di bir hnrmayı bile 
bulamadığı zamanları gördüın."'~~s 1 . 
Hz. Peygamber'in yatağı, içi hurma lifleı;i ile dolu bir deride:rı, ibarettiuo. 
Halbuki O'nun zamanında, O'nun sahip olduğu ·memleketlerin onda 
birine sahip olan bir devlet reisi dahi ipekler ve kuştüyü yataklar 
içinde yüzüyorlardı. . 
Abdnilalı b. Mes'nd (r.a.) anlatıYor: "Bir gün Ras1llullah uyuduğu 
hasırın üstünden kalkınca baktım ki, hasır yan tarafınclı .ve yüzünde 
izler bırakmış: Ey Allil.h'ın Ras1llü, sizin içi:tı. bir yatak edinsek, dedim. 
Benim dünya ile ne işim var 'l Ben dünyada, bir ağacın gölgesinde 
dinlenip, sonra orayı terkederek· yoluna devam eden bir yolcn gibiyim. 
(Yani dünya geçici bir konak yeıidir.) dedi.":t7.t 

1' 

İla hadisesi esnasında Ras1llullah, hanımlarından ayrı olarak yaşarken, 
Hz. ömer ziyaretine gitmi§i:i. Odasının o zamanki halini §Öyle tas~ 
ediyor: "RasOlullah bir hasır üzerine yaslanmış, üzerine cübbesini 
çekınişti. 'Üzerinde bu cünuneden başka bir şey yoktu. Hasır böğründe iz 
yapmıştı. Odanın köşesinde bir ölçek kadar buğday,' bir o kadar arpa, 
başucunda da bir pösteki vardi. Bu manzara karşısında kend.lıni 

tutarnayıp ağlamağa başladım. Niçin ağladığıını sordu: Ey Allah'ın 
Rasiilü, nasıl ağlaınayayım. Şu hasır böğrünÜZde iz yapmış, işte her 
şeyipiz şu insana hüzün veren odacığınız. !çinde şU gördüklerimden 
başka bir şey yok. Kayserler ve Kisralar (İran ve Roma hükümdarları) 
nimetler içinde· yüzerlerken, sen Allah'ın Peygamberi olduğun halde 
böyle bir hayat geçiriyorsun, dedim. O zaman: Ey ömer! Dünya nimetleri 
onların, ilJıiret saadeti ve nimetleri de bizim olmasına razı değil misin? · 

. buyurdu. "ı 12 

Rasiilullah'ın hanımı Hz. H af sa diyor ki: "Rasülullah'm yatağı kıldan 
dokunmuş bir keçe idi. İkiye katlardık, onun üzerinde yatardı. Bir gece 
yumuşak olsun diye dörde katlamıştım. Sabah olunca: Yatağıını niı;in 
böyle yaptımz? Ynnıuşaklığı bu gece benim namaza (teheccüde) 
kalkmama mani oli!.n. Onu eski billine getir'l.ıı, dedi."ı 1s 

Hz. Aişe, Ebü Bürde (r.a.)'ye, kalınca bir Yemen Immaşından 
dokunmuş bir cübbe ile bir keçe örtü göstererek: "Vallahi Rasiilnllah 
bu ikisinin içinde vefat etti." dedi174. 

Kendi aile ve yakıniarına da bu s§.de yaşayışı öğretirdi; Bir gün Hz. 
Fatıma'nın bileğinde altın bir bilezik gördü. "Ey Fatıma! insanlar, · 
Peygamber'in kızının kolunda ateşten bir zincir var desinler, bun~ gönlün 
razı olur mu?" dedi. Bunun üzerine Hz. Fatıma o bileziği sattırarak, 
parasıyla bir köle satınalıp azad etti. Rasülullah buiı.u haber alınca: 
"All!Uı'ım, Fatıma'yı ateşten h"Urt.ardığın için Sana şükürler olsun." 
dediua. Kadınlara ziynet takmak Iıelal olduğu halde, kızını, ziynetini 

(168) Asr-ı saadet, II, 106 (Müslimden naklen) 
(169) Müslim, zühd, 34, 35; Tirmizi, zühd, 39; İbni Mace, zühd, 10; Müsned: I, 24 
(170) Buhart, rikak, 17; E. Davud, libas, 42; Tirmizi libas, 27; Müsned: I, 84, 93 
(171) Riyaz'üs-Salihin tei:cemesi, I, 515 (Diyanet yayinıarı); Tirmizi, zühd: 44 
(172) MUslim, ta1ak: 30 
(173) eş-Şifa: I, 110 
(174) MUslim, libas: 34 
(176) Betal'ül Ebtal: 25 



tasadduka teşvik ediyor. !şte O'ndan böyle ders alan sahabiler, tarihte 
e§i görülmemiş feragat ve diğergamlık örnekleri verdiler. O, dünyayı, 

ahiret için erzak elde edilecek bir tarla olarak vasıflandınyordu. 
·Fakat bütün bunların yanında hıristiyanlarm yaptı)5ı gibi, aşırı zühd ve 
nefse eziyetten menediyordu. !slam'da ruhbiiniyet (dünya lazzetlerinden 
ve insanlardan alakayı kesme) olmadıj5ını ilan ediyordu (Bkz. Müsned, 
VI, 226). Çünkü O'nun ahlaki Kur'an'dı. Kur'an'da ise: "Alliih'm helal 
Inidığı temiz şeyleri haram lnlarak, haddi aı;ımaym." (Maide: 87) 
buyurulmaktadır. Ashııbından bazılan insanlardan uzaklaşıp devamlı 
ibadet etmek istemişler, bazıları kadınlara yaklaşmamağa; bazılan 

devamlı oruç tutmağa yemin etmişler, bazılan ibadet etmek için 
hatıımlannı ilimal etmişlerdi. Bütün bunları şiddetle menetti: "Allah'dan 
en ~olt korkanmız benim. Böyle llien gece hem nynr hem namaz kılarıın. 
Bazan orn~ tutar, bazan ütar ederim ve lı:admlarla evlenirim. Kim benim 
sünnetimden yüz ~evirirse benden değildir." buyurdu (Buhaıi, N~ah, 1). 
Zaten fazilet, her ııeyde haddi aşınadan orta yolu takib edebilmektir. 

TEV A1lUU (ALÇAK GöNÜLiiÖLUGU) . 
Herkese karşı mütevazı davranırdı. Gösteriş ve tekeliiliten son derece 
uzak idi. Tarihte birçok muzaffer kumandanlar, ıslahatçılar ve devlet 
adamları gelip geçmi§tir; Fakat çok zaman zafer sarhoşluklan içinde 
kendilerini gurur ve kibire kaptırmışlardir. En zor şey zafer <lri.ında 

tevazu gösterebilmektir, RasOJullah ise, bir yandan eşsiz zaferler 
kazanıyor, bir . yandan da eşsiz tevazu örnekleri veriyordu. 
Alla.hu Teala O'nu, "Hükümdar peygamber'' veya ''Kul peygamber'' 
olmak arasmda · muhayyer bırakmış. O "Kul peygamber'' olmayı terelli 
etmişti. Allahu Teala da bu tevazuuna kıı.rşı O'nu, kıyamet günü 
insanlarm şef<latçısı yaptıı77. 

Meşhur Hatem-I Tai'nin oğlu Adiyy, Mekke'ye Rasülulla.h'ı Eiyarete 
gelmi§ti. Gelirken bir hükümdarla karııılaııacaj5ını zaımediyordu. Çünkü 
bütün Arabistan Rasülullah'ın emri altına ginnişti. Medine'ye gelince 
Rast1lullah onu evine davet etti. Yolda giderlerken, Rasfilullah uzun 
müddet, ayakta bir ilıtiyar kadının ilıtiyaçlannı ·bizzat dinledi. Eve 
vardılı:Iarmda, Adiyy'i içi lif dolu deriden bir minder üzerine oturttu. 
Kendisi de yere oturdu. Bu mütevazı davran!§lan gören Adiyy içinden: 

· "Vallahi bu bir hükümdar olamaz. Ancak olsa olsa bir peygamber olur.'' 
diye düşünüyorduı7a. 

Mekke'nin müslümanlar tarafından fethedildiği günj muzaffer bir 
kumandan olarak Mekke'ye girerken başını o kadar önüne eğmişti ki, 
neredeyse başı bindiği hayvanın sernerinin önüne değece1.-tiı7e. 

Bir gün elinde bir baston olduğu halde ashabmm yanma gelmiş, onlar ,da 
hürmeten ayağa kalltmııılardı. "Acemlerin birbirini ta'zim ederek ayağa 
kalktılı:Ian gibi yapınayılı. Ben de sizin gibi yiyen, i~en, gezen, oturan 
bir kulum.'' buyurduıso. 
Meclislerde kendisi i~ husiısi yer ayırttırmazdı. Başkalarına da böyle 
yapmalannı emrederdi. Bir meclise girdiğinde nerede boş bir yer bulursa 
oraya otururduısı. · 

(177) Eş-Şifa, I, 100-101; Müsned: II, 231 
(178) Betal-ül ebtal: 30-31 
(179) eş-Şifa: I, 102 
(180) eş-Şifa: I 101 
(181) e:.-§!fa: I; 123, 124 
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Methedilmekten katiyen hoşlanmazdı. Bir . gün Amiroğulları'ndan bir 
heyet geldi ve: "Sen bizim seyyidimiz (efendimiz) sin" diyerek söze 
başladılar. "Seyyid ~ncak Allah'tır.•• cevabını verdi. Bu sefer: "Sen 
bizim en faziletHmizsin." . dediler. O zaman: "Ne söylcyecekseniz 
söyleyin, fakat şeytana aJet olmayın." buyurdU182, 
Bir hadis-i şeriflerinde §öyle buyuruyorlar: ''Hıristiyanların peygamberleri 
Hz. lsa'ya methetmekte aşırı gittikleri gibi, beni methetmekte hadde 
tecavüz etmeyin. Ben bir kulum. Bana Allii.b'ın knlu ve peygamberi 
deyin." ısa 
Yine buyurdu: "Beni diğer peygamberlerden üstün tutmayın."ıs.; 

Daima hastaları ziyaret eder, kaba ve yünden dokunmuş elbiseler giyıfr, 
ashabını evlerinde ziyaret eder, icabında eşeğe binrnekten çekinmezdi. 
(Halbuki gururlu kişiler eşeğe binrnekten çekinirler.)'is5 
Beni Kureyza üzerine harbe gidildiği giin, yuları hurma lifinden yapılmış _ 
bir eşeğin üzerine binmiştiısG. 
Medine'nin etrafına hendek kazılırken elinde kazma kürek, elbiseleri 
toz toprak içerisinde ashii.bıyla beraber çalışmıştır.·_ 

Misafirlerini bizzat kendisi ağırlar, hizmetlerini görürdü. Necii.şi'nin 

gönderdiği heyete kendisi hizmet ediyordu. Ashabı: "Ey Allah'ın Rasıilü, 
onlara biz hizmet edelim, siz rahatımza bakın.'' dediklerinde: "Onlar 
bizim arkadaşlarınııza (Habeşistan'a hicret eden sahabilere) yardım ve 
ikraın ettiler. Ben de. onlara ikram etmekten hoşlanıyorum.'• dediıs1. 
Kendi hanımlarının ev_ işlerine ve ashabının işlerine de daima yardımcı 
olurdu. Habbab b. Eret'i vazifeli olarak ·bir yere göndermişti. Rabbab'ın 
evinde başka erkelt yoktu. Kadınlar ise, keçileri sağınayı bilmiyorlardı: 
Rasülullah her gün Rabbab'ın evine gider, keçileri sağardııss. 

Aklında eksiklik olan bir kadın gelip: "Ey Allah'ın Rasıilü, sana 
arzedeceğim gizli bir ihtiyacım var." demişti. Kadınla tenha bir yere 
çekildiler ve kadını sözleri bitineeye kadar dinledits9. . 
Hz. Aişe'ye: "Rasıilullah evde ne yapardı ?'' diye sordular: "Ailelerine 

' yardım ederdi. Ev işlerini görürdü. Elbiselerini diker ve yanıar, 
hayvanları sağar, doyurur, evi süpürür, ·ayakkabısının söltüklerini kendi 
diker, ezan olrununca da hemen namaza çıkardı." diye cevap verditro. 
Pazardan aldığı şeyleri evine kendisi taşır, · "Bir şeyi taşımağa, sahibi 
daha lii.;yıktır.'' buyururduıBı, 

Kendisine seslenenlere: "Lebbeyk (buyurun ıminasına)'' diye cevap 
verirdiı92. 

Bir giin huzüruna giren bir adam titrerneğe başiapııştı. Adama şöyle 

dedi: "SiUtin ol, ben bir hükümdar deı;>iliın. Iiureyş'ten, kurutulmuş ct 
yiyen bir kadının oğluyıım.''i.•3 
Ciibir b. Abdiilah (r.a.) anlatıyor: "Medine'de bir yahudi vardı. 
Hurmaların hasat zamanına kadar bana borç verirdi. Bir yıl hurmalar 

(182) Ebu Davud, edeb, 9; :Müsned: III, 241 
(183) eş-Şifa: I, 101 
(184) Buhari, enbiya, 35; Müslim, fedail, 159; eş-3ifa: I. 10:i 
(185) Tirmizi, cenaiz, 32; İbn-i Mace, et'ıme. 49; ticarat, 66; zühd: 16 
(186) eş-Şifa: I. 102 
(187) eş-Şifa, I, 99; N esai, Kitab'ul Mesacid; As r-ı Saadet: II, 99 
(188) Asr-ı Saadet; H, 99 (Müsnedden naklen) 
(189) 1\iüslim, fe daN, 76; E. Davud, ed eb. 12; Müsned, III, 285; eş-Şifa: I, 102 
(190) Buhari, nafakat, 8; ezan, 44 edeb, 40; Tirmizi, kıyame, 45; Müsned: VI, 49 
(191) Hayat'üs Sehabe 3. 162-163 ' 
(192) Aynı eser 3. 158. 
(193) İbn-i Mace, et'ınıe: 30 



iyi maiısfı.i veriiiecii.. Yahüdı. borciliıu isteme~e gelince, verecek bi.r ;;ıey 
bulıi.ı:nadun. Tehir edip biraz daha müsaade etmesini rica ettim. Yahüdi 
ltabül etmiyordu. Rasülullah durumdan haberdar olınuş, ben yahüdiyle 
konuşurken ashabından bii'kaç kişiyle beraber bahçeme ·geldi. Yahüdiden 
borcun tahirini pea etti. Yahüdi yine kabül e_tmedi. Rasülullah bahçede 
biraz dola;;ıtı. Dönüp yine yahüdiyi ikilaya uğraştı. Fakat o yine 
dii'etiyordu. Ben RasÜlullll.h'a hiırnıa ikram etmi§tim. Onları yedikten 
sonra çardakta _biraz uyudu. Uyandıktan sonra yahüdi ile üçüncü defa· 
konuştu. Yahüdinin ısrar ettiğini görünce, bana: Cabir! Hurınayı topla, 
borcunu öde, bıiyurdu. Allah mu'cize olarak öyle bir bereket ilisan etti 
ki, borcumu ödedikten sonra .hurmalar arttı da."ı9~ Bir dostunun 
meselesini halletmek iç!n bu kadar uğraşması, O'nun bahçesinde 
uyuması, çaresiz kalınca_, ona. borcunu ödemesini emretmesi tevazuundan 
ileri gelen hareketlerdir, 

HAYASI VE İFFETİ 

İnsanı insan. yapan, hayvanlardan: ayıran sıfatiardan biri de hayli. ve 
iffettir; Haya iınan. alameti<lir. Rasülullah bu güzel huylarda da zirvade 
idi. 

Ebü. Said (r.a.) diyor ki: "Rasülullah haya yönünden köşesinde oturan 
bakire bir kızdan daha utangaçtı. Bir. §eyden hoşlanmazsa, biz onu 
yüzünden anlardık. (Yil.ni yüzü _kızarırdı. Fakat suçunu o kimsenin 
yiizüne vurnıazdı).''ı9a 

Adaının birinin yiizünde sarı bir leke gördü. Ondan istikrah etti, fakat 
adama bildirmedi. Adam gidince:, ''Buna. söyleseydiniz de yüiünü 
yıkasaydı ya.'' dediıııa. 

Enes (r.a.) diyor ki: ''Rasülullah sövücü, kötü söz söyleyici, lanet edici 
değildi. Birimize kızdığı zaman:. Ey alnı toprak olasıca, derdi."197 Bu 
söz duadır. Çok namaz kılıp, çok secde ederek alnı toprağa değsin 
demektir. 

Hayatı boyunca en öfkeli zamanlarda dahi, ağzından çirkin bir söz 
duyulmamıştır. 

Herhangi bir kimseden ho§S. gitmeyecek ·bir söz işitecek olursa (;;ıahıs 
belirtmeden) : ''Bir kavıne ne oluyor ki, şöyle ıııöyle diyorlar." diyerek, 
iına yoluyla ikaz ederdiıos, 

Hz. Af§e: ''Rasülullah'ın bir kimseye sövdüğiinü veya kötü söz söylediğini 
duyınadım." diyorı99. Bir §ahsı anesinden daha iyi kim bilebilir ki? 
Yine Hz. Ai§e diyor ki: "Ras1llullah, ııikahlısı veya cariyesi hariç, ıüçbir 
kadına elini. dokundurınaınıştır.ııoo, Kadınlardan biat aİırken de 
tokalaşmaz, sadece sözle blat alırdı/':ıloı 

(194) Buhart, et'ıme, 41; buyu'ı, 51; İbn! Mace, sadakAt: 20 

(195) Buhar!, edeb, 72, 77: menakıb, 23; MUslim, fedMl, 67: !. Mace, zühd: 17 

(196) Müsned, III, 133 60; eıı-Şlfa, 1, 91; Hayat'üs Sahabe: III, 150 
(197) Buhar!, edeb, :ıs: 44; Müsned: n, 126, 144, 158, VI, 309 
(198) Ebu Davud, edeb, . Bubu hüsnl'l !ııre: eıı-Şlfa: I, 91 
(199) !. Mace, llbas: 1 
(200) ~uhart, ahkAm, 49; Tir.ml.zl, tefslr..ıu SOre; 20; Mllııned: VI 153 
(201) Buhar!, O: IV, 125, VI, 178 • 
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Ma'rifetullah'da1 malılükatm içinde en ileri derecede bulunan RasU:lullah, 
Allah'a ibadet ve kulluk etmekte de, herkesi geçiyordu. Hiçbir an, 
Allah'dan gil.:fil olmadı. "Kalbi bir lahza Allah'ı zikirden geri 
durmamı§tır."zoa Yatarken, kalkarken, yerken, içerken, giyinirken, yola 
çıkarken, hayvanına binerken, yolda yürürken, evine girip çıkarken, 
ashil.bıyla konu§Ul'ken, harbederken, yatağında bir taraftan diğer tarafa 
dönerken, hülasa hayatının her anında ve her safhasında, zikir ve dua 
ile meşgul_ olmuştur. Bütün bu duaları kelii:nesi kelimesine tesbit 

1' 
edilerek, hadis kitaplarmda bize kadar ulaştırılıiııştır. 
Günde yüz defa tevbe ve istiğfar: ettiğini söylerdi204, 

Onun kulluk. ve ibadetindeki dikkat edilİnesi gereken'· asıl önemli nokta, . 
dünya ve ahiret işlerini en güzel bir §ekilde bağda§tırmasıdır. 

Günlerini üçe ayırırdı, Birinci kısmını ailesi ve istirahati içiİı, ikinci kısmı 
ümmetiyle meşgul olmak için, üçüncü kısmını da ibadet için, Dmınetine 
ayırdığı vakit yetmezse, istirahati. ve ailesi için ayırdığı vakitten alır, 

ibadet için ayırdığı vakitten katiyen eksıltnıezdi2os. 

Ne ümmetiyle ve dünya i§leriyle meşgfıliyeti iba.detinden alıkoyar, ne de 
ibadeti ümmetinin ve dünyanın i§lerini tedvire mani olurdu. O bir 
taraftan ümmetinin her meselesiyle bizzat m~şgfıl oluyor, Kur'an-ı · : 
Kerinri ve dini hültümleri öğretiyor, onları mükemmel bir şekilde ir§ad 
ediyor, müşküllerini hallediyor, icabmda vahiy gelmeyen hususlarda, 
ashabıyla istiııare ediyor, aynı zamanda bir aile reisi olduğundan, 
ailedeki mültellefiyetıerini tam manasıyla yerine getiriyor. Diğer taraftan 
kuvvetli bir Islam devletinin temellerini atarak, dünyaya meydan okuyor, 
sava§ taktiltleri hazırlıyor, hülasa bir mür§id, bir devlet reisi, bir 
kumandan, bir iille reisi olarak yapması · icabeden bütün işleri bizzat 
eksiksiz yerine getiriyor. Bütün bunlarla beraber, en mültemmel ve 
baııkalarmm yapınağa muktedir olamayacakları bir §ekilde ibadet 
ediyor, çok geceler ibadetle sabahladığı oluyordu. 

Bazan o kadar çok namaz kılıyor ki, ayakları §i§iyor, "Allah senin geçmi§ 
ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin bu kadar çok ibadet 
ediyorsun?" denildiği zaman: "AlliUı'ıma §ükreden bir kul olmayayım 
mı 'l" diyordu2os. 

Gece namazlarında, bazan çok uzun süreler o kurdu. A vf b. Malik 
anlatıyor: "Bir gece Rasülullah'la beraberdim. Misvak kullanarak abctest 
aldı ve namaza durdu. O'nunla beraber ben • de ba§ladım. Bakara 
süresinden o kumağa baııladı. Rahmet ayetleri geldik çe durup; Allah'tan 
rahmet niyaz ediyor, azab ayetleri geldikçe azabından koruması için 
yalvarıyordu. Bakara süresi bitince rüküya gitti ve ayakta durduğu· 
kadar da rültüda durdu: Azamet, mülk ve ceberüt sahibi Allah'ı tesbih 
ederim, duasını tekrar etti. Sonra secdeye gitti. Bir o kadar da secdede 
durdu. Aynı duayı tekrar etti. Sonra her rek'atta birer süre okumak 
süretiyle AI-i İınran, Maide ve Nisa sürelerini de okuyarak namazını 
tamaınladı. (Maide suresinin sonuna kadar bu dört süre, .hemen hemen 

(203) Buhart, tefsir-u süre, 2 (35); MUslim, ·misafiriin: . 139 
(204) MUslim, zikr, 41; E. Davıid, vitr 26; !.. Mace,. edeb, 57; Darlmi, rikak: 15 
(205) eş-Şifa: I, 123 • 
· (206) Buhari•, teheccUd, 6; tefsir-'11 s0.re48 (2): MUslim, mUnafıkın, 79-81; Tirmizi, 

salat: 187; Nesai, kıyAm'Ul-Leyl, 17; !. MAce, ikame·: 200 
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Kur'an'ın dörtte biri kadardır. Dört rek'atta bu kadar yer oiruni'iı§ 
oluyor) ."207 

İbn-i 1\Ies'ud (r.a.) anlatıyor: "Bir gece Hz. Peygamber'le beraber namaz 
kıldım. o kadar uzun müddet ayakta durdu ki az kalsın sabredemeyip 
oturacaktım.' 12oa 

Hz. ,A.i§e (r.a.) diyor , ki: "Rasülullıllı'ın !J.nuilleri devamlı idi. O'nun 
yaptığı ibil.detlere hanginiz ta.kat getirebilirsiniz ? Bazan o kadar peııpeııe 
oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık.''2ıı 

Abdurrahman b. Avf (r.a.) §öyle diyor: "Rasülullah bir gün odasına 
girip secdeye kapandı. Secdede o kadar çok kaldı ki biz O'nu vefat 
etti zaıınettik. Ben yanına yakla§lllca, ba§llll secdeden kaldırıp: Sen 
kimsin'? diye sordu. Ben de: Abdurralıman, dedim. Burada ne yapıyorsun'? 
diye sordu. Ey_ Allıllı'ın Rasülü, o kadar UZ).lil mÜddet secdede kaldınız ki, 
sizin vefat ettiğinizi zaıınettik, dedim. Buyurdil ki: Bana Cebr3.i.l (a.s.) 
gelip, Allıllın ,Teiilii.'nın §öyle dediğini söyledi: Kim sana salii.t ederse, 
Ben de ona saıat ederim. Kim sana selfun ederse, Ben de ona selll.m 
ederim. Ben de , Urumetiine olan bu lütfundan dolayı secde ettinJ.".ııı.ıı 

Abdullalı b. Şıhhir anlatıyor: "Bir gün Rasiilullah'ın yanına gittim. 
Naniaz kılıyordu. (Ha§yetten) Göğsünden kayııayaiı. tencerenin çıkardığı 
ses gibi bir ses geliyordu."2ıa 

En ağır hastalıklan esnasında, hatta dti§Illanla harbederken dahi, 
namazıııı terketmeıniştir. Yalnız birkaç harb esnasında namaz vakti, 
savaş iyice kızıştığı için namazlannı kazaya bırakmıştır. Har]?lerin 
birçoğunda ashil.bıyla beraber havf (korku) namazı kılmı§lardır. (Havf 
namazının nasıl kılındığıila dair bilgi edinmek için, hadiS ve , fıkih 
kitaplannın Salatü'l-Havf bölümlerine müracaat edilınelidir.) 

Çok zaman ağıardı ve şöyle derdi: ''Ben sizin görmediklerinizi görüyor, 
işitmediklerinizi işitiyorum. Sema (Allah korkusundan ve üzerindeki 
meleklerin çokluğundan) gıcırdadı (inledi). Nasıl iniernesin ki, semada 
dört parmak geni§liğinde boş yer yoktur. Allil.h'a ibadet halinde olan 
meleklerle doludur. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, !)Ok 

ağlardınız. Yataklannızda kadınlarıruzdan Iezzet alanıazdınız. Ke§ke, 
,kesilip de yolı: edilen bir ağaç olsaydım diye temenni ederdiniz.".ıııı 

Bir gün Eb~ Bekr (r.a.): "Ey Allıllı'ın Rasiilü, bakıyoruro ihtiyarladınız." 
dedi. Rasülullah: ''Beni, Hud, Vakıa, Mürseıat, Nebe' ve ,Tekvir süreleri 
ihtiyarlattı." buyurdu2l'o. (Bu sürelerde ekseriya kıyamet salıneleri ve 
Allah'ın azabının şiddeti anlatılınaktadır.) RasUİ-i Ekrem, bir gün 
Abdullah b. Mes'ud'dan Kur'an okumasıııı istedi, 'Abdullah: "Bu Kur'a.İJ. 

sana indirildiği halde, ben onu sana nasıl okuruni ?" deyince: ''Ben 
başkasından dinlemeyi severim." dedi. Bunun üzerine Hz. Abdullah 
okıımağa başladı. Abdullah (r.a.) daha sonra' bu hadiseyi anlatırken 

· şöyle diyor: "Her ümmetten bir §ahi d getirdiğimiz, seni de onlar üzerine 
ş§.hid getirdiğimiz zaman, halleri nice olur mealiİıdeki2ı7 ~yeti okurkeJ1 

(207) E. Davud, salil.t, 147; Nesa!, tatbik 12, 25, 73, 86; Müsned, V, 388.- 397, 400, 401 
(208) MUslim müsafirin 2041 İ. Mace, ika.İnet, 200; Müsned: "}:, 385, 397, 415, 440. 
(211) uharl, savm, 64; Müsned: IV, 55 · 
(212) Müsned: I, 191 V, 393 
(213) eş-Şifa: I, 113 • 
(215) Tirmizi, 2Uhd, 9; İ. Mace, zühd: 19 
(216) Tirmizi, tefsir~u sClre: 56 (6) 
(217) Nisa süresi: 4f41 
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bir de baktım :RastıiuiJAh;ın gÖzlerinden yaşiar akıyor;•;ıııa Vazifesinin 
azameti ve insanlığın o günkü hıilini. tahayyül etmesi onu ağlatllll§tır. 
Bir bulut görünce kaygılanır, yüzünün rengi deği§ir, telıl§ alametleri 
gösterirdi .. Yağmur yağınağa baıılaYınca ise ferahlardı. Hz • .Ai§e, niçin 
böyle telaşlandığını sorunca,. §Öyle demiııti: "Hud kavminin ba§ma gelen 
felAkete uğramayacağımızı ~ereden biliyorsun? Onlar bir bulut 
görmüşler de, yağmur yağacak diye sevi.nmi.şlerdi. Fakat Allah o 
buluttan tepelerine azab yağdırdı."mı 
Osman lJ, Maz'un vefat edince, kadınm biri: "Allah'ın rahmet! üzerine 
olsun ey Osman! Allah'ın lütfuna mazhar oldun.'' demi§tl. ı-

Rasülullah: "Bunu nereden biliyorsun?" diye sordu. 
Kadın: "Ey Allah'ın Rasülü, Allah onu lütfuna mazhar etmeyip de 
kimi edecek?" diye cevap verdi. O zaman Rasülullah ,,buyurdu ki: 
''Ben de onun, AllAh'ın lfttfnna mazhar olmasını ümid ve arzlİ ederim. 
Fakat peygamber olduğum halde ben dahi bana nasıl muamele edeceğini 
bilemem." 
Bunun üzerine kadın, bundan sonra kimse hakkında tezkiye edici söz 
söylemerneğe yemin ett122o, 

GVLERYUZL"üLtJGtJ, İNSANLARA GÜZEL 
MUA.MEL:Est VE MUAŞERET.t 
O, insanlarm arasına karl§ır, onlarla dü§Üp kalkarııııı, dertlerini dinler, · 
müııküllerini halleder, ihtiyacı olanlara yardım eder, isterse. köle olsun, 
içtimai seviyesi dÜ§Ük insanlarm davetlerine icabet eder, ashabmı 
evlerinde ziyaret eder, cenazeleri te§yi' ederdi. Icabmda haddi a§maroak 
şartıyla ashabıyla §akala§ırdı. Bir taraftan bir devlet reisi olarak devlet 
idaresinin bütün yükünü omuzlarmda taııırken, aynı zamanda iim:metinin 
herhangi bir ferdi gibi onların arasına karışıyor, her meselelerini 
hallediyor, dert ve sevinçleri.n,e ortak oluyordu. Bilhassa gönüllerini ho§ 
etmek için fakirlerle daha çok dÜ§Üp kalkıyordu. !nsanların hepsine 
güzel yüzle ve yumu§aklıkla muamele eder, O'nunla kar§ılaııan ve 
konuııan herkes hayran olurdu. 
Hz. Aişe diyor ki: "Rasülullah'dan daha· güzel ahlaklı kimse görmedim. 
Ashabından veya ailesinden birisi O'na seslenirse LEBBEYK {buyrun, 
emrinize amadeyim mii.n.ii.sına gelir) diye cevap verirdi."22'2 
Abdullah b. Hii.ris: "Rasülullah'dan daha güleryüzlü kimse görmedim." 
diyorz2a, 
Cabir b • ..1\bdmab da: "İslam'a girdiğimden beri biçbir vakit, Rasülullah 
beni huzüruna girmekten menetmedi. Beni nerede görse ·muhakkak 
gülümserdi." diyorııu. · 
Bir ayet-i kerimede, O'nun insanlara güzel muamelesi §öyle ifade 
ediliyor: "Sen {ey Muhammed) Allah'ın rahmetinden dolayı, onlara 
ynmuııak davranduı. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın onlar muhakkak 
etrafından dağılıp gitmişlerdi bile.'•:u 

(218) Buhar!, tefslr-u süre: 4 (9); fedalll'ül Kuran, 32, 33, 35; Müsllm, müsaflr!n: 
247~248 

(219) Tirmizi, dua: 21 
(220) Buhar!, cenll.iz, Bab'ud Duhül alel meyyit ba'del mevt. 
(221) İ. Mace, edeb, 24; Buhar!, edeb 81; Tirmizi, salll.t, 131; Müsned: ni, 119, 171 
(222) eş-Şifa: I, 93 • 
(223) Tirmizi, men!lkıb, 10; Müsned, IV, 190, 191; eıı-Şifa: I, 95 
(224) Buhar!, clhad, 162; menll.kıb 'lll ensar, 21; e de b, 68; MUslim, fedo.tl'üs Sahabe: 

134 
(225) Al-i lmran: S/159 



.) 

Bind b. Ebi &le de O'nu §öyle tavsif ediyor: "Rasttlullah gilleryüzlü, 
kolaylık taraftan bir yaratılı§a sahip. ve yumu§ak huylu idi. Katı 
yürekli ve kıncı değildi. Yüksek sesle konu~az. kötü söz söylemez, 
onu bunu ayıplamaz, kimseyi fazla medhetmez, hO§una gitmeyen ııeyleri 
görmemezlikten gelirdi."i2<ti 

Bir mecliste konu§lltken ayn ayn herkesin yüzüne bakar, herkese iltifat 
eder, ·herkesin nasibini verirdi. Öyle ki, bir mecliste oturaniann hepsi 
Rastuullah'ın en çok kendisini sevdiği kanaatına vanrdı. Biiisiyle . 
oturup . konu§tuğu zaman, karııııruıdaki sözünü bitirinceye kadar sabırla 
onu dinlerdi227, Kimseyi kötülemez, ayıplamaz, ayıplan ara§tırmazdı. 
Yanındakilerin gilldüğii ııeye O da gillerdi. Kimsenin sözünü . kesmezdi. 

. Kendine kar§l sarfedilen §iddetll ve ağır sözlere sabreder~22s. 

Hz. Ali: "Rastuullah insanlarm en tahammüllüsü, en yumu§ak huylusu 
ve en hoıısohbetllsi idi." diyor229, 

Birisi kulağına bir ııey. söylemek. için eğilse, sözünü bitirmaden kulağını 
ondan ayırmaz23o, Birisiyle musafaha etse, karııısındaki elini çekmeden 
elini çekmezdi2aı. Ashabıyla otururken, ayaklaruiı. uzatmazdı. HUZOruna 
gelen herkese ikram eder, bazan elbisesini yere serip üzerine misafirler4U 
oturturdu. İnsanlan en çok sevdikleri isim ve Ia.kablarıyla çağırır, 
kimseye kötü isim ve lakab takmazdı232, 

Hastalan ziyaret eder, bir istekleri olup olmadığını soı·ardı. Bir gün bir 
hastayı ziyarete gitmişti. Hastaya: "Canın bir §ey istiyor mn?" diye 
sordu. O da: "Buğday ekmeği istiyor." diye cevap verdi. O zaman: 

"Kimin yanında buğday ekmeği varsa getirsin. Hastalarımza iştihalarının 
~ektiği §eyleri yediriniz.'' dedi2a"'. (O zaman Arabistan'da buğday ekmeği 
lüks yiyeceklerden sayılırdı. Herkes bulamazdı.) 

Bir defasında, Sa'd b. Ubilde'yi hastalığında ziyaret etmi§ ve üzüntilsünden 
gözlerinin ya§lnl tu.tamamiştı2as. 

Bir cenaze geçtiği zaman ayağa · kalkar, ashabına da kalkmalanın 
emrederdi2a'6, 

Hanımlanna kar§l da çok iyi muamele eder, ilmmatine de bunu. emrederdi. 
"Sizin en hayırlınız, kadınlara kar§ı iyi nillil.mele edenlerinizdir." derdi. 
Ev işlerinde daima ailelerine yardımcı olurdu. HZ. Aişe: "Rasffiullah 
kadınlar1na kar§l çok iyi muamele eder ve güleryüzlü davranırdı." 
diyor2ar, 

Hammlarıyla zaman zaman §akalaııırdi. Hz. Ai§ e ari.Iatıyor: "Rastuullah'la 
beraber bir yolculuğa çıkmıııtık. Yolda ashabına: Siz yürlıyün, ileri ge~. 
dedi. Onlar uzakla§lnca bana: Haydi seninle koı:ma yarl§ı yapalım./ qedi. 

(226) Buhart, tets!r'u S\lre: 48 (3): buyu', 150; DAriml, mukadd!me': 2 
(227) eş-Şifa: I, 125 
(228) eş-Şifa: I 126 
(229) Aynı yer.· 
(230) E. Davud, edeb, 5: eş-Şifa: I, 94 
(231) İ Mace, ed eb: 21 
(232) eŞ-şıfa: I, 94 
(234) İbn-! Mace, tıbb: 2 
(235) Buhart, cenA!z, Bab'ul BükA ınde'l Martz,' 
(236) Buharl, cenA!z, Bab'ul kıyam !lll cenA!z. 
(237) Hayat'üs sahabe: m, 278 
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Ben o zaman zayıf olduğumdan O'nu geçtim. Aradan bir müddet 
geçtikten sonra, yine bir . yolculuk esnasında tekrar yarıı;ıtık. B~ sefer 
ben §i§manladığım için, Rasi'ılullah beni geçti ve: Bu öncekinin kar§ılığı, 
dedi."2as 
Bir yolculuk esnasında Ence§e isimli bir (erkek) hizmetçi, §iirler 
söyleyerek develerin hızlı yürümesini temin ediyordu. Bu yolculuk 
esnasında Rasi'ılullah'ın bazı hanımlan da vardı. Rasi'ılullah: "Ey Ence§e! 
Cam şi5elerine yumnşak davran (yani cam gibi nazik olan kadınlann 
incinmemesi için develeri yavaı;ı sür)." diyerek, Iatife yap:ıru,ı;ıtır*. 

Fakat bütün bunlara rağmen lanbati olmaz, vakannı muhafaza ederqı. 
Bir mecliste oturduğu zaman, edebli bir şekilde otururdu. Oturması 
ekseriya bağda§ kurma ı;ıeklinde veya dizlerini dikip ellerini üzerinden 
kavuı;ıturmak ı;ıeklinde idi239, 
Vakür, ağırbaşlı, sakin, ba§I hafif öne eğik olarak, mütevazı bir şekilde 
yürürdü24o. 
Konuşurken tek tek konuşurdu. Öyle ki konuştuğu kelimeler 
sayılabilirdi241, 

·Konuşurken · mUhim olan yerlerin zihne iyice yerleşmesi için, üç defa 
tekrar ederdi. Lüzumsuz yere konuı;ımaz, daha ziyade sükütu tercih 
ederdi24a, 

GAYR-İ MUSLİMLERE DABİ ÇOK İYİ 
. MUAMELE ED·ERDİ 

Hadis ve ı;'iyer kitaplannda birçok hadiseler zikredilmektedir ki, O'nun 
iyi muamelesini gören birçok kimse, müslüman olmuştur. Bazılarının 
iddia ettiği gibi, sadece İslamiyetın zayıf olduğu devrelerde değil, en 
lruvvetli ve kudretli zamanlarında dahi, gayr-i müslinılere en güzel 
muameleyi yapmıştır. Tabii müslümanlara kar§ı kılınç ıtekenler bu 
hükümden lıfuiıttir. 

Yahudi bir köle ağır §ekilde hastalanmıştı. Rasi'ılullah gidip onu ziyAret 
etti244. Yine bir yahfidinin cenazesi geıterken ayağa kalktı. Ashil.bı: 

''Ey Allah'ın Rasi'ılü! O bir yahüdi cenazesidir." dediklerinde: "Olsun, bir 
cenaze gördüğünüzde ayağa kaUnnız." buyurduus. • . 

EbO. Basra eU}ıfari, müşrik iken Rasfilullil.h'a misafir olmuı;ıtu. Gee~ 
keçileri sağıp sütlerini Ebü Basra'ya içirdi. Bu yüzden kendi ailesi aç 
kalmıştı. Sabahleyin tekrar süt ikram etti ve "Doydun mn?" diye sordu. 
O da: ''Evet ya RasıiliHlah, hayatımda hiçbir vakit bu kadar 
doymainıştım." dedi ve müslüman olduuıı. 

Huneyn gazasından dönülürken mola verilmiş ve Rasi'ılullah ezan 
okunmasını emretınişti. O sırada müslüman olmayan Ebft Mahzftre, 
arkadaı;ılarıyla oradan geçerken, müezzinle eğlenmek için taklid e~şf:l. 

(238)!. Mace, niktıh, 50; E. Davud, 'clhad, 61; MUsned: VF, 264 
( x ) Buhart, edeb, 90, 95, lll; MUslim, fedil.il, 70-73; Mtisned: III, 107, 117, 172 
(239) E. Davud, edeb, 22; libas: 20 
(240) MUslim, fedil.!l, 82; Tirmizi, l!bas, 20; DArinıl, mukadd!İne, 10; MUsned: I, 

89 96 
(241) Bıİlıart, menllkıb, 22; MUslim, !edll.il'Us-sahllbe. 160; zühd. 71; E. Davud, Hm: 7 
(243) Müsned, V, 86, 88; Hayat'Us sahil.be: III, 268 

. (244) Asr-ı Saadet, II, .133; Buhart. Bab'u !yadet'll merlz. 
(.245) Buhar!, cenll!z, Bab-u men kllme ll cenazetl yahudlyy!n. 
(246) MUsne(f, VI, 397; Asr-ı Saadet: II, 115 



RasUlullah Ebu Mahzure'yi çağırdı,- ezanı öğretti ve: ''Haydi git, sana 
öğrettiğim şekilde Harem'de ezan olm." dedi247. 

Yahudiler müslümanlara selam · veriyormuş gibi yaparak: "Es-Samü 
aleyküm (Kahrolasınız nilinasına gelir)" diyorlardı. Bir defasında Hz. 
Aişe bundan ·çok müteessir _olmuş ve onlara sert bir şekilde karşılık 
vermişti. O zaman RasUlullah: "Ey Aişe! Çirkin söz söyleme, sMece 
onların sözlerini, size de diyerek iade et.'' demi§tıus. 

Yahudi dininde olan Adiyy b. Hatem'e nasır iyi izzet ve ikramda 
bulunduğunu, onu evinde misafir ettiğini daha önce zikretmi§tik 
(Bakn:).ız: 178 No.lu dipnot). - - · · 

Daima müslümanlar arasında, fitne ateşini körükleyen müna.fıklara 
dahi, iyi davranmış, münıifıkla~ın reisi Abdullah b. Übeyy'i öldürmek 
isteyen Hz. Ömer;e ıniini olmw~tur249, Hatta bu azılı münafık Ahdullah'ı, 
}{endi oğ·Iu bizzat öldürüp t_emizlemek istemi§, ona da miini olmu§tur. 
Münafıklarla müslümanlarm beraber bulunduklan ceıniia.tleri 

selamlardı2so. Müellefetü'l-Kulub tabir edilen birtakım gayr-i müslimlerin 
kalbini İslam'a ısıİldırmak için, onlara yaptığİ İyilikler ve ikraınlar tek 
tek hadiseler ·halinde anıatılsa "çok uzun sürer. Bu konuda hadis ve styer 
kitaplarında geniş bilgi vardır. 

SILA-i RAHME (AKRABJ\I,m BAÖLARINA) 
RİAYETİ VE VEFAKARLlGI 

Bir kişiyi en iyi tanıyan eşidir. O'nun· hakkında başkalarının bilmediği 
birçok şeylere vakıftır. İşte Hz. Hatice, ilk vahyin heyecanı içinde 
bulunan RasUI-i Ekrem'i teselli ederken §U sözleri söylüyor. Bu sözler 

O'nun hustisiyetlerini çok iyi belirtınesi bakımından önemlidir:. "Allah 
seni utandırmayacaktır. Çünl{Ü sen akrabalık bağiarına riayet ediyor, 
ihtiyaç sahiplerinin yardımına ko§Uyor, yoksullara yardım elini uzatıyor, 
misafirlere il{ram ediyorsun."2~ı 

Zor günlerinde en yakın yardımcı olan Hz. Hatice'yi çok severdi. 
Ölllinünden sonra O'na daima vefakar davranmış, batıralarına daima. 
saygı göstermi§tir. O'nun akrabalarına daima. ikram etmiştir. Hz; Aişe 
diyor ki:· "HaU:ce'yi kıskandığım kadar, hiçbir kadını kıskanmadım. 

R.a.SUlullah onu hiç unutam_az, · s ili sık bahsederdi. Koyun falan kestiği 
zaman, etinden Hatice'nin yakınıari.na ve dostlarına hediye ederdi. Onun 
akrabaları yanma gelince; çok sevinirdi. Bir defasında buztiruna bir 
kadın girdi. O kadını görünce çok sevindi ve uzun müddet sohbet ettiler. 
Kadın gidince kim olduğunu sordum: ''llatice'nln sağlığında bize· gelen 
bir kadındı." dedi2S2, 

(247) Asr-ı Saadet, II. 67, 68 (Buhart'den naklen) 
(248) MUslim, selAm: 11 

(249) Buhar!, Tefsir-u suret'il münafıkın. 

(250) Buhar!, selilm, Bab'Us selAm ala cemAa.tln flha ka.fir. 

(251) Buhart, Keyfe ka.ne bed'Ul vahyl; Müsll?J, iman:: 252 

(252) Buhar!, nikil.h, 108, menakıb'ul ensıı.r, 20, edeb, 23, tevhid, 32; MUslim, fed!Ul'üs 
sahlibe: 74 

RADİSLERLE ... · 
:RES'ÜLuLLAR'IN 
'AID.AKINDAN 
ÖRNEKLER. 

DIYANET 
DERGISI 
ClLT:_. X\11 
SAYI:' 5 

EYLüt·· 
EKiM 
1977 

279 



· HAD!SLERLE 
~S'O'LULLAH'IN 

•. AiiL!KINDAN 
öRNEKLlliR 

DIYANET 
DERGISI 

ClLT: XVI 
SAYI: 5 

EYLÜL 
EKIM· 
1977 

280 

Kendisine getirilen hediyeleri, bAzan Ha:ttce'nin yakmlanna gönderirdiı!33, 
Bir gün Rasillullah'm süt babası yanma geldi. Hemen Rasillullah ridasını 
çıkarıp onun altma serdi. Az sonra süt annesi geldi. Elbisesinin bir 
kısmma da onu oturttu. Sonra süt karde§i geldi. Onu da kar§lsma . 
oturttu2s4., 
Diğ'er bir süt annesi olan EbQ. Leheb'in cAriyesi olan Süveybe'ye de sık 
sık nafaka ve yiyecek gönderirdi, Süveybe vefat edince: "Onun hayatta 
kalan bir akrabası var mı 't Ta ki ona ikram edeyim." dedi. "Yok" 
dediler2~. 

Ebti Tnfeyl diyor ki: "Ben çocuktum. Bir kalm Rasillullah.'m yanına 
1
, 

geldi. Rastilullah onu elbisesinin üzerine oturttu. Bu kimdir diye 
sorduğ'umda, Sütannesidir, dediler."251$ 
Süt karde§i Şeyma, Hevazin esirleri arasmda huzO.runa getirillnce, onu 
hemen tanıdı, .elbisesini çıkanp altma serdi, ikram etti ve: "Eğer 
yanımızda. kalırsan çok _ seviniriz, ama. istersen kavminin yanma da 
dönebilirsin." dedi. O da memleketine dönmeyi tercih ett12~1. 

Amcası Ebti Talib'in aifedilmesi için, ölümünden sonra uzun müddet 
. du1l.Iar etti. Fakat Allah u Teala. §U Ayet.! kerim e yi indirdi: "Sen 
sevdiklerini hidayete niaı:tıramazsm. fakat Allah dilediğini hldAyete 
erdirir." (Kasas: 56). 

TEVEKKÜLti (AL'LAH'A GtlVENMESt) 

Bütün zorluklara göğüs gererek dünyaya meydan · okuması, O'nun 
Allah'a tevekkülünün en büyük delllidir. Bütün çevresi, kabilesi, hatta. 
en yakın akrabalan O'na dü§lnan olduklan halde. hiçbir korku, endişe, 

telaş ve yeis eseri göstermeden, muvaffak olaca~a katiyetle inanarak, 
sarsılmaz bir azimle mücadele etmesi, en büyük kuvvet ve kudret 
sahibine ttimat ettiğ'indendir. BAzı harplerde etrafında birkaç kişi kaldıg-ı. 
halde, yine sebat ediyor, AIIah'a duA ederek harbe devam ediyor, bir 
adım dahi gerilemiyordu. 
Risaletinin ilk yıllannda, Kureyşliier: "Muhammed Ka'be'ye girerse 
öldürelim" · diye aralannda anla§mlşlardı. Bunu haber alaıi .Hz. FAtıma, 
durumu babasma ·bildirdi. Fakat Rastilullah, Allah dilemedikten sonra 
kimsenin kendisine zarar veremiyeceğ'ine inanarak, abdest aldı ve gidip 
Ka'be'de namaz kıldı. S'Olkastçiler bir şey yapamadılar25S, 

Hicret gecesi müşrikler, O'nu öldürmek için evini muhll.sara ettikleri 
zaman, Hz. Ali'yi yata~a yatırdı ve ona kimsenin zarar veremiyece~ 
söyledi, Daha sonra evini çevreleyen dü§Inanlan arasından Yasin 
stiresini okuyarak .çıkıp gitti. Hiçbiri O'nu göremediler. Daha sonra 
Hz. Ebftbekir'le saklandıklan mag-aranm önüne kadar miişrikler geldiler. 
Onlan yakalayacaklan muhakkak gibi bir şeydi .. Hz. Ebiibekir 
telaşlanarak: "Ey Allah' m Rasillii, yakalanacağız" demişti. O zaman 
eşsiz bir tevekkül örneği olan §U sözleri söyledi: ''Korkma., Allah 
blzimledlr.".zso Haktkaten de mii§rlkler içerl girmeden dönüp gittiler. 

(254) eş-Şifa: I, 100 
(255) Aynı yer. 
(256) ·Aynı yer: Ebu Davud Kltab'ül edeb. 
(257) eş-Şifa: I, 100 • 
(258) Asr-ı saadet: II, 54 (MüsUİnden na.lıllen) 
(259) Tevbe sO.resi, 40: menala b, 25: !edAll'üs Sahabe, 2: MUslim, zühd: 75: Müs

ned: I, 3 



Yine hicret esnasında, SürAka isimli adam onian öldürüp, va'dedilen yüz 
deveyi almak için peşlerine düşmüştü. Hz. EM. Bekir telaşlamyor, fakat 
o, Allah'a karşı sonsuz bir güven içerisinde arkasma bile bakmadan 
devamlı dua ediyordu. Allahu Tealil. kendisine bu kadar itimat eden -
kimseyi yalpız bırakmazdı. Mu'cize olarak Süril.ka'nın atının ayaklan 

·kuma saplandı. Onian takip edemedi. Bu durum karşısında geri dönmek 
- mecburiyatinde kaldıwo. 

Medine'de de Rasill.ullil.h'm başından düşmanian eksik olmadı. Münafıklar 
ve müşrikler, daima sftikastler hazırlıyorlardı; Bundan dolayı ashab 
O'nun evinin yanında nöbet beklerlerdi. "Allah seni kÖtü insaniardan 
kornr.'' mealindeki ayet-i kerlme (el-Mılide: 67) niizil olunca, nöbetçilere: 
"Gidiıİiz, artık nÖbet tutmayınız, Allah beni koruyacaktır.'' dedi ve bir 
daha nöbet tutturmadı21l"l, 
Bir defasında sahabiler, o•ri.u öldürmek isteyen bir adamı yakalayıp 
huzüruna getirdiler. Rasiilullah adama: ''Ne kadar sen beni öldürmek 
istesen de, Allah seni buna muvaffak etmeyecektir." dedi ve adamı 
serbest bıraktı:z-62. 

Bir yolculuk esnasında Rasiilullah ashabıp.dan biraz uzakta bir ag-acm 
altmda kılmcını ağaca asarak tek başına uyumuştu. Adamın biri 
fırsattan istifade ederek O'nu öldürmek istedi ve ~ağaçtan kılıncı aldı. 

Bu esnada Rasiilullah uyanınca, adam: "Şimdi seni benim elimden kim 
kurtaracak?" dedi. Rasülullah harika bir tevekkülle: "Allah" dedi. 
Bunun üzerine adamın elindeki kılmç yere düştü. Bu sefer kılmcı alan 
Rasfilullah adama aynı soruyu sordu. Fakat adamı affetti ve serbest 
bıraktı:ıt!ll, 

O'nun tevekkülünün bir diğer yönü de, yann için bir şey saklamaması, 
eline geçen her şeyi sonuna kadar dag-ıtmasıdır. Çünkü nzkın kefili 
Allah'dır. Bunun örneklerini "Cömertliği" bölümünde geniş olarak 
zikrettik. 
Fakat bütün bunlarla beraber, yaniış bir tevekkül anlayışıyla, sebepleri 
yerine getirmeyi terketmiyordu. AsM.bına da bu çeşit tevekkülü 
öğretiyordu. Mesela. adamın birisi devesini salıvermiş ve AllAh'a tevekkül 
ediyorum, O korur, demişti. Adama: "ÖUce deveni bağla, sonra AIIAh'a 
tevekkiil et." buyurdu2~. Savaşlarda birçok tedbirler alıyor ve taktikler 
hazırlıyor, sırtma zırh giyiyordu. Çünkü Adetulla.b'a göre bA.zı ha.diselerin 
olması ve meydana gelmesi, bazı sebeplere bag-lıdır. Bu dünya imtihan 
ve teklif dünyasıdır. Bunun için AllAh'ın kudreti ba.zı perdeler arkasında 
zuhur eder. TA ki teklif (mükellefllk) sırrı bozulmasın._ Yoksa Allah 
babasız_ ~ocuk yaratmap, ekip bi~meden neMtat bitirmeğe, bulutsm; 
yag-mur yağdırmağ'a kltdirdir. Fakat bu dünyanın nıza.mmı bByle 
kurmuştur. Eğer her yerde All§.h'm kudreti açık açık zahlr olsa, herkes 
mecburen iman eder. O zaman, Allah ıma.nı emrettig-1 için, iman 
edenlerin, y§.ni Kur'An-ı Kerim'de methedilen gayba ıman edenieİ'ln ne 
mezlyetleri kalırdı. 
Alla.h'ım, O'na kalna.tm zerreleri, . caniı mahlruta.tm nefesleri adedince 
sal§.t ve selAm eyle, bizlere de ahla.kıyla ahl§.klamp, şefa.atine mazhar 
olmak n~b eyle. (Amin).-

SON 

(260) MUslim, zühd, 75. 
(261) Tirmizi, tefsir-u s1lretll :mA!de. 
(262) Müsned, m, 417; eı;ı-§l:t'a: I, 88 . 
(263) Buhart, cihad, .87; megazi, 31!, 32; MUslim, :t'ed~ll ll, 12, 13; Müsned: m, SU 
(264) Tirmizi, kıyAme: 60 • 
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