HZ. MUHAMMED’İN (SAV) ÖRNEK AHLAKI
Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir
“Andolsun ki Rasûlullah, sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok
zikredenler için güzel bir örnektir” (Ahzab/21)
De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.
Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Âli imran/31
Hz. Muhammet adaleti, dürüstlüğü, güvenirliliği, sabrı, cesareti, merhameti, şefkati, hoşgörüsü, iyi
bir eş, baba, komşu, arkadaş, dost, akraba , yönetici oluşuyla örnek rol model bir insandı. Hz. Aişe
onun ahlakının Kur’an ahlakı olduğunu belirtmiştir.
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“Bizi aldatan bizden değildir” hadis
“Müslüman, Müslümanın dilinden ve elinden zarar görmediği kişidir.” hadis
1-Mekkelilerin önemli eşyalarını peygamber efendimize emanet olarak
bırakmaları.
2-Kendisine Mekke halkının Muhammedül Emin ünvanı vermesi
3- Safa tepesinden Mekke halkını İslam’a daveti.
4- Hudeybiye Anlaşmasında, Müslüman olan Ebu Basir’i iade etmesi.
5- Gençliğinde Hılful Fudul topluluğuna katılması
6- 35 yaşlarında Kabe hakemliği yapması

“ (Resulüm) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ/107
“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya
uğramanız Ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı çok
şefkatli, merhametlidir” (Tevbe/128)
1- On çocuğunu öpmediğini söyleyen Akra b.Habis’e Merhamet etmeyene
merhamet edilmez” ifadesi
2- Hayvanlarınız hususunda Allah’tan korkunuz” buyurması

1-Bedir savaşında esir düşen amcası Abbas’ı fidye almadan serbest
bırakmamış
2-Alacağını kaba bir şekilde isteyen bir adama arkadaşları müdahale
etmek istemiş peygamber efendimiz onları engellemiştir.
3- Hırsızlık yapan zengin bir kadının affedilmesi istendiğin aynı suçu
işleyen kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım “demiştir
4- Mescitte sürekli ben buradayım kimim bende bir hakkı varsa gelsin
alsın. Buyururdu
5- Kabe hakemliğinde bulduğu adaletli çözüm yolu.

“…Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez…” Bakara/185
“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin.” Hadis
1-Hz. Peygamber, namaz sırasında ağlayan bir çocuğun sesini duyunca
namazı Çabuk kıldırmış ve “Annesine sıkıntı vermekten korkup kısa
kestim.” demiştir.
2-Cemaat içinde yaşlı, hasta vb. kişilerin bulunabileceğini bundan dolayı
namazın uzatılmaması konusunda uyarmıştır.

Hz.
Muhammed’in
Hoşgörüsü

Hz.
Muhammed’in
Sabırlı ve
Kararlılığı

“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” Araf/199
“…Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.” Hicr/85
“Hoş görülü ol ki hoş görülesin.” Hadis
1-Hz. Muhammed, huzurunda konuşurken korkup titreyen bir şahsa,
“Sakin ol! Ben bir kral değilim. Ben sadece kurutulmuş et yiyen bir kadının
oğluyum.”
2- Medine’de Yahudilerle Medine sözleşmesini imzalamış dinlerinde
serbest bırakmış
3-Mescidin içinde ibadet yapmak isteyen Necran Hristiyanlarına izin
vermiştir.
4- Mekke’nin Fethinden sonra kendisini en çok sevdiği bu şehirden çıkmak
zorunda bırakan Mekke Halkını affetmiştir.

1-Doğmadan babasını, 6 yaşında annesini kaybetmişti, 6 çocuğunu kendi
elleriyle toprağa vermiş, zorlu bir hayat yaşamış ve bu zorluklara sabretmişti
2- Kendisine Mekke’li Müşrikler tarafından sunulan teklifleri “ Güneşi sağ
elime ayı da sol elime koysanız ben yine davamdan vaz geçmem”
buyurmuştur
3- Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinde “Eğer ceza verecekseniz, size
yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler
için daha hayırlıdır.”1 ayeti inince daha önce kendisine
düşmanlık edenleri cezalandırma yöntemine gitmemiş ve “Biz sabrederiz,
cezalandırmayız.” buyurarak tercihini sabırdan yana kullanmıştır.

Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi: Allah’ın sevgisini kazanmanın ve bağışlanmanın yolu
Hz. Peygamberi sevmek ve onun emirlerine uymaktan geçer. Hz. Muhammed’i sevmek ve ona
itaat etmek, Allah’ın emridir. Bunun için arkadaşları, Resulü Ekrem’e kendi canlarından daha fazla
kıymet vermiş ve onu çok sevmişlerdir. Resulullah kendilerine seslendiğinde ise, “Canım sana feda
olsun, buyur ey Allah’ın Resulü!” diyerek karşılık vermişlerdir. Bizim Kültürümüzde:
1- Peygamber efendimize “Hz. Muhammed” “Sevgili Peygamberimiz” “Peygamber Efendimiz”
şeklinde ifadeler kullanırlar
2- İsmi anıldıktan sonra salavat getirirler (Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed)
3- Ülkemizde peygamberimize ait olan Mehmet, Mahmut, Ahmet ve Mustafa isimleri çok yaygındır.
4- Askerimize küçük Muhammed anlamına gelen Mehmetçik adı verilmiş, asker ocağına
peygamber ocağı denmiştir.
4- Edebiyatımızda özellikle tasavvuf edebiyatında Peygamber sevgisi oldukça yaygın olarak
kullanılmıştır. Ahmet Yesevi Hikmetler’inde, Hacı Bektaşı Veli Makalat’ında, Yunus Emre
ilahilerinde, Mevlana Mesnevi’sinde, Kaygusuz Abdal Gevhername adlı eserinde, Mehmet Akif
Ersoy şiirlerinde Hz. Muhammed sevgisi ve övgüsünü sıklıkla işlemişlerdir

EHLİ BEYT
Ehl-i beyt, ev halkı anlamına gelir. İslam’da ehl-i beyt Hz. Peygamberin ev halkı demektir.
Ehl-i beytle ilgili Kur’an da Ahzâb suresinin 33. ayetinde şöyle buyrulur: “…Ey ehl-i beyt! Allah
sizden sadece çirkinlikleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.” Buyrulmuştur
Bazı din alimleri Ehli Beyt sözünün peygamber efendimizin bütün eşleri ve çocuklarını kapsadığını
ifade ederken bazıları da Ehli Beytin Peygamber efendimizin kızı Hz. Fatma, Damadı Hz. Ali,
torunları Hasan ve Hüseyin’den oluştuğunu iddia ederler. Peygamber efendimiz bunlar için
“ Allah’ım işte bunlar benim ehli beytimdir. Bunlardan günahı gider ve bunları tertemiz kıl “
buyurmuştur.
Milletimiz de de ehli beyt sevgisi çok yaygındır. Bundan dolayı çocuklarına Fatma, Ali,
Hasan, Hüseyin isimlerini koymuşlardır. Hz. Ali’ye “Allah’ın Arslanı” ve “İlmin Kapısı” gibi ifadeler
kullanmışlardır. Ülkemizde Hz. Ali sevgisi Alevilik ve Bektaşilik akımlarının doğmasına sebep
olmuştur. Pir Sultan Abdal bu akımın önemli bir şairidir.

