
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hz. Muhammed’in (SAV) doğruluğu, Güvenilir kişiliği 
 Peygamberlerin sahip olması gereken özelliklerinden birisi de sıdk ve emanet sahibi yanı doğru ve 
güvenilir olmalarıdır. Peygamber efendimiz peygamberlik gelmeden öncede Mekke’de doğruluğu, 
dürüstlüğü ve güvenirliliği ile tanınan bir kimseydi. 

 Mekke halkının dürüstlüğünden dolayı Ona “Muhammedül Emin” ünvanı vermesi. Mekkelilerin 
önemli eşyalarını peygamber efendimize emanet olarak bırakmaları, verdiği sözleri yerine getirmesi 
Kâbe Hakemliğinde bulduğu çözüm, peygamberimize duyulan güvenin önemli göstergeleridir. 

 Hz. Muhammed Bizans İmparatoru Herakliyus’u İslam’a davet etmişti. İmparator tereddüt içinde 
kalmış ve o sırada ülkesinde bulunan Mekkeli tüccarları çağırarak onların reisi konumunda olan ve 
henüz Müslüman olmamış Ebu Süfyan’a Hz. Muhammed hakkında şöyle sormuştu: “Peygamber 
olduğunu söyleyen bu kimsenin daha önce hiç yalan söylediğini duydunuz mu?” Ebu Süfyan “hayır” 
cevabını vermiştir. 

 Peygamberimiz ilk açık daveti yapacağı zaman Mekkelileri Safa tepesinin eteklerinde toplayıp 
onlara şöyle dedi: "Ey Mekke halkı! Şu dağın arkasında size saldırmak üzere hazırlanmış bir ordu 
var desem bana inanır mısınız?" Oradakilerin hepsi "Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir zaman 
yalan söz duymadık." dediler. 

 Hudeybiye Antlaşması'ndaki şartlardan biri Mekkelilerden bir müşrik Müslüman olursa, onun 
Mekkelilere geri verilmesiydi. Antlaşma yapıldıktan sonra Mekkeli Ebu Cendel zincirlerini sürüyerek 
gelmiş peygamber efendimiz de anlaşmanın şartlarına uyarak istemeyerek Ebu Cendel’e biraz 
sabretmesini söyleyip orada bırakmıştır.. 

 Peygamberimiz bir gün Medine çarşısında gezerken buğday dükkânının birinde, buğday çuvalına 
elini daldırıp altının nemli, üstünün ise kuru olduğunu gördü. Bunun nedenini sorduğunda satıcı 
bunun yağmurdan kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine Hz. Muhammed "Bizi aldatan bizden 
değildir." diyerek satıcıyı ikaz etti. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) misafir olarak gittiği evdeki kadının çocuğunu “Gel sana bir şey vereceğim.” 
diyerek çağırdığını duyunca ona “Çocuğa ne vereceksin?” diye sordu. Kadın hurma vereceğini 
söyleyince Allah Resulü: “Eğer aldatıp ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılmış 
olurdu.” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Edeb, 88.) 

2. Hz. Muhammed’in (SAV)  Merhameti ve affediciliği 
     “Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” Enbiya/107                                                                   

 Peygamber efendimiz şahsına karşı işlenen suçlar ve ve yapılan hakaretlerde son derece 
hoşgörülü, hak ve hukuku yerine getirme konusunda katı ve tavizsizdi. 

 Bir defasında koşup arkasından yetişen ve Necran kumaşından yapılmış sert yakalı hırkasını 
çekerek boynunda iz bıraktıran bir bedevîye karşı affedici olmuş, nazik davranmıştı. Bedevî O’na, 
“Ey Muhammed! Yanındaki Allah’ın malından bana da verilmesini söyle!” diyerek kabalık ve 
görgüsüzlük yapınca Efendimiz aleyhisselâm adama dönüp gülümsemiş; sonra da istediği malın 
kendisine verilmesini emrederek affedici ve nazik karakterini göstermişti 

 Hz. Muhammed (sav.) Mekke’yi fethettiğinde Kendisine zulmetmiş olan Mekkelilere şöyle "Ey 
Kureyş topluluğu! Benden ne umuyorsunuz? Size nasıl davranacağımı sanıyorsunuz?" Onlar da 
hayır (iyilik) beklediklerini söylediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed: "Bugün ben size Yusuf 
Peygamberin kardeşlerine dediğini diyeceğim. Size hesap sormak yok, hepiniz serbestsiniz, 
evlerinize gidiniz." dedi ve Mekkelilerin hepsini affetti.  

 Hz Muhammed’in bir gün torunlarından birini kucağına almış öperken onu gören bir arkadaşı 
“Benim on tane çocuğum var ama bugüne kadar hiç birini öpmedim. Dedi. Hz Muhammed de ona 
“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” buyurdu 

 Sahabeden Enes (R.A) “On yıl peygamber efendimizin hizmetinde bulundum. Bu müddet 
içerisinde beni ne dövdü, ne azarladı. Bir defa yaptığım bir şey için “bunu niçin yaptın?” 
yapmadığım bir şey “Niçin yapmadın?” deyip yüzünü ekşitmedi. O, insanların en güzel huylusu ve 
en çok merhametlisiydi.” Demiştir. 

 Necran Hristiyanlarına mescitte kendi ibadetlerini yapmaları için izin vermesi başka dinlere 
hoşgörüsünü gösterir. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah Teâlâ’nın bütün yarattıklarına karşı sergilediği merhametli tavrı, 
hayvanlardan da esirgememiş ve Allah’ın (c.c.) rahmetine mazhar olmanın şartı olarak 
yaratılanlara merhametli davranmayı önermiştir: “Merhametliler Rahman’ın merhamet ettiği 
kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin...” ( Tirmizî, Birr) 
Çocuklara selam vermiş, hal hatır sormuş, onların oyunlarına katılmış, sorunlarıyla ilgilenmiştir. 
Çocuklara sevgi ve şefkat göstermeyen insanların merhametsiz olduğunu söylemiştir. Buhâri, Edeb,  
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5. Hz. Muhammed’in (SAV) Hakkı gözetmesi 

 Mahzumoğulları’ndan bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hz. Muhammed’e  
bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi Hz. Muhammed’in çok sevdiği bir kişi olan 
Üsame’nin yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek üzere Üsame’yi Peygambere 
gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: “Ey 
insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri 
hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin 
ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm." 

 Hz. Muhammed (sav.) vefatından kısa bir süre önce arkadaşlarını toplayarak onlara “Şayet birinize 
karşı bir hatam varsa, kimi incittiysem, kimin malına veya canına herhangi bir biçimde zararım 
dokunmuşsa gelsin benden hakkını alsın.” demişti. 

 Hz. Muhammed (sav.), mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu. Biraz sonra bir arkadaşının oğlu 
babasının yanına geldi. Adam, oğlunu öpüp dizine oturttu. Bir süre sonra bu kez adamın kızı geldi. 
Onu ise hemen yanında bir yere oturttu. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) “Çocuklarının ikisini 
 bir tutsana.”  buyurarak onu uyardı. 

 Peygamber efendimizden rivayet edilen bir hadiste “Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı bir 
toplum yücelemez.” İbni Mace, Sadakat, 17. 

 Hz. Ali şöyle bir olay anlatır: “Hz. Peygamber bize ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Hasan ve 
Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan uyanıp su istedi. Hz. Peygamber hemen kalktı ve su kabından 
bir bardak su aldı. Hasan’a vermek için getirmişti ki Hüseyin de uyandı. Hüseyin bardağa uzandı ve 
su içmek istedi. Hz. Peygamber ise suyu Hüseyin’e değil önce Hasan’a verdi. Bunun üzerine Hz. 
Fatma ‘Babacığım Hasan’ı Hüseyin’den çok seviyorsunuz herhâlde.’ dedi. Hz. Peygamber ‘Hayır, 
suyu önce Hasan istedi.”  Buyurdu. 

 

4. Hz. Muhammed’in (SAV) cesaret ve kararlılığı 
Son derece yumuşak huylu, sakin bir tabiata sahip olan Hz. Muhammed (s.a.v.),yeri geldiğinde hak ve 
hakikat uğrunda cesur ve yürekliydi. 

 Doğmadan babasını 4 yaşında annesini kaybetmiş, altı çocuğunu kendi elleriyle toprağa vermiş, 
hakaretlere uğramış, aç kalmış fakat isyan etmemiş yılgınlık göstermemiş sabırlı ve metanetli 
olmuştur. 

 Peygamber efendimiz müşriklerin tehditlerine hiç bir zaman boyun eğmemiş ve davasında  
geri adım atmamıştır. Müşriklerin baskılarına: “Güneş’i sağ elime, Ay’ı sol elime koysalar yine de 
yolumdan dönmem.” diye cevap vermesi 

 Sevr Mağarası’nda gizlenirken endişeye kapılan Hz. Ebu Bekir’i “Üzülme! Allah bizimle beraberdir.” 
diyerek teselli etmiştir. 

 Bir gece Medine dışından korkunç bir gürültü işitilmişti.. Düşman tarafından bir baskın olduğu 
sanılmıştı. Herkesten önce Hazreti Peygamber kılıcını kuşanarak Gürültü tarafına boşmuş ve 
başkaları daha yeni hazırlanırken kendisi geri dönerek: 

- “Korkacak bir şey yok!” diye halkı sükûnete kavuşturmuştu. 

 Hazret-i Ali der ki: “Savaşlarda Hazreti Peygamber kadar düşmana yaklaşan bir kimse bulunmazdı. 
Birçok kez, savaş kızışıp başımız dara düşünce Hazret-i Peygambere sığınırdık.” 

 Uhut savaşında ve Huneyn savaşında ordu bozguna uğradığı zaman cesaret ve kararlılık 
göstermiştir. 

HZ. MUHAMMED’İN (SAV) ÖRNEKLİĞİ   

3. . Hz. Muhammed’in (SAV)  İstişareye verdiği Önem 
İstişare; bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak 
anlamlarına gelir. Peygamber efendimiz vahyi gerektirmeyen konularda danışmayı ilke edinmiştir. 

 “….İş konusunda onlara danış….” Ali İmran/159. 
   Kur’anı Kerim’deki surelerden birisi Şûra(danışma) suresidir 
   İstişare ve Müşavere danışma anlamına gelir 

 Hz. Ali, Peygamberimizin kızı Fatıma ile evlenmek 
  istediğinde, Peygamberimiz kızının görüşünü almıştır. 
 Peygamberimiz Hendek savaşında Selmânı Fârisî adlı sahabinin hendek kazma fikrini benimsemiştir. 

 Peygamberimiz Bedir Savaşı’nda Hubâb adlı sahabinin önerisiyle ordunun yerini değiştirmiştir. Uhut 
savaşında arkadaşlarıyla istişare edip onların görüşüne uyarak savunma savaşı isteğinden 
vazgeçmiştir 



 

 

 

 

 

 

7. Hz. Muhammed’in (SAV) Örnek Davranışlarının Toplumsal Hayattaki Önemi 
    Peygamber efendimizin uygulamaları ve davranışları toplum üzerinde çok önemli etkiler meydana     
   getirmiştir. Bunlardan bir kısmını şöylece sıralayabiliriz. 

  İnsanlar Arasına Eşitlik Getirdi: 

 Sosyal hayattaki ilişkilerde belirleyici faktör “ Kuvvet” yerine “Hak” oldu: 

 Çıkar ve menfaata dayalı ilişkiler yerine Allah'ın rızasını kazanabilme amacına yönelik fazilet  
duygularına dayalı ilişkiler benimsendi: 

 -Hayat mücadeledir zihniyetinin yerine hayat yardımlaşmadır anlayışı getirildi:  
Başkasını ezme, başkasının elinde olanı zorla alma, başkalarının haklarına tecavüz etme anlayışı; 
yerini başkasının hakkına saygı gösterme başkalarına yardım etme, zayıfı koruma ve muhtaç olanın 
ihtiyacını giderme anlayışına bırakmış; yardımlaşma ve dayanışma kültürü ortaya çıkmıştır. 

 Sosyal hayatta toplumu birbirine bağlayan sosyal bağlar olarak; kabilecilik ve ırkçılık yerine vatan 
sevgisi ve din kardeşliği getirildi: 

 Sosyal hayatı tahrip eden asayiş ve huzuru bozan kötü alışkanlıklar yok edilerek; topluma huzur ve 
güven sağlayan güzel ahlak yaygınlaştırıldı: 

 Sosyal Adalet Tesis Edildi:  

 Hukuk Devleti Sistemi Getirildi:  

 Sosyal Hayatı Tahrip Eden Kötü Davranışlar Yasaklandı: 
Sosyal hayatta insanların arasındaki sevgi, saygı, şefkat, merhamet, hürmet bağlarını koparan; 
insanları birbirine soğutup uzaklaştıran ve dargınlara, husumetlere ve kin ve öfkeye yol acan; 
dedikodu, gıybet, başkasının kusurunu arama,  başkasının ayıbını açığa çıkarma, insanların arasını 
bozacak şekilde laf taşıma, aşırı öfke ve hiddet göstererek haddi aşma, fitne çıkarma vs. sosyal hayatı 
zehirleyen, birlik ve bütünlüğü bozan, insanları birbirine düşüren kötü davranışlar yasaklandı. 

 Sosyal Bağları Kuvvetlendiren Uygulamalar getirildi: Hasta ziyaretleri, cenaze taziye ziyaretleri, düğün 
ziyaretleri, komşu hakkına riayet edilmesi, bir muhtacın ihtiyacının giderilmesi, yetimin korunup-
gözetilmesi, masumun ve mazlumun hakkına riayet edilmesi, sıla-i rahim ve akrabaların korunup-
gözetilmesi, selamlaştırılmanın yaygınlaştırılması, hediyeleşme, Allah için sevme ve Allah için 
buğzetme… vb. güzel hasletler ısrarla tavsiye ve emredildi. 

6. Hz. Muhammed’in (SAV) İnsanlara Değer Vermesi 

 Zeyd 3 ya da 5 yaşlarında idi. Zeyd’in çok bağlandığı, çok sevdiği, adını Umeyr koyduğu küçük bir 
kuşu vardı. Hz. Peygamber Zeyd’i her gördüğünde “Umeyr’in babası” anlamında “Ebu Umeyr” diye 
hitap ederdi ona. Bir gün Zeyd’in kuşu öldü. Onun ölümü Zeyd’i çok üzdü. Kuşun öldüğü günlerde 
Hz. Peygamber Zeyd’in evine gitti. Çocuğun kederli hali, Hz. Peygamber’in merhametli kalbini 
etkiledi. Onu neşelendirmek istedi. Çocuğun saçlarını okşayarak yanağını öptü. Gülümseyerek: 

   −“Ya Ebu Umeyr! Nüğayr (serçe kuşuna benzeyen bir kuş) ne oldu?” dedi. “Hayvanı ne yaptın?..” 
 Hz. Peygamber’in kalbe huzur veren ilgisiyle ferahlayan Zeyd, bu söze çok güldü. 

 Peygamber efendimiz aralarında geçen bir tartışma sonucu Bilali Habeşi’ye “Kara kadınının oğlu” 
diyen Ebu Zerri uyarmış, Ebu Zerr de Bilal’den özür dilemiştir.  

6. Hz. Muhammed’in (SAV) İnsanlara Değer Vermesi 

 Peygamber efendimiz bir kişiyle konuşurken o kişi yüzünü çevirmedikçe yüzünü çevirmezdi, biri ile 
tokalaştığında karşısındaki elini bırakmadıkça elini çekmezdi. sahabilerle otururken ayaklarını asla 
uzatmazdı. Zengin fakir, güçlü zayıf ayırımı yapmaz herkese değer verirdi 

 Hz. Muhammed bir gün arkadaşlarıyla otururken önlerinden bir cenazenin geçmesi üzerine ayağa 
kalktı. Cenaze geçince arkadaşları sordu: 

   -Ya Rasulalllah o cenaze bir müslümana ait değildi, dediler. 
   Peygamberimiz cevap verdi: 
   -Olsun! O da bir insan değil mi? 

 Bir gün Peygamberimizin yanına gelen yaşlı bir kadın "Ey Allah'ın Rasulü, sana anlatacak bazı 
sorunlarım var. Yanıma gelir misin?" der. Peygamberimiz de "Medine'nin neresine dersen geleyim. 
Derdini söyle, dinleyip sana yardımcı olayım." der. 

 Peygamberimizin Mescidini temizleyen fakir, zenci bir kadın vardır. Bir gün Rasulullah onu 
göremeyince nerede olduğunu sorar. Öldüğünü söylerler. Onun ölümüne kimse önem vermemiştir. 
Rasulullah, "Bana haber vermeniz gerekmez miydi?" der ve mezarına gider, iki rekât namaz kılar. 
Sonra şöyle dua eder: "Allah'ım, bu mezarın içini nurla doldur, benim kıldığım namaz sebebiyle 
nurlandır." 
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