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Ders : 60  
Konu : Mevlîd-i Nebî- 2  
       
      2. Resûlullah (s.a.v.) En Mükemmel Aile Reisidir: 
       En merhametli eş, en kıymetli babaydı. Aile fertlerine karşı sorumluluklarını en iyi şekilde 
yerine getiren aile reisiydi. Aile fertlerinin eğitimiyle bizzat ilgilenmiştir. 

                                                                         

    ‘’(Önce) en yakın akrabanı uyar.‘‘1 âyeti nazil olunca, Resûlullah (s.a.v.) akrabalarını şöyle 
uyarmıştı: 
      ‘‘Abdulmuttalib’in kızı Safiyye! Muhammed‘in kızı Fâtıma! Ey Abdulmuttalib oğulları! Allah’a 
karşı sizin için hiç bir güce sahip değilim. Ancak malımdan dilediğinizi isteyin.‘‘2 

                                                                                             

      ‘‘Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et.‘‘3 âyeti nazil olunca da  Resûlullah (s.a.v.), 
her sabah Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Fâtıma (r.anha)‘ya giderek,‘‘Namaza!‘‘ der, onları namaza kaldırırdı. 
Resûlullah (s.a.v.), bunu aylarca (altı ay kadar) sürdürdü.4     
   
       3. En Mükemmel Eğitimcidir: 
     Peygamberimiz (s.a.v.), eğitime ilk önce kendi evinde başladı. Daha sonra da Erkam b. Ebi’l- 
Erkam‘ın evinde buna devam etti. Müslümanlar, Mekke’de bu evde gizlice toplanır, İslâm’ın 
prensiplerini öğrenirler, Kur’an okurlardı. 
    ‘‘Şimdi sen, ne ile emrolunuyorsan (kafalarını çatlatırcasına) apaçık bildir. Müşriklere aldırış 
etme.‘‘5 âyeti nazil oluncaya kadar Hz. Erkam’ın evi, bir eğitim merkezi olarak kullanıldı.6 
Medine‘de ise Mescîd-i Nebî’ye bitişik olarak hazırlanan ‘‘Suffe‘‘ en önemli eğitim merkezi idi. 
Resûlullah (s.a.v.), ashabını en mükemmel şekilde eğitiyor, onlara Kur’an ve hikmeti 
öğretiyordu.Çünkü o; yetişmiş ve yetki verilmiş bir muallimdir. Bir hadîs-i şerifte:  

                                                         
 ‘’Ben, gerçekten muallim olarak gönderildim.’’7 buyurulmaktadır. 

   O, söylediklerini bizzat kendi nefsinde tatbik etmiş bir eğitimcidir . Adâlet, eşitlik, ilim, cihad, 

kardeşlik, yardımlaşma, istişâre, çocuklara ilgi, kadınlara hürmet, komşuyu gözetme, akrabayı 

ziyaret gibi konularda ne söylemişse, bunları fiili olarak tatbik etmiştir.  

     Peygamber (s.a.v.)’in eğitiminin en önemli amacı: Faziletli bir toplumda; sağlam bir üye, yani, 

‘’İyi insan’’ yetiştirmektir.  

     O mübârek Nebînin tedrisinden geçenler; dünyaya ilim, adâlet, hak ve fazilet yaydılar, dinin 

yıldızları oldular. Allah korkusuyla yürekleri titredi, hesaplarını verememe endişesiyle göz 

pınarlarından yaşlar akıttılar.   Abdullah b. Abbas (r.a.) anlatıyor: 

     ‘’Ömer (r.a.) yaralandığında yanında girdim ve: 

                                                           
1 Şuâra sûresi, 214. âyet 
2 Tirmîzi, Zühd, 7 
3 Tâhâ sûresi, 132.âyet 
4 Tefsîr-i Kebîr, Fahrüddin Râzî, C.16, sh.82 
5 Hicr sûresi, 94. âyet 
6 Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, Doç. Dr. Abdullah Özbek, sh.23 
7 Sünen-i İbni Mâce, Mukaddime, 17 
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   -‘’Ey Mü’minlerin Emiri, sana müjdeler olsun! Allah, senin vasıtanla yeni İslâm şehirleri kurdurdu. 

Senin vasıtanla nifakı ortadan kaldırdı, senin sayende serveti çoğalttı’’ dedim. Hz. Ömer (r.a.): 

    -‘’Ey Abbas’ın oğlu! Beni iyi bir idareci olarak mı övüyorsun?’’ dedi. Ben: 

    -‘’İdareciliğin dışında da övülmeye layıksın’’ dedim. Hz. Ömer (r.a.): 

    -‘’Ruhumu kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, dünyaya günahsız olarak geldiğim gibi, 

yine öyle çıkmayı arzu ederdim. İsterdim ki, ne sevabım olsun, ne de günahım!’’8 

                                Elimizden tut ne olur, 

                                Eline kurban olduğum. 

                                İlet bizi Hak yoluna, 

                                Yoluna kurban olduğum. (M. Yaşar Kandremir) 

 

      4. En Güzel Ahlaka Sahiptir: 

       Allah (c.c.), Resûlü için şöyle buyuruyor: 

  َواِنََّك لَعَٰلى ُخلٍُق َع۪ظيمٍ                                                           

        ‘’Gerçekten sen büyük bir ahlak üzeresin.’’9  

         Resûlullah (s.a.v.), her yönüyle insanlığa örnek ve önder olmuş, en güzel ahlakî davranışları ve 

prensipleri beşeriyete hediye etmiştir. O, şöyle buyurmaktadır: 

                                                                        
“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”10  

“Sizin imânca en güzeliniz, ahlâkça en güzel olanınızdır.“11 Cenâb-ı Hak, Resûlullah (s.a.v.)’i 

örnek almamızı emretmekte ve şöyle buyurmaktadır:      

“Andolsun ki, Allah’ın Resulünde sizin için, Allah’ı ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve 
Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır.”12   
  Bu âyet-i kerimeden anlaşılan, her konuda olduğu gibi ahlâk konusunda da Resûlullah (s.a.v.), 
müslümanlara önder ve örnektir. Resulullah (s.a.v.)’in örnek ahlâkını şöyle özetlemek müm- 
kündür: 

 Peygamber (s.a.v.)’in sade bir hayatı vardı. Lüksü ve israfı asla sevmezdi. 

 Resûlullah (s.a.v.), kendi işlerini kendisi görür, bir başkasına yük olmazdı. 

 Her davranışında samimi idi. Gösterişten ve yapmacık hareketlerden şiddetle kaçı- 
nırdı. 

 Büyüklenmez, hükümdarlar gibi davranmaktan kesinlikle sakınırdı. 

 Evde hanımlarına yardım eder, ateş yakar, hayvanları sağar, devesini bağlar, evi 
temizler, hiç bir işi kötü görmezdi. 

 Kendisine birşey soranı can kulağı ile dinler, sorana en güzel şekilde cevap verirdi. 

 Kedisine yapılan bir kötülükten dolayı intikam almazdı.  

 Yüzünde her zaman samimi bir tebessüm bulunurdu. Kimseyi incitmezdi. 

 Peygamberimiz, çocukları çok sever, yoksul, güçsüz kimsesiz, dul, yetim köle ve 
hizmetçilere şefkât ve merhamet ederdi. Öfkelenmez, hoşgörü ile davranırdı. 

                                                           
8 Hayatü’s-Sahabe, C.2, sh.166 
9 Kalem sûresi, 4. âyet 
10

  Kenzü’l-Ummâl, Ali el-Müttakî – C.1., Sh.11 
11Sünen-i Ebi Davud – C.5, Sh.408 
12

 Ahzab Sûresi – 21.Âyet 
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 Af ve müsamaha sahibi idi. Kendisini zehirlemeye çalışan bir kadını bile affetmişti. 

 Asla kibirlenmez, alçak gönüllülük gösterirdi. Adâlet ve doğruluktan asla ayrılmazdı. 

 Çok cömert idi. Kendisinden birşey isteyeni asla geri çevirmezdi. Çok cesur idi. 

 Zalimlere karşı, mazlumun yanında yer alır, onların derdine çâre olmaya gayret ederdi. 

 Nazik kalpli, güzel huylu idi, ağzından hiçbir kötü söz çıkmazdı. 

 Münâkaşa ve mücâdele etmekten, gereğinden fazla konuşmaktan, kendisini 
ilgilendirmeyen işlerle uğraşmaktan kaçınırdı. 

 Başkalarının sırlarını öğrenmeye çalışmazdı. Kimsenin sözünü kesmez, konuşulanı 
sessizce dinlerdi. 

 Bütün insanlara sevgi, şefkât ve merhametle muamele ederdi.13 
                                     

Sensin tutunduğumuz dal, 
                                    Sensin kokladığımız gül, 
                                    Sensin güç aldığımız kol, 
                                    Koluna kurban olduğum.(M. Yaşar Kandemir) 
 
      5. En Mükemmel Devlet Başkanıdır: 

          Yaşantısı sâde ve temizdi. O, lüks ve israfı sevmezdi. Her zorluğa ve sıkıntıya katlanır, günlerce 
aç kaldığı olurdu. Ebû Hureyre (r.a.) şöyle rivayet eder: 
         ‘‘Resûlullah (s.a.v.)‘in yanına girdim. Oturarak namaz kılıyordu. 
         -Yâ Resûlallah, niçin oturarak namaz kılıyorsun ? dedim. 
         -Açlıktan, ey Ebû Hureyre, dedi. Bunun üzerine ben ağladım. Bana: 
         -Ağlama, ey Ebû Hureyre, bu dünyada açlık çekenlere-eğer sabredip Allah’a karşı âsî 
olmazlarsa-kıyamet günü çetin bir hesap yoktur, dedi.‘‘14 

      Enes (r.a.)‘dan rivayet edildiğine göre; ‘‘Hz. Fâtıma (r.anha), bir gün Resûlullah (s.a.v.)‘e bir 
parça arpa ekmeği getirip verdi. Nebî (s.a.v.): 
      -Bu nedir? diye sordu. Hz. Fâtıma: 
      -Ekmektir, yoğurup pişirdim. Fakat sen açken, getirip sana yedirmezsem rahat edemeyecek- 
tim, dedi. Resûlullah (s.a.v.): 
     -Vallahi kızım, üç gündür baban bir şey yememiştir, dedi.‘‘15 
 
 

                       ‘’İşte hak din, işte tek din, 

                         Müslüman ol, kurtul’’ dedin! 

                         Bize gerçeği söyledin, 

                         Diline kurban olduğum.(M. Yaşar Kandemir) 

 

 

      Alınacak Dersler: 

1. Aile hayatımızda, Resûlullah (s.a.v.)’in aile fertlerine karşı davranışlarını örnek almalıyız. 

2. Aile fertlerimizin ve sorumlu olduğumuz kişilerin  maddî ve mânevî eğitimini ihmal 

etmemeliyiz. 

                                                           
13

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,- Kaynak Kitap-Dr. Saim Kılavuz – Sh. 398-401 
14 Hayatü’s-Sahabe, C.1, sh.391 
15 Hayatü’s-Sahabe, C.1, sh.394 
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3. Resûlullah’ın güzel ahlakını örnek almalı ve ona göre davranmalıyız. 

4. İdaremiz altında olanlara, Resûlullah (s.a.v.)’in davrandığı gibi davranmalıyız. 

 

 

                                      Müjdecim, Efendim, Peygamberim, 

                                      Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim. 

                                                                                   (N. Fazıl Kısakürek) 

Not: Bu hafta: 

1. Bu dersi aile fertlerimizle paylaşalım. 

2. Peygamberimize hergün Salat ve Selam getirelim. 

3. ‘’Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’’ hadisini mânâsıyla beraber ezberleyelim.  

    


