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Ders : 35 

 

Konu: Hz. Peygamber ve Beşeri Münasebetler  

 

“İnsanlığa yeni bir hayat modeli getiren Peygamberimiz, hayatın her alanında olduğu 

gibi, sosyal hayatı da yenileyen ve şekillendiren prensipler getirmiştir. Hz. Peygamber 

insanlardan yapmalarını istediği şeyleri önce kendisi yapmıştır.             

 

Onun beşeri münasbetlerde öne çıkan bazı davranışları şunlardır: 

 

1. Efendimiz (s.a.s.) insana değer verirdi 
İnsanlarla başarılı bir ilişki kurmanın temelinde muhatabı ciddiye alma ve ona değer 

verme vardır. Zira değer veren değer görür. Çünkü herkes, sevilmek ve sayılmak ister. 

Peygamberimiz insanlara çok değer verir, insanlarla iç içe yaşar, onlardan biri gibi hayatını 

devam ettirirdi. İnsanlarla karşılaştığı zaman ilk selam veren kendisi olurdu; tokalaşır, hal ve 

hatırını sorardı. Söylenenleri dikkatle dinler, muhatabı ayrılmadıkça yüzünü ondan 

çevirmezdi. Bu gibi haller tevazusunun zirvede olduğunu gösterir. 

          Taberânî, “Mekârimu’l-Ahlâk”ında Ebû Hureyre’den merfu bir rivâyette Hz. 

Peygamber (s.a.s.): “İmandan sonra amellerin en üstünü insanlara sevgi göstermektir.” 

buyurmuştur.
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2. Efendimiz (s.a.s.) insanların dertleriyle ilgilenirdi 
Peygamberimiz (s.a.s.), ashabının dertleriyle ilgilenir, onlardan yakın ilgisini 

esirgemezdi. Peygamberimiz, genel meselelerin yanında detayları da ihmal etmemiş ve 

insanların en küçük dertleriyle bile ilgilenmiştir.  

İnsanların önce maddi dertlerini halledersen, manevî dertlerini halletmen kolaylaşır. 

Zira âyet-i kerîmede Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ْيرا          خا ْن ياْفعاْل ذالِ َلا ما حٍ باْينا النااِس وا ْعُروٍف أاْو إِْصَلا داقاٍة أاْو ما را بِصا ْن أاما اُهْم إَِلا ما اِة فِي كاثِيٍر ِمْن ناْجوا ْرضا كا اْبتِغااءا ما

 هللا فاساْوفا نُْؤتِيِه أاْجًرا عاِظيًما.                                                                  

“Ancak sadaka vermeyi yahut marufu emretmeyi veya insanların arasını düzeltmeyi 

gözeten kimseler müstesna, onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur. Bunları, 

Allah'ın rızasını kazanmak için yapana büyük ecir vereceğiz.”
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Rasûlullah, yardım ederken bile muhatabını rencide edecek, üzecek ve minnet altında 

bırakacak en küçük bir tavırda bulunmamıştır. 

Başakakanın yaptığında hayır olmaz. Zira âyet-i kerîmede: 

اْْلاذاى كاالا        ن ِ وا داقااِتُكْم بِاْلما نُوا َلا تُْبِطلُوا صا ا الاِذينا آما ثالُهُ يااأايُّها اْلياْوِم اْْلِخِر فاما َلا يُْؤِمُن بِاهلل وا الاهُ ِرئااءا النااِس وا ِذي يُنِفُق ما

هللا ا كاسابُوا وا لاى شاْيٍء ِمما ْلدًا َلا ياْقِدُرونا عا كاهُ صا ابٌِل فاتارا اباهُ وا اٌب فاأاصا لاْيِه تُرا اٍن عا ْفوا ثاِل صا        .  َلا ياْهِدي اْلقاْوما اْلكاافِِرينا كاما
                                                                            

“Ey İnananlar! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara gösteriş için malını 

sarfeden kimse gibi, sadakalarınızı başa kakma ve eza etmekle boşa çıkarmayın. Onun 

durumu, üzerinde toprak bulunan kayanın durumu gibidir, üzerine bol yağmur yağdığında onu 

cascavlak bırakır. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah inkâr eden kimseleri 

doğru yola eriştirmez.”
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1
- Münâvî, Feydu’l-Kadîr Şerhu’l-Câmiı’s-Sağîr, II, 26.  

2
 - Nisâ sûresi (4), 114. 

3
 - Bakara sûresi (2), 264. 
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3. Efendimiz güleryüzlü idi 
 

Gülümseme, tek kelimeyle "sevgi"dir ve "seninleyim" demektir. Peygamber 

Efendimiz sürekli güleryüzlü idi. O, hiç kahkaha atıp gülmemişti. Abdullah b. Hâris: 

“Resûlullah’tan daha çok tebessüm eden/O’nun kadar güleç yüzlü hiçbir kimseyi görmedim.” 

diyerek bu husus anlatır.  

“Din kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır.”
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Diğer bir hadiste de şöyle buyurulmaktadır: 

“Her ma’rûf sadakadır, din kardeşini güleryüzle karşılaman da ma’rûftandır.”
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Başka bir hadîs-i şerîfte:  

“Allah Teâlâ mülayim huylu ve güler yüzlü kimseyi sever.” buyurmaktadır. 

“Şüphe yok ki sizin bütün insanlara mal vermeye gücünüz yetmez, fakat onlara güler 

yüzünüz ve güzel ahlâkınız şâmil olmalıdır.” buyurmaktadır. 

 

4. Efendimiz (s.a.s.) selamlaşmaya önem verirdi 
İnsanlara ilgi göstermenin, onlara önem ve değer vermenin en kolay fakat en etkili 

yolu selam vermektir. 

ْن باداأاُهْم بِالساَلاِم."                                                              " أاْولاى النااِس بِاهللِ ما  

 Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: 

 “İnsanların Allah katında en makbulü ve O’na en yakın olanı önce selâm 

verendir.”
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buyurarak konuşmaya selamla başlamayı tavsiye eden Peygamberimiz karşılaştığı insanlara 

selam verirdi. Çocuklara ve kadınlara da selam vermiş, Ehl-i kitaptan olan kimselerin ise 

selamlarını “Ve aleyküm” diyerek almıştır. “Selam, Allah’ın isimlerinden biridir. Onu 

yeryüzüne koymuştur. O halde onu aranızda yayınız.” buyurarak selamın önemine dikkat 

çekmiş ve                   

الاِذى ناْفِسي بِياِدِه َلاتاْدُخلُو            ْيٍئ إِذاا فاعاْلتُُموهُ تاحا وا َلا أادُلُُّكْم عالاى شا ابُّوا، أاوا تاى تاحا َلا تُْؤِمنُوا حا تاى تُْؤِمنُوا، وا ناةا حا اباْبتُْم؟ ا اْلجا

                                                                       أاْفُشوا الساَلاما باْيناُكْم."  

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de olgun mümin 

olamazsınız. Size yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda 

selamı yayınız.” diyerek de selamlaşmanın toplum içerisindeki fertleri birbiriyle kaynaştırıp, 

birbirlerine karşı merhamet, şefkat ve sevgi duygularını geliştireceğine işaret etmiştir. 

 

5. Efendimiz (s.a.s.) zengin fakir ayrımı yapmazdı 
Peygamberimiz’in insanlarla münasebetlerinde dikkat çekici yönlerinden biri de 

kesinlikle zengin fakir ayrımı yapmamasıydı. O’nun nazarında zengin, fakir, büyük, küçük, 

efendi, köle; herkes eşitti. Önemli olan Allah katında kıymetli olmaktır. Allah katında 

kıymetli olan da en muttakî olanlardır:  

عاْلنااكُ          جا أُنثاى وا لاْقنااُكْم ِمْن ذاكاٍر وا ا النااُس إِناا خا ِليٌم يااأايُّها ُكْم ِعْندا هللا أاتْقااُكْم إِنا هللا عا ما فُوا إِنا أاْكرا قاباائِلا ِلتاعاارا ْم ُشعُوًبا وا

بِيٌر.                                                                                         خا

“Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve 

kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en  

                                                 
4
 -  Tirmizî, Birr, 36. 

5
 -  Tirmizî, Birr, 45. 

6
-   Ebû Dâvûd, Edeb,144; Tirmizî, İsti’zân, 6; Ahmed,V, 254, 261, 264.   
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değerliniz, en muttakî olanınızdır. (Hakka ve halka karşı yanlış yapmaktan 

korunanızdır) Allah herşeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır.”
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İslam’ın ilk yıllarında Peygamberimiz’in çevresinde genellikle genç ve fakir kimseler 

bulunuyordu. Eğer sadece zenginlere ve eşrafa kıymet verseydi sadece zenginlerle ve eşraf ile 

ilgilenirdi. Hatta fakirlere karşı şöyle davranması ile ilgili âyet-i kerîme geldi: 

ا عالاْيكا ِمْن ِحساابِِهْم ِمنْ          هُ ما ْجها ِ يُِريدُونا وا اْلعاِشي  باُهْم بِاْلغادااِة وا َلا تاْطُرْد الاِذينا ياْدُعونا را لاْيِهْم  وا ا ِمْن ِحساابِكا عا ما شاْيٍء وا

               .                                     ِمْن شاْيٍء فاتاْطُرداُهْم فاتاُكونا ِمْن الظااِلِمينا

“Sabah akşam, Rablerinin rızasını isteyerek O'na yalvaranları kovma. Onların 

hesabından sana bir sorumluluk yoktur, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur. 

Sakın onları kovup da zâlimlerden olmayasın.”
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يااقا  ْدتُُهْم أافاَلا تاذاكاُرونا وا ْن يانُصُرنِي ِمْن هللا إِْن طارا ْوِم ما  

“Ey milletim! Onları kovarsam, Allah'a karşı beni kim savunur? Düşünmez misiniz?”
9
  

(Ders devam edecektir)  

 

 

Alınacak Dersler: 

1. Peygamber Efendimiz (as) her yönü ile tam bir rehber ve mürşit idi. 

2. Ona tabi olan Müslümanlar da aynı sıfatlara sahip olmalıdır. 

3. İnsana değer vermek, yaratıcısına değer vermektir. 

4. Müslümanın sosyal yönü de güçlü olmalıdır. Selamlaşmak bunun öncüsüdür. 

5. Müslüman adil olmalı; kayırmacılık İslam ahlakına sığmaz. 

 

Ödev: 

Burada sayılan vasıflar üzerinden kendimizi kontrol edelim, otokritik yapalım.   

 

                                                 
7
 - Hucurât sûresi (49), 13. 

8
 - En’âm sûresi (6), 52. 

9
 - Hûd sûresi (11), 30. 


