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36. DERS  

Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2 

 

6. Efendimiz (sas) Kimseyi İncitmezdi 
Peygamberimiz incelik, zarafet ve nezaket insanıydı. O’nun çevresine 

rahatsızlık verecek bir tavır ve davranışı yoktu. O, insanların gönüllerini alır, onları 

nefret ettirmezdi. İnsanlara güler yüzlü davranır, güzel muamele ederdi. Kötü huylu, 

kaba dilli ve katı kalpli değildi. 

 

Bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم وَ  ِ ِلنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب ََلنفَضُّ َن اَّلله اْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي بَِما َرْحَمٍة ِمِّ

َ يُِحبُّ اْلُمتََوِكِِّليَن  ِ إِنه اَّلله  اْْلَْمِر فَِإذَا َعَزْمَت فَتََوكهْل َعَلى اَّلله

“O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen 

kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde 

onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin 

zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp 

güvenenleri sever.”
1
 

Yumuşak davranmak ilâhî bir lûtuftur ki biz de bunu Allah Teâlâ’dan 

isteyelim. Kabalık ve katılık insanları idâreciden ve rehberden uzaklaştırır. Liderler 

ve rehberlere yakışan kemaldir. Kemal mevkiindekilere yakışan aftır. Kemal 

özelliklere sahip olan lider ve rehberler, hem kendilerinden hem halkından ve 

cemaatlerinden sorumlu olduklarından dolayı onlar için Allah’tan da mağfiret 

dilerler.  

Bu âyet-i kerîme Uhud harbinden sonra nâzil oldu. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 

emri terk edildiğinden çok zararlar oldu neticede de harp kaybedildi. İşte bundan 

dolayı elçiye isyan elçiyi gönderene isyan sayıldığından, hem kendine yapılan 

yanlışlıktan hem de seni gönderen Allah’a saygısızlık sayıldığından Allah’tan onlar 

için af dile buyurulmuştur. 

Liderin ve rehberin çevresiyle istişâre etmesi onları insan yerine 

koyduğundan atılımlarını ve katılımlarını sağlar.  

Lider veya rehberin istişâre neticesinde azınlığın mı yoksa çoğunluğun mu 

fikrine uyacağı burada açıkça belirtilmemiştir. Demek ki serbestlik var. Hz. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), hayatı boyunca istişâreler neticesinde üç şekilde 

hareket etmiştir. İstişâre etmiş, bazen kendi fikrine, bazen azınlığın, bazen de 

çoğunluğun fikrine göre hareket etmiştir. İstişâre neticesindeki serbestliği bu şekilde 

beyân etmiştir. 

Karar verip azmedince aklına değil, ashabına değil, Allah’a tevekkül edip 

dayanması emredilmiştir. Zira yaratıcı sebepler değil, yaratıcı Allah Teâlâ’dır. Allah, 

kendisine tevekkül edeni sever, sevince de ihsân eder, iyilik eder, yardım eder, ilham 

eder, zafer verir… 

 “Sesini değil, sözünü yükselt; çiçekleri büyüten gök gürültüsü değil, 

yağmurlardır.” 

Kimseyle çekişmez, kötü söz söylemez, kimseyi ayıplamazdı. Cimrilikten 

uzaktı. Hoşlanmadığı şeyle ilgilenmezdi. 

 

 

                                                 
1
- Âl-i Imrân sûresi (3), 159.  
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O, son derece edepliydi. Çünkü ilahi terbiyeye mazhar olmuştu. O, insanlık 

için en mükemmel örnektir. Zira onu en büyük âlim ve en büyük terbiyeci olan Allah 

yetiştirmiştir: “Beni Rabbim edeplendirdi, edebimi de en güzel yaptı.” 

 

7. Efendimiz (sas) vefalı idi 
Vefakârlık, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in en önde gelen özelliklerinden biriydi. 

Onun bu özelliği, ilk eşi ve çile yoldaşı Hz. Hatice’nin şahsında âdetâ billurlaşır. İşte 

bu sebeple Nebiyy-i Muhterem Efendimiz onu her fırsatta anar, hatırasını yâd ederdi. 

Vefalı davranmak karşının da vefalı davranmasını sağlayabilir, niyetimiz 

bunun için olmasa bile.  

 

8. Efendimiz (sas) misafire ikram ederdi 
İbn Sa’d’ın kaydettiği bir rivayete göre Ebû Hureyre, “Resûlullah da aç 

kalıyordu”, diye bahsedince A’rec, bu açlığın nasıl olduğunu sorar. Ebû Hureyre de, 

gelip gidenin ve misafirin çok olmasından dolayı ve ondan hiç ayrılmayan bir grup 

insanların bulunmasından kaynaklandığını, ayrıca, Resûlullah’ın beraberinde ashabı 

ve ehl-i suffa olmadan hiç yemek yemediğini söyler.  

Peygamberimiz, fakirlik ve sıkıntı çeken ashabına karşı her fırsatta ikramda 

bulunur ve şöyle buyururdu: “Kim Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa misafirine 

ikram etsin.”  

 

9. Efendimiz (sas) çocukları çok severdi 
Peygamberimiz çocuklarını ve torunlarını öper, okşar ve çok severdi. 

Çocuklara karşı şefkat ve merhametle muamele ederdi. Bu anlayışın bütün 

Müslümanlar tarafından benimsenmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi için de 

“Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden 

değildir.” buyurmuştur.  

 

10. Efendimiz (sas) hastaları ziyaret ederdi 
Peygamberimiz hasta ziyaretine önem verirdi. Sahabe-i Kiram’ın büyük küçük 

hepsiyle ilgilenir, durumlarını sorar ve hasta olanları ziyaret ederdi. Hasta ziyaretinde 

kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmazdı.  

Ebû Ya’lâ, Hz. Âişe (r.anhâ)’den şunu rivâyet etmiştir: 

“Allah’ın Rasûlü (s.a.s.) bir hasta ziyaretine gittiğinde elini ağrının, sızının 

bulunduğu yere koyar ‘bismillâh’ derdi.”
2
 

Tirmizî’nin rivâyetine göre de Hz. Peygamber (s.a.s.) : 

“Sizden birinizin elini hastanın alnına koyup nasılsın diye sorması 

hastayı ziyaretin kemâlindendir.” buyurmuştur.
3
 

          İbn-i Mâce’nin rivâyetine göre Rasûlullah (s.a.s.), Ömer (r.a.)’e: 

“Bir hastanın yanına girdiğinde sana dua etmesini emret (iste)! Çünkü 

onun duası meleklerin duası gibidir.” buyurmuşlardır.
4
 

                                                 
2
- İbn  Hacer, X, 121. 

3
- Tirmizî, İsti’zân, 31; Ahmed, V, 260. 

4
- İbn Mace, Cenâiz, 1. 
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Hz. Peygamber (s.a.s.), hastaya söylenecek söz hakkında: 

“Hastanın veya ölen kimsenin yanında bulunursanız hayır söyleyin. Zira 

melekler sizin söylediklerinize âmîn, derler” buyurmuştur.
5
 

Hastaya okumak müstehabtır. Felak ve Nâs sûrelerini ve Rasûl-i Ekrem 

Efendimiz (s.a.s.)’in bazı hastalar için okuduğu duaları okuyup hastaya üfürmek 

müstehabtır.
6
 

Müslümanın müslüman üzerindeki haklarından birisi de hasta ziyaretinde 

bulunmaktır.
7
 

Hasta ziyaretine giden kimse, hastaya okur, şifa temennisinde bulunur, bazen 

da hastanın isabetli ilacını söylerse hastalığından kurtulmasına vesile olabilir. Hasta 

ziyaretine giden kimse netice itibariyle kendisi için gitmiş olur. Çünkü hasta ziyareti 

rahmet ve sevgi vesilesidir. 

Hastalara okunan dua ve ilaçların, şifanın sebebi olduğuna, şifayı 

yaratanın ancak Allah olduğuna inanmak gerekir. 

“Her kim bir hastayı ziyaret ederse, dönünceye kadar cennetin 

hurmalıklarındadır.”
8
 

“Kim bir hasta ziyaretinde bulunursa, semada bir münadî şöyle nida eder : 

Güzel  yaptın,  gidişatın  güzel  olsun, cennetten de bir konak  

hazırlamış oldun.”
9
 

“Kim bir hastayı ziyaret ederse, ilâhî rahmetin içine dalmış olur. Hastanın 

yanına oturunca da onun hakkında rahmet sabit olmuş olur.”
10

 

“Hiçbir müslüman bir kardeşine hasta ziyaretinde bulunmaz ki Allah ona, 

mağfiret isteyen yetmiş bin melek göndermesin.”
11

 

 

11. Efendimiz (sas) Hediyeleşirdi 
Peygamberimiz hediyeleşme üzerinde ısrarla durmuştur. Hediyeleşmenin 

sevgiyi artırdığına dikkat çeken Peygamberimiz (sas) hem hediye alır hem de 

karşılığında bir şeyler hediye ederdi. Hediyeleşmenin insanları nasıl birbirine 

yaklaştırıp sevdirdiğini anlatmak için de: “Hediyeleşiniz; zira hediye, kalbdeki kin ve 

nefreti yok eder” buyurmuştur. Verilen hediyenin küçük görülmemesini ve kabul 

edilmesini istemiştir.” diyerek konuşmasına devam etti. 

 

12. Komşularıyla ilgilenirdi 

Hz. Peygamber (s.a.s.) komşuya çok değer vermiş ve  bunun üzerinde 

Cebrâil’in çok durduğunu bize şöyle haber vermiştir: 

                                                 
5
- Müslim, Cenâiz, 6; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 19; Nesâî, Cenâiz, 30; İbn Mâce, Cenâiz, 4. 

6
- Müslim, Selâm, 46-47, 49-63, 67. 

7
- Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selâm, 4; İbn Mâce, Cenâiz, 1. 

8
- Müslim, Birr, 40, 42; Ahmed, I, 121, 138, 239, III, 304. 

9
- İbn  Mâce, Cenâiz, 2; Tirmizî, Birr, 64; Ahmed, II, 326, 344, 354. 

10
- Muvatta, Ayn, 17. 

11
- Ahmed, I, 97. 
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ثَنههُ."                                             " َما َزاَل ِجْبِريُل يُوِصينِي َحتهي َظنَْنُت أَنههُ لَيَُوِرِّ  

“Cebrâil (a.s.) bana (komşuyu) o derecede tavsiyede bulundu ki onu 

bana mirasçı yapacak zannettim.”
12

 

Komşu, insana akrabasından mekân açısından daha yakındır. Eğer duyarlı ise 

hem mekan hem de konum açısından daha da yakın olur. Yakın olana yakınlık etmek 

lazımdır. Yakınlık maddî ve manevî alâka ve ihsânla olmalıdır. İşte bunu Hz. 

Peygamber (s.a.s.):  

“Ya Eba Zer! Çorba pişirdiğin vakit suyunu çok koy ve komşularını 

gözet.”
13

 diyerek tavsiyede bulunmuştur. 

İslâm’da her amelin imanla; tasdik itibariyle temel şubeleriyle,  tatbik 

itibariyle de kemâl şubeleriyle alâkası vardır. Bundan dolayı Hz. Peygamber özellikle 

iman ile komşuluk arasında bir alaka kurmuştur : 

"َوالهِذي نَْفِسي بِيَِدِه َلَيُْؤِمُن َعْبدٌ َحتهى يُِحبه ِلَجاِرِه )أَْو َقاَلِ ْلَِخيِه( َما يُِحبُّ ِلنَْفِسِه."         

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

“Nefsimi elinde tutan (Allah )’a yemin olsun ki hiçbir kul kendisi için 

dilediğini komşusu için yahut (din) kardeşi için de dilemedikçe (kâmil) iman 

etmiş sayılmaz.”
14

 

Müslümanlar, birbirlerini kontrol etmekle de sorumludurlar. Bu hadisi şerif 

onların birbirlerine karşı şu sorumluluklarını hatırlatmaktadır: Rasûlulah (s.a.s.) 

Efendimiz: 

ِ : قَاَل  إِذَا َلِقيتَهُ فََسِلِّْم َعلَْيِه َوإِ  ََ فَََِجْبهُ َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ قِيَل َما ُهنه يَا َرُسوَل اَّلله ذَا َََعا

تْهُ َوإِذَا َمِرَض فَعُْدهُ َوإِذَا َماَت َفاتهبِْعهُ َوإِذَا اسْ  َ فََسِمِّ تَْنَصَحَك فَاْنَصْح لَهُ َوإِذَا َعَطَس فََحِمدَ اَّلله  

“Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı altıdır”, buyurunca: 

– Nedir onlar Ya Rasûlallah? denildi, o da: 

“Ona rastladığın zaman selâm ver, seni çağırırsa icabet et, senden 

nasihat dilerse ona nasihat et, hapşırır da Allah’a hamdeder (:elhamdü lillah 

der)se ona teşmit et! (yerhamukellah de!), hastalanırsa ziyaretine git, öldüğü 

vakit de arkasından git!” buyurmuştur.
15

 

 

 

Alınacak Dersler:  

1. İncinse de incitmemek en güzelidir. Çünkü Peygamber sünnetidir.  

2. Müslüman vefada da örnek olmalıdır. Nankörlük Müslümana yakışmaz. 

3. Ayırdım yapmadan komşularımıza karşı saygılı olmalıyız.  

4. Çocuklar ve gençler geleceğimizdir, onlara sahip çıkmalıyız. 

5. Hediyeleşmek dostluk ve kardeşliği pekiştirir.  

 

                                                 
           

12
- Müslim, Birr, 140; Buhârî, Edeb, 28; Ebû Dâvûd, Edeb, 131; Ahmed, II, 85, 160. 

          
13

- Müslim, Birr, 142, 143; Dârimî, Et’ıme, 37. 
14

- Müslim, Îmân, 71, 72; Buhârî, Îmân, 7; Tirmizî, Kıyâmet, 59; Nesâî, Îmân, 19, 33.   
15

- Müslim, Selâm, 5; Tirmizî, Edeb, 1; İbn Mâce, Cenâiz, 1. 
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Ödev:  

Yukarda anlatılan vasıfları kendi şahsımızda farzederek kendimizi test edelim.  


