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Ders : 96  

Konu: Alemlere Rahmet Son Peygambere Tabi Olmak 

         

Allah; insanoğlu yoldan çıkmasın, yaratılış amacından uzaklaşmasın diye peygamberler 

göndermiştir. Peygamberler ‘’Hak yol’’un en başta gelen kılavuzlarıdır. 

İlk insandan bu yana, insanları hak ve hidayet yoluna ulaştırmak için bir çok peygamber 

gönderilmiştir. O peygamberlerin sonuncusu, Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. O yüce 

peygamber; hem resûl, hem nebîdir.  O, yaratılışta ilk, gönderilişte sondur. Bütün 

varlıklar O’nun nurundan yaratılmıştır. 

Peygamberimiz (s.a.v.), dünyaya gelmeden önce bütün insanlık huzursuzluk içinde idi. 

Zayıflar eziliyor, güçlüler baştacı ediliyordu. Kan davaları almış yürümüştü. İçki, su gibi 

içiliyordu. Kumar yaygınlaşmış, ticarette aldatma mârifet sayılıyordu. 

                          O ki, belalı devir, 

                           Hayat, zehir mi zehir. 

                           Yüzü siyah bir dünya, 

                           Irmakları kan ve kir. 

                                          M. Necati Bursalı 

Araplar bir çok kabileye ayrılmıştı. Baskın ve yağmacılık, geçim kaynağı hâline gelmişti. 

Zina, hırsızlık, yalan ve iftira gibi her türlü ahlaksızlık yaygınlaşmıştı. Kız çocuğuna sahip 

olmak ayıp sayılıyor, bu yüzden kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Sosyal 

hayat altüst olmuş, adalet, huzur ve barıştan eser kalmamıştı. Cahillik, her tarafı 

sarmıştı. 

                               Gelinlik kız toprakta, 

                               Sırtlan babaya esir. 

                               Mekke’nin sırtında put, 

                               Ve yığın yığın kâfir! 

                               Dudaklar hep kilitli, 

                             Diyemiyor: Allah bir! 

                                           M. Necati Bursalı 

Araplar arasında, ilk putu Huzaa Kabilesi reisi Amr b. Luhay getirmişti. İnsanlar; sadaka 

vermedeki cömertliği, dini vazifelerine bağlılığı sebebiyle bu kişiyi çok seviyorlardı. Ona 

bir veli gibi inanıyor ve ona uyuyorlardı.  
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Amr b. Luhay’ın Hubel putunu Kâbe’ye koymasından sonra, diğer putlar da Kâbe’ye 

konuldu. Araplar, zamanla birtakım âdet ve merasimlerle bu putlara tapmaya 

başladılar.1  

Allah’ın gönderdiği hak din unutulmuş, ilâhî hükümler yerine, insan kafasının ürünü 

olan fikir ve sapıklıklar yürürlükte idi. Ölümlü insanın ortaya attığı düşünceler, 

mükemmelliği arayan insanın ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Daha önce gönderilen 

ilâhî kitaplar tahrif edilmiş, asılları kalmamıştı. Her yerde inkâr, şirk ve küfür fırtınası 

hâkimdi. 

Zulüm alabildiğine artmıştı. Yemen’e ‘’Yûsuf zu-Nüvas’’ vali olunca, Necran halkı olan 

Hıristiyanlara hücum etmiş ve onları; Yahudiliği kabul etmeye davet etmişti. Onlar bu 

daveti reddedince; hendekler kazdırmış ve onları kadın-erkek, çocuk-ihtiyar demeden 

toptan yakmıştı. O zaman, öldürülenlerin sayısının yirmi ile kırk bin olduğu 

söylenmektedir. Bu olay, M. 523 yılı Ekim ayında meydana gelmişti. Kur’ân-ı Kerîm bu 

kıssanın bir kısmını Bürûc suresinde nakletmektedir.2 

Burada yakılanlar, ‘’Ashâb-ı Uhdûd’’ olarak anılmaktadır. 

Dünya bu vahşet ve karanlık içerisinde iken, bu karanlık ve vahşeti ortadan kaldıracak 

olan Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v.),  miladi 571 yılı Rebiulevvel ayının 12. 

gecesi  dünyaya geldi. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), bütün yaratılmışların en üstünü, en hayırlısı ve Allah’ın en 

sevgili kuludur. 

Diğer peygamberler belirli bir topluluğa gönderildikleri hâlde, Hz. Muhammed (s.a.v.), 

bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O, kendisinden önce gelen bütün 

peygamberleri tasdik ederek gelmiştir. 

O, Allah‘ın emiriyle kâinat efendisi; 

Varlığın tacı, varlık nurunun ta kendisi. 

N. Fazıl Kısakürek 

Onun peygamber olarak gönderildiği milâdî 610 yılından kıyamete kadar gelecek bütün 

insanlar, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymak zorundadırlar. Dünya ve âhiret saadetinin yolu, 

O’na uymaktan geçer. 

Her gün 5 vakit namazın her rek’atında Fatihâ suresini okuyan bir Müslüman şu istekte 

bulunur: 

‘’Ya Rabbi! Bizi, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan, en doğru yola ilet.’’3 

Yediğimiz, içtiğimiz ve sahip olduğumuz her güzel şey nimettir. Fakat, asıl en büyük 

nimet insan ve Müslüman olma nimetidir. Yani İslâm nimeti... 

Allah’ın nimet verdiği kimseler, bir ayette şöyle açıklanır: 

                                                        
1 Peygamberimiz, Hayat ve  Daveti, Safiyürrahman Mübarek Furi, sh.36-37 
2 Siret-i İbn-i Hişâm, C.1, sh.70 
3 Fatihâ suresi, 5-6. âyetler 
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نَ          ُ َعلَْيِهم مِّ ُسوَل فَأُْولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم ّللاه َ َوالرَّ هََداء  َوَمن يُِطِع ّللاه يقِيَن َوالشُّ دِّ النَّبِيِّيَن َوالصِّ

الِِحيَن َوَحُسَن أُولَئَِك َرفِيقًا  َوالصَّ

 ‘’Allah’a ve Resûlüne itaat edenler, Allah’ın kendilerine nimet verdiği 

peygamberler, sıddıklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaş, 

ne güzel kılavuzdurlar.’’4  

 İnsanlar, bu dört sınıf insana5 uydukları oranda saadet ve mutluluğa ulaşırlar. 

Resûlullah (s.a.v.)’in Peygamberliği kıyamete kadar sürecektir. Ondan sonra peygamber 

gelmeyecektir. O, bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Allah Teâlâ; Hz. Muhammed 

(s.a.v.), bütün insanlığın Allah’ı tanımasına rehberlik etsin diye âlemlere rahmet olarak  

göndermiştir: 

 َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِمينَ 

’’(Resûlüm!) Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.’’6 buyurmuştur. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), her konuda insanlığın rehberidir. Fert ve toplum hayatının ideal 

bir örneğidir. Bu özelliği nedeniyle ‘’Rehber-i Küll’’7 olarak isimlendirilmiştir. 

                                   Sende insan ve toplum, sende temel ve bina,  

                                   Ne getirdin, götürdün, bildirdinse âmennâ!... 

                                                                                      N. Fazıl Kısakürek  

Onun ideal bir aile hayatı vardır. Hayırlı bir eş, şefkatli bir babadır. Savaşta bir komutan, 

antlaşma masasında barışsever bir diplomat, adalet ve iyilik örneği bir devlet reisidir. 

Ashâbına karşı müşfik bir dost, mazluma ve garibe uzanan merhamet timsalidir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), fert olarak eşsiz ve örnek insan, toplum hayatında huzur ve 

barışın sembolüdür. İnsanlığın en yüksek noktasında ve her konuda ideal bir örnek 

olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) vardır. Yüce Rabbimiz, onun örnek ve önder olduğunu 

bildirmektedir: 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  َ َكثِيًرالَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل ّللاَّ َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر ّللاَّ لَِّمن َكاَن يَْرُجو ّللاَّ  
 ‘’Andolsun ki, Allah’ın Resûlü’nde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 

umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.’’8  

Hişam b. Amir’in oğlu Sa’d, Hz. Aişe (r.a.)‘ya  gelerek: ‘‘ Peygamberimiz (s.a.v.)‘in ahlâkı 

nasıldır?‘‘ diye sordular. O da: ‘‘ Peygamberimiz (s.a.v.)‘in ahlâkı Kur’an’dır, dedi.‘‘9   

 

                                                        
4 Nisâ suresi, 69. ayet 
5  Bu dört grup insan; Peygamberler, Sıddıklar, Şehitler, ve  Sâlihler’dir. 
6 Enbiyâ suresi, 107. âyet 
7 Her konuda rehber insan 
8 Ahzâb suresi, 21. âyet 
9 Müslim, Müsâfirîn 139 
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O’nun eşsiz ahlâkından bazı örnekler:          

 O, Allah‘ın terbiyesinde yetişti. 
 Kendisinin de bir kul olduğunu söylerdi. 
 Ashabını çok severdi.  
 Onlarla otururken yer seçmez, boş olan bir yere otururdu. 
 Kimsenin kendisi için ayağa kalmasını istemezdi. 
 Edep ve haya sahibi idi. “Utanma duygusu imandandır.” derdi. 
 Güler yüzlü, tatlı sözlü idi. Yüzünden gülümseme eksik olmazdı. 
 Sözün en güzelini söylerdi. Ağzından kötü söz çıkmazdı. 
 Kimseye kötü söz söylemez, kötü davranmaz, azarlamaz, lânet etmezdi. 
 Konuşanı dikkatle dinler, sözünü kesmezdi. Tartışmayı sevmezdi.  
 Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmazdı. 
 Hep orta yolu seçerdi. 
 Yolda giderken, herkese selâm verirdi.  
 El sıkmak için erken davranır ve elini uzatıverirdi. 
 Yalanı ve yalancılığı sevmezdi. 
 Affedici idi. Hz. Hamza (r.a.)‘ı öldüren Vahşi’yi, ciğerini çiğneyen Hind‘i bile 

affetmişti. 
 Cömert idi. Hele Ramazan ayında cömertliği daha da artardı.  “Ben dağıtıcıyım, 

veren  Allah‘tır.” buyururdu. 
 Fakirleri sever, evinde yemek yedirirdi. 
 İnsanları çalışıp alın teriyle kazanmaya teşvik ederdi. Dilenciliği sevmez, hoş 

karşılamazdı. 
 Ev işlerinde hanımlarına yardım ederdi.  
 Kölelere, “evlâdım”;  cariyelere‚ “kızım” diye hitap ederdi. 
 Cesaret ve kahramanlık örneğiydi.              
 “Ҫalışmak bizden, zafer Allah‘tandır.” derdi. 

Resûlullah (s.a.v.) de şöyle buyurmaktadır:    

تِى يَْدخُ  َدَخَل اْلَجنَّةَ  ِ؟ قَالَ :لُوَن ااِلَّ َمْن اَبَى، قِيلَ ُكلُّ اُمَّ َمْن اَطَاَعنِى: َوَمْن يَأْبَى ،يَاَرُسوَل ّللاه                                                                           

 َوَمْن َعَصانِى فَقَْد اَبَى

“Yüz çevirenler (istemeyenler) dışında, ümmetimin tamamı cennete girer.” 

buyurdu. “Ey, Allahın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki?” denildi. Peygamber 

Efendimiz: “Bana itaât edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti 

istememiş demektir.” 10 buyurdu.     
                                          Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim; 
                                          Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim! 

                                                                                             N. Fazıl Kısakürek   

 

                                                        
10 Buhârî, İ’tisâm 2 



 

  BYK & ŞYK DERSLERİ    

BYK&ŞYK Dersleri 96 19012015  Alemlere Rahmet Son Peygambere Tabi Olmak           5 

 

 Alınacak Dersler 

1. Resûlullah (s.a.v.), Kur’an’ın canlı bir örneğidir. Bu sebeple bütün insanlığa 

örnektir. 

2. İdeal hayatın, huzur ve barış ortamını arayan insanlığın yapacağı en akılcı seçim; 

onun hayatını örnek almak olacaktır. 

3. Her Müslümanın; Resûlullah (s.a.v.)’in, izinde gitmesi, ona tâbi olması, 

sakındırdıklarından kaçınması gerekir. 

4. Sünnet, Müslümanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır. 

 

Bu Hafta 

1. Peygamber Efendimize bolca salavat getirelim. Bunun için birbirimizi teşvik 

edelim. 

2. Evimizde Peygamberimizin ailemizce daha iyi tanınması için çocuklarımıza da 

öğrendiklerimizi aktaralım. 

3. Kendi hayatımızda, evimizde ve aile hayatımızda Resûlullah (s.a.v.)’in sünnetine 

ne kadar uyduğumuzun muhasebesini yapalım. 

4. Teşkilat lokalinde insanlarımız arasında özellikle Peygamberimizle ilgili 

sohbetler yapılmasını sağlayalım. 

 


