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ÖNSÖZ 

 

Aile toplumun temelidir. Aile yapısı bozulmamış toplumlar geleceklerini 

kurtaracak toplumlardır. Yaşadığımız yüzyıl insanlığın çok büyük kazanımlar 

elde ettiği ve buna paralel olarak da kayıplarının olduğu bir zamandır. İnsanlık 

bilim ve teknoloji alanında olağanüstü bir ilerleme kaydetmiştir. İnsanların refah 

seviyesi yükselmiş, imkânları genişlemiştir. Ama bunun yanında sosyal ve 

bireysel sorunlar artmış, insanlar yeni yeni problemlerle uğraşmaya 

başlamışlardır. Bu problemlerin en başında da aile sorunları gelmektedir. 

Boşananların ve aile kurmadan yaşamayı tercih edenlerin sayısı artmış ve toplum 

hayatı ciddi bir zafiyetle karşı karşıya kalmıştır. 

Yukarıdaki tespitler dünyanın genel gidişatı ile ilgili idi. Peki İslam 

toplumlarında durum nedir diye sorduğumuzda pek iç açıcı bir cevap 

alamayacağımızı söylemek yanlış olmasa gerek. Çünkü Müslümanlar da bu 

dünyanın içinde yaşayanlar olarak genel gidişattan etkilenmişlerdir. Bu etkilenme 

dışında Müslüman toplumların geçmiş ve yerel kültürlerinden devşirdikleri 

anlayışlar da İslam toplumunun problemlerinin artmasına yol açmıştır. Aile içi 

ilişkileri alışılagelen kültürle popüler kültür belirlemeye başlamıştır. Bu durum 

da çatışmaları beraberinde getirmiştir. Tabii bu tespitleri toplumun geneline 

yaymak pek doğru olmayabilir. Ancak çoğunluk bu durumdan zarar görmüştür. 

Bütün bu problemlerin çözümünde “ailevi yaşam bağlamında” ilahi kaynaklı bir 

reçeteye ihtiyaç olduğunu düşünmekteyim. 

İslamiyet evrensel bir mesajdır. Bütün insanlığı doğru yola çağıran bir din 

olarak zuhur etmiştir. Kur’an Allah’ın himayesinde Cebrail vasıtası ile Hz. 

Peygambere vahyedilmiştir. Allah,  “Kur’an-ı biz indirdik, koruyacak olan da 

biziz.”1 ifadesi ile kitabını kendi himayesine almıştır. 

Hz. Peygamber Allah’ın elçisi olarak O’nun emir ve nehiyleri 

doğrultusunda İslam’ı tebliğ etmiştir. Hz. Peygamber, tebliğcisi olduğu İslam 

                                                 
1 Hicr, 15/9. 
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dini ile insanlığı ulaşılabilecek en üst düzeye, barışa, sevgiye, huzur ve mutluluğa 

ulaştırmayı hedeflemişti. Allah Resûlü bu hedefe ulaşmanın en etkili yolunun 

yaşamak ve örnek olmak olduğunu biliyordu. Bu sebeple, sahip olduğu yüce 

ahlâk sayesinde hem yaşadığı dönemde, hem de ölümünden sonra kendisine 

inananlara ve tüm insanlığa en güzel örnekti. 

Hz. Peygamber’e bir aile reisi olarak baktığımız zaman İslam’ın 

oluşturmak istediği aile yapısının en canlı örneğini görür, aile içi münasebetlerin 

en ideal numunelerini O’nda buluruz. Özellikle kadınların ekonomik çıkarlar 

uğruna düşüncesizce feda edildiği, İslam’ın kadınlara getirdiği hakların 

ellerinden alındığı böyle bir dönemde peygamber ailesini milletçe bilmeye, fiilen 

yaşamaya çok muhtacız. 

Hz. Peygamber, bir aile reisi ve baba olarak ideal İslam ailesinin en canlı 

örneğini on dört asır öncesinde oluşturdu. Üstelik bu mutlu aile yuvasını birden 

fazla hanımla evli olduğu dönemde bile rahatça korudu. Oysa modern dünyanın 

yeniden cahiliyeye dönmeye yüz tuttuğu, kadının kavuşmuş olduğu saygınlığını 

yeniden kaybetmeye başladığı ve ailenin problem yumağı haline geldiği bu 

noktada, tek kurtuluş adresi, O’nun kurmuş olduğu hâne-i saadetin gözler önüne 

serilmesi, hayatının örnek alınması ve yaşanılmasıdır. 

Sünnet nasıl bir İslam ailesi ortaya koymaktadır. Bu ailede eşler birbirine 

nasıl davranmaktadır. Ailedeki bireylerin görevleri ve yerleri nedir, aile içi 

meseleler nasıl çözümlenmektedir… Müslüman olarak bunlar gibi bilmemiz 

gereken çok fazla mesele vardır. 

Yirmi birinci yüzyılda mutlu bir aile yapısını yakalamak, Hz. 

Peygamber’e ve O’nun temiz eşlerine getirilen olumsuz eleştirilere cevap bulmak 

ve bu konuya ait gerçekleri ortaya koymak amacıyla, hem yukarıda dile 

getirdiğimiz problemlere bir çözüm önerisi, hem de art niyetli eleştirilere karşı 

ilahi gerçekleri peygamber rehberliğinde anlatma gayreti olarak, İslam’ın temel 

kaynakları olan Kur’an ve hadislerle, onları kaynak alarak hazırlanmış olan 

eserlerden faydalanarak bu çalışmayı hazırladım.  
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Çalışmayı birinci bölümde, “Hz. Peygamber’in Bir İnsan Olarak Örnek 

Oluşu”, ikinci bölümde de bu örnekliğinin aile içine yansımış şekliyle, “Hz. 

Peygamber’in Aile Reisi Olarak Örnek Oluşu”  başlıkları altında takdim ettim. 

Hz. Peygamber’i O’na layık olduğu şekliyle anlatmak ve tanıtmaktan beri, 

mükemmellik iddiasından uzak olan bu çalışmamda benden maddi-manevi 

yardımlarını esirgemeyen, danışman hocam Prof. Dr. Süleyman Toprak başta 

olmak üzere, Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük ve Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek 

hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim.   

 

Şura KAVUŞTU 

                                                                                         Konya 2006 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 vii 

KISALTMALAR 
 
 

a.g.e. Adı geçen eser 

a.g.m. Adı geçen madde 

A.Ş Anonim Şirketi 

çev. Çeviren 

c. Cilt 

s. Sayfa 

mad. Madde 

DİA                                   Diyanet İslam Ansiklopedisi  

terc. Tercüme 

trs. Tarihsiz 

yay. Yayınları 



 1 

GİRİŞ 

İSLAM ÖNCESİ BAZI TOPLUMLARDA VE DİNLERDE KADIN VE AİLE 

Kadın tarih boyunca yaratılış, çocukluk, eş ve anne gibi çeşitli konumlarının 

yanı sıra, erkek karşısındaki statüsü, ferdi ve içtimai hayattaki hak ve yükümlülükleri ile 

birbirinden çok farklı anlayışlara ve uygulamalara konu olmuştur. 

Anaerkil aile yapısının geçerli olduğu sınırlı sayıdaki bazı ilkel toplumlarda 

kadın kutsallaştırılmışken, bazılarında ise erkeklere eşit hak ve özgürlüklere sahip 

bulunmuştur. Ataerkil aile yapısının geçerli olduğu toplumlarda ise genellikle ikinci 

sınıf insan muamelesi görmüş, bazılarında ise hiçbir hak ve değere sahip olmadığı hatta 

insan konumunun dışında bir varlık kabul edildiği görülmüştür.   

Bu anlayışların aksine, en güzel uygulamasını Hz. Peygamber’in hayatında 

bulan İslam’ın kadına verdiği değeri, daha iyi anlayabilmek için tarihteki bazı toplumlar 

ve dinlerin kadın anlayışına bir göz atalım. 

A. Eski Yunan’da Kadın Ve Aile 

Eski Yunan’da kadınların hiçbir politik hak ve yetkileri yoktu, miras erkek 

çocuğa düşerdi. Tek kadınla evlilik temel ilkelerden biriydi. Evli kadının sadakatsizliği 

büyük suçtu. Erkek hiçbir sebep olmadan karısını boşayabilir, kadın da dilediğinde 

boşanabilir ve çeyizini geri alabilirdi.2  

Eski Yunan’da yapılan evliliklerin en önemli amacı zevkini tatmin etmek, erkek 

çocuk elde etmek, evde mal, mülk üzerine bir bekçi ve hizmetçi getirmekti. Doğurgan 

olan kadın kocasından başka kimselerle de münasebette bulunmaya zorlanırdı.3 

B. Roma’da Kadın Ve Aile 

Roma’da kadınlara kamu hukuku alanında hiçbir hak tanınmamıştı. Devlet 

kurumlarında görev alamıyorlardı. Özel hukuk alanında da hakları kısıtlı idi. Kadın 

evlenerek baba hakimiyetinden koca hakimiyetine giriyordu ve kocanın kadın üzerinde 

mutlak bir hakimiyeti söz konusu idi. Monogaminin esas olduğu Roma’da aileye önem 

veriliyor, erkeğin zina eden karısını affetmesine müsaade edilmiyordu. Kadının kısırlığı 

                                                 
2 Özen, Şükrü, Kadın, DİA, c.24, İstanbul, 2001, s.83. 
3 Topaloğlu, Bekir, İslam’da Kadın, Rağbet Yay. İstanbul, 2001, s.26. 
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boşanmayı haklı kılıyor ve sadece erkek boşayabiliyordu. Kız evlat aile dinini devam 

ettiremeyeceği için pek makbul sayılmıyordu.4 

C. Hindistan’da Kadın Ve Aile 

Hindistan’da da kadının durumu pek iç açıcı değildi. Bütün kötülüklerin 

temelinde kadın vardı. Dolayısıyla ondan daha günahkar bir varlık düşünülemezdi. 

Hindu şeriatında şöyle bir söz vardı. “Acıya sabır, rüzgar, ölüm ateş, zehir, haşerat ve 

cehennem kadından daha kötü değildir.”5 

Özellikle Rig Veda dönemi sonrasında Hinduizm erkek hakim bir karakter  

kazanmıştı. Brahmanlar’da ve Upanişatlar’da söz konusu edilen eğitimdeki ayrıcalık ve 

zahitlik anlayışı, bilgi ve kurtuluş yolunun sadece erkeklerin tekelinde olduğu fikrini 

yerleştirmişti. Eski Hintliler’de kadının hiç değeri yoktu. Kadın kısır olur veya hep kız 

doğurursa kocası onu bırakabiliyordu. Manu Kanunnamesi’ne göre kadının vazifeleri 

çocuk doğurmak, yetiştirmek ve ev işlerine bakmaktı. Kadın kendi başına buyruk 

olmamalı, babasının, evlendikten sonra da kocasının sözünden hiç çıkmamalı, dul 

kalınca ise oğluna itaat etmeliydi.6  

D. Arabistan’da Kadın Ve Aile 

İslam’ın doğuşu sıralarında ve öncesinde Arabistan yarımadasında da kadınların 

erkek merkezli Cahiliye toplumu içinde ikinci derecede bir yere sahip olduklarını 

söylemek yanlış olmaz. Arabistan’da kadın aile içindeki konumu itibarı ile aile reisi 

olan erkeğe bağlı idi. Evlenme çağına gelen kızlar, dul kadınlar kendi başına 

evlenemezdi. Ayrıca veli evlilik karşılığında damat adayından para ve mal alırdı. Kadın 

kocasının ölümü halinde üvey evladına veya kayınbiraderine miras kalırdı. Kadın adeta 

erkeğin şehvetini tatmin vasıtası sayılırdı. Kız çocuk ailede maddi bakımdan yük, 

manevi yönden de bir ar ve utanma vesilesi sayılırdı. Aile idaresinde sonsuz haklara 

sahip bulunan baba, kızını öldürebilme hakkına da sahipti. Ancak bu dönemde şehirli 

kadının sosyal ve ekonomik durumu göçebe kadınlara göre farklıydı. Şehirli kadın 

toplum içinde etkin bir yere sahipti, mallarını bizzat yahut bir ortak vasıtasıyla 

işletebilirdi.7 

                                                 
4 Özen, Şükrü, a.g.m., DİA, c.24, s.83. 
5 Nedvi, Ebu’l-Hasen Ali, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, trc. Mehmet Süslü, 
Kitabevi Yay. İstanbul, 1995, s.36. 
6 Özen, Şükrü, a.g.m., DİA, c.24, s.83. 
7 Özen, Şükrü, a.g.m., DİA, c.24, s.86. 
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E. Yahudilik’te Kadın Ve Aile 

Hz. Musa’dan beri oluşan ve çok az bir kısmı ilahi izler taşıyan, bugünkü 

Tevrat’a dayanan Yahudilik, kadın konusunda İslam’dan önceki din ve sistemlerden pek 

farklı düşünmemektedir. Tevrat’ın bazı bölümlerinde kadın için iyi muamele edilmesi 

gerektiği söylenirken diğer bazı yerlerde de onun lanetli bir yaratık ve Adem’i yoldan 

çıkaran kimse olduğu anlatılır. Adem’i yoldan çıkardığı için lanetli kabul edilen Yahudi 

kadını, vazifelerini yerine getirmediği için doğum esnasında acı çekmekte ve bazen de 

ölmektedir.8 

Kadının birinci görevi ve varlık sebebi çocuk doğurmak ve yuvaya bakmaktır. 

Anne olarak kadının özel bir yeri vardır ve ona saygı gösterilmesi istenmektedir. Koca 

ve çocuklar iyi bir eş ve anne için mutluluk, kadının kısır olması ise kınanma ve üzüntü 

sebebidir. İbadette kadının rolü ikinci derecededir. Kadın din görevlisi olamaz. 

Yahudilik’te kadınlar cemaatten sayılmazlar, cemaatle ibadete iştirak edemezler, sadece 

uzaktan izleyebilirler.9 

F. Hıristiyanlık’ta Kadın Ve Aile 

Hıristiyanlıktaki anlayışa göre de kadın, Adem’e yasak meyveyi yediren ve asli 

suç denilen günahı işleten bir varlıktır. O, günahın anası fesat ve fitnenin kaynağıdır. O 

büyük günah sebebi ile de Tanrı’nın hükmü hala kadın cinsinin üzerindedir. O 

kaçınılması imkansız bir kötülük kaynağıdır. 

Sadece erkek için yaratıldığı belirtilen kadın, Rabbe bağlı olduğu gibi kocasına 

bağlı olacaktır. Mesih nasıl kilise topluluğunun başı ise erkek de kadının başıdır.10 

Kadın pis ve kötü bir varlık olarak kabul edilince evlenme de Hıristiyanlık’ta 

hoş karşılanmamıştır. Evlenen kişi, evlendikten sonra Tanrı’yı ve O’nun yarattıklarını 

tefekkür edemez, yalnızca karısını düşünür. Bu sebeple de iyi erkekler evlenmez ve 

kadınlardan uzak durur. Ancak hem zinadan korunmak hem de çocuk yapmak için 

evliliğin olabileceği de İncil’de belirtilmiştir. 

 “Sizin kaygıdan uzak olmanızı istiyorum. Evli olmayan kişi Rabbin işleri ile 

kaygılanır, Rabbe kendini nasıl beğendireceğini düşünür. Evli kişi ise dünya işleri ile 

kaygılanır, karısına kendini nasıl beğendireceğini düşünür. İlgisi çift uğraşa yöneliktir. 

                                                 
8 Örs, Hayrullah, Musa ve Yahudilik, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996, s.368. 
9 Özen, Şükrü, a.g.m., DİA, c.24, s.84. 
10  İncil, Ohan Matbacılık, İstanbul, 1999, Efososlulara Mektup, 5/22-25. 
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Evli olmayan kadın veya ergen kız ise Rabbin işleri ile kaygılanır. Gerek beden gerek 

ruhça kutsal olmakla. Oysa evli kadın dünya işleri ile kaygılanır. Kocasına kendini nasıl 

beğendireceğini düşünür. Bu sözü yararınız için söylüyorum, elinizi kolunuzu bağlamak 

için değil. Rab katında sizleri düzenli, hizmeti onaylanan, ilgisi başka yönlere 

kaymayan kişiler kılmak için… Erkeğin kadınla ilişki kurmaması iyidir ama zinadan 

sakınmak için her erkeğin kendi karısı her kadının da kendi kocası olsun…”11 

Hıristiyan dünyasında özellikle Ortaçağda kadın ve evlilik öylesine 

kötülenmiştir ki bazı konsüllerde kadın ruhunun olup olmadığı bile tartışılmıştır. Buna 

bağlı olarak o dönemde kadının sosyal hayattaki durumu daha da kötüleşmiş, 12. 

asırdan itibaren Batı’da cadı ve büyücü avı başlamış, pek çok kadın cinlerle ilişkisi 

olduğu iddiasıyla yakılmış veya suda boğulmuştur.12 

Görüldüğü gibi İslam öncesi dönemde kadın üzerindeki genel temayül, kadını 

ezen, erkek karşısında kadını küçülten, insan olmanın sınırları dışına iten baskıcı bir 

yaklaşımdan ibaret olduğudur. Oysa eski toplum ve dinlerdeki anlayışın aksine, İslam 

kadını tertemiz bir insan, sevilen bir çocuk, saygı duyulan bir eş ve cennet ayaklarının 

altına serilmiş bir anne olarak kabul eder. Yaratılış itibarı ile erkekle aynı değere haiz 

olan kadın, hem yetki hem de sorumluluk sahibidir. 

İslam’ın kadına iade ettiği hak, hukuk, yetki ve sorumluluklarını İslam dininin 

en iyi tanıtıcısı ve yaşayıcısı olan Hz. Peygamber’in yaşantısını, O’nun ahlaki vasıfları 

ve bu vasıfların eşleri ile yaşantısına yansımasıyla görmek mümkündür. 

 

             

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 İncil, Korintoslulara 1. Mektup, 7/32-35. 
12 Özen, Şükrü, a.g.m., DİA, c.24, s.86. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

HZ. PEYGAMBER’İN BİR İNSAN OLARAK ÖRNEK OLUŞU 

A. HZ. PEYGAMBER’İN ÂLEMLERE RAHMET OLUŞU 

“Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya 

uğramanız ona çok ağır gelir. Çünkü O, size çok düşkün mü’minlere karşı çok şefkatli 

ve merhametlidir.”13 

“Rasûlüm! Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”14 

İnsanlara elçi olarak gönderdiği Peygamberini böyle tavsif ediyor Rahman. 

Kendi isimlerinden ikisi olan Raûf ve Rahim, yani çok şefkatli ve çok merhametli 

sıfatlarını Hz. Peygamber’e de veriyor ki, önceki peygamberlerin bu iki sıfata birden 

mazhar olup olmadığını bilemiyoruz. Nitekim Yazır’ın bildirdiğine göre Hasen ibni 

Fadl şöyle demiştir, “Allah Teâlâ hiçbir peygambere güzel isimlerinden iki isim birden 

vermedi. Ancak Hz. Peygamber hakkında “Raûf ve Rahîm” buyurdu. Kendi zât-ı 

sübhanisi hakkında da, “Muhakkak ki Allah, insanlara çok şefkatli ve merhametlidir,”15 

buyurdu. Gerçekten de Rasûlü’ne bu isimleri vermesi ve O’nu böyle vasıflandırması 

büyük bir ikram ve tekrim demektir. Bundan da anlaşılır ki, Allah’ın güzel isimlerinin 

hepsi, “Allah, Rahmân ve Rab” gibi, sırf Allah’a mahsus olan isimlerden değildir. 

Rasûlullah’ın kendisi, ilâhî ahlâk ile mütehallik olduğundan dolayı, mü’minlere raûf ve 

rahimdir. Getirdiği din de bütün yönleri ile nimet ve rahmettir.”16 

Yeryüzünde, Allah’ın sonsuz şefkat ve merhametinin insanlara 

hissettirilmesinde en büyük vesile Hz. Peygamber’dir. O bu tecelli sayesinde çok geniş 

bir şefkât ve merhamet deryası haline gelmiştir. Onun engin merhametine yeryüzündeki 

hiçbir insan erişememiştir. O fakirken de, zenginken de, zayıfken de, güçlüyken de, 

gençliğinde ve yaşlandığında, devlet başkanlığında ve öncesinde hep merhametli idi. Ve 

onun merhameti küçüğünden büyüğüne, erkek-kadın, mü’min-kâfir herkesi içine alacak 

kadar genişti. O, herkes ve her şey için rahmetti. Merhamet, bir kimsenin veya herhangi 

bir canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü ve acıma, şefkat hissi ve gönül 

yufkalığıdır.17 

                                                 
13 Tevbe, 9/128. 
14 Enbiyâ , 21/107. 
15 Bakara , 2/143; Hacc, 22/65. 
16 Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Umut Matbası, İstanbul, trs. c. 4, s. 434. 
17 Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Bahar Yayınları, İstanbul, 1994, s. 759. 
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Hz. Peygamber’in en önemli ahlâkî özelliklerinden biri de merhamet sahibi 

olmasıydı. O, hayatı boyunca, yaratılmış tüm varlıklara karşı derin bir merhametle 

yaklaşmış, insanlar arasında kadın-erkek, büyük-küçük, renk, dil ve ırk ayrımı 

yapmamıştır. Hz. Peygamber, buna işaretle Vedâ Hutbesinde: 

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in 

çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap 

üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli 

üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah 

yanında en kıymetli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır.”18 demiştir. 

Hz. Peygamber, insanlara sevgi ve merhametle yaklaşmış, hiç kimsenin 

incinmesini, üzülmesini istememiş, intikam alabilecek durumdayken, hiç kimseden 

intikam almayı düşünmemiştir.  

Nitekim Hz. Peygamber’i en iyi tanıyan, onunla uzun süre beraber kalan Hz. 

Ali, onu şöyle anlatır: 

“Rasûl-i Ekrem, sözlerinde ve davranışlarında hep mu’tedil olmuş, hiçbir zaman 

haddi aşmamış, çirkin bir söz ve davranışta bulunmamıştır, böyle yapmak için 

uğraşmamıştır da. Çarşı ve pazarlarda çok dolaşmazdı. Kötülüğe kötülükle mukabele 

etmezdi. Affeder ve bağışlardı. Allah yolunda cihad ederken müstesna, hiçbir şeye 

eliyle vurmamıştır. Hiçbir hizmetçisini ve hanımını dövmemiştir. Kendi şahsına yapılan 

zulümlerden intikam aldığını hiç görmedim. Meğerki Allah’ın haramlarına saygısızlık 

edilmiş olmasın. Zira Allah’ın haramları çiğnendiğinde şiddetle öfkelenirdi. İki şeyden 

birini tercih etmek hususunda muhayyer bırakılırsa kolay olanını tercih ederdi. Evine 

girdiği zaman herkes gibi elbisesini temizler, koyun sağar ve kendine hizmet ederdi. 

Rasûlullah lüzumsuz yere konuşmazdı. Müslümanları birbirine ısındıracak ve 

birbirlerinden nefret ettirmeyecek tarzda konuşurdu. Her kabilenin güzel hasletli 

insanlarına ikramda bulunur ve onu kavmine başkan tâyin ederdi. Halkı hatalı işlerden 

ve sözlerden sakındırır, kendisi de korunurdu. Güler yüzünü ve güzel ahlâkını hiç 

kimseden esirgemezdi. Ashabını daima arar, halka aralarında olup biten hadiseleri 

sorardı. İyiliği över ve pekiştirir, ona güç katardı. Kötülüğü zemmeder ve onu zayıf 

düşürürdü. Her işinde itidalliydi. Müslümanların gaflete düşmelerinden korkar, onları 

ikaz etmeyi ihmal etmezdi. Her halinde ibadet ve iyiliğe hazırdı. Kendisiyle birlikte 

                                                 
18 Suruç, Salih, Peygamberimizin Hayatı, Feza Gazetecilik A.Ş, İstanbul, 1998, c. 2, s. 422. 
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oturan herkese değer verirdi, öyleki mecliste bulunan herkes kendisinden daha itibarlı 

kişi olmadığını zannederdi. Kendisiyle oturan ya da bir ihtiyacı için yanına gelen şahsa, 

dönüp gidinceye kadar sabrederdi. Biri bir istekte bulunursa hemen onu yerine getirir, 

elinde imkanı yoksa o zamanda tatlı dille anlatırdı. Gönlü ve hoşgörüsü bütün insanlığı 

içine alacak kadar genişti. Rasûlullah daima güleryüzlü, yumuşak huylu, şefkat ve 

merhameti, bağışlaması bol bir insandı.”19 

1. Hz. Peygamber’in Mü’minlere Olan Merhameti 

Hz. Peygamber mü’minlere karşı merhameti ve şefkati bol olan birisiydi. Hz. 

Peygamber’in, engin merhameti ve şefkati, bir annenin çocuğuna duyduğu şefkatten 

daha ileri idi. Öyle ki, bir insanı hayatta en çok seven, karşılıksız değer veren annesidir. 

Çünkü annesi, evlâdını kendinden bir parça olarak dünyaya getirir. Başta fizikî 

ihtiyaçları olmak üzere, manevî ihtiyaçlarını da hiçbir karşılık beklemeden karşılar. En 

çok anne sever, en çok anne üzülür, en çok anne düşünür ve evlâdının tırnağına taş 

değse annenin canı acır. Bunun gibi Cenâb-ı Hak da, Rasûlü’ne öyle bir şefkat ve 

merhamet bahşetmişti ki, Hz. Peygamber, insanlar inanmıyor diye hasta oluyor, 

üzülüyor, ‘ümmetim’ diye gözyaşı döküyordu. Ve ümmetine olan bu merhametini  şu 

hadisi ile dile getiriyordu. 

“Benimle sizin haliniz, ateş yakan bir adamın misâline benzer. Ateş etrafı 

aydınlattığı zaman çekirge ve kelebekler içine düşmeye başlarlar. O ise onların ateşe 

düşmelerini engellemeye çalışıyor. Ama hayvanlar baskın gelip süratle ateşe düşüyorlar. 

İşte benimle sizin durumunuz da böyledir. Ben sizi ateşten korumak için eteğinizden 

tutuyorum. “Ateşten uzak durun!  Ateşten uzak durun!” diyorum. Sizler ise ellerimden 

kurtulmaya çalışıp, düşünmeden ateşe atlıyorsunuz.”20 

 Onun mü’minlere olan bu düşkünlüğü cehenneme düçâr olmamaları, dünya ve 

ahiret saadetine ulaşabilmeleri içindi. Bu düşkünlüğü o kadar ileriydi ki, Allahu Teâlâ 

bunu Kur’an’da, “Onlar iman etmiyor diye, neredeyse kendine kıyacaksın,”21 diye ifade 

ediyordu.  

Allah’a inanan ve kendisinin peygamber olduğunu tasdik edenlere de 

merhametli olmalarını şu hadisleri ile tavsiye etmişti: 

                                                 
19 Nedvî, Ebu’l-Hasen Ali, Rahmet Peygamberi, çev. Abdulkerim Özaydın, İz Yayınları, İstanbul, 2005 s. 
380-381. 
20 Müslim, Ebu’l-Huseyn Müslim b. Haccac el-Kuşeyri, el-Cami’u’s-Sahih, Beyrut, 1972, c.4, s.1789, 
Fedâil, 18. 
21 Şuarâ , 26/3. 
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“Merhamet edenlere Cenâb-ı Hak da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere 

merhamet ediniz ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin.”22 

“İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet göstermez.”23 

“Merhamet etmeyene, merhamet edilmez.”24 

“Merhamet ancak vicdansız ve zâlim kimselerin kalbinden çıkarılmıştır.”25 

Hz. Peygamber’in merhameti ve bağışlayıcılığı o derece yüksekti ki Uhud 

savaşında, çok sevdiği amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’yi bile affetmişti. Vahşi ki 

Hz. Hamza’nın mübarek bedenini parçalayıp, ciğerini söküp çıkaran kişiydi. Buna 

rağmen Hz. Peygamber Vahşi’yi affetmiş, hatta Müslüman olası için özel bir çaba 

harcamıştı. 

Mekke feth edildiği zaman Vahşi korkarak Mekke dışına kaçmıştı. Hz. 

Peygamber arkasından haberci gönderip, dönüp Müslüman olmasını istemişti. Vahşi 

ürkekti, Hz. Peygamber’e yazdığı mektubunda;  “Ya  Muhammed! Sen, kim adam 

öldürür ya da Allah’a ortak koşar ya da zina ederse cezaya çarpılır, kıyamet gününde 

azabı katmerleşir, azap içinde hor ve hakir olarak ebedi kalır diye söylüyorsun. Halbuki 

ben bunların hepsini yaptım. Benim için bir kurtuluş yolu olabilir mi?” demişti. Bunun 

üzerine, “Meğer ki tevbe ve iman edip iyi amel ve davranışlarda bulunanlar başka. 

Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet 

sahibidir.”26 ayeti nazil olmuş, Hz. Peygamber indirilen bu ayeti yazdırmış ve Vahşi’ye 

yollamıştı. Vahşi bununla da tatmin olmamış,  “Ya Muhammed! Tevbe, iman ve iyi 

amel ağır şartlardır, olabilir ki gücüm yetmez,” diyerek Hz. Peygamber’e mukabelede 

bulunmuştu. Bu söze cevap ise yine Kur’an’dan gelmiştir. “Şüphesiz ki Allah kendisine 

eş tanınmasını bağışlamaz, fakat bunun dışında kalan günahları dilediği kimse için 

bağışlar…” 27 Vahşi yine ikna olmamıştı. Yeni bir mektup yazarak, “Ya Muhammed!”  

“Bundan, eğer Allah dilerse buyruğunu yapacaktır anlamı çıkmaktadır. Ben 

bilmiyorum, Allah benim hakkımda böyle bir şey dileyecek mi?” Bunun üzerine de  

“De ki, ey kendilerinin aleyhinde haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi 
                                                 
22 Tirmizî, Muhammed b. İsa, es-Sünen, Kahire, 1384/1964, c.3, s.216, Birr, 16;  Ebû Davûd, Süleyman 
b.Eş’as, es-Sünen, Mısır, 1371/1952, c.4, s.285,  Edep, 58. 
23 Müslim, Sahih, c.4, s.1809, Fedâil, 66; Zebidi, Zeynü’ddin Ahmed b. Ahmed b.Abdi’l-Latifi, Sahih-i 
Buhari Muhtasarı-Tecrid-i Sarih Tercemesi, çev. Kamil Miras, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
Ankara, 1987, c.12,  s.1976. 
24 Müslim, Sahih, c.4, s.1809, Fedâil, 65. 
25 Ebû Davûd, Sünen, c.4, s.286, Edep, 64; Tirmizî, Sünen, c.3, s.216, Birr, 16. 
26 Furkan, 25/70. 
27 Nisa, 4/48. 
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kesmeyiniz. Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok merhametli, çok 

bağışlayıcıdır.”28 âyeti indirilir. Vahşi, bunun üzerine “Şimdi oldu,” diyerek Mekke’ye 

gelmiş ve Hz. Peygamber’e iman etmiştir.29 Bu öyle bir merhamet ki kaskatı kalplere 

bağışlama ve merhamet iksiri ile imanı yerleştirmiş, can düşmanını dost yapmıştır. 

Hatta öyle ki Hz. Peygamber müşriklerden kendisine en ağır hakareti yapanlara ve aleni 

İslam’a kin ve düşmanlık besleyenlere bile dua etmiş, onların Müslüman olup Allah’ın 

rahmeti ile kurtulmalarını istemiştir. 

2. Hz. Peygamber’in Müşriklere Olan Merhameti 

Rahmet peygamberi, ulvî merhametini çeşitli durumlarda müşriklere karşı da 

göstermiş onlara da şefkatle yaklaşmış, hiçbir zaman kötü bir muamelede bulunmamış, 

sonrasında da intikam alma cihetine gitmemiştir. 

Uhud, İslâm’ın ikinci büyük meydan savaşı idi. Taktik açıdan bir yenilgi ile 

sonuçlanan Uhud, başta Hz. Peygamber olmak üzere bütün Müslümanların çok acı 

çektikleri bir yerdi. Bu acılardan Hz. Peygamber’in payına, sevgili arkadaşlarından 

onlarcasının şehid edilişini ve ordusunun dağıtılışını görmek gibi en büyüklerinin 

yanında, üzerine kılıçların savrulması, dişinin kırılması, yanağının yara alması ve diş 

etine demir parçalarının saplanması gibi daha küçükleri de düşmüştü.30 

Büyük-küçük bu acıların hepsini birden yaşadığı en sıcak dakikalarda sığındığı 

dağın yamacında ellerini kaldırmış ve bütün bunlara neden olan Mekkeli müşrikler için 

şöyle dua etmişti. “Allahım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği görmüyorlar. Eğer 

görselerdi yapmazlardı.”31 

Bir yandan da yanağından ve dişlerinden dökülen kanları eliyle silerek, toprağa 

düşmesine engel olmaya çalışıyordu. Bu durum dikkatlerinden kaçmayan ashâb daha 

sonra sormuştu: “Ey Allah’ın elçisi! Niçin kanınızın toprağa dökülmemesi için o kadar 

uğraştınız?” Hz. Peygamber ise şöyle cevap vermişti: “Allah’ın kanunudur. Bir toplum 

kendilerine rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberi, kanı toprağa dökülecek ölçüde 

yaralarsa kendilerine mühlet tanınmaz. Toptan yok edilirler.”32 

                                                 
28 Zümer, 39/53. 
29 Azzam, Abdurrahman, Peygamberimizin Örnek Ahlakı, çev. Hayreddin Karaman, Timaş Yay. İstanbul, 
2003, s.79.  
30 Suruç, a.g.e., c.1, s.442. 
31 Müslim, Sahih, c.3, s.1417; Cihâd ve Siyer, 105. 
32 Müslim, Sahih, c.3, s.1417; Cihâd ve Siyer, 105; Nurbaki, Haluk, Fahri Kâinat Efendimiz, Damla 
Yayınları, İstanbul,  2003, s.93. 
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Hz. Peygamber insanlığın hidâyet ve saadeti için hep dua etmişti. 

Devsoğullarından Tufeyl b. Amr, Mekke’de Müslüman olmuş, kavmine gittiğinde 

büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Tufeyl, Hz. Peygamber’in yanına gelip kavmini şikâyet 

etmiş ve beddua etmesini istemişti Hz. Peygamber ellerini kaldırdığında, ashâbın, “Devs 

mahvoldu” dedikleri işitilmişti. Ama rahmet Peygamberi onlara beddua etmemiş, aksine 

“Rabbim! Devs’e doğru yolu göster ve onları (Müslüman olarak) getir,” diye dua 

etmişti. Tufeyl b. Amr’a da onlara şefkatle muamele etmesini söylemişti. Çok 

geçmeden Devs’liler kendileri gelip müslüman olduklarını bildirmişlerdir.33 

Kendisine sayısız eza ve cefâ çektirenlere bile rahmetle yaklaşan onlara beddua 

etmek yerine dua eden, rahmet talebinde bulunan ve “ben rahmet peygamberiyim, lânet 

edici olarak gönderilmedim,”34 diyen Hz. Peygamber’in bu merhameti kendi ailesini, 

çocuklarını, diğer Müslümanların çocuklarını, yoksullarla kimsesizleri hatta hayvan ve 

bitkileri de içine almıştı. 

3. Hz. Peygamber’in Hanımlara Olan Merhameti  

Bulunduğu coğrafyada ve diğer toplumlarda kadın, Hz. Peygamber’in getirmiş 

olduğu din sayesinde prestij kazanıp saygıdeğer bir varlık konumuna yükselmiştir. 

İnsanlığı unutulan, ticarî meta, alınıp satılan değersiz bir eşya muamelesi gören kadın, 

onun önderliğinde hanımefendi sıfatına kavuşmuştur. 

Kadınlar konusunda erkekleri sık sık uyaran Hz. Peygamber, “erkeklerin en 

hayırlılarının kadınlara iyi davrananlar”35 olduğunu söylemiştir. Kızlara ve kadınlara 

nâzik davranmanın önemine dikkat çekmiş, onlara seçim hakkı tanınmasını istemiştir. 

Arkadaşlarından birisi, kızını istemediği birisiyle evlendirmek istemiş, kız çareyi 

Hz. Peygamber’e sığınmakta bulmuştu. Hz. Peygamber babayı çağırarak, kızını 

istemediği birisiyle evlendirmesinin yanlış olduğunu söylemiş, bunun üzerine adam 

yaptığından pişman olmuştu.36 

Hz. Peygamber’in kadınlara ve eşlerine verdiği değer, dünyada başka bir yerde 

rastlanmadık bir seviyede idi. Hz. Peygamber, eşlerini insanlığa örnek gösterilecek bir 

sevgi ile sevmiş, eşlerine olan sevgisini saygısıyla dengelemiş, evlilik hayatında hiçbir 

                                                 
33 Müslim, Sahih, c.4, s.1957, Fedâilu’s-Sahâbe, 197. 
34 Müslim, Sahih, c.4, s.2007, Birr, 87. 
35 İbn Mâce, Ebu Abdillah Muhammed b.Yezid el-Kazvini, es-Sünen, Kahire, 1372/1952, c.1, s.232, 
Nikâh, 50. 
36 Nesâi, Ebû  Abdirrahman b.Şuayb, es-Sünen, Mısır, 1348/1930, c.6, s.86,  Nikah, 36; Gülen, M. 
Fethullah, Sonsuz Nur, Nil Yayınları, İzmir, 2005, c. 2, s. 65. 
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aşırılığa ve sevgi-saygı suistimâline izin vermemiştir. Eşleri ile sohbet etmiş, yarışmış, 

onların yemek yediği kaptan yemiş, su içtiği bardaktan su içmiş ve onlarla 

şakalaşmıştır. Eşleri arasında âdil davranmış, hepsini eşit zaman dilimleriyle ziyaret 

etmiş, hâl ve hatırlarını sormuştur. Muamele açısından birini diğerine üstün tutmamıştır. 

Hz. Peygamber bütün kadınlara karşı kibar ve nazik davranmış, böyle davranılmasını da 

herkese tavsiye etmiştir.  

Hz. Ömer ve Hz. Peygamber arasında geçen şu konuşma buna örnektir. Hz. 

Ömer diyor ki: “Bir gün Allah Rasûlü’nün huzuruna girdim. Baktım ki, Allah Rasûlü 

tebessüm ediyor. Allah seni ebediyen güldürsün, ya Rasûlallah, niçin gülüyorsunuz?” 

dedim. Yine tebessümle şu cevabı verdi: “Şu kadınların haline gülüyorum. Oturmuş 

benim yanımda konuşuyorlardı. Senin sesini duyunca her biri bir yere saklandı.” Allah 

Rasûlü’nün bu cevabı üzerine sesimi yükselttim ve “Ey nefislerinin düşmanları! Demek 

benden korkuyorsunuz, Allah Rasûlü’nden korkmuyor ve onun yanında saygısızlık 

yapıyorsunuz, öyle mi?” dedim. Bana cevap verdiler. “Sen katı ve şiddetlisin.”37 

Hz. Ömer ki, adâleti ile âleme örnek olan, fazileti ile bilinen Allah Rasûlü’nün 

en yakın dostlarından biriydi. Bu hadise gösteriyor ki, onu görerek örnek alan sahabi 

dahil hiç kimse şefkat ve merhamette ona ulaşamamıştır. Çünkü Peygamber hanımları 

Allah Rasûlü ile rahatça şakalaşıp konuşuyor, hatta tartışabiliyorken, Hz. Ömer’in sesini 

uzaktan duymaları onların kaçmasına yetmiştir. 

4. Hz. Peygamber’in Çocuklara Olan Merhameti 

Hz. Peygamber’in çocuklara gösterdiği şefkat ve merhamet de ümmete örnek 

teşkil edecek öneme haizdi. Hz. Peygamber çocukları çok sever, onları yaşamın en 

değerli varlıkları olarak görürdü. Çocukları kucağına alır, onları okşar ve öper, onlarla 

oyun oynar, yarışır ve şakalaşırdı. 

Çocuk yaşta iken annesi tarafından Hz. Peygamber’in hizmetine verilen Hz. 

Enes şöyle demiştir: “Hz. Peygambere on yıl hizmet ettim. Bana ne ‘öf’ dedi, ne de 

‘niçin yaptın,’ ne de ‘keşke şöyle yapsaydın’ dedi.”38 

“Hz. Peygamber bir gün torunu Hasan’ı kucağına almış öpüyordu. Bunu gören 

bir bedevî, ‘Benim on tane çocuğum var, onlardan hiçbirini öpmüş değilim,’ dedi. 

                                                 
37 Müslim, Sahih, c.4, s.1863, Fedailu’s-Sahabe, 22. 
38 Müslim, Sahih, c.4, s.1804,  Fedâil, 51. 
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Bunun üzerine Hz. Peygamber, ‘Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp 

almışsa ben ne yapabilirim ki?’ buyurdu.”39 

Hz. Peygamber, doğan kız çocuklarından utanmaları sebebi ile kapkara kesilen 

insanların bulunduğu ve canlı canlı kız çocuklarının toprağa gömüldüğü bir toplumda 

kız-erkek ayrımı yapmadan çocuklara şefkat ve merhameti ile kucak açıyordu. Torunları 

olsun, ashabın çocukları olsun onları görünce tebessüm eder ve O’nu çok severlerdi.  

Hz. Peygamber çocuklara onların hoşuna gidecek güzel lakaplar takar, 

çocukların hoşlanacakları şakalar yapar ve onlarla konuşurdu. Meselâ, Hz. Enes’e ‘Zü’l-

uzüneyn’ (İki kulaklı) diye seslenmiş,40 beş yaşındaki Mahmud b. Er-Rebi’nin yüzüne 

su püskürtmüş,41 küçük kuşu ile oynayan Hz. Enes’in kardeşi Ebu Umeyr’e de “Ey Ebu 

Umeyr, bülbülcüğün ne yaptı” 42diye sormuştur. 

5. Hz. Peygamber’in Hayvanlara Ve Diğer Canlılara Olan Merhameti 

Hz. Peygamber, sadece insanlara değil, hayvanlar, ağaçlar ve bitkilere de 

şefkatle yaklaşmış, mü’minlerden de böyle davranmalarını istemiştir. Ashabına, 

hayvanlara eziyet etmemelerini, onlara gereğinden fazla yük yüklememelerini, onları aç 

ve susuz bırakmamalarını, savaşlarda ağaçları kesmemelerini ve zarar vermemelerini 

öğütlemiştir. 

Bir gün Hz. Peygamber, bir devenin açlıktan bağırdığını görmüş ve sahibine, 

“Hayvanlara gösterdiğiniz bu kötü muameleden dolayı Allah’tan korkmuyor 

musunuz?”43 diyerek uyarıda bulunmuştur. 

Cahiliye döneminde Araplar hayvanları canlı bir şekilde atış için hedef yaparlar 

ya da çöl yolculuklarında develerin etlerini yine canlıyken keserler, daha sonra o 

bölgeyi dikerlerdi. Hz. Peygamber bunları yasaklamış ve hayvan hakları konusunda 

Allah’tan korkulmasını tavsiye etmiştir. 

Enes b. Mâlik’in torunu Hişam şöyle demiştir: “Dedem Enes b. Mâlik ile birlikte 

Hakem b. Eyyûb’un evine gittik. Bir de ne görelim. Bir kısım insanlar bir tavuğu hedef 

                                                 
39 Müslim, Sahih, c.4, s.1808,  Fedâil, 64. 
40 Ebu Davûd, Sünen, c.4, s.301, Edep, 90. 
41 Müslim, Sahih, c.1, s.456,  Mesacid, 265. 
42 Müslim, Sahih, c.3, s.1692, Adap, 30. 
43 Ebu Davûd, Sünen, c.3, s.55, Cihad, 55; Nedvî, a.g.e., s. 404. 
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dikip atış yapıyorlar. Hemen Enes b. Mâlik, “Rasûlullah, hayvanları bağlayıp hedef 

dikmeyi yasaklamıştır,” dedi.44 

Hz. Peygamber bir gün ashabı ile birlikteyken hayvanlara şefkatle davranmanın 

öneminden bahsetmiş ve şu örneği anlatmıştır. Bir kadın kedi sebebi ile azaba 

uğramıştır. Kediyi ölene kadar hapsetmişti ki bu yüzden cehenneme girdi. Onu 

hapsettiğinde ne doyurmuş, ne su vermiş, ne de yerin haşerelerinden yemesi için 

salıvermişti.45 

Rasûlullah nübüvvetle görevlendirildiği sırada, hayvanların da haklarının 

olabileceği, onların da sevgi ve merhamete değer varlıklar olduğu kavramına çok uzak 

olan insanlar, “Ya Rasûlallah! Hayvanlara yapılan iyi davranışta da sevap var mıdır?” 

diye sormuşlar. Hz. Peygamber de, “Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap 

vardır,” buyurmuşlardır.46 

Bir yolculuk esnasında Hz. Peygamber ashabtan uzaklaşınca, sahabiler iki 

yavrusu olan küçük bir kaya kuşu görmüşler ve kuşun yavrularını almışlardı. Anne kuş 

yavrularını kurtarmak için çırpındığı sırada Hz. Peygamber gelerek, “Kim aldı bu kuşun 

yavrularını, kim acı çektiriyor ona? Hemen verin yavrularını,”47 buyurmuştu. Başka bir 

gün de ashabın yaktığı karınca yuvasını görmüş ve “Karıncaları kim yaktı?” diye 

sormuştu. Ashab, “Biz” deyince, Hz. Peygamber, “Gerçek şu ki, ateşle azap etmek, 

ateşin yaratıcısından başka hiç kimse için uygun ve meşrû değildir,” 48 buyurmuştu. 

Yolculukta çok susayan bir adamın su içtikten sonra bir köpeğe su içirdiği için 

Allah’ın affına nail olduğunu, bu sebeple cennete girmeye hak kazandığını49 belirten 

Hz. Peygamber, bir başka hadisinde de Allah rızası için kurban keserken bile 

hayvanların güzel bir şekilde kurban edilmesini ve hayvanlara çok eziyet edilmemesini 

öğütlemiştir. 

“Allah Teâlâ, her şeyde ihsanı, iyi ve güzel yapmayı emretmiştir. O derece ki, 

öldürürken bile güzel öldürün. Hayvan keserken güzel kesin. Her biriniz bıçağını iyice 

bilesin de kestiği hayvanı az-çok rahatlatsın, fazla eziyet vermesin.”50 

                                                 
44 Müslim, Sahih, c.3, s.1549, Sayd ve Zebâih, 58. 
45 Müslim, Sahih, c.4, s.1760, Selâm, 151. 
46 Müslim, Sahih, c.4, s.1761, Selam, 153. 
47 Ebu Davûd, Sünen, c.3, s.55, Cihâd, 112. 
48 Ebu Davûd, Sünen, c.3, s.55, Cihâd, 112. 
49 Müslim, Sahih, c.4, s.1761, Selam 153. 
50 Müslim, Sahih, c.3, s.1548, Sayd ve Zebâih, 57. 
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Hz. Peygamber’in Müslüman olsun olmasın insanlara, hayvan ve bitkilere olan 

bu derin şefkat ve merhametini fetih hareketlerinde ve savaşlarda da görmek 

mümkündü. Günümüzde her türlü vahşetin ve öldürmenin caiz sayıldığı savaşlar, 

geçmişte Hz. Peygamber’in şefkat ve merhametine en güzel örnek teşkil etmiştir. Zira 

Allah Rasulü etrafa asker gönderirken;  

“Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadete vermiş ruhbanlara ve 

mabedlere ilişmeyiniz. Ağaçları yakmayınız, hayvanlara dokunmayınız ve servetleri 

heder etmeyiniz.”51 diye askerlerine emir verirdi.  

Yukarıda verilen bütün örnekler gösteriyor ki, şefkat ve merhamet, Hz. 

Peygamber’e Allah’ın yoğun bir şekilde bahşettiği iki vasıf, Hz. Peygamber’in şefkat ve 

merhameti sadece yakınındaki eşleri, akrabaları, arkadaşları ve çocuklarını değil, 

hayvanları, ağaçları ve cansızları da kapsamış, hatta onun merhametinden müşrikler ve 

kâfirler de istifâde etmiştir. 

Bu sebepledir ki, şefkati, merhameti, içtenliği ve yufka yürekliliği sayesinde 

insanlar O’nu kolayca tasdik etmiş, örnek almış ve sevmişlerdir. Çünkü Hz. 

Peygamber’e bu eşsiz merhameti Rabbi ihsan etmiştir.  

“Allah’tan bir rahmet sebebi ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba ve 

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

bağışlanmaları için dua et ve umumî işlerde onlara danış…”52 ayeti bize gösteriyor ki 

Hz. Peygamber yüce yaratıcıdan aldığı ilham ile bu denli yüce bir merhameti bizlere 

göstermiştir. O sadece merhameti ve bağışlayıcılığı ile bizlere ışık olmuş değildir. 

Toplumun ve bireyin özünü oluşturan, her zaman ve zeminde en büyük erdem olan 

ahlak konusunda da insanların en faziletlisi olmuş ve ahlaklı olmayı hayatın merkezine 

oturtmuştur.  

B. HZ. PEYGAMBER’İN İYİ AHLÂK SAHİBİ OLMASI 

Yaratıcının, yüce bir ahlâka sahip diye vasıflandırdığı Hz. Peygamber, 

davranışları ve sözleri ile hem yaşadığı dönemde, hem de ölümünden sonra kendisine 

inananlara ve tüm insanlığa en güzel örnek olmuştur. O’nun Allah tarafından; 

 “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” 53 

                                                 
51 Ebû Davûd, Sünen, c.3, s.54, Cihâd, 82. 
52 Âl-i İmrân, 3/159. 
53 Kalem, 68/4. 
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“Andolsun! Allah’ın Rasûlü’nde sizin için en mükemmel bir örnek vardır.”54 

denilerek övülmekte olan yüce ahlâkı, eşi Hz. Aişe’nin tarifiyle, “Kur’an’dan ibaretti.”55 

Yani Kur’an’ın benimsediğinden hoşlanmak, benimsemediğinden de uzak durmaktı. 

Hz. Peygamber Kur’an’ın yaşayan şekliydi.  

Kur’an’ın emrettiklerini özenle uygular, yasakladıklarından da şiddetle 

kaçınırdı. 

Hz. Peygamber, evrensel ahlâk ilkelerini yaşamakla birlikte insanlığa örnek 

teşkil ederek yaşatmak için de mücadele vermiş, “Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için 

gönderildim,”56 demiştir. 

O, hayatı boyunca insanların kalplerine Allah’a imanı yerleştirerek insanları, 

insanlık dışı davranışlardan kurtarmak, en yüksek seviyeye ulaştırmak, huzur ve 

mutluluğun hâkim olduğu bir toplum oluşturmak için mücadele vermiştir. 

O’nun insanlığı ulaştırmak istediği en üst noktada, üstlendiği görev bütün 

toplum kesimlerinin tüm ihtiyaçlarını fert, aile, millet ve insanlık düzeyinde ve evrensel 

çerçevede karşılamak ve şekillendirmekti. Bu çizgide Hz. Peygamber’in davranışları ve 

hayatı, “üsve-i hasene” yani insanlığa en güzel örnek, en özel hayat modeli olarak Allah 

tarafından takdim edilmiştir. Bu da göstermektedir ki, O’nun hayatı zengin-fakir, 

küçük-büyük, kadın-erkek, genç-yaşlı herkes için bütün şartlara ve yaşayış şekillerine 

göre İslâmî çerçevede örnek alınabilecek bir çeşitlilik arz etmektedir. 

Hz. Peygamber’in hayatının bu çeşitliliğini, “O peygamberdir, bizden çok 

farklıdır, biz O’nun gibi olamayız” şeklinde değil, “O da insandı, O’nun bütün 

davranışlarının bize hitap eden bir yönü muhakkak bulunmaktadır, bu sebeple O’nu 

örnek almalıyız” şeklinde yorumlamak gerekir. 

Hz. Peygamber, peygamberlik döneminde olduğu gibi, öncesinde de ahlâkî 

açıdan temiz bir hayat yaşamıştı. Cahiliye toplumunun inandığı putperestliğin ve insan 

fıtratına aykırı yaşayış biçiminin dışında kalmış, temiz ve doğru bir hayat yaşamış, 

haklılara taraf, haksızlara karşı olmuştur. Bu dönemde belli sürelerle toplumundan 

ayrılmış, Hira mağarasında inzivaya çekilerek günlerini doğruyu arayış ve yaratıcıyı 

tefekkürle geçirmiştir. Bu sebeple, Hz. Peygamber’in nübüvvet öncesi hayatı bile 

insanlık için örnek alınabilecek berraklık ve temizliğe sahiptir. 
                                                 
54 Ahzâb, 33/21.  
55 Müslim, Sahih, c.1, s.513, Salâtu’l-Müsâfirin, 13. 
56 Ahmed b.Hanbel, Müsned,  c.2, s.381, Beyrut, 1419/1999. 
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1. Hz. Peygamber’in Doğru Ve Dürüst Olması 

Hz. Peygamber yaşadığı toplumda insanların en doğru sözlüsü ve en dürüst olanı 

idi. O; sözleriyle, davranışlarıyla ve yaşayışıyla insanlığa en güzel örnekti. Hayatı 

boyunca Allah’ın, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”57 ayetini kendisine ilke 

edinmişti. 

Ahlâkî değerlerden çok uzak, her şeyi ile bâtıla saplanmış bir toplumda sürdüğü 

temiz, iffetli ve parlak hayatı, daha nübüvvet gelmeden önce bile, bütün insanları 

kendisine hayran bırakmıştı. Bu sebeple, Mekke halkı gençliğinde O’na, 

“Muhammed’ül-Emîn” sıfatını vermişlerdi.58 Mekke halkı, O’nun çocukluğundan 

itibaren ne yalan söylediğini, ne verdiği sözden caydığını, ne insanları incittiğini ve ne 

de başkasına zarar verecek davranışlarda bulunduğunu hiç görmemişti. 

Hz. Peygamber’in özü, sözü ve davranışları birdi. 610 yılında kendisine ilk 

vahiy geldikten sonra, nübüvvetine yaşadığı bu dürüst hayatını delil göstermişti. İslam’ı 

tebliğe başladıktan ve müşrikler O’nun getirdiklerini inkâr ettikten sonra Yüce Allah, 

peygamberinden müşriklere şöyle seslenmesini istemişti: 

“…Bundan önce de sizin aranızda bir ömür geçirdim. Hiç düşünmez misiniz?”59 

Nübüvvetten üç yıl sonra “Yakın akrabalarını uyar”60 ayeti nâzil olduğu zaman, 

Mekke halkı Safa tepesi yakınında toplanmışlardı. Hz. Peygamber, İslam davasını ilk 

olarak onlara anlatırken, bu davayı doğruluğu üzerine bina etmek istemiş ve bu yolla 

insanları Allah’a imana davet etmişti. Çünkü doğru bir insandan ancak doğru bir söz 

çıkabilirdi. Şöyle seslenmişti onlara: “Ey Kureyş! Şu dağın arkasında size karşı 

hazırlanan bir ordu var desem, bana inanır mısınız?” Mekke halkı bu soruya hep birden, 

“Evet, çünkü şimdiye kadar senden hiç yalan söz işitmedik”61 diye cevap vermişler, 

O’nun doğruluğunu böylece onaylamışlardı. 

Hz. Peygamber’e iman etmeyen Ebû Cehil ve Ebû Leheb gibi isimler ise, 

inatları sebebi ile inanmamalarına rağmen, O’na hiçbir zaman yalancı dememişlerdi. Bu 

gerçeği Kur’an; 

                                                 
57 Şûrâ, 42/15. 
58 Afzalurrahman, Doğruluk ve Dürüstlük, Siret Ansiklopedisi, İnkılâp Yay. İstanbul, 1996, c. I, s. 69. 
59 Yûnus, 10/16. 
60 Şuârâ, 26/214. 
61 Müslim, Sahih, c.1, s.194, İman, 355. 
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“Onların söyledikleri şeyin seni üzdüğünü biz biliyoruz. Aslında onlar seni 

yalanlamış olmuyorlar. O zalimler Allah’ın ayetlerini bile bile inkâr ediyorlar.”62 

diyerek ifâde eder. 

Müşrik ileri gelenlerinden biri olan Nadr b. Haris ise diğer müşriklere Hz. 

Peygamber’ in dürüstlüğünü onaylarcasına şunları söylemişti: 

“Ey Kureyş topluluğu! Muhammed’in işi sizi şaşırttı. Ne yapsanız boşuna. 

Muhammed sizin aranızda yetişti. Hoşunuza giden bir gençti. En doğru sözlünüz, en 

güvendiğinizdi. Yaşını başını alıp olgunlaştığı bir çağda getirdiği dini anlatınca, O’na 

sihirbaz, şâir ve mecnun demeye başladınız. İşte bu olmadı. Biz bunların hepsini 

gördük. Ben O’nun sözlerini dinledim. Vallahi sizin saydıklarınızın hiçbiri O’nda 

yok.”63 

Bizans kayseri Heraklius’a, Ebû Süfyan’ın itirafı da yine O’nun doğruluğuna 

delildi. Heraklius, ona, “Daha önce O’nun hiç yalan söylediğini işittiniz mi?” diye 

sorduğunda, Ebû Süfyan: “Hayır” cevabını vermişti. Heraklius’un “Zulmettiği veya hiç 

sözünden döndüğü oldu mu?” sorusuna da Ebû Süfyan’ın cevabı “Hayır”dı. “Hayır, 

zulmetmez. Ancak biz şimdi O’nunla bir müddete kadar mütareke halindeyiz. Bu 

müddet içinde ne yapacağını bilmiyorum,” cevabını veren, sonra da “Muhammed’in 

aleyhinde sadece bu cümleyi söyleyebildim”64 itirafında bulunan Ebû Süfyan, O’nun 

doğruluğuna şahitlik etmişti. 

Hz. Peygamber’in bu dürüstlüğü, güvenilirliği ve sözünde durması 

peygamberliğinin en açık delillerindendi. Yaşamı boyunca Allah’ın, “…Emrolunduğun 

gibi dosdoğru ol…”65 ayetini kendisine ilke edinmişti. Mekke halkı O peygamber 

olmadan önce de, O’na güvenir, en değerli eşyalarını O’na emanet ederdi. Verdiği 

kararlar herkesi memnun ederdi. Nitekim Kâbe’nin onarımı sırasında Haceru’l-Esved’in 

yerine konulmasında O’nun hakemliğine başvurulmuştu. Kâbe’nin onarımı bittiğinde, 

Haceru’l-Esved’in yerine konulmasında kabileler arasında büyük bir anlaşmazlık çıktı. 

Her kabile, taşı yerine koyma şerefinin kendisine ait olmasını istediğinden sorun daha 

da büyümüştü. Kureyş’in en ihtiyarı olan Ebû Ümeyye b. Muğire sorunun çözümü için 

şöyle bir teklifte bulunmuştu. “Ertesi sabah Kâbe’nin Safa kapısından girecek ilk zâtın 

hakemliği kabul edilsin.” Bu teklif kabul görmüştü. Ertesi sabah Kureyş ailelerinin en 
                                                 
62 En’âm, 6/33. 
63 Köksal, Asım, Hz. Muhammed ve İslâmiyet,  Köksal Yayıncılık, İstanbul, 1982, c. I, s. 230. 
64 Müslim, Sahih, c.3, s. 1394, Cihad, 74. 
65 Şûrâ, 42/15. 
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ileri gelenleri toplanmış, içeri ilk girecek zâtı bekliyorlardı. Hz. Peygamber’in geldiğini 

görünce hepsi çok sevinmişti. Çünkü O’nun doğruluğundan, dürüstlüğünden asla şüphe 

etmemişler, O’na “el-Emin” demişlerdi. Sorunu Hz. Peygamber’e anlattıklarında, O, her 

kabileden bir adam seçmiş ve sonra bir yaygı istemişti. Yaygıyı getirdiler. Hz. 

Peygamber, Haceru’l-Esved’i yaygının üzerine koymuş ve seçtiği adamlara yaygının 

etrafından tutmalarını söylemişti. Yaygının üzerinde taşınan kutsal taş yerine kadar 

yükseltildikten sonra Hz. Peygamber O’nu eliyle yerine yerleştirmişti. Böylelikle taşı 

yerine taşımak şerefine hepsi nâil olmuştu.66  

Hz. Peygamber’in davasının başarıya ulaşması, insanların O’na gönülden 

bağlanmaları, her şeyden ve herkesten çok O’nu sevmeleri, her zorluğa göğüs 

germeleri, her şeyden önce O’nun dürüstlüğü ve güven vermesi sebebi iledir. 

Hz. Peygamber hayatı boyunca doğruluğu prensip edinmiş, kendisine gönülden 

bağlananlara da doğruluğu şu hadisleri ile tavsiye etmiştir: 

“Doğruluğa sarılınız. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür.”67 

“Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk 

verileceğine kefilim.”68 

Hz. Peygamber’in güzel ahlâkı, eşi Hz. Aişe’ye sorulduğunda, “O, insanların en 

güzel ahlâklısı idi. Hiçbir çirkin söz söylemez ve hiçbir çirkin harekete tenezzül 

etmezdi. Çarşı ve pazarlarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. 

Affeder ve hatta yüzünü çevirip hatayı görmezden gelirdi”69 diye cevap vermişti. 

Her konuda olduğu gibi güzel ahlâk konusunda da ümmete en güzel örnek O idi. 

Hem yaşamak, hem yaşatmak için yeryüzüne gönderilmişti. Bunu da, 

 “Ben eğitici ve öğretici olarak gönderildim,”70 diye ifade etmiş ve her fırsatta 

güzel ahlâkın önemini hadisleri ile dile getirmişti. 

“İyilik güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde 

insanların bilmesini istemediğin şeydir.”71 

                                                 
66 Berki, A.Himmet-Keskioğlu, Osman, Hatemü’l-Enbiya Hz.Muhammed, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, Ankara, 1997,  s. 51. 
67 Müslim, Sahih, c.4, s.2013, Birr, 105. 
68 Ebu Davûd, Sünen, c.4, s.253, Edep, 7. 
69 Tirmizî, Sünen, c.3, s.249, Birr, 68. 
70 İbn Mâce, Sünen, c.1, s.83, Mukaddime, 17. 
71 Müslim, Sahih, c.4, s.1980, Birr, 14. 
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“Hayırlınız, ahlâkı güzel olanınızdır.”72 

“Kıyamet gününde mü’min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey 

bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret 

eder.”73 

“Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, 

kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.”74 

“Bir mü’min, güzel ahlâkı sayesinde gündüz oruç tutup, gece namaz kılan 

kimselerin derecesine ulaşır.”75 

Hz. Peygamber anlattığı ve halka tebliğ ettiği her şeyi önce kendisi uygulamış ve 

ashâbına örnek olmuştur. Çünkü İslam yaşanmak için indirilmiştir ve eğer yaşanmazsa 

getirdiği güzellikleri, insanları ulaştırabileceği huzur ve saadeti görmek mümkün 

değildir. O, kendisini başkalarından üstün görmemiş, Kur’an’ın emirlerini ve 

yasaklarını yaşamının her anında uygulamıştır. Bu konuda Kur’an’ın,  

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri neden söylüyorsunuz?”76 ayetini 

kendisine ilke edinmiştir. 

2. Hz. Peygamber’in İhlası  

Hz. Peygamber, hayata geçirdiği her ahlâkî ilkede samimi ve ihlaslı idi. 

Yaptıklarını sadece Allah emrettiği için yapar, sadece Allah’ın rızasını güderdi. O, 

ihlaslı bir insandı. Bu sebeple; 

 “Allah sizin suretlerinize bakmaz.  O, sizin kalplerinize ve içinde taşıdığınız 

niyete bakar”77 buyurmuştur. 

Hz. Peygamber bütün insanlara değer vermiş, insanlar arasında kadın-erkek, 

büyük-küçük, renk, dil, din ve ırk ayrımı yapmamıştır. İnsanlara sevgi ve merhametle 

yaklaşmış, hiç kimsenin incinmesini istememiş, kimseden intikam almamıştır. Fakirlere 

yardım etmiş, yetimleri, öksüzleri ve kimsesizleri daima korumuştur. 

İslam dini her insanı değerli ve saygıya lâyık bulur. Hz. Peygamber de insanlarla 

ilişkilerinde, yüce Allah’ın, “Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”78 ve 

                                                 
72 Müslim, Sahih, c.4, s.1810, Fedâil, 68. 
73 Tirmizî, Sünen, c.3, s.244, Birr, 61. 
74 İbn Mâce, Sünen, c.1, s.232, Nikâh, 50. 
75 Ebu Davûd, Sünen, c.4, s.252, Edep, 7. 
76 Saf, 61/2. 
77 Müslim, Sahih, c.4, s.1987, Birr, 34. 
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“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık...”79 ayetlerini kendisine ilke edinmiştir. 

Kendisi ile konuşmak isteyenleri dikkatle dinlerdi. Bir yere konuk olarak gittiğinde 

kendisi için ayağa kalkılmasını istemez, boş olan yere otururdu. Daima güler yüzlü, tatlı 

sözlü idi. Kimseye kötü söz söylemez, kötü davranışta bulunmazdı. Yumuşak huylu ve 

alçakgönüllü idi. Sert ve kaba değildi. Bütün çocukları sever ve onlarla ilgilenirdi. 

Çocukları kucağına alır ve öperdi. Çocuklara merhamet gösterilmesini ister, “Merhamet 

etmeyene, merhamet olunmaz,”80 derdi. 

Yetim ve öksüzlere çok şefkat duyar, “Ben ve yetimi gözeten cennette 

şöyleyiz,”81 der ve parmaklarını birbirine bitiştirirdi. Hastaları ziyaret eder, onlar için 

dua eder ve onları teselli ederdi. 

Arkadaşlarından Sa’d b. Ubâde hastalanmıştı. Hz. Peygamber onu ziyarete 

gitmişti. Sa’d b. Ubâde’nin o hazin ve hasta hali O’nu öylesine etkilemişti ki, orada 

ağladı. Onun ağlaması diğer sahabeyi de ağlatmıştı. Bunun üzerine şöyle söylemişti: 

“Allah asla gözyaşından ve kalp üzüntüsünden dolayı azap etmez. Ancak şundan azap 

eder,” diyerek dilini göstermişti.82 

3. Hz. Peygamber’in Cesaret Sahibi Olması 

Hz. Peygamber’in en önemli ahlâkî vasıflarından biri de cesâret sahibi 

olmasıydı. O hayatı boyunca inanç, adalet ve insan hakları için mücadele etmiş, 

güçsüzleri ve kimsesizleri savunmuş, zorluklar karşısında hiçbir yılgınlık 

göstermemiştir. 

Cesâreti ile tanınan sahabiler dahi Rasûlullah’tan daha cesur birini 

görmediklerini söylerken, Hz. Ali de O’nun cesaretini şöyle dile getirmiştir. “Biz harbin 

kızıştığı, gözlerin yuvasından fırladığı zamanlarda Rasûlullah’ın arkasına sığınır, o 

sayede korunurduk. Çünkü düşmana O’ndan daha çok yaklaşabilen kimse olmazdı. 

Düşmana hepimizden daha süratli ve cesurca hücum ettiği Bedir gününde O’nun 

yardımıyla korunduk. O gün düşmana hepimizden daha çok yakındı. Cesur ve iyi harp 

eden bir kişi, düşman yaklaştığında ancak O’nun yanında olabilirdi. Çünkü düşmana en 

yakın O olurdu.”83 

                                                                                                                                               
78 Tin, 95/4. 
79 İsrâ, 17/70. 
80 Müslim Sahih, c.4, 1542, Fedail, 65. 
81 Müslim, Sahih, c.4, s. 2287,  Zühd, 42. 
82 Müslim, Sahih, c.2, s.636, Cenâiz, 12. 
83 Nedvi, Rahmet Peygamberi, s. 92. 



 21 

Tebliğ ettiği inanç sistemi sebebi ile boykot, hakaret ve işkencelere, en ağır 

tehditlere maruz kalmış, fakat bunlara aldırış etmeden davasını anlatmaya ve yaşamaya 

devam etmiştir. Kendisi her türlü işkenceye sabrettiği halde kendisine gönül vermiş, 

inanmış dostlarının aynı acılara maruz kalmamaları için Habeşistan’a ve Medine’ye 

hicret etmelerine müsaade etmiştir. 

Eşi Hatice ve amcası Ebu Talib’in vefatından sonra eziyet ve işkencelerini daha 

da artıran müşriklerden inananları korumak için, Medine’ye hicret etmelerini sağlamış, 

ölüm tehditlerine rağmen tek başına Kâbe’ye gidip namaz kılmaya ve Kur’an okumaya 

devam etmiştir.84 

4. Hz. Peygamber’in Adil Olması 

Hz. Peygamber’in ahlâkî özelliklerinden bir diğeri de âdil olması idi. O, 

peygamberliğinden önce de haksızlığın ve zulmün karşısındaydı. Bu sebeple, 

haksızlıkları önlemek maksadıyla kurulmuş olan Hılfu’l-Fudûl cemiyetine üye olmuş, 

fakir, zayıf ve kimsesizleri korumaya çalışmıştır. Kendisine peygamberlik geldikten 

sonra bu antlaşmadan bahsederken şöyle demişti: “Bugün de böyle bir sözleşmeyi 

kabule davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim.”85 

Hz. Peygamber nübüvvetten sonra da Kur’an’ın; 

“…Eğer hüküm verecek olursan, aralarında adâletle hükmet…”86 

“…Allah, insanlar arasında hükmettiğinizde adâletle hükmetmenizi 

emreder…”87 

“Ey iman edenler! Adalet üzre olun ve Allah için şahitlik edin. Kendiniz, anne-

babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa. Zengin olsun, fakir olsun Allah onlara sizden 

daha yakındır. Hislerinize uyup adâletten sapmayın. Eğer hakikatı değiştirir, şahitlikten 

veya adaletten yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”88 

“…Ey Muhammed! Eğer hüküm verecek olursan, aralarında adâletle 

hükmet…”89 âyetlerini kendisine ilke edinmiş, Kur’an’ın bu emirlerinin yerleşmesi için 

                                                 
84 Döğen, Şaban, Rasûl-i Ekrem’deki Eşsiz Ahlâk, Gençlik Yayınları, İstanbul, 2001, s.176. 
85 Berki -Keskioğlu, a.g.e, s. 45. 
86 Mâide, 5/42. 
87 Nisâ, 4/58. 
88 Nisâ, 4/35. 
89 Mâide, 5/42. 
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her türlü gayreti sarf etmiştir. Adil davranmış, âdil davranmayı övmüş, zulmü 

yasaklamış ve adil davranmaya şu sözleri ile ümmetini teşvik etmiştir. 

“Adâletle hükmeden idareciler hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer gününde 

arşın gölgesinde gölgelendirileceklerdir.”90 

“Cennete giren üç gruptan biri de adâletli kimselerdir.”91 

Hz. Peygamber hayatı boyunca adâlete önem vermiş ve adâleti ayakta tutmaya 

gayret etmiştir. Kim tarafından işlenirse işlensin en küçük haksızlığa bile rıza 

göstermemiştir. Adâlet anlayışını kimliğe, kişiliğe, makama, cinsiyete, soya ve şöhrete 

göre değiştirmemiştir. 

Nitekim bir gün Kureyş kabilesine bağlı Mahzumoğullarından Fatıma isimli 

soylu bir kadın hırsızlık yapmıştı. Suçu gereği elinin kesilmesi gerekiyordu. Fakat 

Kureyşliler buna razı olmadı ve Hz. Peygamber’in çok sevdiği Üsâme’yi kadının affı 

için aracı koymak istediler. Fakat O, buna çok üzüldü. Çünkü bu istek adâlete tersti, 

kendi kabilesi de olsa suçluyu korumak yanlıştı. Bu sebeple mescidde şöyle bir 

konuşma yaptı. “Ey insanlar! Geçmiş milletlerin niçin yoldan çıktıklarını biliyor 

musunuz? Onlardan soylu biri hırsızlık yaptığında onu affederler, zayıf biri çaldığında 

onu hemen cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki, bu işi kızım Fatıma bile yapmış 

olsaydı muhakkak onun da elini keserdim.”92 

Hz. Peygamber haksızlık yapan kişinin, devlet başkanı bile olsa, cezasını 

görmesi gerektiğini söylemiş, nitekim bunu kendi yaşamında göstermişti. 

“Bir gün ganimet malı dağıtılırken, bir bedevi üzerine öyle kapanmıştı ki, Hz. 

Peygamber geri çekilmesi için elindeki değnek ile işaret etmek zorunda kalmıştı. Bu 

arada değnek adamın yüzünü çizdi. Buna çok üzülen Hz. Peygamber, bedeviye değneği 

uzatarak, “Al, kısas uygula” demiş, bedevî ise, kısas uygulamayacağını, kendisine 

kırgın olmadığını söylemişti.”93 

Hz. Peygamber her konuda, ölçülü ve ağırbaşlıydı. Oturmasında, kalkmasında, 

konuşmasında, yürümesinde, bütün davranışlarında vakurdu. Çoğu zaman sükûtu tercih 

eder, ihtiyaç olmadan konuşmaz, gerektiğinde de gerektiği kadar konuşurdu. Kaba, 

kırıcı söz ve davranışlardan son derece sakınırdı. 

                                                 
90 Müslim, Sahih, c.2, s.715, Zekat, 91. 
91 Müslim, Sahih, c.4, s.2198, Cennet, 63. 
92 Müslim, Sahih, c.3, s.1315,  Hudûd, 8. 
93 Ebu Davûd, Sünen, c.4, s.182,  Diyet, 13. 
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Onun halkla çekiştiği, konuşurken sesini yükselttiği görülmemişti. Kötü söz 

söylemez, kimseyi ayıplamazdı.94 Vakar ve ciddiyete toz konduracak davranışlardan 

uzak dururdu. Kendisine Kur’an’ın;  

“Onlar Rahman’ın has kullarıdırlar ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahiller 

kendilerine laf attığında selam der, geçerler.”95 ayetini ilke edinmişti. 

“İslam Dini Hz. Peygamber’in güzel ahlâkı sayesinde süratle yayılmayı başardı. 

Onun yaşayışı, davranışları, sözleri, kısaca güzel ahlâkı görenleri celb ediyordu. Onun 

sözleri ve fiilleri daima hayır ve fazilet üzerineydi. Tevazû ve sadelik O’nun ahlâkının 

özüydü. Ashabı ile oturur, konuşur, sohbet eder, hatta şakalaşırdı. Gördüğü çocukları 

sever, onları kucağına alır ve öperdi. Hür, köle, zengin-fakir bütün insanlar O’nun 

nazarında eşitti. Herkesin hatırını sorar, gönlünü alırdı. Hastaları ziyaret eder, 

karşılaştığı insanlara önce kendisi selam verirdi. Ashâbına el uzatır, musafaha yapar, hal 

ve hatırlarını sorardı. Namazda bulunduğu sırada bile birisi yanına gelecek olsa, onu 

bekletmemek için namazı kısa keser, selam verip onun derdini sorar ve dileğini 

öğrenirdi. Herkese tatlı söz söyler, güler yüz gösterirdi. Dudaklarında daima tatlı bir 

tebessüm olurdu. Aile hayatında da uyumlu hareket ederdi. Aile efradını hiç incitmez, 

onları pek hoş tutardı. Evinde boş oturmazdı. Elbisesini temizler, ayakkabısını tamir 

eder, koyunu sağardı. Sevgi ve şefkat duyguları O’nun bütün varlığını kaplamıştı. 

Muhtaç bir kimse gördü mü, içi sızlardı. Onu kendi nefsine ve ailesine tercih ederdi. 

Her muhtacı gözetip, her ihtiyacı karşılamaya çalıştığından evinde yığılmış, saklanmış 

bir şey bulunmazdı. İsteyeni geri çevirmezdi. Evinde yoksa ödünç alıp verir, muhtaçları 

boş çevirmezdi. Son derece tevazu sahibi idi. Hizmetçisi ile yemek yer, onlarla oturup 

sohbet ederdi. Gelen misafirlere kendisi hizmet ederdi. İnsanlığın şefkat ve merhamete 

daha muhtaç olan sınıfına, yoksullara, zavallılara karşı kalbi son derece yumuşaktı. 

Onların kırık ve mahzun gönüllerini almayı en büyük fazilet bilirdi. Onun sevgisi yalnız 

insanlara münhasır değildi. Hayvanlar, bitkiler, ağaçlar ve bütün canlılara karşı da son 

derece şefkatliydi.”96 

C. HZ. PEYGAMBER’İN ZORLUKLARA TAHAMMÜLLÜ OLMASI 

Hz. Peygamber, her türlü zorluğa karşı metânetli, güçlüklere ve acılara 

tahammül edebilen, belâ ve musibetlere karşı çok sabırlı bir insandı. Doğumundan 

                                                 
94 Nedvi, Rahmet Peygamberi, s.380. 
95 Furkan, 25/63. 
96 Berki–Keskioğlu,  a.g.e., s. 212. 
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ölümüne kadar, çok çeşitli sıkıntılara sabır göstermiş, yirmi üç yıllık peygamberlik 

hayatında ise dayanılmaz acılara katlanmıştı. 

Hz. Peygamber de bir beşerdi ve beşer olmanın gereği olan bütün sıkıntıları 

fazlasıyla yaşamıştı. Hasta olmuş, inlemiş, soğuk ve sıcaktan müteessir olmuş, acıkmış, 

susamış, hiddetlenmiş, canı sıkılmış, usanmış, yorulmuş, zayıflamış, yaşlanmış, 

bineğinden düşüp yaralanmıştı. Müşrikler kendisini yaralayıp dişini kırmışlar, zehirli et 

yedirmeye çalışmışlar ve sihir yapmışlardır. Fakat o bütün bunlara özel bir direnme 

kuvveti ile karşı durmuş, maddî-manevî bunlara karşı tedavi görmüş ve tahammül 

göstermiştir. Karşılaştığı bin bir türlü sıkıntı ve ızdırapla karşı karşıya kaldığı halde bir 

an olsun karamsarlığa kapılmamış, duraksamamış, telaş eseri göstermemiş, sabır ve 

sebatla nübüvvet nurunu yaymaya devam etmiştir. 

“Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir şey verilmemiştir”97 buyuran 

Hz. Peygamber, sabır ve tahammül duygusunun insan için ne denli önem arz ettiğine 

dikkat çekmiş ve kendisi de bu konuda Rabbinin tavsiyelerini yerine getirmiştir. Çünkü 

Cenâb-ı Hak kullarından, Kur’an’da sabırlı olmalarını ve kendilerine verilen sıkıntılara 

tahammül göstermelerini istemiş, bu yoldaki en ağır imtihana da peygamberini tâbi 

tutmuş ve kullarına Kur’an’da tavsiye ettiği sabrın nasıl olacağını O’nunla göstermiştir. 

Nitekim Cenâb-ı Hak, Rasûlü’ne ve mü’minlere şu ayetlerle sabrı tavsiye etmiş ve 

sabredenlere mükâfatlarını sınırsız vereceğini söylemiştir: 

“Ey iman edenler! Sabredin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin.”98 

“Andolsun! Sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz 

eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele!”99 

“…Sabredenlere, felâketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gerenlere mükafatları 

hesapsız ödenecektir.”100 

“Fakat sabredip, kendisine yapılan kötülüğü bağışlayanın işi, işte bu, 

benimsenmeye değer işlerdendir.”101 

“Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah 

sabredenlerle beraberdir.”102 

                                                 
97 Müslim, Sahih, c.2, s.729, Zekât, 124. 
98 Âl-i İmran, 3/200. 
99 Bakara, 2/155. 
100 Zümer, 39/10. 
101 Şûrâ, 42/43. 
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“İçinizdeki mücahitlerle, sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar elbette sizi 

deneyeceğiz.”103 

Hz. Peygamber, her daim Allah’ın kendisini zorluklarla ve sıkıntılarla terbiye 

ettiği ve buna bağlı olarak mertebesini daha da yükselttiği bir kuldu. O daha doğmadan 

önce babasını kaybetmiş ve dünyaya gözlerini bir yetim olarak açmıştı. Dolayısıyla da 

babasından gelecek sevgi ve destek, bu desteğin insan üzerinde oluşturacağı rahatlık ve 

güven, O’nun için söz konusu değildi. Altı yaşına geldiğinde, hayattaki en önemli 

koruyucusu, desteği ve sevgisi ile sükûnete erdiği annesi de, gözleri önünde ölmüştü. 

Böylece hem öksüz, hem yetim kalmıştı. Sekiz yaşına geldiğinde kendisini çok seven ve 

yetimliğini O’na unutturmaya çalışan sevgili dedesini de kaybetmişti. Fakat 

Peygamber’in küçük kalbi bu büyük acılara tahammül göstermiş ve ilerde yaşayacağı 

daha büyük sıkıntılara böylece hazırlanmıştı. 

 Küçük kızı Fatıma dışında bütün çocukları ve kendisine en zor anlarında destek 

olan eşi Hatice kendisinden önce ölmüştü. Nitekim küçük oğlu İbrahim gözlerinin 

önünde can çekişmeye başlayınca gözleri yaş dolmuş ve şöyle söylemişti:  

“Göz yaşarır, kalp mahzûn olur. Biz mü’minler ise başka bir şey değil (sadece 

Rabbimizin râzı olacağı şeyler söyleriz). Vallahi İbrahim! Biz senden dolayı muhakkak 

üzgünüz.”104 

Bütün bu olaylarla Allah, O’na güven kaynağı olarak sadece kendisini tanıtıyor 

ve kendilerine güven duyup, sevdiği kişileri tek tek O’nun elinden alıyordu. Çünkü 

O’nu koruyacak, O’na yardım edecek ve O’nu terbiye edecek en büyük destek Allah’tı. 

Mekke döneminde çok çeşitli sıkıntılar yaşamıştı ama hiç sarsılmamış, bir an 

olsun ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmamıştır. Taif’te taşlanmış, Uhud’da yüzünden 

yara almış ve dişi kırılmıştı. Buna rağmen müşriklere beddua etmemiş, içinde 

bulunduğu duruma sabretmiş ve “Allahım! Kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği 

bilmiyorlar. Eğer bilselerdi, yapmazlardı”105 diye karşılık vermişti. 

Müşrikler O’nun sağlam kişiliğini, dürüstlüğünü bilip, Muhammed’ü’l-Emin 

dedikleri halde, O, müşrikleri Allah’a imana davet etmeye başladığında yalanlanmış, 

                                                                                                                                               
102 Bakara, 2/153. 
103 Muhammed, 47/31. 
104 Müslim, Sahih, c.4, s.1808, Fedâil, 62. 
105 Müslim, Sahih, c.3, s.1415, Cihad, 105. 
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hakaret ve işkencelere maruz kalmıştı. Mekke dışına çıkarılmış, aç ve susuz 

bırakılmıştı. 

Bir gün Cebrâil, O’nu üzgün görmüş, sebebini sorduğunda O: “Kavmim beni 

yalanladı” diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Cebrâil, “Onlar senin Muhammed’ü’l-

Emîn olduğunu biliyorlar,” demiş ve Kur’an’ın şu âyetlerini Hz. Peygamber’e 

okumuştur. 

“Onların dediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar 

seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıktan açığa Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlar. 

Senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet 

edilmelerine sabrettiler, sonunda yardımımız onlara yetişti.”106 

Mekke döneminde, daha risâletin başlangıcında müşrikler amcası Ebû Talib’e 

gelerek, “Ya yeğenini bu işten vazgeçirirsin, ya da iki taraftan biri yok oluncaya kadar 

çarpışırız,” diyerek O’nu tehdit etmişlerdi. Amcası Ebû Talib, yeğenini çağırarak: “Ey 

kardeşimin oğlu! Kavminin ileri gelenleri bana gelip senden şikâyet ettiler. Beni tehdit 

ettiler. Ne olursun bana ve kendine acı. Altından kalkamayacağım işi bana yükleme. 

Kavminin hoşlanmayacağı sözleri söylemekten artık vazgeç” demişti. Bunun üzerine 

Hz. Peygamber: “Vallahi ey amca! Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz, ben gene 

de bu davadan vazgeçmem. Ya Allah bu dini hâkim kılar, ya bu uğurda yok olur 

giderim,” diye cevap vermişti.107 

Bu dava, O’nun şahsî bir meselesi olmayıp, yüce Allah’ın O’na verdiği bir 

vazifeydi ve bu uğurda ölmeyi bile göze almıştı. 

O’na indirilen âyetler ve çağrı sadece Araplara yönelik değil, tüm insanlığa hitap 

ediyordu. Bunu hazmedemeyen Mekke müşrikleri O’nu ve az sayıdaki taraftarlarını Ebû 

Talip Mahallesi’nde, peygamberliğin 7. yılında üç yıl kadar sürecek bir muhasaraya 

aldılar. Müslümanlarla her türlü alâkayı kestiler. Onları çöl sıcağında günlerce aç ve 

susuz bıraktılar, kız alıp vermediler, alış-veriş yapmadılar ve görüşüp konuşmadılar. Bu 

zulüm ve işkenceler üç yıl devam etti. Hz. Peygamber ve O’na inananlar çok zor anlar 

ve sıkıntılı günler yaşadı. Öyle ki, gün olup açlıktan ağaç yapraklarını yemek zorunda 

kaldılar. Hz. Peygamber’in amcası Ebû Lehep, bu boykot yıllarında Mekke’ye yiyecek 

getiren kervanları şehir girişinde karşılar ve “Hâşimoğulları’na bir şey satmayın, pahalı 

                                                 
106 En’âm, 6/ 33-34 
107 Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, çev. Mehmet Yazgan, Beyan Yayınları, İstanbul, 2004,     
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isteyin ki onlar almasın, üst tarafını ben öderim,” demiş ve bu şekilde gıda maddelerinin 

Müslümanlara ulaşmasını engellemiştir.108 

Mekkeli müşrikler, bu üç yıl içerisinde Hz. Peygamberi ve İslâmiyet’i yok 

etmek için, her türlü eziyeti ve işkenceyi yaptılar. Fakat bu muhasara ne Hz. 

Peygamber’i, ne de diğer Müslümanları, davalarından geri döndürmediği gibi, bu dine 

olan bağlılıklarını daha da artırdı. 

Mekke müşrikleri, üç yıl süren boykot bittikten sonra, Hz. Peygamber ve ailesini 

tehdit etmeye devam etmiş, İslam dini ve bu dine girenlerle alay etmişlerdir. Hz. 

Peygamber’i gözden düşürmek için her çareye baş vurmuşlardır. Onu davasından geri 

çevirmek için mal ve saltanat vaad etmiş, İnsanî ve nefsî ihtirasları cezp edecek her 

türlü teklifte bulunmuşlardır. Hz. Peygamber’i ve O’na inananları yurtlarından çıkarıp 

mallarına ve evlerine el koymuşlar, her şeylerini satmışlardır. 

Fakat Hz. Peygamber Allah’ın kendisine verdiği ilahî güçle, insanlığı nûra ve 

hidâyete kavuşturmak için bütün eziyetlere tahammül etmiştir. Nitekim, Hz. 

Peygamber, sadık dostu Hz. Ebû Bekir ile Medine’ye hicret ederken Mekkeli müşrikler, 

onları yakalamak ve öldürmek maksadı ile tâkip etmiş ve saklandıkları Sevr 

Mağarası’na kadar gelmişlerdi. Düşmanların ayakları gözüktüğünde, Hz. Ebû Bekir 

telaşlanmıştı. Hz. Peygamber sabır ve metânetle: “Ey Ebû Bekir! Üzülme! Allah 

bizimle beraberdir”109 ayetini okumuş ve arkadaşını teskin etmeye çalışmıştı. Kısa bir 

süre sonra Hz. Ebû Bekir yine, “Onlardan biri eğilip ayaklarının hizasından baksalar, 

bizi görecekler,” dediğinde, “Ey Ebû Bekir! İki kişinin üçüncüsü Allah olduktan sonra 

âkibetinin ne olacağını zannediyorsun?” diyerek karşılık vermişti.110 

Bu hâdiseyi Kur’an ise şöyle zikretmiştir: “Siz Allah’ın Rasûlü’ne yardım 

etmezseniz de, Allah O’na yardım etmiştir. Kâfirler O’nu yurdundan çıkardıklarında, 

mağaradaki iki kişiden biri olduğu halde, O yanındaki dostuna “Üzülme” diyordu. 

“Allah bizimle beraberdir.” Allah böylece O’nun üzerine emniyet ve rahmetini indirdi. 

Sizin görmediğiniz ordularla O’nu takviye etti ve kâfirlerin davasını alçalttı.”111 

Hz. Peygamber her şeye sabretmiş ve dayanılmazlara dayanmıştır. Çünkü sabrın 

ve tahammülün sonunda büyük mükafatlara ulaşacağını biliyordu. Bu sebeple; 

                                                 
108 Berki –Keskioğlu, a.g.e., s. 122. 
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 “Mükâfatın büyüklüğü, belânın büyüklüğü nisbetindedir”112 buyurmuştu. “En 

çok sıkıntıya ve musibete de başta peygamberler, sonra büyüklük sırasına göre veliler 

ve diğer insanlar maruz kalırlar,”113 demişti. 

Bir gün Abdullah b. Mes’ûd, Hz. Peygamberin yanına gitmişti. Onu sıtmaya 

yakalanmış görünce: Ey Allah’ın Rasûlü! Gerçekten şiddetli bir sıtma nöbetine 

tutulmuşsunuz,” demiş, bunun üzerine Hz. Peygamber, “Evet, sizden iki kişinin 

çekebileceği kadar ızdırap çekmekteyim,” diye karşılık vermişti. Abdullah b. Mes’ûd: 

“Herhalde bu iki kat sevap kazanmanız içindir,” deyince, Hz. Peygamber, “Evet, 

öyledir. Allah, ayağına batan bir diken veya başına gelen daha büyük bir sıkıntıdan 

dolayı müslümanın günahlarını bağışlar. O müslümanın günahları ağaç yaprakları gibi 

dökülür”  diye karşılık vermişti.114 

Ebû Cehil ve Ukbe b. Ebî Muayt, İslam’ın önde gelen düşmanlarındandı. Hz. 

Peygamber ile komşuydular. Her ikisi de hemen hemen her gün Hz. Peygamber’in 

evinin önüne pislik dökerlerdi. Hz. Peygamber bunlara da sabreder, sadece: 

“Kureyşliler, bu ne kötü komşuluk!” demekle yetinirdi.115 

Hz. Peygamber, Mekke’nin bu azılı düşmanlarına uzun süre sabır göstermişti. 

Ancak bir gün kendisi Kâbe’de namaz kılarken Ebû Cehil, Ukbe b. Ebî Muayt ve Şeybe 

bir araya gelerek Hz. Peygamber’e karşı çirkin bir davranışta bulunmuşlardır. Hz. 

Peygamber tam secdeye vardığı ve uzun süre secdede kaldığı bir anda Ebû Cehil, 

“Hanginiz filancaların hayvan kestiği yere gidip, bugün boğazlanan hayvanın karnından 

çıkan pislikleri kanlı kanlı getirip secdede iken, Muhammed’in üzerine koyacak?” 

demiş, bunun üzerine Ukbe, giderek bir hayvan işkembesini getirip, Hz. Peygamber’in 

sırtına bırakmıştır. Diğer müşrikler de bu çirkin davranış karşısında gülüp, alay 

etmişlerdir. Olayı duyan Hz. Fatıma koşarak gelmiş ve babasının üzerindeki pislikleri 

temizlemiştir. Secdesini bitiren Hz. Peygamber, şahsına yapılan hakaretlerden dolayı o 

zamana kadar sabrettiği bu müşriklere şöyle beddua etmişti: “Ey Allahım! Kureyş’i 

sana havâle ediyorum. Utbe’yi, Ukbe’yi, Ebû Cehil’i ve Şeybe’yi sana havale 

ediyorum.”116 

                                                 
112 İbn Mâce, Sünen, c.2, s.1338, Fiten, 23. 
113 İbn Mâce, Sünen, c.2, s.1334, Fiten, 23. 
114 Müslim, Sahih, c.4, s.1991, Birr, 45. 
115 Heysemi, Nûru’d-din Ali ibn Ebi Bekir,  Mecmâ’u’z-Zevâid ve Menba’u’l-Fevâid, c.2, s.52, Beyrut, 
1967. 
116 Müslim, Sahih, c.3, s.1418, Cihad ve Siyer,107. 



 29 

Oysa, Hz. Peygamber o zamana kadar hiç kimseye ve hiçbir şeye beddua 

etmemişti. Çünkü O, rahmet peygamberiydi ve “Ben lânet edici olarak gönderilmedim. 

Davet edici ve rahmet olarak gönderildim,” buyurmuştu.117 

Her güzel konuda olduğu gibi sabırda da ümmete en güzel örnek olan Hz. 

Peygamber çok yönlü bir sabır gösteriyordu. Huneyn savaşı sonunda ganimetleri 

dağıtırken, bazılarına İslam’a ısındırmak maksadıyla ganimetten biraz fazlaca vermişti. 

Bundaki sebep ve hikmeti kavrayamayan birisi, “Vallahi, bu dağıtımda adâlet yok. Ey 

Muhammed, âdil ol. Allah’ın rızasını gözet,” demişti. Bu haber Hz. Peygamber’e 

ulaşınca, O’nun kızgınlığından yüzü kıpkırmızı kesilmiş ve sonra şöyle söylemişti: 

“Allah ve Rasûlü de adâlet etmezse, hiç kimse adâlet etmez. Allah, Mûsa’ya rahmet 

etsin. O bundan daha ağır bir ithama maruz kalmıştı da sabretmişti.”118 

Hz. Peygamber, taksimattaki inceliği anlamayan bu adama sabretmişti ve 

kendisine tâbi olanlara da sabrı tavsiye etmişti. Bir hadis-i şeriflerinde, “Gerçek 

pehlivan, insanları güreşte yenen değil, öfkelendiğinde öfkesine hâkim olandır,”119 

buyurmuştu. 

Hz. Peygamber, Allah’a ve Rasûlü’ne inanıp da kaba ve kırıcı davranışlarda 

bulunan bedevîlere, cahilce sorular sorup, İslam’a yakışmayan davranışlar sergileyen 

mü’minlere de tahammül göstermiş ve onların yanlışlarını tatlı bir dille düzeltmeye 

çalışmıştır. 

Nitekim bir gün Hz. Peygamber’in yanına bir genç gelmiş; “Ya Rasûlallah, zina 

yapmak istiyorum. Bana izin ver,” demişti. İslam’a ve insanlığa ters düşen bu davranış 

karşısında sahabî dayanamayıp, “Sus, sus” diyerek adamın üzerine yürümüşlerdi. Hz. 

Peygamber ise ender sabrıyla, delikanlıyı yanına çağırmış ve yer göstererek oturtmuş, 

sonra da ona şu soruyu sormuştu: “Söyle bakalım, sen, bir başkasının annenle zina 

etmesini ister misin?” Genç: “Hayır, vallahi istemem,” diye cevap vermiş, “Katiyen 

istemem. Canım sana fedâ olsun.”demişti. Hz. Peygamber: “Zaten hiç kimse, annelerine 

böyle bir şey yapılmasını istemez,” demişti. Sonra da, “Peki, bir başkasının kızınla zina 

yapmasını arzu eder misin?”diye sormuş, Genç: “Hayır, ya Rasûlallah. Yolunda öleyim 

vallahi istemem,” demişti. Hz. Peygamber: “Senin gibi hiçbir kimse de kızıyla zina 

yapılmasını arzu etmez,” diye karşılık vermişti. Sonra Hz. Peygamber, kız kardeşi, 

                                                 
117 Müslim, Sahih, c.4, s.2007, Birr, 87. 
118 Müslim,  Sahih, c.2, s.739, Zekât, 140. 
119 Müslim, Sahih, c.4, s.2014, Birr, 106-108. 



 30 

halası ve teyzesiyle zina yapılmasına râzı olup olmayacağını sormuş, o da hiçbirisine 

râzı olmayacağını söylemişti. Hz. Peygamber de, hiç kimsenin buna râzı olmayacağını 

belirtmişti. Bütün bunlar gencin teklif ettiği hususun ne kadar çirkin olduğunu ona 

göstermeye yetmişti. Sonunda Hz. Peygamber genç için şöyle dua etmişti: “Allahım, bu 

gencin günahlarını affet, kalbini temizle ve uzuvlarını günah işlemekten koru.”120 

Şu hâdise de Hz. Peygamberin eşsiz hilmine bir örnektir. Zeyd bin Sûne isimli 

bir Yahûdi bilgini vardı. Hz. Peygamber ondan veresiye mal almış, belli bir süre sonra 

vereceğini söylemişti. O da kabullenip ayrılmıştı. Daha vadesi gelmeden birkaç gün 

önce gelip, Hz. Peygamberin gömleğinin yakasından tutup: “Ya Muhammed! Daha 

borcunu ödemeyecek misin? Siz Abdulmuttalip oğullarının borçlarını ödemede bu kadar 

kötü davrandığını ve uzattığını bilmezdim,” demişti. Hz. Ömer, bu kendini bilmezliğe 

dayanamamış, oldukça öfkelenmiş ve ağır şekilde karşılık vermişti. Hz. Peygamber ise: 

“Ey Ömer,”  “Ben de, o da bu türlü davranıştan daha iyisine muhtacız. Bana borcumu 

güzellikle ödememi, ona da alacağını güzellikle istemesini tavsiye etmeliydin. Daha 

borcun ödenmesine üç gün vardı.” Daha sonra Hz. Peygamber, Hz. Ömer’e alacağının 

verilmesini, yirmi sa’ hurma da fazla vermesini emretti. Hz. Ömer bu emre uydu. Bu 

olay Zeyd b. Sûne’nin müslüman olmasına yetmişti. Zeyd b. Sûne daha sonra Hz. 

Ömer’e şöyle söylemişti: “Ey Ömer! Hz. Peygamber’de iki şey dışında bütün 

peygamberlik alâmetlerini görmüştüm. Birincisi hilmi, karşılaşacağı kabalık ve 

cahillikleri aşıyor mu, aşmıyor muydu? İkincisi de en kaba ve cahilce hareketler hilmini 

artırıyor muydu, artırmıyor muydu? Maksadım bunları görmekti. Ona söylediklerimi 

işte bu maksatla söyledim. Gördüm ki bu iki sıfat da onda bulunuyormuş.”121 

Hz. Peygamber açlığa ve susuzluğa karşı da oldukça tahammüllü bir insandı. 

İsteseydi bir kral gibi yaşayabilirdi. Bir duası ile Allah Mekke çölünü altına 

çevirebilirdi. Ama O, bunların hiçbirisini istememiş ve ahiret yurdunu temenni etmiştir. 

Ahirette rahat bir hayata kavuşmanın ise dünyada çekilen sıkıntı ve musîbetlere 

tahammül ile olacağını biliyordu. Bu sebeple boykot yıllarında günlerce aç ve susuz 

kalmış eline bir imkan geçtiğinde onu hemen fakirlere dağıtmıştır, arka arkaya üç gün 

arpa ekmeği ile karnını doyurmamıştır. 

Başına gelen hastalıkları büyük bir sabırla göğüslemiştir. Vefatından önceki 

hastalığında ağırlaşıp sıkıntısı arttığında, kızı Fatıma babasının çektiği ızdırabı görünce: 
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“Vah babacığım! Sıkıntın ne kadar büyük,” demekten kendisini alamamıştı. Hz. 

Peygamber ise bu sözünün üzerine kızını teselli ederek: “Bugünden sonra artık baban 

için sıkıntı yoktur,”122 demiştir. Bütün bu örneklerden anlıyoruz ki Hz. Peygamber her 

konuda olduğu gibi zorluklar karşısındaki sabrı ve sıkıntılara tahammülü ile de zirve bir 

şahsiyetti. O’nun en önemli özelliklerinden birisi de sahip olduğu tevazu idi. Devrinin 

en büyük hükümdarları gibi bir hayat yaşama imkânına sahipken bunları elinin tersi ile 

itmiş ve normal bir insan gibi mütevazı bir hayatı tercih etmiştir. 

D. HZ. PEYGAMBER’İN TEVAZU SAHİBİ OLMASI 

Tevazu, Türkçe’deki karşılığı ile alçakgönüllülük, bir kimsenin sahip olduğu 

üstün meziyetlere, faziletlere, büyüklüğe karşın kendisini büyük görmeyip, 

kibirlenmemesidir.123 Mütevazı insan ilim, mal, makam ve prestijine rağmen kimseye 

karşı kendisini övmez ve övülmekten de hoşlanmaz. 

Mütevazı kişi, asıl büyüklüğün, kul olmakta ve yaratıcı karşısında küçülmekte 

olduğunu bilir. Tevazu, olgunluğun, ilmin ve büyüklüğün ifadesidir. Mütevazı insan 

yüce bir ahlâka sahiptir, insanlara sevgiyle, şefkatle, tebessümle yaklaşır. İnsanların 

dertlerine ortak olur, ihtiyaçlarını gidermede insanlara yardım eder, başkalarının 

kusurları ile değil, daima kendi kusurları ile meşgul olur. 

Hz. Peygamber, mütevazilikte de insanların en üstünü idi. Hiçbir konuda 

ayrıcalıktan hoşlanmadığı gibi, halkın kendisine üstünlük ve ayrıcalık tanımasına da rıza 

göstermezdi. Eski milletlerin, Hristiyanların ve Yahudilerin peygamberlerini överken 

yaptıkları gibi kendisini meth-ü senâda aşırı gitmelerini, elçilik ve kulluk mevkiinden 

daha yüksek bir makama yükseltmelerini istemezdi. 

Arkadaşları, Hz. Peygamber yanlarına her girdiğinde hızla ayağa kalkarlardı. 

Hz. Peygamber ise, “İranlıların birbirlerini büyük görerek ayağa kalktıkları gibi siz de 

bana ayağa kalkmayın. Çünkü ben bir kulun yemek yediği gibi yemek yiyen, bir kulun 

oturduğu gibi oturan bir kulum. Hiç kimse için kalkılmaz. Ancak Allah için ayakta 

durulur,” derdi.124 

Bilindiği gibi, İslam dininin üzerinde hassasiyetle durduğu en mühim konu 

tevhittir. Hz. Peygamber, Müslümanları tevhid anlayışını zedeleyecek en küçük anlayış 

ve davranışlardan sakındırmıştır. 
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Âdemoğullarının, Allah katında en değerlisi125, Allah’ın sevgilisi126 olmasının 

yanında, Allah’ı en iyi bilenin, ondan en çok korkanın kendisi olmasının yanı sıra Hz. 

Peygamber, her fırsatta öncelikle bir kul olduğuna işaret etmiştir. “Ben sadece bir 

kulum. Kulun yediği gibi yer, kulun içtiği gibi içerim,”127 demiştir. 

Hz. Peygamber şirke bulaşmış bir millete peygamber olarak gönderilmişti. Bu 

sebeple, kendisini fazlaca överek, olduğu makamdan daha yüksek bir mevkiye 

getirmemeleri ve şirke vasıta yapmamaları için ashabını sık sık uyarmıştır. 

“Hristiyanların, Meryem oğlu İsa’yı övmekte aşırılığa gittikleri gibi, siz de beni 

övmekte aşırılığa gitmeyin. Çünkü ben sadece Allah’ın bir kuluyum. Bana Allah’ın kulu 

ve rasûlü deyiniz.”128 

Allah’ı en iyi bilen kişi olan Hz. Peygamber, rasûllüğünü gösteren olaylarda da 

önce kulluğunun farkına varacak ve kendisini bu yönüyle ümmetine takdim edecektir. 

Nitekim, ayakları şişinceye kadar namaz kılması üzerine, “Gelmiş, geçmiş günahların 

bağışlandı. Niçin böyle yapıyorsun?” denildiğinde şöyle cevap vermişti: “Çok şükreden 

bir kul olmayayım mı?”129 

Tevazuun en yüce şekline sahip olan Hz. Peygamber, ümmetine de tevazu sahibi 

olmayı öğütlemiş ve Allah’ın da kullarından mütevazi olmalarını istediğini belirterek 

şöyle söylemiştir: 

 “Kalbinde zerre ağırlığında kibir bulunan kimse cennete girmeyecek.”130 

“Allah bana, birbirinize karşı mütevazi olmanızı, böylece hiç kimseye karşı 

iftihar etmemenizi, hiç kimsenin hiç kimseye karşı haddi aşmamasını vahyetti.”131 

Allahu Teâlâ da Kur’an’da kullarından tevazu sahibi olmalarını istemekte ve 

kibirden uzak durmalarını öğütlemektedir: 

“…Allah, büyüklük taslayanları sevmez.”132 

“…Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!”133 

                                                 
125 Tirmizî, Sünen, c.5, s.248,  Menâkıb, 22.. 
126 Tirmizî, Sünen, c.5, s.248,  Menâkıb, 22. 
127 Heysemi, Mecmau’z-Zevâid, c.9, s.19. 
128 Zebidi, a.g.e., c.9, s.181. 
129 Müslim, Sahih, c.4, s.2171, Sıfatu’l-Münafikın, 79. 
130 Müslim, Sahih, c.1, s.93, İman, 149. 
131 Ebû Davûd, Sünen, c.4, s.274, Edep, 46. 
132 Nahl, 16/23. 
133 Nahl, 16/29. 
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“…Kendinizi temize çıkarmayın!...”134 

“…İşte Allah, her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler.”135 

“Sana tâbi olan mü’minlere tevazu kanatlarını indirebildiğin kadar indir.”136 

İnsanın hakkı övünmek, insanlara tepeden bakmak ve kibirle yaklaşmak değil, 

tevazu göstermektir. Çünkü bütün insanlar, insan olma bakımından eşittir. Soy, makam, 

mal, şan, şöhret ve çokluk üstünlük ölçüsü sayılamayacağı gibi büyüklenme sebebi de 

olamaz. 

Eğer Allah insanlara övünme konusunda izin verseydi, şüphesiz buna en lâyık 

kişi Hz. Peygamber olurdu. Çünkü O, her türlü güzel meziyete sahip, sağlam karakter 

sahibi, Allah’ın en sevgili kulu, kâinatın kendisi hürmetine yaratıldığı ve Allah’tan 

istediği her şeye Allah’ın izniyle ulaşabilecek bir kuldu. Ama O, bunların hiçbirini 

istemediği gibi, bunları bir ayrıcalık olarak görmedi ve mütevazı bir hayatı tercih etti. 

Bir gün Cebrâil, Hz. Peygambere gelerek, “Ya Muhammed! Kul peygamber mi 

olmak istiyorsun, kral peygamber mi?” demişti. Hz. Peygamber ise: “Bir gün aç yatıp 

tazarru eden, diğer gün tok olup şükreden bir kul olmak isterim,” diye cevap vermişti.137 

Hz. Peygamber, bir kral gibi değil, bir kul gibi yaşamıştır. Bu mütevâziliğini 

hayatının her safhasına yansıtmış bunun bir neticesi olarak da fakir ve zayıflarla birlikte 

bulunmaktan zevk duymuş, onların işlerini kendi işi gibi yapmıştır. 

Bir gün Ebû Ümame’ye, “Rasûlullah’tan bahset,” dediklerinde, onun en 

dikkatini çeken özelliklerini saymış ve şöyle demişti: “Bir yoksulla, bir zayıfla gidip 

işlerini görmekten asla arlanmaz, kibirlenmezdi.”138 

Enes b. Mâlik ise; Medine’deki cariyelerden birinin Rasûlullah’ın elinden 

tutarak, onu istediği yere kadar götürebileceğini söylemiştir.139 

Hz. Peygamber, 630 yılında baba ocağı, ana yurdu Mekke’yi on bin müslümanla 

fethetmiş ve eşi görülmemiş bir tevazu ile, şehre ordunun en arkasında, devesi 

Kusva’nın üzerinde, savaş zırhına bürünmüş bir halde girmişti. Allah’ın evi Kâbe’nin 

bulunduğu bu şehre ancak alçakgönüllülükle girilebileceğini göstermek için iki büklüm 

                                                 
134 Necm, 53/32. 
135 Mü’min, 40/35. 
136 Şuârâ, 26/215. 
137 Heysemi,  Mecmâu’z-Zevâid, c.9, s.19. 
138 Heysemi, Mecmâu’z-Zevâid, c.9, s.19. 
139 İbn Mace, Sünen, c.2, s.1398, Zühd,16; Nedvî,,a.g.e., s. 400. 
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olmuş, başı neredeyse eğere değecek vaziyette, Allah’a hamd ederek Mekke’ye 

girmişti.140 

Hz. Peygamber, yaşadığı dönemin insanları ve zenginlerinin aksine, fakirlerle, 

zayıf ve kölelerle oturup kalkmasını sever, onlara değer verirdi. Oysa cahiliye 

döneminin zenginleri kölelerle oturmaz, bundan ar eder ve şiddetle kaçınırlardı. 

Köleleri ve zayıf insanları alınıp satılan değersiz bir mal gibi görür, onlara her türlü 

zulmü yapar, onları hakir görür ve bir köle ile efendisinin asla eşit olmayacağını 

söylerlerdi. 

Bir gün bir adam, O’nun tirit yediğini görmüş, hayretini tutamayıp, “Şuna bakın, 

bir köle gibi oturuyor, bir köle gibi yiyor,” demişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber, 

“Hangi köle benden daha güzel kullukta bulunabilir,” diyerek, Allah’a kul olmakla 

iftihar etmişti.141 

Hz. Peygamber, ashabının arasında onlardan biriymiş gibi davranırdı. Kendisini 

asla onlardan farklı görmez, ashabın dertlerini dinleyip çözüm bulmaktan, onların 

işlerine yardım etmekten zevk duyar, rahatsız edilmeye aldırmaz, onlardan gelen ezâ ve 

cefâlara katlanır, bunlardan şikâyet etmezdi. 

Bir gün, Hz. Peygamber’in amcası Abbas, yeni müslüman olmuş, görgü ve 

nezâket kurallarından habersiz göçebe Arapların itişe kakışa, rahatsızlık verici bir 

şekilde Hz. Peygamber’in yanına geldiklerini görünce üzülmüştü. Böyle bir bedevî grup 

tarafından çevrelenmiş, tozun toprağın üzerinde ve kızgın güneşin altında yeğenini 

gören amca dayanamayıp O’na: “Ey Allah’ın Elçisi! Bari sana bir çardak yapsak da hiç 

olmazsa güneşten korunsan. Müslümanların dertlerini orada dinlersin,” demişti. Bunun 

üzerine Hz. Peygamber: “Hayır! Allah beni kendi katına alıncaya kadar, ben onların 

arasında bulunacağım. Ökçeme basmalarına, elbisemi çekiştirmelerine ses 

çıkarmayacağım,” demişti.142 

Bir yolculuk esnasında yemek için mola verdiklerinde, sahabeden her biri bir 

görev almıştı. Biri kesmeyi, biri yüzmeyi, biri de pişirmeyi üstlenmişti. Hz. Peygamber 

de, “Ben de ateş için odun toplayayım,” demişti. Ashâb bunu da kendilerinin yapmak 

istediğini söyleyince; “Biliyorum, benim yapacaklarımı da yapacak durumdasınız. 

                                                 
140 Heysemi, Mecmâu’z-Zevâid, c.6,  s.169. 
141 Heysemi, Mecmâu’z-Zevâid, c.9, s.19-21. 
142 Darimi, Ebu Muhammed b. Abdullah b. Abdirrahman, Sünen, çev. Doç. Dr. Abdullah Aydınlı, Merve 
Yayınları, İstanbul, 1994, c.1, s.175, Vefatü’n-Nebi, 76. 
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Gerçekten bunu isteyerek yapacağınızı da biliyorum. Ancak ben bir topluluk içinde, 

ayrıcalıklı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Bunu Allah da sevmez,” 

buyurmuştu.143 

Tevazuun zirvesinde bulunan Hz. Peygamber, övmekten ve övülmekten 

hoşlanmazdı. Fakat Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetleri kibir ve gösterişten 

uzak bir şekilde dile getirirdi. Çünkü Rabbi kendisine çok fazla nimet ve güzellik ihsan 

etmişti. Bu nimetlerin ve güzelliklerin, bir şükran ifadesi olarak, kibre kaymaksızın 

ifade edilmesi gerekirdi. Nitekim Rabbinin kendisine vahyettiği ilk emirlerden biri de, 

 “Rabbinin nimetine gelince onu minnet ve şükranla an”144  

ayeti idi. Şu halde, kula ihsan edilen, maddî ve manevî lütufların sözlü veya fiilî 

bir şekilde anlatılması kul üzerine bir görevdi. Çünkü, Hz. Peygamber’in ifadesi ile; 

“Allah, kulunun üzerinde nimetinin izlerini, belirtilerini görmeyi severdi.”145 Konuya bu 

açıdan bakıldığında, Cenâb-ı Hakk’ın en büyük nimetlerine mazhar olan Hz. 

Peygamber, kibirden uzak bir ifade ile kendisine lütfedilen nimetlerden bahsetmiştir. 

Nitekim bir hadislerinde, “Ben Âdemoğullarının nesillerinin en hayırlısından 

gönderildim. Nihayet içinde bulunduğum nesilden oldum”146 diyerek, Allah’ın kendisini 

ve neslini hayırlı kıldığını belirtmiştir. Bu bağlamdaki başka hadislerinde ise; 

“Allah, mahlukâtı yarattı da, beni onların hayırlılarından, en hayırlı gruplarından 

kıldı. Sonra evleri seçti ve beni en hayırlılarından kıldı. Binaenaleyh ben mahlukâtın, 

şahıs bakımından en hayırlısı, aile bakımından en temiziyim.”147 

“Allah, İsmailoğullarından, Kinâne’yi seçti. Kinâne’den de Kureyş’i seçti. 

Kureyş’ten Haşimoğullarını seçti. Haşimoğulları’ndan da beni seçti.”148 demiştir. 

Hz. Peygamber, Allah’ın kendisine ihsan ettiği nübüvvet nimetini de 

övünmeksizin dile getirmiş ve kendi peygamberliğinin, diğer peygamberlerin 

peygamberliklerinden önce olduğunu söylemiştir. Kendisine: “Peygamberlik sana ne 

zaman verildi?” diye sorulduğunda şöyle buyurmuştu: “Âdem ruh ile cese arasında bir 

halde iken!”149 

                                                 
143 Afzalurrahman, Tevazu, Siret Ansiklopedisi, c. 1, s. 63. 
144 Duha, 93/11. 
145 Tirmizî, Sünen, c.5, s.124, Edep, 54. 
146 Zebidi, a.g.e., c.9, s.272. 
147 Tirmizî, Sünen, c.5, s.244, Menâkıb, 20. 
148 Müslim, Sahih, c.4, s. 1782, Fedâil, 1. 
149 Tirmizî, Sünen, c.5, s.245, Menâkıb, 20. 
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Hz. Peygamber, bu önceliğin yanında, kendisine diğer peygamberlere 

verilmeyen bazı üstünlüklerin de verildiğini açıklamıştır. “Peygamberlere altı şeyle 

üstün kılındım. Bana az sözle çok mana ifade etme gücü verildi. Düşmanın benden 

korkmasıyla yardım olundum. Ganimetler bana helâl kılındı. Yer benim için temiz ve 

mescid kılındı. Mahlukâtın hepsine peygamber olarak gönderildim. Peygamberlik 

benimle sona erdirildi.”150 

Hz. Peygamber, bir başka hadislerinde, diğer peygamberler karşısındaki 

durumunu bir temsille şöyle zikreder: “Benimle benden önceki peygamberlerin misâli 

şuna benzer. Bir adam bir ev inşa etmiş ve bir köşede bir kerpiç yeri hariç, onu güzelce 

yapıp süslemiş. Derken insanlar onun etrafını dolaşmaya başlamışlar. Onun güzelliğine 

hayran kalmışlar ve: “Keşke şu kerpiç yerine konsaydı!” demişler. İşte o kerpiç benim. 

Ben peygamberlerin sonuncusuyum.”151 

Bu şekilde ilâhî yapıyı tamamlayan son peygamber olduğunu açıklayan Hz. 

Peygamber bir rivayette de, kıyamette tâbileri en çok olacak olanın kendisi olacağı 

ümidini belirtir.152 

Bir başka hadisinde ise, “Öldükten sonra dirildikleri zaman insanların yerden ilk 

çıkacak olanı benim. Elçi olarak geldikleri zaman onların hatibi ben olacağım. 

Ümitsizliğe düştükleri zaman, müjdeleyicileri ben olacağım. O gün hamd sancağı benim 

elimde olacak. Ben Rabbime karşı Ademoğullarının en değerlisiyim. Bunu övünmek 

için söylemiyorum,”153 buyurmuştur. 

Hz. Peygamber sadece kendisine olan rabıtaların kopmayacağı kıyamet 

gününde,154 tüm insanların başvurabilecekleri tek peygamberdir.155 Ve o gün şefaat izni 

ilk olarak kendisine verilecek ve şefaati ilk kabul edilecek olan da O olacaktır. Nitekim 

bunu, “İlk şefaat edecek olan benim ve şefaati ilk kabul edilecek olan da benim,” 

diyerek dile getirmiştir.156 

Kıyametin, sorgu ve sualin sonunda ise cennetin kapısını ilk olarak açacak olan 

da O’dur. “Kıyamet gününde peygamberlerin, tebaası en çok olacak olanı benim. 

Cennetin kapısını ilk çalacak olan da benim. Cennetin kapısına gelecek ve açılmasını 

                                                 
150 Müslim, Sahih, c.1, s.371, Mesâcid, 5. 
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isteyeceğim. Bunun üzerine kapıcı, “Sen kimsin?” diyecek. Ben de, “Muhammed” 

diyeceğim. O zaman şöyle diyecek: “Kapıyı senden önce hiç kimseye açmamakla 

emrolundum.”157 

Bütün bunlar, Hz. Peygamberin kendisine verilen nimetleri dile getirmesi 

bâbından açıklamalardır ve bunlar O’nun kendisinden önceki peygamberleri takdirle 

anmasına mani olmamıştır. 

“Allah, Lût’a rahmet etsin. Şüphesiz o çok sağlam bir kaleye sığınıyordu.”158 

“Hiçbir kula, Ben Yunus b. Mettâ’dan daha hayırlıyım demesi uygun 

düşmez.”159 

“Beni Musa’dan üstün tutmayınız.”160 

“Meryemoğluna insanların en yakını benim! Peygamberler baba bir çocuklardır. 

Benimle onun arasında hiçbir peygamber yoktur.”161 

Hz. Peygamber evinde, eşlerine karşı da son derece mütevazi idi. Evde kendi 

işini kendisi görür, eşlerine zahmet vermezdi. Yiyecekleri çarşıdan kendisi taşır, eve 

geldiğinde ev işlerinde eşlerine yardım ederdi. Elbisesinin söküklerini diker, 

ayakkabısını tamir eder, koyunları sağardı. Evi süpürür, deveyi bağlar ve yemini verirdi. 

Hizmetçi ile birlikte yemek yer ve onunla birlikte hamur yoğururdu. 

Hz. Aişe’ye, Allah Rasûlü’nün evdeki hali sorulunca, O: “Kendi işini kendi 

görmekten hoşlanırdı. Arkadaşları bütün işini yapmaya hazır olmalarına rağmen bunu 

istemezdi. Evdeyken elbiselerini yamar, evi süpürür, keçileri sağar, develeri bağlar ve 

yemlerini verirdi. Ayrıca ayakkabılarını ve delik su kırbalarını tamir eder, hizmetçilere 

de yardım ederek onlarla birlikte hamur yoğururdu. Çarşıdan yiyeceğini kendisi taşır, 

birisi “Ey Allah’ın Elçisi! İzin ver, ben taşıyayım” dediğinde, “Her mü’min 

taşıyabiliyorsa kendi yükünü kendi taşısın,” derdi.162 

Bir gün, ashabına, “Bilin ki, sizden hiçbiriniz ameliyle kurtulamaz,” demişti. Bu 

sözü işiten ashab, hemen Hz. Peygamber’in âkibetini merak edip, “Sen de mi amelinle 

kurtulamazsın ya Rasûlallah” dediklerinde, Hz. Peygamber, tevazu ve Allah 

                                                 
157 Müslim, Sahih, c.4, s.188, İman, 333. 
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karşısındaki kul konumunun gerektirdiği bir cevapla, “Evet, ben de. Eğer Rabbim beni 

katından bir rahmet ve lütufla kucaklamazsa…” diye cevap vermişti.163 

Başka bir günde karşısında heyecandan titreyen bir adamı gördü ve şöyle 

söyledi: “Kardeşim titreme! Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının 

oğluyum.”164 

Hz. Peygamber, Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu tevazu ile insanların 

arasında onlardan biri gibi yaşamıştı. Çoğu zaman onun meclisine gelenler Peygamberin 

kim olduğunu bilemezler, ancak sahabenin tavırlarıyla veya O konuşmaya başlayınca 

Allah’ın Rasûlü olduğunu fark ederlerdi. Hicret sonunda, Medinelilerden o güne kadar 

Hz. Peygamber’i görmemiş olanların pek çoğu o gün, Ebû Bekir’in elini öpmeye 

koşmuşlardı. Çünkü Hz. Peygamber kendisini Ebû Bekir’den ayıran herhangi bir 

davranışta bulunmamıştı.165 

Hz. Peygamberin, ne denli yüce bir tevazuu sahibi olduğuna daha binlerce örnek 

verilebilir. O, tevazu konusunda insanların en ilerisindeydi. Büyüklüğünü ve faziletini 

tevazu ile gösteriyordu. Zaten büyüklerde büyüklüğün alâmeti tevazu iken, kendini 

beğenmişlerin küçüklüğünün alâmeti ise gurur ve kibir değil miydi? Hz. Peygamber, 

“Kim tevazu ederse, Allah onu yüceltir, kim de büyüklenirse Allah onu zelil eder, 

alçaltır”166 buyurmuş ve bunu hayatına yansıtarak ümmetine en güzel örnek olmuştur. 

E. HZ. PEYGAMBER’İN DÜNYAYA TAMAH ETMEMESİ 

Hz. Peygamber, dünya malına değer vermemiş ve zahidâne bir hayat sürmüştür. 

Dünyaya tamah etmemiş, dünyaya ait hiçbir şeyi gönlüne yerleştirmemiş, maddî imkanı 

iyi olduğu zaman da başkalarını kendine tercih etmiş ve hatta nefsin hoşuna giden 

mübah şeyleri dahi çoğu zaman terk etmiştir. 

Hz. Peygamber’in bu yaşantısı, Hristiyanlıkta olduğu gibi dünyayı tamamen terk 

etmek, dünyadan bütün bütün uzaklaşmak, nefse ızdırap vermek şeklinde bir ruhbâniyet 

değildi. Onun kanaatkarlığı yokluk sebebi ile değil, varlık içinde olduğu zamanda da  

onlara iltifat etmemek, ahiret yurdunu fâni dünyaya, Allah’ın katında bulunanları kendi 

yanında bulunanlara tercih etmekti. 
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Oysa, O’nun Allah’ın izni ile isteyip de elde edemeyeceği hiçbir şey yoktu. 

Fakat O, dünya malına iltifat etmemiş ve dünyaya ait hiçbir şey istememiştir. Yüce 

Allah, sevgili peygamberine, istediği takdirde Mekke çölünü altına dönüştüreceğini 

bildirdiği halde, O bunu istememiş ve “Rabbim bana Mekke vadisini altın yapıp emrime 

vermek istedi de, ben hayır Rabbim, istemem. Bir gün tok, bir gün aç kalayım bu bana 

yeter. Acıktığımda yalvarır yakarır, doyduğumda da hamd ve şükrederim, dedim” 

diyerek ifade etmiştir.167 

Hz. Peygamber, isteseydi rahat bir hayat sürebilirdi. Ancak O, başkaları muhtaç 

durumda iken lüks bir hayat yaşamayı istememiş, kendi hayatına en fakir sahabeyi 

kıstas olarak almış, ashabı gibi yaşamış, hem sıkıntı, hem de mutluluğu paylaşarak, 

onlara her konuda ortak olmuştur. 

Bir gün bir hasır üzerine uzanıp yatmıştı da hasır yanlarında iz bırakmıştı. Bunu 

gören Abdullah b. Mes’ûd, “Altınıza bir şey verseydik,” dediğinde, “Dünya benim 

neme gerek. Dünyada ben, bir ağacın altında gölgelenip giden bir yolcu gibiyim,” diye 

cevap vermişti.168 

Medine’ye hicretin akabinde gerçekleştirilen fetih hareketleri ile, İslam ülkesinin 

sınırları zaman içinde Yemen’den Suriye’ye kadar uzanan geniş topraklara ulaşmış, 

müslümanlar biraz olsun maddî refahı yakalayabilmişlerdi. Bu dönemde Hz. 

Peygamberin eline dinarlar, paralar ve çeşitli imkanlar geçtiği halde, O bunları bir gün 

dahi elinde tutmamıştı. Ashabını kendisine tercih etmiş, bu paralarla ihtiyaç sahiplerini 

ve fakir fukarayı gözetmişti. Nitekim bir hadislerinde bunu, “Şu Uhud’un, borç için 

ayıracağım bir miktar dinarı hariç, bir  dinarı yanımda üç gün kalacak şekilde benim 

nezdimde altın olmasını istemem. Ancak, (sağına, soluna ve önüne saçıp dağıtma 

hareketi yaparak) şu şekilde Allah’ın kullarına tasadduk etmem durumu hariç,” diyerek 

ifade etmişti.169 

O, ulaştığı bütün maddî imkanlara rağmen sâde bir hayat yaşamayı tercih 

etmişti. Para, şöhret, şatafat ve debdebeye asla iltifat etmemişti. İsteseydi krallar gibi 

yaşayabilirdi. Ama dünya serveti nâmına birkaç basit eşyadan başka evinde hiçbir şey 

yoktu. Kuru bir yatak, içi hurma lifiyle doldurulmuş sert bir yastık, evin bir köşesine 

serilmiş bir hayvan derisi, bir miktar arpa unu ve asılı bir su kabı. Yeme-içme 

                                                 
167 Tirmizî, Sünen, c.3, s.15, Zühd, 35. 
168 Tirmizî, Sünen, c.3, s.17, Zühd, 31. 
169 Müslim, Sahih, c.4, s.687, Zekat, 32. 
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konusunda da son derece mütevazi idi Hz. Peygamber’in evi. Çünkü O, fakirleri çok 

severdi ve O’na göre birini sevmek, onun gibi olmayı, ona benzemeyi ve onun gibi 

yaşamayı gerektirirdi. Fakirleri sevdiği için fakirler gibi yaşamıştı. Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra eşi Hz. Aişe, bedenin belden aşağı kısmına tutulan bir kumaş ile giyile 

giyile iyice keçeleşmiş bir kaftan çıkararak, “Hz. Peygamber, bu iki elbise içinde vefat 

etti,” diye yemin etmiştir.170 

Hz. Aişe, rivâyet ettiği başka hadislerde de, Ehl-i beytin zühdüne işâretle, Hz. 

Peygamber’in evinde yiyecek olarak birazcık arpadan başka bir şey olmadığını 

belirtmiştir. 

“Muhammed hanesinin, Medine’ye geldiğinden bu yana vefat edene kadar, arka 

arkaya üç gece buğday yemeği ile karnı doymamıştır.”171 

“Muhammed hanesi, iki gün, yalnız buğday ekmeği ile karnını doyurmamıştır. 

Bu iki günün biri mutlaka hurma olmuştur.”172 

“Vefat ettiği gün zırhı, 30 ölçek arpa karşılığı bir Yahudinin elinde rehin 

bulunuyordu.”173 

“Deriden olan yastığı ile yatağının içi, hurma lifleri ile doldurulmuştu.”174 

Hz. Peygamber, değil buğday ekmeği, arpa ekmeği ile olsun doymadan vefat 

etmişti. Günlerce yemek bulamadığı, zaman zaman açlıktan kıvrandığı, sesi kısıldığı ve 

aç kaldığı için oruca niyetlendiği olmuştu. 

Bir gün ashab, açlıktan karınlarına taş bağlamış ve Hz. Peygamber’e dert 

yanmışlardı. Bunun üzerine O da karnını açmış, karnına bağladığı iki taşı arkadaşlarına 

göstermişti. Hz. Peygamber yaşadığı bu hali şöyle anlatmıştır: “Üzerimizden bir ay 

geçerdi de, benim ve Bilal’in azıcık bir şey dışında bir kimseyi doyuracak miktarda 

yiyecek bir şeyi bulunmazdı. Onu da Bilal koltuğunun altına saklasa görünmezdi.”175 

Eşi Hz. Aişe, evdeki hâli ise, “Zaman olur, bir ay boyunca yemek için ateş 

yakmazdık. Evde sadece hurma ile su bulunurdu,” diyerek dile getirmiştir.176 

                                                 
170 Müslim, Sahih, c.3, s.1649, Libâs, 34. 
171 Müslim, Sahih, c.4, s.2281, Zühd ve Rekâik, 20. 
172 Müslim, Sahih, c.4, s.2282, Zühd ve Rekâik, 25. 
173 Müslim, Sahih, c.3, s.1226, Musakat, 124. 
174 Müslim, Sahih, c.3, s.1650, Libâs, 37-38. 
175 Tirmizi, Şemal-i Şerif Tercümesi, s.321. 
176 Müslim, Sahih, c.4, s.2283, Zühd ve Rekâik , 28. 
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Vefat ettiğinde evinde ne bir dinar, ne bir dirhem, ne bir koyun, ne de bir deve 

vardı. Rivayetler rafta sadece azıcık bir arpa ekmeği bulunduğunu bildirmiştir. 

Hz. Peygamber’in bu sözleri ve davranışları, dünyayı tamamen bırakıp terk 

etmek, dünya malına hiç sahip olmamak değil, dünya malına gönülde yer vermemektir. 

Dünyayı kesben değil, kalben terk etmektir. Zira Hz. Peygamber’in eline birçok imkân 

geçmişti. Nitekim, ganimetlerin beşte biri devlet başkanı olarak tasarrufuna bırakılmış 

ve kendisine helâl kılınmıştı. Ama O, buna da gönlünde yer vermemiş, başkalarını 

kendisine tercih ederek, ganimetleri gerekli yerlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. 

Hz. Peygamber, dünya malı konusunda insanların en cömerdi idi. Kendisine ait 

bir malı, eşyayı hiç düşünmeden başka birisine bağışlardı. Cömertlikte de erişilmez bir 

insandı, ümmete en güzel örnekti. Onun cömertliğini Hz. Abbas şöyle anlatmıştır: 

“Rasûl-i Ekrem, iyilik yapma hususunda insanların en cömerdi idi. En çok 

cömert olduğu zaman da Ramazan ayıydı. Hele Cebrâil’le karşılaştığı zaman Saba 

rüzgarından daha cömert olurdu.”177 

Onu cömertlikte zirveye çıkaran husus malın, mülkün Allah’ın bir emaneti 

olduğuna ve onu muhtaçlara vermenin gerekliliğine inanmış olmasıydı. Bu sebeple, 

“Ben ancak taksim ediciyim, veren ise Allah’tır” buyurmuştu.178 

Onun gözünde malın, mülkün ancak ihtiyaç sahiplerine, fakirlere ve muhtaçlara 

veriliyorsa ve bunlar hayır yolunda kullanılıyorsa değeri ve önemi vardı. Bunun içindir 

ki eline ne geçtiyse hemen muhtaçlara dağıtmış ve yanında üç günden fazla bir şey 

tutmak istememişti. Kendisinden bir şey istenildiğinde var olup da vermediği veya yok 

dediği görülmemişti. Varsa verir, yoksa bir başkasından borç alıp verir, isteyeni boş 

çevirmezdi. Eğer hiç imkânı yoksa bunu da güzel bir şekilde karşısındaki kişiye 

anlatırdı. 

Bir gün birisi gelip O’ndan bir şeyler istemişti. O anda yanında ise o kişiye 

verebilecek bir şeyleri yoktu. Adama kendi nâmına istediklerini almasını, borcunu ise 

kendisinin ödeyeceğini söylemişti. Bunu gören Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in böylesine 

bir zorluğu omuzlamasına vaadte bulunmasına dayanamamış, “Ya Rasûlallah! Allah 

seni imkanını aşan bir şeyle mükellef kılmamıştır,” demekten kendini alamamıştı. Hz. 

Peygamber ise bu sözden hoşlanmamış ve bunu yüz hatları ile belli etmişti. Ensardan 

                                                 
177 Müslim, Sahih, c.4, s.1803, Fedâil, 50. 
178 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. II, s.234. 
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birisi ise söze karışmış ve “Ya Rasûlallah! Ver. Arşın sahibinin ihsanını azaltacağından 

korkma,” dedi. Bu sözler Hz. Peygamberin o kadar hoşuna gitmişti ki, bunun üzerine 

gülümsemiş ve “Zaten bende böyle yapmakla emrolundum,” demiştir.179 

Başka bir gün de Ebû Zer’e, Uhud dağını göstererek, “Bu hangi dağdır, ey Ebû 

Zer?” diye sormuş, o da, “Uhud dağıdır,” diye cevap vermişti. Bunun üzerine, “Ey Ebû 

Zer! Varlığım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, benim için Uhud dağının 

altına dönüştürülmesi beni sevindirmez. Beni ancak o altın dağı, üç dinar hariç, hepsini 

Allah yolunda harcamak sevindirir,” buyurmuştu.180  

Başka bir gün ashâb, Hz. Peygamberin ikindi namazından sonra evine girdiğini 

görmüştü. Fakat Hz. Peygamber evine girip kısa bir süre sonra hızla geri çıkmıştı. 

Bunun üzerine ashâb merakla bunun nedenini sordular. Hz. Peygamber de, “Namazda 

iken, evimde bir miktar altın bulunduğunu hatırladım. Dağıtmadan akşam olur da 

evimde kalır diye korktum,” buyurmuştu.181 

Hz. Peygamber, dünya metâından uzak, sâde bir hayat yaşamayı tercih etmiş ve 

bunu eşlerine de tavsiye etmişti. Fakat hicri 9. yıla gelindiğinde, Yemen dahil olmak 

üzere bütün Arabistan, Müslümanların hâkimiyetine girince, devletin geliri ganimetlerin 

de etkisiyle artmış, Hz. Peygamberin şahsî gelir kaynakları ve arazileri de çoğalmıştı. 

Buna rağmen Hz. Peygamber eşlerine eskisi kadar sıkıntılı olmasa da sade bir hayat 

yaşatmış, şahsi gelir fazlasını, devletin ve halkın umûmî ihtiyaçları, silah ve harp 

vasıtalarının temini ve fakirlerin ihtiyaçları için kullanmıştı. Maddî gelirlerin ve 

ganimetlerin artması üzerine, Hz. Peygamberin eşleri kendisinden daha müreffeh bir 

hayat talep etmişlerdi. Fakat Hz. Peygamber eşlerine mütevâzi bir hayat yaşamalarını 

tavsiye etmiş ve bu olay üzerine nâzil olan, “Eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, 

gelin size boşanma bedellerinizi vereyim, sizi güzelce boşayayım. Yok eğer Allah’ı, 

Rasûlünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, muhakkak ki Allah, içinizden iyi davranan 

hanımlara büyük mükâfat hazırlamıştır,”182 ayeti ile onları dünya hayatı ve kendisi 

arasında tercih yapmakta muhayyer bırakmıştı. Bunun üzerine eşleri dünya hayatını 

değil, Allah ve Rasûlünü tercih ettiklerini söyleyerek, yaptıkları yanlıştan dolayı 

Allah’tan bağışlanma dilemişlerdir. 

                                                 
179 Tirmizi, Şemal-i Şerif Tercümesi, s.305. 
180 Müslim, Sahih, c.2, s.687,  Zekât, 31. 
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182 Ahzâb, 33/28-29. 
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Rivayetlerin bir kısmına göre Hz. Peygamberin, eşlerinden bir ay uzak 

kalmasının sebebi buydu. Eşlerinin kendisinden daha rahat bir hayat ve daha fazla 

nafaka talep etmeleri üzerine, Hz. Peygamber, eşlerinden bir ay süre ile uzak kalmaya 

yemin etmişti. Bu olayı duyan Hz. Ömer, durumu sormak için hemen Hz. Peygamber’in 

yanına gitti. İzin isteyerek O’nun huzuruna girdi. Bu sırada Hz. Peygamber bir hasır 

üzerinde yan yatıyordu. Hz. Ömer, hasırın Hz. Peygamberin yüzünde iz yaptığını 

görmüştü. Daha sonra odaya göz gezdirdiğinde odada biraz arpa, bir miktar deri 

tabaklamada kullanılan karaz ağacı yaprağı ve tabaklanmamış bir deri görmüştü. Bunun 

üzerine Hz. Ömer ağlamaya başlamıştı. Bunu gören Hz. Peygamber, “Ey Hattab’ın 

oğlu! Neden ağlıyorsun?” diye sorduğunda, Hz. Ömer, “Ey Allah’ın Peygamberi! Niye 

ağlamayayım. Şu hasır yüzünde iz yapmış, işte şu odadakiler de hazinen. Odada 

bunlardan başka bir şey de görmüyorum. Halbuki Kayser ve Kisra meyveler ve nimet 

nehirleri içinde yüzmektedirler. Sen ise Allah’ın elçisi ve seçilmiş kulu olduğun halde 

şu hazinene bak…” Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Bu dünya hayatı sadece oyun ve 

eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur,”183 ayetini okuduktan 

sonra, “Dünyanın onların, ahretin de bizim olmasına gönlün razı değil mi? Ey Ömer!” 

diye cevap vermişti.184 

Hz. Peygamber, dünya malına değer vermemiş, kendisine takdim edilen 

hediyelerin çoğunu da fakirlere ve bilhassa mescidte yatıp kalkan suffe ehline vermiştir. 

Kızı Fatıma su taşımaktan ve el değirmeninden yorgun düşerek babasına gelmiş, savaş 

ganimeti olarak elde edilen esirlerden kendisine bir hizmetçi verilmesini istemişti. Hz. 

Peygamber kızına Allah’a tesbihte bulunmasını tavsiye etmiş ve Suffe ehli böyle yoksul 

yaşarken kendisine hizmetçi veremeyeceğini söylemişti.185 

Hz. Peygamber, eğer isteseydi, dünyanın en zengin insanı olurdu. Çünkü daha 

nübüvveti tebliğe başladığı ilk günlerde, Kureyş O’na davasından vazgeçmesi şartıyla, 

Mekke’nin en zengin insanı yapacakları vaadinde bulunmuşlardı. Sonrasında ise İslam’ı 

kabul edenlerin, Allah yolunda verdikleri her şey O’nun elinden geçmiş, bunların 

taksimini de Hz. Peygamber yapmıştı. Hükümdarlardan ve komşu ülkelerden gelen 

hediyeler de oldukça fazlaydı. Fakat O, kendi şahsı için bunlardan faydalanmamış, 

fakirliği, kendisi ve ailesi için bir hayat tarzı olarak seçmiştir. 
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Hz. Peygamberden sonra, hilâfete geçen Hz. Ebû Bekir’e bir iftar sofrasında bir 

bardak soğuk su ikram edilmişti. Hz. Ebû Bekir suyu dudağına götürünce ağlamaya 

başladı. Arkadaşları ne olduğunu sorunca, şöyle cevap vermişti: “Bir gün Allah Rasûlü, 

kendisine getirilen böyle bir bardak soğuk suyu içti, sonra ağladı ve: “O gün size verilen 

bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz,”186 ayetini okudu ve: “Bu nimetten de hesaba 

çekileceğiz,” buyurdu, ben de bunu hatırladım ve onun için ağladım.”187 

Hz. Peygamber, ölüm hastalığında Hz. Aişe’nin odasında kalmıştı. Yanında yedi 

dirhem parası vardı. Eşlerine onları sadaka olarak vermelerini söylemişti. Eşleri 

hastalığıyla meşgul olduklarından telaşla unutmuşlar, onları fakir fukaraya 

dağıtmamışlardı. Bir aralık hastalığı hafifleyince, “Paraları ne yaptınız?” diye sormuştu. 

Eşi Hz. Aişe, “Duruyor” deyince onları getirtti ve avucuna alarak: “Bunlar elde 

dururken ölürsem, Allah hakkındaki itikâdım nice olur?” demiş ve hepsini fakirlere 

sadaka olarak vermişti. Ölürken elinde altın, gümüş nâmına bir şey kalmamıştı. Kalan 

birkaç basit eşya ile Medine’deki Fedek ve Hayber hisselerinden eşlerine hisseler tahsis 

ettikten sonra kalanını yolculara, misafirlere, gelen hey’etlere sarf olunmak üzere 

vasiyet etmiş, nesi varsa hepsini millete bırakmıştır.188  

Maddi olguların temel gaye olarak algılandığı ve her şeyin maddi değerlerle 

biçimlendiği günümüz dünyasında anlamlandırılması ve anlaşılması çok zor gibi 

görünse de böyle bir dönem yaşanmış, böyle kutlu bir insan yaşamış ve yaşantısını da 

miras bırakmıştır. Bizler bu mirası iyi okuyup, doğru anlamalıyız. Çünkü dünya ve 

ahiret saadetinin yolu bu mirastan geçmektedir. 

Bu miras bize toplumun çekirdeği olan ailenin de nasıl biçimleneceğini 

mükemmel örneklerle göstermektedir. Hz. Peygamber, buraya kadar incelediğimiz her 

konuda olduğu gibi, aile reisliği ve aile hayatında da en temiz ve mükemmel örnekti. O 

bir Peygamber olduğu kadar, aynı zaman da beşerdi. Yüce yaratıcının rehberliği ve 

kontrolü altında kusursuz bir hayat yaşadı. O bir aile mensubu olduğu kadar, kocaydı, 

bir baba olduğu kadar evlattı ve o, hayatını idame ettirmek için bir işle de meşgul oldu. 

Bir koca olarak onun davranış seviyesi ve karakteri çok yüce ve şerefli idi. O, insanların 

ona uyup örnek alacağı yegâne bir insan, bir peygamberdi. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

HZ. PEYGAMBER’İN AİLE REİSİ OLARAK ÖRNEK OLUŞU 

A. HZ.PEYGAMBER’İN AİLE HAYATINA ÖNEM VERMESİ 

Her konuda insanlığa yegâne örnek olan Hz. Peygamber, aile idaresi ve terbiyesi 

konusunda da en güzel örnekti. Çünkü O’nu Rabbi Rahim’i terbiye etmişti ve kendisini 

de insanlığı terbiye edici olarak göndermişti. Bunu da Kur’an’da; 

“Andolsun ki, Allah’ın Rasûlü’nde, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe 

kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için en mükemmel örnekler vardır,” 

diyerek belirtmişti.189 

Sahabeden gelen rivayetlere bakarak O’nun evinin en huzurlu, en mutlu, en 

mesut ve en kanaatkâr ev olduğunu söylemek mümkündür. Üstelik Hz. Peygamber bu 

hane-i saadeti birden fazla hanımla evli olduğu zamanda bile, rahatça korumuştu. 

Hz. Peygamber, toplum içindeki fonksiyonuna nispetle, birçok hadisinde ailenin 

ne denli önemli bir kurum olduğuna dikkat çekerken, bir evin huzur kaynağı ve saadet 

mekânı olması gerektiğini belirtmiştir. Bir ailenin huzur ve saadeti yakalaması da 

eşlerin karşılıklı birbirlerine iyi davranmaları ve ailevî sorumluluklarını yerine 

getirmeleri ile mümkündür. Aile içinde çocuklar dahil her birey kendi üzerine düşen 

sorumluluğu yerine getirirse başta aileler, buna bağlı olarak da toplum yaşanılabilir bir 

yer haline gelir. Şayet aile ortamında huzur ve mutluluk yakalanamıyorsa, sürekli 

tartışmalar, kavgalar ve tahkir edici eleştiriler yaşanıyorsa, böyle bir aileden psikolojisi 

ve fizyolojisi sağlıklı bireyler çıkması beklenemez. Bu da sağlıksız bireyler yetiştiren ve 

sağlıksız ailelerden meydana gelen, problemli bir toplum demektir. 

Bir aile, maddî yönden her ne kadar küçük bir görünüm içindeyse de, manevî 

yönden o, bütün kuruluşların çekirdeğidir ve insanın mutluluğu, devletin devamı 

açısından da her kuruluşun üstünde bir yere sahiptir. Aile kuruluşundaki ilişkilerin 

temelinde sevgi, saygı ve içten yardımlaşma vardır. Bunlardan mahrum bir aileye 

mutluluğun akışı da mümkün değildir. Yardımlaşmanın, yardım ve hizmet etmenin, 

sevginin, saygının en içten ve gönülden yapılanına ancak ailede rastlanır. Böyle bir hava 

içerisinde yetişen insan içinde yaşadığı toplumdan, milletinden ve devletinden de aynı 

şeyleri bekleyecek ve onlara da ailesinde gördüğünü vermeye çalışacaktır. 
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Oysa son yüzyıl göstermiştir ki, aile içi geçimsizlik, pek çok yuvayı dağıtmış, 

binlerce çocuk anne ve babadan uzak kalmakla, aile terbiyesi ve himayesinden mahrum 

kalmış, böylece sokaklarda kendileri hebâ olup giderken aynı ölçüde toplumsal huzura 

da zarar veren bireyler olmuşlardır. 

Bugün insanlık sokak çocuğu diye bir olguyu tartışıyorsa, büyük şehirler başta 

olmak üzere sokaklarda çocuklar yaşıyor ve kötü alışkanlıklar ediniyorsa, buna bağlı 

olarak da insanlar yolda güven içinde yürüyemiyorsa bunun en önemli sebebi Hz. 

Peygamber’in ailevî konudaki örnekliğinin unutulmuş olması değil de nedir? Eğer 

bugün, kendi toplumumuzu ve dünyamızı rahatsız eden bu huzursuzluktan kurtulmak 

istiyorsak, başlangıç noktasının Hz. Peygamber’in örnek ahlâkı ve aile hayatı olduğunu 

bilmeliyiz. 

1. Kur’an Ve Sünnet’in Aile Hayatına Verdiği Önem 

Hz. Peygamber’in aile hayatına verdiği önem ve O’nun kurmuş olduğu örnek 

aile hayatı Kur’an ayetlerinden beslenerek, bu ayetlere paralellik arz eder. Nitekim 

Kur’an ailenin önemine işaretle: 

“Sizi bir tek nefisten yaratan, gönlü ısınsın diye ondan da eşini var eden O’dur.” 190 

“Sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan da eşini var etmiştir.” 191 

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle 

tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en üstün 

ve değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır.” 192 

“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp da, aranızda sevgi ve 

merhamet peydâ etmesi de, O’nun varlığının delillerindendir.” 193 

“Kadınlar erkekler için bir elbise, erkekler de kadınlar için bir elbisedir,” 194 

diyerek aile kurumunun önemine dikkat çeker. 

Tüm bu ayetler gösteriyor ki, kadın erkek olmadan, erkek de kadın olmadan 

yarım ve çıplak. Bu çıplaklığı takva elbisesi ile örtmek ve eksikliği gidermek de ancak 

evlenmek ve aile kurmakla mümkün. Böylece aile, kadının eksiklerinin erkekle, erkeğin 

eksiklerinin de kadınla kapandığı, iki cins arasında sevgi ve ülfet meydana getiren, 
                                                 
190 A’râf, 7/189. 
191 Zümer, 39/16. 
192 Hucurât, 49/13. 
193 Rûm, 33/21. 
194 Bakara, 2/187. 
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gönülleri huzur ve sükûnete eriştiren bir kurum. Kadın ve erkek sadece maddiyat ve 

cinsel istek noktasında değil, Allah’ın insan fıtratına yerleştirdiği sevme ve sevilme 

ihtiyacı sebebi ile de aile kurmaya muhtaç varlıklardır. Bireyler bu ihtiyaçlarını Allah’ın 

kendilerine helal kıldığı evlilik yolu ile gidermek suretiyle, sağlam bir toplum 

oluşturabilir. 

Aile sağlam temeller üzerine inşa edildiğinde, eşleri güzel ve samimi duygularla 

bir araya getiren, insan fizyolojisini ve manevi dünyasını sükûna erdiren bir 

müessesedir. Aile, bireylere sorumluluk yükler, aile yuvası küçük sosyal yapısıyla 

çocuğun toplumsallaşmasını sağlayan, bireyleri toplum hayatına hazırlayan çok yönlü 

bir kurumdur. Aile anne ve babanın eğitmenliği yönü ile okul, çocuğa terbiye ve taat 

şuuru kazandırma yönüyle de bir camidir. 

Kur’an-ı Kerim, aile idaresi ve ailenin geçimi konusunda erkeği ailenin reisi 

tayin eder. 

“Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve 

mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. 

Onun için saliha kadınlar itaatkârdır.”195 

Elmalılı Hamdi Yazır, ayette geçen üstünlük ve reisliği, erkeğin kadına 

hâkimiyetini rastgele değil, “milletin efendisi onlara hizmet edendir” manası üzere 

hizmetçilikle karışık bir hakimiyet olduğunu ifade eder. Bundan dolayı ayet, bir taraftan 

erkeğin üstünlüğünü anlatırken, diğer taraftan da kadının değer ve üstünlüğünü anlatır. 

Ve bu ayrım içinde eşitlik iddiasını kaldırarak karşılıklı olarak farklı bir eşitlik 

metoduyla öyle bir birlik sağlar ki, bu durum sultan ile ümmet arasındaki karşılıklı 

haklara benzeyecek ve bu şekilde aile terbiyesi, toplum terbiyesi ve siyasî terbiyenin 

başlangıcı olacaktır.196 

Ayetteki “üstün kılma” ve “erkekler kadınların yöneticisi” ifadelerini, erkeğin 

kadın üzerindeki sonsuz ve sınırsız hâkimiyeti, kadının erkek karşısındaki acziyeti 

şeklinde, İslam’ın kadını değersiz bir varlıkmış gibi gösterdiğini iddia eden feminist bir 

bakış açısıyla değerlendirmek yanlış olur. Çünkü yaratıcı, toplumsal düzeni yöneten ve 

yönetilenler, idareci ve idare olunanlar şeklinde kurmuş ve kaostan uzak toplumsal 

düzeni devam ettirmenin de ancak böyle mümkün olacağını belirtmiştir. 

                                                 
195 Nisâ, 4/34. 
196 Yazır, a.g.e., c. 2, s. 556. 
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Ayette geçen erkeğin üstünlüğü, kadının değersizliğinin değil bilâkis yaratıcının 

ona verdiği değerin ifadesidir. Yüce Allah, aile geçimi ve aile idaresi gibi zor bir görevi, 

narin yapısı gereği kadına vermemiş, onun fıtratına uygun olarak ev içi düzen ve çocuk 

terbiyesi sahasında onu serbest bırakmıştır. Böylece aile içinde kadının görevi farklı ve 

erkeğin görevi farklı, çocuklar ise hem anneye hem de babaya bağlıdır. 

Hz. Peygamber, ev içindeki bu konumu sebebi ile sık sık erkeklere uyarılarda 

bulunmuş, erkeğin eşine iyi davranmasını tavsiye etmiş, buna işaretle: “En hayırlınız, 

ailesine karşı hayırlı olandır. Bana gelince, ben aileme karşı sizin en hayırlınızım”197 

buyurmuştur. Bir başka hadisinde ise; “Allah mahlukâtı yarattı da, beni onların en 

hayırlılarından kıldı. Sonra evleri seçti ve beni hayırlılarından kıldı. Ben mahlukâtın en 

hayırlısı, aile bakımından en temiziyim”198 buyurmuştur. 

Allah Rasûlü bu hadis-i şeriflerinde, mükemmel imanın ölçüsünün iyi huy 

olduğu gibi, hayırlı olmanın ölçüsünün de kadınlara iyi davranmak olduğunu 

belirtmiştir. 

Bir başka hadisinde ise, “Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli huyu en 

iyi olandır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır,”199 diyerek hayırlı insanı, 

ailesine ve hanımına iyi davranan, hoşgörüsü ve güler yüzü ile onları memnun eden 

kimse olarak tanımlamıştır. Ayrıca hanımına ve çocuklarına karşı eli açık ve cömert 

olmayı teşvik eden Hz. Peygamber, cömertlikleri ile ailelerini sevindiren erkekleri de, 

“Sen, ev halkına bir harcamada bulunduğun zaman şüphesiz ki sevap alırsın, hatta 

hanımının ağzına kaldırıp verdiğin lokmadan bile,”200 diyerek müjdelemiştir. 

Ayrıca erkeğin kadına iyi davranmasını tavsiye etmiş ve “Kadınlarını 

dövenlerin, hayırlı kimseler olmadıklarını söylemiştir.”201 

Vedâ hutbesinde ise, yüzbinlerce insana hitaben kadın ve erkek haklarını 

hatırlatmış, erkeğin ve kadının aile içindeki sorumluluklarına dikkat çekerek: “Ey 

insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye 

ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını Allah’ın 

emri ile helâl kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde 

hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye 

                                                 
197 İbn Mace, Sünen, c.1, s.232, Nikâh, 50. 
198 Tirmizî, Sünen, c.5, s.244, Menâkıb, 20. 
199 İbn Mâce, Sünen, c.1,  s.232, Nikâh, 50. 
200 Müslim, Sahih, c.5, s.1250, Vasiyet, 5. 
201 İbn Mâce, Sünen, c.1, s.639,Nikâh, 51. 
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çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. 

Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah, size onları 

yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin 

vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve âdete göre yiyecek ve 

giyeceklerini temin etmenizdir…”202 buyurmuşlardır. 

Hz. Peygamber ölümünden kısa bir zaman önce kadınlara ve erkeklere 

sorumluluklarını yeniden hatırlatmış, kadın ve aile mevzuunda yeniden cahiliyye 

döneminin uygulamalarına dönülmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Cahiliyye dönemi 

kız çocuklarının ve kadınların değer görmediği, canlı canlı gömmek, alıp satmak ve 

çeşitli yollarla onlardan kurtulmak geleneğinin olduğu bir dönemdi. Kur’an-ı Kerim 

bunu; “Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. 

Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık 

duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki verdikleri 

hüküm ne kadar kötüdür!”203 diyerek zemmeder. 

Sahabeden gelen şu rivayette cahiliyye toplumunun bu konuda ne denli iç acıtıcı 

bir durumda olduğunun en önemli göstergesidir. 

Hz. Peygamber’in İslam’ı tebliğe başlamasından sonra, bir arkadaşı kızını nasıl 

öldürdüğünü, Hz. Peygamber’in yanında şöyle anlatır: 

“Ey Allah’ın Elçisi! Ben de kız çocuklarımı kendi ellerimle gömmüştüm. 

Bunlardan birinde, kızımın elinden tuttum, götürdüm ki, kızım tam da gelişip çarpıcı bir 

hal aldığı çağdaydı. Çölde uzaklaşabildiğim kadar uzaklaştım. Bir kör kuyunun başına 

gelmiştik. Ben eğildim, bir şey arıyormuş gibi kuyunun içine bakmaya başladım. 

Kızımda benim arkamdan kuyuya eğilip baktı. Bu esnada aniden sırtına bir tekme 

indirdim. Baş aşağı kuyuya yuvarlanırken, ‘babacığım’ diye feryat ediyordu.” Hz. 

Peygamber burada iç çekerek ağlamaya başlamıştı ki, bu arada ashab adamı dışarı 

çıkarmıştır.204 

Ayet ve hadislerle örneklendirilen bu hadiseler sadece cahiliyye Araplarının 

değil, dünya üzerindeki pek çok milletin kadınlarına karşı yaklaşımıydı. Oysa her iki 

cins de aynı derecede ilahî vahye muhataptır. Bu durum ilahî açıdan kadın ve erkeğin 

eşit olduğunu gösterir. 

                                                 
202 Suruç, a.g.e., c. 2, s. 420. 
203 Nahl, 16/58-59. 
204 Darimi, Sünen, c.1, s.75, Mukaddime, 1. 
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İslam’ın yaratılışlarına uygun olarak kadına ve erkeğe verdiği hakları ve insanlık 

aleminin yarısını teşkil eden kadın cinsini, nasıl üstün bir ifade şekli ile anlatıp şerefli 

kıldığını görmek için bu örneklere yer vermek gerekti. 

Hz. Peygamber, ailenin temel ögelerini meydana getiren kadın ve erkeğin 

birbirlerine sevgi, saygı ve hürmetle muamele etmelerini istemiştir. Aile kurumunu 

övmüş, kötülüğün ve fuhşun önüne ancak sağlıklı aileler sayesinde geçilebileceğini 

söylemiştir. Bu sebeple evliliği teşvik etmiş, durumu iyi olan gençlerin erken 

evlendirilmelerini tavsiye etmiştir 

 2. Hz. Peygamber’in Evliliği Tavsiye Etmesi 

 Kur’an-ı Kerim’de, “Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi 

davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları 

zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir.” 205 ayeti ile evlenmek 

emredilmiştir. Bu emir mükellefin evlenme ihtiyacı ve durumuna göre farzdan aşağıya 

doğru derecelenir. Evlenmede en büyük engel olarak ileri sürülen mali duruma da ayet 

temas eder ve evlenen çiftlerin, fakir olmaları halinde, Allah’ın lütfuyla 

zenginleşeceklerini haber verir. Hz. Peygamber üç kişiye Allah’ın mutlaka yardım 

edeceğini müjdelemiştir. “Hürriyetine kavuşmak isteyen sözleşmeli köle, iffet amacı 

güden yeni evli ve Allah yolunda cihad eden kimse”206 

 Evliliğin önemi ilgili ilgili diğer bazı hadislerinde Hz. Peygamber şöyle 

buyurur; 

“Ey gençler topluluğu! İçinizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü 

bu gözü haramdan, ferci zinadan korur. Gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü oruç 

şehveti kırar.”207 

“Dünya bir metâdır. Onun en iyi metâ’ı ise saliha bir kadındır.”208 

“Kim evlenirse, imanının yarısını tamamlamış olur, kalan diğer yarısı hakkında 

Allah’tan korksun.”209 

“Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen bizden değildir.”210 

                                                 
205 Nur, 24/32. 
206 Topaloğlu, Bekir, a.g.e. s.45. 
207 Müslim, Sahih, c.2, s.1018, Nikâh, 1. 
208 Müslim, Sahih, c.2, s.1090, Radâ, 64. 
209 Heysemi,  Mecmau’z-Zevâid, c.2, s.4097. 
210 Darimi, Sünen, c.5, s.6, Nikah, 8. 
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“Evlenme işi için iki kişi arasında aracılık yapmak, en üstün 

aracılıklardandır.”211 

“Bana dünyada üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku ve gözümün nuru 

namaz.”212 

Zikredilen bütün hadisler evliliğin, Hz. Peygamber’in şiddetle tavsiye ettiği 

sünnetlerinden birisi olduğunu gösteriyor. Allah Teâlâ'nın insanlığa örnek olarak 

sunduğu sevgili Resûlü (s.a.s.) bizzat evlenmiş, aile kurmuş; baba, dede, eş, kayınpeder, 

enişte gibi aileye bağlı sıfatlarla örnek davranışlar ortaya koymuştur. Onu örnek almak 

ve tavsiyelerini tutmak elbette cemiyeti yüksek noktalara taşıyacaktır. Çünkü evlenmek, 

aile kurmak demektir. Aile ise toplumların vazgeçilmez temel taşıdır. Bir toplum ancak 

sağlıklı nesillerle varlığını sürdürebilir. Sağlıklı nesiller ise sağlıklı ailelerden oluşur.  

Sağlıklı bir ailede, mutluluk ve huzuru yakalamanın ve karakteri sağlam bireyler 

yetiştirmenin en iyi yolu, aile içindeki her bireyin kendi üzerine düşen sorumluluğu 

yerine getirmesidir. Bu sorumlulukları Hz. Peygamber, hadislerinde zikretmiş, erkekleri 

ev halkının geçimi, yiyecek-içecek temini, kadınlara iyi muamele, sevgi ve muhabbetle 

görevlendirirken, kadınları da aile mahremiyetini çiğnetmemeleri, kocalarına itaat 

etmeleri ve saygı göstermeleri, kocalarının mallarını israf etmemeleri, onlara karşı her 

türlü ihanetten sakınmaları ve çocuklarının terbiyeleri ile meşgul olmaları ile 

görevlendirmiştir. 

Hz. Peygamber, kadınlara hitaben de, aile saadetini sağlamaya yönelik hadisler 

zikretmiş, “Kocasını memnun ederek ölen bir kadının cennetlik olduğunu” 

müjdelemiştir.213 

Ayrıca başka bir hadislerinde, kadının kocasına saygı göstermesi ve taat 

etmesini önemle zikretmiş ve “İnsanın insana secde etmesini emredecek olsaydım, 

kadının kocasına secde etmesini emrederdim,”214 diyerek buna dikkat çekmiştir. Hz. 

Peygamber bu hadisi şerifte mecazi bir üslup kullanmış, erkeğin karısı üzerinde önemli 

haklarının bulunduğunu, kadının kocasına karşı saygıda kusur etmemesi gerektiğini, 

dine ters olmayan isteklerini yapması gerektiğini belirtmek istemiştir. Yoksa söz konusu 

olan kadının erkeğe secde etmesi değildir  

                                                 
211 İbn Mâce, Sünen, c.1, s.609, Nikah, 18. 
212 Nesâi, Sünen, c.7, s.61, İşretu’n-Nisâ, 1. 
213 İbn Mâce, Sünen, c.1, s.595, Nikâh, 4. 
214 İbn Mâce, Sünen, c.1, s.595, Nikâh, 4. 
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Böylece Hz. Peygamber, ailedeki mutluluğu yalnız ne kocanın, ne de kadının 

üzerine yıkmış, mutluluğun ortak paylaşım ve fedakârlıkla sağlanacağına dikkat 

çekmiştir. 

Aileyi meydana getiren bireylerden her biri kendilerinden sorumlu oldukları 

gibi, ailenin diğer bireylerinden de sorumludur. Erkek, karısından ve çocuklarından, 

kadın kocasından ve çocuklarından, çocuklar ise birbirlerine karşı ve anne-babalarına 

karşı sorumludurlar. Hz. Peygamber buna işaretle, 

 “Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir 

memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuklarının 

çobanıdır. Netice itibarı ile hepiniz çobansınız ve hepiniz idare ettiklerinizden 

sorumlusunuz.”215 buyurmuştur. 

Bu hadis ışığında, aile reisi aile fertlerini mutlu etmeyi hedef almalıdır. Bu da 

eşini ve çocuklarını sevmek, onlara sahip çıkmak, onları eğitip terbiye etmek ve her 

türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakla mümkündür.  

Kadın ise kocasının evinde bir koruyucu ve muhafızdır. Ailenin malını, 

çocuklarını muhafaza etmekle mükellef olduğu gibi namusunu da haramdan 

korumalıdır. Kur’an-ı Kerim’de ” İyi kadınlar itaatli olanlardır. Allah kendi haklarını 

nasıl korudu ise onlar da öylece göze görünmeyeni koruyanlardır”216 buyrulur. Buradaki 

göze görünmeyen tabirinde ailenin malı, sırları, namusu, hatta kadının karnındaki çocuk 

dahildir. Kadının bunları muhafaza etmesi çocuğunu düşürmemesi lazımdır. Kadın 

bunları yapmakla en büyük dini görevlerini yerine getirmiş olur.217 Çocuklar ise hem 

anne hem de babaya karşı sorumlu olup kendi aralarında da birbirlerini koruyup 

kollamakla yükümlüdür. Böylece aile içinde her birey kendi çapında taşıyabileceği 

kadar sorumluluğa sahiptir.                                                                                                            

Hz. Peygamber, evliliğin önemini dile getirdiği hadislerinde, evlenmenin sünneti 

(hayat şekli) olduğunu ve evlenme çağına ulaşan gençlerin düğün yapmalarına ve 

evlenmelerine yardımcı olunmasını istemiştir. Anne ve babanın çocuklarına karşı 

görevlerinden birinin de onları evlendirmek olduğunu söylemiş ve bu hususta acele 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Hz. Peygamber’in yapmak konusunda acele edin 

dediği evlilik, kız ve erkeklerin genç yaşta evlenmelerini sağlayarak, kontrolü zor olan 
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istek ve arzularını helâl yolla giderecek, böylece toplumun ahlâkî yapısını olumsuz 

yönde etkilemesinin önüne geçecektir. 

Hz. Peygamber evlilik kurumunu ve aile hayatını şiddetle tavsiye ederken, 

bugün evlilik kurumunun buna tezat teşkil ettiğini, mahiyetini değiştirdiğini, çoğunlukla 

yirmi beş ve otuz yaşın üzerinde evlilikler yapıldığını veya nikâhsız kısa süreli 

birliktelikler yaşanarak toplumsal yapının çökertilmeye çalışıldığını görmekteyiz. 

Günümüz gençliği değil on beş, on altıyı, yirmi ve üzerini bile evlilik çağı olarak 

değerlendirmemekte, erken yaşta evlenmek isteyen gençler ayıplanmakta ve önlerine 

masraf dolu düğünler engel olarak sunulmaktadır. Toplumda yaşı genç bekârların 

çokluğu haramları cazip kılmakta ve her türlü ahlâk dışı hareketi alenileştirmektedir. 

İslam evlenmeyi kolaylaştırmış, şekil şartlarını ve maddi külfeti asgariye 

indirmiştir. Şahitler huzurunda yapılmak veya akitten sonra uygun bir şekilde ilan 

edilmek şartıyla tarafların veya vekillerin, yahut da velilerin bir araya gelerek irade 

beyanında bulunmaları (seninle evlendim, seni eş olarak kabul ediyorum, gibi örf ve 

adete uygun kesin kabul ifade eden bir ifadede bulunmaları) evliliğin oluşması için 

yeterlidir. Erkeğin kadına vereceği veya borçlanacağı mal (mehir), duruma göre 

sembolik düzeyde olabilmektedir. Akit esnasında mehrin zikredilmemiş olması akdin 

sıhhatine mani değildir.218 

Bütün bu sebeplere binaen, Hz. Peygamber akıllı, bülûğ çağına ulaşmış ve gücü 

yeten her müslümanı bu sünneti uygulamaya, aile yuvası kurmaya çağırmıştır. Bu yolda 

gençlere maddi sıkıntılar yaşatılmamasını, gereksiz eşya alımından ve lüzumsuz düğün 

masraflarından kaçınılmasını tavsiye etmiştir. Evliliğin ve aile hayatının bir ibadet 

olduğunu ve aile içinde bireylerin Allah’ın rızasını güderek yaptığı her şeyden sevap 

kazanacağını söylemiş ve kıyamet günü ümmetinin bu özelliği ile iftihar edeceğini 

belirtmiştir. 

“Nikâh, benim sünnetimdir. Sünnetimi yapmayan benden değildir. Evlenin, 

çocuk sahibi olun; ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğu ile iftihar edeceğim.”219  

Aile yuvasını haramlara mani olan ve erkekle kadını sükûnete ulaştıran bir 

kurum olarak tarif eden Hz. Peygamber, Hristiyanlıkta olduğu gibi dünyadan tamamen 

el etek çekmek sureti ile ruhbânî bir hayat yaşamak ve evlilikten uzak kalmayı da 

                                                 
218 Karaman, Hayreddin, İslam Ailesi, Yeni Ümit Dergisi, Eylül, 2003, Sayı, 61.  
219 İbn Mâce, Sünen, c.1, s.592, Nikâh, 1. 
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yasaklamıştır. Allah’a daha fazla ve daha iyi kulluk edebilmek için evlenmeyi, aile 

hayatını terk etmek isteyenleri bundan vazgeçirmiştir. Nitekim üç grup insan, bir gün 

Hz. Peygamberin evine gelerek onun ibadet şeklini sormuşlardı. Kendilerine 

anlatıldığında o ibadetleri kendileri için az görerek; “Allah, onun geçmiş ve gelecek tüm 

günahlarını bağışlamışken biz nerde, Hz. Peygamber nerde” demişlerdi. Bunlardan 

birisi: “Bakın, artık ben devamlı gece namazı kılacağım,” demiş, diğeri: “Hiç ara 

vermeden sürekli oruç tutacağım,” demiş, öbürü de: “Kadınlardan uzak duracağım, asla 

evlenmeyeceğim,” demiştir. Derken Hz. Peygamber onların yanına gelerek: “Şöyle 

şöyle diyenler sizler misiniz?” Bakın Allah’a yemin olsun ki, sizin Allah’tan en çok 

korkan ve sakınanınız benim. Ama ben hem oruç tutuyorum, hem de tutmuyorum. Hem 

gece namazı kılıyorum, hem de uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Kim benim 

sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir,”220 diyerek, kendilerini dünyanın bazı 

nimetlerinden soyutlayan ve kadınlardan uzak durmaya azmeden bu sahabilere kızmış, 

kendisine tâbi olunmasını ve sünnetine uyulmasını istemiştir. 

B. HZ. PEYGAMBERİN EŞLERİNE OLAN SEVGİSİ VE ŞEFKATİ 

Hz. Peygamber, Cahiliyye Dönemi’nin aksine hanımlarına son derece şefkatli 

davranmış ve eşlerinden her birisine sevgi ile yaklaşmıştır. Çok eşliliğin ve erken 

evlenmenin yaygın olduğu bir toplumda yirmi beş yaşına kadar iffetli bir bekâr olarak 

yaşamış, yirmi beş yaşındaki ilk evliliğini de kendisinden yaşça büyük, kendisi gibi 

şerefli ve temiz bir hanım olan Hz. Hatice ile yapmış, elli yaşına varıncaya kadar bütün 

gençliğini bu tek hanımıyla yaşamış, çevresinde yaygın bir adet olmasına rağmen ikinci 

bir eş edinmemiştir. Neslini de devam ettiren çocuklarının da annesi olan sevgili eşi 

vefat ettikten sonra yaşlı, genç birden fazla hanımla evlenmiş ve geride kalan on üç 

yılını bu hanımlarına manevi zenginlik ve mutluluk bahşederek geçirmiştir. O’nun 

gençliğini yaşlı, dul ve tek hanımla geçirmesi evlilikte cinselliğin önüne geçen 

amaçların bulunduğunu ve gerektiren ciddi bir sebep bulunmadıkça ailenin tek hanımla 

kurulacağını göstermektedir. Daha sonraki eşlerini edinmesinde her birine ait siyasi, 

ictimai, ahlaki, dini ve tarihi sebepler ve hikmetler vardır. Ayrıca ümmetinde çeşitli 

zaman ve zeminlerde birden fazla hanımla evlenme bir sosyal vakıa olacağından 

bunlara, Allah’a kulluk çerçevesinde bir aile hayatı yaşamanın eşi bulunmaz örneği 

verilmiştir. 

                                                 
220 Müslim, Sahih, c.2, s.1020, Nikâh, 5. 
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Hem bir eş, hem de baba olarak, Hz. Peygamber’in aile hayatı bütün inananlar 

için örnek alınacak sahnelerle doludur. Hz. Peygamber’in ailesi, içinde kıskançlıkların 

ve tartışmaların da bulunduğu, huzur, mutluluk ve saadet hanesi idi. Üstelik, bu 

mutluluk çok zor şartlar altında ve birden çok hanımın aynı aile ortamını paylaştığı bir 

mekanda yakalanmıştı. Çünkü, O’nun evlilik hayatı bizzat Yüce Allah tarafından 

düzenlenmişti: 

“Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: Eğer dünya hayatını ve süsünü 

istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. 

Eğer Allah’ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız bilin ki Allah içinizden güzel 

davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber hanımları! Sizden kim 

hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkarılır. Bu Allah’a göre kolaydır. Sizden kim 

Allah’a ve Rasûlü’ne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz. Ve 

ona cennette bol rızık hazırlamışızdır. Ey Peygamber hanımları! Siz kadınlardan 

herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah’tan korkuyorsanız çekici bir eda ile 

konuşmayın sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. 

Evlerinizde oturun, eski cahiliyye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, 

zekatı verin, Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin.”221 

Hz. Peygamber’in aile hayatı ile ilgili, ileride de zikredilecek olan ayetler ve 

sahih rivayetler, O’nun evinde daima güler yüzlü, hanımlarına karşı nazik ve anlayışlı 

olduğunu gösteriyor. 

Hz. Peygamber eşlerine son derece müsamahalı davranmış, onları kırmamış, ev 

işlerinde onlara yardımcı olmuş, hanımları ile muhabbet etmiş, gülmüş ve şakalaşmıştır. 

Bu konuda ümmetinin erkeklerine sık sık uyarılarda bulunan Allah Rasûlü, ailesine 

karşı en iyi davranan ve en hayırlı olanın da kendisi olduğunu söylemiştir. 

“Sizin en hayırlınız, ailesi için en hayırlı olandır. Bana gelince ben, aileme karşı 

sizin en hayırlı olanınızım.”222 

Başka bir hadisinde ise mü’min erkeklere, “Kadınlar hakkında iyiliği tavsiye 

ediniz, kadınlara iyi davranınız”223 buyurmuştur. 

Hz. Peygamber, hanımlara karşı iyi davranmayı mü’min olmanın gereği saymış, 

kendisi de eşlerine bu vech ile davranmıştır. Mü’mine bir eşi dünyada kendisine 
                                                 
221 Ahzâb, 33/28-33. 
222 İbn Mâce, Sünen, c1, s.636, Nikâh, 50. 
223 Müslim, Sahih, c.2, s.1091, Radâ, 60. 
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sevdirilen üç şeyden birisi olarak zikretmiş,224 bir erkeğin huzur bulduğu ve dertlerini 

unuttuğu yegâne yerin eşinin yanı, aile yuvası olduğunu belirtmiştir. 

1. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’ye Olan Sevgi Ve Şefkati  

Allah Rasûlü ilk evliliğini yirmi beş yaşında iken kendisinden on beş yaş büyük, 

dul bir hanım olan Hz. Hatice (v.620) ile yapmıştı. Hz. Hatice, Kureyş’in nesepçe 

vasatlarından ise de, şerefçe en yücesi, malca en zengini, dirayetli, metin bir kadındı. 

Birçok iyi vasıflara sahipti.225 

Hz. Peygamber, Hz. Hatice ile çok mutlu bir aile hayatı geçirmiş ve Hz. Hatice 

vefat edene kadar başka bir evlilik yapmamıştır. Hz. Hatice ile olan evlilik Mekke 

döneminde idi. Allah Rasûlü’nün kavmi tarafından reddedildiği işkence ve hakaretlere 

maruz kaldığı bu dönemde, eşi Hatice kendisine maddî ve manevî büyük bir destek 

vermiş, ilk defa kendisine iman eden kişi olmuş, bunu yaparken en ufak bir tereddüt bile 

duymamış, buna karşılık da Hz. Peygamber en güzel teselliyi eşinin yanında, aile 

yuvasında bulmuştur. 

Bütün kaynaklar, Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile çok mutlu bir aile hayatı 

yaşadığını, böyle bir saadetin Mekke’de başka bir örneği olmadığını söyler.  

Hz. Hatice, eşine son derece bağlı ve itaatkâr bir hanımdı. Eşinin bütün 

hizmetlerini kendisi görür, hizmetçi kullanmazdı. Hz. Peygamberin kızabileceği ve 

hoşuna gitmeyeceği hiçbir şey yapmazdı. Onu sevindirmek için her çareye 

başvururdu.226  

Hz. Peygamber’in, İslam’ı zorluklar ve çileler içinde tebliğ ettiği, birçok 

işkenceye maruz kaldığı, sıkıntılı Mekke günlerinde, Hz. Hatice eşine hem maddî, hem 

manevî destek olmuş, o da aynı sıkıntıya katlanmış, bütün malını Allah ve Rasûlü 

uğruna harcamaktan kaçınmamıştır. Bu sebeple Hz. Hatice’ye Haticetu’l-Kübra (Büyük 

Hatice) denilmiştir. 

Hz. Peygambere olan sevgisi ve yardımı sebebi ile, Allah’ın ve Cebrâil’in de 

sevgisini kazanan Hz. Hatice, cennet hanımlarının efendileri arasında zikredilmiş, Yüce 

Allah ve Cebrâil’in selâmına mazhar olmuştur. Hz. Peygamber bu olayı şöyle anlatır: 

“Cebrail bana geldi ve “Ey Allah’ın Rasûlü! Şu gelen Hatice’dir, yanında katık vardır 

                                                 
224 Nesâî, Sünen, c.7, s.61, İşretu’n-Nisâ, 1. 
225 İbn Sa’d, Muhammed b. Said, et-Tabakât’ul-Kübra, Beyrut, 1960, c. 1, s. 131. 
226 Kazıcı, Ziya, Hz. Muhammed’in Aile Hayatı ve Eşleri, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2003 s. 99. 
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veya yiyecek vardır veya içecek vardır. Kendisi sana geldiğinde ona Rabbinden ve 

benden selam söyle ve cennette kendisi için, içerisinde ne gürültü patırtı, ne de 

yorgunluk bulunmayan inciden bir köşkü müjdele”227 buyurmuş, bir başka hadisinde 

ise, Hz. Peygamber: “İmran kızı Meryem zamanının kadınlarının en iyisidir, Hatice de 

kendi zamanının kadınlarının en iyisidir” buyurarak sevgili eşini övmüştür.228 

Hz. Peygamber’in eşi ile yaşadığı bu meşakkatli ama mutlu evlilik, sonraki 

dönemlerde de sıkça zikredilmiş, bugün bile bazı düğün ve nikahlarda okunan 

dualardan sonra “Allah bu çifti, Muhammed ile Hatice, Adem ile Havva arasındaki 

muhabbete benzer bir sevgi ile birbirine bağlasın,” diyerek, dile getirilmiştir.229 

Eşine böylesine yoğun bir sevgi duyan Hz. Peygamber, eşinin ölümünün 

yaklaştığını anlayınca, “Ey Hatice! Allah seni mümtaz kıldı. Seni İmrân’ın kızı Meryem 

ile Firavn’ın karısı Âsiye üzerine tercih etti,”230  diyerek taltif etmiştir. Hicretten 

yaklaşık üç yıl önce meydana gelen bu hadise Hz. Peygamberi çok üzdü.231 Hz. 

Hatice’nin ölümüne çok üzülen Hz. Peygamber, eşinin vefat ettiği nübüvvetin onuncu 

yılına, “Senetü’l-Huzn” (Hüzün Yılı) dedi. Çünkü bu yılda sevgili eşi, en yakın hayat 

arkadaşı ile birlikte; koruyucusu ve yardımcısı olan amcasını da kaybetmişti.232 

Hz. Hatice vefat edince Allah Rasûlü onu mübarek eliyle defnetmiştir. Daha 

sonra da sık sık mezarına gitmiş ve onu ziyaret etmiştir. Eşinin vefatına rağmen Hz. 

Peygamber’in ona olan sevgi ve muhabbeti hiç eksilmemişti. Kendisinden sonra çeşitli 

sebeplerle birçok kadınla evlenmiş olmasına rağmen, bu sevgisi de devam etmişti. 

Sevgili eşinin ölümünden sonra sık sık onu anmış, onu hatırlatan şeyleri hatırlamaktan 

hoşlanmış, rahmetli eşinin akraba ve arkadaşlarına hediyeler göndermiş ve ikramda 

bulunmuştur. Bu durum ilerde Peygamberin diğer eşlerinin, özellikle de Hz. Âişe’nin, 

Hz. Hatice’yi kıskanmasına sebep olacak, bu sebeple sık sık Hz. Peygamberle tatlı 

atışmalar yaşayacaktır. 

Bir gün Hz. Peygamber, Hz. Aişe ile otururken zenci bir kadın içeri girmiş, Hz. 

Peygamber de bu kadına çok iltifat etmiştir. Onun bu kadına gösterdiği büyük itibara 

hayret eden Hz. Aişe, bunun sebebini sorunca Hz. Peygamber; eşi Hz. Hatice’yi anarak 

                                                 
227 Müslim, Sahih, c.4, s.1887, Fedâilu’s-Sahâbe, 71. 
228 Müslim, Sahih, c.4, s.1886, Fedâilu’s-Sahâbe, 69. 
229 Hamidullah, a.g.e., c. 1, s. 58. 
230 Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Tarihu’t-Taberi, c.2, s.80, Kahire 1939. 
231 Taberî, a.g.e, c.2, s.80; Kazıcı, Ziya, a.g.e., s. 113. 
232 Kandemir, M. Yaşar, Hanımlarının Dilinden Hz. Peygamber, İstanbul trs. s. 69. 
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ve “bu hanım Hatice’yi ziyaret ederdi. Vefakârlık imandandır,” buyurmuştur.233 Hz. 

Hatice’nin ölümünden sonra da, Hz. Peygamber onun yakınlarına ve arkadaşlarına 

ikramda bulunmuş, kurban kestiği zaman etin bir kısmını da onlara yollamıştır. 

Hz. Aişe, Peygamberimizin en çok Hz.Hatice’yi sevdiğini kıskanarak  şöyle 

söylemiştir. Öyle ki; “Hatice kadar kıskandığım hiçbir kadın yoktur,”234 demiş, Hz. 

Peygamberin onu sık sık andığını, koyun kestiği zaman Hz. Hatice’nin çok sevdiği 

hanım arkadaşlarına pay gönderdiğini, kendisinin bazen bu ilgiye dayanamayıp, Hz. 

Peygamber’e, “Sanki yeryüzünde hiç kadın yok da yalnız Hatice var!” diye 

söylendiğini, bazen daha da ileri giderek: “İhtiyarlıktan dolayı ağzında diş kalmamış, 

yaşlı bir koca karının nesini anarsın bilmem ki, Allah onun yerine sana daha gencini, 

daha hayırlısını vermiştir” dediğini, buna karşılık Hz. Peygamberin de ilk eşini hayırla 

anarak, “Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Herkes benim peygamberliğimi 

inkar ederken o bana iman etti; herkes benim yalancı olduğumu iddia ederken, o, beni 

tasdik etti; kimse bana bir şeycik vermezken, o, malını mülkünü benim emrime verdi. 

Üstelik Allahu Teâla bana ondan çocuklar nasip etti,” demiştir.235 

Gerçekte Hz. Peygamber’in, Hz. Hatice’yi ne denli büyük bir muhabbetle 

sevdiği bu rivayetlerden anlaşılmaktadır. Onun yıllarca bir yastığa baş koyduğu, acı tatlı 

birçok hatırayı birlikte paylaştığı vefakâr hayat arkadaşı Hz. Hatice’ye beslediği bu 

sevgi ve vefâ sık sık dile getirilecektir. Öyle ki, Hz. Aişe’yi diğer eşlerinden daha çok 

sevmesine rağmen, ilk eşi ve çocuklarının annesine beslediği derin sevgi ve bağlılığı, 

Hz. Aişe’nin gücenmesi ve kıskanması ihtimaline rağmen, sık sık dile getirmiş ve yirmi 

beş yılını paylaştığı sevgili eşine vefâsını göstermiştir. 

Hz. Aişe, bir başka rivayetinde ise: “Hatice’yi kıskandığım kadar, Hz. 

Peygamber’in hanımlarından hiçbirini kıskanmadım. Halbuki ben kendisini 

görmemiştim, ama Hz. Peygamber onu sıkça anardı. Bazen koyun kesip, parçalara 

ayırıp Hatice’nin samimi dostu olan kadınlara gönderirdi. Bazen de ben kendisine: 

“Sanki dünyada Hatice’den başka kadın yok!” demişimdir. O da, “Hatice şöyle idi, 

böyle idi, benim ondan çocuğum var,” buyururdu, demiştir.236 

Hz. Peygamber’in eşlerinin birbirlerini kıskanması, peygamber eşlerinin 

faziletlerinin açıklanmasına vesile olmuş, özellikle, Hz. Aişe’nin, Hz. Hatice’yi 
                                                 
233 Kandemir, M. Yaşar, a.g.e.,. s. 77. 
234 Müslim, Sahih, c.4, s.1888, Fedâilu’s-Sahâbe, 74. 
235 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.IV, s. 117-118. 
236 Müslim, Sahih, c.4, s.1888, Fedâilu’s-Sahâbe, 74. 
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kıskanması, Hz. Peygamber’in ilk eşinin faziletlerini ve ahlâkını zikretmesine neden 

olmuştur. Sonrasında ise Hz. Aişe bunları kendisi rivayet etmiştir. 

Hz. Peygamber, eşi Hz. Hatice’nin ölümü üzerine eski yalnız günlerine, 

çocukları ile birlikte dönmüştü. Eşinin sevgisinden ve desteğinden mahrum kalan  Allah 

Rasûlü onu anmak ve yâd etmek suretiyle biraz olsun sükûnete eriyordu. Kendisi ilk 

vahyin şaşkınlığı ile evine korkarak geldiğinde, sevgili eşinin kendisini teselli ettiğini ve 

kendisine iman ettiğini hatırlıyordu. Daha sonra Müddessir sûresinin ilk beş âyeti nâzil 

olduğu zaman, Hz. Peygamber, büyük vazifenin başlamak üzere olduğunu anlamış ve 

sevgili eşine, “Şimdi bana kim inanır?” deyince, en büyük destek, ilahî davanın yolunda 

parlayan ilk nûr Hz. Hatice: “Kimse inanmazsa bile ben inanırım,” diyerek erkek ve 

kadınlar içinde O’na ilk iman etme şerefine nail olmuştur.237 

Hz. Peygamber, sevgili eşinin kendisine olan sevgi ve güvenine, aynısı ile 

mukâbelede bulunmuş ve bu sevginin kendi gönlüne Allah tarafından rızık olarak 

konulduğunu söylemiştir.238 Allahu Teâlâ, Peygamberine, bu sevgili eşi nasip etmekle, 

onu rahatlığa kavuşturmuş, gönlünü onunla sükûnete erdirmiş ve onunla kendisini 

zengin kılmıştır. Nitekim, Duhâ sûresinde, “Seni şaşırmış bulup doğru yola iletmedi 

mi?, Seni fakir bulup zengin etmedi mi?” buyurarak bu nimete işaret etmiştir239. 

Hz. Peygamber, Hz. Hatice ile olan evliliği, peygamberlik hayatının en sıkıntılı 

döneminde idi. Bu sıkıntılı dönemi, sevgili eşi Hatice ile paylaşmış, hicretten üç yıl 

önce de sevgili eşini kaybetmiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, yalnızlığından biraz 

olsun kurtulmak için Mekke’de iken Sevde bintü Zem’a ile evlendi. Yine bu dönemde 

Hz. Aişe ile nişanlanmış ve Medine’ye hicretten sonra da onunla evlenmiştir. Böylece 

Hz. Peygamber’in çok eşliliği Medine dönemi ile birlikte başlayacaktır. Çeşitli teşrii ve 

siyasî sebeplerle yapılan sonraki evlilikler, Allah Rasûlü’nün evinde farklı yaşta, farklı 

huyda, farklı mizaçta, değişik kabiliyet ve kültürde hanımların bir araya gelmesine, bu 

da hane-i saadette değişik olayların vuku bulmasına sebep olmuştur. Böylece çok daha 

zengin bir sünnet hazinesi, Hz. Peygamber' in eşleri vasıtası ile günümüze intikâl 

etmiştir. 
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2. Hz. Peygamber’in Hz. Aişe’ye Olan Sevgi Ve Şefkati 

Hz. Peygamberi en fazla seven, en fazla kıskanan ve bu sebeple diğer hanımlarla 

tartışmalara girmekten çekinmeyen, Hz. Peygamberin de aynı şekilde sevgide kendisine 

en fazla yöneldiği Hz. Aişe (v.58/667) idi. Hz. Peygamber, onun ve diğer eşlerinin 

kıskançlıklarını hoş karşılıyor, bunun fıtrattan geldiğini biliyordu. 

Bir gün Ensâr’ın ileri gelenlerinden Sa’d b. Ubade, Hz. Peygamberle sohbet 

ederken: “Karımla beraber bir erkek görürsem, hiç aman vermeden, onu kılıcımın 

keskin ağzıyla öldürürüm,” demişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber orada bulunanlara 

şunları söylemişti: “Sa’d’ın bu kıskançlığına şaşıyor musunuz? Emin olunuz ki ben 

ondan daha kıskancım. Allah da hiç şüphe yok ki benden fazla kıskançtır.”240 

İtidâl derecesindeki kıskançlığı gayet tabii olarak gören Allah Rasûlü eşlerini bu 

sebeple mazur görmüştü. 

Bir gece Rasûlullah, yatsı namazını kıldıktan sonra, Hz. Aişe’nin nöbeti olması 

sebebi ile odasına girmişti. Yatağa uzanıp yatmış, çok geçmeden Hz. Aişe’nin 

uyuduğunu zannederek yavaşça kalkarak cübbesini giymiş, ses çıkarmamaya dikkat 

ederek ayakkabılarını almıştı. Kapıyı sessizce açıp dışarı çıktıktan sonra aynı şekilde 

kapıyı sessizce kapatmıştı. Henüz uyumayan Hz. Aişe, Hz. Peygamber’in diğer 

eşlerinden birinin yanına gittiğini düşünerek hemen yatağından kalkarak, entarisini 

başına geçirmiş, başörtüsünü almış, çarşafına bürünüp Hz. Peygamber’i takip etmişti. 

Baki mezarlığına giden Allah Rasûlü’nün orada üç defa ellerini kaldırarak dua ettiğini 

görmüştü. Hz. Peygamber’in geri döndüğünü görünce, ondan önce eve dönüp yatağına 

yatmıştı. Fakat hızlı hızlı nefes alıp vermesi üzerine, Hz. Peygamber neden bu durumda 

olduğunu sordu. Hz. Aişe, bir şey yok diyerek geçiştirmeye çalışsa da, Hz. Peygamber: 

“Ya söylersin, yahut her şeyden haberdar olan Allah bana bildirir,” deyince, eşi olup 

biten her şeyi anlatmıştı. O zaman Hz. Peygamber: “Allah ve Rasûlü’nün seni 

aldatacağını mı sandın?” buyurmuş ve yatağa girdikten sonra Cebrâil’in geldiğini, 

O’ndan Baki mezarlığında yatanlar için mağfiret dilemesini istediğini, bu sebeple 

kendisini rahatsız etmemeye dikkat ederek yavaşça kalkıp gittiğini söylemişti.241 

Hz. Peygamber’in, Hz. Aişe’yi uyurken rahatsız etmemek, uykusunu 

kaçırmamak için gösterdiği itinâ, O’nun eşlerine olan şefkat ve sevgisine örnektir. 
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Dışarı çıkıp dua etmesini isteyen, Allah’ın meleği olmasına rağmen, eşini unutmayarak, 

onun istirahatini düşünüyordu. Ve eşleri arasındaki âdilane uygulamadan o kadar emin 

ki, eşinin bu konuda kendisinden şüphe ettiğini anlayınca, “Allah ve Rasûlü’nün seni 

aldatacağını mı sandın” diyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. 

Hz. Peygamber’i, diğer eşlerinden kıskanma konusundaki duygularını anlatan ve 

bazen de kıskançlıkta aşırı gittiği gerekçesi ile kendisine kızan Hz. Aişe, bir defasında, 

yine Hz. Peygamberi yanında görmeyince karanlıkta eliyle araştırdığını, secdede olan 

Hz. Peygamber’in ayağını tuttuğunu, bir başka gece, yine O’nun başka bir eşinin yanına 

gitmiş olabileceğini düşünürken secde ve rükûda dua etmekte olduğunu görünce, kendi 

kendine: “Anam babam sana fedâ olsun ya Rasûlallah! Sen ne yapıyorsun, ben ne 

düşünüyorum,” demiştir.242 

Bir başka kıskançlık örneği ve Peygamberimizin eşlerinden bir ay uzak 

kalmasına sebep olan, hanımların gruplaşarak ortaya koydukları bir hadisedir. Hz Aişe 

olayı şöyle anlatır: 

Hz. Peygamber balı ve tatlı şeyleri severdi. Ayrıca ikindi namazlarını kıldıktan 

sonra her gün hanımlarını teker teker ziyaret eder, hanımları ile sohbet ederdi. Bu 

ziyaretlerinden birinde Hafsa’nın yanına girmişti. Bu defa onun yanında her zamanki 

kaldığı müddetten fazla kaldı. Ben bunu kıskanarak sebebini diğer hanımlarından 

sordum. Bana, yakınlarından bir kadın Hafsa’ya bir okka bal hediye etti, Rasûlullah’a 

ondan şerbet yapıp ikram etmiş olmalı, dediler. Ben, “Öyleyse biz de ona mutlaka bir 

hile kurmalıyız!” dedim. Sevde’ye, Hafsa’dan sonra senin yanına gelince, O’na, “Ey 

Allah’ın Rasûlü, meğafir mi yedin?” diyeceksin. O da, “hayır,” diyecek. O zaman sen 

de, “Öyleyse senden burnuma gelen bu kötü koku da ne diyeceksin. O da muhakkak, 

‘Hafsa bana bal şerbeti ikram etti’ diyecek. O zaman sen kendisine, ‘Demek ki arı, 

balını kokulu urfut ağacından almış,’ diyeceksin. Ben de böyle hareket edip aynı şeyleri 

söyleyeceğim. Ey Safiye! Sana geldiği zaman sen de aynı şeyleri söyle, dedim. Hz. Aişe 

devamla olayı şöyle anlatır: Sevde dedi ki: “Kendisinden başka ilah bulunmayan 

Allah’a kasem olsun, bana tembih ettiğin şeyleri, Rasûlullah kapıdan görünür 

görünmez, senden korktuğum için hemen söylemek istedim. Tembihlediklerini aynıyla 

Rasûlullah’a söyledim. Hz. Aişe der ki, bana uğrayınca ben de aynı şeyleri söyledim. 

Keza, Safiyye’ye uğrayınca o da aynı şeyleri söylemiş. Sonrasında Rasûlullah Hafsa’nın 

yanına tekrar geldiğinde, Hafsa O’na, “Ey Allah’ın Rasûlü, sana o şerbetten ikram 
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edeyim mi?” diye sorunca, Hz. Peygamber, “Hayır ihtiyacım yok!” cevabını verir. Bunu 

duyan Sevde: “Allah’a yemin olsun balı ona haram ettik!” dedi. Ben kendisine, “Sus!” 

dedim.243 

Hz. Aişe’nin kurguladığı ve yine kendisinin rivayet ettiği bu hadis, Hz. 

Peygamberin eşlerini her gün, ikindi namazı sonrası ziyaret ettiğini göstermiştir. Bu 

ziyaretlerden birinde, Hz. Hafsa’nın ikram ettiği bal şerbetinin hatırına, Hz. Peygamber 

ziyaretini biraz uzatınca, bu diğer eşlerinin kıskanmalarına sebep olmuştur. Bunun 

üzerine aralarında anlaşarak, Hz. Peygamber kendilerini ziyarete geldiğinde meğafir 

koktuğunu söylemişler. Eşlerinin pis kokulu bir ot olan meğafirden bahsetmeleri üzerine 

Hz. Peygamber, bir daha bal yememeye yemin etmiştir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak: 

“Ey Peygamber, eşlerinin rızasını gözeterek, Allah’ın helal kıldığı şeyi niçin kendine 

haram ediyorsun… Şüphesiz Allah size, yeminlerinizi kefaretle geri almanızı meşru 

kılmıştır,”244 ayetini indirerek eşlerinin oyununu ortaya çıkarmıştır. Bu olay üzerine Hz. 

Peygamber, eşleri ile bir ay ayrı kalmaya karar vererek, tenezzüh odasına çekilmiştir. 

Rivayetler gösteriyor ki, Allah Rasûlü eşlerine, bu olay üzerine bir aylık uzak 

kalma cezası vermiş olmasına rağmen, kendisini bu cezai karara sevk eden hoş olmayan 

davranışları sebebi ile hanımlarına kırıcı hiçbir söz söylememiş, onları incitmemiştir. 

Allah Rasûlü, eşlerinin yaratılışlarından, kadınlık tabiatından ve kıskançlıktan 

kaynaklanan bu davranışlarının yanlışlığını onlara ciddi bir yolla hissettirmiş ama tahkir 

ederek rencide etmemiştir. 

Bu ve benzeri hâdiseler, eşleri, O’nun tasvip etmediği bir davranış sergileseler 

bile, Hz. Peygamberin onları incitecek, gönüllerini kıracak hiçbir söz söylemediğini, 

yalnızca yüz hatları ve bakışları ile yaptıkları davranışın hoş olmadığını eşlerine belli 

ettiğini ortaya koyar. 

Allah Rasûlü’nü çok seven, çok kıskanan ve diğer eşleri ile O’nu paylaşmakta 

zorlanan Hz. Aişe, Peygamberimizin yakın dostu Ebû Bekir’in kızı idi. Hz. Aişe küçük 

yaşta iken Peygamberimizle evlenen, genç, güzel, akıllı bir kadındı ve bu sebeple kısa 

sürede Hz. Peygamber’in gönlüne girmeyi başarmıştı. Hz. Peygamber çocuk yaşta 

evlendiği bu küçük kızın yaşının gerektirdiği oyun ve oyuncaklardan onu çekip almamış 

ve küçük yaşta evliliğin ağır sorumluluğunu ona yüklememiştir. Bu sebeple sevgili 

küçük eşinin, babasının evinde yaşıtları ile istediği şekilde oynamasını serbest 
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bırakmıştır. Öyle ki, Hz. Aişe: “Ben Rasûlullah’ın yanında kız çocukları ile oynardım. 

Arkadaşlarım bana gelirlerdi ama Rasûlullah’tan utanıp çekinirlerdi. Rasûlullah yine de 

onları bana gönderirdi,”245 diyerek, Hz. Peygamberin bu konudaki hoşgörüsünü dile 

getirmiştir. 

Hz. Peygamber’in, Hz. Aişe’ye olan bu müsamahakar tavrı Medine’ye hicretten 

sonra da devam etmiştir. Medine’ye hicretten önce, Allah Rasûlü, Hz. Aişe ile 

nişanlanınca, sık sık Hz. Ebû Bekir’in evine gitmiş, Hz. Aişe bu ziyaretlerinde Hz. 

Peygamberi kapıda karşılamıştır. Ebû Bekir’in evine her gelişinde Aişe’yi görmesi, Hz. 

Peygamberin büyük meşgalelerini ve sıkıntılarını unutmasına vesile olmuştur. Hz. 

Peygamber de, yalnızlık ve kimsesizlik düşüncesi şiddetlendikçe dostunun ve 

nişanlısının evine uğramış, orada bulunanlarla sohbet etmiştir.246 

Hz. Peygamber çok eşli olduğu dönemde bütün hanımlarına aynı ilgi ve 

ihtimamı göstermekle birlikte içlerinde en fazla Hz. Aişe’yi severdi. Zira Zâtu Selâsile 

Gazvesi’nde ordunun başında gönderilen Amr b. el-Âs, gazveden sonra, Allah 

Rasûlü’ne gelerek, “İnsanların hangisi daha sevimlidir?” diye sormuş. Hz. Muhammed 

ise, “Aişe”dir diye cevap vermişti. “Erkeklerden kimdir?” diye sorunca, “Aişe’nin 

babası” demiştir.247  

Bir başka hadisinde ise, Hz. Aişe’ye olan sevgisini ve Aişe’nin faziletini şu 

sözleriyle dile getirmiştir: “Erkeklerden kemâl derecesine ulaşanlar çoktur. Ancak 

Firavn’ın hanımı Asiye ve İmran’ın kızı Meryem dışında kadınlardan kemâle eren 

yoktur. Aişe’nin kadınlara üstünlüğü ise, tirit yemeğinin diğer yemeklere üstünlüğü 

gibidir.”248 

Allah Rasûlü’nün, Hz. Aişe’ye duyduğu muhabbeti çok iyi bilen ashâb, O’na bir 

şey hediye etmek istedikleri zaman özellikle Hz. Aişe’nin gününü bekleyip hediyeyi 

onun odasında iken vermişlerdir. Bu durumdan rahatsız olan ve Hz. Aişe’yi kıskanan 

diğer hanımlar, bu ayrıcalığı ortadan kaldırmak istemiş,  bu durumdan rahatsız 

olduklarını söylemesi için de, Hz. Fatıma’dan yardım istemişlerdir. Birgün Hz. 

Peygamber, Hz. Aişe’nin odasında iken kızı Fatıma bu sebeple çıkagelmiş, izin isteyip 

içeri girmiştir. Kendisini oraya diğer hanımlarının gönderdiğini, Hz. Aişe konusunda 

eşitlik istediklerini söyleyince, Hz. Peygamber: “Kızım, sen benim sevdiğimi sevmez 
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misin?” diye sormuş, Hz. Fatıma: “Elbette severim,” deyince, “Öyleyse Aişe’yi de sev,” 

buyurmuşlardır. Hz. Fâtıma, diğer eşlerin yanına giderek durumu haber vermiş, onlar 

mesele hallolmadı, sen bir daha git demişlerse de, Hz. Peygamberin kızı Fâtıma: 

“Vallahi, O’nun hakkında artık hiçbir zaman konuşmam,” demiş ve gitmemiştir. 

Bundan sonra temsilci olarak Zeynep bintü Cahş’ı göndermişlerdir. Rivâyetin bu 

kısmında Hz. Aişe: “Peygamber hanımları içinde bana rakip olabilecek sadece 

Zeynep’ti. Dinî yaşama konusunda Zeynep’ten daha hayırlı bir kadın görmedim. 

Allah’tan onun kadar korkan, onun kadar doğru söyleyen, onun kadar akrabaları ile 

ilgilenen, onun kadar çok sadaka veren ve verdiği sadakayı onun kadar yetersiz ve 

değersiz bulan ve böylece Allah’ın rızasını kazanmaya çalışan birini daha bilmiyorum. 

Yalnız çok hiddetlenip birden köpürür, sonra da hemencecik iniverirdi sesi demiştir. 

Zeynep binti Cahş, diğer hanımların temsilcisi olarak geldiğini ve Aişe konusunda 

eşitlik istediklerini söylemiş sonra da Hz. Aişe’ye karşı ileri giderek bir takım laflar 

söylemiştir. Bu arada Hz. Aişe, Hz. Peygamberin gözüne bakmış, acaba karşılık vermek 

için bana müsaade edecek mi, diye fırsat kollamıştır. Hz. Peygamber’in kızmayacağını 

anlayınca da, Hz. Aişe karşılık vermeye başlamış ve Hz. Zeynep’i susturmuştur. Bunun 

üzerine Hz. Peygamber gülümseyerek, “O, Ebû Bekir’in kızıdır,” demiştir.249 

Hz. Peygamber, diğer eşleri konusunda Hz. Aişe’den müsaade almak 

istediğinde, Hz. Aişe, ona: “Ya Rasûlallah! Eğer izin vermek buna ait bir hak ise, ben 

hiçbir kimsenin bana karşı tercih edilmesini istemem.” demiştir.250 

Hz. Peygamber, hanımları ile aralarındaki sevgi bağlarını pekiştirecek, yakınlığı 

artıracak tarzda senli benli olurdu. Bunun en güzel örneklerinden biri de, Hz. Aişe ile 

evlendiği yıllarda yaptığı koşu yarışıdır. Hz. Aişe’nin anlattığına göre, Hz. Peygamber 

bir sefere giderken, yanına Hz. Aişe’yi almıştı. Yolda yürüyorlardı. Arkadaşlarına, “Siz 

yürüye durun,” diyen Rasûlullah, arkadaşları uzaklaştıktan sonra, eşine, “Yarışalım 

mı?” diye sormuştu. Hz. Aişe bu teklifi memnuniyetle karşıladı. Yarıştılar, bu yarışta 

Hz. Aişe genç ve zayıf olduğu için Hz. Peygamberi geçti. Yıllar sonra yine bir seferde, 

Hz. Peygamber eşine, “Yarışalım mı?” diye sorduğunda Hz. Aişe, yine yarışı 

kazanacağı düşüncesiyle teklifi kabul etti. Yarıştılar, bu defa da yarışı, Hz. Peygamber 
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kazandı. Hz. Aişe’nin ifadesiyle, kendisi kilo almış ve şişmanlamıştı. Hz. Peygamber 

gülerek, “Bu vaktiyle kazandığın müsabakanın rövanşıdır,” buyurmuşlardır.251 

Hz. Peygamber, eşi Hz. Aişe ile birlikte yemek yerken bir şeyi önce O’nun 

içmesini ister, sonra da özellikle onun ağzının değdiği yerden içerdi. Şayet et yiyorsa, 

Hz. Aişe’nin elindeki parçayı alır, onun ağzının değdiği yerden ısırırdı.252 Hayız gören 

eşinin, kendisi namaz kılarken, kıble tarafında yatmasında mahzur görmez, hayızlı 

eşlerinin dizine başını koyarak Kur’an okurdu253. Hayızlı oldukları zaman da onlarla 

aynı sofrada yemek yer, aynı yatakta yatar, belli sınırlar dışında onlara dokunmak ve 

öpmek suretiyle, zannedildiği gibi kadının bu günlerde kirli ve pis olmadığını da 

gösterirdi. 

Peygamberimizin eşlerinden Meymûne, bir gün yeğeni Abdullah b. Abbas’ı saçı 

başı dağınık bir vaziyette görünce, neden bu halde olduğunu sormuştu. O da saçının 

bakımı ile meşgul olan kimse olmadığını, yani hanımı hayızlı olduğu için başına gerekli 

bakımı yapamadığını söylemişti. Bunun üzerine Hz. Meymûne, hayretle, “Oğlum! 

Hayızın elle ne ilgisi var? Hz. Peygamber biz hayızlı iken yanımıza gelir ve bize 

yaslanarak Kur’an okurdu,” demiştir.254 

Hz. Peygamber, aile hayatına neşe katmak için eşleri ile şakalaşır fakat 

şakalarına asla yalan karıştırmazdı. Bir gün, bütün eşleri Hz. Peygamberin etrafında 

toplanmışlardı: “Ey Allah’ın Rasûlü! Senin vefatından sonra, en önce hangimiz sana 

kavuşacağız?” demişler, Hz. Peygamber: “Kolu en uzun olanınız,” diye cevap vermişti. 

Onlar da kamış bir değnek alarak kollarını ölçmeye durdular. Sonunda Sevde kolu en 

uzun çıktı. Hz. Aişe diyor ki: Öğrendik ki, kolu uzun olmaktan maksat çok hayır 

yapmakmış. Zeyneb bintü Cahş bizim içimizden Rasûlullah’a en çabuk kavuşan oldu. 

Kendisi sadaka vermeyi çok severdi.255 

Hz. Peygamber, ölüm hastalığına yakalandığı günlerin birinde ise Hz .Aişe ile 

şöyle şakalaşır. Hz. Aişe’nin nöbetinin olduğu bir gün, Hz. Peygamber kapıdan içeri 

girer. Şiddetli bir baş ağrısı çeken Hz. Aişe’nin, “Vah başım!” diye söylendiğini 

görünce, kendisi hastalığın ızdırabını çekmekte olduğu halde, eşine şaka ile şunları 

söyler: “Asıl ben vay başım demeliyim. Sen benden önce ölsen, seni elim ile yıkasam, 
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kefene koysam, namazını kıldırsam ve kabre defnetsem olmaz mı?” Bunu duyan Hz. 

Aişe, kıskançlık damarı kabararak: “Benden başkasına nasip olsun! Vallahi ben öyle 

sanıyorum ki, sen gerçekten benim ölmemi istiyorsun. Eğer ben ölürsem, sen o günün 

akşamı, benim evime döner, orada da hanımlarından birisi ile beraber olursun,” deyince, 

Hz. Peygamber eşine tebessüm etmiştir.256 

Bir bayram günü genç eşi Hz. Aişe’nin iki kızla birlikte eğlendiklerini, def çalıp 

şarkı söylediklerini görmüş, kızların rahatsız olmamaları için Hz. Peygamber sedire 

uzanıp yüzünü de örtmüştür. Fakat bunu gören Hz. Ebû Bekir’in, kızı Aişe’yi 

azarlayarak, “Allah Rasûlü’nün yanında böyle şeyler yapılır mı?” uyarısı üzerine, 

Rasûlullah, duruma müdahale etmiş, onları rahatsız etmemesini söylemiştir.257 

Bir başka bayram gününde ise, Mescid-i Nebevî’de harp oyunları gösterisi 

yapan Habeşlileri izlemek üzere, Hz. Aişe ve diğer eşlerine izin vermiş, hatta Hz. 

Aişe’yi ridası ile örterek ve omzuna alarak spor müsabakasını izletmiştir.258 Küçük 

yaştaki Hz. Aişe’nin kimi zaman arkadaşları, kimi zaman da bebekleri ile oynamasına 

müsaade etmiş ve bu konuda ona yardımcı olmuştur.259 

Hanımlarına karşı anlayışlı ve müsamahakâr davranan Allah Rasûlü’nün 

nezekatine ve sabrına başka bir örnek de, Hz. Aişe’ye atılan iftira olayında kendisini 

gösterir. Hz. Peygamber, her gazveye çıkışında yanında bir eşini de götürürdü. Ben-i 

Mustalik Gazvesinde ise kur’a Hz. Aişe’ye çıkmıştı. Gazve dönüşü ordu Medine’ye 

yakın bir yerde konakladığında, Hz. Aişe ihtiyacı için uzak bir yere gitmiş, sonra orada 

gerdanlığını kaybettiğini fark edince onu aramak telaşı ile uzun zaman kaybetmişti. Geri 

dönüp geldiğinde ordunun hareket ettiğini görmüş ve kendisini almaya gelecekleri 

düşüncesi ile orada uyuya kalmıştı. Onu askerin geride bıraktıklarını toplamak üzere 

görevlendirilen Safvan bin Muattal görmüş, Medine’ye kadar Hz. Aişe’yi getirmişti. Bu 

durumu gören, kötü niyetli münafıklar, O’nun hakkında kötü sözler sarfedip, “Safvan 

ile buluştu” diyerek iftira atmışlardı. Bu olay, Hz. Peygamberi çok üzmüş olmasına 

rağmen, böyle bir konuda zan altında kalan eşine, ithamkâr, kırıcı bir tek söz 

sarfetmemiştir. Bu iftiraya hemen inanıp eşini boşamamış ve eşini cezalandırmamış ya 

                                                 
256 İbn Mâce, Sünen, c.1, s.470, Cenâiz, 9. 
257 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.VI, s. 84, 85. 
258 Ahmed b. Hanbel,  Müsned, c. VI, s.56, 270. 
259 Müslim, Sahih, c.4, s.1890, Fedâilu’s-Sahâbe, 81. 
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da olayı reddederek kapama cihetine gitmemiştir. Aksine, bu olayı, geniş bir tahkikata 

tabi tutmuş ve yakın çevresinden Hz. Aişe’yi tanıyanlarla istişarede bulunmuştur.260 

Şurası bir gerçek ki, Hz. Peygamber, temiz ve iffetli eşi hakkında ortaya atılan 

böylesine ağır bir iftirada eşine hiçbir kırıcı harekette bulunmamış ve onu zan altında 

bırakmamıştır. Hz. Peygamber’in bu olayı araştırma ve değerlendirmeye gitmesi de 

böyle hassas bir meselede müminlere nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek 

istemesindendi. 

Peygamberimizi ve sevgili eşini çok üzen iftira olayı sonunda, Cenab-ı Hak, Nûr 

sûresinin 11-20. ayetlerini inzal buyurarak, Hz. Aişe’yi temizleyip, onu bu sûre ile 

taçlandırıp şereflendirmişti. 

“Bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye günah 

olarak ne işlemişse onun karşılığı ceza vardır. Bu günahın büyüğünü yüklenen kimse 

için de çok büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın mü’minlerin, bu iftirayı işittiklerinde 

kendi vicdanları ile hüsn-ü zanda bulunup da, “Bu apaçık bir iftiradır” demeleri 

gerekmez miydi? Bu iddiayı ortaya atanların da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Madem ki şahitler getirip ispat edemediler, öyle ise onlar Allah 

nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah’ın lütuf ve 

merhameti üstünüzde olmasaydı, size mutlaka büyük bir azap isâbet ederdi. Çünkü siz 

bu iftirayı, gelişgüzel birbirinizin ağzından alıyor ve hakkında bilgi sahibi olmadığınız 

bu uydurma haberi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük suçtur. Onu duyduğunuzda “Bunu 

konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa! Bu çok büyük bir iftiradır,” demeli değil 

miydiniz? Eğer inanmış insanlarsanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu 

tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah çok iyi 

bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. İnsanlar arasında kötü söz ve davranışın 

yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada ve ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah 

bilir, siz bilmezsiniz. Ya sizin üstünüze Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah 

çok şefkatli ve merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu.”261 

 
 
  
                                                 
260 Müslim, Sahih, c.4, s.2129, Tevbe, 56. 
261 Nûr, 24/11-20. 
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Hz. Aişe’yi temize çıkaran bu ayetler, Hz. Peygamber’in eşine olan sevgisini 

daha da perçinlemişti. Çünkü Allah ve ayetleri, Hz. Aişe’nin iffet ve faziletine şahitlik 

etmişti. 

Allah Rasûlü, kendisinin yanında Aişe’nin de çok önemli bir mevkiye sahip 

olduğunu belirtmiş, vahyin onun odasında iken kendisine geldiğini söylemiştir. 

Rasûlullah bir gün, “Ey Aişe! Şu yanımdaki Cebrâil’dir. Sana selam söylüyor” 

deyince Hz. Aişe: “Selam, Allah’ın rahmet ve bereketleri onun üzerine olsun. Benim 

görmediğim Cebrâil’i sen görüyorsun,” demiştir.262 

Bir başka gün ise Hz. Peygamber, eşi Aişe’ye, “Evlenmeden önce bana üç gece 

rüyamda gösterildin. Melek seni bana beyaz bir ipek parça içinde getirdi. Ve işte 

hanımın, dedi. Bir de yüzünü açtım ki, senmişsin. Artık eğer bu Allah’tan ise onu yerine 

getirsin,” dedim263 diyerek, Hz. Aişe’ye sevgisini ifade etmiştir. 

Allah Rasûlü, eşlerinin kendisine kızmalarına, dargın kalmalarına ve kendisi ile 

tartışmalarına kızmazdı. Bir gün eşi Aişe’ye, “Senin benden memnun olduğunu veya 

bana kızgın olduğunu bilirim,” demişti. Hz. Aişe de, “Bunu nereden bilirsin,” diye 

sorunca; “Bak, benden memnun olduğun zaman, Lâ ve Rabbi Muhammed 

(Muhammed’in Rabbine yemin olsun) dersin. Eğer kızgın isen, Lâ ve Rabbi İbrahim 

(İbrahim’in Rabbine yemin olsun) dersin,” buyurmuştu. Hz. Aişe de bunun üzerine, 

“Evet, doğru ey Allah’ın Rasûlü, ama ben ancak senin ismine küsebilirim,” diye cevap 

vermişti.264 

Hz. Peygamber’in, sevgili eşi Aişe, çok üstün meziyetlere sahip zeki, güzel, 

sevimli ve hoş bir hanımdı. Bu sebeple kendisine “Hümeyra” denilmişti. Hz. 

Peygamber’in yakın dostu Ebû Bekir’in kızı olan Aişe küçük yaşından itibaren İslam 

üzerine yetişmişti. Hz. Peygamberle evliliğinden sonra, Rasûlün okulunda iyi bir eğitim 

görmüş, İslam dininin hanımlar arasında doğru anlaşılmasında ve yayılmasında büyük 

emek sarfetmiştir. Çok genç olmasına rağmen, sahip olduğu güzel meziyetler ve üstün 

zekâsı sayesinde, Kur’an-ı Kerîm, hadis, tefsir ve İslam hukuku alanlarında çok önemli 

rivayetlerde bulunmuş, Hz. Peygamberden rivayet ettiği 2210 hadis ile en fazla hadis 

rivayet eden müksirûnun içinde zikredilmiştir. Hz. Aişe, kendisine güveni olan, 

çekinmeden, korkusuzca düşündüklerini ve merak ettiklerini soran ve Hz. Peygamber 

                                                 
262 Müslim, Sahih, c.4, s.1896, Fedâilu’s-Sahâbe, 91. 
263 Müslim, Sahih, c.4, s.1889, Fedâilu’s-Sahâbe, 79. 
264 Müslim, Sahih, c.4, s.1890, Fedâilu’s-Sahâbe, 80. 
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ile müzâkereler yapan bir hanımdı. Hz. Peygamberden rivayet ettiği pek çok değerli 

bilgiler dışında, babası Hz. Ebû Bekir’den ve Hz. Ömer’den de nakiller yapmıştır.265 

Allah Rasûlü’nün, hanımları içerisinde kendisine en yoğun sevgi beslediği ve 

kendisine en yakın olanı Hz. Aişe idi. Nitekim kendisinden rivayet edilen bir sözünde 

şöyle söylüyordu: “Ben on yönden Allah Rasûlü’nün diğer hanımlarına üstün kılındım. 

Fakat bununla övünmem. Ben O’nun en çok sevdiği hanımı idim. Benim dışımda hiçbir 

hanımı bâkire değildi, benden başka ebeveyni muhacir olan hiçbir kadınla evlenmedi, 

Allahu Teâlâ benim suçsuzluğumu ayetle bildirdi, Cebrail benim suretimi gösteren bir 

ipekle, Allah Rasûlü’ne görünerek, bu senin hanımındır, diye bildirdi. Rasûlullah ile 

aynı kaptan yıkanırdık, benim yanıbaşımda namaz kılardı, benim yanımda iken vahiy 

nazil olurdu. Allah O’nun ruhunu benim kucağımda iken aldı, benim gecemde öldü ve 

benim evime defnedildi.”266  

Allah Rasûlü ölüm hastalığı sırasında, Hz. Aişe’nin evinde kalmak istediği 

günün çabucak gelivermediğinden yakınırcasına, “Bugün nerdeyim, yarın kimin 

yanında olacağım,” şeklinde Hz. Aişe’nin evinde kalacağı günü soruştururdu. Bunun 

üzerine Hz. Peygamberin diğer eşleri, Aişe’nin evinde kalmasına müsaade ettiler. Hz. 

Aişe der ki, “Allah, O’nun ruhunu, benim yanımda olduğu gün, benim kucağımda aldı, 

dünyadaki son azığı benim tükürüğüm oldu, zira benim misvakımla misvaklandı ve 

benim evime defnedildi.”267 

Allah Rasûlü, sevgili eşlerine kıymet verir, onlara kendilerini değerli 

hissedecekleri güzel sözler söylerdi. Hanımlarını bindiği bineğe bindirir, bu esnada 

kendilerine yardım eder, bazen aynı kabın suyu ile yıkanır, cahiliyye âdetinin aksine 

hayızlı iken hanımları ile şakalaşır, onları öper ve ölçüsü dahilinde onlara dokunurdu268. 

Hanımları ile aynı tabaktan yemek yer, onların su içtiği bardaktan, dudaklarının değdiği 

yerden su içer, hanımlarının sıkıntılarını ve dertlerini dinler, onların gözyaşlarını elleri 

ile silerdi. Bir yere yemeğe davet edildiğinde hanım da gelirse şartını koyar ve davete 

eşiyle icâbet ederdi. 

 Nitekim Medine’deki komşularından bir İran’lı, akşam yemeği olarak 

hazırladığı özel bir çorbayı kendisiyle paylaşması için Hz. Peygamber’i davet etmişti. O 

                                                 
265 Kazıcı, a.g.e. s.178. 
266 Şelubi, Ahmet, Allah Rasûlü’nün Örnek Aile Hayatı, çev. Abdullah Kara, İhtar Yayıncılık, İstanbul, 
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267 Müslim, Sahih, c.4, s.1893, Fedâilu’s-Sahâbe, 84. 
268 Müslim, Sahih, c.1, s.243, Hayz, 3. 
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ise, “hanım da gelebilir mi?” diye sormuş, İranlı istemeyince, Hz. Peygamber davete 

katılmamıştı. İranlı kısa bir süre sonra gelerek davetini tekrarladı. Hz. Peygamber yine, 

“Hanım da gelebilir mi?” diye sorunca, İranlı yine olumsuz cevap verdi. Bir süre sonra 

üçüncü kez davette bulunan İranlı komşu, “Hanım da gelebilir mi?” sorusuna olumlu 

cevap verdi ve Hz. Peygamber’i eşi ile birlikte misafir etti.269 

Hz. Peygamber’in sevgili eşlerinden biri olan Hz. Aişe, peygamberden sonra 

Müslümanların en üstünü olan Ebû Bekir’in kızı idi. İki yüce şahsiyetin sevgisi ve 

terbiyesi ile büyümüş bir kadının yükselebileceği maddî ve manevî makamların en 

yükseğine erişmiş ve Allah’ın sevgilisinin sevgilisi adını almıştı. Güzel ahlâkı, vakarı, 

çevresine hürmet telkin eden şahsiyeti ve zekâsı ile Allah Elçisinin kalbine girmeyi 

başarmıştı. Bu sebeple Hz. Peygamber, insanların içinde en çok sevdiği kişi olarak onun 

adını zikretmişti. 

Hz. Peygamber, aile fertlerine ilgi gösterdiğini, değer verdiğini ifade eden, çok 

çeşitli söz ve davranışlarla, onları memnun etmeye özen göstermiştir. Bu paralelde 

hanımlardan her birisi ile alâkalı pek çok rivayet vardır. Rivayetlerin çoğu Hz. Aişe ve 

Hz. Hatice’nin fazileti ile ilgilidir ki, bunun sebebi de, Allah Rasûlü’nün hanımlarından 

en fazla hadis rivayet eden kişinin hanımı Aişe olmasıdır. 

3. Hz. Peygamber’in Hz. Sevde’ye Olan Sevgi Ve Şefkati 

Allah Rasûlü’nün, Hz. Hatice’nin ölümünden sonra ilk evlendiği eşi Hz. Sevde 

(v.54/673) idi. Sevde, İslam’ı ilk kabul edenlerden birisi idi. Eşinin ölümünden sonra 

dul kalan Hz. Sevde, Hz. Peygamberle evlenmiş ve Peygamberin çocuklarına kendi 

çocukları gibi bakmıştır. Hz. Peygamber, sadâkatı ve samimiyeti nedeni ile, ona 

merhametle ve şefkatle yaklaşmış, onu koruyup muhafaza etmiştir.270 

 Hz. Sevde yaşlı bir bayan olduğu için kendi gününü arzusu ile Hz. Aişe’ye 

devretmiştir.271 

Hz. Peygamber, İslam uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren, Habeşistan’a hicret 

eden ve eşinin ölümüyle yalnız kalan bu vefakâr ve cefakâr hanımla İslam’daki sadakât 

ve samimiyetini göz önünde bulundurarak evlenmişti. Cömert, cesur, sadaka vermeyi 

çok seven, Allah ve Rasûlüne itaatkâr bu hanımı, Hz. Peygamber sevmiş ve ömrünün 

sonuna kadar ona sahip çıkmıştır. 
                                                 
269 Nesâî, Sünen, c.7, İşretu’n-Nisâ, 6, 158. 
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4. Hz. Peygamber’in Hz.Hafsa’ya Olan Sevgi Ve Şefkati 

Hz. Peygamber’in bir diğer eşi, Peygamber sevgisi sebebi ile Hz. Aişe ile 

kıskançlık çekişmesine girmekten çekinmeyen, Allah Rasûlü’nün yakın dostlarından 

olan Hz. Ömer’in kızı Hafsa (v.45/665) idi. Hz. Hafsa babası gibi sert tabiatlı ama akıllı 

bir hanımdı. Bir gün Cebrâil gelerek, Hz. Peygamber’e, “Onun cennetteki eşlerinden 

birisi” olduğu272 haberini vermişti, çünkü o çok ibadet eden, çokça oruç tutan ve gece 

namazı kılan bir hanımdı. 

Hz. Aişe’den rivayetle, kendisi ile Hz. Hafsa arasında geçen bir başka kıskançlık 

hadisesi şöyledir: “Rasûlullah sefere çıktığı vakit kadınları arasında kur’a çekerdi. Bir 

defa kur’a, Aişe ile Hafsa’ya ortak düşmüştü. Bu sebeple ikisi birlikte O’nunla çıktılar. 

Rasûlullah gece oldu mu Aişe ile birlikte yürür, onunla konuşurdu. Derken Hz. Aişe, 

Hz. Hafsa’ya, “Bu gece benim deveme biner misin? Ben de senin devene bineyim, sen 

de gör, ben de göreyim,” demişti. Bunun üzerine Hz. Hafsa, “Peki” deyip Hz. Aişe’nin 

devesine bindi. Hz. Aişe de Hz. Hafsa’nın devesine bindi. Az sonra Allah Rasûlü Hz. 

Aişe’nin devesine gelmişti. Üzerinde Hz. Hafsa vardı. Selâm verdi, Hz. Peygamber 

yapılan oyunu anlayınca, Hafsa ile uzun süre yürüdü ve muhabbet etti. Nihayet bir yere 

indiler. Hz. Aişe, Rasûlullah’ı aradı ve onu Hz. Hafsa’dan kıskandı. Konakladıkları 

vakit ayaklarını ızhır otlarının içine soktu ve: “Ya Rabbi! Bana bir akrep veya yılan 

musallat et de beni soksun. O, senin Rasûlün, ona bir şey söyleyemiyorum,” demişti.273 

Hz. Hafsa’nın faziletine bir başka örnek de, Hz. Ebû Bekir döneminde bir kitap 

halinde toplatılan ilk mushafın önce Hz. Ömer’e, onun vefatından sonra da kızı 

Hafsa’ya geçmesidir. O, bu yönüyle Kur’an’ı muhafaza eden bir kimse olarak da şöhret 

bulmuştu.274 

5. Hz. Peygamber’in  Hz. Zeynep Bintu Huzeyme’ye Olan Sevgi Ve Şefkati 

Allah Rasûlü’nün bir diğer eşi Zeynep bintü Huzeyme (v.3/624) idi. Hz. 

Peygamber ile evliliği en kısa süren, evliliğinden üç veya dört ay kadar sonra vefat eden 

bu hanım, hem cahiliyye, hem de İslâm döneminde fakir, kimsesiz ve yetimlere karşı 

çok büyük bir şefkat ve merhamet duyardı. Bu meziyetleri sebebi ile kendisine 
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“Ümmü’l-Mesâkîn” (Kimsesizlerin anası) denilmiş, bu özellikleri sebebi ile de Allah 

Rasûlü’nün gönlüne girmişti.275 

6. Hz. Peygamber’in  Hz. Ümmü Seleme’ye Olan Sevgi Ve Şefkati 

Allah Rasûlü’nün bir başka eşi Ümmü Seleme (v.59/678), Hz. Peygamberle 

evlenmeden önce hem Habeşistan hem de Medine’ye hicret eden Ebû Seleme ile evli 

idi. Ebû Seleme Uhut savaşında ağır bir yara almış ve bir müddet sonra ölmüştür. 

Ölümüne yakın bir zamanda, Hz. Peygamber Ebû Seleme’yi ziyaret etmiş, ona dua 

etmiş, ölümünden sonra da gözlerini elleri ile kapatmış ve cenâze namazını da kendisi 

kıldırmıştı. Eşinin ölümüne çok üzülen Ümmü Seleme günlerce ağlamış ve eşinin 

kendisine Rasûlullah’tan duyarak rivayet ettiği şu nasihatı yerine getirmişti. Eşi Ebû 

Seleme: “Rasûlullah şöyle buyurdu: “Müslümanlardan biri bir belâ ve musibete uğrar da 

innâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn (Biz Allah’a aidiz ve tekrar O’na döneceğiz) der. Sonra 

da, Ey Allah’ım! Uğradığım bu musibetin ecir ve mükafatını ihsan et. Beni ondan daha 

hayırlısına nâil et” derse, Allah, onun duasını kabul eder,”276 demişti. Ümmü Seleme 

eşinin ölümü üzerine bu duayı okumuş ve sonra kendi kendine Ebû Seleme’den daha 

hayırlı kim olabilir ki demişti. Derken Allah, Ümmü Seleme’yi ölen eşinden daha 

hayırlı olan Rasûlullah ile evlendirdi.277 

Ümmü Seleme, Hz. Peygamberle olan evliliğini şöyle anlatır: Eşim Ebû 

Seleme’nin ölümünden sonra iddetim bitince Rasûlullah bana gelerek, benimle 

evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ben: “Ya Rasûlallah! Seni istemediğimden 

değil, fakat, benim yaşım ilerlemiş, yetimlerim var ve en önemlisi de ben çok kıskanç 

bir kadınım. Senin de hanımların var,” dedim. Bunun üzerine Rasûlullah: “Bunlar seni 

bu işten alıkoymasın. Senin dediğin kıskançlığa gelince, Allah onu giderir, yaşından 

bahsediyorsun, ben senden daha yaşlıyım. Çocuklarına gelince onlar Allah ve Rasûlüne 

aittir,” dedi. Bunun üzerine evlenme gerçekleşti. Nikahtan sonra Hz. Peygamber, onu, 

ölen eşi Zeynep bintu Huzeyme’nin odasına yerleştirdi. Yanında üç gece geçirdi.278 

Ümmü Seleme olgun, akıllı ve ibadete düşkün bir hanımdı. Allah Rasûlü, onu ve 

çocuklarını çok sevmiş, onları ehl-i beytten saymış ve onlara sahip çıkmıştı. Hz. 

Peygamber, ikindi namazından sonra hanımlarına yaptığı ziyaretlere Ümmü Seleme ile 

başlar, Hz. Aişe ile de bitirirdi. Çünkü o, hanımlarının en büyüğü idi. Hz. Peygamberin 
                                                 
275 Şelubi, a.g.e., s. 42. 
276 Ahmed bin Hanbel, Müsned, c.IV, s.278. 
277 Şelubi, a.g.e., s. 61. 
278 Şelubi, a.g.e., s. 61. 
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Ümmü Seleme ile aynı kaptan yıkanması, Hz. Aişe’den sonra Ümmü Seleme’nin evinde 

iken vahyin nazil olması da Ümmü Seleme’nin Hz. Peygamber’in sevgisine mazhar 

olduğunun bir göstergesidir. Ehl-i Beytten saydığı çocuklarını da kendi çocukları gibi 

sevmiş, Ümmü Seleme’nin oğlu Seleme’yi, amcası Hz. Hamza’nın kızı Ümâme ile 

evlendirmiştir.279 

Ümmü Seleme, ilmî meselelere vukufiyeti olan bir hanımdı. Bu sebeple Hz. 

Peygamber ona çok değer verir ve önemli meselelerde onun görüşünü de alırdı. Hz. 

Peygamber’in eşleri arasında, 378 hadisle, Hz. Aişe’den sonra en çok hadis rivayet eden 

odur. İlim ve fazilet bakımından da ondan sonra geldiği söylenebilir. Hz. Peygamberin 

diğer eşlerini kıskandıracak kadar güzel ve kabiliyetli olan Ümmü Seleme, ilmi ve 

fazileti sayesinde  Allah Rasûlü’nün derin sevgisini kazanmış ve O’nun diğer eşleri ile 

anlaşmayı ve geçinmeyi de başarmıştır.280 

Ümmü Seleme’nin Hz. Peygamberden rivayet ettiği hadislerden şu ikisi, Ümmü 

Seleme’nin faziletine ve Allah Rasûlü’nün ona olan sevgisine örnektir. 

“Ben Peygamber ile birlikte bir kadife içinde bulunuyorken hayız oldum. 

Yavaşça o örtüden dışarı çıktım, hayızlı iken giydiğim o elbiseyi alıp giydim. 

Rasûlullah bana, “Hayız mı oldun?” diye sordu. Ben de, “Evet,” dedim. Bunun üzerine 

beni çağırdı ve kendisi ile birlikte o saçaklı kadifenin altına soktu. Ümmü Seleme’nin 

kızı annesinden rivayetle, “Ümmü Seleme bana dedi ki: “Peygamber oruçlu iken beni 

öperdi,” ve yine dedi ki: “Ben Peygamberle birlikte tek bir kaptan cünüplükten 

yıkanırdık.”281 

Üsâme b. Zeyd anlatıyor: “Hz. Peygamberin yanında Ümmü Seleme var iken 

Cebrâil gelip Hz. Peygamberle konuşmaya başladı, sonra kalkıp gitti. Hz. Peygamber 

Ümmü Seleme’ye, “Bu kimdir?” dedi. O da: “Bu Dıhye isimli sahâbedir,” dedi. Ümmü 

Seleme: “Allah’a yemin olsun ki, Allah’ın Peygamberinin Cebrail’in geldiğini haber 

verdiği hutbesini işitene kadar, o gelenin Dıhye olduğunu zannediyordum,” demiştir.282 

7. Hz. Peygamber’in Zeynep Bintu Cahş’a Olan Sevgi Ve Şefkati   

Hz. Peygamber’in sevgisine mazhar olan ve evliliği sebebi ile pek çok ayet nâzil 

olan başka bir hanım da, Allah Rasûlü’nün hala kızı Zeynep bintü Cahş (v.20/640) idi. 

                                                 
279 Kazıcı, a.g.e., s. 225. 
280 Kazıcı, a.g.e. ,s.238. 
281 Müslim, Sahih, c.1, s.243, Hayz, 5. 
282 Müslim, Sahih, c.4, s.1906, Fedâilu’s-Sahâbe, 100. 
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Hz. Peygamber köle ve hür ayrımını kaldırmak için, Zeynep’i Zeyd ile evlendirmek 

istemişti. Zeynep ve akranları buna razı olmayınca, aşağıdaki ayet nazil olmuştu.  

“Allah ve Rasûlü, bir işin yapılmasını istediği zaman, inanan hiçbir erkek ve 

kadına, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Rasûlü’ne 

karşı gelirse, açık bir sapıklığa düşmüş olur.”283 Bu ayet nâzil olunca Zeynep, Zeyd ile 

evlenmek zorunda kalmıştı. Ancak Zeynep ve Zeyd’in evlilikleri yürümeyince, Allah 

Rasûlü’nün Zeyd’e, “Zevceni tut ve Allah’tan kork” tavsiyesine rağmen, evlilikleri bir 

yıl sonra bitmişti. 

Bunun üzerine Cenab-ı Hak, Zeynep’i Peygamberimize nikahlamıştı ki, bununla 

süregelen evlâtlıkların babalığına nispet edilmesi geleneği yıkılmak istenmişti. Artık 

çocuklar kendi öz babalarına nisbet edilecek ve de onların adı ile anılacaktı. 

“Ey Rasûlüm! Şunu da hatırla ki, kendisine Allah’ın nimet verdiği ve senin de 

lütufta bulunduğun kimseye “Zevceni tut ve Allah’tan kork” diyordun. Ve Allah’ın 

açığa çıkaracağı şeyi insanların dedikodusundan korkarak kendi nefsinden gizliyordun. 

Halbuki Allah kendisinden korkmana daha lâyıktır. Zeyd, o kadından alakasını kesince 

biz onu sana zevce yaptık ki, mü’minlere evlatlıklarının kendilerinden alâkalarını 

kestikleri zevcelerini almakta bir müşkilat olmasın. Allah’ın emri yerine gelecektir.”284 

Bu ayetle Allah, yanlış bir geleneği ortadan kaldırmak için, Hz. Zeynep ile Hz. 

Peygamberi nikâhlamıştı. Bunu duyan Hz. Zeynep, çok sevinmiş ve şükür namazı 

kılmıştır. Hz. Zeynep, Allah’ın kendisini, Hz. Peygamberle evlendirmiş olmasına çok 

sevinmiş, diğer hanımlara karşı, “Sizi Peygamberle aileleriniz evlendirdi. Hâlbuki beni 

yedi kat göklerdeki Yüce Allah evlendirdi,” diyerek sevincini dile getirmiştir. Bununla 

birlikte Hz. Peygamber’e, “Diğer hanımlarının sana karşı nazlanamayacağı üç şeyle 

nazlanabilirim,” demişti. Bunlar; Senin dedenle benim dedem aynı kişidir. Beni sana 

nikâhlayan Allah’tır. Aradaki elçi Cebrail’dir.”285 demiştir. 

Zeynep bintu Cahş güzel, akıllı, ibadete düşkün saliha bir kadındı. Çokça namaz 

kılan, oruç tutan ve sadaka veren bu hanım, cömertliği ve yardımseverliği ile de şöhret 

bulmuştu. Çalışarak, deri tabaklayarak rızkını kazanmış, kazandığını da Allah yolunda, 

fakirlere tasaddukta bulunarak harcamıştır.286  

                                                 
283 Ahzâb, 33/36. 
284 Ahzâb, 33/37. 
285 Kazıcı, a.g.e. s.257. 
286 Şelubi, a.g.e., s. 55. 
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Nitekim, Hz. Aişe’den gelen bir rivayette, Peygamber hanımları O’na: 

“Hangimiz sana en çabuk kavuşacak” diye sorduklarında, Hz. Peygamber, “Kolu en 

uzun olanınız,” diye cevap vermişti Hanımlar bir kamış alarak kollarını ölçmüşlerdi. 

Sonunda Hz. Sevde kolu en uzun olan çıktı. Hz. Aişe diyor ki, “Sonradan öğrendik ki 

kolu uzun demekten maksat, çok hayır yapmakmış. Zeynep içimizden Rasûlullah’a en 

çabuk kavuşan oldu. Sadaka vermeyi çok severdi.”287 

Namaz kılmayı çok seven Hz. Zeynep, mescidde iki direk arasına bir ip 

çekmişti. Peygamberimiz mescide girdiğinde, iki direk arasındaki çekilmiş ipi sorunca, 

ashab, “Bu Zeynep’in ipidir. Zeynep namazda ayakta durmaktan yorulunca bu ipe 

tutunur,” demişlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Hayır, bu ipi çözünüz. Sizden 

biriniz zinde ve kuvvetli oldukça namaz kılsın, yorulunca da otursun,” buyurmuştur.288 

Hz. Peygamber, İfk hadisesi hakkında, Hz. Zeynep’e fikrini sorunca, o, “Aişe 

hakkında hayırdan başka bir şey bilmem” diyerek doğru şehadette bulunmuştur. Hz 

Aişe ise sonrasında, “Zeynep benimle rekâbet eden bir hanımdı, takvası sebebi ile Allah 

onu iftiracılara katılmaktan korudu,” diyerek Hz. Zeynep’in takvasına, dindarlığına ve 

doğru sözlülüğüne şehâdet etmiştir. 

Pek çok güzel meziyete sahip olmakla, Allah Elçisinin sevgisine mazhar olan 

Hz. Zeynep ve Hz. Peygamber’in evliliği hususunda Kur’an-ı Kerim’de çok sayıda ayet 

vardır. Bu ayetler Hz. Zeynep’in ebedileştirilmesi demektir. Çünkü mü’minler kıyamete 

kadar onunla ilgili ayetleri okuyacak ve bu ayetlerle ibadet edeceklerdir. İşte Hz. 

Zeynep’in anılmasına vesile olacak en önemli özelliği ve şerefi de buydu. 

8. Hz. Peygamber’in Hz. Cüveyriyye’ye Olan Sevgi Ve Şefkati 

Hz. Peygamber’in, sevgisine mazhar olmuş bir diğer eşi Cüveyriyye (v.50/670) 

idi. Asıl adı Berre olmakla birlikte, Hz. Peygamber kendisine Cüveyriyye adını 

vermişti289, sahabe ise onu, “Kavmi için kendisinden daha hayırlı ve bereketli başka bir 

kadın bulunmayan” diye vasıflandırmıştı.290 

Cüveyriyye, Ben-i Müstalik Gazvesi sonunda ele geçirilen esirlerden biriydi ve 

Ben-i Müstalik kabilesi reisinin kızıydı. Sabit b. Kays b. Şemmas’ın hissesine düşen 

Cüveyriyye, onunla kurtuluş akçesi karşılığında anlaştı fakat bu parayı nereden 

                                                 
287 Müslim, Sahih, c.4, s.1907, Fedâilu’s-Sahâbe, 101. 
288 Müslim, Sahih, c.1, s.542, Salâtu’l-Müsâfirîn, 219. 
289 Kazıcı, a.g.e., s.273. 
290 Kazıcı, a.g.e., s.266. 
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bulacağını bilmiyordu. Sonunda, Allah Rasûlü’ne gelerek durumunu şöyle arz etti: “Ey 

Allah’ın Elçisi! Ben kavmimin efendisi Hâris b. Dırar’ın kızıyım. Senin için gizli 

olmayan esirlik belâsı gelip bana da çattı. Ben Sabit b. Kays’ın hissesine düştüm. 

Kendimi azad ettirmek için ödemek zorunda olduğum fidye-i necât için senden yardım 

istemeye geldim.” Hz. Peygamber içine düştüğü durumdan dolayı bu soylu kadına 

acımıştı. Allah Rasûlü Cüveyriyye’ye, “Senin için bundan hayırlısı yok mudur?” diye 

sorunca, Cüveyriyye, “O nedir?” diye sordu. Hz. Peygamber, “Senin kurtuluş akçeni 

ben ödeyim ve bundan sonra da seninle evleneyim,” deyince, korku içindeki, endişeli ve 

perişan bu kadın teklife çok şaşırmıştı. Çünkü yeniden hürlük makamına yükselmekle 

kalmayacak, Peygamberin zevceleri arasına katılacaktı. Hz. Cüveyriyye, biraz 

düşündükten sonra bu teklifi kabul etti. Hz. Peygamberle Cüveyriyye’nin evlendiğini 

duyan ashab, ellerinde bulunan bütün esirleri azad edip, serbest bıraktılar.291 

Böylece Hz. Peygamber, onu esirlikten kurtararak kendisine eş yapmış, bu 

evlilik sonucunda ashâb da, Allah Rasûlü’nün akrabaları esir olamaz diyerek tüm 

esirleri serbest bırakmıştı. 

Hz. Peygamber’in diğer eşleri, Hz. Cüveyriyye’ye: “Sen Peygamberin hür 

zevcesi değil, cariyesisin” diye takılırlardı. Bunu sevgili eşine söyleyen Hz. 

Cüveyriyye’yi, Hz. Peygamber şu sözleri ile teselli etmiştir: “Senin mehrin onların 

mehrinden daha büyük değil mi? Senin sâyende kavminden kırk kişi âzad edilmedi 

mi?”292 

Hz. Cüveyriyye, Allah’a ve Rasûlü’ne son derece bağlı, çokça namaz kılan, oruç 

tutan ve Allah’ı anan saliha bir hanımdı. Onu Allah’a ve Rasûlü’ne böyle sağlam bir 

sevgi ve itaatle bağlayan, Allah Rasûlü’nün ona olan sevgisi ve yardımı idi. Hz. 

Peygamber bazen onun nafilelerine müdahalede bulunurdu. 

Bir gün Hz. Cüveyriyye kendi namazgâhında bulunuyorken, Rasûlullah sabah 

namazını kılmış ve erkenden yanından ayrılmıştı. Kuşluk vakti geçtikten sonra dönmüş 

ve ona, “Hâlâ oturup tesbih mi çekiyorsun” diye sormuş, o da “Evet” cevabını verince, 

Hz. Peygamber: “Sana sabahtan şimdiye kadar yaptığın tesbihlerin tamamına eşit 

sevaba vesile olacak bir tesbih öğreteyim,” demişti. “Üç defa Allah’ı yarattıkları 

sayısınca tesbih ederim, üç defa rızası için tesbih ederim, üç defa arşının ağırlığınca 

                                                 
291 Taberî, a.g.e., c. 2, s. 260, 261. 
292 İbn Sa’d, a.g.e., c. 8,  s. 117. 



 77 

tesbih ederim, üç defa da Allah’ın kelimelerinin mürekkebi kadar tesbih ederim de” 

buyurmuştu.293 

9. Hz. Peygamber’in Hz. Safiyye’ye Olan Sevgi Ve Şefkati 

Hz. Peygamber’in bir başka eşi, Medine’de bulunan Nâdiroğulları kabilesine 

mensup olan Safiye (v.50/670) idi. Nâdiroğulları Medine’den çıkarıldıktan sonra diğer 

Yahudilerle birlikte, Müslümanların ticaret yolları üzerindeki Hayber’e yerleşmişlerdi. 

Hz. Peygamber, sürekli verdıkları sözü bozan ve antlaşmalarına bağlı kalmayan bu 

Yahudilerin sebep oldukları tehlikenin bertaraf edilmesi gerektiğini düşünerek, hicretin 

7. yılında Hayber üzerine hareket etti. Savaş sonunda Hayber kaleleri teker teker 

düşerek Müslümanların eline geçti, kalelerde bulunanlar da esir alındı. Esirler arasında 

kavmin reisi Huyey’in kızı Safiyye de vardı. Safiyye, Hz. Bilal tarafından alınıp Hz. 

Peygamberin huzuruna getirildi. Allah Rasûlü ona: “Eğer müslüman olursan seni 

kendime zevce yapmayı düşünüyorum. Yahudi olarak kalmak istersen seni azad edip 

kavmine dönmeni sağlayabilirim,” dedi.294 

Hz. Peygamber, Hz. Cüveyriyye’de olduğu gibi, Hz. Safiyye’yi de hürlükten 

çıkarıp, cariyelik konumuna indirmek istememiş, ona da derin şefkat ve merhameti ile 

değer vermiş ve siyasî bir taktik olarak da bu durumdan faydalanmak istemişti. 

Bu teklif üzerine Hz. Safiyye: “Ey Allah’ın Rasûlü, sen beni İslam’a davet 

etmeden önce ben zaten İslam’ı arzuluyordum. Seni de tasdik etmiştim. Artık Yahudiler 

arasında ne babam, ne kardeşim, ne de başka bir akrabam var. Beni muhayyer bıraktın. 

Benim için Allah ve Rasûlü, azâd olmaktan ve kavmime dönmekten daha sevimlidir,” 

demişti.295 

Hz. Peygamber’in, Hz. Safiyye ile evlenmesi başta Hz. Aişe olmak üzere diğer 

hanımları kıskandırmıştı. Çünkü Hz. Safiyye güzel ve alımlı bir kadındı. Hz. Peygamber 

Hayber’den Medine’ye dönünce Safiyye’yi ashabtan Harise b. Numan’ın evine 

götürmüştü. Hz. Aişe örtünerek bu yeni gelini görmeye gitmişti. Hz. Aişe ordan dışarı 

çıktığında Rasûlullah onu tanımış, elbisesinden tutarak, yeni gelini nasıl bulduğunu 

sormuş, o da “Bir Yahudi kadını buldum. Onu Yahudilerin içine geri gönder,” demişti. 

                                                 
293 Müslim, Sahih, c.4, s.2090, Zikr ve Dua, 79. 
294 İbn Sa’d, a.g.e., c. 7, s. 123. 
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Bunun üzerine Hz. Peygamber, Hz. Aişe’ye böyle söylememesini, zira onun gerçekten 

müslüman olduğunu söylemişti.296 

Hz. Safiyye, düğünden sonra ilk gece, Hz. Peygamber’in hiç uyumayıp, 

kendisiyle meşgul olduğunu ve ilgilendiğini belirtmiştir. Çünkü bir gün önce savaş 

sırasında babası dahil bir kısım yakın akrabalarını kaybeden Hz. Safiyye’nin böyle 

yakın bir ilgiye ve sevgiye ihtiyacı vardı ki, Hz. Peygamber bunu ondan 

esirgememiştir.297 

Bir gün Hz. Peygamber, Hz. Safiyye’nin yanına geldiğinde, Hz. Hafsa ve Hz. 

Aişe başta olmak üzere hanımlarının kendisine “Yahudi kızı” diyerek takıldıklarını ve 

biraz daha ileri giderek, “Biz senden daha üstünüz, biz Hz. Peygamber’in hanımı ve 

amcasının kızlarıyız,” dediklerini anlatır. Bunun üzerine Hz. Peygamber sevgili eşini, 

“Sizler benden nasıl daha hayırlı olursunuz ki, benim kocam Muhammed, babam 

Hârun, amcam da Musa’dır” de diyerek onu teselli etmiştir.298 

Bir sefer esnasında ise, Hz. Peygamberin yanında eşlerinden Safiyye ile Zeynep 

bulunuyorlardı. Hz. Safiyye’nin devesi sakatlanınca, Hz. Peygamber, yanında fazla 

devesi bulunan Zeynep’e: “Safiyye’nin devesi sakatlandı. Ona bir deve versen,” 

deyince, Hz. Zeynep: “Ben mi bu Yahudi kızına deve vereceğim?” cevabını vermiş, bu 

sözleri üzerine Hz. Peygamber kızarak, Zeynep’ten yüz çevirmişti.”299 

Hz. Safiyye’den rivayetle: “Rasûlullah, bir gece yolculuğunda beni devesinin 

arkasına almıştı. Yolda uyuklamaya başladım. Uyumamı önlemek için bir taraftan beni 

okşuyor, bir taraftan da, “Hey, ey Huyey’in kızı, ey Safiyye, uyuma” diyerek benim 

deveden düşmemi engellemeye çalışıyordu.”300 

Bir başka rivayette ise; mü’minlerin anneleri, son hastalığında Hz. Peygamber’in 

etrafında toplanmışlardı.Bu sıkıntıyı ve Hz. Peygamber’in hastalığını gören Hz. 

Safiyye: “Ey Allah’ın Elçisi! Allah’a yemin ederim ki, sana gelen bu sıkıntının bana 

gelmesini isterdim,” demiştir. Bu sözleri duyan diğer hanımlar aralarında fısıldaşmaya 

başlayınca, Hz. Peygamber onlara: “Ağızlarınızı yıkayınız,” demiştir. Birdenbire böyle 

bir şeyle karşılaştıkları için hanımlar: “Niçin ya Rasûlallah” dediler. Hz. Peygamber: 

                                                 
296 İbn Mâce, Sünen, c.1, s.637, Nikâh, 50. 
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“Arkadaşınızı çekiştirdiğiniz için. Allah’a yemin olsun ki o, samimidir,” 

buyurmuştur.301 

Bütün bu rivayetler, Allah Rasûlü’nün Hz. Safiyye’yi ne denli sevdiğinin bir 

göstergesidir. Zira o, vefat edinceye kadar bu eşini koruyup, ona sahip çıkmış, onu 

savunmuş ve diğer hanımların ona karşı sergiledikleri haksız davranışlara mani 

olmuştur. 

Hz. Safiyye, güzel, halim ve akıllı bir kadındı. Bu yönüyle Hz. Peygamber’in 

sevgisine mazhar olmuş, diğer hanımların da kendisini kıskanmalarına sebep olmuştu. 

Ancak o, fazileti, sabrı ve yumuşak tabiatı ile ve Allah Rasûlü’nün gönlüne daha fazla 

girmek için, Hz. Peygamber’in diğer eşleri ile iyi geçinmeye gayret etmiştir. 

10. Hz. Peygamber’in Hz. Ümmü Habibe’ye Olan Sevgi Ve Şefkati 

Hz. Peygamber’in eşlerinden biri olan Ümmü Habibe (v.44/664), tebliğin 

başlangıcında İslam’ın en azılı düşmanlarından birisi olan Ebû Süfyan’ın kızı idi. İslam 

gelmeden önce haniflerden olan Ümmü Habibe, İslam dinini ilk kabul edenlerden biri 

idi. Mekke’deki işkenceye karşılık eşi ile birlikte Habeşistan’a hicret etmiştir. Eşi bir 

müddet sonra, İslam’dan irtidat ederek, Hristiyanlığa girmiş ve Ümmü Habibe’ye de 

dinini değiştirmesi konusunda baskı ve zulümde bulunmuştur. Bu cesâret timsâli kadın 

bütün eziyetlere rağmen İslam’dan vazgeçmemiş ve sonunda eşinden ayrılmıştır. 

Habeşistan’da yalnız başına kalan Ümmü Habibe, Mekke’ye müşrik olan babasının 

yanına da dönmemiştir. Ümmü Habibe’nin bu zor durumunu duyan Allah Rasûlü, 

Necaşi’ye mektup yazarak Ümmü Habibe’yi kendisine nikâhlamasını istemişti. Bu 

isteği severek yerine getiren Necâşi, Ümmü Habibe’ye Hz. Peygamber yerine mehrini 

vermiş, çok değerli hediyelerle onu sevindirmiştir.302 

Ebû Süfyan, kızının kendi bilgisi ve izni olmaksızın, Hz. Peygamberle 

evlendiğini duymuş, buna rağmen kızına kızmayarak, Hz. Peygamber için, “O 

reddedilemeyecek bir erkektir,” demiş, böylece bu evliliği tasvip etmiştir.303 

Ümmü Habibe, Medine’deki odasına gelince, bu yeni evinde bir süpürge 

bulmuş, yanında bulunan köle ile iş bölümü yaparak evi süpürdükten sonra kıl bir yaygı 

sererek odayı döşemiştir. Akşam olup, Hz. Peygamber, eşinin odasına gelince güzel bir 

koku hissetmiş ve içerinin süpürüldüğünü de gördükten sonra, “Kureyş kadınları etrafı 
                                                 
301 İbn Sa’d, a.g.e., c. 8, s. 128. 
302 Kazıcı, a.g.e., s. 307. 
303 Şelubi, a.g.e., s. 79. 
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döşeyen yerleşik kadınlardır. Bedevi ve a’rabi değillerdir,” buyurarak ilk gece eşine 

iltifat etmiş ve onu sevindirmiştir.304 

Zikredilen tüm hadiseler, Ümmü Habibe’nin ne denli sabırlı, ihlaslı, Hz. 

Peygamber’e bağlı, fazilet sahibi bir kadın olduğunu gösterir. O çekmiş olduğu bütün 

sıkıntılara sabretmiş, İslam’ı hiçbir sebeple terk etmemiştir. Bu durumu duyan Allah 

Rasûlü, onu kendisine eş yapmakla hem ona sahip çıkmış, hem de onu 

mükafatlandırmıştır. Ve bu izdivaç, Ebû Süfyan’ın, Hz. Peygambere olan karşıt tavrının 

biraz yumuşamasına ve düşmanlığının azalmasına sebep olmuştur. Hz. Peygamber, 

Ümmü Habibe’yi gıyaben nikâhlayarak da vekil vasıtasıyla gıyaben nikah 

kıyılabileceğini ümmete öğretmiştir. 

11. Hz. Peygamber’in Hz. Mariya’ya Olan Sevgi Ve Şefkati 

Hz. Mariya da, Allah Rasûlü’nün sevgisine mazhar olmuş, Allah’ın kendisi 

aracılığı ile Peygamberine bir oğul verdiği, Mısır Mukavkısı tarafından İslam’a davet 

mektubuna mukabil hediye edilen bir cariye idi. 

Hz. Peygamber’e eş olma şerefine nâil olan Hz Mariya, diğer hanımlar gibi 

mesciddeki evlerden birinde kalmıyordu. Buna rağmen Hz. Peygamber’in diğer eşleri 

tarafından çok kıskanılmıştır. Çünkü Allah, Hz. Hatice’den sonra, Hz. Mariye ile 

Peygamberine bir evlat vermişti. Hz. Peygamber, Mariya’yı çok sevmiş ve onun yanına 

sık sık giderek kendisine büyük bir ihtimam göstermiş, mesciddeki evlerden birinde 

kalmamasına rağmen onu ihmal etmemiştir. Yıllar sonra bir çocuğunun olacağı haberini 

alan Hz. Peygamber çok sevinmiş, bunun üzerine Hz. Mariya’ya gösterdiği sevgi ve 

ihtimamı daha da artırmıştı. Sevinçle Allah’a şükretmişti. Çünkü Allah, Kâsım, 

Abdullah, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Rukiye’nin ölümünden sonra Rasûlü’ne yeni bir 

çocuk ihsan edecekti. 

Hz. Peygamber bu sırada 60 yaşlarında idi. Gerek Hz. Peygamber, gerekse 

Mariya’nın kız kardeşi Sirin, doğuma kadar Mariya’ya itina ile bakmışlardır. Doğum 

hicretin 8. yılında Zilhicce ayının bir gecesinde gerçekleşmiştir. Doğumdan sonra 

Cebrail gelerek, “Selam ey İbrahim’in babası” diyerek, Hz. Peygambere selam 

vermiştir.305 

                                                 
304 Kazıcı, a.g.e., s. 311. 
305 İbn Sa’d, a.g.e., c. 8, s. 214. 
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Adını Allah’ın koyduğu İbrahim, süt annede iken ve daha sütten kesilmemişken 

hastalanmış ve bir müddet sonra da ölmüştür. Allah Rasûlü evladının ölümüne çok 

üzülmüş, “Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz mü’minler ise, başka bir şey değil, sadece 

Rabbimizin râzı olacağı şeyler söyleriz. Vallahi, İbrahim biz senden dolayı muhakkak ki 

üzgünüz,” diyerek acısını dile getirmiştir.306 Hissettiği üzüntü sebebi ile eşi Mariya’ya 

da teselli veren Allah Rasûlü, “İbrahim, benim oğlumdur. O memeden kesilmeden vefat 

etti. Cennette onun süt emme süresini tamamlamak üzere iki süt anne tayin edilmiştir,” 

diyerek eşini teskin etmiştir.307 

Oğlu İbrahim’in ölümünden kısa bir zaman sonra vefat eden Hz. Peygamber, eşi 

Mariya’nın kavmi hakkında hayır duada bulunmuş ve onlara karşı merhametli 

davranmayı bir vasiyet olarak onlara bırakmıştı. Onlara karşı hayırla hareket etmek 

gerekir. Çünkü Hz. Peygamber, onların zimmet ve merhamet hakları olduğunu 

söylemiştir. Bundan anlaşıldığına göre, onlar Müslümanların emniyetine ve zimmetine 

tevdi edilmişlerdir. Keza Hz. Mariya sebebi ile onlara karşı bir akrabalık bağı vardır.308 

Hz. Peygamber, Mariya’ya bir cariye gibi değil, bir eş gibi yaklaşmış, ona son 

derece itina ve ihtimam göstermiştir. Mariya’nın daha sonra doğurduğu çocukla bu 

sevgi ve itina daha da artmış, Mariya bu doğumdan sonra hür bir hanımefendi sıfatını 

alarak, mü’minlerin anneleri arasında yer almıştır. 

12. Hz. Peygamber’in Hz. Meymune’ye Olan Sevgi Ve Şefkati 

Allah Rasûlü’nün sevdiği ve eş olarak bağrına bastığı son hanımı da Meymûne 

(v.51/671) idi. Meymûne, Hz. Peygamber’in Hudeybiye ile ertelenen, “Umretu’l-Kaza” 

senesinde evlendiği, Mekkeli bir kadındır. Meymûne, İslam’ı kabul etmiş ve Hz. 

Peygamber’e gönülden bağlanmıştı. İki eşinin ölümünden sonra dul kalan Meymûne, 

gönlündeki sevgiyi, arkadaşına anlatmış, o da kocasına anlatınca, bu sevgi haberi Hz. 

Peygamber’e kadar gitmişti. Allahu Teâlâ’nın da izniyle, Hz. Peygamber Hz. 

Meymune’nin bu teklifini şu ayet ile kabul etmişti. “Bir de kendisini mehirsiz olarak, 

Peygambere hibe eden, Peygamberin de kendisini almayı dilediği mü’mine kadını, diğer 

mü’minlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere helâk kıldık…”309  

                                                 
306 Müslim, Sahih, c.4, s.1807, Fedâil, 62. 
307 Müslim, Sahih, c.4, s.1808, Fedâil, 63. 
308 İbn Sa’d, a.g.e., c. 8, s. 214. 
309 Ahzâb, 33/50. 
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Teklifinin kabul edildiğini duyan Hz. Meymûne, bu sırada üzerinde bulunduğu 

devenin üzerinden kendisini yere atarak, “Deve de, üzerindeki de Allah’ın Rasûlü’ne 

aittir” diyerek sevincini dile getirmiştir.310 

Bütün rivayetler gösteriyor ki, Hz. Peygamber evlilikleri ile pek çok gayeye 

ulaşmayı hedeflemişti. Hz. Peygamber, bu evlilikler ile sevgi ve ilgi ihtiyacı olan 

hanımlarla evlenerek onların gönül dünyalarını aydınlatmış, onların kabile ve soylarını 

İslam’a yakınlaştırmış, aynı zamanda eşleri vasıtasıyla tüm mü’minlerin hanımlarına 

ulaşmıştır. 

Bunlara ulaşmayı hedeflerken, eşlerinden hiçbirisini incitmemiş, onlara sonsuz 

merhamet ve şefkati ile yaklaşmış, gönül dünyasında her birisine ayrı bir yer tahsis 

etmiş olsa da muamelede hiçbirisini diğerine tercih etmemiştir. 

Her konuda en güzel örnek olan Hz. Peygamber, eşleri sevme ve onlara 

muamele konusunda da yegâne örnektir. Hanımlarına karşı âdil ve anlayışlı davranmış, 

onların kıskançlıklarının icabı olan nahoş davranışlarına, müsamaha, sükût ve sabır ile 

cevap vermiş, ama asla eşlerini dövmemiş ve onlara hakaret etmemiştir. 

13. Hz. Peygamber’in Eşlerine Muameledeki Adaleti Ve Kıskançlıklara 

Karşı Hoşgörüsü 

Hz. Peygamber’in, Medine’ye hicret etmesi hayatının her aşamasında 

değişikliklere neden olmuştur. Allah Rasûlü, bu şehirde yeni bir hayata başlamış, aile 

düzenini değiştirmiş ve birden çok hanımı hoşgörüsü ile idare etmiştir. Zekâ, anlayış ve 

ilim yönünden birbirine eşit olmayan bu hanımların her birisi farklı bir aileden 

geliyordu. Bu farklılıkları sebebi ile de, hanımlar arasında ara sıra kıskançlık, rekâbet ve 

hatta tatlı sert tartışmalar yaşanabiliyordu. Fakat bu tartışmalar kin ve düşmanlığa değil, 

Hz. Peygamber’e en yakın olmak, onun sevgisine en fazla mazhar olmak ve ona en 

fazla hizmet etmek çabasına dayanıyordu. 

Hz. Peygamber’in insanlar arasındaki ayrıcalıklı yerine rağmen, evinde ara sıra 

da olsa, bu tür tartışmaların ve kıskançlıkların olması, inananlar açısından büyük 

faydaları olan, bu yönüyle ümmete örneklik teşkil eden olaylardır. Çünkü Hz. 

Peygamber bu meseleleri çözmekle, ümmete bu tür ailevî sorunların nasıl çözüme 

kavuşturulacağını da öğretmiştir. 

                                                 
310 İbn Sa’d, a.g.e., c. 8, s. 130. 
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Hz. Peygamber, bütün kadınlara karşı kibar ve nazik davranmakla birlikte aynı 

evi paylaştığı eşlerine de çok ince davranmış, böyle davranılmasını da herkese tavsiye 

etmiştir. Cahiliyedeki kadın anlayışının tersine, vahiyden yola çıkarak kadınların 

erkeklere birer emanet olduğunu söylemiş, emanete ihanet etmenin yanlışlığını 

vurgulamış, kadın tabiatında bulunan sabırsızlık, kıskançlık gibi davranışların hoşgörü 

ile karşılanması gerektiğini söylemiştir. Eşlerine de aynı çizgide muamelede bulunmuş, 

onların kıskançlıktan ve sabırsızlıktan kaynaklanan problemlerini en uygun şekilde, 

onları incitmeden çözüme kavuşturmuştur. Eşlerine şefkatli davranmış, onlara 

kişiliklerini rencide edecek ne ağır bir söz söylemiş, ne de onlara vurmuştur. Nitekim 

hadisler Peygamberimizin dayağı başta kadınlar olmak üzere, bütün varlıklar için 

yasakladığını, kadınları dövenlerin insanların en şerlileri olduğunu ifade etmiştir.311  

Hz. Peygamber hem bir peygamber, hem de devlet başkanı olarak, sahip olduğu 

yoğunluğa ve meşgalelere rağmen eşlerini ihmal etmemiş, iyi bir aile reisi olarak 

hanımlarından ilgiyi hiç eksik etmemiştir. Sabah ve ikindi olmak üzere günde iki kez 

tüm eşlerini ziyaret etmiş, hâl ve hatırlarını sorup onlarla sohbet etmiş, akşamları da 

hangi eşinin odasında kalacaksa diğer eşlerini orada toplayarak onlarla muhabbet edip, 

şakalaşmış, eşleri arasındaki çatışmaları çözüme kavuşturmuş ve onları İslam 

konusunda bilgilendirmiştir. Her geceyi ayrı bir eşine tahsis ederek böylece sıra ile 

eşlerinin yanında gecelemiştir.312 

Hz. Peygamber, hanımları arasında adâletli davranarak, eşitliği sağlamaya özen 

göstermiştir. Sevgi bakımından eşitliği sağlamak zor olsa da, maddî imkân ve nöbet 

uygulaması bakımından onlara eşit davranmış, farklı bir şekilde davranması 

gerektiğinde diğer eşlerinden müsaade almıştır. Eşlerinin gönüllerini hoş tutmak, 

aralarında kıskançlık ve rekâbet meydana getirmemek için nöbet usûlüne titizlikle riayet 

etmiştir. O, bir gece kalkıp hanımlarından birinin hatırını sorsa, hemen diğer 

hanımlarını da dolaşmış, onların da hatırını sormuştur. Davranış bakımından hiçbirini 

diğerine tercih etmemiştir. Ancak, hanımlarına karşı, elinden gelmeyen kalbî 

farklılaşmalarla ilgili olarak da,  Cenab-ı Hakk’a çokça istiğfarda bulunmuş ve şöyle 

dua etmiştir:  

“Farkına varmadan birini diğerlerinden çok sevebilirim, bu da bir haksızlık olur. 

Onun için ey Rabbim, elimde olmayan bu hususta senin rahmetine sığınıyorum. Ey 

                                                 
311 İbn Mâce, Sünen, c.1, s.639, Nikâh, 51. 
312 Zebidi, a.g.e., c.8, s.33, İbn Mace, Sünen, c.1, s.634, Nikah 47.  
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Allahım! Ben ancak bu kadar taksimat yapabiliyorum. Gücümün dışındaki şeylerden 

dolayı beni sorumlu tutma.”313 Oysa, Cenâb-ı Hak, Kur’an ayeti ile Peygamberini bu 

konuda özgür bırakmıştı.  

“Onların dilediğini geri bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Kendilerinden uzak 

durduğun kadınlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah 

yoktur. Öyle yapman onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin 

senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilir.”314 

Hz. Peygamber, eşlerinden dilediğinin nöbetini geriye bırakma, dilediğini de 

yanına alma muhayyerliğine sahip olmasına rağmen, nöbet sırasına riayet etmiş, aksi bir 

durumda eşlerinden izin istemiştir. Bu uygulama sayesinde, aynı zamanda evli 

bulunduğu dokuz kadar hanımı, bir arada, büyük bir probleme meydan vermeden, âdil 

bir muamele ile idare etmiştir. 

Hz. Peygamber, evlenirken hanımlarına vermesi gereken mehri ihmal etmemiş, 

o zamanın örfüne göre hepsine mehrini vermiştir. Sadece, Safiyye’ye ve Cüveyriyye’ye 

vermemiş, onlara da, “hürriyetine kavuşman senin mehrindir”315 demiştir. Ashabına 

mehirsiz bir nikâhın sahih olmayacağını söylemiş, kişinin ailesi için yaptığı 

harcamaların bir sadaka olduğunu316 belirterek, erkeğin evine ve hanımına karşı cömert 

olmasını teşvik etmiştir. Hz. Peygamberin, hanımlarına karşı olan cömertliğini örnek 

alan Hz. Osman, hanımı Nâile için 200 dirhem değerinde ipek elbise almış ve “bunu 

ona giydirip sevindireceğim,” demiştir.317 

Hz. Peygamber, eşlerine karşı cömert olmakla beraber, gösterişten ve 

zenginlikten uzak, zahidâne bir hayat yaşamayı tercih etmiş ve eşlerine de bunu tavsiye 

etmişti. Ancak eşleri, Müslümanların savaşlardaki galibiyetleri ve artan ganimetler 

üzerine, Hz. Peygamberden daha müreffeh bir hayat talep etmişlerdi. Bu olay üzerine 

nazil olan Ahzâb sûresinin 28 ve 29. ayetleri ışığında, Cenab-ı Hak, Peygamberinden 

mütevâzi hayatına devam etmesini istemiş, eşlerini ise dünyalık ve ahiret arasında seçim 

yapmaları konusunda muhayyer bırakmıştır. 

“Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: Eğer dünya hayatını ve süsünü 

istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. 

                                                 
313 Tirmizî, Sünen, c.2, s.404, Nikâh, 40, İbn Mâce, Sünen, c.1, s.634, Nikâh, 47. 
314 Ahzâb,  33/51. 
315 Müslim, Sahih, c.2, s.1044, Nikah, 84. 
316 Müslim, Sahih, c.2, s.695, Zekat, 48.  
317 İbn Sa’d, a.g.e., c. 2, s.58. 
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Eğer Allah’ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız bilin ki Allah içinizden güzel 

davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır.” Bu ayet üzerine, bütün hanımlar, 

Allah’ı, Rasûlü’nü ve ahiret yurdunu istediklerini söylemiştir.318 

Hz. Peygamber sefere çıkacağı zaman da, yanında götüreceği eşini kur’a ile 

tespit ederdi.319 Böylece eşlerinden hiçbiri haksızlık ve kıskançlık duygularına 

kapılmamış, Hz. Peygambere gönül koymamıştır. 

Hz. Peygamber, eşlerinin bazı konularda kendi sözlerine karşılık vermelerine ve 

bütün gün kendisi ile dargın kalmalarına da kızmamıştır. Bunları bir ailede meydana 

gelebilecek olağan şeyler kabul edip, beşer olmanın gereği olan bu tartışmalarda 

eşlerine karşı sabırlı davranmış, onlara konuşma ve tartışma hürriyeti tanımıştır. Hz. 

Ömer bu konuda şunları anlatır: 

“Ensardan bir komşum vardı. Rasulullah’a onunla nöbetleşe giderdik. Bir gün o 

gider, vahiy vs. haberlerini bana getirirdi. Ertesi gün ben gider, günlük haberleri ben ona 

getirirdim. Derken bir gün o komşum bana gelip, hızlı hızlı kapıyı vurdu. Hemen 

çıktım. Telaşla: “Mühim bir hadise var,” dedi. “Gassaniler mi saldırdı?” dedim. “Daha 

büyük. Rasûlullah kadınlarını boşamış,” dedi. Ben içimden: “Eyvah, Hafsa hüsrâna 

düştü, zaten bunu bekliyordum,” dedim. Kalkıp Hafsa’nın yanına gittim. Ağlıyordu…” 

Hz. Ömer, Rasulullah’ın diğer hanımlarında ve mescitteki cemaatte umumî bir üzüntü 

ve keder havası görür. Rasulullah ile görüşmek ister, önce kabul edilmez. Sonunda 

huzura girer ve Hz. Peygamberin hanımlarını boşamadığını anlayınca, Rasulullah’a şu 

yakınmada bulunur: “Ey Allah’ın Rasûlü, bizi bilirsin, biz Kureyşliler, kadınlara hakim 

kimselerdik. Sonra Medine’ye geldiğimizde, burada kadınların erkeklere hâkim 

olduklarını gördük. Bizim kadınlar da onlardan huy kaptı. Bir gün hanımıma 

öfkelenmiştim, bana mırıldanıp karşılık vermez mi? Bunu doğru bulmayıp azarladım. 

Bu sefer: “Niye azarlıyorsun? Vallahi Rasûlullah’ın zevceleri bile O’na karşılık 

veriyorlar, mırıldanıyorlar. Hem onlar icabında küsüp gün boyu, geceye kadar 

Rasûlullah’ı terk ediyorlar,” dedi. Kızım Hafsa’ya: “Rasûlullah’a sen de mi karşılık 

veriyor, mırıldanıyorsun?” dedim. “Evet, hiçbirimiz, o gün geceye kadar yanına 

uğramayız,” dedi. “Sizden kim böyle yaparsa büyük zarar eder, hüsrana uğrar. Hanginiz 

Rasûlünün öfkesi sebebi ile, Allah’ın gazabına uğrayamayacağından emin bulunuyor? 

Alimallah bir anda helâk olursunuz,” dedim. Hz. Ömer der ki: “Ben böyle deyince 

                                                 
318 Müslim, Sahih, c.2, s. 1103, Talak, 22. 
319 Müslim, Sahih, c.4, s.1894, Fedailu’s-Sahabe, 88. 
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Rasûlullah tebessüm ettiler.” Hz. Ömer devamla, Hafsa’ya dedim ki: “Kızım sakın 

Rasûlullah’a karşılık verip, mırıldanma ve ondan bir kısım taleplerde bulunma. Bir şey 

gerekirse bana söyle. Sakın bazı arkadaşlarının Rasûlullah’a senden daha sevgili ve 

daha gönül alıcı olması seni aldatıp, yanlış davranışa sevk etmesin.” Hz. Ömer, Allah 

Rasûlü’nün burada da tebessüm ettiğini belirtir.320 

Rasulullah, hanımlarına karşı son derece müsamahakârdı. Bir sefer esnasında 

yanında eşlerinden Ümmü Seleme ve Safiye bulunmakta idi. Beraberlik nöbetinin 

Ümmü Seleme’ye ait olduğu bir akşam vakti, Hz. Peygamber, Ümmü Seleme’nin 

devesi zannederek yanlışlıkla Safiyye’nin devesine yaklaştı ve bir müddet konuştular. 

Hz. Peygamber yanlışlığı anlayınca Ümmü Seleme’nin yanına geldi. Ümmü Seleme 

öfkelenerek şöyle söyledi: “Sen Allah’ın Rasûlü olduğun halde benim günümde Yahudi 

kızıyla konuşuyorsun, öyle mi?” Rasûlullah’ın sükûneti ve sabrı karşısında 

davranışından pişmanlık duyan Ümmü Seleme, daha sonra tövbe etmiş ve “Ya 

Rasûlallah, bu sözü söylemeye beni kıskançlık sevk etti. Benim için bağışlanma dile,” 

demiştir.321 

C. HZ. PEYGAMBER’İN VEFAKÂR OLMASI 

Hz. Peygamber sevdiklerine karşı vefâlı bir insandı. Allah Rasûlü gönlünde yer 

eden insanlara onlar hayatta iken sevgi ile sebât eder, ölümlerinden sonra da dostlarını 

sevgiyle yâd ederdi. Vefâsıyla sevenlerinin ve sevdiklerinin sevgisini hayranlığa, 

düşmanlarının düşmanlığını ise takdire dönüştürmüştü. 

Hz. Peygamber, her konuda olduğu gibi dosta vefâ konusunda da, ümmetine en 

güzel örnektir. Sahip olduğu bütün güzel sıfatları gibi vefası da yapay değil, her türlü 

gösterişten uzak, içten ve derindi. Yapmacık bir sevgi ve göstermelik sevgilerle 

dostlarına yaklaşmamış, kalbin hissettiği bir derinlikle, sevdiklerine bağlanmıştı. Onun 

sevgisi ve vefâsı her türlü maddî faydacılıktan uzak, gönülden, Allah’a duyduğu iman 

ve sevgiden ve peygamberliğinden kaynaklanmaktaydı. 

Hz. Peygamber, tanıdığı bütün iyi insanlara karşı vefâlı olduğu gibi, kendi özel 

hayatını paylaşan eşlerine, onu büyütmede emeği geçen büyüklerine ve akrabalarına 

karşı da özel bir vefâ örneği idi. 

 

                                                 
320 Müslim, Sahih, c.2, s.1105, Talak, 30. 
321 İbn Sa’d, a.g.e., c.8, s. 95-96. 
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1. Hz. Peygamber’in Eşlerine Ve Onların Yakınlarına Olan Vefası 

Hz. Peygamber, kendisine her konuda maddî, manevî destek olan, ilk eşi Hz. 

Hatice öldükten sonra da, ona olan sevgisini sık sık dile getirmiş, eşinin hayatta iken 

yaptığı fedakârlıklar sebebi ile onu her zaman rahmetle yâd etmiştir. Hz. Hatice vefat 

edince, Allah Rasûlü onu kendisi defnetmiş, kendisinden sonra pek çok güzel ve genç 

kadınla evlenmiş olmasına rağmen, ona olan sevgisinde hiçbir azalma olmamıştır. 

Ölümünden sonra Hz. Hatice’yi unutmadığını, ona ait her eşyayı hatırladığını ve onları 

gördüğünde, sevgili eşini nasıl bir hasretle yâd ettiğini pek çok örnek göstermektedir. 

Bedir harbinde ele geçirilen esirler arasında Hz. Peygamber’in kızı Zeynep’in 

eşi Ebu’l-Âs b. Rebi de vardı. Ebu’l-Âs b. Rebi aynı zamanda Hz. Hatice’nin kardeşinin 

oğlu idi ve kızı Zeynep’le Ebu’l-Âs’ı evlendirme teklifi de Hz. Hatice’den gelmişti. 

Mekkeliler esirlerini kurtarmak için Medine’ye kurtuluş akçesi göndermişlerdi. Henüz 

Mekke’de bulunan Zeynep de kocasının kurtulması için annesi Hz. Hatice’nin, 

düğününde kendisine hediye ettiği gerdanlığı göndermişti. Bu gerdanlığın tellal elinde, 

esirlikten kurtuluş akçesi olarak satıldığını gören ve onu tanıyan Allah Rasûlü çok 

üzülmüştü. Eşi Hatice’nin kızına taktığı gerdanlığın böyle satılması hem O’na, hem de 

ashabına ağır gelmişti. Bu gerdanlıkla beraber, Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile ilgili 

olan hatıraları canlanmıştı. Bu sebeple: “Uygun görürseniz, Zeynep’in esirini bırakınız, 

bedelini de geri gönderiniz,” diye ashabına rica etti. Bunun üzerine ashâb esiri serbest 

bırakıp, gerdanlığı da Zeynep’e geri göndermiştir.322 

Hz. Peygamber ilk eşi, hayat arkadaşı ve en önemli desteği olan Hz. Hatice’yi 

hayatta iken çok sevmiş, ölümünden sonra da sık sık onu güzel sevgi sözcükleri ile yâd 

etmiştir. Bu vefâ ve anış o kadar içten olmuştur ki, küçük eşi Âişe; sonraki dönemde: 

“Ey Allah’ın Elçisi! Allah sana Hatice’den daha gencini, daha güzelini ve daha 

hayırlısını nasip etmedi mi?” diye sorduğunda, Hz. Peygamber, yıllar önce kaybetmiş 

olduğu ilk eşine duyduğu vefa borcu adına Hz. Aişe’yi daha da kıskandıracak şu sözleri 

söyler: “Hayır! Yemin ederim ki, Allah bana ondan daha hayırlısını nasip etmedi. 

Herkes benim peygamberliğimi inkâr ederken, o beni onayladı. Herkes beni yalancılıkla 

suçlarken, o beni doğruladı. Kimse bana bir şeycik vermezken, o malını mülkünü benim 

emrime verdi. O bana altı tane çocuk verdi,”323 diyerek, ilk eşinin kalbindeki yerinin, 

hâlâ ilk günkü gibi durduğunu söyler. 

                                                 
322 Taberî, a.g.e., c. 2, s. 164. 
323 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.4, s.117-118. 
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Başka bir gün de Hz. Hatice’nin kız kardeşi Hâle binti Hüveylid Medine’ye 

gelip, Allah Rasûlü’nün huzuruna girmek için izin istemiştir. Hâle’nin sesi kız kardeşi 

Hatice’nin sesine çok benzediği için Rasûl-i Ekrem, bir zamanlar, eşi Hatice’nin de 

böyle izin istediğini hatırlayarak heyecanlanmış ve, “Allahım! Bu izin isteyen kimse 

inşallah Hâle’dir!” demiştir. Böylece eski eşine ne denli hasret duyduğunu, eski 

hatıralarını ne denli özlemle andığını göstermiş olur. Bunun üzerine Hz. Aişe, yine 

kıskançlıkla, “Dişleri dökülmüş, mazide kalmış Kureyş’in koca karılarından bir ihtiyar 

kadının nesini anarsın ki, halbuki Allah sana ondan daha iyisini bahşeylemiştir,” 

demiştir.324 

Hz. Peygamber sevgili eşini ve ona dair hiçbir şeyi unutmamıştır. Onun 

akrabalarına ve arkadaşlarına, yıllar sonra bile hürmet edip, hâl hatır sormuş, onlara 

hediyeler göndermiş, her kestiği kurban etinden, Hz. Hatice’nin arkadaşlarına da 

yollamıştır. 

Hz. Peygamber’in, yimibeş yılı paylaştığı, aynı yastığa baş koyduğu kendisi ile 

birlikte her türlü hakarete, işkenceye, eziyete, açlık ve susuzluğa katlanan, aynı vefâyı 

Hz. Peygamber’e gösteren, Hz. Hatice’nin yaşlı bir arkadaşı vardı. Bu yaşlı kadın, Hz. 

Peygamber’in Hz. Aişe ile evli olduğu zamanda, Peygamberi sık sık ziyarete gelirdi. 

Hz. Peygamber kadını tanır ve hatırını  sorardı. Hz. Peygamber, yaşlı kadına o kadar 

çok iltifat eder ve ikramda bulunurdu ki, bu Hz. Aişe’nin dikkatini çeker ve: “Ey 

Allah’ın Elçisi! Bu kadına ne çok iltifat ettiniz?” derdi. Hz. Peygamber, Hz. Hatice’yi 

hatırlamasına vesile olan bu soruya: “Bu kadıncağız, Hatice’nin arkadaşı idi. Onunla 

evli olduğumuz yıllarda bizi sık sık ziyaret ederdi, vefakarlık imandandır” diye cevap 

vererek, Hz. Hatice’ye olan sevgisini tekrar eder ve ona olan vefasını gösterirdi.325 

Hz. Peygamber, Hz. Hatice’nin ölümünden sonra hem kendisine bir arkadaş, 

hem de küçük çocuklarına anne olacak bir hanımla evlenmek istemiş, Hz. Sevde ile 

daha Mekke’de iken bu sebeple nikah kıymıştı. İslam uğrunda büyük fedakârlıklar 

yapmış olan, Hz. Sevde ile evlenen Allah Rasûlü, bir müddet sonra, ondan boşanmak 

istemişti. Bunu öğrenen Hz. Sevde çok üzülmüş ve Allah Rasûlüne şöyle demişti: “Ey 

Allah’ın Peygamberi! Senden dünyalık hiçbir şey beklemiyorum. Bana ayırdığın bir 

günü de Aişe’ye verdim. İstersen ömür boyu benim hatırımı sormak için dahi yanıma 

                                                 
324 Müslim, Sahih, c.4, s.1889, Fedâilu’s-Sahâbe, 78. 
325 Kandemir,  a.g.e.,  s.77. 
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uğrama. Ama ne olur beni nikâhın altında bulunmaktan mahrum etme. Ben ahirete de 

senin nikâhlın olarak gitmek arzusundayım. Başka hiçbir isteğim yok.”326 

Hz. Peygamber, hanımlarına olan vefâsı gereği, Hz. Sevde’nin bu isteğini geri 

çevirmedi. Çünkü Hz. Sevde, İslam’ı ilk kabul edenlerdendi. Mekke’de pek çok zulme 

maruz kalmış, Habeşistan’a hicret etmiş, İslam uğrunda büyük fedakârlıklar göstermişti. 

Ayrıca ibadete düşkün, çokça sadaka veren, Hz. Peygamber’in çocuklarına kendi 

çocukları gibi bakan fazilet sahibi bir kadındı. Bütün bu özellikleri göz önünde 

bulunduran Hz. Peygamber, bu eşine de vefasını göstermiş, onu boşamaktan vaz geçmiş 

ve mü’minlerin anneleri arasında zikredilmeye devam etmesini sağlamıştır.327 

2. Hz. Peygamber’in Akraba Ve Dostlarına Vefası 

Hz. Peygamber, sekiz yaşında iken, himayesinde olduğu dedesini de kaybedince 

amcası Ebû Talib ona sahip çıkarak, bundan sonraki bakımını amcası üstlenmişti. Ebû 

Talib hanımı Esad kızı Fatıma ile birlikte, Hz. Peygambere yetimliğin acısını 

hissettirmemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ebû Talib’in eşi, Hz. 

Peygamberin bakımına ve korunmasına çok önem vermiş ve onu çoğu zaman kendi 

çocuklarına tercih etmiştir. Risâletin gelmesinden sonraki yıllarda amcası Ebû Talib’in 

eşi Fatıma vefat eder. Hz. Peygamber yengesinin ölüm haberine çok üzülür ve: “Bugün 

sevgili annem vefat etti” diyerek üzüntüsünü dile getirir. Allah Rasûlü, gömleğini kefen 

olarak ona sarar, tekbir getirerek cenaze namazını kıldırır. Yengesinin kabrine önce 

kendisi uzanıp bir süre yatar. Arkadaşları, o güne kadar böyle bir ilgi görmemişlerdi ve 

bu ilginin sebebini Hz. Peygamber’e sordular. O ise şöyle cevap vermişti: “O benim 

annemden sonra annemdi. Onun ölümünden dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum. 

Çünkü onun yanına, yetim bir çocuk olarak sığınmış bulunurken o, çocuklarını aç 

bırakır, beni beslerdi. Benim saçlarımı taramak için kendi çocuklarını bir kenarda 

bırakırdı. Hâsılı o benim annem gibiydi.”328 

Risâleti tebliğe başladıktan sonra, Hz. Peygamber birçok işkenceye maruz 

kalmış, bu sebeple 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmişti. Medine’ye 

hicretten sonra, orada Hz. Peygamber ve Müslümanlar çok amaçla kullanılabilecek, bir 

mescid inşâ etmişlerdi. Medine’deki bu mescidin temizlik işlerini gören yaşlı, zenci bir 

kadın vardı. Bu kadın fakir ve kimsesiz Müslümanlardandı. Hz. Peygamber mescitte üst 

                                                 
326 Müslim, Sahih, c.2, s.1085, Radâ, 47. 
327 Kazıcı, a.g.e., s.125. 
328 Gümüş,  a.g.e., s. 38. 
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üste üç gün onu görmeyince merak etmiş ve sahabeye nerede olduğunu sormuştu. 

Ashab, kadının vefat ettiğini ve onu sessizce gömdüklerini söylemişlerdi. Hz. 

Peygamber de mescide emeği geçen bu kadının ölüm haberinin kendisine de verilmesi 

gerektiğini söylemiştir. Daha sonra bu kadının mezarının başına giden Hz. Peygamber, 

onun için dua etmiş ve cenaze namazını da yeniden kıldırarak ona olan vefâsını 

göstermiştir.329  

Mekke’de kıtlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü günlerin birinde, bir ziyaretçi Hz. 

Peygamberin kapısını çalmıştı. Hz. Peygamber bu sırada Hz. Hatice ile evliydi ve kapıyı 

Hz. Hatice açtı. Kapıyı açan Peygamber eşi, karşısında, fakirliği ve bitkinliği yüzünden 

okunan bedevî bir hanım görmüştü. Bu hanım, kapıyı açan Peygamber zevcesine, eşini 

sormuştu. Hz. Peygamber gelen hanımın sesini duyunca, onun süt annesi Halime 

olduğunu anlamış ve hemen annesini karşılayarak ona ikramlarda bulunmuştu. Süt 

annesinde fakirlikten kaynaklanan bitkinliği gören Hz. Peygamber ona: “Benden sonra 

başınıza ne geldi ey anneciğim?” diye sormuştu. Buna karşılık Hz. Halime: “Kıtlıkla 

karşılaştık ey oğulcuğum! Gök yağmurunu kesti, yer kurudu. Hayvanlar sütten kesildi. 

İnsanlar yardım almak için şehre dağıldı. Ben de yardım edersin ümidi ile sana koştum,” 

demişti. Annesinin bu sözlerini dinleyen Hz. Peygamber, eşi Hatice’ye dönerek: 

“Yanımızda anneme verebileceğimiz ne var?” diye sormuş, cömertlik timsâli Hz. Hatice 

ise: “Yanımızda ona verebilecek her şeyimiz var. Hem sen bu evin efendisisin. Seni 

emzirdiği ve sana baktığı için ona istediğin kadar deve ve koyun verebilirsin,” diyerek 

cevap vermiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, kendisini büyütmede emeği geçen ve 

kendisine annelik yapan bu hanıma 20 koyun, bir de binek devesi vermiş ve ona olan 

vefasını böylece göstermişti.330 

Aynı kıtlık yıllarında, Hz. Peygamber, maddî açıdan zor durumda olan amcası, 

Ebû Talib’in oğlu Hz. Ali’yi yanına alarak, amcasına olan vefâ borcunu biraz olsun 

ödemek istemişti. Amca Ebû Talib, Abdulmuttalib’in ölümü üzerine, Hz. Peygamberi 

himayesine almış ve ölümüne kadar da yeğenine sahip çıkarak, onu korumuştu. Hz. 

Peygamber amcası ve yengesinin kendisine karşı olan iyiliklerini unutmaz ve her 

fırsatta bunu dile getirirdi. 

Ebû Talip, ailesinin kalabalık olması sebebi ile, Mekke’de kıtlık ve kuraklığın 

hüküm sürdüğü yıllarda geçiminde çok sıkıntı çekiyordu. Hz. Peygamber’in, gerek 

                                                 
329 Müslim, Sahih, c.2, s.659, Cenâiz, 71. 
330 Şelûbî,  a.g.e., s. 23. 
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maddî durumu iyi olan Hz. Hatice ile evlenmesi, gerekse kendisinin ticaretle uğraşması, 

maddî durumunu iyileştirmişti. Himâyesinde büyümüş olduğu amcasına yardım etmek 

ve sıkıntılarını gidermek sırası, vefâ borcunu bir nebze olsun ödeme sırası Hz. 

Peygamber’e gelmişti. Onun bu sıkıntıları karşısında duyarsız kalamazdı. Nitekim 

maddi durumu daha iyi olan diğer amcası Abbas’a başvurarak ona, Ebû Talib’in 

çocuklarından bazılarını yanlarına almak sureti ile onun geçim sıkıntısını hafifletmek 

gerektiğini bildirmişti. Amcası Abbas bu teklifi kabul edince, birlikte Ebû Talib’e 

giderek durumu kendisine bildirdiler. Ebû Talip, onların bu teklifini kabul etti. Amca 

Abbas, Cafer’i, Hz. Peygamber ise Hz. Ali’yi yanına almıştı.331 

Hz. Peygamber, çok kapsamlı bir vefâ örneği idi. Onun vefâsı sadece dostlarını, 

eşlerini, eşlerinin ve dostlarının arkadaşlarını değil, sözü, antlaşmayı ve düşmanı bile 

içine alacak kadar geniş bir vefâ idi. Çünkü peygamberliğin en önemli taraflarından biri 

doğruluk ve sadakât, bunların en önemli parçalarından biri de vefâ idi. Bireylerle ve 

toplumsal kitlelerle sürekli münâsebet içerisinde bulunan bir insanın, dikkat etmesi 

gereken unsurlardan birisi de, kişinin karşısındaki insanı değerli bulduğunu 

göstermesidir. Bu da vefâ ile olur ki, böylece bireyler arasında, sevgi meyvesini verir, 

sadakât ve güven ortamı oluşur, hayat düzene girer. Toplumda emniyet ve huzur ortamı 

doğar. 

3. Hz. Peygamber’in Ahde Vefası 

Vefâ sağlam bir kişilik göstergesidir ve büyüklüğün ifadesidir. Nitekim Hz. 

Peygamber, kalbine kök salmış vefâ duygusu ile, peygamberlik öncesi de dahil olmak 

üzere, hayatının her safhasında ahde vefâsını, anlaşmalara, sözleşmelere vefâsını ve 

dostlarına vefâsını göstermiştir. 

Hz. Peygamber, kendisine henüz vahiy gelmemişken, Mekke’lilerin kendisini 

Muhammedu’l-Emîn diyerek vasıflandırdığı gençlik yıllarında bir arkadaşı ile buluşmak 

üzere anlaşmış, onu tam üç gün sözleştikleri yerde beklemişti. Üç gün sonra 

sözleştiklerini hatırlayan arkadaşı, sözleştikleri yere gittiğinde Hz. Peygamber’i orada 

bekler vaziyette bulmuştu. Hz. Peygamber, arkadaşına hiçbir şekilde hakaret edici ve 

kızgınlık göstergesi olan hiçbir şey söylememiş, sadece “Ey delikanlı! Bana sıkıntı 

verdin. Üç gündür seni burada bekliyorum,” demekle yetinmişti.332 
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Sözlerinde ve sevgisinde olduğu kadar, yaptığı antlaşmalara da vefâ gösteren 

Allah Rasûlü, bunun en önemli örneğini de Hudeybiye Antlaşmasında göstermişti. 

Hudeybiye Antlaşmasının maddeleri içerisinde, Müslümanların lehine olmakla birlikte, 

aleyhine gibi görünen bir madde vardı ki, Medine’ye göç etmek isteyenler, Mekke’ye 

geri verilecek, Medine’den Mekke’ye iltihak edenler ise Medine’ye iade 

edilmeyeceklerdi. Hz. Peygamber, bu antlaşmayı İslam’ın geleceğini düşünerek kabul 

etmişti. Müslümanlar ise sebep ve hikmetini anlayamadıkları gerekçesi ile İslam’ın güç 

ve kuvvet kazandığı bir dönemde, böyle bir maddenin kabulünü bir türlü içlerine 

sindirememişler, ama Allah Rasûlü kabul ettiği için râzı olmuşlardı. Antlaşmanın 

müzakerelerinin bitirilip tam yazıya geçirilmek üzere olduğu esnada, Ebû Cendel isimli 

bir müslüman çıkageldi. Koparamadığı zincirlerini sürüye sürüye gelmişti. “Beni kurtar, 

Ya Rasulallah” demişti. Ebû Cendel’in babası, oğlunu Allah’a ve Rasûlüne inandığı 

için, evin bodrumuna zincire vurmuş, o bir fırsatını bulup kaçmış, zincirleri ile birlikte 

oraya kadar gelebilmişti. Gözleri yaşartan bu acıklı manzara karşısında Kureyş 

Antlaşma Heyeti’nin başkanı Süheyl b. Amr, Ebû Cendel’in antlaşma gereği kendisine 

teslim edilmesi gerektiğini söylemiş ve: “Ey Muhammed, bu sana gelmeden önce 

antlaşmamızı yaptık” demişti. Allah Rasûlü de doğru diyerek karşılık verip ve Ebû 

Cendel’i de büyük bir üzüntü içerisinde teselli ederek ve ileride kurtulacağı müjdesini 

vererek, Mekkeli müşriklere iade etmiş ve imzaladığı antlaşmaya sâdık kalmıştır.333 

En güzel vefâ örneği Hz. Peygamber, kendisini büyütmede emeği geçen ilk süt 

annesi Süveybe’yi sık sık ziyarete giderek ona yiyecek ve içecek bir şeyler götürürdü. 

Diğer süt annesi Halime ve süt babası, kendisini ziyarete geldiklerinde hırkasını çıkarıp, 

oturmaları için onların altına sererdi. 

Huneyn Savaşı’nda ele geçirilen esirler arasında süt kardeşi Şeyma ve onun 

yakınları da vardı. Bunu öğrenen Hz. Peygamber, onların hatırını sormuş, onlara 

ikramda bulunmuş, onları âzâd ederek hediyelerle yollamıştır. Bunu öğrenen ashâb da, 

Hz. Peygamber’in süt kardeşinin yakınlarını esir tutmaktan rahatsız olmuşlar ve tüm 

esirleri bir karşılık beklemeksizin serbest bırakmışlardır.334 

Allah Rasûlü, muhacirlere kucak açan ve sahip oldukları her şeyi muhacirle 

paylaşan ensârın iyiliklerini hep takdir etmiş, ashabına da bunu öğütlemiştir. Ölümüne 

yakın, hasta olduğu zamanda, bir ara ayağa kalkabilecek güç bulduğunda mescide giden 
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Hz. Peygamber, muhâciruna şöyle öğütte bulunmuştu: “Ey Muhacirler! Sizlere 

vasiyetim şudur ki, ensara iyi davranın. Çünkü onlar, size iyilikte bulundular, size 

memleketlerini açtılar, sizi evlerinde barındırdılar. Geçim sıkıntısı çektikleri halde sizi 

kendilerine tercih ve mallarına ortak ettiler. Her kim onlar üzerine hâkim olursa, onlara 

iyilikte bulunsun, kusur edenleri olursa onları affetsin,”335 böylece, Medineli ensâra vefâ 

göstermiş, Mekke’yi, 630 yılında fethetmesine rağmen, Medine’de ikâmet etmeye 

devam etmiş ve ensarın toprağında can vermiştir. Bugün hâlâ Medine topraklarında 

bulunan Allah Rasûlü, böylece ensara vefâ borcunu biraz olsun ödemiş ve zor zamanda 

Allah Elçisini yalnız bırakmayan ensarı yalnız bırakmamıştır. 

D. HZ. PEYGAMBER’İN İYİ GEÇİMLİ VE AFFEDİCİ OLMASI 

Hz. Peygamber dünyaya gelmiş insanların en şefkatlisi ve en merhametlisi idi. 

İnsanları affeder, onları bağışlar ve yapmış oldukları kötülükleri onlara hatırlatmazdı. 

Çünkü, bu, Rabbinin bir özelliği idi ve O da Rabbi tarafından terbiye edilmişti. 

Şüphesiz Allah, bütün kullarını affedebilecek kadar sonsuz bir rahmete sahiptir. 

Yeter ki, kul, işlediği günahtan dolayı nedâmet gözyaşı döksün, vicdanı sızlasın, bir 

daha aynı hatayı yapmama noktasında Rabbine söz versin ve azmetsin. Allah o kulunun 

günahını yüzüne vurmaz ve affeder. Nitekim, bir kudsi hadiste;  

“Rahmetimden ve affımdan ümidinizi kesmeyin. Rahmetim gazabımı aşmıştır,” 

buyururlar.336 

Hz. Peygamber de, bu konuda Rabbi gibi davranmış, daima af yolunu tercih 

etmiştir. Çünkü Allahu Teâlâ, bir ayet-i kerimede, “Kolaylığı tut affa sarıl, iyiliği 

tavsiye et, cahillerden de yüz çevir”337 diyerek, Rasûlüne ve onun önderliğinde bütün 

Müslümanlara affetme duygusunun yüceliğini öğretmiş ve af yolunu seçmeyi 

emretmiştir. Bu ayet nazil olduğunda Hz. Peygamber, bunun nasıl anlaşılması 

gerektiğini Cebrail’e sormuş, o da Cenab-ı Hak’tan öğrenerek şu cevabı vermiştir: “Ya 

Muhammed! Allah Sana gelmeyene gitmeni, sana vermeyene vermeni, sana haksızlık 

edeni de bağışlamanı istiyor.”338 

Affetmek, kişinin elinde intikam alma imkanı varken ve sorumlu tutup hesaba 

çekme imkanı varken, bu yola başvurmayıp, hata yapanı bağışlaması demektir. 

                                                 
335 Müslim, Sahih, c.4, s.1949,  Fedâilu’s-Sahâbe, 176. 
336 Müslim, Sahih, c.4, s.2107, Tevbe, 14. 
337 A’râf, 7/199. 
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Affetmek, sağlam bir kişiliğin ve büyük bir ruh yüceliğinin ifadesidir. Ve bu güzel 

meziyet de, insanlık tarihi boyunca en güzel uygulama şeklini Hz. Peygamber’de 

bulmuştur. Hz. Peygamber’in affetme konusundaki hangi uygulamasına bakılırsa 

bakılsın, hayranlık duymaktan ve takdir etmekten daha öte yapacak bir şey yoktur. 

Hz. Peygamber’in İslam’ı yayma uğrunda katlandığı eziyet ve işkencelerin 

sonucunda, İslam dini geniş bir coğrafî alana yayılma imkânı bulmuş, Müslümanlar 

622’de Medine’de bir İslam devleti kurmuş ve zaman içinde de ekonomik refahı 

yakalamışlardı. Artık elinde intikam ve savaş için büyük bir güç bulunan Hz. 

Peygamber’in, bu şartlarda dahî düşmanlarını bağışlaması ve onlara hoşgörü ile 

yaklaşması, O’nu insanlığın zirvesine çıkarmıştır.  

Hz. Peygamber’in bu güzel uygulamaları, ona inanan ve onu sevenlere en güzel 

örnektir. Bugün her türlü maddî imkanı elinde bulunduran insanlık, milyonlarca suçsuz 

ve masum insanı, belli bir dine ve ırka mensup olduğu için acımasızca katlederken, O, 

14 asır önce düşmanlarını bile affetmiş ve yeni bir dini, insanları incitmeden, tüm 

dünyaya örnek teşkil edecek bir kişilikle kabul ettirmiştir. 

Hz. Peygamber, insanlarla iyi geçinmiş, onlara güler yüzle muamele etmiş ve 

onlara tatlı sözlerle karşılık vermiştir. Ashabını da bu konuda uyarmış, müslümanı 

çevresiyle iyi geçinen, kendisi ile hoş geçinilebilen, diğer insanların elinden ve dilinden 

emin olduğu kimse339 olarak tarif etmiştir. 

Eşi Hz. Aişe, Hz. Peygamber’i tarif ederken insanların en naziği, en iyi huylusu 

ve en güleci olduğunu söylemiştir.340 

Hz. Hatice’nin önceki kocasından olan oğlu Hind ise Hz. Peygamberi şöyle 

anlatmıştır: “Rasûl-i Ekrem gayet tatlı huylu, yumuşak tabiatlı idi. Onda sertlik ve 

hırçınlıktan asla eser yoktu. Kimseye kötülüğü dokunmamıştı. Kimsenin izzeti nefsini 

rencide etmemiş, haysiyet ve şerefini kırmamıştır. Birinin şerefini zedeleyici hiçbir söz 

kullanmamıştır. Az da olsa birinden bir iyilik gördü mü, ona teşekkür etmeyi ihmal 

etmemiştir. Şahsı için kimseyi kırmamış, intikam alma yoluna gitmemişti.”341 

Hz. Peygamber, arkadaşlarıyla bizzat kendi çocukları ve aile bireyleri ile 

ilgilendiği kadar ilgilenir, onları arar, gelmeyenleri diğer arkadaşlarına sorardı. Şefkatli 
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bir baba gibi onlara yaklaşır, onların sorunlarını dinler ve çözmeye çalışır, hiçbirini 

diğerine tercih etmezdi. Tebessümle onlara yaklaşır, özür dileyenlerin özrünü kabul 

ederdi. 

Hz. Peygamber’i yakınen tanıyan ve onu en iyi tanıtanlardan biri olan Hz. Ali, 

Allah Rasûlü’nün insanlarla olan münasebetini şöyle anlatır: “Rasûl-i Ekrem söz ve 

davranışlarında, hiçbir zaman haddi aşmamış, çirkin bir söz ve davranışta 

bulunmamıştır. Kötülüğe kötülükle mukabele etmezdi. Affeder ve bağışlardı. Allah 

yolunda cihad ederken müstesnâ hiçbir şeye eli ile vurmamıştır. Hiçbir hizmetçisini ve 

hanımını dövmemiştir. Kendi şahsına yapılan zulümlerden intikam aldığını hiç 

görmedim. Evine girdiği zaman herkes gibi elbisesini temizler, koyunu sağar ve 

kendisine hizmet ederdi. Güler yüzünü ve güzel ahlâkını hiç kimseden esirgemezdi. 

Arkadaşlarını daima arar, aralarında olup biten hadiseleri sorardı. İyiliği över ve 

pekiştirir, ona güç katardı. Kötülüğü zemmeder ve onu zayıf düşürürdü. Oturan bir 

cemaatin yanına gittiğinde, üst tarafa geçmez ve hemen meclisin sonuna otururdu. 

Kendisi ile birlikte oturan herkese değer verirdi, öyle ki, mecliste bulunan herkes 

kendisinden daha itibarlı kişi olmadığını zannederdi. Kendisiyle oturan ya da bir 

ihtiyacı için yanına gelen şahsa dönüp gidinceye kadar sabrederdi. Biri bir istekte 

bulunursa onu hemen yerine getirir, şayet elinde böyle bir imkanı yoksa o zaman da tatlı 

dille anlatırdı. Gönlü ve hoşgörüsü bütün insanlığı içine alacak kadar genişti. Onlara 

şefkatli ve merhametli bir baba olmuştu. Rasûlullah’ın meclisinde hiç kimse ayıplanmaz 

ve hiçbir şahsın kusur ve ayıbı açığa vurulup yayılmazdı. Rasûlullah daima güler yüzlü, 

yumuşak huylu, şefkat ve merhameti, bağışlaması çok bir insandı. Hiç kimsenin ayıp ve 

kusurunu araştırmazdı. Hoşuna gitmeyen şeyleri görmemezlikten gelirdi. Hiç kimsenin 

ümidini kırmazdı. Hoşlanmadığı bir davranış ve sözü sükûtla karşılardı. Kendisini 

insanlarla çekişmekten ve mücadele etmekten, büyüklenmekten men etmişti. Hiç 

kimseyi ne yüzüne karşı kötüler, ne de arkasından çekiştirirdi. Hiç kimsenin ayıp ve 

kusurunu araştırmazdı. Yabancıların konuşmalarında ve sorularındaki kabalık ve 

sertliğe, arkadaşları da kendisi gibi davransın diye sabrederdi.342 

Hz. Peygamber, aile fertlerine, eşlerine ve çocuklarına karşı da son derece 

hoşgörülü, anlayışlı ve affedici idi.  Hz. Aişe’ye, “Rasûlullah evinde ne yapardı?” diye 
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sorulunca O: “Herkes evinde ne yaparsa, onu yapardı. Elbisesini yamar, ayakkabısını 

tamir eder, koyunları sağar, kendi işini kendi yapardı,” demiştir.343 

Yüce Allah, tüm bu özelliklerine dikkat çekerek Kur’an-ı Kerim’de, Rasûlünü 

şöyle tanımlar: “Allah’tan bir rahmet eseridir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer 

sen huysuz ve katı kalpli birisi olsaydın, muhakkak onlar senin etrafından dağılıp 

giderlerdi. Artık onları affet, günahlarının bağışlanması için  Allah’a dua et…”344  

Bu ayet, Hz. Peygamber’in hoşgörü ve iyi geçim konusundaki hayat prensibini 

ortaya koymaktadır. Onun son derece hoşgörülü, yumuşak huylu ve toleranslı 

davranışıdır ki, etrafında bir sevgi seli meydana getirilebilmesine vesile olmuştur. 

Hz. Peygamber engin bir hoşgörüye sahipti. Hoşgörüsü bireysel ve toplumsal 

ilişkilerde karşılıklı anlayışın oluşmasına yönelikti. O; ailesi, komşuları, arkadaşları ve 

çevresindeki bütün insanlara karşı hoşgörülü idi. Güler yüzlü, yumuşak huylu ve son 

derece nazikti. Kaba ve kırıcı değildi. Hata yapanlara kızmaz, kimsenin ayıbını ve 

kusurunu yüzüne vurmazdı. Yanlış bir davranış varsa kim olduklarını belli etmeden, en 

güzel üslûpla uyarıda bulunurdu. Kendisine karşı yapılan yanlışlıkları, uygunsuz kaba 

söz ve davranışları, çirkin hareketleri sabırla karşılayıp bağışlardı. Kimseye kin 

beslemez, kimseden nefret etmezdi. Düşmanları da dahil herkesin iyiliğini isterdi. Eline 

fırsat geçtiğinde de asla intikam almazdı. 

Mekkeli müşrikler, açıktan dâvet başladıktan sonra Hz. Peygamber’i öldürmek 

istemişler, ona her türlü eziyet, işkence ve kötülüğü yapmışlardı. Hz. Peygamber ve 

O’na inananlara boykot uygulamışlar, sonunda onların Mekke’den göç etmelerine sebep 

olmuşlardı. Ancak 630 yılında Mekke feth edildiğinde Hz. Peygamber, Mekke’ye: 

“Bugün size geçmişten dolayı azarlama yok, Allah sizi affetsin. Çünkü O 

merhametlilerin en merhametlisidir.”345 ayetini okuyarak girmiş ve Mekke’li müşrikleri 

de affetmişti. Çünkü Allah Rasûlü’nün ilkesi, “Rasûlüm! Sen af yolunu tut, iyiliği 

emret, cahillerden yüz çevir; onların kusurlarını hoşgör ve onlara yumuşaklıkla davran” 

ayetleri idi.346 

Bir gün bir bedevî, mescidin içinde bir köşede abdestini bozmuştu. Sahâbiler bu 

duruma müdahale etmek istemişlerdi. Hz. Peygamber: “Bırakın, müdahale etmeyin,” 
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buyurdu. Bedevî ihtiyacını görünce de ashâbına, “Gidip, bevlin üzerine su dökün. Siz 

güçlük için değil, kolaylık göstermek için gönderildiniz,” demişti. Sonra da bedeviyi 

çağırmış, tatlı bir üslupla şu hatırlatmada bulunmuştu: “Bu mescidler ne bir idrar, ne de 

başka bir pislik yapmak için yapılmıştır. Bunlar Allah’ı anmak, namaz kılmak ve 

Kur’an okumak için yapılmıştır.”347 

Hz. Peygamber, yeni müslüman olan ve göçebe hayatın kurallarına alışkın olan 

bu bedevînin yapmış olduğu çirkin hareketi, bilgisizliğinden dolayı yaptığını biliyordu. 

Bu sebeple ona doğruyu anlatmak için, güzel bir üslûp kullanmış ve onu hoşgörü ile 

ikaz etmiştir. 

Bir gün Rasûlullah namaz kıldırıyordu. Birisi aniden aksırdı. Muaviye bin 

Hakem es-Sülemî isimli bir sahabi ise aksıran kişiye, “Allah sana merhamet etsin,” diye 

duada bulundu. Muaviye bin Hakem bunu söylerken namazının bozulacağını 

düşünmemişti. Beraberindekiler, “sus” dercesine bakışlarıyla onu kınamışlardı. Namaz 

bitince Rasûlullah, ona yönelmiş ve ne yapılması gerektiğini tatlı bir üslûpla anlatmıştı. 

“Ne kendisinden önce ve ne de sonra Rasûlullah kadar güzel öğreten hiçbir öğretici 

görmedim,” diyen Muaviye bin Hakem, Allah Rasûlü’nün nasıl davrandığını şöyle 

anlatır: “Vallahi beni ne dövdü, ne azarladı ve ne de bana sövdü. Sadece şu namaz var 

ya, kılarken insan sözünden hiçbir şey konuşmamak gerekir. Namaz ancak tesbih, tekbir 

ve Kur’an okumaktan ibarettir.”348 

Bir gün bir bedevî gelip gömleğinin arkasından tutup çekmişti. Böylece 

Gömleğin yakasını yırttı ve Hz. Peygamber’in boynunda kan birikti. Bedevî sonra da 

kaba bir tavırla, “Ya Muhammed! Yanındaki malından şu iki devemi yükle,” demişti. 

Bedevî, çölde göçebe yaşayan, medeni hayattan uzak biriydi. Konuşmasına şöyle devam 

etti: “Çünkü sen, ne kendi malından, ne de babanın malından yükleyecek değilsin.” Az 

sonra Hz. Peygamber, bedeviye: “Söyle bakalım, boynuma yaptığından dolayı sana 

karşı kısas yapılacak mı?” diye sormuştu. Göçebe Arap ise, “Hayır,” diye cevap verdi. 

Hz. Peygamber, “Niçin?” diye sorunca da: “Çünkü sen, kötülüğe kötülükle karşılık 

vermezsin de ondan,” dedi. Hz. Peygamber bunun üzerine gülmüş ve bir adam çağırıp 

bedevînin develerinden birine hurma, birine de arpa yüklenmesini söylemiştir.349 
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Hz. Peygamber, dışarıdaki insanlarla iyi geçindiği gibi hanesinin içinde bulunan 

eşleri ve çocukları ile de iyi geçinirdi. Onları sever, onlara değer verir, onlarla sohbet 

eder ve şakalaşırdı. Her ailede yaşanan ufak tartışmalar, O’nun hane-i saadetinde de 

yaşanırdı. Fakat bu problemler, en güzel şekilde çözüme kavuşturulurdu. 

Bir gün Hz. Aişe ile Hz. Peygamber arasında küçük bir tartışma yaşanmıştı. 

Sonunda eşler konuyu bir hakeme götürmeyi kararlaştırdılar. Hz. Peygamber, hakem 

olarak, Hz. Aişe’nin babası Hz. Ebû Bekir’i önerdi. Hz. Aişe’de bunu kabul etti. Hz. 

Peygamber konuyu Hz. Ebû Bekir’e anlatmaya başlayınca, eşi Hz. Aişe sözünü kesmiş 

ve anlatımında adaletli ol diyerek eşini uyarmıştı. Bu uyarıyı Peygambere karşı önemli 

bir saygısızlık olarak kabul eden Hz. Ebû Bekir kendine hakim olamamış ve kızı 

Aişe’ye bir tokat atmıştı. Hz. Peygamber buna çok üzülmüş ve kaşlarını çatmıştı. Bir 

yandan eşi Aişe’nin burnundan akan kanları silerken, diğer yandan da Hz. Ebû Bekir’e 

şunları söyledi: “Ey Ebû Bekir! Seni hakem kılmaktan maksadımız bu değildi.”350 

Bu olay gösteriyor ki, Hz. Peygamber eşleri ile anlaşmazlığa düşünce, bu sorunu 

en demokratik yolla çözüme kavuşturuyordu. Böyle bir durumda bir babanın kızına 

attığı tokatı bile, merhameti ve şefkati sebebi ile hoş karşılamıyordu. 

Hz. Peygamber insanlara değer verir, onlarla hoş geçinir ve onları affederdi. 

Uhud savaşında dişini kıran, yüzünü yaralayan müşriklere dahi beddua etmemişti. Oysa 

ashab, Uhud savaşında Hz. Peygambere yapılanlara çok öfkelenmiş, “Ya Rasûlallah! 

Beddua etseniz ya!” demişlerdi. Hz. Peygamber ise, “Ben lânetçi olarak gönderilmedim. 

Ben ancak davetçi ve rahmet olarak gönderildim,”351 buyurmuş, hatta onlar için şöyle 

dua etmişti: “Allahım! Benim kavmimi bağışla. Çünkü, onlar gerçeği görmüyorlar. Eğer 

görselerdi böyle yapmazlardı.”352 

Bu örnek, Hz. Peygamber’in affedicilikte zirvede olduğunun en önemli kanıtıdır. 

Şâyet O isteseydi, Mekkeli müşrikler için beddua ederdi de, Rabbi de onun duası 

üzerine, müşrikleri helâk ederdi. Fakat O, bunu yapmadı. Onlara acıdı, “kavmim” 

ifadesi ile de sonsuz şefkat ve merhametini bir defa daha göstermiş oldu. Gerçeği 

bilmedikleri için böyle yaptıklarını söyleyerek onları mazur gördü, affetti ve Allah’ın 

onlara doğruyu göstermesi için dua etti. 
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Hz. Peygamber’in, yıllarca İslam’a karşı savaşmış, Müslümanlara büyük zayiat 

vermiş olan, Mekke ileri gelenlerinden Ebû Süfyan’a karşı sergilediği affedicilik de 

takdire şâyândır. Mekke fethedildiğinde Ebû Süfyan esir alınmış, Allah Rasûlü’nün 

huzuruna getirilmişti. Onun mazide yaptıklarını çok iyi bilen Hz. Ömer, onu 

gördüğünde bağlantısız ve anlaşmasız bir halde ellerine düşen Ebû Süfyan’ın boynunu 

vurmak için izin istemişti. Allah Rasûlü buna izin vermemiş ve Ebû Süfyan’a dönerek, 

“Müslüman olma zamanın gelmedi mi?” diye sormuştu. Bu teklif üzerine Ebû Süfyan, 

İslamiyeti kabul etti, Hz. Peygamber de onu affetti. Bunun üzerine Ebû Süfyan şu 

sözleri söylemekten kendini alamadı: “Anam babam sana feda olsun. Ne kadar sabırlı, 

ne kadar tahammüllüsün, ne kadar bağışlayıcısın! Ne kadar iyisin!” Allah Rasûlü de 

daha sonra ona iltifat olsun diye, “Bugün kim Ebû Süfyan’ın evine sığınırsa, ona 

dokunulmayacaktır,” dedi.353 

Bu ve daha burada zikredilmeyen pek çok örnek, Hz. Peygamberin insanların en 

hoşgörülüsü ve en merhametlisi olduğunun delilidir. Onun merhameti, sevgisi ve affı 

dostları ile birlikte düşmanlarını da içine alacak kadar genişti ve “O” bu yönüyle 

insanlık için eşsiz bir örnektir. 

E. HZ. PEYGAMBER’İN İSTİŞÂREYE ÖNEM VERMESİ 

Hz. Peygamber, Kur’an-ı Kerim’de zikredilen, istişâre emrini, risalet mevzunu 

ilgilendiren meseleler dışında karşılaştığı bazı sorunlarda uygulamıştır. Risâlet dairesi 

içine giren mevzuları, Allahu Teâlâ vahiy göndererek çözüme kavuştururken, bazı 

mevzularda Hz. Peygamber kendi iradesine göre hareket ederdi. Müşavere konusunda 

aşağıdaki ilahi kelamı kendisine rehber edinmişti. 

“Eğer bilmiyorsanız, ilim sahiplerine sorun.” 354 

“Onlar işlerini aralarında müşâvere ile yürütürler.” 355 

“Onlarla iş hususunda danış, istişâre et.” 356 

Kendi iradesine göre hareket ettiği konuların çoğunda da, O ilahî takibin 

altındaydı. Bu sebeple yanlış yapma ihtimali azdı. Allah Rasulü kendi iradesi ve 

düşüncesine göre hükmettiği dünyevi mevzuların bazılarında yanılma payı olabileceğini 

söylemiş, bu gibi mevzularda ümmete açık kapı bırakmıştır. Nitekim, Allah Rasulü bir 
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namazı kıldırırken yanılmış, ashabın bir değişiklik mi oldu sualleri üzerine, “Ben ancak 

bir beşerim, sizin gibi ben de unutup yanılabilirim…”357 demiştir. Kendisine getirilen 

bir dava sebebi ile ”Ben sadece bir beşerim. Sizler bana yargılanmak üzere 

geliyorsunuz. Belki sizin biriniz, delilini getirmekte diğerinizden daha becerikli ve daha 

üstün anlatımlı olabilir. Ben de dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm. 

Kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem, ona cehennemden bir parça 

ayırmış olurum.”358 buyurmuştur. 

Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde ziraatçilerin erkek hurma dallarını dişiler 

üzerine asarak tozlaştırma yaptıklarını görmüş ve ne yaptıklarını sormuştu. Medineliler  

“Öteden beri bunu yapıyorduk” deyince, Hz. Peygamber: “Umarım ki siz bunu 

yapmasanız daha iyi olur” buyurmuştu. Onlarda tozlaştırma yapmayı terk ettiler, bu 

sebeple hurmalar olgunlaşmadan döküldü ve eksik oldu, durumu Allah Rasulüne 

bildirdiklerinde, O şöyle buyurdular.”Ben ancak bir beşerim, size dininize ait bir şey 

emredersem bunu uygulayın, size şahsi görüşten bir şey söylersem ben ancak bir 

beşerim”359 buyurmuştur.  

Toplumsal meselelerin bir kısmında ise Allah, Peygamberinden diğer 

Müslümanlarla istişârede bulunmasını ve onların da fikirlerini alarak hareket etmesini 

istiyordu. Çünkü Hz. Peygamber’in vefatindan sonra İslam dünyası istişâreye ihtiyaç 

duyacaktı ve bu uygulamayı Hz. Peygamber’den bizzat görmüş olmaları, onların 

istişâreyi Allah ve Elçisinin emri sayarak ve isteyerek yerine getirmelerine vesile 

olacaktı. Nitekim bugün, İslam demokrasisi diye adlandırabileceğimiz Şûra, devlet 

yönetimi haline gelmiş, istişâreye açık İslam ülkeleri, bu sayede birlik, beraberlik ve 

düzen şuuruna ulaşmıştır. Her konuda Hz. Peygamber’i örnek alan sahabe, O’nun 

vefatından sonra istişâre ile hareket etmiş, halife seçimi, dinden dönenlerle savaş, 

fethedilen toprakların kullanım şekli gibi, hakkında ayet ve hadis bulunmayan 

hususlarda, hep karşılıklı görüşerek, birbirlerine danışarak çözüm aramışlardır. 

Herhangi bir meselede başkalarının da fikirlerini almak, başkalarına sormak ve 

ilim sahiplerinin fikirlerinden faydalanmak demek olan istişâre sâyesinde, sorunlar 

birden fazla aklın bir araya gelmesi ile ve yoğun bir düşünce gücü ile, yanılma payından 

uzak bir şekilde çözüme kavuşur. İstişâre sayesinde birbirinden üstün olan birden çok 
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aklın bir araya gelmesiyle, işler ehil, güvenilir ve liyâkât sahibi kişiler tarafından 

yürütülür. Böylece olayın sorumluluğu herkesi içine alır ve böylece bireyler birbirlerine 

güven duyarlar. 

Hz. Peygamber, faydalarına binaen hayatının pek çok safhasında müşâvere ile 

hareket etmiş, şu hadisi ile de istişârenin önemine dikkat çekmiştir: 

“Bir millet istişâre ettiği sürece zillete düşmez.”360 

1. Hz. Peygamber’in Ashab İle İstişaresi 

 İstişarenin en güzel misallerini Hz. Peygamber ortaya koymuştur. Dinle ilgili 

konularda vahyi beklediği ve Cenab-ı Hakk’ın buyruğuna göre hareket ettiği halde, 

savaş ve barış gibi toplumun tamamını ilgilendiren, hele savaş gibi ölüm kalım meselesi 

olup vahiyle ilgisi bulunmayan, görüş ve ictihatla halledilen konularda ashabına 

danışmış, onların görüşlerine baş vurmuştur. Bedir’de düşman kervanına saldırıp 

saldırmamak, Uhud gazvesinde şehri içeriden mi savumak yoksa şehir dışına çıkıp 

düşmanla mı savaşmak, Hendek savaşında ise nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği 

konularında hep ashabla istişarede bulunmuş ve çoğunluğun görüşüne göre hareket 

etmiştir. 

Bedir Savaşı öncesinde, ashâbı ile Kureyş kervanını takip eden Allah 

Rasûlü’nün gayesi, geliri Müslümanlara karşı kullanılacak olan, bu kervanın hareketine 

mani olmaktı, Mekke’lilerle harp yapmak değil. Ancak Müslümanlar Zefiran denilen 

yere geldiklerinde, Kureyş’in Mekke’den büyük bir ordu ile, Müslümanlarla savaşmak 

için gelmekte olduğu haberini aldılar. Bu haber üzerine olayın boyutu değişti. Koca 

Mekke ordusuna nasıl karşı duracaklardı. Fakat Medine’ye de dönmek olmazdı. Çünkü 

böyle bir karşılaşmadan kaçarak Medine’ye dönünce, hem Kureyş, hem de Medine’deki 

Yahûdiler, Müslümanlara yükleneceklerdi. Bu yeni durum üzerine Hz. Peygamber 

ashâbı ile istişârede bulundu. İstişâre sonunda Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer, ensâr ve 

muhâcirûn, Allah’ın emrettiği yolda devam etmesini, her halukârda Hz. Peygamber’e 

itaat edeceklerini ve geri dönmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine İslam ordusu, 

müşriklerle karşılaşmak üzere Bedir mevkiine doğru ilerledi. Müslümanlar, Bedir 

kuyularının olduğu yere gelince kumluk bir sahaya indiler. Yürürken insanların ve 

hayvanların ayakları kayıyordu. Kureyş ordusu ise su başına mevzilenmişti. Bu sebeple 

Müslümanlar susuz kalmaktan korktular. Fakat sabaha karşı yağan yağmur 
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Müslümanların yüzünü güldürmüştü. Böylece kumluk arazi, yağmur yağınca biraz 

sertleşmiş, seyir ve hareket de kolaylaşmıştı. Ashabtan, Hubab b. Münzir’in tedbiriyle, 

İslam ordusunun da yeri değiştirilip, daha münasip ve emin bir yere çekilmişti. İlk inilen 

yeri Hubab, uygun bulmamış: “Ya Rasûlallah! Buraya vahiyle mi indin, yoksa bu harp 

durumu işi midir?” diye sorunca, Hz. Peygamber, bunun kendi fikri ve bir harp işi 

olduğunu belirtince, Hubab, Bedir köyünün en sonundaki kuyunun önüne ordugâh 

kurulmasını teklif etti. Hz. Peygamber ve ashâb da bunu kabul etti.361 Yapılan istişâre 

ve alınan ortak karar sayesinde doğru yere mevzilenildi ve Bedir Savaşı zaferle 

sonuçlandı. 

Uhud Savaşı öncesinde ise, Kureyş ordusunun Müslümanlara karşı hazırlandığı 

haberini alan Hz. Peygamber, ashabı ile istişâre etmek üzere harp meclisini toplamıştır. 

Bu harp meclisinde hem muhâcirûn hem de ensâr hazır bulunmuştur. Hz. Peygamber ve 

ashabın ileri gelenlerinin fikri, şehri içeriden müdafa etmekti. Fakat Bedir Harbi’nde 

bulunmayan genç ve delikanlı yiğitler: “Biz Allah’tan bugünü bekledik. Dışarı çıkar, 

düşmanla göğüs göğse döğüşürüz. Eğer dışarı çıkmazsak, düşman bizim korkaklığımıza 

hükmeder, hepten şımararak, Müslümanlar Medine içine sinip karşımıza çıkamadılar, 

derler. Biz ise bunu dedirtmeyiz,” demişlerdir. Hz. Peygamber’in şahsi fikri Medine 

içinde müdafa yapmaktı. Çünkü düşman ordusu kalabalık ve hazırlıklı idi. Kendileri ise 

böyle bir harp için hazırlıklı değillerdi. Hz. Peygamber, savunma savaşı istemesine 

rağmen, ekseriyetin kararını kabul ederek zırhını giymiş ve dışarı çıkmıştır.362  

Hz. Peygamber, Bedir ve Uhud savaşlarında olduğu gibi, Hendek Savaşı 

öncesinde de, meşveret esasına riayet ederek, ashabın ileri gelenlerini, fikir sahiplerini, 

re’yinden faydalanılabilecek kimseleri toplamıştır. Ashabtan bir kısım, Uhud Harbi 

öncesinde olduğu gibi şehri, Medine içinden müdafa etmeyi istedi, bir kısım ise yine 

yüz yüze savaşalım, dediler. Kölelikten âzâd edilmiş bir İranlı olan Selman-ı Farisî ise 

şöyle bir teklifte bulundu: “Müdafaa harplerinde en emin vasıta, şehrin etrafına 

çepeçevre Hendek kazıp, düşmanın geçmesine engel olmaktır. Bu sûretle kuvvetler, 

harp meydanına dağıtılmadan bir yere toplanır, içerden müdafa kolaylaşır.” 

Arabistan’da bu tarz bir müdafa görülmüş bir şey değildi. Fakat Selmân, İran’da bunun 
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tatbik edildiğini, çok iyi neticeler verdiğini anlatınca, bu teklif ma’kul görüldü ve 

ittifakla kabul edildi.363 

2. Kur’an Ve Sünnet’in Kadınlarla İstişareye Bakışı 

Hz. Peygamber, ilahi vahye dayalı, dinî mevzular dışında kalan ailevi 

meselelerde, kendisini ve hanımlarını ilgilendiren mevzularda eşleri ile istişâre eder, 

ashabına da bir kısım meselelerde “kadınlarla istişâre etmeyi” tavsiye ederdi. 

“Kızları hususunda kadınlarla istişâre edin.”364 

“Bakire kızını evlendirmeden önce, babası kızıyla müşâvere etmelidir.”365 

“Dul kadın kendisiyle istişare edilmeden evlendirilmemeli, bâkire kız da izni 

alınmadan nikahlanmamalı.”366 

Hadisler gösteriyor ki, kadının kendisini alakâdar eden, bilhassa evlenme gibi 

şahsî bir meselede fikrinin alınması ve ona uyulması, ısrarla talep edilmektedir. 

Hz. Peygamber’in, kadınlarla istişâreyi teşvik eden hadisleri, Kur’an ayetlerini 

pekiştirmiştir. Nitekim bazı meselelerde kadınlarla istişâre etme, ilahî vahiy ile 

emredilmiştir. 

Çocuğun süt emme müddeti, Kur’an-ı Kerim tarafından iki yıl olarak tespit 

edildikten sonra, aynı ayetin devamında, anne ile baba aralarında istişâre ederek, daha 

önce sütten kesebilecekleri belirtilir. 

“…Ana-baba aralarında istişâre ederek ve anlaşarak, daha önce sütten kesmek 

isterlerse ikisine de sorumluluk yoktur…” 367 

Boşanan kadın ve erkekle ilgili olarak nâzil olan bir ayette ise, yine çocuğun 

emzirilmesi meselesinde, anne ile istişâre edilerek varılacak mutabakatla, annenin bu işi 

ücretle yapabileceği veya başka bir kadın tarafından emzirilebileceği belirtilir. 

“…Çocuğu sizin için emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin, aranızda uygun bir 

şekilde anlaşın, eğer güçlükle karşılaşırsanız, çocuğu başka bir kadın emzirebilir.” 368 
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Kadınlarla istişâre edilmesini tavsiye eden bir diğer Kur’anî ayet ise, Hz. 

Musa’nın çoban olarak tutulması için, Hz. Şuayb’ın kızı tarafından kendisine yapılan 

tekliftir. 

“İki kadından biri: “Babacığım! Onu ücretli olarak tut. Ücretle tuttuklarının en 

iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır,” dedi.” 369 

Hz. Şuayb, kızı tarafından yapılan bu teklifi kabul etmiş ve Hz. Musa’yı çoban 

olarak tutmuştur. 

Kur’an-ı Kerim’de zikredilen, kadınlarla istişâre örneklerinden biri de, Sebe 

Melikesi Belkıs ve ülkesinin ileri gelenleri arasındaki müşâveredir. Hz. Süleyman, Sebe 

Melikesi Belkıs’a Allah’a teslim olmalarını isteyen bir mektup yazar. Bunun üzerine 

Belkıs, askerî komutanlarının da hazır bulunduğu bir mecliste müzakere açar ve onların 

da fikirlerini sorar. “Ey ileri gelenler! Ben Süleyman’dan mühim bir mektup aldım. 

Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ve “Sakın bana asi olmayın, teslim olarak bana 

gelin,” diyor. Ey ileri gelenler! Vermem gereken emir hususunda bana fikrinizi 

söyleyin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça bir iş hakkında kesin bir hüküm 

vermedim.” Meclisteki komutanlar şöyle cevap verirler: “Biz güçlü kimseler ve zorlu 

savaş adamlarıyız, emir senindir, sen emretmene bak!” 

Bunun üzerine Belkıs: “Doğrusu hükümdarlar, bir şehre girdikleri vakit, orasını 

tahrip edip bozarlar, şerefli ahalisini de zelil kılarlar. Süleyman’ın askerlerinin de 

yapacakları budur. Ben onlara bir hediye göndereyim de, elçilerin ne ile döneceklerine 

bir bakayım.” 370 dedi. Bütün bu örnekler Kur’an ve Sünnet’in istişareye ne kadar önem 

verdiğinin açık delilleridir. 

3. Hz. Peygamber’in Eşleri İle İstişare Etmesi 

Hz. Peygamber’in, eşleri ile istişare konusundaki tutumu da, Kur’an ayetlerine 

paralellik arz eder. Zira Hz. Peygamber, birçok defa eşlerinin görüşlerini almış ve 

onların görüşleri ile de amel etmiştir. 

Nitekim; Hz. Peygamber, henüz peygamberliği hususunda bilgi ve yakîn sahibi 

değilken, kendisini nübüvvete hazırlayıcı mahiyette, sık sık bir takım olağanüstü 

durumlara mazhar oluyor ve bunlardan ciddi şekilde korkuyordu. 610 yılı Ramazan 

ayının 27. gecesi nazil olan ilk ayetlerden sonra, gördüklerini ve hissettiği korkuyu eşi 
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Hz. Hatice’ye anlatmış ve bu konuda onun fikrine baş vurmuştur. Hz. Hatice ise sevgili 

eşini şu sözleri ile teskin etmiştir: “Korkma, Allah seni asla mahcup etmez. Çünkü sen 

sözün doğrusunu söylersin, akrabanı gözetirsin, işini görmeyenlerin işini görürsün. 

Fakirlere yardım eder, kimsenin kazandırmayacağını kazandırırsın, komşularına nazik 

ve şefkatli davranırsın. Kimsesizlere evinin kapısını açıp misafir edersin,  felakete 

uğrayanın yardımına koşarsın.”371 Daha sonra ise Hz. Hatice, bu fevkalâde hal hakkında 

bilgi edinmek üzere, Hz. Peygamber ile birlikte, amcasının oğlu Varaka b. Nevfel’e 

gitmiştir. Varaka, Tevrat ve İncil’i okuyan birisiydi. Hristiyan olmuştu. Hz. Peygamber, 

olanları ona anlatınca: “Kuddüs, Kuddüs! Varaka’nın nefsini elinde tutan Allah aşkına 

söylerim ki, eğer bu iş söylediğin gibi ise, sana Musa’ya gelen Namus-u Ekber, büyük 

melek gelmiştir,” demiştir. Ayrıca Varaka: “Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. 

Sana gelen Musa’ya gelen büyük melektir. Sana yalancı diyecekler, seni yurdundan 

çıkaracaklar, seninle harp edecekler. Ben şâyet o günlere yetişirsem, sana Allah için 

yardım ederim,” demiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Onlar beni doğup 

büyüdüğüm yurdumdan çıkaracaklar mı ki?” diye sormuş, Varaka, “Evet” demiştir. 

“Senin gibi, hiçbir peygamber yoktur ki, kavmine gönderilsin de, ona yalancı 

demesinler, ona eziyet etmesinler, onu yurdundan çıkarmasınlar. Bu böyledir.”372 

Böylece, Hz. Peygamber, ilk vahiy şokunu ve korkusunu eşi Hatice ile yaptığı 

istişâre ile üzerinden atmış ve yaşadıklarının, nübüvvetin ilk ışıkları olduğunu bu sâyede 

anlamıştı. 

Hicretin 6. senesinde ise, Müslümanlar, Hz. Peygamber önderliğinde, Zilkâde 

ayında, Kâbe’yi ziyaret etmek maksadıyla, Mekke’ye doğru yola çıkmışlardı. Mekkeli 

müşrikler, Müslümanların Mekke’ye girmesine izin vermediler ve böylece onların 

Kâbe’yi ziyaretine engel oldular. Fakat Müslümanlarla aralarında Hudeybiye 

antlaşmasını imzaladılar. 

Bu antlaşma, müşriklerin, Müslümanları tanıması anlamına geliyordu. Bununla 

birlikte, antlaşmanın şartlarına bakıldığında, Müslümanların bu antlaşmayla bir 

yenilgiyi kabul ettikleri zannediliyordu. Özellikle, Medine’deki Müslümanlardan 

Mekke’ye ilticâ edenler, Müslümanlara iade edilmeyecek; fakat Mekke’den Medine’ye 

velev ki müslüman dahi olsalar iltica edenler, geri verileceklerdir, maddesi 

Müslümanları ümitsizliğe sevk ediyordu. 
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Bu antlaşma ile, ashab çok arzuladıkları halde, Kâbe-i Muazzama’yı ziyaret ve 

tavaftan alıkonmuşlardı. Tüm bunların yanında Hz. Peygamber, bu antlaşma ile, 

görünürde aleyhlerine ama gerçekte lehlerine olan bir takım ağır hükümleri de kabul 

etmiş ve altına imza atmıştı. Sebep ve hikmetlerine, gereği gibi nüfuz edemedikleri için, 

bu durum ashabın gücüne gitmişti. 

Hz. Peygamber, muahede ve musalaha işini bitirdikten sonra, ashâbına: “Artık 

kalkınız, kurbanlıklarınızı kesiniz, sonra başlarınızı traş ediniz” diye seslenmişti. Ne var 

ki, Hz. Peygamber’e sonsuz hürmet ve muhabbetlerine rağmen, sahabîlerin hiçbirisinde 

bu emir karşısında bir hareket görülmedi. Hz. Peygamber, emri iki defa daha tekrarladı, 

ancak ashabta yine hiçbir hareket görülmedi. Bunu gören Hz. Peygamber üzüntü ile, bu 

yolculuk esnasında kendisine iştirak eden eşi  Ümmü Seleme’nin yanına gitti ve: “Ey  

Ümmü Seleme! Nedir şu halkın tutumu? Onlara kurbanlıklarınızı kesiniz, başınızı traş 

ediniz” diye tekrar tekrar söyledim. Fakat hiçbirisi emrime icâbet etmiyor, emrimi 

işittikleri halde sadece yüzüme bakıyorlar,” demişti. 

Müstesnâ bir zekâ ve fazilet sahibi olan Ümmü Seleme ise: “Ey Allah’ın elçisi! 

Bu işi yapmak istiyor musunuz? O halde şimdi dışarı çıkınız. Sonra kurbanlık develeri 

kesinceye ve berberinizi çağırtıp o sizi tıraş edinceye kadar ashabtan hiçbirine bir şey 

söylemeyiniz. Çünkü siz, kurbanınızı kesecek ve tıraş olacak olursanız, onlar mutlaka 

sizi görecek, size uyacak ve kurbanlarını keseceklerdir,” demişti. Bu tavsiye üzerine Hz. 

Peygamber dışarı çıkmış, hiç kimseyle görüşmeden ve hiç kimseye bir şey söylemeden, 

ihramını sağ koltuğu altından çıkarıp sol omzuna atmıştır. Kurbanlık develerini kesmiş 

ve başını, berberine tıraş ettirmiştir. Bunu gören ashab da, Ümmü Seleme’nin dediği 

gibi, derhal kurbanlık develerini kesmeye ve başlarını tıraş etmeye başlamışlardır.373 

Ümmü Seleme, sahip olduğu zekâ ve fazilet ile, böylesine gergin ve kritik bir 

ortamda, Hz. Peygamber’e nasıl hareket etmesi gerektiğinde yardımcı olmuş, Allah 

Rasûlü de, onun arzusuna uygun hareket etmişti. Böylece, istişâre sayesinde, ashabın 

şevk ve gayretleri yeniden harekete geçmiş, ortamdaki güvensizlik, karamsarlık ve 

endişe yerini huzura bırakmıştır. 

Hz. Peygamber’in hayatında, başka bir istişâre örneği de, Beni Mustalik Gazvesi 

dönüşü, Hz. Aişe’ye atılan iftirâ hadisesinde kendini göstermiştir. Münafıklar, ordunun 

mola verdiği bir sırada, Hz. Aişe’nin bir ihtiyacı için ordudan uzaklaşmasını ve daha 

                                                 
373 Suruç, a.g.e., c. 2, s. 142-151. 
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sonra ordudan geri kalmasını fırsat bilerek, onun hakkında asılsız ve çirkin sözler 

yaydılar. 

Hz. Peygamber, bu iftira olayı üzerine zor ve sıkıntılı günler yaşamış, uzun süre 

sessiz kalarak vahiy gelmesini beklemiştir. Vahiy gecikince de, Hz. Aişe ve bu olay 

hakkında geniş bir tahkikata başlamış ve bazı kimseler ile istişârede bulunmuştur. 

Hz. Peygamber ilk olarak, Ali b. Ebi Talip ve Üsame b. Zeyd’i yanına çağırmış, 

vahiy geciktiği için Hz. Aişe ve onun hakkında ortaya atılan ithamlar hakkında onlarla 

istişârede bulunmuştur. Üsame, hanımı hakkında kendi nefsinde bildiği ve gönlünde 

beslemekte olduğu sevgiyi, Hz. Peygamber’e anlatarak, onun hakkında hayırdan başka 

bir şey bilmediğini söylemiştir. 

Ali b. Ebi Talip ise, şöyle cevap vermiştir: “Ya Rasûlallah, Allah sana dünyayı 

dar etmemiştir. Ondan başka birçok kadın vardır. Bununla beraber Aişe’nin cariyesi, 

Beriye’ye de sorunuz, o doğrusunu size söyler,” demiştir. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber, Berire’yi çağırmış ve: “Ey Berire! Sen hanımın Aişe’de sana şüphe veren 

bir hal gördün mü?” diye sormuştur. Berire ise: “Hayır, görmedim. Seni hak peygamber 

olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, ben hanımımdan asla ayıp olarak çıkmış bir 

şey görmedim. Aişe yaş itibarı ile küçük bir kadındı. Bazen hamur yoğururken uyurdu 

da, evin besi koyunu gelip hamuru yerdi,” diyerek Hz. Aişe’nin doğruluğuna şehâdet 

etmiştir.374 

Hz. Ömer ise Allah Rasûlü’nün aynı sorusuna: “Ya Rasûlallah! Aişe kesinlikle 

pâk ve temizdir. Ona açık bir iftira atılmıştır” diyerek cevap vermiştir. Allah Rasûlü 

nereden bildiğini sorunca da şöyle söylemiştir: “Ey Allah’ın Rasûlü! Sen bir gün namaz 

kılıyordun. Sonradan öğreniyoruz, haberin olmadan takunyanın bir kenarına biraz pislik 

sıçramış… ve sen bu vaziyette namaza durunca, hemen Cibril gelip durumu sana haber 

verdi ve takunyalarını çıkar, dedi. Şimdi, Cenâb-ı Hak, senin takunyana sıçramış küçük 

bir pisliği sana haber verir de, böyle bir suç işleyen kadını sana hiç helâl eder mi? Hayır, 

ya Rasûlallah! Muhakkak Cibril gelecek ve Aişe’nin ne denli iffetli bir kadın olduğunu 

sana haber verecektir.”375 

Hz. Peygamber’in eşlerinden Zeynep bintu Cahş ise; Allah Rasûlü’nün “Ey 

Zeynep! Aişe hakkında ne bildin ve ne gördün?” sorusuna şöyle cevap vermiştir: “Ey 

                                                 
374 Müslim, Sahih, c.4, s.2129, Tevbe, 56. 
375 Gülen, a.g.e., c. 2, s.127-128. 
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Allah’ın Elçisi! Ben kulağımı işitmediğim, gözümü de görmediğim şeyden muhafaza 

ederim. Allah’a yemin ederim ki, ben Aişe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem.”376 

Zikredilen ayet-i kerimeler, örneğini sünnette bulan uygulamalar ve Hz. 

Peygamber’in hadisleri, istişârenin doğruya ulaşmada ne denli önemli bir yöntem 

olduğunu, hem şahsî meselelerde, hem de başkalarını alakâdar eden mevzularda ilim 

sahiplerinin de fikirlerini alarak hareket etmenin yanılma payını en aza indirgediğini 

göstermektedir. 

                                                 
376 Müslim, Sahih, c.4, s.2129, Tevbe, 56. 
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SONUÇ 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Hz. Peygamber’i örnek edinmek, O’nun ahlâkıyla 

ahlâklanmak Yüce Rabbimizin bir emridir. Hangi asırda yaşarsak yaşayalım, hangi 

devirde bulunursak bulunalım, önümüzde cereyan eden hâdiseler hangi cinsten olursa 

olsun, bizlere düşen görev; Hz. Peygamber’in getirdiği prensipleri benimseyip, 

hayatımızı O’nun hayat felsefesine uygun hâle getirip, O’nun gibi düşünen, O’nun gibi 

yaşayan, O’nun gibi ibadet eden iyi bir kul ve Müslüman olmaya ve bu uğurda 

elimizden gelen gayreti göstermeye çalışmaktır. 

Hz. Peygamber’in hayatı incelendiğinde görülür ki, O, örnek kişi, örnek aile 

reisi, örnek davetçi, örnek arkadaş, örnek yönetici, örnek imam olmuş, tüm yönleriyle 

ümmetine örneklik teşkil etmiştir. Peygamberler, insanlar kendilerine tabi olsunlar ve 

hayatlarını onları örnek alarak şekillendirsinler diye görevlendirilmişlerdir. Onlar, yüce 

Allah’ın insanlar için belirlediği örnek ve model şahsiyetlerdir.  

Hz. Peygamber’in aile hayatı, siyaset, ekonomi, hukuk, ahlâk, âdâb, eğitim gibi 

konulardaki uygulamaları, O’nun sünnetinin sosyal boyutunu teşkil eder. Bu yönüyle 

Hz. Peygamber (sav), hem toplumun lideri, hem de toplumun üyesi olarak, mükemmel 

bir İslâm toplumunun nasıl olması gerektiğini pratik olarak bizlere göstermiştir. 

Hz. Peygamber’in örnek ahlâkını, ferdî ve sosyal hayatımızın temeline 

koymalıyız. O’nun şefkatini, affediciliğini, müsamahasını, kolaylaştırıcılığını, 

yardımseverliğini, alçak gönüllülüğünü, dürüstlüğünü, sözüne sadakatini, hilmini, 

cesaretini, iktisadını, dünyanın geçici menfaatlerine değer vermeyişini, zühdünü, 

şükrünü, sabrını, azmini, sebatını, tevekkülünü, teslimiyetini, cana yakınlığını, tatlı 

dilliliğini, inceliğini, zarafetini, vakarını, izzetini, teennisini, yiğitliğini, emanete 

riayetini, elhasıl burada sayamayacağımız bütün güzel hasletlerini içimize sindirip, 

karakter hâline getirmeyi hayat gayesi edinmeliyiz.  

Bir kimsenin aile hayatı, onun ahlakının, davranışlarının ve karakterinin gerçek 

aynasıdır. İnsanın ev dışında ve sosyal hayattaki bütün hareketlerini yapmacık 

göstermesi mümkündür. Hatta kişi, evdeki tutum ve davranışlarının aksine dışarıda 

kendisini, olduğundan farklı gösterebilir. Fakat gerçek kişiliğini, ailesinden saklamayı 

uzun müddet başaramaz. Aile, kişiliğin müspet veya menfi yönden oluştuğu bir 

kurumdur. Kişinin, karakteri hakkında en sağlıklı malumat, aile hayatının 

araştırılmasıyla elde edilir. Kişinin diğer insanlara anlattığı, şefkat, merhamet, 
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cömertlik, ahde vefa gibi insanı yücelten değerleri, kendi hayatında nasıl tatbik ettiği 

anlaşılması için aile hayatı, önemli ve şaşmaz bir ölçüdür.  

İşte Peygamberimizin hayatı, bu ölçüler içinde değerlendirdiğimiz de, 

yeryüzünde gelmiş geçmiş ve gelecek bütün hanelerin, kurulacak bütün yuvaların en 

sade, en mutlu, en samimi, en bahtiyar ve en feyizlisi, onun hanesinin olduğunu 

müşahede ederiz. Onun hanesi her zaman saadet ve huzur doluydu. Belki bu hane, 

maddi imkânlar açısından, dünyanın en fakir hanelerinden biriydi; çünkü günler, aylar 

geçerdi de, onun hanesinde bir sıcak çorba bile pişmezdi. Onun ailesinde şefkat, 

merhamet, ünsiyet, ülfet ve muhabbet hâkimdi. Hiçbir kimse, çocuklarını, hiçbir evlat 

da babasını onlar kadar sevmemiştir. Hiçbir hanım kocasına, Hz. Peygamberin 

hanımlarının Resulullaha duyduğu sevgi kadar, hiçbir kimse de hanımlarına, Hz. 

Peygamberin hanımlarına gösterdiği sevgi, nezaket kadar ahlaki bir tavır 

sergileyememiştir. 

Onun tebliğ ettiği din, dünyanın hiçbir döneminde kadına verilmeyen değeri 

verdi. Kadını içinde bulunduğu insanlık dışı konumdan çekip alarak hanımefendi 

sıfatına kavuşturdu. Kadın, bir eş ve bir anne olarak O’nunla değer buldu. 

Yüce Allah’ın, “Andolsun, Allah’ın Rasûlü’nde sizin için en mükemmel bir 

örnek vardır”377 diyerek övdüğü güzel ahlâkı, eşi Hz. Aişe’nin tarifi ile “Kur’an’dan 

ibaretti”378. Onun Kur’an’ın benimsediklerinden hoşlanmak ve yasakladıklarından da 

uzak durmaktan ibaret olan davranışlarının, beşer oluşu da göz önünde bulundurularak, 

insanlığa hitap eden bir yönünün muhakkak bulunduğunu ve bu sebeple insanlık için en 

güzel örnek olduğunu unutmamak gerekir. 

Hz. Muhammed, yüce ahlâkı sayesinde insanî ilişkilerinde doğru sözlü, 

akrabalarını gözeten, zor durumda olanların işini gören, fakirlere yardım eden, 

komşularına karşı nazik ve şefkatli davranan, kimsesizlere evini açıp misafir eden, 

felâkete uğrayanların yardımına koşan merhameti ve bağışlaması bol bir peygamberdi. 

Her konuda en güzelin örneğini veren Hz. Peygamber, ideal bir aileye 

kavuşmada da yegâne kaynaktı. Evinde, eşlerine ve çocuklarına karşı kaba ve katı 

yürekli olmayıp, onlara sonsuz bir sevgi ve merhametle muamele ederdi. Hanımlarına 

karşı adil ve anlayışlı davranır, onların kıskançlıktan ve sabırsızlıktan kaynaklanan hoş 

                                                 
377 Ahzab, 33/21 
378 Müslim, Sahih, c.1, s.513, Salatu’l- Musafirin, 13. 
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olmayan bazı davranışlarına da sabırla mukabelede bulunur, bunların kadın fıtratından 

geldiği gerekçesi ile onları incitmezdi. Evdeki bütün işlerde eşlerine yardımcı olur, 

kendisine bir ayrıcalık tanınmasına izin vermezdi. Hz. Peygamberin birden fazla 

hanımla evlenmesi ve evinde ara sıra da olsa bazı kıskançlıkların ve tartışmaların 

yaşanması, inananlar açısından büyük faydaları olan olaylardır. Çünkü O, bu meseleleri 

çözmekle ve hanımlarına yaklaşım tarzı ile aile içi sorunların nasıl çözüme 

kavuşturulacağını, aile içi düzenin nasıl sağlanacağını ve sağlam bir toplumun nasıl 

kurulacağını öğretmiştir. 

Huzur ve saadet kaynaklı aileler ve toplumlar oluşturmak istiyorsak, din 

deyince, sünnet deyince ibadet hayatımızı ilgilendiren muayyen tezahürlerin ötesine 

geçip medeni ve sosyal hayatımızın her safhasını yönlendirmek için kendisinde en iyi 

örnekler bulunan Hz. Peygamber’in hayatını incelememiz, örnekleri ondan almamız 

gerekmektedir. 

İşte bu nedenle insanlık için en güzel örnek Hz. Peygamber’dir ve kıyamete 

kadar her konuda olduğu gibi örnek aile reisi olmasıyla da gelecek bütün çağların 

insanlarına ışık tutacak, huzur ve saadet verecek, bütün problemlerini çözecek şekilde 

önümüzde durmaktadır. 
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