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İnsanlara Değer Verirdi Güvenilir Bir İnsandı Bilgiye Önem Verirdi 

Danışarak İş Yapardı 
Merhametli, Hoşgörülü 

ve Affediciydi 
Çalışmayı Sever ve 

Zamanı İyi Değerlendirirdi 

Sabırlı ve Cesaretliydi Hakkı Gözetirdi 
Doğayı ve Hayvanları 

Severdi 



AYETLER

 “...Ey insanlar! Rabb’iniz birdir, atanız da birdir; hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem 

ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan korkup çekinenizdir. 

Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur.”

 “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”

 “ Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle 

tanışmanız için sizi halklar ve kabileler ( şeklinde ) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin 

en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. “ (Hucurat, 13)

 “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize 

bakar.”

(Takva; Allah’a karşı gelmekten, dünya ve ahirette insana zarar verecek inanç, 

söz ve davranışlardan, günahlardan sakınmak anlamına gelir.)

HADİSLER

Hz. Muhammed (sav), İnsanlara Değer Verirdi 
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 Hz. Muhammed ve arkadaşları otururken bir cenaze geçer. O, cenazeyi 

görünce hemen ayağa kalkar. Yanındakiler ona, ölen kişinin Müslüman 

olmadığını söylerler. Hz. Peygamber, onlara; “Bu da bir insan değil mi?”

buyurarak hangi inançtan olursa olsun insana insan olduğu için değer verilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. 
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 Yaşlı bir kadın "Ey Allah'ın Resulü, sana anlatacak bazı sorunlarım var. Yanıma 

gelir misin?" der. Peygamberimiz de "Medine'nin neresine dersen geleyim. 

Derdini söyle, dinleyip sana yardımcı olayım." diyerek toplumdaki yaşlılara 

nasıl davranılması gerektiği konusunda bize örnek olmuştur.

 Yemek sırasında Peygamberimizin kurumuş, bozulmuş hurmaları elinde 

biriktirdiğini gören bir kişi "Verin, onları ben yiyeyim." deyince 

Hz. Muhammed, "Ben kendim için hoş görmediğim bir şeyi sizin için asla 

istemem." demiştir.

 Hz. Muhammed, insanlara karşı saygılı, anlayışlı ve nazik davranırdı. O, 

zengin fakir ayrımı yapmaz, kimseyi hor görmezdi. Karşılaştığı insanlara 

güler yüzle davranır, onlarla  selamlaşır ve onların hâl ve hatırını sorardı. 

Konuşurken muhatabının yüzüne bakardı. 

selamlaşır hâl ve hatırını
yüzüne bakardı.

güler yüzle

Hz. Muhammed (sav), İnsanlara Değer Verirdi 



Hz. Muhammed, İnsanlara Değer Verirdi 

Hz. Muhammed (sav), birçok güzel davranışı Müslümanın Müslümana karşı 

görevi olarak belirtmiştir.

Davete katılmak

Allah sağlık afiyet 
versin.

Hapşuu! 
Elhamdülillah

öğüt
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 «Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa, nesebi, soyu onu kurtaramaz, yükseltemez, 

ilerletemez» buyurarak insanlar arasında nesep, soy, ırk ayrımı yapmanın 

yanlışlığına vurgu yapmış ve üstünlüğün davranış güzelliğinde olduğuna dikkat 

çekmiştir. «Allah’ın yüz ve beden güzelliğimize değil kalp güzelliğimize 

bakacağını» hatırlatmıştır.

 Hz. Bilâl-i Habeşî’yi "siyah kadının oğlu" diyerek derisinin renginden dolayı 

küçümseyen ve onu üzen Hz. Ebu Zer’e, Hz. Peygamber, "Sende hâlâ cahiliye 

âdetleri görüyorum" diyerek onun tutumunu eleştirmiştir. Söylediğinden 

pişmanlık duyan Hz. Ebu Zer, Hz. Bilâl’e gelerek kendisini affettirmiştir.

 Hz. Muhammed, çocuklara değer verirdi. Bir gün çocuklardan birisinin çok 

sevdiği serçesi ölmüştü. Bunu haber alan peygamberimizin teselli etmek için 

onun evine taziye ziyaretinde bulunması üzüntülü olan çocuğu çok mutlu 

etmişti. Yakınlarındaki kimselerin ailesinde birisi öldüğünde bile taziyesine 

gitmeyen günümüz insanına bu önemli bir derstir.

 Hz. Muhammed, «Cennette ferahlık ve sevinç evi denilen öyle gösterişli bir yer 

vardır ki, oraya yalnız çocukları sevindirenler girebilir.» buyurarak çocukları 

mutlu etmenin, «Küçük çocuğu olan onun hatırı için çocuklaşsın.» buyurarak da 

çocuklarla ilgilenmenin, onlarla oyunlar oynamanın önemini vurgulamıştır.

Hz. Muhammed (sav), İnsanlara Değer Verirdi 
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Hz. Muhammed (sav), İnsanlara Değer Verirdi 

 İkrime ve babası Ebu Cehil Müslümanların baş düşmanı idi. Yaptıklarından 
pişman olan İkrime, Hz. Muhammed’in yanına gelmek ister. Peygamberimiz, 
«İkrime’nin babası hakkında yakışıksız sözler söyleyerek onu incitmeyin» diye 
yanındakileri uyarır. Çekinerek gelen İkrime, sevgi dolu sözlerle karşılanınca, 
"Yaşadığım sürece Allah Rasulü'nün bu davranışını hiç unutamadım" der. 

 İslâm dininde İnsan değerli bir varlıktır. Kur’an-ı Kerim’de «Bir insanı öldüren 

tüm insanları öldürmüş, bir insanı yaşatan da tüm insanları yaşatmış gibidir» 

buyurulmaktadır.

 Kızları dışlayan, kız çocuğu sahibi olmaktan utanan ve diri diri gömen «Cahiliye 

dönemi» insanlarına, Hz. Muhammed, “Kız evlatlarını güzel bir şekilde 

yetiştirmeleri karşılığında cenneti müjdelemiştir.” Anne olduklarında ise, onlara 

hak ettikleri değeri vermeden cennetin elde edilemeyeceğini vurgulamak için 

“Cennet annelerin ayakları altındadır” buyurmuştur.

 Peygamberimiz «birbirimizi sevmeyi, selamı aramızda yaymayı, kendimiz 

için sevdiğimiz ve istediğimiz şeyleri diğer insanlar içinde sevip, istemeyi 

gerçek imana kavuşmanın yolları olarak» göstermiştir.
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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