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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 
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MERHAMET AFFETMEHOŞGÖRÜ

BAĞIŞLAMA ŞEFKATMÜSAMAHA

RAHMET

ACIMA

 “And olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sıkıntıya uğramanız ona çok 

ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe, 128)

 “Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Allah sizin kalbinizden merhameti çıkardı 

ise ben ne yapabilirim.”

 “(Ey peygamber) Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, 

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

bağışlanmaları için dua et...” (Âl-i İmrân, 159)

 “Ben ancak insanlığa rahmet olarak gönderildim.” (Enbiyâ, 107)

Hz. Muhammed (sav), Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi

 “Hoşgörülü ol ki hoş görülesin.”

 «Anlayış ve hoşgörünün bulunduğu yer güzelleşir. Bunların olmadığı yer ise çirkinleşir.»

 “Sen öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.”  
(Gâşiye, 21-22)
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Hz. Muhammed (sav), Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi

 İslâm’ı anlatmak için Hz. Zeyd ile birlikte gitiği Taif’te, Hz. Muhammed’in

geçeceği yollara dikenler dökmüş ve Onu taşlamışlardı. Efendimiz yaralanmıştı ve

yaşadıkları Onu çok üzmüştü. Bu durumda bile, “Rabb’im, halkımı bağışla, onlar

ne yaptıklarının farkında değiller.” diye onlar için dua etmişti. Onlar taş atmak için,

Efendimiz ise onlara dua için ellerini havaya kaldırmıştı.

 Hz. Peygamber bir gün torunu Hasan’ı sevmiş ve yanağından öpmüştü. Onu

gören bir sahabe, “Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmüş değilim.” deyince, ona

“Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Allah sizin kalbinizden merhameti

çıkardı ise ben ne yapabilirim.” demiştir.

 Küçük yaşlarda Hz. Muhammed’in yanında kalmaya başlayan Hz. Enes, 10 yıl

kadar onun yanında bulunduğunu, bir kez bile olsa kendisini azarlamadığını

anlatmıştır. Bir defasında verilen bir işi arkadaşlarıyla oyuna dalıp yerine

getirmeyi unuttuğunu, Hz. Peygamberin gelip onu kırmadan, «Enesciğim,

söylediğim yere gittin mi?» diyerek kibarca hatırlattığını anlatır.

 Peygamberimiz çocuklara karşı da çok şefkatli ve merhametliydi. Onlara

selam verir, hâl ve hatırlarını sorar ve onlarla ilgilenirdi. Torunlarını sırtına

alır, onlarla oyunlar oynar ve onları eğlendirirdi. Bir defasında torunlarını

dizlerine oturtmuş onları sevmiş, “Allah’ım ben onları seviyor ve onlara

merhamet ediyorum. Sen de onlara merhamet et.” diye dua etmiştir.



Hz. Muhammed (sav), Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi

 Küçük yaşlarda vefat eden oğlu İbrahim için göz yaşı döktüğünü görüp

şaşıran kişiye “Göz yaşarır, yürek sızlar. Ancak biz Rabbi’mizin

hoşuna gitmeyen bir söz söylemeyiz.» buyurmuştur. O, buna benzer

pek çok acıyla karşılaşmış ve bir insan olarak yaşadıklarından derin

üzüntü duymuştur. Ancak bu hüznün Allah’a isyana düşmeden olgunlukla

yaşanması huşunda da bizlere örnek olmuştur.

Şimdi seni ananlar, Anıyor ağlar gibi... Ey yetimler yetimi, Ey garipler garibi!

Düşkünlerin kanadıydın, Yoksulların sahibi. Nerde kaldın ey Rasul, Nerde kaldın ey Nebi!
Arif Nihat ASYA 

 Hz. Muhammed (sav), yoksul ve kimsesiz kişilerin eğitimiyle ayrıca ilgilenmiş

onların toplum dışına itilmelerine asla izin vermemiştir. O yoksulluğu ve yetimliği

çok iyi bildiği için Mescid-i Nebi’nin yanında kimsesizlerin kalabileceği, eğitim

görebileceği bir yer (suffe) yaptırmıştır. Buradan yetişenler (Asahab-ı suffe)

toplumu aydınlatan birer eğitimci olmuşlardır.

 Kendisi de yetim büyüyen Peygamberimiz, yetimlere güzel davranılması

istemiştir. O, yetim malı yemeyi, helak edici şey olarak saymış, «Yetime

merhamet et, onun başını okşa ve ona yediğinden yedir. Kalbin

yumuşar.» buyurmuştur ve hayatı boyunca, “Öyleyse yetimi sakın

ezme. İsteyeni de sakın azarlama» ayetine uygun yaşamıştır.
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Hz. Muhammed (sav), Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi

Kötülük yapanlara karşı «beddua» etmesi istenildiğinde, Peygamber Efendimiz 
«marifet cehenneme insan göndermek değil, cennete insan kazandırmaktır»
diyerek kötülük yapanların doğruyu bulmaları için onlara dua ederdi.

“Ben lânet eden biri olarak değil, âlemlere rahmet olarak gönderildim” buyuran 
Peygamberimiz, Mekke'nin fethinde korku ve mahcubiyet içinde bekleyen 
Müşriklere «serbest olduklarını, onlara dokunulmayacağını» söyleyerek engin 
merhametiyle muamelede bulunmuştur.

Hz. Muhammed (sav), “Benim isteğim sizin sadece kendi aranızda  merhametli 

olmanız değil, sizlerin Allah’ın bütün yarattıklarına karşı merhametli olmanızdır.”  

buyurarak evrensel bir merhamet mesajı vermiştir.

Peygamberimiz savaşta, çocuklara, kadınlara, çevreye zarar verilmemesini 

istemiştir. "Düşmanların çocukları bile olsalar, çocuklar sizden iyidirler. Çocukları 

sakın öldürmeyin." buyurarak, çocukların günahsız olduğuna vurgu yapmıştır.

Bir gün bir grup rahip Hz. Muhammed’i ziyarete geldiler. İkindi vaktiydi ki 
Hıristiyan rahipler mescidin doğu tarafına yönelerek ibadet yapmaya başladılar. 
Bazı Müslümanlar onlara engel olmak istedi ama Peygamberimiz engin 
hoşgörüsüyle onların kendi ibadetlerini yapmalarına izin verilmesini sağladı.
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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