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HZ. MUHAMMED                   

    (S.A.V) 

 



 
“Ey Muhammed! Biz seni ancak 

alemlere rahmet olarak 
gönderdik.” (Enbiya; 107) 

“Ey Peygamber! Biz seni 
hakikaten bir şahit, bir müjdeci 
ve bir uyarıcı; Allah'ın izniyle 

O'na çağıran, nurlandıran bir ışık 
olarak göndermişizdir.” (Ahzab;45-46) 



ASHABIN DİLİNDEN 
HZ PEYGAMBER 

 



 “O’nun ahlakı Kur’an’dı.” 

 “O, daima güler yüzlü, yumuşak huylu 
idi.” 

 “O, insanların eli en açık, gönlü en geniş 
ve şivesi en düzgün olanı, yüklendiği işi 
en iyi şekilde ifa edeni, en yumuşak 
huyluları ve sohbeti en güzel olanıydı.”  



• “O, (birlikte) oturduğu kimselerin her 
biriyle ilgilenir, farklı muamele ettiği 
izlenimi vermezdi.” 
 “O, ashabını özler, (göremediği 
zaman) sorardı.” 
 “O, daima doğruların yanındaydı, 
başkasını kabul etmezdi.” 



• “O, kimsenin sözünü kesmez, 
bitirinceye kadar beklerdi.” 
“O, ileri gelen kimselerle de sade 
vatandaşlarla da eşit şekilde 
konuşurdu. Onlardan hiçbir şeyi 
saklamazdı.”  
“O, şaka yapardı ama sadece doğru 
olanı söylerdi.” 



“O, hiçbir zaman şahsı için kin 
tutmazdı. Bir şeye kızarsa Kur’an 
kızdığı için kızar, beğenirse Kur’an 
beğendiği için beğenirdi.”          
“O, insanların en lütufkârıdır. Bir 
köleyi, bir çocuğu dahi geri 
çevirmezdi. Biri ile musafaha 
ettiği zaman, elini tutan kimse 
bırakmadıkça elini bırakmazdı.” 
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KARDEŞLERİMİZİN HAKLARI 

• KARDEŞLERİMİZ: 

• İNSANLIK KARDEŞİ 

• MÜSLÜMAN KARDEŞ 

• KAN KARDEŞİ 

 

 



• İnsan olarak KARDEŞLERİMİZ: 
• Hepimiz Hz. Adem’den geldik. 
• Irkçılık, kabilecilik, hemşericilik haramdır. 
• Kadın erkek eşittir. 

 
• "Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir 

dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi 
boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en 
değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok 
sakınanınızdır..." Hucurât, 49 / 13. 
 



KARDEŞLERİMİZİN HAKLARI 

• MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR: 

• ENSAR MUHACİR KARDEŞLİĞİ 

• Yermükteki  fedakarlık 

 



• Kardeşler, birbirlerini tamamlayan bir bütünün parçaları 
gibidir. Hiçbir şey, bu birliği bozmamalı, kardeşleri 
birbirlerinden uzaklaştırmamalıdır. Büyük kardeşler, 
küçükler için anne-baba gibidir. Peygamberimiz, 
“Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı, 
babanın çocuğu üzerindeki hakkı gibidir.” 
buyurmaktadır. Bu sebeple küçükler, büyüklerine saygı 
göstermeli, onlara karşı gelmemeli, kırıcı söz ve 
davranışlardan kaçınmalıdır. Büyük kardeşler de, 
küçükleri sevmeli ve şefkatle korumalıdır. Bu konuda 
Sevgili Peygamberimiz, bizi şöyle uyarmaktadır: 
“Büyüklerine saygı göstermeyen ve küçüklerine 
merhamet etmeyenler bizden değildir.” 
 



KARDEŞLERİMİZİN HAKLARI 

İyiliğini İstemek 

  Kardeşlik¸ iyilik ve samimiyet üzerine  kurulur.  
Bu nedenle¸ Müslüman¸ sevdiği arkadaşının 
iyiliğini istemeli¸ yardım etmeli   onu  malı¸ dili, 
kalbi ve davranışlarıyla desteklemelidir.      



 Kalp kalbe karşıdır.  

Dostluk, duyguların karşılıklı olması ile 

kurulur. Bu sebeple, bizim dostumuza 

karşı hissettiğimizi dostlarımız da bizim 

için hisseder. 



 
 İyiliğini İstemek 

 
 

• Ebü’d-Derdâ (r.a.)Resûlullah (sav)’i şöyle buyururken 
dinlediğini söylemiştir: 

“Kim gıyabında bir din kardeşi için 
dua ederse, mutlaka melek ona, 
aynı şeyler sana da verilsin, diye 
dua eder.”  

• (Müslim, “Zikir”, 86.  Ayrıca bk.  Ebû Dâvûd, “Vitir”, 
29.) 

 



     "Ey Rabbimiz! Beni¸ anamı¸ babamı ve bütün  
inananları bağışla." 



 
Yük Olmamak 

 
    Kardeşler arasında elbette 

karşılıklı yardımlaşma vardır. 
Gerektiğinde kardeşler, dostlar 
yardımlaşırlar. Ancak dostumuza 
yük olmamak gerekir.  
 



 
İstetmeden Yardımına Koşmak 

 
  Dostluğun    gereklerinden    biri    de    

dostumuz bizden  bir  şey  
istemeden onun  ihtiyacını yerine 
getirmek  ve  yardım  etmektir.   
Yardım  ise  güler yüzle¸  seve seve  
koştuğunu   belli ederek ve  ona 
sevgisini hissettirerek yapılmalıdır.  

      (İhyâ¸ c.II¸ s.414) 

 



Peygamberimize bir gün bir 

adam gelir.: “Ben akrabalarımı 

ziyaret ediyorum ama onlar 

beni ziyaret etmiyorlardır”. 

Bunun üzerine 

Peygamberimiz,  

« Olsun, sen onları ziyaret 

etmeye devam ettiğin sürece 

Allah, seninledir » 

 
[Nevevî, Riyazus Salihîn, çev.:H.Hüsnü 

Erdem, c.1, s.351.]  

cevabını verir.  

 
 

[9] 

 

 

 

Peygamberimiz, akrabalarını 

sık sık ziyaret ederdi. Onlara 

iyilik ve ikramda bulunurdu. 

Gençlik döneminde ticaretle 

uğraşırken, yola çıkmadan 

önce akrabalarını ziyaret 

eder, dönüşte hediyeler 

getirirdi. Akrabalar arasında 

meydana gelen 

kırgınlıklarda arabuluculuk 

yapardı. Küs olanlar varsa 

onları barıştırırdı. 
 
 

ZİYARET ETMEK 
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“Allah’a ve ahiret gününe inanan, 

misafirlerine ikram etsin.”[Buharî, Edep, s. 31.]  

 

 

 

 

PEYGAMBERİMİZ MİSAFİRİ 

SEVERDİ 
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Bir gün, peygamberimizin 

kapısına bir ihtiyaç sahibi geldi. 

O anda evde ona verecek bir 

şey yoktu. Komşularından yarım 

ölçek buğday ödünç aldı ve 

ihtiyaç sahibine verdi. Bir 

defasında bir alacaklı, alacağını 

istemeye gelince, 

peygamberimiz eşine şöyle 

dedi: "Ona bir ölçek buğday 

veriniz. Yarısı borcumuz için, 

diğer yarısı ise bizim ikramımız 

olsun." [Afzalur Rahman, Hz. Muhammed Sallallahu 

Aleyhi Vessellem (Sîret Ansiklopedisi), c.3, s.257.] 

Peygamberimiz insanların en 

cömerdiydi. Kendisinden bir 

şey isteyen hiç kimseyi boş 

çevirmemiştir. Bir gün 

peygamberimize, bir parça 

kumaş hediye edilmişti. Buna 

ihtiyacı da vardı. Yanına 

oturanlardan biri “Bu ne iyi 

kumaş” deyince, 

peygamberimiz, kumaşı ona 

bıraktı. 
 

[Diyanet İslâm İlmihâli, s.540.] 

PEYGAMBERİMİZ MİSAFİRİ 

SEVERDİ 
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Kardeşlerin, komşuların birbirlerine karşı ilişkilerinin 

nasıl olması gerektiğini soranlara Peygamberimiz,  

“Hastalanınca geçmiş olsun ziyareti yap, ölüsü olunca 

cenazesine git, borç isterse ver, ihtiyaç içindeyse 

gider, mutluluklarını paylaş, acılarında teselli et, izni 

olmadan binanı onunkinden fazla yükseltme, onu 

rahatsız etme, bir meyve aldığında ona da ver. 

Vermiyorsan onu gizli al ve özendirmemek için 

çocuklarının onu açığa çıkarmasına izin verme.” 

tavsiyelerinde bulunmuştur.”  
[Afzalur Rahman, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem (Sîret Ansiklopedisi), c.3, s.242.] 

PEYGAMBERİMİZ NAZİK VE KİBARDI 
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Bir defasında, eşi Hz. Ayşe, 

peygamberimize gelerek,  

"İki komşum ve bir hediyem var. Hediyeyi 

hangisine vereyim?" diye sordu. 

Peygamberimiz,  

"Kapısı daha yakın olana ver." buyurdu. 

 

[Buharî, Edep, s.32.] 

KOMŞULARINA NAZİK VE KİBAR 

DAVRANIRDI 
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 “Ergenlik çağına erişinceye 

kadar yetimin malına 

yaklaşmayınız.”  

[En'am suresi, 152. ayet.] 

PEYGAMBERİMİZ ÖKSÜZLERE VE 

YOKSULLARA YARDIM  EDERDİ 
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KARDEŞLİĞİ DEVAM ETTİREBİLMEK 

 Ayıbını Örtmek 
 Müslümanların    güzel  ahlaklarından  birisi  de  

 dostunun kusurlarını örtmesidir. Ayıpların ortaya  

 dökülmesi¸  araştırılması  insanların  arasına kin¸  

 nefret  ve düşmanlık tohumları ekmekten başka  

 işe  yaramaz.   Bir  kimsenin  ayıbını   araştırmak  

 sonra  da  bunu  başkalarına  anlatmak¸  o  kişiyi  

 küçük düşürmek  büyük  bir kusurdur. Bir kişinin  

 ayıbını gördüğümüzde görülen kusurları örtmek¸  

 yapan  kişiyi  uygun  bir şekilde uyarmak gerekir. 

 



 
Ayıbını Örtmek 

  Müslüman¸  gücü   yettiği    kadar   din    kardeşinin¸  
 ayıplarını  örtmelidir.  Peygamber  Efendimiz¸  "Kim  
 bir kardeşinin ayıbını örterse  Allah da onun dünya   
 ve  ahirette   ayıplarını   örter."   buyurur. 
 Müslüman¸ kendisi  için  istediğini   kardeşi  için  de  
 isteyerek  olgun mümin olur.   Aynı şekilde kardeşlik¸  
 kendine uygun görmediğin davranışları dostuna da  
 uygun     görmemek¸  onun   ayıbını   örtmek¸   kötü 
 taraflarını  ortaya  çıkarmamaktır. 
 
 
                       

                     

  

    (Kütüb-i Sitte¸ c.X¸ Hadis No:3350¸ s.147 )           
 



 
İyiliği Emretmek Kötülükten Alıkoymak 

 
   İyilik;  ister   bir  davranış¸ ister   bir 

ibadet¸   ister    mal   yani   dünyalık 
bakımından olsun; dine ve dünyaya 
ait    konularda   faydalı   olan¸  arzu 
edilen   şeyleri    ifade    eder.   İyilik¸ 
istenilen¸       kötü      karşılanmayan¸ 
kendisine rağbet edilen bir değerdir. 
İyiliğin  karşıtı  ise   kötülüktür. 
 



 

Sırrını Saklamak 
 

    Sır  saklamak¸   açığa   çıkmayıp  gizli  kalması 
gereken     şeyleri      saklamaktır.  
Başkalarının   bize  emanet  ettikleri sırları     
saklamak     gerekir. Emanetler   nasıl    
alındığı   gibi saklanıyorsa¸       sırrın     da      
aynı     şekilde saklanması   gerekir. 

 



 
Güzel Sözler Söylemek 

 

"Tatlı  dil  yılanı  
deliğinden  çıkarır.“ 

 

 





 
 

Güzel Sözler Söylemek 

 
 

Allah  Teâlâ¸  Kur'an'da  bu  durumu  şu  şekilde  
bildirmiştir:  

  "Kullarıma¸ sözün en güzel olanını 
söylemelerini söyle.  

  Çünkü  şeytan  aralarını  açıp  bozmaktadır.  
Şüphesiz  

  şeytan  insanın  açıkça  bir  düşmanıdır.“ 
                                                                                                 

(17/İsrâ¸ 53) 

 



 Üç günlük dünya 



. 

•NASIL ?  

• Nasıl bir Müslümansınız? 
Nasıl insansınız? 
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NASIL? 
 

• Güler yüzlü 

• Anlayışlı 

• Sevecen 

• Fedakar 

• Yardımsever 

• Nazik, kibar 

• Yumuşak 

• Neşeli 
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NASIL? 
 

• Asık suratlı 

• Dırdırcı 

• Bağırıp çağıran 

• Öfkeli 

• Herşeyden şikayetçi 

• Kaba 

• Sert 

• Üzgün 
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DEĞER Mİ? 

 

BİRBİRİMİZİN HAYATINI ZEHİR ETMEYE DEĞER Mİ? 
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(Hz. Yunus) 

• Ben gelmedim dava için 
Benim işim sevi için 
Dostun evi gönüllerdir 
Gönüller yapmaya geldim.  

 



Hz. Aişe (ra), Peygamber Efendimiz hakkında şöyle 
demiştir: 

• "Peygamber (sav) hanımlarıyla 
yalnız kaldığında insanların en 
yumuşak huylusu, en lütufkarı, 
en güler yüzlüsü, mütebessimi 

idi."  
• (İbnSa'd, Tabakat, I, 365; İbn Ebi Şeybe, Tarihu'l-Medine, II, 637; İbn Hibban; 

Ahlaku'n-Nebi, nu: 24; İbn Asakir, Tarihu Dımeşk, III, 383. Münavi, Feyzu'l-kadir, V, 
125, hadis nu: 666) 



Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: 
 

• "Musafaha ediniz (tokalaşınız) ki 
kalplerdeki kin gitsin. 

• Hediyeleşiniz ki birbirinize karşı 
muhabbet hasıl olsun ve aradaki 
düşmanlık sona ersin. “ 

•   

• (Malik, Muvatta, Hüsnü'I-Hulk 16. Kütüb-i Sitte, hadis nu: 3393) 



 
Yüce Allah buyurur ki: 

 

"Onlar (bütün ortak 
meselelerini)   

aralarında danışarak karara  

bağlarlar." (42/Şura, 38) 



Yüce Allah buyurur ki: 

 

  “Eşlerinizle iyi/güzel geçinin. Şayet 
onlardan hoşlanmayacak olursanız, 
olabilir ki bir şey sizin hoşunuza 
gitmez de Allah onda birçok hayır 
takdir etmiş bulunur.” (4/Nisa, 19) 



Yüce Allah buyurur ki: 

   

  "O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta 
da Allah için harcarlar; öfkelerini 
yutarlar ve insanları affederler. Allah da 
güzel davranışta bulunanları sever." 
(3/Al-i İmran, 134) 



 
Yüce Allah buyurur ki: 

 
  "Evlere girdiğiniz zaman, Allah 

tarafından mübarek ve pek güzel 
bir yaşama dileği olarak 
kendinize (birbirinize) selam 
verin." (24/Nur, 61) 



ANLAYIŞLI  OLMAK 

• Birbirimizi anlıyor muyuz? 
• Eşinizi anlıyor musunuz? 
• Çocuğunuzu anlıyor musunuz? 
• Anne babanızı anlıyor musunuz? 
• Dostlarınızı anlıyor musunuz? 
• Arkadaşlarınızı anlıyor musunuz? 
• …………………….. anlıyor musunuz? 

 
 

• Düşüncelerini, duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini, ihtiyaçlarını, isteklerini, 
beklentilerini 
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empati 

• Kendin için istediğini 
Müslüman kardeşin için de 

istemek. 



HEPİMİZİN İSTEDİĞİ, BEKLEDİĞİ 

• İNSAN YERİNE KONMAK 



HEPİMİZİN İSTEDİĞİ, BEKLEDİĞİ 

 

• İLGİLENİLMEK 

• ADAM YERİNE KONULMAK 



HEPİMİZİN İSTEDİĞİ, BEKLEDİĞİ 

• GÜLERYÜZ, TATLI DİL 



BİR HASTALIĞIMIZ 

• HASET 
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İçinizde, 

 

BEN MELEĞİM 

diyen var mı? 

www.mehmetzekiaydin.com 



Peki, 

•En son ne zaman, 

•ÖZÜR DİLEDİNİZ? 
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Peki, 

•En son ne zaman, 

•TEŞEKKÜR 

 ETTİNİZ? 
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• "Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse 
kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı 
gelmekten sakının ki size merhamet edilsin." 

Hucurât, 49 / 10. 

•   

• “Birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinize haset 
etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey 

Allah’ın kulları, kardeş olunuz!“ Buhârî, Edeb, 62 / 2, VII / 91. 

 



• “Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla 
dargın durması helal değildir.”   

• (Müslim, “Birr”,26; Ayrıca bkz. Buhârî, “Edeb”, 57, 62; Ebu Davud, “Edeb”, 47; tirmizî, “Birr ve Sıla”,21.) 

 

• "Kim bir müminin dünyevi kederlerinden birini 
giderirse, Allah da onun kıyamet günü 
kederlerinden birini giderir. Kim bir Müslümanın 
kusurunu örterse, Allah da onun dünya ve ahirette 
kusurlarını örter. Kişi kardeşine yardım ettiği 
sürece Allah da ona yardım eder.” 

•  Tirmizi, Sünen, Hudud, 15, 3, IV / 34. 

 



• “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, 
onu (zalimlere de) teslim etmez. Kim, din kardeşinin bir 

ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir…” 
(Buhârî, “Mezâlim”, 3; “İkrah”,7; Müslim, “Birr”, 58;Tirmizî, “Hudud”,3.) 

•   

• “Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. 
İnsanların özel hallerini araştırmayın, konuşmalarını 
dinlemeye çalışmayın, birbirinizin alışverişini 
kızıştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin 
beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın 
kulları kardeşler olun.”  

• (Buhârî, “Edeb”,58; Nikah”,46) 

 



• “Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 
beştir; 

• selamını almak,  

• hastalandığında ziyaret etmek,  

• cenazesine katılmak,  

• davet ettiğinde gitmek ve  

• ona her fırsatta dua etmektir.”  
• Buhari, Cenâiz, 2 



Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: 

•  

“Bir adam bir şehirdeki din kardeşini ziyarete 
gitmiş. Allah Teâlâ da o kimsenin geçtiği yola 
bir melek çıkarmış ve melek o kimseye: Nereye 
gidiyorsun? diye sorar. O kimse de: Şu şehirde 
bir din kardeşim var (onu ziyaret etmek için 
gidiyorum) diyor. Melek ona tekrar sorar: Onun 
sende ödeyeceğin bir iyiliği mi var? O adam: 
Hayır! Sırf onu Allah rızası için seviyorum (da 
onun için ziyarete gidiyorum.) diyor. Melek ona 
şöyle diyor: Ben sana Allah’ın gönderdiği elçisi 
olan meleğim, şüphesiz senin o kardeşi sevdiğin 
gibi Allah da seni seviyor.” 

 
 



İki Erkek Kardeş 
•  

 Vakti zamanında bir çiftlikte iki erkek kardeş babalarından kalma çiftlikte birlikte çalışıyorlardı. 
Kardeşlerden biri evliydi ve beş çocuğu vardı. Diğer kardeş ise bekârdı. Her günün sonunda iki 
erkek kardeş ürünlerini ve kârlarını eşit olarak bölüşürlerdi.  
Günün birinde bekâr kardeş, kendi kendine düşündü: 
 -”Ağabeyimle ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de adaletli değil. Ben bekarım ve 
pek fazla ihtiyacım yok. O ise hem yaşça büyük benden, hem de çoluğu, onca çocuğu var evde rızık 
bekleyen. Yok yok yarından tezi yok, bu işin bir yolu bulunmalı. Ağabeyime hasattan daha fazla pay 
ayrılmalı. Amma ve lakin ben dersem bunu ona, itiraz eder ve hak yerini bulmamış olur. Öyleyse 
başka bir yol düşünmek uygundur.”  
Kendi kendine böyle düşünen genç, ertesi günden tezi yok, her gece geç bir vakitte, sırtladığı gibi 
bir çuval tahılı, ağabeyinin ambarına taşımaya başladı. 
O böyle düşünür, her gece bir çuval buğdayı bir ambardan diğerine taşırken, evli olan ağabeyi de 
olup bitenden habersiz hanımıyla dertleşmekteydi.  
-“Ürünümüzü ve kârımızı kardeşimle eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil hanım. Biz 
evlenmeyi başardık. Çocuklarımızı yetiştirmekteyiz. O ise bekâr. Bir başına yaşıyor. Daha evlenmesi, 
bir ocak tüttürmesi ve çoluk çocuk sahibi olması gerekiyor. Hem ben hastalansam, bana bakacak 
bulunur. Ya onun hali nice olur. Bir yolunu bulmalı hanım, bir yolunu bulup onun hasattan payını 
arttırmalı. ”  
Evli olan ağabeyin de tek alternatifi kaldı. O da her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek 
kardeşinin tahıl deposuna götürmeye başladı. 
İki kardeş, yıllarca ne olup bittiğini bir türlü anlayamadan, sırtladılar çuvalları. Taşıdılar birbirlerinin 
ambarlarına. “Bu ne ilginç haldir ki; depodaki tahılın miktarı değişmiyor, ne artıyor ne de eksiliyor” 
diye düşünüyorlardı. 
Derken bir gece, herkesin uykuya daldığı bir vakitte, iki kardeş gizlice birbirlerinin deposuna tahıl 
taşırken çarpışıverdiler. O anda olan biteni, tahılın neden hiç artmadığını ya da bir türlü 
eksilmediğini anladılar. Ve bu iki fedakâr kardeş çuvalları yere bırakıp, birbirlerini kucakladılar. 
 



Derviş Yunus 

• Bir gez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil 
Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil 
 
Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise 
Bir gez hayr ettin ise birine bin az değil 
 
Erden sana nazar ola, için dışın nur ola 
Beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim gammaz değil 
 
Er odur alçak dura, ayak odur yola vara 
Göz odur ki Hakk'ı göre, gündüz gören göz değil 
 
Yunus Emre'm sözün satar, söze bal ü yağ katar 
Altmış bin sarrafa satar, yükü gevherdir koz değil 
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