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ÖRNEĞİMİZ 

"Andolsun, sizin için, Allah'ı 

ve ahiret gününü umanlar ve 

Allah'ı çokça zikredenler için 

Allah'ın Resûlü'nde güzel bir 

örnek vardır.”  

(Ahzab suresi, 21.) 



Bize ne oluyor? 

20. yüzyıldaki gelişmeler¸ bilimsel gelişmeler¸ yeni buluşlar¸ 

yeni ideolojik ve felsefi anlayışlar¸ toplumları ve bireyleri 

etkilemiş¸ değişikliklere uğratmıştır. Değişmeler¸ hayatımızda 

maddî refahımızı yükselmekte¸ ancak insanı insan yapan ahlakî 

değerler ve davranışlar azalmakta¸ sevgisizlik ve merhametsizlik 

artmaktadır. Âdeta bir yanı kurulurken¸ diğer yanı yıkılan bir 

dünyada yaşıyoruz.  

Günümüz dünyasında¸ maddî imkânların çoğalmasına rağmen¸ 

insanî değerlerin azaldığı görülmektedir. Son yıllarda¸ cinâyet¸ 

şiddet¸ tecavüz¸ hırsızlık suçlarının arttığını görüyoruz. Bütün 

bunlar bize¸ "Acaba insanlarda merhamet duygusu mu 

azalıyor?" sorusunu sordurmaktadır. 



Merhamet 

Şiddet¸ öfke¸ saldırganlık¸ haksızlık¸ 

zulüm gibi insanı yok eden davranışları 

engelleyecek¸ ilişkilerimizin temeline 

sevgi ve yardımlaşmayı koyacak 

duygulardan biri de merhamet 

duygusudur. 
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Merhamet Nedir? 

Merhamet¸ insanı kendine ve kendinin 

dışındakilere iyilik ve yardım etmeye 

yönlendiren acıma duygusudur. Merhamet 

sıradan bir acıma duygusu değildir. 

Merhametten¸ bütün yaratılmışlara sevgi ve 

şefkatle yaklaşma¸ onları kötülükten ve 

zulümden koruma ve kurtarma¸  yardım etme¸ 

bağışta bulunma¸ affetme gibi güzel huy ve 

davranışlar ortaya çıkar. 
 



Merhamet 

Merhamet¸ sevgi¸ saygı¸ sabır¸ doğruluk vb. gibi 

yaşanarak öğrenilen duygulardandır. Merhamet duygusu¸ 

ancak sevginin¸ saygının¸ şefkatin¸ hoşgörünün¸ 

yardımlaşmanın¸ yaşanıldığı eğitim ortamlarında gelişebilir. 

Yani baskı¸ korku¸ kin¸ tehdit¸ nefret¸ öç alma gibi duyguların 

hâkim olduğu ortamlardan merhametli insan yetişmesi 

zordur. Sevgi sevgiyi¸ korku korkuyu¸ merhamet merhameti 

doğurur. 

 



Merhamet 

Merhamet insanın¸ temel insanî 

duygularından biridir. Bu duyguya 

sahip olmayan bir insan her türlü 

felakete sebep olabilir. Bu durumda 

merhamet duygusunun¸ insanlığı 

hatırlatan sıfatların önemlilerinden 

olduğunu söyleyebiliriz. Rahmet ve 

şefkat duygusundan yoksun bulunan 

kalbin sahibi¸ kaba¸ katı¸ acımasız bir 

insan olur. Bu kötü vasıflardan ise 

zulüm ve adaletsizlik¸ bunlardan da 

huzursuzluk doğar. 

 



Allah¸ Rahman ve 

Rahîm'dir 

İnsanlarda ve bütün canlılarda bulunan acıma ve 

merhamet duygusu da Allah'ın Rahmân sıfatından 

gelmektedir.  

 



Allah¸ Rahman ve 

Rahîm'dir 

Efendimiz şöyle ifade buyurmuştur:  

"Şüphesiz acıma¸ merhamet duygusu Rahmân'dan bir 

cüzdür.”  

Kutsi hadiste Allah Teala buyurur:  

 

"Şüphesiz rahmetim gazabımdan öne geçmiştir.” 

 



Merhamet 

Kalbinde merhamet duygusu taşıyan bir insan¸ içinde ilâhî bir 

cevher taşıyor demektir. Merhameti olmayan kişi¸ bu ilâhî 

nimetten nasipsiz kalmıştır. Hz. Peygamber'in çocukları sevip 

okşamasına hayret eden ve on çocuğundan hiçbirini 

öpmediğini övünerek söyleyen bedeviye¸ "Şâyet Allah senin 

kalbinden merhameti söküp almışsa¸ ben sana ne 

yapabilirim? Merhamet etmeyen merhamet edilmez.” 

buyurması da bunu gösterir.  

 



Merhamet 

Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Allah¸ merhametli olanlara 

rahmetle muamele eder. Siz yeryüzündekilere merhametli 

olun ki¸ göktekiler de size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık 

bağı) Rahmân'dan bir bağdır. Kim onu korursa Allah onunla 

(rahmet bağı) kurar. Kim onu koparırsa¸ Allah da ondan 

(rahmet bağını) koparır.” 
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Merhamet 

Merhamet¸ ağlamayı¸ affetmeyi¸ el uzatmayı¸ feda etmeyi 

öğreten bir duygudur. Allah'ın yarattıklarından hiç birine 

zulmü revâ görmeyip ve içlerindeki âcizlerin zayıf hallerine 

acıyıp imdat ve yardımlarına koşmaktır. Bu durumda 

merhamet¸ "yüksek derecede bir şefkat" adını alır. Merhamet 

insanı hayvanlara bile şiddetten uzak yumuşak bir şekilde 

davranmaya teşvik eder. 
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Merhamet 

Merhamet¸ ahlaki erdemlerin en büyüklerindendir. Fakat 

nezâketle yapılmayınca tadı kalmaz ve merhamet olunan 

kişiyi hoşnut etmez. Çünkü merhametin insandaki yeri 

kalptir¸ gönüldür. Gönülden gelen bir şeyde ise katlanma ve 

zorlanmanın olması söz konusu değildir Merhamet¸ insana 

mağlup olan hasmın hata ve kusurunu af ve düşmanları dost 

ettirir.  

 



Merhamet 

Merhamet en büyük güçtür; şiddet ise aslında güç gibi 

görünse de güçsüzlük göstergesidir. O halde baskı¸ korku¸ 

tehdit¸ kin¸ nefret¸ öç alma gibi duygular yerine; sevgi¸ saygı¸ 

hoşgörü¸ merhamet vb… olumlu duyguları çocuklarımıza ve 

gençlerimize öğretmeliyiz. 



Merhamet 

Çocuğun¸ sağlıklı bedensel¸ ruhsal ve sosyal gelişimi sevgi 

dolu¸ sıcak bir ortamda yetişmesine bağlıdır. Böyle bir ortamı 

sağlayan ilk ve temel topluluk kuşkusuz ailedir. Merhamet 

duygusunun kazanılmasında da ailenin etkisi kaçınılmazdır. 

Kur'ân¸ merhametin ailede eşler arasından başlayarak¸  

çocuklar ve komşular şeklinde dışa doğru bir açılımla devam 

etmesi gerektiğine dikkatlerimizi çekmektedir: "Allah'a kulluk 

edin ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın. Ana babanıza¸ 

akrabalarınıza¸ yetimlere ve muhtaçlara¸ yakın komşuya¸ 

uzak komşuya¸ yanınızdaki arkadaşa¸ yolda kalmışa ve 

emriniz altında bulunanlara iyilik yapın."  şeklindeki ayetin bu 

noktaya işaret ettiğini ifade edebiliriz.  



Merhamet 

"Allah'a kulluk edin ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın. Ana 

babanıza¸ akrabalarınıza¸ yetimlere ve muhtaçlara¸ yakın 

komşuya¸ uzak komşuya¸ yanınızdaki arkadaşa¸ yolda 

kalmışa ve emriniz altında bulunanlara iyilik yapın.”  

Bu ayette yer alan ihsan, iyilik emrini yerine getirmek için 

öncelikle merhamet sahibi olmak gerekmektedir. Çünkü 

merhametin olmadığı yerde gönülden¸ samimî iyilik ve ihsanın 

olabilmesi mümkün değildir. Bu ayete göre¸  ihsan ve iyilik 

yapılması istenenler¸ yakın aile üyelerinden başlayacak iyi ve 

güzel bir yaklaşım¸ genişleyerek toplumun bütün katmanlarına 

ulaşacaktır. 

 



Aile Ortamında Merhamet 

Canlılar âleminde ebeveynine en fazla ihtiyaç duyan varlığın 

insan olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla ailenin¸ insan 

varlığının kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkan doğal bir 

kurum olduğu söylenebilir. Nitekim insanlar arasında ikili 

ilişkilerin başladığı ilk mekânın aile ortamı olduğunu başta 

eğitimciler olmak üzere hemen herkes kabul etmektedir. Aile 

ortamı¸ bireyin ebeveyn¸ kardeş¸ dede ve nine ilişkileri 

doğrultusunda sosyal davranışlar sergilemeye başladığı ilk 

mekândır. Bu noktadan hareketle¸ kişiyi bireysellikten 

kurtarıp¸ ikili ilişkiler dünyasına geçmesini sağlayan aile 

ortamının¸ merhamet duygusunu öğretmek açısından önemi 

açıktır.  



Eşler Arasında Merhamet 

Ailede asıl olması gereken¸ sevgi ve saygıya dayalı bir 

birlikteliğin kurulmasıdır. Bunu merhametin tamamladığını 

söyleyebiliriz. Sevgi ve saygının azaldığı ve doğal sınırların 

aşıldığı durumlarda aile içerisinde bile çok ağır sorunlar 

yaşanabilmektedir. Aile bireyleri arasındaki sorunların¸  

zaman zaman düşmanlık derecesine kadar varabildiğini 

görüyoruz. Nitekim Kur'ân¸ "Ey iman edenler! Eşlerinizden ve 

çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan 

sakının ama affeder¸ kusurlarını başlarına kakmaz (ve onları 

hoş görürseniz)¸ bilin ki¸ Allah çok bağışlayan ve çok 

merhametlidir.” meâlindeki ayetle böyle bir aileye dikkat 

çekmektedir. 

 



Eşler Arasında Merhamet 

"Ey iman edenler! Hanımlarınıza 

onların arzusu hilafına (baskı yaparak)  

mirasçı olma(ya çalışma)nız helal 

değildir. Açık bir hayâsızlık yapmadıkça¸ 

vermiş olduğunuz herhangi bir şeyi geri 

almak amacıyla onlara baskı yapmayın. 

Hanımlarınızla güzel bir şekilde geçinin¸ 

çünkü onlardan hoşlanmıyor olsanız bile¸ 

olabilir ki hoşlanmadığınız bir şeyi¸ Allah 

büyük bir hayra vesile kılmış olabilir.“  



Çocuklara Karşı 

Merhamet 

İnsanlar için çocuğun sevimli kılındığını ve onların dünyanın süsü 

olduğunu ifade eden Kur'an¸ aynı zamanda bir sınav vesîlesi 

olduğunu da beyan etmektedir. Kur'an'ın¸ dünya süsü¸ sevimli bir 

varlık ve aynı zamanda bir sınav olarak tanımladığı çocuklarda¸ 

her zaman bu özelliklerin bulunmasının istendiğini ifade edebiliriz.  

Allah'ın (c.c) ana babaların kalbine koyduğu dikkat çekici 

duygulardan biri de evlâda karşı sevgi ve şefkat duygusudur. Bu¸ 

çocuk eğitiminde son derece önemli bir duygudur.    

Çocukların kahrını çekmek ve onları yetiştirmek 

ancak sevgi ve merhametle mümkündür. 
 



 

• Tergib-i Terhib'deki hadis şöyle özetliyor 

aile hayatını:  

• - Müminin dünyadaki 

cenneti, içinde aile 

hayatını yaşadığı evidir.  
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Yüce Allah buyurur ki: 

 

• "Kaynaşmanız, sükûn bulup 

durulmanız için size kendi 

cinsinizden eşler yaratıp, 

aranızda sevgi ve merhamet var 

etmesi de Allah'ın (varlığının ve 

kudretinin) delillerindendir. 

Doğrusu bunda, iyi düşünen bir 

toplum için ibretler vardır." 

(30/Rum, 2) 



İKİ DÜNYADA MUTLU 

OLMAK İÇİN 

KURULAN YUVALAR 

NİÇİN HEMEN 

BOZULUYOR? 

 



. 

•NASIL ?  

• Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 

Nasıl bir çocuksunuz? 
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NASIL? 

Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 

Nasıl bir çocuksunuz? 

• Güler yüzlü 

• Anlayışlı 

• Sevecen 

• Fedakar 

• Yardımsever 

• Nazik, kibar 

• Yumuşak 

• Neşeli 
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NASIL? 

Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 

Nasıl bir çocuksunuz? 

• Asık suratlı 

• Dırdırcı 

• Bağırıp çağıran 

• Öfkeli 

• Herşeyden şikayetçi 

• Kaba 

• Sert 

• Üzgün 
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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) 
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•MERHAMET 

SAHİBİ BİR 

İNSAN NE 

YAPAR? 
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Yüce Allah buyurur ki: 

 

• "(Ey müminler!) Eşleriniz sizin 

için, siz de eşleriniz için bir 

elbise gibi (çok yakın, olumsuz 

çevre şartlarından ve 

günahlardan koruyucu, ayıpları 

örtücü, güzelleştirici)siniz." 

(Bakara, 187) 
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Evliliklerinin başında Hz. 

Âişe Hz. Peygamber’e: 

-“Beni nasıl seviyorsun?” diye 

sormuştur.  

• Hz. Peygamber de:  

• -“Kördüğüm gibi” buyurmuştur.  

• Hz. Âişe bu cevaptan çok memnun 

olmuş ki, ilerleyen bir zamanda daha  

• -“Yâ Rasûlallah! Kördüğüm ne 

âlemde?” demişti.  

• Hz. Peygamber de:  

• -“İlk günkü gibi” diye cevap 

vermiştir. 
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Rasulullah (sav) şöyle 

buyurmuştur: 

 

• "Erkek hanımına, hanım da kocasına 

sevgiyle baktıklarında Allah da 

onlara rahmet nazarıyla bakar. 

Şayet erkek hanımının ellerini 

ellerine alırsa, her ikisinin de 

günahları parmakları arasından 

dökülür gider."  

• (Meysere b. Ali, Meşyahat; Abdülkerim er-Rafi'ı el-Kazvinı, el-Tedvin rı Ahbari 

Kazvin, 11,47.  Münavı, Feyzu'l-kadır, 11,333, hadis nu: 1977)  



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. 

• Hadis için bkz: Kütüb-i Sitte, hadis nu: 3393) 



 

 

İnsanların birbirlerine  

kızma hakkı 

vardır. 

Ama azarlama 

bağırma ve hakaret etme hakları  

yoktur.!!! 
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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) 



Peygamberimiz, evine girerken 

selamla, güler yüzle girerdi.  

 

• Yüce Allah buyurur ki: 

 

• "Evlere girdiğiniz zaman, Allah 

tarafından mübarek ve pek 

güzel bir yaşama dileği olarak 

kendinize (birbirinize) selam 

verin." (24/Nur, 61) 

 



  

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 

 

 

1. Andolsun kuşluk vaktine  

2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki, 

3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. 

4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. 

5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut 

olacaksın.  

6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?  

7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? 

8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi? 

9. Öyleyse yetimi sakın ezme.  

10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.  

11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.  



 

•   “Kim sırf Allah rızası 

için şefkatle yetimin 

başını okşarsa, elini 

değdiği saçlar 

sayısınca ecir ve 

sevap kazanır. 

Yanındaki yetime iyilik 

yapan kimse ile ben, 

şu iki parmak gibi 

Cennette beraber 

olacağız.”  
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      Torunları Hasan ve Hüseyin’i de çok 

severdi. Torunları, onun sırtına çıkarak 

binek oyunu oynarlardı. Peygamberimiz, 

onları omuzlarına alarak gezdirirdi. Bir gün 

Sevgili Peygamberimiz, namaz kılarken 

secdeye yatmış ve torunlarından biri gelip 

sırtına binmişti. Torunu sırtından kalkana 

kadar peygamberimiz secdeden 

kalkmamıştı. 

 [Afzalur Rahman, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem (Sîret Ansiklopedisi), çev.: Yusuf Balcı, İstanbul 1996, c.2, 

s.262.]  

 

PEYGAMBERİMİZİN DEDE OLARAK TORUNLARINA 
KARŞI OLAN SEVGİSİ 
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Peygamberimiz (a.s) ev halkının 

hal ve hatırını  sorar, onlarla 

sohbet edip, şakalar yapardı. 

Peygamberimiz yemek 

konusunda eşlerini incitmez var 

ise yer, bazı durumlarda yok ise 

oruç tutmaya niyet ederdi.  



• Peygamberimizin kibar şakalarıyla ilgili 

bir çok örnek vardır.  

• Bir defasında yaşlı bir hanım, Peygamberimizden 

cennete girmesi için dua etmesini istemişti. 

Peygamberimizin, "Hiçbir yaşlı kadın cennete 

gidemeyecektir." demesi üzerine kadın üzülerek 

ağlamaya başlamıştır. Peygamberimiz 

gülümseyerek "Cennete girecek herkesin otuz 

yaşında " olacağını söylemişlerdir. 

• [Afzalur Rahman, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem (Sîret Ansiklopedisi), c.1, s.83.] 

 

YAŞLI BİR KADINA YAPTIĞI 
ŞAKA 
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• Peygamberimiz, 

sonradan evlatlık 

edindiği, Zeyd'i 

kendi çocuklarından 

hiç ayrı tutmamıştır. 

Zeyd'e kendi 

yediklerinden 

yedirmiş, 

giydiğinden 

giydirmiştir.  

 

O, şöyle buyurur: “Allah’tan korkun, 

çocuklarınız arasında adaletli 

davranın.” 

 

“Şüphesiz ki Allah, çocuklarınız 

arasında öpücüklerinizde de eşit 

davranmanızı sever.” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOCUKLARI ARASINDA AYIRIM 
YAPMAZDI 
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“Allah’a ve ahiret gününe inanan, 

misafirlerine ikram etsin.” 
 

 

 

 

PEYGAMBERİMİZ MİSAFİRİ 

SEVERDİ 
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Bir gün Peygamberimiz, 

sahabîlerden birinin abdest 

alırken suyu israf ettiğini 

görür. “Bu israf nedir?” diye 

sorar. Bunun üzerine 

sahabî, “Abdestte israf olur 

mu?” diye karşılık verir. 

Peygamberimiz: “Evet, akan 

bir nehrin kenarında bile 

olsan, normal bir miktarın 

üzerinde su kullanman israf 

olur.” buyurur.  
 

 

İSRAFTAN KAÇINIRDI 



Peygamberimiz, komşu hakları ile ilgili olarak şu 

uyarıda bulunmuştur:  

“Allah’a ve ahiret gününe inanan komşusuna 

eziyet etmesin.”   

 

Komşuya eziyet etmemek yeterli değildir, iyilik 

etmek de önemlidir.  

 

“Allah’a ve ahiret gününe inanan, komşusuna 

iyilik etsin.”  
 

KOMŞULARINA NAZİK VE KİBAR 

DAVRANIRDI 



Biz  
  hiç  
   birbirimizi  
     üzmedik 



İçinizde, 

BEN 

MELEĞİM 

diyen var mı? 

www.mehmetzekiaydin.com 



Peki, 

•En son ne zaman, 

•ÖZÜR 

DİLEDİNİZ? 

www.mehmetzekiaydin.com 



Peki, 

•En son ne zaman, 

•TEŞEKKÜR 

•ETTİNİZ? 

www.mehmetzekiaydin.com 



DUA 

“Rabbimiz!  

  Bize eşlerimizden ve 

nesillerimizden göz 

aydınlığı olacak kimseler 

ihsan eyle ve bizi takvâ 

sahiplerine imam (rehber) 

kıl!” (Furkan, 74). 



DUA 

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olan 

 kimseler eyle ve neslimizden 

de sana teslim olanları  çıkar. 

Bize (razı olacağın) ibadet 

usullerimizi göster ve 

tövbelerimizi kabul buyur! 

Şüphesiz ki Tevvâb (tövbeleri 

çok kabul eden), Rahîm 

(merhameti bol olan) ancak 

sensin!” Bakara, 2/128) 

 



DUA 

“Rabbim!  

Bana tarafından  

temiz bir zürriyet  

ihsan eyle!  

Şüphesiz ki sen  

duayı hakkıyla 

işitensin.”  

(Âl-i İmran, 3/38).  

 



DUA 

“Rabbim!  

Beni ve zürriyetimi 

namazı hakkıyla edâ 

edenlerden eyle; 

Rabbimiz! Duamı kabul 

buyur!” (İbrahim, 40). 



DUA 

“Rabbimiz!  

Hesabın görüleceği 

gün,  

beni, ana babamı  

ve  

(bütün) müminleri 

bağışla!” (İbrahim, 41). 



DUA 

“Rabbim! Bana ve anne ve 

babama ihsan 

buyurduğun nimetlere 

şükretmemi ve razı 

olacağın salih ameller 

işlemeyi bana ilham 

eyle! Rahmetinle, beni 

salih kullarının arasına 

kat!”  

(Fatır, 19). 



DUA 

“Rabbim!  

Bana sâlihlerden 

(olacak bir çocuk) 

ihsan eyle.” (Saffat, 100) 

 



DUA 

“Rabbimiz! Bize 

dünyada da iyilik, 

âhirette de iyilik ver  

ve bizi cehennem 

azabından muhafaza 

eyle!” (Bakara, 

2/201). 



TEŞEKKÜRLER 
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