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1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği 
 

PEYGAMBER: Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için seçip görevlendirdiği 
kimselere peygamber denir. 
 
Peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar;  
 

 SIDK: doğruluk,  
 Doğruluk, sıdk kavramıyla ifade edilir ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, 

kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla kendini gösterir. 
 Hz. Peygamber hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamıştır. Düşmanları dahi 

       onun yalancı olduğunu söyleyememiştir. 

 Safa tepesinde Mekkelilere sorduğu soruya karşılık Mekkelilerin ‘’evet inanırız,sen bugüne 
kadar bize hiç yalan söylemedin’’cevabını vermeleri 

 Medine çarşısında buğday satan satıcıyla arasında geçen konuşma 
    

 EMANET: güvenilirlik, 
 Bir kimseye kuşku duymadan inanmak ve ona güvenmektir. Dürüst olmak, emanete ihanet 

etmemek, verdiği sözü tutmak gibi özellikler güvenilir insanın nitelikleridir. 
 Peygamberliğinden önce de insanlar arasında “Muhammedü’l-Emin (Güvenilir 

Muhammed)” olarak tanınan Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara daima güven 
vermiş, verdiği sözü tutmuş ve emanetleri en güzel şekilde korumuştur. 

 Hz. Hatice (r.a.)* ona güvenerek ticaret kervanını emanet etmiş ve Hz. Muhammed 
de (s.a.v.) onun bu güvenini boşa çıkarmamıştır. 

 Hz. Muhammed’e (s.a.v) düşmanlık edenler bile en değerli eşyalarını gözleri arkada 
kalmadan ona emanet etmiştir. 

 Kabe hakemliği olayı 
 Kadının çocuğunu gel sana bir şey vereceğim diyerek çağırması 
 Emaneti korumak,  
 FETANET:akıllı ve zeki olmak,  
 İSMET:günah işlememek,  
 TEBLİĞ:Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır. 

 
ÜSVE-İ HASENE: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu güzel örnekliği Kur’an-ı Kerim’de “üsve-i hasene 
(güzel örnek)” kavramıyla ifade edilir. 
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2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu 

 
Merhamet, bir kimsenin ya da herhangi bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı üzüntü 
duymak, onların acı ve sıkıntılarına duyarlı olmaktır. 
 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) yetimlere, çocuklara, kadınlara, yaşlılara merhametle davranmıştır. 
Hatta  hayvanlara ve diğer bütün canlılara merhametle yaklaşmış, etrafındakilere de bunu 
tavsiye ederek “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.”buyurmuştur. 

 Hz.Muhammed kendisine kötülük edenlere bile merhametli ve affedici davranmıştır. 
 Taif halkını islama davet ederken başına gelenler merhametli olduğunu gösteren en önmeli 

örneklerdendir. 
 

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi 
 
İstişare; bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir 
alışverişinde bulunmak anlamlarına gelir. 

 Kur’an’da Şûra (danışma) isminde bir sure bulunur. 
 Bedir Savaşı sonunda esirlere nasıl davranılacağı, Uhud Savaşı’nda düşmanın nasıl 

karşılanacağı ve Hendek Savaşı öncesi şehrin etrafına hendek kazılması kararları istişare 
neticesinde alınmış ve uygulanmıştır.  

 Hudeybiye Antlaşması sonrası Müslümanlar arasında ortaya çıkan huzursuzluğun 
             çözümünde Hz. Peygamberin, eşi Ümmü Seleme ile yaptığı istişare önemlidir. 

 İstişarede ortak karar alabilme ve uzman görüşüne dikkat etme öne çıkar. 

 

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı 
 
Yiğitlik ve kahramanlık anlamına gelen cesaret; güç ve tehlikeli bir işe girişirken 
kişinin kendinde bulduğu güven duygusudur. Korku veren bir olay anında veya 
olağandışı durumlarda sabır ve sebat göstererek soğukkanlılığı koruyup, endişeye 
kapılmadan sakin bir şekilde hareket etmektir. 
 
Kararlılık, bir iş ve davranışta azim ve sebat göstermek, bir konuda iyi düşündükten 
sonra verilen karardan dönmemektir. 

 
Azim, karar vermek, bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret 
göstermek anlamına gelir. Azim ve sebatın kaynağı inançlı olmaktır. 
 

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti 
 

 
 Hakkı gözetmek; adil olmak ve her hak sahibine hakkını vermek demektir. 
 Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlığın huzuru için adaleti en temel ilke olarak görmüştür. 

             O karar verirken hiç kimseye ayrıcalık göstermez, makam, mevki, zenginlik, 
             fakirlik, akrabalık bağı gibi durumlar onun verdiği kararları etkilemezdi. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliğinden önce Mekkelilerin haksızlığa uğrayan insanlara 
            yardım etmek amacıyla yaptıkları Hilfü’l-Fudûl topluluğuna katılmıştır. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.), hüküm verirken hangi dinden olursa olsun insanlar arasında 

             adaleti gözetmiştir. 
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 Bedir savaşında esirler arasında olan amcası Abbas’ın tazminatsız serbest bırakılmasını 
kabul etmemiştir. 

 Ebu Hadrad isimli müslümanın bir yahudiye olan borcunu geçiktirmesi üzerine ondan 
borcunu ödemesini istemiştir. 

 

6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi 
 

 Hz. Muhammed (s.a.v.), ırk, cinsiyet, makam, mevki ve şöhret gibi farklılıkların insanın 
             değerini belirleyemeyeceğini ifade etmiştir. 

 Kadınların ve kız çocuklarının, en az erkekler kadar değerli olduklarını vurgulamış, kölelerin 
azat edilmesi için insanları teşvik etmiş, çalışanlara emeklerinin karşılığının güzelce teslim 
edilmesini istemiştir. 

 Hz. Peygamber Müslüman olmayan komşularıyla iyi ilişkiler kurmuş, komşuluk 
             haklarına dikkat etmiş, hastalandıklarında onları ziyaret etmiştir.  

 Vefat ettiklerinde cenazelerine saygı göstermiş30, kendisine sıkça uğrayan bir Yahudi 
çocuğunu hastalandığında ziyaret ederek memnun etmiştir. 

 Mescid-i Nebi’nin temizliğini herhangi bir karşılık almadan yapan Ümmü Mihcen’in vefat 
ettiğini duyunca mezarına gitti ve onun için dua etti. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.), insanların dertlerini sabırla dinler, sorunlarına çözüm 
             bulmaya çalışırdı. Uhud savaşında babaları şehit olan kız kardeşler Hz. Peygambere 

gelerek sıkıntı ve dertlerini anlatmışlardı. 
 

7. Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı 
 

 Kureyş suresi, Mekke döneminde inmiştir.  
 4 ayettir.  
 Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır. 
 Kureyş suresinde cahiliye dönemi Araplarının durumlarından bahsedilir.  
 Cahiliye döneminde Kureyş kabilesi diğer kabileler içinde ayrıcalıklara sahipti. Özellikle 

             ticari ayrıcalıkları vardı.  
 Sure, yaz kış onlara verilen nimetler nedeniyle Allah’a (c.c.) ibadet etmek gerektiğini 

hatırlatıyor. 
 Kureyş kabilesi, Kâbe’nin gözetim ve bakımını üstlenmişti. Bu yüzden diğer Arap 

             kabileleri onlara büyük saygı gösteriyorlardı. Özellikle fil olayından sonra bu saygınlıkları 
             daha da arttı.  

 Kureyş suresi Allah’ın (c.c.) onlara lütfettiği bu imkânların  hatırlatmaktadır. 
 
 

 


