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ENGÜZEL ÖRNEĞİMİZ: PEYGAMBERİMİZ
Muhterem Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz okuduğum ayet-i kerimede,
Peygamberimiz (s.a.v) hakkında şöyle buyuruyor: “Sen
elbette yüce bir ahlak üzeresin.”1 Okuduğum hadisi
şerifte ise Peygamber Efendimiz (sav) gönderiliş
amacını şöyle tarif etmektedir: “Ben güzel ahlakı
tamamlamak için gönderildim.”2
Peygamber Efendimiz (s.a.v), Allah‘a itaat edenleri
müjdeleyen, günahta ısrar edenleri de uyaran ve
insanlığa örnek model olarak gönderilen, Yüce
Rabbimiz tarafından eğitilip terbiye edilen eşsiz bir
rehberdir. O, üzerimizdeki en büyük sorumluluğu
Allah’a kulluk görevimizi yerine getirme yollarını ve
Kur‘anı nasıl yaşayacağımızı bizlere gösteren en
değerli örnektir. O, hakkın yeryüzündeki aynası ve
hakikatin temsilcisidir. O’nun modelliği belli konularla
sınırlı olmayıp hayatın her alanını kapsamaktadır. O
doğruluğu, nezaketi, tevazusun, güvenilirliği, adaleti,
hoşgörüsü, cömertliği ve daha nice ahlaki güzellikleri
ile mü’minlere örnektir.
Mumterem Mü‘minler
Hz. Aişe validemize; Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in
ahlakı ile ilgili sorulduğunda; “Siz, Kur’an okumuyor
musunuz? Onun Ahlakı Kur’an idi”3 diye cevap
vermiştir. Bundan da anlıyoruz ki, Rasullah (s.a.v)
Kur’an’ın yürüyen tefsiri, canlı örneği, ayetlerin
şahsında tecelli ettiği bir örnektir. Müslümanda Allah
(c.c) sevgisinin alameti, Peygamberimiz (s.a.v)’e itaatle
mümkündür. Peygambere itaat ise, O’nun sünnetine
uymakla gerçekleşir.
Peygamber Efendimiz ”Beni Rabbim terbiye etti, O ne
güzel terbiye edendir”4 hadis-i şerifiyle de ilahi

terbiye gözetiminde yetiştiğini beyan eder. Bizler
Rasulullah (s.a.v)’in davranışlarını örnek edinmekle,
Rabbaninin terbiyesi ile yetişmiş bir Peygamberi örnek
aldığımızı idrak etmemiz gerekir. Yüce Mevlamız,
Kur’an-ı Kerim’de, Peygamberimizi bize örnek
gösteriyor ve buyuruyor ki: ”And olsun ki Allah’ın
Resulünde, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı
uman, Allah’ı çok zikreden kişiler için güzel bir örnek
vardır.”5
Kıymetli Kardeşlerim!
Biz Müslümanların, Peygamberimizi örnek almada
yanıldığımız noktalardan birisi de onu bütünlüğü
içinde örnek alamayışımızdır. O’nun sireti de, yani
kalbi yönü, sureti de, yani şekli yönü bizler için
örnektir. Peygamberimiz (s.a.v)’in; Rabbine bağlılığı,
kulluğu, kişiliği, insanlarla olan ilişkisi, komşuluğu,
ticari hayattaki dürüstlüğü, insanlara karşı sevgisi,
saygısı, yumuşak huyluluğu, kul hakkına dikkat etmesi,
kanaati, yemesi ve içmesindeki itidali, şefkat ve
merhameti ve daha nice hasletleri bizler için hayat
veren örneklerdir. O, son derece mütevazi bir insandı.
Yeni Müslüman olmuş bir sahabe, Peygamberimizin
elini tuttuğu zaman, onun heyecandan titrediğini
görünce; "Sakin ol! Ben kral değilim. Kureyş
kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının
oğluyum "6 dedi. Bu örnek onun insanlara karşı ne
kadar mütevazi olduğunu göstermektedir.
Hutbemi
Peygamberimiz
(s.a.v)’in
örneklik
noktasınsında Mü’mini vasfeden şu hadis-i şerifiyle
bitiriyorum. “Mü’min, başkalarıyla iyi geçinen ve
kendisiyle de iyi geçinilen kimsedir. Başkalarıyla iyi
geçinmeyen ve kendisiyle de iyi geçinilemeyen
kimsede hayır yoktur.”7
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