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“İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.”  
 

İnsanı, insan yapan ve onu diğer varlıklardan farklı kılan birtakım 

erdemler vardır. Bunlardan birisi de merhamettir. 

Merhamet: Acıma, esirgeme, koruma, sevgi gösterme, yardım 

etme, insanı başkalarına iyilik yapmaya yönlendiren acıma 

duygusuna denir. 

Merhamet, katı kalpleri yumuşatan, nefreti sevgiye dönüştüren, 

düşmanlığı kardeşliğe çeviren ulvi bir duygudur ki rahman ve 

rahim olan Allah’ın, insanın fıtratına koyduğu güzel bir haslettir.  

Allah’u Teala, bizlere merhametli olmayı tavsiye etmiş ve biz müminlerin bir özelliği de 

merhametli olmak olduğunu Kur’an-ı Kerim’de haber vermiştir. Nitekim yüce Mevla, “Onlar 

kendi aralarında gayet merhametlidirler.” (Fetih 48,49) ayeti kerimesi ile buna vurgu yapmaktadır. 

Her güzel hasletin örnek şahsiyeti sevgili Peygamberimiz de hayatının her safhasında ve 

alanında merhametli olmuş, insanlığa da bu hususta örnek ve rehber olmuştur. “Benim on 

çocuğum var, bunlardan hiçbirini öpmüş değilim” diyen kişiye "Merhamet etmeyene merhamet 

olunmaz” diyen Hz. Peygamber’in merhameti, çocuklarını diri diri toprağa gömen kimselerin katı 

yüreklerini bile yumuşatmış, cahiliye toplumunun taş bağlayan kalpleri o’nun merhameti 

karşısında güneşin buzu erittiği gibi erimiştir. 

FAKİR HIRSIZ 

Medine'de kıtlık yaşanmaktadır. Aç bir Müslüman bir bahçeye 

girerek ağaçlardan hurma toplar ve yer. Fakat bahçe sahibi 

tarafından yakalanır. Dövülür ve yediği hurmalara karşılık olarak 

elbiselerine el konulur. Sonra da fakir hırsız, yanında kendini 

döven ve soyan bahçe sahibi olduğu halde Hz. Muhammed (sav)'in 

yanına gelir. Fakir hırsız gördüğü davranıştan ötürü bahçe sahibini şikâyet eder. Hz. 

Muhammed (sav) her ikisini de dikkatle dinledikten sonra bahçe sahibine döner: 

"O cahildi, sen ona öğretmeliydin; o açtı, sen onu doyurmalıydın." 

Bahçe sahibi önce fakir hırsızın elbiselerini iade eder, sonra da ona attığı dayağa bedel 

olarak kendi ambarından yüz seksen kilo buğday verir.  

  

Allah(cc) merhametini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuz parçasını kendi 

yanında tuttu. Bir parçasını da yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça 

merhamet sebebiyle yaratılanlar birbirine merhamet ederler. Hatta 

yavrulu hayvan yavrusunu bir tarafını incitir endişesi ile ayağını 

yavrusundan sakınır. (Buhari- Edep-19, Müslim Tevbe-17) 
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İslam Peygamberinin bu merhameti, tüm insanları içine alacak kadar geniş 

kapsamlıdır. "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez" 

diyen Hz. peygamberin tavsiye ettiği merhamet, çocukları, kadınları, yaşlıları, 

yetimleri, kimsesizleri, hastaları ve yoksulları başta olmak üzere renk ve ırk 

ayırımı olmaksızın tüm insanları kuşatmaktadır.  

“Ana babanın yüzüne merhametle bakana, hac ve umre sevabı 

verilir.” (İmam-ı Rafii) 

Ona düşmanlık edenler bile bu merhametten nasiplerini almışlardır. İslam’ın emrettiği merhamet, 

sadece insanlarla sınırlı değildir. Merhamet, aynı zamanda başta hayvanlar ve bitkiler olmak 

üzere bütün canlıları içine almalıdır. Nitekim efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde:  

“Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karġı 

merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler.” 

diyerek Allah’ın rahmetine nail olmak için bu dünyadaki bütün varlıklara merhamet etmemiz 

gerektiğine dikkat çekmektedir.  

Bir Hadiste: ”Kötü yola düşmüş bir kadının susuzluktan ölmek üzere 

olan bir köpeğe su verdiği için Allah(cc)  tarafından bağışlandığını 

ve Allah katında ne kadar büyük önemi olduğunu bize bildiriyor. 

Yine merhametsiz bir kadının nasıl cezalandırıldığını şu hadisle 

bildiriyor. 

”Kedisini açlıktan ölmeye mahkum eden dindar bir kadının bu 

davranışı nedeniyle cehenneme atılacağını belirterek merhametin 

sadece insanlara karşı değil tüm canlılara karşı yapılması gerektiğini bize veciz bir şekilde ifade 

etmektedir. 

Sevgili Peygamberimiz, her vesileyle kendisinin Rahmet Peygamberi olduğunu ifade etmiş, bir 

merhamet toplumu oluşturmak için de çok çaba sarf etmiş, bizleri de merhametli olmaya davet 

etmiştir. Bu sebepledir ki beşeriyetin, Hz. Peygamber’in, merhamete dair insanlığa sunmuş 

olduğu zengin mirastan yararlanması büyük bir erdemdir. 

ĠEFKATİN ZİRVESİ “UHUD” 

Uhud, İslam'ın ikinci büyük meydan sınavıdır. Taktik açıdan bir yenilgiyle sonuçlanan Uhud, başta 

Hz. Muhammed (sav) olmak üzere bütün Müslümanların çok acı çektikleri bir yerdir. Bu acılardan 

Hz. Muhammed (sav)'in payına, sevgili arkadaşlarından onlarcasının şehid edilişini ve ordusunun 

dağılışını görmek gibi en büyüklerinin yanında, üzerine yetmiş sefer kılıç savrulması, dişinin 

kırılmasıı ve diş etine demir parçalarının saplanması gibi göreceli olarak daha küçükleri de düşer. 

Büyük, küçük bu acıların hepsinin birden yaşandığı en sıcak dakikalarda, sığındığı dağın 

yamacında ellerini kaldırır ve bütün bunlara neden olan Mekke'li putperestler hakkında dua 

eder: 

"Allah’ım, benim halkımı bağıġla. Çünkü onlar gerçeği göremiyorlar. Eğer görselerdi böyle 

yapmazlardı." 
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Bir yandan da yanağından ve dişlerinden dökülen kanları eliyle silerek, toprağa düşmelerine 

engel olmaya çalışmaktadır. Bu durum dikkatlerinden kaçmayan bazı arkadaşları daha sonra 

sorar: 

"Ey Allah'ın Elçisi! Niçin kanınızın toprağa dökülmemesi için o kadar uğraştınız?" 

"Allah'ın kanunudur. Bir toplum kendilerine rahmet olarak gönderilmiġ bir peygamberi, 

kanı toprağa dökülecek ölçüde yaralarsa, kendilerine mühlet tanınmaz. Toptan yok 

edilirler." 

Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: Şu üç kimseye acıyın, merhamet edin! 

1- Cahiller arasında kalan âlime, 

2- Varlıklı iken yoksul düşen zengine, 

3- Çevresinde hatırı sayılırken itibarını kaybeden zata. (Tirmizi) 

 

ĠEHİD ÇOCUĞU 

Uhud'ta şehid düşen bir Müslümanın oğlu, aynı gün akşamüstü yaralı ve 

acılı Hz. Muhammed (sav)’e sorar: 

"Babam nerede?" 

"Baban şehid düştü." 

Şehid çocuğu ağlamaya başlar. Hz. Muhammed (sav), başını okşar, kucağına alır ve çocuğa 

sorar: 

"İster misin? Ben baban olayım, Ayşe'de annen olsun."  

  

BENDEN DAHA YOKSUL 

Bir arkadaşı Ramazan ayında oruçluyken ağır bir günah işler. Sonra da Hz. Muhammed (sav)'in 

yanına gelerek nasıl affedilebileceğini sorar. Hz. Muhammed (sav): 

"Bir köle azad edebilir misin?" 

"Hayır, param yok." 

"Aralıksız altmış gün oruç tutabilir misin?" 

"Ey Allah'ın Elçisi, bu durum başıma oruçluyken geldi." 

"Altmış fakiri doyurabilir misin?" 

"Gücüm yetmez." 

"Öyleyse benimle beraber bekle. Allah bir kolaylık yaratıncaya kadar..." 

Arkadaşı oturup, mescid de beklemeye başlar.  Ve az sonra da bir Medineliden hediye olarak 

bir sepet hurma gelir. Hz. Muhammed (sav) hurma sepetini bekleyen arkadaşına uzatır. 
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"Al bunu, yoksullara dağıt da, günahına kefaret olsun." 

"Ey Allah'ın Elçisi! Bütün Medine'de benim ailemden daha yoksul bir aile tanımıyorum.” 

Allah'ın Elçisi'nin yüzünde bir gülümseme yayılır 

"Peki, öyleyse ailene götür de siz yiyin." 

 

MEVLANA’NIN MERHAMETİ 
Mevlânâ, Allahü teâlânın yarattığı bütün mahlûkâta merhamet sâhibi idi. Bir gün Nefîsüddîn 

Sivâsî'ye bir kuruş verip ekmek aldırdı. Ekmeği eline alıp bir virâneye gitti. Nefîsüddîn 

de gizlice onu tâkibe başladı. Sonunda, Mevlânâ'nın o ekmeği yeni yavrulamış bir 

köpeğe kendi elleriyle yedirdiğini gördü. Mevlânâ dönüşünde, Nefîsüddîn'in 

kendisini tâkib ettiğini anlayıp; "Bu hayvan yedi gündür açtır ve yavrularına 

şefkatle bakmış ve hiç yanlarından ayrılmamıştır. Resûlullah efendimiz bir hadîs-i 

şerîflerinde;  

"Merhametlilerin en büyüğü olan Allahü teâlâ, kullarından merhametli olanlara merhamet 

eder. Ey ümmet ve Eshâbım! Siz de O'nun yarattıklarına merhamet ediniz ki, size de semâ 

ehli merhamet etsin" buyurdu. Nefîsüddîn bu sözler üzerine ağlayarak Mevlânâ'nın ellerini öptü 

ve hayvanlara bile bu kadar merhametli olan siz, tabiatiyle ahbâb ve dostlarınıza da merhamet 

edersiniz." dedi. Bunun üzerine Mevlânâ; "Evliyâullahın merhameti pek çoktur; bütün mahlûkâta 

ve ahbâblarına da şüphesiz merhamet eder." buyurdu.  

 

MEKKE'NİN FETHİ 

Mücadelesinin kendi yaşamıyla sınırlı olan bölümünün zirvesini 

yaşamaktadır. Dinini anlatmasına izin verilmeyen baba ocağı, ana 

yurdu Mekke, O'na (asm) ve İslam'a duyulan düşmanlığın başkenti, 

karargâhı Mekke, şimdi tepeden tırnağa silahlı on bin Müslüman 

askerden oluşan ve o günün Arabistan şartları içinde süper-büyüklüğe 

sahip olan bir ordu tarafından beş koldan fethedilmektedir. 

Ordu Mekke'yi çepeçevre kuşatarak konaklamıştır. Gecedir... Kamp 

ateşleriyle Mekke dağları pırıl pırıldır. Her askere bir ateş yakması 

emredilmiş ve karanlık Mekke on bin ışıkla kuşatılmıştır. Şehri terk eden baş düşman Ebu Süfyan 

elinden tuttuğu küçük oğluyla beraber önüne gelir, hemşehrisinin zayıf tarafını çok iyi 

bilmektedir. 

“Allah'a yemin ederim ki ya beni affedersin ya da şu çocukla beraber kendi canıma kıyarım." 

Yıllarca can düşmanı olan kişi şimdi kendinin ve oğlunun canını aracı yaparak, bağışlanma 

istemektedir. Bağışlanır... 

Ertesi gün sabah namazından sonra ordu harekete geçer. Mekkeliler gördükleri manzaranın 

heybetinden donup kalmışlardır. Mekke'nin yöneticisi Ebu Süfyan bir tepenin üzerinde yanında 

Hz. Muhammed (sav)'in amcası Hz. Abbas olduğu halde dalga dalga Mekke'den içeri giren 

Müslüman ordusunu seyretmektedir. Her geçen bölüğün kimler ve hangi kabile olduğunu Hz. 
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Abbas'a sormakta ve aldığı cevapla hayreti git gide büyüyerek hayranlığa dönüşmektedir. Bir 

süre sonra sabırsızlıkla. 

“Hz. Muhammed daha geçmedi mi?” diye sormaya başlar. Ve en sonunda devesi Kusva'nın 

üzerinde savaş zırhına bürünmüş Hz. Muhammed (sav) görünür. Allah'ın kutsal ilan ettiği bir şehre 

ancak alçakgönüllülükle girilebileceğini göstermek için iki büklüm olmuş, başı eğerinin kaşına 

değmektedir. Allah'a hamd etme durumundadır. 

Bu sırada yanında yer alan Medineli komutanlardan Ubade oğlu Sad, Ebu Süfyan'a dönerek 

seslenir: 

"Bugün ana baba günüdür. Bugün Uhud'un intikamını alma günüdür. Bugün Kureyş kabilesinin 

onurunu iki paralık etme günüdür. Bugün helak etme günüdür." 

Hz. Muhammed (sav) bir el işaretiyle Sad'ı susturur ve şöyle seslenir: 

"Bugün merhamet ve acıma günüdür. Bugün Kureyş'in onurunu yüceltme günüdür. Bugün 

Kâbe’ye ve Mekke'ye saygının zirveye çıkacağı gündür." 

Sonra emir verir, Sad'ı komutanlıktan alır. Yerine Sad'in oğlunu atar. 

Çok az kan dökülür ve Mekke teslim olur. Öğle sıcağı bastırmıştır. Arkadaşları sorarlar. 

"Ey Allah'ın Elçisi! Nerede dinlenmek istersiniz?" 

Yüzünde acı bir tebessüm yayılır. Kendi evini, baba ocağını hatırlar. Fakat o ev yıllar önce 

Peygamberimiz üzülsün ve duyunca kendisine işkence olsun diye, kuzeni Akil tarafından yıkılıp, 

yerle bir edilmiştir. 

"Akil bize dinlenecek ev mi bıraktı?" der. 

Fakat hiç kimse Akil'in kılına bile dokunmayı düşünmez. Akil de bütün putperest Mekke halkı gibi 

güvence verilenlerdendir. Dokunulmazlığı vardır. 

Ama yıllar boyunca yaptıkları her çeşit zulüm, baskı, işkence ve düşmanlığın karşılıksız ve 

intikamsız kalmasına Mekke halkı bir türlü inanamamaktadır. Gerçekten kendilerine 

dokunulmayacağına ve intikam alınmayacağına emin olabilmek için Kâbe’deki putları henüz 

temizlemiş olan Hz. Muhammed (sav)'i Kabe'nin kapısında karşılayıp, önünü keserler. Çekingen 

utangaç ve ürkektirler. Hz. Muhammed (sav) eğik duran başların bu sessizlikleriyle ne demek 

istediklerini çok iyi anlamıştır. 

"Benimle sizin durumunuz, Hz. Yusuf’un kardeşleriyle durumu gibidir. O kardeşlerine nasıl "Bugün 

size herhangi bir azarlama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Zira O, merhametlilerin en 

merhametlisidir." dedi ise, ben de aynı şeyi söylüyorum. Gidin, serbestsiniz." 

Akşama kadar bütün Mekke Müslüman olmuştur. Ve ertesi gün 

askeri güç, artık ona ihtiyaç kalmadığı için Mekke'nin dışına 

çıkarılır. 

Fakat Mekke'nin fethedileceği anlaşıldığı zaman, şehir dışına, 

uzaklara kaçanlar vardır. Bunlar Hz. Muhammed (sav)'i 

tanımayan, hiçbir şefkat ve bağışlama gücünün de kendilerinin 

affına yetmeyeceğine inanan "ağır suçlulardır." 

Bir tanesi Hz. Muhammed (sav)'in amcasının katili Vahşi'dir. Arkasından haberci gönderir, dönüp 

Müslüman olmasını ister. Vahşi ürkektir. Mektubunda: 
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"Ya Muhammed! Sen 'Kim adam öldürür, ya da Allah'a ortak koşar ya da zina ederse cezaya 

çarpılır, kıyamet gününde azabı katmerleşir ve azab içinde hor ve hakir olarak ebedi kalır.' diye 

söylüyorsun. Hâlbuki ben bunların hepsini yaptım. Benim için hala bir kurtuluş yolu olabilir 

mi?” der 

Bu cevap üzerine Kur'an'da Furkan suresinin 71. ayeti indirilir. Hz. Muhammed (sav) indirilen ayeti 

yazdırır ve Vahşi'ye yollar: 

 "Meğer ki, tövbe ve iman edip iyi amel ve davranışlarda bulunan kimseler ola. İşte Allah 

bunların günahlarını iyiliklere çevirtir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir." 

Vahşi bununla da tatmin olmaz. 

“Ya Muhammed! Tövbe, iman ve iyi amel, ağır bir şarttır, olabilir ki gücüm yetmez.” 

Bu cevaba cevap yeni inen Nisa suresinin 48. Ayetinden gelir: 

"Şüphesiz ki Allah kendisine eş tanınmasını bağışlamaz. Fakat bunun dışında kalan günahları 

dilediği kimse için bağışlar." 

Vahşi gene ikna olmamıştır. Yeni bir mektup yazar: 

"Ya Muhammed; bundan "Eğer Allah dilerse buyruğunu yapacaktır" anlamı çıkmaktadır. Ben 

bilmiyorum, Allah benim hakkımda böyle bir şey dileyecek mi?”der, 

Bunun üzerine de Zümer suresinin 53. Ayeti indirilir: 

"De ki ey kendilerinin aleyhinde günah sınırını aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi 

kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok merhametli, çok bağışlayıcıdır." 

Vahşi: 

"İşte şimdi oldu." der. Mekke'ye gelir ve Müslüman olur. 

İnsanlar sorarlar: 

"Ey Allah'ın Elçisi! Bütün bu müjdeler sadece Vahşi için mi, yoksa hepimize mi?" 

O cevaplar: 

"Hepinize!.." 

Önceki yıllarda, Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını almak için Medine'ye Hz. Muhammed 

(sav)'i öldürsün diye suikastçiler göndermiş olan Kureyş'in ulularından Ümeyye oğlu Safvan'da 

kaçaklardandır. Kendisini ikna edip, geri getirmek üzere, Hz. Muhammed (sav)'e suikastçi olarak 

gönderdiği Umeyr oğlu Vehb gönderilir. Yanında, Hz. Muhammed (sav)'in 

 "dokunulmazlık" sözünün belgesi olarak verdiği sarığı da vardır. Safvan güvenir ve geri döner. 

Fakat henüz İslam'a hazır değildir. Hz. Muhammed (sav)'in karşısında durur. 

"Bana iki ay izin tanı. Dinini kabul edip etmemek için düşüneyim." der. 

Hz. Muhammed (sav) cevap verir. 

"İki ay değil dört ay izin, sana." 

Dört ay dolmadan Safvan kendi isteğiyle Müslüman olur.      

Örnek kaçakların üçüncüsü, Bedir'de öldürülünceye kadar İslam ve Hz. Muhammed (sav) 

düşmanlığının başını çekmiş ve O'nun tarafından "Bu ümmetin firavunudur." diye tanımlanmış 
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olan Ebu Cehil'in oğlu İkrime'dir. İkrime de çok şeyler yapmıştır. Öyle ki Hz. Muhammed (sav) 

onun hakkında da "Ondan çektiğimi babasından çekmedim." diyecektir. 

İkrime'yi ikna edip geri döndürme görevini de eşi üstüne alır. Yemen sahilinde, gemiye binmiş ve 

Afrika'ya geçmek üzereyken kendisini yakalar. Mekke'ye döndürür. İkrime'nin içeri girmekte 

olduğu söylenince Hz. Muhammed (sav) yanında oturan arkadaşlarını uyarır. 

"Sakın babası aleyhinde konuşup, kendisini rencide etmeyin." 

İkrime içeri girer. Hz. Muhammed (sav) kendisini kucaklayarak karşılar. 

"Süvari muhacir, hoş geldin." der. Yanına oturtur. Gördükleri, duydukları ve yaşadıkları karşısında 

şaşıran İkrime söz verir. 

"Ey Allah'ın Elçisi! Sen şahid ol bugüne kadar senin dinini engellemek yolunda harcadığım 

gayretin ve paranın en az iki katını ona hizmet etmek için harcayacağım." 

İkrime sözünde durur. Yıllar sonra, Hz. Ömer (ra)'in halifeliği döneminde Orta Doğu'nun Müslüman 

oluşuna yol açan Yermuk savaşında bir yudum su içemeden şehid olan üç mücahitten biri de 

İkrime'dir. Vücudunda yetmiş tane kılıç yarası sayarlar. 
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