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6- ÂDÂB-I MUÂŞERET

E deb bir tâc imiş Nûr-u Hüdâ’dan, 
Giy o tâcı, emin ol her belâdan…

Âdâb-ı Muâşeret Ne Demektir?
“Âdâb” ifadesinin aslı Arapça olup “edep” kelimesinin 

çoğuludur. Edep, sözlükte davet, iyi tutum, incelik, kibar-
lık, hayranlık ve takdir anlamlarına gelir. Edeb terim mana-
sı itibariyle, “Bir toplumda örf, adet ve kural hâlini almış iyi 
tutum ve davranışlar veya bunları kazandıran bilgi” şeklinde 
tarif edilir.132

Esasında âdâb, ahlâk, terbiye ve nezaket kurallarının bü-
tününe verilen bir ad olup İslâm’ın güzel saydığı söz ve dav-
ranışlardır. Bu itibarla edep, insanların kendisine davet olu-
nan bütün hayır, zarafet ve güzel ahlâk demektir. 

Başka bir tarifiyle âdâb, Allah’ın ve Peygamber’in emir 
ve yasaklarına uygun biçimde hareket etmek demektir. Bir 
mümin için en ideal âdâb kuralları, Kur’ân’da öğretilen ve 
132  T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, 10/412, İst. 1994.
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İnsanlığın İftihar Tablosu’nun sünneti ile tatbik edilip yaşa-
nan âdâbtır.

“Muâşeret” karışmak, arkadaş olmak ve beraber yaşa-
mak manalarına gelir. Âdâb-ı muâşeret ise bir insanın top-
lum hâlinde medeniyet üzere yaşaması için uyması gerekli 
olan ahlâk, terbiye, nezaket ve görgü kuralları şeklinde tarif 
edilir.

Cenâb-ı Hak insanı hem maddî hem de manevî dona-
nım açısından en güzel sûrette yaratmıştır.133 Onu dünyaya 
göndermiş ve dünyanın bütün nimetlerini önüne sermiştir. 
Göndermiş olduğu kitaplar ve peygamberler vesilesiyle de 
ona hak ve hakikatleri göstermiş, birtakım ahlâkî kural ve 
disiplinleri öğretmiştir. 

Bu noktada elbette bizim en önemli rehberimiz Peygam-
ber Efendimiz’dir. Cenâb-ı Hakk’ın kendisi hakkında “Ger-
çekten sen, çok büyük bir ahlâk üzeresin.”134 buyurduğu 
Efendimiz, bir hadislerinde ahlâkın güzelliklerini tamamla-
mak için gönderildiğini söylemiştir.135 O’nun eşsiz hayatın-
da oturuşundan kalkışına, yürümesinden tebessüm etmesine, 
nezaketinden karakterine kadar örnek almamız gereken pek 
çok görgü kuralı vardır. Bu kuralları ilerleyen satırlarda bir 
bir vermeye çalışacağız.

“İki haslet vardır ki bir mü’minde asla beraber bulun-
mazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk.”136 buyuran Efendimiz, güzel 
133  Tîn, 95/4.
134  Kalem, 68/5.
135  Muvattâ, Hüsnü’l-Hulk 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/381.
136  Tirmizî, Bir 41, (1963).
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ahlâka çok önem veriyor, “İnsanlara karşı iyi ahlâklı olun!” 
şeklinde ashabına uyarılarda bulunuyordu.137

Edeb ve güzel ahlâk hakkındaki Peygamber Efendimiz’in 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) emir ve yasakları herkesi ilgilendirmek-
tedir. Bu sebeple, edeb verme ve terbiye etme konumunda 
olan her kişinin de bu emir ve yasakları önce şahsında tatbik 
etmesi, daha sonra da terbiyesi altında bulundurduğu kişileri 
bu güzel ahlâk ile ahlâklandırmaya çalışması gerekir. 

Şimdi âyet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında bir Müslü-
man’ın sahip olması gereken adâb-ı muâşeret kurallarını baş-
lık başlık incelemeye çalışalım: 

1. Hilim Sahibi Olma

Hilim; yumuşak huylu, heyecana kapılmayıp öfkeyi yen-
me, nefsine hâkim olup kızmama ve gücü yettiği halde affet-
me, tahrik edici sebepler karşısında soğukkanlılığı koruma, 
ağırbaşlı olma gibi anlamlara gelir.

Hilim, güzel ahlâkın temelini oluşturur. Biz de o yüzden 
görgü kurallarına hilim sahibi olmadan başladık. Hilim sahi-
bi olan bir insan, yumuşak huylu, ağır başlı, soğukkanlılığını 
koruyup öfkesine yenik düşmediği için toplum içinde uzlaş-
tırıcı olur. Nitekim kusurları görmeme, insanları bağışlama, 
iletişim adına herkese açık olma gibi tavırların hemen hepsi 
bu temel vasıftan kaynaklanır.

Bu vasfa sahip insanların çok olduğu bir toplumda prob-
lemler en aza inmiş olur. O yüzden her şeyden önce hilim sa-
hibi olmaya çalışmalıyız. 
137  Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 1.
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Şüphesiz ki, insanların en halimi, en yumuşak huylu-
su, Hz. Aişe annemize, “Ey Âişe, yumuşak davran. Zira yu-
muşaklık bir şeyde bulunursa mutlaka onu süsler, bir şey-
den çıkarsa onu da çirkinleştirir.”138 buyuran Peygamber 
Efendimiz’dir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de, “Allah’ın 
bir rahmet eseridir ki, sen onlara karşı yumuşak davrandın. 
Eğer huysuz ve katı kalpli birisi olsaydın muhakkak onlar se-
nin etrafından dağılıp giderlerdi.”139 buyurarak Efendimiz’i 
bu sıfatından dolayı övmüş, bizlere de Efendimiz’in şahsında 
nasıl bir karaktere sahip olmamız gerektiği konusunda me-
sajlar göndermiştir.

Peygamberimiz, tebliğ vazifesini yaparken hakaretler, 
sözlü sataşmalar, bin bir türlü tahriklere rağmen yumuşaklı-
ğını koruyor, vazifesine devam ediyordu. Yine böyle İslâm’ı 
anlattığı bir esnada, o sırada kendisini dinleyen birisi şöyle 
anlatıyor:

“Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah’ın bir oldu-
ğunu, O’na inananların kurtulacaklarını ilân ediyordu. Ebû 
Cehil de onun üzerine toprak atıyor, “Ey insanlar, bu adamı 
dinlemeyin, sizi dininizden vazgeçirmeye çalışıyor. Sizi put-
larımız olan Lât ve Uzza’dan uzak tutmak istiyor.” diye yay-
gara yapıyordu. Peygamberimiz ise bu tahriklere hiç aldırmı-
yor, bir kere olsun dönüp Ebû Cehil’in yüzüne bile bakmıyor-
du. O kendi görevini yapmaya çalışıyordu.”140

Yine bir gün Peygamberimiz, Sahabîlerden hasta olan 
Hz. Sa’d bin Ubade’yi ziyarete gidiyordu. Yolda münafıkların 
138 Müslim, Birr 78, (2594); Ebû Dâvûd, Cihad 1, (2578), Edeb 11 (4808).
139  Âl-i İmran, 3/159
140 Mevlânâ Şibli, Asr-ı Saadet (Terc: Ö. Rıza Doğrul) 2/108, İst. 1974.
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elebaşlarından Abdullah bin Ubey’in de bulunduğu bir 
topluluğa rast geldi. Orada bir müddet durdu. İbn Ubey, 
Peygamberimiz’e sataşmaya başladı. Ve küstahça, “Dikkat 
etsene adam, hayvanın yerden toz kaldırıyor, buradan uzak-
laş, hayvanın bizi rahatsız ediyor!” diyerek ileri geri konuşma-
ya başladı. Peygamberimiz oradakilere selâm verdikten sonra 
bazı şeyler anlattı. İbn Ubey, halkın Peygamberimiz’i dinle-
diğini görünce iyice çığırdan çıktı ve “Bize Müslümanlıktan 
bahsedip durma, sana gelen olursa ona istediğini anlatırsın!” 
diyerek, hakarete varan sözler sarf etmeye başladı. Fakat 
Peygamberimiz onun âdâb dışı davranışlarına bir karşılık 
vermiyor, anlatmaya devam ediyordu. Buna karşılık büyük 
şair Abdullah bin Revaha ayağa kalkıp: “Ya Resûlallah, bu-
raya her zaman geliniz, bize konuşma yapınız, sizi çok sevi-
yoruz!” diyerek sevincini dile getirdi.

Bu sırada Müslümanlarla münafıklar arasında tartışma 
başladı. Kavga edecek duruma geldiler. Çok sakin davranan 
ve hiç öfkelenmeyen Peygamberimiz, onları yatıştırdı ve da-
ha sonra oradan ayrıldı, yoluna devam etti.141

Peygamberimiz’in yüce vasıfları Kur’ân’dan önce indiri-
len hak kitaplarda da yer alıyordu. Mesela Yahudi âlimleri, 
Peygamberimiz’in Tevrat’ta bulunan pek çok sıfatını bizzat 
gözleriyle görüp tanımışlardı. Bu Yahudi bilginlerinden bi-
risi, “O’nun Tevrat’ta, övülen sıfatlarından, kendisinde gör-
mediğim, denemediğim, hilim sıfatından başka hiçbirisi kal-
mamıştı.” diyerek, bunu da denemek ister ve sonrasını şöyle 
anlatır:
141 Müslim, Cihad (Hadis no: 3357).
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“Ben Peygamberimiz’i, alışveriş sonunda belli bir vade ile 
otuz dinar borçlandırmıştım. Borcun tahsiline daha bir gün 
varken gidip:

“Ya Muhammed, hakkımı öde. Zaten siz Abdülmuttalip 
oğullarının âdeti borçlarını zamanında ödemeyip, uzatıp dur-
maktır.” dedim. Bunun üzerine Hz. Ömer bana,

“Ey pis Yahudi, vallahi Resûlullah’ın evinde olmasaydın, 
senin gözünü patlatırdım!” dedi. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve 

sellem) Ömer’e,

“Ey Hafs’ın babası, Allah seni bağışlasın. Biz senden, 
başka türlü bir davranış beklerdik. Bana, onun bende olan 
hakkını güzellikle ödememi söyleyecektin; ona da, alacağını 
tahsil ederken yardımcı olacaktın ve daha nazik davranması-
nı söyleyecektin.” buyurdu. Bu Yahudi devamla şöyle anla-
tıyor:

Benim Resûlullah’a karşı cahilce, kaba ve sert davranı-
şım, Resûlullah’ın yumuşaklığını arttırmaktan başka bir şey 
yapmadı. Bana,

“Ey Yahudi, sana borcumu yarın sabah ödeyeceğim.” bu-
yurduktan sonra Ömer’e,

“Ey Hafs’ın babası, onu yarın sabahleyin istediği hurma 
bahçesine götür, beğenirse kendisine şu kadar ver. Verirken 
de sana şu kadar fazla veriyorum de. Eğer bu bahçedekine ra-
zı olmazsa, falan bahçeden şu kadar ver.” buyurdu.

Ertesi gün Hz. Ömer beni hurmasını beğendiğim bah-
çeye götürdü. Oradan Resûlullah’ın dediği kadar hurma ver-
di. Emrettiği fazlalığı da ekledi. Yahudi, Peygamberimizdeki 
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alacağını bu şekilde tahsil ettikten sonra kelime-i şehadet ge-
tirdi ve Müslüman oldu. Niçin Müslüman olduğunu da Hz. 
Ömer’e şöyle açıkladı:

“Ey Ömer, biliyor musun, Resûlullah’a niçin böyle dav-
randım? Çünkü Resûlullah’ın Tevrat’ta yazılı özelliklerini ve 
ahlâkını bütünüyle onun üzerinde gördüm. Görmediğim sa-
dece hilmi ve yumuşaklığı kalmıştı. Bugün de hilmini de-
nedim, onu da aynen Tevrat’ta yazılı olduğu şekliyle bul-
dum. Sen şahit ol, şu hurmayı ve servetimin yarısını fakir 
Müslümanlara bağışlıyorum.”

Daha sonra bu Yahudi ailesinden yaşlı bir adamın dışın-
da herkes Müslüman oldu. Peygamberimiz’in sabrını ve yu-
muşaklığını sadece bir hadisede göstermesi dahi pek çok in-
sanın iman etmesine sebep olmuştu.142

Efendiler Efendisi’nin hilim ve yumuşak huyluluğunu 
gösteren bir örnek var ki bunu anlatmadan geçmek istemi-
yoruz. Hz. Enes bin Mâlik anlatıyor:

“Peygamberimiz’le birlikte yürüyordum. Üzerinde 
Necran kumaşından yapılmış sert yakalı ve kaba bir hır-
ka vardı. Bedevinin biri koşarak geldi, Peygamberimiz’in 
arkasından yetişti ve cübbesini şiddetli bir şekilde çekti. 
Peygamberimiz’in hırkası yırtıldı ve yakası boynunda kal-
dı. Adamın kuvvetli çekişinden dolayı elbisenin sertliği 
Peygamberimiz’in boynunda iz bırakmıştı. Sonra bedevi:

“Yâ Muhammed! Develerimi buğdayla yükle. Çünkü 
sendeki mal ne senindir, ne de babanındır.”
142 İbn Sa’d, Tabakat, 1/360.
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Bedevinin yaptığı, çok kaba ve görgüsüzce bir davranıştı. 
Peygamberimiz üzüldü. Bedeviye döndü ve:

“Önce beni incittiğin için özür dile” dedi. Bedevi:

“Hayır, özür dilemiyorum” şeklinde karşılık verdi. Oysa 
Peygamberimiz bedeviye bir nezaket dersi vermek istiyordu. 
Fakat adam hiç de oralı değildi. Peygamberimiz, bedevinin 
kabalığına bakmayarak Sahabîlerine döndü:

“Bu adamın develerinin birine arpa, diğerine hurma 
yükleyin.” buyurdu. Adam sevinerek gitti. Sahabîler de 
Peygamberimiz’in bu güzelliğine hayran kaldılar.143

Peygamberimiz her konuda olduğu gibi, hilmi ve yumu-
şaklığı ile de en öndeydi. Bize yakışan da elbette her şeyden 
önce hilim sahibi bir insan olabilmektir. 

143 Buhârî, Libas 18, Humus 19, Edeb 68.
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Bir Rüya, Dört Ders

Bir peygamber bir gece şöyle bir rüya gördü.
Rüyasında kendisine denildi ki; Sabahleyin çıkan ilk 

şeyi ye; ikinci şeyi sakla; üçüncü şeyi kabul et; dördüncü 
şeyi kırmayıp üzme ve beşinci şeyden de kaç, uzak dur.

Sabah olunca karşısına çıkan ilk şey yüksek bir dağ 
olunca önce biraz tereddüt ederek ne yapacağını şaşırdı. 
İçinden “Nasıl olur? Rabbim bunu yememi emretti” dedi. 
Fakat daha sonra “Allah bana yapamayacağım şeyi emret-
mez” diyerek yemek kasdıyla dağa doğru yürümeye baş-
ladı. Fakat dağa yaklaştığında küçüldüğünü, iyice yanına 
varınca da baldan tatlı bir lokma hâline geldiğini görerek 
onu yiyiverdi ve arkasından da Allah’a hamdetti.

Bir süre yürüdükten sonra karşısına bir altın tas çıktı. 
“Bana bunu saklamam emredilmişti.” diyerek altın tası 
yerde kazdığı yere gömdü. Fakat biraz ilerledikten sonra 
dönüp arkasına baktığında altın tasın yine meydana çıktı-
ğını gördü. Bunun üzerine geri dönüp onu yeniden gömdü. 
Aynı şeyi iki veya üç defa yapmak zorunda kaldığı halde 
biraz yürüdükten sonra geri dönüp bakınca altın tasın yine 
meydana çıktığını gördü. Fakat “Ben Rabbimin emrini ye-
rine getirdim.” diyerek artık geri dönmedi.

Biraz daha yürüyünce bir kuşla karşılaştı. Kuşu bir 
doğan kovalıyor ve yakalamaya çalışıyordu. Bu yüzden 
kuş kendisine, “Ey Allah’ın peygamberi beni kurtar!” 
dedi. O da kuşun dileğini kabul ederek onu yerine koyup 
sakladı. Fakat az sonra doğan karşısına dikilerek, “Ey 
Allah’ın peygamberi, karnım acıkmıştı, onun için sabah-
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tan beri bu kuşu kovalıyordum ve az önce onu yakala-
mak üzereydim. Beni rızkımdan ümitsiz bırakma.” dedi. 

Doğanın bu sözleri karşısında peygamber ne yapacağını 
şaşırdı. İçinden “Karşılaştığım üçüncü şeyi kabul etmem 
emredilmişti, ettim. Karşılaşacağım dördüncü şeyi de ha-
yal kırıklığına uğratmamam emredildi. Karşıma çıkan dör-
düncü şey bu doğan olduğuna göre şimdi ne yapayım?” 
diye içinden geçirdi. Bir süre düşündükten sonra bıçağı 
eline alıp kendi budundan bir parça keserek doğana doğru 
attı. Doğan da kendisine atılan eti kaparak uçup gitti. Ar-
kasından yeninde sakladığı kuşu da salıverdi.

Yoluna bir süre daha devam edince karşısına beşinci 
olarak bir leş çıktı. Peygamber almış olduğu emir uyarın-
ca bu leşten hızla uzaklaştı:

Gece olunca, “Ya Rabbi, bana emrettiklerini yaptım. 
Şimdi bana bunların mahiyetlerini açıkla.” diye dua ede-
rek uykuya daldı. Bunun üzerine rüyasında kendisine 
şöyle dendi:

– İlk karşına çıkıp da yediğin şey, öfkedir. O işin ba-
şında dağ gibidir, fakat sabrederek baskı altına alınca 
baldan tatlı olur.
İkinci karşılaştığın şey, iyi ameldir. Onu ne kadar sak-

larsan sakla, yine açığa çıkar.
Üçüncü karşılaştığın şeyin manası şudur: Sana ema-

net edilen şeye hıyanet etmemelisin.
Dördüncü olarak karşılaştığın şey, sana biri senden 

bir şey isteyince onun dileğini yerine getirmeye çalışman 
gerektiğini, bu yolda gerekirse muhtaç olduğun bir şeyi 
bile feda etmen icap ettiğini hatırlatmak içindi.

Beşinci olarak karşılaştığın şey, gıybettir. Başkaları 
hakkında gıybet edenlerden uzak dur.” 

Evet, mümin hilim sahibi olup öfkeye kapılmamalı, 
hep hayırlı ameller peşinde koşmaya çalışıp edep yörün-
geli bir hayat yaşamalıdır.
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2. Yaşlılara Hürmet Gösterme

“Küçüklerine şefkat göstermeyen, büyüklerine değer ve 
saygı göstermeyen bizden değildir.”144 buyuran Peygamber 
Efendimiz, dinimizde büyüklere saygı, küçüklere ise sevginin 
önemli bir prensip olduğunu vurgulamıştır.145

Yaşlılara karşı hürmet ifadeleri kullanma, toplu taşım araç-
larında onlara yer verme, bir toplumda önce onlara söz verme, 
onların yanında ses tonunu yükseltmeme, saygı dışı hâl ve tavır-
larda bulunmama, öncelik hakkını onlara verme adaptandır.

Herkes bir gün yaşlanacak. Yaşlılara hürmet eden kişi 
yaşlandığında hürmet görür. Bakınız bu hakikati Efendimiz 
nasıl dile getiriyor: “Herhangi bir genç yaşlılığından dolayı 
bir ihtiyara hürmet ederse, Yüce Allah da yaşlandığında ona 
hürmet edecek kimseler halk eder.”146

Unutmayalım ki, içimizdeki ihtiyarlar adeta bir parato-
ner vazifesi görmekte, onlar sayesinde rızkımız artmakta, be-
la ve musibetlerden uzak bir hayat yaşamaktayız: 

“Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler, otlayan 
hayvanlar olmasaydı belâlar sel gibi üstünüze dökülecekti.”147

Edepdir kişinin daim libası
Edepsiz insan üryana benzer.

“Edep insan için bir urba, bir elbisedir. 
Edepli olmayan ise, çıplak demektir.”

144 A.y.
145 Tirmizî, Cihad 24; Ebû Dâvûd, Cihad 70.
146 Tirmizî, Birr 15; Ebû Dâvûd, Edeb 58.
147 Acluni, Keşfü’l-Hafâ, 2/230.



G ü z e l  A h l â k  S a h i b i  O l m a k

168

3. Selâm Verme Âdâbı

Selam, insanlar arasında kaynaşmayı sağlayan, sevgiyi ar-
tıran bir dostluk alametidir. Aynı zamanda sünnettir. Selamı 
vermek sünnet, almak ise farzdır. Bir hadis-i şerifte şöyle bu-
yurulur:

“Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi 
sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size bir şey göste-
reyim mi ki, onu yaptığınız zaman birbirinizi sevmiş olursu-
nuz: Aranızda selâmı yayınız.”148

Selâm verme âdâbını maddeler hâlinde şöyle ifade ede-
biliriz:

1. Bir topluluğun yanına girilirken konuşulmadan önce 
“es-selâmu aleykum” diye selâm verilir.

2. İçinde insan olmayan bir yere girildiği zaman “es-
selâmu aleynâ ve alâ ibadillahissalihîn” denir.

3. Karşılaşıldığında selâm verildiği gibi; ayrılırken de 
selâm verilebilir. Zira Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem): 
“Sizden biriniz, meclise geldiği zaman selâm verdiği gibi, ay-
rılırken de selâm versin.”149 buyurmaktadır.

4. Karşılaşan iki kişiden küçük olan büyüğe, az olan top-
luluk çok olan topluluğa, gençler yaşlılara, biniti üzerinde 
olanlar yayalara, yürüyenler oturanlara, arkadan gelenler ön-
den gidenlere selâm verirler.

5. Bir topluluğa verilen selâma: “Ve aleykümüsselâm” di-
ye içlerinden birisi karşılık verirse, diğerlerinden selâm alma 
148 Müslim, İman 22; Ebû Dâvûd, Selâm 1; Tirmizî, İstizan 43.
149 Tirmizî, İstizan 15.



169

Â d â b - ı  M u â ş e r e t

görevi düşmüş olur. Fakat o topluluk içinden hiçbiri karşılık 
vermezse, hepsi sorumlu olur.

6. Selâm vermekte “merhaba” lafzı da kullanılmıştır. 
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) misafirlerine “merhaba” 
demiştir. “Rahabe” fiilinden gelen bu söz; “genişlik ve rahat-
lığa kavuştun, huzur içinde oturabilirsin” manasınadır.

7. Selâma hemen cevap vermeli, mümkün olduğunca ce-
vabımızı selâm verene duyurmalıdır.

8. Selâm veren kişinin selâmı duymazlıktan gelinmeme-
lidir.

Selâm vermenin uygun olmadığı bazı durumlar da söz konu-
sudur. Bunları şöylece sıralayabiliriz:

1. Selâm, Allahû Teâla’nın (celle celâluhû) güzel isimlerinden 
birisi olması sebebiyle temiz olmayan yerlerde söylenmez.

2. Herhangi bir haramı işleyen kimseye selâm verilmez.

3. Kur’ân okuyan, hadis rivayet eden ve ilim müzakere-
sinde bulunan kimselere -bu hayırlı işin kesintiye uğramama-
sı için- selâm verilmez. Ancak o iş bitmişse selâm verilir.

4. Ezan okuyan, namaz kılan ve kâmet getiren kimseye 
selâm verilmez.

5. Selâma karşılık veremeyecek durumda olanlara selâm 
vermek mekruhtur.

6. Selâm verip almak, bir dostluk belirtisidir, sevgi alâmeti-
dir. Fakat selâm verirken aşağı doğru bükülmek mekruhtur. 

Selamdan sonra musafaha etme yani el sıkışma da sün-
nettir. Nitekim Peygamber Efendimiz, musafahanın 
selâmlaşmanın tamamlayıcısı olduğunu bildirilmiştir.150 Başka 
150 Tirmizî, İstizan 31; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/260; Ayrıca bk. Nisa, 4/86.
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bir hadislerinde ise iki Müslümanın karşılaştığı zaman, birbir-
leriyle musâfaha edip, Allahû Teâla’dan (celle celâluhû) birbirleri 
hakkında mağfiret talep etmeleri durumunda daha yerlerin-
den ayrılmadan Allah’ın ikisinin de günahlarını affedeceğini 
ifade buyurmuştur.151

Edeb ehl-i ilimden hâlî olmaz
Edebsiz ilim okuyan âlim olmaz.

“Edep varsa ilim de var demektir. Fakat edepsiz bir 
insan kütüphaneler yutsa yine âlim sayılamaz.”

4. Hapşırma Âdâbı

Hapşırma her insanda olan fiziki bir hadisedir, bir ihtiyaçtır. 
Peygamber Efendimiz böylesi bir durumda bize bir âdâb olarak 
şunu öğretmiştir: Bir Müslüman aksırdığında, “Elhamdülillâh” 
der. Yanındaki Müslüman kardeşi de: “Yerhamükâllah - Allah 
sana rahmet etsin” diye dua eder. Bunun üzerine aksıran kişi 
de: “Yehdînâ ve yehdîkümullah - Allah, bizleri de sizleri de hi-
dayet üzere bulundursun.” diyerek karşılık verir.

Hapşıranın ağzı ve burnundan çıkabilecek şeylerle etra-
fını rahatsız etmemesi için eli veya koluyla yüzünü kapaması 
da hapşırmanın adaplarındandır. 

5. Yemek Yeme Âdâbı

Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerim’de biz kullarına verdiği ni-
metlerden yiyip içmemizi, ancak israf etmememizi ifade 
buyurmaktadır.152 Yemek yerken âdâb kabilinden şu husus-
lara azami dikkat edilmelidir:
151 Ebû Dâvûd, Edeb 153.
152 A’raf, 7/31
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1. Yemekten önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalı.

2. Yemeği sağ elle yemeli, başlarken besmele çekmeli, 
önünden yemeli ve yemek bitince “Elhamdülillah” denmeli...

Hz. Ömer b. Ebî Seleme (radıyallahu anh) anlatıyor: Ben 
Resû lullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) eğitim ve gözetimi altında 
henüz bir çocuktum. Yemek kabından gelişigüzel yiyordum. 
Bunun üzerine bana: “Ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve 
önünden ye!” buyurdu. Artık ondan sonra hep öyle yedim.153

3. Besmele unutulmuş olup yemek esnasında akla gelir-
se, “Bismillahi evvelehû ve âhirahû” denilir.

4. Yerken acele edilmemeli, yemek iyice çiğnenmeli, lok-
malar peş peşe yutulmamalı.

5. Yemeğe önce yaşça veya mevkice büyük olan kişinin 
başlaması uygundur.

6. Önündeki yemeği soğutmak için, yemeğin içine üf-
lenmemeli. Başkalarında tiksinti uyandıracak hâl ve tavırlar-
da bulunulmamalı. Ağızda yemek varken konuşmamalı ve 
gülmemeli.

7. Başkasının lokmasına ve yediğine bakmamalı.

8. Yemeği yapana teşekkür etmeli. Sofra kurulurken ve 
kaldırılırken yardımcı olunmalı.

153 Buhârî, Et’ime 2; Müslim, Eşribe 108; İbn Mace, Et’ime 8; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 4/26.
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Yemek Daveti Konusunda Efendimiz’in 
Verdiği Dersler

Kur’ân-ı Kerim’de: “Ey iman edenler! Yemeğe izin ve-
rilmeksizin, vaktine de bakmaksızın, Peygamber’in evine 
girmeyiniz. Fakat dâvet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince 
hemen dağılın, yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü 
bu hareketiniz Peygamber’i rahatsız ediyor, lâkin utandı-
ğından, size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah, gerçeği 
açıklamaktan çekinmez.”154 hükmü beyan buyurulmuştur. 
Bu âyet-i kerîmede yer alan pek çok hususlardan görebildi-
ğimiz iki temel unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar;

1. Yemek için bir davetin ya da iznin bulunması,
2. Yemekten sonra fazla lafa ve söze dalınmadan mü-

saade istenmesidir.
Bu âyet-i kerîme, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve 

sellem)’in evine vakitli vakitsiz giren ve yemek yemeden 
ayrılmak istemeyenler hakkında nazil olmuştur. Ancak 
İslâm bilginleri, hükmün İslâmî edeb olarak bütün mü-
minlerin evlerine teşmil edilebileceği kanaatindedir. Do-
layısı ile davet edilmeden herhangi bir ziyafete iştirak 
edilmemesi gereği açıktır.

Hz. Ebû Şuayb (radıyallahu anh) bir gün ashab arasında 
Resûl-i Ekrem’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) görünce, yüzün-
den karnının aç olduğunu anlamıştır. Hemen kasap olan 
hizmetçisine:

“Bize beş kişilik bir yemek hazırla! Beşinci kişi ben ol-
mak üzere Resûlullah’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) davet etmek 
istiyorum.” dedi. Sonra Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sel-

154 Ahzâb, 33/53
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lem) yanına yaklaşarak dâvet teklifini izhar etti. Birlikte eve 
giderlerken, arkalarından bir adam takip ederek geldi. Evin 
kapısı önüne varınca Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Bu zat bizim arkamıza takılıp geldi. İstersen kabul et, 
istersen geri gönder.” buyurdu. Ebû Şuayb (radıyallahu anh):

“Hayır, yâ Resûlallah, ona da izin veriyorum.” dedi.155

Dikkat edilirse, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu 
hâdi sede, İslâmi bir edebi talim etmiştir. Şurası muhakkak-
tır ki; müminler birbirlerine ikram etmekten zevk duyarlar. 
Ancak davet ve izin konusu kat’î naslarla beyan buyurul-
muştur. Bu açıdan bakıldığında habersiz gelen bir misafirin 
ev sahibini “Acaba ne ikram etsem?” endişesine sevk edebi-
leceği görülür. Dolayısı ile böyle bir davranışın manevî ezi-
yet hâline gelmesi de mümkündür.Ancak bir Müslüman, 
din kardeşinin davetine uyar ve onun vermiş olduğu ziya-
fette yer alır. Böylece aralarındaki sevgi ve yakınlık artmış 
olur. Bir hadis-i şerîfte şöyle buyurulmaktadır:

“Davet edildiğiniz zaman bu davete icabet edin.”156

Davet edildiği halde icabette bulunmama yani dave-
ti reddetme de hoş görülmeyen davranışlardandır. Şimdi 
aktarmaya çalışacağımız hadis-i şerif de hem davete icabet 
etmemenin hem de davetsiz bir şekilde sofralarda yer al-
manın hiç de güzel bir davranış olmadığını belirlemektedir. 
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: “Kim 
davet edildiği halde icabet etmezse, Allah ve Resûlü’ne is-
yan etmiş olur. Kim de davetsiz olarak bir sofrada oturursa 
hırsız olarak girer, yağmacı olarak çıkar.”157

155 Buhârî, Et’ime 57, 34, Buyu’ 21, Mezalim 14; Müslim, Eşribe 138, 
(2036); Tirmizî, Nikâh 12, (1099).

156 Buhârî, Nikâh 71, 74; Müslim, Nikâh 103, (1429); Tirmizî, Nikâh 11, 
(1098); Ebû Dâvûd, Et’ime 1, (3736,).

157 Buhârî, Nikâh 71, 74; Müslim, Nikâh 103, (1429); Tirmizî, Nikâh 
11, (1098); Ebû Dâvûd, Et’ime 1, (3736,); Abdülkadir Halit, Âdâb-ı 
Muaşeret, s. 25.
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6. Temizlik ve Tuvalet Âdâbı

Efendimiz’in ifadesiyle, Rabbimiz temizdir, temizliği 
sever.158 Zaten Allah’a kul olmanın, O’nun huzurunda dur-
manın ve O’nun sevgisini kazanmanın ilk şartı temizliktir. 
Dinin direği olan namaza girebilmenin dış şartı olarak da te-
mizlik yine ilk plânda yer almaktadır. 

Peygamberimiz Efendimiz’in hayatı boyunca temizliğe 
azamî derecede dikkat ettiğini, toplum huzuruna çıkarken 
temiz ve güzel elbiseler giydiğini, güzel kokular süründüğü-
nü, soğan ve sarımsak gibi başkalarını rahatsız edebilecek yi-
yecekleri yemekten açındığını görüyoruz. 

Efendimiz, beden temizliğine önem verdiği kadar 
“Çevrenizi temiz tutunuz.”159 buyurarak çevre temizliğine de 
önem vermiştir. Bir defasında Allah Resûlü: “Lânetlenmiş iki 
şeyden sakının!” buyurduğunda ashab: “Ya Resûlallah o iki 
şey nedir?” diye sormuşlar, Peygamber Efendimiz (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) de: “İnsanların gelip geçtiği yola ve gölgelendi-
ği yere abdest bozmaktır.” buyurmuşlardır.160 

Yine Efendimiz, ister gece isterse gündüz mutlaka ağız-
burun ve diş temizliği yapmış,161 dişleri temizlemenin sadece 
ağız sağlığına değil ama aynı zamanda Allah’ın (celle celâluhû) 
hoşnutluğuna sebep olduğunu ifade buyurmuş,162 ayrıca, yı-
158 Tirmizî, Edeb 41.
159 Tirmizî, Edeb 41.
160 Müslim, Taharet 68; Ebû Dâvûd, Taharet 15; Ahmet bin Hanbel, 

Müsned 2/372.
161 Müslim, Taharet 20,21, (237).
162 Nesai, Taharet 5, (1, 10).
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kadığı mübarek azalarını bir havlu ile kurulama konusunda 
da hassas davranmıştır.163

Tuvalet âdâbıyla alakalı şu hususlara bilhassa dikkat edil-
meli:

1. Tuvalete girmeden önce paçalar sıvanıp, çoraplar çı-
karılmalı.

2. Tuvalete girmeden önce “Allahümme innî eûzü bike 
mine’l-hubsi ve’l-habâis - Allah’ım (celle celâluhû) pislikten ve 
pis şeylerden Sana sığınırım.” demeli.

3. Sol ayak ile girmeli, sağ ayak ile çıkmalı.

4. İhtiyacı ayakta değil, oturarak gidermeli. (Ayakta 
bevl; böbreklere zarar verir, namazın sıhhatine mani olur, ka-
bir azabının çoğu da bundandır.)

5. Tuvalette konuşmamalı, bir şeyler yememeli, oyalan-
mamalı, uhrevî şeyler düşünmemeli.

6. Temizliği sol elle yapmalı. (Maşrapa, musluk, kapı sağ 
elle, fırça sol elle tutulur.)

7. Tuvaletten çıkmadan temizlik kontrolü yapılmalı. 
(Elleri yıkamak, tuvaleti pis bırakmamak.)

8. Tuvaletten sonra istibrâ (yeterli miktarda beklemek) 
yapmalı.

7. Toplantı Âdâbı 

Hepimiz günlük hayatımızda değişik toplantılar yapa-
rız. Toplantılarımızın âyet ve hadislerin ruhuna uygun olma-
sı açısından aşağıdaki prensipler gözden uzak tutulmamalı:
163 Tirmizî, Taharet 40, (53).
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1. Toplantının yeri ve zamanı önceden tespit edilmeli ve 
toplantıya zamanında gidilmeli.

2. Toplantı yeri ev sahibi tarafından düzenlenmeli. 
(Toplantı yerinin en verimli hâle getirilmesi, temizlik, ses, 
ışık ve sıcaklık vb. ayarlama)

3. Toplantının geç başlama durumu olursa vakit değer-
lendirilmeli. (Okuma, dinleme vb.)

4. Toplantıya hazırlıklı gidilmeli. (Üzerimize düşen gö-
revleri yapmak, kalem, kâğıt vb.)

5. Kendi fikrimizi güzel bir tarzda anlatmalı, kabul gör-
mezse diretmemeli.

6. Kılık kıyafet, toplantının atmosferini ve dikkatini da-
ğıtacak tarzda olmamalı. Daima güler yüzlü olmalı, gereksiz 
yere konuşmamalı.

7. Kendisinden yaşça ve bilgice yüksek olanlara hürmet 
edilmeli.

8. Bir ihtiyaç gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Çıkılacaksa 
bile izin istemeli. (Önceden ayarlanabilecek işler toplantı içi-
ne sarkıtılmamalı.)

9. Kalabalık içinde iki kişi arasında kimsenin anlamaya-
cağı şekilde gizli gizli konuşulmamalı. 

10. Telefonu toplantı mahallinin dışına bırakmalı, ka-
patmalı ya da sesini kısmalı.

11. Toplantıyı boğmayacak şekilde ikram hazırlanmalı 
ve uygun bir şekilde takdim edilmeli.

12. Önemli bir sebeple toplantıya katılamayacaksak 
mutlaka izin istemeli.
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13. Toplantıya çorapsız ve bozuk kılık kıyafetle, sakal bı-
yığa karışmış bir halde gelinmemeli.

14. Toplantı esnasında söz verilmişse ve bizim fikrimize 
müracaat edilmişse konuşmalı. Her ağızdan bir ses çıkma-
malı.

15. Kusurlar umumî söylenmeli, topluluk içerisinde fert 
mahcup edilmemeli. 

16. Toplantıda alınan kararlar akla yatmadıysa veya an-
laşılmadıysa o anda söylenmeli ki mesele açığa kavuşsun. 
Toplantı bittikten sonra katiyyen alınan kararın kriteri ya-
pılmamalı. 

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin 
Ya nice okumaktır.

8. İnsanlarla Konuşma veya Nasihat Âdâbı 

İnsanlar, konuşarak anlaşırlar. Güzel bir konuşma, tat-
lı bir söz, kalplerin kapılarını açar. Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı 
Kerîm’de: “Kullarıma söyle: (Herkesle) en güzel şekilde 
konuşsunlar.”164 buyurarak bizden güzel bir üslupla konuş-
mamızı istemiştir.

Bir müslümana düşen görev, muhatabı kim olursa olsun ne 
dediğinin farkında olarak karşı tarafı kırmadan meramını anla-
tabilmesidir. Efendimiz şu sözü her zaman kulağımıza küpe ol-
malı: “Kötü söz; girdiği meclisi kirletir, çirkin gösterir.”165

164 İsrâ, 53
165 Tirmizî, Birr 47.
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Şimdi de madde madde dikkat etmemiz gereken husus-
ları sıralayalım:

1. Selam ile söze başlamalı. Hâl hatır sormalı.

2. Muhataba göre edep ifadeleri kullanmalı. (İsimlere 
bey, abi, hoca, abla, hanım vb. ekleme) 

3. Kendinden büyüklere siz diye hitap edilmeli. Senli 
benli konuşmamalı.

4. Saygı ve sevgi içeren sıcak ifadeler ve ses tonu kullanıl-
malı. Sözleriyle kimsenin gönlünü kırmamalı.

5. Çağıran kişiye “buyurun, efendim vb.” edepli şekilde 
karşılık vermeli.

6. Rahatsızlık verecek şekilde konuşmamalı. (Çok yük-
sek, çok kısık sesle vb.)

7. Bir insanı (bulunduğu ortamda) överken ve eleştirir-
ken aşırıya gitmemeli.

8. Gerekmedikçe konuşmamalı.

9. Gıybet etmemeli, lâf taşımamalı. Galiz, ahlâk dışı ifa-
delerden sakınılmalı. 

10. Bir şey sorulduğunda biliyorsak kısa ve net cevap 
vermeli, eğer bilmiyorsak varsayımlar getirerek cevap ver-
memeliyiz. 

11. Başkalarına da söz hakkı vermeli. Başkalarının bizi 
dinlemesini istiyorsak önce dinlemesini öğrenmeliyiz. 

12. Konuşmanın etkili olması, konuşan kişinin anlattık-
larına inançla sarılmasına, içten davranmasına ve bunu din-
leyenlere hissettirebilmesine bağlıdır. Zira kendimizin bile 



179

Â d â b - ı  M u â ş e r e t

inanmadığı bir nasihate, başkalarını inandırmak üzere etkili 
bir konuşma yapabilmemiz imkânsızdır.

9. Misafir Ağırlama Âdâbı

İnsanlar arasında birbirini daha iyi tanımanın, problemleri 
paylaşmanın, kardeşlik bağlarının güçlenmesinin yerleşmesine 
yardımcı olan önemli sebeplerden birisi ziyaretlerdir. O yüz-
den dinimiz müslümanların birbirlerini ziyaret etmesine ayrı 
bir ehemmiyet vermiştir. Peygamber Efendimiz bir hadislerin-
de, Allah için bir hastayı veya bir Müslüman’ı ziyaret eden ki-
şinin Cennetteki yerini hazırladığı müjdesini vermiştir.166

Bir mümin, en başta anne-baba ve akrabaları olmak üze-
re, bütün sevdiklerini ziyaret etmeli, onları acı ve tatlı gün-
lerinde yalnızlığa terk etmemelidir. Buna dinimizde sıla-i ra-
him denmektedir. Sıla-i rahim, akraba ve yakınları ziyaret et-
me, hâllerini ve hatırlarını sorma anlamlarına gelir. Maalesef 
günümüzde pek çok değerimiz gibi akraba ve yakınlarla gö-
rüşme ahlâkı da unutulmak üzere. Yeni yetişen nesiller dede, 
nine, amca, teyze, hala sevgisinden uzak yetişiyor. 

Peygamber Efendimiz’in, yapıldığı takdirde kişinin 
Cennete girmesine vesile olacağını haber verdiği sıla-i rahim;167 
sadece akrabaları ziyaret etme değil, aynı zamanda her türlü 
hayır işlerinde akraba ve yakınların görülüp gözetilmesi an-
lamına da gelir. 

Pek çok âyet-i kerime ve hadisi şerifte sıla-i rahmin, 
namaz, zekât gibi farz ibadetlerden hemen sonra anılması, 
166 Tirmizî, Birr 64.
167 Buhârî, Zekât 1.
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meselenin dindeki önemini göstermektedir. Burada sade-
ce bir âyet-i kerimeyi verelim: “Adını anıp Kendisini vesile 
ederek birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a saygısız-
lık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. 
Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.”168

Sıla-i rahmin birkaç derecesi vardır:

1. En aşağı derecesi akrabalarımıza karşı tatlı sözlü, gü-
ler yüzlü olmak; karşılaştığımızda selâmlaşmayı, hâl-hatır 
sormayı ihmal etmemek; daima kendileri hakkında iyi şeyler 
düşünmek ve hayır dilemektir.

2. İkinci derecesi ise onların ziyaretlerine gitmek ve çeşit-
li konularda yardımlarına koşmaktır. Bunlar daha çok bedenî 
hizmetlerdir. Özellikle yaşlıları zaman zaman yoklayarak, yapı-
lacak işleri varsa onları takip etmek kendilerini sevindirecektir.

3. Sıla-i rahmin üçüncü ve en önemli derecesi ise akraba-
lara malî yardım ve destek sağlamaktır.

Evet bize düşen aşağıda verdiğimiz genel ziyaret kuralla-
rına uyarak büyüklerimizi ve sevdiğimiz kimseleri başta bay-
ramlar olmak üzere, sık sık ziyaret edip onlarla irtibatı kopar-
mayarak hayır dualarını almaktır.

Ev Sahibinin Dikkat Etmesi Gereken Esaslar
1. Misafiri gelen kişi, misafiri bizzat karşılamalı ve uğur-

lamalı.

2. Güler yüzlü, saç/sakal tıraşlı, üst başı düzgün olarak 
misafir karşılanmalı.
168 Nisâ, 4/1
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3. Güzel elbise ile karşılamalı. (Pijama, şort, atlet, şalvar 
vb. ile karşılama olmamalı)

4. Misafirin evde kullanacağı bölümlerin temiz, düzenli, 
ses-ışık-sıcaklık-koku ayarlanmış olmalı. (Misafir odası, ye-
mek odası, wc, banyo vb.)

5. Ev halkı, gelen misafire “hoş geldiniz” vb. ifadelerle 
misafir geldiğine memnuniyetini bildirmeli.

6. Misafiri yalnız bırakmamalı veya sıkmamalı

7. Misafire ikramda özen gösterilmeli. İkram edilecek şey 
ne olursa olsun bir sehpaya, yoksa uygun bir yere konmalı. 
Memnuniyet havası oluşturulmalı. 

8. Misafirle ilgilenilmeli. İhtiyacı olup olmadığı sorulma-
lı, ihtiyaçları karşılanmalı.

9. Misafirin yanında başkasını azarlamamalı, çekiştirme-
meli.

10. Misafirin üzerinde ceket, palto varsa alınıp asılmalı.

11. Terlik bulundurup, misafir girerken hemen takdim 
edilmeli. 

12. Misafir uygun bir odaya, dağınık olmayan rahatça 
hareket edebileceği bir ortama alınmalı. 

13. Misafir bizim değil de bir büyüğümüzün ise yanında 
bulunmamız icap ediyorsa bulunmalıyız. Özel bir şey görüş-
mek için gelebileceğini hesap etmeliyiz.

14. Eğer içerde bulunmamızda bir mahzur yoksa ev sa-
hibinden daha fazla misafirle konuşmamalı. Zira gereksiz bir 
şekilde lafa karışmak hiç uygun değildir.
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15. O anda çok sıkıntılı ânımız dahi olsa gelen misafire 
bunu belli etmememiz gerekir ki kendisinden rahatsız oldu-
ğumuz anlamını çıkarmasın. 

16. Misafiri bir odaya aldıysak şuna çok dikkat etmeliyiz: 
Yanında biz bulunamayacaksak, mutlaka onunla ilgilenebi-
lecek, oturabilecek biri olmalı. Odaya tek başına terk edip 
gitmek misafir açısından hiç de hoş olmaz. 

17. Eğer uzaktan gelmiş ise hiç sormadan bir sofra hazır-
lanmalı ve sunulmalıdır. Tek olunsa bile ona eşlik edilmeli-
dir.

18. Birlikte otururken sık sık saate bakılmamalı ki he-
men git anlamı çıkarılmasın.

19. Onun yanında gizli konuşmamalı ve gülünmemeli.

20. Kapıdan misafirin bulunduğu yere başkalarının 
kafalarını sokup çıkarması uygun değildir. Kapı ya hiç 
açılmamalı veya açıldığı takdirde bir hâl hatır sorulmalı. 
Vaktimiz sınırlı ise hemen müsaade istemeli ve özür dile-
yerek çıkılmalı.

21. Misafir giderken üzerine ne giyecekse tutulmalı ve 
geldiğinden memnun olduğumuzu belirtmeliyiz.

22. Kapıdan çıkarken gidinceye kadar kapıda beklemeli 
ve çıkınca hemen kapı kapatılmamalıdır.

23. Eğer misafir gece kalacak ise yatacağı yer ayarlanma-
lı, nevresim, çarşaflar temiz olmalı, gece kıyafeti, havlu teda-
rik edilmeli. 
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Misafirin Dikkat Etmesi Gereken Kurallar
1. Ziyaret etmek istediğimiz hanenin kapısında kapı açı-

lınca içeriyi görecek şekilde durmamalı. 

2. Kapı üç defa çalınır da açılmazsa ısrar edilmemeli. 
Peygamberimiz “Sizden biriniz üç defa izin ister de ona izin 
verilmezse geri dönsün.”169 buyuruyor. Telefon da bu bağ-
lamda düşünülebilir.

3. Eve girerken ve çıkarken selam verilmeli. Boş eve gi-
rerken de selam verilmeli.

4. Davete geç kalmamalı, erken de gitmemelidir.

5. Misafirliğe giderken, temiz ve düzgün elbiseler giyil-
meli.

6. Misafirliğe mümkünse hediye ile gitmeli.

7. Misafirliğe gidilen evin kapısı çalınmalı, ev sahibi izin 
verdikten sonra içeri girilmeli.

8. Misafir sağına soluna bakmamalı, sıkıntı vermekten 
çekinmeli. Ev sahibinden izinsiz bir başka misafire bir şey ik-
ram etmemeli. Ev sahibinin gösterdiği yere oturmalı. Lavabo 
ve tuvalete gitmek için izin istenmeli.

9. Gelen yemekte kusur bulmamalı. Bir kusuru olsa da 
söylememeli. 

10. Misafir arzu ettiği şeyleri istememeli, gelen ile iktifa 
etmeli, “Şu var mı?” diye belli bir yemek istememelidir. Eğer 
ev sahibi, birkaç yemek ismi sayıp (hangisini hazırlayalım) di-
ye sorarsa, külfetten uzak, zahmetsiz olanını tercih etmeli. 
169 Buhârî, Büyû’ 9.
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11. Misafirliğe gidilen kimsenin yaş, akrabalık veya has-
talık gibi durumları göz önünde bulundurularak, konuşma 
şekline dikkat etmeli. Özellikle yaşlılar ve hastalar, sık sık 
ve kısa süreli ziyaret edilmelerini beklerler. Bu bakımdan bu 
kimselerin ziyareti diğerlerine göre daha fazla yapılmalı.

12. Dinî inanış, siyasî görüş farklı olsa da, ev sahibini ve-
ya oradakileri üzecek sözler söylememeli.

13. Misafir, gönül hoşluğu ile ve memnuniyetini ifade 
edecek şekilde ayrılmalı. 

14. Ev sahibinden izinsiz veya habersiz evi terk etmemeli.

15. Ev sahibinin işi varsa, misafirliği uzatmadan müsaade 
isteyerek ayrılmalı.

16. Bir sebeple misafirliğe gidilemeyecekse mutlaka ev 
sahibine önceden haber verip izin istemeli.
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Ziyaret Etmek Sünnettir

Ashab-ı Kiram’dan, Hz. Kays b. Sa’d’ın anlattığına 
göre, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gün kendile-
rini ziyaret etmiş, evlerinde bir müddet bulunmuş, ken-
dileri için dua etmiş ve evden ayrılmıştır. Hz. Abdullah 
b. Kays (radıyallahu anh): “Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sel-
lem) Ensar’ı, ya tek tek veya topluca ziyaret ederdi. Tek 
tek ziyaret ettiği zaman evlerine giderdi. Topluca ziyaret 
etmek istediği zaman Mescid’e gelirdi.”170 demektedir. 

Başka bir hadiste de yine Resûlullah’ın Ensar’dan bir 
aileyi ziyaret ettiği, evlerinde yemek yediği, namaz kıldı-
ğı ve kendilerine dua ettiği belirtilmektedir.171

Ashabın büyüklerinden Hz. Selman (radıyallahu anh) 
Medâin’den Şam’a kadar gidip Hz. Ebû’d-Derdâ’yı ziya-
ret etmişti.172

Kûfe’den Medine’ye kendisini ziyaret etmek için ge-
len arkadaşları ile Hz. Abdullah b. Mes’ud (radıyallahu anh) 
arasında şu konuşma geçmiştir:

Hz. Abdullah b. Mesud: “Oturup dertleşiyor musu-
nuz?”

Arkadaşları: “Bunu hiç terk etmiyoruz.”
Hz. Abdullah b. Mesud: “Birbirinizi ziyaret ediyor 

musunuz?”

170 Y. Kandehlevî, Hadislerle Müslümanlık, 3/103, 1115.
171 Buhârî, Edeb 65. 
172 Buhârî, Edeb 65.
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Arkadaşları: “Evet, Ey Ebû Abdurrahman, hatta ba-
zılarımız, Müslüman kardeşini bir müddet görmezse ta 
Kûfe’nin öte başına yürüyerek gidip onun hâlini hatırını 
soruyor.”

Hz. Abdullah b. Mesud: “Siz böyle devam ettiğiniz 
müddetçe huzur içinde yaşarsınız.”173

Yukarıda aktarmaya çalıştığımız rivayetler ışığın-
da, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Müslümanla-
rı sık sık ziyaret ettiğini görmekteyiz. Ayrıca Efendimiz 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) devamlı olarak ashabının hâl ve 
hatırını sormuştur. O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu 
davranışını gören Müslümanlar birbirlerini ziyaretten 
geri durmamış, o devrin kısıtlı ulaşım imkânlarını hiçe 
sayarak bir şehirden diğerine Allâh rızasını gözeterek zi-
yarete gitmişlerdir. 174

10. Sohbet Âdâbı

Sohbet, ortak bir dille dertleşmek ve hayatı paylaşmak-
tır. Bu paylaşımda yürekler benzer duygu ve heyecanlarla, 
hep aynı meseleler etrafında çarpar. Peygamber Efendimiz, 
ashabını öncelikle Dâru’l-Erkam’da yapmış olduğu sohbet-
lerle yetiştirmiş ve onları geleceğe hazırlamış, daha sonra da 
bu sohbetlerini hayatının sonuna kadar devam ettirmişti. 

Özellikle felaket ve helaket asrında yaşayan bizlerin gü-
nümüzde ekmek ve su kadar sohbete ihtiyacımız vardır. 
Öyleyse zaman zaman yakın dost ve arkadaşlarımızla bir ara-
ya gelmeli, ilmine, irfanına güvendiğimiz insanları çağırıp 
onlardan istifade etme yoluna gitmeliyiz.

Sohbetlerimizde şu hususlara dikkat etmeliyiz:
173 Kandehlevî, a.g.e., 3/1038.
174 Abdülkadir Halit, Âdâb-ı Muaşeret, s. 37.
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1. Sohbet başlamadan evvel sohbet yeri ayarlanmalı, seh-
pa ve bir bardak su hazır bulundurulmalı.

2. Sohbet başlamadan sohbete manen hazırlık yapılma-
lıdır.

3. Sohbet esnasında sohbetin havasını bozacak hâl ve ta-
vırlardan sakınmalıdır. Gayr-i ihtiyâri olarak gelen esneme, 
hapşırma gibi durumlarla zorunlu konuşmalar belli bir edep-
le yapılmalıdır. 

4. Oturmalarımıza dikkat etmeli. Edep dışı oturmalarda 
bulunmamalıyız.

5. Şayet ihtiyaç varsa sohbet bitiminde konuşmacıya so-
rular sorulmalı.

6. Sohbet bittiği zaman sohbeti yapan konuşmacı kalk-
madan kalkılmamalı ve ortalıklarda dolaşılmamalı.

7. Sohbetten sonra gideceksek müsaade istenilmeden gi-
dilmemeli.

11. İlim Öğrenme Âdâbı

Bir mümin, tabiri caizse ilim avcısıdır. Çünkü ilim öğ-
renmek, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in ifadesiyle farzdır.175 
Dinimiz, ilk inen âyetin verdiği mesaj doğrultusunda okuyup 
bilgi sahibi olmaya ciddi ehemmiyet vermiştir. Bilgi sahibi ol-
makla alakalı Efendimiz’in şu mübarek sözleri dikkat çekicidir: 
“Hikmet ve ilim müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa 
alır.”176 “İlim Çin’de (Çin gibi uzak bir yerde) de olsa alınız.”177

175 İbn Mâce, Mukaddime 17.
176 Tirmizî, İlim 19.
177 Münâvî, Feyzu’l-Kadir, 1/542.
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Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de “(Ey Muhammed) De ki: 
hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl 
sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”178 buyururken ilim sahi-
bi insanları diğer insanlardan ayrı tutarak onların yerinin ayrı 
olduğunu ifade buyurmuştur. 

Nitekim bu âyetin verdiği mesajı destekler mahiyetinde 
Peygamber Efendimiz bir hadislerinde iki şeyin gıpta edilme-
ye değer olduğunu, bunlardan birisinin, Allah’ın kendisine 
mal verip de, o malı Allah yolunda harcamaya muvaffak kıl-
dığı kimse, diğerinin ise kendisine hikmet (ilim) verilip de, o 
ilim gereğince hükmetmesi ve başkasına da o ilmi öğretmesi 
nasip edilen kimse olduğunu ifade buyurmuştur.179 

Evet, her mümin eğitim ve öğretim konusunda istekli 
olacak, devamlı sûrette okuyup ilmini artıracak, ilminin ge-
reğini yapıp onu hayatına yansıtacak ve aynı zamanda öğren-
diklerini başkalarıyla da paylaşacaktır. 

Bunu yaparken de elbette âdâb kabilinden ilim elde etme 
noktasında bilmemiz gereken bazı esaslar var:

1. Öğrenmenin katiyen anne-baba zoruyla olduğu düşü-
nülmemeli.

2. Başarısızlık ilk anda gözü korkutmamalı.

3. Derse hazırlıklı ve istekli girilmeli.

4. Öğretmen can kulağıyla dinlenmeli.

5. Anlaşılmayan konular mutlaka tekrar sorulmalı.
178 Zümer, 39/9
179 Buhârî, İlim 15.
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6. Başarılı öğrencilerle başarının sırlarına ilişkin istişare-
ler edilmeli.

7. Her zaman düzenli ve programlı olunmalı.

8. Ders çalışmak için rahat edilebilecek yer seçimi önem-
senmeli.

9. Elden gelen gayret gösterilmeye çalışılmalı.

10. Dersi tam anlamadan diğer konulara geçilmemeli.

11. Öğrenilenler pratik itibarı ile uygulanabilir düzeyde 
ise uygulanmalı.

12. Öğrenmekten soğutacak, bilgi düşmanı yapacak ki-
şilerle ilişki kesilmeli.

13. Öğretenlere karşı saygılı ve mütevazı olunmalı.

İnsanlara ilmi götürmede bir köprü vazifesi gören öğre-
tici konumundaki insanların da dikkat etmesi gereken birta-
kım prensipler vardır. Onları da şöylece sıralayabiliriz:

1. Branşında en ileri seviyede bilgi sahibi olmalı, yenilik-
leri takip etmeli, hazırlanmadan derse girmemelidir.

2. Konuyu öğrencinin anlayacağı seviyeye indirerek an-
latmalı, meseleyi zor göstererek öğrencinin cesaretini kırma-
malıdır.

3. Ahlâkıyla, yaşayışıyla, davranışlarıyla ve sözleriyle öğ-
rencilerine örnek olmalı, onlar üzerinde saygı uyandırmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki “Saygı istenmez, verilir.” Öğrencilerini 
sık sık azarlayan, onlardan saygı isteyen ve bunu temin et-
mek için baskı uygulayan öğretmenler en az sevilen öğret-
menlerdir.
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4. Öğretmen, kendi mesleğini sevmeli, bildiklerini “en 
iyi” şekilde anlatmanın gayreti içinde olmalıdır.

5. Öğretmen, öğrencilerine bir baba, bir anne şefkatiyle 
yaklaşmalı, çalışkanları şımartıp tembelleri küçük düşürme-
melidir.

6. Öğrencilerin her kusurunu, arkadaşları önünde tek 
tek sayarak onları küçük düşürmemeli, affedici ve hoşgörü-
lü olmalıdır.

7. Gerektiğinde öğrencilerin problemleriyle meşgul ol-
malı, onları dinlemeli, acılarına ve üzüntülerine ortak olma-
lıdır. Ancak bunu yaparken, ilmin şerefini ayağa düşürecek 
derecede öğrencileriyle lâubali olmamalıdır.

8. Notu bir tehdit vasıtası olarak kullanmamalı, not ve-
rirken de adil olmalıdır.

9. Zengin sofralarından, veli ziyafetlerinden, pahalı hedi-
yelerden uzak durmalı, haysiyet ve şerefini muhafaza etme-
lidir.180

180 Abdülkadir Halit, Âdâb-ı Muaşeret, s. 126-127.
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İlim Yolu, Cennet Yoludur

Yaşayışına düzgün bir yön vermek ve başkalarına 
Allah’ın rızasını gözeterek öğretmek için ilim tahsil eden 
kimse Allah yolundadır ve Allah’ın hoşnut olduğu bir 
işle meşgul demektir. Kesir İbn Kays (radıyallahu anh) an-
latıyor: Ben Dımaşk (Şam) Camii’nde Ebû’d-Derdâ’nın 
yanında oturuyordum. Bir adam geldi ve:

“Ey Ebû’d-Derdâ, Peygamberimiz’den rivayet ettiğini 
duyduğum bir hadis-i şerif için Peygamberimiz’in şeh-
ri olan Medine-i Münevvere’den geldim.” dedi. Ebû’d-
Derdâ, adamın esas geliş maksadının bu olup olmadığını 
öğrenmek için ona:

“Şam’a ticaret için gelmiş olabilir misin?” diye sordu. 
Adam:

“Hayır, öyle bir iş için gelmiş değilim.” dedi. Ebû’d-
Derdâ:

“Hadis öğrenmekten başka bir iş için gelmedin, öyle 
mi?” diye sordu. Adam:

“Hayır, rivayet ettiğini duyduğum hadisi senden 
dinlemekten başka iş için gelmedim.” dedi. Ancak 
böyle bir cevabı, yani adamın gerçekten de Allah rı-
zasını gözettiğini anladıktan sonradır ki Ebû’d-Derdâ 
şöyle söyledi:

“Ben Allah’ın Peygamberinden işittim, şöyle bu-
yurmuştu: ‘Her kim bir yola girer ve onda ilim isterse, 
Allah onun için cennete giden bir yolu kolaylaştırır. 
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Melekler ilim öğrenenlere, yaptıklarından hoşlandıkla-
rı için, kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde olanlar, 
hatta sudaki balıklar, ilim öğrenen kimseye Allah’tan 
yardım ve bağış dilerler. İlim sahibinin âbid’den (ibadet 
edenden) üstünlüğü, ayın diğer yıldızlardan üstünlüğü 
gibidir. Âlimler, peygamberlerin varisleridir. Peygam-
berler ne dinar ne de dirhem miras bırakmadılar, ancak 
ilim miras bıraktılar. Şu halde o ilmi alan büyük paye 
almış demektir.”181

Bu hadis-i şeriften şu hususları öğrenmekteyiz:
1. İlim öğrenmek için harcanan çaba, Allah yolunda 

harcanmış bir çabadır ve insanı cennete götürür. Daha 
açık bir ifade ile ilim yolu cennet yoludur ve ne güzel bir 
yoldur. Bu yola giren kimseye melekler yardımcı olur. 
Yalnız melekler değil, yerde ve göktekiler bu öğrenciye 
dua eder, Allah’ın onu bağışlamasını isterler.

2. Âlim ile âbidin farkı ay ile yıldızlar arasındaki fark 
gibidir. Çünkü bilgin bir insan, bilgisi ile çevresini ay-
dınlatır ve içinde yaşadığı topluma hatta bütün insanlara 
ışık tutar, yol gösterir. Abid ise her ne kadar yaptığı na-
file ibadetler övülmeye değer ise de başkalarına bir yararı 
olmaz. İbadeti ancak kendisine yarar sağlar. İlmi tercih 
eden ise, öğrendiği bilgi ile hem kendisine hem de çev-
resine yararlı olur.

3. Âlimlerin, peygamberlerin varisleri olduğu da müj-
delenmektedir. Peygamberler miras olarak ilimden başka 
bir şey bırakmamışlardır. Âlimler de ilim öğrenme yolu-
nu seçmekle peygamberlerin varisleri olmak gibi bir şe-
refi kazanmış olmaktadırlar. 182

181 Buhârî, İlim 10; Ebû Davut, İlim 1; Tirmizî, İlim 19; İbn Mâce, 
Mukaddime, 17.

182 Abdülkadir Halit, Âdâb-ı Muaşeret, s. 120.
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Konu ile İlgili Bazı Kaynaklar
• Âdâb-ı Muaşeret, Abdülkadir Halit, Rehber Yayınları
• Görgü ve Nezaket Kuralları, Eyüp Özdemir, Muştu Yayınları
• Karikatürlerle Okulda görgü ve Nezaket Kuralları, Eyüp Özde-

mir, Gonca Yayınları
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Sorular

1- Hangi tür kurallar âdâb-ı muaşeret içinde yer almaz?
 a- Ahlâk
 b- Terbiye
 c- Nezaket 
 d- Ukubat

2- Aşağıdakilerden hangisi âdâb-ı muaşereti belirleyen husus-
lardan değildir?

 a- Peygamberimizin sünneti
 b- Örf
 c- Gelenek ve göreneklerimiz
 d- Kanun ve yönetmelikler

3- Bir müminde asla birlikte bulunmayan iki özellik nedir?
 a- Cömertlik ve kötü ahlâk
 b- Cimrilik ve kötü ahlâk
 c- Zühd ve gıybet
 d- Düşmanlık ve hilim

4- “Yumuşak huylu olma, heyecana kapılmayıp öfkeyi yen-
me, nefsine hâkim olup kızmama”yı en iyi ifade eden şık hangi-
sidir?

 a- Vefa 
 b- Nezaket
 c- Hilim
 d- Haya
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5-  “Küçüklerine şefkat göstermeyen, büyüklerine değer ver-
meyen ve saygı göstermeyen ....................................” hadisinin 
sonu nasıl bitmektedir?

 a- Bizden değildir.
 b- Cehennemdeki yerine hazırlansın.
 c- Kimseye veyl olsun.
 d- Kimseye lanet olsun.

6- Peygamberimiz, cennete girmenin yolunun iman etmeye, 
iman etmenin de müminlerin birbirlerini sevmesine bağlı olduğu-
nu belirttiği hadiste insanların birbirlerini sevmesini sağlayan fak-
tör olarak neyi belirtmiştir?

 a- Hilim sahibi olmak
 b- Büyüklere merhamet etmek
 c- Selamlaşmayı yaymak
 d- Nazik ve kibar olmak

7- Selam verme sırasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

 a- Küçük olan büyüğe selam vermelidir.
 b- Az olan topluluk çok olan topluluğa selam vermelidir.
 c- Oturanlar yürüyenlere selam vermelidir.
 d- Gençler yaşlılara selam vermelidir.

8- “Yerhamükallah” ifadesi âdâb-ı muaşeretin hangisi ile il-
gilidir?

 a- Yemek yeme âdâbı
 b- Selam verme âdâbı
 c- Sohbet âdâbı
 d- Hapşırma âdâbı
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9- Aşağıdakilerden hangisi yemek yeme âdâbına uygun de-
ğildir?

 a- Yemeği üfleyerek soğutmak
 b- Önünden yemek
 c- Sağ el ile yemek
 d- Besmele ile başlamak

10- “Peygamber Efendimiz, ashabını öncelikle ................ 
yapmış olduğu sohbetlerle yetiştirmiş ve onları geleceğe hazırla-
mış, daha sonra da bu sohbetlerini hayatının sonuna kadar devam 
ettirmişti.” cümlesindeki boş bırakılan yere hangi ifade gelmeli-
dir?

 a- Dâru’n-Nedve’de
 b- Dâr-ı Mus’ab’da
 c- Dâru’l-Erkam’da
 d- Kâbe’de
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