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Ders  :  127 

Konu  :  Güzel İnsanın Vasıfları - 2 

3. Gizlilikleri araştırmayıp onurları korumak 

Gizlilikleri araştırmak, ahlâk zaafıdır. Ahlaklı insanlar, kendilerine yapılmasını istemediği şeyleri 

başkalarına da yapmazlar. Hiçbir kimse gizli hallerinin bilinmesini istemez. Bir şey ki, Allah Teâlâ onu 

yasaklamış ise, o yasak olan şey, gerçekten insanlar için zararlıdır. Zararlı olan bir şeyi yapmak; bazen 

önce yapana zarar verir, bazen de karşıya zarar verir. 

Gizlilikleri araştırmak, iyi niyetli insanların değil, kötü niyetli insanların huyudur.  Allah Teâlâ bu 

çok kötü huyu şöyle yasaklamıştır: 

 َوََل تََجسَُّسوا

“Birbirinizin gizli hallerini araştırmayınız!” 1  

Hz. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 ِ َلَ تََحاَسُدوا َوَلَ تَبَاَغُضوا َوَلَ تََجسَُّسوا َوَلَ تََحسَُّسوا َوَلَ تَنَاَجُشوا َوُكونُوا ِعبَاَد َّللاَّ

 إِْخَوانًا

“Birbirinize haset etmeyin, kin tutmayın. Başkalarının gizli hallerini araştırmayın, konuştuklarını 

dinlemeyin, müşteri kızıştırmayın. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz!”2   

Bu hadisi şeriften şunları anlayabiliriz: 

Haset ve kin; aşağılık, basitlik ve düşmanlık alametidir. Düşman olan, düşmanlık ettiği kimse 

hakkında aleyhte olacak malzeme toplar. Bu kişi düşman olduğu kimsenin gizli hallerini araştırmak ve 

gizli veya açık konuşmalarını dinlemeye çalışır. Bu haller, kardeşliğe zıt olan ve kardeşlere zarar veren 

hallerdir. Çözümü İslâm kardeşliğidir. Kardeş, kendisine yapılmasından hoşlanmadığı şeyleri kardeşine 

yapmayan kimsedir. 

Gizli halleri araştırmak, karşının ahlakının bozulmasına da itebilir. İşte bu konuda Hz. Peygamber 

(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“Müslümanların ayıplarını/gizli hallerinin peşine düşer (araştırmaya kalkışır) isen, onların ahlakını 

bozar veya bunları buna zorlamış olursun.”3  

Sahabenin ilim ve irfanda, takvada zirve şahsiyetlerinden olan Abdullah b. Mesut (r.a.), bir gün 

kendisine bir adam getirilerek, “Bu, sakalından şarap damlayan falanca kişidir” denildiğini bunun üzerine 

kendisinin şu cevabı verdiğini görüyoruz: 

ِس َولَِكْن إِْن يَْظهَْر لَنَا َشْيٌء نَأُْخْذ بِهِ   إِنَّا قَْد نُِهينَا َعْن التََّجسُّ

“Biz ayıp ve kusur araştırmaktan menedildik. Kendiliğinden bir kusur veya ayıp ortaya çıkarsa biz 

onun gereğini yaparız.” 4  

                                                 

1 Hucurat, 49:12 
2 Müslim, Birr 30 
3 Ebu Davut, Sünen, Edep, 37 
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Bir insanın ayıbını araştıranlar, o araştırdığı insanları ayıplamak için malzeme toplayanlardır. Belki 

önce işlediği bir günah sebebiyle belki daha sonra işlemediği günahı ona iftira ederek ayıplar. Hâlbuki o 

ayıplayan, ayıplanan kimsedir. İşte bu konuda Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“Kim kardeşini bir günah sebebiyle ayıplarsa o günahı işlemeden ölmez” 5  

Müslüman kardeşin ayıbını araştırmak değil örtmek gerekir. Ayıbı örten hakkında Hz. Peygamber 

şöyle buyurmuştur:   

ْنيَا َواْْلِخَرةِ  ُ فِي الدُّ  َمْن َستََر ُمْسلًِما َستََرهُ  َّللاَّ

“Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da o kimsenin dünya ve ahiretteki ayıplarını örter.”6  

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) müminleri, birbirinin onurundan sorumlu tutarak şöyle buyurdu: 

“Bir mü’minin dokunulmazlığına, şerefine dil uzatılan yerde, mü’mini mahcup eden kimseyi Allah, 

en çok yardıma muhtaç olduğu bir anda perişan eder. Bir mü’minin şerefine dil uzatılan, dokunulmazlığı 

çiğnenen bir yerde, mü’mine yardım edip onu savunan kimseye de Allah, en çok yardıma muhtaç olduğu 

bir sırada yardım eder.” 7  

“Ey dilleriyle inanıp da kalplerine imanın girmediği kimseler! Müslümanları incitmeyiniz, onları 

kınamayınız, gizli taraflarını (özel hayat/sır) izlemeyiniz. Çünkü kim müslümanın gizli kalması gereken 

hususlarını izlerse Allah da onun gizli şeylerini izler ve Allah kimin gizli yönlerini izlerse onu evinin 

içinde dahi rezil eder” 8  

Abdullah b. Ömer bir gün Kabe’ye bakarken ellerini ona doğru kaldırarak şöyle dedi: 

“Ey Kabe! Yücesin. Dokunulmazlığın da yücedir. Fakat Allah katında bir mü’minin dokunulmazlığı 

senin dokunulmazlığından daha büyüktür”  9 

Demek ki, Yunus Emre bundan dolayı o meşhur şiirini söylemiş: 

“Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil 

Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil” 

“Ak sakallı bir koca 

Bilinmez hâli nice  

Emek vermesin hacca 

Bir gönül yıkar ise.” 

4. Hüsnü zan etmek ve sû-i zanna sebep olanları da ilan etmemek  

Müslümana yakışan, sû-i zan değil, hüsnü zan etmektir. Güzel zan, güzel adama yakışan; kötü zan 

da kötü adama yakışandır.  

                                                                                                                                                                    

4 Ebu Davut, Sünen, Edep 37, H. No: 4246 
5 Tirmizî, Kıyamet 54 
6 Müslim, Zikir, 38; İbn Mâce, Mukaddime, 17 
7 Ebu Davud, Edep, 12 
8 Tirmizî, Birr 85 
9 Tirmizî, Kıyamet 54 
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Bir kişi hakkında “kötüdür” diyebilmek için delil lazımdır. Delil olmadan kötüdür demek, kişiye de 

kendisine de kötülük etmek demektir. Kötü olsa bile kötünün ilanı, kötülüğün yaygın hale gelmesine de 

sebep olduğundan dolayı caiz değildir. 

Hüküm verme, kendisiyle ticari bir iş yapma, itimat gereken bir konuda rapor isteyen kimse 

dışında hüsnü zanda yanılmanın bir zararı yoktur. Ama sû-i zanda yanılmak, hem sû-i zan edene, hem de 

sû-i zan edilene zarar verir. 

Sû-i zan ile ilgili ilâhî yasak şu ayet-i kerime ile sabittir: 

َن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِْثمٌ   يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا مِّ

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.”  10  

Sû-i zan, bir bakıma yalandır. Yalan ise haramdır. Demek ki sû-i zan haramdır. Bu konuda da söz 

sultanı Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 إِيَّاُكْم َوالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَْكَذُب اْلَحِديثِ 

“Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır.” 11 

Mü’minin makamı yüce olduğundan makamına layık tavır sergilemelidir ve konumuna uygun 

davranışta bulunmalıdır.  

Sahabeden Ebu Cürey b. Süleym (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)’e, bana bir şeyler öğret, bana 

tavsiyede bulun deyince Rasûlullah Efendimiz: 

“Hiç kimseye sövme!” buyurmuştur. Tavsiyelerinin sonunda şunu da buyurmuştur: 

 “… Eğer bir kimse sana söver veya sende bulunduğunu bildiği bir şey sebebiyle seni ayıplarsa, 

sen o kimse hakkında bildiğin şeyler sebebiyle onu ayıplama. Onun bu (hareketinin) vebali/sorumluluğu 

kendisine aittir.” 12  

Büyüklerin büyüklüğünün bir alâmeti de hikmetli yani yerli yerince söz söylemeleri ve yerli 

yerince hareket etmeleridir. Hadisi şerifteki bu tavsiye, Kıyamete kadar adam olmak isteyen herkes için 

çok önemli bir tavsiyedir.  

Adam olmak isteyenin önce her konuda doğru-eğri, hak-bâtıl, hayır-şer, faydalı-zararlı olanı 

bilmesi ve bu bilgiye göre hakkı alıp batılı reddetmesi; doğruyu alıp eğriyi reddetmesi; hayrı alıp şerri 

reddetmesi; faydalıyı alıp zararlıyı reddetmesi gerekir.  

Şeytanın görevi bizi birbirimize düşürmektir. Şeytan, fitne yaptırmak için, sendeki hatayı sana 

değil, karşıdakine gösterir; gurura kapılman için de, karşıdakinin güzelliğini değil, senin güzelliğini sana 

gösterir. Basiret ehli bir mü’min, şeytanın oyununa gelmez. Karşının hatasını gördüğü gibi kendi hatasını 

da görür, kendisindeki Allah’ın lütfu olan güzelliği gördüğü gibi karşıdakinin de güzelliğini görür.  

Daima aldandığımız bir husus da, karşının suçunu suç işlememize delil tutmamızdır. Bu ancak 

şeytanın nefsi kullanması neticesidir. Zira şeytanın işini nefis kolaylaştırmaktadır. Nefis terbiye 

olmayınca daima şeytan ve adamlarının oyununa gelir. Akıllı adam nefsini aklına, aklını da imanına yani 

Kur’an ve Sünnet gerçeklerine tabi kılar. Bize gereken, karşıdaki insan, hataya düşüp sendeki bir ayıpla 

                                                 

10 Hucurat, 49:12 
11 Buhari, Vasâyâ, 8, Nikâh, 45, Ferâiz 2, Edep, 57, 58; Müslim, Birr, 28; Tirmizî, Birr, 56 
12 Ebu Davud, Libas, 24; Tirmizî, İstizan, 27 



BYK – ŞYK  DERSLERİ        

  

BYK – ŞYK  127 – 02.11.2015 4  

 

seni ayıplayınca o oyuna gelmeyip onu ayıplamamaktır. Böylece hem kendini hem de karşıdakini 

yanlıştan kurtarmaya sebep olur. İşte Hz. Peygamber (s.a.v.) bu geçeği gördüğünden dolayı olsa gerektir 

ki, adeta sen aynı hataya düşme, senin haklılığın seni haksızlığa düşürmesin demektedir.  

Bir başka hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“Kim, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, ölümünü, Allah’a ve ahirete inanmış 

olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı, kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle 

davransın.” 13  

İşte gerçek çözüm, ihlasla Hz. Peygamber (s.a.v.)’i izleyerek amel edene! Ne mutlu ihlasla ve 

sünnete uyarak amel edenlere! 

Alınacak Dersler 

1. İslam güzel insanı yetiştirmeyi hedeflemiştir.  

2. Güzel insan, güzel müslümandır. 

3. Güzel müslüman olmaya götürecek bazı şeyler ise şunlardır: Ahde vefa, sırrı ifşa etmeyip 

saklama, gizlilikleri araştırmayıp onurları koruma, hüsnü zan etme ve sû-i zandan uzak 

olmaktır.  

4. Bu güzel ahlak örnekleriyle ahlakını süsleyen müslümanlardan olmak bizim de gayemiz 

olmalıdır. 

5. Müslümanın kemali ibadetlerinden ziyade ahlakı ile tamamlanır. 

 

Bu Hafta 

 Hucurat suresinin mealini evinizde bulunan tercümelerin birinden okuyunuz.   

 

                                                 

13 Müslim, İmâre, 46; Nesâî, Bey ’at, 25; İbn Mâce, Fiten, 9 


