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72  . SOHBET 

MÜSLÜMANIN AHLAKI 

1- Doğru davranır  

Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in de en başta gelen 

özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm’ın bütünü de sıdk sistemidir. İşte âyet-i kerîme: 

 َوالَِّذي َجاَء ِِبلصِ ْدِق َوَصدََّق بِِه ُأْولَِئَك ُهْم اْلُمت َُّقونَ 

“Sıdkı getiren ve onu tasdik edenler işte onlar muttakîlerdir.”1 

Yanlıştan korunmak için doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilmek amel etmek içindir. İlk amel de 

kalbin amel etmesidir ki o da iman etmektir. Doğruyu tasdik eden tatbik eder. Böylece doğruluk kişinin 

bütün hayatına nüfuz eder. Her işinde doğruluk gözükür. Doğruluğun kaynağı kalptir. Kalpte ne kadar 

doğruluk varsa dilinde ve uygulamasında da o derecede doğruluk olur. Doğruluk bütün 

uygulamalarında olursa dünya ve âhiret huzur olur. Bunu Allah Teâlâ şöyle belirtmiştir: 

ا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغفِ  ُُ ََيَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا هللاَ َوُقولُوا قَ ْوًلا َسِديدا ُه ََ َقْد َرُسولَ نُوَبُكْم َوَمْن  يُِطِع هللَا وَ ْر َلُكْم 
َعِظيماا.ََاَز ََ ْوزاا  

 “Ey iman edenler! Allah'tan sakının, dürüst söz söyleyin de Allah işlerinizi kendinize 

yararlı kılsın ve günahlarınızı size bağışlasın. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, 

şüphesiz büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”2 

 Önce kalp düzelirse dil düzelir, dil düzelince bütün işler düzelir ve günahlar bağışlanır. Her 

konuda Allah’a ve Rasûlüne itaat edilirse dünya ve âhiret kurtuluş gerçekleşmiş olur. 

 Bu konuda Rasûlüllah Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

ََ يَ ْهِدي إِ ِإنَّ الصِ ْدَق يَ ْهِدي ِإََل اْلِبِ  َوِإنَّ اْلِبَّ يَ ْهِدي ِإََل اْْلَنَِّة َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْصُدُق حَ  يقاا َوِإنَّ اْلَكِذ ََل ىَّتَّ َيُكوَن ِصدِ 
َُ َحىَّتَّ يُْكَتَب ِعْنَد اّللَِّ  اْلُفُجوِر َوِإنَّ اْلُفُجوَر يَ ْهِدي ِإََل النَّاِر َوِإنَّ الرَُّجلَ    َاذَّاِبا لََيْكِذ

“Şüphesiz ki sözde ve işde doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. 

Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan 

çıkmaya (fücûr) sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah 

katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır. ”3 

Gerçek müslüman bu dereceye ulaşmış olunca artık kimseye hile yapamaz, aldatamaz, ihanet 

etmez. Hz. Peygamber (s.a.v) aldatanlar hakkında: 

َغشََّنا ََ َلْيَس ِمنَّا. َوَمنْ   
    “Bizi aldatan bizden değildir.”4 buyurmuştur. 

                                                             
1 -  Zümer sûresi (39), 33. 
2 - Ahzâb sûresi (33), 71. 
3 - Buhâri, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103-105; Ebû Dâvûd, Edeb, 80; Tirmizi, Birr, 46; İbni Mâce, Mukaddime, 7, Duâ, 5. 
4- Müslim, Îmân, 164; Ebû Dâvûd, Büyû’, 50; Tirmizî, Büyû’, 72; İbn Mâce, Ticârât, 36; Dârimî, Büyû’, 10; Ahmed, II, 50, 242, 
417, III, 466. 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبَرُجٍل يَِبيُع َطعَ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  ََ َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ َََُوِح بَ َرُُ  ْْ ََََ ََ تَِبيُع  َََلُه َاْي ََ ََ ِه َأْن  ِإلَيْ اماا 
ُلوٌل ََ َقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ  َُا ُهَو َمب ْ َِيِه ََِإ  ُُ َل َيَد َْ ََََْد َِيِه  ْل يََدَك  ِْ لََّم لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّ  َعَلْيِه َوسَ َأْد  

Müslim’in Ebu Hureyre (r.a)’den yaptığı rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v) bir buğday yığınına 

uğramış ve elini onun içine daldırmış da parmaklarına ıslaklık dokunmuş. Bunun üzerine:  

“Ey (buğday) yiyeceğin sahibi! Bu (ıslaklık) nedir?” deyince adam:  

“Yâ Rasûlallah! Yağmur değdi de ıslandı” dedi.  Hz. Peygamber:  

“İnsanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı (buğdayın) üstüne koysaydın ya! Kim 

bizi aldatırsa bizden değildir” buyurdu. 5 

ُ َعْنهُ  ََ اّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل قَالَ  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِض َْ َعْن النَِّبِ  َصلَّى اّللَّ  ََ ٌََة َأ ُ تَ َعاََل ََََ َياَمِة رَُجٌل ْصُمُهْم يَ ْوَم اْلقِ  اّللَّ
ََْجَر َأِجرياا ََاْستَ ْوَف  َََََاَل ََثََنُه َورَُجٌل اْسَت   ِمْنُه َوَْمْ يُ ْعِطِه َأْجَرُُ َأْعَطى ِب ُثَّ َغَدَر َورَُجٌل َِبَع ُحرًّا 

Ebû Hureyre (r.a.)’den rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.s.), Allah Teâlâ şöyle buyurdu, demiştir: 

“Ben kıyamet günü şu üç (gurup) insanın hasmıyım: Benim adıma and içtikten sonra 

sözünden cayan kişi, hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi, ücretle bir işçi tutup da 

işini gördüren ve işçinin ücretini vermeyen kişi.”6 

Dava adamı olan müslüman kişi ise asla hıyanet etmez; davasına, kendisine emanet edilen 

insana, imkâna, makama, mala ve mülke, emanet edilen her şeye, özellikle de kendisine emanet edilen 

davayı temsil konumuna… 

2- Haset etmez 

Gerçek müslüman güzel ahlâka sahip olan, kötü ahlâktan uzak olan kimsedir. İyi ahlâkın başında 

doğruluk gelir, kötü ahlâkın başında da haset gelmektedir. İblis’in işlediği günahın kaynağı Âdem 

aleyhisselama olan hasetti. Haset, İblis’i Âdem aleyhisselama secdeye engel oldu, cennetten çıkarmaya 

sebep olacak olan aldatmalara ve hilelere sevk etti.  

Hz. Peygamber (s.a.v.): 

َناِت َاَما َتَُْاُل النَّاُر اْْلََطبَ  ََ َد َيَُْاُل اْلَْ ََ َد ََِإنَّ اْلَْ ََ ُاْم َواْلَْ  ِإَيَّ
 “Hasetten sakının! Çünkü haset, ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer bitirir.”7 

buyurmuştur.  

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 

 İyi niyetin isbatı iyi ameldir ve iyi davranmaktır. Kendisine sahip çıktığı gibi kardeşlerine de 

sahip çıkar. Sahip çıkmanın isbatı da birbirlerine nasihat etmektir. 

 Haz. Peygamber (s.a.s.), sahabeden birbirlerine sahip çıkmak ve iyi niyet beslemek adına 

birbirlerine nasihat etmek şartıyla biat alıyordu. 

Şüphe yoktur ki sana nasihat eden seni seven kimsedir. Eğer sen Allah’a itaatten döndüğünü 

gördüğü halde nasihat etmezse seni aldatıyor demektir. Fakat sen nasihat ettiğin halde nasihati kabul 

                                                             
5- Müslim, Îmân, 164; Ebû Dâvûd, Büyû’, 52; Tirmizî, Büyû’, 72; 
6- Buhârî, Büyû’, 106, İcâre, 10; İbn Mâce, Ruhûn, 4. 
7 Ebu Davut, Sünen, H. No: 4257 
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etmezse o senin kardeşin değil demektir. İşte onun için Hz. Ömer (r.a.) şöyle diyor: “Nasihatçileri 

olmayan ve nasihatçileri sevmeyen kavimde hayır yoktur.”8 

4- Güzel ahlâk sahibidir 

Hz. Âişe (r.anhâ)’den rivayet göre Hz. Peygamber (s.a.s.):  

ُلِقِه َدَرَجَة الصَّائِِم اْلَقائِ اِ  ُْ ِن  َْ ِم."نَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدِرُك ِبُ  
“Şüphesiz mü’min, güzel ahlâkı ile (çokça nafile) namaz kılanın, oruç tutanın derecesine 

ulaşabilir” buyurmuştur.9 

Bu hadîs-i şerîfin bize söylediği dersler:  

Mü’min, hem Allah ile ilgili emirlere, nehiylere; hem de kullar ile ilgili haklara, beşerî ilişkilerle 

ilgili emir ve yasaklara dikkat etmelidir. 

Bir mü’min, Allah’a ait hususlara dikkat ediyor. Meselâ, gece ibadetle, gündüz de oruç tutmakta 

geçiriyor, fakat ahlâkı güzel değil, insanlara olan davranışında hukuka dikkat etmiyorsa, bu sebeple 

ahlâkı sevilmiyor. Bir diğerinin ahlâkı güzel, farzlara vaciplere, bazen da nafilelere dikkat ediyor. 

Haramlardan, mekruhlardan sakınıyor. Diğer mü’min kadar gündüz sâim, gece kâim değil, ama, 

insanlarla ilgili davranışlara dikkat ediyor. İşte bu mü’min güzel ahlâkı ile diğerinin derecesine 

ulaşıyor. 

Abdullah b. Amr  (r.anhümâ)’dan, Hz. Peygamber (s.a.s.): 

َُا              َََعَلْيَك مَ   َأْرَبٌع ِإ ََ َِيَك  نْ َياُانَّ  لِ  ِديثٍ ، َوِصْدُق حَ ِحْفُظ َأَمانَةٍ  اََاَتَك ِمَن الدُّ َْ ُن  َْ ٌة ِف ، َوِعفَّ ةٍ قَ يَوُح
               ةٍ مَ عْ طُ 

“Eğer sende şu dört özellik varsa dünyadan kaybettiğin önemli değil: Emaneti korumak, doğru 

sözlülük, ahlâk güzelliği ve yemede haramdan korunup helâli gözetmektir” buyurmuştur. 10  

Hadîste geçen “emânet”ten maksat; Din, Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler, âlimlerin bıraktığı 

eserler, sahip olunan mallar ve çocuklar, ömür, insana emanet edilen sır, makam, üzerinde yaşadığı 

ülkesi, emri altında bulunan insanlar, insanın kendi maddî ve manevî cihazlarıdır. 

“Doğru sözlülük”, lisanı korumak, yalan ve iftiradan uzak durmak, gıybetten, boş sözden, şaka 

bile olsa yalandan sakınmaktır. 

 “Ahlâk güzelliği”, Hz. Peygamber’in ahlâkıyla ahlâklanmaktır. 

“Yemede haramdan korunup helâli gözetmek”, haram yememek ve şüpheli şeylerle de 

gıdalanmamaktır.  

Hadîste “iffet” kelimesi, haramı ve şüpheliyi terk etmeyi, yeterli  miktarı aşmamayı, helal yemeği 

çoğaltmamayı da kapsar.11 

Bu dört şeyle hem dünya hem âhiret huzuru kazanılır. Dünya bir tarafta, bu dört haslet de bir 

tarafta olsa, insan da dünyayı bırakıp bu dört özelliği alsa, gerçekte kaybetmiş olmaz. Bu dört haslet 

olursa zaten dünya ve âhiret kazanılmış olur. Dünyanın kaybedilmesi, bu dört haslet karşısında pek 

önemli bir kayıp sayılmaz. Bir şiirde şöyle geçer: 

         “Gam değildir gide dünya, kala din  

                                                             
8-Muhâsibî, Risâletü’l-Müsterşidîn, (thk. Abdulfettâh Ebû Ğudde.) s. 120.   
9- Ebû Dâvûd, Edeb, 8; Tirmizî, Birr, 62. Hadîs sahihtir. 
10- Ahmed, II, 177. 
11- Münâvî, a.g.e., I, 461. 
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         Gam odur ki kala dünya, gide din!” 

Dinin maksadı, kişiyi önce kâmil insan sonra kâmil müslüman etmektir. İşte bu dört özellik,  

mü’mini kâmil kılar ve Allah’ın rızasını kazandırır. Netice itibariyle hem dünyada hem de âhirette 

mutlu olur. 

Sözü doğru olan, emânete riâyet eden, ahlâkının güzel ve lokmasının helâl olmasına çalışan 

insanlardan oluşan bir yer cennet olur. O yerin ehli de cennet ehlinden olur. 

5- Merhametlidir 

Müslüman, Allah Teâlâ’nın ahlâkıyla ahlaklanan kimse olduğundan müslümanın da rahmeti 

gazabına gâliptir. İslâm dini zaten rahmet dinidir. Müslüman da rahmet adamıdır.  

İslâm âlimleri İslâm’ı iki maddede özetlemişler: Allah’a tazim ve itaat, halka (yaratıklara) hizmet 

ve merhamet..  

Allah’a tazim imanı ifade eder, itaat imana göre ameli ifade eder. Halka hizmet yeryüzünü imar 

etmek ve yaşanır hale getirmektir. Merhamet ise insanlığın hidayetine vesile olmaya çalışmak, 

müslümanların da hidayette devam ve kemâline vesile olmaktır.  

Merhamet edene Allah da merhamet eder. Merhamet, kendisine yapılmasını istediğini 

başkalarına da yapmak, kendisine yapılmamasını istediğini başkalarına da yapmamaktır. Bu konuda 

Rasûlullah Efendimiz şu iki hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:  

    ًلَيَ ْرَحُم هللاُ َمْن ًَليَ ْرَحُم النَّاسَ   
“İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah merhamet etmez.”12 

َََّماءِ ْرَِحُْكْم َمْن ِف ِإْرَِحُوا َمْن ِف ْاأَلْرِض ي َ  ،لرَّاِِحُوَن يَ ْرَِحُُهُم الرَِّْحَُن تَ َباَرَك َوتَ َعاََل اَ       ال
“Merhamet edenlere Rahman olan Allah merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet 

edin ki gökteki (melek)ler de size merhamet etsin (ler de affınız için Allah’a yalvarsınlar).”13 

İnsana ve hayvana, şefkat, merhamet ve iyilik etmek sûretiyle acıyanlara Allah acır, yani 

onlardan razı olur. İnsanlara merhametin en başta geleni, İslâm’a davet etmektir. Davette özellikle 

müellefe-i kulûb olanlara daha çok dikkat edilmelidir. Müslümanlara merhamet etmek de, onları 

istikamette tutmak, onlara iyilikte bulunmak, yardım etmek, nasihatte bulunmak, açlarını doyurmak 

ve çıplaklarını giydirmekle olur. 

Rahmet edene Allah merhamet eder. Kim kendisine ilahî rahmeti ve mağfireti istiyor ise 

insanlara, hayvanlara özellikle de müslümanlara merhamet etmelidir. 

6- Hoşgörülü ve Güleryüzlüdür 

 Mü’min olan kişi yumuşak huyu, tevazusu, tatlı sözlülüğü ve hoşgörülü olmasıyla önce 

kendisini sonra toplumun gönlünü kazanır. 

 Hz. Peygamber (s.a.v) hoşgörülü olmakla ilgili şöyle buyurmuştur: 

 “Sattığında, satın aldığında ve hükmettiğinde hoşgörülü davranan kişiye Allah merhamet eder.” 

                                                             
12- Buhârî, Tevhîd, 2; Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16, Zühd, 48; Ahmed, II, 40, IV, 358, 360-361, 365-366. 
13- Tirmizî, Birr, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 66. 
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 Güleryüzlülük de hoşgörülü olmanın gereği ve göstergesidir.  

 Kâfir veya fâsık da olsa bize gereken, insanlara bize yakışan şekilde  davranmaktır. Kalbinle 

onun küfrüne, fıskına kız, razı olma ve kalbinle lanet et ama yüzün gülsün! Kalbini kalbimize 

yaklaştırmak için güleryüzle yaklaşalım. Mü’minlerin yüzüne güleryüzle bakmak ise sadakadır.  

İnsanlar birbirlerinin yüzüne güler, alaka gösterir, derdiyle ilgilenir, gerektiği zaman da hemen 

yardıma koşarsa o toplum huzur toplumu haline gelir.  

7- Emânete riâyet eder 

İslâm dini, Kur’ân-ı Kerîm, Hadîs-i Şerîfler, İslâm ulemasının eserleri, yer altı ve üstü 

zenginliklerimiz, ecdâdımızın bize bıraktığı tarihî eserler, çoluk çocuğumuz, mallarımız ve 

mülklerimiz, kendi vücudumuz bize tevdi edilen İslâmî teşkilatlar ve câmilerimiz bize emânettir. Bu 

emânetler ne için ise ve ne maksatla bize emanet edilmişse ona göre davranmaktır. Mesela bize bir 

zekât parası emanet edildi; bunu zekat yerine ver diye size emanet edilse, zekatın dışında başka bir 

yere verilmesi haram olur. Veya bu zekât verilecek sınıflarından birisi için alınmışsa sadece o sınıfa 

verebilirsiniz başka sınıfa aktaramazsınız. Eğer başka bir sınıfa aktardığınız bilinirse hem siz zan 

altında kalırsınız hem de teşkilat zan altında kalır. Bu yanlışlar yapıldıkça önce Hakkın gözünden sonra 

da halkın gözünden düşeriz.   

Alınacak Dersler 

1. Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in de en başta 

gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm’ın bütünü de sıdk sistemidir. 

2. Gerçek müslüman güzel ahlâka sahip olan, kötü ahlâktan uzak olan kimsedir. 

3. İyi niyetin isbatı iyi ameldir ve iyi davranmaktır 

4. Müslüman, Allah Teâlâ’nın ahlâkıyla ahlaklanan kimse olduğundan müslümanın da 

rahmeti gazabına gâliptir. İslâm dini zaten rahmet dinidir. Müslüman da rahmet 

adamıdır. 

Bu Hafta 

1. Nur suresi 21. ayetini meal ve tefsirini ailemiz ile okuyalım. 

 


