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NİÇİN GÜZEL AHLÂK SAHİBİ OLMALIYIZ?  
 
“Hiç bir anne baba, çocuğuna güzel ahlâktan daha güzel bir miras bırakmamıştır.” (Tirmizî, 
Birr, 33)  
 
Niçin Güzel Ahlâk?  
 
Dinimiz İslâm kadar güzel ahlâka önem veren başka hiçbir din ve sistem yoktur. Bu anlamda 
Efendimiz “İslâm, güzel ahlâktır.” buyurmuştur. Güzel ahlâk sahibi olmak, Müslüman olmanın 
en güzel bir tezahürüdür. Allah Resûlü’nün güzel ahlâka teşvik eden pek çok güzel sözü 
vardır.  
 
Mesela, “Mü’minlerin imanca en olgun olanı, ahlâkı en güzel olanıdır.” sözü ile güzel ahlâkın 
inanç üzerindeki önemini belirten Efendimiz, şu hadisi ile de kendisine yakın olmanın 
yolunun güzel ahlâktan geçtiğini belirtmektedir: “İçinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet 
gününde bana en yakın olanlarınız, ahlâkı en güzel olanlarınızdır.”  
 
Yüce kitabımız Kur’ân’da adalet, verilen sözde durmak, bağışlayıcı olmak, alçak gönüllülük, 
ana-babaya itaat, güvenirlilik, sevgi, kardeşlik, barış, doğruluk, cömertlik, merhamet, 
müsamaha, tatlı dilli olma, güler yüzlülük, temiz kalplilik gibi güzel ahlâka teşvik eden pek çok 
âyet bulunmaktadır. Bununla beraber zulüm, gösteriş, haset, gıybet, çirkin sözlülük, asık 
suratlılık, cimrilik, bencillik, kıskançlık, kibir, kin, kötü zan, israf, bozgunculuk... gibi kötü huy 
ve davranışlardan nehyeden pek çok âyet de bulunmaktadır ki bunlar dinimizin güzel ahlâka 
ne kadar büyük önem verdiğini göstermektedir.  
 
Peki niçin güzel ahlâk sahibi olmalıyız? Bunu birkaç maddede ele alalım:  
1. Çünkü dinimiz ibadetlerin yanı sıra özellikle de insanlar arası ilişkilere büyük önem 
vermiştir ve güzel ahlâka sahip olmayanların dinini tam olarak yaşamaları mümkün değildir.  
 
2. Çünkü güzel ahlâkı Efendimiz temsil ediyordu. Cennete ehil hâle gelmek için onun ahlâkı 
ile ahlâklanmak gerekir. Allah, Kur’ân-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz’in bütün müminler 
için en güzel örnek olduğundan bahseder. Başka bir âyette de “Muhakkak ki sen güzel ahlâk 
üzeresin” buyrulur. Ancak Efendimiz’in güzel ahlâkını örnek almakla onun yaşadığı gibi 
yaşamak mümkündür.  
 
3. Çünkü mümin, güzel ahlâk ile ibadette derinleşmiş insanların derecesine yükselebilir. Bunu 
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde şöyle anlatır: “Kişi güzel ahlâkı 
sayesinde gece ibadet eden ve kavurucu sıcakta susuzluk çeken oruçlunun derecesine ulaşır.” 
Bunu yanlış anlamamak gerekir. İbadet, insanın Allah’a olan kulluğunu göstermesi açısından 
çok önemlidir. Bununla beraber insanların içinde yaşayan bir müminin insanlar arası 
ilişkilerde dikkat etmesi gereken davranışlara riayet etmesi de gerekir. Bunu yaptığı zaman, 
başka bir ifade ile güzel ahlâk sahibi olduğu zaman ibadetleri en kamil ve tam manada yerine 
gelmiş olur.  
 
4. Çünkü güzel ahlâk müminin cennete girmesine vesiledir. Allah Resûlü Efendimiz, kendisine 
insanları en çok Cennet’e koyacak olan amel sorulunca “Allah’a takva ve güzel ahlâk.”1 



buyurmuştur ki bu da ibadetle beraber güzel ahlâkın ne derece önemli olduğunu ve insanları 
cennete götürecek bir özellik taşıdığını belirtir.  
 
5. Çünkü güzel ahlâk, iman ve inancın olgun ve kâmil olduğunu gösterir. Efendimiz bir 
müminde bulunamayacak iki hasletten bahseder ve bunların cimrilik ile çirkin ahlâk olduğunu 
belirtir. Yine Efendimiz, müminlerin iman bakımından en güzel olanlarının, ahlâken en güzel 
olanlar olduğunu da beyan eder.  
 
6. Güzel ahlâk aynı zamanda Allah’a karşı yapılan bir kulluktur. Yani güzel ahlâk sahibi olmak 
demek ibadet etmek demektir. Zira Efendimiz yorulmadan yapılan en kolay ibadetin, boş laf 
konuşmamak ve güzel ahlâk olduğunu ifade etmiştir.  
 
7. Çünkü güzel ahlâk Allah’ı ve O’nun sevgili Resûlü’nü sevmenin bir alametidir. Kıyamette 
Efendimiz’e en yakın olanların, ahlâkı en güzel olanlar olduğunu anlatan hadis bunu açık bir 
şekilde ortaya koyar. Allah bir kulu sevdiği zaman ona güzel ahlâk nasib eder.  
 
8. Çünkü güzel ahlâk, güneşin kırağıyı erittiği gibi günahları yok eder, bitirir. Su, nasıl buzu 
eritirse güzel ahlâk da günahları eritir. Efendimiz kötü ahlâkın da sirkenin balı bozduğu gibi 
güzel amelleri bozacağını belirtir.  
 
O halde Efendimiz’in yaptığı şu duayı yapalım: “Ya Rabbi! Senden, sıhhat ve afiyet ve 
emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet 
sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!” 
 
 
 
 



İki Dost  
 
Akif ile Ali birbirine seven çok samimi iki arkadaştı. Birbirlerini canları kadar seviyorlardı. 
Herkes onların bu dostluklarına gıpta ile bakıyordu.  
 
Aynı zamanda onlar aralarında bir sözleşme imzalamışlardı. Tabi bu manevî bir sözleşmeydi. 
Akif bu sözleşmeye “hayırhahlık sözleşmesi” diyordu. Hayırhah, kişiyi devamlı hayra çağıran, 
kardeşinde görmüş olduğu kusurları sırf Allah rızası için yüzüne karşı söyleyen ve bu kusurları 
düzeltmesi için kendisine yardımcı olan arkadaş demekti.  
 
Onlar şuna inanıyorlardı: Herkesin bir hayırhah edinmesi, kusurların düzeltilmesi için çok 
tesirli çarelerden birisidir. Çünkü kişiye hakikati hatırlatan ve devamlı hayra çağıran bir 
hayırhahının olması onun istikametini korumasına yardımcı olacaktır. Bu maksatla Akif, bir 
gün arkadaşı Ali’yi karşısına alarak ona şunu söyledi:  
– Seninle bir sözleşme imzalamak istiyorum.  
– Ne sözleşmesi. Hayırdır.  
– Bende gördüğün her türlü yanlış ve eksikleri yüzüme karşı söylemen için sana yetki 
veriyorum.  
– Bunu ancak bir şartla kabul edebilirim. Sen de bende gördüğün kusurları söyleyeceksin.  
– Tamam. Oldu bu iş.  
Böylece iki arkadaş aralarında bir hayırhahlık sözleş mesi imzaladılar. Artık onlar birbirlerinin 
hayırhahı olmuşlardı.  
 
Aradan yıllar geçmişti. Geçen bu yıllar iki samimi dostun samimiyetinden asla bir şey 
koparmamıştı. Ancak o yıl ikisini de üzen bir gelişme olmuştu. Akif iş için komşu bir şehre 
taşınmak zorunda kalmıştı. Birbirlerini teselli ediyorlardı. Kendi aralarında şöyle bir söz 
vermişlerdi: Sık sık birbirlerini ziyaret edeceklerdi. Çünkü bu dostluk ebedlere kadar devam 
edecekti.  
 
Artık onlar farklı şehirlerde oturuyorlardı. Aradan bir ay geçmişti. Ali, dostu Akif’i ziyaret 
etmek istedi. Çünkü onu çok özlemişti. Onun adını andığında burnun kemikleri sızlıyordu. 
Daha fazla sabretmek istemiyordu. Bu düşünceyle yola koyuldu.  
 
Yolda ilerlerken esrarengiz bir adamla karşılaştı. Adam yolun kenarında oturuyor, sanki Ali’ye 
bir şeyler söylemek istiyordu. Ali, adamın yanına gelerek selam verdi. Adamla tanıştı. Aslında 
bu adam insan şekline girmiş bir melekti. Ancak bunu Ali bilmiyordu. Adam sordu:  
– Nereye gidiyorsun evladım?  
– Arkadaşımı ziyarete gidiyorum.  
– Arkadaşın sana büyük bir iyilik yapmış olmalı. Herhalde ona teşekkür borcunu ödemeye 
gidiyorsundur.  
– Hayır! Söylediğiniz gibi ona bir teşekkür borcum yok. Onu Allah için seviyorum ve Allah 
rızası için onu ziyarete gidiyorum.  
– Ne güzel! Sana bir sır vereceğim. Beni iyi dinle. Ben Allah’ın sana gönderdiği bir elçiyim. 
Nasıl ki sen arkadaşını Allah için seviyorsan şunu bil ki, Allah da seni çok seviyor. 
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DOSTLUK VE ARKADAŞLIK 
 
“İnsan, arkadaşının dini üzeredir. O halde her bireriniz kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat 
etsin!” (Hadis-i Şerif)  
 
İnsan, sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirebilmesi için diğer insanlara muhtaçtır. Bu, bir 
ilahi kanundur. Allah, insanı öyle yaratmıştır. Dolayısıyla her insan, hayat yolculuğunda 
önüne çıkması muhtemel maddî-manevî engelleri aşabilmesi için insanlara ihtiyaç duyar.  
 
Bu insanlar içinde bazıları vardır ki onlara karşı kendimizi daha yakın hissederiz. Çünkü onlar 
bizim dost ve arkadaşlarımızdır. Ne zaman başımız sıkışsa Hızır gibi yetişip yardımımıza 
koşarlar. Evet, onlar bizim ilk rehberlerimizdir.  
 
Dinimizde Dostluk ve Arkadaşlığın Önemi  
Dost, “sevilen kimse, sevgili, yâr” mânâsında Farsça bir kelime olup, dini literatürde sadakat, 
uhuvvet, sohbet gibi kelimelerle ifade edilmiştir. Sadakat ve dostluk gösteren kimseye ise 
“arkadaş” denir. Dostluk, insanlar arasında sevgi ve samimiyete dayalı engin bir bağlılıktır.  
 
Dostsuz, arkadaşsız hayat olmaz. Hayat dostlukla, dostlarla anlam kazanır. Hele yüce bir 
davaya gönül veren insan için dost çok önemlidir.  



Kur’ân-ı Kerim’de Dost ve Arkadaş  
 
Kur’ân-ı Kerim’e baktığımızda dost ve arkadaş anlamında en çok “velî” kelimesinin geçtiğini 
görüyoruz. “Mü’min erkekler ve mü’min hanımlar birbirlerinin dostudurlar.” buyuran 
Rabbimiz, dostluğun, bütün mü’minlerin bir vasfı olduğunu/olması gerektiğini ifade eder 
Tevbe, 9/71. 
 
Çünkü bütün mü’minler esasen kardeştir Hucurât, 49/10. Bu noktada Efendimiz’in 
dönemindeki Ensar-Muhacir kardeşliği, dostluğu dillere destandır. Kur’ân-ı Kerim bu destansı 
dostluğu, onların önceleri birbirine düşman iken Allah’ın gönüllerini kaynaştırmasıyla dost ve 
kardeş oldukları şeklinde anlatır Âl-i İmrân, 3/103.  
 
Kur’ân-ı Kerim’de yine dostluk anlamına gelen “hulle” ifadesinin geçtiğini görüyoruz. Hulle, 
kalbin derinliklerine nüfuz ederek kökleşen engin dostluk anlamına gelir. Bu ifadeyi 
kullanarak Allah, Hz. İbrâhim’i dost (halîl) edindiğini anlatır Nisâ, 4/125. 
 
Bizim için ideal dost, Rabbimiz başta olmak üzere Efendimiz’in de razı olduğu arkadaştır. 
Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’inde böylesi insanları “ne güzel arkadaş” olarak ifade eder: “Kim 
Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse işte onlar, Allah’ın nimetlerine mazhar ettiği nebîler, 
sıddîkler, şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar!” Nisâ, 4/ 
69. 
 
O yüzden dost seçerken doğru dürüst insanlardan seçmeliyiz. Nitekim bunu bizden bizzat 
Rabbimiz istiyor: “Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst 
insanlarla beraber olun.” Tevbe, 9/119. Dostlarımız hayırlı insan olmalı. Dost seçerken 
onların hayırlı insanlar olması gerektiğini Rabbimiz bize şu dua ile anlatıyor: “Ya Rabbî! Bana 
hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle!” Şuarâ, 26/83. 
 
Evet, arkadaşımız hayırlı olmalı. Şeytan, insanı kendisine ve kendisi gibi şeytansı insanlara 
arkadaş olmaya çağırır. “Mallarını halka gösteriş için harcayıp Allah’a ve âhiret gününe iman 
etmeyen kimseleri de Allah elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa, artık o arkadaşların 
en kötüsüne düşmüş demektir.” (Nisâ, 4/ 38) âyet-i kerimesi bu hakikati dile getirir. Başka bir 
âyet-i kerimede ise şeytanın arkadaşı insanların, diğer insanları türlü türlü oyunlarla kandırıp 
onları yoldan çıkardığı anlatılır Fussılet, 41/25. 
 



Hadis-i Şeriflerde Dost ve Arkadaş  
 
Hadis-i şeriflere baktığımızda Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dostluk ve arkadaşlığa 
çok önem verdiğini görüyoruz. Müminin bir kardeşiyle dostluğu rıza eksenli olmalıdır. Yani o, 
Allah’tan dolayı kardeşini sever, onunla dostluk ve arkadaşlık kurar. Efendimiz bir 
hadislerinde bu hakikati şöyle dile getirir: “İman ipinin (kulpunun) en güçlüsü, Allah için 
dostluk ve Allah için düşmanlıktır. Yine Allah için sevmek ve Allah için nefret duyup buğz 
etmektir.” 
 
Nitekim Allah için yapılan samimi dostluklar ebedlere kadar devam ederken, temelinde 
menfaat yatan dostluklar daha dünyada iken bitebilmektedir. Birbirini Allah için sevip dost 
olmak hiçbir zaman menfaate bağlı olamaz. “Müttakiler (takva sahibi kimseler) dışında 
dünyadaki bütün dostlar, o gün birbirine düşmandır.” (Zuhruf, 43/67) âyeti, dünyada Allah 
için yapılan dostlukların dışındaki arkadaşlıkların ahirette düşmanlığa dönüşeceğini açıkça 
ifade etmektedir.  
 
Ayrıca Allah’ın gölgesi dışında hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer meydanında himaye 
edeceği insanlardan biri de “birbirini Allah için seven insanlar” şeklindeki hadisi şerif de Allah 
için birbirini sevenlerin mükâfatını haber vermektedir.  
 
Evet mümin Allah için dostluk kurmalı ve dostu onu Allah’a götürmelidir. Allah’a götüren 
dost, elbette hayırlı bir dosttur. Efendimiz hayırlı dostu bir hadislerinde şöyle enfes bir 
teşbihle anlatıyor: “İyi ve kötü arkadaşın hâli, güzel koku satan attarla körükçünün hâline 
benzer. Attar, ya sana güzel kokusundan verir ya sen paranla ondan satın alırsın ya da güzel 
kokusundan koklamış olursun. Körükçü ise ya elbiseni yakar ya da kötü kokusundan rahatsız 
olursun.” 
 
“İnsan, arkadaşının dini üzeredir” buyuran Efendimiz, dost ve arkadaş seçiminde de 
alabildiğine dikkatli olmamızı ister. Çünkü iyi dost insanı cennetlere, kötü dost ise uçurumlara 
götürür.  
 
Dostluk iki vücutta müşterek bir ruh gibidir. Dostlarımız, bizim dünya ve ahiret 
sermayemizdir. Onlar bize hem bu dünya hem de ahiret saadeti kazandıran önemli 
kıymetlerdir. Peygamber Efendimiz, bu hakikati bir hadislerinde şöyle dile getiriyorlar:  
 
“Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir ne şehitlerdir. Üstelik 
kıyâmet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler ve şehidler 
onlara gıpta ederler.” Orada bulunanlar sordu: ‘Ey Allah’ın Resûlü, onlar kimdir, bize haber 
verir misin?’ “Onlar, aralarında kan bağı ve dünya menfaati için birbirlerine bağlı olmadıkları 
halde, Allah’ın nûru (Kur’ân) adına birbirlerini sevenlerdir. Allah’a yemin ederim ki onların 
yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken onlar korkmazlar; insanlar 
üzülürken onlar üzülmezler.” Ardından da şu âyeti okudu: “İyi bilin ki, Allah’ın 
velîlerine/dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Yûnus, 10/62) 
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DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK VE YALAN SÖYLEMEME, SÖZÜNDE DURMA 
 
“Kalbi doğru olmadıkça kişinin imanı doğru olmaz. Dili doğruları söylemedikçe de kalbi doğru 
olmaz. Komşusu kötülüğünden emin olmadıkça da kişi cennete giremez.” (Hadis-i Şerif)  
 
Sadakat Nedir?  
 
Sadakat, doğru olmak, sözünde durmak, dürüstlük ve sözünü yerine getirmek anlamlarına 
gelir. Bunun dışında sadakatin, kardeşinin Allah rızası için iyiliğini isteme ve ona hayırhah 
olma, dostluk, ahde vefâ, verilen sözü yerine getirmek, emanetlere riayet etmek, üzerine 
aldığı vazifeleri yerine getirmek gibi manaları da vardır. Sadakatin zıddı hıyanettir.  
 
Hâinlik ise olgun bir müslümana yakışmaz. Müslümanlar, karşılıklı işlerinde, başka insanlarla 
olan her türlü ilişkilerinde sadâkat ahlâkı üzere, doğru ve dürüst olmalıdırlar. Aynı kökten 
gelen sıdkın (doğruluğun) zıddı ise yalandır.  
 
Doğruluk; sözde, düşüncede ve davranışta gerçekleşir. Müminler, doğruluk ve dürüstlükten 
asla taviz vermezler. Kur’ân-ı Kerim’de, doğruluk ve istikametin üstünlüğü, önemi çok net bir 
şekilde belirtilmiştir. Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler, Allah’a karşı gelmekten 
sakının ve hep doğru söz söyleyin!” Ahzab, 33/70. Bu âyet-i kerîme inançlı bir insanın her 
zaman dürüst olması gerektiğini bildirmektedir. 



Müslüman Sözü ve Özü Doğru Olandır  
 
Müslüman sözünde ve özünde doğru insandır. Bunu sağlamak ve korumak için de özen 
gösterir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu ahlâkın özellikle çocuklukta 
yerleşmesine ehemmiyet göstermiştir. Anne-babanın çocuğa yalan söylemek gibi bir 
yanlışlığa düşmemesi için onların çocukları ile olan ilişkilerini kontrol etmiş ve bazı genel 
prensipler koymuştur. Meselâ, hangi sûrette olursa olsun anne-babanın çocuklarını 
aldatması, onlarla olan muamele ve münasebetlerinde umursamaz bir tavır takınması doğru 
değildir.  
 
Abdullah b. Âmir anlatıyor: Bir gün annem beni çağırdı. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve 
sellem) da evimizde oturuyordu. Annem: “Gel, sana bir şey vereceğim!” dedi. Allah Resûlü 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) anneme: “Ona ne vereceksin?” dedi.  
Annem:  
“Bir hurma vereceğim.” cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
şöyle buyurdu:  
“Haberin olsun, eğer ona bir şey vermeyecek olsaydın, sana bir yalan günahı yazılırdı.” 
 
Ebû Hureyre’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve 
sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kim bir çocuğa ‘Buraya gel, sana bir şey vereceğim.’ der de, 
sonra vermezse bir yalan günahı yazılır.” 
 
Müslüman’ın sözü gibi özü de doğru olmalı, o iç dünyasını da kötü duygu ve düşüncelerden 
arındırmalıdır. Daha açık bir ifade ile Müslüman düşündüğü gibi konuşmalı, konuştuğu gibi 
olmalıdır. Sözü ile özü arasında bir ayrılık olmamalıdır. Böyle olduğu takdirde olgun mümin 
olur ve çevresine güven verir.  
 
Özde doğruluğu şu hadis-i şerif ne güzel ifade ediyor: “Kişinin imanı doğru olmaz kalbi doğru 
olmadıkça. Kalbi doğru olmaz dili doğruları söylemedikçe. Kişi cennete giremez komşusu 
kötülüğünden emin olmadıkça.” Bu açıdan Sevgili Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
dilin ve kalbin uyum içerisinde olmasını ve her ikisinin de istikamet üzere bulunmasını tavsiye 
etmektedir.  
 
Müslüman’ın sözü ve özü doğru olunca işi de doğru olmalıdır. Müslüman’ın işinde hile ve 
haksızlık olmamalıdır. Ebû Hureyre’den (radıyallahu anh) gelen bir rivayet şöyledir: 
“Peygamberimiz bir gün bir buğday yığınını görmüş, mübarek elini onun içine daldırdığında 
buğdayın üst kısımlarının kuru alt kısımlarının ise yaş olduğunu fark etmiş ve buğday 
sahibine:  
“Bu ne?” diye sormuştur. Ekin sahibi:  
“Onu yağmur ıslattı, ey Allah’ın Resûlü” deyince, Peygamberimiz: “O ıslak kısmı insanların 
görmesi için onu diğer buğdayların üstüne koysa idin ya. Bizi aldatan bizden değildir!” 
buyurmuştur. 
 
Söze ve özü doğru olan kişi ticari muamelelerinde de doğru olur veya doğru olmalıdır. Şunda 
şüphe yok ki böylesi kimseler, doğru ve dürüst olarak ticaret yaparlarsa bu onların aynı 
zamanda kurtuluşlarının da garantisi gibidir. Ebû Said el-Hudrî’nin rivayetine göre Peygamber 
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:  



“Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli peygamberler, sıddikler, şehitler ve salihlerle 
beraberdir.” 
 
İnsanların en hayırlıları olan büyük sahabe neslinin temel özelliklerinden belki de en önemlisi 
doğruluk ve dürüstlüğün onların ayrılmaz bir parçası olmasıydı. Doğruluk ve dürüstlük bu 
büyük insanların iç ve dış dünyalarında çok geniş bir huzur ve güven atmosferi meydana 
getirmiştir. Ebu’l-Havrâ anlatıyor: Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’a (radıyallahu anhumâ):  
“Resûlullah’tan (sallallâhu aleyhi ve sellem) neyi ezberledin?” diye sordum. O da şunu 
söyledi:  
“Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyen şeye bak! Zira doğruluk gönül yatkınlığı, yalan 
ise kuşkudur.” 
 
Benzer bir rivayet ise şöyledir: Süfyan İbn Abdillah esSakafi anlatıyor:  
“Ey Allah’ın Resûlü, bana İslâm hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana yetsin ve sizden başka 
kimseye İslâm’dan sormaya hacet bırakmasın” dedim. Şu cevabı verdi:  
“Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.” İster büyüklerin çocuklara, isterse çocukların 
kendi akranlarına olsun verdikleri sözlerde durmalarını sağlama da doğruluk ahlâkının 
yerleştirilmesi açısından oldukça ehemmiyetlidir.  
 
Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri’nin şu tespitleri rehberimiz olmalıdır:  
“Sual: Her şeyden evvel bize lâzım olan nedir?  
Cevap: Doğruluk.  
Sual: Daha? 
Cevap: Yalan söylememek.  
Sual: Sonra?  
Cevap: Sıdk, ihlâs, sadâkat sebat, tesanüd.  
Sual: Yalnız?  
Cevap: Evet.  
Sual: Neden?  
Cevap: Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki, 
hayatımızın bekâsı, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır.” (Münâzarât, s. 103)  
 
Evet bir Müslüman özünde, sözünde, işinde, kısacası hayatın her alanında doğru olmalıdır. Bu 
da ancak kuvvetli bir imanla gerçekleşir. 



Efendiler Efendisi “el-Emin”di  
 
Zamanla duvarları yıpranan Kâbe, Kureyş kabilesi tarafından tamir edilip yenileniyordu. Kendi 
aralarında bir iş bölümü yapmışlardı. Bu şekilde kabileden her kabile Kâbe’nin inşâsına iştirak 
etmek şerefine ermiş oluyordu. Kabe’nin inşası bitmişti. Sıra Hacerü’l-Esved’i yerine 
yerleştirmesine gelmişti. Her bir aile bu şerefe kendilerinin nâil olmasını istiyordu. Bu yüzden 
aralarında tartışma çıkmış, mesele kavgaya, hatta birbirlerine kılıç çekmeye kadar varmıştı. 
Kan dökülmesi an meselesiydi.  
 
Neden sonra Kureyş’in en yaşlısı olan Ebû Ümeyye b. Muğire şöyle bir teklifte bulundu: 
Sabah olduğunda Safâ kapısından girecek ilk kişiyi hakem tayin edelim. Onun dediğini kabul 
edelim.  
 
Herkes bu teklifi makul bulup kabul etti. Sabah olmuştu. Gözler pür dikkat kesilmiş, kapıdan 
ilk girecek kişiyi bekliyordu. Bu sırada kapıdan Nebiler Serveri Sevgili Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in geldiğini görünce hepsi birden sevindiler. Çünkü 
onun doğruluğunda, dürüstlüğünde hiçkimsenin zerre kadar şüphesi yoktu. Bu yüzden O’na 
“el-Emin (kendisine güvenilen, itimat edilen, sadık olan)” diyorlardı.  
 
Efendimiz’e meseleyi arz ettiler. Allah Resûlü, bu büyük şerefin yalnız kendisine has olmasını 
istemiyordu. Oradakilerden genişçe bir yaygı istedi. Yaygı gelince Efendimiz, hacerü’l-esved’i 
alıp yaygının üzerine koydu. Sonra her bir aile reisine yaygının bir ucundan tutmalarını rica 
etti. Bu şekilde hacerü’lesved’i konacağı yere taşımak şerefine her kabile nail olmuştu. Daha 
sonra kendisi yaygının üzerinden Hacerü’l-Esved’i alarak mübarek elleriyle onu yerine 
yerleştirdi.  
 
Kendisine kırk yaşında peygamberlik gelmişti. Fakat O’nun kırk yaşına kadar yaşadığı nezih 
hayatı adeta peygamberliğin alt yapısı gibiydi. O, Peygamberliğinden önce de doğruydu, 
sadıktı, güvenilirdi Peygamberliğinden sonra da. Onun lügatinde yalanın yeri yoktu.  
 
İşte size bir misal: Sahabeden Hz. Muğîre İbn Şu’be anlatıyor. O zaman henüz İslâm’la 
şereflenmemiştim. Ebû Cehil ile beraber bir yolda yürüyorduk. Bir aralık Peygamberimiz 
karşımıza çıktı. Biz alabildiğine bir laubalilik içindeydik. O ise kendisine yakışır bir vakar ve 
eda ile yanımıza geldi. Bize hak ve hakikati anlattı. Ebû Cehil, “Senin peygamber olduğunu 
kabul etsek zaten dinine girer arkandan yürürdük. Seni kabul etmiyoruz.” dedi. Bunun 
üzerine Allah Resûlü ayrıldı ve gitti. Sonra benimle baş başa kalan Ebû Cehil bana şöyle dedi: 
“Aslında O’nun getirdiği haberlerin hepsi doğru. O yalan söylemez. Çünkü şimdiye kadar hiç 
yalanına şahit olmadık. Fakat Abdülmüttalipoğulları, “Sikâye bizden, sidâne bizden, rifâde 
(sikaye hacılara su dağıtma, sidane Kabeyi koruma, rifade hacılara yemek dağıtma görevi) 
bizden, bir de kalkıp peygamberlik de bizden!” derlerse buna dayanamam.  
 
Bu, Allah Resûlü’nün doğruluk adına sinelerde nasıl bir yer tuttuğunu göstermesi açısından 
önemli bir itiraftır. Tevrat’ta Efendimiz’in vasıflarını okuyan Abdullah b. Selam, bizzat Allah 
Resûlü’nün simasını gördüğünde, “Vallahi bu simada yalan yok” demiş, dize gelip “Lâ ilâhe 
illallah Muhammedun Resûlullah” diyerek müslüman olmuştur.  
 



Daha sonra sahâbe olma şerefine eren bir zat anlatıyor: Cahiliye devrinde Allah Resûlü’yle bir 
yerde buluşmak üzere sözleşmiştik. Ben verdiğim sözü unuttum. Üç gün sonra hatırladığımda 
koşarak anlaştığım yere gittim. Baktım ki Allah Resûlü orada. Bana ne kızdı ne de darıldı. 
Sadece, “Ey genç! Bana meşakkat verdin. Üç gündür seni burada bekliyorum.” dedi.  
 
Bir misal daha verelim: İslâm’ın ilk şehitlerinden Hz. Yasir ile Hz. Sümeyye’nin oğlu Hz. 
Ammar evine gelir. Anne ve babası, “Oğlum! Nerdeydin?” diye sorarlar. Ammar cevap verir: 
“Peygamber Hz. Muhammed’in yanındaydım.” “Peygamber mi o?” derler, “Evet! Allah’tan, 
Kitap’tan bahsediyor.”  
 
Bunun üzerine Hz. Yasir şöyle der: “Muhammed, Mekke’de kırk yaşına kadar bir tek yalanı 
duyulmayan bir insandır. İnsanlara karşı yalan söylemeyenin Allah’a karşı yalan söylemesi hiç 
mümkün değildir!” der ve hemen orada Müslüman olur.  
 
Hayatında yalanın semtine bile uğramadığı sadakat abidesi Efendimiz’in doğruluğunu 
anlatmaya devam ediyoruz. Allah Resûlü zaman zaman nükte ve şakalar yapıyordu. Ancak O 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bunda bile doğruluğu ön plana çıkarıyordu. Sahabe Efendilerimiz 
hilaf-i vâki beyanla, bilmeyerek mizah yaptıklarında Peygamberimiz onları ikaz etmiştir. 
Çünkü mizah bile olsa mümin her zaman doğru olmalı, doğruyu konuşmalıdır. Yalan, 
imandan daha ziyade küfre yakındır. Şöyle veya böyle yalan söyleyen her kişi, küfre doğru bir 
adım atmış demektir. Yalan söylemekle kafir olunmaz ama yalan bir nifak alametidir. Bu 
konuyu ileride daha detaylı inceleceğiz.  
 
Evet yalan, bir söze girdiğinde onu mizah olmaktan çıkarır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve 
sellem) bu mevzuda kendisinin mizahını da misal verir. Mesela, kendisine on veya on bir 
yaşlarında teslim edilen Hz. Enes’i bazen “Zü’l-üzüneyn - İki kulaklı!” diyerek çağırır. İşte bu, 
doğruyu konuşmadır. Fakat birine makam münasebetiyle iki kulaklı demek farklı bir mana 
ifade edebilir. Efendimiz burada doğru konuşmuştur ve O (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
mizahlarında bile dosdoğru olmasını bilmiştir.  
 
Mesela başka bir defasında huzuruna yaşlı bir kadın girmiştir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve 
sellem) onun o saf hâlini görmüş, o aydınlık çehresine bakmış ve nüktesiyle sevindirmişti. 
Kadın, Efendimiz’e cennetle alakalı bir arzusunu ifade edince Nebiler Serveri de: “İhtiyarlar 
cennete giremez.” demiştir. Kadın ağlayınca Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ona 
söyleyin ki cennete, bu yaşlı hâliyle giremez.” demiştir.  
 
İşte Efendimiz bu mizahında da önce zihnî bir gerilime sevk etmiş sonra da söyleyeceğini 
söylemiştir. O, bütün mizahlarında hilaf-i vâki beyâna kapıları kapalı tutmuştur. Zira O 
(sallallâhu aleyhi ve sellem), hep doğru söylemiştir. 
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YARDIMLAŞMA  
 
“Veren al alan elden üstündür.” (Müslim, Zekât 97, (1036); Tirmizî, Zühd 32, (2344)) 
 
Yardımlaşma Mümin Ahlâkıdır Yardımlaşma, her şeyden önce mü’minin bir şiarıdır. Zira 
yardımlaşma, onun ahlâk ve karakteri hâline gelmiştir. O, elindeki imkânlar nispetinde daima 
vermeyi, yardım etmeyi fazilet kabul eder. Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerim’de böyle davrananlar 
için mükâfat olarak Cennet’i vaad ediyor: “Allah, mü’minlerden mallarını ve canlarını, 
kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır.” Tevbe, 9/111.  
 
Yapılan her şey, Allah için yapılmış olsa bile sonuç itibariyle, hayır adına yapılan 
yardımlaşmanın neticesi yani alınacak olan sevap, yine o işi yapan şahsa dönmektedir. Zira 
bütünüyle bunların karşılığını Allah, eksiksiz bir şekilde verecektir. Bunu ifade eden başka bir 
âyetiyle Kur’ân, bize şu teminatı veriyor:  
“Hayır olarak harcadıklarınız, kendi iyiliğiniz içindir.  
 
Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın rızasanı kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak 
verdiğiniz ne varsa; karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.” Bakara, 
2/272.  
 
Diğer bir âyet-i kerimede ise müminler, yardıma, hem de sahip oldukları şeylerin en 
kalitelisini, en güzelini vermeye davet edilir: “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe nail 
olamazsınız.” Âl-i İmran 3/192. 
 
Yardımlaşma duygusu dinimizin esasları arasındadır. Dinde yardımlaşmanın zekât, fıtır 
sadakası, infak, sadaka, borç verme, mümin kardeşinin maddî-manevî bir sıkıntısını giderme, 
yaşlı bir insanın koluna girip onu yolun karşısına geçirme, harçlığını arkadaşıyla paylaşma gibi 
değişik boyutları vardır. Rabbimiz, kuluna yardım elini uzatmasını, kulunun diğer kullarına 
olan yardım şartına bağlamıştır. Bakınız bu hakikati Peygamber Efendimiz bir hadislerinde 
nasıl dile getiriyor: “Kim bir kulun dünyevî sıkıntısını giderirse, Allah da onun uhrevî 
sıkıntılarını giderir. Kim zorda kalmış birini kurtarırsa, Allah da onu dünyevî ve uhrevî 
zorluklardan kurtarır. İnsan, insanın yardımında olduğu müddetçe, Allah da o kulun 
yardımına koşar.” 



Herkes İmkânı Nispetinde Yardım Yapmakla Mükelleftir  
 
Hemen herkes, bedeniyle bir kısım mükellefiyetler altında olduğu gibi elinde bulunan 
imkânlar yönüyle de aynı şekilde vazifelerle yükümlü tutulmuştur. Bu mükellefiyetler 
neticesinde ortaya çıkan sonuç, insanların, ileride kazanıp harcayacaklarıyla değil, o anda 
ellerinde bulunan imkânları, Allah yolunda harcamakla yükümlü oldukları şeklindedir. Başka 
bir ifadeyle herkes, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine bahşettiği imkânlarla, O’na kullukla 
mükelleftir. Beş kuruşu olan beş kuruşun, beş bin lirası olan da beş bin liranın içinde, Allah’ın 
rızasını araştırmalı ve iyi bir kul olmaya çalışmalıdır.  
 
Hususiyle günümüzde, Rabbimiz’in ve Efendimiz’in adlarının dünyanın dört bir köşesine 
duyurulması istikametinde herkes, sahip bulunduğu imkânları seferber etmelidir. Biri elindeki 
bir kase yoğurtla koşarken diğeri Sultan Süleyman’ın servetiyle iştirak etmeli ve neticede hep 
beraber umumi bir kalkınma hamlesi yaşanmalıdır. Zaten sahip olduğu imkânlarla kendini bu 
davaya adayan biri, Allah katında kendisinden kat kat fazla himmet ortaya koyanlar kadar 
sevaptan istifade edecektir.  
 
Zira Allah katında, ortaya konulan şeyin miktarı değil, onu ortaya koyarken, içinde bulunulan 
tavır ve durum önemlidir. Bediüzzaman’ın değerlendirmeleri içinde, ihlâslı bir zerre amel, 
içinde ihlâs olmayan binlerce amele tercih edilmektedir. Onun içindir ki bazen bir kase 
yoğurt, Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Camii’nden daha ağır gelebilir. Öyleyse vermenin 
yanında ihlâslı olmak da oldukça önemlidir.  
 
Verme konusunda ihlâslı olmak kadar kişinin sevmiş olduğu şeylerden vermesi de ayrı bir 
önem arz eder. Nitekim “Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe iyilikte zirveye ulaşamazsınız” (Al-
i İmran, 3/92) âyet-i kerimesi bu hakikati ifade etmektedir. Bununla ilgili olarak sahabeden 
Hz. Enes İbn Malik (radıyallahu anh) şunları anlatmaktadır:  
 
“Ebû Talha, zenginlik olarak ensarın en ileri gelenlerindendi. En çok sevdiği malı da mescid-i 
Nebevi’nin karşısındaki Beyruha isimli yer idi. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) oraya 
girer ve onun temiz suyundan içerdi.  
“Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe iyilikte zirveye ulaşamazsınız.” âyeti nazil olunca Ebû 
Talha (radıyallahu anh), Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) giderek: Allah kitabında 
“Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe iyilikle zirveye ulaşamazsınız.” buyuruyor. Benim en çok 
sevdiğim malım Beyruha’dır. Öyleyse o şu andan itibaren Allah için sadakadır. Mükafat ve 
iyiliğini Allah’tan umuyorum. İstediğin gibi tasarruf et yâ Resûlallah!” dedi.  
 
Buna mukabil Resûlallah (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ne güzel! bu, ecri bol, mükafatı 
Ahirette kazandıran bir maldır. İşte bu kazandıran maldır. Onunla ilgili söylediklerini işittim. 
Ancak bana kalırsa sen, onu akrabaların arasında paylaştır.” buyurdular ve Ebû Talha, onu 
akrabaları ve amcaoğulları arasında taksim etti.” 
 
Evet, buradan anlaşıldığına göre mümin, çok sevdiği bir şeyi Allah yolunda vermekle, Allah’ın 
lütuflarına bir nevi davetiye çıkarmış ve O’nu memnun edecek bir yola girmiş olmaktadır. Bu 
şekilde hem halk hem de Hak ondan razı olmaktadır. 



Ekmeği Paylaşmak Ekmekten Daha Lezzetlidir (Okuma parçası) 
 
Günün son dersinin sonuna gelinmişti. Öğrenciler çıkmak için sabırsızlanıyordu. Defter ve 
kitaplarını çantalarına koydular. Zil çalar çalmaz, dışarı çıkmak için hazırdılar. Yalnız, Ali 
hazırlanmamıştı. Gecikmek için de elinden geleni yapıyordu. Nihayet zil çaldı. Öğrenciler bir 
anda kapıya yöneldi. Ali, yerinden kalkmadı. Ağır ağır eşyasını topladı. Bir yandan göz ucuyla 
öğretmenine bakıyor, bir yandan da arkadaşlarının gitmesini bekliyordu.  
Öğretmeni, onun bu hâlini fark etti:  
– Hayrola Ali, dedi. Eve gitmeyecek misin? Ali, son arkadaşının da çıktığını görünce cevap 
verdi: 
– Sizinle konuşmak istiyordum öğretmenim.  
– Peki, dedi öğretmeni. Ne söyleyeceksin bakalım?  
– Ahmet arkadaşımız var ya…  
– Evet, ne olmuş Ahmet’e?  
– Durumları pek iyi değil galiba. Annesi, beslenme çantasına pekiyi şeyler koymuyor.  
– Eee? – Ona yardım etmek istiyorum. Ama benim yardım ettiğimi bilirse üzülür. Günde bir 
simit parası biriktirip her hafta size versem, siz de ona verseniz?  
Cebinden bir avuç bozuk para çıkarıp öğretmenin masasının üzerine koydu. Nurhan 
Öğretmen, paraya dokunmadı. Sandalyesine oturup düşündü. Ali hakkındaki bilgilerini 
yokladı. Bildiği kadarıyla ailesinin durumu pek iyi değildi. Bu çalışkan ve sevimli öğrencisi, ne 
kadar da iyi niyetli ve düşünceliydi. Zengin bir ailenin çocuğu değildi. Buna rağmen yardım 
etmek istiyordu. Üstelik yardım ettiğinin bilinmesini istemiyordu.  
Nurhan Öğretmen:  
– Dur bakalım Ali, dedi. Bildiğim kadarıyla sizin de maddî durumunuz pekiyi değil. Yanlış mı 
biliyorum?  
– Doğru biliyorsunuz öğretmenim. Babam gündelikçi. Çoğu zaman iş bulamıyor. Ama ben de 
çalışıyor, para kazanıyorum.  
– Nerede çalışıyorsun?  
– Simit satıyorum.  
Nurhan Öğretmen yine durup düşündü. İyiliğin bu kadarına ne demeliydi şimdi? Bunun 
gerçekleşmesi zordu. Onu, bundan vazgeçirmek için bir çare bulmalıydı. Bunu yaparken, 
sevimli öğrencisini de kırmamalıydı. Onunla biraz daha konuşursa, belki bir yolunu bulurdu.  
Nurhan Öğretmen, Ali’ye döndü:  
– Büyüyünce ne olmak istiyorsun, diye sordu.  
– Çok zengin bir işadamı…  
– Niçin?  
– İnsanlara daha çok yardım etmek için…  
– Güzel, dedi Nurhan Öğretmen. Bak şimdi Ali, Ahmet’in ailesinin durumu pek iyi değil, bu 
doğru. Ama sizinki de bundan pek farklı değil. İstersen acele etme. Çok zengin olduğun 
zaman insanlara yardım edersin. Olmaz mı?  
– Olmaz, dedi Ali. Şimdi yapmalıyım.  
– Neden olmaz?  
– Üç sebepten dolayı olmaz.  
– Birincisi: Bu para zaten benim değil. İyilik ettiğim için Allah, beni insanlara sevimli 
gösteriyor. İnsanlar da bundan etkileniyor, daha çok simit alıyorlar. Bu sayede gün boyu 
çalışanlardan bile fazla simit satıyorum. Hele mahallede Hasan Amca var, her gün iki simit 
alıp güvercinlere veriyor.  



İkincisi: “Ağaç yaş iken eğilir.” deniliyor. Şimdiden iyilik yapmayı öğrenmezsem 
büyüdüğümde hiç yapamam. Şimdiden iyilik yapmayıp bunu zenginlik günlerime ertelersem, 
zengin olduğum günlerde de daha zengin olduğum günlere erteler kendimi kandırmış 
olurum.  
Üçüncüsü ise daha önemli: Büyüdüğüm zaman çok zengin bir işadamı olmak istiyorum. 
Zamanında yatırım yapmayanlar büyük işadamı olamazlar.  
Nurhan Öğretmen, karsısında büyük biri varmış gibi dinliyordu:  
– Bu sonuncusunu pekiyi anlayamadım, dedi.  
– Açıklayayım öğretmenim, dedi Ali. Şimdi, çok zengin olmadığım için, ancak günde bir simit 
parası kadar yardım edebiliyorum. Bundan fazlasını veremem. Allah, Cennet’i gücü kadar 
iyilik edene veriyor. Şimdi gücüm bu olduğuna göre, Cennet’in fiyatı birkaç simit parası 
kadardır. Eğer zengin olmadan ölürsem birkaç simit parasıyla Cennet’e girebilirim. Bundan 
daha kârlı bir yatırım olur mu?  
Nurhan Öğretmen’in gözleri dolmuştu. Başını “Evet” anlamında sallarken Ali’yi evine yolladı.  
Sınıfa geri dönerken okulun boşaldığını fark etti. Eşyalarını toplamak için masasına 
döndüğünde Ali’nin bıraktığı paraların masa üstünde kaldığını fark etti. Sandalyesine gayri 
ihtiyari oturdu ve paraları eline aldı.  
Hiçbir para ona bu kadar kıymetli gelmemişti. Sanki elinde dünyanın en kıymetli incilerini, 
yakutlarını, elmaslarını tutuyordu. Hatta bu paralar onlardan bile kıymetliydi. Bu paralar, bu 
bozuk simit paraları, Cenneti satın alabilecek paralardı. Sanki hiç bırakmak istemeyen bir 
duygu ile sımsıkı kavradı bu bozuk simit paralarını.  
Oturduğu yerden kalkamadı Nurhan Öğretmen. İçinin dolduğunu, Tarif edilemeyen 
duygulara boğulduğunu hissetti. Birden boşalan sağanak yağmurlar gibi ağlamaya başladı. 
Ağladı… Ağladı… Ağladı.  
 
Kendine geldiğinde aksam olmuştu. Yavaş adımlarla sınıftan çıkıp okuldan ayrılırken bekçi 
Sadık “Bozuk simit paraları ile cenneti satın almak! Bozuk simit paraları ile cenneti satın 
almak!” diye Nurhan öğretmenin sayıkladığını duydu. Bekçinin hayretler içinde, “Ne dediniz 
hocam?” demesini bile duymayan Nurhan öğretmen, bekçinin şaşkın bakışları altında 
akşamın alaca karanlığına karışıvermişti. 
 
Evet etrafınıza baktığınızda daha pek çok Ali’ler, Ayşe’ler göreceksiniz. Bize düşen onları 
bulup ihtiyaçlarını giderebilmektir. Maddî durumunuz iyi değilse bile, bir ekmeği 
paylaşabilmek bile büyük bir erdemdir. Unutmayın, ekmeği paylaşmak ekmekten daha 
lezzetlidir. 
 
 
 


