KUR'ÂN AHLAKI*
Allah'ın yeryüzünde en değerli, en şerefli ve en üstün yaratığı insandır.1 Allah, insanı en güzel
biçimde yaratmış,2 ona ruhundan üflemiş,3 onu akıl, irade, duygu ve birçok yeteneklerle donatmış,4
yerde ve göklerde bulunan bütün varlıkları onun hizmetine sunmuş,5 ona görünen ve görünmeyen
sayısız nimetler vermiştir.6 Buna mukabil Allah, insanı boş yere yaratmamış ve onu başı boş da
bırakmamıştır:
َا َفح َِس ْبت ُ ْم َانَمَ ا َخلَ ْقنَا ُك ْم َع َبث ًا َو َانَ ُك ْم ِالَ ْينَا ََل ت ُ ْر َجعُو َن

"Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”7
ِ ْ َب
اَل ْنسَا ُن َا ْن ي ُ ْت َر َك سُ ًدى
ُ َايَ ْحس

"İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor?"8 anlamındaki âyetler bu gerçeği ifade
etmektedir.
Allah insanı iman, ibadet ve ahlak ile dinî emir ve yasaklara uymakla yükümlü ve sorumlu tutmuştur.
İnsanın bir yaratılış gayesi vardır. Bu gaye, “Allah’a ibadet etmektir.”
ِ ْ ت ا ْل ِج َن و
ون
ُ َومَا َخلَ ْق
َ َاَلن
ِ ْس ِا ََل لِ َي ْعبُ ُد

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”9 âyeti bunun ifadesidir.
İnsanın yeme ve içme gibi inanmaya, ibadet etmeye ve ahlakî ilkelere de ihtiyacı vardır. “Allah’a ibadet”
kavramı, iman dâhil İslâmî bütün görevleri içine alır. Âyet ve hadislerde geçen ve hükmü farz, vacip, sünnet ve
müstehap olan emirlere uymak da hükmü haram veya mekruh olan yasaklardan sakınmak da ibadettir.
İbadetlerin temel amacı ise Allah rızasını ve ahlâkî güzellikleri kazanmaktır.
AHLAK
"Ahlak" "hulk" kelimesinin çoğuludur. "Hulk", din, tabîat, huy, karakter, seciye, hal ve hareket
anlamlarına gelir.
"Ahlak", "halk", "mahluk" ve "hâlik" aynı kökten türeyen kelimelerdir. İnsanın fiziki yapısı için "halk",
manevi yapısı için "hulk" kelimesi kullanılmıştır.
"Ahlak", Hz. Muhammed (a.s.)'a peygamberlik verilmesi ve Kur'ân'ın indirilmesiyle kullanılmaya
başlayan İslâmî bir kavramdır. Câhiliyye döneminde Arap toplumunda bu kelime kullanılmamıştır.
"Ahlak"; insandaki iyi ve kötü huyları, fazîlet ve rezîletleri ifade eder. Dolayısıyla ahlak "iyi ve kötü
olmak üzere iki kısma ayrılır:
1. İyi ahlak; Kur'ân'a, Sünnete ve akl-ı selîme uygun olan söz, fiil ve davranışlardır. Abdullah ibn
Mubârek iyi ahlakı şöyle tanımlamıştır:
ُ وف َو َك
ُ ُْه َو بَس
ذى
َ َف ْاَل
ِ ط ا ْل َو ْج ِه َو بَ ْذ ُل الْمَ ْع ُر

"Güler yüzlü olmak, insanlara çok iyilikte bulunmak, onlara eza ve sıkıntı veren şeyleri yok
etmektir."10
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2. Kötü ahlak; Kur'ân'a, Sünnete ve akl-ı selîme uygun olmayan söz, fiil ve davranışlardır.
İslam ahlakının dayanağı Kur'ân ve Sünnettir. "Ahlak" kavramı Kur'ân'da iki âyette geçmektedir.
Birinci âyet Âd isimli kavmin, peygamberleri Hûd (a.s.)'a söyledikleri bir cümlede Kur'ân'da olay şöyle
anlatılmaktadır: "Kardeşleri Hûd onlara (Ad kavmine) şöyle demişti: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz
mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna
karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere
bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı
ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalıyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve
bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı
gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum."
Kavmi bu davete; "Sen ister öğüt ver ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu, öncekilerin
ahlakından başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalanladılar Biz de bu yüzden
onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir"11
Peygamberimizin amcasının oğlu sahâbî müfessir Abdullah ibn Abbâs, âyette geçen "huluk" kelimesinin
"dîn" anlamında olduğunu söylemiştir. Bu kelimeye "adet" anlamı verenler de olmuştur. Kelimeyi kıraat
âlimlerinden İbn Kesîr, Ebû Âmir ve Kisâî, "halk" şeklinde okumuşlardır. Bu okunuşa göre kelime uydurma ve
yalan şeyler anlamına gelir Her iki anlam da birbirine yakındır.12

Anlaşılan o ki bu âyette "ahlak" kavramı ile Peygamberin insanları davet ettiği, iman, ibadet,
itaat ve takva gibi dînî erdemler ifade edilmiş olmaktadır.
İkinci âyet peygamberin niteliklerini zikir bağlamında geçmektedir: يم
ُ َلى
َ (" َو ِانَ َك لَعEy Peygamberim!)
ٍ خ ِل ٍق ع َِظ

Sen büyük bir ahlak üzeresin"13

En kadîm müfessirlerden biri olan Taberî (ö. 310), Bu âyetteki "ahlak" kelimesini "edeb" olarak
anlamlandırmış ve "Bu, Kur'ân edebidir. Allah, Peygamberini Kur'ân ile tedip etmiştir. Büyük ahlak"tan maksat
İslam dinidir" demiştir.14
Bu görüş, Peygamberimizin damadı ve dördüncü halife Hz. Ali'den yapılan bir rivâyete dayanmaktır : O,
ْ
" ُه َو َاد َُب ال ُق ْر ِآنBüyük ahlak, Kur'ân edebidir" demiştir.15
İbn Abbâs, "büyük ahlak", büyük din demektir ki bundan maksat İslam'dır" demiştir. Tabiin âlimlerinden
16
Mücâhid b. Cebir de âyete bu anlamı vermiştir.
KUR'ÂN AHLAKI
Saîd b. Hişâm Hz. Aişe validemize Allah'ın elçisinin ahlakını sormuş o da 'Sen Kur'ân okumuyor musun'
17
ِ ول ا
demiş. "Evet" demesi üzerine; هلل َكا َن ا ْل ُق ْرآ ُن
ُ “ َفا َِنRasulüllah'ın ahlakı Kur'ân idi” demiş ve َلى
َ َو ِانَ َك لَع
ِ ُخل ُ َق رَس
يم
ُ âyetini okumuştur.18
ٍ خ ِل ٍق ع َِظ
Peygamberimiz (a.s.), en güzel ahlaka sahip idi.19 Onun tebliğ ettiği hak din kemale erdiği gibi20

güzel ahlak da onunla kemale ermiştir. O şöyle buyurmuştur:
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ِانَماَ ب ُِعث ُُت َِلُت َِم َم مَكاَ ِر َم ْاَلَ ْخال َِق

“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”21
Peygamberimiz (s.a.v.) ahlaka çok önem vermiş;
ْسنْ خُل ِقي
ِ َاللَه َُم َكماَ َا ْح َسنْتَ َخلْ ِقي َفاَح

“Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakı mı da güzel yap.”22
ََاللَه َُم اه ِْدنِي َِلَ ْحس َِن اَلَعْماَ ِل َو َا ْحس َِن ْاَلَ ْخال َِق َلَ يَه ِْدي َِل َ ْح َس ِنهاَ ِاَل َ َانْتَ َو ِق ِني س َِي ِئ ْاَلَعْماَ ِل َو س َِي ِئ ْاَلَ ْخال َِق ََل يَ ِقي س َِيهَهَا ِا ََل َانْت

“…Allah’ım! Beni amellerin en iyisine ve ahlakın en iyisine ilet. Amel ve ahlakın en iyisine
ancak sen hidâyet edebilirsin. Amellerin kötüsünden ve ahlakın kötüsünden beni koru. Amel ve
ahlakın kötüsünden ancak sen koruyabilirsin.”23
اق َو سُ و ُء ْاَلَ ْخال َِق
ِ اق َو
ِ الن َف
ِ الش َق
ِ ََاللَه َُم ِانِي َاعُوذُ بِ َك مِن

“Allah’ım! Ayrılıktan, iki yüzlülükten ve ahlakın kötüsünden sana sığınırım”24 diye dua etmiştir.
İnsanları ahlaklı olmaya çağırmış ve
ًخلُقا
ُ َاسنُ ُك ْم
ِ ِا َن مِنْ َاح َِب ُك ْم ِالَ َي َو َا ْق َربِ ُك ْم ِم ِني َم ْج ِلساً يَ ْو َم ا ْل ِقياَ َم ِة َاح

“Sizin bana en sevimli olanınız ve kıyamet gününde bana en yakın olanınız ahlakı en güzel
olanınızdır”25
ًخلُقا
ُ “ ِا َن مِنْ َا ْخ َي ِر ُك ْم َا ْحسَنُ ُك ْمSizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.”26
خل ُ ٍق َحس ٍَن
ُ ْمَا َش ْي ٌئ َاثْ َق ُل ِفي ِميز َا ِن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن يَ ْو َم ا ْل ِقياَ َم ِة مِن

“Kıyamet gününde müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır hiç bir şey yoktur…”27
ًخلُقاً َا ْح َسنُ ُه ْم ِدينا
ُ اس
ُ َعلَي َْك بِحُسْ ِن ا ْل
ِ َخ ِل ِق َفا َِن َا ْح َسنَ الن

"Güzel ahlaka sarıl. Çünkü insanların ahlak bakımından en iyi olanları dindarlığı en iyi
olanlarıdır."28
ُخل ُ ِق ِه َو ُم ُرؤئَتُهُ َع ُقلُه
ُ َك َر ُم ا ْلمَ ْرءِ ِدينُهُ َو حَسْ بُهُ حُسْ ُن

"İnsanın keremi, değeri, üstünlüğü dini, dindarlığıdır. Hasebi güzel ahlakıdır. Mürüvveti
aklıdır"29 buyurmuştur.
Sahabeden Üsâme b. Şerîk anlatıyor:
َ هلل تَعَالَى َق
ُ َاس َف َقالُوا مَنْ َاح
ًخلُقا
ِ هلل ِالَى ا
ِ َب ِعبَا َد ا
ُ ال اَ ْح َسنُ ُه ْم
ٌ جلُوساً ِع ْن َد النَ ِب ِي َكاَنَمَ ا َعلَى ُرؤ ُِسنَا َالطَ ْي ُر مَا يَتَ َكل َ ُم ِمنَا مُتَ َك ِل ٌم ِا ْذجَائ َهُ اُن
ُ ُكنَا
21
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"Biz Resûlüllah'ın yanında oturuyorduk. Sanki başlarımızda kuş varmış gibi (hareketsiz oturuyor), bizden
hiç kimse konuşmuyor (onu sessizce dinliyordu). Derken bir grup insan geldi ve Hz. Peygamber'e “Yüce
Allah’a kulların en sevimli olanı kimlerdir?” diye soru yönelttiler. Peygamberimiz (a. s.), ahlâken en güzel
olanlardır” buyurdu.”30
َ اَل ْنسَا ُن َق
َ ُ" يَا رَسEy Allah'ın Elçisi! İnsana verilen şeylerin en
ِ ْ هلل فَمَ ا َخ ْي ُر مَا اُع ِْط َي
ِ ول ا
Bir sahâbî, ال ُخل ُ ٌق َح َس ٌن

hayırlısı hangisidir?" diye sormuş, Peygamberimiz de "güzel ahlaktır."31 Başka bir hadislerinde ise,
32
َاسنُ ُك ْم َا ْخالَق ًا
ِ " ِخيَا ُر ُك ْم َاحEn hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır" buyurmuştur.
AHLAK - İMAN İLİŞKİSİ
Peygamber efendimizin hadislerine baktığımız zaman "ahlak" kavramının müminin imanın gereği olarak
söz ve eylem şeklinde yansıttığı davranışları ifade ettiğini görüyoruz. Şu hadisler bu husus açık seçik beyan
etmektedir:
ًخلُقا
ُ َا ْكمَ ُل ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ِايمَاناً َا ْح َسنُ ُه ْم

“Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları ahlakı en güzel olanlarıdır”33
ًخلُقا
ُ اس ِاسْ ال َماً َا ْح َسنُ ُه ْم
ِ َِا َن َا ْح َسنَ الن

"İnsanların Müslümanlık bakımından en iyi olanları ahlakı en güzel olanlarıdır."34
ِ ْ َهلل َو َا ْدنَاهَا ِامَاََةُ ْاَلَ َذى عَنْ الطَر ِي ِق َو ا ْل َحيَا ُء شُ ْع َبة ٌ مِن
ِ َ َا ْ َِليمَ ا ُن بِ ْض ٌع َو َس ْبعُو َن َا ْو بِ ْض ٌع َو ِستُو َن شُ ْع َب ًة َفاَ ْفضَ لُهَا َق ْو ُل
ان
ُ َللَ َه ِا ََل ا
ِ َاَليم
"İman yetmiş veya altmış küsur şubedir, en üst mertebesi / en faziletlisi Allah'tan başka ilah yoktur
35
demek, en alt mertebesi yoldan insanlara zarar veren şeyleri kaldırmaktır. Utanma da imandan bir şubedir. "
Hadislerde kişideki iman ve teslimiyetin mükemmelliği ahlakının mükemmel olmasıyla
değerlendirilmiştir. Kişi ahlakî kurallara ne kadar riâyet ediyorsa imanı o kadar kuvvetli, ne kadar ahlâkî zafiyeti
varsa o kadar iman zafiyeti var demektir.
ِ ْ “ مَاİslam nedir?” Diye sorar.
"Bir sahabi, Peygamberimiz (a.s.)'e; اَلسْ ال َ ُم
َ
ْ
ْ ُ َِ "Güzel söz söylemek ve yemek yedirmek, insanlara ikramda
Peygamberimiz, َام
ِ يب ال َك َال ِم َو ِاَعَا ُم الطع

bulunmaktır" cevabını verir.

ِ ْ " مİman nedir" diye sorar,
Sahâbî, َاَليمَ ا ُن
َ لص ْب ُر َو
َ " َاSabırlı ve hoşgörülü olmaktır" cevabını verir.
Peygamberimiz, ُالسمَا َحة

Sahâbî, " َا ُي ِا ْ َِلسْ ال َِم َا ْفضَ ُلHangi İslam (Müslüman) daha faziletlidir" diye sorar.
Peygamberimiz, " مَنْ َس ِل َم الْمُسْ ِلمُو َن مِنْ ِل ِسا ِن ِه َو ي َِد ِهElinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği

kimse" cevabını verir.36
30
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ِ ْ " َا ُىİman(ın gerektirdiği hangi davranış) daha faziletlidir" diye sorar.
Sahâbî, اَليمَ ِان َا ْفضَ ُل
ً

Peygamberimiz, " ُخل ُ ٌق حَس ٌنGüzel ahlaktır" diye cevap verir.
َ " َا ُيHangi namaz daha fazîletlidir" diye sorar.
Sahâbî, الصال َ ِة َا ْفضَ ُل

Peygamberimiz, ُوت
ِ " َُو ُل ا ْل ُقنKıyamı uzun olan namazdır" cevabını verir.
Sahâbî, " َا ُي ا ْل ِه ْج َر ِة َا ْفضَ ُلHicretin hangisi daha fazîletlidir" diye sorar.
Peygamberimiz,
verir…."37

ج َر مَا َك ِر َه رَب ُ َك
ُ َا ْن تَ ْه

"Rabbinin hoşlanmadığı şeyleri terk etmendir" cevabını

Sahabeden Abdullah ibn Amr Peygamberimiz;
َ َا ْلمُسْ ِل ُم َق
ُهلل َع ْنه
ُ ال مَنْ َس ِل َم الْمُسْ ِلمُو َن مِنْ لِسَانِ ِه َو ي َِد ِه وَالْ ُمهَا ِج ُر مَنْ َه َج َر مَا نَهَى ا

“Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir.
Muhacir ise, Allah'ın yasak ettiği şeyi terk eden kimsedir.”38
Sahabeden Musa el-Eş'arî Peygamberimize;
“ َا ُي ِا ْ َِلسْ ال َِم َا ْفضَ ُلHangi Müslümanlık daha faziletlidir?” diye sormuş, Peygamberimiz de;
َ َق
ال مَنْ َس ِل َم ا ْلمُسْ ِلمُو َن مِنْ لِسَانِ ِه َو ي َِد ِه

“Elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimse” cevabını verir.39
Bir sahâbî Peygamberimize;
“ َا ُي ا ْلمُسْ لِمِينَ َخ ْي ٌرMüslümanların hangisi daha hayırlıdır?” diye sorar. Peygamberimiz,
“ مَنْ َس ِل َم الْمُسْ ِلمُو َن مِنْ لِسَانِ ِه َو ي َِد ِهElinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir” diye

cevabını verir.40

Yine sahabeden biri Peygamberimize;
“ َا ْْلسْ ال َ ُم َخ ْي ٌرHangi Müslümanlık daha hayırlıdır?” diye sormuş, Peygamberimiz (a.s.) da;
َ ُ ت ُ ْط ِع ُم الطَعَا َم َوتَ ْق َرأ
السال َ َم َعلَى مَنْ َع َر ْفتَ َومَنْ لَ ْم تَ ْع ِر ْف

“Yemek yedirmek, tanıdığın ve tanımadığı herkese selvam vermendir” buyurmuştur.41
Bu hadislerde Peygamberimiz (a.s.); iman, amel ve ahlakı birbiri ile irtibatlandırmıştır. Mümin ve
Müslüman olmak ibadet etmeyi, güzel ahlak sahibi olmayı, kötülükleri terk etmeyi, insanlara saygılı olmayı
gerektirmektedir. Yoksa iman kuru bir felsefi inançtan ibaret değildir. İman ve İslam bir aksiyondur, sosyal
ilişkileri ahlâkî kurallar çerçevesinde devam ettirmektedir.
AHLAK - AMEL İLİŞKİ
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İnsanların yaratılış gayesi, Allah'a ibadet etmektir.42 İnsan bu görevini ya namaz, oruç, zekat ve hac gibi
belirli bir zamanda, belirli bir mekanda ve belirli kurallara uyarak yapar (formel ibadetler), ya da herhangi bir
zaman, mekan ve şekille kayıtlı olmaksızın yerine getirir. Allah’ı zikretmek, ana babaya iyilik etmek, şahitliği,
tartı ve ölçüyü dosdoğru yapmak gibi emirlere; alkollü içkiler içmek, uyuşturucular kullanmak, kumar oynamak,
hırsızlık yapmak ve cana kıymak gibi yasaklara uyularak yerine getirilir (informel ibadetler).
Formel ibadetlerin temel amaçlarından biri, informel ibadetlerin insan hayatında uygulanır hale gelmesini
sağlamaktır. Sözgelimi formel ibadetlerden biri olan namaz ve oruç ibadetinin Allah rızasını kazanmanın
yanında temel amaçlarından biri de kişinin nefsini terbiye etmesi, söz, fiil ve davranışlarına çeki düzen
vermesidir. Bu husus hem Kur'ân'da hem de Peygamberimizin hadislerinde açıkça zikredilmektedir:
Kur'ân'da günde beş vakit kılınan namazın insanı hayasızlık ve haramlardan alıkoyduğu açıkça
bildirmektedir:
َ الصلٰو َة ِا َن
َ َاب َو َا ِق ِم
ِ ٰ شآءِ وَا ْلم ُْن َك ِر َولَ ِذ ْك ُر
َاهلل يَ ْعل َ ُم مَا ت َْصنَعُو َن
ُ ٰ اهلل َا ْك َب ُر و
َ الص ٰلو َة تَ ْنهٰى ع َِن ا ْل َف ْح
ِ اُت ُْل َمآ اُو ِح َي ِالَي َْك مِنَ ا ْل ِكت

“Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, namaz insanı
fuhuş (her türlü çirkin, söz, fiil ve davranışlardan) ve münkerden (haramlardan, dinin ve akl-ı selimin çirkin
gördüğü işlerden) men eder, alıkor. Allah’ı anmak ise en büyük erdemdir. Allah yaptıklarınızı biliyor."43
Orucun farz olduğu bildirilen âyette şöyle buyurulmaktadır:
ب َعلَى الَ ۪ذينَ مِنْ َق ْب ِل ُك ْم لَعَل َ ُك ْم تَتَ ُقو َن
َ الصيَا ُم َكمَا ُك ِت
َ يَآ َايُهَا الَ ۪ذي َن ٰا َمنُوا ُك ِت
ِ ب َعلَ ْي ُك ُم
“Ey müminler! (Kötülüklerden ve haramlardan) korunmanız için oruç tutmak, sizden öncekilere farz
kılındığı gibi size de farz kılındı”44
Peygamberimiz (a.s.);
صو ِْم َاح َِد ُك ْم فَال َ يَ ْرفُ ْث َو َلَ يَسْ خ َْب َف ِا ْن سَابَهُ َا َح ٌد َا ْو َقاتَلَهُ َفلْ َي ُف ْل ِا ِني صَا ِئ ٌم
َ َالصيَا ُم جُنَة ٌ َف ِا َذا َكا َن يَ ْو ُم
ِ و
“Oruç kalkandır. Biriniz oruçlu iken çirkin, kötü ve kaba söz söylemesin, bağırıp çağırmasın, kavga
etmesin. Birisi kendisine söver ya da çatarsa ona ‘ben oruçluyum’ desin”45 buyurmuştur. Çünkü orucun şehveti
kıran bir özelliği vardır.46
Hadis-i şerîf, orucun gayesinin insanın edep ve ahlakını güzelleştirmek olduğunu açıkça ifade etmektedir.
Eğer oruç, insanı kötü söz, eylem ve davranışlardan uzaklaştırmıyor, edep ve ahlakını güzelleştirmiyorsa
amacına ulaşamamış demektir, böyle bir oruçtan istenilen sevap da elde edilemez. Nitekim Peygamberimiz

(a.s.),
ِ ِ “ مَنْ لَ ْم يَ َد ْع َقو َْل الزُو ِر وَا ْلعَمَ َل ِب ِه َفلَي ٍْسKim yalan sözü ve yalan ile iş yapmayı bırakmazsa
ُهلل حَا َجة ٌ ِفي َا ْن يَ َد ُع ََعَا َمهُ َو َش َرابَه

Allah’ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur”47 ve

َ َْس لَهُ ِمنْ ِقيَا ِم ِه ِإَل
.الس َه ُر
َ ْس لَهُ مِنْ ِصيَا ِم ِه ِإَلَ ا ْلجُو ُع َور َُب َقائ ٍِم لَي
َ ر َُب صَ ائ ٍِم لَي

“Nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sadece aç (ve susuz) kalmalarıdır. Nice
geceleri namaz kılanlar vardır ki onların namazdan nasipleri sadece uykusuz kalmaktır”48
buyurmuştur.
Orucun kötülük ve haramlardan korunmak için farz kılındığının bildirilmesi ibadetin insanın kişisel ve
sosyal hayatındaki yerini ve etkisini bildirmeğe yöneliktir.
42
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Dolayısıyla namaz kılan ve oruç tutan insan; yalan, yalancı şahitlik, gıybet, iftira, hile, aldatma, kötü söz
ve benzeri davranışlardan uzak, iş ve işlemlerinde, söz ve sözleşmelerinde, alım ve satımlarında dürüst ve
dosdoğru olmak zorundadır. Gerçek anlamda tutulan oruç ve kılınan namaz hem kötü söz ve davranışlara, hem
de cehennem ateşine karşı perde olur; kişiyi fuhuş ve edep dışı davranışlardan alıkoyar.
Buna göre, iman edip sâlih ameller işleyen, İslam’ın emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına, öğüt ve
tavsiyelerine uyan, insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olan, onlara kötülük etmekten sakınan kimse "güzel ahlaklı"
aksi davranışta olan kimse ise "kötü ahlaklı" demektir.
Sahabeden Muâz b. Cebel, bir yolculuğa çıkmak istemiş ve Peygamberimize gelip öğüt istemiştir:
ِ " يَا نَ ِب َي اAllah'ın Peygamberi! Bana öğüt ver" demiştir. Peygamberimiz (s.a.s.),
ْص ِني
ِ هلل َاو
ًهلل ََل ت ُشْ ِر ْك بِ ِه َشيْها
ً ا ُ ْعبُ ُد ا

"Allah'a ibadet et, hiçbir şeyi O'na ortak koşma" buyurmuştur. Muâz tekrar,
ِ " يَا نَ ِب َي اEy Allah'ın Peygamberi! Biraz daha öğüt ver" demiştir. Peygamberimiz (s.a.s.),
هلل ِز ْد ِني
ْْسن
ِ " ِا َذا ا َس ْاتَ َفاَحKötü davranışta bulunduğun zaman peşinden hemen onu telâfi edecek iyi bir

davranışta bulun" buyurmuştur. Muâz tekrar,

ِ " يَا نَ ِب َي اEy Allah'ın Peygamberi! Biraz daha öğüt ver" demiştir. Peygamberimiz (s.a.s.),
هلل ِز ْد ِني
49
خل ُ َق َك
ُ ْْسن
ِ " ِاسْ تَ ِق ْم َو ْليُحDosdoğru ol, ahlakın da güzel olsun" buyurmuştur.

Yine sahabeden Abdullah es-Sakafî diyor ki:
َ ُت يَا رَس
ِ ْ هلل قُ ْل لِي ِفي
ِ ول ا
اَلسْ ال َِم َق ْوَل ً ََل َاسْ اَ ُل َع ْنهُ َاحًداً بَ ْع َد َك
ُ ْقُل

"Ey Allah'ın elçisi! İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki senden sonra onu kimseye
sormayayım" dedim. Hz. Peygamber (s.a.s.),
50
ِ ْت بِا
هلل َفاسْ تَ ِق ْم
ُ " قُ ْل آ َمنAllah'a iman ettim de ve dosdoğru ol" buyurdu.

İNSANI AHLÂKÎ DAVRANIŞA YÖNELTEN ETKENLER
Ahlak kurallarının en kuvvetli yaptırımı, Allah'a ve âhiret hayatına iman, Allah sevgisi ve Allah
korkusudur. Millî şairimiz Mehmet Akif ERSOY bu hususu dizelerinde şöyle dile getirmektedir:
Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır,
Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır.
Çekilmiş farz edilsin yüreklerden havf-i Yezdan’ın,
Ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın.
Ahlak kurallarını bilmek ve öğrenmek, bu kuralları hayata geçirmek için yeterli değildir. Nice insanlar
var ki içkinin, kumarın, fuhşun, hırsızlığın, yalanın, sahtekârlığın ve hilenin haram ve günah olduğunu, fert, aile
ve toplum hayatına zarar verdiğini biliyor ama bu yasakları işlemekten de geri durmuyor. Bu, Allah ve âhiret
inancının, din duygusunun ve dindarlığın zayıf olmasından kaynaklanıyor. Tabiri caiz ise ışık, iman evi olan
kalbi aydınlatmaya yetmiyor, ilâhî emir ve yasaklar karşısında duyarsız kalabiliyor.
Kuvvetli bir imana sahip olan, Allah ve âhiret hayatına şeksiz ve şüphesiz kesin olarak iman eden insan
bilir ve inanır ki Allah insanlar nerede olurlarsa olsunlar, gizli ve âşikâr bütün yaptıklarını bilir, görür ve
49
50
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yapılanları kaydeder.51 Ona hiçbir şey gizli kalmaz.52 Âhirete iyi veya kötü bütün yaptıkları karşısına çıkacak,
amel defterinde küçük büyük bütün sözleri ve amellerini, günah ve sevabını hazır olarak bulacaktır.53 Hardal
tanesi kadar bile olsa dünyada yaptığı karşısına çıkacaktır.54 Bütün yaptıklarından sorgulanacak, iyi amellerini
mükâfatını, kötü amellerinin ise tövbe etmemiş veya ilâhî affa mahzar olmamış ise cezasını görecektir .55
Kur'ân'da âhlâkî görevler uhrevî müeyyidelere bağlanmış, iman eden ve sâlih ameller işleyenlere cennet,
inkâr eden ve kötü ameller işleyenlere ise cehennem olduğu bildirilmiştir:
َ ِمَنْ َجآ َء بِا ْل َح َس َن ِة َفلَهُ عَشْ ُر َا ْمثَالِهَا ۚ َومَنْ َجآ َء ب
الس ِيهَ ِة فَ َال ي ُ ْج ٰز ٓى ِا ََل ِم ْثلَهَا َو ُه ْم ََل ي ُ ْظلَمُو َن
"Kim biri iyi amel işlerse ona on katı mükafat vardır. Kim de kötü bir amel işlerse o da sadece o kötü
amelin misli ile cezalandırılır ve onlara zulmedilmez."56
َاب
ُ مَنْ ع َِم َل س َِيهَ ًة َف َال ي ُ ْج ٰز ٓى ِا ََل ِم ْثلَهَا ۚ َومَنْ ع َِم َل صَا ِلح ًا مِنْ َذ َك ٍر َا ْو ا ُ ْنثٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفا ُ ۬و ٰل ٓ ِه َك يَ ْد
ٍ خلُو َن ا ْلجَنَ َة ي ُ ْر َزقُو َن ۪فيهَا ِب َغ ْي ِر ِحس
"Kim kötü bir iş yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek kim de mümin olarak sâlih bir
57
amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaktır." anlamındaki âyetler ve
benzeri pek çok âyet bu gerçeği ortaya koymaktadır. İyi işler yapan, güzel ahlâk sahibi olan kendisi için, kötü
işler yapan ve kötü ahlak sahibi olan da kendi aleyhine yapmış olur.58
SONUÇ
Yaratıkların en değerlisi ve üstünü insandır. İnsanın bu değerini ve üstünlüğünü koruyabilmesi için her
şeyden önce şartlarına uygun iman etmesi, yaratılış gayesi olan ibadet görevini yerine getirmesi ve Allah'a karşı
gelmekten sakınması gerekir. İbadetlerin temel amacı kişinin imanını koruması, Allah rızasını ve sevgisi
kazanması, takvâ ve ahlâkî fazîletlere sahip olmasıdır.
ِ " ِا َن َا ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اAllah katında en
İnsanların en değerlisi en muttâkî olanlarıdır: Yüce Allah; هلل َاتْ َقي ُك ْم

değerli olanınız en muttakî sakınanızdır"59 buyurmuştur. Peygamberimiz (a.s.) ise;
َ ُ" يَا رَسEy Allah'ın Elçisi! İnsanların en değerlisi hangisidir?”
ِ ول ا
اس
ِ َهلل مَنْ َا ْك َر ُم الن

sorusuna,
“ َاتْ َقي ُه ْمen muttakî olanlarıdır.”60 cevabını vermiştir.
Muttakî olan insan, ilahî emir ve yasaklara uyar, böylece en güzel ahlaka sahip olur. En güzel ahlak
Kur'ân ahlakıdır. Kur'ân ahlakına sahip olan insan, kendisine, Yaratanına ve bütün insanlara saygılı olur, söz, fiil
ve davranışlarında dürüst olur, edep ve terbiyeli olur.
İmanın yeri kalptir, dil de kalbin tercümanıdır. Söz ve davranışları Kur'ân ahlakına uygun olan insanın
imanı kemale ermiş demektir. Şu hadis iman, eylem ve ahlak ilişkisini çok güzel ifade etmektedir.
َ َتى يَسْ تَ ِقي َم َقلْبُهُ َو ََل يَسْ تَ ِقي ُم َقلْبُهُ ح
َ ََل ا يَسْ تَ ِقي ُم ِايَمَ ا ُن َعب ٍْد ح
َُتى يَسْ تَ ِقي َم لِسَانُهُ َو ََل يَ ْدخ َُل َرج ٌُل َا ْلجَنَةَ َلَيَ ْا َم ُن جَا َر ُه بَوَا ِئ َقه
"Kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz, dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Komşusu
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zararlarından emin olmadıkça kişi cennete giremez."61
İman, ibadet ve ahlakı iç içe üç daire olarak düşündüğümüz zaman en içteki daire iman, onun dışındaki
daire ibadet ve en dıştaki daire ise ahlaktır. Yani ahlak İslâmî bütün görevleri içeren bir kavramdır. Kişi ahlakı
nispetinde dindar, muttakî, müstakim, muhsin ve sâdıktır. Allah ve insanlar katındaki değeri ve itibarı da ahlakı
ölçüsündedir.
İnsan ne kadar İslam'ın emir ve yasaklarına uyarsa o nispette güzel ahlak sahibi olur. Ne kadar emir ve
yasak ihlal ederse o nispette Kur'ân ahlakından taviz vermiş olur.
İnsanı ahlak sahibi yapan; Allah, sevgisi, Allah korkusu, Allah tarafından sürekli murakabe altında
bulunma, âhirette bütün söz, eylem ve davranışlardan sorguya çekilme, neticede iman ve itaatine, inkâr ve
isyanına göre cennet veya cehenneme gitme inancıdır.
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