
AHLÂK EKSENLİ DİNDARLIK  

Ahlâk Dinin Vazgeçilmez Değeridir 
Ahlâk; insan�n iyi veya kötü olarak vas�fland�r�lmas�na yol 

açan manevî nitelikler, huylar ve bunlar�n etkisiyle ortaya koy-
du u iradeli davran� lar bütünü olarak tan�mlanabilir. Ahlâk 
ayn� zamanda, insanda yerle mi  bulunan bir karakter yap�s�na 
da i aret etmektedir. nsan�n dü ünce ve niyetleri ile eylemlerini 
büyük çapta ekillendiren sahip oldu u karakter yap�s�d�r. te
ahlâk, öncelikle insan�n karakterini güzelle tirir. Onu iyi niyet ve 
dü üncelerin sahibi k�lar. yi niyet sahibi oldu u sürece, insan�n
eylemleri de her zaman iyili e yönelik olur.1

nsan iyili e yönelir ve yeteneklerini o yönde geli tirirse gü-
zel ahlâkl�, kötülü ü seçer ve kendini o yönde yeti tirirse kötü 
ahlâkl� diye isimlendirilir. üphesiz slâm dininin gayesi, insan�
güzel ahlâk sahibi k�lmakt�r. Güzel ahlâkl� insan�n ay�rt edici 
vasf�, kötülüklerden kaç�n�p iyiliklere yönelmesi ve hayatta onla-
r� uygulamas�d�r. yili in ve kötülü ün ne oldu unu soran ki iye
Hz. Peygamber’in verdi i cevap öyledir:

“ yilik, güzel ahlâkt�r. Kötülük (günah olan ey) de seni içten 
içe rahats�z eden ve insanlar�n fark etmesinden ho lanmad� �n
eydir.”2 Bir ba ka hadiste Resulullah Efendimiz, gönderili

gayesini ahlâkî güzellikleri tamamlamak olarak belirtmi tir. Ab-
dullah b. Amr öyle der:
                                                          

Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Ya ar Y T taraf�ndan haz�rlanm� t�r.
1  Recep K�l�ç, Âyet ve Hadislerin I � �nda nsan ve Ahlâk, s. 1.  
2  Müslim, “Birr”, 14-15.  
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 :
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“Peygamber (s.a.s.) ne çirkin bir söz söyler, ne de kötü bir 
eylemde bulunurdu. O, bu konuda öyle buyururdu: ‘En iyile-
riniz, ahlâk bak�m�ndan en güzel olanlar�n�zd�r’.”3

Peygamberimizin güzel ahlâk�n önemini vurgulayan bir ba -
ka hadisi de öyledir:

.
“ üphesiz insan güzel ahlâk� ile geceyi ibadetle, gündüzü 

oruçla geçiren insan�n derecesine ula �r.”4

Güzel Ahlâk Dindarlıkta Zirvedir 
Kâmil insan olma ya da Kur’an ve Sünnet zeminli dindarl�k-

ta zirve üphesiz ahlâkt�r. Öyle ki, dinî gelene imizde inanç ve 
ibadetin meyvesinin güzel ahlâk oldu u dile getirilmi tir. nsan-
lar�n gelip geçti i yerden, onlar� rahats�z edecek bir engeli kal-
d�rmay� iman�n bölümlerinden sayan; cennete girebilmek için 
iman�, kâmil bir iman için de insanlar� sevmeyi önemli bir art 
olarak nitelendiren bir dinin mensuplar�n�n dinin ve ahlâkî de-
erlerin kendilerine ne gibi güzellikler katt� �n�, bunlar� kimlere 

kar � sergiledi ini sorgulamalar� gerekir. Kom usu aç iken tok 
uyuyan�n, kom usu kötülü ünden güven içinde olmayanlar�n,
kendisi için ho  gördü ünü ba kas� için de ho  görmeyenlerin, 
oruç tuttu u halde yalan konu may�, yalanla i  yapmay� b�rak-
mayanlar�n dindarl�klar�nda kemalden/kaliteden bahsetmek 
kullu un amaçlar� aç�s�ndan ne derece isabetlidir? Dindarl�k,
dinin güzelliklerinin her ko ulda gönül huzuru ile hayata yans�-

                                                          
3  Buhârî, “Edeb”, 39; Müslim, “Fezâil”, 68.  
4  Ebû Dâvûd, “Edeb”, 8.  
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t�lmas�n� gerekli k�lar. Bir ba ka deyi le dinin mesajlar�n�n içsel-
le tirilmesi, dindarl� �n oturdu u temel eksendir.

Güzel ahlâk, dindarl� �n en üst noktas�n� te kil etmektedir. 
Hemen bütün ibadetlerin temel amac�d�r güzel ahlâk… Bu iti-
barla ibadetlerimiz her eyden önce ahlâk�m�za ayr� bir güzellik 
katmal�d�r. Ahlâk� güzelle en insan, dine ve onun mesajlar�na
inanman�n haz ve anlam�n� iliklerine kadar hisseder. Nitekim 
Peygamberimiz (s.a.s.), 

“Ben ahlâkî güzellikleri tamamlamak üzere gönderildim”5

buyurmu , Kur’ân-� Kerîm’de de, 

“ üphesiz sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin”6 âyetiyle 
onun ahlâk�n�n yüceli ine vurgu yap�lm� t�r. Onun bizler için 
örnek ve rehber siretine bak�ld� �nda, insanlarla olan ili kilerinin 
hep güzel ahlâk zeminine oturdu u görülür. O, ahlâk�nda üphe
olmayan bir peygamber, bir aile reisi, bir lider, bir önder, bir 
imam, bir arkada , bir kom u, bir ticaret adam�d�r. Onun ili ki-
lerinde ahlâkîli in de i mez esas oldu unu görürüz. Bu itibarla 
ahlâk�n olmad� � yerde sahih bir dindarl�ktan söz etmemiz abes-
le i tigal olacakt�r. Dindarl� �m�z i imizi, ibadetimizi, insanlarla 
olan ili kilerimizi tezyin etmelidir, güzelle tirmelidir.

Geçek u ki, dindarl� �n en önemli tezahürü ahlâkt�r. Nitekim 
merhum Nurettin Topçu öyle demektedir: “…Din ile ahlâk 
birbirinden ayr�lmaz. Dini ahlâktan, ahlâk� dinden ay�rmak,
insan�n iç dünyas�n� kendisinden ay�rmak gibidir.”7

                                                          
5 bn Hanbel, Müsned, II, 381.
6 Kalem, 68/4. 
7  Nurettin Topçu, slâm ve nsan, st. 1998, s. 82.  
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Dinin di er temel unsurlar�na önem vermeden veya ihmal 
ederek parçac� ve s�  bir yakla �mla da “ahlâkl�” olmak imkâns�z
gibidir. Çünkü ahlâk, Kur’an’�n mesajlar�n�n, dahas� dinin bir 
bütün olarak içeri inin ortalamas�d�r. Bunun için Hz. Âi e vali-
demize Peygamberimizin ahlâk� soruldu unda,

“Onun ahlâk� Kur’an’d�; Kur’an öfkelenirse o da öfkelenir, 
Kur’an ho nut olursa o da ho nut olurdu.”8 eklinde cevap 
vermi tir. Güzel ahlâk, ki ideki iman�n olgun olup olmad� �n�n
da göstergesi durumundad�r. Hadiste öyle buyurulur: 

 .
“Müminlerin imanca en olgunu ahlâkça en güzel olanlar�d�r.

En hay�rl�n�z da ailesine en iyi davrananlar�n�zd�r.”9

Hz. Peygamber’in güzel ahlâkla ilgili ba ka hadisleri de var-
d�r. Konunun öneminin anla �lmas� aç�s�ndan bu hadislerden 
bir k�sm�n� nakletmemizin yerinde olaca � kan�s�nday�z: 

.
“Nerede olursan ol Allah’a kar � sayg�l� ol. Bir kötülü ün ar-

kas�ndan onu yok edecek bir iyilik yap ve insanlara güzel ahlâk-
la muamelede bulun.”10

“Kötülü ünden çekinerek insanlar�n terk etti i ki i, insanla-
r�n en kötü ( erli)lerindendir.”11

                                                          
8 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XX, 255. 
9  Tirmîzî, “Rada’”, 11; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15.  
10  Tirmîzî, “Birr”, 54.  
11  Tirmîzî, “Birr”, 59.  
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“K�yamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlâktan 
daha a �r bir ey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler ya-
pan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.”12

“K�yamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlâktan 
daha a �r bir ey yoktur. Güzel ahlâk sahibi, gündüz oruç tutup 
gece namaz k�lan kimselerin derecesine ula �r.”13

 :
 :

“Hz. Peygambere insanlar�n cennete girmesine en fazla vesile 
olacak amellerin hangisi oldu una dair bir soru yöneltildi inde, 
Allah Resûlü; ‘Allah’tan korkmak (O’na kar � sorumluluk bilinci 
ta �mak) ve güzel ahlâkt�r’ eklinde cevap verdi. Ayn� ekilde 
‘insanlar�n cehenneme girmesine en çok neden olacak ameller 
hangisidir’ diye soruldu unda Peygamber (s.a.s.), ‘a �z (s�n�r ve 
kural tan�maks�z�n ileri geri konu mak) ve ferçtir (namus ve iffeti 
muhafaza etmemektir)’ eklinde cevap verdi.”14

Görüldü ü gibi iman ile ahlâk aras�nda kuvvetli bir ili ki
vard�r. Güzel ahlâk, kemal seviyesindeki olgun bir iman�n gös-
tergesi durumundad�r. Kötü ahlâk da imandaki zaafa i aret
eder. Çünkü slâm’da, insanlar�n sadece iman etmeleri de il,
ayn� zamanda güzel davran� larda bulunmalar� da istenir. Nite-
kim bu husus de i ik vesilelerle Kur’an’da çokça vurgulan�r.
                                                          
12   Tirmîzî, “Birr”, 61; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 8.  
13  Tirmîzî, “Birr”, 61.  
14  Tirmîzî, “Birr”, 61.  
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“Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. 
Bundan ancak iman edip güzel eylemlerde bulunanlar, birbirle-
rine hakk� ve sabr� tavsiye edenler müstesnad�r.”15 âyetleri, 
hüsran ve anlams�zl� �n iman ile bitebilece ini ve iman�n salih 
amelleri gerekli k�ld� �n� dile getirmektedir. üphesiz bu davra-
n� lar�n sergilenmesinde sab�r ve haktan sapmama da önemli 
olgulard�r. Ayr�ca iyi ve kötü her amelin de erlendirilece i k�-
yamet gününde en makbul ibadetin güzel ahlâk olaca � belir-
tilmektedir. Zira bütün ibadetlerin yegâne hedefi, insan� güzel 
ahlâk sahibi yapmakt�r. K�ld� �m�z namazlar, tuttu umuz oruç-
lar, ifa etti imiz hac, verdi imiz zekât ve sadakalar hep bizi ol-
gunla t�rmak, mükemmel ahlâka ula t�rmak için farz k�l�nm� t�r. 
Nitekim Kur’ân-� Kerîm’de 

“Sana vahyedilen kitab� oku ve namaz k�l; çünkü namaz çir-
kin ve kötü i lerden al�kor. Allah’� zikretmek en büyük ey-
dir…”16,

“Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz k�l�nd� � gibi, 
Allah’a kar � gelmekten sak�nas�n�z diye size de say�l� günlerde 
farz k�l�nd�…”17 ,

                                                          
15  Asr, 105/1-3.  
16  Ankebût, 29/45.  
17  Bakara, 2/183.  
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“Onlar�n mallar�ndan sadaka al. Onunla kendilerini temiz-
lemi  ve tezkiye etmi  olursun”18 âyetleri, ibadetlerin ki iyi güzel 
ahlâka ve bu ba lamda nefis tezkiyesine ula t�rmak için oldu-
unu vurgulamaktad�r.

badetlerin ki iyi güzel ahlâka ula t�rmay� amaçlad� �n� Hz. 
Peygamber de de i ik vesilelerle dile getirmi tir. Örne in,

.
“Kim yalan söylemeyi ve yalanla i  görmeyi terk etmezse, Al-

lah’�n o kimsenin yemesini içmesini b�rakmas�na ihtiyac� yok-

tur.”19 hadisi, ibadetlerdeki maksad� yans�tmas� aç�s�ndan gayet 

dikkat çekicidir. 

Allah’a iman eden kimse güzel ahlâk� sayesinde ebedî kurtu-

lu a erecektir. Nitekim Hz. Peygamber’e, “insanlar� cennete en 

fazla götürecek ey nedir” diye soruldu unda o, “Allah’a sayg�

(takva) ve güzel ahlâkt�r”20 eklinde cevap vermi tir. “Takva” 

diye ifade etti imiz, kulun Yüce Allah’a gösterdi i en üstün sayg�

ile insanlar�n kar �l�kl� münasebetlerini düzenleyen güzel ahlâk, 

cennete en fazla girmeye sebep olan iki hal ve davran� t�r. Takva 

ve güzel ahlâk sadece uhrevî kazan�mlar aç�s�ndan de il, dünyevî 

kazan�mlar aç�s�ndan da oldukça önem arz etmektedir. Bu iki 

hasletin a �rl�kta oldu u bireylerden te ekkül eden toplum, âdeta 

cenneti daha imdiden bu dünyada ya ayacakt�r. Zira o toplum-

da güzellikler hâkim olacak, herkes “öteki”nin hak ve hukukuna 

riayet edecek, ilâhî bir kontrol mekanizmas�n�n onun her türlü 
                                                          
18  Tevbe, 9/113.  
19  Buhârî, “Savm”, 8, “Edeb”, 51.  
20  Tirmîzî, “Birr”, 62.  
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eylem ve davran� �ndan haberdar oldu u bilinciyle olumsuz dav-

ran� lardan uzak kalacakt�r.  

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, ahlâk eksenli dindarl�k,
dindarl� �n zirve noktas�d�r; onun yoklu unda geriye ekilci ve 
yan�lt�c� bir dindarl�k kal�r. Dini bir a aca benzetecek olursak 
kökler inanç alan�n�, gövde ve dallar ibadet alan�n� ve meyve 
de ahlâk� temsil eder. üphesiz a aç meyve vermek için vard�r.
Kök, gövde ve dallar olmadan meyve olamayaca � aç�kt�r. Kö-
kün ve dallar�n beslendi i zemin ise, Kur’an ve Sünnettir. Bu 
itibarla;

- nanç boyutu dinin temeli, ahlâk ise amac�d�r.

- badet ve muamelat ise olmazsa olmaz birer araçt�r.

Konumuzu güzel ahlâk�n önemini ve güzel ahlâka sahip kim-
selerin konumunu dile getiren bir hadisle bitirelim. Peygambe-
rimiz (s.a.s.) öyle buyuruyor: 

 .
 :

 :
“ çinizde en çok sevdi im ve k�yamet günü bana en yak�n

mesafede bulunacak kimseler güzel ahlâk sahibi olanlar�n�zd�r.
Güzel konu uyor dedirtmek için uzun uzun konu anlar, sözünü 
be endirmek için avurdunu i ire i ire lâf edenler ve bilgiçlik 
etmek için lügat paralayanlar ise en sevmedi im ve k�yamet
günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Ashâb-
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- Yâ Resûlallah! Güzel sohbet ediyor dedirtmek için uzun 
uzun konu anlar�, sözünü be endirmek için avurdunu i ire
i ire laf edenleri biliyoruz. Fakat bilgiçlik taslamak için lugat 

paralayanlar (mütefeyhik) dedi iniz kimlerdir? Diye sordukla-
r�nda: 

- “Kibirlenen kimselerdir” buyurdu.”21

                                                          
21  Tirmîzî, “Birr”, 71.  


