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بسم اهلل الرمحن الرحيم

قال النيب صيل اهلل عليه وسلم
ْت ِِلت َّ ِم َّم َّمكَّا ِر َّم ْاِلَّخْ ال َّ ِق
ُ إِن َّ َّما ب ُ ِعث
GÜZEL AHLÂK
Muhterem Müslümanlar!
Dinimizin önemle üzerinde durduğu
hususlardan biri de güzel ahlâktır. Her
müslümanın hareket ve davranışlarını kontrol
altında tutması ve ahlâkını güzelleştirmek için
gayret göstermesi gerekir. Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı
Kerîm’de buna işaret etmekte, Hz. Peygamber
(s.a.v.) de bir çok hadisinde bu konuda ısrarlı bir
şekilde tavsiyede bulunmaktadır.
En güzel ahlâk örneği Hz. Peygamber
(s.a.v.)’dir. Allah-ü zü’l-celâl Hazretleri hutbemin
başında okuduğum ayet-i kerimede “(Ey
Habibim!) Şüphesiz sen çok üstün bir ahlâk
üzeresin”1
buyururken,
Rasûl-i
Ekrem
Efendimizin bütün insanlar için bir ahlâk örneği
olduğunu belirtmekte ve biz müslümanların da
onun ahlâkını örnek alarak hayatımızı ona göre
düzenlememizi istemektedir. Bizzat Allah Rasûlü
(s.a.v.) de “Bana edebi Allah öğretti ve beni iyi
bir edeb sahibi kıldı”2, “Ben güzel ahlâkı
tamamlamak için gönderildim.”3 anlamındaki
hadislerinde kendisinin örnek kişiliğine vurgu
yapmıştır.
Değerli Kardeşlerim!
Güzel ahlâk sahibi olmamızı isteyen Hz.
Peygamber (sav) şu hadisleriyle bizleri bu hususa
teşvik etmiştir:
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“Kıyamet gününde ameller tartılırken
mü’minin mizanında güzel ahlâktan daha ağır
gelebilecek bir şey yoktur.”4
“Benim katımda en sevimliniz ve
kıyamet gününde meclisime en yakınınız,
ahlâkı en güzel olanınızdır.”5
“Allah-ü Teâla, kişiyi güzel ahlâkı
sayesinde namaz kılan ve oruç tutan
kullarının derecesine yükseltir.”6
“Mü’minlerin iman bakımından en
olgunu, ahlâk açısından en güzel olanıdır.”7
Bir gün sahabeden bir zat Hz.Peygamber
(sav)’e gelerek, “Ya Rasûlallah! Allah katında en
sevimli insanlar kimlerdir?” diye sordu. Bu
soruyu Efendimiz “Ahlâkı en güzel olan”
şeklinde cevapladı.8 Bir başka seferinde ise
bizzat kendisi Ebû Zer Gıfâri’ye “Ey Ebû Zer!
Sana yükte hafif, mizanda ağır gelen iki husus
öğreteyim mi?” demiş, “Evet! öğret Ya
Rasûlallah” cevabını alınca da “Güzel ahlâklı
olmaya bak, bir de az konuş” buyurmuştur.9
Muhterem Kardeşlerim!
Efendimizin bu hadislerinden anlaşıldığı
üzere güzel ahlâk İslâm’ın önemli esaslarından
biridir. Dinimiz her müslümanın güzel ahlâklı
olmasını emreder. Çünkü güzel ahlâk insanı
Allah’a yaklaştırır. Peygamber efendimizin
sevgisini kazanmaya vesile olur. Toplum
nezdinde insanın derecesini yükseltir. Öyle ise
ahlâkımızı güzelleştirme gayreti içinde olalım.
Çocuklarımızı da ahlâklı birer evlat olarak
yetiştirelim. Bu yolla hem Allah’ın rızasını
kazanmış, hem dinimize güzel bir hizmette
bulunmuş, hem de vatanımızın ve milletimizin
geleceği için yararlı bir iş yapmış oluruz.
Hutbemizi Peygamber Efendimizin bir
hadisiyle bitirelim: “Sizin en hayırlınız ahlâkı
en güzel olanınızdır.”10
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