DİN VE GÜZEL AHLAK
Ahlak insanların doğuştan getirdiği veya sonradan kazandığı güzel huy ve davranışlardır. İslam dininin temel amacı insanların; Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine
inanmaları, ona ibadet etmeleri ve güzel ahlaklı bireyler olmalarıdır. Peygamberimiz bu konuyla ilgili bir hadisinde, “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
buyurmuştur. Başka bir hadisinde ise şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır.” Kur’anı Kerim’de yaklaşık doksan yerde salih amel kelimesi
geçer. Bunun yanında Müslümanlar güzel davranışlara özendirilip kötü davranışlardan uzaklaştırılmaya çalışılır. İyilikler sevapla ödüllendirilir, kötülükler günahla
cezalandırılr. Bu durum Müslümanların iyiliklere yönelip kötülüklerden sakınmasına katkı sağlar.

DAVRANIŞLAR

Ayet

Hadis

Doğruluk

“...Yalan sözden sakının.” Hac/30
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol “ Hud/112
“Şüphesiz Rabbimiz Allahtır diyen ve sonra doğruluk
üzere bulunanlar için korku yoktur”, Ahkaf/13

“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü
doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete
götürür. Yalan söz söylemekten
kaçının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük
de cehenneme götürür.” Buhari/Edep

Dürüstlük İçin kişi;
Doğru söylemeli,
Sözünde durmalı, Emaneti
korumalıdır.
Hikaye: Süte Su katmayan kız

“Komşusu açken tok
yatan bizden değildir.” Buhari/Edep

İnfakta; karşımızdakini
İncitmemeli, başa kakmamalı,
malın kötüsünü vermemeliyiz

“Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu
zaman yalan söyler. Söz verdiğinde,
sözünde durmaz. Kendisine bir şey
emanet edildiğinde (ise) korumaz,
ihanet eder.” Müslim/İman

Bize bırakılan emanete zarar
vermeden sahibine iade etmeliyiz.
Bedenimiz, bize verilen sırlar,
kamu malları da birer emanettir.

Başkalarına
Maddi Yardımda
Bulunmak (İnfak).

Emaneti Korumak

Adaletli Olmak
Hoşgörü ve
Bağışlama
Alçak Gönüllülük
(Tevazu).

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık
olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın.
Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü
malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah
zengindir, övgüye layıktır.” Bakara/267
“... Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan
kimse emaneti sahibine versin (bu hususta) Rabb’i olan
Allah’tan korksun. Şahitliği (bildiklerinizi) gizlemeyin.
Kim onu gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkârdır. Allah
yapmakta olduklarınızı bilir.” Bakara/283
“Muhakkak ki, Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım
etmeyi emreder…” Nahl/90
“O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için
harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah
da güzel davranışlarda bulunanları sever.” Ali
İmran/134
“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde
böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş,
övünüp duran kimseleri asla sevmez.” Lokman/18

Görgülü Olmak

"Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere izin
almadıkça, selâm vermedikçe girmeyin..." (24/Nûr
suresi, 27),

Savurganlıktan
Kaçınmak

“Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır,
(kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” İsra/29

“Her hak sahibine hakkını ver.” (Buhari,
Savm, 51)
“Hoş görülü ol ki hoş görülesin”
Müsned, Ahmed bin Hanbel, 1/248.
“ Kişiye günah olarak Müslüman
kardeşini küçük görmesi yeter “
Peygamber efendimiz yemek yerken eli
tabağın her tarafında dolaşan çocuğu “
Oğul, besmele çek, sağ elinle ye, önünden
ye” diyerek uyarmıştır. Buhari/Et’ime 2,3
Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin: İhtiyarlık gelmeden gençliğin,
hastalık gelmeden sağlığın, fakirlik gelmeden zenginliğin, meşguliyet gelmeden boş
vaktin, ölüm gelmeden hayatın.”

İlkeler

Adalet olması gerekeni olması
gereken yer koymaktır. Zıddı
zulümdür.
Affetmek erdemder. İnsanları
affetmeyen ve hoşgörülü
olmayan birisinin Allahtan Af
beklemesi garip değil mi?
Kişi alçak gönüllü oldukça
yükselir kibirlendikçe alçalır
Adabı Muaşeret; Birlikte yaşama
kurallarıdır.
Bir günde 6 milyon bir yılda
iki milyar yüz doksan milyon ekmek
israf edilmektedir.

