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Sufyan bin abdullah Es-Sakafi'den (RA)
şöyle rivâyet edilir. Resulallah'a (SAV):
“Ya Rasûlallah,
„en çok neden korkmalı ve endişe etmeliyim?‟ diye sordum.
Resulallah (SAV)
dilini tuttu ve „işte bu!‟ diye buyurdu.
''Hangi hâlde bulunursan
bulun, Allahtan kork! Yaptığın kötü
bir işin arkasından bir iyilik yap ki, o, onu yok etsin.
İnsanlara güzel ahlâkla muamele et, iyilikle davran-Hadis.''
“Sizden biri öfkelendiğinde
ayakta ise otursun. Öfkesi geçerse ne ala!
Yoksa uzanıp yatsın!'-Hadis.''
“Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen değil,
öfke hâlinde nefsine hâkim olandır-Hadis.''
“Küçüklerimize şefkat,
büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir-Hadis.''
“Allah yolunda muhabbet
edenler, Arşı Alâ etrâfında yakuttan
kürsüler üzerinde olurlar- Ramuz El-Hadis s .233”
“Sana zulmedeni affet!
Sana küsene git, sana kötülük yapana
iyilik yap! Aleyhine de olsa hakkı söyle!
“Ruhumu kudret altında
tutan Allah'a yemin ederim ki Cennet‟e
sâdece güzel ahlâk sâhipleri girer-Hadis.''
“Mü’minin mizânında
en ağır basacak şey güzel ahlâktır.
Muhakkak ki, Allâhü Teâlâ işi ve sözü çirkin olan ve
hayâsızca konuşan kimseye buğz eder-Hadis.''
“Îmanın kemâli,
güzel ahlâkladır-Hadis.''
Ω

. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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“Güzel ahlâk hatâları eritir,
suyun buzu erittiği gibi... Fenâ ahlâk ta ameli bozar,
sirkenin balı bozduğu gibi…-Hadis.''
“Allâhü Teâlâ kolaylık göstereni ve güler
yüzlü kişiyi sever-Hadis.''
“Size vermekte olduğu
nîmetlerinden ötürü Allah'ı sevin, beni de
Allah beni sevdiği için seviniz-Hadis.''
“Allah uğrunda birbirine
muhabbet eden kimseler, O‟nun
gölgesinden başka gölge olmayan
günde, O‟unu Arş-ı Alâsı‟nın gölgesindedirler.
Kendilerine nurdan kürsüler kurulur. Onların Rab‟leri ile olan
meclislerine, Peygamberler, sıddıklar ve şehidler bile imrenirler-Hadis.''
“Ziyâretleşin, hediyeleşin.
Çünkü ziyâret sevgiyi perçinler, hediye
de kalpteki kötü duyguları söker atar-Hadis.''
“Sizden önceki
toplumların derdi size de
bulaştı: Haset ve kin... Kin beslemek
kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim ki
îman etmedikçe Cennet‟e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe
îman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber
vereyim mi? Aranızda selamı yayın!-Hadis.''
“Mü’minler, birbirlerine muhabbetli
ve hayırlıdır, evleri ve bedenleri ayrı olsa da…
Fâcirler ise birbirlerini aldatıcıdırlar. Evleri ve bedenleri
toplu olsa da... Ve birbirleriyle mücadele ederler-Hadis.''
“Merhamet edin,
merhâmet olunasınız. Af edin,
af olunasınız. Yazık, laf ebesi olanlara! Yazık
günahlarına bilerek devam edip, istiğfar etmeyenlere!-Hadis.''
“Kolaylaştırın, güçleştirmeyin!
Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi
geçinin, ihtilâfa düşmeyin!-Hadis.''
Allah yoluna birbirlerini sevenler,
Arş‟ın gölgesinden başka gölge olmayan o günde,
Arş‟ın gölgesindedirler. Nurdan münberler üzerinde. Onların
mekânlarına Nebiler ve Sıddıklar gıbta ederler-Hadis.''

Giriş
Eski Türkler’in ne kadar sağlam ve İslâm‟a uygun bir ruh yapısına
sâhip olduklarını, bugün bütün dünyâ, artık bilmiyor değil…
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Donanım ve ruh yapısı olarak, yaratılış sebebine en uygun Millet
Türklerdir. Türkler, 9. yüzyılda, İslâm’la, daha hemen, ilk karşılaşmalarında, toptan Müslümanlığı kabul etmişlerdir. İlk Müslüman Türk hükümdarlarından biri, Gazneli Mahmut idi. İslâm’daki güzel edep ve saygı konusunGazneli Mahmut’u örnek olarak verebiliriz1.
Yaratılış Gâyesine En Uygun Millet
Gazneli Mahmut, Türkler’in yaratılış sebebine, ne kadar, uygun bir
donanım ve ruh yapısına sâhip olduklarının da, güzel bir örneğidir.
İslâm Târihi içinde, öyle Yüce Türk şahsiyetler gelmiştir ki, onlara
bugün, bizim hayâlimiz bile ulaşamıyor. Hele onların, İslâm ve ahlâkına (edebine), ne derece, uyum sağladıklarını, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’e
gösterdikleri edep ve saygının derecesini, bugün kitaplardan şaşkınlıkla okuyoruz.
İlk Müslüman Türk devletlerinden olan, Gazneliler Devleti’nin (M.
S. 969-1187), ilk defâ sultan ünvânını alan, hükümdârı, Gazneli Mahmut,
İslâm edep ve saygısını, en güzel şekilde, öğrenip uygulayanlardan biri olmuştur.
Şâhaser Bir Saygı Âbidesi
Gazneli Mahmut’un Muhammed isimli bir hizmetçisi vardı. Sultan
onu çok sevmekte ve ihtiyâcı olduğu zaman, onu devamlı, ismiyle hitâbederek, çağırmaktaydı. Fakat bir gün Gazneli Mahmut onu çağırırken, ismini
söylemeden, babasının ismini kullanarak çağırır.
Hizmetçi, bu değişik çağırma üslûbundan, şüphe ve endişeye kapılır,
bir münâsebetini bularak sorar:
“Sultanım! Niçin beni ismimle çağırmadınız da babamın ismiyle çağırdınız? Siz Muhammed ismini çok sever ve beni hep o isimle çağırmayı
tercih ederdiniz!”

Temiz, M., Ahlâk Ve Türk’ler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/AHL%C3%82K%20VE%20T%C3%9CRKLER.pdf, En Son Erişim Târihi,
21.08.2014.
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Bunun üzerine, ulu hükûmdar Gazneli Mahmut’un ağzından, bizler için de güzel bir ölçü olabilecek olan, şu şâhaser, ince ve nârin ifâdeler dökülür:
“Evlâdım endişelenme! Hergün sana Muhammed ismi ile hitâbe-diyordum. Doğru… Zirâ çağırdığım her defâsında abdestli bulunuyordum. O
anda ise abdestim yoktu. O yüzden „Muhammed‟ ismini abdestsiz olarak
söylemekten hayâ ettim (utandım). Onun için o anda seni, babanın ismi ile
çağırdım.”
Sonuç
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, dememiş miydi, “Utanmak, baştan sona kadar hayırdır” diye…
Ne güzel bir ahlâk!
Ulu Peygamber (SAV), “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” dediğine göre, daha var mı bunun ötesi?
Bu kadar mı?
İslâm Târihi’nde, bunlara benzer güzel örneklerin, daha binlercesi
var, hepsi de bir birinden güzel olarak… Bu güzel ahlâk sâhiplerinin her biri, bu hasletleriyle, yaratılış sebeplerini, tam mânâsıyla, kavrayan bahtiyar
insanlardır, vesselam!
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