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Peygamberimiz'in Eşsiz Ahlâkı da
Nübüvvetine ve Doğruluğuna Şahiddir
Yazar: Fethullah Gülen Tar�h: 19 Temmuz 2007. Kategor� İnancın Gölges�nde
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En Kötü En İy� Oy ver

1. Güzel ahlâk çek�rdekler hâl�nde �nsanın fıtratına derced�lm�şt�r. Saf fıtratın tezahürü, tem�z yaratılışın gün yüzüne
çıkması ve ruhun dış aynada yansıması demek olan güzel ahlâka sah�p bulunmanın en önde gelen şartlarından b�r�,
belk� b�r�nc�s� terb�ye ve telk�nd�r. Evet, güzel ahlâk kend�ne has ortamda beslen�r, râs�h hâle gel�r.

Ş�md�, Peygamber Efend�m�z'�n (sallallâhu aleyh� ve sellem) nübüvvet�nden öncek� ve sonrak� devreler�ne bakalım:
En güzel ve yüksek ahlâkı O'na k�m telk�n etm�ş ve bu mükemmel terb�ye �le O'nu k�m yet�şt�rm�şt�r? Annes�, babası
d�yemey�z, çünkü onları çok küçükken kaybetm�şt�r. Dede ve amcalarının �se, �ç�nde bulundukları toplumda O'na
böyle b�r ahlâk kazandırmaları h�ç m� h�ç mümkün görünmemekted�r. Pek�, k�md�r öyleyse O Zât'ın mürebb�s�?
Cevabını, kend� beyanıyla verel�m: "Eddebenî Rabbî feahsene te'dîbî! - Ben� Rabb�m terb�ye ett� ve ne güzel terb�ye

ett�!"[1]

2. İy� veya kötü ahlâkın gel�şmes�nde vasatın, çevren�n ve toplumun tes�r� de oldukça öneml�d�r. Ş�md�, O'nun
yaşadığı asırda, Mekke'ye g�tt�ğ�m�zde, �nsanların vahşette canavarları geçt�ğ�n�, haksızlığın, zulmün, fa�z ve
sömürünün kol gezd�ğ�n�, kızların d�r� d�r� toprağa gömülüp kadınların es�r pazarlarında satıldığını, çocuklara baba
bulmanın zorlaşıp, Kâbe çevres�nde kadınların çırılçıplak dolaştığını görürüz. Her mahallede b�r cam�n�n bulunduğu
günümüz şartlarında nes�ller� eğ�tmen�n zorluğunu düşünün, b�r de o asırda, o şartlarda en güzel ve en yüksek
ahlâka sah�p olmanın �mkânsızlığını..!

3. Her peygamber g�b�, Peygamber Efend�m�z de sıdk, emanet, tebl�ğ, fetanet ve �smet vasıflarına b�hakkın ve en
yüksek derecede sah�pt�.

4. Kend�m�ze, çevrem�ze ve tar�h boyunca gel�p geçm�ş büyüklere ve büyük görünenlere baktığımızda, kend�ler�nde
ancak bell� ahlâkî güzell�kler�n tezahür ett�ğ�n� ve güzel ahlâkın her türlüsünü hemen hemen h�ç k�msede göremey�z.
K�m�s� cömertt�r fakat aynı derecede affed�c� değ�ld�r; k�m� cesurdur ama aynı zamanda c�mr�d�r. Ayrıca h�çb�r ahlâkî
güzell�k h�ç k�msede z�rve noktasında tems�l ed�lm�ş değ�ld�r. Oysa O Zât'ta güzel ahlâkın her türlüsü, en üst sev�yede
vardı ve mütemad� �d�.

5. B�r �nsanda, b�rb�r�ne zıt güzel ahlâkın b�rb�r�n� nakzetmeyecek ve engellemeyecek derecede bulunması oldukça
zordur; yan�, �nsan cömertt�r ama bunu �sraf dereces�ne vardırab�l�r; tutumludur fakat bu c�mr�l�k sev�yes�nded�r.
Cesurdur, ama bu cesurluk tehevvür noktasındadır. Hâlbuk� O Zât, bütün güzel ahlâkı en yüce b�r şahs�yet
oluşturacak şek�lde kend�nde toplamış ve h�çb�r ahlâkı, zıddının sınırına vardırmamıştır.

Söz gel�m�, son derece cesur ve celâdetl�yd�; ama aynı zamanda son derece mütevaz�, hal�m ve sel�md�. Daha da
öneml�s�, cesaret ve celâdet� kalbler� kırıp dökme noktasına asla varmadığı g�b�, tevazu ve affed�c�l�ğ� de h�çb�r zaman
z�llet ve korkaklık sev�yes�ne düşmezd�. Vakar ve c�dd�yet�n�n yanında mütebess�m ve huzur ver�c�, met�n ve çet�n
oluşunun yanı sıra alab�ld�ğ�ne re'fet ve merhamet sah�b�; dünyaya meydan okurken de kumlar üstünde oturup b�r
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çocukla da sohbet edeb�lecek kadar mütevaz� �d�. Bunlar g�b� daha pek çok güzel ahlâkı hem de en z�rvede, b�rb�r�ne
karıştırmadan ve en mükemmel şek�lde zâtında toplayan, yaşayan ve ümmet�ne numune olan ancak O Zât'tır
(sallallâhu aleyh� ve sellem).

6. H�çb�r �nsan her sahada, her konuda rehber ve mütehassıs olamaz. Yüzlerce �l�m dalının teşekkül etm�ş bulunduğu
günümüzde, herhang� b�r sahada mütehassıs olma, yılları almakta, belk� b�r ömür boyu aynı sahada çalışmak
gerekmekted�r. Evet, b�r �nsanın hem mükemmel b�r tıp b�lg�n�, hem mükemmel b�r komutan, hem d�rayetl� b�r �darec�,
hem b�r terb�yec�, hem b�r sosyolog, hem de b�r muall�m olması âdeta �mkânsızdır. Fakat bütün bunlar Peygamber
Efend�m�z'de hem de en üst sev�yede gerçekleşm�ş bulunmaktadır. O'nun hayat-ı sen�yyeler�n� okuduğunuzda bunu
açıkça göreceks�n�z. Ayrıca, değ�l her sahada, tek b�r sahada b�le �ht�sas yapmak �ç�n bell� zamana, gerekl� araç-
gerece ve sak�n b�r atmosfere �ht�yaç duyulduğu da düşünülünce �ş bütün bütün karmaşıklaşır...

7. O Kutlu Asr'a g�d�n! H�çb�r pedagoj� eğ�t�m� görmeyen, h�çb�r askerî mektep b�t�rmeyen, h�çb�r �çt�maî mektepten
çıkış almayan; teleskop ve m�kroskopla h�çb�r tanışıklığı bulunmayan, hele hele okuma-yazması olmayan O Zât'ın
(sallallâhu aleyh� ve sellem), her sahada nasıl b�r uzman g�b� şaşmaz, esk�mez, pörsümez, canlı ve ölmez sözler
söyled�ğ�n�, �nkılâplar yaptığını, her sahada b�r rehber ve mütehassıs g�b� emn�yet ve rahatlık �ç�nde konuşup hareket
ett�ğ�ne bakın!.

Daha da öneml�s�, bütün bu �ht�sas �steyen �şler� yaparken sermaye olarak sadece 23 sene g�b� kısa b�r zaman
d�l�m�n� kullandığını, hayatının hemen tamamını ç�le ve ızdırap �ç�nde, muharebe meydanlarında, cem�yet�n�n
meseleler�yle haş�r neş�r olarak ve a�leler�n� de en mükemmel şek�lde �dare etmey� �hmal etmeyerek, en mükemmel
ve en son d�n�n hem de asırlar sürecek prens�pler�n� vaz'ederek, bütün c�hana duyuracak b�r değerler manzumes�
hâl�nde kurup yerleşt�r�rken.. evet böyles� ağır şartlar altında nasıl olmuş da her sahada hak�mane söz
söyleyeb�lm�ş..!

8. Ş�md�, zaman, �mkân, huzurlu ve güvenl� b�r çalışma atmosfer� g�b� şartlar �steyen pek çok meselede b�r �nsanın:

a. En yüksek ve en güzel ahlâkı tems�l etmes�,
b. Her türlü güzel ahlâkın z�rves�nde bulunması,
c. Yüksek ahlâkın bütününe, h�ç b�rb�r�n� nakzetmeden ve zıddının sahasına g�rmeden sah�p olması,
d. Güzel b�r ahlâkla arz-ı endam ederken d�ğerler�n� unutmaması, �hmal etmemes� ve başka b�r�yle karıştırmaması, o
�nsanın doğruluğuna ve peygamberl�ğ�ne delâlet etmez m�?

9. Doktor, hastaya ve hastanın durumuna göre �laçları değ�şt�r�r ve �laçların dozajında da gerekl� ayarlamalarda
bulunur. İnsan da, d�ğer �nsanlara karşı davranışlarını, huylarını, âdet ve alışkanlıklarını ayarlama ve hesaplama
durumundadır. Ahlâkî davranışlar, zaman ve zem�ne, makamın keyf�yet�ne ve muhatapların durumuna göre
farklılıklar arzeder. Çoğu zaman davranışlarımızı yer�ne göre ayarlayamaz ve hatalar yaparız. Meselâ, b�r val�n�n,
emr�ndek� k�ş�lere makamında göstermes� gereken vakar ve c�dd�yet� ev�nde de göstermes� k�b�r ve kend�n� beğenme
olur. İnsanlara göster�lmes� gereken şefkat ve merhamet� muharebede düşmana gösterd�ğ�m�zde, kend� �nsanımıza
karşı zulüm ve merhamets�zl�k etm�ş oluruz. "Yazık, uykusuz kalmasın." d�ye çocuğumuzu sabah namazına
kaldırmamak, ona acımak değ�l, b�lak�s en büyük kötülüktür. İrşad adına, muhatabın durumunu, sev�yes�n� ve şartları
nazara almadan bütün doğruları sıralayıvermek �rşad olmadığı g�b�, sıraladığımız doğrular adına da hem b�r �hanet,
hem de c�nayett�r. Aleyh�ssalâtü vesselâm'ın bütün söz ve davranışlarını tek tek �nceled�ğ�m�zde, O'nun, yer, k�ş�,
mevk�, zaman ve şartlara göre söz ve davranışlarını bütün �ncel�klere r�ayetle nasıl ayarladığını ve bu sahada en ufak
b�r falso vermed�ğ�n� görürüz. Bu da, O'nun (sallallâhu aleyh� ve sellem) peygamberl�ğ�ne vâzıh b�r del�l teşk�l
etmekted�r.

10. D�yel�m k�, her durumda söz ve davranışlarınızı ayarladınız; �raden�z�n gücünü göstererek hareket b�ç�m�n�z� tay�n
etmeye muvaffak oldunuz. Fakat çok defa �nsan hem ân� hem de �sabetl� düşünmeye, karar vermeye �mkân
bulamadan karar verme mecbur�yet�nde kalır. Meselâ, b�r muharebe sahasında hemen karar verme durumunda
kaldığınızda oturup uzun boylu düşünmeye kalkmanız, büyük b�r mağlub�yete ve felâkete sebeb�yet vereb�l�r. Sonra,
çok defa ân� ver�len kararların, net�ces� düşünülmeden sarfed�len sözler�n ve hesaplanmadan atılan adımların, �nsanı
�ç�nden çıkılmaz durumlara soktuğu çok vâk�d�r. Öyleyse, konuşurken, b�r �ş plânlarken, gelecektek� hâd�seler�, vukuu
muhtemel aksülameller� ve karşılaşılab�lecek güçlükler� hesaba katma mecbur�yet� vardır.
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< Öncek� Sonrak� >

Ş�md� düşünün; vereceğ�n�z kararlar, atacağınız adımlar ve söyleyeceğ�n�z sözler yalnızca b�rkaç gün, hatta b�r kaç
ay, b�r kaç yıl ya da b�r kaç asır ötes�n� değ�l, kıyamete kadar gelecek bütün zamanları �lg�lend�r�yorsa, o zaman ne
yaparsınız?

Evet, her sözü, her davranışı ve her adımı asırlar boyu her devr�n, her anlayışın ve her sev�yen�n �nsanı tarafından
hüsnü kabul görmüş, tatb�ke çok çok müsa�t ve en elver�şl� bulunmuş; karşılaşılan her türlü müşk�l ve zorluklara çare
olmuş.. ve zaman geçt�kçe solup g�tmes� b�r yana, daha da tazelen�p yen�lenm�ş, güçlen�p çağın üstüne çıkmış bu
�nsan peygamber değ�l de ya ned�r..?

11. Sadece ana başlıklar hâl�nde b�r kaçını z�krett�ğ�m�z bu güzel ahlâkın sah�b� Zât'ı b�ze sorsalar, "Evet" der�z "O b�r
neb�d�r, Neb�ler Server�'d�r. B�z de O'nun (sallallâhu aleyh� ve sellem) şah�tler�y�z. Evet, Hak adına Hakk'ın
tems�lc�s�n�n şah�tler�y�z." Çünkü bu kadar güzel ve yüksek ahlâk ancak doğru �nsanlarda bulunab�l�r. Güzel ahlâk,
ancak doğruluk toprağında yet�ş�p, sümbül vereb�l�r. Yalan söyleyen b�r �nsanın daha başka söz ve davranışlarında
da zaaf ve lekeler bulunmaması mümkün değ�ld�r. Yalan, âdeta fas�t b�r da�ren�n başlangıcı g�b�d�r. Z�nc�rleme,
arkasından her türlü kötü ahlâkı da sürükler get�r�r.. tıpkı doğruluğun güzel ahlâkı sürükley�p get�rd�ğ� g�b�.

Ş�md�, serâpâ ahlâk-ı âl�yeyle serf�râz olan O Yüce Kamet (sallallâhu aleyh� ve sellem), bell� k�, daha �ş�n başında b�r
sal�h da�re teşk�l ed�p, hak ve hak�kat adına doğru, dosdoğru olarak bu ulvî vaz�feye, peygamberl�k m�syonuna
başlamış ve net�cede m�syonunu tam b�r başarıyla noktalamıştır.

12. Aynı nükteye b�r başka zav�yeden daha bakab�l�r�z:

B�rb�r�ne münas�p ve uygun şeyler arasında mey�l ve câz�be, b�rb�r�ne zıt ve muhal�f şeyler arasında �se nefret ve �tme
vardır. Seçt�ğ�m�z arkadaşlarımız, kend� karakter�m�ze ve düşünce dünyamıza en uygun olan k�ş�ler değ�l m�d�r?
Dumanlı ve loş kokulu yerler kend�ler�ne uygun k�ş�ler� çekerken, Allah'ın evler� �se bell� k� kend�ler�ne münas�p
kutluları çekecekt�r. Evet, doğruluk da da�ma doğru �nsanları çek�p, s�nes�nde barındıracaktır. Öyleyse, bu güne kadar
m�lyonlarca doğruluğu müsellem �nsanları kend�ne celb ve cezbeden �nsanın acaba doğruluğun özü ve hulâsası
olmaması mümkün müdür? Cezbeden en güzel olunca, cezbed�len de güzel olmalıdır. O ne yüce ve er�ş�lmez b�r
câz�bed�r k�, asırlardır m�lyonları meczup hâle get�rm�şt�r.

13. Böyles�ne yüce ve güzel ahlâka sah�p olan b�r �nsanda, elbettek� �zzet-� nef�s, hays�yet, şeref bulunacaktır ve O
bu hâl�yle asla yalana, h�leye tenezzül etmeyecekt�r.

14. Beşer tar�h�nde h�çb�r �nsanın hayatı, söz ve davranışları, Peygamber�m�z�nk� kadar araştırılmamış, araştırılıp
tesp�t ed�lmem�ş ve prat�kte de yaşanmamıştır. Ayrıca bugün bütün yeryüzünde, hem de araya boş b�r zaman
parçası g�rmeden günde beş defa �sm� "Allah" �sm�yle b�rl�kte anılan yalnızca O'dur (sallallâhu aleyh� ve sellem).

[1] Al� el-Muttakî, Kenzu'l-ummal, 11/406.
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