Yazar: Ramazan YILMAZ
GENÇLERE ÖÐÜTLER- 11 Ýnsaný yücelten faziletler; Saygý, Ahlak
ve Dürüstlük
Ýnsan, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn, en g&uuml;zel bi&ccedil;imde
yarattýðý en g&uuml;zel varlýktýr; bu nedenle y&uuml;ce Allah (cc), en
g&uuml;zel þekilde yarattýðý insana, sorumluluk y&uuml;kleyerek onu
kendisine muhatap almýþ, y&uuml;celtmiþtir. &ldquo;Ger&ccedil;ekten
insaný en g&uuml;zel bi&ccedil;imde yarattýk!&rdquo; (Tin, 4) &ldquo;
Ben cinleri ve insanlarý, bana kulluk dýþýnda (bir nedenle)
yaratmadým.&rdquo; (Zariyat, 56) Ýnsana, yaratýlýþýnda kimi
&ouml;zellikler veren y&uuml;ce Allah (cc), onu, bu &ouml;zelliklerini
kullanmasýnda serbest býrakmýþtýr. Ýnsan, kendisine verilen
&ouml;zellikleri iyi ve g&uuml;zel bir bi&ccedil;imde kullandýðýnda
kurtuluþa erecek, aksine hareket etmesinde d&uuml;nya ve ahirette
ziyana uðrayacaktýr. &ldquo;Nefse ve onu d&uuml;zenleyene,
b&ouml;ylece ona, g&uuml;nahý ve takvayý ilham edene,
ger&ccedil;ekten onu temizleyen kimse kurtulmuþtur ve elbette onu
&ouml;rten kimse, ziyana uðramýþtýr.&rdquo; (Þems, 7-10) Ýnsanýn,
Rabb&rsquo;i indinde kendisini y&uuml;celtmesi ve insanlarýn yanýnda
saygýnlýk kazanmasý ancak kendi iradesinde ve kendi elindedir.
Ýnsanýn, Rabb&rsquo;i yanýnda kendisini y&uuml;celtmesi,
Rabb&rsquo;ine, O&rsquo;nun bildirdiði esaslar i&ccedil;erisinde kulluk
yapmasý ile m&uuml;mk&uuml;n iken insanlarýn yanýnda saygýnlýk
kazanmasý ancak insanlara karþý saygýlý olmasý, her konu ve
durumda ahlaki deðerler i&ccedil;erisinde hareket etmesi ve her zaman
d&uuml;r&uuml;st olmasý ile m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Saygý,
ahlak ve d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k, insan i&ccedil;in birer cevherdir;
bunlara sahip olanlar, her zaman ve mek&acirc;nda sevilir, sayýlýr ve
onlara deðer verilir. Bu nedenle insanýn kendisini y&uuml;celtmesi de
aþaðýlýk bir duruma d&uuml;þ&uuml;rmesi de ancak insanýn kendi
elinde ve iradesindedir. Saygý Ýnsanda var olan bir haslet, bir deðer
yargýsý ve bir davranýþ bi&ccedil;imidir! Aileyi ve toplumu bir arada
tutan, insanlarý birbirlerine sevdirip saydýran bu haslet, &uuml;zerinde
bulunduðu kiþiyi de y&uuml;celtip saygýn kýlar. Bir haslet, bir
&ouml;zellik olarak saygý Saygý, insanda bulunan, insaný insan yapan,
onu saygýn kýlýp y&uuml;celten en &ouml;nemli haslet, en deðerli
vasýf, insanýn kiþiliðini oluþturan manevi r&uuml;tbesidir; bu
r&uuml;tbeye sahip olanlar, buna uygun hareket ettikleri s&uuml;rece
kiþilik sahibi, þahsiyetli olur, insanlardan saygý g&ouml;r&uuml;r,
sevilirler. Saygý, &ouml;ncelikle insanýn kendisinden baþlar, kendilerine
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saygý duyanlar, kendilerini &ccedil;evrelerinde, toplum i&ccedil;erisinde
k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;þ&uuml;recek s&ouml;z ve
davranýþlardan ka&ccedil;ýnýrlar, baþkalarýna karþý
&ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; ve dikkatli hareket ederler. Saygýn
kimseler, vakarlýdýrlar, ancak hi&ccedil;bir þekilde kibirli deðildirler. Bu
nedenle s&ouml;z ve davranýþlarýnda
&ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;d&uuml;rler. Saygýnýn kiþiye
kazandýrdýðý saygýnlýk ve vakardan mahrum olanlar, hangi konumda,
hangi unvanda bulunursa bulunsunlar, &ccedil;evrelerinde sevilmezler,
saygý g&ouml;rmezler. Deðer yargýsý olarak saygý Kiþinin, kendisi de
d&acirc;hil olmak &uuml;zere, &ccedil;ocuk, gen&ccedil; yaþlý ayýrýmý
yapmadan herkesin, kiþilik ve þahsiyet sahibi olduklarýný kabul etmesi,
onlara o duygu ile yaklaþmasý, onlara, bu kiþilik ve þahsiyetlerini
g&ouml;z&ouml;n&uuml;nde bulundurarak deðer vermesidir. Deðer
yargýsý olarak saygý, cansýz varlýklara karþý da g&ouml;sterilir; kiþinin,
canlý varlýklarýn da birer nefis taþýdýklarýný bilip onlarý kendi
konumlarý i&ccedil;erisinde deðerlendirmesi, onlarý aþaðýlamamasý,
onlara karþý sevgi ve merhametle yaklaþmasý gerekir. Rasulullah
(as)&rsquo;ýn, þ&ouml;yle buyurduðu nakledilir. &ldquo;Allah,
merhametli olanlara rahmetle muamele eder. &Ouml;yleyse, sizler
yery&uuml;z&uuml;ndekilere karþý merhametli olun ki, semada
bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalýk baðý)
Rahman&rsquo;dan bir baðdýr. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet
baðý) kurar, kim de koparýrsa, Allah da ondan (rahmet baðýný)
koparýr.&rdquo; Rasulullah (as)&rsquo;ýn, g&ouml;ktekiler diye
tanýmladýðý, ayetlerde de a&ccedil;ýk&ccedil;a bildirildiði &uuml;zere
meleklerin, Rab&rsquo;lerinden maðfiret dilemeleridir.
&ldquo;&Uuml;stlerindeki g&ouml;kler, (az daha) yarýlacaktý; melekler,
Rab&rsquo;lerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki kimseler i&ccedil;in
maðfiret dilerler. Ýyi bilin ki muhakkak ki Allah, Ðafur&rsquo;dur,
Rahim&rsquo;dir.&rdquo; (Þura, 5) &ldquo;Arþý taþýyan kimseler ve
onun &ccedil;evresinde bulunan kimseler, Rab&rsquo;lerini hamd ile
tesbih ederler, O&rsquo;na iman ederler ve iman eden kimseler
i&ccedil;in maðfiret dilerler: &lsquo;Rabb&rsquo;imiz, rahmet ve ilminle
her þeyi kuþattýn; tevbe eden kimselere ve Senin yoluna tabi olanlara
maðfiret et ve onlarý, cehennem azabýndan koru. Rabb&rsquo;imiz,
And cennetlerine koy ki Sen, onlara vadettin; onlarýn babalarýndan,
eþlerinden ve z&uuml;rriyetlerinden salih kimseleri de. Þ&uuml;phesiz
Sen, Aziz, H&acirc;kim olan Sensin ve onlarý
k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerden koru ve Sen, kimi o g&uuml;n
k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerden korursan, iþte ger&ccedil;ekten ona
rahmet etmiþsin ve iþte o, b&uuml;y&uuml;k bir kurtuluþtur.&rdquo;
(M&uuml;&rsquo;min, 7-9) Bu, elbette b&uuml;y&uuml;k bir kurtuluþtur
ki ona, ancak ger&ccedil;ekten iman edenler ve iman ettikleri esaslara
gereðince tabi olanlar kavuþturulur. Deðer yargýsý olarak saygý, kiþinin
kullandýðý eþyalarýný, sahip olduðu ara&ccedil;larýný &ouml;zenli ve
d&uuml;zg&uuml;n kullanmasý, onlara deðer vermesi, saygý
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g&ouml;stermesidir. Bu ise, cimrilik ve israf etmemek þeklinde kendisini
g&ouml;sterir. &ldquo;Elini boynuna baðlanmýþ kýlma ve tamamen eli
a&ccedil;ýk olma; sonra kýnanýr, piþmanlýk i&ccedil;inde oturur
kalýrsýn.&rdquo; (Ýsra, 29) &nbsp;&ldquo;Onlar ki, infak ettikleri zaman
israf etmezler ve cimrilik yapmazlar; o arada dengeli olurlar.&rdquo;
(Furkan, 67) Davranýþ bi&ccedil;imi olarak saygý Saygýnýn en
&ouml;nemli g&ouml;stergesi, diðer insanlara, &ccedil;evreye ve
topluma karþý g&ouml;sterilen tavýr ve davranýþtýr. Kiþinin, kendi
nefsine, diðer insanlara, canlý ya da cansýz varlýklara karþý
g&ouml;sterdiði davranýþ bi&ccedil;imi, duyarlýlýðý, onun
saygýnlýðýnýn en &ouml;nemli g&ouml;stergesidir. Saygýn kiþinin, bir
kimseye, bir þeye karþý dikkatli, &ouml;zenli,
&ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; davranmasý, yaþlýlara g&ouml;sterdiði
h&uuml;rmet ve saygýsý, arkadaþlarýna karþý k&uuml;&ccedil;&uuml;k,
d&uuml;þ&uuml;r&uuml;c&uuml; kaba ifadelerden ka&ccedil;ýnmasý,
k&uuml;&ccedil;&uuml;kleri rencide edici s&ouml;z ve davranýþlarý ile
hor ve hakir g&ouml;rmemesi, kim olursa olsun, onlarla alay etmemesi
onun, davranýþ olarak g&ouml;sterdiði saygýdýr. Kur&rsquo;an, saygýn
kimselerde bulunmasý gereken &ouml;zellikleri þ&ouml;yle belirtir.
&ldquo;Ýnsanlardan yanaðýný &ccedil;evirme ve
yery&uuml;z&uuml;nde b&ouml;b&uuml;rlenerek y&uuml;r&uuml;me,
zira Allah, b&ouml;b&uuml;rlenip &ouml;v&uuml;nenlerin hi&ccedil;birini
sevmez. Y&uuml;r&uuml;y&uuml;þ&uuml;nde
&ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; ol, sesini de kýs; zira seslerin en
&ccedil;irkini eþeklerin sesidir.&rdquo; (Lokman, 18-19)
&ldquo;Yery&uuml;z&uuml;nde b&ouml;b&uuml;rlenerek
y&uuml;r&uuml;me; zira sen yeri yaramazsýn, boyca da daðlara
eriþemezsin!&rdquo; (Ýsra, 37) Saygýn kimseler, insanlara saygý
g&ouml;sterdiði i&ccedil;in onlardan y&uuml;z&ccedil;evirmez, insanlara
karþý b&uuml;y&uuml;klenmez, insanlarýn birer þahsiyet sahibi
olduklarýný bilir, bu nedenle onlara karþý sesini y&uuml;kseltmez. Bu
tavrý kiþinin karþý saygý duymasýna neden olur ki aslýnda kiþi,
kendisine olan saygýsý oranýnda baþkalarýna saygý g&ouml;sterir.
Saygýn kimseler, hi&ccedil; kimseye karþý b&ouml;b&uuml;rlenmez,
kendilerini &uuml;st&uuml;n g&ouml;rerek hareket etmezler. Onlar,
kendilerini incitecek s&ouml;z ve davranýþlarda bulunanlara karþý bile
kendilerine yakýþan saygýnlýklarý ile karþýlýk verir, onlarýn seviyesine
d&uuml;þerek onlara karþýlýk vermezler, saygýnlýklarýný bozmazlar.
&ldquo;Rahman&rsquo;ýn kullarý onlardýr ki, yery&uuml;z&uuml;nde
m&uuml;layim y&uuml;r&uuml;rler, cahiller kendilerine hitap ettikleri
zaman &lsquo;Sel&acirc;m&rsquo; derler.&rdquo; (Furkan, 63)
Kur&rsquo;an, M&uuml;&rsquo;minlerin saygýn kimseler olduklarýný,
bu nedenle her hareketlerine saygýnlýklarýna yaraþýr bir tavýr
sergilediklerini bildirir ve o saygýn kimseleri &ouml;ver. Saygýn
kimseler, bilmedikleri konularda konuþmazlar; &ccedil;&uuml;nk&uuml;
onlar, bilmedikleri konuda konuþmalarý halinde &ouml;ncelikle bilenlere
saygýsýzlýk yapacaklarýný, onlarýn haklarýna tecav&uuml;z etmiþ
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olacaklarýný, bilmeden konuþmanýn ukalalýk olacaðýný bilirler.
Ukalalýk, ancak kiþiyi k&uuml;&ccedil;&uuml;k
d&uuml;þ&uuml;r&uuml;r, kendisine olan saygýyý yitirir. &ldquo;Ýþte siz
b&ouml;ylesiniz; sizin bilginiz olan þey hakkýnda tartýþtýnýz; fakat
bilginiz olmayan þey hakkýnda neden tartýþýyorsunuz! Allah bilir, siz
bilmezsiniz.&rdquo; (Al-i Ýmran, 66) Saygýnlýk, kiþinin, bilgisi olmayan
konularda tartýþmamasýný gerekli kýlar, bilgisizce konuþanlar,
ger&ccedil;ekler ortaya &ccedil;ýktýðýnda mahcup olurlar. Bu nedenle
kendilerine saygýsý olanlar, kendilerini k&uuml;&ccedil;&uuml;k
d&uuml;þ&uuml;recek, mahcup edecek bir duruma d&uuml;þmekten
ka&ccedil;ýnýrlar. Saygýn kimseler, bilmedikleri bir konuda
konuþanlarýn, haddi aþmýþ, ister istemez yalan s&ouml;ylemiþ
olacaklarýný, s&ouml;ylediklerinden sorumlu tutulacaklarýný bilir, bu
nedenle bilmeden konuþarak saygýnlýklarýna g&ouml;lge
d&uuml;þ&uuml;rmez, kendilerini sorumluluk altýna sokmazlar.
&ldquo;Hakkýnda ilmin olmayan bir þeyin ardýna d&uuml;þme,
&ccedil;&uuml;nk&uuml; kulak, g&ouml;z ve g&ouml;n&uuml;l, bunlarýn
hepsi ondan mesul olur.&rdquo; (Ýsra, 36) Saygýn kimseler, hem
inþalarýn yanýnda k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;þmek istemezler,
hem de s&ouml;yleyip yaptýklarýndan Rab&rsquo;leri yanýnda sorumlu
olacaklarýný bilirler. Bu nedenle bilmedikleri bir konuda fikir
y&uuml;r&uuml;tmez, bilmedikleri þeylerin peþine d&uuml;þmezler.
Saygý, týpký diðer vasýflarý gibi M&uuml;sl&uuml;manlarýn en
&ouml;nemli vasýflarýndandýr ki y&uuml;ce Allah (cc), &nbsp;saygýlý
olanlarý &ouml;vm&uuml;þ, onlar i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir
m&uuml;k&acirc;fatýn olduðu bildirilmiþtir. &ldquo;Þ&uuml;phesiz,
M&uuml;sl&uuml;man erkekler ve M&uuml;sl&uuml;man kadýnlar,
M&uuml;&rsquo;min erkekler ve M&uuml;&rsquo;min kadýnlar, itaat
eden erkekler ve itaat eden kadýnlar, doðru erkekler ve doðru kadýnlar;
sabreden erkekler ve sabreden kadýnlar, saygýlý erkekler ve saygýlý
kadýnlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadýnlar, oru&ccedil;
tutan erkekler ve oru&ccedil; tutan kadýnlar, ýrzlarýný koruyan erkekler
ve koruyan kadýnlar, Allah&rsquo;ý &ccedil;ok zikreden erkekler ve
&ccedil;ok zikreden kadýnlar; Allah onlar i&ccedil;in baðýþ ve
b&uuml;y&uuml;k bir m&uuml;k&acirc;fat hazýrlamýþtýr.&rdquo;
(Ahzab, 35) Bireyleri birbirlerine karþý saygýlý olan toplumlarda, sevgi
de var olur ve o toplumlarda huzur ve mutluluk s&uuml;rekli olur.
K&uuml;&ccedil;&uuml;klerin, b&uuml;y&uuml;klerine saygý
g&ouml;stermesi, b&uuml;y&uuml;klerin de
k&uuml;&ccedil;&uuml;klerini sevmesi, toplumu birbirine kaynaþtýrýr.
Saygý, insanlar arasýnda karþýlýklý olmasý halinde bir anlam ifade
eder; bu karþýlýklý saygý eþler arasýnda ise, eþlerin birbirlerini
sevmelerine, ailede huzur ve mutluluðun olmasýna &ccedil;ocuklarýn bu
saygý ve sevgi ortamýnda yetiþmelerine neden olur. B&ouml;ylece
toplumda birbirlerine saygýlý olan bireyler yetiþir. Y&uuml;ce Allah (cc),
eþlerin birbirlerine ve birbirlerinin haklarýna saygýlý olmalarýný
istemekte, onlara bu konuda hatýrlatmalarda bulunmaktadýr.
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&ldquo;&hellip;Elbette kadýnlarýn, bir haklarý olduðu gibi; erkeklerin de
onlar &uuml;zerinde bir haklarý vardýr ve erkekler onlar &uuml;zerinde
bir derece fazladýr. Allah azizdir, h&acirc;kimdir.&rdquo; (Bakara, 228)
Saygý, evlilik hayatýnda en temel esastýr; saygý &uuml;zerine
oluþturulan bir evlilik hem s&uuml;rekli olur, hem o yuvada huzur
bulunur. Saygý, yuvayý ayakta tutan en &ouml;nemli temeldir. Bu temel
&uuml;zerine bina edilen yuva, toplumsal yapýnýn temel direklerinin
saðlam olmasýný saðlar. Eþlerin birbirlerinin haklarýna saygý
g&ouml;sterdiði huzurlu bir ortamda yetiþen &ccedil;ocuklar hem
toplumsal hayatta saygýn kimseler olarak yerlerini alýrlar, hem de
hayatta baþarýlý kimseler olurlar, aksi halde bunalýmlý bir kiþiliðe sahip
olurlar. Ahlak Ahlak; huy, karakter, kanaat, moral, s&ouml;z, tutum ve
davranýþlarýn t&uuml;m&uuml;ne verilen genel bir tanýmdýr.
Ýlkokullarda karnelere yazýlan &ldquo;hal ve gidiþ&rdquo; ifadesi, bir
yerde kiþinin ahlaki durumunun kýsaca tanýmlanmasýdýr. Ahlak, dini ya
da hukuki bir terim deðil genel toplumsal bir tanýmlama, bir kanaat, bir
olgu ve bir deðer yargýsýdýr. Genel olarak kiþilerin davranýþlarýný
belirleyen toplumsal deðer yargýsý da denilebilir. Bu nedenle ahlaki
olarak iyi olmayan tutum ve davranýþlarýn, hukuki olarak bir
m&uuml;eyyidesi yoktur, sadece toplum tarafýndan kýnanýr.
Ýnsanlarýn, huy ve karakterleri, s&ouml;yleyip yaptýklarý, tutum ve
davranýþlarý, onlarýn ahlaki boyutlarýný ortaya koyar. Kiþiler, huy ve
karakterlerini, s&ouml;z ve fiillerini, tutum ve davranýþlarýný olumlu ya
da olumsuz, hangi y&ouml;nde kullanýyorlarsa ahlaki durumlarý ona
g&ouml;re tanýmlanýr. Saygýlý, d&uuml;r&uuml;st, kibar, yalan
s&ouml;ylemeyen, toplumun genel kabullerine aykýrý s&ouml;z ve
davranýþlar i&ccedil;erisine girmeyen, baþkalarýnýn sahip olduðu
þeylere g&ouml;z dikmeyen, insanlarý arkalarýndan
&ccedil;ekiþtirmeyen, yardýmsever, s&ouml;z&uuml;nde sadýk,
g&uuml;venilir kimseler, ahlaklý olarak tanýnýr. Bunlarýn tersini
yapanlar ise, toplumda ahlaksýz olarak kabul g&ouml;r&uuml;r. Ahlaki
zafiyet i&ccedil;erisinde olan kimseler, insanlar tarafýndan sevilmezler,
toplumdan dýþlanýrlar. Bu nedenle bu kimseler, s&uuml;rekli bir
huzursuzluk ve bunalým yaþarlar. Y&uuml;ce Allah (cc),&nbsp;
Rasulullah (as)&rsquo;ýn b&uuml;y&uuml;k bir ahlak &uuml;zerinde
bulunduðunu ve kendisine b&uuml;y&uuml;k ve kesintisiz bir
m&uuml;k&acirc;fatýn verileceðini bildiriyor. &ldquo;Elbette senin
i&ccedil;in kesintisiz bir m&uuml;k&acirc;fat vardýr ve muhakkak ki sen,
b&uuml;y&uuml;k bir ahl&acirc;k &uuml;zerindesin.&rdquo; (Kalem, 3-4)
Hz. Aiþe (r.anha)&rsquo;ya Rasulullah (as)&rsquo;ýn ahlakýnýn ne
olduðu sorulduðunda, &ldquo;Onun ahlaký Kur&rsquo;an&rsquo;dý, siz
Kur&rsquo;an okumuyor musunuz?&rdquo; diye cevap verir. Rasulullah
(as), her s&ouml;z ve iþini Kur&rsquo;an&rsquo;a g&ouml;re
s&ouml;yleyip yapýyordu. Bu da g&ouml;steriyor ki, ahlak, kiþinin her
t&uuml;rl&uuml; s&ouml;z, tavýr ve davranýþý, karakter ve kiþiliðidir.
Ahlak, toplumlarý ayakta tutan, toplumun huzur ve mutluluðunu devam
ettiren ya da bir toplumun yok olmasýna neden olan en &ouml;nemli
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deðer yargýsýdýr. Bir toplumda ahlaki deðerler bozulmuþ ve
&ccedil;&uuml;r&uuml;m&uuml;þse o toplumun yýkýlmasý mukadder
olur. Hz. Lut (as)&rsquo;ýn kavmine taþ yaðdýrtýp yýkan en
&ouml;nemli neden onlarýn ahlaki deðerler bakýmýnda
&ccedil;&ouml;kmesidir. D&uuml;r&uuml;stl&uuml;k
D&uuml;r&uuml;stl&uuml;k, kiþinin, &ouml;z&uuml; ve
s&ouml;z&uuml;n&uuml;n bir olmasý, olduðu gibi
g&ouml;r&uuml;nmesi, g&ouml;r&uuml;nd&uuml;ð&uuml; gibi
olmasýdýr. D&uuml;r&uuml;stl&uuml;k, týpký bir cam gibidir, iki tarafý
net g&ouml;r&uuml;len, bir tarafýnda bir leke varsa diðer tarafýndan da
fark edilen tertemiz bir cam, iþte d&uuml;r&uuml;st kimse b&ouml;yle
olandýr. D&uuml;r&uuml;stl&uuml;k, kiþinin, yalan s&ouml;ylememesi,
riyak&acirc;rlýk yapmamasý, insanlarý kandýrmamasý, kimi
&ccedil;ýkarlarý ya da korkularý i&ccedil;in bildiði ger&ccedil;ekleri
gizlememesidir. Kýsacasý insanýn, dosdoðru olmasý, her
t&uuml;rl&uuml; k&ouml;t&uuml; vasýflardan uzak durmasýdýr.
Y&uuml;ce Allah (cc), þ&ouml;yle buyuruyor. &ldquo;&Ouml;yleyse
emrolunduðun gibi doðru ol; seninle beraber tevbe edenlerle haddi
aþmayýn, zira O, yaptýklarýnýzý g&ouml;rmektedir.&rdquo; (Hud, 112)
D&uuml;r&uuml;stl&uuml;k, adaletin ayakta tutulmasýnýn temeli ve en
&ouml;nemli nedenidir. Hakkýn, eðilip b&uuml;k&uuml;lmeden ortaya
konulmasý, ancak d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k kavramý ile
m&uuml;mk&uuml;n olabilir. Bu nedenle y&uuml;ce Allah (cc), adaletin
ayakta tutulmasý i&ccedil;in kiþilerin d&uuml;r&uuml;st olmalarýný
istemektedir. &ldquo;Ey iman edenler, Allah i&ccedil;in ad&acirc;leti
ikame eden þahitler olun; velev ki kendinizin, anne babanýzýn ve
yakýnlarýnýzýn aleyhinde olsun, þayet zengin veya fakir de olsalar (adil
olun), &ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah, ikisine daha yakýndýr.
&Ouml;yleyse hevanýza uymayýn, ger&ccedil;ekten adil olun ve eðer
tevil ederseniz ya da &ccedil;ekinirseniz, muhakkak ki Allah
yaptýklarýnýzdan haberdar olandýr.&rdquo; (Nisa, 135) &ldquo;Ey iman
edenler, Allah i&ccedil;in adaleti ayakta tutan þahitler olun, bir kavme
karþý olan kininiz size su&ccedil; iþletmesin, ancak adalet
&uuml;zerinde olun, adil davranýn; o, takvaya daha yakýndýr. Allah'tan
korkun, þ&uuml;phesiz Allah, yaptýklarýnýzý haber almaktadýr.&rdquo;
(Maide, 8) D&uuml;r&uuml;st kimseler, hi&ccedil;bir nedenle yalan
s&ouml;ylemez, doðrularý gizlemez; hatta &ouml;yle ki gerektiðinde
kendisinin, anne babasýnýn, en yakýnlarýnýn aleyhinde bile olsa,
d&uuml;r&uuml;st olmalý, ger&ccedil;ekleri s&ouml;ylemelidir. Ýþte
b&ouml;yle kimseler, takva sahipleri olarak Rab&rsquo;lerinin rýzasýný
kazanacaklardýr. D&uuml;r&uuml;stl&uuml;k, insanýn cevheridir; o
kimde bulunuyorsa o kimse, týpký i&ccedil;erisinde kandiller yanan,
etrafýna ýþýklar daðýtan, uzaktan bile
g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ð&uuml;nde &ccedil;ok g&uuml;zel
g&ouml;r&uuml;nen aydýnlýk bir saraya benzer.
D&uuml;r&uuml;stl&uuml;kten mahrum olan kimseler de, ýþýklarý
s&ouml;nm&uuml;þ, harabe olmuþ, insaný &uuml;rk&uuml;ten, itici ve
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soðuk bir eve benzerler. Y&uuml;ce Allah (cc), d&uuml;r&uuml;st
olmadýklarý i&ccedil;in ger&ccedil;ekleri gizleyenleri k&acirc;firler ve
zalimler, d&uuml;r&uuml;st olmayýp kiþilere g&ouml;re
ikiy&uuml;zl&uuml; davrananlarý m&uuml;nafýk,
d&uuml;r&uuml;stl&uuml;ð&uuml; &ouml;nemsemeyen, istediði gibi
hareket edenleri fasýklar olarak vasýflandýrýrken
d&uuml;r&uuml;stl&uuml;ð&uuml; bir karakter haline getirmiþ olanlara
da M&uuml;sl&uuml;manlar demiþ onlara, emrolunduklarý gibi doðru
olmalarýný bildirmiþtir. D&uuml;r&uuml;st kimseler, kendilerine verilen
bir emanete ihanet edemez, hak sahiplerine haklarýný verir ve þahitliði
gizleyemezler. B&ouml;ylece d&uuml;r&uuml;stl&uuml;klerinden dolayý
insanlarýn g&uuml;ven ve sevgisini kazanýrlar, saygý duyulurlar. Ýþte
onlar, ahlaký g&uuml;zel olan, saygýn ve d&uuml;r&uuml;st kimselerdir.
Saygý, ahlak ve d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k, birbirlerini tamamlayan
&uuml;&ccedil; g&uuml;zel haslettir. Bunlarýn &uuml;&ccedil;&uuml;ne
bir arada sahip olanlar, insanlarýn en g&uuml;zelleri, en iyileri, en
saygýn olanlarýdýrlar. Bunlardan biri olmazsa kiþi eksiktir demektir, bu
nedenle aslolan her &uuml;&ccedil; sýfatý birden &uuml;zerinde
bulundurmaktýr.
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