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Ders : 16  
Konu : Hayırda Yarışmak  

ْقتَِصٌد َوِمْنهُْم ثُمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتَ  اَب الَِّذيَن اْصطَفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنهُْم ظَالٌِم لِّنَْفِسِه َوِمْنهُم مُّ

 اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيرُ َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن 

           ''Sonra Kitab'ı kullarımızdan seçtiklerimize miras olarak verdik.İşte onlardan kimi 
nefislerine zulmeder,kimi de ortadadır,kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için  
yarışır.İşte büyük fazilet budur.'' 1 
             Abdullah b. Abbas (r.a)’a göre; Allah'ın Kur'ân'ı miras olarak verdiği seçkin kullarından 
maksat, Ümmet-i Muhammed'dir. Çünkü Allah, onları diğer ümmetlerden üstün kılmış, onları vasat 
bir ümmet yapmıştır ki, insanlar  hakkında şahit olsunlar.2 
     Bu âyet-i kerîme’de iki hususa dikkatlerimiz çekilmektedir:   
     a- Kur’an, biz müslümanlara miras bırakılmıştır.        
         Çünkü Kur’an, insanı bâtıldan hakk’a, dalâletten hidayete, zulümden adâlete ulaştıran, dünya 
ve ahiret saadetinin yegane rehberidir. Yüce Allah, Kur’an’la amel eden, hayatını O’na göre tanzim 
edenleri yüceltir.Peygamberimiz (s.a.v.): 

         
   ’’Şüphesiz ki Allah, bu kitap (Kur’an) ile bazı toplulukları yüceltir, bazılarını da alçaltır.’’3  
                  Bu sebepledir ki; en hayırlı insan Kur’an’ı öğrenen, onunla amel eden ve başkalarına 
öğretendir. Hz.Ömer (r.a.) şöyle demektedir: 
      ’’Kur’an’ı öğreniniz ki onunla tanınasınız. Onunla amel ediniz ki onun ehlinden olasınız.’’Hasan-ı 
Basri ise: 
       ’’Kim ne olduğunu bilmek isterse kendini Kur’an’a arzetsin.(inancı, ameli ve davranışları 
Kur’an’a uyuyor mu baksın?)’’ 
            Bir inanç ki; sarsılmaz, ne tayfun ne tûfânla; 
            Güçlenir, sabır denen, en zorlu imtihanla. 
            Bir inanç ki beslenir, her nefeste îmanla, 
             Sonsuzlara tâc olur, Kur’an’ı yaşadıkça... 
                           Bir dünya ki; ne açlık, ne cinayet, ne savaş 
                            Ne kan ağlayan mazlum, ne gözlerde damla yaş. 
                            Bir dünya ki; ufuklar, ağarır yavaş yavaş; 
                            Sabahlar müjdelenir, Kur’an’ı yaşadıkça... 
                                                                          (Cengiz Numanoğlu) 
      b-Amel bakımından mü'minler üç gruptur: 
            1-Nefsine zulmedenler: 

 Kur'ân'a göre amel etmeyenler, itaat yerine isyan edenlerdir. 

 Bu mirasa hakkıyla sahip çıkmayanlardır. 

 Namazlara,cemaate iştirak etmeyenlerdir. 

 Cihad etmeyen ve bu ibadete katılmayanlardır. 

 Kıyamet  günü hesabı çetin olanlardır. 

                                                           
1
 Fâtır sûresi, 32.âyet 

2
 Büyük Kur’an Tefsiri, Ali Arslan, C.13, sh.384. 

3
 Sünen-i Dârimî, C.6, sh.425. 
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               2-Muktesîd (ortada ) olanlar: 

 Cuma ve vakit namazlarını cemaatle kılanlardır. 

 Ama cihada iştirak etmeyenlerdir.(Etliye-sütlüye karışmayanlar.) 
    3-Hayra koşanlar: 

 Hayırda öne geçmek için yarışanlardır. 

 Kur'ân'a uygun hareket eden ve başkalarını yöneltenlerdir. 

 Cihada koşan ve Allah yolunda devamlı hizmetlere devam edenlerdir. 

 Bütün işlerini Allah'a emanet edip,O'nun rızasını kazanmak için çalışanlardır.4. 

 Hayırda öne geçenler; imam olurlar ki, asıl peygamberlerin varisleri bunlardır. 

 Yaptıkları şeyi, sırf Allah rızası için yapıp, amellerini günahlardan tamaman 
ayıranlardır.5 

 Kitaba gerçek mânâda varis olanlar ve sünnete uyanlardır. 

 İslâmı tebliğ için,mallarından zamanlarından tasarruf edenler. 

 Ümmetin üyiliği için yarışan ve ümmetin en makbul insanlarıdır. 

 Yeryüzünün muhlisleri ve muhsinleri bunlardır. 

 Yaptıkları şeyi, sırf Allah rızası için yapıp, amellerini günahlardan tamaman 
temizleyenlerdir. 

 İşte bunlar,salih ameller işlemişler, zulmedenleri ve muktesidleri geçmişlerdir. Hayırları 
sebebiyle derecelere yükselmişlerdir. Bu da Allah'ın izniyle,kolaylaştırmasıyla ve 
tevfikiyle olmuştur. 

               Âyetteki ''Biiznillah'' tabiri,bu mertebeye varmanın zor olduğuna işaret etmektedir.Ancak 
Allah'ın yardımı olursa, insanın bu mertebeye ulaşılabileceğini beyan etmektedir.6 
               Biz hayırda yarışan cihad cemaatiyiz,teşkilâtıyız. Bu üçüncü grupta olan insanlar olmalı ve 
tüm imkânlarımızı bu yolda olmaya devam etmeliyiz. Çünkü yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

ْسَتِبُقوْا اْلَخْيَراتَفا  

             ’’(Ey mü’minler!)Siz hayır işlerinde yarışın.’’7   
        Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

 
         ’’Bir iyiliğe öncülük eden kimseye, o iyiliği yapanın ecri gibi sevap varır.’’8 Diğer bir hadîs-i 
şerifte ise:  

     

  

 

 
                                                           
4 Tefsîru’l-Kur’an, Ebu’l-Leys Semerkandî, C,5, sh.165-166 
5 Tefsîr-i Kebîr, Fahrüddin Razî, C.18, sh.409. 
6 Büyük Kur’an Tefsîri, Ali Arslan, C.13, sh.385. 
7 Bakara sûresi, 148.âyet. 
8 Riyazü’s-Sâlihîn Terc. C. 2,sh.29. 
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   ’’İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona 
uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, 
kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey 
eksilmez’’ 9  buyurulmaktadır. 
       Tüm insanlığın dünya ve âhiret saadeti için hayırda yarışan ve bu yolda cihad eden bir teşkilatın 
mensupları olarak; bütün çalışmalarımızda niyetlerimizin halis, amellerimizin salih olmasına dikkat 
etmeliyiz. Resûlullah (s.a.v.): 

  
       ’’Ameller niyetlere göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır’’10 buyur- 
 maktadır. 
        Öyleyse yaptığımız bütün çalışmalarımızda şunlara dikkat etmeliyiz: 
         1-Yaptığımız işlerin karşılığını Rabbimizden  bekleyelim. Hiç kimseden ‘’aferin’’ beklemeyelim. 
’’Ben yaptım, takdir eden  olmadı’’ demeyelim. 
         2- Kabiliyet ve kapasitemizi bu davada kullanalım ve geliştirelim. Davamız için neye gücümüz 
yetiyorsa, hangi imkanımız varsa onu değerlendirelim. 
         3-Hiçbir çalışmamızı plansız-programsız ve baştan savma yapmayalım. İhmal etmeyelim.  
         4-Hayırda yarışırken; engelleyen ,problem üreten deyil, yardımcı olan, çözüm üreten olalım ve 
mazeretlerin arkasına sığınmayalım. Unutmayalım ki:’’İman varsa, imkân da vardır.’’ 
         5-Mes’elelerimizi, problemlerimizi konuşalım ama; çözüm bulmak, problemi halletmek için 
gayret edelim. 
          6-Büyük gayeleri, ana hedefleri ve temel prensipleri esas alalım, unutmayalım. Teferruatta 
boğulmayalım. 
          7-Hizmetlerde aksama olduğu zaman, başkalarını suçlamak yerine kendimizi hesaba çekelim 
ama asla hizmetlerden geri çekilmeyelim.11                                               
          Unutmayalım ki dünya hayatı baştan sona kadar mücadeleden ibarettir. Hayata anlam 
kazandıran, dünyayı yaşanır hale getiren; Rabbimizin rızasını kazanma arzusu ve davamızın verdiği 
gayrettir. Bu gayretle, Hakkın rızası ve tüm insanlığın kurtuluşu için koşturmalıyız. İkbal’in ifadesiyle 
yeniden tefekkür edelim: 
          Resûlullah (s.a.v.)’in şu mübarek müjdesiyle sevinelim: 

 
          ''Birinin Allah yolunda mücahitler safında durması, Allah katında altmış sene ibadet 
etmesinden daha faziletlidir.''12  
                                               Ateşe düşmeyen çıra, yanar mı?          
                                               O ateşe yanan, gayrı söner mi? 
                                               Dost’a giden, yarı yoldan döner mi? 
                                               Sabır sınavıdır, ömür dediğin... 

                                                                   (Cengiz Numanoğlu) 

Not:1-Bu hafta; ‘’Bir iyiliğe öncülük eden...’’ hadisini manasıyla beraber ezberleyelim. 

        2-Niyetlerimizi ve amellerimizi gözden geçirelim. 

        3-Nefis muhasebesi yapalım. 

        4-Bu konuyu evlerimizde kısaca işleyelim.          

                                                           
9 Sahih-i Müslim Terc. C.10, sh.667. 
10 Riyazü‘s-Sâlihîn Terc. C.1,sh.90-91. 
11 Huzur Sohbetleri, Halil Atalay, sh.209-211. 
12 Terğîb ve Terhîb, C.3, sh.163. 


