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Ders : 43 

 

Konu: İYİ MÜSLÜMAN 2 

 

6. İmanda, İbadette, Hayırda ve Hayra Hizmette Devamlıdır 

 

Bir şeyi elde etmek önemli, elde edileni devam ettirmek daha önemlidir. Dünya ve 

ahiret mutluluğunu isteyen Müslümanın elbette öncelikle imanda, imanın gereği olan 

ibadette, sonra da Müslümanı kemale ulaştıran hayırda ve hayra hizmette devamlı olması 

yakışandır. İşte bundan dolayıdır ki, “Amellerin Allah’a en sevimli olanı hangisidir, 

sorusuna:  

َما َعأ ِ أَدأَوُمَها َوإِنأ قَلَّ َوأَنَّ أََحبَّ اْلأ  ِل إِلَى اَّللَّ

“Amellerin Allah’a en sevimli, olanı az da olsa devamlı olanıdır” buyurmuştur. 
(Buhârî, Îmân, 32, Rikak, 18; Müslim, Müsafirin, 216-218)  

Şüphesiz bu hadisi şerifte zikredilen ameller, nafile olan amellerdir. Zira farzlarda az-

çok değil, ne emredilmişse odur.  

Bu devamlılık ne zamana kadardır? İman, hava gibi daimîdir, ibadetin de niyeti 

daimîdir, uygulaması zamanı geldikçedir, hayırda ve hayra hizmette gücü yettikçedir. Bütün 

bunlara kulluk diyoruz. Kulluğun temeli imandır, kemali salih amellerdir, hakkı ve sabrı 

tavsiyedir. Bununla ilgili Rabbimiz şöyle buyurmuştur: 

بُدأ َربََّك َحتَّٰى يَأأتِيََك الأيَِقيُن   َواعأ

“Rabbine, sana ölüm gelinceye kadar kulluk et!” (Hıcr, 15:99)  

Her yapılan, kalpte iman ve ihlas, bedende de sünnet, uygunluk içinde olursa makbul 

olur. Kıyamet günü makbul olan ameller, mizana konacaktır. Bu konuda Allah Teâlâ:  

ِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنفُ  ُمفأِلُحوَن َوَمنأ َخفَّتأ َمَواِزينُهُ فَأُولَٰ ئَِك ُهُم الأ َهنََّم َخاِلدُوَن فََمن ثَقُلَتأ َمَواِزينُهُ فَأُولَٰ ََ  َسُهمأ فِ  
“Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de 

tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî 

cehennemdedirler.” (Mü’minûn, 23:102-103)  

En büyük hayır, inandığı ve imanına göre uyguladığı İslâm’a davet hizmetidir. Zaten 

davet hizmeti, bu ümmete Allah’ın verdiği bir görevdir. İşte ayet-i kerimeler: 

نَ  أُمُروَن ِبالأَمعأُروِف َويَنأَهوأ ةٌ يَدأُعوَن إِلَى الأَخيأِر َويَأ نُكمأ أُمَّ ئَِك ُهُم الأُمفأِلُحونَ  َولأتَُكن ِمِّ َعِن الأُمنَكِر َوأُولَٰ  

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte 

kurtuluşa eren onlardır.”(Al-i İmran, 3:104)  

ِ وَ  ِمنُوَن بِاَّللَّ ُمنَكِر َوتُؤأ َن َعِن الأ أُمُروَن بِالأَمعأُروِف َوتَنأَهوأ تأ ِللنَّاِس تَأ ََ ِر ٍة أُخأ ا لَُّهم ُكنتُمأ َخيأَر أُمَّ ِِ لََكاَن َخيأرا ُل الأِكتَا لَوأ مَمَن أَهأ

ثَُرُهُم الأفَاِسقُوَن  ِمنُوَن َوأَكأ نأُهُم الأُمؤأ  ِمِّ

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten 

vazgeçirmeğe çalışır ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette 

daha hayırlı olurdu. (Aslında) onlardan iman edeler olmakla birlikte onların çoğu (dinden 

çıkmış) fâsıklardır.” (Al-i İmran, 3:110)  

Hayra doymayan mü’min, her gün hayır yapmalı ve hatta hayırda yarış yapmalıdır. 

Bu konuda Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“Kıyamet kopuyorken de olsa, elinde hurma fidan bulunan kimse-dikmeye gücü 

yetiyorsa- onu hemen dikiversin.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 191)  

 

7. Üstün Ahlâklıdır 

 

Müslüman, insanın üstünüdür. Üstün insan olan Müslümana da yakışan üstün ahlâktır. 

Kimin imanı kâmilse ahlâkı da kâmildir veya kimin ahlâkı kâmilse imanı da kâmildir. Bu 

konuda en güzel söz en güzelin sözüdür ki şöyle buyurmuştur: 



Ev Sohbetleri 
 

IGMG Ev sohbetleri 43 20140519 Iyi Müslüman 2  2 
 

 

 

َسنُُهمأ ُخلُقاا ِمنِيَن إِيَماناا أَحأ َمُل الأُمؤأ  أَكأ

“Müminlerin iman bakımından en kâmil olanı ahlâkça onların en kâmil olanıdır.”  
(Dârimî, Rikak, 74; Buhârî, Edeb, 38-39; Ebû Davûd, Sünnet, 14)  

الَقِ  َم َمَكاِرَم اْلَخأ  إِنََّما بُِعثأُت ْلُتَمِِّ

“Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Husnü’l-Hulk, 8)  

Ahlâkın üstünü, üstünün ahlâkıdır. En üstün insan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

olduğuna göre ahlâkı da en üstün ahlâktır. Demek ki üstün ahlâk, peygamber ahlâkı ile 

ahlaklanmaktır. 

Ahlak, eğer Kur’an-ı Kerîm’e ve Sünnet-i seniyyeye uygun ise üstün ahlâktır.  

Ahlâklı insan saygılı insandır. Ahlâk, önce Allah’a saygılı olmak sonra yaratıklara şefkatli 

olmaktır. Allah’a saygı, emirlerine çok önem verip emirleri yerine getirmek, yasaklarından 

son derece hassas olup yasaklarından uzak durmaktır. Yaratıklara şefkat, hem maddî 

huzurlarını sağlayacak imkânı sağlamak, hem de manevî huzurlarını sağlamak için iman 

etmelerine ve imanda sebat etmelerine sebep olmaya çalışmaktır. 

 

8. Zararsızdır 

 

İyi Müslümanın en alt derecelisi, kimseye kötülük etmeyen ve hiç bir kimseye zarar 

vermeyendir. Orta derecelisi, iyilik edendir; en yüksek derecelisi de kötülük edene bile iyilik 

edendir. Bu konuda en güzel tespit şu hadis-i şerifin belirttiği tespittir: 

ِلُم َمنأ  ِلُموَن ِمنأ ِلَسانِِه َويَِدهِ  الأُمسأ ِ   َسِلَم الأُمسأ اَهدَ َنفأَسهُ فِ  َطاَعِة اَّللَّ ََ ُر َمنأ َهَجَر الأَخَطايَا   َوالأُمَجاِهدُ َمنأ  َِ َوالأُمَها

 َِ   َوالذُّنُو

“Müslüman, Müslümanların o kimsenin dilinden ve elinden salim olduğu kimsedir. 

Mücahit, Allah’a itaat etmede nefsi ile cihat edendir. Muhacir ise,  Allah’ın yasaklarından 

hicret edendir.” (Buhârî, Îmân, 4-5, Rikâk, 26; Müslim, Îmân, 64-65; Ebû Davûd, Cihâd, 2; 

Tirmizî, Kıyâmet, 52) 
En çok hataya ve günaha düştüğümüz organımız dilimizdir. En çok günahı dilimizle 

işlemekteyiz. Dilini koruyan nerdeyse imanını da korur. İşte hadis-i şerif: 

 َمنأ َصَمَت نََجا

“Dilini tutan, kurtuldu.”  Tirmizî, Kıyâmet, 50; Dârimî, Rikâk, 5, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 

II, 159, 177)  
Allah’a karşı edepli olmak isteyen, ahirette zarardan korunmak isteyen, ya hayır 

konuşacak ya da susacaktır: 

 

ُمتأ  ا أَوأ ِليَصأ َيقُلأ َخيأرا ِخِر فَلأ ِم اْلأ ِ َوالأيَوأ ِمُن بِاَّللَّ  َوَمنأ َكاَن يُؤأ
“Kim Allah’a ve Kıyam  net gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da 

sussun.” (Buhârî Edeb, 31, 58, Rikak, 23; Müslim, Îmân, 74)  

 

9. Hassas ve Duyarlıdır 

 

İyi Müslüman, bütün Müslümanları bir vücut gibi görür, her organı koruduğu ve her 

organına faydalı olduğu gibi bütün Müslümanlara da aynı şekilde bakar ve davranır. Bu 

anlayışın kaynağı şu hadis-i şeriftir: 

ِهمأ  ِمنِيَن فِى تََوادِِّ ٌو تَدَاَعى لَهُ َسائُِر الأَجَسِد بِالسََّهِر َمثَُل الأُمؤأ تََكى ِمنأهُ ُعضأ َوتََراُحِمِهمأ َوتَعَاُطِفِهمأ َمثَُل الأَجَسِد إِذَا اشأ

ى  َوالأُحمَّ
“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir 

vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa 

ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66)  

İyi Müslüman, hem kendisine hem mü’min kardeşlerine de dua eder ve şöyle der: 
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يَماِن َوَل  ِ َوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا ِباِلأ خأ ِفرأ لََنا َوِِلِ اُءوا ِمن بَعأِدِهمأ يَقُولُوَن َربَّنَا اغأ ََ عَلأ فِ  قُلُوبَِنا ِغال ا ِلِّلَِّذيَن َوالَِّذيَن   تَجأ

ِحيٌم   مَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف رَّ

“Onlardan sonra gelenler derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce mü’min 

kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok 

şefkatli, çok merhametlisin!” (Haşr, 59:10)  

 

10. Bütün Müslümanları Kardeş Bilir ve Kardeşçe Davranır 

 

Allah Teâlâ, müminleri kardeş olarak ilan etmiştir. Kardeşlere karşı kardeşlik hukuku 

geçerlidir. Problem çıkınca aramızı ıslah etmeye çalışacağız ve bu konuda Allah’tan 

korkacağız. İşte bu konuda Allah’ı ilah ve rab kabul eden bütün müminlere çağrı: 

ِمنُوَن إِخأ  َحُموَن إِنََّما الأُمؤأ َ لََعلَُّكمأ تُرأ ِلُحوا بَيأَن أََخَويأُكمأ َواتَّقُوا اَّللَّ َوةٌ فَأَصأ  

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan 

korkun ki rahmete eresiniz.” (Hucurat, 49:10) 

Birbirimize merhamet edersek Allah da bize merhamet eder. Müminlere nasıl 

davranacağımızın en güzel ve yegâne ölçüsü şu hadis-i şeriftir: 

ِمُن أََحدُُكمأ َحتَّى يُِحبَّ ِْلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلنَفأِسهِ   َل يُؤأ

“Sizden biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş 

olmaz.” (Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71-72; Tirmizî, Kıyâmet, 59; Nesâî, Îmân, 19, 33; İbn 

Mâce, Mukaddime, 9)  

Mü’min, müminle üç günden fazla küs duramaz, kin tutamaz, sırt çeviremez, 

buğzedemez, kâfirleri dost ve genel idareci yapamaz, başka üstünlük ölçüsü koyamaz, 

Müslümana zulmedemez, fâsıkın haberine itibar edemez, ıslah ederken âdil davranır, 

müminlere düşmanlık eden diğer müminlere karşı Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşır, 

dönünce de adaletle muamele eder, birbirlerini alaya alamazlar, çirkin lakaplarla çağıramaz, 

müminlerin gizli yönlerini araştıramaz, sû-i zan edemez, ispat edemediği bir sözü 

söyleyemez, gıybet edemez, aşağılayamaz. 

Diliyle ve eliyle zarar veremez, kafirleri mü’min kardeşlerine tercih edemez. Bize 

gereken, müminlerin huzuru için dua etmek; karşılıklı haklara riayet etmek; sevinçlerini 

paylaşmak ve elemlerine ortak olmak; bize karşı suç işleyeni affetmek ve biz suç işlemişsek 

af dilemek; dostluk edene de düşmanlık edene de adâletle muamele etmek; milletle ilgili suç 

işleyenleri affetmeyip ceza makamına havale etmektir. 

İnançta tevhit, toplumda kardeşlik huzur getirir. Kim nerede, ne zaman mü’min 

olmuşsa kardeş bilmek, kardeşlere kardeşlik muamelesi yapmak, düşman muamelesi 

yapmamak, kim kimden takva yönünden üstünse, o kimse üstün kabul edilmelidir. Kardeşler, 

birbirlerinin sadece noksanlarını değil, güzel yönlerini de görme erdemini göstermelidirler. 

Mutlu olmayı, kardeşleri mutlu etmede aramalıdırlar. Vermenin tadını almanın tadına tercih 

etmelidirler.  

 

 

Zira Hak ve halk katında: 

فألَى َيا َخيأٌر ِمنأ الأيَِد السُّ  الأيَدُ الأعُلأ

“Veren al, alan elden üstündür.” (Buhari, Sahih, 5:248, H. No: 1338) 
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Alınacak Dersler: 

1. Az da olsa, nafile amellerden bir tanesini devamlı yapmaya çalışalım. Örneğin, duha, 

evvâbîn (akşam-yatsı arası kılınan nafile namaz) veya Teheccüd namazlarından birisini 

devamlı kılmak gibi. 

2. Şahsımızı güzel ahlakla süslemeliyiz.  

3. Ne zarar verelim, ne de zarar göreceğimiz yerlerde bulunmayalım. 

4. Müslümanlar olarak birbirimizi koruma ve kollamada duyarlıklı olmalıyız. 

5. Bütün Müslümanların tek bir nefis gibi olması gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız 

gerekir.  

 

 

Ödev: 

ِمنِ  َمُل الأُمؤأ كأ َسنُُهمأ ُخلُقااََ يَن إِيَماناا أَحأ  

“Müminlerin iman bakımından en kâmil olanı ahlâkça onların en kâmil olanıdır.”   
Hadis-i şerifinin lafzını ve manasını ezberleyiniz.  

 
 

 


