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107. SOHBET 

BUGÜNKÜ ŞARTLARDA İSLÂM’I NASIL YAŞAMALIYIZ? (I) 
 

Önce şu soruyu sormak gerekir, neden İslâm’ı yaşamak gerekir?  
Hem müslüman olduğumuz için hem de Müslüman ölebilmemiz için gerekir. Çünkü dünyanın 

huzuru imanlı olmaya, ahiretin ebedî huzuru imanlı ölmeye bağlıdır yani müslüman olmaya ve müslüman 
ölmeye bağlıdır. Demek ki dünyanın ve ahiretin kurtuluşu İslâm’dır. Zira kâinatın düzeni İslâm’la 
sağlanmaktadır. Kâinatın maddî düzeninde Allah Teâlâ’nın koyduğu kanun mevcuttur. Buna göre kâinatın 
her zerresi Müslümandır diyebiliriz. Dünyada yani karada ve denizde Allah’ın koyduğu kanunu insanlar 
bozduğu için karada ve denizde fesat yani bozulma ve huzursuzluk meydana gelmiştir. Bu durumu asırlar 
öncesinde Kur’ân-ı Kerîm şöyle belirtmiştir:  ".ِظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيْدِي النَّاس  

“İnsanların ellerinin işlediği/yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde fesat/ bozulma ortaya 
çıktı.”1 

Şu âyet-i kerîmede kâinatta olan düzenin İslâm olduğu belirtilmiştir:  ْأفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن
 Onlar Allah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Halbuki“ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ. 
göklerde ve yeryüzündeki (olan herkes ve her şey)ler isteyerek ve istemeyerek O’na (Allah’a) teslim olmuşlar ve 
O’na döndürülecekler.”2 

Bu âyetten şunu anlıyoruz ki kâinatın her zerresi Müslümandır. İşte bundan dolayı kâinatta düzen 
ve huzur var. İnsanlığın da böyle bir düzen ve huzura kavuşması için İslâm’a teslim olması yani müslüman 
olması gerekmektedir. Kâinattaki düzeni de koyan Allah, insanlığın dünya ve âhiret huzur bulması için 
İslâm düzenini de koyan aynı Allah’tır.  

Müslümanların dünya ve âhiret kurtuluşları Hakk’ı bilip Hakk’a uymaları ve batıllardan 
sakınmaları, diğerlerine örnek olmaları ve diğerlerine de İslâm’ı tebliğ etmeleri ve batıllardan 
sakındırmaları gerekmektedir. İşte bu durumu şu âyetlerden öğrenmekteyiz: 

تَكْفُرُونَ وَأنْتُمْ تُتْلَى  رِينَ. وَكَيْفَيَاأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنْ الَّذِينَ أوتُوا الْکِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ كَافِ
قَدْ هُدِيَ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. يَاأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا عَلَيْکُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيکُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَ

أعْدَاءً فَألَّفَ بَيْنَ قُلُوبِکُمْ عَلَيْکُمْ إذْ كُنْتُمْ تَمُوتُنَّ إلَّا وَأنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ 
كُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  اللهُ لَکُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ فَأصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأنْقَذَ

ذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّ أمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى
                                         بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.                      

“Ey iman edenler! Ehl-i Kitap olan kimseler (Hırıstıyan ve Yahudiler)den bir gurubuna (bile) uysanız 
onlar sizi imanınızdan sonra sizi kâfirler olarak geriye çevirirler. Nasıl kâfir olursunuz, Allah’ın âyetleri size 
okunurken ve Peygamber aranızda iken!. Kim Allah’a sımsıkı tutunursa sırat-ı müstakime ulaştırılır. Ey iman 
edenler! Allah’a hakîkî takva ile takvalı olun ve ölürken ancak Müslüman olduğunuz halde ölünüz. Allah’ın 
ipine topluca (ve toplumca) sımsıkı tutunun ve ayrılığa düşmeyin. Allah’ın üzerinizdeki (özellikle İslam) 
nimetini hatırlayınız. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizin arasını uzlaştırdı da O’nun 
nimetiyle birbirinizle kardeşler oldunuz ve siz ateş çukurunun kenarında iken oradan da sizi kurtardı. İşte 
böylece Allah size âyetlerini açıklıyor ki hidayet üzere devam edesiniz. (İşte bu hidayetin devamı için) sizi 

                                                   
1	Rum	sûresi,	30:41	
2	Âl-i	İmrân	sûresi,	3:83	
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hayra çağıran size marufu emreden, münkerden yasaklayan bir ümmet olsun. İşte onlar kurtulan kimselerdir. 
Kendilerine deliller geldikten sonra ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayınız ki onlara büyük azap vardır.”3   

 
Bu âyet-i kerimelerden elde edeceğimiz mesajlar özetle şunlardır:  
a) Küfürden kurtaracak çare Allah Teâlâ’nın âyetleri Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in 

sünnetidir. Kur’ân-ı Kerîm mutlak hakikat, Hz. Peygamber mutlak rehberdir. Kim Allah’ın 
Kur’an’ına ve Peygamber’ine tutunarak Allah’a tutunursa her konuda dosdoğru yola ulaştırılır.  

b) Hakka ve halka karşı yanlıştan korunmak ve her konuda hassasiyeti ifade eden Allah’a karşı 
takvalı olmak ve ölürken sadece Müslüman olarak ölmek emredilmektedir. 

c) Müslüman ölmenin çaresi Müslüman olmak, Müslüman olmanın yolu da Kur’ân-ı  Kerîm’in 
bütününe ve bütün bir toplumda uygulanmasına çalışmaktır. 

d) Allah Teâlâ’nın en büyük nimeti olan iman sayesinde kalplerin birbirleriyle uzlaştığını ve 
cehennemden kurtulduklarını bildirerek bu İslâm nimetinin kıymetini bilerek İslâm’a sımsıkı 
sarılmalarını ve böylece de hidayet üzere devam edebileceklerini bildirmiştir. 

e) İslam hidayetinin devamının sağlanması için hayra çağıran, marufu/İslam’ın ve aklın iyi dediğini 
emreden yani Müslümanların hayatına İslâm’ı hâkim kılan, münkerin/ İslam’ın ve aklın kötü 
dediğini  yasaklayan yani şirki ve Allah’a isyanı mahkum kılan bir teşkilatın olmasını 
emretmektedir.  

f) Deliller ortaya konduktan sonra sapılmasının hiçbir mazeretinin olamayacağı ve cezaya 
çarptırılacağı, herkesi bağlayan vahiy geldikten sonra ihtilaf ve fırkalaşmanın asla af 
edilemeyeceği vurgulanmaktadır.  

 

Mademki çare İslâm’dır işte önce İslâm’ı bilip uygulamak sonra bildirmek gerekir. Pekala ilim ne 
demektir? 

 

İLİM: 

1. Tarifi:  
İlim, bir şeyin mahiyetini idrak etmektir. İlim, eşyanın hakikatine uygun olana denir.4  
 

2. İlmin Önemi:  
a) Kur’an-ı Kerim’de ilk inen âyet ilimle ilgilidir. Bu ayette Allah Teâlâ,  ilim ve ilmin vasıtası 

ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: 

نَ مَالَمْ يَعْلَمْ. لْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَاإقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذى خَلَقَ .خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . إقْرَاْ وَرَبُّكَ الْأكْرَمُ .اَلَّذى عَلَّمَ بِا 
“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından (aşılanmış yumurtadan) yarattı. Oku! Rabbin, en 
büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.”5 

b) Dinimizde ilk farz da ilimdir:  

    .Bil ki Allah’tan başka ilah yoktur.”6 ayeti buna işaret etmektedir“ الله فَاعْلَمْ أنَّهُ الَ إلَهَ إلَّا .              
Dikkat edilirse âyette önce bil ifadesi geçmekte sonra tevhid yani iman ifadesi geçmektedir. 

Demek ki ilim imandan öncedir. Çünkü Allah’ı bilmeyenin imanı olur mu? 

                                                   
3	Âl-i	Imrân	sûresi	(3),	100-105.	
4	Cürcânî,	et-Ta’rîfât,	s.	155.	
5	Alak	sûresi	(96),	1-5.	
6	Muhammed	sûresi	(47),	19.	
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c)  İlim her müslümana farzdır:  

Zira Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 
 (İnanılması ve reddedilmesi, uygulanması ve terk edilmesi farz olanın)“ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَي كُلِّ مُسْلِمٍ.

ilmi(ni) talep etmek (bilmek, öğrenmek ve araştırmak) her Müslümana farzdır.”7  

Bu hadîs-i şerîfe göre âlim olan âlim olmayan herkese konumuna göre ilim farzdır. Bu konu ile 
ilgili Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: " .ْأغْدُ عَالِمًا أوْ مُتَعَلِّمًا أوْ مُسْتَمِعًا أوْ مُحِبًّا فَالَ تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِك"    
     “Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da dinleyen ol, ya seven ol, beşinci olma helak olursun.”8 

Bir şey, ister imanla ilgili olsun isterse amelle ilgili olsun inanılması farz ise o iman konusunu ve 
nasıl iman edileceğini, yapılması farz ise, hem o farzı hem de onun nasıl yapılacağını da öğrenmek de 
farzdır. Aynı şekilde yapılması vacip olan bir şeyi, hem o vacibi hem de o vacibin nasıl yapılacağını 
öğrenmek de vaciptir, sünnetse sünnettir. İnanılması küfür ve şirk olan bir konu ise, o küfür ve şirkten 
korunabilmek için o küfür ve şirki bilmek de farz olur. Bir şeyin yapılması haram ise onu bilmek ondan 
korunabilmek için farzdır. 

Özetle önce imanla ilgili helal ve haramları bilmek, sonra ibadet, ahlâk ve ahkâmı içine alan amel 
ile ilgili helal ve haramları bilmek gerekir. 

d) Kur’ân- Kerîm’de sadece ilmin artırılmasını istemek emredilmiştir:	  وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا"  

“De ki, ey Rabbim ilmimi artır!”9 

   e) Dinimizde ölünceye kadar her gün ilim öğrenilmesi emredilmiştir:  ِأطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْد  

 ”!Beşikten mezara kadar ilim arayınız (ilme talip olunuz)“     إلَي اللَّحْدِ    
Bu demektir ki ölünceye kadar plânlı bir şekilde her gün bir şeyler öğrenmemiz gerekmektedir. 

Çünkü her gün ilerlemek için ilimde ilerlemek gerekir. Zira ilimde ilerde olmayan hiçbir sahada ilerde 
olamaz. Zira her konuda gelişmek o konulardaki bilgilerimizi artırmakla mümkündür. İlmî gelişmeleri 
yakından takip etmeyen hiçbir konuda ilerleyemez. Sürekli her konuda kendini yenileyen bir toplum  

 مَنِ   اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ
“iki günü birbirine eşit olan zarardadır.”10 hadis-i şerifinin uyarısına da uymuş olur. 
f) İnsanı iman, mü’mini de ilmi yüceltir:   

Bu konudaki ölçümüz şu âyet-i kerimedir: "  ...ٍيَرْفَعِ للهُ الَّذينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات" 
“Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.”11  

Bu âyetle Allah Teâlâ, âlim olan mü’mini âlim olmayan mü’min üzerine üstün kılmıştır, bu da ilmin  
üstünlüğüne delalet eder. İlimden maksat, mükellefin din ile ilgili; ibadetlerinde ve insanlarla olan 
muamelelerinde yapılması vacip/farz olanı bilmeyi ifade eden şer’î ilim, Allah Teâlâ’yı ve sıfatlarını 
bilmeyi ifade eden ilimdir.12 Ayrıca İslâm’ın ve Müslümanların maslahatlarına olan bütün ilimlerin de 
öğrenilmesi bütün Müslümanlara farz-ı kifâyedir. Çünkü gayeye vâsıta olan şeyler de gaye hükmündedir ve 
lâzımdır. 

 g) İslâmî ilimleri öğrenip öğretme niyetiyle ilimle uğraşmak cihat çeşitlerinin en üstünüdür:  
 Bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

                                                   
7	İbn		Mâce,	Mukaddime,	17.		
8	Aclûnî,	Keşfu’l-Hafâ	ve	Müzîlü’l-Elbâs,	I,	149,	150.	
9	Tâhâ	sûresi	(20),	114.	
10	Şeybânî,	İbn	Ömer,	Temyîzü’t-Tayyib	mine’l-Hadîs,	s.162.	
11	Mücâdele	sûresi,	(58)	11.	
12	el-Askalânî,	İbn	Hacer,	Fethu’l-Bârî	Şerhu	Sahîhi’l-Buhârî,	I,	141,	Beyrut	ts.	
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فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ وَمَا كَانَ الْمُؤمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ " 
  لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“İnananlar toptan savaşa çıkmamalıdır. Her topluluktan bir taife dinde fıkıh tahsili yapmak (dinin 
inceliklerini iyice öğrenmek) ve milletlerini geri döndüklerinde uyarmak üzere geri kalmaları gerekli olmaz mı? 
Ki böylece belki yanlış hareketlerden çekinirler.”13 

Fiili cihatta şehid edilenlerin yerine diğer Müslümanlardan koymak mümkündür. Fakat ilim 
sahibinin yeri doldurulamaz. Bundan dolayıdır ki, Rasûlullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:  

مَوْتُ  عَالِمٍ     . الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ ال تُجْبَرُ ، وَثُلْمَةٌ ال تُسَدُّ , وَنَجْمٌ طُمِسَ ، مَوْتُ قَبِيلَةٍ أيْسَرُ مِنْ مَوْتِ   
“Âlimin ölmesi, tedavisi mümkün olmayan hastalık; kapanmayan gedik; ışığı sönmüş bir yıldızdır. 

Bütün bir kabilenin ölümü bir alimin ölmesinden daha kolaydır.”14  

 
3. Hangi konuları öğrenmek gerekir:  
İtikat, İbadet, Ahlâk, İnsanlararası Hukuk (Muamelat),Tarih, Günümüz ve Meslek itibariyle 

lehimizde ve aleyhimizde olan her şeyi bilmek. Özetle İslâm’ın ve Müslümanların maslahatına olan bütün 
ilimlerin öğrenilmesi İslâm Ümmetine ya farz-ı ayın ya farz-ı kifâyedir. 

Alınacak Dersler:   
1. Dünya ve içindeki her şeyin nizamı Allah (cc) tarafından temin edilmiştir. 
2. İslam, insanlığın kurtuluşudur. 
3. İnsanı Küfür karanlığından kurtaracak çare Allah Teâlâ’nın âyetleri Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. 

Peygamber’in sünnetidir. 
4. Bilmeden İslam kavranılamaz. 
5. Yapılacak iş ne ise onun bilgisine vakıf olmak da gerekir.  
6. Cihat ibadetinin çeşitlerinin en üstünü ilim talebinde bulunmaktır.  

Ödev:  
Ev sohbetinde yaptığınız bu dersi evinizde eş ve çocuklarınızla da müzakere ediniz.  

 

 

                                                   
13	Tevbe	sûresi	(9),	122.	
14	Süyuti,	el-Cemu’l	Cemaî,	1/22774,	H.	No:	4873	


