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108. SOHBET 

BUGÜNKÜ ŞARTLARDA İSLÂM’I NASIL YAŞAMALIYIZ? (II) 
 

I) Plânlı ve programlı çalışmakla işe başlamak gerekir: 
1. Günlük, haftalık, aylık, yıllık, birkaç yıllık, ömürlük,  plân ve program yapmak, 
2. Yapılan plân uygulanabilir olmalıdır, 
3. Plânda ilme, bedene, aileye, işe, dostlara ve tebliğe vakit ayrılmalıdır, 
4. Her gün kendimizi gün boyu murakabe etmeli, denetlendiğimizi bilerek kendimizi denetlemeliyiz, 

akşam da günün muhasebesini yapmalıyız.  
 Zamana galip olmayanlar işlerine galip olmayanlardır. Zamana galip olmak zamanı plânlamakla başlar, 
uygulamakla devam eder ve denetlemekle esas maksat elde edilir. Esas maksat verimdir, semeredir, eserdir. 
Hakka kulluk ve halka insanlık yapabilmek için ömrü, zamanı plânlamak gerekir. Mü’minin âdeti Allah’ın 
âdetidir. Mü’min daima Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmaya dikkat etmelidir. Allah’ın ilk yarattığı bize nisbetle ilk 
yaptığı kaderi tesbit için yani plânı yapmak için kalemi yaratmasıdır. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.):  

كْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا كْتُبُ؟ قَالَ: أ كْتُبْ. فَقَالَ: مَا أ هُوَ كَائِنٌ   إلَي االٔبَدِ"           " انَّ أوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ فَقَالَ: أ  

 “Şüphesiz Allah’ın yarattığı şeyin ilki kalemdir. (Allah Teâlâ kaleme) : Yaz! buyurdu. (Kalem) : Ne 
yazayım? dedi. Allah Teâlâ: Kaderi yaz; olanı ve ebede dek olacak her şeyi yaz! buyurdu.”1 buyurmuştur. 

Diğer hadîs-i şerîfte de Allah’ın gökleri ve yerleri yani kâinâtı yaratmadan elli bin sene önce 
yaratılacak her şeyin plânını yaptığı bildirilmiştir.2 

 Zaman, hayatın, ömrün kendisidir. Ana sermaye zamandır. İşte bu sermayenin kıymetini bilmek 
gerekir. Zamanı değerlendirmek değerli işler yapmakla olur. 

 Dünyada plânlar, insanın dünyadaki konumuna göre yapılmalıdır. İnsan bu dünyada yolcudur. 
İnsanın dünyada kalacağı süre bir yolcunun yolculuk sırasında konaklama süresi kadardır. Bu konaklama 
süresinde de  ebedî olan cennet kazanılacaktır. Bu kısa zamanı bereketli ve faydalı bir şekilde 
değerlendirebilmek için zamanımızı plânlamamız gerekir. Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle demiştir: 
Rasûlullah (s.a.s.) benim omzumu tuttu ve bana: 

  " كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأنَّكَ غَرِيبٌ أوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. "                                               

 “Dünyada tıpkı bir garip hatta bir yolcu gibi ol/davran.” buyurdu. 
 Abdullah b. Ömer (r.a.) de şöyle dermiş: 

 “Akşama kavuştuğunda sabahı bekleme (hemen yürü, zamanım yok deme, durma). Sabaha 
çıktığında da akşamı bekleme (nasıl olsa daha gençsin, hele vakit var deme). Sağlıklı günlerinde, 
hastalanacağın vakit için, hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al!”3  

 Plân yaparken ideal unutulmamalı, realite de inkâr edilmemelidir. Önce iyi yetişmiş kaliteli insan, 
sonra plân, daha sonra imkan…Ancak iyi yetişmiş bir kaliteli insan uygun bir plân yapar ve bu plânın 
uygulanması için gerekli imkanını da bulur ve değerlendirir.  

                                                   
1	Tirmizî,	Kader,	17.	
2	Tirmizî,	Kader,	18.	
3	Buhârî,	Rikâk,	3;	Tirmizî,	Zühd,	25.	
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II) Bir cemaat içinde olmak ve bir görev almak:    
Cemaat: Akîdesi Ehl-i Sünnet, ameli İslâm Fıkhına uygun, gayesi içe dönük, İslâm’ın Müslümanların 

bütününde uygulanması, dışa dönük İslâm’ın bütün insanlara tebliğ edilmesi olan, diğer İslâmî cemaatlerle 
sürtüşmeyen ve onlara düşman olmayan en alt seviyede iman ve amelle ilgili helal ve haramları bilen, İslâm 
ahlâkı ile ahlâklanmaya dikkat eden, lideri Hz. Peygamber’i, cemaati de Ashâb-ı Kirâm’ı izlemeye çalışan 
fertlerden oluşan Müslümanlar topluluğudur.   

Cemaatin önemini anlamak için şu âyetlere ve hadislere bakmak yeterlidir:   Allah Teâlâ şöyle 
buyuruyor: رَّقُوا."   تَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَميعًا وَلَا تَفَ"يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا ا

                                                                                                   
“Ey iman edenler! Allaha karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının.  Ona layık 

olduğu tazimi gösterin ve ancak O’na teslim olan müslüman olarak ölünüz. Hepiniz toptan  Allahın ipine 
(dinine) sımsıkı sarılın bölünüp ayrılmayın.”4    

Hz. Peygamber (s.a.s.) ise şöyle buyurur:  
بَ وعَلَيْکُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ إنَّ الشَّيْطَانَ ذِىٔبُ الْإنْسَانِ كَذِىٔبِ الْغَنَمِ يَأخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالشَّاذَّةَ وَإيّاكُمْ وَالشِّعَا" 

                       وَالْمَسْجِدِ."                                                       

    “Muhakkak ki şeytan, ayrılıp yalnız kalan koyunu yakalayan kurt gibi (ayrılıp yalnız kalan) 
insanın da kurdudur. Ayrılmaktan ve ayrı kalmaktan sakının! Cemaate, (bütün cemaatlerin oluşturduğu 
İslâm) toplumuna ve mescide  bağlı kalın ayrılmayın.”5 

"يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَالشَّيْطَانُ مَعَ مَنْ خَالَفَ يَرْكُضُ. "     

  “Allah’ın eli cemaatle beraber, şeytan ise cemaatten ayrılıp muhalefet edenle beraberdir.”6 

Cemaat içinde bir görev almayı gerekli kılan şu âyet-i kerîme de önemlidir:  

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللَّهِ    للهِيَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُونُوا اَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّنَ مَنْ اَنْصَارى اِلَى ا "
             " فَاَصْبَحُواظَاهِرينَ. فَاَيَّدْنَاالَّذينَ امَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْفَامَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنى اِسْرَائلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ 

“Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havârîlere: Allah'a (giden 
yolda) benim yardımcılarım kimdir? demişti. Havârîler de: Allah (yolunun) yardımcıları biziz, demişlerdi. 
İsrailoğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına 
karşı destekledik. Böylece üstün geldiler."7 

 Bu âyetten çıkarılan sorumluluğu yerine getirebilmek için üç şey gerekir:  

1) Hakk’ı tanıtan bir lider, 

2) Hakk’ı tanıyan ve lidere itâat eden bir topluluk, 

3) Görev alan ve görevini yerine getiren görevli. 

 Bu âyet-i kerîmeye göre bu üç şart yerine getirilince Allah Teâlâ’nın yardımı gerçekleşecek ve 
zafer kazanılacaktır.  

Aşağıdaki şu âyet-i kerîmede davamızın başarıya ulaşması için ne yapmamız gerektiği ve kimlerle 
beraber olmamız gerektiğine işaret edilmektedir: 

" .يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقينَ"   

                                                   
4	Âl-i	İmrân	sûresi,	3:102-103	
5	Ahmed,	V,	233,	243.	
6	Heysemî,	Mecmeu’z-Zevâid,	V,	218.	
7		Saff	sûresi,	61:14	
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“Ey iman edenler! Allah’tan korkun (saygılı olun) ve sâdıklarla beraber olunuz.”8 

Bu âyet-i kerîme önce itaat edip isyan etmemek, zikredip unutmamak ve şükredip nankörlük 
etmemek manasında olan Allah Teâlâ’dan korkma emredilmekte sonra da Ensâr’a, imanlarında, 
davalarında sadâkat gösteren Muhâcirler’le beraber olun ve onların davalarına destek olun diye 
emredilmektedir. Âyetin nüzûl sebebinin özel oluşu, hükmün bize yüklediği sorumluluğun genel oluşuna 
mani değildir kaidesine göre bu âyet Ensâr’ın şahsında bütün müslümanlara bir emirdir. 

 

Cemaatte dikkat edilmesi gerekli hususlardan bazıları şunlardır: 

1. Her konuyu İslâm’a, ilme götürmek, münakaşa etmeyip ya müçtehitlere veya müçtehitlerin 
usûliddîn ve usûl-ı fıkha göre fürû’ kitaplarına müracaat etmek, 

 2. Cemaatin bağlılarını eğitecek bir eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, 

 3. İşlerin istişaresi yapılmalı, karar altına alınmalı ve uygulamaya konulmalı; 

 4. Aleyhimize de olsa Hak yolda olduğu müddetçe lidere itâat edilmeli;  

 5. Herkese güven telkin edebilen ilmî güce, şuur ve uyanıklığa ulaşmalı;  

 6. Cemaatin saflarının herkese açık olması; 

7. Hükümlerde ilim, uygulamada disiplin ve fedakârlık, amelde ahlâk, başkalarına karşı tavırda 
müsamaha esas olmalıdır. 

 Bu ideal bir cemaatin dikkat etmesi gerekli olan prensiplerinden bazılarıdır. Şüphesiz biz ideal bir 
cemaat olamadık diye vazgeçmek değil, ideale doğru adım adım ilerlemek, davada ciddi olmak, 
birbirimize yardım etmek ve bu ideallere ulaşmaya gayret etmek gerekir.  

 

Alınacak Dersler:   
1. Başarının sırrı planlı çalışmadadır. Bundan dolayı da Müslüman hayatını planlayarak yaşamalıdır.  

2. Cemaatten ayrılmamak gerekir.  

3. Cemaat, Kur’an ve Sünnette yolunu bulan sırat-ı müstekim ehli olmalıdır. 

4. Cemaat içinde yer alırken, aynı zamanda bir göreve de talip olmak gerekir.  

5. Cemaati ayakta tutan iksir “itaat” kültürüne sahip olmaktır.   

Ödev:  
Aile efradınızla bu dersi müzakere ve mütalaa ediniz.  

 

 

                                                   
8	Tevbe	sûresi,	9:119	


