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109. SOHBET 

BUGÜNKÜ ŞARTLARDA İSLÂM’I NASIL YAŞAMALIYIZ? (III) 

 

III. Günlük İbadet ve Zikirlere Dikkat Etmek: 
 1. Önce günahlardan ve tembellikten tövbe etmek, 

 2. Temizliğe son derece hassasiyet göstermek, 

3. İmkan dahilinde cemaatle namaza devam etmek, 

4. Her gün zikirden nasiplenmek; bunun için de bir sayfa da olsa her gün Kur’ân-ı Kerîm’den bir 
miktar okumak, günlük zikir ve Evrad-ı Şerifi okumak,  

5. Gündüzleri kuşluk namazına ve geceleri de teheccüd namazına dikkat etmek, 

6. Haftalık Pazartesi ve Perşembe günleri imkan nispetinde oruçlu olmaya çalışmak, 

7. Zaman zaman umre yapmak ve hacca gitmek, 

8. Günün sonunda muhasebe düşüncesiyle ne idim, ne oldum ve ne olmam lazımdı diye tefekkür 
etmek. 

 

IV. Salih, sâdık arkadaş ve gerçek dost edinmek: 
Bunun önemini anlamak için şu hadis-i şerîfe bakmak yeterlidir: 

 اَلرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. 
“İnsan, dostunun dini üzere hareket eder (dostunun yaşayışından tesirlenir.) O halde her biriniz 

dost edineceği kimseye baksın (dikkat etsin)!”1 

Her yerde, evde, işte,  okulda, sâlih arkadaş edinmek. Belli şeyleri yapmada, nasihatleşmede, 
sevinçte ve tasada yardımlaşmak üzere sözleşmek ve ahde sadık kalmak gerekir. 

Günah ehlinin bizi kuşatmasından  kurtulmanın çaresi sevap ehlinin bizi kuşatmasını sağlamaktır. 
İşte bundan dolayı sâlih arkadaş çevresi oluşturmamız, varsa onlarla birlikte olmaya özen göstermemiz 
gerekir. 

 

V. Birbirimize nasihatte bulunmak ve diğer insanları da İslâm’a davet etmek:  
Önce kendimize nasihatte bulunmak, sonra İslâm’ın Müslümanlar arasında uygulanmasına dikkat 

etmek, daha sonra da Müslüman olmayanlara davette bulunmak gerekir. Çünkü en güzel davet 
Müslümanda İslâm’ın görülmesi yani fiilî davettir. Müslümanın müslümana karşı görevlerinden birisi de 
karşılıklı nasihatte bulunmalarıdır. Çünkü nasihat, muhatabın hayrını istemektir. Bir müslümana, 
kardeşleri olan diğer Müslümanların dünya ve âhiret hayırlarını yani mutluluklarını istemesi vaciptir. Hz. 
Ömer (r.a.): “Nasihatçileri olmayan ve nasihati sevmeyen kavimde hayır yoktur.” der.2 Hz. Peygamber 
(s.a.s.) Sahabeden biat alırken birbirlerine nasihat etmek şartıyla biat alırdı. Zira nasihat İslâm’ın ve 
Müslümanların maslahatlarını istemektir.  

İslâm’a davet de Müslümanın kendisi için istediği imanı insan kardeşleri olan kâfirler için istemek 
zorunluluğunun neticesidir. Davet ederken de şefkatin ve sorumluluğun gereği düşüncesiyle davette 
bulunmak, bunu da cemaat olarak plânlamak gerekir. Devamlı bu görevi yapan, aylarını, ayını, haftasını ve 
haftanın belli bir gününü davet için ayıran kimseler diye görev bölümü yapılması uygun olur. 

                                                   
1 Ebû Dâvûd, Edeb, 19; Tirmizî, Zühd, 45. 
2 Muhâsibî, Risâletü’l-Müsterşidîn, (tah. Abdulfettah Ebû Ğudde), s. 120. 
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VI. Her gün tövbe ve istiğfar etmek: 
Tövbe ve istiğfar Rabbimizin bize bir emridir. Kim bağışlanmayı istiyorsa tövbe etmelidir. Çünkü 

Allah Teâlâ aşağıdaki âyetlerde istiğfâr ve tövbe hakkında şöyle buyuruyor: 

ضْلٍ فَضْلَهُوَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤتِ كُلَّ ذى فَ  
 “Ve Rabbinizden mağfiret dileyiniz, sonra da ona (ihlâsla) tövbe ediniz ki Allah sizi tayin edilmiş 
bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatsın ve her fazilet sahibine kendi   fazl (u kerem)ini versin.”3  

غَفُورًارَحِيمًا للهَيَجِدِ ا للهَيَسْتَغْفِرِ ا  وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ    
 “Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok 
bağışlayıcı ve merhametli bulacaktır.”4  

.                    تَدىوَاِنّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْ  

“Şu da muhakkak ki ben, tövbe eden, iman eden ve sâlih amel işleyen, sonra  (ölünceye kadar) 
doğru yolda (tövbede, imanda ve sâlih amelde devam edip) giden kimseyi bağışlarım.”5 

Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:  

مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ الَيَحْتَسِبُ لَهُ للهُمَ الْإسْتِغْفَارَ جَعَلَ امَنْ لَزِ  

“Kim istiğfâra yapışır (devam edip dilinden düşürmez) ise, Allah ona her darlıktan bir çıkış, her 
üzüntüden kurtuluş ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.”6 

Önce yanlış anlayış ve yanlış davranıştan, sonra da yanlış arkadaş ve yanlış çevreden tövbe etmek 
gerekir. Şu da bir gerçektir ki hak ve doğru bilinmeden batıl ve yanlış anlaşılmaz. İnsan ömür boyu batılı 
öğrense Hakk’a ulaşamaz. Ama Hakk’ı bilirse onun dışındakilerin batıl olduğunu anlaması kolaydır. 
İşlediği günaha hemen tövbe etmeli ve onu affettirecek güzel bir iş yapmalıdır.  

 
VII. Kâmil mü’minin özelliklerini kazanmaya çalışmak: 
 
Bunun gerçekleşmesi için şunlara dikkat etmek gerekir: 
1. Önce kâmil mü’min olmanın önemini, gerekliliğini ve bunu Allah Teâlâ’nın istediğini, bu 

özellikleri elde etmenin  mümkün olduğunu, her gün bunları elde etme gayretinde olmanın 
gerekliliğini bilmek ve inanmak, 

2. Sonra kendimizi tanımak gerekir. Bunun çaresi kendimizi örneklerle kıyas etmektir, 
3. Kâmil ve mükemmil/kemale erdirici olanlardan istifade etmek, 
4. Bu düşüncede olanlarla beraber olmak ve gayret etmek, 
5. Allah Teâlâ’dan gafil olmamak, Kur’ân-ı Kerîm’den istifade etmek ve her konuda 

Peygamber Efendimiz’in örnekliğini bilip O’nu izlemek, hayatta olan salihlerden istifade  etmek 
feyizlenmek.  

                                                   
3 Hûd sûresi, 11:3 
4 Nisâ sûresi, 4:110 
5 Tâhâ sûresi, 20:82 
6 Ebû Dâvûd, Salât, 361; İbn Mâce, Edeb, 57. 
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Alınacak Dersler:   
1. Müminin her anı Allah’ı zikretmek olmalıdır. 
2. Arkadaş olarak samimi inanan insanlar seçilmelidir. 
3. Müslümanlar iyi, güzel ve faydalı şeyleri kardeşlerine nasihat etmelidirler. 
4. Müslüman hata etmiş ve kusur işlemiş olabilir. Hatadan tövbe ve istiğfar ederek dönmelidir. 
5. Hedef olgun ve eksiksiz bir müslüman olmaktır. Bunun için de yetişkin insanları örnek 

almak gerekir.  

Ödev:  
Dersi kendi aileniz içinde de müzakere ederek onların da istifade etmesine vesile olunuz.  

 


