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120. SOHBET 

Cemaat Ruhuna Sahip Olmanın Alametleri	 
	

Bu	dersimizde,	cemaat	nasıl	olunur?	Cemaat	ruhu	nasıl	sağlanır?	Konularını	ele	alacağız.	Cemaat	

ruhuna	sahip	olmanın	bazı	alametleri	ve	 işaretleri	vardır.	Bunların	bir	kısmını	maddeler	halinde	 izah	

etmek	istiyoruz.		

1. Alamet:	 Cemaat	 içindeki	 insanlar	 kimseyi	 horlamamalı,	 başkalarının	 izzet	 ve	 hissiyatını	

rencide	edecek	hareket	ve	davranışlardan	şiddetle	kaçınmalıdır.	 الَ يُؤمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّي يُحِبَّ لِأخِيهِ مَا يُحِبُّ 

	kendisi	biriniz	“Sizden	yani	لِنَفْسِهِ için	 istediğini	kardeşi	 için	de	 istemedikçe	gerçek	mü’min	olamaz”	

(Buhari,	 1/21,	 H.	 No:	 12)	 düsturunu	 prensip	 olarak	 benimsemelidir.	 Çünkü	 İnsan	 kendisinin	

horlanması,	 izzet	 ve	 şerefi	 ile	 oynanması,	 alaya	 alınması	 nasıl	 hoşuna	 gitmiyor	 ve	 böyle	 bir	 hal	

karşısında	ciddi	bír	şekilde	öfkeleniyorsa	kendisi	de	başkalarının	gülünecek	veya	garipsenecek	hal	ve	

hareketlerini	nazarlara	vermemeli	ve	kardeşleriyle	olan	ittifak	ve	tesânüdünü	sarsmamalıdır.	

Bu	mes’ele	o	kadar	mühimdir	ki,	bir	rivayete	göre	Nebi	(sav),	İbn-i	Ümm-i	Mektum	zamansız	geldi	

diye	 mübarek	 yüzlerini	 çevirdiği	 için;	 hakkında	 âyet-i	 kerime	 nâzil	 oluyor	 ve	 o	 hareketinin	 Allah	

katında	tasvip	görmediği	ifâde	ediliyordu.	

Ebu	Zerr	 (ra),	 Bilâl-i	Habeşi	 (ra),	 annesi	 siyah	diye	 kınayınca;	Resul-i	 Ekrem	 (sav),	 Ebu	Zer	 (ra)’i	

karşısına	almış	ve	 	bulunan	kokusu	cahiliye	hala	kendisinde	Sen“	يَا أبَا ذَرٍّ أعَيَّرْتَهُ بِأمِّهِ إنَّكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

birisisin”	(Buhari,	1/52,	H.	No:	29)	demiş	ve	onu	azarlamıştı.	

Şunu	da	bir	lahza	hatırdan	çıkarmamalı	ki:	Müminin	hürmeti	Kâbe’nin	hürmetinden	daha	fazladır.	

Çünkü	hadîs-i	şerîfte	Hz.	Peygamber	(sav)	şöyle	buyurmuştur:	 مِنْ  هللاوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤمِنٍ أعْظَمُ عِنْدَ ا 

	yok	dünyanın	katında	Allah	öldürülmesi	mü’minin	bir	ki	olsun	yemin	tutana	elinde	Canımı“ زَوَالِ الدُّنْيَا. 

olmasından	daha	büyüktür.”	(Nesâî,	12/337,	H.	No:	392)		

Diğer	bir	hadisi	şerif	şöyledir:	 																		اْلُمْؤِمنِ 	ِمنَ 	هللا	َعلَي	أَْكَرمَ 	َشْيءٌ 	لَْیسَ  		“Allah	katında	

mü’minden	daha	değerli	başka	bir	şey	yoktur.”	(Keşfu’l-Hafâ,	II,	239)	

2. Alamet:	 İnsan	 “Ferden	 min	 efradi’n	 nas”	 yani	 insanlardan	 normal	 bir	 insan	 ferdi	 olarak	

yaşamalıdır.	Diğer	bir	 tabirle	 rütbesiz	asker	olmalıdır.	Kendisini	hem	kibir	ve	gurur	gibi	 şeylere	sevk	

edecek	 hususlara	 gönlünü	 kaptırmaktan	 uzak	 durmalı,	 hem	 de	 yüksek	 makam	 ve	 üst	 seviyelerde	
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bulunduğu	zamanlarda	dahi,	kendisini	daima	halktan	birisi	olarak	görmelidir.	Kişinin	böyle	vakarlı	bir	

hareket	 içine	 girmesi,	 kendi	 olgunluğunu	 olduğu	 kadar;	 içinde	 yerini	 aldığı	 cemaatinin	 ruhi	

mükemmelliğini	de	gösterir.	

3. Alamet:	Arkadaşlarının	kusurları	 varsa,	onları	başkalarının	yanında	örtmeli.	Daha	sonra	 ise	o	

kusurları	 usulünce,	 yumuşak	 ve	 tamir	 edici	 bir	 dille	 ve	mümkünse	 bir	 başkasıyla	 yüzüne	 söylemeli.	

İyiliklerini	 ise	 başkalarına	 yaymalı	 	 ve	 çevreye	 anlatmalıdır.	 Peygamber	 Efendimiz	 (as)	 şöyle	

buyurmuştur:	 :	 	مَنْ رَأى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أحْيَا مَوْءُودَةً "Kim	 bir	 ayıp	 görür	 ve	 onu	 örterse,	 diri	 diri	

gömülmüş	bir	kızı	ihya	etmiş	gibi	olur."		(Ebu	Davud,	Sünen,	Edeb	45,	H.	No:	4247)		

Evet,	 gördüğü	 kötü	 bir	 hareketi	 yayan	 ve	 gördüğü	 iyi	 bir	 ameli	 gizleyen	 arkadaştan	 AIIah’a	

sığınırız.	

4. Alamet:	Mü’min	fitne	ve	fesattan	yana	değil;	 ıslahtan	yana	olmalıdır.	Ehl-i	 iman	daima	sulhu	

seven	ve	ıslahçı	olan	kimselerdir.	Hakiki	mü’minler	daima	sulhun,	huzurun	ve	emniyetin	bekçileridir.	

Nitekim	Cenab-ı	Hak	Kur’an’ında	sulhun	hayırlı	olacağını	haber	veriyor	şöyle	buyuruyor:		 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ 

رًا خَبِي تَعْمَلُونَ مَابِ كَانَ اللَّهَ فَإنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإنوَأحْضِرَتِ الْأنفُسُ الشُّحَّ   “Sulh	 hep	 hayırlıdır.	 Zaten	 nefisler	

kıskançlığa	 hazırdır.	 Eğer	 iyi	 geçinir	 ve	 geçimsizlikten	 sakınırsanız,	 şüphesiz	 Allah	 yaptıklarınızdan	

haberdardır.”	(Nisan,	4:128)		

5. Alamet:	Birbirlerini	 tavsiye	 etmek	 ve	 bazı	mes’eleleri	 halletmek	 için	 birbirlerine	 havale	 edip	

çevrenin	itaat	ve	hürmet	nazarlarını	birbirlerine	çevirmektir.	

İnsanların	 arasında	 ihtiyaç	 duyulan	 pek	 çok	 meslek	 alanı	 vardır.	 Her	 meslekte	 de	 işin	 ehli	 ve	

erbâbı	olan	kimseler	vardır.	İşte	aynı	meslekten	olan;	bilhâssa	tebliğ	ve	irşad	meselesi	üzere	hareket	

eden	kimseler	 ilmî,	 fikrî	 ve	 sâir	hususlarda	gönül	 rahatlığı	 içinde	 çevrelerine	meslektaşlarını	 ve	 dava	

arkadaşlarını	 tavsiye	 etmeli,	 nazarları	 onlara	 da	 çevirmeli	 ve	 bazı	 meseleleri	 öğrenmek	 ve	 istifade	

etmek	 için	 tanıdıklarını	 onlara	 havale	 etmelidirler.	 Nitekim	 asr-ı	 saadette	 ve	 onu	 takip	 eden	 ilk	

asırlarda	“Falan	 içinizde	varken;	ne	diye	bana	gelip	 soru	soruyorsunuz?”	diyen	pek	çok	kimse	vardı.	

Onlar	arasındaki	hürmet,	tesanüt	ve	ittifak	işte	böyle	idi.	

6. Alamet:	Yüksek	ve	üstün	cemaatin	fertleri	arasında	sağlam	bir	itimat	ve	güven	vardır.	

Onlar	birbirlerine	hem	itimat	ederler,	hem	itimat	telkin	ederler.	Arkadaşlarını	asla	hayal	kırıklığına	

uğratmaz	 ve	 onların	 hizmete	 karşı	 aşk	 ve	 şevklerini	 asla	 kırmazlar.	 Peygamber	 Efendimiz	 (as)	 şöyle	

buyurur:	 	الْمُسْلِمُ أخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ 	 	 “Müslüman,	 Müslüman’ın	 kardeşidir.	 Ona	

zulmetmez,	onu	terk	etmez	ve	küçük	görmez.”	(Müslim,	12/426,	H.	No:	4650)			
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7. Alamet:	 Böylesine	 mümtaz	 bir	 cemaatin	 fertleri,	 birbirlerine	 karşı	 olan	 alâka	 ve	

davranışlarında	hem	hasbidirler;	hem	de	ifrad	ve	tefritten	uzak	olarak	vasat	olan	yolu	tercih	ederler.	

Hatta	buna,	birbirlerini	Allah	için	sevmede	bile	dikkat	ederler	de;	kimseye	haddinden	fazla	mevki	ve	

makâm	vermezler.	“ مَا عَسَى أنْ يَکُونَ 	أحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أنْ يَکُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا

	da	Kızdığına	olur.	düşmanın	senin	kimse	o	gün	bir	da	olur	sevmelisin;	ihtiyatlı	Sevdiğini“	حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

ihtiyatlı	kızmalısın;	olur	da	bir	gün	o	kızdığın	kimse	senin	yakın	bir	dostun	olur”	(Tirmizî,	Sünen,	7/277,	

H.	No:	1920)	hadis-i	şerifi	aralarında	esaslı	bir	prensiptir.	Bir	cemaatin	fertleri	böyle	bir	anlayışa	sahip	

olur	ve	hareketlerini	buna	binâ	ederlerse;	aralarında	çekişme,	sürtüşme	olmadığı	gibi;	beklemedikleri	

bir	hadise	ile	karşılaşmayacaklarından	ümit	ve	moral	bozulması	gibi	bir	hâl	ile	de	karşılaşmazlar.	

8. Alamet:	Müslümanların	ve	bilhassa	Kur’ân’a	ve	imâna	hizmet	etmeyi	hayatlarına	gaye	yapan-

ların	toprak	gibi	ciddî	bir	mahviyet	içerisinde	olmaları	ve	istişâreye	önem	vermeleri	şarttır.	Bu	haslet	

ise	 ancak	 enâniyet/benlik	 ve	 şöhret	 gibi	 hastalıkları	 terketmekle	 elde	 edilebilir.	 Bunun	 manası	

mütevazı	olmaktır.	Yani	Müslümanlara	karşı	yüzün	yerde	olması,	bütün	ehl-i	 imanı	kucaklayacak	bir	

kalbe	sahip	olması	demektir.	Bunun	en	bâriz	delili	ise	her	mesele	için	gidip	ehli	ile	meşveret	etmektir.	

Evet	Kur’an-ı	Kerim	ehl-i	imanı	değişik	hasletlerle	övdüğü	bir	yerde:	“ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأمْرُهُمْ شُورَٰى بَيْنَهُمْ وَ

	Allah	onlar	rızıktan	verdiğimiz	Kendilerine	iledir.	istişare	bir	aralarında	kendi	de	işleri	Onların“ يُنفِقُونَ 

yolunda	harcarlar.”	 	 (Şura,	 42:38)	buyurmakla	 işleri,	 tahakküm	 ile	değil;	 aralarında	danışmakla,	bir-

birlerinin	 görüşlerine	 müracaat	 iledir.	 Hem	 bu	 meşveretleri	 ehl-i	 küfür	 ve	 ehl-i	 dalalet	 ile	 değil;	

kendileri	 gibi	olanlarla	yani,	ehl-i	 takvâ	ve	ehl-i	 salâh	 iledir.	Hülasa;	kendi	 işlerine	kendileri	 sahiptir,	

toplanıp	sözü	bir	etmesini	bilirler.	

9. Alamet:	Bir	kısım	 fazilet	ve	muvaffakiyetleri	 şahsi	hizmet	ve	kemâlattan	bilmeyip	cemaatin	

şahsı	maneviyesine	gelen	inayeti	ilahiye	ve	ikramı	Rabbanî	olarak	görmek,	öyle	bilmek	ve	öyle	hareket	

etmektir.	Bu	şuur	vahdete	ve	muhabbete	vesile	olduğu	gibi;	aynı	zamanda	manevî	bir	şükür	de	olmuş	

olur,	şükür	ise	nimetin	artmasına	sebeptir.	

10. Alamet:	Cemiyetin	vahdet	ve	intizamı	Kur’an’ın	kudsî	düsturları	dahilinde	sıhhat	veistikâmet	

üzere	olmalıdır.	Yoksa	bir	araya	gelişler	bir	cemaati	değil;	bir	yığını	meydana	getirir.	Ve	ona	cemaat	

değil;	ancak	topluluk	denilir.	Ve	o	aynı	zamanda	parçalanmadır,	tefrikadır.	Zaten	zihinler	sabit,	ciddî	

ve	ulvi	bir	gaye	etrafında	toplanıp	aynı	 istikamette	çalışmazsa,	herkesin	zihni	kendi	benliği	etrafında	

döner,	dolaşır.	Yani	 sadece	kendisini	düşünür,	her	şeyde	şahsi	menfaatini	 ilk	planda	 tutar.	Vereceği	

hükümler	ve	takınacağı	tavırlar	hep	enâniyeti	adına	olur.	Allah	korusun	benlik	hastalığına	tutulan	da	

Allah’tan	uzak,	iblisle	dost	olmuş	olur.	Halbuki	Cenab-ı	Hak,	 	şeytan	Çünkü“  إنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
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insanın	açıkça	düşmanıdır."	(Yusuf,	12:5)	buyurmuştur.		

Allah	(cc)	bizleri	bu	alametleri	üzerinde	taşıyan	bir	cemaat	eylesin	inşaallah..		

Alınacak Dersler: 

1. Cemaat	olabilmek	için	önce	kardeşlik	ruhunu	yakalamak	gerekir.	Bu	da	cemaat	üyelerinin	

birbirlerini	horlamamalarından,	izzet	ve	hissiyatlarını	rencide	edecek	hareket	ve	

davranışlardan	uzak	durmalarından	geçer.	

2. Cemaat	üyeleri	birbirlerini	bir	tarağın	dişleri	gibi	görmeli,	kendi	aralarında	üstünlük	yarışına	

girmemelidir.	

3. Cemaat	ruhuna	sahip	olan	müslümanlar	birbirlerine	güvenmelidirler.	Bunun	için	de	güveni	

zedeleyecek	davranışlardan	uzak	durmalıdırlar.		

4. İşlerini	yaparken	istişare	ederek,	birbirlerine	danışarak	yola	çıkmalıdırlar.	Vahiyle	desteklenmiş	

olmasına	rağmen	Peygamber	Efendimiz	(as),	ashabıyla	istişareye	en	çok	riayet	eden	insandı.		

5. Eğer	cemaat	içinden	birisine	farklı	bir	muvaffakiyet	verilmiş	ise,	bunu	şansından	değil,	

cemaate	ait	birikimler	neticesinde	elde	ettiği	unutulmamalıdır.		

Not: Bu hafta; 

Aşağıdaki	hadis-i	şerifi	hem	lafzı	hem	de	tercümesi	ile	ezberleyiniz	ve	üzerinizde	tatbik	ediniz.	 

أنْ يَکُونَ عَسَى أحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أنْ يَکُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا 

احَبِيبَكَ يَوْمًا مَ   

“Sevdiğini	ihtiyatlı	sevmelisin;	olur	da	bir	gün	o	kimse	senin	düşmanın	olur.	Kızdığına	da	ihtiyatlı	

kızmalısın;	olur	da	bir	gün	o	kızdığın	kimse	senin	yakın	bir	dostun	olur”	(Tirmizî,	Sünen,	7/277,	H.	No:	

1920)	

 


