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122. SOHBET 

Amellerimizi ve Hayırlı Hizmetlerimizi Ayakta Tutan Temel 
Esaslar (2)  

(Bir önceki dersin devamı) 	

6. İlim ve Hikmet 

Bunun manası temsil edilen davanın ve anlatılan meselelerin küçük-büyük herkese hitap 

etmesi, herkesi kabiliyetine göre tatmin etmesi, her yerde ve her seviyedeki insana 

anlatılabilmesi demektir. Diğer bir tabirle ilim ve hikmete dayalı hizmet etmek demek kalbi, 

ruhu, vicdanı ve sırrı tatmin ettiği gibi aklı, bedeni ve nefsi de meşru dairede tatmin etmek 

demektir. Diğer bir tabirle ilim ve hikmeti bir temel esas olarak almak demek ilim, hakikat ve 

hikmetten gelen nurlardaki akla, hisse ve ruha hitab eden zevk ve lezzetleri, sadece kalbe ve 

sırra bakan zevk ve lezzetlere tercih etmek demektir. Bunun böyle olmasını Cenab-ı Hak önce 

Peygamber Efendimiz (as)’a sonra da bütün ümmet-i Muhammed’e emir buyurarak şöyle 

buyurmuştur: ِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هُوَ أعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن ادْعُ إلَٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْح

 Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır! Ve onlarla en (!Ey Resulüm)“ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 

güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete 

kavuşanları da en iyi bilendir.”1  

7. Takva ve Amel-i Salih 

Maddi-manevi felaketlere, tahriplere, fesatlara, fitnelere ve günahlara karşı en mühim vazife, 

en kuvvetli dayanak noktası ve en sağlam kale imandan sonra takva ve amel-i salih dairesinde 

hareket etmektir. Takva Allah’ın yasak ettiği şeylerden kaçınmak ve salih amellerle alakalı 

emirler ve farzlar doğrultusunda hareket etmek ve hizmet vermektir. Kur’an-ı Kerîm’in imandan 

sonra en fazla önem verdiği hususların başında takva ve amel-i salih gelmektedir.  إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ  “Fakat iman edip de salih amel işleyenlere gelince, onlar için nimet 

cennetleri vardır.”2  ٍإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون “Şüphesiz ki, iman edip, salih amel 

                                                
1 Nahl, 16:125 

2 Lokman, 31:8 
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işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.”3 âyetleri bu anlamdaki ayetlerden sadece iki 

tanesidir.   

8.  Gayret ve Hamiyet Sahibi Olmak 	

Her mevsimde meyve veren bereketli bir ağaç gibi, her mevsimde o mevsimin özelliğine göre 

hizmet adına meyve vermek ve verimli olmak gerekir. Bir hizmetin ve bir davanın uzun ömürlü 

olması için, o davayı temsil edenlerin sa’y ü gayreti yani çalışmayı ve hizmet etmeyi bir vazife 

olarak ve bir esas olarak ele almaları gerekir. Allah Kur’an-ı Kerim’de  وَأن لَّيْسَ لِلْإنسَانِ إلَّا مَا سَعَى

“Doğrusu insana ancak çalıştığının karşılığı vardır”4 buyurmak suretiyle; insanın bir hak talebinde 

bulunabilmesi için daha önceden o şeyi çalışmak suretiyle hak etmesi lazım geldiğini ifade 

buyuruyor. Binaenaleyh; çalışmayı esas alarak karınca-kaderince imkanlar ölçüsünde fakat 

devamlı olarak bir faaliyet içinde olmak gerekir. Evet, merhum Mehmet Akif’in: 

“Bekayı hak tanıyan, sa’yı bir vazife bilir; 

Çalış çalış ki, beka sa’y olursa hak edilir.” 

Bir hususu hiç bir zaman hatırdan çıkarmamak gerekir. 0 da hizmet etmeyi ve gayret 

göstermeyi bir esas olarak almak; fakat neticeyi ve muvaffakiyeti düşünmemek. Yani gayretin 

kullara, muvaffakiyetin ise Cenab-ı Hakk’a ait olduğu fikrine sahip olmaktır. Evet, bizim vazifemiz 

sadece bütün imkanları seferber ederek çalışmaktır. Çalışmalarımızın neticelerini yaratmak ve 

onları bize göstermek Yüce Mevla’ya ait bir husustur. 0 isterse ve hikmeti iktiza ederse istediği 

şekilde rahmetinin ve fazlının gereği olarak o neticeleri yaratır. Bize düşen böyle bir hizmet 

içerisinde bulunmayı en büyük nimet ve lütuf kabul ederek durmadan koşmak ve dinlenmeden 

çalışmaktır. Kaldı ki, bu da Allah’ın lütûf ve kereminin ifadesidir.  

9. İstikamet:  

İstikamet, ifrat ve tefrite girmeden haddi vasat üzere itidal ile hareket etmek demektir. 

istikamet, Kur’an’ın talim ve terbiye düsturları doğrultusunda ve hadislerin tebliğ ve irşad 

prensipleri dairesinde dosdoğru olmak demektir. Her şeyde geçerli olan istikamettir, 

                                                
3 Fussilet, 41:8 

4 Necm, 53:39 
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emrolunduğu şekilde hareket etmektir. Nitekim, Hud süresinin 112. ayetinde  فَاسْتَقِمْ كَمَا أمِرْتَ وَمَن

	تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ “İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol! Beraberindeki 

tevbe edenler de (doğru olsunlar).Aşırı gitmeyin! Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp 

durmaktadır.”5 buyrulmakla istikametin ne derece önemli ve lüzumlu olduğu açıkça 

vurgulanmıştır. Bu ayetteki “dosdoğru ol” emri sebebiyle Peygamber Efendimiz (as), ٌشَيَّبَتْنِي هُود	

“Hud suresi beni kocalttı”6 buyurmuştur. Âyetteki istikameti şu üç hususta özetlemek 

mümkündür: 

a) Hakiki tevhidi kabul etmede istikamet. 

b) Kur’an gerçeklerini tasdik etmede ve onları muktezasınca tatbik etmede istikamet. 

c) Nebevi düsturları yani sünnet-i seniyyeyi kabul etmede ve severek ittibâ etmede 

istikamet... 

 Bizim gerek itikat noktasında, gerek ibadet sahasında, gerek takva dairesinde gerekse 

hizmet planında insi ve cin şeytanlarının hile ve vesveselerinden fitne ve fesatlarından 

korunmamız ve istikamet dairesinde mesafe katetmemiz şu üç şeye bağlıdır. Öyle ise bu üç şeye 

çok önem vermeliyiz ve bu hususlarda çevremizde sağlam kanaatler uyandırmalıyız: 

a) Rabıta-ı mevte, (yani öleceğimizi ve yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizi sık sık 

düşünmeye), 

b) Cenab-ı Hakk’ın her yerde hazır ve nazır olduğuna şuurlu bir şekilde inanmaya, 

c) Gençliğini hak yolda yıpratmış faziletli kimselerle arkadaşlık yapmaya. 

 

10. Sadakat ve Kanaat 

Sadakat, hem sözünde hem de fiilinde dosdoğru olmayı ifade eder ki, gözünü ve gönlünü 

hedeften bir lahza ayırmamak, kalbine hizmetten ve hizmetin neticesi olan Yüce Allah’ın 

hoşnutluğundan başka bir şeyin girmesine müsaade etmemek ve fani ve fuzuli olan şeylere 

bizatihi iltifat etmemek demektir. 

                                                
5 Hud, 11:112 

6 Tirmizî, Sünen, 11/106, H. No: 3219 
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Kanaat ise, yetinmek manasına olup hırs ve tama’ göstermemek demektir. Bunun manası 

ücrette geriye çekilmek, hizmette ise öne atılmak ve ilerde olmak demektir. Nitekim, Resûl-i 

Ekrem (sav) Ensar-ı kiram’ı anlatma ve onları tanıtma sadedinde onları şöyle övmüştür: 

“Andolsun ki, siz bir menfaat olduğu zaman azalıyorsanız (ortalıkta görünmüyorsunuz) fakat bir 

tehlike (bir hizmet veya bir cihad) olduğu zaman çoğalıyorsunuz. (Hemen koşup hazır halde geliyor ve 

ileriye atılıyorsunuz.)”	

Bunun manası “vazifemiz hizmettir. 0 yeter.” demek ve hizmet etmeyi en büyük şeref ve en 

yüce makam bilmektir. 0 kadar ki, iman esaslarına hizmet etmeyi ve Kur’an gerçeklerini çevreye 

duyurmayı maddi-manevi bütün rütbelere, hatta velayet makamına tercih etmek, keramet 

aramamak ve ahiret meyvelerini dünyada fani bir şekilde koparmaya çalışmamaktır.  

11. Tebliğ ve İrşad 

Tebliğ ve irşad, İslam dininin usulünce herkese duyurulması, ikna edilmesi ve herkesin 

hidayetine çalışılması demektir. Tebliğ ve irşad, kendi kemalatıyla yetinmeyip, başkalarının irşad, 

ıslah ve kemalatına yardımcı olmaya çalışmak demektir. Tebliğ ve irşad vazifesini yapanlar kendi 

vazifelerini yapar, fakat kendi vazifesi haricindeki işlere, özellikle ilahi vazifelere asla 

karışmazlar. 

Milletin karanlık gecelerini aydınlatan yıldızlar mesabesinde olan böyle bir irfan ordusunun 

her toplumda bulunması farz-ı kifâyedir. Şayet bu işi üstlenen ve layıkıyla yapan bir kadro yoksa 

bütün müslümanlar sorumluluk altına girerler. Bu durumda ise herkesin imkanlarını seferber 

ederek böyle bir kurtarıcı neslin bir an önce yetişmesi için çalışmaları gerekir. İslam bu meseleye 

o derece önem vermiştir ki, hayat-memat meselesi olan savaşa giderken bile; din ilimlerinde 

derinleşen İslam alimlerinin az bir kısmının savaşa götürülüp savaş esnasında oradaki 

mücahitleri eğitmelerini, onlara şuur vermelerini, onları aşk ve şevkle gayrete getirmelerini ve 

onların önünde iştiyakla cihad etmelerini emrederken; ekser alimlerin ise cihada iştirak 

edememiş halk arasında bırakılıp halkın eğitilmesini İslam’ın anlatılmasını ve irşadın yapılmasını 

emretmiştir. Konu ile ilgili iki ayet şöyledir: 

مُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأولَٰئِكَ هُ  
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“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa 

eren onlardır.”7 Oluşturulması emredilen “topluluğun” tebliğ ve irşad heyeti olduğunu müfessirler 

ifade etmişlerdir. َا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا وَمَا كَانَ الْمُؤمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْل

 Bununla beraber müminlerin hepsinin birden topyekûn savaşa katılmaları“رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 

uygun değildir. Her kabileden bir kısım insanlar da din ilimlerinde derinleşmeli ve kabileleri savaştan 

dönüp gelince onları uyarmalıdır ki, böylece Allah'ın azabından sakınırlar.”8 Bu son ayette ise, 

insanları uyarmak ve irşad etmek için müslümanların bir kısmının ilmi çalışmalar yapmak üzere 

aktif cihat faaliyetlerine katılmaktan daha evla olduğu anlatılmıştır. Çünkü geleceğin 

toplumunun ihtiyacı olan bilgilerin elde edilmesi ve insanlara sunulması gerekmektedir ki, 

Müslümanları savunmak üzere teşkilatlanacak birimler de bu eğitimler sayesinde olacaktır.  

Alınacak Dersler: 

1. Yapılacak çalışmaların etkili olması için “ilim” ve “hikmet” dolu takdimlere ağırlık 

verilmelidir.  

2. İnsanları hayırlı işlere davet eden insanın kendisinin evvelemirde takva ve salih amel 

sahibi olmalıdır. 

3. Yapılacak hayırlı hizmetlerde gayretli ve hamiyet sever olmak yapılacak için hem 

mükemmel olmasını hem de neticesinin bereketli olmasına vesile olur. 

4. Müslüman her iş ve halinde istikamet ehli olmalı; her gün bir başka istikamete 

yönelmemelidir. 

5. Müslüman din ve davasına sadık olmalı, dünyevi konularda kanaat ehli olmalıdır.  

6. Halimizle, kâlimizle (sözlerimizle) davamızın tebliğcisi, hak ve doğruya irşad edici 

olmalıyız.  

Not: Bu hafta; 

Dersi evlerinizde aile efradınıza da okuyunuz ve paylaşınız.  

                                                
7 Al-i İmran, 3:104 

8 Tevbe, 9:122 


