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Ders  : 146 

Konu  : BİRLİKTE RAHMET, AYRILIKTA AZAP VARDIR 

İnsan, yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. Diğer insanlarla bağ kurmak zorundadır. 

İnsanlar, biribirini tamamlayan, yardımcı olan organlar gibidir. Ağız, kulak, göz gibi organlarımız  

nasıl birlikte çalışıyorsa, mü’minler de aynı şekilde birlikte hareket etmeye muhtaçtırlar. 

İnsanca yaşamanın, huzura kavuşmanın tek yolu, birlik ve beraberliktir. Ancak, bu birlik ve 

beraberlik, Hak yolda olmalı, bâtıl etrafında olmamalıdır. Cenâb-ı Hak: 

قُوا ِ َجِميعًا َوالَ تَفَرَّ  َواْعتَِصُموا ِبَحْبِل ّللاه

‘’Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a-Kur’an’a) sımsıkı yapışın, parçalanmayın...“1  

buyurarak birliğin nerede olacağını belirtmiştir.  

Müslümanların en önemli görevlerinden biri de, birlik ve beraberliği korumak, tefrikadan 

uzak durmaktır. 

Bu birliğin sağlanması; sadece temenni ile değil, önce kalplerin, sonra da fiillerin birliğinin 

sağlanmasına bağlıdır. Bu husus İslam’ın ana esaslarındandır.  

 ‘’Ben kendi başıma, dinimi, imanımı koruyabilirim’’ demek tehlikelidir. Kendi başına kalmak 

isteyen fertlerin, iman ve İslam üzere güzel bir sonla gidebilmesi şüphelidir. Çünkü fert, zorlama 

ve baskı altında her şeyini kaybedebilir.  

Resûlullah (s.a.v.): 

‘’Allah’ın (yardım) eli cemaatle beraberdir.’’2 buyurmaktadır. 

Her mü’min, Hakk’ın göreceli bir yansımasına sahiptir. Hakk’ın tecelli ettirilmesi ise, birlik ve 

beraberliğin sağlanmasıyla; gerçek tevhidin ortaya çıkmasıyladır. Dolayısıyla bütün mü’minler, 

fiillerini tek bir kelime (Kelime-i Tevhid) üzerinde birleştirmedikçe, rahmete ulaşamazlar.3 

İslam, Müslümanlar arasında hem fikrî, hem kalbî ve hem de fiilî birliği emreder.  

Çünkü Resûlullah (s.a.v.): 

 ‘’Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.’’4 buyurmuştur. 

Toplum düzeni, birlik ve beraberlikle sağlanır. Bazı organları hasta olan vücut, nasıl zayıf ve 

güçsüz düşerse; kavgaların, düşmanlıkların yaygınlaştığı, birlik ruhunun kaybolduğu toplumlar da 

öyle güçsüzleşir. Bu da, düşmanların işine yarar. Bu sebeple bir toplumu, bir milleti, bir ümmeti 

yıkmak isteyenler; önce onları meydana getiren kişiler arasında fitne ve fesat tohumları ekerek 

onları birbirine düşürmeye çalışır, birlik ve beraberliklerini bozarlar. Maddi ve manevi güçlerini 

kardeşlerine karşı kullanan ve düşmanlarını unutanlar, kolayca başkalarına yem olurlar.  Bu 

durum, şu beyitle ne güzel ifade edilmiş: 

                                                        
1 Âl-i İmrân Sûresi – 103.Âyet 
2 Tirmizî, Fiten 7 
3 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır, C.2, sh.365 
4 Müsned, Ahmed b. Hanbel, 4/ 278, 375 
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Artık Hakk’a dönünüz, bize lâzım cem olmak, 

Bu tefrikanın sonu, aç kurtlara yem olmak! 

(M. Necati Bursalı) 

Bu gerçeğin farkına varamayan, ittifakı değil, ihtilafı ön plana çıkaran nice büyük devletler, 

düşmanları tarafından önce içeriden parçalanmış, sonra da tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. 

Müslümanlar bir vücut, bir kuvvet haline gelmez, ayrılığa düşerlerse felâketten 

kurtulamazlar. Haksızlığı, zulmü kötülüğü önleyemezler. Hem maddî, hem mânevi yönden zarar 

görürler. 

Tefrikanın çıkmaz sokağına saplanan topluluklar, parçalanıp perişan olmuşlar ve yok 

olmuşlardır. Bunun içindir ki dinimiz; heva ve hevesle veya değişik maksatlarla tefrikaya 

düşmememizi, Allah’ın dininde kardeş olmamızı, biribirimizle irtibatı koparmamamızı, birbirimize 

sırt çevirmememizi emretmiştir. Heva ve hevese kapılarak bölünmeyi, önceki topluluklar gibi 

tefrikaya düşüp, bölünüp parçalanmayı  yasaklamışır.5  Yüce Rabbimiz: 

ابِِرينَ * َ َمَع الصَّ َ َوَرُسولَهُ َوالَ تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ ّللاه     َوأَِطيعُوا ّللاه

‘’Allah’a ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve 

kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.’’6 

buyurmaktadır. 

Birlikte rahmet, ayrılıkta azab vardır. Bir Allah’a inanan, aynı  kıbleye yönelen, günde beş 

vakit cemaatle namaz kılan, Cuma, Bayram namazları ve Hac ibâdeti ile hep İslâm’da birliği ispat 

eden Müslümanlar, tefrikadan sakınmalı; ihtilafları değil, ittifakları ön planda tutmalıdırlar. 

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır. 

‘’Size birlik halinde bulunmanızı tavsiye eder, ayrılıp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı 

isterim. Zira şeytan, yalnız başına yaşayan insana yakın olup, beraber bulunan iki kişiden 

daha uzaktır. Kim cennetin tâ ortasında yaşamak isterse, toplu halde bulunmaya baksın.“7 

ِ َمَع اْلَجَماَعِة ، َوَمْن َشذَّ َشذَّ اِلَى النَّارِ   يَدُ ّللاه

‘’Allah’ın (yardım) eli cemaatın üzerindedir. Her kim (cemaatten kavlen veya fiilen veya 

itikaden) ayrılırsa  şüphesiz cehenneme ayrılır.8 

ئُْب اْلقَاِصيَةَ   فَعَلَْيَك بِاْلَجَماَعِة فَِانََّما يَأُْكُل الذهِ

‘’Cemaate devam et, çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar“9    

Rahmet birlikte, kuvvet birlikte, huzur ve saâdet birliktedir. Nefsin selâmeti, neslin saâdeti, 

müslümanların izzeti de birlik ve beraberliktedir. 

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, birlik ve beraberliğimizin önemini şöyle ifade etmektedir; 

                                                        

5 El-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, İmam Kurtubî, C.4, sh.311 
6 Enfâl, 46. ayet 
7 Tirmizî, Fiten 7 
8 Tirmizî, Fiten 7 
9 Ebû Dâvûd, Salât 47 
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            "Girmeden tefrika, bir millete düşman giremez; 

                     Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez!" 

İslam'ı temsil eden Müslümanlar, toplumu cepheleştirecek tavır ve üsluba yönelemezler, itici 

ve incitici söz ve davranışları tercih edemezler. 

Çünkü Müslüman'ın yüce rehberi Allah Resûlü (s.a.v.):  

 ‘’Birlikte rahmet, ayrılıkta ise azap vardır!’’ ikazında bulunmuştur. 

Bundan dolayı Müslüman ayırıcı değil birleştirici olur, itici değil çekici olur. Toplumu 

kucaklaştıran, kaynaştıran olmayı, inancının ihmal edilmez gereği olarak bilir. 

Rahmet, iman bayrağı ve Tevhid nûrunda toplanmaktadır. Hangi coğrafyadan, hangi 

renkten, hangi ırktan olursa olsun, siyah, beyaz, Arap, Acem herkes Hz. Âdem’in çocuklarıdır. 

Rabbimiz: 

 إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  

‘’Mü’minler ancak kardeştirler...’’10 buyurmaktadır. 

Mü’minler kardeştirler. Allah katında en iyi olanlar ise, takvaca üstün olanlardır. 

Müslümanlar bir vücut ve bir güç hâline gelmez, tefrika bataklığında çırpınırlarsa, gaflet 

uykusundan uyanıp, başlarına gelen fekaketlerden ibret almazlarsa bu günleri de mumla 

arayacaklardır. Çünkü, İslam coğrafyası; kan, gözyaşı ve zalimlerin akıllara zarar zulümleriyle 

sarsılmakta, yok edilmektedir. Tefrika ateşi, sadece bir toplumu değil, bütün bir ümmeti kasıp 

kavurmakta, toplumun en küçük parçası olan aile yuvalarını bile sarsmaktadır. 

Bu sebeple, ümmetin birliğini bozanlara karşı uyanık olmalı, şeytani tuzakları bozmanın en 

güzel yolunun birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek olduğunu unutmayalım. Müslümanların 

aleyhine olan hiç bir haksızlığa karşı duyarsız olmayalım.  Kardeşlik bağlarımızı zedeleyecek, bizi 

birbirimize düşürecek her türlü sinsi oyun ve tuzaklara karşı uyanık olalım. 

Müslümanların ve tüm insanlığın faydasına olan çalışmalarımızı ihmal etmeyelim. Çünkü 

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

ِ َوالنَّْفُع ِلْلُمْسِلِمينَ   َخْصلَتَاِن الَ َشْىَء اَْفَضُل ِمْنُهَما ااَْلِ يَماُن باّلِِله

رُّ اْلُمْسِلمينَ  ِ َوالضَّ ْرُك باّلِِله    َوَخْصلَ تَاِن الَ َشْىَءاَْخبَُث ِمْنُهَما اَلشهِ

‘’İki haslet vardır ki; onlardan daha üstün bir şey yoktur; Allah’a iman etmek ve 

Müslümanlara faydalı olmak. İki haslet de vardır ki, onlardan daha kötü bir şey yoktur. Allah’a 

ortak koşmak ve Müslümanlara zararlı olmak.’’11 

Alınacak Dersler: 

1- Rabbimiz, topluca Kur’an’a sarılmayı emretmiş, bölünüp parçalanmayı yasaklamıştır. 

2- Müslümanların; biribirleriyle çekişmeleri, düşmanlık yapmaları, birbirilerine zarar vermeleri 

haramdır. 

3- Birlikte olmak, Allah’ın rahmetini, ayrılık da azabını gerektirir. 

                                                        

10 Hucurât suresi 10. ayet 
11 Münebbihât, İbn Hacer el-Askalâni, sh.8 
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4- Müslüman; Hak yolda, ayrıştırıcı değil, birleştirici; bölücü değil, bütünleştirici olan 

kimsedir. 

Bitsin senlik benlikler, hep Hak yolda yarışın, 

Yürek bir vurmadıkça, imkânı yok barışın! 

(M. Necati Bursalı) 

Bu Hafta: 

1- Peygamberimiz (s.a.v.)’in cematten ayrılmanın tehlikesini bildiren hadisini ezberleyelim. 

2- Âl-i İmrân suresi 102-103. ayetlerinin tefsirini okuyalım. 

  

 

 

 


