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166.SOHBET 

Kazanımları Devam Ettirmek 

Kur’an-ı Kerim ve Hadisler tetkik edildiği zaman açık bir şekilde görülür ki, İslam dini sadece 

iman esaslarından ibaret değildir. İslam’ın beş şartı veya esası dediğimiz ibadetler sistemi İslam 

binasının temel direkleridir. Allah’a ve diğer esaslara imanın zaruri bir neticesi olarak ibadetler 

ortaya çıkmaktadır. İbadetlerin fonksiyonu da, mümini yüce bir ahlak sistemine ulaştırmaktadır. 

Bu durumda karşımıza üçlü bir sistem çıkıyor. İman esasları, bu esaslara inanmanın zaruri bir 

neticesi olarak yapılan ibadetler ve bu ibadetlerin insanı ulaştırdığı ilahi ahlak sistemi. Bu ahlak 

sistemi İslam, iman ve ibadetlerinin başka bir ifadeyle meyveleridir.  

Bir Müslüman, iyi niyetli; teslimiyeti tam ve sağlam; sünnete bağlı, yanlış anlayışlardan 

kendisini koruyandır. İslam’a göre güzelce yaşar; imanda, ibadette, hayırda ve hayra hizmette 

devamlıdır; üstün ahlaklı, zararsız, hassas ve duyarlıdır; bütün Müslümanları kardeş bilir ve 

kardeşçe davranır.  İslam’ı güzelce yaşamak için, güzelce bilmek, güzelce inanmak ve güzelce 

uygulamak gerekir. Böyle İslam’ı güzelce yaşayan Müslümana sevap da ona göre olur. Bu 

konuda Resulullah ؐ hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur:  

ى ل ا ا ه لا ث م ا  ر ش ع ب  ب ت ك ت ا ه ل م ع ي  ة ن س ح  ل ك ف  ه م ال س ا  مُُ َ ٔ  َ َ ْ ٔ   َ ٕ   ك د ح ا  ن س ح ا ا ذ ا«   ْ  ٕ ْ َ َ ُ  َ ُُّ   َ َ َ ٍ  َ ْ َُ  َ   ُ ْ َ ُ  ِ َ ْ ِ  ْٔ َ   ِ َ   ٕ َ 

 »َ َّ    َ ْ َ    َِّ   َ  ِْ ِ ِ  ُ َ ْ ُ   َ ُ َ ْ َ  ٍ ٔ  َِّ   ُُّ َ  ٍ ْ ِ  ِ ٔ  ِ ِ ْ َ   ه للا ى ق ل ي ى ت ح ا ه ل ث م ب  ب ت ك ت ا ه ل م ع ي  ة ى ي س  ل ك و  ف ع ض  ة ىا م ع ب س 

“Sizden biri, Müslümanlığını güzelce yaşarsa, 

işlediği her hayır kendisine on mislinden yedi yüze kadar katlanmış olarak yazılır. 

Yaptığı her kötülük de ta Allah هلالج لج’ya kavuşuncaya kadar misli ile (ceza) olmak üzere yazılır.”1 

Yapacağımız işlerde süreklilik, ihlas, samimiyet ve takva ile olur. İhlas, samimiyet ve takva; 

işinde doğru ve dürüst olmaktır. Hakka ve halka karşı yanlış yapmaktan korunmak ve hassas 

davranma neticesinde elde edilir. Samimiyet ve ihlası bütün hayatına yansıyan demek, bütün 

uygulamalarında samimi ve ihlaslı olduğu görünen demektir. İhlas, yaptığını Allah هلالج لج emrettiği 

için yapmak, terk ettiğini Allah هلالج لج yasakladığı için terk etmek, her şeyi Allah rızası için 

yapmaktır. Hayatına buna göre yönlendiren kişi zaten yaptığı işleri yarım bırakmaz, titizlikle 

bitirmeye gayret eder.  

 

                                                        
1 Buhari, İman, 31 
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İnsan, aklı ve idraki yerinde olduğu sürece, yani mükellef ve mesul olduğu sürece, namaz, oruç, 

zekat ve hac gibi ibadetleri, ömür boyu yerine getirecektir. Çünkü bu farzdır. Peygamberler, 

insanlar arasından Allah’ın seçtiği, kendisine en yakın kullarıdır. Allah’ı en iyi bilip tanıyanlar 

da onlardır. Bununla beraber, bütün peygamberler, son nefeslerine kadar, Allah’a ibadetten geri 

kalmamışlar, ümmetlerine de bunu öğretmişlerdir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle emretmiştir: 

 ُ﴾   نٖي  قَْ   َ َ ِ   ي لا  ك ي ْت  اَ   ََّ  َ  ََّ  ْ ُ ْ  َ   ي ٰى ت ح  ك ب ر  د ب عا و﴿

“Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”2 

Bu ayet, evvel emirde Peygamber Efendimize ؐ, sonra da bütün Müslümanlara hitap etmekte 

ve ibadeti devamlı yapmamızı emretmektedir. Peygamber Efendimiz ؐ, ibadetlerin sürekli eda 

edilmesine dikkat edilmesi gerektiğini, Abdullah b. Amr (ra)’ya söylediği şu mübarek sözleri ile 

de teyid buyurmuşlardır:  

 »لْيَّللا َمايِقَ كرَتَفَ لْيَّللاُ موُقي َناَك ،ٍنالُف َلْثِم ْنَُكت اَلِ هَّللا َدَْبع َاي«

“Ey Abdullah! Filan kimse gibi olma, çünkü o gece ibadetine devam ederken, 

 sonra geceleri ibadet etmeyi terketti.’”3 

Hadis-i şeriften anlıyoruz ki başlanılan bir ibadet veya hayırlı bir iş, devamlı yapılmalıdır. Çünkü 

az da olsa, sürekli yapılan ibadet ve taat, Allah katında daha sevimli ve daha makbuldür. Böyle 

yapılması, insanın yaşayışını prensiplere bağlaması, kendi kendini kontrol etmesi, hesaba 

çekmesi ve hayatını düzene sokması anlamına gelir. Kazanımları devam ettirmek bu konuda 

çok önemlidir.  

Mesela bunların zıddı olan kararsız ve istikrarsız olmak zararlı bir davranıştır. Çünkü 

böyle olan insanlar, ya hiçbir şey yapamazlar veya başladıkları bir şeyi neticeye ulaştıramazlar. 

Her iki halde de zarar içerisindedirler. Güzel bir sünneti ihya ettikten sonra onu terketmek 

dinimizde hoş değildir. Çünkü bu durum ibadet ve iyi işler yapmakta kemâle yönelmişken, 

tekrar mânevî yönden mertebe kaybetmektir. Müminin görevi ise, geri gitmek ve kaybetmek 

değil, her geçen gün daha ileri, daha mükemmeli yakalamaktır. Öyle ise, adet edindiğimiz, 

hayırlı işleri, sünnetleri, ibadet ve taatleri sürekli yapmalı; uygun olmayan şeylerden de uzak 

durmalıyız. 

                                                        
2 Hicr Suresi, 15:99 
3 Buhârî, Teheccüd 19; Müslim, Sıyâm 185 
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Kur’an-ı Kerim’in üzerinde ısrarla durduğu ve müslümanlarda mutlaka bulunması 

gereken bir özellik de kişinin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de ve 

hadislerde bu mesele “ihsan” tabiri ile ifade edilmektedir. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

و ن س ح ا وۛ   َِ ُ ْ  َّ    َ ٕ  ْ ُ  ِ ْ ٔ ِ    ُ ْ ُ    ََ  ِ  َّ   ِ  ِ َ   ِ    ُ ِ ْ ٔ َ   ة ک ل ه تلا ى ل ا  م کي د ي ا ب او ق ل ت ا ل و  ه للا  لي ب س ي ف او ق ف ن ا و﴿  ﴾َنيِنِْسحُْملا ُِّبُحيَ هَّللا َّنٕاۛ  اُ ِ ْ ٔ َ  

“Allah yolunda harcayın, kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın, 

işlerinizi en güzel şekilde yapın. Şüphesiz Allah işleri en güzel şekilde yapanları sever.”4 

İşlerini en güzel şekilde yapanlarla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de bunun gibi birçok ayet vardır. 

Bir işi en güzel şekilde yapma fikri hiç şüphe yok ki, akıllı, bilgili, şuurlu, kültürlü, ileri düşünceli 

ve insanlık için çalışan kişilerin işidir. İşte Kur’an-ı Kerim müslümanlarda saydığımız bu ve 

benzer güzel niteliklern bulunmasını istemekte ve bunun bir ahlak kuralı olarak Müslüman 

toplumlarda emretmektedir. İşini en güzel şekilde yapmak hem fertlerin hem milletlerin 

medeniyet seviyesini gösterir.  

Yapacağın her işin başarısı, önce dert edinmekle başlar. İyi olmayı, sonra daha iyi olmayı, 

daha sonra da en iyi olmayı dert edinmek, hedef edinmekle başlar. Bir insan, bir şeyi hedef 

edinirse, o hedefe yönelir. Hedefe, doğru ve verimli bir usul takip edilirse zamanla kavuşulur. 

İyi olunca, böyle kalmamak daha iyi olmaya gayret etmek; daha iyi olununca da en iyi olmayı 

hedef edinmek gerekir. Bunun gerçekleşmesi de önce gerçekleştirenleri örnek almak, onlar gibi 

olmaya gayret etmekle elde edilir.  

Yapılacak işi başarıyla sonlandırmak ise sabır gerektirir. Sabır, nefsi hoşlanmadığı şeye 

hapsetmektir. Sabır, fiili duadır; bir şeyi elde etmenin şartlarını yerine getirmektir. Sebat, 

sabırda yani nefsi aklın emrine vermede devam etmektir. Nitekim Allah هلالج لج ayet-i kerimede 

şöyle ifade etmektedir: 

﴾ َ ِ ِ   َّ   َ َ  َ  َّ    َّٕ   ني ر با صلا  ع م  ه للا  ن ا  ۚ ِ  َ  َّ  َ  ِ ْ  َّ  ِ    ُ  ِ َ ْ     ُ َ   َ  ِ  َّ   َ  ُّٔ   َ    ةا ل صلا و  ر ب صلا ب او ني ع ت سا او ن مآ  ني ذ لا ا ه ي ا ا ي  ﴿  

„Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah´tan yardım isteyin.  

Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.“5 

İşini sabırla ve nihayete erdirmek için gayret eden kişiye titiz denilebilir. Titiz insanlar, 

kendilerinden daha titiz olan insanları örnek alır. Titiz insana yakışan şey, zamanındaki en titiz 

olanı tanıması, onu izlemesi ve örnek almasıdır. Her yönde örnek olan elbette Allah Teâlâ’nın 

                                                        
4 Bakara 2:195 
5 Bakara Suresi, 1:153 
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öğretip eğittiği ve insanlığa her konuda örnek kıldığı Hz. Muhammed ؐ bu bağlamda 

buyuruyor ki: 

 َ،ةَلْتِقلا اوُنِْسٔحاَف ْمُتْلَتَق َإذاَف ٍءَْيش ِّلُك ىََلع َناَْسحٕالا َبَتَكَ هَّللا َّنٕا«

 ُ»هََتحِيَبذْ ِحرُيْلَفُ َهَترَْفش ْمُكَُدحٔا َِّدحُْيَلو َ،َةْحبِّذلا اوُنِْسٔحاَف ْمُْتحََبذ َاذَٕاو

“Kuşkusuz, Allah her konuda ihsânı (yani her işi mükemmel ve titiz bir şekilde yapmayı) 

emretmiştir. Dolayısıyla öldürdüğünüz zaman güzel bir şekilde öldürün. Kestiğiniz zaman güzel bir 

şekilde kesin. Her biriniz bıçağını iyi bilesin ve keseceği hayvanı rahatlatsın (eziyet vermesin).”6 

Rabbimiz bizden, hayvan kesiminde bile mükemmel bir titizlik bekliyorsa, ibadetler ve diğer 

hayır işlerimizde titiz olmamız daha evladır. İşimizde titizliğin ispatı, üzerimize aldığımız 

görevin hakkını vermekledir. Bu görevi yerine getirmek ve görevin hakkını vermek için ciddi 

olmak gerekir. Ciddiyetin ispatı ise gayrettir. Ama başlı başına gayret yeterli değildir. Çünkü 

sıradan bir çalışmakla, en fazla herkes gibi sıradan bir başarı elde edebiliriz. Halbuki, bizim 

farkımız olmalıdır. Çünkü ancak farklı olanlar fark edilirler ve başkalarını etkileyebilirler. Bizim 

farkımız, gücümüzü gücümüzün sonuna kadar zorlayarak çalışmaktır. Çünkü Allah هلالج لج’nun lütuf 

ve yardımını isteyen, ilk önce çabalayarak iradesini ortaya koymalıdır. Elde edilen İlahi lütfun 

devamı, metotlu, sabırlı ve sebatlı çalışmakla elde edilir. Metot, genel manası ile bir amacın 

gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Hedefe ulaşmak için hem hedefe ulaştıran yol 

hem de yolda takip edilmesi gereken usul gerekir. Yol olmadan yürüme olmaz, usul olmadan 

da vusul olmaz. 

Bir işi titizlikle yaparken de muhakkak zaman ve zamanın planlaması çok önemlidir. 

Zamanın ve sıhhatin kıymetini bilelim; hayırlı işlerin peşinden neticesini alıncaya kadar 

koşturalım. Zamanımızı plansız programsız bir şekilde harcamayalım. Her ne kadar nimetin 

mutlaka bir hesabının sorulacağı kesin iken, zaman nimetinden sorumlu tutulmamamız 

mümkün değildir. Öyle olunca zamanımızı iyi planlalayım ve yaptığımız plana uygun bir hayat 

sürelim. Bu hayatı sürdürürken İslam’ın göstermiş olduğu ibadetleri yoluyla yapalım ve 

kendimize hem dünyada, hem de ahirette yüksek bir mevki temin etmeye çalışalım. Bu ibadetler 

bizim için büyük bir nimettir, bu uğurda yapmış olduğumuz işlerde kazanımlarımız devam 

ettirmek ise bunlar arasına girmektedir.  

                                                        
6 Müslim, Sayd, 11, H.No: 1955 



   

 5 

Alınacak Dersler: 

1) İyi olmayı, daha iyi olmayı ve en iyi olmayı kendimize dert edinmeliyiz. 

2) Hangi işin üzerinde isek, o işteki sorumluluğumuzu unutmamalı ve gereğince 

davranmalıyız.  

3) Yapacağımız en basit işte bile ciddiyet ve gayretimizi esirgememeliyiz. Gücümüzün sonuna 

kadar çalışmalı; bunu yaparken de metotlu, sabırlı ve metanetle hareket etmeliyiz.  

4) Toplumda  önder ve örnek olan başta peygamberler olmak üzere zirve insanları kendimize 

rol model olarak seçmeliyiz. Kendimizi başkalarının örnek alması için örnekliğe layık hale 

gelmeliyiz. 

5) İçimizde var olan veya olması muhtemel olan, manevi hastalıkları fark etmeli ve onları 

tedaviye tabi tutmalıyız. 

6) Manevi hastalıkları bir taraftan tedavi ederken diğer taraftan da üstün ve faziletli sıfatlarla 

sıfatlanmaya azami gayret göstermeliyiz.  

7) Zamanımızı iyi planlalayım ve yaptığımız plana uygun bir hayat sürelim.  

Ödev: 

Sürekli işleyebileceğimiz nafile (gönüllü) bir ibadeti seçip, onu devamlı bir şekilde eda etmeye 

gayret edelim. Yakın dostlarımızı veya aile fertlerimizi de teşvik edelim. Bazı öneriler: 

- Günlük okuduğumuz Kuran-ı Kerim sayfaların sayısını arttırmak 

- Günlük veya haftalık belli bir miktarda İlmihal okumalarına devam etmek 

- Mümkün mertebe kuşluk vaktin namazını (duhâ namazını) kılmak 

- Haftanın, müsait olan bir gününü seçip, 2 rekat olsa da teheccüd namazını kılmak 

- Her Pazartesi / Perşembe günü oruç tutmak 

- Her ay veya her hafta belli bir miktar infak etmek 

- Allah’a yakınlaşmak niyetiyle ev işlerinde daha fazla yardım etmek 

- Aynı niyetle bir kurumda veya camide yardım etmek 

 


