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MÜSLÜMAN OLARAK ALLAHA KAVUŞMAK
Değerli kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Erkek veya kadın, kim mü’min olarak salih amel
işlerse, elbette ona çok güzel bir hayat yaşatacağız
ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en
güzeli ile vereceğiz.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise
Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:
“Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki,
o salih yani iyi ve düzgün olursa bütün vücut salih
yani iyi ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut
bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”2
Değerli kardeşlerim!
İslam dini, insanın hem dünyada hem de ahiret
hayatında kurtuluşa ulaştırmak için kurallar
koymuştur. Bu hedeflere ulaşmak için insanın
kendisiyle, Yaratanla ve çevresiyle ilişkilerini
düzenlemelidir. Kur’an ve Sünnet bütünlüğünde yani
Allah’ın kitabı ve Rasullahın yaşam tarzına
baktığımızda, ben Müslümanım diyen insan, aslında
Allah’ın emirlerine uyan, yasaklarına dikkat eden ve
dini yaşamada Rasulullahı model alan salih bir insan ile
muhatabız demektir. Bu salih insan, inanç ve ibadetin
yanında, adalet, doğruluk ve dürüstlük, hak yememe,
yalan söylememe, ötekine saygı, yardımlaşma, her
türlü kötülükten uzak durma, kendisi için istediğini
kardeşi için de isteme ve onu sevme gibi erdemleri
temel davranış haline getirmiş demektir.

Muhterem kardeşlerim!
Kur’an bizlere Allaha kavuşma anında Müslümanlık
sıfatıyla kavuşmamız gerektiğini vurgularken şöyle
buyurur: “Ey iman edenler, Allahtan Ona yaraşır
şekilde korkun ve Müslümanlar olarak can verin.”3
Müfessirler bu ayeti ve “Nasıl yaşarsanız öyle
ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz”4 hadisi
şerifini birlikte ele alıp, Müslüman olarak ölmenin
Müslümanca yaşama gayreti içerisinde olması
gerektiğini vurgularlar. Müslümanlar inandıkları
hakikatleri
yaşadıkları
müddetçe
imtihanı
başarabilirler. Bizleri Cenabı Hak bilgi sınavına tabi
tutmamıştır. Bizim sınavımız, bilgiyi davranışlara
yansıtma sınavıdır. Çünkü Kuran, yaşamadıklarıyla
övünenleri tenkit etmiştir.5 Bugün Müslümanım diyen
insanların hayatlarında şayet yalan, gıybet, hile,
aldatma ya da Allah ve Rasulunun yasakladığı gayri
ahlaki şeyler varsa yeniden Müslümanlığımızın
muhasebesini yapıp, kalbi dönüşümü gerçekleştirip,
tövbe edip davranışlar değişimi sağlamamız gerekir.
Değerli kardeşlerim!
Allah Rasulu bizlere “Hayrın anahtarı, Şerrin kilidi
olmamız
gerektiğini”6
buyururken,
aslında
Müslümanda bulunması gereken en önemli hakikatin
nerede olursak olalım, şartlarımız ne olursa olsun,
iyiliğin temsilcisi, kötülüğünde engelleyicisi olmamız
gerektiğini vurgular. Rabbimiz Yusuf a.s.’dan haber
vererek O peygamberin kendisine şöyle sığındığından
bahseder, [ َصالِحِ ين
]ت ََوفﱠنِي ُم ْسلِما ً َوأ َ ْلحِ ْقنِي ِبال ﱠ, “Benim canımı
Müslüman olarak al ve beni salihlerin arasına
kat.”7 Müslüman olarak Allaha gitmek, inanan insanın
temel hedefi olmalıdır. Yaptıklarının karşılığı olacağını
düşünen inanan insan, müslümanca davranışlar
sergilemeyi ihmal edemez. Elmalılı Hamdi Yazır’ın
ifadesiyle Müslümanım demek, hak adamı demektir.
Hak adamı da kokusunu haktan alır. Hakkın çizgilerine
dikkat eder. Hakkın razı olmayacağı işlerden uzak
durur. Bir gün hakka döneceğinin şuuruyla hareket
eder. Bu Allah (cc) bilicinde Müslümanı disipline eder.
Hazırlayan: Bahri Çam
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