
EMEL VE EMEK(AMEL) ARASINDA 
 

Hayat umutlarla doludur. Hayat ile umutsuzluk bir arada bulunmaz. 

Akıllı bir kimse her sorun için bir çare bulur veya en azından çözmeye çalışır. 

Ahmak bir kimse ise her çarede karmaşık sorunları görmeye çalışır, onlara 

odaklanır. Şer‟in doğrusu ile aklın doğrusu kesinlikle çelişmez. Çünkü şer‟i 

hükümler kulların maslahatına göredir. Âlimler umutsuzluğa düşmeyi ve 

Allah (c.c.)‟ın rahmetinden ümit kesmeyi, büyük günahlardan saymışlardır. 

İbn Abbâs (r.a.)‟tan rivayet edilmiştir ki: “Bir adam, „YâResûlullah büyük 

günahlar nelerdir?‟ diye sordu. Resûlullah: Allah‟a şirk koşmak, Allah‟tan ve 

rahmetinden ümit kesmektir. Kim bunlardan Allah‟a sığınır ise Cennet‟e 

girer.‟ Buyurdular.” 

Allâhu Teâlâ; Hz. İbrahim (as)‟a etrafında melekler ile kendisine Hz. 

İshak (as) müjdelediğinde şöyle buyurdu: «İbrahim, "Bana yaşlılık gelip 

çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?" dedi. 

"Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma" dediler. Dedi ki: 

"Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?» (Hicr Suresi 54, 

55, 56). Hz. Yakup (as) da oğlu Hz. Yusuf (as) için şöyle demiştir: «Ey 

oğullarım, gidin, Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit 

kesmeyin; zira kâfir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez.» 

(Yusuf Suresi, 87. ayet) Allah (cc) şöyle buyurdu: De ki: «Ey kendi aleyhlerine 

haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, 

bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet 

edicidir.»(ZümerSuresi, 53. ayet) 

Günah işleyen bir kimse bağışlanmaktan ümidini kesmez. Çünkü Allah 

(c.c.) geniş bir tövbe kapısı açmıştır. Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “ Cenab-

ı Allah (hadisi kutside) buyurur ki: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) 

ümit ettikçe ben senden her ne sadır olsa aldırmam, seni affederim. Ey 

Âdemoğlu! Ey Âdemoğlu! Bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiç bir 

şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz dolusu mağfiretimle karşılarım." 

(Tirmizî) 



Hasta bir kimse, tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı dahi olsa 

şifadan ümit kesmez. Şifanın Allah (c.c.)‟tan geleceğine inanıp da O‟na sımsıkı 

bağlanarak tedavi yollarını dener. Bu konuda Hz. Eyyûb (a.s.) bizlere önemli 

bir örnektir. Allah (c.c.) buyuruyor ki: «Eyyûb: "Başıma bir bela geldi, (sana 

sığındım), sen merhametlilerin en merhametlisisin" diye Rabbine nida etti. Biz 

de onun duasını kabul ettik de başına gelenleri kaldırdık. Katımızdan bir 

rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere, ona tekrar ailesini ve 

kaybettikleriyle bir mislini daha verdik.» (Enbiya‟ Suresi, 83.-84. ayet) 

Eğer kısır isen ve çocuğun olmuyor ise Allah‟ın rahmetinden ümit 

kesme! Öyle ki Hz. İbrahim (a.s)‟ın hanımı melekler kendisini yaşı bir hayli 

ilerlemiş olduğu halde çocuk ile müjdeleyince: «"Vay başıma gelenler! Ben bir 

kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten 

bu çok şaşılacak bir şey!" dedi. Melekler, "Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? 

Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocağının) ev halkı! 

Şüphesiz O övülmeye layıktır, şanı yücedir." dediler.» (Hûd Suresi, 72.-73, 

ayet) Öte yandan Hz. Zekeriyyâ (a.s) Rabbine şöyle dua etti: "Rabbim! 

Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda 

(cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım. Gerçekten ben, arkamdan 

yerime geçecek varislerden endişedeyim. Karım da kısır bulunuyor. Onun 

için katından bana bir çocuk ihsan et." (Meryem Suresi, 4.- 5. ayet) Allahu 

Teâlâ bu duasına hemen karşılık verdi: "Ey Zekeriyyâ! Şüphesiz biz sana 

Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye 

vermedik." (Meryem Suresi, 7. ayet) Hz. Zekeriyyâ; “Ey Rabbim, benim nasıl 

oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı, karım ise kısırdır." (Âli İmran, 40. 

ayet) diye sordu. Allahu Teâlâ da şöyle buyurdu: "Evet, öyle. (Ancak) Rabbin 

diyor ki: "Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni 

de yarattım." (Meryem Suresi, 9. ayet) 

Eğer maddi durumun kötü ise şunu bil ki bugünün fakiri yarının 

zengini, bugünün zengini yarının fakiri olabilir. Allahu Teâlâ kulu için bir şey 

istediğinde ayette de geçtiği gibi; “O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece 

"Ol!" demektir. O da hemen oluverir.” (Yasin Suresi, 82. ayet) Allâhu Teâlâ 



şöyle buyurur: “Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak 

(engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. 

O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.“ (Fatır Suresi, 2. ayet)  

Hayatta ne kadar zor durumda olsan da Allah (c.c)‟ın ipine sıkı sıkıya 

bağlan! Nasıl ki Hz. Meryem (a.s.) dünyası karardığı vakit Allah‟tan başka 

iltica edecek kimseyi bulamadı da yalnız ona sığındı ve "Keşke bundan önce 

ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!" (Meryem Suresi, 23. ayet) dedi. 

Allahu Teâlâ kendisine yardım ve rahmet ettiği Hz. Meryem‟e Cebrail 

aracılığı ile: “"Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma 

ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün 

aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahman‟a 

susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de.“ (Meryem 

Suresi 24. -26. ayet) buyurdu. 

AhzabGazvesi‟nde müşrikler her yanı kuşattıklarında Müslümanların 

hiç ummadıkları ve beklemedikleri bir anda Allah‟ın yardımı onlara gelmişti. 

Bu hadise ayet-i kerimede şu şekilde tasvir edilir: “Ey iman edenler! Allah'ın 

size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman) ordular üzerinize gelmişti de biz 

onların üzerine bir rüzgâr ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah 

yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Hani onlar size hem üst tarafınızdan 

hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara 

gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada 

mü'minler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar.” (Ahzab Suresi 9.- 

11.ayet) 

İşte Hz. İbrahim (a.s.) kavmi onu ateşe attığında kurtuluşu yalnızca 

Allah katından geldi: “"Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol" dedik. Ona 

böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler 

durumuna düşürdük.” (Enbiya‟ Suresi 69.-70.ayet) 

Bir başka örnek Hz. Yunus (a.s.) yunus balığı kendisini yuttuğunda 

Allah (c.c.)‟a sığındı ve O‟nun ipine sıkı sıkı sarıldı. Böylelikle Allahu Teâlâ 

ona rahmet etti ve kurtuluş nasip etti. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Ve 

Zennûn (Yunus A.S), öfkelenerek gitmişti. Böylece ona 



hükmedemeyeceğimizi zannetti. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka 

hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) 

zulmedenlerden oldum" diye dua etti.” (Enbiya Suresi, 87.-88. ayet) 

Allah rahmetinin bir başka göstergesi bizi sebeplerle amel edip 

etmememizden hesaba çekmesidir. Sonuçları ise Allah‟ın takdir ettiği şekilde 

olur. Biz sebepleri göz önünde bulundurarak üzerimize düşen yaparsak ve 

Allah‟a tevekkül eder isek, ne iyi etmiş oluruz. Allah (c.c.) bizlere dünyada ve 

ahrette rahmet kapılarını açmıştır. Ömer bin Hattâb (r.a.)‟tan rivayetle: 

Resûlullah (sav)‟i şöyle derken işittim: “Eğer siz Allah‟a hakkıyla tevekkül 

ederseniz O da sizi sabahleyin yuvalarından aç çıkıp akşam tok dönen kuşları 

rızıklandırdığı gibi rızıklandırır." (Ahmed bin Hanbel). Allahu Teâlâ şöyle 

buyurdu: Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar 

ve onu beklemediği yerden rızıklandırır.” (Talak Suresi, 2. ayet). Yine ayetin 

devamında: “Kim Allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah 

emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur.” (Talak Suresi, 3. 

ayet). Allahu Teâlâ aynı ayette: “Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah 

ona işinde bir kolaylık verir.” Buyurmuştur. (Talak Suresi, 4. ayet) Bir başka 

ayette Allah (c.c.): “Allah kuluna yetmez mi? Seni O'ndan (Allah'tan) 

başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir 

yol gösterici yoktur.” Buyurmuştur. (Zümer Suresi, 36. ayet) 

Ancak amelsiz emel boştur ve yalancı arzu ve isteklerdir. Ömer bin 

Hattab (r.a.) şöyle der: “İçinizden biri, rızık talebini bırakıp da mescitte 

oturmasın. Kim böyle yapar ve "Allah'ım beni rızıklandır" derse, şüphesiz bu, 

sünnete aykırıdır. Bilirsiniz ki, gökten ne altın yağar, ne de gümüş.” Amel tek 

başına yetmez. Amelin sağlam ve iyi olması gerekir. Hz. Aişe (r.a) Peygamber 

Efendimiz (sav)‟in şöyle dediğini nakleder: “Allah, sizden birinizin yaptığı işi 

sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.” (EbîYa‟la, Müsned). Allahu Teâlâ:” 

Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların 

ecrini zayi etmeyiz.” Buyuruyor. (Kehf Suresi, 30. ayet) İslam, sadece amel 

etmeye değil ameli sağlam ve iyi bir şekilde yapmaya çağırdı. Yukarıda da 

belirtildiği gibi Hz. Aişe (r.a.) naklediyor: “Resûlullah (sav) „Muhakkak ki 



Allah (c.c.), sizden birinizin yaptığı işi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut 

olur.‟ Buyurdu. (Beyhekî). 

Gizli ve aşikâr her işte Allah‟ın gözetimi zorunludur. Öyle ki her bir 

insan için onu koruyup kollayan bir koruyucu veya onu gözetleyen bir 

gözlemci sağlamamız çok zor hatta imkânsızdır. Bunu yapmış olsak dahi 

koruyucu da kendini koruyan birine, gözlemci de kendini gözeten birine 

ihtiyaç duyabilir. Ancak kolay olan her bir insanı nabzı hak ile atan, hayra 

sevk eden canlı bir vicdan olarak yetiştirmektir. Çünkü o kendisini uyuklama 

ve uyku tutmayan olan Allah‟tan korkar.  

Amelin önemine vurgu yaparak İslam bizi hayatımızın son anına kadar 

meyvesini göremesek dahi çalışmaya çağırır. Böylelikle çalışmanın kıymetini, 

fert ve toplumlar için üretimin önemini açıklar. Enes bin Malik (r.a.)‟ten 

rivayetle: “Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: „Kıyamet kopmaya yakınken 

elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin.‟” 

(Edeb, Müfred) 

Kur‟an-ı Kerim de aynı şekilde amele davet eder ve ameli ibadetlerin 

özü olarak kabul eder. Örneğin Allahu Teâlâ bizi Cuma Namazı kılmayı 

emreder. Ki bu büyük ve önemli bir ritüeldir. Hemen ardından ise bu emre 

denk bir şekilde amel etmeyi de emreder. Ayet-i kerimede: “Ey iman edenler! 

Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun 

ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz 

kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. 

Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma Suresi, 9.-10. ayet) 

buyurulmuştur. Irâk bin Mâlik (r.a.) Cuma namazını kılıp mescitten ayrıldığı 

vakit mescidin kapısında durmuş ve şöyle dua etmiştir: “Ey Allah‟ım 

davetine icabet ettim ve farzını eda ettim. Emrettiğin gibi  (rızkını aramak 

üzere) yeryüzüne dağıldım. Beni fazlından rızıklandır. Sen rızık verenlerin en 

hayırlısısın.” (İbnKesîr Tefsiri) 

İslam aynı zamanda çalışmaya ve üretmeye çağırır. Boş durmayı, 

tembelliği ve dilenmeyi şiddetle reddeder. Çünkü bu, ülkelerin 

gerilemelerinin ve kulların helak olmalarının sebeplerindendir. Nitekim 



Peygamber Efendimiz (sav) acizlikten ve tembellikten Allah (c.c.)‟a sığınır. 

Enes bin Mâlik (r.a.) rivayet ediyor: “Resûlullah (sav) şöyle dua ederdi: 

„Allah‟ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlığın bunaklığından, 

cimrilikten kabir azabından, ölü ve dirilerin şerrinden sana sığınırım.‟” 

(Müslim). 



 


