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28. İHSAN  SOHBETİ 

KONU  : İSLAMA  GİRİŞ -1 

Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık 

ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonraki derslerimizde ise, İslam ve İslam’ın Şartları konusunda 

bir silsile dahilinde bilgiler aktarmaya çalışacağız. Bu ilk dersimizde özetle İslam ve onu oluşturan 

konular hakkında kısa bir özetleme yapacağız, daha sonra da diğer derslerimizde detaylara yer 

vereceğiz.  

Ruh ve cesetten oluşan muhteşem varlık olan insan mahlukatın en üstünüdür.  

ْلنَاهُْم  َن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُم مِّ ْن َخلَْقنَا َولَقَْد َكرَّ مَّ َعلَٰى َكثِيٍر مِّ

  تَْفِضيًل 

 “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada 

ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın bir çoğundan 

cidden üstün kıldık.” 1 

 Dış görünüşünün güzelliği ile ruhundaki incelik ve derinlikleriyle de müstesnadır.  

نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويٍم   لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

 “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” 2 

Ayrıca, kendisine akıl ve düşünebilme yeteneği de verilmiş olması sebebiyle de insan bütün, 

yaratılmışların gözbebeği ve alemlerin özüdür. Sayısız nimet ve güzellikleriyle bu dünya insanın 

hizmetine tahsis edilmiştir. Buna karşılık olarak yaratıcısını tanımak, O'na inanmak ve ibadet etmek 

gibi sorumluluklar yüklenmiş ve ondan söz alınmıştır. 

 َ ِ َعلَْيُكْم َوِميثَاقَهُ الَِّذي َواثَقَُكم بِِه إِْذ قُْلتُْم َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َواتَّقُوا َّللاَّ ُدوِر َواْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ َ َعلِيما بَِذاِت الر    إِنَّ َّللاَّ

“Allah'ın size olan nimetini, "Duyduk ve kabul ettik" dediğiniz zaman sizi bununla bağladığı 

(O'na verdiğiniz) sözü hatırlayın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, kalblerin içindekini bilmektedir.” 
3 

يَّتَهُْم َوأَْشهََدهُْم َعلَٰى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَ  الُوا بَلَٰى َشِهْدنَا أَن َوإِْذ أََخَذ َرب َك ِمن بَنِي آَدَم ِمن ظُهُوِرِهْم ُذرِّ

َذا َغافِلِيَن   تَقُولُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن هَٰ

“Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından, onların 

bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil 

miyim? (Onlar da), Evet (buna) şahit olduk, dediler.” 4 

نَس إَِّلَّ لِيَْعبُُدوِن   َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” 5 

                                                 
1 İsra, 17:70 
2 Tîn, 95:4 
3 Maide, 5:7 
4 A’raf, 7:172 
5 Zariyât, 51:56 
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Bu geçici dünya hayatında, ebedi âlem dediğimiz âhiret yurdunda arzulanan mutluluğu elde 

edebilmek ise bu söze bağlı kalmakla mümkün olacaktır. Bunu ise ancak bir hak dine inanmak ve o 

dinin temellerine uygun ibadet etmekle elde etme imkânı vardır ki,  bu din İslâm Dîni’dir.  

ْسَلُم َوَما اْختَلََف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إَِّلَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلِعْلُم بَ  إِنَّ  ِ اْْلِ يَن ِعنَد َّللاَّ ْغيًا بَْينَهُْم َوَمن يَْكفُْر الدِّ

َ َسِريُع اْلِحَساِب  ِ فَإِنَّ َّللاَّ  بِآيَاِت َّللاَّ

“Allah nezdinde hak din İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, 

aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, 

Allah'ın hesabı çok çabuktur.” 6 

Bir dîne inanma düşüncesi insanlık tarihi ile denktir. İnsanlık var olduğu sürece de devam 

edecektir. İnsan fıtratında, kendisini yoktan var edeni bilme, O'na inanma, bağlanma gibi duygular 

vardır. Fıtratı bozulmamış her insanın ruhu  buna ihtiyaç duyar. Aynen yeme, içme, uyuma ve benzeri 

bir kısım biyolojik ihtiyaçların hissedilmesi gibi. Ancak ruh ve akıl yolu ile hissedilen bu dinin insanı 

tatmin edebilmesi ve gereği gibi Rabbine ibadet etmesi için bir yol göstericiye de ihtiyaç vardır. Bunlar 

ise insanların arasından seçilmiş olan peygamberlerdir.  

ٍة قَْد َخلَْت ِمن قَْبلِهَا أَُمما لِّتَْتلَُو َعلَْيِهُم الَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوهُ  لَِك أَْرَسْلنَاَك فِي أُمَّ
ِن قُْل هَُو َكَذٰ ْحَمٰ ْم يَْكفُُروَن بِالرَّ

ْلُت َوإِلَْيِه َمتَاِب  هَ إَِّلَّ هَُو َعلَْيِه تََوكَّ  َربِّي ََّل إِلَٰ

“(Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete 

gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki: O benim 

Rabbimdir. O'ndan başka tanrı yoktur. Sadece O'na tevekkül ettim ve dönüş sadece O'nadır”. 7 

Dinî kuralları koyan Yüce Allah’ın kendisidir. Peygamberler de dahil hiç bir insanın din kurma 

yetkisi yoktur. Peygamberler, dinî hükümleri tebliğ ederler; bizzat uygularlar ve örnek olurlar.  

هُُم الَِّذي اْختَلَفُوا فِيِه َوهًُدى َوَرْحَمةً لِّقَْوٍم يُْؤِمنُوَن َوَما أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب إَِّلَّ لِتُبَيَِّن لَ   

“Biz bu Kitab'ı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir 

topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.” 8 

Yukarda da ifade edildiği gibi, din fikri, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (a.s.)'la başlamıştır. 

Peygamberlerin getirmiş oldukları dinlerdeki temel prensipler değişmez. Ancak, zamanın, mekanın, 

sosyal şartların değişmesi ve gelişmesine bağlı olarak bazı hükümler tekâmül ederek değişebilir. Son 

hak din olan İslâm, kemal noktasına ulaşmış olmakla kıyamet gününe kadar insanlığın tabi olacağı hak 

din olarak devam edecektir.  

ْسَلَم ِدينًا فََمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَرٍة َغْيَر اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ 

ِحيما  َ َغفُورا رَّ ْثٍم فَإِنَّ َّللاَّ ِ  ُمتََجانٍِف ْلِّ
“Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı 

beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden 

yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” 9 

İslâm'a giriş, imanla gerçekleşir. İman, Allah Teâlâ'nın son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'e 

indirdiği, o'nun da tebliğ ettiği şeylerin tümüne tereddütsüz inanmak demektir. 

                                                 
6 Bakara, 3:19 
7 Ra’d, 13:30 
8 Nahl, 16:64 
9 Maide, 5:3 
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1- İSLÂM NEDİR? 

İslâm, lügat olarak teslim olmak ve boyun eğmek demektir. Dinî ıstılah olarak ise, İslâm Dini’ne 

girmek anlamına geldiği gibi, İslam Dini’nin kendisine de İslam denilir. Ayrıca, Hz. Muhammed 

(s.a.v.)’in getirmiş olduğu dine kelime-i şehadeti söyleyip, kalp ile inandıktan sonra, gerekli amelleri 

yapmak üzere teslim olmaya da İslâm denir. İslâm Dini’nin kurallarına uyan ve bu kuralları hayata 

geçiren kimseye de müslüman denir.   

İslâm denince ilk olarak yerine getirilmesi gerekli olan ibadetler aklımıza gelir. Bunlar, beş vakit 

namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan ayının orucunu tutmak, ömürde bir defa haccetmek, cihad 

etmek gibi ibadetlerdir.  

İslâm dininin Ümmet-i Muhammed’e tahsis edilmesinin bir sebebi de tevhid inancının bayrağı 

olan Hz. İbrahim (a.s.) zamanından bu tarafa Allah’ın müslümanları bu isimle isimlendirmiş olmasıdır:  

ُسوُل َشِهيًدا َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشهََداَء َعلَى ا َذا لِيَُكوَن الرَّ اُكُم اْلُمْسلِِميَن ِمن قَْبُل َوفِي هَٰ قِيُموا لنَّاِس فَأَ هَُو َسمَّ

ِ هَُو َمْوََّلُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَٰى َونِْعَم النَِّريُر  َكاةَ َواْعتَِرُموا بِاَّللَّ َلةَ َوآتُوا الزَّ  الرَّ

“Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş 

kitaplarda), gerekse bunda (Kur'an'da) size "müslümanlar" adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekatı 

verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlanızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır!” 10 

ْسلَِمةً لََّك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْينَا ةً م  يَّتِنَا أُمَّ ِحيُم  َربَّنَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْيِن لََك َوِمن ُذرِّ اُب الرَّ إِنََّك أَنَت التَّوَّ  

 “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, 

bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli 

olan ancak sensin.” 11 

Alınacak Dersler: 

1. İnsan fıtratı dışardan etkilenmelerle bozulmaz ise, Hakk’ı kabul  eder. Elbette Allah (c.c.)’ın 

nasip etmesi de gerekir.  

2. İnsanın yaratılış gayesi Allah’a inanmak ve O’na kulluk etmektir.  

3. Silim kökünden gelen İslam’a inanan insanların, ellerinden ve dillerinden hiç bir canlı zarar 

görmez.  

Bu Hafta 

 “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, 

bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli 

olan ancak sensin.” 12 

Ayeti Kerimenin tefsirini ailemiz ile birlikte okuyalım.  

                                                 
10 Hac, 22:78 
11 Bakara, 2:128 
12 Bakara, 2:128 


