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29. İHSAN  SOHBETİ 

KONU  :    İSLAMA  GİRİŞ -2 

Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid konularında iman konusu anlatılırken genişçe durulduğu 

için bir daha tekrarlamak istemiyoruz. Bunun dışındaki İslâm’ın şartları hakkında bu dersimizde kısa bir 

özetleme yapacağız, daha sonraki derslerimizde fırsat buldukça detaylarına ineceğiz.  

İSLÂM’ IN  ŞARTLARI 

Bir insanın müslüman olduğunun işareti sayılan ibadetlere İslâm Dini’nin şartları denir. Bunların 

başında kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid gelir.  

Şu âyet buna delalet eder:  

هَ إَِّلَّ أَنَا فَاْعبُُدوِن  ُسوٍل إَِّلَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ ََّل إِلََٰ  َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك ِمن رَّ

“Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona: "Benden başka İlah yoktur; şu halde bana kulluk 

edin" diye vahyetmiş olmayalım”. 1 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de aynı anlamda şunu ifade buyurur:  

ُ َدَخل اْلَجنَّةَ   َمْن َكاَن آِخُر َكالَِمِه َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ َّللاَّ

“Kimin son sözü “la ilâhe illallah” olursa o cennete girer”  2 

İslam’ın şartlarından diğerleri ise topluca şu hadis-i şerifte sayılmıştır: 

ْسالَُم َعلَى َخْمٍس  ِِ َكاِة : بُنَِي اإْل الَِة ، َوإِيتَاِء الزَّ ِ ، َوإِقَاِم الصَّ ًدا َرُسول َّللاَّ ُ ، َوأَنَّ ُمَحمَّ َشهَاَدِة أَْن َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ َّللاَّ

. َواْلَحجِّ ، َوَصْوِم َرَمَضاَن ،   

“ İslâm beş temel üzerine bina edilmiştir :  

 1) Kelime-i Şehadet (Allah’tan başka ilah olmadığına; Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın elçisi 

olduğuna şehadet etmek),  2) Namaz kılmak, 3) Zekat vermek, 4) Hacca gitmek, 5) Ramazan ayı 

orucunu tutmak”. 3 

 

NAMAZ İBADETİ:  

Namaz, her müslümanın günlük olarak yapması gerekli olan ibadetidir. İslam Dini dairesine 

giren bir insanın yerine getirmekle yükümlü olduğu ilk ibadettir. Haftada bir eda edilen Cuma namazı 

da farz bir ibadettir. Namazın farziyyetini ifade eden âyetlerden birisi şöyledir:  

ْوقُوتًا  اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا مَّ  إِنَّ الصَّ

“.. Çünkü namaz mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır”. 4 

                                                 
1 Hac, 21:25 
2 Sünen-i Ebi Davut, 3:486 
3 Camiu’l Usul fi- Ehadis-ir-Rasul, 1/207-208, Mektebetü’l Hulvani baskısı, H. 1389 
4 Nisa, 4:103 



İHSAN  SOHBETLERİ   2015 

  

İhsan Sohbeti 29 – 05.10.2015 2  

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْعَمال أَْفَضل ؟ فَقَال أَيُّ : ُسئِل َصلَّى َّللاَّ َِ الَةُ لَِمَواقِيتِهَا: اأْل الصَّ  

Peygamber efendimiz (s.a.v.)’e “Hangi amel daha faziletlidir?” diye sorulduğunda; Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.): “Vaktinde kılınan namazdır”  buyurmuştur.   

ZEKAT İBADETİ:  

Zekat, dinî ölçülere göre zengin kabul edilen ve erginlik çağına gelmiş akıl sahibi bir 

müslümanın, mallarından belli bir miktarını (ki, bu genellikle  kırkta bir veya % 2,5 şeklinde ifade 

edilir) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen ihtiyaç yerlerine vermesidir.  

Zekat, lügat olarak temizlik ve artma manasına gelir. Çünkü zekât insanı günahlardan temizler; 

zekâtı ödenen malın da bereketlenmesine sebep olur: 

 ُ يِهم بِهَا َوَصلِّ َعلَْيِهْم إِنَّ َصاَلتََك َسَكٌن لَّهُْم َوَّللاَّ ِميٌع َعلِيٌم  سَ ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدقَةً تُطَهُِّرهُْم َوتَُزكِّ  

“Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. 

Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir (onları yatıştırır). Allah işitendir, bilendir”. 5 

 Muhtaçlara yardım etme işi, müslümanın kendi keyfine bırakılmamıştır. Bizzat Allah’ın emri 

gereği zorunlu olmuştur. Çünkü malın gerçek sahibi Allah’tır; insan onun emanetçisidir.  

ْلُمْلِك َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء فَقَدََّرهُ تَْقِديًرا الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَْم يَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم يَُكن لَّهُ َشِريٌك فِي ا  

“Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi 

yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir”. 6 

ِ َوََّل تُْلقُوا بِأَْيِديكُ  َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن  ْم إِلَى التَّْهلَُكةِ َوأَنفِقُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ َوأَْحِسنُوا إِنَّ َّللاَّ  

“Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü hareketinizde dürüst 

davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever”. 7  

ائِِل َواْلَمْحُروِم   َوفِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِّلسَّ

“Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı”. 8 

Zekat, kendisinin ihsan buyurduğu mal ile Allah'ın rızasını kazandırır. Malı gaye olmaktan çıkarır. 

Allah’ın rızasını kazandırma vesilesi olur. İnsanın başkalarını düşünmesine ve merhamet etmesine 

zemin hazırlar. Toplumsal barışın oluşmasında etkin olur.  

ORUÇ İBADETİ 

İbadet niyetiyle, tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşamleyin güneş tamamen 

batıncaya kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak kalınarak eda edilen ibadettir. Dinî, ahlâkî, sosyal 

ve sağlık açısından insana bir çok yararı vardır.  

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ   يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz 

kılındı. Umulur ki korunursunuz”. 9 

                                                 
5 Tevbe, 9:103 
6 Furkan, 25:2 
7 Bakara, 2:195 
8 Zariyat, 51:19 
9 Bakara, 2:183 
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Oruç, sabrı, meşakkate göğüs germeyi ve en önemlisi nefse hakim olma melekesini kazandırır ve 

iradeyi güçlendirir. Oruç tutan insan, aç, muhtaç ve bi-ilaç insanların durumunu daha iyi anlar. Elindeki 

nimetlerin kıymetini bilir, israftan sakınmayı öğrenir.  

HAC İBADETİ  

İslâm'ın şartlarından birisi de şartlarını bünyesinde toplamış olan bir müslümanın ömründe bir 

defa Ka’be’yi ve diğer kutsal mekanları usulünce ziyaret etmek olan Hac ibadetidir. İslâm’da farz olan 

ibadetlerden birisidir. Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de hac ibadetinin farz oluşu hakkında şöyle 

buyurmuştur:  

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِياًل   َوّلِِلَّ

“ Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ”. 10 

 ِ وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ ّلِِلَّ    َوأَتِمُّ

“Haccı ve umreyi Allah için tam yapın”. 11 

Haccın farz bir ibadet oluşu hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise, şöyle buyurmuştur:  

وا َ فََرَض َعلَْيُكُم اْلَحجَّ فَُحجُّ  إِنَّ َّللاَّ

“Allah hac ibadetini size farz kıldı; öyle ise haccediniz.” 12 

Hac öyle bir ibadettir ki, her yıl, dilleri, renkleri, ülkeleri, kültürleri farklı, fakat hedef ve gayeleri 

aynı olan milyonlarca müslümanı bir araya getirir, hep birden onları Allah'a yöneltir, birbirleri ile 

tanışıp kaynaşmalarını sağlar, birbirlerinin dertlerini paylaştırır, ortak çareler üzerinde düşünmelerine 

zemin hazırlar. Hele günlük giysilerinden soyunarak beyaz kefen bezlerine bürünen müslümanlar, 

ölmeden önce ölmenin eğitimini alırlar; varlıkla, makamla ve mevki ile gurura kapılmanın yersizliğini 

öğrenirler. İnsanlar arasında fark gözetmemeyi, eşitliği tatbik ederek dünyaya ilan ederler. Ölüm ve 

ölümden sonraki hayatı unutmamayı fiilen yaşar ve öğrenirler.  

Kısa bir giriş yaptığımız İslam ve İslam’ın şartları konularını sonraki derslerimizde daha detaylı 

bir şekilde ele alacak ve işleyeceğiz.  

Alınacak Dersler: 

1. İslam’ın, kelime-i şehadet, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmek gibi 

temel ibadetlerin yanında, daha bir çok ibadetleri de söz konusudur.  

2. Namaz ve oruç bedenle eda edilen ibadetlerin, zekat mal ile yerine getirilen ibadetlerin, hac 

ise hem beden hem de mal ile ifa edilen ibadetlerin temsilcileridir.  

Bu Hafta 

ْوقُوتًا ...  اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا مَّ  إِنَّ الصَّ

“.. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır”. 13 

Ayeti kerimenin tefsirini ailemiz ile birlikte okuyalım. 

                                                 
10 Al-i İmran, 3:97 
11 Bakara, 2:196 
12 Mu’cemü’l Müfehres li- Elfaz-ı’l Ehadis, C. 2; shf. 975 
13 Nisa, 4:103 


