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İSLAM DİNİNİ ANLAMAK VE ANLATMAK 
(Peygamberler, Cennet ve Cehennem)

(1)

NEDEN İSLAMİYET,
NEDEN MÜSLÜMANLIK, KUR’AN, İLİM?

İSLAM: Yüce Allah’ın emirlerine uymak; Hz. Mu- 
hammed (s.a.v.)’i ( tüm insanlığın) son peygamberimiz; Ku
ran’ı son kutsal Kitabımız olarak kabul etmektir. Müslüman 
ise İslam dininden olandır. İSLAM; Allah’ın emirlerine itaat 
etmek, teslim olmaktır. İslam dini hidayet, mutluluk, huzur, 
bereket, selamet yoludur.

DİN; Yüce Allah’ın koyduğu emirleri, hükümleri açık
layan kanundur, düzendir. İslam dini gerektiği gibi öğrenilir, 
uygulanırsa insanları güzele, doğruya, aydınlığa götürür. Çün
kü gerçek Müslüman, mümin kişinin midesinde haram; kal
binde kin, nefret, kötülük; beyninde pembe yalanlar, hayaller, 
inançlar bulunmaz. Olsa bile zamanla temizlenir.
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İslam Dinini Anlamak ve Anlatmak

İslam dininde zorlama, baskı yoktur. Çünkü Yüce Al
lah İslam dinini yaymak için peygamberler görevlendirmiş, 
Kuran’ı kutsal kitap olarak göndermiştir.

İSLAM KOLAYLIK DİNİDİR

İslam dininde, insanın üstesinden gelemeyeceği, gü
cünün yetmeyeceği hiçbir kural, emir yoktur. Allah’ın insan
lara verdiği güç ve kuvvet, yüklediği sorumluluklardan daha 
geniş ve daha büyüktür.

İslam dininin koyduğu emirler, insanı olgunlaştırmak 
ve daha yüksek bir hayata hazırlamak içindir. İslam’da zor
lama yoktur. Bu, İslam’ın evrensel özelliğidir. Dünyanın ne
resinde olursa olsun her çocuk Müslüman doğar. Müslüman, 
İslam dininden olan demektir.

İslam dininin en belirgin özellikleri; kolaylaştırma, 
kolayı emretme ve kolay olanı istemedir. Yüce Allah BA
KARA Suresi (185.a.) “Allah size kolaylık diler, zorluk di
lemez.” emredilmiştir. Ayrıca BAKARA (286.ayette)” Allah, 
bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü (sorumlu, 
görevli) kılar, tutar” emredilmiştir.

İNSAN YAŞAMI VE MEVSİMLER

İnsan hayatı mevsimlere benzer, hatta aynısıdır. İlkba
har, yaz, sonbahar ve kış aylan; insanlann çocukluk, gençlik, 
orta yaş ve yaşlılık dönemleridir. İnsanlar ve diğer canlılar 
kışa hazırlık için bu mevsimlerde çalışmak, üretmek, birik
tirmek zorundadır. A n ile Ağustos böceğinin öyküsünü pek 
çoğumuz biliriz. Ayrıca bu konularda söylenmiş çok anlamlı 
sözler vardır.
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“Barışta ter dökmeyenler savaşta kan döker. Kışın 
üşümek istemiyorsanız, yazın hazırlığınızı yapmak zorunda
sınız.”

Yüce Allah insanları, kendisine kulluk ve ibadet et
mesi için yaratmıştır. Sayısız nimetleri insanların hizmetine 
veren Allah’ın kullarından istedikleri: Allah’a karşı kulluk 
görevlerimizi yapmak, ibadet etmektir. Namazmızı göste
rişten uzak kılmak, oruç tutmak, zekât vermektir. Elimizden 
geliyorsa iyilik yapmak, değilse asla kötülük yapmamaktır. 
Kesinlikle her türlü kul hakkından uzak durmaktır. Kimse
ye kötülük yapmamak, kimsenin malını, parasını çalmamak, 
haksız olarak ele geçirmemektir.

Yalan söylememek, yalancı şahitlik yapmamak.
Hayvanlara, doğaya, tüm canlılara zarar vermemektir.
Kısacası iyilik yapmak, kötülüklerden kaçınmak, sa

kınmaktır.

NİÇİN İBADET - KULLUK EDİYORUZ?

İnsanların pek çoğunun beynine yanlış algılar, saplan
tılar yerleşmiş. Ağzından çıkan sözlere, yaşam biçimlerine 
göre değerlendiriyorlar, yargılıyorlar ve haksız yere mahkûm 
ediyorlar.

Müslüman, İslam dininden olandır. İslam dini Yüce 
Allah’ın emirlerine uymak, koymuş olduğu kuralları, Kuran’ı 
kutsal kitap, Peygamberimizi (s.a.v.) son Resul, peygamber 
olarak kabul etmektir. Dindar, imanı sağlam kişi iyi insandır, 
günahlardan sakınandır, kötülük yapmayandır.
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İslam Dinini Anlamak ve Anlatmak

MAUN Suresi “Vay o gösteriş için namaz kılanların 
haline.. .”diye emredilmiştir. Ayrıca (BAKARA, 110.a.)

ARAF (199.a.) ”İyilik yapmayı emredin, teşvik edin; 
cahillerden yüz çevirin, uzaklaşın...” diye emredilmektedir.

DİN, hem bu dünya için, hem de ahret hayatı için ge
reklidir.

İBADET: Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmek, 
kulluk etmektir. İnsanın yaratılışının temel amacı Allah’a iba
det etmektir.

ZARİYAT suresi (56.a.) “Ben insanları ve cinleri sa
dece bana kulluk etsinler diye yarattım” buyuran Allah, in
sanların yaratılış amacının sadece kendisine ibadet edilmesini 
istemektedir. Kuran’da insanın değeri, yaptığı kullukla ölçül
müştür. Kulluğun göstergesi ise yapılacak olan ibadetlerdir. 
İbadet deyince sadece namaz, oruç, hac, zekât akla gelmemeli. 
“İslam’ın Şartı-göstergesi” olan ibadetler kulun, sadece Al
lah’a karşı olan görevleri, borçlarıdır. Oysa Kuran’da (114 su
rede) yer alan binlerce ayet Allah’ın emirlerini bildirmektedir.

Kötülük yapmamak, yapanları engellemek ibadettir. 
İyilik, yardım etmek; fakir fukarayı kendi helal kazancımız 
olan malımızla, paramızla doyurmak, yardım etmek en büyük 
ibadettir.

Yüce Allah insanlara sayısız nimetler vermiştir. Bun
ların karşılığında sadece kendisinden başka İLAH olmadığına 
inanarak, iman ederek, şükrederek hayat sürdürmemizi iste
mektedir. İnsanların Allah’a şükretmesinin başka bir anlamı, 
yolu da Allah’a ibadet etmektir. İnsanın iç dünyasını temiz
leyen ibadetler kişileri kötülükten uzak tutar. Bu nedenle, bu 
kişilerin oluşturduğu toplumda güven ve iyiliğin egemen ol
masına katkı sağlar. Toplumda, insanlar arasında güvenin, sev
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ginin, saygının, hoşgörünün ve buna bağlı diğer güzelliklerin 
azaldığını; buna karşılık yalanın, haram yiyenlerin, çalanlann, 
hırsızların arttığını görüyoruz, biliyoruz. Bunların temelinde 
yatan gerçekler nedir acaba? Milyonlarca “inançsız, inanmak 
istemeyenler...” gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığını 
birbirine denk gibi görmekte, karıştırmaktadır.

İslam dinini, Müslümanlığı yayma görevi Peygambe
rimize (s.a.v.) verilmiş; ayrıca Kuran’da yazılı olan sureler, 
ayetler gönderilmiştir. Bu kadar açık gerçekler olduğu halde, 
bunları yok sayarak bazılarının (gölgelerin, pembe yalanların, 
hayallerin, doymaz nefsimizin...) arkasından gitmek, yapılan 
yanlışlan örnek göstermek nedir? Hatalan, eksiklikleri, olum- 
suzluklan İslam dininde, Müslümanlıkta, Kur’an’da aramak 
Allah’ı yok saymaktır.

İslam dinini yozlaştıranlan, yanlış yapanlan, günah 
işleyenleri ve olumsuz işler yapanlan neden örnek alıyoruz, 
örnek gösteriyoruz?

Cami sayısının, camileri dolduranlann, namaz kılanla- 
nn, oruç tutanlann, hacca gidenlerin sayılannm artması başka; 
Yüce Allah’a gerektiği gibi (inanarak-kalpten...) iman ve iba
det etmek başkadır.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) ”Camiler ve içinde 
namaz kılanlar artacak, fakat içlerinde bir tane gerçek mümin 
olmayacak...” hadisi çok önemli ve anlamlıdır.

İBADETLER; Allah’ın emri olduğu için, sadece Al
lah’a yapılır. Namaz kılmak sadece yatıp kalkmak değildir. 
Namaz kılmanın temeli, özü, öznesi, yüklemi, namaz kılarken 
okunan surelerdir, dualardır, salâvatlardır ve sadece Allah rıza
sı için yapılmasıdır.
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İslam Dinini Anlamak ve Anlatmak

KULLUK OLMA BİLİNCİ

KUL; Allah’a itaat ve ibadet edendir. İnsan, yaratı
lanların en şereflisidir. Yüce Allah dünyadaki tüm nimetleri 
insanların hizmetine sunmuştur. Birbirinden güzel, anlamlı, 
değerli sayısız nimetlere karşılık insandan sadece kendisine 
kulluk etmesini emretmiştir.

Yüce Allah insandan, emrine uygun işler yapmasını, 
emrettiği (doğru) yaşam sürdürmesini ve kendisine ibadet et
mesini istemiştir. Kulluğu; yüksek bir “NEFİS” terbiyesi, güç
lü bir iman, yapılan işlerin (amel) bütünlüğü olarak görmek 
gerekir. İslam dininde, Müslümanlıkta insanların aleyhinde, 
insanlara zarar veren zerre kadar olumsuzluk yoktur. Kendi
lerinizin cire bağlayarak vücudunu zincirle dövmek, işkence 
etmek haramdır.

Peygamberimiz (s.a.v.) “Dinde aşırılığa kaçılarak ves
veseye düşülecek...” buyurmuştur. İslam dinini bilenler; iba- 
det-dua ediyoruz diye “höykürenleri”, yerlerde yatıp sürünen
leri, İslam dini ve Müslümanlıkla ilgisi olmayan hareketler 
yapanlan örnek almaz. Doğrular, iyiler, örnek gösterilir ve 
örnek alınır, alınmalıdır.

İnsan, yaşamı süresince çeşitli zamanlarda, mekânlar
da, çeşitli sınavlarla karşılaşır. Pek çok insan bunlann sadece 
Allah’ın takdiri olduğunu bilmeden, düşünmeden, inanmaya
rak; alınmayan “tedbire” veya başka nedenlere bağlar. Karşı
laşılan bu sınavlardan başanyla geçilebilmesi için, Allah’ın 
emirlerini yerine getirmesi ve Allah’ın kulu olduğunu hatmn- 
dan çıkarmaması gerekir.
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(2)
KUR’AN’I ANLAMAK,

KUR’AN AHLAKI VE AYETLERİN ANLATTIKLARI

KUR’AN: Son peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’e Yüce Allah’ın; Cebrail (a.s.) tarafından gönderdiği 
kutsal kitapların sonuncusudur. Yüce Allah, Kuran’ın ismini 
kendisi vermiştir.

NİSA suresi (82.a.) ”Onlar hala Kuran’m Allah kelamı 
olduğunu ve anlamını düşünmeyecekler mi?” emredilmiştir.

Kur’an-ı Kerim bir kerede inmiş, ayet ayet, sure sure 
olmak üzere yirmi üç yılda tamamlanmıştır. Peygamberimiz 
(s.a.v.) kırk yaşında iken (610) yılında, Ramazan ayının yir
mi yedinci gününde inmeye başlamış; vefatına seksen bir gün 
kala tamamlanmıştır.

ALAK suresi (1-5.ayetler) ”Ey Muhammed! Oku! Ya
radan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarat
tı. Oku!”
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