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İslâm Dini, ferdin toplum içinde uyumlu, güvenilir ve hoşgörülü olmasını sağlamaya
yönelik düzenlemeler getirdiği gibi, onun Yaratıcı ile olan münasebetini daha derinden
hissetmesine hizmet edecek düzenlemeler de getirmiştir. Bu düzenlemeler, genel ilkeler
halinde İtikâdî (düşünce ve inanç dünyası ile ilgili), Amelî (pratik hayat ve yaşam biçimiyle
ilgili) ve Ahlâkî( davranış kuralları ve değer yargılarıyla ilgili) konularda toplanmıştır.
Kur’an-ı Kerim âyetlerinde ve Hz. Peygamberin hadislerinde/sünnetinde detaylı bir şekilde
anlatılan bu ilkeler, Cibrîl Hadisi diye meşhur olan şu hadisi şerifte mücmel olarak
anlatılmıştır:
Ömer bin Hattab (r.a) anlatıyor:
Birgün Rasûlüllah (s.a.v) ile birlikte olduğumuz bir sırada, bembeyaz elbiseler içinde, simsiyah saçlı bir
adam çıkageldi. Üzerinde uzak yoldan geldiğine ilişkin hiçbir belirti yoktu ve hiç birimiz de onu tanımıyorduk.
Hz.Peygamber’in önüne diz çöktü, dizlerini O’nun dizlerine dayadı ve ellerini uylukları üzerine koyarak;

“ -Yâ Muhammed ! (İslâm nedir? ) bana İslâm’ı anlat!” dedi.
O şöyle cevap verdi:
"İslâm (teslimiyet), Allah’tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed’in O’nun Rasûlü
olduğuna şehâdet getirmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan süresince oruç tutman
ve eğer gidebilecek gücün varsa beytullah’ı haccetmendir.”
Adam, “Doğru söyledin”, dedi. Rasûlüllah’ı sorgulamasına ve arkasından da doğrusunu
söylediği seklinde açıklamada bulunmasına şaşırmıştık. Sonra devamla: “İman nedir?” dedi.
Rasûlüllah (s.a.v), “İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Kıyâmet
gününne ve iyisiyle kötüsüyle takdire(kadere) inanmak anlamına gelir” diye cevap verdi.
Doğru söylediğini belirtti ve arkasından da: “İhsan (güzel olan şeyi yapmak) nedir ?” dedi.
Rasûlüllah (s.a.v): “İhsan, Allah’a sanki O’nu görüyormuşsun gibi ibâdet etmendir; zira
sen O’nu görmesen de O seni görür.” Buyurdu.
Sonra Adam, “Bana saatten(Kıyametten) haber ver !” dedi.
Rasûlüllah (s.a.v): “Bu konuda, soru sorulan, sorandan daha fazla bir şey bilmiyor” dedi.
Adam: “Peki , kıyametin işaretleri konusunda bir şeyler söyle” dedi.
Rasûlüllah (s.a.v) şöyle dedi: “Câriyenin hanımefendisini doğuracağını ve yalınayakların,
çıplakların, yoksullarnın ve çobanların bina dikmekte birbiriyle yarışacaklarını göreceksin.”
Derken, adam uzaklaştı. Bir süre bekledikten sonra, Rasûlüllah (s.a.v)bana:
“-Soru soranın kim olduğunu biliyor musun Yâ Ömer ? dedi. Ben :
“-Allah ve Rasûlü en iyisini bilir” dedim. Rasûlüllah (s.a.v):
“ -O, Cebrâil’di, size dininizi öğretmek için geldi.” dedi. 1
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Cibrîl hadisi, Kütüb-i Sitte müelliflerince (Buharî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, İbn
Mâce ve Nesâî) ile, Ebû Avâne, Ahmed bin Hanbel, İbn huzeyme, Bezzar ve Tabarânî
tarafından da nakledilmiş; sıhhat yönünden bir problemi olmayan sahih bir hadistir.
Bu hadis bize, İslam dininin bir resmini vermektedir. İlk üç soru ve bunlara verilen
cevaplar, İslâmî görüşte, dinin üç ana esası içerdiğini bildirmekte, üç boyutundan
bahsetmektedir. Buna göre;
1.
2.
3.
4.

İman (=Tasdîk) -Îtikâdî -boyutu
İslâm (=Teslimiyet) -Amelî-boyutu
İhsan (=güzel ve iyi olanı yapmak) Ahlâkî- boyutu

-Hadiste geçtiği şekliyle, Peygamberimiz Efendimiz bütün bunlara DİN diyor.
Bunu şöyle ifâde ediyor: “O Cebrâildi, size dininizi öğretmek için geldi”
Dil alimleri, din kelimesinin Arapça deyn kökünden masdar veya isim olduğunu
kabul ederler. Cevherî, din kelimesinin üç farklı anlamından bahsederek bunların;
“âdet ve durum”; “cezâ ve mükafat” ve üçüncü olarak da “itaat” anlamları olduğu ve
din kelimesinin bu son anlamdan geldiğini belirtir.2
Kur’an-ı Kerim’de din kelimesi, türevleriyle birlikte 92 yerde geçmektedir.
Konuyla ilgili gerek âyet-i kerimeler gerekse hadis-i şerifler dikkate alındığında, din
kelimesini şöyle tarif etmek mümkündür: “Din, Allah tarafından konan ve insanları
O’na ulaştıran yoldur.” 3
Cibrîl hadisi bize, İslâmî anlayışta dinin “doğru düşünme ve anlamayı, doğru
işler yapmayı, ve eylemin arkasında yatan niyetlerin doğru olmasını ihtivâ ettiğini”
bildirmektedir. Bu hadiste Hz.Peygamber(s.a.v) bu üç doğru yoldan her birine bir ad
vermiştir. Buna göre,
-Düşüncelerle ilgili olduğunda İman, din’dir.
-Eylemlerle ilgili olduğunda İslâm: teslimiyet, din’dir.
-Niyetlerle ilgili olduğunda İhsan: güzel olanı yapmak din’dir.
İslâm Dininin birinci boyutu İMAN’dır:
İman, bilgi ve kanaaten doğan kuvvetli bir inançtır. İmanda bir kabullenme, bir
benimseme ve içselleştirme vardır. Bu, insanın zihin dünyasındaki değişimidir. Bu
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değişim önemlidir. Kişinin zihin dünyasındaki bu değişim, onun eşyayı ve olayları
değerlendirme biçimini, Allah-insan ve eşya arasındaki ilişkileri değerlendirmesindeki
bakış açısını, dünya görüşünü, yaşam biçimini ve yapacağı tercihleri belirler.
Bazı İslam bilginleri "İman" kavramını şöyle açıklamışlardır: “İman kalp ile
tasdik, di ile ikrar ve organlarla yapılan ameldir.”
Buna göre iman: Bilip, kabul etmek-Söylemek ve Yapmak’tan ibârettir.
İman sahibi olan kimse, önce bir şeyin doğru olduğunu bilir ve kabul eder.
Kalbin, hakikati tanımasının ifâde edilmesi gerekir. Fakat bu da yeterli değildir.
Söylemiyle eylemi birbirine zıt düşen nitelikteki insanlardan Allah’ın hoşlanmadığı
Kur’an’da anlatılmaktadır: “Allah katında büyük nefrete sebep olan şey,
yapmadığınız şeyi söylemenizdir.”4
Artık bu noktada âzâlarla amel etmek konusu devreye girmektedir. Bir şeyin
doğru olduğunu tanımak ve onun doğruluğunu sözlü olarak kabul etmek suretiyle
insanların bu hakikate kendilerini teslim etmeleri ve eylemlerinde bu teslimiyeti
göstermeleri gerekir.
İman kelimesinin karşıt anlamı küfüdür. İman, hakikatin kalpte tanınmasını ifade
ediyor ise, küfür de hakikatin kalpte inkarıyla, kabul edilmeyip reddedilmesini
anlatmaktadır. Küfür kelimesinin anlamında, gizlemek ve örtmek anlamı vardır. İmanı
olmayan kişi, aslında varoluş hakikatini, yaratılış gayesini gizlemektedir.
Cibrîl hadisinde Hz.Peygamber(s.a.v), imanın ne olduğundan değil de nelere iman
etmek gerektiğinden bahsetmiştir:
“…İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Kıyâmet
gününe ve iyisiyle kötüsüyle takdire(kadere) inanmaktır”.
Kelam âlimleri, imanın bu altı esasını gruplandırarak dinin üç temel ilke olarak
kabul etmişlerdir. Bu ilkeler :
1.Tevhid: Allah’ın zât ve sıfatları, melekût âlemi, ilâhî kudret ve
hâkimiyet(kader) Tevhid ilkesi kapsamında incelenir.
2. Nübüvvet: Peygamberlikle ilgili hususiyetler, Nübüvvet ilkesi altında;
3. Mead: Ahiret ve âhiret ahvâli konusundaki ilkeler Mead ilkesi altında incelenir
İslâm’ın ikinci boyutu İSLÂM(=Teslimiyettir):
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İslâm, teslim olma, boyun eğmek demektir. İman kelimesi ise, tasdik etmek,
benimsemek, kabullenmek demektir. Her iki kelime de aynı manâyı ifâde ediyor
deniliyor ise de, bazı İslam bilginleri, dinin ifâ edilen emirlerinden amellerle ilgili
olanlarına İslâm; İtikadla ilgili olanlarına da İman demişlerdir.5
Bu boyut, Cibrîl hadisinde Peygamberimizin şu sözleriyle anlatılmıştır:
İslâm (teslimiyet), Allah’tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed’in O’nun
Rasûlü olduğuna şehâdet getirmen,namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan süresince
oruç tutman ve eğer gidebilecek gücün varsa beytullah’ı haccetmendir.”

Hadiste anlatılan bu ibadetler, başka bir hadiste, ;İslam’ın üzerine bina edildiği
temel esaslar olarak ifade edilmiştir:
İslâm, beş temel üzerine bina edilmiştir:
1.Allah’tan başka ilah olmadığına Hz.Muhammed’in Allah’ın kulu

ve

Rasûlü olduğuna şehâdette bulunmak
2. Namaz kılmak
3. Zekat vermek
4. Haccetmek
5. Ramazan orucu tutmak.6
Zikredilen bu ve benzeri hadisler dikkate alınarak, İslam kültürü içinde bu beş
husus İslâm'ın şartları olarak şöhret bulmuştur. Şüphesiz, İslam'ın şartları beş
maddeden ibaret değildir. Ancak bu beş şartın ihtivâ ettiği konular itîbariyle bu isimle
meşhur olmuştur. Bunlarda İslâm'ın maddî cephesiyle manevî cephesi; ferdî yönüyle
toplumsal yönü; inançla ibâdet içiçedir. Dikkatle incelendiğinde İslâm'ın şartları olarak
bilinen bu ibadetlerin, iki temel hususu içermekte olduğu görülmektedir. Bunlar İnanç
ve amel'dir. Şehâdet amelden önce zikredilmiştir. Çünkü bu amellerin yerine
getirilmesi, şehâdetin/inancın varlığına bağlıdır
- İslâm’ın üçüncü boyutu ise, İHSAN’dır (Güzel olan şeyi yapmak):
-

Dinin kemâli sadece farzların îfası ile gerçekleşmiyor. Kul, daha ileri manevî

mertebelerin varlığını bilecek ve onları elde etmek için gayret gösterecektir. İşte Cibrîl
hadisinde “Allah’a onu görüyormuşcasına ibadet etmendir, Sen O’nu görmesen de O
seni görüyor.” İfadesiyle dikkat çekilen bu özellik İhsan mertebesi’ dir.
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Buna göre, Hz. Peygamber, yapılan işin kendisine bakmıyor, fakat o işin arkasındaki
motivasyona, kulu o işi yapmaya sevkeden âmile, niyetteki içtenliğe bakıyor. Bir iş, eğer
Allah farkında olmaksızın, O’nun hoşnudluğu aranmaksızın yapılıyorsa güzel olamaz, onun
iyi olması için gerekli hassasiyet gösterilemez veya eksik olur. Yapılan işin ibadet anlayışı
içinde olması ifadesiyle kasdedilen budur.
Yüce dinimiz İslâm, müntesiplerini, bu hedefe ulaşmak için gayret göstermeye teşvik
eder. Hz.Peygamber (s.a.v) kibirlenmenin çirkinliğinden bahsedince, sahâbeden biri sorar:
-Yâ Rasûlallah, elbisemin güzel olması, ayakkabımın güzel olması hoşuma gidiyor, bu
kibirlenmek midir? diye sorunca, Peygamberimiz şöyle buyurdular:
“Allah güzeldir, güzelliği sever, güzel giyinmek kibir değildir, kibir, (sahip olduğu
nimeti kendinden bilip) hakkı reddetmek ve halkı hakir görmektir.”7
Allah Teâlâ hazretleri her şeyde iyiliği (ihsanı) emretmiştir. Peygamberimiz “Allah,
yaptığı işi güzel/sağlam ve mükemmel yapanı sever.” buyurmuştur:
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İhsan mertebesi / en güzel ortaya koyma gayreti içinde olmaya ulaşmak seviyesi
demek; İtikadda istikâmet üzere olmak; Amelde îtidal üzere olmak, İfrat ve tefrite
düşmemek, ihlaslı olmak, hasbî olmak demektir.
Bu hadis bizlere, Cebrâil (a.s)’ın diliyle dinimiz öretmektedir. Din denilince kafamızda
şekillenmesi gereken temel ilkelerden ve esaslardan söz etmekte, Müslüman olarak bizlere,
bu yolda yürürken nihâî hedefin ihsan noktası olduğunu anlatmaktadır. Ne isâbetli bir tespittir
ki, İslam kültür tarihimiz içinde Cibrîl hadisinde anlatılan hususlar, İmanın şartı, İslam’ın
şartı olarak kabul edilmiş, ezberlenmiş, ezberletilmiş, zihinlere nakşedilmiştir.
Taatte  İhlaslı olmak,
Ma’siyetten İctinab emek,uzak durmak ve
Mubah olan durumlarda ise Edebli olmak.

(Vallahu a’lem bi’s-sevâb)
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