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HAYATI İHSAN ÜZERE YAŞAMAK
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de üzerinde önemle
durduğu hususlardan biri de ihsandır. İhsan, bir şeyi iyi
ve güzel yapmak; iyi, doğru, güzel ve faydalı davranışta
bulunmak; iyilik etmek, ikramda bulunmak demektir.
İhsan kavramı hayatımızın her aşamasında bizlere yol
gösteren ahlak ilkelerinden biridir. İhsan Allah’ı
görüyormuş gibi O’na kulluk etmektir. Zira Peygamber
Efendimiz ihsan nedir sorusuna: “Allah’ı görüyormuş
gibi O’na ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu
göremesen de O seni görmektedir.’’1 diyerek cevap
vermiştir. Allah’ı görüyormuş gibi O’na kulluk etmek
ne kadar önemliyse O’nun bizi her daim gördüğünü
bilerek her hareketimize, tavır ve davranışımıza dikkat
etmek de o kadar önemlidir. Zira davranışlarımız
içimizde olan şeyin dışarı yansımasıdır. Davranışları
kötü olan, insanlara zarar veren bir insanın manevi
olarak arınmasından, iyi bir insan olduğundan söz
etmek mümkün değildir.
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Kıymetli Mü’minler!
Sebzelerden meyvelere, ağaçlardan çiçeklere,
dağlardan denizlere, yıldızlardan gezegenlere kadar
göklerde ve yerde ne varsa hepsinin üzerinde Allah’u
Teâlâ’nın ihsan mührünü görmekteyiz. Yüce Rabbimiz
ayeti kerimede: "O Allah her şeyin yaratılışını güzel
yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.
(Çamurdan olmasına rağmen insanı en güzel şekilde
yarattı.)"2 buyurmakta. Bir başka ayette de insanın
yaratılışındaki mükemmelliği şu şekilde ifade
etmektedir: “Allah gökleri ve yeri esaslı bir gaye için
yarattı, sizleri de en güzel şekilde yarattı. Dönüş de
ancak O’nadır.’’3 Peygamber Efendimiz: “Nerede
olursan ol Allah’tan sakın!’’ buyurmuş ardından şu
tavsiyeleri de sözlerine ilave etmiştir: “Bir kötülük
yaptığında bir iyilik yap ki onu yok etsin. İnsanlara
güzel ahlak ile davran!’’4
Değerli Kardeşlerim!
Hayatı ihsan üzere yaşamak için kâmil bir imana,
takvalı, Allah’tan korkan bir kalbe ve salih amellerle
nakış nakış işlenmiş güzel ahlaka sahip olmak gerekir.
İman bir ağacı besleyen kök, salih ameller yaprak,
güzel ahlak ise meyvesi gibidir. Bunlardan birinin
olmaması diğerlerinin de varlığına zarar verir ve yok
eder. Beden ülkesinin hükümdarı olan kalbin ana
sermayesi imandır. İmanın takva ile korunduğu bu
beden ülkesinin zenginlik kaynakları ise ihsanla
bezenmiş salih amellerdir. Yüce Rabbimiz bizi rızasına
ulaştıracak ve ebedi mutluluğa götürecek yol haritasını
şu şekilde beyan etmektedir: “Rabbinizin mağfiretine
mazhar olmak ve takvâ sahipleri için hazırlanmış
olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek
için yarışın! Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da
darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini
yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel
yapanları sever.”5
Kardeşlerim!
Hayatını ihsan üzere yaşamaya çalışanlar, dinin direği
olan namazla günde beş defa Allah’a kulluğu zinde
tutarlar. Zekât ve infak zırhıyla maddi kazançlarını
koruma altına alırlar. Oruçla nefsin dünyevi istek ve
arzularına gem vururlar. Hac ibadetiyle yeryüzündeki
tüm Müslümanların kardeş olduklarını, aynı manevi
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havayı teneffüs ettiklerini ilan ederler ve adeta
mahşerin provasını yaparlar. Bu sebeple hayatı ihsan
üzere yaşamak demek hayatın merkezine sevgiyi,
hoşgörüyü, şefkat ve merhameti almak demektir. Bir
organ rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk
ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibi olmak
demektir.6 Hayatı ihsan üzere yaşamak demek kendisi
için istediğini kardeşi için de istemek demektir. Bir
insanı yaşatmanın tüm insanları yaşatmak gibi
olduğunu bilmektir. Allah için sevmek ve sevilmektir.
Hayatı ihsan üzere yaşayan bir kişi hiç kimseye
zulmetmez. Herkese iyilikte bulunur, amelini riya ile
zayi etmez. İmanını o kadar özümser ki imandan sonra
küfre düşmeyi ateşe düşmek gibi görür.
Yardımseverdir, cömerttir, fedakâr ve vefakârdır. Helal
kazanç ile yetinmesini bilir.
Kardeşlerim!
Eğer yeryüzünde kan ve gözyaşı devamlı akıyorsa,
küfür ve zulüm ateşi ortalığı alev alev yakıyorsa
bunların sebeplerini düşünmeli ve kendimizi şimdiden
hesaba çekmeliyiz. Şimdi sarp yokuşu iman gücü,
takva motoru ve ihsan şuuruyla tırmanmanın tam
zamanıdır. Boynu esaretten kurtarmanın, dar günde
doyurmanın, sabrı ve merhameti tavsiye edip
kuşanmanın tam yeridir. Allah’ın ipi olan Kur’an-ı
Kerime sımsıkı sarılmalı, Rasûlüllah’ın ahlakı ile
bütünleşmeli, sosyal mesafeyi korumak zorunda
kaldığımız şu günlerde gönül saflarımızı sıklaştırmalı
ve zulme, yoksulluğa, şeytanın tuzaklarına karşı tek
yürek olmalıyız. Meşru çerçevede ne iş yapıyorsak
yapalım işimizi en mükemmel seviyede yapmaya
çalışmalıyız. Bu aynı zamanda her işte kaliteyi
yakalamanın en önemli yoludur. Hutbemi bir ayet
mealiyle bitirirken hayatımızı ihsan üzere yaşayabilme
kuvvetini vermesini, bizi rızasına ulaştıracak amelleri
sevdirmesini Mevla’mızdan niyaz ediyorum. “Allah
yolunda infak edin ve kendi ellerinizle kendinizi
tehlikeye atmayın. Kulluğunuzu en güzel şekilde
yerine getirin. Çünkü Allah muhsinleri, O’na
kulluğu en güzel şekilde yapmaya çalışanları
sever.”7
Hollanda Diyanet Vakfı
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