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HAYATI İHSAN ÜZERE YAŞAMAK
Değerli Müminler!
Yüce dinimiz İslam’ın önemle üzerinde
durduğu erdem ve faziletlerden biri
ihsandır. İhsan, her davranışımızı Allah’ın
gördüğünü ve hesaba çekileceğimizi
bilerek yapmak ve hayatımızı bu düşünce
ile yaşamaktır. Okuduğum ayeti kerimede
yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“Allah’ın sana verdiğinden âhiret
yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan
nasibini unutma! Allah`ın sana ihsan
ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda
bulun.
Yeryüzünde
bozgunculuk
çıkarmaya çalışma! Şüphesiz Allah
bozguncuları sevmez."1
Kardeşlerim!
Anne ve babamız başta olmak üzere
akrabalarımıza, komşularımıza, yardıma
muhtaç olanlara ve bütün insanlara iyilik
etmek, ihsanda bulunmak Yüce Allah’ın
bizlere
yüklediği
sorumluluklardandır.
Kötülüğü ortadan kaldırmanın en etkili yolu
insanlara iyilik etmektir. Allah Teala bizlere
ihsanda bulunmuş bizi yaratılanların en
şereflisi
kılmış,
sayısız
nimetler
bahşetmiştir. Yarattığı her şeyi bizlerin
istifadesine sunmuştur. Elbette bütün bu
nimetlere karşı Allah’a şükretmek birinci
görevimizdir. Nimetlerin şükrü ise hem
sözlü hem de fiili olmalıdır. Sözlü şükür
istifade ettiğimiz her nimet için Allah’a
hamdetmektir. Fiili şükür ise bizlere
Rabbimizin ihsan ettiği maddi ve manevi
zenginliği O’nun rızasını kazanmak için
emrettiği yerlere harcamaktır. Sevgili
peygamberimiz ihsanı ne güzel tarif
etmiştir.
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"İhsan; Allah'ı görür gibi ibadet
etmendir. Her ne kadar sen O'nu
görmüyorsan da O seni görmektedir."2
Aziz Müminler!
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. Meşru çerçevede ne iş
yapıyorsak yapalım işimizi en mükemmel
şekilde yapmaya çalışmalıyız. Bu aynı
zamanda her işte kaliteyi yakalamanın en
önemli adımıdır. Yöneticiler ihsan üzere
çalışırlarsa ülke kalkınır, müreffeh olur.
Öğretmenler işlerini güzel yaparlarsa
kaliteli öğrenciler yetişir ve ülkenin geleceği
teminat altına alınmış olur. Aile ihsan üzere
kurulur, anne ve babalar görevlerini güzel
yaparlarsa güzel ahlaklı evlatlar yetişir,
böylece toplumun temeli sağlam atılmış ve
daha güçlü hale gelmiş olur. Patron ve
işçiler işlerini ihsan ile yaparlarsa fakirlik ve
yoksulluk ortadan kalkar. Velhasıl hangi
mesleği yaparsak yapalım, hangi konumda
bulunursak
bulunalım
ihsanı
elden
bırakmadığımız
müddetçe
asla
kaybetmeyiz. Rabbimiz ayeti kerimede:
‘’İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.’’3
Buyurmaktadır.
Kardeşlerim!
Unutmayalım ki Allah’ın bizim yaptığımız
hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bizler hayatımızı
iyilik üzere yaşarsak geleceğimiz için en
güzel bir şekilde hazırlık yapmış oluruz.
Hesabımızın kolay olmasını istiyorsak
hayatımızın merkezinde iyilik ve ihsan
olmalıdır. Dünya ve ahirette mutlu olmanın
tek yolu hayatı ihsan ve iyilik üzere
yaşamaktır. Hutbemi bir ayet mealiyle
bitiriyorum: "İnanan erkek ve kadınlardan
kim imanının gereği olarak iyi ve yararlı
işler yaparsa kesinlikle onlara güzel bir
hayat yaşatacağız. Onların yaptıkları
iyiliklerin karşılığını daha güzel bir
şekilde vereceğiz. 4
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