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İHLAS VE SAMİMİYET

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle
buyuruyor: ``Biz bu kitabı sana esaslı bir maksat
üzere indirdik. Öyleyse samimi bir iman ve
bağlılık göstererek sadece Allah’a kulluk et.``1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyor: ``Allah, ancak samimiyetle
ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli
kabul eder.``2
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam’ın özü samimiyettir. Söz ve
davranışlarımızın Allah katında değer kazanması,
samimiyetimize bağlıdır. Samimiyet; Rabbimize
gönülden iman etmek, bu imanın gereği olarak da
hiçbir dünyevi karşılık ve menfaat beklemeden
sadece Allah’ın rızasını amaçlayarak yaşamaktır.
Samimiyet, canlı-cansız bütün varlıklara karşı iyi
niyet beslemek ve davranmaktır.
Muhterem Müslümanlar!
İhlâsın zıttı riyâ ve gösteriştir. Yaptığımız bütün
iyilikleri yok eden, işlediğimiz bütün amelleri silip
götüren bir kötülüktür riya. Riya; bütün güzellikleri
yok eden, iyilikleri boşa çıkaran samimiyetsizliğin
adıdır. Riya; insanî ilişkileri ve karşılıklı güveni
zedeleyen, kişiyi değersizleştiren bir hastalıktır. Riya
ve gösteriş günahların en büyüğü olan Allah’a gizli
şirk koşmaktır.

hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse
olup huzura getirilir. Allah Teâlâ ona verdiği
nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara
kavuştuğunu itiraf eder. Cenâb-ı Hak: "Peki, bunlara
karşılık ne yaptın?" buyurur. "Şehit düşünceye kadar
senin uğrunda cihad ettim." diye cevap verir. "Yalan
söylüyorsun. Sen, "Babayiğit adam." desinler diye
savaştın, o da denildi." buyurur. Sonra o kişi yüzüstü
cehenneme atılır. "Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş
ve Kur’an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona
da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf
eder. Ona da: "Peki, bu nimetlere karşılık ne yaptın?"
diye sorar. "İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızân
için Kur'an okudum." cevabını verir. "Yalan
söylüyorsun. Sen "Âlim." desinler diye ilim
öğrendin, "Ne güzel okuyor." desinler diye Kur'an
okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi."
buyurur. Sonra o da yüzüstü cehenneme atılır.
"(Daha sonra) Allah'ın kendisine her çeşit mal ve
imkân verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği
nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder.
"Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın?"
buyurur. "Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiçbir
yerden esirgemedim, sadece senin rızânı kazanmak
için verdim, harcadım." der. "Yalan söylüyorsun.
Halbuki sen, bütün yaptıklarını "Ne cömert adam."
desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten
söylendi." buyurur. Bu adam da yüzüstü cehenneme
atılır.3
Kıymetli Kardeşlerim!
Bu hadisi şeriften de anlıyoruz ki Allah’ın rızasını
kazanmak için yapmadığımız hiçbir amelimizin bize
faydası yoktur. Aksine bizim için büyük bir kayıp ve
hüsrandır. Bütün ibadetlerimizde, davranışlarımızda
samimi olmaya özen gösterelim. Riya ve gösterişten
uzak duralım. Olduğumuz gibi görünelim,
göründüğümüz gibi olalım.

Peygamber efendimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde
amellerini gösteriş için yapan üç sınıf insanın
durumunu şöyle anlatmaktadır: “Kıyamet günü
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