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SALİH AMEL

Kıymetli Kardeşlerim!
Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir gün ashâbıyla
sohbet ederken “Bugün hanginiz oruç tuttu?” diye
sordu. Hz. Ebu Bekir “Ben” diye cevap verdi.
Ardından Peygamberimiz tek tek şu soruları sıraladı:
Bugün hanginiz bir kardeşinizin cenazesine katıldı?
Bugün hanginiz bir fakirin karnını doyurdu? Bugün
hanginiz bir hasta ziyaretinde bulundu?”
Bu soruların her birine Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.)
“Ben” diyerek olumlu cevap vermişti. Bunun üzerine
Peygamber Efendimiz ashabı nezdinde bizlere şu
müjdeyi verdi: “Bu güzel davranışlar kimde
bulunursa, o mutlaka cennete girer.”1
Aziz Müslümanlar!
Allah’u Teala tarih boyunca bütün insan
topluluklarına peygamberler göndererek insanın
yaratılış maksadını, bu dünyada bulunuş sebebini
bildirmiştir. Her ayeti ile bizlere hayat bahşeden
Yüce kitabımızın birçok ayetinde yaratılış amacımız
açık bir şekilde belirtilmiştir. Hutbenin başında
okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyurmaktadır: “Hertürlü günahı işleyenler, gerek
hayatlarında gerek öldükten sonra, kendilerini
iman edip imanlarına yaraşır güzellikte işler
yapan
kimselerle
bir
tutacağımızı
mı
zannediyorlar! Ne kadar yanlış bir karar
veriyorlar. Allah gökleri ve yeri herkesin
yaptıkları amellerinin karşılığını vermek gibi
esaslı bir gaye için yaratmıştır. Hiç kimseye zerre
kadar zulmedilmeyecektir.”2 Ayeti kerimede de
açık bir şekilde ifade edildiği gibi insanoğlunun
dünya hayatında bulunuş gayesi, salih amellerin en
yücesi olan Allah’a iman etmek ve imanının gereği
olarak iyi işler yapmaktır.

Değerli Müminler!
Allah’a imanımızın gereği olarak kendimize, aile
efradımıza, yaşadığımız topluma ve bütün insanlığa
faydalı olan bütün davranışlarımız salih ameldir.
Sahip olduğumuz imanımız ve davranışlarımız
ahirette yerimizin ve mekanımızın tayin edilmesinde
en önemli ölçü ve delil olacaktır. Yüce rabbimiz bu
gerçeği şöyle ifade buyurmaktadır: “Sizi bize
yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de
evlâtlarınız. Sizi bize yaklaştıracak olan tek şey
iman edip salih amel işlemektir. İşte onlar
yaptıkları güzel işlerin karşılığını katbekat
alacaklar; cennet köşklerinde güven ve huzur
içinde yaşayacaklardır.”3 Peygamber efendimiz de
amellerimizin ahirette bizlere azık ve ışık olacağını
şöyle ifade buyrulmaktadır: “Siz bana altı şey
hususunda garanti verin, ben de size cennetin
garantisini vereyim: Konuştuğunuzda doğru
söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size
bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffet ve
haysiyetinizi koruyun. Gözlerinizi haramdan
sakının. Elinizi kötülüklere uzatmayın.”4
Muhterem Müslümanlar!
İman ve salih amel bizi dünyada huzur ve mutluluğa,
ahirette ise Rahmân’ın rahmetine ulaştıracak en
değerli hazinemizdir. Yaptığımız her iş toprağa
ekilen bir tohum gibidir. Asıl hasat yeri ise ahirettir.
İyilik eden mutlaka iyilik kötülük eden ise
kötülükten başka bir şey bulamayacaktır. İyilik
yapmak varoluş sebebimizdir. Varlık sebebini
gerçekleştirmek için tüketilmeyen her nefes ve her
hayat boşa harcanmıştır. Öyle ise ömür sermayesini
bir nimet bilelim. Dünyamızı iman ve ahlak ile
mamur etmek ahirette ise rabbimizin rızasına
kavuşmak için harcayalım. Hutbemi bir ayeti
kerimenin meali ile bitiriyorum: “Rabbimiz
Allah’tır deyip de dosdoğru yaşayanlar, işte
onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler:
Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan
cennetle sevinin!”5 Şüphesiz imanını salih amel ve
güzel ahlakla hayatına yansıtan her mümin Cenâb-ı
Hakkın bu müjdesinin muhatabıdır. Onlar için
hazırlanan ebedi nimetler hutbenin başında
okuduğum kutsi hadiste şöyle ifade edilmektedir:
“Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği,
hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına
gelmeyen şeyler hazırladım.”6
Hollanda Diyanet Vakfı
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