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 ِبْســــــــــــــــــــــِم اّللٰهِ الرَّْْحهِن الرَّحيمِ 
اءِ  ى َعَلْيِه َشْيٌء ِف اَْلَْرِض َوََل ِف السَّمََٓ َ ََل ََيْفه  ِانَّ اّللٰه

 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم   قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ
ِبُسلٍم مقاَم ُُسعٍة أقاَمُه هللاُ يوَم القيامِة مقاَم من أقاَم ...

...ُُسعٍة ورايءٍ    
 

BİR KALP HASTALIĞI: RİYA 

 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Kuşkusuz yerde olsun gökte olsun 

hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.”1  Okuduğum 

hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle 

buyuruyor: “...Kim görsünler ve duysunlar diye 

bir kişiyi yüceltirse Allah da kıyamet günü onun 

gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya 

çıkarır.”2 
      

Aziz Müminler! 

Riya; kişinin, başkalarının beğenisini kazanmak, 

saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla gösteriş için 

inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. 

Bütün iyilikleri yok eden, işlenen 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.  

 

Muhterem Müminler! 

Peygamber efendimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde 

amellerini gösteriş için yapan üç sınıf insanın 

durumunu şöyle anlatmaktadır: “Kıyamet günü 

hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse 

olup huzura getirilir. Allah Teâlâ ona verdiği 

nimetleri hatırlatır, o da hatırlar. 

 
1 Âl-i İmrân, 3/5. 
2 Ebu Davud, Edeb, 35. 

Bu nimetlere kavuştuğunu itiraf eder. Yüce Allah: 

“Peki, bunlara karşılık ne yaptın?” buyurur. “Şehit 

düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim.” diye 

cevap verir. Cenab-ı Hakk: “Yalan söylüyorsun. Sen, 

“Babayiğit adam.” desinler diye savaştın, o da sana 

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  

 

Muhterem Müminler! 

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. Bu yüzden dünya hayatında kulluğumuzu 

yerine getirirken dikkat etmemiz gereken en önemli 

husus; Allah’ı görüyormuş gibi ihsan sırrıyla ibadet 

etmektir. Peygamberimizin; “Ameller ancak 

niyetlere göre değer kazanır. Herkes niyet ettiği 

şeyin karşılığını alacaktır.”4 sözünü aklımızdan 

çıkarmayarak saf ve temiz bir kalple Allah’a kulluk 

edelim. İnsanlara gösteriş için yapılan amellerin iptal 

edilerek ahirette karşılık bulmayacağını 

unutmayalım. 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Müslim, İmâre, 152. 
4 Buhari, Bedül Vahy, 1. 


