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Ders :57  
Konu : İdarecinin Vasıfları 2  

           

 İhlaslı Olmak 

 İhlas, amelleri Allah’a tahsis etmek, karşılığını Allah’tan beklemektir. Bir kimse, Allah’ın 

rızasının dışında bir niyetle amel ederse, onun için âhirette sevap yoktur ve amelinin karşılığı ce- 

hennemdir. Âyette şöyle buyurulur: 

ا  َفَمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاء َربِ ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمًلا َصاِلِاا َوََل ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِ ِه َأَحدا
       ‘’...Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, sâlih amel işlesin ve Rabbine ibadette 

hiçbir şeyi ortak koşmasın.’’1 

       Ameller, bütün olarak Allah için olmayınca, riyâ bölümüne girer. Demişler ki: 

 Amellerini görülsün ve duyulsun diye yapan kimse şuna benzer.Bir adam pazara 

çıkarken, para yerine çantasına çakıl taşları doldurur; onun bu haline bakan şöyle der: 

 Şu adama bakın nasıl da çantasını doldurmuş! 

        O kesenin içinde taş olduğunu halk bilmez. O kimseye de halkın övgüsünden başka bir şey 

kalmaz. O, kesesindekilerle bir şey almak istese, onlarla hiçbir şey vermezler. İşte riyâkârın, 

gösteriş için iş yapanların hâli budur. Halkın sözünden başka, hiçbir menfaati olmaz. Âhirette ise, 

yaptığının faydasını ve karşılığını bulamaz.2  

Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: 

ِإََل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنثُوراا َوَقِدْمَنا  
         ‘’Onların yaptıkları her bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz 

kılarız).’’3  

         Bu âyetin daha açık manası şudur: 

      ‘’Allah rızası için yapmadıkları işlerin sevabını iptal ettik, güneş ışığında görülen zerreler haline 

getirdik.’’ 

        Mü’min, amellerini, ibadetlerini sadece Allah rızası için yapmalı ve karşılığını sadece O’ndan 

beklemelidir.Falan veya filan bilsin diye değil. Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: 

        ‘’Kıyamet gününde ilk sorguya çekilip, hakkında hüküm verilen, şehit düşen kişi olacaktır. Bu 

kişi getirilir ve Allah (c.c.) ona verdiği nimetleri gösterir. O kişi de bu nimetleri Allah’ın dünya 

hayatında kendisine vermiş olduğunu hatırlar.’’ Allah ona: 

 ‘’Bu nimetlere karşılık Allah rızası için dünyada ne amel yaptın?’’ diye sorar. O da: 

‘’Senin yolunda şehit düşünceye kadar mücadele ettim’’ diye cevap verir. Allah Teâla: 

‘’Yalan konuştun. Sen ‘’şu adam kahramandır’’ desinler diye savaştın. Sana öyle de 

denildi’’ buyurur. Sonra emredilir, bu kişi yüzü üzerine sürüklenerek cehennem 

ateşine atılır. 

                                                           
1
 Kehf sûresi, 110.  âyet 

2 Tenbihu’l-Gâfilîn, Ebu’l-Leys Semerkandî, C.1, sh.6 
3
 Furkân sûresi, 23. âyet 
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           Bir adam da ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur’an okumuştur. O da getirilir ve Allah (c.c.) ona 

da dünya hayatında vermiş olduğu nimetleri gösterir. O kişi de dünya hayatında faydalandığı bu 

nimetleri hatırlar. Allah (c.c.) :     

‘’Bu nimetlere karşılık hayatında Allah rızası için neler yaptın?’’ diye sorar. O da şöyle 

cevap verir: 

‘’İlim tahsil ettim, başkalarına da öğrettim ve senin rızan için Kur’an okudum,  

  Ya   Rabbi.’’ Allah (c.c.): 

           -‘’Yalan söyledin. Sen ‘’âlim’’ denilmesi için ilim tahsil ettin. ‘’Şu adam güzel Kur’an okuyor’’ 

denilmesi için Kur’an okudun. Öyle de denildi’’ buyurur. Sonra emredilir bu kişi de yüzüstü 

sürüklenerek cehennem ateşine atılır. 

           Bir adamı da; Allah, ona  çeşitli mallar vermek suretiyle zengin yapmıştır. Bu adam da geti- 

rilir. Allah (c.c.) ona dünyada vermiş olduğu nimetleri bildirir. O kişi de dünya hayatında Allah’ın 

verdiği bu nimetleri hatırlar. Allah (c.c.) ona: 

          -‘’Bu verdiğim nimetlerin karşılığında  dünyada benim rızam için ne amel yaptın?’’ diye 

sorar. Adam da: 

           -‘’Ya Rabbi! Senin rızan için harcanmasını istediğin yerlerin hiçbirini bırakmadım. Hepsine 

malımı harcayıp infakta bulundum’’ der. Allah (c.c.) şöyle buyurur: 

           -‘’Yalan söyledin. Bilakis sen ‘’şu adam cömert’’ desinler diye malını harcadın. Böyle de de- 

nildi. Yapmış olduğun amelin karşılığını istediğin şekilde almış oldun).’’ Sonra emredilir. bu kişi de 

yüzüstü sürüklenerek cehennem ateşine atılır.’’4  

            Bu ne kötü bir durumdur. Herşey boşa gitti. Artık geri dönüşü yok. 

        

         Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

         ‘’Allah için yaptığı ibadeti Allah’tan başkasına göstermek için yapan kimse, Allah’tan 

uzaktır.’’5 

          ‘’Kim amelini duyurmak (gösteriş) için yaparsa, Allah da kıyamet gününde onun bozuk 

niyetini duyurur (ilan eder). Kim de riyâ için amel yaparsa , Allah, onun kıyamet gününde 

gösteriş için amel yaptığını ilan eder.’’6 

             

Hikmet sahibi birine soruldu: 

            -Muhlis (İhlas sahibi) kimdir? Şu cevabı verdi: 

            -Tıpkı, kötülüklerini gizlediği gibi, iyiliklerini de gizleyen kimsedir. 

 

       İhlasta gaye, insanların övmesini sevmemektir. Zünnûn-i Mısrî’ye sormuşlar: 

             -İnsan, Allah’ın saf kullarından olduğunu nasıl anlar? Şöyle cevap vermiş: 

             -İnsan bu durumu şu dört şeyle bilir: 

             a. Rahatı terkederse   

b. Az da olsa, elindeki imkânları ölçüsünde verirse  

c. Maddi derecesinin düşmesi, kendisine üzüntü vermezse, 
                                                           
4 Terğîb ve Terhîb C.1, sh.6 
5
 Terğîb ve Terhîb, C.1, sh.70  

6
 Terğîb ve Terhîb, C.1, sh.71  
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d.Övülmek ve kötülemek kendisi için farksız olursa. 

              

 

 

 

 

 

Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: 

             Riyakârın dört alameti vardır: 

a. Yalnız kalınca tembeldir.  

b. Halk arasında neşelidir.  

c. Övülünce amelini ar  

d. Yerilince ame- lini azaltır.7 

                                

İnsan, insan olarak, 

                                  Kendini bilmek gerek... 

                                       İslâm’a sahip çıkıp, 

                                 Gayriyi silmek gerek.. 

                                                                      Ömer Kirazoğlu 

 

 

 

Alınacak Dersler: 

1. Bütün amellerde ihlas sahibi olmalıdır. 

2. İhlassız amelin hiçbir faydası yoktur. 

3. Riyâ, mânevî bir hastalıktır. İlacı ihlastır. 

 

Bu hafta: 

1. Ankebût suresi, 69. âyeti ezberleyelim. 

2. Amellerimizi ve ihlasımızı gözden geçirelim. 

 

 

 

                                                           
7
 Tenbihu’l-Gâfilîn, Ebu’l-Leys Semerkandî, C.1, sh.12-13 

 


