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İHLÂS 

Muhterem Mü’minler! 

Bir gün Hz. Peygamber, üç kişinin hesap 

gününde karşılaşacağı akıbetle ilgili bizlere 

şöyle bir bilgi verdi: 

 Önce, savaş esnasında şehit düşmüş biri 

Allah'ın huzuruna getirilir. Allah, ona verdiği 

nimetleri hatırlatır ve sonra kendisine: “Peki 

verdiğim bunca nimetlere karşı sen ne 

yaptın?” diye buyurur. Adam: “Ya Rabbi! 

Senin yolunda savaştım ve şehit düştüm” 

deyince Yüce Rabbimiz: 

“Hayır, yalan söylüyorsun! Sen; <<ne 

cesur bir adam>> desinler diye savaştın” 

karşılığını verir ve sonra bu kişi yüzüstü 

sürüklenerek cehenneme atılır. 

Sonra, ilim öğrenmiş ve Kur'an okumuş 

bir kimse Allah'ın huzuruna getirilir. Allah ona 

da verdiği nimetleri hatırlatır ve bu nimetlere 

karşılık ne yaptığını sorar. Adam cevabında: 

“İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için 

Kur'an okudum” cevabını verir. 

Allah ona da cevap olarak: “Yalan 

söyledin! Sen; <<ne âlim bir adam>> 

desinler diye ilim öğrendin” karşılığını verir 

ve o da cehenneme atılır. 

Daha sonra, Allah'ın kendisine her çeşit 

mal ve imkân verdiği bir kimse Allah'ın 

huzuruna getirilir. Allah verdiği nimetleri ona 

da hatırlatır ve: “Peki ya sen bu nimetlere 

karşılık neler yaptın?” diye sorar. Adam: 

“Senin rızanı kazanmak için fakirlere yardım 

ettim” deyince, Allah kendisine: “Yalan 

söylüyorsun! Sen bütün yaptıklarını <<Ne 

cömert bir adam>> desinler diye yaptın” 

buyurur ve bu kimse de yüzüstü cehenneme 

atılır.
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Aziz Kardeşlerim! 

Bir Müslüman için hayatta en büyük hedef 

Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. Allah’ın 

rızasını kazanmak da ancak ihlâs ve samimiyetle 

mümkün olur. İhlas; yaptığımız işlerde sadece 

Allah’ın rızasını gözeterek hareket etmek 

demektir. Çünkü inanç, ibadet ve diğer 

davranışlarımızın Allah Teâlâ nezdindeki 

değerinin yegane ölçüsü ihlâstır. İhlâssız yapılan 

amelin Allah katında hiçbir değeri yoktur. 

İhlâstan uzak olan ibadet, cansız cesed ve kuru 

ağaç gibidir. Nitekim Rabbimiz Kur’an-ı 

Kerim’de mutlaka ihlâsla kendisine ibadet 

etmemizi emretmektedir.
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 Peygamber Efendimiz 

de konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. 

“Şüphesiz Allah Teâlâ, sadece kendisi için ve 

kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri 

kabul eder.”
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Değerli Kardeşlerim!  

Müslümanlar olarak, hiçbir zaman şu 

gerçeği hatırdan çıkarmamalıyız: Bizim bütün 

davranışlarımız, sözlerimiz hatta kalbimizden 

geçen bütün düşüncelerimiz dahi, Cenâb-ı 

Hakkın bilgisi dahilindedir.
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 Bu sebeple bütün 

davranışlarımızda, insanların bize göstereceği 

tepkileri düşünmeden önce, Allah Teâlâ’nın 

değerlendirmesini hesaba katmalı ve 

Peygamberimizin şu duasını özümsemeliyiz: 

 “Allah’ım! Ey Rabbimiz ve her şeyin 

Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her 

an sana ihlâsla bağlı kıl!”
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