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DİNİN ÖZÜ SAMİMİYETTİR
samimiyet Yâ Resûlallah?” diye sorunca Sevgili
Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir: “Allah’a,
Kitabı’na,
Resûlü’ne,
Müslümanların
idarecilerine ve bütün Müslümanlara.” iii
Peygamberimizin mübarek ifadelerinden
anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet
gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten,
halis niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek
imkânsızdır.
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak
şöyle buyuruyor: “Biz bu kitabı sana gerçeğin
bilgisi olarak indirdik. Öyleyse samimi bir
inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah’a
kulluk et.” i
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, ancak
samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek
yapılan ameli kabul eder.” ii
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 beslemektir.
Samimiyet, ya olduğu gibi görünmek ya da
göründüğü gibi olmaktır.
Kıymetli Müslümanlar!
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Müslüman, Cenâb-ı Hakk’a samimiyetle
kulluk eder. İbadetlerinin, dualarının, yardım
taleplerinin tek muhatabı Allah’tır. “Sözlerin en
güzeli” olan Kur’an-ı Kerim’e samimiyetle
bağlanır. Kur’an’ın lafzını zihnine, hükmünü
hayatına aktarmak için gayret eder. Resûl-i
Ekrem Efendimize sadakatle itaat eder. Derin bir
sevgi ve samimiyetle onu örnek alır, onun gibi
yaşamak için uğraşır.
Aziz Müslümanlar!
Allah Resûlü (s.a.s) bir hadis-i şerifinde
bizleri şöyle uyarmaktadır: “Allah sizin
görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak
kalplerinize ve amellerinize bakar.” iv O halde,
Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir
Müslüman olmak istiyorsak, temiz bir yüreğe ve
samimi amellere sahip olalım. Allah’ın rızasını
hayatımızın amacı haline getirelim. O’nun gizliaçık her halimizi görüp bildiğini ve sadece
samimiyetle yaptıklarımızı ödüllendirdiğini
aklımızdan çıkarmayalım. Gösterişten ve
ikiyüzlülükten uzak duralım. Hep birlikte
Peygamberimizin duasıyla Allah’a yalvaralım:
“Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan
Allah’ım! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her
an sana ihlâsla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram
sahibi!” v
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