Sahabe Albümü
dis olan hüküm hadisi ise, “Helal
de haram da açıklanmıştır. Arada şüpheli şeyler vardır. Şüpheli şeylerden kaçının. Bir Müslüman şüpheli şeylerden sakınırsa
dinini ve ırzını korumuş olur.”10
şeklindedir.
Ameller niyetlere göredir.
Yani bir Müslümanın niyeti selimse ameli de selim olur, ameli selim olanın akıbeti de selim
olur. Ameller başlangıçtaki niyete bağlı olarak neticelerine göre
değerlendirilir. Mesela bir insan, bir iyilik yapmaya niyet etse
de onu yapmasa bile yine bir sevap alır. Eğer onu yaparsa, durumuna ve ihlâsına göre bazen on,
bazen yüz, bazen de daha fazla
sevap kazanabilir. Hâlbuki kötülükler, niyette kalsa günah yazılmaz, yapıldığı zaman da sadece
bir günah yazılır.11
Yaptığımız amelleri birer sıfır olarak kabul edelim ve amel
defterimizi yaptığımız amellerle yani sıfırlarla doldurmuş olalım. Eğer biz bu sıfırların başına
bir getirirsek o sıfırın belirli bir
mânâsı ve kıymeti olur. Eğer bir
sıfırımız varsa başına bir koyduğunuz zaman 10, iki sıfırımız varsa başına bir koyduğunuz zaman
100, üç sıfırımız varsa başına bir
koyduğunuz zaman 1000 olur.
İşte bu temsilde sıfırların başına
konulan bir rakamı, niyeti temsil eder. Bir rakamı olmazsa nasıl
o sıfırların hiçbir değeri yoksa iyi
niyet yani Allah rızâsı için yapma
amacı yoksa yapılan amellerin de
hiçbir değeri yoktur.
İnsanın, yaptığı amellerde niyetinin ne olduğuna çok dikkat
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etmesi, niyet muhasebesi yapması gerekir. Bu muhasebeyi bu
dünyada yapan hatalarını ve kusurlarını görerek onları telafi
edebilir. Ama niyet muhasebesini yapmayan ise, âhirette kaybeden ve hüsrana uğrayanlardan
olacaktır.

Bünyamin ERUL*

yet ederek çıksa, akşam evine bu
amacına kavuşamadan dönse bile
yine o gün Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alarak evine dönecektir. Her sabah dükkânının kapısını selim bir niyetle açan bir
kişi dükkânında yaptığı alışveriş
sonunda sevap kazanarak evine
döner.

Niyet Muhasebesi
Niyet muhasebesi yapılırken
şu beş temel ilkeye dikkat edilmesi gerekir:
1. Niyet, ne yaptığını bilmek
olduğu gibi kimin için ve ne için
yaptığını da bilmek demektir.
Namaz kılıyoruz, kimin için kılıyoruz? Farz namazlara riya girmez. Ama nafile namazlara riya
girer, dolayısıyla nafile namazlarımızı evde kimsenin görmediği yerde kılmalıyız. Amellerimize
bakıp neyi, kimin için yaptığımıza çok dikkat etmeliyiz. Yaptığımız amelleri bilinçli ve şuurlu
yapmalıyız. Bilinçli ve şuurlu yaşayan insana Allah iki şey verir:
Bunlardan ilki ferâset ve ikincisi
de basîrettir.
2. Niyette, yüzün sadece
Allah’a ve âhirete dönük olması
gerekir. Eğer böyle yaşarsak Allah yâr ve cennet diyar olur. Eğer
böyle yaşamazsak şeytan yâr, cehennem diyar olur. Allah muhafaza etsin.
3. Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyeti yüce olan,
o ameli işlemeye güç yetiremese bile niyetinin karşılığını alacaktır. Mesela, her sabah evinden
çıkan bir kişi, “Ben bugün Allah
yolunda cihat edeceğim.” diye ni-

4. İnsan, niyet okumalıdır.
Ama okuyacağı niyet sadece ve
sadece kendi niyeti olmalıdır.
Başkalarının niyetini okumaya
kalkışmak doğru değildir. Çünkü
başkalarının niyetini ancak Allah
bilir. Başkalarının niyetini okumaya kalkan kişi, Allah’ın alanına müdahale etmiş, Allah’ın işine
soyunmuş demektir.
5. Niyetin selimiyeti gayretullahı harekete geçiren en önemli
vesiledir. Eğer niyet selimse Allah az amele çok sevap verir ve
o işe rahmet, bereket katar. Eğer
niyet selim değilse çok amel yapılsa dahi hiçbir karşılık alınamaz.
Allah niyetlerimize selimiyet
versin. Niyetlerimizde var olan
hastalıkları gidersin. Bizleri kendi rızâsına uygun yaşayanlardan
eylesin, âmin.
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