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ahte gülücüklerin, riyakâr taltiflerin, cazibedar 
şöhretlerin, zengin ikramların, geçici mutluluk-
ların boyasının silindiği andaki yalnızlığın şef-

kat kucağıdır samimiyet.

İkiyüzlülüğe, ben merkezli ilişkilere, hasede, öfke-
ye, hırsa, kötülüğe gönülde yer vermemektir sami-
miyet.

Mevlana şöyle der: “Gönlü ve sözü bir olmayan ki-
şinin, yüz dili bile olsa o, gene dilsiz sayılır.” 

Özü, sözü bir olmaktır samimiyet… Sadeliktir, içten-
liktir, duruluktur, olduğu gibi görünmektir, desin-

lerden öte tavır ve davranış sergilemektir. Dost ol-
maktır, birlik olmaktır, ahde vefaya bağlı kalmak-
tır, kalbin onayladığını dilin dışarıya aktarmasıdır 
samimiyet.

Samimiyet; kötü ve makbul olmayan şeyleri tasfi-
ye etme, kötüyü iyiden ayırt etme/ arındırma/izale 
etme, bir şeyi diğerinden ayırarak bir noktada farkı 
fark etme, tasvip edilmeyen şeylerden kurtulmadır.

Samimiyet, kalbin önünden kalıbı çekmektir. Ka-
lıplar aradan kalkınca kalpler birbirini görür. Say-
damlaşır insan. Samimiyetsizlik ise matlaştırır.

Dr. Ömer Menekşe
Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire BaşkanıHikmet Penceresi

Samimiyetin Adı Var!
Samimiyet, kalbin önünden kalıbı çekmektir. Kalıplar aradan kalkınca kalpler birbirini 
görür. Saydamlaşır insan. Samimiyetsizlik ise matlaştırır.
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Bir şeyi irade ve sevgiyle kabul etmek, gönülden is-
temek ve içten gelerek yapmaktır samimiyet...

Samimiyet paylaşmaktır.

Samimiyet tek kelime ile birçok şeyi ifade eder. Ve 
samimiyet ile sıralanır bir bir diğer meziyetler; doğ-
ruluk, vefa, fedakârlık ve dürüstlük… gibi!

Samimiyet testi

Bir sınavdan geçiyor insanlık… Bu sınav; sadakat 
ve ihanetin, ihlas ile nifakın, imanla inkârın, tak-
va ile hevanın, hakikat ile yalanın, doğru ile eğri-
nin, tabii ile suninin, samimi ile sahtekârın ayrıla-
cağı bir sınav…

Her şey ve herkes Allah’ın bilgisi dâhilinde ve tüm 
kullar “samimiyet testi”ne tabi… Samimiyet, gönlün 
kapılarını araladığın yerden boş dönmemektir… Hu-
zuru bozmadan, kalbi karartmadan sığınmayı bil-
mektir bizleri yoktan var edene… Öze dönmektir, 
heveslerine yenik düşmemektir… “Kulumun en sev-
diğim ibadeti, bana olan samimiyetidir.” (Ahmed b. 

Hanbel, V/254.) buyurulurken kutsi hadiste; kulluğu gö-
nülden yapmak, içtenlik ve ihlasla, saf ve duru bir 
hâl ile Allah’a yönelmektir samimiyet. 

Müminler olarak yaşadığımız bu “samimiyet 
testi”nde kendimizle ilgili sonuçları sağlıklı değer-
lendirmek ve doğru okumak durumundayız… He-
sap gününden önce kendimizi hesaba çekelim. 
Kendi samimiyetimizi kendimiz test edelim. Ve bi-
lelim ki;

Bizler bu dünyada imtihandayız. İnsanın imtihanı 
başarabilmesi de dini yalnız Allah’a halis kılması, 
yalnız O’na kulluk edip O’na hiçbir şeyi ortak koş-
maması, ihlas ve samimiyetle kulluğuna devam et-
mesi ile mümkündür.  Zira Rabbimiz şöyle buyu-
rur:

“Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hak-
ka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, 
namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. 
İşte bu dosdoğru dindir.” (Beyyine, 98/5.)

Dinin özü ve ruhudur samimiyet. Zira Peygamber 
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Efendimiz “Din Samimiyettir” buyurunca, sahabe-
nin “kim için ” diye sormaları üzerine; Sevgili Pey-
gamberimiz “Allah için, O’nun kitabı için, O’nun el-
çisi için, Müslümanların yöneticileri ve bütün Müs-
lümanlar için.” (Müslim,  “İman” 95.) buyurmuşlardı… 

Samimiyet çağrısı

Unuttuğumuz erdemlerden, kaybolmaya yüz tutan 
değerlerimizden biridir samimiyet...

Kaç zaman, kaç yerde, kaç kişiden duymuşuzdur, 
‘ne samimi insan”, ‘çok da samimi, candan ve iç-
ten’ sözünü... 

Hâlbuki ‘Gerçekten samimi mi? ‘samimi ol’ ve ‘sa-
mimiyetten yoksun’a kadar duymadığımız samimi-
yetsizlik de kalmadı...

İçimizle dışımız, söylediklerimizle eylemlerimiz 
uyuşuyor mu? En yakınımızdakilere duygularımı-
zı, fikirlerimizi anlatırken gerçekten samimi miyiz 
veya ne kadar samimiyiz veya Onlar bize karşı ne 
kadar samimi acaba?

Kendi anlattıklarımıza, fikirlerimize, kendi söyle-
diklerimize kendimiz inanıyor muyuz veya ne ka-
dar inanıyoruz? Yani kendimizle bile ne kadar sa-
mimiyiz?

Kardeşlik hukukunda ne kadar samimiyiz?... Sevdi-
ğimizde samimi miyiz? İbadetlerimizde samimi mi-
yiz?

Yoksa söylediklerimize kalbimizi inandıramıyor, 
bir ikinci ses mi duyuyoruz? Aynı bedende bile 
farklı kanaatler mi taşıyoruz, bir uyum sergilemi-
yor mu aynı bedendeki ben?

Belki de samimiyetin samimiyetsizliğinden olacak 
ki birçok taleplerimizde hayatımızı olumsuz yönde 
etkileyen aksaklıklarla karşılaşıyor veya sonuç ala-
mıyoruz.

Öyle ki kötü bir işte samimi olan bir insan bile bu 
samimiyetinden dolayı belki de sonuca gidiyor. Sa-
mimiyet bir noktada inanmaktır, kararlılıktır.

Evet, samimiyet; işini ciddiye almaktır. Meslek şu-
urudur. Verimlilik saadetidir. Gizli şirkten, alkış de-
lisi olmaktan beri olmaktır. Hakk’ın hatırını halkın 
hatırına tercih etmektir. Daima güneşe dönük yaşa-
maktır. Sahtelik ve sunilikten kurtulmaktır. Tercihi-

ni, kalıcı olandan yana kullanmaktır. “el-Bakıyâtu’s-
sâlihat” (Kehf, 18/46.) sırrına ermektir.

Samimiyet, kulluktaki değer ölçüsü ve davranışla-
rın kıymetini belirleyen mihenk taşıdır. Samimiyet 
tutarlılıktır. Kişinin kendisine, çevresine, inanç ve 
düşünce dünyasına karşı tutarlılığıdır. 

Samimiyet, kişinin yüzüne ve davranışlarına yansı-
yan bir aydınlık, bir enerjidir âdeta. Çünkü o, içten, 
katışıksız, dupduru; riyadan, şüphe ve kirlerden 
uzak, sevgiye dayalı bir iradeyi yansıtır. İyi niyetle 
birlikte bazen küçümsediğimiz davranışlar bile iba-
dete dönüşür. Nitekim Şair şöyle seslenir:

“Küçük bir tebessüm, içten bir selam
Dosta hatır soran, bir iki kelam,
Kısaca diyor ki, insana İslam;
İhlasla yaptığın, her şey ibadet...”

İnsanın değeri onun samimiyet ve içtenliği ile doğ-
ru orantılıdır. Yapmacık olan ve taklitten öte hiçbir 
anlamı özü ve ruhu olmayan her türlü davranış, de-
ğersiz ve bayağıdır. Bu Cenab-ı Hak katında böyle 
olduğu gibi, sosyal hayatın hemen her safhasında 
ve insanların nezdinde de böyledir.

Samimiyetsiz gayretler boşunadır ve gayretsiz sa-
mimiyetler de yetersizliğe mahkûmdur.

Ve son söz

Aslında, insanın göstermiş olduğu samimiyet, dö-
nüp dolaşıp bir gün yine kendisine gelir. Samimi-
yet gösteren mutlaka samimiyet ile karşılığını bulur. 

Kalplerini kendi elleriyle mühürleyenlerin samimi-
yet beklemeye de hakkı yoktur. 

Mevlana’nın dediği gibi; “Aslında farkındayım ha-
yatımdaki sahte varlıkların, istesem bir anda temiz-
lemesini de bilirim. Ama bunca sahteliğin, benim 
samimiyetime ihtiyacı var.” 

Samimiyet tek kelime ile birçok şeyi 
ifade eder. Ve samimiyet ile sıralanır 
bir bir diğer meziyetler; doğruluk, vefa, 
fedakarlık ve dürüstlük… gibi!


