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يمُ  ٱلرهِنَٰمۡحُٱلرهح   ُ  ِمۡسِبُٱَّلله

ُ ُر ب   ه  َُّلل  اِت  م  م  ُو  ۡي اي  َم  ُو  ِك  ن س  ُو  ِت  َل  ُص  ُإ نه ق ۡل
ُ م ۡرت 

 
ُأ َٰل ك  ب ذ  ُو  ۥۖ  

َُل  َُش  يك  َُل  َٰل م ني  ُٱلۡع  ل  وه
 
ُأ ۠ ن ا

 
و أ

ۡسل م نيُ  نُ …***ٱلۡم  ُُع  ب 
 
ةُ ُأ ام  م 

 
ُ ُأ  اه ل  

ُق ال ُ…اْل 
ول ُ ُُاَّلله ُُر س  له ُ ُص  ل ي ُُاَّلله لهمُ ُه ُع  ُ ُإ نُه…ُو س  ُُاَّلله ب ل َُُل  ق  ُي 
لُ ُم نُ  م  ع 

ُُال  اُإ َله نُ ُم  ُ َُك  ال ًصاَُل  ُ ُخ  اب ت غ  هُ ُب ه ُُو  ه  ُو ج 
 

Mü’minin Şiârı: İhlas ve Samimiyet 

 

Değerli Kardeşlerim! 

 

Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De 

ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve 

ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı 

yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların 

ilkiyim.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (sas) 

şöyle buyuruyor: “Allah, ancak ihlas ve samimiyetle sadece 

kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.”2 

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

 

İslam dininin özü samimiyettir, ihlastır. İnancı, kulluğu ve 

itaati âlemlerin Rabbi olan Allah’a has kılmaktır. 

Sözlerimizde ve amellerimizde yalnızca Allah rızasını 

gözetmektir. Olduğumuz gibi görünmek, göründüğümüz gibi 

olmaktır. Kulluk, Cenâb-ı Hakkı tanımak, O'na gönülden 

bağlanmak, inanıp iyi işler yapmak demektir. Kul olmanın 

özü, Rabbimize severek ve isteyerek itaat etmek, ihlas ve 

samimiyetle ibadete sarılmaktır. 

 

İhlas, ibadetleri sadece Yüce Allah emrettiği için yapmaktır. 

Kalbin manevi bir fiili ameli olan niyetlerimiz, ihlasla 

buluşmadan asla kurtuluşa eremeyiz. Kalbimizi ve nefsimizi 

riyadan, nifaktan, ikiyüzlülükten, gösterişten, kibirden, 

yalandan, iftiradan, hasetten, bencillikten, gıybetten, kinden, 

öfkeden, arındırmadıkça ihlasa eremeyiz. İbadet ve 

kulluğumuza karşı övgü, her başarıya takdir, her iyiliğe 

teşekkür beklediğimiz müddetçe ihlas ve samimiyete 

kavuşamayız. 

 

Aziz Kardeşlerim! 

 

Ameller, riya ve gösteriş arzusu ile kirletildiğinde anlamını 

kaybeder. İhlas ve samimiyetten uzak amellerin dışı süslüdür 

                                                           
1 Enâm, 162-163. 
2 Neseî, Cihad, 24. 
3 Müslim, İmâra, 152. 

ama içi boştur. Samimiyet olmadan değerler, değerini yitirir. 

Samimiyet, sadece inanç ve ibadetlerde değil, hayatının her 

alanında müminin sahip olması gereken en büyük ahlaki 

erdemlerdendir. Bu erdemi kazanmanın yolu da her işimizde 

Rabbimizin rızasına talip olmaktan geçer. Riya bulaşırsa 

şayet, miracımız olan namazlarımız bizleri kötülüklerden 

alıkoyamaz. Riyaya kurban edilirse eğer oruçlarımız, bizim 

için kötülüklere karşı kalkan olamaz. Riya ile kesilmişse 

kurbanlarımız, bizleri Rabbimize yakınlaştıramaz. Riya ile 

kirletilmişse sadakalarımız, infakımız ve hasenatımız, 

Rabbimize olan sadakatimizi ifade etmekten uzak kalır. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.s), riya ile kirletilen amellerin, 

kıyamet gününde kişinin hüsranına sebep olacağını haber 

vermiştir. "Cömert" desinler diye infakta bulunan, "âlim" 

desinler diye ilim tahsil eden, "kahraman" desinler diye 

savaşan kimsenin çabasının Allah katında hiçbir kıymeti 

yoktur. Hatta bu kimseler, sahte niyetlerle yapılan sahte 

amellerinden ötürü ahirette hüsrana uğrayacaklardır. 3 

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

 

Müminler olarak ihlas ve samimiyet sınavından geçtiğimiz 

dünyada bizlere düşen, ikiyüzlülükten, gösterişten 

bencillikten uzak durmaktır. Her sözümüzde, her işimizde, 

Rabbimizin rızasını, O’nun hoşnutluğunu kazanmak için 

çalışmaktır. Yüce değerlerimizi, samimi duygularımızı 

istismar etmek isteyen riyakârlara karşı uyanık olmaktır. 

Aramıza fitne, fesat ve ayrılık sokmaya çalışanlara fırsat 

vermemektir. Unutmayalım ki Allah’ın azabından yalnızca 

ihlaslı kulları kurtulabilecektir. Allah katında amellerin az 

veya çok olması değil, sürekli ve ihlâsla yapılmış olması 

değerlidir. Allah Rasülü (s.a.s.)’in hadisi bize bu gerçeği 

hatırlatmaktadır: 

ُق لهُ.......  ُِإَون  ه  د و م 
 
أ  ُ ُاَّلله ُإ َل  ل  ع م 

ُال  به ح 
 
ُأ  .......ِإَونه

“Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı 

olanıdır.”4  

 

Değerli Kardeşlerim! 

 

Geliniz her işimizde sadece Rabbimizin sevgisini ve 

hoşnutluğunu talep edelim. Allah’ın sevgisini ve rızasını her 

şeyin üstünde tutalım. İbadet ve amellerimizi dünyevi bir 

çıkar beklemeksizin sırf Allah için yapalım ki kalplerimiz, 

kötü duygulardan temizlensin! İbadet ve amellerimizin 

karşılığını yalnızca Allah’tan bekleyelim ki geçmiş 

günahlarımız bağışlansın!  

 

Hutbemi Rasûl-ü Ekrem Efendimizin bir hadisiyle bitirmek 

istiyorum: “Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza 

bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”5 

 

HOLLANDA DİYANET VAKFI 

 

4 Ebû Dâvûd, 27. 
5 Müslim, Birr, 34. 


