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َ ُُمْل ص  يَ  َلُه الد  ينَ  ُحنَ فَ اءَ  َويُق  يُموا الصَّٰلوَة  َومَ ا اُم رُ وا ا َّلَّ ل يَ ْعُبُدوا اّللٰ 

 َويُ ْؤتُوا الزَّٰكوَة َوٰذل َك د  ينُ  اْلَقي  َمة  
 قَ الَ  رَ سُ ولُ  اّللَّ   َصلَّ ى هللاُ َعَلْيه  وَ َسلَّمَ 

  إ نَّ اّللََّ َّلَ يَ ْقَبُل م َن اْلَعَمل  إ َّلَّ َما َكاَن َلُه َخال ًصا َوابْ ُتغ َي ب ه  َوْجُههُ 
 

      İBADET VE SAMİMİYET 

      Kardeşlerim! 

      Okuduğum âyet-i kerime’de Cenâb-ı Hak şöyle 

buyuruyor: “Halbuki onlara, Allah’a kulluk 

etmeleri, Hanîfler olarak O’na yürekten inanıp 

boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekât 

vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur.”1  

       

      Okuduğum hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.) 

şöyle buyuruyor: “Allah sadece samimi bir şekilde 

ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul 

eder.”2   

 

      Aziz Müslümanlar! 

       İslâm, temelinde tevhid inancına dayanan ve 

hayata istikamet veren Allah’ın yolunun adıdır. Bu 

yolun adı, kerim kitabımızda, sırat-ı müstakimdir. 

Sırat-ı müstakim; peygamberlerin, sıddıkların, 

şehitlerin, salihlerin yani Allah’ın kendilerine nimet 

verdiklerinin takip ettiği yoldur. İslâm dini, kişinin 

özünde, sözünde ve işlerinde dosdoğru olmasını, hile 

ve ikiyüzlülükten sakınmasını, hak ve hakikatten 

sapmamasını emreder. Bunun için Müslüman olarak 

bizler, yaşadığımız müddetçe emrolunduğumuz gibi 

dinimizi yaşamaya çalışmalı; gazaba uğramaktan ve 

dalalete düşmekten daima Allah’a sığınmalıyız. 

 

      Değerli Kardeşlerim! 

      Günde en az kırk defa namazlarımızda Fatiha 

suresinde okuduğumuz “Ancak sana kulluk eder ve 

yalnız senden yardım dileriz” âyetinin manasına 

sadık kalmalıyız. Bu da ancak inancımızı, 

kulluğumuzu, itaatimizi âlemlerin Rabbi olan Allah’a 

has kılmakla mümkün olur. İhlas ve samimiyetimize 

zarar veren; şan, şöhret, kibir, tarafgirlik, korku, 

kanaatsizlik, maddi beklenti içinde olmak, hiç 

ölmeyecekmiş gibi sadece dünya için çalışmak gibi 

duygu ve düşüncelerimizden nefsimizi arındırmalı; 

amellerimizdeki niyetimiz, sadece Allah’ın rızasını 

kazanmak olmalıdır. Şayet bir konuda Cenâb-ı Hak 

razı ise bütün insanlar buğzetseler dahi buna 

ehemmiyet vermemeliyiz. Hem bilmeliyiz ki, Rahman 

olan Allah Teâlâ dilerse, bizim için gönüllerde de bir 

sevgi var edecektir. 

 

 

 

 

       Aziz Mü’minler! 

       Allah’ın rızasını kazanmak için samimiyetle yapılan 

hiçbir şey küçümsenmemelidir. Ağızdan çıkan güzel bir 

söz, gönülden bir tebessüm, bir sıkıntıyı gidermek, bir 

kusuru örtmek, ibadet için atılan bir adım, anne babadan 

alınan hayır bir dua, ikram edilen bir tas çorba, birinin 

iyiliği için gıyabında yapılan dua gibi daha nice iyilikler 

samimiyetle yapıldığında Rabbimizin rızasını 

kazanmaya vesile olur. Lütfu bol olan Cenâb-ı Hak ise, 

yapılan her bir iyiliğe karşılık ihlas ve samimiyetimize 

göre bazen bire on, bire yüz, bire yedi yüz ve bazen de 

“Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice 

sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını 

hiç kimse bilmez”3 ayetinde belirttiği gibi vereceği 

mükâfatı sadece kendisi bilir. 

 

       Muhterem Müslümanlar! 

        Bir kul, Allah’ın emrettiği farzlarla beraber gücü 

ölçüsünde nafileleri de yaparsa Allah’ın sevgisine 

mazhar olur. Bunun yanında yeme, içme, yatma, yürüme, 

konuşma gibi ibadet olmayan fıtrî davranışlarında 

samimiyetle Hz. Peygamber (s.a.s.)’i örnek alırsa 

adetlerini ibadete çevirmiş olur. Hayatını bu şekilde 

sürdürmeye çalışan mü’min ise, kısa ömrünü 

bereketlendirerek ‘Allah’ı görüyormuşçasına kulluk 

etmek’ demek olan ihsan şuuruna ulaşabilir. 

 

      Kardeşlerim! 

      Mü’minin niyeti amelinden üstündür ve Allah 

katında en makbul şefaatçisidir. Kişi, Rabbimizin 

rızasını kazandıracak bir işi yapmayı arzu ettiği halde 

imkânsızlıkları sebebiyle yapamadığında, onu yapmış 

gibi sevap kazanır. Aynı şekilde kötülük yapmaya güç 

ve imkân varken Allah için terk ettiğinde iyilik sevabı 

kazanır. Ancak sadece gösteriş için yapılan ibadetlerin 

ve davranışların da Allah katında hiçbir değeri yoktur. 

Bununla ilgili Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bildirdiği bir 

hadis-i şerifte, Allah Teâlâ, hesap gününde benim için ne 

yaptın diye kullarına sorduğunda kimi, şehid edildiğini; 

kimi, ilmi öğrenip öğrettiğini ve rızâsını kazanmak için 

Kur’an okuduğunu; kimi, malını rızası için harcadığını 

söyleyecek bütün bunlara karşılık kalplerindeki 

niyetlerini en iyi bilen Allah Teâlâ, onlara yalan 

söylediklerini; bunları desinler diye yaptıklarını 

söyleyecek ve onlar da umduklarını bulamayacaklardır.4  

 Unutmayalım ki, hesap gününde bizi kurtaracak olan 

suretlerimiz, bedenlerimiz, mallarımız değil; sadece 

kalplerimizdeki samimi niyet ve amellerimiz olacaktır.  
                                                           
1 Beyyine, 98/5. 
2 Nesâî, Cihâd, 24.  
3 Secde sûresi, 32/17 
4 Müslim, İmâre, 152. 


