
ALLAH İÇİN SAMİMİYET



İHLAS



İnsanın 

bütün davranışlarında, 

sözlerinde,

inançlarında ve 

ibadetlerinde yalnızca 

Allah’ın (c.c.) rızasını 

gözetmesi

İHLAS



«İÇTEN BİR İNANÇ VE 
BAĞLILIK GÖSTEREREK

SADECE ALLAH’A 
İBADET ET.»

(ZÜMER SURESİ; 2)

BİR AYET



‟Allah’ım!

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız 

senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi; 5)

‟Ameller niyetlere göre değer kazanır. 

Her kişi için ancak niyetinin karşılığı 

vardır.”



RİYA
İBADETLERİ VE GÜZEL DAVRANIŞLARI, 

İNSANLARA GÖSTERİŞ İÇİN YAPIP

KENDİNİ VE İBADETİNİ BEĞENDİRME İSTEĞİ



! ALLAH UYARIYOR !

‟Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar 

namazlarını ciddiye almazlar. Onlar 

gösteriş yaparlar; hayra da engel olurlar.”

‟Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, 

ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”

PEYGAMBERİMİZ HATIRLATIYOR

MAUN SURESİ



‟Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe 

inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye 

malını harcayan ikiyüzlüler gibi sadakalarınızı, başa 

kakarak ve gönül kırarak boşa çıkarmayın. 

Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve

maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak 

bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar 

kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah 

kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.”(Bakara Suresi; 264)



I. İbadetleri samimiyetle yerine getirmek 

II. Büyüklerinin takdirini kazanmak için yardım etmek

III. Sadece Allah’ın rızasını kazanmak için çaba harcamak

Numaralanmış durumlardan hangileri ihlaslı bir kişiden

beklenmez?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I. ve III.
E) II ve III.



“İblis, Senin şerefine ant olsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç, elbette 

onların hepsini azdıracağım, dedi.” (Sad suresi, 82 ve 83. ayetler) 

Bu ayetteki “ihlaslı” kelimesinin anlamı aşağıdakilerin hangisinde

doğru verilmiştir?

A) Hayırlı

B) Yiğit

C) Cömert

D) Samimi
E) Adil



Aşağıdakilerden hangisi ihlas kavramının zıddıdır?

A) Gurur

B) Kibir

C) Zulüm

D) Şirk
E) Riya



İnsanın bütün söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın 

rızasını gözetmesi anlamına gelir. 

Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisine aittir?

A) İhlas

B) İtaat

C) İnfak

D)İkram
E) İhsan



YİRMİ DOKUZ HARF

TABLODA 
ALFABEMİZİN 29 
HARFİ 
BULUNUYOR. 
BURADA SAKLI 
OLAN EN UZUN 
SÖZCÜĞÜ 
BULUNUZ.
HERHANGİ BİR 
KAREDEN 
BAŞLAYABİLİRSİNİZ. 

C

B I J Y Ş O

P A G E R

L Ğ D F T

Z U K İ Ç

M Ü H S Ö N

V

KULLANDIĞINIZ BİR 
KAREYİ BİR DAHA 
KULLANAMAZSINIZ.
HER ADIMDA 
BULUNDUĞUNUZ 
KAREYE KOMŞU BİR 
KAREYE HAREKET 
EDEBİLİRSİNİZ.



TAKVA
ALLAH’IN EMİR VE YASAKLARINA UYMAK



TAKVA

• KORUMAK

• KORUNMAK

• SAKINMAK

• SAYGI GÖSTERMEK

• DİNDAR OLMAK

• İTAAT ETMEK

• KORKMAK

• ÇEKİNMEK

* Allah’ı görüyormuşçasına 

bir bilinç içerisinde 

farzları, vacipleri hakkıyla 

yerine getirmek

* Allah’ın hoşnutluğunu 

kazanmak amacıyla 

nafileleri çokça yapmak;

* Haramları, dinen şüpheli 

olan durumları ve dinin 

kötü gördüğü şeyleri terk 

etmek

MÜSLÜMANIN 

KULLUK 

BİLİNCİ



TAKVA SAHİBİ MÜMİN

Haramlardan 
ve günahlardan 

kaçınır

Kulluk 
bilinciyle 

hareket eder

Şirk ve 
küfürden 

uzak durur

Gösteriş 
ve riyadan 

sakınır

Sünnet ve 
nafile 

ibadetleri 
yapar

Kalbinde 
Allah korkusu 

olur

ALLAH’I HER ŞEYDEN VE HERKESTEN ÇOK SEVER VE SAYGI DUYAR



‟Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlada 
ne de evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. 

Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi 
aldatmasın ve şeytan da Allah'ın affına güvendirerek sizi 

kandırmasın.” Lokman suresi, 33. ayet

‟Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. 
Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. 
Muhakkak ki Allah yanında en değerliniz, en çok takvalı olandır. 

Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.
Hucurât suresi, 13. ayet



‟Şurası muhakkak ki helal de haram da apaçık bellidir. Bu 

ikisi arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların 

çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini 

ve ırzını korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere yönelirse 
harama düşmüş olur...”

‟Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde (takva 
sahibi) ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. 

İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran!”

Müslim, Müsâkât, 107

Tirmizî, Birr, 55



Hz. Ömer, Übey bin Kâ’b’a takvanın ne olduğunu sorar. Hz. Übey de ona: 

- Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü ey Ömer? der. Hz. Ömer:

- Evet, yürüdüm, karşılığını verince bu sefer:

- Peki, ne yaptın? diye sorar.

Hz. Ömer: Elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için

bütün dikkatimi sarf ettim cevabını verir. Bunun üzerine Übey:

- İşte takva budur, der.

Bu parçaya göre takvanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğada yürürken dikkatli olmak

B) Allah’ın her buyruğuna özenle uymak

C) Elbiseleri zararlı maddelerden korumak

D) Kelimelerin anlamını sorarak öğrenmek
E) Öğretirken buldurma yöntemini kullanmak



Allah’a iman edip dinin emir ve yasaklarına uyarak Allah’a karşı gelmekten 

sakınmak; dünya ve ahirette insana zarar verecek inanç, söz ve 

davranışlardan uzak durmak demektir. 

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Hidayet

B) Şehadet

C) Sırat-ı müstakim

D) Takva

E) İhlas



“O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini 

yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları 

sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri 

zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. 

Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıklarında 

bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmran suresi 134 ve 135. ayetler) 

Buna göre muttakiler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Muhsindirler. 

B) İhlaslı kişilerdir. 

C) Dünya ehlidirler. 

D) İhsan sahibidirler. 
E) Hidayete ermişlerdir. 



* İnsanın daima Allah’ın huzurunda olduğunu bilmesi ve O’nu görüyor gibi 

yaşamasıdır. 

* İnsanın bütün söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın 

rızasını gözetmesidir. 

* Allah’ın insanlara akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler 

vermesi ve insanların da bunları kullanarak doğru yolu bulmasıdır. 

*Allah’a iman edip dinin emir ve yasaklarına uyarak Allah’a karşı 

gelmekten sakınmak; dünya ve ahirette insana zarar verecek inanç, söz ve 

davranışlardan uzak durmaktır. 

Bu tanımlarla aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda 

kalır? 

A) Cihat B) İhlas C) Takva 
D) Hidayet E) İhsan 








