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.َ ٓ اَ ُّ َ ا َّ ۪ َ ٰا َ ُ ا ا َّ ُ ا ا ّٰ َ َ َّ ُ َ ِ ۪ َو َ َ ُ ُ َّ اِ َّ َواَ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ُ َن

َ َ ِّ َّ  َوأَ ْ ِ ِ ا، َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َّ  ا َّ ِ ا: ْ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

. ٍ َ َ ٍ ُ ُ ِ  َو َ ِ ِ ا َّ َس، َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ا

SORUMLULUK BİLİNCİ (TAKVA) VE RAMAZAN
Allah Resûlü, genç dostlarından Muâz b. Cebel’i
Yemen’e elçi olarak gönderirken bazı tavsiyelerde
bulunuyordu. Muâz bineğinin üstünde gidiyor, Allah
Resûlü de onun yanında yürüyordu. Tavsiyelerini
tamamlayan Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle
buyurdu: “Ey Muâz! Bu seneden sonra benimle
karşılaşamayabilirsin, belki de ancak şu mescidime
veya kabrime uğrarsın.” Bunu duyan Muâz, Hz.
Peygamber’den ayrılmanın üzüntüsüyle ağladı. Allah
Resûlü ise yüzünü Medine’ye doğru çevirerek şöyle
buyurdu: “İnsanların benim gözümde en üstün
olanları, kim olurlarsa olsunlar ve nerede
bulunurlarsa bulunsunlar, takva sahibi olanlarıdır.”1
Değerli Cemaat!
Takva, Allah’ı sevmek, O’na saygı duymak,
yasaklarından sakınmak, günahlardan korunmak, O’nun
rızasına nail olmayı ümit ve azabına maruz kalmaktan
endişe etmektir. Kur’an, iman eden ve salih amel işleyen
bütün müminleri “müttaki” yani takva sahibi olarak
niteler. Yani imandan sonra onun gereğini yerine getirip,
iyiliklere sarılan ve kötülüklerden kaçınan herkes bu sıfatı
almaya hak kazanmıştır. Onun için takva, Allah’ın
insanları değerlendirmede kullandığı bir ölçüdür. Allah
katında en değerliler en fazla takva sahibi olanlardır.2
Sürekli olarak Allah’ın gözetiminde olan mümin, ancak
takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resûlü, “Nerede
olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde
ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin.
İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde
davran!”3 buyururken, müminin her hâl ve şartta
takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır.
Kıymetli Müslümanlar!
Takva sahibi olanlar, Hz. Peygamber’in “ihsan”
mertebesi olarak tarif ettiği, Allah’ı görüyormuşçasına

kulluk ederler.4 Bu hâl, her şeyi gören, bilen, işiten ve
bütün gizliliklere vâkıf olan bir Yaratıcı’ya inanmanın
doğal sonucudur. Hangi görev ve statüde bulunursa
bulunsun, her an Cenâb-ı Hakk’ın gözetiminde olduğunu
bilen bir müminin bilerek günah işlemesi ve günahında
ısrar etmesi kolay değildir. İşte bu duyarlılık içinde olan
bir müminden kimseye de zarar gelmez.
Kıymetli Müminler!
Gelin, Kur’an’da müttakilere nispet edilen özelliklerin ne
kadarı bende var diye kendimize soralım:
 Muttakiler: yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda
kalmışlara, isteyenlere hoşlarına giden mallardan
harcarlar.
 Muttakiler: namazlarını kılar, zekâtlarını verir,
verdikleri söze sadık kalırlar; sıkıntı, hastalık ve keder
zamanlarında Allah’a isyan etmeyip sabrederler.
 Muttakiler: öfkelerine hâkim olur, insanlara karşı
affedicidirler, işlerinde ve sözlerinde dosdoğrudurlar,
boş şeylerden yüz çevirip, iyilikte yardımlaşırlar.
 Muttakiler: Rablerinin davetine icabet edip, kötülük
yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri vakit Allah’ı
hatırlayarak tevbe eder, günahlarının bağışlanmasını
diler, kötülükte ısrar etmeyerek kötülüğü iyilikle
savarlar.
Değerli Cemaat!
Rabbimizin rahmetinin ve bağışlamasının sağanak
sağanak yağdığı şu mübarek Ramazan günlerinde
sorumluluklarımızı hatırlayarak bu güzel vasıfları elde
etmek için elimizden geleni yapalım. Rabbimizin şu
ikazını unutmayalım: “Ey iman edenler! Allah’a karşı
gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının
ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.”5 Peygamber
Efendimiz’in (s.a.v.) şu duasını da öğrenerek sürekli
tekrar edelim: َ ِ ْ  َوا ْ َ َ َف َوا، َ ُّ اَ َّ ُ َّ إِ ِّ أَ ْ َ ُ َ ا ْ ُ َى َوا,
“Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül
zenginliği istiyorum.”6
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