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Değerli Müminler!
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) bir
defasında ashabına, “Öyle bir ayet biliyorum ki,
eğer insanlar ona sarılsalar, hepsine yeter”1
buyurdu ve ardından şu ayet-i kerimeyi okudu:
“Kim Allah’a karşı takvalı olursa Allah da ona
bir çıkış yolu ihsan eder.”2
Takva; kulun rabbine karşı sorumluluğunun
bilinciyle yaşamaya gayret etmesidir. Takva, Allah'ı
sevmek, O'na saygı duymak, yasaklarına düşmekten
sakınmak ve korunmak, O'nun rızasını kazanmayı
ümit etmek ve azabına maruz kalmaktan endişe
duymaktır. Takva, insanın her hâlinde Allah'a karşı
saygılı
olması, O'na itaatsizlik etmekten
sakınmasıdır.
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim’de iman eden ve salih
amel işleyen bütün müminleri “müttaki” yani
“takvalı” olarak niteler. İmanın gereğini yerine
getirip, iyiliklere sarılan ve kötülüklerden kaçınan
herkes muttaki yani takva sahibi bir mümindir.
Takva,
Allah'ın
insanları
değerlendirmede
kullandığı bir ölçüdür: “Allah katında en değerliler
en fazla takva sahibi olanlardır.”3 “Allah,
müttakilerle ve güzel iş yapanlarla beraberdir.”4
“Allah
takvalıların
dostudur.”5
“Allah
6
takvalıları
sever.” “Cennet
ve
nimetleri
takvalılar içindir.”7 Allah Resûlü (s.a.s) de:
“Nerede olursan ol, takvalı ol (Allah'a karşı
sorumluluğunun
bilinciyle
hareket
et)!
Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok
etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde
davran!”8 buyurmuştur.

Kıymetli Müslümanlar!
Takvalı mümin her daim Allah’ın ve insanların
haklarını gözeterek hareket eder. Nitekim Rasül-i
Ekrem (s.a.s.): “Birbirinize haset etmeyin! (Fiyatı
yükseltmek
için)
müşteri
kızıştırmayın!
Birbirinize buğuz etmeyin! Birbirinize sırt
çevirmeyin!
Hiçbiriniz
diğerinin
(gerçekleştirdiği) satış üzerine (ikinci bir) satış
yapmasın! Ey Allah’ın kulları kardeş olun!
Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona
zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu küçük
görmez. Takva işte buradadır” diyerek üç defa
göğsüne işaret etmiş ve “Kişiye Müslüman
kardeşini küçük görmesi kötülük olarak yeter.
Her Müslüman'ın kanı, malı ve ırzı (diğer) bir
Müslüman'a haramdır”9 buyurarak takva ile
ameller arasında doğrudan bir ilişki kurmuştur.
Muhterem Kardeşlerim!
Dilimizde çok kullanılan “dindar” ifadesi mümin
için gereksiz bir vasıf değildir. Takva sahibi mümin
zaten dindar bir kimsedir. Ancak bu, takvalı yani
dindar insanın günahtan ve hatadan tamamen uzak
olduğu anlamına gelmez. Günahının farkında olup
Allah'ın rahmetine sığınmak, hataları için af dilemek
de takva sahibi müminin özelliklerindendir. Nitekim
Cenâb-ı Hak, “müttaki kimselerin kötülüklerini
örtüp, mükâfatlarını artıracağını”10 buyurmuştur.
Takvayı erişilmez bir dindarlık gibi görüp, fetva ile
takva arasında ayrım yapmak doğru değildir.
Halbuki fetva zaten dine uygun, dolayısıyla ideal
olandır. Bunun ötesinde hayatı zorlaştıran, insanın
takatini dikkate almaksızın maddî ve mânevî sınırları
aşan bir hassasiyeti ideal olarak göstermek doğru
değildir.
Hutbemi Hz. Peygamberin (s.a.s) güzel bir duasıyla
bitirmek istiyorum: “Allah'ım, senden hidayet,
takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.”11
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