
 
 
 

 َ�	 َأ��َ�	 ا���	ُس ِإ��	 َ�َْ�َ�	ُآْ� ِ�ْ�
َ�	ُآْ� ُ'ُ��ً&	 َوَ#َ"	ِ!َ  ِ�َ�َ�	َرُ��ا ۚ ِإن�ْ� َذَآٍ- َوُأْ�َ+*ٰ َوَ)َ

-ٌ0"ِ�َ �ٌ0ِ1َ 2َ� َأْآَ-5ُ�َْ� 1ِْ�4َ ا��2ِ َأ3َْ�	ُآْ� ۚ ِإن� ا�
                                             (Hucurat, 49/13) 
 
 

KULLUK BİLİNCİ; TAKVA 
 
Muhterem Müminler! 
 

Cenabı Hak, insanı en güzel şekilde 
yaratmış, her insana ayrı bir özellik vermiştir. 
İnsanların renkleri, dilleri, sosyal ve ekonomik 
durumları farklılık göstermektedir. 

Bu farklılıklar, asla üstünlük sebebi 
olmayıp hayatımızı güzelleştiren 
zenginliklerdir. Allah katında üstünlüğün 
sadece takvada olduğu hutbemin başında 
okuduğum ayet-i kerimede şöyle bildirilmiştir: 
"Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek 
ve bir kadından yarattık ve birbirinizi 
tanımanız için sizi boylara ve kabilelere 
ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, 
O'na karşı gelmekten en çok 
sakınanınızdır…..1 

Yine bu hususta Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s) Veda Hutbesinde: "Ey insanlar! Rabbiniz 
birdir,  atanız da birdir.  Hepiniz 
Adem'densiniz, Adem ise; topraktan 
yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, 
O'na karşı gelmekten sakınanınızdır. Arab'ın 
Arab olmayana, hiçbir üstünlüğü yoktur. 
Üstünlük ancak takva iledir."2 buyurmuştur. 

Kıymetli Kardeşlerim! 
 

Takva; Allah'a karşı gelmekten, dünya ve 
ahirette insana zarar verecek inanç, söz ve 
davranışlardan, günahlardan sakınmak, ona karşı 
kul olma bilincine sahip olmak anlamına gelir.3 

Yüce Allah, Al-i îmran Suresi 102. 
ayetinde; "Ey iman edenler! Allah'a karşı 
gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece 
sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün." 
4 buyurmaktadır. 
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Değerli Mü’minler! 
 

Takva sahibi kimseye muttaki denir. Yüce 
kitabımız Kur'an-ı Kerim'de muttakiler övülmüş, 
muttakilerin özelliklerinden şöyle bahsedilmiştir: 
"...yakınlara,   yetimlere, yoksullara,    yolda 
Kalmışlara yardım etmek, sevdiği maldan 
harcamak, namaz kılmak, zekat vermek, 
anlaşma yaptığı zaman sözünü yerine 
getirmek, sıkıntı ve hastalık zamanlarında 
sabretmek, Allah'a ve Resulüne itaat etmek, 
bollukta ve darlıkta Allah için harcamak; 
öfkelerini yutmak ve insanları affetmek, 
Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı 
hemen tövbe istiğfar etmek, işlediği günahta 
bile bile ısrar etmemektir." 5 

Muhterem Mü’minler! 
 

Allah'ın rızası ve dünya-ahiret mutluluğu 
ancak takva ile mümkündür. Takva ve Allah 
sevgisi olmayan yerde gerçek huzur ve mutluluğu 
bulmak mümkün değildir. Gerçek huzur ve 
mutluluk için kalplere takva ve Allah sevgisini 
yerleştirelim. Her zaman ve her yerde Allah’a 
isyan etmekten uzak duralım. Diğer insanların hak 
ve hukukuna da saygılı olalım. Mal varlığımızla 
fiziki güzelliğimizle, dünyevi imkânlarımızla 
böbürlenip, insanları küçümsemeyelim. Bunlar 
hiçbir zaman üstünlük vesilesi değildir. Bu 
konuda Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-
şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: "Allah, sizin 
dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. 
O sadece sizin kalplerinize ve işlerinize 
bakar."6

 
Hutbemi ayet-i kerime mealleri ile 

bitiriyorum; 
"...Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa 
Allah ona bir çıkış yolu açar. O'nu hiç 
beklemediği yerden rızıklandırır." 7 
"...İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma 
üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık 
üzerine yardımlaşmayın..." 8 
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