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TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZ 

 
Muhterem Müslümanlar! 
Peygamberimiz (s.a.s), genç sahabi Muâz b. 

Cebel’i Yemen’e elçi olarak tayin etmişti. 
Uğurlarken onunla birlikte yola çıktı ve bazı 
tavsiyelerde bulundu. Muâz bineğinin üstünde 
gidiyor, Resûl-i Ekrem de onun yanında 
yürüyordu. Allah Resûlü (s.a.s) tavsiyelerinin 
sonunda şöyle buyurdu: “Ey Muâz! Bu seneden 
sonra benimle karşılaşamayabilirsin, belki de 
ancak şu mescidime veya kabrime uğrarsın.” 
Bu sözler üzerine Muâz (r.a), Peygamberimizden 
ayrılmanın üzüntüsüyle ağlamaya başladı. Allah 
Resûlü ise yüzünü Medine’ye doğru çevirerek 
şöyle buyurdu: “İnsanların benim gözümde en 
üstün olanları, kim olurlarsa olsunlar ve hangi 
makam ve mevkide bulunurlarsa bulunsunlar, 
takva sahibi olanlarıdır.”i  

Kıymetli Müslümanlar! 
İlahî rahmete ve himayeye mazhar olmak 

ancak takva ile mümkündür. Nitekim hutbemin 
başında okuduğum ayet-i kerimede şöyle 
buyrulmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a 
karşı hakkıyla takva sahibi olun ve ancak 
Müslüman olarak can verin.”ii 

Değerli Müminler! 
Peygamber Efendimiz bir defasında, eliyle 

i İbn Hanbel, V, 236. 
ii Âl-i İmrân, 3/102. 
iii İbn Hanbel, III, 134. 

göğsünü işaret ederek üç kere “Takva işte 
buradadır”iii  buyurmuştur. Evet, takvanın yeri 
kalptir ancak belirtileri bedendedir, sözdedir, 
davranıştadır. Takvanın huzur veren etkisi, 
ibadetlerimizde, iyi işlerimizde ve güzel 
ahlakımızda kendisini gösterir. Takva bilincimiz, 
kötülük ve haramlardan kaçınmakla kuvvetlenir; 
dürüstlük ve samimiyetle kemale erer.  

Takva müminin kalkanıdır. Yüreğine düşen 
titreme, vicdanına dokunan sestir. Günahlarla 
arasına çekilen set, sevaplarla kurduğu ünsiyettir. 
Öyleyse takva sahibi bir mümin, kalbini fitne ve 
fesattan, dilini yalan ve iftiradan korur. Elini 
haksızlığa uzatmaz, ayağıyla kötülük yolunda 
koşmaz. Bile bile günah işlemek bir yana, şüpheli 
şeylere dahi meyletmez. Zira muttaki bir mümin 
bilir ki, Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmek 
ona dünyada mutluluk, ahirette kurtuluş 
getirecektir. 

Kıymetli Müminler! 
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Azık 

edinin; kuşkusuz azığın en hayırlısı takvâdır. 
Ey akıl sahipleri! Bana karşı gelmekten 
sakının.”iv 

O halde, şu fani dünyada hayatımızı takva 
ile bereketlendirelim. Günahlardan sakınıp hep 
iyi olmaya ve iyilikte bulunmaya devam edelim. 
Nefsimizin doyumsuz arzularına, şeytanın 
aldatmasına kanıp hem dünyamızı hem de 
ahiretimizi heba etmeyelim. Söylediğimiz her 
sözün, yaptığımız her işin hesabını bir gün 
Rabbimize vereceğimizi unutmayalım. Hutbemi 
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle 
bitiriyorum: “Nerede olursan ol, Allah’a karşı 
sorumluluğunun bilincinde ol! Bilerek veya 
bilmeyerek bir kötülük işlersen peşinden iyi 
bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara 
güzel ahlâkla davran!”v 

iv Bakara, 2/197. 
v Tirmizî, Birr, 55.  
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