
BAŞLARKEN

Hamdolsun, insanı zîşuur bir varlık olarak yaratan Rabbimiz’e,
Salevât olsun, şuurun en yüksek halini en güzel örneklikle öğreten Efendimiz’e,
Selam olsun, onun ehl-i beytine, ashabına ve bir ömür izinden giden müminlere...

1429 yılının mübarek Recep ayında yayın hayatına başlayan dergimiz, 1432 Recep ayı 
sonunda takva konulu 19. sayısıyla, Kur’an ayı Ramazan-ı şerifi de fırsat bilerek şuu-
rumuzu en yüksek haline çıkarmaya davet ediyor. 

Sayının manşetine de kaynaklık eden başyazıda Mustafa İslâmoğlu hocamız vicdanın 
salih ameli olarak ele aldığı takva konusunda yeni bir dil inşa ediyor. 

Takvayı kalbin eylemi olarak değerlendiren Fatih Okumuş, yazısının sonuna bir de man-
zum Tâhâ Sûresi meali eklemiş bizim için. Murat Sülün ağır bir soru yöneltiyor bu 
sayıda: Allah’tan korkacak mıyız, korkmayacak mıyız?! 

Takvanın hayata yansımasını merhamet örneği üzerinden anlatan Mahmut Çınar’ın ya-
zısını, takvanın ne denli dikenli bir yol olduğunu yaşanmış örnekleriyle gözler önüne 
seren Abdulcelil Candan’ın yazısı takip ediyor. Takvayı elbise ve azık olması yönüyle 
irdeleyen Haydar Öztürk ile takvayı yegâne üstünlük ölçüsü olarak değerlendiren Meh-
met Soysaldı dosya konumuza önemli katkılar yapıyor. 

Mustafa Demir takvanın infak ile ilişkisini, Selvigül Şahin uyanık bir bilinçle hakikate 
yürümeyi deneme tadında sunuyor bu sayımızda.

Söyleşi köşemizde, Takva Bilinci kitabının yazarı Hüseyin Kerim Ece hocayla yapılmış 
yoğun bir sohbet yer alıyor. Ömer Noyan insan ve sakınma üzerine bir deneme kale-
me aldı bu sayıda. Takva kavramını ve muttâkilerin özelliklerini Özcan Hıdır sünnet ve 
hadislere; Mehmet Deri Kur’an’a; Murat Kayacan Tefhimü’l-Kur’an’a göre ele alıyor 
okuyucuları için. 

Akşın Taştan’ın takvayı infak ile ilişkilendiren hikâyesinden sonra İbrahim Sarmış hoca-
nın Âdem atamızın cennetten yeryüzüne yaptığı seyahati yeniden sorgulayan yazısını 
bulacaksınız. Uzunca bir aradan sonra Kur’an ve Bilim köşemizde iki yazıya yer verdik. 
Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu akleden kalbi ele alan özgün bir çalışmaya imza atıyor. Nihat 
Bengisu hocamızın oruçla nasıl sıhhat bulabileceğimizi öğreten yazısından çok istifade 
edeceğinizi ümit ediyoruz. 

Seda Karasu’nun denemesi ile Bayram Ali Çetinkaya’nın değerlendirme yazısı da manevi 
çekim alanına girmeye başladığımız Kur’an ayı Ramazanla ilgili. Ferhat Deniz, dünya 
hâlini özetliyor yine. Yasemin İslâmoğlu Kur’an’ın Burçları’ndan Tevbe Sûresi’ni; Mu-
harrem Baykul takva konusunda yazılmış üç kitabı tanıtıyor bu sayımızda. Takva konulu 
19. sayımızı Bünyamin Doğruer’in şiiri ve Hasan Aycın’ın çizgisiyle noktalıyoruz.

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, henüz ödeyememiş olan abonelerimizin abonelik bedelini 
Ramazan bayramından önce ödemelerini, tüm okurlarımızın 2011 yılı abone çalışmamı-
za destek olmasını istirham ediyoruz. 

Eyül başında çıkacak ilim konulu 20. sayımızda buluşmak niyazı ve ömrünüzün rama-
zan, ahretinizin bayram olması duasıyla… 



İÇİNDEKİLER

İki Aylık Dergi
Yıl: 4, Sayı: 19 
Temmuz-Ağustos 2011 
ISSN: 1308-3406

Derginin Sahibi
Anadolu Promosyon 
Eğt. Mat. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına 
Şahin ŞENER

Editör
Dr. Fethi GÜNGÖR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Muharrem BAYKUL

Yayın Kurulu
Dr. Fethi Güngör
Hasan Hafızoğlu
Adnan İnanç
Dr. Şahin Güven
Ömer Noyan

Son Okuma
Fatih Okumuş

Hukuk Danışmanı
Av. Mustafa Nar

İdare Merkezi:
Adım İş Merkezi, 
FatmaSultan Mh. 
Kahhalbağı Sk. No: 49
Topkapı- İstanbul
Tel: +90 212 531 3030
Faks: +90 212 621 5283
kuranihayatbilgi@gmail.com

Abonelik Şartları
6 sayı / 12 ay abonelik için
(Ocak-Aralık 2011)
Yurtiçi: 40-TL, Hediyeli 50-TL
Yurtdışı: 60-USD, 40-EUR

AVRUPA / İDEE VAKFI
Mustafa Bildirici 
Hoofdstraat 99A, 
5171 DK Kaatsheuvel/Nederland 
Bank: Abn-Amro 625451449
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL63ABNA0625451449
Tel: 0031624475075
Mail: menserest@hotmail.com

ALMANYA
Murat KUBAT / Sparkasse Neuss 
Şube Kodu: 305 500 00 
Hesap No: 1000714459 
Tel: 00 49 177 796 16 53

Tasarım: Kemal Güneş  
Uygulama: Necmettin Asma

Baskı: İstanbul Matbaacılık 
Gümüşsuyu Cd. Altuncu İş Merkezi 
No: 29/73-76 Zeytinburnu - İstanbul 
Tel: 0212 482 51 66 

Türü: İki aylık yaygın süreli dergi. 
Yazılardan yazarları sorumludur. 
Kaynak göstererek alıntı yapılabilir. 

+90 212 531 30 30
www.kuranihayat.com

Şuurun En Yüksek Hali TAKVA   Mustafa İSLÂMOĞLU

Takva Kalbin Eylemi    Fatih OKUMUŞ

Allah’tan Korkacak mıyız, Korkmayacak mıyız?! Murat SÜLÜN

Takvanın Hayata Yansıması: Merhamet Mahmut ÇINAR

Takva: Dikenli Yol    Abdulcelil CANDAN

Elbise ve Azık Olarak Takva   Haydar ÖZTÜRK

İslam’ın Üstünlük Ölçüsü: Takva  Mehmet SOYSALDI

Takva - İnfak İlişkisi     Mustafa DEMİR

Uyanık Bir Bilinçle Hakikate Yürümek  Selvigül ŞAHİN 

Hüseyin Kerim Ece ile Takva Üzerine  Fatih OKUMUŞ 

İnsan ve Sakınma Üzerine   Ömer NOYAN

Sünnet ve Takvâ    Özcan HIDIR

Kur’an’da Takva Kavramı   Mehmet DERİ

Tefhimu’l-Kur’an’da Takva Kavramı   Murat KAYACAN

Altın Neslin Mimarları    Aşkın TAŞTAN 

Değer miydi?     İbrahim SARMIŞ

Akleden Kalp (Zihin/Gönül)   Ömer Hakan YAVAŞOĞLU

el-Hakk     Seda KARASU

Oruçla Sıhhat Bulmak    Nihat BENGİSU 

Ruha ve Gönle Hayat Veren İksir Oruç  Bayram Ali ÇETİNKAYA 

Dünya Hâli     Ferhat DENİZ

Kur’an’ın Burçları: Tevbe Sûresi  Yasemin İSLÂMOĞLU

Kur’an Kitaplığı: Takva Konulu Üç Kitap Muharrem BAYKUL

Şiir / İttika     Bünyamin DOĞRUER

Çizgi / Takva     Hasan AYCIN

3

10

15

18

24

29

35 

40

44

47

49

65

70

74

78

85

89

92

100

102

107

110

112

116

118

120

التقوى: 
كأعىل مستوى للشعور وعمل صالح للضم�

«التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها» (اإلمام الشافعي ـ رحمه الله ـ)مصطفى إسالم أوغلو
هناك فرق ب� مفهومي «الفطرة» و»األخالق»، الذين تناولناه� 
بالدراسة والتدقيق يف األعداد السابقة ملجلتنا وب� مفهوم التقوى؛ فالفطرة 
ال تقع يف نطاق إرادتنا، بل هي هبة ممنوحة لنا من قبل الله تعاىل، األمر 
الذي يدل عىل أن حق الترصف فيها خاص به جّل وعال. والذي يقودنا إىل 

استنخراج هذه النتيجة هو املعطيات القرآنية نفسها.
باإلنسان؛  متعلق  آخر  ووجه  بالفطرة،  متعلق  وجه  فله  «األخالق»  أما 
فيطلق عىل وجهه املتعلق بالثابت الِخْلقة، في� يطلق عىل وجه الِخْلقة 
املتعلق باملتغ¹ «األخالق»، لكون العمل األخالقي عمال شعوريا. وبعبارة 

موجزة فإن إرادة اإلنسان تتدخل يف تكوين األخالق.
وأما التقوى فهي تضاف يف جميع آي القرآن الكريم إىل اإلنسان، ولذلك 
املفعول  بصيغة  يرد   Áو داÂا،  (املتِقي)  الفاعل  بصيغة  القرآن  يف  وردت 

(املتَقى)، م� يعني أن فاعل التقوى هو اإلنسان Äاما بعكس الفطرة. 
عدم وجود تعريف قرآÇ شامل جامع للتقوى

اإلسالمية،  للحضارة  املعريف  الرتاكم  جميع  Äثل  معرفية  نظم  ثالثة  هناك 
املسلم�  فهم  تطور  مراحل  وملعرفة  والعرفان.  والربهان  البيان  وهي: 
ملفهوٍم ما ال بد من االطالع عىل تعريفه يف النظم املعرفية الثالثة املذكورة. 
نالحظ  البيان  أهل  عند  التقوى  تعاريف  عىل  رسيعة  نظرة  ألقينا  وإذا 
«اعلم  الرازي:  اإلمام  يقول  فمثال  «الخشية».  لكلمة  مرادفة  رأوها  أنهم 
اتقوا  الناس  أيها  ﴿يا  الكرÙة:  باآلية  مستشهدا  الخشية»  التقوى هي  أن 
ربكم...﴾ (النساء: 1). غ¹ أن الخطاب هنا موجه إىل كافة الناس، ك� باٍد 
من صيغة اآلية، وليس مقترصا عىل املؤمن� فقط. وكذلك ال تضاف الخشية 
إال إىل لفظة الجاللة (خشية الله) يف اآلية، يف ح� أن التقوى ك� تضاف 
إىل اسم الله (تقوى الله)، كذلك تضاف إىل صفة الرّب، م� يدل عىل أن 
معنى الكلمت� ليس واحدا، بل هناك فروق لطيفة بينه� بحيث ال Ùكن 
اعتبار كلمتي التقوى والخشية شيئا واحدا وتفس¹ه� عىل أساس الرتادف.
واآلية الثانية التي استشهد بها أهل البيان هي كذلك ال تخاطب املؤمن� 
بل الكافرين: ﴿إِْذ َقاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُنوٌح أَالَ َتتَُّقوَن﴾ (الشعراء: 26/106)، 

املرتجم: ياوز آجار

وأما التقوى فهي تضاف يف 
جميع آي القرآن الكريم إىل 

اإلنسان، ولذلك وردت يف 
القرآن بصيغة الفاعل (املتِقي) 
دا¦ا، و¥ يرد بصيغة املفعول 

(املتَقى)

املقال الرئيس
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MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

Şuurun En Yüksek 
Hali Olarak TAKVA 

B A Ş Y A Z I

Şuurun En Yüksek Hali ve 

Vicdanın Salih Ameli Olarak 

TAKVA

KUR’AN’DA TÜMÜYLE 

İNSANA NİSBET EDİLEN 

TAKVA MEF’UL DEĞİL, 

HEP FAİL FORMUNDA 

(MUTTAKİ) KULLANILIR.

”التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها“

كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إىل 
العدو منه

أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها يف الجاهلية من صدقة 
وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت عىل ما أسلفت من خ�

(لك أجره إذ من الله عليك باإلسالم)

يَها َفاَْلَهَمَها ُفُجورََها َوَتْقٰويَها  َوَنْفٍس َوَما َسوّٰ

َوَمْن َيتَِّق اللَّٰه َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا

َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقٰوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْالِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللَّٰه 
اِنَّ اللَّٰه َشديُد اْلِعَقاِب 

َياُم َك¹َ ُكِتَب َعَىل الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  َها الَّذيَن اَٰمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َيا اَيُّ
لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن

“Takva ancak onu anlayıp 
akleden kimsede bulunur.”

İmam Şafii

Dergimizin önceki sayılarında işlenen “fıtrat” 
ve “ahlak” kavramlarıyla, “takva” arasında 
şöyle bir ayrım var: Fıtrat bizim tercihimiz de-
ğil, Yaratıcının bize bahşettiği idi. Dolayısıyla 
fıtrat üzerindeki tasarruf sadece Allah’a aitti. 
Kur’an’dan yola çıkarak bu sonuca varıyoruz.

Ahlaka gelince… Kısmen fıtrata, kısmen bize 
dönüktü. Ahlakın sabiteye dönük yüzü hilkat, 
hilkatin değişkene dönük yüzü ise ahlaktı. 
Zira ahlaki eylem şuurlu eylemdi. Özetle, in-
san iradesi ahlakın oluşmasına müdahildi. 

Takva ise Kur’an’da tümüyle insana nisbet edi-
liyordu. Bu nedenle Kur’an’da hep fail formu 
(muttaki) kullanılır, mef’ul formu (mutteka: 
takva verilmiş olan) kullanılmaz. Fıtratın aksi-
ne, takvanın öznesi tamamıyla insandır.

Tariflerden tarif beğenememek

İslam medeniyetinin tüm bilgi birikimini tem-
sil eden üç bilgi sistemi var: Beyan, burhan ve 
irfan bilgi sistemleri. Bir kavramın Müslüman-
ların hayatında nasıl anlaşıldığını tesbit için, 
bu üç sistemde nasıl tarif edildiğine bakmak 
gerekir.

Beyan ehlinin takva tarifleri, takva kavramı-
na eşanlamlı muamelesi yapan bir yaklaşımın 
eseridir:

Mustafa İSLÂMOĞLU
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muttakiler derecesine erişemez.” Yine şu 
âyetteki takva da bu manadadır: “Ne olurdu 
sanki şu helake uğrayan uygarlıklar iman 
etseler ve takvalı olsalardı.” (A’raf 7/96).

3. Kendi özünü hakikatten çevirip meşgul 
eden şeylerden yüz çevirip ondan başka 
her şeyden tecerrüt etmek ve sadece O’na 
adanmak. Kuldan talep edilen hakiki takva 
budur. Şu âyet buna delalet eder: “Allah’a 
karşı takvanın hakkını verin!” (Âl-i İmran 
3/102). (Tefsiru’l-Kur’an, I, 235)

İrfan ehlinin takva tariflerinin ortaya ser-
diği problemler de beyan ehlinden aşağı 
kalır cinsten değildir:

Haris el-Muhasibi takva’yı doğru-
dan Allah’la bağlantılı olarak tarif eder: 

“Allah’ın hoşlanmadığı 
herhangi bir şeye yö-
nelmekten kaçınmak ve 
sakınmaktır.” (er-Ri’aye 
li-Hukukillah, 18). Bu 
yaklaşım sorunludur. 
Zira huden lilmüttakin’e 
uymamaktadır. Eğer bu 
âyeti takven li’l-mühtedin 
diye okursak, ancak o 
zaman doğru olabilir.

Hakîm Tirmizi’nin tarifi şöyle: “Takva, 
şüphe, şirk, küfür, nifak ve riyadan sakın-
maktır” (Beyanu’l-Fark Beyne’s-Sadr ve’l-
Kalb ve’l-Fuad ve’l-Lubb, 54). Bu tarif de 
yukarıdaki kategoride değerlendirilir.

Kuşeyri’ye göre takva: “Kulun Allah’tan 
başka her şeyden sakınmasıdır” (er-Risale, 
56). Süfyan Servi; “Dünya ve afetlerinden 
sakınmaktır” diye tarif eder takvayı. Ebu 
Yezid el-Bistami’nin takva tarifi ise şöyledir: 
“Şüpheli her şeyden sarf-ı nazar etmektir”. 
Şu tarif de aynı şahsiyete atfedilir: “Mut-
taki konuştuğunda Allah için konuşan, 
sustuğunda Allah için susan, andığında 
Allah için anan kimsedir”. Fudayl b. Iyaz 
takvaya daha farklı bir açılım getirir: “Bir 
kişiden düşmanı da can dostu kadar emin 
olmadıkça muttaki olamaz”.

Razi: “Takva, haşyet’tir” (İ’lem enne’t-takva 
hiye’l-haşye) der. Razi bu tarifi yaptığı yerde 
şu âyeti örnek verir: “Ey insanlar! Rabbinize 
karşı takvalı olun” (Nisa 4/1) Oysaki burada 
mü’minlere değil bütün insanlığa hitap edil-
mektedir. Âyette haşyet yalnızca Allah ismine 
(haşyetullah) izafe edildiği halde, takva Allah 
zat ismi ve Rab (takvallah, itteku rabbekum) 
sıfatının her ikisine birden isnat edilmekte-
dir. Bu da gösterir ki bu ikisi aynı şey değil-
dir. Dolayısıyla “takva” ile “haşyet” birbiriyle 
eşitlenip biri diğeriyle açıklanamaz. 

Delil gösterilen şu âyet de mü’minlere değil 
kâfirlere hitap etmektedir: “Kardeşleri Nuh 
onlara dedi ki: Takvalı davranmayacak mı-
sınız? (e-lâ tettekûn)” (Şuara 26/106). Âyette 
açıkça kâfirlere “takvalı davranmaları” emre-
dilmektedir. 

Kâfirden takvalı davran-
masını istemek… 

Kur’an’ın “takva” deyince 
birçok âyetle dikkat çek-
tiği bu nokta, her ne hik-
metse “Takva nedir?” soru-
sunu cevaplamaya çalışan 
ulemamızın gözünden 
kaçmış görünmektedir.

Benzer problemlere, beyan ehli daha başka 
âlimlerimizin takva tariflerinde de rastlan-
maktadır. Beyan ehlinin takva tarifi için söy-
lediklerimiz burhan ehlinin tarifleri için de 
geçerlidir. Buna örnek olarak Molla Sadred-
din Şirazi’nin tarifini verebiliriz. O takva’yı 
üç mertebe olarak tasnif eder:

1. Şirk’ten uzak durmak ve hakikat ve din 
için gayret sarf etmek suretiyle ebedi azaptan 
ve ilim hikmet ve yakin vasıtasıyla inkârdan 
uzak durmak. Şu âyet bunu ifade eder: 
“Takva kelimesine onları bağlı kıldı” (Fetih 
48/26). 

2. Günah ve isyandan küçük günahlara va-
rıncaya dek kaçınmak. Peygamberden rivayet 
edilen şu haber bunu ifade eder: “Kul, kötü 
olan bir hareketten kaçınma amacıyla ve-
bal olmayan bir hareketten bile kaçınmadan 

İLAHİ FORMAT OLAN 

FITRATIN AKSİNE, TAK-

VANIN ÖZNESİ TAMA-

MIYLA İNSANDIR.
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Hicri 3. Yüzyılda yaşamış olan Horasan asıl-
lı ârif Sehl Tüsteri takvayı şöyle tarif eder: 
“Müttaki gücünden ve kuvvetinden soyunan 
ve soyutlanan kimsedir”. Bazıları kişinin tak-
vasını üç şey üzerine bina ettiler: “Elde ede-
mediğine tevekkül eden, elde ettiğine razı 
olan, elden çıkana sabredendir. (Abdulkadir 
Geylani, el-Ğunye li-Talibi’l-Hakk, 127).

Görüldüğü gibi herkes takvayı kendi meşre-
bince, belki kendi şahsi tecrübelerinden yola 
çıkarak tarif etmektedir.

Bu tariflerin hepsinin de ortak noktası:

1. Takvayı imanın üzerine bina etmeleri.

2. Takvayı “kemalat”, “tamamlayıcı” ve “tah-
siniyyat” nevinden görmeleri. 

3. Takvanın kendisinden 
daha çok, tezahürlerin-
den yola çıkmalarıdır.

Bu tarifler klasik Müslü-
man aklının “takva”ya ba-
kışını belirlemiş, bu yüz-
den “takva” “zühd”ün, 
“müttaki” de “zahid”in 
eşanlamlısı gibi görülme-
ye başlanmıştır. 

Hiç şüphe yok ki bu bir 
anlam kaymasıdır.

Bu anlam kayması, takvayı zihinlerde yerin-
den ettiği için, kişinin takvası zahidliğinde 
aranmıştır. Sorun işte tam da bu noktada 
ortaya çıkmış, gerçek takvanın yokluğu bu 
yüzden fark edilememiştir. Bu da ciddi bir 
ahlaki erozyona yol açmıştır. Ortalık sofu 
fakat takvasız, zahid fakat sorumsuz tipler-
den geçilmez olmuştur. Bir benzetme yapa-
cak olursak, müştemilatı göz kamaştırıcı ve 
boya-badanası alımlı olan, fakat kolonları 
olmadığı için ciddi bir sarsıntıda içindekilere 
mezar olmayı bekleyen takviyesiz bir ev gibi-
dir anlam kaymasına uğramış “müttaki”nin 
hali.

Bu anlam kaymasını yaşanmış şu örnek çok 
güzel anlatır:

Hacıağamız her yıl hacca gitmekte ve bunu 
da kendisinin “takvasına” hamletmektedir. 
Bir gün aklı başında bir hoca efendi ‘takva-
lı’ hacıağayı uyarır: “Hacı efendi, unutma ki 
Peygamberimiz ömründe bir kez hacca git-
mişti!”

Hacıağa göbeğini sıvazlayarak şu mukabe-
lede bulunur: “Hoca efendi! Kusura bakma 
ama; Peygamberimizin takvası da biraz dü-
şükmüş!”  

“Sorumluluk bilinci” olarak takva

Takva’nın türetildiği veka’yı, Arap dilinin ilk 
etimoloji lügati Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luğa ya-
zarı İbn Faris şöyle tarif eder: “Bir şeyin bir 
şeyden onun dışındaki başka bir şeyle def 
edilmesi”. Kelimenin iştikakta “güçlü” an-

lamındaki kavi ile, “güç” 
anlamındaki kuvvet ile, 
“azık” anlamındaki kût ile 
akrabalığı var. 

Hububat ve tahıl da dâhil 
tohum olarak kullanılan 
her danede asıl tohum 
danenin kendisi değil, 
danenin (veya çekirde-
ğin) en fazla onda biri-
ne denk gelen “rüşeym” 
denilen mini mini bir 
bölümüdür. Danenin rü-

şeym dışındaki bölümü onun “takvası”, yani 
“takviyesi”dir. Rüşeym toprakla buluştuğun-
da, filizlenmek için azığa (kût) ihtiyaç duyar. 
Rüşeymin ilk azığı ve takviyesi danenin içine 
yaratıcı tarafından konulmuştur.

İtteka, lügatte asıl olarak “iki şey arasına engel 
koymak” manasına gelir. Hz. Ali Rasulullah’ın 
cesaret ve şecaatini tasvir babında savaşlarda 
bizzat şahit olduğu bir tanıklığı şöyle dile ge-
tirir: 

”التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها“

كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إىل 
العدو منه

أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها يف الجاهلية من صدقة 
وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت عىل ما أسلفت من خ�

(لك أجره إذ من الله عليك باإلسالم)

يَها َفاَْلَهَمَها ُفُجورََها َوَتْقٰويَها  َوَنْفٍس َوَما َسوّٰ

َوَمْن َيتَِّق اللَّٰه َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا

َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقٰوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْالِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللَّٰه 
اِنَّ اللَّٰه َشديُد اْلِعَقاِب 

َياُم َك¹َ ُكِتَب َعَىل الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  َها الَّذيَن اَٰمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َيا اَيُّ
لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن

“Savaş kızışınca Rasulullah ile korunurduk. 
İçimizden düşmana ondan daha yakın hiç 
kimse olmazdı.” (260. Söz’ün zeyli). 

ÖNCEKİLERİN ÇOĞUN-

LUĞU TAKVAYI İMANIN 

ÜZERİNE BİNA ETMİŞ, 

DAHA ÇOK TEZAHÜRLE-

RİNDEN YOLA ÇIKMIŞ, 

ONU TAHSİNİYYAT NE-

VİNDEN GÖRMÜŞTÜR. 
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Hz. Ali’nin burada kullandığı mana tam da 
takva’nın lügat manasıdır.

El-Vikaye, “korunma ve sakınmada titizlik” 
anlamına gelir. Fakat tüm “korunma ve sa-
kınma” manaları takvanın daha çok dış te-
zahürüne tekabül eder. Asıl takva, daha içe-
ride, yani akleden kalpte olmalıdır. Dahası, 
“kişiyi takviye ederek koruyan” bir şey olma-
lıdır. Zira her “korunma ve sakınma” takva 
değildir. Kaçmak (firar) tehlikeden korun-
manın (vikaye) bir yoludur, fakat “takva” 
tarifleri arasında “kaçma” bulunmamaktadır. 
Takva’nın temelinde “kaçarak korunmak” 
değil, “takviye besin alarak korunmak” bas-
kındır. 

Şu halde “takva” ta-
nımlarında “korunma 
ve sakınma” takvanın 
tali manasıdır. Zira bu 
ikisi de takvanın se-
bebi değil sonucudur. 
Asli mana “korunma 
ve sakınma” sonu-
cunu doğuracak bir 
şey olmalıdır. O ise 
“şuur/bilinç”tir. İmam 
Şafii’nin dediği gibi 
“takva ancak onu anla-
yıp akledende bulunur.” (er-Risale, paragraf 
no: 193). 

Çekirdeğin/tohumun ucundaki minik rü-
şeym ağaç olmak için nasıl çekirdeğin geri 
kalanına depolanmış olan ‘azık’ (endosperm) 
ile takviye ediliyorsa, takva sahibi insan da 
“korunmak ve sakınmak” için özel bir bilinç 
tarafından beslenmelidir. İşte o özel bilince 
işin ehli olan Japon âlim Toshihiko İzutsu 
“sorumluluk bilinci” adını vermiştir.

Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Allah ve İnsan 
adlı semantiğe dair eserinde “Takva nedir?” 
sualinin peşine düşmüştür. Bu kelimenin 
Arapçanın bize kadar gelen ilk ve saf ürün-
leri olan cahiliye şiirinde kullanımlarını in-
celemiştir. Sonunda merkezini “sorumluluk” 
kelimesinin teşkil ettiği bir anlam yumağına 

ulaşmıştır. Bu manayı belki birbirinden ha-
berli belki habersiz, eş veya art zamanlı ola-
rak Alt Kıtalı âlim Fazlur Rahman ve mühte-
di âlim Muhammed Esed de benimsemiştir. 
Bu tercih bizce de isabetlidir.

Takvanın “sorumluluk/mesuliyet” ile ilgili bir 
şey olması, takva’yı gerçek anlamına ve yeri-
ne oturtmaktadır. O zaman “sorumsuz davra-
nan” mü’minle “sorumlu davranan” mü’mini 
ayırt edebilmek mümkün olacaktır.

Takvâ’nın en küçüğü varlığın en aşağı türüne 
karşı olan sorumluluk, takvâ’nın en büyüğü 
de varlığın zirvesi olan Allah’a karşı sorum-
luluktur.

Takven li’l-muhtedîn 
değil huden li’l-
muttakîn

Bakara Sûresi’nin 2. 
âyeti ne diyor?

Bu sual, takva kav-
ramına ilişkin zihni-
mizdeki anlam kay-
malarını da ele veren 
bir sual.

Önce âyetin ne dedi-
ğine bakalım: “Ken-

disinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu kitap 
muttakiler için hidayettir.” Âyet metnindeki 
huden li’l-muttakin ibaresi, yaygın anlayışta 
zannedildiği gibi HİDAYETİ TAKVANIN TE-
MELİNE değil, TAKVAYI HİDAYETİN TE-
MELİNE yerleştirmektedir. Eğer hidayeti tak-
vanın temeline yerleştirseydi, o zaman metin 
şöyle olması gerekirdi: takven li’l-muhtedîn. 
Yukarıya örneklerini aldığımız beyan ve irfan 
ehlinin takva tariflerinin tamamı, hidayeti 
takvanın temeline yerleştiren tariflerdir. O 
zaman Şuara 106’daki gibi kâfirlere yönelik 
“Takvalı davranmayacak mısınız?” hitapla-
rındaki takva boşlukta kalmaktadır. 

“Kişi muttaki ise hidayeti bulmuş demektir, 
hidayete ihtiyacı varsa muttaki değildir” şek-
lindeki anlama, âyetteki hakikatin gözden 
kaçırılmasının sonucudur. Şu bir gerçektir 

KLASİK MÜSLÜMAN AKLI-

NIN “TAKVA”YA BAKIŞINI 

BELİRLEYEN ESKİ TARİFLER, 

TAKVAYI ZÜHDÜN, MÜTTA-

Kİ DE ZAHİDİN EŞANLAM-

LISI GİBİ GÖSTERMİŞTİR.
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ki, insan bilincinin tekâmül kapasitesinin 
sınırsızlığını ifade eden “takva”, bitimsiz bir 
yolculuktur. Sorumluluk bilinci, birinin bitiş 
noktasını diğerinin başlangıcının oluşturdu-
ğu iç içe geçmiş tekâmül sürecidir; kâfiri ima-
na, mümini ihsana, muhsini îkâna, mûkini 
irfâna ulaştırır.

Oysaki Bakara Sûresi’nin 2. âyetinde hida-
yetten önce var olan ve hidayete sebep olan 
takvadan söz edilmektedir. Hidayetten önce-
ki takva “sorumluluk ahlakı”dır. Bu ahlakın 
itici gücü olan sorumluluk bilinci, kişiyi hi-
dayetin kapısı önüne getirip bırakır. Mühte-
dilerin hayatına dikkatle bakınız, bu gerçeği 
mutlaka fark edersiniz.

Hidayetten önceki takvanın “sorumluluk 
ahlakı” olduğuna dair en güzel örnek, Allah 
Rasulü’nün şahsı hakkındaki şu iki âyettir: 

1. “Sen muhteşem bir ahlak üzeresin” (Ka-
lem 68/4). 

2. “Sen kitap nedir iman nedir bilmezdin” 
(Şura 42/52). 

İki âyeti birlikte ele aldığımızda ortaya çı-
kan sonuç şudur: Kitap nedir iman nedir 
bilmezken muhteşem bir ahlaka sahip olan 
kişi. Peki, kitap nedir iman nedir bilmeden 
sahip olunan muhteşem ahlak nedir? O Ab-
dullah oğlu Muhammed’i işinde gücünde bir 
tüccar iken Hıra’ya sürükleyen “sorumluluk 
bilincinin” ta kendisidir. Bu bilinç öylesine 
yüksek düzeyde hissedilecektir ki, sonunda 
o “âlemlere rahmet Rasulullah Muhammed” 
-sallallahu aleyhi ile’l-ebed- olacaktır.

Rasulullah’ın insan tasavvurunun üzerin-
de yükseldiği temel

Rasulullah’ın insan tasavvurunu Kur’an inşa 
etti. Onun için bu tasavvur doğru bir tasav-
vurdu. Allah Rasulü, huden li’l-muttakîn’i hak-
kıyla anlıyordu. O takvayı sadece hidayetten 
sonraki bir süreç değil, hidayet öncesini de 
içine alan daha kapsamlı bir süreç olarak gö-
rüyordu.

Ne demek istediğimi anlamak için şu birkaç 
misal yeterlidir:

Fetih sırasında 60 yaşında Müslüman 
olup ondan sonra 60 yıl daha yaşayan Hz. 
Hatice’nin amcaoğlu ve Hz. Peygamber’in 
gençlik arkadaşı Hakîm b. Hizam ile Rasu-
lullah arasında şöyle bir diyalog yaşanır:

”التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها“

كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إىل 
العدو منه

أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها يف الجاهلية من صدقة 
وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت عىل ما أسلفت من خ�

(لك أجره إذ من الله عليك باإلسالم)

يَها َفاَْلَهَمَها ُفُجورََها َوَتْقٰويَها  َوَنْفٍس َوَما َسوّٰ

َوَمْن َيتَِّق اللَّٰه َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا

َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقٰوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْالِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللَّٰه 
اِنَّ اللَّٰه َشديُد اْلِعَقاِب 

َياُم َك¹َ ُكِتَب َعَىل الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  َها الَّذيَن اَٰمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َيا اَيُّ
لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن

Hakîm b. Hizam: “Ey Allah’ın Rasulü! Ca-
hiliyye devrinde Allah için ibadete kapanır, 
sadaka verir, köle azad eder ve akrabalık ba-
ğını gözetirdim. Ne dersin, bütün bunlar için 
bana bir ecir var mı?

Allah Rasulü dedi ki: “Sen geçmişte yaptı-
ğın bütün bu iyilikler sayesinde Müslüman 
oldun.” (Buhari, Zekât 1369; Müslim, İman 
123; Müsned-i Ahmet, III, 434).

Hakîm b. Hizam’ın hidayetten önceki “so-
rumluluk bilinciyle” yaptığı davranışlar, onu 
hidayetin kapısına getiren sebebin ta kendisi 
olmuştur.

Hidayetten önceki takvanın sahibini hidaye-
tin kapısına getirip bırakmasıyla ilgili bir ör-
nek daha verelim. Ünlü Arap şairi Ferezdak’ın 
dedesi Sa’saa b. Naciye hem cahiliyye hem de 
İslam dönemini gören kişilerden biriydi. Bu 
zat cahiliyye döneminde diri diri gömülen 
kız çocuklarını ailelerinden satın alarak kur-
tarmasıyla ünlüydü. Bu yolla kendi beyanına 
göre 360 kız çocuğu kurtarmıştı. Belki de 
künyesinde yer alan ve “kurtarıcı” manasına 
gelen Naciye adı, ona bu yüzden verilmişti.

Cahiliyye döneminin vicdanı denilmeyi hak 
eden bu yiğit adam Allah Rasulü ile arasında 
geçen benzer bir diyalogu şöyle nakleder:

“Dedim ki: “Ey Allah’ın Resulü! Ben cahiliy-
ye devrinde bazı işler işledim. Onlarda bir 
ecir ve sevap var mıdır? Diri diri gömülecek 
olan üç yüz altmış kız çocuğunun hayatını 
kurtardım. Her birini iki tane on aylık gebe 
deve ile satın alırdım. Bunlarda bana bir 
ecir var mıdır? Hz. Peygamber buyurdu ki: 

”التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها“

كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إىل 
العدو منه

أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها يف الجاهلية من صدقة 
وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت عىل ما أسلفت من خ�

(لك أجره إذ من الله عليك باإلسالم)

يَها َفاَْلَهَمَها ُفُجورََها َوَتْقٰويَها  َوَنْفٍس َوَما َسوّٰ

َوَمْن َيتَِّق اللَّٰه َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا

َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقٰوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْالِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللَّٰه 
اِنَّ اللَّٰه َشديُد اْلِعَقاِب 

َياُم َك¹َ ُكِتَب َعَىل الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  َها الَّذيَن اَٰمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َيا اَيُّ
لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن

”Sana onun ecri el-
bet var: İşte bu yüzden Allah seni İslâm ile şeref-
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lendirdi.” (Taberani, M. Kebir, 7412; Fethu’l-
Bârî, 5630).

Allah Rasulü “İnsanlar madenler gibidir; ca-
hiliyyede hayırlı olan İslam’da da hayırlı olur” 
derken esasen hidayetinden önceki davranış-
larında sorumlu davrananları kastediyordu. 
Esasen “Allah’ım! İslam’ı Ömer b. Hattab 
veya Amr b. Hişam ile aziz kıl!” derken de 
aynı bakış açısıyla hareket ediyordu.

Allah Rasulü aleyhisselam “Suheby Allah’ı ta-
nımasaydı yine de günah işlemezdi” derken 
de aynı okumanın izlerini görüyoruz.

Sözün özü: Takva ilahi fıtratın bilinçteki te-
zahürüdür. 

Yani: Kişi kendisine 
emanet edilen fıtratı 
ne kadar iyi korursa 
takvaya da o kadar 
yakın olur. Bu yüzden 
takva adında somutla-
şan sorumluluk bilinci, 
emanet ve borçluluk 
bilincini içerir. Kişide 
emanet üzerine titreme 
hissi bir seviyeyi aşınca, bu, emanetin sahibi-
ne borçluluk duygusunu tetikler. Bu da doğ-
rudan alacaklının kimliğini meraka yöneltir. 
Nihayet merak arayışa arayış da bir seviyeyi 
aşınca hidayete götürür. Bakara Sûresi’nin 2. 
âyetindeki “muttakiler için hidayettir”in an-
lamı budur.

“Bana ne” diyen kimse müttaki olamaz, müt-
taki olan “bana ne” diyemez.

Kur’an’da takva yolculuğu

Dünyanın ruhu ahiret, hayatın ruhu insan, 
eylemin ruhu akıl, aklın ruhu kalptir. Takva 
kalple ilgilidir. Yani sadece davranışlarımızın 
değil, fikirlerimizin de merkezinde yer alır. 
Allah Rasulü’nün “Takva buradadır” diye-
rek göğsü işaret etmesinin sebebi de budur. 
Kur’an’da takva kalbe izafe edilerek takve’l-
kulub (kalplerin takvası) terkibi kullanılır. Bu 
da takvanın yerinin duygu dünyamız oldu-
ğunu gösterir.

Hz. Peygamber, muhtemelen takvanın kay-
nağını tesbit ederken şu âyetten yola çıkıyor-
du:

“Hani şu Allah Rasulü’nün yanında seslerini 
kısanlar var ya; işte onlar Allah’ın kalpleri-
ni takva ile sınadığı kimselerdir: Onlar için 
sınırsız bir bağış ve büyük bir ödül vardır.” 
(Hucurât 49/3).

Akleden kalbin takva ile sınanması için duy-
gu ve düşüncenin “eyleme dönüşmesi” la-
zımdır. Eylemin değerini Allah eylemin ken-
disine bakarak belirlemez. O eylemi üreten 
bilince bakarak belirler. O bilincin temelinde 
yatan sorumluluk duygusuna bakarak belir-
ler.

İşte bunun içindir 
ki kesilen kurbanla-
rın “ne etleri ne de 
kanları Allah’a ulaşır. 
Allah’a ulaşan O’na 
karşı olan takvanız-
dır” (Hac 22/27).

Allah kendisine ula-
şan takvayı ne yapar? 

Ne yapacak! Elbette sahibi için onu şahit kı-
lar ve bereketlendirir. Zira şah damarından 
yakın olana ulaşan, şah damarına haydi hay-
di ulaşmış demektir. Bu takvanın sonucu-
nun yine yapana dönmesidir. Sorumluluk 
bilinciyle yapılan her davranış, sahibinin so-
rumluluğunu ve bilincini artırır. Böylelerinin 
yaptığı mescid, “takva temelleri üzere yapıl-
mış bir mescid” olur (Tevbe 9/108). 

Takva daha yaratılıştan insanın içine ekilmiş 
cennet tohumu gibidir. Kur’an takva’nın zıd-
dı olarak fucur’u kullanır. Bu bağlamda takva 
“sorumlu davranış”, fucur ise “sorumsuz dav-
ranış” anlamına gelir. İnsan içine yaratılıştan 
ekilmiş bu iki tohumdan hangisine bakar, 
hangisini sularsa, o büyür. İçindeki “takva 
tohumunu” sulayan insan, cennetini sulamış, 
cennetini büyütmüş olur. İçindeki “fücur to-
humunu” sulayan insan, cehennemini sula-
mış, onu büyütmüş olur. Yani nihai tahlilde 
kendi elleriyle seçtiği akıbet kendisini bulur:

TARİHTE ANLAM KAYMASI-

NA UĞRAYAN İTTEKA, LÜ-

GATTE ASIL OLARAK “İKİ ŞEY 

ARASINA ENGEL KOYMAK” 

MANASINA GELMEKTEDİR.
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Kur’ani Hayat
TEMMUZ’11
SAYI 19

MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

Şuurun En Yüksek 
Hali Olarak TAKVA 

”التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها“

كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إىل 
العدو منه

أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها يف الجاهلية من صدقة 
وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت عىل ما أسلفت من خ�

(لك أجره إذ من الله عليك باإلسالم)

يَها َفاَْلَهَمَها ُفُجورََها َوَتْقٰويَها  َوَنْفٍس َوَما َسوّٰ

َوَمْن َيتَِّق اللَّٰه َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا

َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقٰوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْالِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللَّٰه 
اِنَّ اللَّٰه َشديُد اْلِعَقاِب 

َياُم َك¹َ ُكِتَب َعَىل الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  َها الَّذيَن اَٰمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َيا اَيُّ
لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن

“İnsan benliği 
ve onun yaratılış amacına uygun biçimlenişi 
şahit olsun! Ve nihayet insan benliğine iyiyi 
ve kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu dav-
ranma yeteneğini yerleştiren şahit olsun…” 
(Şems 91/7-8).

Eğer insan sorumluluğu tercih ederse, Al-
lah da ona tercihini kolaylaştırır. Yani bir tür 
takva’yı tercih etmek Allah’ı tercih etmektir. 
Allah da kendisini tercih edeni tercih eder:

”التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها“

كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إىل 
العدو منه

أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها يف الجاهلية من صدقة 
وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت عىل ما أسلفت من خ�

(لك أجره إذ من الله عليك باإلسالم)

يَها َفاَْلَهَمَها ُفُجورََها َوَتْقٰويَها  َوَنْفٍس َوَما َسوّٰ

َوَمْن َيتَِّق اللَّٰه َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا

َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقٰوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْالِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللَّٰه 
اِنَّ اللَّٰه َشديُد اْلِعَقاِب 

َياُم َك¹َ ُكِتَب َعَىل الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  َها الَّذيَن اَٰمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َيا اَيُّ
لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن

“Kim Allah bilinciyle 
hareket ederse O onun için bir kapı açar.” 
(Talak 65/2).

Takva sorumluluk şuurunun en yüksek ha-
lidir. Takva dikkatin sürekli Allah üzerinde 
yoğunlaşmasıdır. Bu yüzden muttaki en uya-
nık ve en bilinçli kimsedir. “Şuursuz mutta-
ki” demek, “yumurtasız omlet” demek gibi 
bir şeydir. Eğer bir insanda takva varsa, onu 
dışarıdan gelen her hangi bir saptırıcı unsur 
(şeytan ve şeytansılar) veya içeriden gelen 
her hangi bir saptırıcı unsur (nefis ve içgü-
düler) saptıramaz.

Takva paylaşılan bir şey midir?

Evet, Kur’an’a göre takva paylaşılan bir şey-
dir. Paylaşılan her hayır gibi, takva da payla-
şıldıkça çoğalır. “İnsanın insanla en değerli 
paylaşımı hangisidir?” diye sorulsa, tered-
dütsüz cevabım “takva” olurdu:

”التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها“

كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إىل 
العدو منه

أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها يف الجاهلية من صدقة 
وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت عىل ما أسلفت من خ�

(لك أجره إذ من الله عليك باإلسالم)

يَها َفاَْلَهَمَها ُفُجورََها َوَتْقٰويَها  َوَنْفٍس َوَما َسوّٰ

َوَمْن َيتَِّق اللَّٰه َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا

َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقٰوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْالِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللَّٰه 
اِنَّ اللَّٰه َشديُد اْلِعَقاِب 

َياُم َك¹َ ُكِتَب َعَىل الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  َها الَّذيَن اَٰمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َيا اَيُّ
لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن

“İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düş-
manlıkta yardımlaşmayın: Allah’a karşı so-
rumluluğunuzu unutmayın! İyi bilin ki Allah 
azabı şiddetli olandır.” (Maide 5/2).

“Takvada yardımlaşmak ve dayanışmak” de-
mek, “insanın insana takva olması” demektir. 
Birbirine takva olan iki mü’min, birbirinin 
velisi olma sorumluluğunu en iyi yerine geti-
ren iki mü’mindir.

Takva vicdanın salih amelidir. Tıpkı merha-
met gibi, şefkat gibi, adalet gibi… Vicdanın 

ameli, organların amelinden daha derindir. 
İbadetler kendi başına bir amaç değil, takva-
ya ermek için araçtırlar. İşte örneği:

”التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها“

كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إىل 
العدو منه

أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها يف الجاهلية من صدقة 
وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت عىل ما أسلفت من خ�

(لك أجره إذ من الله عليك باإلسالم)

يَها َفاَْلَهَمَها ُفُجورََها َوَتْقٰويَها  َوَنْفٍس َوَما َسوّٰ

َوَمْن َيتَِّق اللَّٰه َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا

َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقٰوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْالِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللَّٰه 
اِنَّ اللَّٰه َشديُد اْلِعَقاِب 

َياُم َك¹َ ُكِتَب َعَىل الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  َها الَّذيَن اَٰمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َيا اَيُّ
لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن

“Siz ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi size de farz kılındı: Umulur 
ki takvaya erersiniz.” (Bakara 2/183). 

Kişiyi takvaya, yani “sorumluluk bilincine” 
erdirmeyen bir ibadet, amacına ulaşmamış 
demektir. Amacına ulaşmayan her ibadet, 
mazrufu/mektubu olmayan zarfa benzer.

Takva sevginin zirvesidir. Zira takva, kişinin 
sevdiğine karşı kendisini sorumlu hissetme-
sidir. Seviyorum deyip de sevgisine ve sev-
diğine karşı sorumluluk hissetmeyenler, ger-
çekte sevmiş sayılmazlar. Hatta sevgilerine 
ihanet etmiş sayılırlar.

Sözün özü şudur:

Takva, şuurun en yüksek halidir.

Takva, vicdanın salih amelidir.
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التقوى: 
كأعىل مستوى للشعور وعمل صالح للضم�

«التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها» (اإلمام الشافعي ـ رحمه الله ـ)مصطفى إسالم أوغلو
هناك فرق ب� مفهومي «الفطرة» و»األخالق»، الذين تناولناه� 
بالدراسة والتدقيق يف األعداد السابقة ملجلتنا وب� مفهوم التقوى؛ فالفطرة 
ال تقع يف نطاق إرادتنا، بل هي هبة ممنوحة لنا من قبل الله تعاىل، األمر 
الذي يدل عىل أن حق الترصف فيها خاص به جّل وعال. والذي يقودنا إىل 

استنخراج هذه النتيجة هو املعطيات القرآنية نفسها.
باإلنسان؛  متعلق  آخر  ووجه  بالفطرة،  متعلق  وجه  فله  «األخالق»  أما 
فيطلق عىل وجهه املتعلق بالثابت الِخْلقة، في� يطلق عىل وجه الِخْلقة 
املتعلق باملتغ¹ «األخالق»، لكون العمل األخالقي عمال شعوريا. وبعبارة 

موجزة فإن إرادة اإلنسان تتدخل يف تكوين األخالق.
وأما التقوى فهي تضاف يف جميع آي القرآن الكريم إىل اإلنسان، ولذلك 
املفعول  بصيغة  يرد   Áو داÂا،  (املتِقي)  الفاعل  بصيغة  القرآن  يف  وردت 

(املتَقى)، م� يعني أن فاعل التقوى هو اإلنسان Äاما بعكس الفطرة. 
عدم وجود تعريف قرآÇ شامل جامع للتقوى

اإلسالمية،  للحضارة  املعريف  الرتاكم  جميع  Äثل  معرفية  نظم  ثالثة  هناك 
املسلم�  فهم  تطور  مراحل  وملعرفة  والعرفان.  والربهان  البيان  وهي: 
ملفهوٍم ما ال بد من االطالع عىل تعريفه يف النظم املعرفية الثالثة املذكورة. 
نالحظ  البيان  أهل  عند  التقوى  تعاريف  عىل  رسيعة  نظرة  ألقينا  وإذا 
«اعلم  الرازي:  اإلمام  يقول  فمثال  «الخشية».  لكلمة  مرادفة  رأوها  أنهم 
اتقوا  الناس  أيها  ﴿يا  الكرÙة:  باآلية  مستشهدا  الخشية»  التقوى هي  أن 
ربكم...﴾ (النساء: 1). غ¹ أن الخطاب هنا موجه إىل كافة الناس، ك� باٍد 
من صيغة اآلية، وليس مقترصا عىل املؤمن� فقط. وكذلك ال تضاف الخشية 
إال إىل لفظة الجاللة (خشية الله) يف اآلية، يف ح� أن التقوى ك� تضاف 
إىل اسم الله (تقوى الله)، كذلك تضاف إىل صفة الرّب، م� يدل عىل أن 
معنى الكلمت� ليس واحدا، بل هناك فروق لطيفة بينه� بحيث ال Ùكن 
اعتبار كلمتي التقوى والخشية شيئا واحدا وتفس¹ه� عىل أساس الرتادف.
واآلية الثانية التي استشهد بها أهل البيان هي كذلك ال تخاطب املؤمن� 
بل الكافرين: ﴿إِْذ َقاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُنوٌح أَالَ َتتَُّقوَن﴾ (الشعراء: 26/106)، 

املرتجم: ياوز آجار

وأما التقوى فهي تضاف يف 
جميع آي القرآن الكريم إىل 

اإلنسان، ولذلك وردت يف 
القرآن بصيغة الفاعل (املتِقي) 
دا¦ا، و¥ يرد بصيغة املفعول 

(املتَقى)

املقال الرئيس فاآلية تأمر الكفار بالتحيل بالتقوى عىل سبيل الرصاحة. 
مطالبة الكافر بأن يتقي...

يالحظوا   � التقوى  معنى  تفس�  حاولوا  الذين  العل�ء  أن  يبدو 
تلك النقطة التي لفتت إليها العديد من اآليات القرآنية عند ذكر 

تلك الكلمة. 
ونرى مشاكل م�ثلة يف تعاريف أخرى للتقوى لدى عل�ء آخرين 

من أهل البيان أيضا. 
وما قلناه يف تعاريف أهل البيان للتقوى ينطبق عىل تعاريف أهل 
الربهان أيضا. ومن املمكن ذكر تعريف مال صدر الدين الرشازي 

كمثال عىل ذلك، حيث يصنف التقوى عىل ثالث مراتب: 
األوىل: االبتعاد عن الرشك والعذاب األبدي ببذل املجهود يف سبيل 
بالعلم والحكمة واليق«. وتلك  اإلنكار  الحقيقة والدين، وتجّنب 

اآلية تب« ذلك: ﴿وألزمهم كلمة التقوى﴾ (الفتح: 26/48). 
الذنوب  من  االجتناب  الثانية: 
وذلك  منها.  الصغائر  حتى  واملعايص 
الله  صىل  الرسول  من  املروي  القول 
عليه وسلم يفيد ذلك: (ال يبلغ العبد 
بأس  ال  ما  يدع  حتى  املتق«  درجة 
اآلية  وتلك  البأس).  به  م�  به حذراً 
تش� إىل الحقيقة نفسها أيضا: ﴿َولَْو 
لََفَتْحَنا  َواتََّقواْ  آَمُنواْ  اْلُقَرى  أَْهَل  أَنَّ 
َواألَرِْض﴾  َ�ِء  السَّ َن  مِّ َبَرَكاٍت  َعَلْيِهم 

(األعراف: 96/7). 
عن  النفس  تشغل  التي  األمور  جميع  عن  الوجه  إعراض  الثالثة: 
الحقيقة، والتجرد عن كل يشء سواه عّز وجّل ونذر العمر كله له. 
تدل  اآلية  وتلك  العبد،  املطلوبة من  الحقيقية  التقوى  وهذا هو 
(تفس�  عمران:102/3)  (آل  ُتَقاِتِه﴾  َحقَّ  ٱللََّه  ﴿ٱتَُّقواْ  ذلك:  عىل 

القرآن: 1، 235). 
واملشاكل الناتجة عن تعاريف التقوى عند أهل العرفان ال تختلف 
املحاسبي  فالحارث  البيان،  أهل  عند  نشأت  التي  تلك  عن  كث�ا 
«هي  يقول:  إذ  مبارشة  تعاىل  بالله  متعلق  كأمر  التقوى  يعرّف 
(التقوى) الحذر باملجانبة ملا كره الله عّز وجّل» (الرعاية لحقوق 
الله: 18)، غ� أن هذه النظرة للتقوى تنطوي عىل مشكلة؛ ألنها 
ال تتوافق مع مقتىض (هدى للمتق«)، وال تصح هذه النظرة إال 

عندما نقرأ اآلية هكذا (تقوًى للمهتدين). 
وتعريف مشابه ملا ورد أعاله للحكيم الرتمذي: «التقوى هي الحذر 
باملجانبة من الشك والرشك والكفر والنفاق والرياء» (بيان الفرق 

ب« الصدر و القلب و الفؤاد و اللب: 54). 
أما التقوى عند اإلمام القش�ي فهي الحذر من كل يشء سوى الله 
تعاىل (الرسالة: 56)، في� يعرفها سفيان الثوري بقوله: «الحذر من 
بقوله: «رصف  البسطامي  يزيد  أبو  يعرفها  بين�  وآفاتها».  الدنيا 

النظر عن كل يشء مشكوك فيه». وهذا التعريف نسب إليه أيضا: 
عندما  لله  وسكوته  تكلم،  عندما  لله  كالمه  كان  من  املتقي  «إóا 
بتعريف   ôيأ عياض  بن  وفضيل  ذكر».  عندما  لله  وذكره  سكت، 
أعدائه  جميع  دام  ما  متقيا  املرأ  يكون  «ال  يقول:  حيث  مختلف، 

وأصدقائه ال يأمنون منه».
والعارف سهل تسرتي الذي يعود أصله إىل خراسان وعاش يف القرن 
الثالث الهجري يعرف التقوى بقوله: «املتقي هو من تجرد عن قوته 

وحوله». 
وقد قال بعضهم إن التقوى تقوم عىل ثالثة أسس: «التوكل عىل ما 
 :öا حصل، والصرب عىل ما خرج» (عبد القادر الكيالø فات، والرضاء

الغنية لطالب الحق: 127). 
ومذاقه  مرشبه  بحسب  التقوى  يعرف  الجميع  فإن  يبدو  وك� 

ومذهبه، وحتى تجاربه الشخصية. 
أما الجوامع املشرتكة التي تجمع ب« كل التعاريف املذكورة فهي:

بناء التقوى عىل اإلûان.  -1
إليها كأنها من املكمالت  النظر   -2

واملتم�ت والتحسينيات.
التقوى،  ظواهر  من  انطالقها   -3

وليس من التقوى نفسها.
التي  هي  املذكورة  التعاريف  وهذه 
حددت نظرة العقل اإلسالمي التقليدي 
املتشكل  للمسلم«  التقليدي  (العقل 
خالل القرون الطويلة) ملفهوم التقوى، 
األمر الذي أدى إىل النظر للتقوى كمرادف للزهد، واملتقي كمرادف 

للزاهد مع مرور الزمان. 
والختالل  التقوى.  معنى  عىل  طرأ  داليل  انحراف  هذا  أن  شك  وال 
موقع التقوى يف األذهان بسبب االنحراف الداليل املذكور، فقد أصبح 
زهده.  مستوى  يف  اإلنسان  تقوى  درجة  عن  البحث  املألوف  من 
وهنا بالضبط ظهرت الطامة الكربى؛ حيث � يالحظ غياب التقوى 
املجتمعات  يف  جاد  أخالقي  تدهور  ظهور  إىل  أدى  م�  الحقيقية، 
التقوى  عن  øعزل  اد  بُزهَّ البطولة  ساحة  امتألت  إذ  اإلسالمية؛ 
واإلحساس باملسؤولية. وإذا أردنا رشح ذلك øثال فإنه من املمكن 
األثاثات  بأفخر  حافل  ببيت  املنحرف  øعناه  «املتقي»  حال  تشبيه 
ومرصع بأجمل الصبغات، ولكنه يريد أن ينقّض عىل من بداخله عند 

أخّف هزة لكون البيت خاليا من األعمدة.
التقوى  ملفهوم  الداليل  االنحراف  ترشح  التالية  الحقيقية  والقصة 

جيداً:
يسافر حاجي آغا إىل األرايض املقدسة ألداء مناسك الحج كلَّ عام، 
ويعّد ذلك دليال عىل درجة «تقواه». ويوما من األيام يحذر شيٌخ ذ_ 
ضليع بالعلوم الدينية حاجي آغا «املتقي» قائالً: «ال تنَس أن الرسول 

صىل الله عليه وسلم � يحّج إال مرة واحدة يف حياته!».

إن كث�ا من القدماء بنوا التقوى 
عىل اإل�ان، ونظروا إليها كأنها 
من التحسينيات، وذلك انطالقا 
من ظواهرها الخارجية يف أك� 

األحيان
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التقوى: 
كأعىل مستوى للشعور وعمل صالح للضم�

«التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها» (اإلمام الشافعي ـ رحمه الله ـ)مصطفى إسالم أوغلو
هناك فرق ب� مفهومي «الفطرة» و»األخالق»، الذين تناولناه� 
بالدراسة والتدقيق يف األعداد السابقة ملجلتنا وب� مفهوم التقوى؛ فالفطرة 
ال تقع يف نطاق إرادتنا، بل هي هبة ممنوحة لنا من قبل الله تعاىل، األمر 
الذي يدل عىل أن حق الترصف فيها خاص به جّل وعال. والذي يقودنا إىل 

استنخراج هذه النتيجة هو املعطيات القرآنية نفسها.
باإلنسان؛  متعلق  آخر  ووجه  بالفطرة،  متعلق  وجه  فله  «األخالق»  أما 
فيطلق عىل وجهه املتعلق بالثابت الِخْلقة، في� يطلق عىل وجه الِخْلقة 
املتعلق باملتغ¹ «األخالق»، لكون العمل األخالقي عمال شعوريا. وبعبارة 

موجزة فإن إرادة اإلنسان تتدخل يف تكوين األخالق.
وأما التقوى فهي تضاف يف جميع آي القرآن الكريم إىل اإلنسان، ولذلك 
املفعول  بصيغة  يرد   Áو داÂا،  (املتِقي)  الفاعل  بصيغة  القرآن  يف  وردت 

(املتَقى)، م� يعني أن فاعل التقوى هو اإلنسان Äاما بعكس الفطرة. 
عدم وجود تعريف قرآÇ شامل جامع للتقوى

اإلسالمية،  للحضارة  املعريف  الرتاكم  جميع  Äثل  معرفية  نظم  ثالثة  هناك 
املسلم�  فهم  تطور  مراحل  وملعرفة  والعرفان.  والربهان  البيان  وهي: 
ملفهوٍم ما ال بد من االطالع عىل تعريفه يف النظم املعرفية الثالثة املذكورة. 
نالحظ  البيان  أهل  عند  التقوى  تعاريف  عىل  رسيعة  نظرة  ألقينا  وإذا 
«اعلم  الرازي:  اإلمام  يقول  فمثال  «الخشية».  لكلمة  مرادفة  رأوها  أنهم 
اتقوا  الناس  أيها  ﴿يا  الكرÙة:  باآلية  مستشهدا  الخشية»  التقوى هي  أن 
ربكم...﴾ (النساء: 1). غ¹ أن الخطاب هنا موجه إىل كافة الناس، ك� باٍد 
من صيغة اآلية، وليس مقترصا عىل املؤمن� فقط. وكذلك ال تضاف الخشية 
إال إىل لفظة الجاللة (خشية الله) يف اآلية، يف ح� أن التقوى ك� تضاف 
إىل اسم الله (تقوى الله)، كذلك تضاف إىل صفة الرّب، م� يدل عىل أن 
معنى الكلمت� ليس واحدا، بل هناك فروق لطيفة بينه� بحيث ال Ùكن 
اعتبار كلمتي التقوى والخشية شيئا واحدا وتفس¹ه� عىل أساس الرتادف.
واآلية الثانية التي استشهد بها أهل البيان هي كذلك ال تخاطب املؤمن� 
بل الكافرين: ﴿إِْذ َقاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُنوٌح أَالَ َتتَُّقوَن﴾ (الشعراء: 26/106)، 

املرتجم: ياوز آجار

وأما التقوى فهي تضاف يف 
جميع آي القرآن الكريم إىل 

اإلنسان، ولذلك وردت يف 
القرآن بصيغة الفاعل (املتِقي) 
دا¦ا، و¥ يرد بصيغة املفعول 

(املتَقى)
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التقوى: 
كأعىل مستوى للشعور وعمل صالح للضم�

«التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها» (اإلمام الشافعي ـ رحمه الله ـ)مصطفى إسالم أوغلو
هناك فرق ب� مفهومي «الفطرة» و»األخالق»، الذين تناولناه� 
بالدراسة والتدقيق يف األعداد السابقة ملجلتنا وب� مفهوم التقوى؛ فالفطرة 
ال تقع يف نطاق إرادتنا، بل هي هبة ممنوحة لنا من قبل الله تعاىل، األمر 
الذي يدل عىل أن حق الترصف فيها خاص به جّل وعال. والذي يقودنا إىل 

استنخراج هذه النتيجة هو املعطيات القرآنية نفسها.
باإلنسان؛  متعلق  آخر  ووجه  بالفطرة،  متعلق  وجه  فله  «األخالق»  أما 
فيطلق عىل وجهه املتعلق بالثابت الِخْلقة، في� يطلق عىل وجه الِخْلقة 
املتعلق باملتغ¹ «األخالق»، لكون العمل األخالقي عمال شعوريا. وبعبارة 

موجزة فإن إرادة اإلنسان تتدخل يف تكوين األخالق.
وأما التقوى فهي تضاف يف جميع آي القرآن الكريم إىل اإلنسان، ولذلك 
املفعول  بصيغة  يرد   Áو داÂا،  (املتِقي)  الفاعل  بصيغة  القرآن  يف  وردت 

(املتَقى)، م� يعني أن فاعل التقوى هو اإلنسان Äاما بعكس الفطرة. 
عدم وجود تعريف قرآÇ شامل جامع للتقوى

اإلسالمية،  للحضارة  املعريف  الرتاكم  جميع  Äثل  معرفية  نظم  ثالثة  هناك 
املسلم�  فهم  تطور  مراحل  وملعرفة  والعرفان.  والربهان  البيان  وهي: 
ملفهوٍم ما ال بد من االطالع عىل تعريفه يف النظم املعرفية الثالثة املذكورة. 
نالحظ  البيان  أهل  عند  التقوى  تعاريف  عىل  رسيعة  نظرة  ألقينا  وإذا 
«اعلم  الرازي:  اإلمام  يقول  فمثال  «الخشية».  لكلمة  مرادفة  رأوها  أنهم 
اتقوا  الناس  أيها  ﴿يا  الكرÙة:  باآلية  مستشهدا  الخشية»  التقوى هي  أن 
ربكم...﴾ (النساء: 1). غ¹ أن الخطاب هنا موجه إىل كافة الناس، ك� باٍد 
من صيغة اآلية، وليس مقترصا عىل املؤمن� فقط. وكذلك ال تضاف الخشية 
إال إىل لفظة الجاللة (خشية الله) يف اآلية، يف ح� أن التقوى ك� تضاف 
إىل اسم الله (تقوى الله)، كذلك تضاف إىل صفة الرّب، م� يدل عىل أن 
معنى الكلمت� ليس واحدا، بل هناك فروق لطيفة بينه� بحيث ال Ùكن 
اعتبار كلمتي التقوى والخشية شيئا واحدا وتفس¹ه� عىل أساس الرتادف.
واآلية الثانية التي استشهد بها أهل البيان هي كذلك ال تخاطب املؤمن� 
بل الكافرين: ﴿إِْذ َقاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُنوٌح أَالَ َتتَُّقوَن﴾ (الشعراء: 26/106)، 

املرتجم: ياوز آجار

وأما التقوى فهي تضاف يف 
جميع آي القرآن الكريم إىل 

اإلنسان، ولذلك وردت يف 
القرآن بصيغة الفاعل (املتِقي) 
دا¦ا، و¥ يرد بصيغة املفعول 

(املتَقى)

املقال الرئيس فاآلية تأمر الكفار بالتحيل بالتقوى عىل سبيل الرصاحة. 
مطالبة الكافر بأن يتقي...

يالحظوا   � التقوى  معنى  تفس�  حاولوا  الذين  العل�ء  أن  يبدو 
تلك النقطة التي لفتت إليها العديد من اآليات القرآنية عند ذكر 

تلك الكلمة. 
ونرى مشاكل م�ثلة يف تعاريف أخرى للتقوى لدى عل�ء آخرين 

من أهل البيان أيضا. 
وما قلناه يف تعاريف أهل البيان للتقوى ينطبق عىل تعاريف أهل 
الربهان أيضا. ومن املمكن ذكر تعريف مال صدر الدين الرشازي 

كمثال عىل ذلك، حيث يصنف التقوى عىل ثالث مراتب: 
األوىل: االبتعاد عن الرشك والعذاب األبدي ببذل املجهود يف سبيل 
بالعلم والحكمة واليق«. وتلك  اإلنكار  الحقيقة والدين، وتجّنب 

اآلية تب« ذلك: ﴿وألزمهم كلمة التقوى﴾ (الفتح: 26/48). 
الذنوب  من  االجتناب  الثانية: 
وذلك  منها.  الصغائر  حتى  واملعايص 
الله  صىل  الرسول  من  املروي  القول 
عليه وسلم يفيد ذلك: (ال يبلغ العبد 
بأس  ال  ما  يدع  حتى  املتق«  درجة 
اآلية  وتلك  البأس).  به  م�  به حذراً 
تش� إىل الحقيقة نفسها أيضا: ﴿َولَْو 
لََفَتْحَنا  َواتََّقواْ  آَمُنواْ  اْلُقَرى  أَْهَل  أَنَّ 
َواألَرِْض﴾  َ�ِء  السَّ َن  مِّ َبَرَكاٍت  َعَلْيِهم 

(األعراف: 96/7). 
عن  النفس  تشغل  التي  األمور  جميع  عن  الوجه  إعراض  الثالثة: 
الحقيقة، والتجرد عن كل يشء سواه عّز وجّل ونذر العمر كله له. 
تدل  اآلية  وتلك  العبد،  املطلوبة من  الحقيقية  التقوى  وهذا هو 
(تفس�  عمران:102/3)  (آل  ُتَقاِتِه﴾  َحقَّ  ٱللََّه  ﴿ٱتَُّقواْ  ذلك:  عىل 

القرآن: 1، 235). 
واملشاكل الناتجة عن تعاريف التقوى عند أهل العرفان ال تختلف 
املحاسبي  فالحارث  البيان،  أهل  عند  نشأت  التي  تلك  عن  كث�ا 
«هي  يقول:  إذ  مبارشة  تعاىل  بالله  متعلق  كأمر  التقوى  يعرّف 
(التقوى) الحذر باملجانبة ملا كره الله عّز وجّل» (الرعاية لحقوق 
الله: 18)، غ� أن هذه النظرة للتقوى تنطوي عىل مشكلة؛ ألنها 
ال تتوافق مع مقتىض (هدى للمتق«)، وال تصح هذه النظرة إال 

عندما نقرأ اآلية هكذا (تقوًى للمهتدين). 
وتعريف مشابه ملا ورد أعاله للحكيم الرتمذي: «التقوى هي الحذر 
باملجانبة من الشك والرشك والكفر والنفاق والرياء» (بيان الفرق 

ب« الصدر و القلب و الفؤاد و اللب: 54). 
أما التقوى عند اإلمام القش�ي فهي الحذر من كل يشء سوى الله 
تعاىل (الرسالة: 56)، في� يعرفها سفيان الثوري بقوله: «الحذر من 
بقوله: «رصف  البسطامي  يزيد  أبو  يعرفها  بين�  وآفاتها».  الدنيا 

النظر عن كل يشء مشكوك فيه». وهذا التعريف نسب إليه أيضا: 
عندما  لله  وسكوته  تكلم،  عندما  لله  كالمه  كان  من  املتقي  «إóا 
بتعريف   ôيأ عياض  بن  وفضيل  ذكر».  عندما  لله  وذكره  سكت، 
أعدائه  جميع  دام  ما  متقيا  املرأ  يكون  «ال  يقول:  حيث  مختلف، 

وأصدقائه ال يأمنون منه».
والعارف سهل تسرتي الذي يعود أصله إىل خراسان وعاش يف القرن 
الثالث الهجري يعرف التقوى بقوله: «املتقي هو من تجرد عن قوته 

وحوله». 
وقد قال بعضهم إن التقوى تقوم عىل ثالثة أسس: «التوكل عىل ما 
 :öا حصل، والصرب عىل ما خرج» (عبد القادر الكيالø فات، والرضاء

الغنية لطالب الحق: 127). 
ومذاقه  مرشبه  بحسب  التقوى  يعرف  الجميع  فإن  يبدو  وك� 

ومذهبه، وحتى تجاربه الشخصية. 
أما الجوامع املشرتكة التي تجمع ب« كل التعاريف املذكورة فهي:

بناء التقوى عىل اإلûان.  -1
إليها كأنها من املكمالت  النظر   -2

واملتم�ت والتحسينيات.
التقوى،  ظواهر  من  انطالقها   -3

وليس من التقوى نفسها.
التي  هي  املذكورة  التعاريف  وهذه 
حددت نظرة العقل اإلسالمي التقليدي 
املتشكل  للمسلم«  التقليدي  (العقل 
خالل القرون الطويلة) ملفهوم التقوى، 
األمر الذي أدى إىل النظر للتقوى كمرادف للزهد، واملتقي كمرادف 

للزاهد مع مرور الزمان. 
والختالل  التقوى.  معنى  عىل  طرأ  داليل  انحراف  هذا  أن  شك  وال 
موقع التقوى يف األذهان بسبب االنحراف الداليل املذكور، فقد أصبح 
زهده.  مستوى  يف  اإلنسان  تقوى  درجة  عن  البحث  املألوف  من 
وهنا بالضبط ظهرت الطامة الكربى؛ حيث � يالحظ غياب التقوى 
املجتمعات  يف  جاد  أخالقي  تدهور  ظهور  إىل  أدى  م�  الحقيقية، 
التقوى  عن  øعزل  اد  بُزهَّ البطولة  ساحة  امتألت  إذ  اإلسالمية؛ 
واإلحساس باملسؤولية. وإذا أردنا رشح ذلك øثال فإنه من املمكن 
األثاثات  بأفخر  حافل  ببيت  املنحرف  øعناه  «املتقي»  حال  تشبيه 
ومرصع بأجمل الصبغات، ولكنه يريد أن ينقّض عىل من بداخله عند 

أخّف هزة لكون البيت خاليا من األعمدة.
التقوى  ملفهوم  الداليل  االنحراف  ترشح  التالية  الحقيقية  والقصة 

جيداً:
يسافر حاجي آغا إىل األرايض املقدسة ألداء مناسك الحج كلَّ عام، 
ويعّد ذلك دليال عىل درجة «تقواه». ويوما من األيام يحذر شيٌخ ذ_ 
ضليع بالعلوم الدينية حاجي آغا «املتقي» قائالً: «ال تنَس أن الرسول 

صىل الله عليه وسلم � يحّج إال مرة واحدة يف حياته!».

إن كث�ا من القدماء بنوا التقوى 
عىل اإل�ان، ونظروا إليها كأنها 
من التحسينيات، وذلك انطالقا 
من ظواهرها الخارجية يف أك� 

األحيان
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«ال  ببطنه:  �سح  وهو  بقوله  التحذير  هذا  عىل  آغا  حاجي  يرّد 
قليلة  عليه وسلم  الله  تقوى رسولنا صىل  أن  يبدو  ولكن  تؤاخذ�، 

إىل درجة ما!».
التقوى كـ»إحساس باملسؤولية»

إن مؤلف «معجم مقاييس اللغة» الذي يهتم بدراسة أصول الكل�ت 
اليشء  التقوى: «منع  الذي تشتّق منه  العربية يعرف فعل «وقى» 
بيشء خارج عنه م� يؤذيه ويرضه»، ولها (للتقوى) عالقة مع القوي 

والقوة والقوت الذي يعني الزاد. 
إن البذرة الحقيقية يف كل حبة ليست هي البذرة نفسها، وإºا الجزء 
الصغÂ املسمى بـ»الرشيم» الذي ال يعادل إال واحدا يف العرشة من 
نفس البذرة أو الحبة. والجزء الخارجي للبذرة Åثابة «تقوى» الرشيم 
لكونه واقيا له من املؤثرات الخارجية. وعند التقاء الرشيم مع الرتاب 
ِيل للرشيم (أي  تظهر الحاجة إىل الزاد (القوت) للّتربُعم. والقوت األوَّ

واقيه) قد ُوضع يف طياته من قبل خالقه سبحانه وتعاىل.
ويأÓ فعل «اتقى» Åعنى «وضع مانع 
«جعل  أخرى  بعبارة  أو   ،«Õشيئ  Õب
اللغوي.  األصل  يف   «Õشيئ  Õب وقاية 
عن  روي  ما  ذلك  عىل  دليل   Âوخ
عيل ريض الله عنه يف وصفه لشجاعة 
يف  وسلم  عليه  الله  صىل  الرسول 
اتقينا  البأس  الحروب: «كنا إذا احمر 

برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إىل العدو منه».
إن معنى «اتقينا» الذي عناه عيل ريض الله هنا لهو معنى «التقوى» 

اللغوي بالضبط. 
والحذر».  والحفظ  بـ»الوقاية  والعناية  االهت�م  «الوقاية»  تعني 
تتعلق  والحذر»  «الوقاية  معا�  أن  مالحظة  الرضوري  من  ولكن 
أن  بد  ال  الحقيقية  التقوى  وإºا   .Þأك للتقوى  الخارجي  باملظهر 
تستقّر يف أعمق األع�ق أي يف القلب الواعي، فضال عن ذلك فإنها 
ألن  ذلك  وتغذيته».  بتزويده  لإلنسان  واقياً  «شيئا  تكون  أن  بد  ال 
كل «وقاية وحذر» ال يعني التقوى. فإن الفرار ـ عىل سبيل املثال ـ 
سبيل من سبل الوقاية من الخطر، ولكن ال يذكر «الفرار» بÕ معا� 
التقوى بطبيعة الحال. بل املعنى الذي يسود يف التقوى هو «الوقاية 

بالتغذية الرتجيعية» وليس «الوقاية بالفرار». 
يظهر م� سبق أن «الوقاية والحذر» الواردين يف تعاريف التقوى ه� 
التقوى،  ليسا سبب  (الوقاية والحذر)  لها؛ ألنه�  التالية  من املعا� 
وإºا نتيجتها. وال بد أن يكون املعنى األصيل للتقوى شيئا يتمخض 
عنه «الوقاية والحذر»، وهو الوعي، وك� قال اإلمام الشافعيـ  رحمه 

الله فإن «التقوى إºا تكون عىل من عقلها».
ك� ُيغّذى الرشيم الصغÂ داخل البذرة/الحبة بـ»الزاد» (السويداء ـ 
mrepsodne) املخزون يف طياتها لè تصبح شجرة، كذلك تتوجب 
تغذية اإلنسان املتقي بوعي خاص لتحقيق «الوقاية والحذر». وقد 
عىل  إيزوتسو»  «توشيهيكو  مجاله  يف   Âالخب اليابا�   òالعا أطلق 

أن  إيزوتسو  وحاول  باملسؤلية».  «اإلحساس  الخاص  الوعي  ذلك 
التقوى» يف كتابه املوسوم بـ»الله  يجد جواباً عىل سؤاله «ما هو 
القرآنية  القرآن» الذي درس فيه جملة من املفاهيم  واإلنسان يف 
من زاوية علم الداللة، حيث قام بدراسة استع�الت كلمة التقوى 
يف الشعر الجاهيل الذي يعّد األع�ل األصيلة األولية التي وصلت 
إلينا، فانتهى إىل معنى كيل يدور حول محور كلمة «املسؤولية». 
شبه  من  الرحمن  فضل  من  كلٌّ  أيضا  الرأي  هذا  إىل  ذهب  وقد 
عن  النظر  بغّض  أسد  محمد  اإلسالم  اعتنق  الذي   òوالعا القارة، 
اطالعه�، ومن هو صاحب  أو عدم  إيزوتسو  رأي  اطالعه� عىل 

السبق يف ذلك، وأنا أيضا ـ الفقÂ ـ أساند هذا الرأي.
إن العالقة الوطيدة بÕ التقوى واملسؤولية تضع التقوى يف موضها 
الحقيقي من حيث املعنى اللغوي واملفهومي. وعليه فإنه سيصبح 
الشعور  «دون  يترصف  الذي  املؤمن   Õب التمييز  املمكن  من 

باملسؤولية» واملؤمن الذي «يترصف باملسؤولية».
إن أصغر التقوى هو املسؤولية تجاه أد÷ مخلوق يف الكون، بين� 
العيل  الله  تجاه  املسؤولية  أكربها 

الكبÂ املتعال. 
هدى للمتقÕ، وليس تقوى للمهتدين

سورة  من  الثانية  اآلية  تقول  ماذا 
البقرة؟

يف  الداللية  االنحرافات  عن  ذاته  الوقت  يف  يكشف  سؤال  هذا 
أذهاننا ملفهوم التقوى. 

لننظر أوال ماذا تقول اآلية: ﴿اò، َذلَِك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى 
﴾Õَلِْلُمتَِّق

وإºا  التقوى،  أساس  الهداية  تجعل  لِْلُمتَِّقÕَ» ال  «ُهًدى  عبارة  إن 
الهداية  جعلت  اآلية  كانت  ولو  الهداية.  أساس  التقوى  تجعل 
كافة  وإن  للمهتدين».  «تقًوى  هكذا:  اآلية  لكانت  التقوى  أساس 
تعاريف أهل البيان والعرفان لكلمة التقوى التي ذكرنا عددا منها 
أعاله تجعل الهداية أساس التقوى. وإن صّح ذلك فإنه مناقض مع 

الخطاب املوجه للكفار يف سورة الشعراء «أفال تتقون».
والقول «إن كان اإلنسان متقيا فهو مهتٍد، وإن كان يف حاجة إىل 
الواردة  الهداية فليس Åتٍق» هو نتيجة لعدم املالحظة بالحقيقة 

يف اآلية املذكورة. 
قدرة  المحدودية  عن  تعرب  خالدة  رحلة  التقوى  أن  يف  شّك  ال 
عمليات  باملسؤولية  اإلحساس  ألن  ذلك  اإلنسا�.  للوعي  التطور 
تطور متداخلة، تشكل نقطُة نهاية إلحداها نقطَة انطالق لألخرى، 
حيث يوصل الكافر إىل اإل�ان، واملؤمن إىل اإلحسان، واملحسن إىل 

اإليقان، واملوقن إىل العرفان وهكذا... 
الهداية  تسبق  تقًوى  من  البقرة  سورة  من  الثانية  اآلية  تتحدث 
«أخالقيات  هي  الهداية  تسبق  التي  والتقوى  لها.  سببا  وتكون 
لتلك  الدافعة  القوة  الذي هو  باملسؤولية  املسؤولية». واإلحساس 

إن فاعل التقوى هو اإلنسان �اما 
بعكس الفطرة التي هي تصميم 

إلهي. 

األخالقيات يوصل اإلنسان إىل عتبة باب الهداية. ولو قمتم بتدقيق 
مراحل حياة معتنقي اإلسالم (املهتدين) لالحظتم تلك الحقيقة عىل 

اإلطالق. 
«أخالقيات  هي  الهداية  قبل  التقوى  أن  عىل  يدل  مثال  وأحسن 
املسؤولية» هو تلك¢ اآليتان اللتان تصفان شخصية الرسول صىل الله 
عليه وسلم: ﴿َوإِنََّك لََعىل ُخُلٍق َعِظيم﴾ (القلم: 4/68) و ﴿وََكَذلَِك 
ْن أَْمرَِنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَال اْلإلµَاُن﴾  أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروًحا مِّ

(الشورى: 52/42).
وإذا أمعّنا النظر يف اآليتÄ معا ندرك بوضوح أن الرسول صىل الله 
عليه وسلم هو شخص كان عىل خلق عظيم قبل معرفته ما الكتاب 
عليه  الحصول  الذي µكن  العظيم  الخلق  إذن ف¢ هو  اإلµان.  وال 
الذي  ذاته  باملسؤولية  الشعور  هو  واإلµان؟  بالكتاب  املعرفة  قبل 
تاجرا  كان  بين¢  غار حراء  باب  عتبة  إىل  الله  عبد  بن  دفع Îحمد 

يشتغل بأع¢له يف مكة املكرمة. وهو 
إىل  املسؤولية  هذه  بعبء  سيشعر 
«محمدا  منه  سيجعل  بحيث  درجة 
الله  للعاملÄ» صىل  الله رحمة  رسول 

عليو وسلم إىل األبد!
األساس الذي يقوم عليه تصور الرسول 

صىل الله عليو وسلم لإلنسان
إن القرآن هو الذي بنى تصور الرسول 
لذلك  لإلنسان،  عليه وسلم  الله  صىل 
فهو تصور صحيح مطابق لواقع األمر. 

 «Äللمتق الله عليو وسلم يدرك حقيقة «هدى  الرسول صىل  وكان 
وإÞا  الهداية،  بعد  تحصل  كعملية  للتقوى  ينظر  وال  اإلدراك،  حق 
يراها كعملية واسعة النطاق تشمل ـ إضافة إىل ما بعد الهداية ـ ملا 

قبل الهداية أيضا.
ولتوضيح رؤيتنا حول املوضوع نكتفي بذكر عدة أمثلة:

ابن عم  الله عليو وسلم وحكيم بن حزام؛  الرسول صىل   Äيدور ب
ابن 60 عاما،  الفتح وهو  أسلم عام  والذي  الله عنها  خديجة ريض 

وعاش بعده 60 عاما أيضا الحوار التايل: 
أي رسول الله! أرأيت أمورا كنت أتحنث بها يف الجاهلية من صدقة 
وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت عىل ما أسلفت من 
123؛  الرقم:  اإلµان،  مسلم،  1369؛  الرقم:  الزكاة،  (البخاري،   !ìخ

مسند أحمد، املجلد الثالث، الرقم: 434). 
إن األع¢ل الصالحة التي عملها حكيم بن حزام بدافع «اإلحساس 
إىل  أوصلته  التي  الوسيلة  أو  السبب  الهداية هي  قبل  باملسؤولية» 

عتبة باب الهداية. 
إليكم مثاال آخر حول إيصال التقوى قبل الهداية صاحبها إىل عتبة 

باب الهداية: 
كان  الفرزدق،   ìالشه  îالعر الشاعر  جد  ناجية؛  بن  صعصعة  إن 

من  كان  وهو  معا.  واإلسالم  الجاهليه  عهدي  أدركوا  الذين  من 
أهلهن  يريد   ïالال الفتيات  بفداء  يقوم  كان  حيث  العرب  أجود 
حياة  الطريقة  بهذه  أنجى  قد  وكان  الجالية.  عهد  َيِئدوهن يف  أن 
360 من الفتيات بحسب بيانه هو. ولعله ُكنِّي بـ»الناجية» بسبب 
 ìذلك. فهذا الرجل البطل العظيم الذي يستحق اإلطالق عليه ضم
الله  صىل  الرسول   Äوب بينه  دار  م¢ثال  حوارا  لنا  ينقل  الجاهلية 

عليه وسلم: 
فيها  يل  فهل  الجاهلية،  يف  أع¢ال  عملت   òإ الله  رسول  يا  قلت 
موءودة   Äوست ثلث¢ئة  أحييت  قال:  عملت؟  وما  قال:  أجر؟  من 
ذلك  يف  يل  فهل  وجمل  عرشاوين   Äبناقت منهن  واحد  كل  أشرتي 
الله  الله عليه وسلم: لك أجره إذ من  النبي صىل  من أجر؟ فقال 
عليك باإلسالم» (املعجم الكبì، الطرباò، الرقم: 7412، فتح الباري، 

الرقم: 5630). 
َمَعاِدُن  «النَّاُس  النبي  قال  وعندما 
ِخَيارُُهْم  ِة،  َواْلِفضَّ َهِب  الذَّ َكَمَعاِدِن 
اإلِْسالِم  ِيف  ِخَيارُُهْم  اْلَجاِهِليَِّة  ِيف 
الذين  به  يقصد  كان  َفِقُهوا»  إَِذا 
يترصفون بدافع اإلحساس باملسؤولية 
اعتناقه  أي  هدايته  قبل  ترصفاته  يف 
الله  صىل  النبي  دعا  وعندما  اإلسالم. 
عليه وسلم لعمرين انطلق من نفس 
بأحد  اإلسالم  أعز  «اللهم  الدافع: 
الخطاب أو عمرو  بن  العمرين: عمر 
ونرى  جهل».  أبا  يعني  ـ  هشام  بن 
يخف   û لو  صهيب  العبد  «نعم  السالم:  عليه  قوله  يف  أيضا  ذلك 

الله û يعصه».
الوعي،  يف  اإللهية  الفطرة  ظهور  هي  التقوى  إن  القول:  خالصة 
الفطرة  يحفظ  ما  بقدر  التقوى  من  قريبا  اإلنسان  يكون  أي: 
املتمثل  باملسؤولية  اإلحساس  فإن  ولذلك  أمانة.  نفسه  املودعة يف 
يتجاوز  أيضا. وعندما  واملديونية  باألمانة  الوعي  يشمل  التقوى  يف 
شعور االهت¢م باألمانة لدى اإلنسان عىل مستوى معÄ يحرّك فيه 
اإلحساس باملديونية تجاه صاحب األمانة، األمر الذي يثì الفضول 
ملعرفة هوية الدائن. أما الفضول فيدفعه إىل البحث، والبحث إذا 
تجاوز حدا معينا يوصله إىل الهداية. وهذا هو معنى اآلية الثانية 

 .«Äَمن سورة البقرة «ُهًدى لِْلُمتَِّق
من غì املمكن أن يكون من يقول «ما يل» متقيا، ك¢ يستحيل أن 

يقول املتقي «ما يل».  
رحلة التقوى يف القرآن

العمل،  الحياة، والعقل روح  الدنيا، واإلنسان روح  إن اآلخرة روح 
والقلب روح العقل. وتتعلق التقوى بالقلب، أي إن التقوى ال تحتل 
مكانة محورية يف ترصفاتنا وسلوكاتنا فقط، وإÞا ـ باإلضافة إىل ذلك 
ـ يف تصوراتنا أيضا. وهذا هو السبب يف قول النبي صىل الله عليه 
يستخدم  والقرآن  قلبه.  إىل  بيده  مشìا  هنا»  ها  «التقوى  وسلم: 

يدل فعل «اتقى» الذي تعرض 
النحرافات داللية خالل التاريخ 
عىل «وضع مانع ب� شيئ�»، أو 
بعبارة أخرى «جعل وقاية ب� 

شيئ�» يف األصل اللغوي
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التقوى: 
كأعىل مستوى للشعور وعمل صالح للضم�

«التقوى إ�ا تكون عىل من عقلها» (اإلمام الشافعي ـ رحمه الله ـ)مصطفى إسالم أوغلو
هناك فرق ب� مفهومي «الفطرة» و»األخالق»، الذين تناولناه� 
بالدراسة والتدقيق يف األعداد السابقة ملجلتنا وب� مفهوم التقوى؛ فالفطرة 
ال تقع يف نطاق إرادتنا، بل هي هبة ممنوحة لنا من قبل الله تعاىل، األمر 
الذي يدل عىل أن حق الترصف فيها خاص به جّل وعال. والذي يقودنا إىل 

استنخراج هذه النتيجة هو املعطيات القرآنية نفسها.
باإلنسان؛  متعلق  آخر  ووجه  بالفطرة،  متعلق  وجه  فله  «األخالق»  أما 
فيطلق عىل وجهه املتعلق بالثابت الِخْلقة، في� يطلق عىل وجه الِخْلقة 
املتعلق باملتغ¹ «األخالق»، لكون العمل األخالقي عمال شعوريا. وبعبارة 

موجزة فإن إرادة اإلنسان تتدخل يف تكوين األخالق.
وأما التقوى فهي تضاف يف جميع آي القرآن الكريم إىل اإلنسان، ولذلك 
املفعول  بصيغة  يرد   Áو داÂا،  (املتِقي)  الفاعل  بصيغة  القرآن  يف  وردت 

(املتَقى)، م� يعني أن فاعل التقوى هو اإلنسان Äاما بعكس الفطرة. 
عدم وجود تعريف قرآÇ شامل جامع للتقوى

اإلسالمية،  للحضارة  املعريف  الرتاكم  جميع  Äثل  معرفية  نظم  ثالثة  هناك 
املسلم�  فهم  تطور  مراحل  وملعرفة  والعرفان.  والربهان  البيان  وهي: 
ملفهوٍم ما ال بد من االطالع عىل تعريفه يف النظم املعرفية الثالثة املذكورة. 
نالحظ  البيان  أهل  عند  التقوى  تعاريف  عىل  رسيعة  نظرة  ألقينا  وإذا 
«اعلم  الرازي:  اإلمام  يقول  فمثال  «الخشية».  لكلمة  مرادفة  رأوها  أنهم 
اتقوا  الناس  أيها  ﴿يا  الكرÙة:  باآلية  مستشهدا  الخشية»  التقوى هي  أن 
ربكم...﴾ (النساء: 1). غ¹ أن الخطاب هنا موجه إىل كافة الناس، ك� باٍد 
من صيغة اآلية، وليس مقترصا عىل املؤمن� فقط. وكذلك ال تضاف الخشية 
إال إىل لفظة الجاللة (خشية الله) يف اآلية، يف ح� أن التقوى ك� تضاف 
إىل اسم الله (تقوى الله)، كذلك تضاف إىل صفة الرّب، م� يدل عىل أن 
معنى الكلمت� ليس واحدا، بل هناك فروق لطيفة بينه� بحيث ال Ùكن 
اعتبار كلمتي التقوى والخشية شيئا واحدا وتفس¹ه� عىل أساس الرتادف.
واآلية الثانية التي استشهد بها أهل البيان هي كذلك ال تخاطب املؤمن� 
بل الكافرين: ﴿إِْذ َقاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُنوٌح أَالَ َتتَُّقوَن﴾ (الشعراء: 26/106)، 

املرتجم: ياوز آجار

وأما التقوى فهي تضاف يف 
جميع آي القرآن الكريم إىل 

اإلنسان، ولذلك وردت يف 
القرآن بصيغة الفاعل (املتِقي) 
دا¦ا، و¥ يرد بصيغة املفعول 

(املتَقى)
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األخالقيات يوصل اإلنسان إىل عتبة باب الهداية. ولو قمتم بتدقيق 
مراحل حياة معتنقي اإلسالم (املهتدين) لالحظتم تلك الحقيقة عىل 

اإلطالق. 
«أخالقيات  هي  الهداية  قبل  التقوى  أن  عىل  يدل  مثال  وأحسن 
املسؤولية» هو تلك¢ اآليتان اللتان تصفان شخصية الرسول صىل الله 
عليه وسلم: ﴿َوإِنََّك لََعىل ُخُلٍق َعِظيم﴾ (القلم: 4/68) و ﴿وََكَذلَِك 
ْن أَْمرَِنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَال اْلإلµَاُن﴾  أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروًحا مِّ

(الشورى: 52/42).
وإذا أمعّنا النظر يف اآليتÄ معا ندرك بوضوح أن الرسول صىل الله 
عليه وسلم هو شخص كان عىل خلق عظيم قبل معرفته ما الكتاب 
عليه  الحصول  الذي µكن  العظيم  الخلق  إذن ف¢ هو  اإلµان.  وال 
الذي  ذاته  باملسؤولية  الشعور  هو  واإلµان؟  بالكتاب  املعرفة  قبل 
تاجرا  كان  بين¢  غار حراء  باب  عتبة  إىل  الله  عبد  بن  دفع Îحمد 

يشتغل بأع¢له يف مكة املكرمة. وهو 
إىل  املسؤولية  هذه  بعبء  سيشعر 
«محمدا  منه  سيجعل  بحيث  درجة 
الله  للعاملÄ» صىل  الله رحمة  رسول 

عليو وسلم إىل األبد!
األساس الذي يقوم عليه تصور الرسول 

صىل الله عليو وسلم لإلنسان
إن القرآن هو الذي بنى تصور الرسول 
لذلك  لإلنسان،  عليه وسلم  الله  صىل 
فهو تصور صحيح مطابق لواقع األمر. 

 «Äللمتق الله عليو وسلم يدرك حقيقة «هدى  الرسول صىل  وكان 
وإÞا  الهداية،  بعد  تحصل  كعملية  للتقوى  ينظر  وال  اإلدراك،  حق 
يراها كعملية واسعة النطاق تشمل ـ إضافة إىل ما بعد الهداية ـ ملا 

قبل الهداية أيضا.
ولتوضيح رؤيتنا حول املوضوع نكتفي بذكر عدة أمثلة:

ابن عم  الله عليو وسلم وحكيم بن حزام؛  الرسول صىل   Äيدور ب
ابن 60 عاما،  الفتح وهو  أسلم عام  والذي  الله عنها  خديجة ريض 

وعاش بعده 60 عاما أيضا الحوار التايل: 
أي رسول الله! أرأيت أمورا كنت أتحنث بها يف الجاهلية من صدقة 
وعتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت عىل ما أسلفت من 
123؛  الرقم:  اإلµان،  مسلم،  1369؛  الرقم:  الزكاة،  (البخاري،   !ìخ

مسند أحمد، املجلد الثالث، الرقم: 434). 
إن األع¢ل الصالحة التي عملها حكيم بن حزام بدافع «اإلحساس 
إىل  أوصلته  التي  الوسيلة  أو  السبب  الهداية هي  قبل  باملسؤولية» 

عتبة باب الهداية. 
إليكم مثاال آخر حول إيصال التقوى قبل الهداية صاحبها إىل عتبة 

باب الهداية: 
كان  الفرزدق،   ìالشه  îالعر الشاعر  جد  ناجية؛  بن  صعصعة  إن 

من  كان  وهو  معا.  واإلسالم  الجاهليه  عهدي  أدركوا  الذين  من 
أهلهن  يريد   ïالال الفتيات  بفداء  يقوم  كان  حيث  العرب  أجود 
حياة  الطريقة  بهذه  أنجى  قد  وكان  الجالية.  عهد  َيِئدوهن يف  أن 
360 من الفتيات بحسب بيانه هو. ولعله ُكنِّي بـ»الناجية» بسبب 
 ìذلك. فهذا الرجل البطل العظيم الذي يستحق اإلطالق عليه ضم
الله  صىل  الرسول   Äوب بينه  دار  م¢ثال  حوارا  لنا  ينقل  الجاهلية 

عليه وسلم: 
فيها  يل  فهل  الجاهلية،  يف  أع¢ال  عملت   òإ الله  رسول  يا  قلت 
موءودة   Äوست ثلث¢ئة  أحييت  قال:  عملت؟  وما  قال:  أجر؟  من 
ذلك  يف  يل  فهل  وجمل  عرشاوين   Äبناقت منهن  واحد  كل  أشرتي 
الله  الله عليه وسلم: لك أجره إذ من  النبي صىل  من أجر؟ فقال 
عليك باإلسالم» (املعجم الكبì، الطرباò، الرقم: 7412، فتح الباري، 

الرقم: 5630). 
َمَعاِدُن  «النَّاُس  النبي  قال  وعندما 
ِخَيارُُهْم  ِة،  َواْلِفضَّ َهِب  الذَّ َكَمَعاِدِن 
اإلِْسالِم  ِيف  ِخَيارُُهْم  اْلَجاِهِليَِّة  ِيف 
الذين  به  يقصد  كان  َفِقُهوا»  إَِذا 
يترصفون بدافع اإلحساس باملسؤولية 
اعتناقه  أي  هدايته  قبل  ترصفاته  يف 
الله  صىل  النبي  دعا  وعندما  اإلسالم. 
عليه وسلم لعمرين انطلق من نفس 
بأحد  اإلسالم  أعز  «اللهم  الدافع: 
الخطاب أو عمرو  بن  العمرين: عمر 
ونرى  جهل».  أبا  يعني  ـ  هشام  بن 
يخف   û لو  صهيب  العبد  «نعم  السالم:  عليه  قوله  يف  أيضا  ذلك 

الله û يعصه».
الوعي،  يف  اإللهية  الفطرة  ظهور  هي  التقوى  إن  القول:  خالصة 
الفطرة  يحفظ  ما  بقدر  التقوى  من  قريبا  اإلنسان  يكون  أي: 
املتمثل  باملسؤولية  اإلحساس  فإن  ولذلك  أمانة.  نفسه  املودعة يف 
يتجاوز  أيضا. وعندما  واملديونية  باألمانة  الوعي  يشمل  التقوى  يف 
شعور االهت¢م باألمانة لدى اإلنسان عىل مستوى معÄ يحرّك فيه 
اإلحساس باملديونية تجاه صاحب األمانة، األمر الذي يثì الفضول 
ملعرفة هوية الدائن. أما الفضول فيدفعه إىل البحث، والبحث إذا 
تجاوز حدا معينا يوصله إىل الهداية. وهذا هو معنى اآلية الثانية 

 .«Äَمن سورة البقرة «ُهًدى لِْلُمتَِّق
من غì املمكن أن يكون من يقول «ما يل» متقيا، ك¢ يستحيل أن 

يقول املتقي «ما يل».  
رحلة التقوى يف القرآن

العمل،  الحياة، والعقل روح  الدنيا، واإلنسان روح  إن اآلخرة روح 
والقلب روح العقل. وتتعلق التقوى بالقلب، أي إن التقوى ال تحتل 
مكانة محورية يف ترصفاتنا وسلوكاتنا فقط، وإÞا ـ باإلضافة إىل ذلك 
ـ يف تصوراتنا أيضا. وهذا هو السبب يف قول النبي صىل الله عليه 
يستخدم  والقرآن  قلبه.  إىل  بيده  مشìا  هنا»  ها  «التقوى  وسلم: 

يدل فعل «اتقى» الذي تعرض 
النحرافات داللية خالل التاريخ 
عىل «وضع مانع ب� شيئ�»، أو 
بعبارة أخرى «جعل وقاية ب� 

شيئ�» يف األصل اللغوي
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كلمة التقوى مضافة إىل القلب يف تركيب (تقوى القلوب)، م� يدل عىل 
أن موضع التقوى هو عا� العواطف. 

ومن املحتمل أن الرسول صىل الله عليه وسلم كان ينطلق من تلك اآلية 
رسول  عند  أصواتهم  يغضون  الذين  ﴿إن  التقوى:  مصدر  تحديد  عند 
الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم﴾ 
من  بد  ال  بالتقوى  الواعي  العاقل  القلب  والمتحان   .(3/49 (الحجرات: 
قيمة  يحدد  ال  وجل  عز  الله  أن  غ±  عمل.  إىل  والعاطفة  الفكر  تحول 
ا إىل الوعي/النية الناتجة لهذا العمل،  العمل بالنظر إىل العمل نفسه، و́إ
أجل  الوعي/النية. ومن  ذلك  أساس  الكامن يف  باملسؤولية  اإلحساس  أي 
ِمنُكْم... ﴾  التَّْقَوى  َيَناُلُه  َولَِكن  ِدَماُؤَها  ُلُحوُمَها َوال  اللََّه  َيَناَل  لَْن  ذلك ﴿ 

(الحج: 27/22).
وماذا يفعل الله بالتقوى التي تناله؟ بالطبع يجعلها شاهدة عىل صاحبها 
ويباركها. فإن الذي ينال من هو أقرب من حبل الوريد، ينال حبل الوريد 

إىل  التقوى  Êرة  عودة  يعني  وهذا  أيضا. 
من  صدر  عمل  كل  ألن  وهذا  صاحبها. 
يزيد  باملسؤولية  باإلحساس  مفعم  إنسان 
من شعوره باملسؤولية ووعيه. ومسجد قد 
﴿لََمْسِجٌد  يكون  الناس  هؤالء  مثل  أسسه 
(التوبة:  َيْوٍم﴾  ِل  أَوَّ ِمْن  التَّْقَوى  َعَىل  َس  ُأسِّ

  (108/9
نفس  يف  زرعت  جنة  كبذرة  التقوى  إن 
كلمة  القرآن  يف  وترد  خلقه.  منذ  اإلنسان 
هذا  ويف  التقوى.  كلمة  مقابل  «الفجور» 

غ±  «سلوكا  الفجور  يكون  في�  مسؤوال»؛  «سلوكا  التقوى  تكون  اإلطار 
يف   Þاملزروعت و»الفجور»  «التقوى»    ßبذر من  بذرة  وأي  مسؤول». 
سقى  فمن  وتنمو.  تنبت  التي  فهي  وتسقى  بها  تعنى  البرشية  الفطرة 
«بذرة التقوى» يف أصل فطرته يكون قد سقى جنته وأنشأها؛ ومن سقى 
أي  وأنبتها.  جهنمه  سقى  قد  يكون  نفسه  يف  الكامنة  الفجور»  «بذرة 
سيحصد اإلنسان ما زرعت يداه يف املطاف األخ±، وستجده العاقبة التي 
اختارها هو بنفسه ﴿َوَنْفٍس َوَما َسّويَها، َفأَْلَهَمَها ُفُجورََها َوَتْقويَها، َقْد أَْفَلَح 

يَها﴾) (الشمس: 8/91ـ7). ىيَها، َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ َمن َزكَّ
القيام  يتمكن من  الله عليه حتى  املسؤولية يساعد  اإلنسان  اختار  وإذا 
اختيار  يعني  التقوى  اختيار  فإن  أخرى  وبعبارة  مسؤوليته.  éوجب 
لَُه  َيْجَعْل  اللَّٰه  َيتَِّق  اختاره: ﴿َوَمْن  والله يختار من  الله سبحانه وتعاىل. 

َمْخَرًجا﴾ (الطالق: 2/65). 
الله عز  باملسؤولية، وتركيز االهت�م عىل  التقوى هي أقىص حدٍّ للوعي 
وجل؛ فإن املتقي هو األكó حذرا ويقظة ووعيا بÞ الناس. و»املتقي بال 
وعي» éثابة عجة البيض بدون بيض. وإن املتقي ال ôكن إضالله سواء 
(النفس  الداخلية  أو   ،(Þالشياط وشبه   Þالشياط) الخارجية  باملغويات 

وغرائزها). 
هل من املمكن التعاون عىل التقوى؟ 

يرّد القرآن عىل هذا السؤال باإليجاب. وكل� تعاون املتقون عىل التقوى 
زادت مادًة ومعنى كجميع األمور الخ±ية األخرى التي يشرتك الناس يف 
فعلها. وإن ُطرح عّيل سؤال «ما هو أÊن يشء يتقاسمه اإلنسان مع أخيه 
اآلخر» ألجبت بال تردد إنه «التقوى»: ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقٰوى َوال 
َتَعاَوُنوا َعَىل اإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللَّٰه اِنَّ اللَّٰه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ (املائدة: 

.(2/5
 Þْو»التعاون عىل التقوى» يعني «كون اإلنسان تقوى ألخيه». وإن املؤمن
«الوالية»  éهمة  قاما  الذان  ه�  لآلخر  تقوى  منه�  كل  أصبح  الذين 

لبعضه� البعض بأحسن قيام. 
إن التقوى عمل صالح للوجدان كالرحمة والعطف والعدل... وإن عمل 
الوجدان ألعمق من عمل الجوارح. ولذلك فإن العبادات ال تشكل غاية 
َها  لوحدها، وإ´ا هي éثابة وسائل، واملثال عىل ذلك اآلية التالية: ﴿َيا اَيُّ
َياُم َكَ� ُكِتَب َعَىل الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم  الَّذيَن اَٰمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

َتتَُّقوَن﴾ (البقرة: 183/2).
وإن كل عبادة ال توصل اإلنسان إىل الوعي 
وكل  غايتها.  تؤدِّ   � أنها  تعني  باملسؤولية 
بدون  مغلفا  تشبه  غايتها  تؤدِّ   � عبادة 

خطاب. 
إحساس  فإنها  الحب؛  قمة  التقوى  إن 
وإن  محبوبه.  تجاه  باملسؤولية  اإلنسان 
الشعور  دون  الحب  يدعون  الذين 
باملسؤولية تجاه حبه ومحبوبه ال ُيعتربون 
قد  يعتربون  بل   ،Þالحقيقي  Þاملحب من 

خانوا حبهم.  
ولّب القول: إن التقوى أعىل مستوى للشعور، وعمل صالح للضم±.  

إن التعاريف القدôة التي حددت 
 Þنظرة العقل التقليدي للمسلم
ملفهوم التقوى نظرت للتقوى 

كمرادف للزهد، واملتقي كمرادف 
للزاهد
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akva kalbin eylemi… Takva müminin 
kıvamı… Yumurta tavuk misali, iman 

takva sahiplerine nasip olur ve imana eren-
ler takva elbisesine bürünerek korunurlar… 
Ateşten ve ateş yolunun çığırtkanlarından… 
Azap sıcağından korunup rahmet kucağına 
sığınırlar.

Peygamber duası takva

Kur’an-ı Kerim daha ilk sayfasını açtığınızda 
kendini tanımlarken takvadan söz eder. “Şu 
Kitap, şüphe yok bunda, müttakiler için hi-
dayet rehberi…”

Habib-i Kibriya Muhammed Mustafa (s) ise 
sabah akşam şöyle dua ederlerdi:

اَللَُّهمَّ اِ�ِّ أ ْسَئُلَك اْلُهَدى َو التَُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى “Allahım, 
senden hüdâ, tuqâ, ifaf ve ğınâ isterim…” 
Yani hidayet, takva, iffet ve müstağnilik iste-
rim, hiç kimseye muhtaç olmamayı dilerim.

Kitap “hüden li’l-muttakin” olunca, Pey-
gamber (s) hidayet ve takva isteyince bu iki 
kelime arasındaki irtibat ister istemez dik-
katleri celbeder.

Hidayet ve takva ayrılmaz ikilidir. Biri varsa 
ötekisi de gelir. Biri yoksa diğeri de savu-
şur.

İffet ve istiğna da aynen böyle bir kombi-
nasyon teşkil eder. İffet olmadan istiğnaya 
ulaşılmaz. İffet başkasının olana göz dikme-
mektir. İstiğna ise zenginlik demek olmayıp, 
muhtaç olmamak, istememektir. Her müs-
tağni zengindir; ancak her zengin müstağni 
olamaz. Gözü delik nice zenginler biliriz. 
İffet sahibi yalnızca ‘fakir ama onurlu” değil; 

D E N E M E

TAKVA KALBİN EYLEMİ

Hidayet ve takva 

ayrılmaz ikilidir. Biri 

varsa ötekisi de gelir. 

Biri yoksa diğeri de savuşur.

Fatih OKUMUŞ

fatihokumus@yahoo.com

T
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aynı zamanda ‘zengin ama onurlu’ kimsedir 
de...

Şeref mikyası takva

Takva ölçü. Her tür ayrımcılığı hâk ile yeksân 
eden bir ölçü. İnsaniyetin metre ve kilosu… 
“İnsanlar, Allah katında en şerefliniz en it-
tikalı olanınızdır” buyuruyor Kitap. Bu hi-
tabıyla ırk, cinsiyet, yaş, statü, para ve bilgi 
gibi insanların kıymet verdikleri bütün ölçü-
lerin fevkindeki ilâhî ölçüyü ilan ediyor.

Nihayetinde insanın sahip olduğu her ne 
varsa… Doğuştan getirdiği veya sonradan 
kazandığı ne varsa… 
Bütün bunlar onu tak-
vaya sevk ettiği ölçüde 
kıymet kazanıyor. Benim 
namazım kalbimin kıva-
mını ne derecede etkile-
di? Zekâtım, haccım, ci-
hadım takvamı pekiştirdi 
mi? Soru budur. Bilgim 
beni takvaya yaklaştırdı 
mı?

Oruç tutmanın illet-i 
gâiyesinin takvaya ermek 
olduğunu ferman buyu-
ruyor Kitap. Takvaya er-
dirmeyen oruç aç ve susuz kalmaktan iba-
ret. 

Öz kızını cahiliyenin ayrımcı geleneğine 
kurban eden Ömer, burnu kesik bir köleye 
itaat etmeye razı olacak kıvama takva mikya-
sı sayesinde ulaşıyor. Ebu Zer, cahiliye alış-
kanlığının etkisiyle ‘kara kadının oğlu’ diye 
ayıpladığı Bilal’den takva ölçüsüne başvura-
rak özür diliyor. Hem de başını mescidin eşi-
ğine koyup, ‘Bilal gelip yüzüme basmadıkça 
başımı kaldırmam’ diyerek…

Ebrâr libâsı takva

Rehber-i reh-i takva, ashâb-ı Muhammed 
Mustafâ (s) takva öğrencileri ve takva reh-
berleridir. Onların takvası ‘olmak’ temellidir; 
yapmaktan önce… Onların takvası imanın 
takviyesidir. Onların takvası dinde aşırılık 

değil, itidaldir. Takva orta yoldadır. 

Ashâb-ı Mustafâ’dan birkaç kişi ruhban ha-
yatına özenince öğretmenlerin öğretmeni na-
maz vaktini dahi beklemeden mescide gitti. 
Onu minberde görenler, görmeyenlere haber 
verdiler. O konuşacak diye toplaşıp bekleş-
tiler. Nihayet herkes mescitte cem olunca 
Allah’ın Elçisi (s) fem-i saadetlerini açtı:

“Ey insanlar! İçinizden birilerinin şöyle şöyle 
yaptığını işittim. Ben sizin için güzel bir ör-
nek değil miyim? Ben gecenin bir kısmında 
uyurum; bir kısmında da ibadet ederim. Ba-
zen oruç tutar, bazen iftar ederim…” Kıssa 

malumdur.

Cilalı imaj çağında takva-
yı marka haline getiren bir 
nesil ashâb-ı Mustafâ’yı (s) 
nasıl anlayabilir ki? Onla-
rın takvası ne çok namaz 
kılmak ne evlenmeyi terk 
etmek ne de aç-susuz kal-
maktı. Onların takvası 
uyumak, ancak gecenin 
bir kısmında kalkıp diva-
na durmaktı. Onların tak-
vası evlenmek, ancak ha-
rama uçkur çözmemekti. 

Onların takvası oruç tutmak, ancak sahuru 
geciktirip iftarda acele etmekti.

Cihar yâr-ı güzînin birincisi, mağarada iki-
nin ikincisi Nebiyy-i Zîşân’ın dâr-ı bekâya ir-
tihalinin ardından müminlerin işlerini görüp 
gözetmek, kelimelerini tevhid etmek üzere 
halife ve başkan seçildi. İkinci gün sırtın-
da küfeyle pazarın yolunu tutunca Hazret-i 
Fâruk, Sıddîk-i Ekber’in yoluna çıktı ve 
bundan böyle kendisine ve ailesine yetecek 
kadar bir maaş alması gerektiğini söyledi. 
Yoksa müminlerin işlerini göremezsin dedi. 
Önde gelen ashâb istişâre ettiler ve Ömer’in 
reyini muvafık buldular. Sıddîk, bu maaşı 
kabul etmekten başka çâre bulamadı.

Hazret-i Sıddîk’in kilitli bir sandığı vardı. 
İçinde ne olduğunu kimse bilmez; ancak 
kendisi benden sonraki halife tarafından 

İFFET OLMADAN 
İSTİĞNAYA 

ULAŞILMAZ. İFFET 
BAŞKASININ OLANA 
GÖZ DİKMEMEKTİR. 

İSTİĞNA İSE 
ZENGİNLİK DEMEK 
OLMAYIP, MUHTAÇ 

OLMAMAK, 
İSTEMEMEKTİR. 
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açılacaktır derdi. Emr-i hak vaki olup iki yıl 
sonra Sıddîk dahi dâr-ı bekâda yâr-ı gârının 
sohbetine yeniden mülâki olduğu vakit 
Ömer’e bey’at edilmişti. Ömer sandığı açtı. 
Sandıkta bir mektup ve bozuk paralar var-
dı. Emirü’l-müminin mektubu okudu ağladı. 
Ağladı okudu… 

“Benden sonraki halifeye… Müslümanların 
beytü’l-mâlinden almış bulunduğum maaşın 
zarûrî kısmını harcadım. Artanı buradadır. 
Harcamış olduklarım dahi hesap edilip mi-
rasımdan alınsın, bakiyesi vereseme paylaş-
tırılsın.”

Hz. Ömer “Ya Ebâbekir, kim senin gibi olabi-
lir ki!?” diyordu.

Onların takvası ne sakaldaydı ne cüppede… 

Sahabiye hanımlar imajlarını tamamlayan 
bir aksesuar olarak değil, kalplerine giydir-
dikleri takva elbisesinin dışavurumu olarak 
örtündüler.

Onlar namazlarını burak edinip miraca yük-
seldiler. Oruçlarını kalkan edinip cehennem 
ateşinden korundular. Zekâtlarını cömertçe 
ödeyerek özgürlüklerini satın aldılar. Ha-
ramlardan kaçınıp farzlara mülazemet gös-
tererek takvalarını perçinlediler. İbadetleri 
takvalarının doğal sonucuydu. Namazı zayi 
eden sonraki nesiller aslında hayatı çarçur 
ediyorlardı. 

Şiir:

“Dervişlik olaydı tac ile hırka
Biz dahi alırdık otuza kırka” 



Tâ Hâ!
Biz sana bu Kur’ân’ı güçlük çekip 
üzülesin diye indirmedik.

Ancak kalbi ürperenler için bir uyarı olsun diye

Yeri ve yüce gökleri yaratan 
katından bir indirilişle!

Rahman ki kurulmuştur tahtına

O’nundur göklerde ne var, yerde ne varsa

toprağın altında da olsa...

Dilersen yükselt sesini!

O bilir gizlinin en gizlisini

Allah, kendinden başka tanrı olmayan

Ona has esma-i hüsnâ

Ulaştı mı sana kıssa-i Mûsâ?

Hani bir ateş gördüğünde seslenmişti ehline:

- Siz bekleyin burada!

Bir ateş yalımı ilişti gözüme

Ya bir yakımlık köz alır; yol sorarım ya da.

Oraya gelince nidâ olundu: “Yâ Mûsâ!”

“- Yâ Mûsâ! Ben muhakkak Rabb’inim senin!

Çıkar ayağındaki iki pabucu da!

Çünkü sen, mukaddes vadidesin: Tûvâ!

İşte seni seçtim, kulak ver vahyolunana!

Muhakkak ki Ben, yalnızca Ben 
Allah’ım; Benden başka tanrı yok!

O halde kulluk et bana!

Ve kıl namazı, beni hatırla!

Kuşkusuz o Saat [kıyamet] kopacaktır da

neredeyse gizliyorum onu

herkes ulaşsın diye çalıştığına...

Her çalışmanın karşılığı ya ödül, ya cezâ!”

(Tâ Hâ, 20/1-15)

SAHABİYE HANIMLAR 
İMAJLARINI 

TAMAMLAYAN BİR 
AKSESUAR OLARAK 
DEĞİL, KALPLERİNE 

GİYDİRDİKLERİ 
TAKVA ELBİSESİNİN 

DIŞAVURUMU OLARAK 
ÖRTÜNDÜLER.
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Yüreklerden çekilmiş farze-
dilsin havfı Yezdan’ın

Ne irfanın kalır tesiri kat’iyyen ne vicdanın!  
(Mehmed Akif)

Giriş

Atalarımız “Kork Allah’tan korkmayandan!” 
demişlerse de günümüzde Allah ve korku keli-
meleri yan yana geldiğinde bundan rahatsızlık 
duyulmaktadır. Çünkü yüce Allah, merhameti 
ilke edinmekte ve temel başlangıç cümlemiz 
olan besmelede kendisini “merhamet tanrı-
sı” olarak lanse etmektedir. Ancak Kur’an’ın 
-özellikle Mekkî sûrelerinin- ilahi azap ve he-
laklerle dolu olduğu da bir vakıadır. Dolayı-
sıyla, Allah’ı ve dini doğru anlamada “korku 
motifi”nin önemli bir yeri vardır.

İslam denge dinidir; Hazret-i Peygamber den-
ge insanı olduğu gibi, İslam’ın tanrı telakkisi 
de dengelidir. -Buna bağlı olarak, Müslüma-
nım diyenler de dengeli (ümmeten vesatan) ol-
mak durumundadır.- Yüce Allah sadece cemal 
sıfatlarına değil, celal sıfatlarına da sahiptir; 
O, -sözgelimi- Rahman olduğu gibi kahhardır 
da; sevdiği gibi öfkelenir de… Allah’la doğru 
ilişkiler geliştirebilmek için O’nu böyle anla-
mak durumundayız; bu Allah’a nakisa getir-
mez. Biz, Allah’ı tamamen tenzihçi bir yakla-
şımla anlaşılmaz hale getirenlerden de değiliz, 
salt rahmet ve sevgi tanrısı olarak lanse edip, 
insanları bu “sevgi dini”ne sokabilmek için 
acımasızca katledenlerden de değiliz! O’nun 
‘kul’ları olarak, O’nu iyi tanıyıp, O’nun gaza-
bından yine O’nun rahmet ve şefkatine sığınan 
insanlarız biz; O’ndan korkmayıp da mahfil-

İ N C E L E M E

Allah’tan Korkacak mıyız

Korkmayacak mıyız?!

İhsan sahibi bir mümin 

allah’tan korkar; allah’ın 

kendisini gördüğü 

bilinciyle hareket 

eder, davranışlarını 

buna göre ayarlar.

Murat SÜLÜN
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Allah’tan Korkacak mıyız, 
Korkmayacak mıyız?!

den, odaktan, tağuttan, şeytandan, gazeteci-
den, amirden, patrondan, karıdan/kocadan 
mı korkacağız, elbette O’ndan korkacağız… 
Haddimizi bilerek… O’nun karşısında bir 
hiç olduğumuzu unutmayarak… “Ben böyle 
bir tanrıya bağlanamam kardeşim!” küstahlı-
ğını bırakarak… 

Buna rağmen, sadece Müslümanların de-
ğil, diğer din sahiplerinin de, bu “mutlak 
varlık”la ilişkileri hemen daima laçkalaşmış-
tır… O’nu tanıdığı iddiasındaki insanlar, 
O’nun kutsal adını dillerine persenk etmekte; 
ciddi gayrı ciddi her tür konuşmada rahat-
lıkla ağızlarına almakta; O’nun adına yemin 
edip sözlerinde durmayabilmektedirler. Or-
talama Türkiye vatandaşı, gülerken de, ağ-
larken de, sevinirken de, 
üzülürken de, şaşırırken 
de, korkarken de, hâsılı, 
hemen her hâlet-i ruhiye-
sinde, Allah’ın adını ağzı-
na almaktadır; dilimizde 
bu tür 800 kadar deyim 
bulunmaktadır. Allah’ı 
daima anmak dinin en 
temel emirlerinden biri 
olduğundan, bu, bir noktaya kadar hoş kar-
şılanabilirse de, yüce Allah’ın On Emir’deki 
“Benim adımı olur olmaz ağzınıza almayacak-
sınız; çünkü Ben adımı boş yere ağzına alanları 
cezasız bırakmam!” cümlesi üzerinde düşü-
nülmeli değil midir? Laubaliliğe varan bu 
tutum, Allah’ı salt merhamet zannetmekten, 
yani kendini O’ndan yana tamamen güven-
de hissetmekten kaynaklanmaktadır. Bu tür 
tutumlar sergileyen “Allah’ın sevgili kulları”, 
O’nun tokadını! yediklerinde, bunun se-
bebini bir türlü anlayamamakta, uzun süre 
kendilerine gelemeyerek bocalamakta, fakat 
zamanla tekrar eski large hallerine geri dön-
mektedir. Oysa O’nu tanıyanların, O’ndan ve 
azabından yana asla emin olmamaları; daima 
bir korku ve ümit psikolojisi (beyne’l-havfi 
ve’r-reca) içerisinde olmaları gerekmektedir.

Korku; Dinde Temel Motif

Hikmetin başı Allah korkusudur.

İnsanoğlunun temel bir hâlet-i ruhiyesi olan 
korku, sadece dünya-ahiret mutluluğu için 
değil, bizzat hayatın sürdürülebilmesi için 
de gereklidir. Korku; kişinin yaşadığı duru-
ma göre dikkat, ürperti, çekinme, irkilme, kay-
gı, saygı ve dehşet şekillerinde ortaya çıkabilir. 
Kur’an korkuyu dinî hayat açısından en mü-
him kavramlardan sayar; çünkü imanla kor-
ku arasında doğrudan bir ilişki vardır. Korku 
hem kişiyi imana ileten bir olgudur hem de 
kişi, iman ettikten sonraki hayatına bu kor-
ku sayesinde çekidüzen verir (ittikâ); İhsan 
sahibi bir mümin Allah’tan korkar; Allah’ın 
kendisini gördüğü bilinciyle hareket eder, 
davranışlarını buna göre ayarlar. Kimin, ne-
rede, ne kadar ceza görüp; kimin, nerede, ne 

kadar nimete gark olaca-
ğı Allah açısından aslın-
da hiç fark etmediğine 
(İbn Hanbel, V/68) göre, 
O’na karşı muameleleri-
mizde dikkatli olmamız 
gerektiği aşikârdır. Kal-
dı ki, “kalpler O’nun iki 
‘parmak’ı arasında bulun-
maktadır.” (Müslim, Kader 

17); O’nun, kalpleri dilediği gibi çevirmesini 
engelleyecek bir güç yoktur. İlk Müslüman 
neslin “Ben gerçek bir müminim!” diyememe-
sinin altındaki saik de, imanlarından şüphe 
etmeleri değil, sû-i hâtime endişesidir; zira 
“kişi Cennetlik ameller yapıp durduğu halde, 
sonunda (tökezleyerek) Cehenneme gidebilir.” 
(Buhari, Kader 1) Hz. Ömer gibi müminler 
bile, kendilerinde nifak bulunabileceği kor-
kusundan emin olamamışlar; hatta günümüz 
insanına normal gelen birtakım tavır ve ha-
reketleri nifak saymışlardır. - Alah’tan kork-
ma kavramı, elbette, baskı, anarşi ve hukuk 
keşmekeşinin (fitne) yanı sıra, O’nun Ateş’ine 
ve “kimsenin kimseye fayda sağlayamayaca-
ğı” o nihai dehşet gününden sakınmayı, yani 
bunlara karşı ayağını denk almayı da kapsar.-
Bununla birlikte, şu da unutulmamalıdır ki, 
rahmeti gazabının önünde bulunan (Buhari, 
Tevhîd 15) Allah’ın, kulunun kendisi hak-
kındaki kanaatine göre hareket edeceği bil-

KİBİR NE KADAR YE-

RİLEN BİR DAVRA-

NIŞSA, TEVAZU DA 

O KADAR ÖVÜLEN 

BİR DAVRANIŞTIR. 
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dirilmiştir (Müslim, Zikr 2). Bu bakımdan, 
mümin için, Allah’a karşı daima hüsnüzan 
beslemek, ümitvar olmak esastır.

Kur’an’ın odak kavramlarından olan ittikâya 
geçmeden evvel, onu tetikleyen “korku” mo-
tifinin çeşitli gamlarını gözden geçireceğiz. 
Ancak daha önce, iman ve korku ifade eden 
kelimelerin Kur’an’da sıklıkla birbirinin yeri-
ne kullanıldığını belirtmek isteriz. İman eden 
herkesin Allah’tan korkmasını ve O’na hem 
korkarak hem de ümitlenerek kulluk etme-
sini isteyen Kur’an, korkuya iman kavramı 
içerisinde yer vermiştir (İsra 17/60). “Allah 
anıldığı zaman gerçek müminlerin kalpleri-
nin ürpereceğini” belirten Kur’an (Enfâl 8/2), 
dağların -Kur’an kendilerine inzal edildiği 
takdirde- Allah korkusundan baş eğerek pa-
ramparça olacağını ifade 
eder (Haşr 59/21). Mü-
minler ayrıca Allah ve din 
ile ilgili hususlarda hiç 
kimseden korkmamak 
durumundadır (Mâide 
5/54).

İmdi; vikâyet kökünden 
gelen ittikâ “korku gere-
ği korunmak” anlamına 
geldiğine göre, ittikânın 
temeli korkudur. İttikâyı 
güdüleyen korku 
Kur’an’da çeşitli kelime-
lerle anlatılmıştır. Korkma, ürkme, çekinme, 
kaygılanma, sayma, saygıyla karışık korku gibi 
anlamlara gelen bu kelimelerde, basbayağı 
bir korku söz konusudur; hani çağdaş din 
adamının, Rahman Rahim Allah’la bir türlü 
ilişkilendiremediği, modern insana hiç ya-
kışmayan o meş’um (!) duygu… 

(ı) Korku psikolojisini anlatan kavramların 
başında gelen havf, “kesin bilgiye ya da bir 
emareye dayanarak, istenmeyen bir şeyin 
başa geleceği beklentisine girmek” demek-
tir. Güven (emn) ve üzüntünün (hüzn) zıttı 
olan havf Kur’an’da daha çok dindışı alanlar-
da kullanılmıştır; bununla birlikte, Allah’tan, 
O’nunla karşılaşmaktan, haşr olunmaktan, 

Ahiretteki dehşet günlerinden endişe edip 
korkmak da bu kelime ile ifade edilmiştir. 

(ıı) “Tazimle karışık bir korku” ifade eden 
haşyet ise genellikle, korkulan şeyle ilgili 
bilgiden ileri gelir. “Kulları arasında Allah’tan 
ancak bilginler korkar” (Fâtır 35/28) âyetinde, 
bu korkunun sadece bilgi sahiplerine izafe 
edilmiş olması da bu sebepledir. Kur’an kı-
lavuzundan yararlanabilecek müttakîler anla-
tılırken, onların “Allah’a gayben iman ettik-
leri” belirtilmiştir ki, buradaki imanda haşyet 
anlamı mündemiçtir. Buna karşılık, haşyetin 
de iman anlamında kullanıldığı olmaktadır; 
Kur’an’ın ilk sûrelerindeki korku ifade eden 
kelimeler genellikle böyledir. Haşyet lâfzının 
zikredildiği bu âyetlerde imanla haşyet ara-
sında büyük bir ilişki kurulmuştur. Çünkü 

Peygamber’in öğütlerini 
ancak haşyet hisleri taşı-
yanlar dinlemekte, ancak 
böyle bir korkuya sahip 
olanlar ilahî tehditlere al-
dırmaktadır. 

(ııı) Korku hissi ve ür-
perti anlamındaki vecel, 
Kur’an’da hakiki mümin-
lerin temel psikolojik 
durumları anlatılırken 
kullanılır; her tür hare-
ketinde Rabbini nazar-ı 
dikkate alarak, daimî bir 

dikkat ve korku hissi içinde bulunanların bu 
durumları vecel masdarı ile ifade edilir. 

(ıv) Rağbetin çelişiği olan rahbet de korku 
bildiren Kur’ani bir kavramdır. Bütün pey-
gamberlerin, Allah’a arzu ve korkuyla dolu 
olarak dua ettikleri belirtilirken bu köke yer 
verilmiştir (Enbiyâ 21/90). Rahbet “sakınma 
çabası ve gönül çarpıntısını da içeren basba-
yağı bir korku ve dehşet hissi” olup, bu kö-
kün if’âl kalıbı olan irhâb, daha çok dindışı 
alandaki caydırışları ifade eder (A’râf 7/116; 
Enfâl 8/60; Haşr 59/13). [Çağdaş Arapçada, 
irhâb terör; irhâbî de terörist anlamında kul-
lanılmaktadır.] 

KUR’AN KİBRE 

KÂFİRLERİN TEMEL 

KARAKTERİSTİĞİ BAĞ-

LAMINDA YER VE-

RİRKEN, TEVAZUU 

RAHMÂN’IN SEÇKİN 

KULLARININ DAVRANI-

ŞI OLARAK YANSITIR.
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(v) Kur’an’da korku psikolojisi bağlamında 
kullanılan lâfızlardan biri de işfâktır. Güneşin 
batışı sırasında gündüz ışığının gece karanlı-
ğıyla karışması anlamındaki şafak kökünden 
gelen işfâk, “korku ile karışık bir özendir. 
Çünkü müşfik bir kişi, şefkat gösterdiği şeyi 
sevmekte ve onun başına gelebilecek durum-
lardan kaygılanmaktadır. Nitekim göklerin, 
yerin ve dağların “o emanet” kendilerine arz 
edildiğinde gösterdikleri ihtiyatlı tutum, Ah-
zab: 72’de işfâk masdarıyla anlatılmıştır.

(vı) Korkunun semantik alanına giren bir 
kelime de huşû’dur. Doğrudan korku anlamı 
ifade etmeyen huşû’ “boyun eğmek ( َرضاعة

خاشعة

إخبات

خبت

إِنَّ الَِّذيَن َال َيرُْجوَن ِلَقاَءَنا

)” 
anlamındadır. Genelde kalbin boyun eğişi 
için kullanılan darâ’anın aksine huşû’ daha 
çok dış organlardaki boyun eğiş için kulla-
nılır. Bu sebepledir ki, 
“Kalp tazarru ettiğinde 
organlar huşu eder” den-
miştir. Bununla birlikte, 
huşû’un, kalbin boyun 
eğişi için de kullanıldığı 
görülür (Hadîd 57/16). 
“Üzerlerine Kur’an indiril-
diği takdirde dağların Al-
lah korkusundan param-
parça olacakları”na (Haşr 
59/21) bakılırsa, -ki aynı 
temaya işfakta da yer ve-
rilmişti- huşû’un sâiki 
korkudur. Nitekim kelime, TâHâ: 108’de; 
”Şimdi başımıza neler gelecek acaba!?” diye 
korkuyla bekleşen Ahiret halkının kendile-
rine çekidüzen verdikleri sırada seslerinin 
kısılacağı anlatılırken kullanılmıştır. Huşû’un 
seküler kullanılışı, anlamını daha da netleş-
tirmektedir; Fussilet: 39’da, toprağın, hare-
ketsiz (

َرضاعة

خاشعة

إخبات

خبت

إِنَّ الَِّذيَن َال َيرُْجوَن ِلَقاَءَنا

) bir şekilde öylece dururken, 
üzerine yağan yağmurla birlikte kabardığı 
anlatılmaktadır. Huşû’un karşılığında kıpır-
dama ve kabarma masdarlarının kullanılma-
sı, huşû’un, bu iki kavramın anlattığı duru-
mun tam tersinin, yani sükûnet ve vakarın 
anlattığını gösterecektir. Aynı durumu ifade 
eden Hac Sûresi’nin 5. âyeti de bunu destek-
ler mahiyettedir. 

Buna göre, huşû’, mecazen korku ifade eden 
bir kavram olmakla birlikte, daha ziyade, ka-
barıp böbürlenme (istikbâr) ifade eden kav-
ramların zıttı olmaktadır. Nitekim Kur’an’da 
huşû-istikbâr çelişkisi ihsas edilir: Ateşi hak 
edenlerin Ahiret’te düşecekleri zillet anlatılır-
ken huşû’ lâfzına yer verilmek sûretiyle, dün-
yada hiç başlarını eğmeyen o müstekbirlerin, 
azabı görünce başlarını nasıl zilletle öne eğe-
cekleri ifade edilir (Şûra 42/45; Kamer 54/7; 
Kalem 68/43; Ma’âric 70/44; Nâzi’ât 79/9; 
Ğâşiye 88/2). Dinî ilkelere ve vahyin tebliğ-
cisine karşı kabarıp durma tavrını kâfirlerin 
en temel vasfı olarak yansıtan Kur’an’a göre, 
huşû’ müminlerin temel vasıflarından biri ol-
duğu gibi (Mü’minûn 23/2), Kur’an’a inanan 
Ehl-i Kitabın temel vasıflarından biri de huşû’ 

sahibi olmalarıdır (Bakara 
2/45; Âl-i ‘İmrân 3/199). 
Huşû’un anlam sahasında 
yer alan tevazu (hevn) ve 
ihbât kavramları da iman-
la ilişkili olmakla birlikte 
bunlar daha çok ahlakî 
mahiyet arz etmektedir. 

(vıı) Kur’an’da imanî bir 
mahiyet taşıyan tevazu 
aynı zamanda ahlakî bir 
değerdir. Kibir ne kadar 
yerilen bir davranışsa, 
tevazu da o kadar övülen 

bir davranıştır. Kur’an kibre kâfirlerin temel 
karakteristiği bağlamında yer verirken, teva-
zuu Rahmân’ın seçkin kullarının davranışı 
olarak yansıtır (Furkân, 25/63) ve Allah’ın 
âyetlerine ancak büyüklük duygusuna ka-
pılmaksızın secdeye kapanıveren kimsele-
rin iman edeceklerini bildirir (Secde 32/15). 
-Kibri kötüleyen bütün âyetler aslında teva-
zuu övmektedir.- 

(vııı) Söz konusu duyguyu ifade eden keli-
melerden biri de ihbâttır (

َرضاعة

خاشعة

إخبات

خبت

إِنَّ الَِّذيَن َال َيرُْجوَن ِلَقاَءَنا

). Yumuşak 
ve sağlam kumlu toprak” (Cevherî, Sıhâh, 
“h-b-t” md.) anlamındaki 

َرضاعة

خاشعة

إخبات

خبت

إِنَّ الَِّذيَن َال َيرُْجوَن ِلَقاَءَنا

 kökünden 
gelen ihbât “yumuşaklık” ve “alçakgönülü-
lük” anlamındadır; bu yönüyle, Mevlâna’nın 

İTTİKÂ İNSANLARA 

PEYGAMBER GÖNDER-

MENİN İKİ TEMEL GA-

YESİNDEN BİRİDİR: 

“BENDEN BAŞKA İLAH 

YOKTUR; O HALDE 

SADECE BEN’DEN SA-

KININ.” (NAHL 16/2) 
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“Alçakgönüllülükte toprak gibi ol” özdeyi-
şini hatırlatmaktadır. İhbâtı, müminlerin ka-
zanması gerekli bir kalp ameli olarak gören 
Kur’an, bu amele sahip kişileri müjdeleyip 
(Hac 22/34, 54) Rablerine bu duyguyla yak-
laşan iman ve amel-i salih sahiplerini Cen-
netlik olarak tavsif eder (Hûd 11/23). İhbâtı 
Allah’a ve vahye karşı takınılması gerekli 
bir tevazu duygusu olarak yansıtan âyetler, 
mezkûr duygunun iman ve teslimiyetle bağ-
lantılı olduğunu da ortaya koymaktadır. 

(ıx) Bu iki kavramın ifade ettiği duygunun 
sonucu olarak ortaya çıkan mümine yakışır 
bir davranış ise tazarrûdur. Tazarrû, yumu-
şaklık mânasındaki zarâ’a kökünden gel-
mekte olup, zarâ’a ile huşû’ anlamca birbirine 
yakındır. Huşû’, kişinin dış görünüşüyle ilgili 
iken, zarâ’a kalbi ilgilendirmektedir (Râgıb, 
el-Müfredât, s.148, “h-ş-
’a” md.; ‘z-r-’a” md.) 
Tazarrû kalp katılığının, 
yani kasvetin zıttıdır.

(x) Hayâ da bir tür kor-
kudur. “Nefsin, kendini 
çirkinliklere karşı tutma-
sı” anlamına gelen hayâ, 
Türkçedeki utanma fii-
line tekabül etmektedir. 
Hz. Peygamber, imandan saydığı (Buhârî, 
İman 3) bu kavramın, kişinin eylem ve dav-
ranışlarında oynadığı role: “Utanmadıktan 
sonra dilediğini yapabilirsin!” (Ebu Davud, 
Edeb 6) buyurarak işaret etmiştir. Zira akıllı 
kimse, Rabbi ve hemcinsleri karşısında mah-
cup olmaktan korktuğu için, fahşa, münker 
ve bağy kabilinden –insan haklarını ihlal 
eden, ahlaksızca- hareketler sergilemekten 
kaçınır. Genelde, insanları bu tür eylemlere 
sevk eden, hiç kimsenin bundan haberdar 
olmayacağı fikridir. Oysa bu, Allah’ın daima 
her şeyden haberdar olduğu gerçeğine ters 
düşmektedir. 

(xı) Korkunun semantik sahasına giren son 
kavramımız recâdır. Recâ’ imanın içyapısını 
oluşturan temel tavırlardan biriyken, çelişi-
ği olan ye’s de küfrün semantik alanında yer 

almaktadır. Recâ’, Türkçeye emel ve ümit 
şeklinde çevrilmekte ise de, kelimenin, yeri-
ne göre korku, yerine göre de ümit anlamı-
na geldiği aşikârdır; rahmet lâfzı ile birlikte 
kullanıldığında ümit; azap vb. can sıkıcı bir 
durumla birlikte kullanıldığında ise korkma 
anlamına gelir. Korku ve ümit birbirinin ay-
rılmaz parçası olduğundan, recâ’ kökünün 
geçtiği âyetleri çevirirken, “korku ve ümit” 
birlikte zikredilmelidir. Sözgelimi Yunus: 
7’deki 

َرضاعة

خاشعة

إخبات

خبت

إِنَّ الَِّذيَن َال َيرُْجوَن ِلَقاَءَنا  ifadesi, “Bizim-
le karşı karşıya geleceğinden yana bir ümit ve 
korku taşımayanlar…” demektir… Çünkü 
Allah’ın sadece cenneti yoktur; Cehennemi 
de vardır… Dünyada yapılanlar sadece ümi-
di ya da sadece korkuyu gerektirmez; salihse 
ümitlenmeyi, kötüyse korkmayı gerektirir…

İttikâ; Dinin Özü

İttikâ işbu korku türle-
rinden kaynaklanmakta 
olup, insanlara peygam-
ber göndermenin iki te-
mel gayesinden biridir. 
“Benden başka ilah yoktur; 
o halde sadece Ben’den 
sakının” (Nahl 16/2) ifa-
desinde, tevhid vurgula-
nırken ittikâ da emredil-

miştir. Tevhidin sahası sadece inanış iken, 
ittikâ inanışa ek olarak eylem ve davranışları 
da kapsar; çünkü O’ndan sakınmak, O’nun 
emir ve yasaklarına riayetsizlik durumunda 
başa gelebilecek olan başarısızlık, hüsran, fe-
laket ve azaplardan kendini kurtarmak anla-
mına gelmektedir.

Dinin ve bi’setin gayesini özetleyen bu âyete 
ek olarak, Şu’arâ Sûresi’nin bi’set konulu 105-
184. âyetlerinde de ittikânın özenle vurgu-
landığı görülür. Buna göre, Hazret-i Nûh’un, 
Hûd, Salih, Lût ve Şuayb’ın, kavimlerine 
getirdikleri ortak ilke, “Allah’tan sakınıp elçi-
sine içtenlikle boyun eğmek”tir. Bu âyetlerde, 
yukarıdakinden farklı olarak, elçiye itaat 
gereğinin altı çizilmekte; fakat Allah’la ilgili 
olarak sadece ittikâ emredilmektedir. Demek 
ki ittikâ, bi’setin Allah’a ilişkin temel amaçları 

TEVHİDİN SAHASI SA-

DECE İNANIŞ İKEN, 

İTTİKÂ İNANIŞA EK 

OLARAK EYLEM VE DAV-

RANIŞLARI DA KAPSAR.
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olan tevhîd, mârifet ve tasdîki tek başına ifade 
etmektedir. Buna ek olarak; ittikânın dinin 
itikadî ve amelî boyutunu aynı anda ifade 
eden diğer kavramlarla ilişkisi aşikârdır. Söz-
gelimi ihsânın meşhur hadisteki tanımı ile 
meselâ Nisâ: 128 ve Yûsuf: 90’daki kullanımı 
bir arada düşünüldüğünde, ihsân kavramı ile 
ittikânın bağlantısı tebarüz eder. İkinci ola-
rak; kişinin Allah katındaki ‘iyi’liğini ifade 
eden total bir kavram olan birr de takvâ ile 
bağlantılıdır (Bakara 2/189); çünkü o da ha-
yatın odağında yer almaktadır. Son olarak; 
dinin dünyevî gayesi bağlamında ele alına-
bilecek Allah’a kulluk (ibadet), itâat, inkıyâd, 
ittibâ, cihâd, ıslah, ihsân, adl, birr kavramla-
rının zıtları, yani masivaya kulluk, fısk, fücûr, 
icrâm, tekzîb, tuğyân, isâe, istiğnâ, zulm kav-
ramları aynı zamanda ittikânın da karşıtları-
dır. 

Sonuç olarak…

İlk vahyedilen âyetlerde; ittikâ, haşyet, ‘ibadet, 
tezekkî, ihsân, islâm gibi tasdîk ve ameli aynı 
anda ifade eden kavramlar üzerinde önem-
le durulmuştur. Bu, Kur’ân’ın tâ baştan beri 
sadece tasdîki hedeflemediğini, aksine ilahi 
vaat ve tehditlere kulak asan, maddî-manevî 
yaşamına çekidüzen veren, Allah’a yönelen, 
düşünceli ilahi emirlere riayetkâr (müttakî) 
bir karakter istediğini açıkça gösterir. Nite-
kim “iman ve amel-i salih sahipleri” anlamın-
da kullanıldığı aşikâr olan “ittikâ edenler” ifa-
desi, Zümer: 71’de ve 73’te “inkâr edenler”in 
karşıtı olarak kullanılmıştır. 

Kur’an’da, müminlerin sahip olduğu temel 
vasıf olarak korku ve saygı fenomeninin zik-
redilip, kâfirlerin temel vasfı olarak da kibir, 
küstahlık, korkusuzluk ve hoyratlığa yer ve-
rilmesi bizi şöyle bir sonuca götürür: Tıpkı 
“Allah’tan korkmama” anlamına gelen bütün 
kavramlar küfrün içyapısına dâhil olduğu 
gibi, çeşitli oranlarda bir korkma ifade eden 
kelimeler de imanın içyapısına girmektedir. 
İman sahibi olup da azap âyetleri zikredil-
diğinde korkmayıp, aldırmamak, davranış-
larına çeki-düzen vermemek; Cennetle ilgili 
âyetler zikredildiği zaman da ümide kapıl-

mamak nasıl mümkün olabilir? Böyle birinin 
aynı aldırmazlığı (gaflet ve nisyân) gösteren 
bir kâfirden farkı nedir? 

İttikânın kök anlamı, “korku gereği korun-
mak”; şer’î anlamı ise “dinî çerçevenin dı-
şındaki inanış ve davranışlardan sakınmak, 
bunların yol açacağı olumsuz sonuçlardan 
kendini korumak”tır. Kur’an’da daha ziya-
de ittikâ ve türevleri kullanılmakla birlikte, 
dilimizde takvâ daha yaygındır. Takvâ, dinin 
özüne aykırı her tür inanç, fikir ve düşünce-
den; her tür tutum ve davranıştan kaçınmak 
olduğuna göre, kavramımız iki kısımda mü-
talaa edilebilir: 

(ı) İman etmiş olabilmek için gerekli olan 
takvâ. Kur’ân’ın esas üzerinde durduğu bu 
tür takvâya takvânın inanç boyutu diyebili-
riz. Bu tip bir takvâda kişinin korkup uzak 
dur-muş olduğu şey küfr, inkâr, cahd, şirk 
gibi tasdîke aykırı her tür inanç olmaktadır. 
Âl-i ‘İmrân: 102’deki “hakkıyla yapılması ge-
reken takvâ” budur. 

(ıı) Salih bir kişi olarak yaşayabilmenin te-
mel şartı olan takvâyı da amelî takvâ olarak 
adlandırabiliriz ki, Teğâbun: 16’daki “kişi-
nin gücü oranında yapması gereken takvâ” 
da budur. Kur’an müttakî kelimesini, ism-i 
fâil olarak bu -ikinci tür- takvâ sahipleri için 
kullanır. Çünkü her müminde, küfür ve şirk-
ten -hatta çok fâhiş günahlardan- kaçınma 
anlamında takvânın temeli mevcutsa da bu, 
onu takvânın kemikleşip rusûh bulduğu bir 
müttakî olarak tavsif etmeye yetmez. 
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özlükte “nefsin kendisini korkulan şey-
lerden koruması” anlamına gelen takva, 

dinî bir ıstılah olarak “nefsin kendisinin leh 
ve aleyhinde olan şeylerin şuurunda olması 
ve buna göre davranması”1 anlamında kul-
lanılmaktadır. 

Takvanın dinî literatürde yapılan bu tarifi 
esas alındığında üç unsurun ön plana çıktığı 
görülmektedir: 

1. Nefsin (kişinin) yaptığı her şeyi ölçüp 
biçmesi, 

2. Yapılan her şeyden hesaba çekileceğinin 
farkında olması, 

3. Davranışlarını bu bilinç doğrultusunda 
düzenlemesi. 

Buna göre takva sadece bilinçten ibaret ol-
madığı gibi, sadece korunmaktan da ibaret 
değildir. Bilakis bilinçli olarak hesabı veri-
lebilecek davranışları yapma, hesabı veri-
lemeyecek olan davranışlardan da kaçın-
ma olarak değerlendirilmektedir. Kur’an-ı 
Kerim’in anlaşılmasında anahtar bir işleve 
sahip olan bu tabir, mümin bir kişiliğin 
oluşması, kalp ve kafa donanımının kema-
le ermesi için son derece önemlidir. Zira 
takvanın içine iman, amel, ahlak, tasavvur, 
ideal, hassasiyet gibi dindarlıkla (tedeyyün) 
alakalı tüm unsurlar girmektedir. Buna göre 

1 Geniş bilgi için bk. Muhammed Ali Tehânevî, ”et-Takvâ”, 
Mevsûatu ıstılâhâti ve’l-fünûn (nşr. Refik el-Acem vd.), Beyrut 
1996, II, 501.

D E N E M E

Takvanın Hayata Yansıması: 
Merhamet

Hz. Peygamber’in yaşayarak 
gösterdiği ve ümmeti için 

öngördüğü merhamet tüm 
yaratıkları içine alacak 

kadar geniş kapsamlıdır. 

SMahmut ÇINAR

Kelâm doktoru

cinarmahmut02@gmail.com
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bir müminin imandaki mertebesi takvadaki 
mertebesi ile doğrudan alakalıdır. Kur’an’da 
açıkça belirtildiği gibi takva farklı mertebe-
lerde olabilmektedir.2 Müminin Allah’ın bir 
kulu olarak O’na yaraşır bir şekilde takvayı 
edinmesi talep edilmektedir.

Takva, özünde insanın iç âlemiyle alakalı 
olmakla beraber neticeleri itibariyle sosyal 
yaşantısını da etkiler ve burada kendisini 
gösterir. Takvanın sosyal hayata yansıma-
sı, onu dönüştürmesi, sosyal bir duyarlılık 
meydana getirerek erdemli bir toplumun 
meydana gelmesine katkı 
sağlamasını “sosyal tak-
va” olarak ifade etmemiz 
mümkündür. Bireyin iç 
âleminde gerçekleştirece-
ği takva merkezli değişim, 
onun ahlak, eylem, ideal, 
tasavvur ve hayallerini dö-
nüştürerek kemale erdire-
ceği gibi bu hassasiyetin 
neticesi olarak toplumda 
etkin bir vaziyet alması 
da toplumu dönüştüre-
rek kemale erdirecektir. 
Takvanın sosyal hayatta kendini göstererek 
toplumun dönüşümüne katkı sağladığı en 
önemli ilke merhamettir. Dolayısıyla merha-
met ile özelde sosyal takva ve genel olarak 
da takva arasında yakın bir münasebet bu-
lunmaktadır. Bu makalede takvanın bir yan-
sıması olarak sosyal takva ve onun en bariz 
göstergesi olan merhamet üzerinde durmaya 
çalışılacaktır.

Merhamet tabiri acıma, koruma, sevme, yar-
dım etme gibi duyguları ifade eder. İnsanı 
başkalarına iyilik ve yardım etmeye yön-
lendiren acıma ve sevme duygusudur. Buna 
göre merhamet insanın tüm yaratılmışlara 
sevgi ile yaklaşma, onları kötülüklerden ko-
ruma ve kurtarma, zor durumlarında yardım 

2 Örnek olarak bk. “Ey iman edenler! Allah’a karşı nasıl ittika 
etmek (sakınmak, duyarlı olmak) gerekiyorsa öylece ittika edin 
(sakınıp duyarlı olun) ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün 
(Âl-i İmrân 3/102).”

etme, bağışta bulunma, affetme gibi iyi huy 
ve davranışlarının başlıca nedenidir. Merha-
mette salt acıma değil, aynı zamanda sevgi 
de esastır. Merhametin kaynağı hiç şüphesiz 
“rahman”, “rahim” olan Allah’tır. Yaratmış ol-
duğu bütün mahlûkata karşı temel ilke ola-
rak merhameti seçen Allah, her türlü tasar-
ruflarını bu ilke doğrultusunda icra etmek-
tedir. Kendisi kullarıyla ilişkisini bu prensip 
üzere kurduğu gibi kullarının da kendi ara-
larındaki ilişkilerde bunu esas almalarını ön 
görmektedir. Bu durum dikkate alındığında 
var olma (vücûd) ve varlığı sürdürmenin 

merhamete bağlı olduğu 
anlaşılacaktır. Merha-

metin üzerinde durduğu 
temeli belirlemek ama-
cıyla; Allah’ın merhameti, 
Allah’ın gönderdiği di-
nin temsilcisi olarak Hz. 
Peygamber’in merhameti 
ve bu dinin toplumsal 
yansıması olarak mümin-
lerin kendi aralarındaki 
merhameti olmak üzere 
üç mertebede değerlen-

dirmek mümkündür.

Kur’an Allah’ın “rahmetinin her şeyi kuşat-
tığını” (el-A’raf, 7/156), “O’nun merhamet-
lilerin en merhametlisi olduğunu” (el-A’raf, 
7/151) ve “O’nun merhamet edenlerin en 
hayırlısı olduğunu” (el-Mü’min, 23/109) ifa-
de etmektedir. Yüce Allah bu vasfıyla bütün 
canlıları besleyip büyütmekte, ödüllendir-
mekte, nimetler bağışlamakta, suçları affede-
rek tövbeleri kabul etmekte, peygamberleri 
aracılığı ile insanlara doğru yolu göstermek-
tedir. Hz. Peygamber’in (s) gönderilmesi ve 
onun aracılığıyla bütün insanlara Kur’an’ın 
indirilmesi de Allah’ın merhametinin bir so-
nucudur. Kur’an’ın her bir suresinin başında 
bulunan besmelenin “Rahman, rahim olan 
Allah’ın adıyla” mealindeki ifade şeklinde 
seçilmiş olması tesadüfî değildir. Allah’ın 
birçok güzel ismi olmasına rağmen bu iki is-

İSLAM TARİHİNDE 
ÇOCUK, KADIN, YAŞLI, 

YETİM, KİMSESİZ, 
HASTA VE YOKSULLAR 
BAŞTA OLMAK ÜZERE 
TÜM İNSANLAR BU 

MERHAMET İKLİMİNDE 
KENDİLERİNE YER 
BULMUŞLARDIR.
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min seçilmiş olması, okuyucuların dikkatini 
Allah’ın rahmetine çekme maksadına matuf 
olmalıdır. Hz. Peygamber’in “Allah merha-
metini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz 
parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını 
yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet 
sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet eder. 
Hatta yavrulu hayvan, bir tarafını incitir en-
dişesiyle ayağını yavrusundan sakınır (Buha-
ri, Edeb, 19, Müslim, Tevbe, 17)” hadisi kul-
ların Allah’ın merhametine ahirette daha çok 
muhatap olacaklarını ifade etmektedir. 

Allah’ın insanlara yol 
gösterip rehberlik et-
mesi için “bir rahmet 
olarak gönderdiği (el-
Enbiya, 21/107)” Hz. 
Peygamber’in gerek ar-
kadaşlarıyla gerek diğer 
insanlar, hatta diğer can-
lılarla ilişkilerinde merha-
meti esas aldığı görülmek-
tedir. Bu özellik Allah’ın 
kullarına olan rahmetinin 
bir neticesi olarak görev-
lendirilen diğer peygam-
berler için de geçerlidir. Kur’an, “Allah’ın 
rahmeti sayesinde insanlara yumuşak dav-
randığını (Âl-i İmrân, 3/159) belirterek Hz. 
Peygamber’in başta yakın arkadaşları olmak 
üzere çevresinde bulunan insanlara olan 
merhametini “Ey mü’minler! And olsun ki, 
içinizden size sıkıntıya uğramanız kendisine 
ağır gelen, size düşkün, mü’minlere şefkatli 
ve merhametli bir peygamber gelmiştir” (et-
Tevbe, 9/128) şeklinde ifade etmektedir. 

Hz. Peygamber’in yaşayarak gösterdiği ve 
ümmeti için öngördüğü merhamet tüm ya-
ratıkları içine alacak kadar geniş kapsamlı-
dır. Bu kapsama çocuklar, kadınlar, yaşlılar, 
yetimler, kimsesizler, hastalar ve yoksullar 
başta olmak üzere tüm insanlar girerek mer-
hamet ikliminde kendilerine yer bulmuşlar-
dır. Düşmanlarına karşı bile son derece ha-
yırhah olan Hz. Peygamber, hayvanlara karşı 

da aynı hassasiyeti göstermiş, yüzüne damga 
vurulmuş bir merkebi görünce “Bu hayvanı 
dağlayana Allah lanet etsin” (Müslim, Libas, 
107) buyurarak âdeti olmadığı halde lanet 
etmiştir. Aynı şekilde “kötü yola düşmüş bir 
kadının susuzluktan ölmek üzere bulunan 
bir köpeğe su verdiği için Allah tarafından 
bağışlandığını” (Buhâri, Şürb, 9; Edeb, 27; 
Müslim, Selam, 153, Cihad, 44) buyurmuş-
tur. Başka bir hadisinde ise “kedisini açlıktan 
ölmeye mahkûm eden merhametsiz bir kadı-
nın, bu davranışı, nedeniyle cehenneme gir-

meyi hak ettiğini” (Buha-
ri, Edeb, 18, 27; Müslim, 
Fezail, 65) belirterek mer-

hametin insanlarla sınırlı 
olmadığını dile getirmiştir. 
Ayrıca onun “hayvanla-
ra iyi bakılıp beslenmesi” 
(Ebu Davud, İsti’zan, 39), 
“zevk için dövüştürülme-
mesi” (Ebu Davud, Cihad, 
51; Tirmizi, Cihad, 30), 
“hayvanların nişan atılan 
hedefler yerine konulma-
ması” (Müslim, Sayd, 59), 
“hayvanların zevk için öl-

dürülmemesi” (Nesai, Dahaya, 42) yolunda-
ki emirleri de bu konuda ön gördüğü bakış 
açısı hakkında yeterince fikir vermektedir.

Hz. Peygamber’in diğer canlılar ve iman et-
meseler bile bütün insanları kuşatan mer-
hameti, ashabı (ümmeti) söz konusu oldu-
ğunda daha çok ön plana çıkmaktadır. Yüce 
Allah onun ümmetine olan merhametini 
“Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşme-
niz onun gücüne giden, size pek düşkün, 
mü’minlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi 
gelmiştir” (et-Tevbe 9/128) ifadesiyle bildir-
miştir. Gerçekten de her alanda alabildiğine 
müsamahakâr ve merhametli olan Hz. Pey-
gamber, bu sayede ashabını dönüştürmüş, 
farklı sosyal sınıflara mensup olan insanları 
aynı ortamda buluşturarak kardeş olmalarını 
başarılı bir şekilde sağlayabilmiştir. Aslında 

MÜSLÜMANLARIN 
YAŞADIĞI 

COĞRAFYALARDA 
MEYDANA GELEN 

SOSYAL ÇATIŞMALARIN 
TEMEL SEBEBİ 
BİRBİRİNDEN 

HABERSİZ YAŞAYAN 
SINIFLARIN 
VARLIĞIDIR. 
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İslam dininin ön gördüğü kardeşlik mües-
sesesi bir bütün olarak merhametin, dola-
yısıyla sosyal takvanın bir neticesidir. Siyer 
kaynaklarında detaylarıyla ifade edildiği gibi 
Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hic-
ret ettikten sonra yaptığı ilk icraat Mescidi’n-
Nebi’yi inşa etmek olmuştur. Böylelikle iba-
det başta olmak üzere hayatın birçok alanında 
paylaşma ve kaynaşmanın meydana geleceği 
bir ortamın hazırlanmasına öncelik verilmiş-
tir. Yaptığı ikinci icraat ise muhacirlerle ensâr 
arasında “muâhat; kardeşlik” anlaşmasıdır. 
Bu anlaşma ile mallarını mülklerini, hatta eş 
ve çocuklarını Mekke’de bırakarak bir başı-
na Medine’ye hicret eden muhacirlerden bir 
kişi Medine’den bir Müs-
lüman ile kardeş ilan edi-
lerek onun sıkıntılarına 
ortak olması sağlanmıştır. 
Tarihin başka hiçbir dö-
neminde görülmeyen bu 
uygulama; şartlar gereği 
meydana gelmesi muhte-
mel büyük bir sınıf çatış-
masını engellemiş, bütün 
Müslümanların kardeşçe 
yaşamalarını sağlamıştır. Başta ülkemiz olmak 
üzere Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda 
meydana gelen sosyal çatışmaların temelinde 
birbirinden habersiz yaşayan sınıfların bu-
lunması yatmaktadır. Hz. Peygamber ensar 
ile muhacirler arasında akdettiği bu anlaşma 
ile Medine’de varoşların meydana gelmesini 
önlemiş, gettolaşmalara açılacak bütün kapı-
ları kapatmıştır. Toplumsal entegrasyon sağ-
lanmış, Mekke’den gelen muhacirler Medine 
çarşılarında ensar kardeşleriyle aynı şartlarda 
ticaret yapabilmiş, bağ ve hurmalıklarda ta-
rım yapabilmiş ve hiçbir sıkıntı ile karşılaş-
mamıştır. Bu sayede onların Medine’de top-
lumsal uyumu kolayca sağlanmış, muhacir-
lerin bir araya gelerek kendi kaderleriyle baş 
başa kalmaları ve böylece burukluk yaşama-
ları engellenmiştir. Kur’an’da ensârın bu kar-
deşlik akdini ne kadar içselleştirdiği şu me-

aladeki ifadelerle anlatılmaktadır: “Onlardan 
(muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) 
yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştir-
miş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara 
verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık 
duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç için-
de bulunsalar bile onları kendilerine tercih 
ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsın-
dan korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin 
ta kendileridir.” (el-Haşr 59/9).

Başta Kur’an-ı Kerîm olmak üzere kaynakla-
rımıza bakıldığında merhametin mü’minlerin 
en temel özelliği olarak sunulduğu görülmek-
tedir. Kur’an’da müminlerin özellikleri sayılır-

ken “onların birbirlerine 
karşı merhametli oldukları 
belirtilmektedir.” (el-Fetih 

48/29). Sadece merhametli 
olmanın değil, merhamet-
li olmayı tavsiye etmenin 
kurtuluş için şart olduğu 
“Sonra inanıp birbirlerine 
sabır tavsiye edenlerden, 
merhametli olmayı tavsiye 
edenlerden olmaktır” (el-

Beled 90/17) şeklinde ifade edilmektedir. Hz. 
Peygamber ise bizzat kendisi merhameti yaşa-
yarak örnek olduğu gibi aynı zamanda birçok 
defa sözlü beyanlarıyla da ümmetinin dikkat-
lerini bu noktaya çekmiştir. “Merhamet etme-
yene merhamet edilmez” (Buhari, Edeb, 18) 
mealindeki hadisi merhametsizliğin Allah’ın 
merhametine engel olacağına işaret etmekte-
dir. Bu hususu başka bir hadisinde “İnsanlara 
merhamet etmeyen kimseye Allah da merha-
met etmez” (Müslim, Fezail, 66) buyurarak 
ifade etmektedir. Aynı şekilde “Siz yerdekile-
re merhamet edin ki göktekiler de (Allah ve 
melekleri) size merhamet etsin” (Ebu Davud, 
Edeb, 58; Tirmizi, Birr, 16) hadisi de bu vur-
guyu yapmaktadır. 

Merhametli olmanın önündeki en büyük 
engel enâniyet (benlik) duygusudur. Başka 
insanlarla bütünleşmenin, onlarla her türlü 
paylaşım sürecine girmenin olmazsa olmaz 

HZ. PEYGAMBER ENSAR 
İLE MUHACİRLER 

ARASINDA AKDETTİĞİ 
MUAHÂT ANLAŞMASI 

İLE MEDİNE’DE 
GETTOLAŞMAYA YOL 
AÇACAK KAPILARI 

BAŞTAN KAPATMIŞTIR.
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şartı, onlarla aynı değerlere sahip olma ve 
kendi benliğinden sıyrılma bilincidir. Bu 
bilinç beraberinde mütevazı olmayı, alçak 
gönüllülüğü getirir. Tevazu sahibi olmayan 
bir insan gerçek anlamda merhametli de ola-
maz. Böylesi bir insan her türlü tasarrufların-
da kendisini merkeze alır, yalnızca kendisini 
düşünür. Kendisinin çıkarları, nefsinin arzu 
ve istekleri herkesten daha önce gelir. Baş-
kalarının ihtiyaçları, eksiklikleri onu hiç ilgi-
lendirmez. En önemli şahıs kendisidir, kendi 
dışındaki kimselerin hiçbir önem ve değeri 
yoktur. Bu duygulara sahip olan birisi başka 
kimselere karşı şefkat ve merhamet hislerini 
beslemez. Zira merhamet ile bencillik, kibir, 
kendini beğenmişlik bir 
arada barınamaz.

Yüce Allah “Mü’minlere 
(şefkat) kanatlarını ger” 
(el-Hicr 15/88) mealinde-
ki ayetle müminlere karşı 
merhametli olmaya davet 
etmiştir. Burada merha-
met “şefkat kanatlarını 
germek” olarak tanımlan-
mıştır. Böylelikle merhametin sadece belirli 
olaylar karşısında değil, hayatın her anını 
kapsayan bir ahlak modeli olarak yaşanma-
sı gerektiğine işaret edilmektedir. Bununla 
bağlantılı olarak önemli bir konunun daha 
üzerinde durmak gerekir. Şu var ki, İslâm 
dininin öngördüğü merhamet pasif, kayıtsız 
ve sadece acımadan ibaret bir merhamet de-
ğildir. Aksine muhatabını dönüştüren, onu 
terbiye eden, eğiten, yanlışlarını düzeltmesi-
ne katlı sağlayan bir merhamettir. Söz gelimi 
çocuğuna olan merhametinden dolayı onu 
sabah namazına kaldırmayan bir ebeveynin 
tavrı Kur’ani bakış açısıyla merhamet olarak 
değerlendirilemez. Çocuğun kişilik sahibi ol-
ması, iyi bir insan olması, dünyası ahireti için 
faydalı işler yapması için gerektiğinde geçici 
bir takım sıkıntıları göğüslemesi konusunda 
onu yönlendirmek, bilinç sahibi kılmak mer-
hamettir.

Sonuç olarak takva müminin düşünce, amel 
ve ahlak alanında sahip olması gereken bir 
bilinç düzeyine işaret etmektedir. Bu bilinç 
sahibini dönüştüren, değiştiren, an be an ke-
male erdiren, onu yanlış şeyler yapmaktan 
alıkoyan aktif bir bilinçtir. Şüphesiz müminin 
takvası sadece onun kişisel hayatında doğru 
şeyler düşünmek ve yapmakla sınırlı değildir. 
Takvasının gereği olarak içerisinde yaşadığı 
toplum karşı da bir takım sorumlulukları ye-
rine getirmesi gerekir ki buna “sosyal takva” 
denilmesi mümkündür. Sosyal takvanın kişi-
de yer etmesi ve çevresini etkileyerek yaşan-
ması için kişinin özünde merhametli olma-
sı, her türlü tasarrufunda bunu esas alması 

gerekmektedir. Bu tavır 
aynı zamanda her zaman 

kendisine muhtaç olduğu-
muz, an be an bize inayette 
bulunarak varlığımızı de-
vam ettirmemizi sağlayan 
rabbimizin merhametinin 
de garantisidir. Zira Yüce 
Allah “Mü’min erkekler 
ve mü’min kadınlar bir-
birlerinin velileridir. İyiliği 

emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı 
dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler ve Allah’a ve 
Rasûlü’ne itaat ederler. İşte Allah’ın kendile-
rine merhamet edeceği bunlardır. Şüphesiz, 
Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet 
sahibidir” (et-Tevbe 9/71) buyurmaktadır. 



İSLÂMIN ÖNGÖRDÜĞÜ 
MERHAMET; PASİF, 

KAYITSIZ VE SADECE 
ACIMAKTAN İBARET 

OLMAYIP, AKSİNE 
MUHATABINI EĞİTEN 

VE DÖNÜŞTÜREN 
BİR MERHAMETTİR.
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Takva: Dikenli Yol

Giriş

Allah Teâlâ, dünyayı mükâfat ve istik-
rar sahası kılmamıştır. Bilakis onu ardı arka-
sı kesilmeyen imtihanlarla tecrübelerin elde 
edildiği bir mekân kılmıştır. 

Biri Hz. Peygamber’e “seni seviyorum” de-
yince, Hz. Peygamber “O halde tepeden selin 
akması gibi bela ve musibetlere de hazır ol,” 
buyurur.1 

Hz. Peygamber Mus’ab’ın şehadeti üzerine 
şöyle buyurur: “Allah’ın kalbini nurlandırdığı 
şu şehide bakmaz mısınız? Mekke’nin en nazik, 
en varlıklı gençlerindendi. Ebeveyni kendisini 
en nefis yiyecek ve içeceklerle büyüttü. Allah 
ve Rasul’ünün sevgisi onu gördüğünüz hale 
soktu.”2 

Hz. Peygamber: “En çok bela ve musibetlere 
duçar olanlar peygamberlerdir. Onlardan son-
ra en şerefli insanlar gelir. İnsanlar, takvaları 
nispetinde musibetlere duçar olurlar…”3 bu-
yurur.

Ebu Hureyre takva nedir? sorusuna şu ce-
vabı verir: 

- Hiç dikenli yolda yürüdün mü?

- Evet, yürüdüm.

1 Tirmizi; hadisin kritiği için bkz. Zebîdî, İthafu’s- Sâdeti’l-
Müttekîn, 12/308.

2 Ebu Nuaym, bkz. İthaf, a.g.e, 12/390.

3 İbn Hibban,4/123.

İ N C E L E M E

TAKVA: DİKENLİ YOL

“ANNECİĞİM, İLMİMLE 
DÜNYALIK İSTESEY DİM 
ELDE EDERDİM. ANCAK 
İLMİN KUTSİYET VE 
HAYSİYETİNİ KORUMAYA 
ÇALIŞTIM. BU YÖNTEMLE 
KENDİMİ EBEDİ AZAPTAN 
KORUYABİLDİM.” 
(İMAM EBU HANİFE)

ABDULCELİL CANDAN

Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek 

Yüksek Okulu Öğretim Üyesi
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- Orada ne yaptın? Dikenlere basmamaya ça-
lıştım.

- İşte, takva odur. Yani dikenli yolda yürü-
mek ve dikenden sakınmaktır.4 

Bu ve benzeri metinleri okuduğumda doğru-
su ilk etapta ne anlama geldiklerini anlama-
dığımı itiraf etmek istiyorum. Ne zaman ki 
dünyanın dört bir yanında Müslümanların 
başına gelen bela ve musibetleri gördüm ve 
yaşadım o zaman imanın dille söylenen bir 
söylemden ibaret olmadığını, iman ve akide 
için bedel gerektiğini anlamış oldum. Nite-
kim Allah Teâlâ şöyle buyurur: “O insanlar 
sandılar mı ki ‘iman 
ettik’ demeleriyle bı-
rakılacaklar da imti-
hana çekilmeyecekler? 
Doğrusu biz onlardan 
evvelkileri de denedik. 
Allah sadık olanları da 
muhakkak bilecek, ya-
lancı olanları da.”5 

Büyük müttaki âlim İbn-i 
Cevzi, Bağdat’ta insanla-
rın duyacağı bir biçimde 
şöyle seslenir: Bu yolda 
atılacak ilk adım Allah için canı ortaya koy-
maktır. Var mı böyle babayiğit? Heyhat...6 

Bu makalemizde sünnetullahın müminlere 
döşediği dikenli yolu irdelemeye çalışacağız. 

En Yüce Makam ve Koruyucu Libas Ola-
rak Takva

Takva; Arapçada engel ve koruma anlamına 
gelen vikaye kökünden gelir. Sahibini ateş ve 
günahlardan korur. Yani takva, perdedir, li-
bastır. Müminle günah ve azap arasına girer. 
Takva müminin azığıdır. “Sizden önce ken-

4 İbni Receb el-Hanbeli, Câmiu’l-İlmi ve’l-Hikem. 1/398.

5 Ankebut 29/2,3.

6 Afânî, Seyyid b. Hüseyin, Salahu’l-Ümme, 2/100.

dilerine kitap verilenler ve size Allah’tan 
korkun diye emrettik.”7 âyeti, takvanın bü-
tün peygamberlerin ümmetlerine söyledikle-
ri tek ve öncelikli konu olduğunu gösterir. 
Hz. Peygamber idarecileri göreve gönderir-
ken takvadan ayrılmamalarını tavsiye eder. 
Söz gelimi Muaz’ı Yemen’e gönderirken şu 
talimatı verir: “Ey Muaz, nerede olursan ol 
takvaya sarıl.”8 

Takva Kur’an’ın ruhunu oluşturmaktadır. 
Çünkü Kur’an’ın tamamı bu merkez etrafında 
dönmektedir. Zahiri, batini, hazır, geçmiş ve 
gelecek her türlü hayır takvadan geçmektedir. 

Takva, seferde, pazarda, si-
vil hayatta başvurulacak en 
hayırlı azıktır. Takva zor-

lukları yenme gücünü verir. 
Acıları tatlı, uzağı yakın, zin-
danı saray eder. Takva ateşi 
esenliğe çevirir. Muhammed 
İkbal bu gerçeği şöyle ifade 
eder.“Ceddim İbrahim’in 
takva gömleğini giydim. 
Yanmadan sağ-salim Nem-
rut ateşinden çıktım. “Talk 
b. Habib şöyle der: Eğer 
fitne ortaya çıkıyorsa onu 

takva ile söndürün. Takva nedir? denilince, 
“Allah’a itaat etmen, sevabını ondan dilemen, 
ona karşı gelmekten çekinmen ve cezasından 
korkmandır” cevabını verir.9

Takva hak ve batılı ayıran Furkan’ı kazandı-
ran erdemdir. Allah ile kul arasında kopmaz 
iptir, ölçüdür. Birisiyle arkadaş olacaksak 
onda bulunan takva miktarına göre arkadaş 
oluruz. Bir fikri, düşünceyi ret ya da kabul 
edersek takvayla olan yakınlık ve uzaklığına 
göre hareket ederiz.10 

7 Nisa, 4/131.

8 Tirmizi, hadis no: 1987.

9 İbn Ebi Şeybe, el-Müsannef, 6/164.

10 Seyyit Kutup, Fi Zilâli’l-Kur’an, 1/453.

BÜYÜK İSLAM 
HUKUKÇUSU 

SERAHSİ, KRAL 
HAKAN’A GERÇEKLERİ 

HATIRLATTIĞI İÇİN 
KUYU TİPİ BİR HÜCREYE 

ATILMIŞTI. 30 CİLTLİK 
EL-MEBSUT İSİMLİ 

ESERİNİ ÖĞRENCİLERİNE 
ORADA YAZDIRDI. 
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Takva üstünlük için ölçüdür. Birisi Rasul-i 
Ekrem’e, “Ey Allah’ın Rasulü, Allah katında 
insanların en sevimlileri kimlerdir? sorusu-
nu yöneltir. Rasul-i Ekrem, “Takvaca en üstün 
olanlardır”, buyurur.11 

Takvanın en önemli özelliği koruyucu libas 
oluşudur. Allah kullarına iki libas indirmiş. 
Birisi bedenimizi sıcaktan, soğuktan, hasta-
lıktan korur. Diğeri de başta kalbimiz olmak 
üzere bedenimizi günah ve isyandan korur. 
Libas insanlarla hayvanlar arasındaki önemli 
farktır. Libas insanı hayvan derecesine düş-
mekten korur. Hayvanlarda libas olmaz, ür-
yan gezmekten ar duymaz. 

Dökülmeden Dikenli 
Yolda Yürüyenler

Tarih boyunca mümin-
lerin işkencelere maruz 
kalmaları takvaya bü-
rünmeleri, bakiyi faniye 
tercih etmelerindendir. 
Hayattan kaçan acizlere 
hiçbir şey isabet etmez. 
Dünya zorluklarıyla gü-
reşenler, zorluklar karşı-
sında aciz ve çaresiz otu-
randan daha erdemlidir-
ler. Ne onlar problemlerden korkarlar ne de 
problemler onlardan. Hayat mücadelesinde 
yer alıp zorluklara katlananları birçok sı-
kıntı, cefa, eziyet ve çile beklemektedir. Bu 
nedenle İslam, sıkıntı ve cefaya katlananla-
rı mükâfatlandırmış, sıkıntı ve üzüntülerini 
hafifletme cihetine gitmiştir. Rasul-i Ekrem 
ne güzel buyurur: “Mümin taze başağa ben-
zer. Rüzgâr bazen onu eğer bazen de düzeltir. 
Sonuna dek böyle devam eder. İnkârcı ise, kökü 
derine inen selvi ağacı gibidir. Kendisine bir şey 
isabet ettiğinde kırılıp dökülür.”12 

11 Buhari, hadis no:3374.

12 Ahmed b. Hanbel, Müsned, hadis no:7192.

Zor şartlarda takvayı en güzel biçimde ser-
gileyenlerin başında İbrahim (as) gelir. O, 
müşrik bir toplumda ve tek başına hiç kim-
seye aldırış etmeden en zor şartlarda dava-
sına devam ettirdi. Ateşe atıldı. En yakınları 
kendisine cephe açtı. Bu nedenle Allah onu 
tek başına bir ümmet olarak yâd etti.13 Mü-
cadelede en büyük destek takvadır. Batıl kar-
şısında takvadan daha tesirli hiçbir malzeme 
yoktur. 

Sabır ve azimle dikenli yol kat edenlerden biri 
de Hz. Yusuf’tur. O, peygamberler kucağında 
terbiye gördü, köklü bir ağacın meyvesidir. 
O, hayatının ilk devresini bir sıkıntıdan diğe-

rine geçerek tamamladı. 
Çocuk iken annesini kay-
betti, kardeşleri kendisi-

ne komplo düzenlediler. 
Babasının kucağından ala-
rak, ıssız bir kuyuya attılar. 
Kervan köle edinmek ga-
yesiyle kendisini kuyudan 
çıkardı, birkaç dirheme 
satmak için köle pazarına 
götürdü. Mısır Azizi onu 
satın aldı, saraya yerleştik-
ten sonra iftiracı kadının 
komplolarına maruz kaldı. 

İffet namus ve hayâ sahibi olmasına rağmen 
yıllarca zindanda kaldı. Bu musibet ve bela-
lar Hz. Yusuf dışında kimin başına gelsey-
di, genişliğine rağmen yer ve gök kendisine 
dar gelip huzursuz olurdu. Yusuf’a gelince, 
o zindanda bile Allah’ı tanımayanlara O’nu 
tanıtıyor, inkâr edenlere ihsan ve keremin-
den söz ediyordu. Yusuf (as) dünyanın geçici 
zindanını ahretin ebedi zindanına tercih etti. 
Zalim olmak yerine mazlum olmayı yeğledi. 
Baki olanı fani olana tercih etti.

Dikenli yolun yılmaz bir yolcusu da İmam 

13 Nahl, 16/120.

TAKVA, YİĞİTLİK 
VE KAHRAMANLIK 

BELİRTİSİDİR. CILIZ 
İNSANLAR HAYATIN 

AĞIR YÜKLERİNİ 
KALDIRAMAZLAR. 
HAYATIN DEVAMI 

TAKVAYA BÜRÜNMÜŞ 
KAHRAMANLARLA 

GERÇEKLEŞMEKTEDİR.
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Hüseyin’dir. Ailesine veda edince şu hitapta 
bulundu: “Zorluklara katlanmaya hazır olun! 
Bilin ki Allah sizi koruyacak, sizi kurtaracak, 
işinizi iyi kılacak, düşmanlarınızı her türlü 
azaba müptela kılacak, size zorluk ve belalar 
karşılığında çeşitli nimetler verecek! Sakın 
ha şikâyet etmeyin!14 

Ebu Hanife, takva yolunda çok çile çekti. 
Kendi dönemindeki otorite, idare adına fet-
va vermesini talep edince Ebu Hanife red-
detti. Bunun üzerine zindana atıldı. Yüzün-
den kan fışkırıncaya dek kırbaçlandı. Buna 
rağmen takvayı öne sürdü, otoriteye boyun 
eğmedi. Ebu Hanife zin-
danda iken anası zaman 
zaman kendisini ziyaret 
eder ve şöyle derdi: ”Ev-
ladım! Sahip oldu ğun il-
min başına ne getirdiğini 
görmüyor musun? Onun 
uğrunda çekmediğin iş-
kence ve çile kalmadı. 
Kamçı yedin, zindanı 
boyla dın.” İmam’ın ce-
vabı şuydu: “Anneciğim 
ilmimle dünyalık istesey dim elde ederdim. 
Ancak ilmin kutsiyet ve haysiyetini koru-
maya çalıştım. Bu yöntemle kendimi ebedi 
azaptan koruyabildim.”15 

İmam Malik de bu yolun yolcularındandı. 
Talakla ilgili bir konuda döneminin idareci-
sine karşı muhalif görüş beyan etti. Merkebe 
bindirilip vazgeçmesi talep edildi. Son kararı 
şuydu: Beni bilen bilir, bilmeyen varsa Malik 
b. Enes; Fetvamı tekrarlıyorum. Baskı ve ik-
rahla talak düşmez.16

İmam Şafii de takva sahibi ulemadandı. İda-
recilerin heva ve hobilerine göre fetva verme-

14 Murteza, Mutahhari, 10 Konuşma, çev: Rıdvan Murat Altun, 
s.52.

15 Eş -Şekea, Mustafa, el-Eimmetü’l-Erbaa,1/ 48. 

16 Ali b. Hamza, el-Minberü’l-Hürr, s. 122.

diği için dağlarda yaşamaya zorlandı.17 

Ahmed b. Hanbel’e takva yolunda reva görü-
len işkence ciltleri dolduracak niteliktedir. 
Kendisine reva görülen iş kence filleri çöker-
tecek kadar gaddardı. Hepsine tahammül 
etti.18 Ahmed b. Hanbel, kendi döneminde 
Zenâdika (zındıklar) ve Cehmiyye hakkında-
ki iddia ve iftiralarına reddiyeler yazmış ve 
bu uğurda zindana atıldı. Amcası kendisini 
ziyaret etti ve kendisine şunu söyledi: “Evla-
dım! Arkadaşların Kur’an’ın mahlûk olduğu-
na kail oldular. Sana da ruhsat yolu göründü. 
Binaenaleyh sen de mahlûktur de ve kurtul. 

İmam’ın cevabı çok net 
ve samimiydi: Amca! 
Âlim, takiyye zırhına bü-

rünür, cahil de bilmediği-
ni bahane ederse gerçeği 
kim ortaya koyar? Hem 
Hibb b. Irs’in rivâyet etti-
ği, “Sizden öncekiler teste-
relerle doğrandıkları hâlde 
dinlerinden dönmediler.”19 
hadisini nasıl hayatımıza 
geçireceğiz?20 

Yusuf Buveyti, İmam Şafii’nin “O, benim li-
sanımdır, dediği müçtehittir.” Takvayı elden 
bırakmayınca, boynuna 20 kg.lık bir ağırlık 
asılıp ayakları da zincire vuruldu. Buna rağ-
men bildiği hakikatleri söylemekten geri kal-
madı. Nedenini şöyle izah etti: “Bizler zincir 
ve zindanlarda ölmeye alışmalıyız ki bizden 
sonra gelenler şunu diyebilsinler: ‘Bizden 
öncekiler İslâm uğrunda zincir ve zindanla-
rı bile göze almışlar, dolayısıyla onları takip 
et memiz gerekir.” Buveyti, zincir ve zindanlı 
bir hayatın sevabını dü şünmenin dışında bir 
şeyi düşünmez. Cuma namazı saatinde zin-

17 Ali b. Hamza, a.g.e, s.122.

18 Umâra, Mahmud, Muhammed, İzzetu’l- Mü’min, s.18. 

19 Buhari, Menâkıb, 25.

20 Bedri, Abdülaziz, el-İslâm Beyne’l-Ulemâ, s. 166. 

ALTIN VE GÜMÜŞÜN 
YABANCI MADDELERDEN 

ARINDIRILMASI İÇİN 
ATEŞE ATILMASI GİBİ 
MÜSLÜMANLAR DA 
GÜNAHLARINDAN 
ARINIP YÜCELMESİ 
İÇİN MUSİBETLERLE 

SINANABİLİR.



33

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’11
SAYI 19

ABDULCELİL
CANDAN

Takva: Dikenli Yol

danın kapısına gelir ellerini açar ve: “Allah’ım 
Cumaya gitmek istiyorum, ancak zalimler 
beni engelliyor” dedi ve sonra da hücresine 
döndü.21 

Büyük İslam hukukçusu Serahsi, Kral 
Hakan’a gerçekleri hatırlattığı için kuyu tipi 
bir hücreye atılmıştı. 30 ciltlik el-Mebsut 
isimli eserini öğrencilerine orada yazdırdı. 
Yanında divit, mürekkep adına bir şey yoktu. 
Öğrencileri kuyunun ağzına gelerek, kendi-
sinden dinlediklerini not ederlerdi. Kitap şu 
cümleyle bitmektedir: “Bu eseri, toplum ve 
insanlardan uzak, zindan hayatını yaşayan 
zat yazdırdı.”22 

Dikenli yol takipçilerinden biri de Kadı 
Bekber’dir. Ahmed b. Tolon’la ihtilafa düşün-
ce zindana atıldı. Kadı, zindan penceresinden 
öğrencilerine ders verir, öğrenciler dersin den 
notlar alırlardı.23 

Sabık Arnavut Müftüsü komünist rejim tara-
fından 20 yıl hapisle cezalandırıldı. Namaz-
larını tuvaletin bir köşesinde kılarak takva-
dan ödün vermemişti.24 

Dikenli Yolda Yürümek Herhangi Belirli 
Zaman ve Mekânla Sınırlı Değildir 

Pakistan’ı Hindistan’dan ayırdıkları zaman, 
Hindu putperestlerin Müslümanlara yap-
tıkları şenaat ve ihanetler, eski devirlerde 
Moğolların yaptıklarından hiç de aşağı kal-
maz. Hindistan’dan hicret eden 8.000.000 
Müslüman’dan, -barbarların, Hindistan’da 
kalan Müslümanlara yaptıkları zulümden 
kurtulmak için hicreti tercih etmişlerdi- sa-
dece 3.000.000’u Pakistan”a ulaşabildi. Ka-
lan 5.000.000 kişiye gelince; onların hesabı 
yollarda görülmüştü. 

21 Adnan Selim, ed-Delâil en-Nuriyye, s. 119,120. 

22 Ebu Ğudde, Abdulfettah, Safahâtun min Sabri’l-Ulema, 177.

23 Bedri, Abdulaziz, el-İslâm Beyne’l- Ulema, s.221. 

24 Karni, Aiz, Lâ Tahzen, s.2001.

Komünist Çin rejimi Doğu Türkistan’da ora-
daki Müslümanlara neler yaptılar neler… 
Çeyrek asır içinde 26.000.000 Müslüman’ın 
canına kıydılar. Her sene bir milyon kişi… 
Bu öldürme ameliyesi, devam edip gitmek-
tedir. İnsanı titreten, tüylerini diken diken 
eden o cehennemî işkenceler... Çin kıtasında 
Müslüman Türkistanlılara karşı, tüyler ür-
perten olaylar vuku buldu. Müslüman ön-
derlerden biri getirildi, ana caddede bir kuyu 
kazıldı. İşkence ve baskı ile Müslümanlar, in-
san pisliklerini getirmeye zorlandı. Getirilen 
pislikleri, kuyudaki Müslüman liderin üzeri-
ne boşalttılar. Üç gün müddetle bu ameliye 
devam etti. Ve sonunda adam, kuyuda boğu-
larak öldü.

Komünist Yugoslavya da, Müslümanla-
ra aynı şenaatleri uyguladı. Komünizmin 
Yugoslavya’ya yerleşmesinden sonra 2. 
Dünya Harbi’nden bu yana milyonlarca 
Müslüman’ın canına kıyıldı. Erkekler, kadın-
lar pastırma makinelerine sokuluyor ve diğer 
taraftan etten, kemikten, kandan bir mamul 
halinde çıkarılıyordu.25

Mısır’da da müminlere dikenli yollar döşen-
di, insan hakları ihlali ayyuka çıktı. Hukuk 
devre dışı bırakıldı. İşkence, baskı, ceza ve 
ihlallerin en barbarcası sergilendi. İşkence ve 
baskılar o seviyeye ulaştı ki Müslüman ce-
miyet üyeleri akıl almaz işkencelere maruz 
bırakıldılar, bedenleri köpeklere parçalatıldı, 
diri diri toprağa gömüldüler. Bunlar arasında 
büyük davetçi hatun Zeynep Gazzâlî de yer 
almaktaydı. Zeynep Gazzâlî Hatıralar isimli 
hayat hikâyesinde Müslümanlara yapılan iş-
kencelere yer verir. Şöyle der: Rejim cellâtları 
tehditler savuruyorlardı: “Size işkence ediyo-
ruz, kendisine ibadet ettiğiniz Allah’ınız sizi 
kurtarsın.” gibi alaycı sözler sarf ediyorlardı. 
Müslümanların başlarını tıraş ettikten sonra 

25 Seyyid Kutub, Fi Zilâli’l-Kur’an, 3/1608.
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arı, tahtakurusu ve ısırıcı haşereleri başlarına 
salıyorlardı, kaçmamaları için de el ve ayak-
ları bağlanıyordu. Bazen bıyık ve kaşlarının 
kıllarını birer birer yoluyorlardı, tırnakları 
çekiliyordu. Başta Mısır ve Cezayir olmak 
üzere birçok ülkede mütedeyyin insanlar gü-
neş sıcağı altında saatlerce bekletiliyordu.26 

Bu durumlar sadece Bağdat’a Arap 
Yarımadası’na, Yugoslavya, Doğu Türkistan’a, 
Filistin’e, Bosna Hersek’e, Halepçe’ye has ge-
çici bir durum değildir. Şurası muhakkak ve 
kati bir gerçektir ki; nerede mümin kitleler 
bulunursa ve nerede yalnız ve yalnız Allah’a 
tapılırsa, ne zaman ve nerede Allah’tan başka-
sına tapan mülhitler ve imansızlar da mevcut 
olursa yukarda zikri geçen durumlar tekrar-
lanacaktır; aksi imkânsızdır.”27 İbn Kayyım, 
ne güzel demiş: Kardeşim! Sen nerede hak 
mücadelesi nerede! O yol ki Âdem (as), onda 
yoruldu. Nuh (as), feryat etti.  İbrahim (as), 
ateşe atıldı. İsmail (as), boğazını çakıya koy-
du. Yusuf (as), kuyuya düştü. Yıllarca zin-
danda kaldı. Zekeriya (as), testereyle biçildi. 
Yahya (as), boğazlandı. Eyyub (as), ızdırap 
çekti. Davud (as), gözyaşı döktü. İsa (as), 
çöllere düştü. Son peygamber Muhammed 
Mustafa (s), her türlü bela ve musibete kat-
landı. Sen ise halen zevk ve sefa içindesin.”28

Sonuç

Takva, yiğitlik ve kahramanlık belirtisidir. 
Cılız insanlar hayatın ağır yüklerini kaldıra-
mazlar. İnsan ağır bir yükü kaldırmak için 
çocuk, hasta ve zayıfları çağırmaz bilakis, 
sağlam bilek ve güçlü insanları çağırır. Nite-
kim, hayatın devam ve akışı takvaya bürün-
müş kahramanlarla gerçekleşmektedir. Azim 
ve iradeleri zayıf olanlar geçici zevkleri kalıcı 
olan izzet ve şerefe tercih ederler. İmam Azam, 

26 Daha fazla işkence örneği için bkz. Nuh, Es-Seyid Vekil, Kubrâ 
Harekâti’l- İslamiyye, s. 213- 230.

27 Seyyid, Kutub, Fi Zilâli’l-Kur’an 3/1605-1612. 

28 İbn Kayyım, el-Fevâid, s.42.

Mansur’un, İbn Teymmiye de, Gazan’ın vb., 
İslam uleması batılın tekliflerine “evet” dese-
lerdi, bugün başka ko numlarda olup, tarihin 
karanlıklarına gömülüp gideceklerdi. Evin-
de oturana toz bulaşmaz. Savaş ve silah firar 
eden askerin umurunda değildir. Hafif yük 
ve basit konularda çocuklar bile muvaffak 
olabilmektedirler. Zor, ağır ve girift işleri ba-
şarmak için sürekli bir sorumluluk ve gayret 
içinde olmak ise, takva sahibi müminlerin 
şanındandır. İman, insanlarla Rableri arasın-
daki samimiyet bağıdır. Ne var ki bu sami-
miyeti ifade etmekten ibaret değildir. Sağlam 
iman ile zayıf imanı birbirinden ayıracak im-
tihan örnekleri gerekmektedir. Yani insanın 
başından, bu durumu birbirinden ayıracak 
imtihanın tablolarının geçmesi gerekir. 

Altın ve gümüşün ateş içine atılması, tam 
anlamı ile içine karışan yabancı şeylerden 
arınıp, kıymetli ve yüksek değere ulaşması 
içindir. Müslümanların imtihanı, nefislerin-
deki günahların temizlenip yücelmesi, ancak 
değişik musibet ve sıkıntılarla mümkündür. 
İşte bu imtihan ateşi onları eritir, nefislerin-
deki şehvetlerden ve boş arzulardan oluşan 
pisliği çıkararak Allah için tam bir ihlâs nok-
tasına ulaştırır. Dikenli yolda Müslüman’ın 
en güçlü azığı takvadır. Duası da şudur: Ey 
Rabbimiz! Bize katından güç ve sebat ver, 
ayaklarımızı sabit kıl.  
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ur’an’da takva hususundaki âyetlerin 
içinde dikkati çeken iki âyet vardır: A’râf 

7/26 ve Bakara 2/197. A’râf 7/26. âyet hayâ/
utanma duygusuna dikkat çekerek takva 
elbisesinin takvanın ruhu olduğunu beyan 
etmektedir. Bakara Sûresi’nin 197. âyeti ise 
takvanın kazanılması için yapılan amellerin 
ihlâslı olmasına vurgu yapıyor. Dolayısıyla 
bu iki âyette görünen ile görünmeyenin bir-
birine uyumlu olasını hedefliyor. Bu çalış-
mamızda bu iki âyetin anlam deryasından 
inciler yakalamaya gayret sarfedeceğiz.

Takva Elbisesi

Ey Âdemoğulları! Size katımızdan, hem çıp-
laklığınızı örtmek hem de zerafet ve güzel-
lik aracı olmak üzere giysi (yapma yeteneği) 
bahşettik; fakat takva elbisesi var ya: işte o 
en hayırlı olandır (A’râf 7/26).

Takva elbisesi, bazı âlimler tarafından hayâ, 
salih amel, yüzdeki hoş çehre, harpte giyilen 
zırh ve miğfer, Allah korkusu ve haramlar-
dan çekinme, Allah’tan sakınma, takvayı ha-
tırlatan ve takvanın gereği olan elbise şekil-
lerinde yorumlanmıştır. Allah, insana takva-
yı ve fücuru ilham ederek hem facir, hem de 
müttakî olma yolunu göstermiş ve onu bu 
iki yol arasında serbest bırakmıştır.

İnsan için yeme içme ne kadar zarurî bir 
ihtiyaç ise giyinmek ve toplum içinde gü-
zel bir görünüme sahip olmak da o derece 

İ N C E L E M E

Elbise ve Azık Olarak Takva
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önemlidir. Vücud, ancak giyim kuşam yo-
luyla haricî tesirlerden korunur, ayıplar-
dan kurtulur ve güzelliğini kemâle erdirir. 
Aslında örtü, zerreden küreye kâinâtın he-
men her unsurunda müşâhede edilen fıtrî 
bir hakîkattir. Dünyanın atmosferi, ağaç ve 
meyvelerin kabukları, hayvanların deri ve 
tüyleri, anne karnındaki cenini saran plasen-
ta zarı bir nevi elbise (tesettür) hükmünde 
olup bunları dışa karşı muhafaza eder ve gö-
rünüşlerini güzelleştirir.

Takva elbisesi; ruha ve akla giydirilen bir el-
bise, tesettür ise bedene giydirilen bir elbise-
dir. Ruha ve akla takva 
elbisesini giydirmeden, 
bedeni tesettüre bürün-
dürmek temelsiz bina 
yapmak gibidir. Elbise, 
insanı insanlara güzel 
gösterir. Takva elbisesi 
ise, insanı Allah’a güzel 
gösterir. Elbise, insanın 
ayıp yerlerini örtüp insa-
nı utanmaktan kurtarır. 
Elbise, insanı soğuktan 
ve sıcaktan korur. Takva elbisesi ise, insanı 
Allah’ın gazabından cehennemin sıcak ve 
soğuğundan korur. Elbise, bazı meslek erba-
bını diğerlerinden (asker, polis, doktor gibi) 
ayırır. Takva elbisesi ile insan Allah’ın askeri 
olur a’râfta şeytanın memurlarından onunla 
ayırt edilir.

Elbisesiz veya elbisesi yırtık olanlar insanla-
rın içine çıkmaktan utanırlar. Güzel elbise 
insana, insanların içine çıkma cesareti verir. 
Takva elbisesi Allah’ın huzurunda utanmak-
tan kurtaracaktır. Takva elbisesi, ahirette in-
sanın yüz akıdır. 

Dünyada insanlar elbiseleriyle birbirlerini 
kandırabilirler. Elbiseleri güzel, içleri perişan; 
içleri güzel, elbiseleri perişan insanlar vardır. 
Dünyada her zaman iç ve dış, görünen ve gö-

rünmeyen birbirini yansıtmamaktadır. Takva 
elbisesini giyinmiş görünümü veren ahlakça 
çıplak insanlar vardır. Mevlana’nın “Nice 
elbiseler gördüm içinde insan yoktu” sözü 
bunu anlatsa gerek. Bunlar takvaya, göste-
rişçi dindarlık boyasını vurmuş insanlardır. 
Bunlar 24 ayar görünümlü, altın suyuna ba-
tırılmış tenekelerdir. Takva’nın Kur’ancasını 
ortaya koyan insanlarsa elbisesiz/takvasız 
görünebilirler. Mevlana’nın “Nice insanlar 
gördüm üstlerinde elbise yoktu” sözü, riya 
elbisesini atmış yiğitleri anlatsa gerek. 

Takva elbisesi; mümini hayra götüren iç di-
namik, Allah’ın rızasını 
kazandıracak en büyük 
amildir. Takva Allah’ın en 

önemli değer yargısıdır. Bu 
hakikate Hucurât Sûresi’nin 
13. âyeti işaret etmektedir. 
“Elbet Allah katında en 
üstününüz, O’na karşı so-
rumluluk bilinci (takvası) 
en güçlü olanınızdır”. Hz. 
Peygamberin şu iki hadisi 
de bu âyetin birinci elden 

tefsiridir. “Allah sizin bedenlerinize ve yüz-
lerinize değil, kalplerinize ve amellerinize 
bakar (Müslim, Birr 33). Ey insanlar! Şunu 
bilin ki sizin Rabbiniz birdir, babanızda bir-
dir. Bundan dolayı ne Arabın Aceme, ne de 
Acemin Araba, ne beyazın siyaha, ne de si-
yahın beyaza ‘takva’ dışında herhangi bir üs-
tünlüğü vardır (Ahmed b. Hanbel, V, 411). 
Değer ölçüsü vahiy olmayanlar, insanları 
ırklarına, mezheplerine, cemaatlerine, çok 
tüketmelerine, zenginliklerine göre değerli 
veya değersiz sayabilmektedirler. Kapitaliz-
min gayrimeşru çocuğu olan seküler ahlak; 
hayata değerler üzerinden değil, fiyat üzerin-
den bakmaktadır.

İnziva takva değildir. Takva elbisesini çıkar-
maktır. İnzivaya çekilme ve sosyal sorum-

TAKVA İMANI 
YAŞAMANIN BİR 

SİMGESİDİR. O TAKVA 
SAHİBİ OLANLAR TAKVA 

ELBİSESİ GİYMİŞLER, 
ALLAH’IN RAHMET 
VE SEVGİSİNE DE 
ULAŞMIŞLARDIR. 
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lulukları kabullenmemeyi takva saymak bir 
akıl tutulmasıdır. Takva sorumluluk bilinci-
ne sahip olmak olduğu için bu durum so-
rumluluktan kaçmaktır. İslam’da inziva ve 
ruhbaniyet yoktur. İslam, insanlara günahtan 
kaçmak için inzivaya çekilmeyi ve dünyevî 
meşguliyetleri terketmeyi tavsiye etmemiştir. 
İslam, sorumluluk almayı takva vasıtasıy-
la kendi nefsini dizginleyip kontrol etmeyi, 
nefsini sapkınlık ve günahtan alıkoymasını 
emreder. İslam, meşru olan makamı kabul-
lenme demiyor. Makamı heveslere ulaşmak 
için kullanmayın diyor. İslam, dünyayı terket 
ve bir köşeye çekilerek ibadet et demiyor. İn-
sanca yaşa, dünyayı onarmaya gayret göster. 
Dünyanın köle ve tutsa-
ğı olma diyor.

İslam’ın özü diyebilece-
ğimiz “takva” tasavvuf 
ve tarikatların dar kalıp-
larından kurtarılmalıdır. Bugünkü takva an-
layışımız, Kur’an’ın kastettiği anlayıştan ta-
mamen uzaklaşmıştır. Bugünkü anlayış; kılı 
kırk yaran dindarlık, dini konularda ince ele-
yip sık dokumak, çokça ibadet etmek, çokça 
zikir etmek gibi dini hayatın bir bölümünü 
ifade etmektedir. Bu anlayışa göre; beş vakit 
namaz kılan, orucunu tutan, zekâtını veren, 
haramlardan kaçınan birisine takva sahibi 
denilemez. Bugün takvanın Kur’ancasını or-
taya koymak da bir takva (sorumluluk) dır. 
Takva, Kur’an’da müslümanların ortak özel-
liği olarak zikredilmektedir. Bu da takvanın 
özel bir mertebe değil, iman edip salih amel 
işleyen her müslümana verilecek bir ad oldu-
ğunu gösterir (Bakara 2/177).

Takva Azığı

Öyleyse (ebedi yolculuk için) azık hazırla-
yın! Hiç kuşkusuz yol azığının en hayırlısı 
sorumluluk bilincini kuşanmaktır (Bakara 
2/197).

Abdullah b. Abbas (r) anlatıyor:

“Yemenliler hacca geliyorlardı fakat yanlarına 
azık almıyorlardı. ‘Biz Allah’a tevekkül eden 
kimseleriz’ diyorlardı. Mekke’ye gelince bu 
davranışlarını halka sordular. Bunun üzerine 
Allah mezkûr âyeti indirdi:

Âyette kastedilen, sadece hacıların Mekke’ye 
gelirken yanlarına azık almaları gereği değil-
dir. Bunun ötesinde âyette geçen azık, salih 
amel azığıdır. Burada teşvik edildiği gibi, 
kişinin hayır olarak ne yaptığı, birr olarak 
ne işlediğidir. Takva, Allah’ın gazabına karşı 
kişinin sakınmasını sağlayan sorumluluktur. 
Âyet müslümanları böyle bir azıkla azık-

lanmaya teşvik ediyor ve 
münker olan şeylerden de 

sakındırıyor. Bir kimsenin 
takvası yoksa onun azığı 
da yoktur. Azıksız yolculuk 

ihlâssız amel demektir. İhlâssız amel Allah’a 
ulaşmaz. İnsanlardan Allah’a ancak takva 
ulaşır (Hac 22/37). Allah (c) yalnızca mutta-
kilerin ihlâsla yaptıkları amelleri kabul eder 
(Maide 5/27).

İnsan; ana rahmi, bebeklik, çocukluk, genç-
lik, ihtiyarlık, kabir ve haşir meydanı konak-
ları olan bir yolcudur. Şehirden şehire yol-
culuğa çıkan bir insana yolculuk azığı nasıl 
gerekli ise, ahiret yolcusu olan insana da yol 
azığı lazımdır. Hayat onun için bir yoldur. 
O yolda yürürken ona yol haritası, kılavuz 
ve yol arkadaşı lâzım olacağı gibi azık da 
lâzımdır. Dünya yolculuğunda elde edebile-
ceği azık, mahşere doğru olan yolculuğunda 
da işine yarayacaktır.

İman ahlakın, takva imanın zirvesidir. Maddî 
gıdalar nasıl bedenimizi besliyorsa, “azığın 
en hayırlısı” olan takva da ruhumuzu besler. 
Hz. Ali şöyle buyuruyor: “Doğrusu takva, 
kalplerinizin hastalığının devası, kalpleri-
nizin körlüğünün basireti, bedenlerinizin 

TAKVA ELBİSESİ DE 
TAKVA AZIĞI DA GERÇEK 
ANLAMDA KUR’AN’DIR.
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hastalıklarının şifasıdır. Göğüslerinizdeki 
fesatların salâhı, nefislerinizin pisliklerinin 
temizleyicisi, gözlerinizin paslarının cilası, 
içinizdeki ızdırap ve huzursuzlukları yatış-
tırıcı, zulmetlerinizin karanlığının aydınlığı-
dır.” (Nehcül Belaga, 198. hutbe). Ey Allah’ın 
kulları! Size takvayı tavsiye ediyorum. Çün-
kü takva nefis için onu iyiliklere doğru çeken 
bir yular gibidir. Bu yüzden takvanın ipleri-
ne sımsıkı tutunun ve takvanın hakikatlerine 
sıkıca yapışın ki sizi mutluluk diyarlarına, 
genişlik ülkelerine, sığınak kalelere, izzet ve 
şeref evlerine götürsün.” (Nehcü’l-Belağa, 
195. hutbe).

Takva, Kur’an’da ahkâmın vaz’ olmasının he-
defidir. Mesela:

Ey insanlar sizi de, sizden öncekileri de ya-
ratan rabbinize ibadet edin de takva sahiple-
rinden olun (Bakara 2/21). Ey iman edenler, 
oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi, size de 
yazıldı (farz kılındı), umulur ki sakınırsınız 
(Bakara 2/183). Ey temiz akıl sahipleri! Kı-
sasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sa-
kınırsınız (takva sahibi olursunuz) (Bakara 
2/179). Onların etleri ve kanları kesin olarak 
Allah’a ulaşmaz, ancak sizden ona takva ula-
şır (Hac 22/37). Azık edinin; kuşkusuz azı-
ğın en hayırlısı takvadır (Bakara 2/197).

Görüldüğü gibi, ibadetlerin, hatta ibadetin 
kendisinin konulmasının hedefi, o amelleri 
yaparak insanların takvalı olmasıdır. Takva 
İslam’ın nazarında o kadar önem taşımak-
tadır ki, diğer amellerin kabul edilmesi için 
takva şart koşulmuştur. Bu bakımdan tak-
vasız bir amel Allah indinde kabul edilmez. 
Çünkü Kur’an şöyle buyuruyor: Allah ancak 
korkup takvalı olanlardan (sakınanlardan) 
kabul eder (Maide 5/27).

Mezheblerinin teferruat meselelerinde ona 
uymayanları dinden çıkarmak; dinin temel 
ilkelerini yok sayarak, müslümanların haya-

tını şer’i ruhsatlar, siyasi menfaatler üzerine 
bina etmek; gerçek dinin yerleşmemesi için 
hileler icat etmek takva değildir. Bütün gay-
retlerini müslümanlara düzenin emri altında 
“İslami Yaşayış” planı çizmek; dini belirli za-
man ve mekâna hapsederek halkı böyle dar 
bir alanda dini hayatlarını sürdürebilecekle-
rine inandırmak muttakilik değildir. Bu takva 
görünümlü fücurdan başka bir şey değildir.

Kur’an, hayatı birbirinden koparmayan ya 
da özerk alanlara bölmeyen bir yaklaşımı 
öngörür. Kur’an dini hayatı ahiret-dünya ve 
inanç-amel ikilemi içinde sunmaz. Böyle bir 
yaklaşım, Kur’ani bir ölçüden beslenmemek-
tedir. Takva elbisesini giymek ve takva azı-
ğıyla rızıklanmak, takva âyetlerinin gösterdi-
ği anlam sahasının gerektirdiği davranışların 
oluşturduğu imanın zirvesine talip olmaktır.

Allah’ın, insanı bir yolcu olarak yaratıp ona 
yol azığı belirlememesi mümkün değildir. Bu 
yolun azığı da takvadır. İnsanı imanın zirve-
sine çıkarıp takva azığını elde kazandıracak 
amellerin zikredildiği âyetler şunlardır:  

- Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygam-
berlerine, ahiret gününe inanırlar (Bakara 
2/4, 177),

- Affedicidirler (Âl-i İmran 3/134, Nisa 4/149, 
Şura 42/37, 40 ve 43),

- Allah için mallarıyla ve canlarıyla cihad 
ederler (Tevbe9/44),

- Allah yolunda infak ederler (Bakara 2/3, 
Âl-i İmran 3/134, Teğabün 64/16),

- Boş şeylerden yüz çevirirler (Furkan 25/72, 
Lokman 31/5, Mü’minûn 23/3),

- Doğru söz söylerler (Ahzab 33/70),

- Dosdoğru olurlar (Tevbe 9/7),

- Gaybe iman ederler (Bakara 2/3, Fatır 
35/18, Yasin 36/11),



39

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’11
SAYI 19

HAYDAR
ÖZTÜRK

Elbise ve Azık 
Olarak Takva

- Geceleri az uyuyup, seher vakitlerinde 
Allah’tan bağışlanma dilerler (Zariyât 51/17 
ve 18),

- Hesap gününden korkarlar (Ra’d 13/21, 
Me’aric 70/26-27, İnsan 76/7),

- Hidayet üzeredirler (Bakara 2/5),

- Irzlarını korurlar (Mü’minun 23/5-7),

- İnsanlara iyilik yaparlar (Âl-i İmran 3/134, 
Maide 5/93, Yusuf 12/90),

- İyilik etmeleri nedeniyle Allah’ın sevgisini 
kazanırlar (Al-i İmran 3/134),

- İyilikte yardımlaşırlar (Maide 5/2),

- Kötülüğü iyilikle savarlar (Ra’d 13/22),

- Kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmet-
tikleri zaman Allah’ı hatırlayarak tevbe eder-
ler ve günahlarının bağışlanmasını dilerler, 
kötülükte ısrar etmezler (Âl-i İmran 3/134),

- Mallarından isteyenlere ve yoksullara verir-
ler (Zariyât 51/19),

- Muhsin (iyilik yapan) kimselerdir (Hud 
11/90, Zümer 39/33-34),

- Namazı kılarlar (Bakara 2/3 ve 177, Enfal 
8/3),

- Öfkelerine hâkim olurlar (Âl-i İmran 
3/134),

- Rablerinin davetine icabet ederler (Şûrâ 
42/38),

- Sabır sahibidirler (Bakara 2/45 ve 177, 
Âl-i İmran 3/17-20, 186, Hud 11/115, Kehf 
18/28),

- Salih amel sahibi kimselerdir (Meryem 
19/60-63),

- Verdikleri sözü yerine getirirler (Bakara 
2/177),

- Yakın akrabaya, fakirlere, yetimlere, yolda 
kalmışlara yardım yaparlar (Bakara 2/177),

- Yapacakları işleri aralarında istişare ederler 
(Şûrâ 42/38),

- Zekâtlarını verirler (Bakara 2/177),

- Zulme uğradıklarında -haddi aşmadan- yar-
dımlaşarak haklarını alırlar (Şûrâ 42/39).

Takva sahiplerinin vasıflarını anlatan yuka-
rıdaki âyetleri incelediğimizde takvayı imanı 
yaşamanın bir simgesi olarak tanımlayabili-
riz. İşte bu sıfatlara sahip olanlar takva sahi-
bidir ve onlar bu özellikleriyle takva elbisesi 
giymişler, Allah’ın rahmet ve sevgisine de 
ulaşmışlardır. 

Özetle: Allah sadece hayâ duygusu verdiği 
insanı çıplak yaratmıştır. Böylece insan dün-
yadaki halifelik görevini ispatlamaktadır. 
Yani gerçek takva elbisesi insanın utanma 
duygusuna sahip olması, gerçek takva azığı 
ise utanma duygusunu bütün ömre yaymak-
tır. Kur’an’ın anlaşılması ile takva arasında 
da sıkı bir münasebetin olduğu bir gerçek-
tir. Zira mana ve muhteva itibariyle takvada 
öyle bir büyü var ki, ona sığınmadan Kur’ân’ı 
tam anlamak ve Kur’an yörüngesinde yürü-
meden ona ulaşmak mümkün değildir. Tak-
va elbisesi de takva azığı da gerçek anlamda 
Kur’an’dır.
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özlükte, “bir zarar ve tehlike karşısında 

ondan çekinip, sakınarak kendini ko-

rumak için aldığı tedbirle insanın girdiği bir 

muhafaza halini ifade eden takva, ıstılâhî olarak 

farklı tarifleri yapılmıştır. Mesela Abdullah et-

Tûnusî takvayı şöyle tarif etmektedir: “Takva-

nın hakikati; emredileni yerine getirmek, neh-

yedilenden de kaçınmaktır.”1

Gazzâlî ise bu konuda şunları söylemektedir: 

“Kul için takva, kendisiyle günahları arasında, 

günahları terk etme hususunda kuvvetli bir sa-

bır ve gayret engeli hâsıl oluncaya kadar kalbini, 

sanki o günahı hiç işlememiş gibi temizlemesi-

dir. Veya mubah ve helal olan şeylerin faydasız 

olanından kaçınmaktır.”2 

Mücâhid de bu hususta şöyle demektedir: “Tak-

va, isyan etmeyip, itaat etmektir. Unutmayıp 

zikretmektir. Küfür (nankörlük) etmeyip şük-

retmektir.” İbn Düreyd ise; “takva, nefsi amel-i 

1 Zebîdî, Muhibbü’d-Din Ebî Fayz Seyyid Muhammed Murtaza 
el-Hüseynî el-Vâsıtî, Tâcu’l-Arûs Min Cevâhiri’l-Kâmus, Dâru’l-
Fikr, Beyrut, trs, X,396; Rağıb el-İsfehânî, Ebu’l-Kâsım Hüse-
yin b. Muhammed, el-Müfredât, fî Garîbi’l-Kur’an, Matbaatü’l-
Fenniye, Mısır, s.52; Firûzâbâdî, Besâir Zevi’t-Temyiz, 
İhyâu’t-Turâsi’l-İslâmî, Kahire, 1373, V, 257; Yazır, Elmalılı 
Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, I, 168.

2 Gazalî, İmam, İhyâ, Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Kahire, trs, 
IV,153.

İ N C E L E M E

İslam’ın Üstünlük Ölçüsü: Takva

Tarihin akışı içerisinde in-

sanların ortaya koydukları 

üstünlüklerin allah katın-

da hiçbir değeri yoktur. 

Zira allah katında tek üs-

tünlük ölçüsü takvadır.

SMehmet SOYSALDI

Prof.Dr., Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi, msoysaldi@hotmail.com
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sâlih ile azap ve günahtan korumaktır.” 

diyor.3

Nitekim Yüce Allah da takvanın önemine 

vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır:

َها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم  َياأَيُّ
ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعارَُفوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتَقاُكْم 

إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌ�

“Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir 

dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için 

sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak 

ki Allah yanında en de-

ğerli olanınız, O’ndan en 

çok korkanınızdır. Şüphesiz 

Allah bilendir, her şeyden 

haberdardır.”4

Rivayete göre bu ayet şu 

olay üzerine inmiştir:

Mekke’nin fethi günü Hz. 

Peygamber (s), Bilâl’e Kâbe’nin üstüne çıkıp 

ezan okumasını emretmişti. Attâb ibn Esîd 

ibn Ebi’l-Îys: 

- “Allah’a hamdolsun ki babam daha önce-

den öldü de bugünü görmedi.” dedi. 

el-Hâris ibn Hişâm da: 

- “Muhammed, müezzin olarak şu kara kar-

gadan başkasını bulamamış mı?” dedi. 

Süheyl ibn Amr da: 

- “Allah bir şeyi diledi mi onu değiştirir.” 

dedi. 

Ebu Süfyân ise: 

- “Ben bir şey söylemekten korkuyorum. 

Zira semanın Rabbi kendisine bunları ha-

3 Zebîdî, a.g.e, X,396.
4 Hucurat, 49/13.

ber verir.” dedi. Ebu Süfyan’ın dediği gibi 

Cibrîl, Hz. Peygamber (s)’e gelerek onların 

söylediklerini haber verdi. Bunun üzerine 

Hz. Peygamber (s) onları çağırarak, bu tür 

söz sarf edip etmediklerini sordu. Onlar da 

konuştuklarını gizlemeyip ikrar ettiler ve 

bunun üzerine Allah Teâlâ, soy sopla, mal ve 

mülkün çokluğuyla birbirlerine karşı övün-

mekten ve fakirlerle alay etmekten onları 

men’ ederek bu ayet-i kerimeyi indirmiştir.5

Vâhidî’nin Yezîd ibnu’ş-Şuhayr’dan riva-

yet ettiğine göre Allah’ın Rasulü (s) bir gün 

Medine-i Münevvere’deki 

çarşılardan birisine uğ-

radı. Çarşıda siyahî bir 

köle açık artırma usulü 

satılıyordu. Köle: 

- “Beni alacak olana bir 

şartım var.” diyordu. 

Alıcılardan birisi: 

- “Nedir o şart?” diye sordu. Köle: 

- “Benim, Rasulullah’ın arkasında farz na-

mazlarımı kılmamı engellemeyecek.” dedi ve 

o adam bu şartı kabul ederek o köleyi satın 

aldı. Rasulullah (s) o köleyi hep farz namaz-

larda görürdü. Bir gün yine etrafına bakındı 

ve o köleyi göremedi. Sahibine: 

- “Kölen nerede?” diye sordu. Adam: 

- “Ey Allah’ın Rasulü, o hummaya yakalan-

dı.” dedi. Rasul-i Ekrem ashabına: 

- “Kalkın onu ziyarete gidelim.” buyurdu-

lar; ashabı O’nunla birlikte kalktılar ve gidip 

geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Birkaç 

gün sonra o kölenin sahibine: 

5 Vahidî, Esbabu Nuzuli’l-Kur’an, Riyad, 1984, s. 280; 
Kurtubî, el-Cami Li Ahkami’l-Kur’an, Beyrut, 1985, XVI, 
223; Hazin, Lübabu’t-Tevil, Beyrut, trs., IV, 172.

YARATILIŞ BAKIMINDAN 
BÜTÜN İNSANLAR EŞİT-
TİR. İNSANLAR ARASIN-
DA BİR ÜSTÜNLÜK VE 
FAZİLET ÖLÇÜSÜ VAR-

SA O DA AHLÂKTIR.
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- “Kölenin hâli nicedir?” diye sordular. 

Adam: 

- “Ey Allah’ın elçisi, onun ölümü yakındır.” 

deyince Efendimiz (s) kalkıp kölenin yanına 

gittiler ve o ölüm hâlindeyken yanına girdi-

ler. Köle o sırada vefat edince onun teçhiz ve 

tekfinini Rasulüllah (s) üstlendi ve götürüp 

onu kabre defnetti. Ashabı bu durumu garip-

sediler. Muhacirler:

- “Biz, vatanımızı mallarımızı, ailemizi terk 

edip buraya geldik; hiçbirimiz Rasulullah’tan 

şu kölenin gördüğü muameleyi hayatında, 

hastalığında ve ölümünde görmedi.” dediler. 

Ensar: 

- “O’nu barındırdık, yardım ettik ve malları-

mızla onu destekledik ama Habeşli bir köleyi 

bize tercih etti.” dediler. İşte bunun üzerine 

bu ayet-i kerime nazil oldu.6

İnsanlık tarihi boyunca çeşitli zamanlar-

da insanlar, soy, sop, zenginlik, ilim, evlat 

çokluğu, güzellik gibi hususları öne sürerek 

birbirlerine üstünlük taslamışlardır. Hâlbuki 

insanların böyle şeylerle övünmeye hakları 

yoktur. Zira insanların hepsi de bir erkek bir 

kadından yaratılmışlardır. İnsanın ana ba-

basını seçmesi ise kendi elinde değildir. Bu-

nun için insanın kendi iradesi dışında olan 

bir şeyden dolayı övünmesi veya kınanması 

doğru değildir. Allah katında insanın değeri 

seçimi kendi elinde olmayan soyu sopu ile 

değil, kendi çabasının sonucunda kazandığı 

ahlak ve takvası iledir.7 

Tarihin akışı içerisinde insanların ortaya koy-

dukları üstünlüklerin Allah katında hiçbir 

değeri yoktur. Zira Allah katında tek üstün-

lük ölçüsü vardır ki o da takvadır.

6 Vahidî, age. s. 280-281.
7 Ateş, Süleyman, Çağdaş Tefsir, VIII, 531-532.

Takvanın en küçük derecesi kulun, Allah’ın 

bütün yasaklarından kaçınması ve emirlerini 

de yerine getirmesidir. Takva sıfatıyla mutta-

sıf olan bir kimse, Allah’ın bütün emredileni 

yapar, nehyedileni de terk eder, bununla bir-

likte Allah’tan korkar ve O’ndan başka hiçbir 

şeyle meşgul olmaz. Bir lahza dahi nefsine 

iltifat etmez. Çünkü bunu günah sayar. Allah 

böyle bir kişinin kalbini nurlandırmıştır.8 Bir 

kimse günah işlediğini fark ettiğinde hemen 

yaptıklarına pişman olup onun yerine iyilik 

yapmalı ve tövbeyle Allah’a yönelmelidir.

Takva derecesine ulaşmak için haramı kesin 

olarak terk etmek ve bazı mubahlardan da 

feragat etmek gerekir. Rağıb el-Isfıhanî; “Tak-

va, nefsi günahlardan korumaktır. Bu da ha-

ramı terk etmekle olur. Ancak işlenmesi mu-

bah olan bazı şeylerden de feragat etmek onu 

tamamlar.”9 der. Bu konuda Hz. Peygamber: 

“Kul, zararlı olan şeylerden sakınmak için, 

kendisinde zarar olmayan şeyi terk etmedik-

çe muttakilerden olamaz.”10 buyurur. Başka 

bir hadiste ise şöyle buyrulur: “Helal belli, 

haram bellidir, yani şer’an açıklanmıştır. Fa-

kat bu ikisi arasında, her ikisine de benzeye-

bilen şüpheli şeyler vardır ki, insanların çoğu 

onları bilmez. Bundan dolayı, şüpheli şeyler-

den korunan kimse dinini ve ırzını temiz tut-

muş olur. Şüpheli şeylere düşen ise harama 

düşer. Nitekim koru kenarında koyun güden 

çobanın koruya düşmesi pek muhtemeldir. 

Haberiniz olsun ki, her padişahın bir koru-

su vardır. Allah’ın korusu da yasak kıldığı 

şeylerdir. Yine haberiniz olsun ki, cesette bir 

parça vardır. O iyi olursa cesedin hepsi iyi 

olur. O bozuk olursa hepsi bozuk olur. Bi-

8 Razî, et-Tefsiru’l-Kebir, Beyrut, 1990, XXVIII, 120.
9 Rağıb, el-Müfredat, İstanbul 1986, s.833.
10 Tirmizî, Kıyamet, 19.
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liniz ki o kalptir.”11 Sevgili Peygamberimiz 

bu hadiste muttaki olabilmek için, haramları 

terk edip şüpheli şeylerden kaçınmayı, bazı 

mubahlardan da fedakârlık göstermeyi tavsi-

ye etmektedir.12

Peygamber Efendimiz, muttakileri, insanla-

rın en hayırlısı olarak saymıştır. Bir defasında 

ashabtan biri, Hz. Peygamber minberde iken 

ayağa kalkmış ve:

- Ey Allah’ın Rasulü! İnsanların en hayırlısı 

kimdir? Diye sormuş, bunun üzerine Hz. 

Peygamber (s):

- “İnsanların en hayırlısı en çok Kur’an oku-

yan, en muttaki olan, iyiliği en çok emreden, 

kötülüğü en çok yasaklayan ve akrabalarını 

ziyareti hiç terk etmeyendir.”13 buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de muttakilerin faziletini, de-

recelerini ve onlara verilecek olan mükâfatı 

açıklayan çok sayıda ayet vardır. Kısaca söy-

lemek gerekirse insanlar arasında bir üstün-

lük ve fazilet ölçüsü varsa o da ahlakî üstün-

lüktür. Yaratılış bakımından bütün insanlar 

eşittir. Hepsinin bağı bir anne ve bir babaya 

dayanır. Bu bakımdan birinin diğerine üs-

tünlük elde etmesi için hiçbir makul sebep 

yoktur. Birinin diğerine üstün olmasını ge-

rektiren asıl sebep, o kişinin diğerinden çok 

Allah’tan korkması, kötülüklerden sakın-

ması ve doğru yolda yürüyen kimselerden 

olmasıdır.14

Netice olarak şunları söyleyebiliriz:

1. İnsanlar asıl itibariyle tarağın dişleri gibi 

müsavidirler. Çünkü herkes bir ana ve bir 

11 Buharî, İman, 39.
12 Baş, Erdoğan, Müminler Arası Beşeri Münasebetler, İstan-

bul, 1998, s.147.
13 Ahmed b.Hanbel, el-Müsned, VI, 332; İbn Kesir, Tefsiru’l-

Kur’ani’l-Azim, Mısır, trs, VII, 267.
14 Mevdudî, Ebu’l-Alâ, Tefhimu’l-Kur’an, İst., 1991, V, 460; 

Baş, age., s.149.

babadan doğmuştur. İnsanlar aynı zamanda 

haklar ve kanuni sorumluluklar açısından da 

eşittirler. 

2. Bir kısım insanların diğerlerine karşı üs-

tünlük iddia etmemeleri gerekir. Çünkü on-

ların hepsi, tek bir erkek ve tek bir kadının 

çocuklarıdır. Yani babaları Hz. Âdem, anne-

leri ise Hz. Havva’dır.

3. Yüce Allah, insanları birbirleri ile tanışma-

ları için kavimlere ve kabilelere ayırmıştır.

4. Dünyalık mal mülk çokluğu, evlat çoklu-

ğu, soy sop üstünlük ölçüsü olamaz. İnsan-

lar arasında tek üstünlük ölçüsü vardır o da 

takvadır.

5. Allah’ın kitabını ve Rasulünün sünnetini 

en iyi tanıyıp ittiba konusunda öne geçen-

ler üstündür. Yine unutmayalım ki her şeyi 

bilen, her şeyden haberdar olan da Allah’tır. 

Kimin muttakî/üstün olduğunu, kimin de ol-

madığını en iyi bilen Allah’tır.
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akva, kısaca Allah’a karşı sorumluluk 
bilinci içinde bulunup günah olabile-

cek davranışlardan kaçınmak, korunmak; 
günaha bulaşıp ona batmaktan korkmak ve 
özenle ondan sakınmak demektir. İnfak ise 
hayır yolunda tüketmek, sarf etmek, harca-
mak ve bitirmek anlamlarına geldiği gibi, 
malın iki yüzünü göstermek, yani bir tarafını 
kendin kullanırken diğer tarafını ihtiyaç sa-
hiplerine vermek demektir ve münafık sözü 
de aynı kökten gelir. İnfak malla da olabilir, 
başka şeyle de ve zorunlu da olabilir, isteğe 
bağlı da.1

Kur’an-ı Kerim’in Mushaf düzeninde ikinci 
sûre olan Bakara Sûresi’nin başında takva ve 
infak kelimeleri Kur’an’ın hidayet rehber-
liği, doğru yola ulaştırma ve hayat rehberi 
konusunda birbirleriyle bağlantılı olarak 
yer alırlar. Şöyle ki; Kur’an takva ehli için 
bir hidayet rehberidir, infak ise muttakiliğin 
önemli; olmazsa olmaz bir şartıdır. Başka bir 
ifade ile takva Kur’an’ı anlamanın, infak da 
takvanın şartıdır. Şöyle de söyleyebiliriz tak-
va sağlam bir sistemdir, infak da bu yapının 
çok önemli ve zorunlu elemanlarından bi-
risidir. Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz: 
kişi için esas olan muttaki olmak, infak ise 
bu yolda bir araçtır… 

1 (Râğıb el-İsfahani, Müfredat, Kur’an kavramları sözlüğü, 
Çeviren ve notlandıran, Yusuf Türker, Pınar Yayınları, 1. 
basım 2007-İstanbul. Bekir Topaloğlu-Hayrettin Karaman, 
Arapça-Türkçe Yeni Kamus, 8. baskı, Elif Ofset, İstanbul 
1980).

İ N C E L E M E

Takva-İnfak İlişkisi ve 

Pratiğe Yansımaları

TAKVA EHLİ OLMANIN 

ŞARTLARI: GAYBE 

İNANMAK, SALÂTI İKAME 

ETMEK, İNFAK ETMEK, 

KUR’AN’A VE ÖNCEKİ 

KİTAPLARA İNANMAK 

VE AHİRETE KESİN 

OLARAK İNANMAKTIR. 

MUSTAFA DEMİR

mdemir004@yahoo.com
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Takva - İnfak İlişkisi

Muttaki kavramı ve takva sahibi olmak konu-
sunda toplumumuzda bilindiği gibi gelenek-
sel yaygın bir kanaat var. Burada bu kanaat 
ve takva anlayışları üzerinde durmayacağım. 
Ancak şöyle bir egzersiz yapabiliriz: Aşağıda 
göreceğimiz gibi, âyette “Kitap muttakiler 
için yol göstericidir” İfadesi geçecek. Deva-
mını okumadan, “takva sahibi” kimdir diye 
sorsak, kolayca tahmin edilebileceği gibi, de-
ğişik ve bir dizi cevap alırız. Bu cevapların 
çoğu kitabi değil kulaktan dolma ve taklidi 
olur. Yani herkes kendi kültür haritasına göre 
bir şeyler söyler ve işin ilginç yanı bunların 
çoğu anlamsız bir gizemlilik içerir. Oysa ken-
dimiz hiç konuşmadan âyetlerin devamını 
okursak gayet açık, net, 
sade ve her müslümanın 
kolayca anlayıp hayatın-
da gerçekleştirebileceği 
beş şartla karşılaşacağız.

Söylediklerimizi ilgili 
âyetlerde görelim: “1- 
Elif. Lâm. Mim! 2- İşte 
bu Kitap; kendisinde 
hiçbir kuşkuya yer yok-
tur, Muttakiler için yol 
göstericidir. 3-Onlar 
gaybe inanıp, salâtı ika-
me ederler ve kendilerine verdiğimiz 
geçimliklerden ihtiyacı olanlar için har-
carlar. 4- Sana indirilene ve senden önce 
indirilene inanırlar, ahirete de kesinlikle 
inanırlar. 5-Rablerinin gösterdiği dos-
doğru yol üzerinde yürüyenler ve gerçek 
anlamda kurtuluşa erenler işte onlardır.” 
(Bakara 2/1–5). 

Âyetlerde açıkça görüldüğü ve yukarıda da 
değindiğimiz gibi, Kitap muttakiler için hi-
dayet rehberidir. Peki, muttaki kimdir? Bu 
sorunun cevabı başka hiçbir şeye ihtiyaç 
bırakmayacak kadar devamındaki âyetlerde 
açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. 

Takva ehli olmanın şartları: 
1- Gaybe inanmak, 
2- Salâtı ikame etmek, 
3- İnfak etmek, 
4- Kur’an’a ve önceki kitaplara inanmak, 
5- Ahirete kesin olarak inanmak. 

İşte bu beş hasleti üzerinde taşıyanlar “Rab-
lerinin gösterdiği dosdoğru yol üzerinde 
yürüyenler ve gerçek anlamda kurtuluşa 
erenlerdir.”

Şimdi ittikanın beş şartını yerine getirmek 
bakımından birbirleriyle karşılaştırarak pra-
tikte açığa çıkma durumlarını kısaca incele-
yelim:

1- Gaybe inanmak: 
Kalp ve gönül ile hisse-
dilip gerektiğinde sözle 

dile getirilebilen soyut bir 
eylemdir. 

2- Salâtı ikame et-
mek: En genel anlamıyla 
günün belli vakitlerinde 
akıl ve beden işbirliğiyle 
belli davranışları yapmak-
tır. 

3- İnfakı en sona bıra-
kırsak, 

4- Kitaplara inanmak: Birinci maddedeki 
gibidir. 

5- Ahirete kesinlikle inanmak: İnanca 
konu olan ahireti görmüş gibi yakinen/
kesinlikle ona inanmak, bu da sonuçta 
akıl, kalp ve gönül ile yerine getirilen so-
yut bir eylemdir. 

Yukarıda sonraya bıraktığımız infakı biraz 
daha erteleyerek bu dört madde üzerinde 
yorum yapmaya çalışalım; ittika sisteminin 
bu dört ana elemanından üçünün tamamen 
insanın zihin zemininde cereyan ettiği apa-
çık görülüyor. Dolayısıyla mal ve bedensel 

İNANIYORUM 
DEMEK KOLAYDIR. 
ANCAK MALDAN 

VERMEK O KADAR 
KOLAY DEĞİLDİR. 

BU NEDENLE 
BELKİ DE MUTTAKİ 

OLABİLMEK İÇİN EN 
ZOR İŞ İNFAKTIR. 
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bir bedeli yok denebilir. Yani üç konudaki 
inancımızı kalp ve gönlümüzde kabul edip 
vicdanımızla da hissettikten sonra lisanımız-
la dile getirdiğimizde deyim yerindeyse işlem 
tamamdır. Bu noktada şunu da söylemekte 
yarar var; elbette malımız ve canımızla har-
cadıklarımızın sahip olduğumuz imanın gü-
cünde ve davranış olarak pratiğe yansımasın-
da bir etkisi vardır. İşte tam şimdi ittikanın 
temel elemanlarından olan ‘infak’ maddesine 
gelmiş bulunuyoruz.

Kur’an-ı Kerim’de 100’den fazla âyette takva 
ve muttakilerden, 150’den fazla âyette de in-
fak ve nafakadan söz edil-
mektedir. Ayrıca aynı anda 
hem takvaya hem de infa-
ka vurgu yapan âyetler de 
bulunmaktadır, konumuz 
bağlamında bu âyetleri 
görmekte yarar var: 

“Rabbinizin mağfireti-
ne ermek ve muttakiler 
için hazırlanmış gökler 
ve yeryüzü genişliğinde 
olan cenneti kazanmak için birbirinizle 
yarışın. Onlar ki bollukta da darlıkta da 
infak ederler; öfkelerini kontrol altında 
tutarlar ve insanların hatalarını bağışlar-
lar; zira Allah iyilik edenleri sever” (Âli 
İmran 3/133, 134).* 

“Şu halde ne kadar gücünüz yetiyorsa 
Allah’a karşı o kadar sorumlu davranın: 
hem (O’nu) dinleyin, hem (O’na) itaat 
edin! Ve kendi hayrınıza olmak üzere in-
fak edin! Kim kişiliğinin (zaafı olan) aç-
gözlülükten (infak ile) korunursa, ebedi 
kurtuluşa nail olanlar işte onlardır” (Te-
ğabun 64/16).* 

İnsan için esas olan ‘muttaki olmak’ konu-
sunda infak etmenin gereği ve önemi bu 
âyetlerde de apaçık görülmektedir. 

İnanıyorum demek kolaydır. Ancak maldan 
vermek o kadar kolay değildir. Bu nedenle 
belki de muttaki olabilmek için en zor iş in-
faktır diyebiliriz. Çünkü insanoğlu mala çok 
düşkündür, onu pek çok sever (Fecr 89/20). 
Cenneti kazanma yarışında birçok etap ve 
konu vardır. Fakat bollukta ve darlıkta muh-
taçların ihtiyaçlarını sevilen mallarla karşıla-
mak en değerli ve en zor olanıdır. Bunu be-
cerebilen sarp yokuşu aşmış demektir (Beled 
90/10–16). 

Karşılaştırmak bakımından takva ile ilişkisi 
bulunan, daha doğrusu yine takvanın şartla-

rından olan orucu da bu 
bağlamda düşünebiliriz. 

“Siz ey iman edenler! 
Oruç tıpkı sizden önce-
kilere olduğu gibi size 
de yazıldı, belki bu sa-
yede takvaya erersiniz” 
(Bakara 2/183).* Dikkat 
edilirse burada da oru-
cun takva için, infak gibi 
önemli bir destek elema-

nı/araç olduğu görülebilir. Bir diğer yönüyle 
infakın Kur’an’ın anlaşılması ile ilgisi olduğu 
gibi orucun da Kur’an’ın nüzulü ve yine reh-
berliğiyle ilgi ve ilişkisi var (Bakara 2/185).

* Yıldızla işaretlenen âyet mealleri Mustafa 

İslâmoğlu’nun ‘Nüzul Sırasına Göre Hayat Kitabı 

Kur’an/Gerekçeli Meal-Tefsir’ adlı eserinden alın-

mıştır. 

KUR’AN-I KERİM’DE 

100’DEN FAZLA 

ÂYETTE TAKVA VE 

MUTTAKİLERDEN, 

150’DEN FAZLA ÂYETTE 

İNFAK VE NAFAKADAN 

SÖZ EDİLMEKTEDİR.
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Uyanık Bir Bilinçle 
Hakikate Yürümek

“Dünya ışığı, cennet ışığı, âhiret bahçe-
si, ruh şafağı için bir gecedir, karanlıktır. 

Âhiret de, cennet de dünyaya batmış, dünya 
boyasına boyanmış kişiye bir şey söylemez.” 
İlahi olana kalbini kapatmış insanın ruh ha-
lini anlatır Sezai Karakoç Yitik Cennet’te. 
Âhiret yurdundan onun mühürlü kalbine 
esintiler, muştulu çağrılar gelmez. Şah da-
marından daha yakın olana olan uzaklık, 
teslim makamından inkâr derekesine taşır 
kulu. Geçici ve süfli olana olan tutkun bağ-
lılık insanlığı tükenişe taşırken, aynı zaman-
da albenili hayatın kulu ve kölesi olma nok-
tasında tavizsiz görevler üstlenir gafil insan. 
Dar bir dünyada kölelikler, para ve mevki 
hırsı bir türlü peşini bırakmaz onun. 

Uyanık bir bilinç haliyle Rabbine yöne-
len kul, cennet sürgünü olduğunu bilerek 
adımlar dünya yolculuğunu. Dünya gurbe-
tinde yaşarken sürgünlere uğrar. İlahi öğre-
tiyi yaşam damarlarına içirirken, kendinden 
sürgünler yaşar. Bilir ki terk ettikleriyle, bı-
raktıklarıyla, özlemleriyle, arzularıyla yürü-
düğü dünya yolculuğunda, şah damarından 
daha yakın Olana sunulacak sadece arınmış 
bir kalbi, teslim, şükür, dua makamındaki 
anları vardır.

Sorgulama ve yargılama günlerine doğru 

D E N E M E

Uyanık Bir Bilinçle 
Hakikate Yürümek

RABBİMİZLE OLAN 
RABITAMIZI HER ZAMAN 

TESLİMİYET MAKAMINDA, 
ŞUURLU VE UYANIK 

BİR BİLİNÇ HALİNDE 
SÜRDÜRMELİYİZ.

Selvigül ŞAHİN
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yürürken, düşmeler, tökezlemeler, boca-
lamalar peşini bırakmaz. Kıyamete kurulu 
saatler gelecektir. Hakikate karşı hep çocuk 
yüzümüzle yürürüz. “Ey zindanda bir gece 
geçirmemiş dost, güneşe doğru çılgın koşuyu 
yapacak çocuk olabilir misin?” diye uyarır 
bilge yazar. Sonsuzluk aşısı yapan rüzgârlara 
çocuk masumluğunda koşular yaparız hep.

“O (ki) kullarından dilediğine: (bütün 
insanları) uyarın ki, Benden başka tanrı 
yok, öyleyse Bana karşı kendinizi uyanık 
bir bilinç ve duyarlılık içinde tutun! Buy-
ruğunu ulaştırmaları için melekleri vahiy-
le indirir.” (Nahl Sûresi 16/2) diye buyurur 
Yüce Kitap’da Rabbimiz. 

‘Uyanık bir bilinç ve du-
yarlılık’ hali insanlığı kur-
tuluşa, takvaya, erdeme 
ve onurlu bir hayata gö-
türecektir. Her çağa sesle-
nişler gönderen, her çağa 
dirilişler sağaltan, ölme-
yen bir özle daima diri 
olan bir misyonu vardır 
Mutlak Gerçeğin.

İçsel mahkemelerimizin, yüzleşmelerimizin, 
sorgulamalarımızın sonunda Ruz-i Mahşer-
deki büyük toplantıya taşırız yorgun yü-
reklerimizi. Dünya duraklarında provalar 
yaşarız, düşeriz, kalkarız ama hep teslim ve 
şükür makamında secdeler yaparız. Herke-
sin en önce gördüğü, bizi biz yapan, âhirette 
de bizi tanınmış kılacak olan alnımızı aciz ve 
çaresiz bir halde teslimiyet secdelerine vuru-
ruz.

Karşımıza çıkan her hayat sorusunu, hesaplı 
günlerde yaşadığımız şuuruyla cevaplamalı. 
Rabbimizle olan rabıtamızı her zaman tes-
limiyet makamında, şuurlu ve uyanık bir 
bilinç halinde sürdürmeliyiz. Bu bilinç hali 
bizi inanmanın aşkın hazzına taşıyacak ve 

sonsuz aşılar yapacaktır ruh dünyamıza. 
Hayata, ölüme, ötelere hükmeden yüce Rab-
bimize adım alırken, hayra ve güzelliklere, 
hikmete yolculuğa çıkarız. Uyanık bilinç ha-
liyle çıkılan bu hikmet yolculuğu, iradesiz, 
adeta sürüklenen bir hal ile anlamsız devin-
genliklerin içinde bunalmış insanlığımızdan 
arınırız. Gelişigüzel, sorgusuz sualsiz, haz 
okyanuslarında, geçici dünyanın boyasına 
bulanmış hayatlardan adım alırız.

Ahlaklı, erdemli, onurlu bir hayat yürüyüşü 
artık bizim yazgımız, kaderimizdir. Manevi 
ve ahlaki tercihlerimiz bizim hayat düsturu-
muz olur. İyilik merdivenlerinden çıkarken, 

kötülüğün hazza boyan-
mış yalancı, öğüten, aşa-

ğılara taşıyan durakları 
bize çok uzaktır.

Gözlerden perdelerin 
kalktığı gün Rabbim ses-
lenir: “(Ve o gün ona:) “ 
Şimdi oku sicilini!” (de-
necek), “(çünkü) bugün 
kendi hesabını kendin 
çıkaracak durumdasın!” 
(İsra 17/14). Bu seslenişe 

ancak, uyanık bir bilinçle teslim olanlar alnı 
ak yürüyecektir. Rabbim bizlere uyanık bir 
bilinçle inanmayı ve yaşamayı nasıp etsin...



ŞAH DAMARINDAN 

DAHAYAKIN OLANA 

OLAN UZAKLIK, 

TESLİM MAKAMINDAN 

İNKÂR DEREKESİNE 

TAŞIR KULU.
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Takva dosya konulu sayımız için eski Denge yeni 
Düşün Yayınları’nın bilinç serisinden çıkan Takva 
Bilinci’nin müellifi Hüseyin K. Ece hocamızla müla-
kat yapmaya karar verdik. Hüseyin Hocamız yirmi 
küsur yıldır Hollanda’da ikamet ediyor. Son yıllardaki 
vazifesi hapishanedeki Müslüman tutuklu ve hü-
kümlülere manevi rehberlik ve danışmanlık. Hüseyin 
Hocamız’la Hollanda’da buluştuk ve mülakatımızı 
kısmen sözlü, kısmen de yazılı olarak gerçekleştirdik.

TAKVA’NIN TARİFİ

Bismillahirrahmanirrahim. Hocam sizin Tak-
va Bilinci eserinizden dolayı böyle bir mülakat 
yapmayı arkadaşlar uygun gördüler. Sizin takva 
tanımınızla başlamak isterim. Siz takvayı nasıl 
tarif edersiniz?

Yüzlerce tanımı var takvanın. Onlar üzerinde bura-
da ayrıntılı durmak ve mukayese etmek zaman alır. 
Benim tarifim Muhammed Esed’in tarifine çok ya-
kın; ama tam öyle değil. Bence takva Allah’ı hesaba 
katarak yaşama titizliğidir. Allah’ı hesaba katarak; 
O’nu unutmadan, O’nun seni murakabe ettiğini 
düşünerek hareket etmen, yaşaman, bu titizliği 
göstermen, bu dikkati göstermen takvadır.

Bu tarifi daha da kısaltmak istersek takvayı “yürek 
elbisesi”, ya da Allah’ı hesaba katarak hareket etme 
dikkatliliği, bilinci olarak tanımlıyorum. 

Takva bilinci iman edenlere öncelikle yürek elbisesi 
kazandırır. Yüreğine takva elbisesini giyindirenler, 
hem yüreklerini hem de bedenlerini batıla, kötüye, 
çirkine, zulme ve iffetsizliğe karşı korumaya alırlar. 

S Ö Y L E Ş İ

Takva Bilinci’nin Müellifi Hüseyin K. Ece ile
Takvanın Dünya ve Ahirette 
Kazandırdıkları Üzerine…

Fatih Okumuş

Takva 
Bilinci İman 

Edenlere 
Öncelikle 

Yürek 
Elbisesi 

Kazandırır. 
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Yüreklerini takva bilinciyle batıla, yanlışa, şeyta-
nın saldırılarına, aşırı şehvetin saptırmalarına karşı 
korumaya alamayanlar; organlarını, iffetlerini ve 
davranışlarını çirkinliklere ve kötülüklere karşı ko-
laylıkla koruyamazlar. İnsana bedeni örten kişilik 
elbisesinden önce, yüreği örten takva bilinci elbi-
sesi gerekir.    

“Ey Âdemoğulları, Biz sizin çirkin yerleriniz örtecek 
bir elbise ve size ‘süs kazandıracak bir giyim’ in-
dirdik (var ettik). Takva elbisesi  (takva ile kuşanıp-
donanmak) ise;  bu daha hayırlıdır...” (A’raf, 7/26)

Şimdi burada “Takva bilinci” tabirini kullanıyorsu-
nuz. Ben yolda gelirken bisiklette düşündüm takva 
“bilinci” kelimesi üzerinde… Elbette her şeyin bir 
bilinci var; ama takva bilincine sahip olmak ye-
terli oluyor mu? Yoksa bu bilincin amelî yansıması 
pratik karşılığı olması da gerekiyor mu? 

Şüphesiz, takvanın kendisi bir ibadet değil; bir amel 
değil. Her hangi bir amele bu takvaya uygundur 
dersiniz; ama kendisi bizatihî amel değil. Fakat 
ameli hazırlayan bilinç… Ameli gerektiren bir titiz-
lik, ön hazırlık gibi bir şey. Veya ameli daha dikkat-
li yapmanız için içinizde olan o titizliktir. O ameli 
yapmanız gerektiğine dair inancınızdır. Amele sevk 
eden esas saik.  

Tabii, bir yandan takva insanları salih amellere 
sevk ediyor; öbür taraftan salih ameller de tak-
vayı takviye ediyor. 

Doğru, takva kartopu gibi… Birisi öbürünü destek-
liyor. Bir kimsenin amel-i salihi fazla oldu mu bu 
sefer takva anlayışı, işte Allah’a karşı sorumluluk 
bilinci güçleniyor. O güçlendikçe salih ameli işle-
mesi fazlalaşıyor. 

Hocam bu “takva örtüsü” veya “takva elbisesi” 
benzetmesi üzerinde biraz durabilir miyiz? Elbise 
hem bir ziynettir, hem soğuk ve sıcaktan korur 
öyle değil mi?

Evet öyledir. Bunu Takva Bilinci’nde, Takva’nın ka-
zandırdıkları arasında ele aldık

Bedeni örten, onu sıcaktan veya soğuktan koruyan, 
ya da insana kişilik kazandıran elbiseler, süs un-
surları birer nimettir. Ancak asıl hayırlı olan elbise 

takva bilincidir. Çıplak bedenleri  örten, çirkin yer-
leri kapatan, çirkin davranışları önleyen, insanı kem 
gözlerden, hain bakışlardan, şeytanın hile ve tuzak-
larından koruyan takva elbisesidir. Takva bilinci in-
sanın kalbini giydiren ve ruhunu doyuran elbisedir. 

Hüseyin Hocam, elbise benzetmesi sizce güç-
lü bir benzetme midir? Çünkü elbise bir başka 
açıdan bakılırsa giyilip çıkarılabilir niteliktedir. 
İnsan elbiseyi değiştirebilir, çıkarabilir… San-
ki iğreti, insanın kendine ait olmayan bir unsur 
mudur? Bir yandan da bir hil’at giydirmek gibi. 
Cenab-ı Allah’ın giydirmiş olduğu bir hil’ati ka-
bul etme…

Fatih Hocam, elbise bir açıdan insanın şahsiyetini 
temsil eden, ortaya koyan bir özelliğe sahiptir. Elbi-
seyi günlük kullanılan bir çeşit olarak değil; bede-
nin kendisi az veya çok örten bir parçası olarak dü-
şünelim. Takva; ‘din örtüsü’dür. Kişi onunla kendini 
korumaya alır, dinî hayatına zarar verecek şeylerden 
sakınır. Bu örtü ile temiz fıtratını yaratılışa aykırı fii-
lere karşı korur. Bu örtü ile edeb dışı davranışlardan 
kendini muhafaza eder. Bu örtü onun için zırh, sağ-
lam bir kale, çevresinde onu tehlikelere karşı bekle-
yen nöbetçi gibidir. 

‘Fücûr’ takva’nın zıddı olarak bu elbiseyi yırtmak, 
açmak, üzerindeki koruyucu bu örtüyü kaldırmak 
demektir. Bu koruyucu perde veya elbise açıldıktan 
sonra insan her türlü kötülüğü yapabilecek ve her 
türlü günahı işleyebilecek bir duruma gelir.  

Allah (c) yarattığı nefislere takvayı da fücûru da 
ilham etmiştir. (Şems, 91/8). Takva ile örtünen, 
korunan, sakınan nefisler; fücur ile açılır, sakınma 
duygusu yırtılır, koruyucu elbisesi kaybolur.

TAKVA’NIN İNSANA 
DÜNYADA KAZANDIRDIKLARI

Takva’nın insana kazandırdıklarına devam ede-
lim mi?

Ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

“Hayır; kim ahdine vefa eder (verdiği sözünde durur) 
ve Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederse, 
şüphesiz Allah da muttaki olanları sever.” (Âli İm-
ran, 3/76) 

Kul takva bilinciyle hareket ettikçe Allah’ın sevgisi-
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ni kazanır. Bununla beraber Allah (c) o kulunu me-
leklerin de sevmesini ister. Sonra da o kul hakkında 
yeryüzüne bir sevgi indirir. İnsanlar da o güzel kulu 
sevmeye başlarlar.

Peygamber (s) şöyle buyurdu: “Allah bir kulu sev-
diği zaman, Cebrail’e şöyle seslenir: ‘Ben falancayı 
seviyorum, onu sen de sev.’ Bunun üzerine gökte de 
aynı şekilde seslenilir. Sonra yeryüzü sakinleri ara-
sına onun sevgisi indirilir. Bunu şu âyet anlatmak-
tadır: “İman edip salih amel işleyenler ise,  Rahman 
(olan Allah) onlar için bir sevgi kılacaktır.”  (Meryem, 
19/96) Allah bir kula buğzettiği zaman, Cebrail’e 
şöyle seslenir: ‘Ben falancaya buğzediyorum.’ Aynı 
şekilde gökte de seslenilir. Sonra yeryüzüne onun 
hakkında buğz (sevimsizlik) indirilir.” (Tirmizí, Tefsir-
Meryem, 19/20 (3161). Müslim, Birr/48 (2637))

Benzer bir müjdeyi şu ayette de buluyoruz:

“İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara (salih 
amel işleyenlere) gelince, onlar için çok merhamet-
li olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.” 
(Meryem, 19/96)

Âyette bunun Allah’ın merhametiyle bağlantılı ifade 
edilmesi de ilginç. Rahmet sahibi Allah, iman eden-
lerin amellerinden razı olduğu için, hem onlara bir 
mükâfat olması, hem de insanlardan iyi muamele 
görebilmeleri için, gönüllerde bir sıcaklık, bir yakın-
lık, bir sevgi meydana getirir.

Ancak dikkat edilirse buradaki birinci şart iman ve 
salih ameldir. İkinci şart, her ikisi olsa da sonucu 
Rahman olan Allah tayin edecektir.

Salih amellerin ancak takva bilinci ile işlenebildiğini 
biliyoruz. Amelin kabul edilme şartı takva bilinciyle 
eda edilmiş olmasıdır diyebiliriz. Bunun karşılığı da 
Allah’ın (c) takva sahipleri için insanların yüreklerin-
de var edeceği bir sevgi ve saygıdır.

Ebu’d Derdâ (ra) Mesleme b. Muhalled’e şöyle yazmış: 
“Selâmdan sonra, Kul Allah’a itaatle bir amel işlerse 
Allah onu sever. Allah bir kulunu sevince de onu diğer 
kullarına da sevdirir.” (A. Feríd, Takva, s: 82)

Peki takva bilinci insanı nelerden uzaklaştırır? 
Takva örtüsüyle insan nelerden korunmuş olur?

Takva bilinci ile hareket edenler, kötülüklerden, 
haksızlık ve zulümlerden uzak dururlar. Kimsenin 
hakkına tecavüz etmezler. Herkesin değerini verirler. 

Kimseyi küçümsemezler, kimsenin aleyhinde bulun-
mazlar. Herkese ellerinden geldiği kadar iyilik eder-
ler. Ahlâkları, işleri, konuşmaları ve ilişkileri muhsin-
lere (iyi insanlara) yakışacak şakildedir. Onlar güzel 
davranışta bulundukları için dostları çok düşmanları 
az olur. Kimseye kötülük etmedikleri için kimse de 
onları rahatsız etmez. Müslüman olsun gayr-i müs-
lim olsun; herkes hakkında iyilik düşündükleri için, 
insanlar onları severler. İçlerin de onlara karşı derin 
bir saygı olur. 

Takva bilinci kişiye insanlar arasında bir saygı, bir 
değer ve şeref de kazandırır. Çünkü takva ile hare-
ket edenler, vakar, haysiyet, iyilik duygusu, ağırbaş-
lılık, hoşgörü, dostluk ve benzeri insaní özelliklere 
ulaşırlar. Halkın sevdiği ve itibar ettiği davranışları 
kazanırlar.

Unutmamak gerekir insanlar kendilerine iyilik eden-
leri, elleri ve dilleri ile zarar vermeyenleri, herke-
se faydalı olanları, adaletli kimseleri sever, onlara 
değer verirler. Muttakiler Allah’ın kendilerine ikram 
ettiği kerâmetle (üstünlük ve değerle) halkın ara-
sında saygıdeğer kimseler olurlar. Allah (c) onlara 
insanlar arasında bir şeref nasip eder. 

Takva sanki öyle bir özellik, mümindeki öyle bir kı-
vam ki onun sayesinde Allah mümin kullarına zor-
lukları kolaylaştırıyor, duvarları kapıya dönüştürü-
yor… Hani ayet-i kerimede vardır ya “Kim Allah’tan 
ittika ederse, Allah ona bir çıkış yolu halk eder.”

Öte yandan Mü’minler Allah’tan hakkıyla ittika 
ederlerse Allah (c) onlara ‘furkan’ verir, kötülüklerini 
örter, günahlarını bağışlar. (Enfal, 8/29)

‘Furkan’, takva sahiplerine verilen ‘ayırdetme 
gücü’dür. Furkan, kişiyi batıldan sakındıran, hakka 
ulaştıran bir nur, bir anlayıştır. Buna basiret veya fe-
raset de denilebilir. Türkçe’deki sağduyu ile hareket 
etmek de buna örnek olabilir.

“Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakının ve O’nun 
Rasûlüne iman edin. Size kendi rahmetinden iki kat 
(güzel karşılık) versin: Sizin için kendisiyle yürüyece-
ğiniz bir nur kılsın ve size mağfiret versin. Allah, çok 
bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Hadid, 57/28)

Allah (c) bir şarta bağlı olarak kullarına basiret, nur, 
kalp gözü açıklığı ve keskin bir anlayış vereceğini 
va’dediyor. 

Bu şart yalnızca takvadır. Allah’tan hakkıyla korkup-
sakınanlar; hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, fay-
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dalıyı zararlıdan, üstün olanı değersizden, ebedi olanı 
fani olandan, Rahmani olan şeytani olandan, ma’rufu 
münkerden ayırabilecek bir anlayışa kavuşurlar. Al-
lah (c) onlara bu konuda bir kabiliyet verir.  Baktıkları 
zaman ferasetle bakarlar, görüşleri isabetli, teşhisleri 
doğru, kararları yerinde olur. Onlar bu basiret saye-
sinde şeytanın vesvesesi ile kalbe doğan hak bilginin 
farkını anlarlar. Olaylar karşısında soğukkanlı hareket 
ederek, onlardan ders ve ibret almasını bilirler. 

Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Mü’minin ferase-
tinden çekin, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar” buyurdu 
ve bu âyeti okudu: “Elbette bunda (Lût kavminin ce-
zalandırılmasında) ‘derin bir kavrayışa sahip olanlar’ 
için gerçekten âyetler vardır.” (Hıcr, 15/75.  (Tirmizí, 
Tefsir/16 (3127))

Allah’tan ittika eden için O, fitnelerden kurtulacak bir 
çıkış yolu verir. Takvalı insan ağızların tadını bozan 
darlıktan çıkış yolları, zorlukların üstesinden gelme 
imkânı bulur. “Karanlıklardan çıkış için bir nur” veya 
bu ayetteki “Allah onu ummadığı yerden rızıklandı-
rır” sözü, “Allah (c) Müslümanların velisidir, onları 
karanlıklardan nûra çıkarır” (Bekara, 2/257) âyetinin 
açıklamasıdır.  

“... Ve eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve kendilerine Rable-
rinden indirileni (Kur’an’ı) ayakta tutsalardı, elbette 

üstlerinden ve ayaklarının altından (sayısız nimet-
ler) yiyeceklerdi...”  (5 Maide/67)

Bu iki âyet açıkça gösteriyor ki, iman ve takva sa-
hipleri ahirette nimetlere kavuşacakları gibi, on-
ların dünyada da bütün işleri ıslah olur, yetecek 
kadar rızka kavuşurlar. Takvalı davranma onlara, şu 
geçici dünyanın menfeatını elde etmede kolaylık 
sağlar. Bu yoldan gidildiği zaman hem dünya ha-
yatı mutlulukla geçecektir, hem de ahirette sonsuz 
kurtuluş mümkün olacaktır. Tersi de mümkün. Bu 
yol iman ve takva yoludur. 

İttika edenlere Allah (c) kurtuluş yollarını, hal çare-
lerini ihsan eder. (Talak, 65/2) Onları darda koymaz. 
Darlıktan, sıkıntıdan, belâ ve musibetlerden dolayı 
perişan etmez. Ona sabır ve tahammül gücü ba-
ğışlar. Onu manevi olarak destekler. O musibetleri 
atlatmanın imkânlarını, fırsatlarını verir. Çözüm 
bulabilmesini, kafasını çalıştırmasını, çeşitli alter-
natifler üretmesini sağlar.

İnsan doğal ve normal çalışmaları yapar, rızık elde 
etmek için sebeplere başvurur. Ancak takva sahip-
leri gayb’ten yardım alabilirler. Zühd ahlâkı bir an-
lamda Allah’a, elde olandan daha fazla güvenme, 
bereketi ve rahmeti O’ndan beklemedir. Çünkü in-
sanların yanında olan her şey tükenir, ama Allah’ın 
hazineleri bitmez. (Nahl, 16/96  ) 

Bu anlayış da takva bilinci ile elde edilir.

Kur’an’da ayrıca korku ve açlık elbisesinden söz 
ediliyor:

“Allah bir şehri örnek verdi: (Halkı) güvbenlik ve 
huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol gel-
mekteydi; fakat Allah’ın nimetlerine nankörlük etti, 
böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona açlık 
ve korku elbisesini taddırdı.” (Nahl, 16/112)

En hayırlı elbisenin yerine endişe, darlık, zorluk ve 
doymamışlık elbisesi. İnsanı huzuruna kavuşturan, 
ona şahsiyet ve üstünlük sağlayan, onu tehlikeler-
den ve kötülüklerden koruyan takva libası yerine 
emniyetsizlik ve korku giysileri. Çünkü insanlar 
kendilerine bol bol gelen nimetlere şükredecekle-
ri yerde nankörlük ettiler, inkâra saptılar, Allah’ın 
davetinden yüz çevirdiler. Mallarının çokluğuna ve 
ellerindeki maddi güçlere güvenerek kibire kapıl-
dılar. Bunun üzerine Allah (c) onlara mutsuzluğu, 
açlığı, açgözlülüğü, sıkıntı ve endişeyi karşılık ola-
rak verdi.

KUL TAKVA BİLİNCİYLE 
HAREKET ETTİKÇE 

ALLAH’IN SEVGİSİNİ 
KAZANIR. ALLAH O KULUNU 
MELEKLERİN VE İNSANLAR 

DA SEVMESİNİ İSTER. 
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Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle hareket etme-
yenlerin dünyalıkları yerinde olsa da, çok kazanıp 
çok harcasalar da hiç doymazlar. Ellerindekine ka-
naat etmezler. Sahip olduklarını başkalarıyla payla-
şamazlar, aç gözlüdürler. Tükenecek veya ellerinden 
çıkacak diye korkarlar. Yarından endişeleri, içlerinde 
açlık korkusu vardır. Geçimlikleri kutsal, geçinmeyi, 
kazanıp harcamayı hayat gayesi bilirler. Böyleleri-
nin çok parası olsa da, kanaatkâr olmadıkları için 
kalben fakir; her şeyi madde, rakam ve miktar ola-
rak ölçtükleri için de bereketsizdirler.  

İnsanlar hakkıyla iman etseler ve Allah’a karşı so-
rumluluk bilinciyle hareket etseler, elbette üzerleri-
ne yerden ve gökten bereketler yağar. (A’raf, 7/96)  
Azabın, zorluğun, kanaatsizliğin, açgözlülüğün, ma-
nen fakirliğin yerine bolluk ve bereketler yağar, her 
işleri yolunda gider, mutluluk ve refahları artardı. 

Allah’a karşı saygılı olanların Allah’ın verdiği bere-
ketle gözleri ve gönülleri doyar. Verilene razı olurlar, 
ellerindeki maddi imkânlarla şımarmazlar. nimet-
lere şükretmeye çalışırlar. Malın ve dünyalıkların 
ötesindeki yücelikleri isterler. Bilirler ki Allah’ın 
Kitab’ından yüz çevirenlerin hakkı dar bir geçim ve 
ahiret körlüğüdür. (Tâhâ, 20/123-124)

“...Kim Allah’tan korkup-sakınırsa, (Allah) ona işinde 
bir kolaylık gösterir.” (Talak, 65/4) Yani işini kolay-
laştırır, zorluklarını giderir, bir rahatlık ve acil bir 
çıkış yolu yaratır. Dünyalık işleri de kendine kolay 
olur, ibadet işleri de. Bunalmaz, sıkılmaz, zor işler 
karşısında pes etmez. Allah’ın yardımının sürekli 
kendisiyle beraber olduğu inancıyla ümitvar olur.

Allah’tan ittika ederek bu şekilde davranan bir kim-
se için Allah elbette kolay bir yol gösterir. Bundan, 
Allah’a karşı saygılı davranmayanlara ve kendi he-
vasına uyarak dilediği gibi yaşayanlara Allah’ın bir-
çok zorluklar yaratacağı anlaşılır. 

Peygamber (sav) şöyle buyurdu:“Kur’an’da bir âyet 
biliyorum ki insanlar onu uygulasalar, o onlara ye-
terdi. Bu âyet şudur: “Kim Allah’tan ittika ederse, 
Allah ona mutlaka bir çıkış yolu gösterir.” (Darimí, 
Rikak/16, (2728))

İşte Kur’an’ın müjdesi: İslâm’ı doğrulayıp iman eden 
sonra da takva sahibi olanlara kolay olan şeyler na-
sib edilir. (Leyl, 92/5-7)

Allah’ın muttakilere bağışladığı furkan ve basiret 
nurunu tamamlayan üçüncü bir lütuf da ilimdir. 

Takva bilinci ile hareket edenler bilme, anlama, idrak 
etme ve tanıma konusunda Allah’tan (c) yardım gö-
rürler. Anlayışları artar, elde ettikleri bilgiyi faydalı 
bir yerde kullanmayı öğrenirler. Bilgiyi amele dö-
nüştürebilirler. Marifeti (ilmi) çok olanlar Allah’tan 
daha fazla haşyet duyarlar (korkup-ürperirler). Çün-
kü onlar, Allah’tan korkup-sakınmakla elde edecek-
leri kazançları, O’nun hükümlerine karşı gelmekle 
uğrayacakları zararları bilirler. 

Allah (c) kendisinden hakkıyla ittika edenlere bu 
faydalı ilmin yollarını açar. “Allah (c) bir kuluna hayır 
vermek istedimi onu dinde fakih (alim-anlayışlı) ya-
par.” (Buharí, İlim/10 (67). Hums/7 (3116). Müslim, 
İmare/175 (4956).  İbni Mace, Mukaddime/17 (220))

“İşte bu Kitap. Onda hiç bir şüphe yoktur. Takva sa-
hipleri için hidayetin (doğru yolu gösterenin) ta ken-
disidir.” (Bakara, 2/2)

Kur’an bir hidayet kitabıdır. Yolun en doğrusunu, 
hayatın en tabii olanını, hayat nizamının en güze-
lini, yaşamaya temel alınan prensiplerin en uygu-
nunu gösterir. O insan için bir rehber, bir kılavuz, 
bir önderdir. Ama kimin için? Elbette takva sahibi 
kimseler için.

Kur’an’dan faydalanmayı sağlayan imkân takvadır. 
Kalbin kilitlerini açan takva, hidayet nurunun kalbe 
girerek görev yapmasını sağlar.Takva; hayra davet 
edildiği zaman yüreği o çağrıya karşılık vermeye 
hazırlar. 

Kalp takva ile belli bir olgunluğa geldiği zaman 
Kur’an’ı anlamaya başlar. Bu noktadan sonra Kur’an 
o kalbin sahibi için hidayet olur. Kur’an’ın işaret 
ettiği gerçekleri görmeye, onun sakındırdıklarından 
sakınmaya, onun müjdeleriyle mutluluk duymaya 
başlar. Kişi Kur’an’a, korkan, sakınan, sapıklıklar ta-
rafından avlanmaktan çekinen bir kalp ile yanaş-
ması lazımdır. İşte o zaman Kur’an ona nurlarını ve 
anlamlarını açar (S. Kutub, Fi-Zılali’l-Kur’an, 1/39).

“Allah müttakilerle beraberdir” ne demek?

Allah’ın müttakilerle beraberliği, onları destekle-
mesi ve zafer müjdesi, Allah’ın peygamberlerle ve 
salih insanlarla olan beraberliği, muttakilere ve 
sabredenlere olan yakınlığıdır. Bu; Allah’ın tıpkı 
Hz. Musa ve Hz. Harun’a dediği gibi bir beraber-
liktir: “Korkmayın, muhakkak ki ben sizinle bera-
berim, işitirim ve görürüm.” (Tâhâ, 20/46) Allah’ın 
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mü’minlere özel yakınlığı zaferi, desteklemeyi, 
korumayı ve yardımı gerekli kılar. 

Tefsirci Katâde diyor ki: Kim Allah’tan ittika eder-
se, O onunla olur. Allah da kiminle beraber olursa, 
o kimse sanki mağlup edilemeyecek bir toplulukla, 
uyumayan bir muhafızla ve sapıklığı olmayan bir hi-
dayetle birlikte olur.

Allah (c) yolunda çalışırken veya O’na kulluk ederken 
sabreden ve her meselede takva ahlâki ile davranan-
lara inkârcıların hileleri, tuzakları ve çevirdikleri dolap-
lar zarar veremez. (Âli İmran, 3/120)  Çünkü Allah (c) 
böylelerine sürekli destek olur, onlara yardım eder. O 
hile ve tuzaklara karşı tedbir almayı onlara ilham eder. 
Onların yüreklerine dayanma gücü ve kararlılık verir. 
Yüreklerindeki korku ve endişeyi emniyete ve umuda 
çevirir. Eğer onlarla fiili bir mücadele olursa, nişanlı 
meleklerle yardım gönderebilir. (Âli İmran, 3/125).

Hüseyin Hocam Kitab-ı Kadim’de salih kulların yer-
yüzüne vâris olacakları, bu güzel sonuca ise takva 
sayesinde nail olacakları buyruluyor öyle değil mi?

Elbette Allah dilerse kendine ait olan yeryüzünün va-
risliğini ve sonucun güzelliğini takva sahiplerine verir.

Hz. Musa (as) kavmine şöyle diyordu: “Allah’tan 
yardım dileyin ve sabredin. Gerşek şu ki, arz (yer-
yüzü) Allah’ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı 
kılar.En güzel sonuç muttakilerindir.” (A’raf, 7/128).

Hayırlı ve başarılı, insana saadet ve huzur kazandı-
racak, onun kurtuluşu anlamına gelebilecek sonuç; 
saygısızların, şunun bunun değil, sadece muttakile-
rindir. Kim Allah’a karşı sorumluluk bilinci ile dav-
ranır, sabreder ve yalnızca Allah’a güvenip dayanır-
sa en güzel ve sevindirici sonuca kavuşur.

Bu genel bir ifadedir: Evet, en hayırlı sonuç takva 
sahiplerinindir.

“Ve gerçek şu ki, [insanı] uyarıp öğüt verdikten son-
ra hikmetlerle dolu bütün ilahî kitaplarda yeryüzüne 
dürüst ve erdemli kullarımın varis olacağını kaydet-
tik.” (Enbiya, 21/105).

Bu da “gerçekten inanıyorsanız, mutlaka üstünsü-
nüz...” (Ali İmran, 3/139) gerçeğinin yankısıdır. Bu 
üstünlüğün, ya da yeryüzüne miras olmanın, mad-
di olarak, siyasi veya uygarlık hâkimiyeti olması 
şart değildir. Bu, zaman zaman olabilecek siyasi 
hâkimiyetle birlikte takvada, model ümmet olmada, 
insanlara karşı hakikatin şahidi olma görevini ta-
şımada, hidayet öncüleri olmada bir üstünlük, bir 
varis olmadır. 

 Allah’a karşı gereken saygıyı ve edebi gösterenle-
rin O işlerini ıslah eder, düzene koyar. Ya da bun-
ları yapabilecek akıl ve feraset nasip eder. Allah (c) 
böylelerine hidayet eder, doğru olanı bulmalarını 
kalplerine ilham eder. Sürekli takva bilinci ile ha-
reket eden muttaki olur. Muttakiler ise düzgün iş 
yapmanın, hayırlı davranmanın, güzellik üretmenin, 
salih amel işlemenin temsilcisidirler. 

“Siz ey iman edenler! Allah’a karşı sorumlu davranın 
ve sözü yerinde ve dosdoğru söyleyin. (O zaman) o da 
sizin işlerinizi yoluna koyar ve günahlarınızı bağış-
lar...” (Ahzab, 33/70-71).

Takva bilinci ile İslam’ın hayata hâkim olması 
arasında nasıl bir ilişki var? Takva sadece bireysel 
bir sorumluluk mudur? Sosyal ve siyasi sonuçları 
da var mıdır?

Kur’an şöyle diyor:

TAKVA BİLİNCİ İLE 
HAREKET ETMEK, ALLAH’I 
HESABA KATARAK, YA DA 
GÜNÜN BİRİNDE ONA 

MUTLAKA KAVUŞACAĞINI 
UNUTMADAN YAŞAMAKTIR.  
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“Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır, size bir 
kötülük isabet edince onunla sevinirler. Eğer sabre-
der ve ittika ederseniz, onların ‘hileli düzenleri’ size 
hiç bir şeyle zarar veremez...” (Âli İmran, 3/120)

İslâm’ın hayata hâkim olmasını istemeyenler tarih-
ten beri hak davete hep karşı çıkarlar, bu karşı çıkış-
larını bazen düşmanlık noktasına kadar varır. Müs-
lümanların iyi halleri onları üzer, başlarına gelebile-
cek bir felâket, sıkıntı ve darlık onları sevindirir. 

Böyleleri İslâm’a ve Müslümanlara tuzak kurmak-
tan, onlara zarar vermekten geri durmazlar. Onla-
rı zayıflatmak ve güçleri kırmak için sürekli hileli 
düzenlerin peşine giderler, Müslümanları aleyhine 
çalışırlar. Onlara karşı günün şartlara göre her türlü 
araca başvurmaktan geri kalmazlar.

Sabır ve takva... Allah’ın ipine sarılıp-bağlanmak... 
İşte kurtuluş yolu budur. Müslümanlar tarih boyun-
ca Allah’ın ipine (Kur’an’a) sarıldıkları ve takva ile 
hareket ettikleri zaman, yükselmişler, düşmanları-
nın zararlarından ve hilelerinden kurtulmuşlardır. 
Ne zaman da Allah’ın ipini bırakıp insanların yanlış 
yollarına uydular ve onlardan korkar hale geldiler; 
işte o zaman yenildiler, geri ve perişan oldular.

Allah (c) tıpkı Bedir günü yardım ettiği gibi daha 
sonradan da hem Peygamber’e hem de diğer Müs-
lümanlara, eğer onlar düşmanlarına karşı sabırlı, 
dayanıklı ve mücadele azmiyle dopdolu olurlarsa 
ve Allah’ın emrine uymada takvalı davranırlarsa, 
yine meleklerle yardım edecektir. (Âli İmran, 3/121-
127).

Takva şeref ve kerâmet kaynağıdır aynı zamanda 
değil mi?

İnsanlara göre farklı üstünlük dereceleri vardır. Kimi-
lerine göre soylar, meslekler, sahip olunan dünyalık-
lar, ülkeler, kıyafetler, derilerin rengi ve benzeri şeyler 
üstünlük sebebidir. İslam’a göre üstünlüğün değer 
ölçüsü takva bilincidir. İnsanların en şereflisi (en ke-
remlisi) Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle hareket 
edenlerdir. Bunu da sadece insanı Yaratan bilir.

Kerâmet, kerem kökünden gelir ve aşağılıktan ve 
zelil olmaktan arınmış olarak üstün, değerli, güzel 
olmak gibi anlamlara gelir. Kerim; üstün, değerli, 
kadri yüce ve cömert, ekrem; en yüce, en değerli, en 
güzel demektir.

Kur’an insanın keremli (şerefli/üstün)  yaratıldığını 
söylüyor.  (İsra, 17/70)  Buradaki övgü insanın insan 
olmasını sağlayan ilahi ruhadır. İnsanın aslının top-
rak oluşu veya topraktan gelen gıdalarla şekillenmesi 
onun, kendi değerini çamur seviyesine düşürebilece-
ğini; ona üflenen ilâhí ruh ise onun kendi keremini 
(değerini) yükseltebileceğini gösterir.

İnsanın kerâmeti, yani değeri, Kerim olan Allah’ın 
davetine uyarak, kemâle ermekle, eksikliklerden ve 
yanlış olan şeylerden uzaklaşma ile artar.  Kişi, ben-
liğine ilham edilen takvayı ve fücûru tanıdığı oranda 
kerâmete yönelir. Benliğinde saklı olan takva yönü-
ne adım atan herkes kerim olur. En çok takvalı olan 
da en kerim olur. 

Kur’an, ‘kerím’ bir kitaptır (Vakıa, 56/77). Bunun an-
lamı, Kur’an şerefli ve üstün bir kitap olduğu gibi, 
insanın kerâmete nasıl ulaşacağını, nasıl keremli 
olabileceğini de gösteren, kerim olmanın proğra-
mını sunan bir kitaptır. Kur’an’ın insanlara sundu-
ğu hayat proğramını takip etmeyenler, kerâmete/
şerefli-üstün olmaya ulaşamazlar.           

Kur’an, takvayı kerâmetin tek ekseni olarak saymak-
tadır. Takvanın kendisi, bilginin (marifetin) ve salih 
amelin ürünüdür. Bir kimse hakkın ve batılın, helâl 
ve haramın farkında değilse, hakka uymuyor, haram 
olan işlerle uğraşıyorsa kerim olamaz. Kerâmetin 
varlığı ve yokluğu takvanın varlığına ve yokluğuna 
bağlıdır. Kerâmetin azlığı veya çokluğu da takva-
nın zayıflığına ve kuvvetli oluşuna göre belirlenir. 
(Hucurât, 49/13) 

Kur’an, bazı insanların ‘Allah’ın velisi’ olduğunu söy-
lüyor. Allah’ın velisi olmanın şartı da O’nun koyduğu 
sınırlara uymak, takva sahibi olmak, Allah’ı hesaba 
katarak yaşamaktır. Bunları yapabilen bütün Müslü-
manlar Allah’ın velisidirler. 

Peygamber (sav) şöyle dedi: “Haseb (insanlara 
göre asalet) maldır, kerem (kerâmet) ise takvadır.” 
(Tirmizí, Tefsir/50 (3271))

Hz. Ömer (ra) de takva hakkında şöyle demiştir: 
“Mü’minin keremi/kerameti (üstünlüğü), takvası-
dır...” (İmam-ı Mâlik, Muvatta,  Cihad/35)

Abdullah b. Amr anlatıyor: Peygamber’e “En efdal 
insan kimdir?” diye soruldu. O da; “Kalbi temiz, dili 
doğru sözlü olan herkes” dedi. Orada olanlar; “Doğ-
ru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz, kalbi 
temiz olmak nedir? diye tekrar sordular. Peygamber: 
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“O, Allah’tan ittika eden tertemiz kalptir. İçinde gü-
nahı yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, hased yoktur” 
buyurdu. (İbni Mace, Zühd/24, (4216)).

Abdullah b. Ömer (r), Rasûlüllah’ın Mekke’nin fethi 
günü şöyle söylediğini işittim diyor:“Ey insanlar, Al-
lah (c) sizden cahiliyyenin kibirini ve atalarla övün-
me ahlâkını giderdi. İnsanlar iki kimse gibidirler: Birr 
sahibi (iyilik eden), muttaki ve kerim (değerli); diğeri 
ise, günaha dalan, şaki (günahları sebebiyle bed-
baht) ve değersiz olan. İnsanlar Âdem’in çocukları-
dır, Âdem ise topraktandır. Sonra Hucurât 13. Âyeti 
okudu.”  (Tirmizí, Tefsir/50 (3270)) 

Biraz önce kısa geçtik. İbadetlerin kabul sebebi 
takva bilincidir demiştiniz söz arasında. Bunu 
biraz açabilir misiniz Kur’an ve sünnet ışığın-
da?

Hz. Âdem’in oğulları Allah’a birer kurban adamışlar-
dı. Bir tanesinin kurbanı kabul edilmişti, diğerininki 
ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kar-
deş büyük bir kıskançlığa düşerek kardeşini öldür-
meye kalkışır. Bunun üzerine kurbanı kabul edilen 
ötekine şöyle dedi:“...Allah, ancak muttakilerden ka-
bul eder.” (Maide, 5/27)

Bu prensip yalnızca kurban olayı ile sınırlı değildir. 
İbadetlerin kabul sebebi ihlas ve onların takva bilin-
ci ile ve yalnızca Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla 
işlenmesidir. Muttaki, bilir ki bütün ibadetler Allah’a 
yaklaşma sebebidir. Bu anlamda bütün ibadetler bi-
rer kurbandır. Kurbanların kabul edilebilmesi için 
takva şuuru ile davranmak gerekir. 

Burada bir iman atmosferi karşısındayız. Kurtuluş 
sebebi, hidayet ve  ibadetlerin makbul olma sebebi 
bu imandır. Kişiyi bu iman atmosferine götüren de 
takva bilincidir. Allah (c) için yapılmayan işlerin ne 
değeri olabilir ki?

Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “İnsanlar bir mey-
danda hesaba çekilirler ve bir nida eden şöyle der: 
‘Muttakiler nerede?’ Onlar Rahman’dan bir koru-
mayla ayağa kalkarlar. Allah (c) onlara karşı kendini 
perdelemez.” Peygamber’e sordum ki; ‘ Muttakiler 
kimlerdir?’ Buyurdu ki: “Allah’a şirk koşmaktan ve 
putlara tapmaktan ittika eden ve ibadetinde ihlas 
sahibi olan topluluktur ki, onlar cennete doğru yü-
rürler.” (İbni Kesir, Muh. Tefsir, 1/502).

TAKVA’NIN MÜMİNE 
AHİRETTE KAZANDIRDIKLARI

Hüseyin Kerim Hocam, elbette takvanın dünyada 
kazandırdıklarının uhrevî boyutları, âhirette ka-
zandırdıklarının dünyaya bakan cihetleri de var. 
Bununla birlikte takva bilincinin ahirette kazan-
dıkları deyince ne anlamamız gerekir?

Ahiret âlemi kabir ve haşir kapılarında başladığına 
göre orada nasıl karşılanacağımız önemli. Takva bi-
linci o kapıda şerefli misafirler olarak, tabir caizse 
VIP kapısından karşılanma anlamını taşıyor.

Allah (c) muttakileri mahşer gününde şerefli bir 
misafir olarak güzel bir karşılama ile huzuruna 
toplayacaktır.“Takva sahiplerini onurlu bir konuk 
(vefd) olarak Rahman (olan Allah’ın huzurun)a top-
layacağımız gün. Suçlu günahkârları da, susamışlar 
olarak cehenneme süreceğiz.” (Meryem, 19/85-86). 

YÜREĞİNE TAKVA 
ELBİSESİNİ 

GİYİNDİRENLER, HEM 
YÜREKLERİNİ HEM DE 
BEDENLERİNİ BATILA, 

KÖTÜYE, ÇİRKİNE, ZULME 
VE İFFETSİZLİĞE KARŞI 
KORUMAYA ALIRLAR. 
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Onlar Allah’ın huzuruna, O’nun rahmetini ve rızasını 
kazanmış, kendilerine değer verilmiş olarak çıkacak-
lar. Tıpkı şerefli elçilerin yüksek bir makama kabul 
edilmeleri gibi.

Bazılarına göre bu âyette geçen ‘vefd’ kelimesi he-
yet halinde veya binek üzerinde demektir. Buna göre 
âyetin anlamı; Muttakiler binek üzerinde (heyet ha-
linde), kendilerine ikram edilerek, nimet ve değer 
verilerek Allah’ın huzurunda toplanacaklar. (İbni 
Kesir, Muh. Tefsir, 2/465. Bağaví, Tefsir, 3/209).

Haşir sonrasında hesap var. En zorlu hesap. Takva 
azığının o hesaptaki faydasına değinebilir misiniz?

Kim Allah (c) için malını infak eder, O’na kar-
şı sorumluluk bilinciyle davranır ve en güzel olanı 
(Tevhıd’i) tasdik ederse; ‘en kolay olan’da başarılı 
olur. ‘En kolay olan’dan maksat da; “Kimin kitabı sa-
ğından verilirse, kolay bir hesap ile hesaba çekilir ve 
sevinerek ehline döner.” (İnşikak, 84/8-9) ayetinde 
haber verilen müjdedir.   

Muttakiler takvalarının karşılığı olarak Mahşer günü 
işlerin en zoru ve çetini olan hayatın hesabını ver-
mede de zorluk görmezler. Onlar dünyada Allah’tan 
ittika ettikleri için ahiretteki hesapları kolay olur. 
Bütün amellerini Allah rızası için yapmaları sebe-
biyle o gün ilâhí yardım görürler.    

 Dünyada iken mü’minleri ve onların gittiği yolu 
beğenmeyenler, kendilerinin üstün, değerli ve ileri 
olduklarını zannederler. Halbuki gerçek onların zan-
nettiği gibi değildir.

Kur’an şöyle buyuruyor: “İnkâr edenlere dünya haya-
tı süslü gösterildi. Onlar, iman edenlerden kimileriyle 
alay ederler. Oysa takva sahipleri, kıyamet gününde 
onlardan üstündürler. Allah, dilediğine hesapsız rızık 
verir.” (Bekara, 2/212)

Dünya hayatı, Kur’an’ın davetinde yüz çeviren 
inkârcılara süslü görünür. Bundan dolayı ona bağ-
lanıp kalırlar, ondan ötesini göremezler. Bu sınırlar 
içerisine saplanıp kalan kimse elbette, mü’minlerin 
ulaştığı yüce ufukları anlayamaz.  

İnkârcılar, Müslümanların itikadları uğruna 
fedakârlık yapmalarını, bir takım zevkleri terketme-
lerini, Allah rızası için pek çok şeyden vazgeçmeleri-
ni, pek çok zorluğa katlanmalarını anlamazlar. Hatta 
bazen onlarla alay ederler, onları beğenmezler. An-

cak Allah’ın ölçüsüne göre muttakiler kendi katında 
daha değerli ve daha üstündürler.  O (c) bu makamı 
dilediğine, kendisinden hakkıyla ittika edenlere verir 
(Bakara, 2/212).

Muttakilerin yani Allah’ın âyetlerine karşı dik ka-
falılık yapmayanların, ahirette daha üstün oldukları 
başka bir âyette şöyle açıklanıyor:“Ancak Rablerin-
den ittika edenler ise, onlar için yüksek köşkler var-
dır, onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. 
Onların altından ırmaklar akmaktadır. (Bu), Allah’ın 
vadidir. Allah, va’dinden dönmez.” (Zümer, 39/20).        

Dünyada iken şirk koşmakta, isyan ve inkâr etmekte 
birbirlerine dost ve yardımcı (veli) olanlar, Ahiret-
te birbirine düşman olacaklar, birbirlerinden nefret 
edip kaçacaklar. Böyleleri dünya hayatında günah 
işlerde biraraya gelirlerdi ve birbirlerini sapıtlığa 
davet ederlerdi. Bunlar dünyada birbiriyle canciğer 
dost olmalarına karşın o gün birbirine düşman ke-
silecek ve ‘ senin yüzünden bu hale düştüm’ diye 
birbirlerini itham edecekler.

Takva sahipleri ise tıpkı dünyada olduğu gibi kıya-
mette de dost olacaklar, birbirlerine yakın olacaklar. 
Oysa kıyamet günü kişi annesinden, babasından, 
kardeşinden, eşinden ve dostundan kaçacaktır. 
Çünkü herkesin kendini meşgul edecek bir ‘hesab’ 
derdi olacaktır. (Abese, 80/34-37) Böyle bir günde 
Allah’tan korkup-sakınanların dünyadaki dostluğu 
kesilmeyecektir.

“Müttakiler hariç olmak üzere, o gün, dostlar kimi 
kimine düşmandır.” (Zuhruf, 43/67).

Muttakiler dünyada iken birbirinin dinde kardeşi, dos-
tu ve velisi olurlar, ahirette de bu yakınlık devam eder. 
Çünkü onlar hidayette bir araya gelirler, hayır işlerinde 
ve takva konusunda yardımlaşırlar. Dolaysıyla Allah 
için kurdukları dostluk kesilmeksizin sürer. Kalplerinde 
kin ve nefret olmaksızın, birbirlerinin en candan kar-
deşleri olarak ebedí mutluluğa kavuşurlar.

“Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pı-
nar başındadırlar. Oraya esenlikle ve güvenlikle gi-
rin. Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümden) 
sıyırıp-çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı 
karşıyadırlar.” (Hicr, 15/45-47).

Allah’ın rahmet ve bağışına kavuşan, gerçek an-
lamda kurtulmuş demektir. Bunun için Kur’an; “...Ve 
Allah’tan ittika edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz.” 
(Âli İmran, 3/130). 
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Burada gerçek kurtuluşun cehennemden azabından 
kurtulmak olduğu açıktır. Gerçek kurtuluşa da an-
cak muttakiler/Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle 
yaşayanlar ulaşacaktır. (Maide, 5/35, 100. Âli İmran, 
3/130, 200. Nebe’, 78/31)

İşte gerçek kurtuluşun yolu:

“Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakının ve (sizi) 
O’na (yaklaştıracak) vesile (sebep) arayın; O’nun yo-
lunda cihad edin (yoğun çaba gösterin); umulur ki 
kurtuluşa erersiniz.” (Maide, 5/35)

Allah yolunda cehd etmek, çaba göstermek ve ki-
şiyi O’na yaklaştıracak ibadet cinsinden vesileler 
aramak. Bunu da takva bilinciyle yapmak, takvadan 
ayrılmamak.

“Kim Allah’a ve O’nun Rasûlüne itaat ederse, O’ndan 
haşyet duyar (korkar) ve O’na karşı sorumluluk bilin-
ci duyarsa; işte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bun-
lardır.” (Nûr, 24/52).

“...Kim nefsinin ‘cimri ve bencil tutkularından’ korun-
muşsa, işte onlar, kurtuluşa erenlerdir.” (Haşr, 59/9. 
Teğâbûn, 64/16).

Kur’an, muttakilerin bazı özelliklerini saydıktan 
sonra çok net bir şekilde diyor ki:

“İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet izerinde-
dirler ve gerçek kurtuluşa erenler de bunlardır.” (Ba-
kara, 2/5).

İnsan öyle veya böyle yaşar, çalışır, bir şeyler elde 
etmeye uğraşır, nefsinin isteklerini karşılamaya 
çaba harcar, iyi şeyler yaptığını zanneder. Sonun-
da ölür gider. Ancak ölümden sonra en iyi sonucu, 
en yüce dereceyi kazacak olanlar Allah’tan hakkıyla 
korkup çekinenlerdir.

İbadetler takva sayesinde kabul oluyor, ahirette 
takva sayesinde şerefli bir misafir olarak ağırla-
nıyor kul… Hesabı da kolay geçecek. Yani takva 
insanı dünya hayatından ahiret hayatına kadar 
yalnız bırakmayan bir dost.

Takva insana cennete kadar refakat eden bir dost. 
Takvaya dost olan ve takvanın dost olduğu kim-
selerin elde edebilecekleri nimetlerin, üstünlükle-
rin, ödüllerin en büyüğü ve ebedi olanı cennettir. 
Cennet, ölümden sonraki sonsuz kurtuluş ve eşsiz 
nimetlerin sunulduğu mükâfat yeridir. Orada mut-
takiler için hazırlanmış armağanları, makamları ve 

güzellikleri akıllar hayal edemez, diller anlatamaz, 
kelimeler de anlatmaya yetmez.  

Bir hadiste geçtiğine göre insanı Cennet’e götü-
recek olan şey mü’mindeki takva bilinci ve bu bi-
linç ile yaptığı salih amellerdir (Ahmed bin Hanbel, 
Müsned, 2/392, 442)

“İnkârcılara; ‘Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulsa, “es-
kilerin masallarını indirdi” derler ve İslâm’dan yüz 
çevirirler. Ancak aynı soru takva sahiplerine sorulsa 
şöyle derler:

“...Rabbimiz hayr indirdi’ dediler. Dünyada ihsan 
edenlere (güzel davranışta bulunanlara) hasene (gü-
zellik) vardır; ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva 
sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Adn cennetleri; ona 
girerler, onun altından ırmaklar akar, içinde onların 
diledikleri her şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini 
böyle ödüllendirir. Ki meleklere; güzellikle canlarını 
aldıklarında; ‘Selâm size’ derler: ‘Yaptıklarınıza kar-
şılık olmak üzere cannete girin.’” (Nahl, 16/30-32). 

Kur’an muttakiler için hazırlanmış cennetin ve ora-
daki armağanların özelliklerinden sık sık bahsediyor. 
İşte bir kaç örnek:

“Bu bir zikirdir (hatırlatma ve öğüttür). Şüphesiz mut-
takiler için, elbette varılacak güzel bir yer vardır. Adn 
cennetleri; kapılar onlara açılmıştır. İçinde yaslanıp-
dayanmışlardır, orda birçok meyve ve içecek istemek-
tedirler. Ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine 
çevirmiş yaşıt eşler vardır. İşte hesap günü size vade-
dilen budur. Hiç şüphesiz bu, bizim rızkımızdır, bitip 
tükenmesi de yok.” (Sâd, 38/49-54)

“...İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişme-
yen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren içecek-
ten ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır; ve 
orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rab-
lerinden bir mağfiret de vardır. Hiç (böyle mükâfatla 
bir kişi), ateşin içinde ebedî kalan ve ‘bağırsaklarını 
parça parça koparan’ kaynar sudan içirilen kimseler 
gibi olur mu?” (Muhammed, 47/15).

“Takva sahiplerine vadedilen cennetin misali; onun 
altından ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri de-
vamlıdır. Bu Allah’a karşı sorumluluk duyanların 
(mutlu) sonudur, küfre sapanların sonu ise ateştir.” 
(Ra’d, 13/35).

Dünya hayatında büyüklük taslayıp Allah’tan 
korkup-sakınmayanlar, ahiret hayatında kötü bir 
sonuçla karşılaşacaklar. Azgınlıklarının karşılığını 
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zakkum ağacı, cehennemin kaynar suyu ve benzeri 
azaplarla görecekler. Buna karşın;

“Muttakilere gelince, muhakkak onlar, güvenli bir 
makamdadırlar. Cennetlerde ve pınarlarda. Hafif 
ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler) giyi-
nirler, karşılıklı olarak (otururlar). İşte böyle; ve 
Biz onları siyah iri gözlü hurilerle evlendirmişiz-
dir.  Orda, güvenlik içinde her türlü meyveyi iste-
mektedirler. Orda, ilk ölümün dışında başka ölüm 
tatmazlar. Ve (Allah da) onları cehennem aza-
bından korumuştur. Senin Rabbinden bir fazl ve 
(lütuf) olarak. İşte büyüyk ‘mutluluk ve kurtuluş’ 
budur.” (Dûhan, 4451-57; Mürselât, 77/41-44; 
Tûr, 52/17-28).

Bütün bu bitimsiz, tarifsiz, ebedi ve ilahi nimet ve 
ödüllerden sonra Kur’an cennet için şu hükmü veri-
yor: “Nereden bakacak olsan, sınırsız bir nimet deryası 
ve görkemli bir mülk (ebedi saadet yurdunda sevginin 
iktidarını)  görürsün.” (İnsan, 76/20).

NETİCE

Hüseyin Hocam bize vakit ayırıp sorularımızı 
sözlü ve yazılı olarak cevaplandırdığınız için çok 
teşekkür ederiz. Sizinle sohbet ederken öyle his-
settim ki, sanki zat-ı âlinizle takva konulu uzun, 
upuzun bir söyleşi, bir nehir söyleşi yapıp bir sa-
yımızı sadece ona tahsis etmek sezâdır… Birçok 
şey yine eksik kalmış olacak yerimizin sınırlı ol-
ması sebebiyle… Yine de adettendir, son olarak, 
mülakatın kapanış cümleleri olarak neler söyle-
mek istersiniz?

“Müşterisiz metâ zayîdir.” Bize özellikle takva bilinci 
konusunda Kur’ani Hayat okurlarıyla sohbet fırsatı 
sunduğunuz için teşekkür ederim. Son olarak şun-
ları ekleyebilirim:

Takva bilinci ile hareket etmek Müslüman için imaní 
bir görevdir. Bu vazife de âlemlerin Rabbi Allah’a 
karşı sorumluluk duymak, bu şuurla hareket etmek, 
Allah’ı hesaba katarak, ya da günün birinde ona ka-
vuşacağını unutmadan yaşamaktır.  

Bu şekilde davrananların kazançları hesap edileme-
yecek kadar çoktur. 

Her şeyden önce Allah (c), kendisine karşı sorumlu-
luk bilinciyle ve saygıyla davrananların velisi; yani 
koruyucusu, yardımcısı ve dostu olur (Casiye, 45/19). 

Allah’ın kendilerine dost (veli) olduğu kimselere de 
korku ve hüzün yoktur, dünya ve Ahirette onlar için 
nice müjdeler vardır (Yunus, 10/62-63).

Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle hareket edenler 
dünyada da, Ahiret’te de O’nun rahmet ve lütfunu hak 
ederler (En’am, 6/155). İnsan için gerçek kurtuluş an-
cak iman, imanın hayata hâkim olmasıyla mümkündür. 
Bunun için de sabretmek ve takva bilinciyle hareket 
etmek esastır. Kur’an buna şöyle işaret ediyor:

Hüseyin Kerim ECE 
1958 Gümüşhane doğumlu. Gümüşhane İmam-
Hatip Lisesinde okudu. Erzurum Atatürk Üni-
versitesi İslâmî İlimler Fakültesini 1978 yılında 
bitirdi. 1985 yılına kadar Eskişehir Avdan ve 
Cumhuriyet liselerinde öğretmenlik yaptı. 1985 
yılında din görevlisi olarak Hollanda’ya geldi. 
1995 yılına kadar Zaandam Ayasofya Camiin-
de imamlık yaptı. Uzun yıllar eğitim alanında 
çalıştı. Başta Hollanda olmak üzere Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinde pek çok konferans ve semi-
nerler verdi, panellere katıldı. 2003 yılından beri 
Avrupa İslâm Üniversitesi’nde ve çeşitli eğitim 
kurumlarında ders verdi/veriyor. 2005 yılından 
beri hapishanelerde müslüman mahkûmlar için 
manevi rehber (geestelijke verzorger) olarak ça-
lışıyor. Evli ve ikisi kız 5 çocuk babası, üç torun 
dedesi. Arapça ve Hollandaca biliyor.

Yazı yazmaya 16 yaşlarında şiir denemeleriy-
le başladı. Şiirleri ve hikâyeleri Mavera, Aylık 
Dergi, Kayıtlar, Kafdağı, Wird, Yitik Düşler gibi 
dergilerde yayınlandı. Yine 1980 yılından beri 
başta Yenidevir gazetesi olmak üzere birçok ga-
zete ve dergide denemeler ve makaleler yazdı. 
Hollanda’da İntertürk, Maviposta, Platform, Tür-
kevi, Doğuş, Akademi, Akademia, Mavi Kardelen 
gibi yayın organlarında çalışmaları yer aldı. 1999 
yılından beri Platform (Hollanda) dergisi Kültür-
Sanat sayfası editörlüğünü yapıyor. Türkiye’de 
Vuslat ve Kur’ani Hayat dergilerinde, bazı inter-
net sitelerinde yazıları yayımlanıyor.

Almanya’da HDR (İnsan Onuru ve Hakları Der-
neği) ile Zaandam de Roos (Gül) İslam okulunun 
kurucuları arasındadır. Türkiye Yazarlar Birliği 
üyesi, yirmiye yakın eserin ve üç ulusal ödülün 
sahibidir.
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“Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, ri-
bat yapın (cihada/yoğun çalışmaya hazır olun), 
Allah’tan ittika edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.” 
(Âlii İmran, 3/200)

Müslüman için elbette en büyük kurtuluş Ahiret-
te gerçekleşecek olan Hesap Gününde dünyada 
yapılan bütün işlerin hesabını yüz akıyla verebil-
mek, insanı dehşete düşürecek olan cehennem 
azabından berat alabilmektir. Kur’an bunu ve 
‘gerçek kurtuluş’ şartını takvaya bağlıyor (Maide, 
5/100).

“Gerçek şu ki muttakiler için ‘bir kurtuluş ve mutlu-
luk’ vardır.” (Nebe’, 78/31).

İnsan doğumdan ölüme doğru giden bir seyyahtır 
(yolcudur) (İnşikâk, 84/6). Hayat da onun için bir 
yoldur. O yolda yürürken ona yol haritası, kılavuz ve 
yol arkadaşı lazım olduğu gibi azık ta lazımdır. Üs-
telik onun yolculuğu ölümle bitmemekte, mahşere 
doğru devam etmektedir.  

İnsan için iki yolculuk vardır. Biri bu dünyadaki yol-
culuk, diğeri de bu dünyadan öteki âleme yolculuk-
tur. Bu dünyadaki yolculuk için yiyecek, içecek ve 
benzeri azıklar lazım olduğu gibi, dünyadan öteye 

olan yolculuk için de azık gerekir. Bu da Allah’ı bil-
mek, O’nu sevmek, O’ndan ittika etmek ve O’ndan 
başkasından yüz çevirmekle elde edilir (Elmalılı, Tef-
sir, 2/55).  

Allah’ın özel rahmetine, lütfuna ve salih insanlar 
için hazırlanan ödüllere kavuşmak isteyen kimse, 
bu yolculuğu ilâhi azıkla yapmalıdır. Zira Allah’ın 
insanı bir yolcu olarak kabul edip de ona yol azığı 
belirlememesi mümkün değildir. Bu azık da takvadır. 
Dünya yolculuğunda elde edebileceği azık, mahşere 
doğru olan yolculuğunda da işine yarayacaktır.  Bazı 
azıklar yolun henüz başında bitebilir. Bazıları da 
yarı yola kadar insanın ihtiyacını karşılayabilir. Tak-
va azığı insanı Allah’a kadar götürür, onu kerâmete 
(değerli olmaya) ulaştırır.
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Ey iman edenler!  
Allah’a karşı sorumluluğunu-

zun gereğini hakkıyla yerine getirin! 

İnsanlığın kurtuluşu için önce insanın kur-
tuluşu gerekmektedir. İnsanın kurtuluşu için 
ise kendisini esareti altına alan insanlığın zin-
cirlerden, ayaklarındaki prangalardan, içinde 
bulunduğu zindanlardan kurtulması gereki-
yor. İnsan bu baskılara karşı kendini, ruhu-
nu, zihnini ve yüreğini özgür kılamazsa eğer 
esaret altında yaşayacağı için, özünden (fıt-
ratından) uzak yaşamak zorunda kalacaktır. 
Bu ise onu manevi şizofrenliğe götürecektir. 
Manevi şizofren ise; baktığı şey ne kadar doğ-
ru olursa olsun onu doğru göremeyecektir. 
Çünkü yamuk bakan doğruyu asla göremez. 
Eğri yolda doğru, doğru yolda da eğri yürün-
mediği gibi… İnsan sadece kendini aldatmış 
olur bu durumda. Çünkü hakikat mihrak 
yerde olmadığı müddetçe, insan gerçek olan 
yerini bulamayacaktır. Hayatı hep kenarın-
dan ilişerek yaşayacaktır. Hurafelerin kuca-
ğında nefsini avuturken hakikati soluğunda 
içini hiçbir zaman ısıtamayacaktır. 

Ali Şeriati’ye göre insanın dört zorlayıcısı 
vardır ve o bunların etkisinden kurtulama-

D E N E M E

İnsan ve Sakınma Üzerine 

İNSANLIĞIN KURTULUŞU 

İÇİN ÖNCE İNSANIN 

KURTULMASI GEREKİR. 

BUNUN İÇİN ÖNCE 

ONU ZİNCİRLERİNDEN, 

İÇİNDE BULUNDUĞU 

ZİNDANLARDAN 

KURTARMAK GEREKİR.

ÖMER NOYAN
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dığı müddetçe de özgürlüğünü elde edemez. 
Bu dört zorlayıcı gücün etkisinden özünü 
kurtarınca özde insan olabilir ve gerçek an-
lamı ile insan olmak bu dört zindandan kur-
tularak özgürlüğün elde edilmesine bağlıdır. 
Bu zindanlar; önyargı, yanlış bilgilendirme, 
şartlandırmalar, nefsin fücuru saptırılmış iç 
güdüler ve eğilimler zindanıdır… “Şöyle diye-
biliriz ki; insan, önyargılar ve yanlış bilgilenme 
ve şartlanmaların tutsağı iken, bir de “nefs”inin 
iblis iğvası ile saptırılmış kötü eğilimleri vardır 
ki bunlarda mahkûmun ayağında pranga gibi-
dir.” Fıtrattan uzaklaşmanın insanı hangi bo-
yutlara getirdiğini görmekteyiz. Zira fıtrat-
tan uzaklaşan yürümesi 
gereken yoldan uzakla-
şıyor ve insana sorum-
luluğunu unutturuyor. 
Bundan dolayı sorumsuz 
birey tiplemeleri sorunlu 
bir toplum oluşturuyor. 
İnsanlar gün geçtikçe ne-
fislerinin, heveslerinin ve 
kendisine fısıldanan ves-
veselerin kurbanı oluyor-
lar. Ve maalesef bu sebep-
lerden dolayı kulun kula tahakkümü artıyor, 
insan, insan karşısında köleleşiyor…

İslam’ın İnsana Katkısı

Üstü örtülmemiş, temiz kalabilmiş fıtratlar 
İslam’ı, çok daha iyi anlarlar ve huzur içinde 
yaşarlar. İslam aslında insana hep hakikatin 
gerçek yüzünü hatırlatıyor. Kimse samimi 
olarak İslam’a yanaşıp da ona bahaneler bu-
lup gerçek dışı diyememiştir. Tarih bu haki-
kati hep doğrulamıştır. İslam ve sakınmak 
üzerine konuşurken, İslam’ın insana katkı-
sını ele almak gerekiyor. Hz. Ali Nehcü’l-
Belaga’da şöyle der: 

“İslam, O’na tutunana emniyet, O’na girene 
esenlik, O’nunla konuşana delil, O’na düş-
manlık edene şahit, O’nunla aydınlanmak 

isteyene nur, O’nunla anlayana idrak, düşü-
nüp taşınana akıl, inceleyene ayet, azmedene 
ilim, nasihat alana ibret, doğrulayana kurtu-
luş, tevekkül edene güven, emanet edene ra-
hat ve sabredene sığınak kılmıştır kendisini. 
O, yolların en aydınlığı, tutulan yolların en 
açığı, işaretlerin konduğu yüksek yer, cad-
deleri parıldatan, lambaları aydınlatan, yarış 
alanının seçkini, hedefi yüce, yarış atlarını 
bir araya getiren, yarışçıların ödülü ve atlı-
ların şereflisidir. Tasdik, yolu; Salih ameller, 
işareti; ölüm, hedefi; dünya, yarış alanı; kı-
yamet, cennet ise ödüldür.” 

Bu anlamda Kur’an sakınan insanı. “veli” 
olan kulu şöyle tarif edi-
yor: 

“Dizginlerini Kur’an’ın eli-
ne vermiştir; Kur’an, onun 
komutanı ve önderidir. 
Kur’an’ın yükünü çözdüğü 
yerde yükünü çözer; konak-
ladığı yere konaklar. Ey in-
sanlar! Zahitlik ümidin kısa 
olması, nimetler karşısında 
şükretmek ve haramlar kar-

şısında sakınmaktır. Ey Allah’ın kulları! Allah’ın 
kullarından kendisine en sevgili olanı, Allah’ın 
nefsine karşı yardım ettiği, hüznü giyen ve kor-
kuyla örtünen kişidir.”

Bu durumda bizler örnek nesil olan sahabe-
ye baktığımız zaman, ibadetin şuuruyla ha-
reket ettikleri için onları geceleri ayakta gö-
rüyoruz. Yine onları, istemenin en makbul 
anında ellerini Allah’a açmış tevazu içinde, 
haşyetle istediklerini, dua ettiklerini görüyo-
ruz. Bazen gecelerini terk ediyorlardı bazen 
en mutlu anlarını. Bazen gülmelerinden vaz-
geçiyorlardı, bazen de rahatlarından. Gece-
yi kıyam içerisinde geçirerek sabahladıkları 
bizlere nispetle çok daha fazla oluyordu. 
Allah ve Rasulü anıldığında gözyaşlarını tu-
tamazdı gözler. Sürekli muhasebe içerisinde 

“BİLMİŞ OLUN Kİ, HAK 

İLE BATIL ARASINDA 

SADECE DÖRT PARMAK 

VARDIR… BATIL, 

“DUYDUM” DEMEN, 

HAK İSE “GÖRDÜM” 

DEMENDİR.” (HZ. ALİ)
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zihinlerine giren düşünceleri hesaba çekiyor-
lardı. Zihinlerden geçen kötü düşünceleri, 
anlık düştükleri gafletleri, Rasulün yanında 
değilken hissettiklerini hep muhasebe edi-
yorlardı. Hatta münafıklığı dahi sorguluyor-
lardı. Bu bizlere şuan çok abartılı mı geliyor 
bilemiyorum fakat bu düşüncelerin altındaki 
Allah’a karşı duyulan haşyeti görmezden ge-
lemeyiz. Hz. Ali der ki; “Muhammed’in (s) ar-
kadaşlarını gördüm. Aranızda onlara benzeyen 
kimse göremiyorum. Onlar ceza korkusundan 
ve mükâfat ümidinden, şiddetli rüzgâr estiğinde 
titreyen ağaçlar gibi titrerlerdi.” Bunu söylediği 

kitlenin yine sahabeden hemen sonra yetiş-
mekte olan nesil olduğunu biliyoruz. 

Sakınan İnsanlara Dair

Hz. Ali der ki; “Bilmiş olun ki, hak ile batıl 
arasında sadece dört parmak vardır. Kendi-
sine bu sözün anlamı soruldu; parmaklarını 
birleştirerek gözü ile kulağı arasına koyup 
şöyle dedi; Batıl, “duydum” demen, hak ise 
“gördüm” demendir.” Hak ile batıl İslam’ın 
gelişiyle birbirinden tamamen ayrılmıştır. 
İlahi kelam hayatın her noktasında Müslü-
manın nasıl bir duruş sergilemesi gerektiği-
ni özetlemiştir. Rasulullah’ın sünnetiyle ise, 
bunu detaylandırmıştır. Bir hayat nizamı 
olarak İslam, insanlara sunulmuş ve yaşanı-
labilir bir din olarak oluşturulmuştur. Artık 
akıbetinin hayr olmasını isteyenler diledik-
leri öğütleri alır ve insanlığın kurtuluşu için 

önce kendi kurtuluşunu gerçekleştirmeye 
çalışır. Aksi takdirde hakikati göremeyecek 
kadar körleşmiş olanlar ise; kulakları olduğu 
halde sağır, dilleri olduğu halde lâl, gözleri 
olduğu halde kör kalmaya mahkûmdurlar. 
Güvenleri ve teslimiyetleri hep sıkıntılı, 
kardeşlikleri sürekli problemli halde olur. 
Ektikleri tohumlar çürük çıkar, suladıkları 
ağaçlar kurur, besledikleri umutlar ise suya 
düşer. Birlik olamazlar, sürekli dağınık olur-
lar ve güçsüzlüğe mahkûmdurlar. İlahi kuv-
vet tarafından ise, ebedi yalnızlığa müebbede 
müstahak olurlar... 

Hz. Ali’ye Göre Sakınan İnsanların Özel-
likler: 

• Sakınanlar, faziletlilerdir. 

• Konuşmaları doğru, giyimleri tutumluluk 
içerisinde ve yürüyüşleri tevazudur. 

• Gözlerini Allah’ın haram kıldığından çe-
virirler, 

• Kulaklarını kendilerine yararlı olan ilime 
vakfederler. 

• Nefisleri, bollukta olduğu gibi musibette 
de kendilerinde dengelidir. 

• Onlar için yazılan ecel olmasaydı sevaba 
özlemden ve cezadan korkudan dolayı 
ruhları bedenlerinde bir göz kırpması ka-
dar durmazdı.

• Yaratıcı, onların nezdinde yüceldi; O’ndan 
başkası gözlerinde küçüldü. 

• Cennete karşı durumları, onu görenler 
gibidir. 

• Kalpleri üzgün, kötülüklerinden emin 
olunan, bedenleri zarif, ihtiyaçları hafif, 
nefisleri iffetlidir. 

• Kısa günler sabrettiler; peşinden uzun bir ra-
hat takip etmiştir. Bu kazançlı bir ticarettir. 

• Rableri o ticareti onlara kolaylaştırmıştır. 

• Dünya onları istedi; ancak onlar dünyayı 
istemedi. 

ARTIK ARDINA BAKMA, 
ARTIK DESİSELERDEN YÜZ 
ÇEVİR… HAKİKAT SABIK 
OLANIN DEĞİL SADIK 
OLANINDIR. SADECE 

RABBİNE DÖN YÜZÜNÜ VE 
O’NA DOĞRU YOL TUT.
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• Dünya onları esir etti; ama onlar nefisleri-
ni ondan kurtardılar.

• Geceye gelince, ayaklarını saf haline ge-
tirirler, 

• Kur’an’ın cüzlerini ağır ağır okurlar, 

• Onunla nefislerini hüzünlendirir. 

• Hastalıklarının ilacını tesirli hale getirir-
ler. 

• Teşvikten söz eden bir ayete geldiklerinde 
ona güvenerek sükûn bulurlar. 

• Nefisleri onu özlemle bekler; 

• Özlerinin önünde olduğunu zannederler.

• Korkutmadan bahseden bir ayete geldik-
lerinde kalp kulaklarıyla dikkatle dinler-
ler. 

• Cehennemin sesinin ve bağırtısının, ku-
laklarının köklerinde olduğunu zanne-
derler. 

• Göbeklerinin üzerine eğilmişler; alınları-
nı, ellerini, dizlerini ve ayaklarının yanla-
rını yere sermişler; Allah’tan, Cehennem-
den azat edilmelerini istemektedirler.

• Gündüz ise, yumuşak huylu âlimler ve iyi 
muttakilerdir. 

• Korku, okların sivriltilmesi gibi onları 
sivriltmiştir. 

• Biri onlara baktığı zaman, onları hasta sa-
nır; oysa o toplulukta hasta yoktur. Bakan 
kişi, akıllarını yitirdiklerini söyler.

• Kendilerini itham ederler. Amellerinden 
dolayı korku içindedirler. 

• Onlardan biri övüldüğünde kendisine 
söylenenden korkarak, “ben kendimi baş-
kalarından daha iyi biliyorum. Rabbim 
ise beni benden daha iyi bilir. Allah’ım! 
Onların söylediklerinden dolayı beni 
sorumlu tutma! Beni zannettiklerinden 
daha faziletli kıl. Bilmediklerinden dolayı 
da beni affet” der.

• Onlardan herhangi birinin alameti; 

• Onu dinde kuvvetli, 

• Yumuşaklıkta kararlı, 

• Yakin iman sahibi, 

• İlimde hırslı, 

• Hilmde bilgili, 

• Zenginlikte tutumlu, 

• İbadette huşulu, 

• Fakirlikte güzel davranışlı, 

• Şiddet karşısında sabırlı, 

• Helali isteyen, 

• Doğru yolda çalışan gibi tamahkârlıktan 
uzaklaşmış olarak akşamlar; endişesi zikir 
olarak sabahlar. 

• Gafletten uyarıldığı şeylere karşı dikkatli, 

• Fazilet ve rahmetten sahip olduğu şeyler 
için sevinçlidir… 

• Nefsi, hoşlanmadığı şeyleri zor bulursa, 
nefsinin sevdiği şeyde onun dileğini ye-
rine getirmez. 

• Yumuşaklığı ilimle, sözü de amelle karış-
tırılmıştır.

• Onu, emeli yakın, hatası az, kalbi müte-
vazı, nefsi kanaatkâr, yemesi az, işi kolay, 
dini iyi korunan, şehveti ölü görürsün. 

• Hayır, ondan umulandır; kötülük ondan 
emin olunan... 

• Gafillerin arasında olduğunda zikreden-
lerden yazılır; zikredenlerin arasında ol-
duğunda ise gafillerden yazılmaz.

• Kendisine zulmedeni affeder; kendisini 
mahrum bırakana verir; kendisini ziyaret 
etmeyeni ziyaret eder. 

• Çirkin konuşmadan uzak, sözü yumuşak, 
kötülüğü kayıp, iyiliği hazır, hayrı gelen, 
şerri ise dönendir. 

• Sarsıcı olaylarda çok vakarlı, kötü hallere 
karşı çok sabırlı, rahatlıkta çok şükreden-
dir. 
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• Buğz ettiğine zulmetmez; sevdiği kişi için 
günah işlemez. 

• Hakkında şahitlik yapılmadan önce hakkı 
tanır. 

• Kendisine emanet edilen şeyi kaybetmez; 
hatırlatıldığı şeyi unutmaz; komşuya za-
rar vermez.

• Musibetlerle alay etmez. 

• Batıla girmez; haktan çıkmaz. 

• Sustuğunda suskunluğu onu üzmez. 

• Güldüğü zaman sesi yükselmez. 

• Zulme uğradığında Allah onun intikamını 
alıncaya kadar sabreder. 

• Nefsi kendisinden dolayı ezadadır; insan-
lar kendisinden dolayı rahattadır. 

• Ahireti için nefsini yorar; insanları kendi 
nefsinden rahatlatır. 

• Uzak kaldığı bir kişiden uzaklaşması, za-
hitlik ve temizliktendir. 

• Yaklaştığı bir kişiye yaklaşması, yumu-
şaklık ve rahmettendir. 

• Uzaklaşması, kibir ve büyüklenmeden 
dolayı değildir; Yaklaşması da hilekârlık 
ve aldatma amacıyla değildir.

Ey İnsan! Söz ve Eylem Sırası Sende!

Artık ardına bakma, artık esaretin için fısıl-
danan vesvese ve desiselerden yüz çevir… 
Öncekilerin yanlışı sonrakilerin mazereti ola-
maz. Hakikat sabık olanın değil sadık olanındır. 
Sadece Rabbine dön yüzünü ve O’na doğru 
yol tut. İlmi, irfanı ve bürhanı hayatından 
eksik etme… Sabahları yeminlerinizi yine-
leyip dosdoğru çıktığınız yoldan akşam yay 
gibi eğri gelmeyin. Bunu kendinize ihanet 
bilin. Başkalarının ayıplarına göz dikecek 
kadar hakikatin avukatçılığını yapmayın. En 
büyük erdem, kendi söz ve eylemlerinizde-
ki devrimdedir. Önce kendi günahı, kendi 
hataları için ağlayanlar doğru yola adım at-

mışlar ve doğru yerden başlamışlar demek-
tir. Kendi nefsiyle meşgul olmak istikrarın ve 
dünyevileşmemenin bir numaralı panzehiri-
dir. Ve “İmana saray olan yüreğinizin kapısın-
da, şeytan’a ve şeytanlara karşı nöbet bekleyin! 
İç ve dış saldırganlara karşı tetikte olun! Veya: 
Cennete ulaşan yolda ulaştığınız son noktadan 
bir adım geri atmayın! Ey İman iddiasında bu-
lunanlar! İddianızı isbat için şu dört şeyi yapın; 
İmanınıza yönelik saldırılara karşı direnin. Di-
renişte dayanışın ve yarışın. Bir yangın kulesi 
nöbetçisi gibi müteyakkız olun. Sorumlu dav-
ranın ve firar etmeyin.” (M. İslâmoğlu, Hayat 
Kitabı Kur’an, s.142).

Ahiretin tarifsiz mutluluğunu, dünyanın ge-
çici metasına karşı değiştirmeyin. Doğru ola-
nı yanlışla, iyi olanı kötüyle değiştirmeyin. 
Yani hakkı batılla, hakikati hurafeyle, gerçek 
olanı sahte olanla değiştirmeyin!

Ey Paramparça Olan İnsan!

“Ey parçayı gören, parça parça yaşayan ve 
paramparça olan insan! Bütünü göremiyor-
sun, bir adım sonra başına neyin geleceğini 
bilemiyorsun, itiraf et! Bari gören ve bilen 
Allah’a inan ve O’na teslim ol!” (M. İslâmoğlu 
Hayat Kitabı Kur’an, s.815).



“ONLAR CEZA 

KORKUSUNDAN VE 

MÜKÂFAT ÜMİDİNDEN, 

ŞİDDETLİ RÜZGÂR 

ESTİĞİNDE TİTREYEN 

AĞAÇLAR GİBİ 

TİTRERLERDİ.” (HZ. ALİ)
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“Takvâ”, farklı açılardan pek çok tanımı 
olmakla birlikte, kısaca Allah’ın emir ve 

nehiylerine karşı sorumluluk bilincine den-
mekte; bu bilince sahip olan kimseler de 
“müttakî” diye isimlendirilmektedir. Bir kim-
se de bu sorumluluk bilincinin oluşması ve 
yerleşik bir hâl alabilmesi için, “haram”ları 
terk etmenin yanında “şüpheli” şeyleri de 
terketmek önem arzeder. Bu durum, Nu’mân 
İbni Beşîr kanalıyla rivayet edilen ve İslâm 
Dîni’nin özünü içerdiği söylenen beş hadis-
ten birinde şöyle ifadesini bulmuştur: 

“Helâller bellidir, haramlar bellidir. Bu iki-
sinin arasında, insanlardan pek çoğunun 
helâl mi, haram mı olduğunu bilmediği 
şüpheli hususlar vardır. Şüpheli hususlar-
dan kaçınanlar, dînini korumuş olur. Şüp-
heli konulardan sakınmayanlar ise gittikçe 
harama dalarlar. Tıpkı sürüsünü başkasına 
ait bir arazinin kenarında otlatan çoban 
gibi ki, onun her an bu araziye girme teh-
likesi vardır. Dikkat edin! Her hükümdârın 
girilmesi yasak bir arazisi vardır. Allah’ın 
girilmesi yasak olan arazisi de haram kıldı-
ğı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki, insan vücudun-
da küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et 
parçası iyi olursa, vücudun tamamı iyi olur. 
Şayet o bozuk olursa, bütün vücut bozulur. 
İşte bu et parçası kalptir” (Buhârî, Îman, 
39; Müslim, Müsâkât 107).

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Sünnet ve Takvâ

Takvâlı kalp hassasiyetini 

koruyabilmek için, takvâyı 

bütün hücrelerinde 

hissedeerek hayatının 

her safhasında ortaya 

koyan hz. Peygamber’in 

sünnetine ve nezih hayatına 

tabi olmak gerekir.

Özcan HIDIR 

Doç.Dr., Rotterdam İslam Üniversitesi
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Bu hadiste açıkça ifadesini bulduğu üzere, 
helâl mi haram mı olduğu ilk bakışta bili-
nemeyen şüpheli şeylerin terki ile kişinin 
dînini korunacağı ifade edilmiştir. Zira bir 
yanında haramlar diğer tarafında helâller 
bulunan şüpheli konular, kesin hatlarla bir-
birinden ayrılmadığı için bu şüpheli şeyler 
etrafında dolaşmak, kişiyi her an harama gö-
türebilecektir. Bunun ise kalpteki takvâ duy-
gusuna zarar vereceği âşikârdır. Zira şüpheli 
konulara yaklaşanlar, orasının hassas bölge 
olduğunu unutarak kesin çizgilerle yasak-
lanmış bölgelere kadar giderler ve sonunda 
kendilerini yasak konuların içinde bulurlar. 
Hâl böyle olunca da onlar iki açıdan peri-
şan olur; müslümanlar 
arasındaki değerlerini 
kaybederek insanların 
diline düşüp rezil olurlar 
ve haysiyetlerini yitirirler. 
Diğer taraftan onlar Allah 
Teâlâ’yı da gücendirir ve 
O’nun rızâsını kaybeder-
ler. 

Diğer taraftan hadisimiz-
de Hz. Peygamber, helâl, 
haram ve şüpheli olan konuları kalbinin 
insana gösterebileceğini bu anlamda kalbin 
her türlü maddî-manevî kir ve hastalıklar-
dan arınması gerektiğini hatırlatmaktadır. 
Yukarıdaki hadisimizle tam bir paralellik 
arzeden “Bir kulun gönlünün şüphelendiği bir 
işi bırakmadıkça gerçek takvâya ulaşamaz” 
(Buhîrî, Îman 1) hadisinin anlattığı da tasta-
mam budur. Ayrıca “Sana şüphe veren şeyi bı-
rak, şüphe vermeyene bak!” (Tirmizî, Kıyâmet 
60) hadisinde ifade edildiği üzere, mü’min 
ve müttakî kalbin bu şüpheli konulara ışık 
tutacağı açıktır.  

Şu halde yeterince âşikârdır ki, takvâ hayatı-
nı ve takvâlı kalp hassasiyetini koruyabilmek 
için, takvâyı bütün hücrelerinde hissederek 
hayatının her safhasında ortaya koyan ve “Si-
zin en müttakî olanınız benim” (Buhârî, Îman, 
13) buyuran, “Allah’ım! Senden hidâyet, takvâ, 

iffet ve gönül zenginliği isterim” duasını vird 
edinen, yolculuğa çıkanların istediği duaya 
zaman zaman, “azığın en hayırlısı takvâ azı-
ğıdır” âyetinden mülhem olarak “Allah sana 
takvâ azığı versin/nasip etsin” (Tirmizî, Deavât 
45) buyuran Hz. Peygamber’in sünnetine ve 
nezih hayatına tabi olmak kaçınılmaz ola-
caktır. Onun hadisleri ve sünneti yakından 
incelendiğinde, üzere, takvâ sahibi olmanın 
ölçüsü, şüpheli şeylerden kaçınmak, hatta 
yapılmasında sakınca olmayan bazı şeyler-
den de kaçınmak şeklinde çok hassas tutul-
muştur. Şu hadis buna işaret eder: 

“Bir kul, günaha girerim endişesi ile, yapıl-
ması sakıncalı olmayan bazı şeylerden bile 

uzak durmadıkça, ger-
çek müttakîlerin derece-

sine ulaşamaz” (Tirmizî, 
Kıyâmet, 19). 

Ayrıca insanın gönlünü 
tırmalayan ve başkalarının 
bilmesini arzu etmediği 
şey günah olarak tanıtıl-
dığına (Müslim, Birr 14) 
göre, müttakî bir müs-
lümanın, fiili bir tarafa, 

düşünce planında da kötülüklerden uzak 
durması gerektiği açıktır. Bunun anlamı, Ab-
dullah b. Ömer’in deyişiyle, kişinin, kalbini 
huzursuz eden şeyleri terk etmedikçe ger-
çek anlamda takvâ makamına ulaşamaması 
hâlidir (Buhârî, Îman 1). Büyük mutasav-
vıflardan Hâris el-Muhasibî de, “takvânın 
bedendeki tezâhürünün Allah’ın emirlerine 
bağlanıp yasaklarından kaçınmak; gönüldeki 
tezâhürünün ise, Allah’ın farzları hususunda 
hesaba çekileceğini bilip, nâfile ibadetleri 
sırf Allah için ihlâsla yapmak” olduğunusöy-
lemiştir. 

Demek ki Allah’a karşı takvâlı olabilmek 
için, acaba bunu yapsam mı yapmasam mı 
diye inasnı tereddüde düşüren ve kalbi-
ni rahatsız eden bazı davranışlardan uzak 
durmak gerekir. Bu titizliği gösterebilenler 

ABDULLAH B. ÖMER’İN 
DEYİŞİYLE, KİŞİ, 

KALBİNİ HUZURSUZ 
EDEN ŞEYLERİ TERK 
ETMEDİKÇE GERÇEK 

ANLAMDA TAKVÂ 
MAKAMINA ULAŞAMAZ.
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gerçek müttakîler, böyle bir hassasiyeti ol-
mayanlar ise takvâya asla erişemeyenlerdir. 
Kalbin maddî-manevî hastalık ve kirlerden 
temizlenmesinin birinci şartı ise onu helâl 
lokma ile beslemek ve kötü düşüncelerden 
arındırmaktır. Kalbin iyi ile kötüyü, şüphe-
li olanla yasak olanı ayırabilmesi buna bağ-
lıdır. Zira haram lokma ile beslenen kalp, 
zaman içinde takvâsını, saf ve duruluğunu 
kaybedecek ve bulanık hale gelecektir. Hat-
ta bir zaman sonra kararmaya başlayacaktır. 
Bu ise kalbin manevî olarak hastalanmasına, 
takvâsını ve ayırıcı özelliğini yitirmesine ve 
artık iyi ile kötüyü ayıramaz hale gelmesine 
yol açabilecektir. Böyle 
bir kalbi iyileştirmek, 
her daim Allah’ı anmak, 
her an o bilinçle yaşamak 
ve O’nun emirlerini tutup 
yasaklarından sakınmak-
la, kısaca kalbin takvâ 
kıvamına ermesiyle ancak 
mümkündür. “Unutmayın 
ki, kalpler, Allah’ı anarak 
huzura kavuşur” (er-Ra‘d, 
13/28) âyetinin de ifade 
ettiği gibi, bu aynı za-
manda kalbin huzura ka-
vuşmasıdır. Tefsîr-i Kebîr 
olarak da bilinen Mefatihu’l-Ğayb adlı önemli 
tefsirin sahibi Fahruddîn er-Râzî’nin ifade 
ettiği gibi bu hâl, gönlü Allah Teâlâ’ya karşı 
tezyîn etmektir. 

Şu halde takvânın temelinde “kalbî hassasi-
yet” veya “kalp hassasiyeti” vardır. Bu yönüyle 
takvâyı, kalpteki ihlâs ve niyyet ile mukâyese 
edebilmek de mümkün gözükmektedir. Do-
layısıyla nasıl kişinin kalbindeki niyet ve 
ihlâsı insanlarca bilinemiyorsa, bu kimsenin 
takvâ vasfı da, insanlar tarafından kesin ola-
rak bilinemez. Hz. Peygamber’in mü’minlere 
yaptığı bazı tavsiyelerden sonra ısrarla kalbi-
ne işaret ederek, “Takvâ işte buradadır” (Müs-
lim, Birr 32) buyurması, yapılan işlerde bu 
kalp hassasiyeti/takvâyı gözetip korumanın 

bıçak sırtı bir durum olduğuna işaret eder. 
Kalpteki bu takvâ hassasiyetini korumak, 
“Gücünüz yettiğince Allah’a karşı takvâ sahibi 
olun” (et-Tağâbün, 16) âyetinde buyurulduğu 
üzere, herkesin kendi gücü ve kulluk şuuru 
kadar olacaktır. Kalplerin içine bakma imka-
nı olmadığı için, kişinin kalbindeki bu has-
sasiyeti de sadece Allah Teâlâ bilir (Müslim, 
Îman 158) ve gerçek müttakîleri de sadece 
O mükâfaatlandırır (bk. Al-i İmran,115). Ay-
rıca onlara iyiyi kötüden ayıran bir anlayış 
kabiliyeti (el-Enfâl, 29) ve  “Kim Allah’a kar-
şı sorumluluk bilincine sahip olursa, Allah ona 
bir çıkış ve kurtuluş yolu gösterir” (et-Talâk, 3) 

âyetinde de buyurulduğu 
üzere, o kişiye çıkış yolu 
ve umulmadık rızık verir. 

Bu âyetle alakalı bir hadi-
sinde Hz. Peygamber, söz 
konusu âyeti kendisine 
düstur edinenlere kâfi ge-
leceğini (İbn Mâce, Zühd 
24) ifade etmiştir. Bunun 
anlamı, âyetin devamında 
gelen “Onu hiç bekleme-
diği yerden rızıklandırır” 
âyetininde ifadesini bul-
maktadır. Buna göre takvâlı 
olmak, kişi için hayattaki 

maddî-manevî sıkıntılardan kurtulmaya da 
en önemli vesilelerden biridir. 

Takvâ ile alakalı sünnette öne çıkan belki 
de en önemli özelliklerden biri, “Muhakkak 
ki Allah katında en üstününüz en müttakî ola-
nınızdır” âyetinin ifade ettiği gibi, takvânın 
yegâne üstünlük ölçüsü olarak ortaya kon-
masıdır. Ebû Hüreyre’nin naklettiği bir ha-
diste bazı insanlar Resûlüllah’a,

-Ey Allah’ın Resûlü! İnsanların en şereflisi 
kimdir? diye sordular. Resûl-i Ekrem:

-“Allah’ karşı sorumluluklarının en fazla bi-
lincinde olanlardır” buyurdu. 

-Ey Allah’ın Resûlü! Biz bunu sormuyo-
ruz, dediler. 

TAKVÂ İLE ALAKALI 

HADİSLER 

İNCELENDİĞİNDE, 

KULUN NEFSİNİ 

MUHÂSEBE ALTINA 

ALMADAN TAKVÂYA 

ULAŞAMAYACAĞI 

HABER 

VERİLMEKTEDİR.
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-“O halde, Allah’ın halîli (İbrahim)’in oğlu, 
Allah’ın nebîsi (İshak)’ın oğlu, Allah’ın nebîsi 
(Yakup)’un oğlu, Allah’ın nebîsi Yusuf’tur.”

-Ey Allah’ın Resûlü! Biz bunu da sormu-
yoruz, dediler. 

-“O halde siz benden Arap kabilelerini soru-
yorsunuz. Bilin ki, Câhiliye döneminde ha-
yırlı (şerefli) olanlar, şayet dinî hükümlerini 
iyice hazmederlerse, İslâm’da da en hayırlı-
lardır” buyurdu (Buhârî, Enbiyâ, 8, 14). 

Bu hadiste bizi esas ilgilendiren kısım, Hz. 
Peygamber’in takvânın yegane üstünlük öl-
çüsü olarak takdim ettiği ilk kısımdır. Buna 
göre soy, nesep, mal ve makamın bir değer 
olabilmesi tamamen takvâ ile desteklen-
mesine bağlıdır. Böyle olduğunda ise zaten 
soyun-sopun, malın mülkün ve makamın 
önemi kalmayacaktır. Buradan bakıldığında 
Resûlüllah’ın burada verdiği üç cevap da as-
lında “takvâ” merkezli olmaktadır. 

Öte yandan takvâ ile alakalı diğer hadisler 
genel anlamda gözden geçirildiğinde Al-
lah Teâlâ’nın, O’na ortak koşmayan ve O’na 
karşı sorumluluğunun bilincinde olanları 
(müttakîler) bağışlayacağı (İbn Mâce, Zühd 
35), takvâlı kulunu seveceği (Müslim, Zühd 
11), kulun da nefsini muhâsebe altına alma-
dan takvâya ulaşamayacağı (Tirmizî, Kıyâmet 
25) haber verilmektedir. Ayrıca takvâ’nın, 
“...İnsanlardan bana en yakın olanlar, nerede 
olursa olsun Allah’a karşı sorumluluklarının 
bilincinde olanlardır” (Ahmed, Müsned, V, 
235) hadisinde buyurulduğu üzere, Allah 
Resûlü’ne en yakın olmaya ve neticede cen-
nete girmeye vesile olacağı (Tirmizî, Cum’a 
80) da ifade edilmektedir. “İnsanları cennete 
götürecek en önemli şey nedir” sorusuna Hz. 
Peygamber, 

-“Allah’a karşı sorumlulukların bilincinde ol-
mak (takvâ) ve güzel ahlâktır” (Tirmizî, Birr 
62) diye cevap vermiştir.  

Şu halde bu hadise göre, kulun Cenâb-ı 
Hakk’a gösterdiği üstün saygı ve sorumluluk 

bilinci ile insanların karşılıklı ilişkilerinde en 
önemli ölçülerden olan güzel ahlâk, cennete 
girmeye vesile olan iki önemli haslet olmak-
tadır. Esasen İslâm medenieyeti de bu doğ-
rultuda şekillenmiştir. Zira İslâm medeniye-
tin temelinde öncelikle, Allah’a, peygamber-
lere, dîne, kutsala saygı (ta’zim) vardır. Daha 
sonra da, ilme-âlime/bilene, hak ve adalete, 
emanete, diriye/insana, ölüye ve ölüme, 
özel hayata, söze, ana-baba-akraba ve konu-
komşuya, yaşa ve yaşlıya, kadınlara ve eşe, 
yola ve yolcuya, bugünün küçükleri yarının 
büyükleri olan çocuklara, yetime-öksüze-
muhtaca, işe-emeğe, hizmet ve ikrama, 
tabiata-doğaya-yabani hayata, vakit ve zama-
na nezaket gösterme ve saygı vardır. Kısaca 
İslâm medeniyeti, özü itibari ile herkesin ve 
her şeyin hukukuna saygı (ta’zim) ve riâyettir. 
Bir başka ifadeyle Allah Teâlâ’ya saygı ve yara-
tılanlara şefkat, merhamet, nezâket, medenî 
davranış ve muhabbettir. Zira İslâm Dîni’nin 
esası, Allah’ın emirlerine yönelik takvâ/saygı 
ve hürmet (ta’zîm li-emrillâh) ve yaratan’dan 
dolayı yaratılanlara güzel ahlâk, saygı, şefkat 
ve merhamet (ta’zîm alâ-halkillâh)tir. Bütün 
varlıklara nezâket, saygı ve hürmet duygu-
suyla yaklaşmak, aynı zamanda Allah’a karşı 
sorumluluk bilincinin, saygının ve hürmetin 
önemli bir gereğidir. 

Netice olarak Hz. Peygamber’in Sünnet’inde 
takvâ, sünnetin mahiyetiyle tam bir uyum 
içinde, Kur’an’daki ilgili âyetlerin tefsiri ve 
açılımı mahiyetindedir. Bu meyanda kalbin-
de “Allah’a karşı sorumluluk bilinci ve has-
sasiyeti (takvâ)” olan ve buna göre hayatını 
düzenleyen kişi (müttakî), dünyada huzurlu 
bir hayat sürecek; âhirtte de cennete girecek 
ve Allah Resûlü’nün yakınında olacaktır.
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ur’an’ın önemle üzerinde durduğu kav-
ramların başında gelen takva; sözlükte 

korunmak, sakınmak, korkmak, kuvvetli bir 
himayeye girmek, korumaya almak gibi an-
lamlara gelir.

İslam terminolojisinde ise takva; Allah’ın 
emirlerine saygı göstermek ve bu emirleri ti-
tizlikle yerine getirmek; haramlardan şiddetle 
sakınıp bu haramları işlemekten kaçınmak; 
Allah’a karşı kulluk ve sorumluluk bilinciyle 
hareket etmektir. 

Bir diğer terminolojik tanımla takva; Allah’a 
ve iman esaslarına iman edip Allah’ın emirleri-
ne ve yasaklarına uyarak O’na karşı gelmekten 
sakınmak; her şeyiyle Allah’a yönelip O’nun 
himayesine girmek, O’na saygı ve tâzimde bu-
lunmak; dünyada ve ahirette insana zarar ve-
recek, ilahî azaba sebep olacak her türlü söz, 
eylem ve davranışlardan kaçınmaktır.

Ayrıca takva; Allah’a karşı duyulan derin bir 
saygıyı ve bu saygının gereği olarak Allah’ın 
rızasını ve sevgisini kaybetme endişesinden 
kaynaklanan korku anlamına da gelmektedir. 
Takva sahibi mümine “muttakî” denir. 

Kur’an-ı Kerim’de takva kavramı üç mertebe-
de zikredilmiştir:

1- Ebedî olarak cehennem azabından korun-
mak için Allah’a ortak koşmaktan, küfür ve 
nifaktan korunarak kâmil bir imana sahip ol-
mak: 

Fetih Sûresi’nin 26. âyetinde geçen takva 
kelimesi ifadesi bu anlamdadır: “Allah da, 

K

İ N C E L E M E

Kur’an’da Takva Kavramı ve 
Muttakîlerin Özellikleri

TAKVA, İNSANIN HEM 

İNANCINI HEM DE 

İBADETLERİNİ; SÖZ, FİİL 

VE DAVRANIŞLARINI 

İFADE EDER. 

Mehmet DERİ
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Rasûlüne ve müminlere sükûnet ve güvenini 
indirdi. Onları takva kelimesine bağladı.” 

Âyette geçen takva kelimesi; kelime-i şehâdet, 
kelime-i tevhiddir. Nitekim Hz. Peygam-
ber (s) takva kelimesini, “lâ ilâhe illallah= 
Allah’tan başka ilâh yoktur” diye tefsir et-
miştir (Tirmizî, Tefsir, 48; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, 5/138).

2- Kişinin iman sahibi olduktan sonra büyük 
günahları işlemekten, küçük günahlarda ıs-
rar etmekten kendisini alıkoyarak emredilen 
farzları ve diğer dinî vecibelerini yerine ge-
tirmesi, günahlardan/haramlardan ve diğer 
yasaklardan kaçınması: 

Bu hususla ilgili ola-
rak A’raf Sûresi’nin 96. 
âyetinde: “Kendilerine 
peygamberler gönderdi-
ğimiz memleketlerin hal-
kı iman etseler ve takva 
sahibi olsalardı elbette 
onların üstüne gökten ve 
yerden nice bereket kapı-
ları açardık. Fakat onlar peygamberlerimizi 
ve âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları iş-
ledikleri günahlar sebebiyle cezalandırdık.” 
buyruluyor (Ayrıca bakınız: Bakara, 2/103 ve 
Âl-i İmrân, 3/179). 

3- İnsanın bütün benliği ile Allah’a yönel-
mesi, kişiyi Allah’tan alıkoyacak her şeyden 
uzak durması (mâsiva)dır. Takvanın en üst 
derecesi budur. 

Bu hususla ilgili olarak Âl-i İmrân Sûresi’nin 
102. âyetinde: “Ey iman edenler! Allah’tan, 
O’na yaraşır bir şekilde korkun ve ancak 
Müslümanlar olarak can verin” buyrulmak-
tadır (Ayrıca bakınız: Teğabün, 64/16).

Takvanın bu üç mertebesi, Mâide Sûresi’nin 
93. âyetinde bir arada zikredilmiştir: “İman 
eden ve salih amel işleyenlere, hakkıyla sa-
kınıp (takva ile hareket edip) iman ettikleri 
ve salih amel işledikleri, sonra yine hakkıyla 
sakınıp (takva ile hareket edip) iman ettikle-
ri, sonra da hakkıyla sakınıp (takva ile hare-
ket edip) yaptıklarını, ellerinden geldiğince 

güzel yaptıkları takdirde, (haram kılınmadan 
önce) tattıklarından/yediklerinden dolayı 
günah yoktur. (Önemli olan inandıktan son-
ra iman ve iyi amelde sebattır). Allah iyi ve 
güzel yapanları sever.” 

Görüldüğü gibi bu âyette iman ve salih amel 
iki kere ve takva üç mertebe olarak zikredil-
miştir. İnsanın iman edip şirkten korunması 
mahiyetinde olan ilk mertebe kişinin kendi 
nefsi ve vicdanı arasında olan bir takvadır. 
İkincisi, insanın kendisi ile diğer insanlar 
arasındaki hususlarla ilgili olan takvadır ve 
üçüncüsü de, insanın kendisi ile Allah ara-
sındaki takvası ve imanıdır. Bu âyette takva-
nın bu üçüncü derecesi, ihsan olarak zikre-

dilmiştir.

Takva, insanın hem inanç 
yönünü hem de inancı 
gereği yapması gereken 
kulluk görevlerini ve iba-
detlerini, salih amellerini, 
ahlakını, söz, fiil ve davra-
nışlarını ifade eder. Takva, 

bir kalp eylemi olup insanın imanını olgun-
laştırır, ahlakını güzelleştirir. Allah’a olan 
itaatini ve şükrünü artırır, her an Allah’ı zik-
rederek O’nu asla unutmamasını sağlar. Bu 
bağlamda takva, insanın hem dünyasına hem 
de ahiretine yön vererek dünyada ve ahirette 
huzurunu ve kurtuluşunu sağlar. 

Takva, insanın bütün işlerinde helale, 
meşrûya, doğruya uygun hareket etmesi; 
haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınma-
sıdır. Nitekim ilgili bir hadiste de şöyle buy-
rulmuştur: “Helal bellidir, haram da bellidir, 
aralarında ise, insanların çoğunun bilmediği 
şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden 
sakınırsa, hem dinini, hem de ırzını temize 
çıkarmış olur. Kim de şüpheli şeylere dü-
şerse, harama düşmüş olur. Tıpkı sürüsünü 
yasak bölgenin etrafında otlatan çoban gibi 
ki, hayvanları her an oraya girebilir. Dikkat 
edin, her melikin bir yasak bölgesi vardır. 
Dikkat edin, Allah’ın yasak bölgesi de haram-
larıdır.” (Buhârî, İman, 39, Büyû, 2; Müslim, 
Müsâkât, 107; Ebû Davud, Büyû, 3; Tirmizî, 

TAKVA, BİR KALP EYLEMİ 

OLUP İNSANIN İMANINI 

OLGUNLAŞTIRIR, AHLA-

KINI GÜZELLEŞTİRİR.
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Büyû, 1; Nesâî, Büyû, 2; İbni Mâce, Fiten, 
14; İbni Hanbel, 4/269, 271).

Bu hadiste de görüldüğü gibi takvada aslo-
lan, helaller ve haramlar konusunda hassas 
olmak; harama düşme endişesiyle şüpheli 
şeylerden uzak durmaktır ki, buna “verâ” di-
yoruz. Verâ, insanın Allah’a olan imanını ar-
tırıp O’na yaklaşmasını/yakınlaşmasını sağ-
lar. Ahirette de hesabının kolay olup ebedî 
mükâfatı kazanmasına vesile olur. 

İslam’da renk, ırk, dil, etnik yapı, coğrafî 
bölge, mevkii, makam vb şeyler üstünlük 
sebebi sayılmamış, üstünlüğün ancak tak-
vada olduğu bildirilmiştir. Nitekim Kur’an-ı 
Kerim’de takva üstünlüğü 
şöyle ifade edilmektedir: 
“Ey insanlar! Gerçekten, 
biz sizi bir erkek ve bir di-
şiden yarattık. Birbirinizi 
tanımanız ve tanışmanız 
için sizi halklara ve kabile-
lere ayırdık. Şüphesiz, Al-
lah katında sizin en üstün 
(kerim) olanınız takvaca 
en ileride olanınızdır. Şüp-
hesiz Allah bilendir, ha-
berdar olandır.” (Hucurât, 
49/13)

En büyük örneğimiz olan Peygamberimiz (s) 
de: “Arab’ın Acem’e (Arap olmayana) Acem’in 
de Arab’a; beyazın siyaha (yani beyaz ırkın 
siyaha) hiç bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük 
ancak takva iledir” (Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, 5/411) buyurarak üstünlüğün ancak 
takva ile olduğunu bildirmiştir.

Bir diğer hadiste de: “Ey Allah’ın kulları! 
Allah’ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müs-
lüman Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet 
etmez, zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, 
onu tahkir etmez. Kişiye şer olarak, Müslü-
man kardeşini tahkir etmesi yeterlidir. Her 
Müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer Müslü-
mana haramdır. Allah sizin sûretlerinize ve 
kalıblarınıza bakmaz, fakat kalplerinize ve 
amellerinize bakar. Takva buradadır -eliy-

le göğsünü işaret etti- Sakın ha! Birinizin 
satışı üzerine satış yapmayın. Ey Allah’ın 
kulları kardeş olun. Bir Müslümanın karde-
şine üç günden fazla küsmesi helâl olmaz.” 
(Buhârî, Nikâh, 45; Edeb, 57- 58; Feraiz, 2; 
Müslim, Birr, 28-34; Ebû Davud, Edeb, 40, 
56; Tirmizî, Birr, 18; İbni Hanbel, 2/325) 
Rasûlullah (s) “takva buradadır” sözünü üç/3 
defa tekrar etmiş ve her defasında da müba-
rek eliyle göğsünü işaret etmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de Muttakîlerin Özellikleri 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, 
muttakîlerin birçok vasıflarını/özelliklerini 
bildirmiştir. Biz bunlardan bazılarını sırala-

mak istiyoruz:

Muttakiler; Allah’a, me-
leklerine, kitaplarına, 
peygamberlerine, ahiret 
gününe iman eden (Ba-
kara, 2/4, 177), gayba 
iman eden (Bakara, 2/3) 
namazlarını kılan (Ba-
kara, 2/3, 177; En’am, 
6/72), zekâtlarını veren 
(Bakara, 2/177; Zâriyât, 
51/19), Allah yolun-
da infak eden (Bakara, 

2/3, 177; Âl-i İmrân, 3/17, 134; Zâriyât, 
51/19; Teğabün,64/16), Allah’a, Rasûlü’ne 
ve Kur’an’a itaat eden (Âl-i İmran, 3/172; 
En’âm, 6/155; Enfâl, 8/1;Nur, 24/52), Allah 
yolunda canlarıyla ve mallarıyla cihad eden 
(Tevbe, 9/44, 123), Allah için iyilik yapan 
(Âl-i İmrân, 3/134; Yusuf, 12/90; Meryem, 
19/60-61), geceleri az uyuyup seher vaktin-
de dua/ibadet ederek Allah’tan af ve mağfiret 
dileyen (Âl-i İmrân, 3/17; Zâriyât, 51/17-
18), öfkelendikleri zaman öfkelerine sahip 
olup affedici davranan (Âl-i İmrân, 3/134) 
söz verdikleri zaman ahitlerini yerine geti-
ren (Bakara, 2/177; Âl-i İmrân, 3/76; Tev-
be, 9/7), sabır ehli olan (Bakara, 2/177; Âl-i 
İmrân, 3/17, 120, 200), günah işlediklerinde 
hemen tevbe eden, günahlarında/hataların-
da bile bile ısrar etmeyen (Âl-i İmrân, 3/17, 
135), dosdoğru ve sâdık olan (Bakara, 2/177; 

İSLAM’DA RENK, IRK, DİL, 

ETNİK YAPI, COĞRAFÎ 

BÖLGE, MEVKİ, MAKAM 

VB. UNSURLAR ÜSTÜN-
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Âl-i İmrân, 3/17; Tevbe, 9/7), Rabblerinden 
korkan ve saygıyla boyun büken (Âl-i İmrân, 
3/17; Enbiyâ, 21/49; Kaf, 50/33), hidayet/
kurtuluş üzere olan (Bakara, 2/5), âdil olan 
(Mâide, 5/8), dünyada ve ahirette birbirle-
rinin dostu olan (Zuhrûf, 43/67), bütün iş-
lerinin salih amel olmasını isteyen ve salih 
ameller işleyen (Mâide, 5/93; Zâriyât, 51/16; 
Meryem, 19/60-61) kalb-i selim sahibi (Kaf, 
50/33) kimselerdir. 

Yukarıda sıraladığımız muttakîlerin özellik-
lerini anlatan âyetleri incelediğimizde tak-
vanın İslam’da, sadece ideal bir mümin tipi 
değil aynı zamanda ideal bir toplum yapısı 
oluşturmaya yönelik olduğunu da görürüz. 
Takvanın bu kadar geniş bir çerçevede kulla-
nılmasını göz önünde bulundurursak Allah 
Teâlâ’nın huzurlu ve güvenli bir İslam top-
lumunun inşasına yönelik ilahî emirlerinin 
ve bu alandaki kurallara yönelik ilahî tek-
liflerinin, takva kavramının zengin ve geniş 
muhtevası içinde yer aldığını söyleyebiliriz. 
Bu bağlamda takva ile ilgili ilahî emirler ve 
hükümler, beraber ve birlikte yaşamayı, top-
lumsal huzuru ve barışı sağlamayı amaçla-
maktadır. 

İslam toplumunda, ilahî emirlere ve hüküm-
lere dikkat etmeyerek fitne ve fesadın yayıl-
masına, toplumsal huzurun, güvenin ve barı-
şın bozulmasına neden olan kimseler, genel-
likle takvadan nasibi olmayan kimselerdir. 
Muttakîler ise; Allah Teâlâ’nın koymuş oldu-
ğu ilahî emirlere ve hükümlere riayet ederek 
huzurlu ve güvenli bir toplumun inşasında 
çok önemli rol oynarlar.

Sonuç olarak söylemek gerekirse; Kur’an-ı 
Kerim’in üzerinde önemle durduğu kav-
ramların başında takva kavramı gelmekte-
dir. Takva, müminlerin temel vasıflarından 
biri olup Allah Teâlâ birçok âyet-i kerimede 
muttakî kullarını övmekte, huzurun ve kur-
tuluşun ancak takva ile mümkün olduğunu 
bildirmektedir.
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Giriş

Takva ve türevleri, korumak (İbn Man-
zur, XV/401, Râzî, 1996/733), himaye etmek 
(Zebîdî, XL/226) ve az söz anlamlarına gel-
mekte olup tüm hayırlar takvada mevcuttur 
ve o önceki toplumlara da sonrakilere de Al-
lahu Teâlâ’nın vasiyetidir (Kurtubi, I/1:157). 
Takva’nın ism-i fail formu olan muttaki (Ze-
mahşeri, I/45), raculun taqiyyun gibi (Kurtubi, 
I/1:158) (Allahu Teâlâ’dan) korkan kişiyi (İbn 
Kesir, VI/57) betimler. Zıt anlamlısı fücurdur 
(Zülaloğlu, 2010/707). Muttakiler farzları ye-
rine getirip, isyan etmekten de uzak durarak 
Allahu Teala’nın cezalandırmasından sakınan 
kimselerdir (Taberi, XXIII/552). Kur’an’da 
takva sahiplerinin özellikleri şu ayette gayet 
belirgindir: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı ta-
rafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin 
yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, 
kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, ye-
timlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere 
ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, 
zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini 
yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanla-
rında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları ta-
şıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır!” (Bakara, 
2/177).

Kimin takva sahibi ve faziletli olacağına ka-
rar veren Allah’ın iradesidir.1 O’nun kararları, 

1 Kastedilen takvalı olma niyetimizin bile Allahu Teâlâ tara-
fından şekillendirildiği ise bu doğru değildir. Aksi takdirde 
ahirette ceza ve ödülün muhatabı olmamız anlamlı olmaz.
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İLİŞKİ KURMAKTADIR.
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ilme dayalıdır. Kimin faziletli bir hayat ya-
şama arzusunda olduğunu ve kimin günah 
dolu bir hayatın cezbesine kapıldığını tek 
bilen O’dur. Allah, kişinin en gizli konuş-
masını bile işitir ve zihninden geçen her 
şeyden de haberdardır. İşte bu doğrudan 
bilgisi nedeniyle Allah kime takva ve fazilet 
nimeti vereceğini ve kimi de terk edeceğine 
kendisi karar verir (Mevdudî, III/457). Bu 
yazıda Ebu’l A’lâ Mevdudî’nin (1903-1979) 
Tefhîmu’l-Kur’an adlı eserinde nafilelerle sı-
nırlı olmayan aksine hayatımızın her alanıy-
la ilişkili olan takva kavramı üzerine yapılan 
yorumların bir kısmını ele alacağız.

Takva ve Örtü

Elbise sadece ayıp yerle-
ri örten bedeni koruyan 
ve süsleyen bir unsur de-
ğil aynı zamanda insanı 
takva sahibi kılan bir araç 
olarak görülmelidir: “Ey 
Âdemoğulları, şeytan, anne 
ve babanızın çirkin yerlerini 
kendilerine göstermek için, 
elbiselerini sıyırtarak, onları 
cennetten çıkardığı gibi sakın 
sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve ta-
raftarları, (kendilerini göremeyeceğiniz yer-
den) sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytan-
ları, inanmayacakların dostları kıldık.” (Araf, 
7/27). Giyilen elbiseler, gizlenmesi gereken 
kısımları kapatacak şekilde olmalı ve kişinin 
durumu gözönünde tutularak ne çok pahalı, 
ne de çok pejmurde olmalı, ne büyüklenme 
ve kendini beğenmenin bir tezahürü olmalı 
ve ne de riyakâr bir hava taşımalıdır. Dahası 
dindar bir giyim, erkeğin kadın kıyafeti ve 
benzerlerini (kadının da tersini) giymeme-
sini ve bu konuda Müslüman olmayanları 
taklit etmemeyi gerektirmektedir. Çünkü, 
yalnız Allah’ın hidayetine inanan ve uyanlar, 
istenen takvaya erişebilirler. Fakat Allah’ın 
hidayetini kabul etmeyip şeytanları rehber 
edinenler diğer konularda da olduğu gibi 
burada da nice yanlışlara düçar kılınırlar 
(Mevdudî, II/25).

Takva ve Vesvese

Allah’tan korkan ve samimiyetle günahtan sa-
kınan kimseler, kalplerine kötü bir düşünce 
geldiğinde ve bu düşünce vicdanlarını rahatsız 
ettiğinde ve yüreklerinde acısını hissettikle-
rinde derhal, Allah’tan şeytanın kandırmaları-
na karşı kendilerini korumasını isteyecek du-
yarlılığa sahiptirler: “Şüphe yok ki Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir 
vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler (der-
hal Allah’ı hatırlarlar da) sonra hemen gözlerini 
açarlar. (şeytanın) Kardeşleri ise, onları sapıklı-
ğa sürükler, sonra peşlerini bırakmazlar.” (Araf, 
7/201-202). Muttakiler ayette kastedilen tür-
den kötü düşüncelere, kötü arzulara ve kötü 

niyetlere alışkın insanlar 
değillerdir, bu hususlar 
onların fıtratlarına, ta-

biatlarına yabancıdır. Bu 
gibi düşüncelerin akıl-
larına girdiğini fark eder 
etmez, hemen akılları 
başlarına gelir, vicdanları 
bu kötü düşünceleri tanır 
ve sonra da kalplerini bu 
gibi kötü şeylerden te-
mizlemesi için şeytandan 

Allah’a sığınırlar. Bunlara karşılık ne Allah’tan 
korkan ve ne de günahlardan kaçınmayı ar-
zulayanlar ve kardeşleri olarak da şeytanları 
seçenler, kalplerinde herhangi bir anormallik 
hissetmeden, habis fikir ve maksatları besle-
meye devam edip giderler. Ta ki artık temiz 
hiçbir duyguya kalplerinde yer kalmayıncaya 
kadar. Vakti gelince de bu kirli düşünceler 
pratikte tezahür ederek dünya hayatında ken-
dilerini yer yer gösterirler (Mevdudî, II/120). 
Mevdudî’nin muttakilere kötü düşünce, arzu 
ve niyetlerin yabancı olduğunu söylemesi 
-kastettiği bu tür şeylerden onların beri ol-
duğu ise- abartılı görünmektedir. Çünkü im-
tihanın bir gereği olarak muttakilerin aklına 
da bu kötü şeyler gelir. Onlara düşen o kötü 
şeyleri sistemleştirmemek ve uygulamaya 
koymamaktır. 

MÜMİNLERİN 
İNSANLARDAN 

KORKU DUYMASI, 
KALPLERİNDEN 

ALLAH KORKUSUNU 
SİLECEK DÜZEYDE 

OLMAMALIDIR. 
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Takva ve Zafer

Takva ehli hak düşmanlarıyla olan mücade-
lelerinde ilk elde başarısızlığa uğrasalar bile 
sonunda mutlaka zafere ulaşacaklardır: Bu 
ilahi bir kanundur: “İşte bunlar gayb haber-
lerindendir. Bunları sana vahiyle bildiriyoruz. 
Bundan önce bunları ne sen bilirdin, ne de kav-
min. O halde sabret, akıbet muhakkak muttaki-
lerindir.” (Hud, 11/49). Yani, Hz. Peygamber 
(s) ve ashabı bu çatışmadan, tıpkı Hz. Nuh2 
ve izleyicilerinin çıktığı gibi, başarıyla çıka-
caktır. Bu yüzden maruz kaldıkları sıkıntı-
lara sabırla göğüs germeli, yollarında karşı-
laştıkları engellere sebatla direnmeli, düş-
manlarının geçici başarıları yüzünden asla 
dirençlerini yitirmeme-
lidirler. Eğer muttaki 
olur, sağlam dururlarsa 
tıpkı Hz. Nuh ve onun 
tarafında yer alanlar gibi 
kesinlikle felaha erecek-
lerdir (Mevdudî, II/375). 
Takva sahipleri için Allah 
yeterlidir. Allah’a tam bir 
imanla bağlandıkları ve 
bütün güçleriyle bâtıla 
karşı savaştıkları sürece, 
başka hiç bir desteğe ihti-
yaç duymazlar (Mevdudî, 
III/525).

Dünya hayatındaki başarı ve mutluluk, Al-
lah katındaki kurtuluş ve başarı için bir 
ölçü değildir. Eğer kişi veya kişiler dünyada 
zengin, güçlü ve refah içindeyse, bu hiçbir 
zaman onların Allah’ın sevgili kulları oldu-
ğu anlamına gelmez. Aynı şekilde, diğerleri-
nin yoksulluğu ve başlarına gelen felaketler, 
Allah’ın onlardan razı olmadığının bir delili 
değildir. Gerçek ölçü iman ve takvadır. Hz. 
Peygamber’in (s) düşmanları, zenginlikleri 
dolayısıyla Allah’ın ve tanrılarının kendile-
rinden razı oldukları inancına kapılan Mek-
ke ileri gelenleri (ve onların izleyicileri) oldu-

2 Kur'an’de Hz. Nuh’un risalet mücadelesini konusunda 
Meydânî’nin Nuh (a) ve Kavmuhu fî Kur'ani’l-Mecîd adlı 
eseri kayda değerdir.

ğundan, bu açıklama gerekliydi. Öte yandan 
onlar, Hz. Muhammed (s) ve onun tarafında 
yer alanlar yoksul ve çaresiz bir durumda 
oldukları gerçeğinden hareketle, Allah’ın on-
lardan razı olmadığını ve tanrılarının da on-
ları lanetlediğini iddia ediyorlardı (Mevdudî, 
III/362).

Takva ve İftiraya Karşı Tavır

Hz. Peygamber (s)’in eşi Hz. Ayşe’ye iftira 
atıldığı zaman müminlerin ne yapmaları ge-
rektiği konusu Kur’an’da şöyle belirtilmek-
tedir: “Erkek ve kadın müminlerin, bu iftirayı 
işittiklerinde kendi vicdanları ile hüsn-i zanda 
bulunup da, ‘Bu apaçık bir iftiradır.’ demele-
ri gerekmez miydi?” (Nur, 24/12). Yani, bu 

suçlamanın hesaba gelir 
hiçbir yanı yoktu, Müs-
lümanlar, bunu oracıkta 

reddetmeli, sonra da söy-
lenenlerin yalan ve sahte 
olduğunu anlamalıydılar. 
Acaba niçin Hz. Peygam-
ber (s) ve Hz. Ebu Bekir 
bunu daha ilk günde red-
detmediler? Cevap ola-
rak şu söylenebilir: Koca 
ve babanın durumu di-
ğer insanlarınkinden çok 
farklıdır. Her ne kadar hiç 

kimse bir kadını kocasından daha iyi tanıya-
mazsa da ve takva sahibi bir koca öteki be-
rikinin suçlamasıyla faziletli ve takva sahibi 
karısından şüphelenmezse de, karısı suçlan-
dığı zaman ne olursa olsun koca zor duru-
ma düşer. Bunu iftira olarak hemen reddetse 
bile, suçlayanlar dinlemez. Üstelik, kadının 
zeki olduğunu ve öyle olmadığı halde fazilet-
li ve takvalı görünerek kocasını kandırdığını 
söylerler. Anne-babanın karşı karşıya olduğu 
durum da aşağı-yukarı böyledir. Suçlamanın 
açıkça yalan olduğunu bilseler bile, “Kızımız 
temizdir.” diyerek iftirayı silip atamazlar. Hz. 
Peygamber (s), Hz. Ebu Bekir ve eşi Ümmü 
Ruman’ın başına gelen buydu, yoksa onlar 
Hz. Aişe’nin karakterinden şüphe ediyor de-
ğillerdi (Mevdudî, III/454-455).

ZALİMLERİN 
MÜMİNLERE 

YAPABİLECEĞİ 
KÖTÜLÜKLER BU 

DÜNYA HAYATI İLE 
SINIRLIDIR. OYSA 

ALLAH ONLARA EBEDİ 
BİR AZAP YÜKLEME 
GÜCÜNE SAHİPTİR. 
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Takva ve Hilafet

Hilafetin türediği khalefe fiili ve türevleri, 
yetkiyi başkasına devretmek Firuzâbâdî, 
1995/727), öncenin zıddı, ardından (gelen), 
sırt, (İbn Manzur, IX/82), geriye kalan, ma-
kamını devralan (Zebîdî, XXIII/241-245) 
anlamlarına gelmektedir. Allah’ı hâkimiyetin 
mutlak ve tek sahibi kabul ederek, O’nun ver-
diği güç ve yetkiyi O’nun koyduğu yasalara 
uygunluk içinde kullanan yalnızca dindar ve 
takva sahibi bir mümin halife olabilir3 çünkü 
yalnızca o, hilâfetin sorumluluklarını gerçek 
anlamda, yüklenebilir: 
“Allah, sizlerden iman edip 
iyi davranışlarda bulunan-
lara, kendilerinden önceki-
leri sahip ve hâkim kıldığı 
gibi, kendilerini de yeryüzü-
ne sahip ve hâkim kılacağı-
nı, onlar için beğenip seçtiği 
dini (İslâm’ı) onların iyiliği-
ne yerleştirip koruyacağını 
ve geçirdikleri korku döne-
minden sonra, bunun yerine 
onlara güven sağlayacağnı 
vaat etti. Çünkü onlar bana 
kulluk ederler. Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. 
Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bun-
lar asıl büyük günahkârlardır.” (Nur, 24/55.) 
Bir kâfir ve günahkâr halife olamaz, olsa olsa 
Allah’a asi olur, çünkü Allah’ın verdiği güç 
ve yetkiyi, yine O’nun bahşettiği topraklarda 
O’na itaatsizlik etmekle kötüye kullanır. Şim-
di, bu ayeti okuyan kimsenin, burada hilâfet 
kelimesinin Allah’a vekâletin sorumlulukla-
rını salt fizikî kanunlara göre değil, Allah’ın 
kanunlarına uygun olarak yerine getiren 
hükümet anlamında kullanıldığına şüphesi 
olmayacaktır.4 Bu yüzden, bırakın kâfirleri, 

3 Mevdudi’ye göre insan Allahu Teâlâ’nın halifesidir (I/15; 
II/17, 103, 537, 539; III/257). Hâlbuki Kur'an-ı Kerim’in 
hiçbir yerinde buna mesned olacak bir terkip kullanılma-
mıştır. İnsan Allah’ın değil yeryüzünün halifesidir bkz. 
Şimşek, 1997: 549-561.

4 İnsanı Allah’ın halifesi görenlerin Mevdudi’nin yaklaşımına 
benzer şekilde, “yerine halife olunan kişinin mutlaka ölme-
si, orada hazır bulunması veya aciz olmasının gerekmediği, 
tazim ve teşrif için de başkasının O’na halife olabileceği” 
şeklindeki ifadeleri, herhangi bir dayanaktan yoksundur 

dilleriyle Müslüman olduklarını söyleyen 
münafıklar bile Allah’ın vaadinin kapsamı 
dışındadır. Yine bu yüzden, gerçek ve takva 
sahibi müminlerin bu vaade layık oldukla-
rı ifade edilmekte, hilâfetin kurulmasının, 
Allah’ın razı olduğu din olan İslâm’ın sağlam 
temeller üzerinde kurulup, yerleşmesiyle so-
nuçlanacağı vurgulanmaktadır. Bu nimeti ka-
zanmak için ileri sürülen şart da, müminlerin 
her türlü şirkten kaçınarak, imanlarında ve 
Allah’a bağlılıklarında sağlam durmaları ge-
rektiği şeklindedir (Mevdudî, III/498-499).

Vurgulanması gereken 
bir diğer nokta da, bu 
vaadin doğrudan muha-

taplarının Hz. Peygamber 
(s) zamanında yaşayan 
Müslümanlar ve dolaylı 
muhataplarının da gelecek 
Müslüman kuşaklar ol-
duğudur. Bu sözün Allah 
tarafından verildiği gün-
lerde Müslümanlar kor-
ku içindeydiler ve İslâm 
Hicaz’da henüz bütünüyle 
yerleşmemişti. Birkaç yıl 

sonra bu korku hali, yerini huzur ve sükûna 
bırakmakla kalmadı, aynı zamanda İslâm, 
Arabistan dışında Afrika ve Asya’nın geniş 
bölgelerine yayıldığı gibi, hem doğduğu ül-
kede, hem de yayıldığı yerlerde iyice yer-
leşti. Bu, Allah’ın vaadini Hz. Ebubekir, Hz. 
Ömer ve Hz. Osman döneminde yerine ge-
tirdiğinin tarihi delilidir. Dolayısıyla, ilk üç 
halifenin halifeliklerinin Kur’an tarafından 
doğrulandığı ve bizzat Allah’ın, onların takva 
sahibi müminler olduğuna şahitlik ettiğin-
den doğru düşünen kimse şüphe duyamaz 
(Mevdudî, III/499). Yazarın ifade ettiği gibi, 
ilk üç halifenin Allahın istediği gibi halifeler 
olduğuna Kur’an’ın şahitlik ettiğini söylemek 
yerine, onların uygulamalarıyla Kur’an’ın öğ-
rettiğine uygun bir yönetim sergilediklerini 
söylemek daha doğru olur. Çünkü Kur’an’da 

(Şimşek, 1993: 176) çünkü insanın yaptığı bütün uygula-
malar Allah adına değil, kendi adınadır. Dolayısıyla sorgu-
lanabilir niteliktedir bkz. Sarmış, 2010: 72-73. 

HAYATI TEHLİKEYE 
DÜŞEREK İMANINI 

GİZLEMEK ZORUNDA 
KALAN MÜMİN, 

İSLÂM DAVASINA VE 
MÜSLÜMANLARIN MAL 
VE CANLARINA ZARAR 
VERMEDİĞİ SÜRECE 
MAZUR GÖRÜLÜR.
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bu konuda herhangi bir nas yoktur. Kaldı ki, 
Kur’an’ı (haklarında ayet inmiş olan bazı ki-
şiler dışında) kişilerin yaptıklarına şahit tut-
mak doğru değildir.

Takva ve İmtihan

Kur’an’a göre “ceza” ve “ödül” anlayışı da 
genel kabul edilenden açıkça farklıdır: “Biz 
onların hayırlarına koşuyoruz (veya yardım 
ediyoruz) Hayır, onlar şuurunda değiller.” 
(Müminun, 23/56). Yani, kötü bir kişi veya 
toplum “refah” içinde yüzüyorsa, bu hiçbir 
zaman onun kötü amellerinin bir ödülü ve 
Allah’ın nimeti değil, ter-
sine Allah’ın gazabı ve 
sıkı bir imtihan demektir.5 
Bundan, Allah’ın “refah 
içinde yüzenleri” şiddetli 
bir azapla cezalandırmaya 
hükmettiği anlamı çıkar. 
Buna karşılık, eğer doğru 
ve takva sahibi kişiler güç-
lükler, sıkıntılar ve belâlarla karşılaşıyorlarsa, 
bu hiçbir zaman Allah’ın cezası değil, aksine 
onları temizlemek ve ‘som’ altın yapmak için 
“ateşten geçirme” işinde gizlenmiş bir nimeti 
olarak görülmelidir. Bu zorlu deneme takva 
sahibi insanlar için bir nimet, kötüler için ise 
öncekilere yaptıklarından dolayı hak ettikleri 
şiddetli cezayı görmeleri için bir imtihandır 
(Mevdudî, III/383).

Takvayı Yanlış Anlama

İslâm’dan önce hac yolculuğuna çıkarken6 
erzak almak dünyevî bir tutum olarak nite-
lenir ve gerçek muttaki bir insanın Allah’ın 
evine giderken yanına hiçbir dünyevî eşya 
almaması beklenirdi. Allahu Teâlâ şu ayet ile 
yanlış takva algısını izale etmektedir: “Hac, 
bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca baş-
layıp kendisine farz ederse; artık hacda kadına 
yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yok-

5 Allahu Teâlâ’nın kullarını imtihanın niteliği konusunda 
bkz. Küçük, 2007.

6 Hacca gidenler için haccın anlamı üzerinde yoğunlaşan Ali 
Şeriati’nin Hac ve orada yaşanan sorunlara mizahi değer-
lendirmeler yapan Mustafa Everdi’nin Diyanetin Hacısıyım 
Hacerü’l-Esved Hastasıyım kitabı iyi bir okuma azığı olabilir.

tur. Siz hayırdan ne işlerseniz, Allah onu bilir. 
Kendinize azık edinin.” (Bakara, 2/197). Bu 
ayette yanına hiç erzak almaksızın Mekke’ye 
hacca gitmenin bir meziyet olmadığı bildiril-
mektedir. Gerçek meziyet kişinin Allah’tan 
korkması, O’na itaat etmesi ve hayatını gü-
nahlardan temizlemesidir. Eğer bir hacı 
Allah’tan korkmaksızın günah işliyorsa, 
hacca giderken yanına hiçbir dünya malı al-
masa da aslında anlamsız bir takva gösterisi 
yapmaktadır. Böyle bir kimse hem Allah’ın, 
hem de insanların gözünde kendisi ve yap-
tığı haccı küçük düşürmektedir. Diğer taraf-

tan bir kimse Allah’tan 
gerçekten korkuyor ve 

ahlâken temizliğini koru-
yorsa, hacca giderken bir-
çok dünya malı götürse de 
hem Allah katında, hem 
de diğer insanlar katında 
şeref kazanır (Mevdudî, 
I/138). Ayetin zımnında 

aynı zamanda ruhçu eğilimleri eleştirmek-
sizin sürekli “sekülerlik eleştirisi” yapmanın 
da yanlışlığı vurgusunun mevcut olduğunu 
söylesek herhalde yanlış olmaz. 

Mevdudî –takvayı yanlış anlama açısın-
dan- ruhbanlık bidati ile takvalı olma gayre-
ti bağlamındaki değerlendirmelerini şu ayet 
çerçevesinde yapmaktadır: “Sonra bunların 
izinden art arda peygamberlerimizi gönderdik. 
Meryem oğlu İsa’yı da arkalarından gönderdik, 
ona İncil’i verdik ve ona uyanların yüreklerine 
bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları 
ruhbanlığa gelince onu, biz yazmadık. Fakat 
kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. 
Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlar-
dan iman edenlere ödüllerini verdik. İçlerinden 
çoğu da yoldan çıkmışlardır.” (Hadid, 57/27). 
Kişinin bedenine eziyet etmesi, takva ölçü-
sü olarak kabul edildiğinden, rahipler ken-
dilerine eziyet etmede adeta yarışıyorlardı. 
Hıristiyanların, azizlerin hayatını konu alan 
menakıb kitaplarında şöyle nakiller mevcut-
tur: İskenderiyeli Sn. Makarios, sürekli üze-
rinde 20 kiloluk yük taşırdı. 6 ay bataklıkta 
yaşadı, öyle ki zehirli sinekler, onun çıplak 

YALNIZ ALLAH’IN 
HİDAYETİNE 

İNANAN VE BUNA 
TABİ OLANLAR 

İSTENEN TAKVAYA 
ERİŞEBİLİRLER. 
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vücudunda ısırmadık yer bırakmamıştı. Ha-
lefi (takipçisi) Sn. Yusavius şeyhinden de ileri 
giderek üzerinde devamlı 75 kiloluk yük ta-
şımış, 3 yıl kurumuş bir kuyu içinde yaşamış 
ve bu süre içinde de, sadece kokmuş mısır 
yemişti. Sn. Besarius 40, Sn. Pahamius ise 15 
sene (başka bir kaynağa göre 50 sene) sırtını 
yere koymamıştı. Sn. John 3 sene ayakta dur-
mak suretiyle ibadet etmiş ve o süre içinde 
de hiç oturmamıştı. Ancak bazen dinlenmek 
için duvara dayandığı vaki idi. Ayrıca sadece 
pazar günleri kendisine sadaka olarak verilen 
yiyeceği yerdi. Sn. Samius Astalit (390-449) 
Hıristiyanların büyük azizlerinden kabul 
edilirdi. O her paskalya-
nın 40 gün öncesinden 
başlayarak ağzına hiç bir 
şey koymazdı. Bir defasın-
da tam bir sene tek ayağı 
üzerinde dikildi. Zaman 
zaman manastırından ay-
rılarak kuyu içinde yaşar-
dı. En sonunda Şam’da Si-
man kalesinin yanında 60 
fitlik bir sütun yaptırmış 
ve onun üstündeki sadece 
3 fit’lik açık bir alan üze-
rinde yağmur, güneş, soğuk, sıcak altında 30 
sene hiç aşağıya inmeden yaşamıştı. Yemeği-
ni, müridleri sütunun tepesine merdiven ile 
çıkarak ona verirler pisliklerini temizlerlerdi. 
Daha sonra kendisini bir iple bu sütuna bağ-
lamış ve kurtçuklar etini yemeye başlamıştı. 
Şayet bir kurtçuk onun yarasının üstünden 
düşerse, onu yerden alır ve yeniden yarasının 
üstüne koyarak, “Allah’ın verdiği rızkı yiyin” 
derdi. Oldukça uzak bölgelerden gelerek bu 
şahsı ziyaret eden Hıristiyanlar, ölümünden 
sonra onu, Hıristiyanlığın en büyük ve kut-
sal azizi olarak kabul etmişler ve diğer aziz 
adaylarına bir örnek olarak göstermişlerdi 
(Mevdudî, VI/132).

O dönemde yaşayan azizler hakkında bu tür-
den birçok menkıbe anlatılmıştır. Bazılarının 
30 sene hiç konuşmadıkları, ormanlarda ot, 
yaprak vs. yiyerek yaşadıkları, üzerinde sü-
rekli yük taşıdıkları, hatta kendi bedenlerine 

uzuvlarını bağlayarak işkence ettikleri, bazı-
larının hayvanların barındığı yerlerde, kuru-
muş kuyularda, eski mezarlarda yaşadıkları, 
yine bazılarının sürekli çıplak dolaşıp, vü-
cutlarını saçlarıyla örttükleri, yürüyecekle-
rine, yerde yuvarlandıkları vs. nakledilmiştir 
(Mevdudî, VI/132).

Bu kimselerin bir diğer özelliği, sürekli pislik 
içinde yaşamak ve temizlenmekten şiddet-
le kaçınmaktır. Çünkü yıkanmayı ve suyun 
bedene dokunmasını takva ile bağdaştıramı-
yorlar, bedenin temizlenmesinin, ruhun pis-
lenmesi demek olduğuna inanıyorlardı. Sn. 
Atannasius ve Sn. Atony’nin ömrü boyunca 

ayaklarını yıkamadığı-
nı öğünerek yazar. Sn. 
Abraham Hıristiyanlığı 

kabul ettikten sonra, 50 
sene ayaklarını ve yüzünü 
yıkamamıştır. Yine meş-
hur rahibe Bakire Silviya, 
tüm hayatı boyunca par-
makları dışında hiç bir 
yerine su dokundurma-
mıştır. Bir manastırdaki 
130 rahibenin, hiç bir za-

man ayaklarını yıkamadıkları ve banyo adını 
duysalar ürperdikleri övünçle kaydedilmiştir 
(Mevdudî, VI/132-133). Yazarın aktardığı bu 
menkıbelerin (tabiatı gereği) abartılı olma ih-
timali gözardı edilmemelidir. 

Takva, Tebliğ ve Takıyye

Muttakilerin en önde gelen görevi Allah’a 
karşı her türlü itaatsizlikten kaçınmaktır; 
itaatsizliklerinden sorumlu olmadıkları is-
yancı kişiler için ise boşu boşuna üzülme-
melidirler: “Allah’tan korkanlara o zalimlerin 
hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat bu bir 
hatırlatmadır. Gerekir ki sakınırlar.” (Enam, 
6/69). Tebliğ görevini yürüten Müslümanlar, 
böylelerini itaat yoluna girmeleri için ne pa-
hasına olursa olsun delillerle ikna etmeyi bir 
görev olarak üzerlerine almamalıdırlar. Mü-
minlerin görevi karşılarındakilerin saçma iti-
razlarına cevap vermek değil, yalnızca onlara 
hakkı sunmaktır. Bundan sonra yine onlar 

EĞER MÜMİNLER 
MUTTAKİ OLUR, 

SAĞLAM DURURLARSA 
MARUZ KALDIKLARI 

SIKINTILARA SABIRLA 
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ASLA DİRENÇLERİNİ 
YİTİRMEZLER. 
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kabul etmemekte direnirlerse, yararsız pole-
miklere, tartışmalara girerek zamanlarını ve 
enerjilerini tüketmek dindar kişilerin yapa-
cağı şey değildir. Bunun yerine, zamanlarını 
ve enerjilerini hakkı samimi olarak arayanları 
eğitmek ve onları ıslah etmek için harcamalı-
dırlar (Mevdudî, I/489).

Takıyye7 konusuna gelince, bir mümin İslâm 
düşmanlarının eline düşer ve kötü davranıl-
maktan, tahakküm altına alınmaktan korkar-
sa, -takiyye yaparak- imanını gizleyip onlar-
dan biriymiş gibi, onlarla birlikte yaşayabilir. 
“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri veli-
ler edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allah’tan 
hiç bir şey (yardım) yoktur. Ancak onlardan ko-
runma gayesiyle sakınma(nız) başka. Allah, sizi 
kendisinden sakındırır. Varış Allah’adır.” (Âl-i 
İmran, 3/28). Yani, kâfirler onun mümin ol-
duğunu anlarlarsa, mümin kimse hayatını 
kurtarmak için onlara dostluk gösterebilir. 
Aşırı korku anında, eğer onların baskısına 
katlanacak gücü olmadığını hissederse inan-
dığını inkâr etmesine bile izin verilmiştir 
(Mevdudî, I/219).

Müminlerin insanlardan korku duyması, 
kalplerinden Allah korkusunu silecek dü-
zeyde olmamalıdır. İnsanların onlara yapa-
bilecekleri en büyük kötülük bile bu dünya 
hayatı ile sınırlıdır. Oysa Allah onlara ebedi 
bir azap yükleme gücüne sahiptir. Bu neden-
le, hayatları tehlikeye düşer de imanlarını 
gizlemek zorunda kalırlarsa, İslâm davası-
na, İslâm toplumuna ve hiçbir Müslüma-
nın mal ve canına zarar vermedikleri sürece 
mallarını ve canlarını kurtarabilirler. Aynı 
zamanda kâfirlerin elinde âlet olup İslâm’ın 
karşısındaki kötü güçleri desteklememek ve 
kâfirlerin Müslümanlar üzerinde baskı uygu-
lamalarını sağlayacak hiçbir konuda onlara 
hizmette bulunmamak için her an tetikte 
olmalıdırlar. Eğer hayatlarını kurtarmak için 
Allah’ın dinine, müminler topluluğuna veya 

7 Takva kelimesiyle aynı kökten gelen takıyyenin Şii müfes-
sirlerce nasıl algılandığına, modernistlerin nasıl bir yoruma 
tabi tutarak onu bir aktivizm aracı kılmaya çalıştıklarına 
dair bkz. İnayet, 1988: 316-326.

bir tek mümine herhangi bir zarar verirlerse 
veya Allah’a âsi olanlara herhangi bir şekil-
de gerçek hizmette bulunurlarsa en sonunda 
Allah’a döndürüldüklerinde, Hesap Günün-
de kendilerini kurtaramayacaklarını akılla-
rından çıkarmamalıdırlar (Mevdudî, I/219).
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essizce kalktı yerinden. Meraklı bakışlar 
arasında toplantı salonundan çıktı. Sa-

londa bulunanlar ne olduğunu anlamamışlar-
dı. Toplantı başkanı Mustafa Bey de şaşırmış-
tı. Yıllardır yakın dostuydu Abdullah Bey ve 
onun sebepsiz, fevri hareket etmeyeceğini bi-
lirdi. Kısa bir duraklamanın ardından, toplantı 
konusuna devam etti: 

“Evet, demin de dediğim gibi, bu sene büyük 
bir külliye inşasına başlıyoruz. Allah’ın iz-
niyle, maddi bir sıkıntı yaşamazsak, altı sene 
sonra ilk talebelerimizi kabul edebileceğiz. Bu 
mekânda hedefimiz hem dünya ilmine, hem 
ahiret ilmine vakıf, kaliteli ve donanımlı din 
adamları yetiştirmektir. Toplum olarak en bü-
yük sıkıntılarımızdan birisi de budur. Kaliteli 
din âlimi yetiştiremez olduk. Yenilerde yapılan 
bir ankete göre toplumun %32’si hiç Kur’an-ı 
Kerim’le tanışmamış bile, %60’ı yüzünden 
okuyor ama ne dediğini bilmiyor, %8’i sade-
ce hem okuyor, hem anlamaya çalışıyor. Bu 
%92’lik büyük çoğunluğun vebali hepimizi 
boğar sevgili arkadaşlar. Bu nedenledir ki biz, 
dinini şuurlu bir şekilde bilen hocalar yetişti-
recek ve bu hocalarla zincirleme bir oluşum 
başlatarak ülkenin her köşesine ulaşılmasını 
sağlayacağız inşallah…”

S

H İ K Â Y E

Altın Neslin Mimarları

Bir Ankete Göre 

Toplumun %32’Si Hiç 

Kur’an-I Kerim’le 

Tanışmamış Bile! 

%60’I Yüzünden 

Okuyor Ama Ne 

Dediğini Bilmiyor! 

Sadece %8’İ Hem 

Okuyor, Hem 

Anlamaya Çalışıyor.

Aşkın TAŞTAN
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Sözünün burasında salon kapısı tekrar ses-
sizce açıldı. Abdullah Bey, her zamanki sakin 
tavırlarıyla Mustafa Bey’e doğru ilerledi, sıca-
cık bir tebessümle arkadaşının yüzüne baktı, 
elindeki siyah poşeti masaya bıraktı ve “Rab-
bim bu hayrımızı kabul edilmiş sadaka-yı ca-
riyeleri arasında eylesin. Siftah bizden, bere-
keti Allah’tan” diyerek yerine oturdu. Salonda 
bir kıpırdanma oldu. Mustafa Bey, dolan göz-
lerle dostuna baktı. Bir şeyler söylemek üzere 
tam ağzını açmıştı ki en arkalardan doktor 
Hilmi Bey yerinden kalktı, masaya doğru 
ilerledi ve yüklüce bir çeki masanın üzerine 
bıraktı ve “Allah’ın yoluna sarf edilen para, 
zayi olabilir mi?” dedi ve 
yerine oturdu. Ardından 
mimar Akif Bey yerinden 
kalktı ve “İnşallah bende 
iç donanımlarını yaptı-
racağım” dedi. Ön sıra-
larda oturan Aziz amca, 
mahcup ama gururlu bir 
edayla yerinden kalktı ve 
cebindeki tüm parayı ma-
saya koydu, Mustafa Bey, 
incitmekten korkarak: 
“aman Aziz amca, siz zahmet etmeseydiniz 
keşke” dedi. Aziz amca, o, insanın ciğerine 
işleyen yeşil gözleriyle Mustafa Bey’e baktı: 
“Mustafa oğlum, bakarsın benim yevmiyem 
hepsinden bereketlidir” dedi. Mustafa Bey, 
onaylayan bir tebessümle Aziz amcanın, kü-
rek tutmaktan nasırlaşmış ellerini tuttu ve 
teşekkür etti.

Toplantı sona ermişti, salonda bulunan her-
kes yoğun bir şekilde çalışma sözü vererek 
oradan ayrıldılar. Mustafa Bey, Abdullah 
Bey’in getirdiği siyah poşetin içine baktığın-
da, gözlerine inanamadı, yüklü bir miktar 
nakit para ve bir grup altın bilezik vardı. Ne 
düşüneceğini şaşırmış, bir o kadar da merak-
lanmıştı. Arkadaşı bu kadar parayı nereden 

almıştı? Cep telefonundan aradı, telefonu ka-
palıydı. Yarın konuşuruz artık diyerek evinin 
yolunu tuttu. 

Eve geldiğinde, Kübra Hanım eşini muhab-
betle karşıladı. Orta yaşlarının sonlarında 
olan çiftin çocukları olmamıştı. Bu onları 
biraz üzdüyse de, fazla sarsmamıştı. Çünkü 
her ikisinde de ümmetin bütün yetim ço-
cuklarına yetecek kadar sevgi vardı. Kübra 
Hanım, vaktinin çoğunluğunu bakıma ve 
eğitime muhtaç çocuklarla geçirir, onların 
sorunlarından günlerce gözüne uyku gir-
mediği olurdu. Mustafa Bey: “hatun Allah 
bizim gibi bazı kullarına çocuk vermiyor ki, 

ümmetin çocuklarının 
hizmetkârı olsunlar diye. 

Sen özel hizmetkârısın bu 
çocukların, elinden geleni 
yap, takdiri bu çocukların 
asıl sahiplerine bırak” di-
yerek teselli ederdi hayat 
arkadaşını.

Akşam yemeğinin ardın-
dan balkonda kahvelerini 
yudumlarlarken telefon 

çaldı, arayan Abdullah Bey’in büyük oğlu 
Mahmut idi. Hüzünlü bir sesle: “Musta-
fa amca, hastanedeyiz. Babam toplantıdan 
dönerken bir kaza geçirmiş. Bilmeniz ge-
rektiğini düşündüm”. Mustafa Bey’in, rengi 
sararmıştı, sükûnetini korumaya çalışarak: 
“hemen geliyorum oğlum. Hangi hastanede-
siniz?” dedi. Hastane bilgilerini aldıktan son-
ra, eşi Kübra Hanımla birlikte yola çıktılar. 
Yol boyu ikisi de konuşmadı. Mustafa Bey, 
şifa istenecek tek makamdan can dostu için 
şifa istiyordu. 

Nihayet hastaneye yetiştiklerinde, Abdullah 
Bey’in eşi Hacer Hanımı ve çocuklarını has-
tane koridorunda beklerken buldular. Kübra 
Hanım ve Hacer Hanım sarılırlarken, Mus-

ALLAH’IN YOLUNA 

SARF EDİLEN PARA ZAYİ 

OLABİLİR Mİ? RABBİM 

BU HAYRIMIZI KABUL 

EDİLMİŞ SADAKA-YI CA-

RİYELER ARASINDA EY-

LESİN, SİFTAH BİZDEN, 

BEREKETİ ALLAH’TAN…
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tafa Bey, Mahmut’tan babasıyla ilgili haber-
leri aldı. Abdullah Bey, toplantının ardından 
eve dönmek üzere yola çıkmış, ancak yolda 
freni patlamış bir kamyonla çarpışmışlar ve 
kamyon Abdullah Bey’in aracını altına ala-
rak metrelerce sürükledikten sonra elektrik 
direklerine çarparak durabilmişti. Aracın 
içinde sıkışmış bir halde iki saat yardım gel-
mesini bekleyen Abdullah Bey, en sonunda 
şuurunu kaybetmiş bir halde araçtan çıkarı-
lıp, hastaneye yetiştirilmişti. Doktorlar, iç ka-
namanın yanı sıra, kollar ve bacaklarda çok 
sayıda kırık tesbit etmişler ve birkaç operas-
yon için ameliyata almışlardı. Mahmut, derin 
bir nefes aldı, boğazına düğümlenen kederi 
savmak istedi ama gözlerinden akmayı bek-
leyen konuklara mani olamadı. Mustafa Bey, 
Mahmut’a sarıldı ve “üzülme oğlum, benim 
arkadaşım dayanıklıdır, Rabbimin yardımıyla 
üstesinden gelecektir. Bize şer gibi görüneni, 
hayra çevirene bolca dua etmek lazım” dedi. 

Beş saat süren bir ameliyatın ardından, yo-
ğun bakımda on gün kalmıştı Abdullah Bey. 
Normal odaya alındığında, bacaklarında ve 
kollarında alçılar vardı. Solgun yüzü ve feri 
kaçmış gözlerle etrafına tebessüm ederek 
bakıyordu. Eşini, çocuklarını ve can dostu-
nu başucunda görmekten mutluydu, lakin 
konuşmaya henüz takati yoktu. Birkaç gün 
sonra, solan yüzüne renk gelmeye başlamış-
tı. Hacer hanımın da yüzü gülüyordu. Bir 
haftanın sonunda, bir hayli toparlanmıştı. 
Kırıkların iyileşmesi biraz zaman alacaktı, 
ama iç organların iyileşme hızı beklenenin 
çok üzerindeydi. Mustafa Bey, her gün has-
taneye gidiyor, onu her geçen gün daha iyi 
görmekten mutluluk duyuyordu. 

Taburcu günü gelip çatmıştı. Mahmut, ba-
basının taburcu işlemlerini yaptırmak üze-
re odadan çıktı. Abdullah Bey, dostunun 
yüzüne baktı, sanki bir şey söyleyecek ama 
söyleyemiyor gibiydi: “yaaa güzel kardeşim, 

meçhul yarınlarımızda daha bakalım bizi ne-
ler bekliyor?” dedi. Mustafa Bey, kafasını sal-
layarak onayladı. İkisi de sustular, sessizliği 
bozan Mustafa Bey oldu: 

“Abdullah, toplantı günü bir poşet vermiştin 
ya, onu istersen geri alabilirsin. Çünkü, yük-
lü bir meblağ idi, bu dönemde lazım olabi-
lir…” Abdullah Bey, o, insanın içini sımsıcak 
eden tebessümüyle arkadaşına baktı: “sakın 
ha” dedi. “böyle bir şey yapmayasın. Kaza ge-
çirdiğimde bir süre hurdaya dönmüş araba-
da, insanların beni oradan çıkarmasını bek-
lerken, bir yandan da Allah’a hamd ediyor-
dum ki, ona böyle güzel bir emanet vermiş 
olmaktan dolayı. İnsan ölümünün ne zaman 
olacağını bilemez. İyi bir iş üzere de ölebilir, 
kötü bir iş üzere de. Allah bana, eğer ölsey-
dim, iyi bir iş üzere ölmeyi lütfetmiş olacaktı 
ve bu fikir beni o kadar mutlu etti ki. Son-
ra tekrar hamd ettim Allah’a ki, zordaydım, 
dardaydım ama ne eşim, ne çocuklar hiçbir 
şey değil de, Allah için, bir nebze yaptığım 
hayrın mutluluğu vardı yüreğimde, bu mut-
luluk benliğimi o kadar sardı ki, ondan sonra 
ne acı, ne ızdırap hissettim…”

İki arkadaş da duygulanmıştı, bir müddet 
sustular. Mustafa Bey: “yalnız, merak ettiğim 
bir şey var. O kadar parayı, o kadar kısa bir 
sürede nereden alıp getirdin?” Abdullah Bey, 
gülümsedi: “sen de tanırsın bizim Ali Bey evi-
ni satıyor. Bana teklif etti. Ben de, memleket-
teki babadan kalma bir zeytinlik vardı, muh-
tara rica edip onu sattırdım. Hanımında biraz 
birikmiş altını vardı, hepsini katıp, kiradan 
kurtulalım diye düşündük. Toplantıdan son-
ra Ali beyle el sıkışacaktık. Seni dinlerken, 
ümmet ve ümmetin çocuklarının hali geldi 
gözümün önüne. Ciğerim yandı. Allah’ın 
bak dediği yerden bakabilmeyi başarmış bir 
zat ne diyordu: “mevcut gençlik, terbiyesizse 
terbiye edilir, terbiyesi eksikse Allahın izniyle 
ahlak öğretilir, değersizleştirildiyse ne yapa-
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caksın?… Allah deyince, peygamber deyince 
adamın yüzüne boş bakan bir gençlik, “senin 
olmazsa olmaz dediğin hayatta neyin var” 
dediğinde cevap veremeyen bir gençlik var. 
Tenekeleştirilen gençliği, nasıl altın edersin” 
bu sözleri hatırladım ve tenekeleşmeden, al-
tınlığının farkına vardırılan bir gencin eğiti-
minde azıcık bir katkımız olsa, nasıl şahane 
bir şey olacağını düşündüm. 

Belki bu kelebek etkisi, nasıl bir ummana dö-
nüşür, Allah bilir. Böylece, ahiret evlerinden 
birine talip olmaya karar verdim. Salondan 
çıkıp hanımı aradım, onunda onayını aldık-
tan sonra arabadaki parayı sana çıkardım. 
Mesele bundan ibaret” dedi. Mustafa Bey, 
arkadaşının, en ufak bir pişmanlık kırıntısı 
olmayan yüzüne ve gözlerine bakarken, canlı 
bir menkıbeye şahit olduğunu fark etti.

***

Yıllar süren, zahmetli çalışmaların, gayretle-
rin ardından külliyenin açılışı için son çalış-
malarda tamamlanmıştı. Mustafa Bey ve ar-
kadaşları, yorgunlardı, yıpranmışlardı, ama 
bu güne ulaşabilmiş olmanın sevinci her şeyi 
unutturmuştu. Açılış için bir konuşma yap-
ması rica edilen Mustafa Bey, kürsüye çıktı-
ğında heyecandan elleri titriyordu. Kalaba-
lığı nemli gözlerle tararken, Abdullah beye 
ve hemen yanı başındaki bastonuna takıldı 

gözleri. Artık duygularını bastıramıyordu. 
Gözlerinden süzülen yaşlarla, kâinatın sa-
hibine hamd ve onun en sevgili kuluna sa-
lat ve selamın ardından, sözlerine başladı: 
“bizler bu yola, sadece ve sadece Rabbimize 
sırtımızı dayayıp çıktık ve o da bize samimi, 
candan ve sadece ellerini değil yüreklerini de 
bu yola koymuş, beşerlikten kurtulup insan 
olmayı gaye edinmiş kullar gönderdi. Öyle 
adam gibi adamlar çıktı ki karşımıza kendi 
menkıbelerini yazdılar adeta. Altın bir nes-
le duyulan hasretle, hayatındaki bütün bi-
rikmişini gözünü kırpmadan bu yola koyan 
gizli kahramanlarla tanıştırdı bu dava bizi. 
Sayısız gizli kahramanın, sessizce tanıklığını 
edecektir bu külliyenin her bir taşı. Bizi bu 
güne yetiren Allah’a (c) hamdüsenalar olsun. 
Biz gayret ettik, dil ile yaptığımız dualarımı-
zı fiile döktük, bundan sonrasının takdiri 
O’nundur.” 

Konuşmanın ardından, külliyenin açılışı ya-
pıldı. Ve sonra… Sonra vira Bismillah diye-
rek kollar sıvandı hayatların inşası için. Bu 
yeryüzü, şu mavi gökyüzü, şırıl şırıl akan de-
reler, değişen iklimler ve hasretle bekleyen-
ler, her geçen gün meçhul yarınlardan gelen 
ayak seslerini duyuyor altın neslin, dinleyin 
eminim siz de duyacaksınız…
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Değer miydi?

Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi emekli 

öğretim üyesi, ibrahimsarmis@yahoo.com.tr 

u yazıda kitaplarımızda yüzyıllardır tar-
tışma konusu olan Âdem’in Cennet’inin 

yerini ve yeryüzüne yaptığı söylenen seyahati-
ni sorularla sorgulamak istedim. Bunda gayet 
samimi olduğumu ve işi sulandırmak gibi bir 
düşüncemin olmadığını belirtmek isterim.

Cennette her şey varken, gidip yasak ağaçtan 
yemek bunca zahmete değer miydi! Veya bir 
ağaçtan bir şeyler yemek bu kadar cezayı ge-
rektirir miydi! Oysa eloğlu Allah’ın kendisini 
inkâr ediyor, ona söylemediğini bırakmıyor, 
yeryüzünde egemenliğini elinden alıyor veya 
Firavun gibi ülke hükümdarlığının ve içinde 
akan nehirlerin kendisine ait olduğunu (Zuh-
ruf 43/51) söylüyor, kendisini en yüce tanrı 
ilan ediyor (Zariyat 79/24) veya tanrılar uy-
durup ortaklar koşuyor, insanlara “kullarım!” 
diye sesleniyor, bugünü ve yarını onlara ken-
disinin bağışladığını söylüyor, hayat onun ha-
yatı olduğu için ihtiyaçlarını ve çözümlerini 
kendisi daha iyi bildiği için yönetim ve hukuk 
işlerine Allah’ı karıştırmıyor, kendisine evre-
nin yalnız kozmik yönetimini vererek hayatı-
nın işlerine bulaştırmıyor, çıkaracağı yasalarla 
hayatı ondan daha güzel yöneteceğini söylü-
yor (!), canı istediği gibi her türden yatırın, di-
kitin, anıtın, yapıtın, ağacın ve putun önünde 
saygı ile durup tapınıyor, ondan hayır ve şer-
rin geldiğine inanıyor, hatta denilebilir ki ka-
rısının veya metresinin isteklerini bile Allah’ın 
emir ve yasaklarından daha çok önemsiyor, 
dinliyor ve yerine getiriyor, bununla beraber 
Allah ona ölünceye kadar süre tanıyor, hava 
veriyor, gece gündüz veriyor, yedirip içiriyor, 
bitkiselinden hayvansalına kadar türlü yiye-
ceklerle besliyor, tevbe ve istiğfar edecek olsa 
bağışlıyor ve cennetine koyuyor da Âdem ile 
Havva hem de yaşamak için yemek zorunda 
oldukları yasak ağaçtan sırf yedikleri için hem 

B

D E N E M E

Değer miydi?

İblis, Şeytanlaşarak 
Yaptığı 
İtaatsizlikten 
Tevbe Ve İstiğfar 
Etmediği İçin 
İlahi Rahmetten 
Kovulmuş; Tevbe Ve 
İstiğfar Eden İnsan 
İse Yeryüzünde O 
Güne Kadar İktidar 
Olanların Yerine 
Halife Olmuştur.

İbrahim SARMIŞ
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ebedi cennetten çıkarılıyor, hem de bu ka-
dar yükseklerden uzun ve tehlikeli bir yolcu-
lukla yeryüzüne sürgün ediliyor, yeryüzün-
de ömür boyu meşakkatle çalışıp yaşamaya 
mahkûm ediliyor! Adalet mi bu?! 

Küfür ve günah bataklığında debelenirken 
tevbe istiğfar eden kişileri Allah bağışlayıp 
dünyada yeryüzünden başka bir yere sür-
güne göndermediği ve ahirette cennetinden 
yoksun bırakmadığı halde, tevbe ve istiğfa-
rı kabul edilmiş olmasına rağmen Âdem ile 
Havva’nın cennetten sürgün edilmesi ve mu-
amma bir yolculukla yeryüzüne indirilmesi 
adalet midir? Bir ağaçtan yemek, cennetten, 
hem de kazanmak için insanların ömür boyu 
kulluk yapmaktan ve 
dua etmekten iflahının 
kesildiği ebedi mükâfat 
cennetinden olmaya ve 
bunca meşakkate değer 
miydi? 

Gerçekte ne böyle ağır bir 
ceza, ne de bu kadar uzun, 
meşakkatli ve muamma bir 
yolculuk söz konusudur. 
Olan biten sadece, gerek 
İblis’in secde etme emrini 
yerine getirmemesi ve ge-
rekse kadın-erkek olarak 
yaratılıp Âdem ismi ile anılan ve ileri sürüldüğü 
gibi kardeşlerin çaprazlama ensest ilişki ile de-
ğil, kadın ve erkek olarak normal şekilde evlenip 
çoğalan ilk insan topluluğunun sınırlı olan bah-
çede birlikte olma yasağını/uyarısını çiğneyip 
çoğalmaları sonucu Yüce Allah’ın onlara lütuf 
olarak verdiği emeksiz cennet hayatı yaşama 
fırsatını yitirmeleri ve yeryüzünde kendi emek-
leriyle geçinmeye terkedilmeleridir. İblis, yer yü-
zünde hilafetten ümidini yitirerek karamsarlığa 
gömülmüş, şeytanlaşarak yaptığı itaatsizlikten 
tevbe ve istiğfar etmediği için ilahi rahmetten 
kovulmuş, defterden silinmiş, tevbe ve istiğfar 
eden insan ise yeryüzünde o güne kadar ikti-
dar olanların yerine halife olmuştur. (Ayetlerin 
anlatımı çerçevesinde insanın yaratılması ve 
çoğalmasına ilişkin geniş bilgi için Rivayet 

Kültürü Ve Olumsuz Kadın Algısı kitabımızın 
çıkacak ikinci baskısını bekleyiniz).

Gökteki cennetten çıkarılıp indirildiklerini 
iddia edenlerin, “Allah indirdiğine göre onla-
rı sağ salim indirmeye gücü yetmez mi?” diye-
rek savunacaklarını biliyoruz. Şüphesiz her 
Müslüman Allah’ın “Bir şeye ol demesiyle o 
şeyin oluverdiğine” (Bakara 2/117; Âli İmran 
3/47; Nahl 16/40;  Meryem 19/35; Yasin36/82; 
Mümin 40/68) ve gücünün her şeye yettiğine 
inanır, ancak Âdem’le Havva Allah’ın dedi-
ğini tutmak yerine şeytanın dediğini tutarak 
karşı geldikleri için onun korumasını ve yar-
dımını değil, cezalandırmasını ve cennetten 
çıkarmasını hak etmiş olduklarından, her-

halde böyle bir kıyakla 
ışınlayarak indirmesi veya 
yumuşak iniş yaptırması 

yahut bir araç tahsis etmesi 
sözkonusu olmaz. Çünkü 
hem cezalandırıp cennet-
ten kovacak, hem onlara 
böyle bir kıyak geçecek, 
bu bir çelişkidir! Zaten 
Kur’an’da onlara örneğin, 
“ben sizi indireceğim veya 
görünmeyen bir araca bin-
direceğim veya ışınlayarak 
göndereceğim veya yumuşak 

bir iniş yaptıracağım.” şeklinde bir açıklaması 
bulunmadığı gibi anında gerçekleşen böyle 
bir emirle indirdiğini de kitap yazmıyor. Ki-
tabın yazmadığını başka bir kimsenin onun 
adına söylemesi de doğru olmaz.

Bunu yapmadığını, secde etme emrine kar-
şı çıktığı için daha önce cennetten kovduğu 
İblis’e yapmadığından da biliyoruz. Çün-
kü ona da “çık oradan” (Araf 7/13,18; Hicr 
15/34; Sâd 38/77) dediğinde kendisine böyle 
bir indirme yapacağını veya yaptığını belirt-
memiştir. Zaten cennetten kovulan İblis’in 
göklerdeki cennetten çıkarılıp yeryüzüne 
indirildiğini kimse söylemiyor. Sadece emre 
itaatsizlik ettiği için cennetten çıkarıldığı, 
hem de horlanarak, azarlanarak, lanetlenerek 
ve kovularak çıkarıldığı (Araf 7/13, 18; Hicr 

YERYÜZÜNÜN BİR TARA-
FINDA HER ŞEYİN HAZIR 

BULUNDUĞU CENNET 
GİBİ BİR BAHÇEDEN 
ÇIKARILAN ÂDEM İLE 
HAVVA, ARTIK KENDİ 

EMEKLERİYLE MEŞAKKAT-
Lİ BİR ŞEKİLDE GEÇİN-
MEYE TERKEDİLMİŞTİ.
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15/34; Sâd 38/77) yazılıyor. Bu anlatımlara 
göre cennetten çıkarılan İblis’in nereye gittiği 
de belli değildir.

Kaldı ki İblis, yasak ağaçtan da yememiş, 
Muhyiddin İbni Arabi’nin bir nevi sözcüsü 
ve İblis’in davaya müdahil avukatı gibi (!) ko-
nuşan Abdulkerim el-Cîlî’nin yazdığına göre, 
Allah daha önce ‘Ben’den başkasına ibadet 
etmeyin’ demiş, sonra Âdem’e secde etme 
emrini verince İblis bunun bir sınama olup 
olmadığını kestiremediğinden Allah’ın önce-
den verdiği “Ben’den başkasına ibadet etmeyin” 
yasağını çiğnememek için Âdem’e secde et-
memiş, yanlış yaptığını sonra anlamış, ama 
iş işten geçtiği için kaderine razı olup onu-
runu korumuş (!) ve yasak ağaçtan yediği 
için günahının bağışlanmasını isteyen Âdem 
gibi tevbe ve istiğfar etmeye tenezzül etme-
miştir. (Bkz. Abdulkerim el-Cili, el-İnsanu’l-
Kâmil, 2/38. el-Matbaatu’l-Ezheriyye, Kahi-
re, 1316 h; (Tercüme, Abdulkadir Akçiçek, 
İnsanı Kâmil); İbrahim Sarmış, Tasavvuf ve 
İslam, 312, Ekin Yayınları, 5. baskı, İstanbul, 
2008).

Oysa Allah için bu şekilde düşünmek onu 
ciddiyetsizlikle ve şirk koşmaya geçit ver-
mekle suçlamak olur. İster İblis tarafından 
ister onun avukatlığını yapanlar tarafın-
dan ortaya atılmış olsun, böyle bir düşünce 
Allah’ı anlamamaktır. Çünkü Allah, yalnız 
kendisine ibadet/secde edilmesini isteyebile-
ceği gibi, kulluğun ifadesi olarak kişilerden 
başka bir varlığa ibadet/secde edilmesini de 
isteyebilirdi ve yapılan bu ibadet/secde onun 
emrini yerine getirmek olurdu. Son tahlilde 
yasağı koyan da o, kaldıran veya değiştiren de 
o! Örneğin, namazda Kâbe’nin yerine başka 
bir nesneye yönelmeyi yahut hac ve umre’de 
başka bir şeyin etrafında tavaf etmeyi de iste-
yebilirdi ve onun bu isteğini yerine getirmek 
de kendisine itaat ve ibadet olurdu.

Doğrusu, Allah’ı insana veya insanı Allah’a 
benzettiğimizden değil, cennetin göklerde ol-
duğunu ve İblis, Âdem ve Havva’nın oradan 
yeryüzüne Allah tarafından sağ salim indiril-
diğini iddia edenlere sormak isityoruz; acaba 

cezalandırıp kapılarından kovdukları kişilere 
böyle bir iyiliği yaparlar mı? Örneğin, bir ku-
surundan veya suçundan dolayı işine son ver-
dikleri işçilerine, hizmetlilerine veya persone-
line evine kadar götürmesi için bir araç tahsis 
eder veya bir taksi tutarlar mı? Yahut yeni bir 
iş bulup çoluk çocuğuna ekmek götürünceye 
kadar ona karşılıksız birkaç aylık maaş verir-
ler mi? Yoksa, bu sayıda derginin konu olarak 
işlediği Takva sınavından çakma pahasına, 
çalıştırdıkları işçinin sigorta primlerini nasıl 
eksik yatıracaklarının veya nasıl asgari ücretle 
azami süre çalıştırıp daha çok üretim yapa-
caklarının yollarını mı ararlar? Yoksa bir daha 
onunla yüzyüze gelmemek için güzergâhlarını 
mı değiştirirler? Kendilerinin yapmadığı veya 
kendilerine yakıştıramadığı böyle bir şeyi Al-
lah adına iddia etmek veya onun adına ko-
nuşmak, meçhulü taşlamak (Kehf 18/22) veya 
adaletsizlik olmaz mı?

Âdem ile Havva’nın gökteki cennetten yer-
yüzüne indirildiğini iddia edenler, bütün bu 
uzun, yorucu, şaibeli ve tehlikeli süreç ye-
rine, yeryüzünün bir tarafında bulunan ve 
her şeyin emeksiz hazır bulunduğu cennet 
gibi güzel bir bahçeden hem İblis’in hem 
Âdem ile Havva’nın/insanların çıkarıldığını 
ve yeryüzünde artık kendi emekleriyle me-
şakkatli bir şekilde geçinmeye terkedildikle-
rini söyleselerdi ne olurdu? Allahın sübutu 
ve delaleti kesin bir ayetini mi inkâr etmiş 
yahut Allah’ın ahirette müminlere mükâfat 
olarak vereceği Cennet mi inkâr edilmiş 
olurdu? Yahut Âdem’le Havva’ya hakaret mi 
etmiş olurlardı? Yoksa kültürel anlatımlara 
sarılarak bu sürgünü savunanlar, Âdem’le 
Havva’ya bunca belirsizliklere yol açan ma-
cerayı yaşatmaktan ve bu kadar tehlikeli se-
yahati yaptırmaktan zevk mi alıyorlar? Yahut 
Kur’an-ı Kerim’i İsrailiyat kültürü, ne olduğu 
belli olmayan kimi rivayetler ve öncekilerin 
tartışmaları doğrultusunda anlayıp anlamını 
onlara uydurmak zorunda mıyız?
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örünmeyen hakikatin, gaybın gerçekliği, 
pozitif bilimlerle uğraşanların son yıllarda 

önemli ilgi alanlarından birisi haline gelmiştir. 
Önceden sadece, sınanabilen ve test edilebilen 
bilgiler gerçek kabul edilirken, günümüzde 
görünmeyen bir düzenin var olduğuna inanan 
bilim adamları artık görünmeyeni de gerçek 
olarak tanımlamaya/anlamaya başladılar.

Günümüzde mevcut kâinatın henüz sade-
ce %4’ünün tesbit edilebildiğini, geri kalan 
%96’sının ise ne olduğu bilinmediğine göre, 
bu görünmeyen/gaybın aslında belki de haki-
kate işaret ettiğine inanan bilim adamları şu 
anda hala mevcut bilinen %4’ün sınırlarına 
ulaşmaya çalışıyorlar.

Evrenin sırlarını beş duyu ile açıklamak zor-
dur. Bu yüzden insanlar farklı kanallardan 
gerçeklere ulaşmaya çalışırlar. Kişiyi gerçekle-
re götüren birinci yol, deney-gözlem, ampirik 
yaklaşımdır. Nöropsikiyatrinin ve pozitif bili-
min ilgi alanıdır. İkinci yol, akıl yürütmedir. 
Teorik pozitif bilim ve din biliminin, sosyal 
bilimler ve psikiyatrinin ilgi alanıdır. Gerçe-
ğe götüren üçüncü yol önsezi ve sezgi’lerdir 
ki bunlar din bilimlerinin dışında bugün 
nöropsikiyatri’nin de ilgi alanı olmuştur. 
Dördüncü yol, inançtır. Diğer üç yolla açıkla-
namayan durumların açıklanmasına yardımcı 
olur, örneğin nöro-psikoloji de artık bu alanla 
ilgilenmektedir. 

İnsanın beş duyusu dışındaki ikinci algıla-
ma mekanizması, zihinsel beyindir (akleden 
kalp/gönül). Sinirbilimin önde gelen dünyaca 
ünlü otörlerinden kognitif (yüksek bilişsel/

G

K U R ’ A N  v e  B İ L İ M

Akleden Kalp (Zihin/Gönül)

HER AN HER TARAFA 

MEYLEDEBİLEN KALBİN 

BU ÖZELLİĞİ KUR’AN’DA 

BİRÇOK ÂYET-İ KERİME 

İLE DİLE GETİRİLMİŞTİR. 

Ömer Hakan YAVAŞOĞLU 

Nörolog Dr.
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zihinsel fonksiyonlar) sinirbilimci Prof.Dr. 
Marsel Mesulam insan beyninin %90’ının 
duygu, düşünce ve davranış işlemlediğini, 
beş duyu ile ilgili işlemlerin ise beynin sade-
ce %10’unu meşgul ettiğini söylüyor. 

Kısa adı zihinsel beyin (gönül/akleden kalp) 
diyeceğimiz organımızın diğer canlılardaki 
beyinden çok önemli temel farkları vardır. 
Mesela insan beyninin, zamanı algılayan an-
lamlılık kabiliyeti ve manyetik hassasiyeti ol-
duğu tesbit edilmiştir. Somut düşünce dışında 
soyut düşünce de üretebilmektedir. Amaç be-
lirleyen, güç ve enerji programlayan bir ya-
pıya sahiptir. Zamanlama ve sıralama yapar-
ken aynı zamanda arzu ve ayartıcı özbenliğin 
dürtülerini de seçebilmektedir.

Zihnimiz bir günde ortalama 50-100 bin 
civarında düşünce üre-
tirken, bu düşüncelere 
duygu ekleyerek tepki 
oluşturabilir. Karar verir-
ken sadece mantığıyla değil, 
sosyal ve duygusal boyutla-
rı da hesaba katarak karar 
vermektedir. Düşünce üret-
me aşamasında, sembolleri 
bolca kullanıp, yeni kav-
ramlar geliştirmek de insan 
beyninin işidir.

Beş duyumuz, yemek, iç-
mek, barınmak ve üremek için yeterli iken, 
medeniyet üretmek, akıl yürütmek, mu-
hakeme yapmak, evrene hâkim olmak, 
insani değerleri geliştirmek, felsefi arayış 
içinde olmak, kutsala inanmak bu sınırlı 
duyularla açıklanamaz.

İnsanın psikolojik ihtiyaçları, arzuları ve 
hedefleri sınırsız iken, beş duyu ile algıla-
yabildiği ve hükmedebildiği şeyler ise çok 
sınırlıdır. Evrene hâkim olmak, sonsuza 
dek yaşamak, ölümün farkında olup ondan 
korkmamak sıradan bir insanın tipik arzula-
rıdır. Bir yandan bu kadar geniş ve ileriye yö-
nelik istekleri, diğer taraftan da karşılanması 
gereken psikolojik ihtiyaçları varken, insan 
bir virüse yenik düşebilir. Doğaya hâkim ol-

mak istediği halde, tansiyonunu hatta kalp 
çarpıntısını bile kontrol edememesi (istemsiz 
çalışan otonom sinir sisteminin kontrolündedir) 
ironik bir gerçektir.

İşte burada zihnin, diğer canlılarda bulunan 
yeme, içme, barınma ve üreme gibi temel ih-
tiyaçların ötesinde soyut ihtiyaçları olduğu-
nu da görebiliriz. Peki, bir ihtiyaç söz konu-
suysa ve o ihtiyaç karşılanamazsa sonuç ne 
olur? Yemek ihtiyacımız karşılanamadığında 
kan şekerimiz düşer ve hipogliseminin ka-
çınılmaz sonuçlarını yaşarız (önce ajite-
huzursuzluk-aşırı tedirginlik-zihin bulanık-
lığı, giderek bilinç bulanıklığı-sara nöbeti ve 
koma…). Aynı şekilde duygusal ihtiyaçları-
mızı gideremediğimizde de ruh sağlığımız 
bozulur. Korkularımızı yenemez, kendimizi 

güvende hissedemeyiz. 
İşte bu noktada insanın 
kutsala inanma ihtiya-

cı önem kazanır. Zihin 
cihazımız ise, psikolojik 
ihtiyaçlarımız gideril-
mediği takdirde korku, 
güçsüzlük, çaresizlik 
duygularıyla farklı ara-
yışlara girebilir. Ruhsal 
hastalıklarda savunmasız 
kalan beynimizin soyut 
düşünce üreten yapısında 

da bozulmalar meydana gelir.

Zihin cihazının (akleden kalp/gönül) üret-
tiği soyut nesneler; her şeyi bilme, sonsuz 
olma, adil paylaşımda bulunma, sevgiyle 
donanma, merhamet gösterme, mutlak yani 
sınırsız olma, özgür yaşama, her şeyi kont-
rol etme, gibi soyut bilimsel sabitelerdir. 
Kutsala inanma da bilimsel sabite yani soyut 
nesneler içinde yer almakta ve insanın soyut 
düşünce dengesi, güven sağlamasını kolay-
laştırmaktadır. ”Her şeye gücü yeten, her şeyi 
bilen, gücü sınırsız olan, beni işiten, kalbimden 
geçenleri duyabilen, beni benden çok bilen ko-
ruyucu bir güç var. Bu güç beni koruyor” diye 
düşünerek kutsala inanan bir insan, ruh ge-
misini zihinsel bir limana demirler ve din-
ginlik kazanır (6).

KALB KELİMESİ 
KUR’AN’DA 

İSTİSNASIZ HEP FİİL 
FORMUNDA GELMİŞ 
OLUP İSİM OLARAK 

KULLANILMAMIŞTIR. 
BU ŞAYAN-I DİKKAT 

BİR VURGUDUR.
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Aslında bu gönül dediğimiz latif emanet, 
yeni bir kavram değil... Kur’ani bir kavram 
olan akleden kalp, bizim kanaatimize göre, 
aynı zamanda zihin denilen şeyin ta ken-
disi... Hz.Yunus’dan da çok iyi aşinayız bu 
gönle zaten... 

Gönül, kalbi hayatın merkezini teşkil eden 
mefhumlardandır. Bütün içe büyümeye vesile 
olan zihinsel/batıni faaliyetler gönülde mey-
dana gelir. Kur’an-ı Kerim’de, kıyamet günü 
Allah’ın huzuruna “selim bir kalp ile gelenler, 
müstesna bir yere sahiptirler” (Şu’arâ 26/89) 
denilmektedir. Yine Tâhâ 20/25 de “Musa 
dedi ki; Rabbim! göğsümü 
aç ve genişlik ver…” şek-
linde dua da bulunduğu 
halde, İnşirâh Sûresi’nde 
Allah Rasulü “Senin göğsü-
nü açmadık mı?” hitabına 
mazhar olmuştur.

Gönül (kalb/fuad/yü-
rek) umumi kanaate göre 
Hakk’ın nazargâhı, Batınî 
idrak merkezidir. Hz. 
Peygamber’in göğsüyle il-
gili hitap da, bunun delili-
dir. Yunus Emre, kalbin bu 
özelliğini veciz bir ifadeyle “Gönül Çalab’un 
tahtı” şeklinde dile getirir (2).

Gönül Allah’ın tecelli mahalli olmakla bir-
likte, o nadiren mutmain, çoğu zaman mut-
main olmayan, bazen mühürlenen, bazen 
hastalanan, katılaşan ve kibirlenen tavırlarla 
da ortaya çıkabilmektedir. Zaten Arapça kalp 
kelimesi kulb’dan gelir ve yanar-döner, her-
an her tarafa meyledebilen bir özelliğe sa-
hiptir. Gönlün bu tavırları Kur’an-ı Kerim’de 
birçok âyet-i kerime ile dile getirilmiştir. Üs-
telik kalb kelimesi Kur’an-ı Kerim’de istisna-
sız hep fiil formunda gelmiş olup isim olarak 
kullanılmamıştır. Bu çok dikkati şayan bir 
vurgudur.

Örnek olarak “akletme” eyleminde bulunma-
yanları şiddetle yeren şu âyetlere bakalım:

“Şâyet akletmiyorlarsa, seni dinlemelerine rağ-
men, sağırlara sen mi işittireceksin” (Yûnus 
10/42).

“İyi bilin ki, Allah katında canlıların en zarar-
lısı, akletmeyen (gerçek) sağır ve dilsizlerdir!” 
(Enfal 8/22).

“Allah akletmeyenleri bedbahtlığa/ümitsizliğe 
(şaşkınlığa) mahkûm eder” (Yûnus 10/100) 
(7).

21. yüzyılda, modern tıptaki gelişmeler çok 
ilginç noktalara gelmiştir. Mesela Nöro-
teoloji denilen bir bilim dalı; maneviyatla 
meşgul filozoflar, din adamları, güzel ahlâkı 

savunan pozitif bilim 
adamlarıyla; beyinle ve 
insan psikolojisiyle uğ-

raşan bilimadamlarını bi-
raraya getirmiştir. Bilim 
adamları bırakın insan 
denilen muammanın sır-
larına nüfuz etmeyi, sade-
ce beyinin sırlarına dahi 
ulaşmada ne kadar zorlan-
dıklarını itiraf ederek, an-
cak kolektif akılla hareket 
ederek birçok disiplindeki 
otörler tüm birikimlerini 
bir havuzda toplayarak bu 

muammayı çözebileceklerini düşünüyorlar.

21. yüzyılda insanoğlunun geldiği nokta 
hayli vahimdir. Teknoloji ve bilgi edinme 
olağanüstü bir hızla gelişirken ve yaşamımı-
zı kolaylaştırırken beraberinde olması gere-
ken bilgi ahlâkının temerküz etmeyişi insanı 
sanal mutluluğa davet eder olmuştur. Tabi 
günümüzün kartezyen felsefe ile şuurları 
durdurulmuş, iğdiş edilmiş, beyinleri; sü-
rekli tüketerek organizmaya indirgenmiş 
(yiyen-içen-çıkaran-üreyen ama akletmeyen) 
ve insan-insan ilişkisi askıya alınmıştır artık.

Hülasa insanoğlunun daha çok mutluluğu için 
çalışan bu Nöro-teolojiyi kuran bilimadamla-
rı (adını sayamadığımız daha pek çok bilim-
dalı/disiplin) insanlığın hiçbir döneminde bu 
kadar maneviyata-ahlâka ihtiyacı olduğunu 

NİYET BİLİNEMEYEN 

BİR MERKEZDEN 

BEYNE UYARI 

GÖNDEREREK KİŞİNİN 

TÜM DÜŞÜNCE VE 

DUYGU DÜNYASINI 

ŞEKİLLENMEKTEDİR.
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zannetmiyoruz diyerek çalışmalarını giderek 
derinleştirip diğer bilim dallarıyla köprüler 
kurmaya çalışıp, insan denen meçhulü(!) an-
lamaya çalışıyorlar. Zaten Nörolojik ve psi-
kiyatrik bilimlerde de eskisi gibi yakınlaşma 
arttı ve Biolojik Psikiyatri, Davranış Nöro-
lojisi/Kognitif Nöroloji, Nörokuantoloji, 
Nöro-Genetik, Nöro-İmmünopsikoloji vb. 
üst disiplin içeren bilimdalları da beyinle 
ve insan mutluluğu ile uğraşan doktorların 
daha çok ilgi alanı olmaya başladı. Bugün 
batı üniversitelerinde Mutluluk Kürsüleri 
kurulmaya başlandı. Hala insan mutluluğu-
nun bile akılla elde edilebileceğinde ısrarcı 
olan Batı Aklı sanırım yavaş yavaş İslam 
Aklı’nın olağanüstü ve 
hakikaten medeniyetler 
doğuran birikimini belki 
de bu sayede öğrenecek...

Şimdi tüm bunların gönül 
ile ne ilişkisi var sorusunu 
sorabiliriz. İşte modern 
nöro-bilimciler, eskiden 
beynin, tüm vücut dene-
timi tamamen kendisi-
ne aittir derken artık bu 
kontrolün beyine gelen 
başka uyarılarla önce baş-
ka bir üst merkezden baş-
layıp daha sonra beyni aracı olarak kullandı-
ğını anlamaya, dillendirmeye başladılar.

Yani özetle; Niyet dediğimiz şey var ya niyet, 
işte bu niyetlerimiz mekân olarak tam olarak bi-
linemeyen bir merkezden beyine uyarı gönder-
mekte ve kişinin tüm Düşünce-Duygu dünyası, 
mutluluğu, sıkıntısı, huzur veya huzursuzluğu 
buna göre şekillenmektedir.

“Şüphesiz bu (vahiy) kalbi olan kimseler için bir 
uyarıdır” (Kaf 50/37) âyeti, bu kalbin maddi 
değil, imanın ve inkârın, sevginin ve nefretin 
makarrı olan merkez anlamında kullanıldığı-
nı açıklamak için yeterlidir (7).

Carl JUNG, huzuru aradığı yolculuklarından 
birinde bir kızılderili reisiyle oturur. Kabile 
reisi Dağ Gölü, ona “beyaz adamların deli ol-

duğuna artık iyiden iyiye kanaat getirdiğini” 
söyler. Niye diye sorar psikoloğumuz? “Ka-
falarıyla düşündüklerini söylüyorlar” diye 
cevap verir bilge reis. Herhalde der Jung. Ya 
siz neyle düşünüyorsunuz? “Reis Dağ Gölü, 
kalbine işaret eder biz bununla düşünüyo-
ruz”!

Kalbin kendisine ait bir aklı var mı? Kadim 
öğretiler fiziksel kalbin ötesine geçen farklı 
bir organdan bahsederler. Duyarlı, algılaya-
bilen, insanın ruhuna ışık veren bir organ. 
Sufilikte ve Hıristiyan mistisizminde, kalbin 
taşıdığı değeri ifade eden sayısız anekdot, 
şiir ve hikaye vardır. Eski Mısırlılarda mum-
yalama işlemi sırasında beyin de dâhil tüm 

organlar çıkarılırken, kal-
bi yerinde bırakırlarmış. 
Zira Kalp onlara göre ru-

hun, aklın ve duygunun 
tahtıdır.

Son yıllarda yapılan ça-
lışmalar kalbin düşün-
düğümüzden daha akıllı 
olduğunu gösteriyor. Kalp 
beyinden sinyal alıyor evet 
ama kendisi de vagus sini-
ri yoluyla beyne bilgi gön-
deriyor. Beyne gönderdiği 

sinyallerle beynin entelektüel işlevleri yeri-
ne getiren bölümünü uyarabiliyor veya ta-
mamen devre dışı bırakabiliyor. Kalp kendi 
hormonlarını üretip vücuda bırakıyor, be-
yinden binlerce kat daha güçlü bir manyetik 
alan yayıyor. Kalbin üzerinde yer alan sinir 
hücreleri, tıpkı beyin gibi yapılanıyor. Kalbin 
beyni, kendi dopaminini salgılayabiliyor. Bu 
sinirsel iletici, davranışlarımız üzerinde kuv-
vetli etkileri olan bir bileşik.

Geçmişin bilgeleri kalbin ancak dikkat ve ni-
yet etmekle dönüşebileceğini söylüyorlardı. 
Kalbimizle görebilir, kalbimizle düşünebilir, 
kalbimizle hüküm verebilir ve nihayet onun-
la yaşayabilirdik (1).

Beynin yakın zamanlarda keşfedilen bir özelliği 
Nöroplastik olma durumudur. Yani önceden sabit 

“BU (VAHİY) KALBİ 
OLAN KİMSELER İÇİN 
BİR UYARIDIR” ÂYETİ, 
KALBİN; İMANIN VE 
İNKÂRIN, SEVGİNİN 

VE NEFRETİN MAKARRI 
OLAN MERKEZ 

OLDUĞUNU GÖSTERİR.
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ama değişmez denilen nöron (gri alan)lar, yoğun 
öğrenme ve uzun zihinsel mesai ile yeniden dü-
zenlenebiliyor. Mesela yirmi yıl boyunca günde 
sekiz saat masa tenisi olan bir insanın beyni, 
oynamamış insandan farklı oluyor. Hadiselere, 
maddeye, insana velhasıl varlığa olan bakış açı-
mız değiştiğinde beyinde yeniden nöro-kimyasal 
yolaklar oluşuyor. Mesela Bilişsel Psiko-Terapi, 
Ben-Ötesi Psikoterapi, Transpersonel Psiko-
terapi vb psikoterapi yöntemleri işte beynin bu 
Plastisite özelliği yoluyla kişide olağanüstü bir 
değişim-dönüşüm Yeniden İnşa oluşturuyor. Yok-
sa Allah Rasulü’nün yeniden inşa ile çocuklarını 
diri diri toprağa gömen ve çok ilkel yaşayan be-
devileri Altın Nesle dönüştürmesini biyolojik ve 
bilimsel olarak nasıl izah 
edebiliriz? Evet, verilen gö-
revi bihakkın yerine getiren 
Allah Rasulü’ne beynin bu 
değişebilirlik-esneyebilirlik 
kapasitesi Rabbimiz tara-
fından bildirilmişti belki de. 
Aslında değişimi yapan tabii 
ki Kur’an idi ama onu yaşa-
ma geçirebilecek Beyin ka-
pasitesini insana veren tabii 
ki Rabbimizdi. Ancak bey-
nin bu kapasitesinin ortaya 
çıkabilmesi, gönlün/akleden 
kalbin alıcılarının açık yani inandığı şeyi önyar-
gıları olmadan tasdiki gerekiyor. Bu yöntemle sa-
yısız psikolojik rahatsızlık tedavi edilebiliyor ar-
tık. Hatta mutluluk için yanlış olan algılarımızın/
girdilerimizin ancak bu biyolojik yolu kullanarak 
insana huzur getirdiğini, vb. birçok hastalığın 
böylece güçlenen İmmün sistemimiz (bağışıklık 
sistemi) yoluyla daha kolay atlatılabildiğini an-
lamak gerekiyor.

Gönül ve yürek olarak da tanıdığımız kalp 
başlıca iki manada kullanılır. Birisi, göğsün 
sol tarafında sol memenin altında ve daha 
çok da çam kozalağına benzeyen, aynı za-
manda yapısı ve dokusu itibariyle de beden-
deki her uzuvdan farklı bulunan; ihtiva ettiği 
harika karıncık ve kulakçıkları, bütün his 
ve duygulara merkeziyeti, bütün damarlara 
ve damarcıklara merciiyeti ve insan uzuvları 

arasında bizatihi müteharrik olma gibi imti-
yazı; hem bir motor gibi çalışması hem de 
bir emme-basma pompası gibi faaliyet gös-
termesi itibarıyle çok hayati bir organdır ki 
bu organa biz yürek de deriz.

İkincisi ise, öncekinin dublesi, alternatifi, 
meleki buudu ve aynı zamanda, şuur, id-
rak, ihtisas, akıl ve irade gücünün de mer-
kezi ruhani bir latife’dir ki, gerçek bilgeler 
ona “hakikat-i insaniye”, filozoflar da “ nefs-i 
natıka” demişlerdir. İnsanın asıl hakikati de 
işte bu Kalp’dir. İnsana bu manevi buudu 
itibariyle “âlim”, “arif”, “müdrik” denir. Ruh 
bu latifenin esası ve batını, Biyolojik Ruh 
ise bineğidir. Allah’a muhatap olan, sorum-

luluklar yüklenen, ceza 
gören, mükâfat alan, hi-
dayetle kanatlanan, de-

laletle yuvarlanan, aziz 
kabul edilen, hor görülen 
ve ilahi marifetin “Mirat-ı 
Mücella”sı olan hep bu la-
tifedir.

Kalp, hem idrak eden hem 
de idrak edilen hususiyette 
bir yapıya sahiptir. İnsan; 
ruhuna, cismine, aklına 
onunla girer. Kalp, Ruhun 
Gözü gibidir. Basiret kendi 

dünyasına göre onun nazarı; akıl ruhu, irade 
de iç dinamizmidir.

Umumiyet itibariyle biz ”gönül” derken bu 
ikinci kalbi kasdederiz. Gönül ve kalp, gönül 
ve kalp farklılığı, bunların birbirinin yerine 
kullanılması bir yana, bu ruhani latife cisma-
ni kalple sımsıkı alakalıdır (3).

İnsanların en çoğunun akılları bu ruhani kalp 
ile, cismani kalbin arasındaki ilişkiyi idrak 
etmek hususunda hayrete düşmüştür. Çün-
kü rabbani kalbin (akleden kalp), cismani 
kalple olan irtibatı tıpkı renklerin cisimlerle; 
sıfat ve niteliklerin mevsuflarla olan irtibat 
ve ilişkisine benziyor. Veya aleti kullananın 
aletle ilişkisi gibidir. Ve yahut da oturanın 
mekânla ilişkisine benzer (4). 

KIZILDERİLİ REİSİ 
JUNG’A, KAFALARIYLA 
DÜŞÜNDÜKLERİNİ 

SÖYLEYEN BEYAZLARIN 
DELİ OLDUĞUNU, 

OYSA KENDİLERİNİN 
KALPLERİYLE 

DÜŞÜNDÜĞÜNÜ 
SÖYLER.
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Beden ve ruhun işlevleri hakkında kökten bir 
farklı bakış açısı geliştiren, Aristoteles (M.Ö. 
384-322)’e göre algının merkezi organı, be-
yinden ziyade, Kalp idi. Eğer, bir hayvanın 
algısı harekete dönüşecek olursa, kasın kasıl-
masını takiben, hareketle şunlar ortaya çıka-
caktır: “... kaynağın yeri (olan kalp) algıları 
değiştirir, onlar uzanır veya kısalır, bu yolla 
hayvanın ihtiyaç duyduğu hareket oluştu-
rulur. “Aristoteles’e göre, algılama özellikle 
kalpte onun özel ruhu ile ortaya çıkar. Mer-
kezi duyu organı olan, tek tek duyu organla-
rıyla bağlantılıdır.

Aristoteles düşüncelerini, platonik bir ma-
tematiksel ve sanal dün-
yadan ziyade, doğal bir 
dünya üzerine oturtmuş-
tur. O, anasır-ı erbaayı 
(hava, su, toprak ve ateş) 
beşinci bir element daha 
ekledi. Bu element yalnız 
dünya ile sınırlı değil, aynı 
zamanda yıldızlar ve cen-
netin de parçasıydı. Tüm 
evreni kaplıyordu. Bunu 
“ether” olarak adlandırdı 
(Bediüzzaman aynı mad-
deyi esir diye adlandır-
mıştır). Aristoteles’e göre 
ether, solunum esnasında bedene alınıyordu 
ve akciğerlerden kalbe ulaşıyordu. Daha son-
ra da “canlandırıcı nefes/vital pneuma” veya 
“canlandırıcı kalbe” dönüşüyordu. Bu can-
landırıcı nefes kalpten bedene kan damarları 
yoluyla dağıtılıyordu. Bu şekilde kalbin ruhu 
ile kas gibi organların ruhu (psyche) arasında 
bağlantı mümkün hale geliyordu (8).

Kalp, iki yönü olan öyle nurani bir cevherdir 
ki, bir yönüyle devamlı ruhlar âlemine, diğer 
yönüyle de cisimler âlemine bakar. Cisim, 
şer’i ölçülerin birleştiriciliğinde ruhun emri-
ne girmişse, kalp ruhlar âlemi yoluyla aldığı 
feyizleri bedene ve cisme taşır, orada da hu-
zur ve itminan esintileri meydana gelir.

Kalp eskilerin ifadesiyle “nazargâh-i ilahi”dir. 
Allah, insana insanın kalbiyle bakar. İnsan-

la muamelesi o insanın, kendi kalbine göre 
cereyan eder. Zira kalp; akıl, marifet, ilim, 
niyet, iman ve kurbet gibi çok hayati husus-
ların kalesi mesabesindedir. Kalp ayakta ise 
bu duygular da hayatta sayılır, o yıkılmış veya 
bir kısım muhlikâtla sarsılmışsa, bu latifelerin 
hayatiyetinden, devam ve temadisinden bahset-
mek oldukça zordur. Sonsuz saadet rehberi-
miz Hazret-i Sâdık u Masdûk bu konuda: 
“Bakın, cesette bir çiğnem et parçası vardır ki, o 
sıhhatli olunca bütün cesette sağlam olur; o fe-
sada yüz tutunca da bütün ceset bozulup gider. 
Dikkat işte o kalptir” buyurarak kalbin, insan 
bedenindeki yeri ve önemine dikkatleri çek-
miştir.

İnsanın mutlu ve sağlık-
lı bir hayat sürebilmesi 

düzgün ve üst düzeyde 
çalışan bir bağışıklık sis-
temi ile mümkündür. Yani 
mükemmel yaratılmış in-
sanda sistemlerin sorun-
suz çalışması ve mutluluk 
hormonlarının normalin 
altına düşmemesi için ba-
ğışıklık sisteminin sürekli 
ve her daim pozitif ve üst 
düzey kapasite ile çalış-
ması gerekli olup bunu 

sağlayan ise güzel ahlâk ve pozitif-olumlu 
olabilmektir. İşte tevekkül ve doktoruna tes-
limiyeti yüksek ama gereken tıbbi yaklaşımı 
ihmal etmeyen hastaların çabuk iyileşmesi 
ve kolay hastalanmamasındaki sır bu olsa 
gerektir (Mesleki tecrübelerimiz ve birçok 
meslektaşımız bu konuyu el’an samimiyetle 
teyid/itiraf etmişlerdir).

Tam tersi de doğru olup, negatif düşünceli ve 
olumsuz ahlâklı insanların immün sistemle-
ri normalaltı kapasitede veya çalışamaz hale 
gelip çökebilir hatta genetik yapıyı olumsuz 
yönde değiştirip umulmadık hastalıklara da-
vetiye çıkarabilir. Mmodern tıp bunun sebebi-
ni hala anlayabilmiş değil ve sebebine İdiopa-
tik adını vermiştir. Öte yandan tıbben kolay 
düzelen bir hastalık bile olsa umulmadık 

AKLEDEN KALBİNİ 

KULLANABİLEN, 

KENDİNİ HER HASTA 

İÇİN YENİDEN İNŞA 

EDEBİLEN HEKİMLER 

ŞİFAYA YETKİLİ 

KILINIRLAR.
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komplikasyonlar ve bir türlü düzelemeyen 
hasta profilleri, hekimleri de aciz hale düşü-
rüp, modern tıbbın neden hala bazı hastalara 
gerçekten şifa olamadıkları hakkında fikir 
verir. Yani hastanın, hastalığa bakış açışı, 
kalbi durumu o kadar önemlidir ki, tedavi 
sürecinde biz hekimler bu blokajı çoğu za-
man fark edemeyiz. Gereken her şey yapıl-
mıştır ama bir türlü hasta düzelemez, çünkü 
asıl hastayı ayağa kaldıracak olan bağışıklık 
sistemini, bizzat hastanın kendisi çökert-
miştir. Ama farkında değildir… İşte bunu 
fark edebilen hekim, ancak hastaya kendi 
iyileşme gücünü de farkettirebilirse (bilişsel 
terapiyle-algı düzeylerini değiştirilebilirse ki 
bu mümkündür=Nöroplastisite) Şifa’ya ve-
sile olabilir…

Kognitif Nöroloji’nin duayenlerinden Prof. 
Marsel Mesulam geçenlerde gerçekleştirilen 
(Mayıs-2011-Marmaris) Uluslararası Kog-
nitif Nöroloji Kongresine yolladığı Türkçe 
tebrik konuşmasında; beyin hakkında bi-
linemeyenlerin, bilinenler yanında hala bir 
okyanus gibi olduğunu vurgulamış ve gerçek 
bilimadamının bu yüzden mutlaka alçakgö-
nüllü olması/aczini anlaması gerektiğini vur-
gulamıştır.

Zaten Akleden Kalbini kullanabilen he-
kimler (algılarını modern tıbba teslim etmemiş 
hekimler, kendilerini yeniden her hastaya göre 
inşa edebilen, şekillendirebilen, tamamlayıcı-
bütünleyici olanlar yani Zülcenaheyn hazık 
hekimler) şifaya yetkili kılınırlar ve kendi ac-
ziyetini bilenlerdir bunlar, kendilerinin ara-
cı/vesile olduğu bilincini an be an taşıdıkları 
için, kaynağa yönelirlerse bi-iznillah zaten 
şifa gelir (Muhyi: dirilten, eş-Şifa: şifa ve-
ren). Alınacak nefes sayısı bitmişse ölüme de 
vesile olabilir (Mü’mit: öldüren) hekim ama 
asla öldüren o değildir. Allah’ın Muhyi-Mümît 
sıfatları gibi diğer tüm sıfatları da kullarında 
bir şekilde yer, zaman, olay, duruma ve hak 
edip etmemesine göre tecelli ettiği gibi hasta 
üzerinde de aşikâre görünürler.

Kalp; düşünce sıhhati, tasavvur sıhhati ve 
ruh sıhhati hatta beden sıhhati için adeta bir 

kale gibidir. İnsanın maddi, manevi duygu-
ları bu kaleye sığınır ve korunmuş olurlar. 
Bu açıdan insan için bu kadar önemli olan 
kalbin de karantinaya ve gözetilmeye ihti-
yacı vardır. Zira o, yaralanınca tedavisi çok 
güç ve ölünce de hayata döndürülmesi çok 
zor bir latifedir. Kerim Kur’an bize “Rabbi-
miz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi 
kaydırma…” duasını öğütlemekte, Efendimiz 
de sabah-akşam el açıp hem de defaatle: “Ey 
kalpleri evirip çeviren Allah’ım!, Kalbimi dininle 
sabitleyip perçinle” tazarruunda bulunmakla 
çok önemli korunma ve karantinayı hatırlat-
maktadır (3).

Yine Kerim Kur’an’da akleden kalple ilgili şu 
âyet ne kadar anlamlıdır: “İyi ama, onlar hiç 
mi yeryüzünde gezip dolaşmazlar? Bu sayede 
kendisiyle akledecekleri bir kalbe ya da işite-
cekleri bir kulağa sahip olsalardı ya! Ama şu da 
var ki; gözler kör olmaz, fakat asıl kör olan gö-
ğüslerdeki kalplerdir” (Hac 22/46).

Vahiy özürlülük algımızı yeniden inşa edi-
yor. Bizim “kör, sağır, dilsiz” dediklerimiz 
vahye göre özürsüz; zira canda özür olmaz. 
Asıl özürlülük Akleden Kalp’de ortaya çıkan 
özür, Hakk’ı duymayan sağır, görmeyen kör, 
konuşmayan dilsizdir.

Kaf Sûresi’nin 36 ve 37. âyetlerinde ise me-
alen şöyle buyurulmaktadır: “Biz onlardan 
önce nice nesilleri helak etmişiz; onlar güç 
ve kudret olarak bunlardan çok daha ileriy-
diler; fakat ‘bir sığınak yok mu?’ diye sığı-
nacak delik aradılar. Elbet bunda (akleden) 
bir kalbe sahip olanlar için ibretlik bir uyarı 
vardır; veya pür dikkat bir şahit olarak kulak 
verenler için... “Bu ibare gösteriyor ki, Kur’an 
kalb derken fiziki bir organı değil, akletme 
ve inanma yetisini kasdetmektedir.

Kalbin iki asli manası vardır: 

1) Bir şeyin en şerefli ve en saf kısmı,

2) Sürekli dönen ve yerinde durmayan.

Kur’an da genellikle Akıl anlamında kulla-
nılır. Kur’an’da bağırsak kelimesi dahi geçer-
ken hasetsen “beynin” geçmemiş olmasının 
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ÖMER HAKAN
YAVAŞOĞLU

Akleden Kalp 
(Zihin/Gönül)

gerekçesi budur Akleden Kalp beyin (zihin), 
fıkheden kalp ise yürektir, denilebilir (5).

Evet, kalp, bütün hayırların bereketlerin 
insana ulaşmasında önemli bir köprü vazi-
fesi gördüğü gibi, aynı zamanda şeytani ve 
nefsanî bütün dürtülere ve bütün hatıralara 
vize verebilme mevzuunda da tehlikeli işlere 
alet olabilir. O Hakk’a tevcih edilebildiği sü-
rece, bedenin en karanlık noktalarına kadar 
her yanına ışıklar yağdıran bir projektör olur; 
yüzü cismaniyete dönük kaldığı zamanlarda 
da şeytanın zehirli oklarının hedefi haline 
gelir.

Kalp; Allah-kâinat-insan arasında ince ince 
akıp duran duyguların yüksek debili bir ır-
mağı olmasına rağmen, bu cihan-baha lati-
feyi yerinden etmek ve bu ırmağa mecra de-
ğiştirtmek için onun sayılamayacak kadar da 
düşmanları vardır. Kasvetten küfre, ucubdan 
kibre, tul-i emelden hırsa, şehvetten gaflete, 
menfaatten makam düşkünlüğüne, şöhretten 
baş olma sevdasına kadar yığın yığın düşman, 
taarruz vaziyetinde onun zaaf ve boşluklarını 
kollamaktadır.

İman kalbin canı, ibadet onun damarlarında 
akıp duran kanı, tefekkür, murakabe, muha-
sebe ise onun bekasının esaslarıdır. İmansız 
birinde Kalp ölü ve ötelere karşı bütün bü-
tün kapalı, ibadetsiz birinde o ölüm ağında 
ve onulmaz hastalıklarla sürüm sürüm; te-
fekkürsüz, muhasebesiz ve murakabesiz bir 
bünyede ise her türlü tehlikeye açık ve em-
niyetsizdir. İlk kategoriye giren insanlar si-
nelerinde emme-basma nev’inden bir et par-
çası taşısalar da, katiyen bunların kalplerinin 
var olduğu söylenemez. İkinci kategoriye 
girenler, varlık-yokluk arası vehimlerinin 
sisli dünyasında hep mesafelerinin esiri ola-
rak yaşar ve bir türlü hedefe ulaşamazlar… 
Üçüncü kısma dâhil olanlar ise, bir hayli me-
safe almış, bir hayli engebe aşmış olmaları-
na rağmen, tam zirveye ulaşamadıkları için 
her zaman tehlike sath-ı mailinde sayılırlar; 
düşe kalka yürür, müsabakasını yenile yenile 
sürdürür ve ömürlerini vefasız ve aşılmaz bir 
tepenin yamaçlarında tüketirler (3). 

Hâsıl-ı kelam olarak, modernizmin zihinle-
rimizi iğdiş ettiği ve tasavvurlarımızı imha 
ederek durdurulan bu medeniyetin mürek-
kep yalamışları olarak bizlere düşen; Kalp-
Beyin birlikteliğini mizan üzere mezcedip, 
doğu-batı medeniyeti arasında Köprü ve 
İnşa-Medeniyet özelliği taşıyan gönül me-
deniyetimizi yeniden kurmak, her hikme-
te kimde ve nerede olursa olsun sarılarak 
başta insanlık ailesi ve sonra ümmetimiz, 
milletimiz, beldemiz ve de ailemiz için sulh 
adacıkları(cennet köşeleri), hatta sulh kıta-
ları oluşturup her iki dünyaya yönelik hem 
bedensel hem de ruhsal mutluluk rehberleri 
olarak kendimizi ıslah etmeli/eğitmeli (ve 
dolayısıyla bunun sonucunda çevremizi 
de) yetiştirmeliyiz… 
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ahzunum…

Bir Ramazan gecesi… Rahatsızlığım se-
bebiyle oruç tutamıyorum. Bu mahrumiyet 
yüreğimin vahasına iki damla yaş olarak in-
mişken… Rahmetin ummanı o iki damlayı 
deryaya katmaya hazırlanırken… Çaresiz göz-
lerim bu mahrumiyetin arkasındaki nimeti o 
deryada ararken… Aramaktan bitap düşen 
gözlerim ikramın zaten o iki damla yaş oldu-
ğunu anlarken…

Rabbime iltica… Tek kapı O…

Madem inince Ramazan’a, O’nu aylara sultan 
etti, indiği gece bin aydan hayırlı oldu, ne olur 
benim de geceme Kur’an’ı indir… Yüreğimin 
derdi sultanlık değil, sadece göl olan yaşımı 
dindir… Ne verirsen kabulüm, yeter ki; haki-
kat denizine bir parmağımı değdir…

Dua… Dua ki; Boyumdan bin kat…

İcabet… İkram büyük, kap küçük…

Arayış bedel ister, bulmaya var mısın?… Bir 
hakikat seyrini izlemeye var mısın?

Korkuyor musun?

İstiyor musun, istemiyor musun?

Bıraktın mı her şeyi? Sıyrıldın mı ağırlıkların-
dan?

Bakma! Hala dönüp arkana bakacaksan, nasıl 
yol alacaksın?

Sınırdasın… Tereddüt… Kararlılık… Hangisi?

M

D E N E M E

el-HAKK

ÇEKİP DÜNYADAN ELİNİ 

ETEĞİNİ, İNDİRİP SEMADAN 

O DİK BAŞINI, DÜŞÜRÜP 

KOLLARINI İKİ YANINA… 

GEL EY TALİP! OTUR ŞİMDİ 

RAHLE-İ RAHMAN’IN 

HAKK SOFRASINA…

Seda KARASU
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SEDA
KARASU

el-Hakk

Tamam. Kalıyorsun. Dur o zaman!

Bana dön! Beni dinle! Gözünle kulağınla, 
elinle ayağınla, yüreğinle ruhunla… O mah-
cup varlığınla…

Ama önce hepsini birden, bir lahza ayır dün-
yadan, bana konuk ol… Gelirken hiçbir şey 
getirme… Dedim ya; hatta kurtul tüm ağır-
lıklarından, öyle gel…

Ne çok şey doldurmuşsun. Taşır mı sanıyor-
sun bu beden, bu ruh? Hem çoğu gereksiz 
fazla, lazım da değil aslında…

Bekliyorum… Hazır mısın?

Er-Rahman, er-Rahim, el-Ğafur, es-Selam, el-
Malik…

Sıra el-HAKK’da…

Hakk ne, hakikat ne? Uyanıkken aradığını 
uykuda bulduran, kanatları kırık ruhunun 
damağına bir damla su uzatan… O bir dam-
la ki seni suya kandıran… Elini, yüzünü ab-ı 
musaffa ile yıkayan…

Çekip dünyadan elini eteğini, indirip se-
madan o dik başını, düşürüp kollarını iki 
yanına… Gel ey talip! Otur şimdi rahle-i 
Rahman’ın Hakk sofrasına…

Ders başlıyor! Birinci ders: İMANIN HAKİ-
KATİ

Biliyorum… Sen geçmiştin o dersi. Serlev-
handa şimdi büyük büyük başlıklar, anlaşıl-
mayı bekleyen yepyeni kavramlar var. Sayfa 
sayfa hitaplar devasa sloganlar...

Ne çok şey biliyorsun… Hiçbir şey bilmiyor-
sun…

Hala yanıyorsa yüreğin ateşlerde, Nemrud’un 
ateşi sam yeli ile gelip yalamışsa tenini, tütü-
yorsa dumanı binlerce yıla rağmen… Demek 
ki haberin yok İbrahimî imandan…

Sen sadece İbrahim’in kıssasını dinledin… 
Nemrud’un ateşine şaşakaldın… Bekledin, 
durdun öylece…

İbrahim yürürken ateşe doğru… Acaba ne 
olacak diye İbrahim’i sınadın… Ateşi gör-

dün, Nemrud’u gördün, İbrahim’i gördün… 
Ama bu senaryonun başkahramanını unut-
tun…

İmanı unuttun!..

İman çepeçevre sarmışken İbrahim’i… İb-
rahim tüm bilincini, yaşamını, ölümünü 
iman kodlarıyla tanımlamışken, iman İbra-
him, İbrahim iman olmuşken… Sen sadece 
İbrahim’in hikâyesine daldın…

Gözünü kırpmadı İbrahim, dostuna inandı. 
Halil’i oldu Rahman’ın, ama payesi imandı… 
Onun dışındaki tüm payeler belki imana ik-
ramdı…

Dostunun sözü “kûnû berden ve selama” ula-
şır ulaşmaz yürek evine serinlik çöktü. Yürek 
yanmayınca beden yanmazdı… İbrahim ar-
tık su olmuştu, serinlik olmuştu… Ateş suya 
ne yapardı? Belki biraz daha dursa İbrahim 
söndürecekti ateşi. Serin ve selamet olan ateş 
değil, İbrahim’di…

İbrahim bedel ödedi… Herkes gibi olmadı. 
Herkes gibi olsaydı, herkes gibi yanardı… 
Rabbini Nemrud’a ukbayı dünyaya, teslimi-
yeti benliğe, ateşi suya tercih etti…

Artık O, Rabbinin rahmet ellerindeydi, kork-
muyordu… Tüm sevdikleri artık O’na uzak, 
ama O Rahman’a misafirdi… Bu ziyaret ne 
kadar sürecekti, bu ikram nerede son bula-
caktı? Belki de dönüşü yoktu… Ama ne gam! 
Belki de ateşin ortasında verilen ikram başka 
hiçbir sofrada bulunmayacaktı…

İbrahim ateşlerde…

İbrahim nimetlerde…

Sen neredesin?

Ne ateşle sınandın, ne suyla… Ne ateşi sına-
dın, ne suyu… 
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ruç ve diğer ibâdî emirlerin, dînî rükün-
lerin birçoğu; dünya hayatı için birer 

koruyucu hekimlik fonksiyonu görmektedir. 
Tüm ibadetler dünyada sağlık, sıhhat, huzur 
ve mutluluk muştular. Kişinin kendini, aile-
sini ve etrafını stresten, saldırganlıktan, dep-
resyondan emîn, güvenilir ve barışık kılar. 
Husûsen de Rabb’i ile barıştırır. Orucun farz 
bir ibadet olduğu ve tutulmasının insanın hem 
beden hem de ruh sağlığı için birçok faydası-
nın olduğu ile ilgili olarak birçok ayet, hadis 
görebildiğimiz gibi aynı zamanda eski kutsal 
metinlerde ve eski birçok âlimin kitabında bu 
konuya açılmış özel bölümler bulunmaktadır.

“Siz ey iman edenler! Oruç tıpkı sizden ön-
cekilere olduğu gibi size de yazıldı; belki bu 
sayede takvâya erersiniz: Sayılı günlerde… 
Sizden kim hasta ya da yolcu olursa, tutma-
dığının sayısı kadar diğer günlerde (oruç tu-
tar) ve (bunlar arasından) ona gücü yetenler 
üzerine, bir yoksulu doyuracak fidye gerekir; 
Kim daha fazla hayır isterse kendisi için daha 
yararlı olur, ama -eğer bilirseniz- oruç tutma-
nız sizin için daha hayırlıdır..” (Bakara 2/183-
184).

“Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız; seyahat 

O

K U R ’ A N  V E  B İ L İ M

Oruçla Sıhhat Bulmak

NEBEVÎ SÜNNETE 

UYGUN ORUÇ VE HADDİ 

AŞMAYAN PLANLI AÇLIK; 

DAMAR HASTALIKLARINA, 

ALKOLİZME, MADDE 

BAĞIMLILIĞINA, 

PSİKOPATİK KİŞİLİĞE, 

OBESİTEYE, HATTA 

KANSERE DAHİ ŞİFADIR.

Nihat BENGİSU
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Oruçla Sıhhat 
Bulmak

ediniz ki zengin olasınız.” (Şerhu’l-Müsned 
9/218, Mecme’u’z-Zevâid 5/324, Tergîb 2/83, 
Nihaye 3/12).

Allah İncil’de Hz.İsa’ya şöyle vahyetmiştir: 
Ey İsa! İsrailoğullarına şunu haber ver ki, 
benim rızam için oruç tutan kimsenin vücu-
duna sıhhat veririm, ecrini büyük eylerim.” 
(Kitabu’l-Ummal, Tesdîdü’l-Kavs).

“Oruç; mideyi, bağırsakları ve kalbi dinlen-
dirir. Vücuttaki fazlalıkları eritir. Hem rûhî, 
hem bedenî bir devâdır.” (İbnu’l-Kayyim, 
Mukaddime, s.382).

“Oruç, Allah’ın düşmanı olan şeytanı kahre-
der. Şeytanın kullandığı 
vâsıta şehvettir. Şehvet 
de yemek içmekle kuv-
vetlenir. İşte oruç, şeyta-
nın vâsıtasını zayıflatır.” 
(İmam Gazâlî). 

Namazdan sonra oruç; 
bütün ümmetlere emre-
dilmiş; bedenen ve ruhen 
yapılan bir ibadet türüdür. 
Oruç egonun, yani nefsin 
aşırı tepki ve isteklerine 
karşı aktif ve pasif müca-
deledir. Öfke, sınırsız tü-
ketme, aşırı cinsel dürtü-
ler, müskirât, bencillik, gıybet, magandalık 
gibi birçok psikolojik bozukluğun tedavisin-
de etkin bir ilahi reçetedir. 

“İnsanoğlunun yemek yemesinin temel ne-
deni enerji elde ederek organizmanın ihti-
yaçlarını karşılamaktır. Modern çağda insa-
noğlu yemek yemeyi bir eğlence aracı haline 
getirmekle obesitenin önünü açmıştır. Oruç 
ayı; yeme değil, yememe ayıdır. Birçok kötü 
davranışımızın terapisinde muhteşem bir iyi-
leştirme ayıdır. Üretmek, vermek ve kendini 
her dakika ilahi huzurda hissetme ayıdır. Yani 
tam da Allah için yaşama ayıdır. Onun için-
dir ki Allah (c), tüm ibadetlerin ecrini beyan 
etmişken oruç ibadetinin ecrini saklı tutmuş, 

ecrini de bizzat kendisinin vereceğini beyan 
buyurmuştur. Oruçlu iken ibadet, tefekkür, 
zihni ve hatta bedenî üretim daha verimlidir. 
Hem ruh hem de biyolojik organizma daha 
diri ve daha uyanıktır. Dolu mide, bütün 
biyolojik sistemleri yorar; her tür aksiyonu 
kıstılar, tembelleştirir ve uyutur.

Ramazan ayı, bir mümin için rehabilitasyon 
ayıdır. Muhteşem bir Nebevî reçetedir ve biz 
hekimler de bu reçeteyi tescil ve tasdik ede-
riz. Hem koruyucu hem de tedavi edici he-
kimlik açısından oruç; ruh ve bedende mev-
cut ve ileride olabilecek illet ve patolojilere 
karşı etkili bir biyo-sosyo-psikolojikdir.

Son 30 yıldır, dünya 
hayli zenginleşti. Hiç-
bir asırda bu kadar gıda 

bolluğu yaşanmamıştı. 
Toplumlarda obesite gibi 
aşırı beslenme hastalıkları 
çok arttı. Dünya tarihin-
de ilk kez aşırı beslenme 
yüzünden çocuklar; anne 
ve babalarından erken 
ölmeye başladılar. Batıda 
genç nüfusun bile %40’ı 
obes. Obesitenin tedavisi 
için mide küçültme, mi-
deye halka taktırma, cer-

rahi bypass yaptırma gibi komplikasyonlu, 
hatta ölümcül yöntemlere başvurular hızla 
artıyor. Türkiye gibi ülkelerde erkek nüfu-
sunun %25’i, kadın nüfusunun %45’i artık 
obestir ve çoğu yüksek kolesterol, şeker ve 
koroner arter hastalığı ve yüksek tansiyonla 
boğuşuyor. 

Hipertansiyon, koroner arter hastalıkları, 
buna bağlı kalp ve beyin infarktüslerinin en 
önemli nedeni damar sertlikleridir. Bunun da 
en önemli nedeni aşırı gıda, yani aşırı kalori 
tüketimi sonucu obesite ve diyabet gelişmesi 
veya kan kolesterol ve trigliserit (lipid, yağ) 
seviyelerindeki artıştır. Bu hastalıkların hepsi 
için verilen perhiz ve reçeteler zor ve paha-

FAZLALIK OLAN HER BİR 
KİLO VERİLDİĞİNDE KİŞİ 
1 YIL GENÇLEŞİR. BUNUN 
ÖN ŞARTI, KİŞİNİN AÇLIK 

VE İŞTEN GERİ KALMA 
KORKUSU İLE ASLA FAZLA 
GIDA ALMAMASI; ÖNCE-
Kİ TOPLAM GIDA TÜKE-
TİMİNİN YARISININ AL-
TINA DÜŞEBİLMESİDİR. 



104

lıdır. Oysa Ramazan ayı doğal bir perhizdir. 
Oruç tutmak, diyet yapmaktan daha kolay 
ve ucuz bir yöntemdir. Fazla kalori, yağ, kar-
bonhidrat, protein ve tuz tüketimi sadece 
obesitenin değil; kanserin dahi ana sebepleri 
arasında sayılabilir. Alternatif tıpta bunların 
tümü açlıkla tedavi edilmektedir. O şekildeki 
açlık bizce pek makul değilken; doğru oruç 
son derece makuldür. Bunların tümünün te-
davisi pekâlâ sahih sünnete uygun oruç ile 
mümkün. Bedenin ve ruhun en iyi talim ve 
terbiyecisi oruçtur. 

Modern insanın en temel korkularından biri-
si aç kalmaktır. Hâlbuki oruç sanıldığı gibi bir 
aç kalmak değildir. Oruç 
kişiyi bedenden ruha, so-
muttan soyut değerlere ta-
şıyan bir binek gibidir. Oru-
ca alışık olmayanlar için sa-
dece ilk iki gün zor olabilir. 
O da birkaç saat içindir. Bir 
iki saatlik sabır ve taham-
mülden sonra oruç, herkes 
için letâiflerle dolu; sevinç 
sofraları ile ödüllendirilen, 
ruha ve bedene haz veren, 
kul ile Rahman arasında di-
yalog ve hatta dostluk kurduran anlamlı bir 
yürüyüşe dönüşür. Dost için, sevgili için bi-
raz açlık ve susuzluğa katlanmak, muhabbeti 
pekiştirir. Oruçta susayan kişi suya özlemle 
dolar. Özlemek ve özlenen şey güzeldir. Öz-
lenene kavuşmak daha da güzeldir. Özlenen 
şey için çekilen zahmet de güzeldir. Oruçlu 
kişi, özlediği şey yemek içmek ise, bilir ki bir 
iki saat sonra suya da ekmeğe de kavuşacak-
tır. Sevgilisine, yavrusuna kavuşmak kadar 
olmasa bile iftar sofrasına kavuşacak, mutlu 
olacak, itminana erecek şükürler edecek, o 
dahi Rabbi ile bağı pekiştirecektir. O şükrü 
de Rabbi ayrıca ödüllendirecektir.

“Ramazan ayı Allah’ın ayıdır” hadisini hatır-
larsak; Rahman daha başka neler bahşede-
cek; hayal bile edemeyiz. Buna sevinilmez de 
ne yapılır? Hamdedilir, şükredilir. Böyle bir 

aya ve onu Yaratan’a ancak hamd ü sena edi-
lir. Hamd; büyük duadır. Ramazan ayı sürek-
li egosunun peşinden giden insana yaşamla 
barışık bir ruh halini kazandırır. Rahman’ın 
(c) verdiği her şeye şükretmek vermedikleri-
ne de hamdetmektir. 

Oruç bazıları için biraz zor bir süreçtir. Aç-
lıkla, susuzlukla, nefisle mücadele zordur. 
Ancak, Ramazan ayında ve özellikle bir Müs-
lüman aile veya cemaat içinde tutuluyor ise 
oruç; zorluk biter; birden dayanışmacı, mu-
habbetli bir eylem birliğine dönüşür. Oruç-
suz bireyler dahi işin manevi havasına girer-
ler; onlar dahi bu sosyal ve psikolojik birlik-

teliğe; en azından iftar 
sofrasına sevinçle dahil 
olurlar. Toplumdaki 

güven ve sevgi artışı, bir-
çok toplumsal hastalığın 
tedavisinde temel ilaçtır. 
Oruç tutan kişiler, inanç-
ları gereği hoş görüyü 
her zamankinden daha 
çok kuşanırlar. Pozitif 
atmosfer herkesi kuşatır. 
Dolayısı ile Ramazan ayı 
geldi mi; herkes ondan 

bir pay, bir ikram, bir esinti alır. Payını ya bir 
iftar sonrasından, ya komşudan uzatılan sı-
cak bir tabak yemekten, ya canlanan ticaret-
ten, ya bayramından veya el öpen çocukların 
coşku ve sevincinden alır. Velev ki o dine 
iman etmemiş olsun. 

Hayata dair temel değişiklik kararı almak 
için de ideal bir aydır Ramazan. İman yetim-
leri dahi; en azından bir günahını, bir kaba-
hatini, mesela içkisini gizler, erteler, eksiltir 
veya terk eder. Belki tefekküre dalar, belki 
iyiler kervanına aktif olarak katılır. Orucun 
en şaşırtıcı rehabilitasyonu sigara tiryakile-
ri ve alkoliklerle ilgili olanıdır. Bu ve diğer 
maddelerin müptelası kişiler; oruçta o zarar-
lı maddeleri sürpriz şekilde terk ederler; en 
azından azaltırlar, ara verirler. Oysa hekim-
ler; bir tiryakiye ve alkoliğe; sigarayı, içkiyi 

ÜLKEMİZDE SORUN; KÜL-

TÜR, GELENEK VE İRADE 

SORUNUDUR. RAMAZAN-

DA DAHA FAZLA GIDA 

TÜKETİLMESİ SORUNU-

DUR. SIRF BU YÜZDEN 

GASTRİT, KOLİT VE KABIZ 

OLANLAR AZ DEĞİLDİR.
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veya bağımlılık yapan diğer maddeleri yasak 
ettiğinde çoğu delirium krizine girer. Ama ne 
hoştur ki, oruç ayı ve ortamı, tiryakiyi de, 
sarhoşu da, serkeşi de delirium zuhur etme-
den iyi eder; saldırganlık, serkeşlik biter, kişi 
adeta melekleşir. Hem de vizitesiz, ilaçsız iyi-
leşir. 

Oruç tutacaklara kolay bir yöntem

Birincisi; baştan oruçtan maksadın yememek 
olduğunu, kendimizi tutmak olduğunu id-
rak etmeli. Sahurda, ortalama bir kahvaltı-
da ne yiyorsak onun dahi asgarisini yemeli, 
fazlasını değil. Zorlamadan, bolca sıvı ve az 
tuzlu ayran içmeli. Açlık 
korkusu ile kesinlikle faz-
la gıda alınmamalı. Yoksa 
oruçtan beklenen maksat 
hâsıl olmaz. Hem gerek-
siz yemek; sahurdan sonra 
tekrar uykuya yatanlara sı-
kıntı verir, mideyi ekşitir, 
gastrit yapar.

Sahurdan maksat ibadet-
tir, seher vaktini değerlen-
dirmektir, oruç ibadetine niyetlenip oruçtan 
ne beklediğini tartıp açık bir bilinçle başla-
maktır; tabaklar dolusu yemek değildir.

Oruçluyum diyerek iş temposunu düşürmek 
gereksizdir, yanlıştır. Rutin iş ve meşguliyet 
aynen sürdürülür. Hatta aşırıya kaçmamak 
şartı ile spora devam edilir. 

Öğle ikindi arası, birkaç saatliğine açlık hissi 
ve bir miktar halsizlik olması doğaldır. İşte 
o birkaç saati kolaylaştırmak, en azından 
unutturmak için okuma, yazma, tefekkür, 
vird, zikir, nafile bir ibadet; masa başı bir 
rutin iş; açlığı giderir. Hatta şaşılacak bir ey-
lem hafif spor, bahçe işi, tamir işleri gibi hafif 
bedeni bir meşguliyet; 10 dakikada açlık ve 
susuzluğu unutturur. Çünkü ekstra meşguli-
yet, karaciğerde yedekte bekletilen glikojen 
depolarının hızla devreye girmesine yol açar. 
O andan itibaren endojen kalori yani ener-

ji kullanımı başlar. Bir anda 200-300 kalori 
kazanımı olur ve açlık geçer. Ardından yağ 
dokusunda saklı yüksek kalori kaynağı olan 
lipid mobilizasyonu başlar. Bütün bunların 
kullanımından açığa çıkan metabolik bir 
ürün olan su; kısmen de olsa su ihtiyacını ve 
dolayısı ile susuzluk hissini giderir. Böylece 
lipoliz, yani yağ dokusu erimesi, yani kilo 
kaybı başlar. Yatan bir kişide ise, bu kayıp 
kas dokusundan da olur. Bu da kuvvet kaybı 
ve takatsizliğe sebep olur.

Oruçlu veya aç kişi rutin iş, eksersiz ve be-
deni hareketlerini kısıtlamaz ise, kas yıkımı 
değil, adipo doku yani yağ dokusu yıkımı 

olur; bu da obesite teda-
visi için arzu edilen bir 

şeydir. 

İftarda dikkat edilecek 
faktörler

İftarda su, meşrubat ve 
2-3 hurma ve birkaç zey-
tinle ve yarım tabak çor-
ba ile oruç açılıp 10-12 
dk. kadar ara verilmeli; 

namaz veya benzer bir şeyle meşgul olun-
malı. Bundan maksat; alınan karbonhidrat, 
yani şekerin kana geçmesine ve açlık hissini 
gidermesine ve enerjiye dönüşmesine fırsat 
vermektir. 

Yutulan karbonhidratlar ortalama 13 dakika-
da kana geçip glikoza dönüşerek hücrelere 
girer ve hemen tokluk hissi başlar. Ara ve-
rilmeyip yemeğe devam edilirse, tokluk hissi 
başlayana dek gereğinden fazla gıda yutulur. 
Genelde yemeğin çoğu veya ihtiyaçtan fazla-
sı; hemen ilk dakikalarda yenir. Lâkin aşırı 
doluluk nedeni ile mide sindirime geçemez 
ve hemen tokluk hissi oluşamaz. Bu durum-
da tokluk hissi ancak 20-30 dk. sonra oluşur 
ki o zaman da iş işten geçmiş olur. O andan 
itibaren aşırı dolgunluk ve gerginlik hissi, 
sindirim zorluğu başlar. Kişinin neşesi kaçar, 
zindelik yerine halsizlik başlar, yerinden kı-
pırdayamaz olur, uyku basar. 

GASTRİTİN BİRİNCİ 

SEBEBİ, FAZLA GIDA 

TÜKETİMİDİR. TEDAVİ-

SİNDE ÖN ŞART ABUR 

CUBUR VE FAZLA YEME-

Yİ DURDURMAKTIR. 
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Dumping sendromu olanlarda; özellikle ilk 
başta yenen tatlılar hemen 12 parmak ba-
ğırsağına geçerek aşırı insülin salınımına ve 
o da terlemeye ve tansiyon düşmesine, aşırı 
halsizlik ve bulantıya yol açar. Tatlı yenecek-
se yemekten sonra yenmeli ve 1 saat süre ile 
üzerine su içilmemelidir.

Sahih sünnete uygun tutulan oruca organiz-
ma yaklaşık bir haftada alışır. Üçte bir veya 
yarım kapasite ile çalışmaya alışan mide ve 
diğer organlar; ilk ay 5 kg. kadar kayıp verir 
ve fazla kilolar bitene kadar ayda 5 kg. kayıp 
verme devam eder. Fazlalıklar atıldıktan son-
ra, organizma artık biyolo-
jik bilince veya dengeye 
kavuşur, kilo kaybını dur-
durur. Fazlalık olan her bir 
kilo verildiğinde kişi 1 yıl 
gençleşir; 5 kilo verebilirse 
5 yıl gençleştiğini hisseder. 
Buradaki ön şart, kişinin 
açlık ve işten geri kalma 
korkusu ile asla fazla gıda 
almaması; önceki toplam 
gıda tüketiminin en az yarı-
sının altına düşebilmesidir. 

Ne var ki, ülkemizde böylesine sünnete ria-
yet eden kişi sayısı yok denecek kadar azdır. 
Hele obesler hiç riayet etmemektedirler. So-
run; kültür, gelenek ve irade sorunudur. Bazı 
kazanımlar elde edilse bile; Ramazan geçince 
orucun, onun güzelim letâiflerinin unutul-
ması, daha da fazla tüketime gidilmesi soru-
nudur. Bu yüzden gastrit, kolit, kabız olanlar 
az değildir.

Gastritin birinci sebebi, fazla gıda tüketimi-
dir, abur cubur yemektir. Gastrit, yıllar boyu 
mideyi yorduğu takdirde, hele de işin içine 
alkol ve kızartmalar da giriyorsa; kanser ih-
timali artar. Tedavisinde ön şart abur cubur 
ve fazla yemeyi durdurmaktır. Normal ve az 
yemelerde midenin asidi, gıdayı ve bakterile-
ri temizler. Özellikle Helicobacteri pylori gibi 
gastrit yapıcı mide bakterilerinin giderile-

bilmesinin şartı, midenin yarıdan fazlasının 
boş bırakılması ve acıkmadan yememektir. 
Daha da doğru olanı acıkınca bir iki saat sab-
retmektir; hidroklorik asit ve pepsinojenin; 
mikropları yok etmesi için bir iki saat yeme-
yip beklemektir. Fazla gıda tüketimi; hem 
daha fazla bakteri yutmak, hem de mide- ba-
ğırsak mukozalarında yuvalanmış bakterile-
ri sindirmede mide asit ve pepsineojeninin, 
istiap haddi aşıldığı için, yetersiz kalması 
demektir. 

Özetle Nebevî sünnete uygun oruç ve haddi 
aşmayan planlı açlık; damar hastalıklarına, 

alkolizme, madde ba-
ğımlılığına, psikopatik 

kişiliğe, obesiteye, hatta 
kansere dahi şifadır.

Tebrikler sana ey oruç! 
Biz hekimlerin başara-
madığını başardığın için 
tebrikler. Bizi tut! Oru-
cun hikmetini hâlâ anla-
yamamış, özellikle de lü-
zumsuz yere hastalarına 
oruç bozduran hekimle-

ri, tiryakileri, azgın nefislerimizi, sarhoşları-
mızı, serkeşlerimizi, psikopatlarımızı tut.

Ey şifa veren oruç, hoş geldin aramıza.

Selam mübarek Ramazan’a.



HELICO BACTERI PYLO-

RI GİBİ GASTRİT YAPICI 

MİDE BAKTERİLERİNİN 

GİDERİLEBİLMESİNİN 

ŞARTI, MİDENİN YARI-

DAN FAZLASININ BOŞ 

BIRAKILMASI VE ACIK-

MADAN YEMEMEKTİR. 
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an ile tenin enfes bir terkibi olan insan, 
aynı zamanda varlık kafesinde ruh yolcu-

luğuna seyr ü sefer yapan bir seyyahtır. Bu yol-
culuğun mesafesi ve zamanı, sefer adaylarının 
gönül enerjilerine ve kudretlerine bağlıdır. 

Beşeriyet kafilesinin temsilcilerinin ortak iba-
detlerinden biridir, oruç. Güzellikleri ve zen-
ginlikleri kendisine bir vakte kadar da olsa 
yasaklayan başka bir kulluk ifadesi var mıdır? 
Gerçek Güzel’e vâsıl olmak için vuslatın tey-
yaresidir, oruç. Görünen ve hâlkedilenlerin 
dünyasından görünmeyen âlemlere seyahattir, 
oruç. 

Susuzluktan yarılan, parçalanan ve dağılan 
toprağın aksine oruç, kalbi ve gönlü besleyen 
ve bezeyen bir “kudret helvası”dır. Onun sa-
hurunda “bıldırcın eti” taam edilir. Gündü-
zünde ruhlar ve gönüller varlık alanına geçe-
rek, nefsin ve şehvetin azdırdığı ve kışkırttığı 
kulu, kendine, ruhuna ve nihayetinde Terbiye 
Edeni’ne taşır. Habib’ini terbiye eden Rabb’i, 
gündüzün kudreti zayıflayan ama iradesi ka-
vileşen sâkini gibi, onu gönül bahçesinde mi-
safir eder. Bu misafirden çıkan zahirde kem, 
hakikatte misk nefesler, ötelerin ötesinde 

C

D E N E M E

Ruha ve Gönle 

Hayat Veren İksir Oruç

İNSAN ÖMRÜNÜN EN 

VERİMLİ SAVM AYLARI, 

DİĞER AYLARI ÂDETA 

KISKANDIRIR. EZELİ VE 

EBEDÎ KELAM’IN YER 

KATINA NÜZÛL ETTİĞİ BU 

AY AYLARIN SULTANIDIR.

Bayram Ali ÇETİNKAYA 
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mükâfatını ebedîleştirecek hediyeleri kaza-
nacaklar. Çorak ve nebattan azâde sahraların 
rengini ve çehresini alan dil, bitmeyen sözleri 
söyleyen lisana dönüşecektir. 

Rutubetten cilt değiştirmiş benizler, başka 
görünmeyen âlemlerin temsilcilerinin çeh-
relerini hatırlatır. Hâkimler Hâkimi’ne itaat 
edip de secde edenlerin yüz hatları, orucu 
hayat iksiri kabul edenlerde harmoni için-
dedir. Susuz ve nemsiz damaklara dayanan 
dil, zikri lâyık olan Bir’i tezekkür etmekten 
mustağnidir. Zira, kalp ve yürek, dile bu tarif 
edilemeyen ve fehmedilemeyen ruhî haz ve 
zevki bırakmaz, terk etmez. 

Zekâ ve beynin merkezi olan baş ve dünya 
gözleri, orucun hayâ ve edebiyle perdele-
nir. Artık kir, pis, kem ve kerahet bu gözle-
re zayiat veremez. Gönül 
ve ruh gözleri hakikatler 
âlemine nazarlarını diker-
ler. Onların seyahatleri, 
yön ve menzil değiştirir. 
Artık madde denizinin 
sahte, sanal, aldatı ve ayar-
tıcı ışıkları, kalp ve gönül 
gözlerine ayna olamaz, buhulanır ve sırlanır. 

Zahirî dünyaya perdelenen gözlerle aynı 
mekânların sâkini olduğu farzedilen akıl, 
zihin ve beyin; maddenin ve hazzın tahriş, 
tahrik ve tâciz kelepçelerinden halâs olma-
nın (kurtulmanın) mutluluğuna uyanmış ve 
irkilmiş bir keskinliğe kavuşarak yaşarlar/
tecrübe ederler. 

İnsan ömrünün en verimli, bereketli ve 
uğurlu savm ayları, diğer ayları âdeta kendi-
sine kıskandırır. Ezeli ve ebedî Kelam’ın yer 
katına nüzûl ettiği bu ay, Sultanların Sultanı 
gibi, ayların da sultanıdır. Oruçlu ağızların 
seslendirdiği Kadîm Kelam, var olan bütün 
mahlukâtın “hayat ağacı” gibidir. Olmanın ve 
var olmanın hazzını insana hatırlatan Kur’ân, 

oruçlunun lisanında ve nefesinde, uyanışın 
ve dirilişin işaretleri ve simgeleri haline kalp 
olur. 

Oruçlu gözler, oruçlu diller gibi kurumaz. 
Onların en sulak, üretken ve döl veren vakit-
leri, orucun verdiği hararetle kızışır, kaynar, 
çağlar ve azgın pınarlara dönüşür. Ağızları ve 
haz merkezleri kapalı olan âbidlerin, gözleri-
nin ve gönüllerinin önündeki bütün setreler 
nihayetsiz bir saate ve mekâna açılır. Kapalı 
ve örtülü gizli bilinmeyen mahrem alanlar, 
savmın nuru ve narıyla izale olurlar; bunun 
sonunda hakikî âleme açılan yeni kapılara ve 
pencerelere mâlik olurlar.

Her türlü bed, çirkin ve tahammül edileme-
yen sesin muhatabı kulaklar; orucun nefaset 
ve nezaketiyle tatlı ve güzel sadâların işitildi-

ği mekânlar ve merkez-
ler olur. Ramazan ayının 

bereketli ve verimli olan 
günlerinde, İlâhî hitâbın 
doğrudan işitme vasıta-
larıyla bedene girmesi, 
insana tarif edilemeyen 
duyguları yaşatır. İnsan, 

insan olduğunu hatırlar ve diğer varlıkların 
fevkinde olmanın şerefini hisseder. 

Oruçlu günlerin salâtları bir başkadır. Na-
maz, kulluğu anlatan en nadîde bir yalvarış 
ve yakarıştır. Salât, savm ile zamandaş oldu-
ğunda kulluğun zirvesine ulaşılır. Gönül ve 
ruh; açlığın, susuzluğun etkisiyle iradenin 
hâkimiyetine girer. Bu noktada ihtiras ve şeh-
vetin kudretinden artık söz edilemez. Mutlak 
İrâde’ye teslim olmuş kalp ve beyin, her tür-
lü ayartmaların oyunundan kurtulur; keskin 
ve derin bir murakabe düzeyine vâsıl olur. 

Bedeni taşıyan ve sırtlayan diğer organlar, 
oruçlunun vücudunun beslenmeyen bedeni-
ne takatsiz bir şekilde ilâve olurken, Hâkimler 
Hâkimi’ne itaatin onurunu yaşarlar. Ayaklar, 

SABRIN ANAHTARI OLAN 

ORUCUN EN DOYUM-

SUZ ANLARI SAHUR VE 

İFTAR ANLARIDIR. 
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Yaratan’a eğilmekten daha fazla bir haz alır; 
kollar ise secdenin Hakk’a en yakın olmanın 
gururunu tadarlar. 

Ramazanın insanı ve toplumu ağırlaştıran 
atmosferi/havası, cemiyetin bütün fertlerini 
tımar eder. Böylece rezaletlere yol açan kapı-
lar kapanır, erdemlerin neşv ü nema bulması 
için fırsatlar hâsıl olur. Şahdamarından yakın 
olan Rahim’in varlığı, tüm beden ve ruhu sa-
rar, sarmalar. Nihayetinde hakikâtler dünya-
sının misafiri olunur. Saadet ve imanın lezze-
ti, en nefis şekilde oruç zamanlarında tadılır. 

Oruçlu, Ramazan’ın kendisine bahşettiği 
yetenek ve kabiliyetlerin farkına varıp ruh 
bilincine eriştiği zaman 
erdemli hayatın sabır der-
vişliğine nâil olur. Asrî 
zamanların, insanı meka-
nikleştiren aceleci ve neza-
ketsiz hali, orucun verdiği 
ruh disipliniyle hayra kalp 
olur. Artık kınayan, buğze-
den, hakaret eden mecâlsiz 
kalır; buna muhatap olan 
kınanan, buğzedilen ve hakarete maruz ka-
lan ve bunlara karşılık vermeyen ise, zafer 
kazanan pehlivanın tecrübe ettiklerini yaşar. 
Zulme ve tazyike karşı sâim olduğunu ilan 
eden ve karşılık vermeyen oruçlu, âdeta gö-
rünmeyen bir dokunulmazlık zırhıyla koru-
ma altına girer, özgürlüğüne kavuşur.

Sabrın anahtarı olan orucun, en doyum-
suz anları; sahur ve iftar anlarıdır. Sahur, 
nefis ve şeytanla mücadelede güç almanın 
ve donanımlı olmanın vaktidir. O an, dua-
ların ve isteklerin hiçbir zaman reddedil-
mediği zamanlarla bir olunca, ruh yolculu-
ğunun harikulade halleri yaşanır. Sahurun 
hitamında Kadim Kelâm’dan okunan Hakk 
Teâlâ’nın vahyi, yeni bir dirilişin habercisi 
olur. Güneş’in insanın bedenini ısıtan ve ışı-

tan şavkıyla birlikte oruca başlamanın birinci 
merhalesi tamamlanır. Gün boyunca yapılan 
her iş, orucun inşâ ve ihyâ ettiği/dirilttiği 
ruhla ziyadeleşir ve bereketlenir. 

Orucun ikinci önemli merasimi, iftardır. 
Şer merkezleri, güneşin şavkıyla aydınlanan 
gün boyunca oruçluya zarar ve ziyan vere-
mez. İlâhi Kudret’in emriyle bedeni beslen-
me kaynaklarından mahrum eden sâim, ilk 
mükâfatını iftarla kazanır. Ebedî tatların ve 
hazların mekânı olan cennetler, oruçlunun 
öteler ötesi hayatında ulaşacağı nimet ve lü-
tuflara nâil olunacağı merkezlere dönüşecek-
tir.

Orucun ve oruçlunun 
şerefesi, teravihtir. Ce-
miyetle ve cemaatle 

zenginleşen kulluk ruhu, 
tek oturumda eda edilen 
çok rekâtlı namazla arın-
manın zirvesini tecrübe 
eder. Artık oruç, onun 
için on bir ayda yaşanan-
ların bir murakabesi ve 

check up’ıdır. Ruh ve gönlün terbiye, tezkiye 
ve kontrolü, ramazandaki orucun kudretli 
desteğiyle kemâlât seviyesine vâsıl olur. O 
makam ve mertebede, insanın kendisi, var-
lığı ve çevresindekiler varlık âleminde yok 
olur; ancak Var Eden’in varlığında dirilmenin 
ve dirilişin dayanılmaz hazzını ve hafifliğini 
yaşar/tecrübe eder.



SAHUR DUALARIN VE 
İSTEKLERİN HİÇBİR 

ZAMAN REDDEDİLME-
DİĞİ ZAMANLARLA BİR 
OLUNCA, RUH YOLCU-
LUĞUNUN HARİKULA-
DE HALLERİ YAŞANIR.
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2011 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Libya’daki 
iç savaşın ardından Suriye’de patlak veren isyanlar 
gündeme oturdu. Japonya’daki nükleer felaketten 
ders çıkaran Almanya kendi nükleer santrallerini 
belli bir takvime bağlayarak kapatma kararı aldı. 
Yunanistan krizi Avrupa ekonomisini ve Avrupa 
Birliği’ni sarsmaya devam ederken, kimi uzmanlar 
ABD ekonomisinin çok daha kötü durumda olduğu-
nu savunuyor. Türkiye’de ise 12 Haziran seçimleri 
ise geçtiğimiz iki ayın en önemli gelişmesiydi.

TÜRKİYE

12 Haziran seçimleri

Seçmen ne mesaj verdi? Her seçimden sonraki ilk 
soru budur. Seçim sonuçlarını nasıl okuduğunuz si-
zin ana meseleleriniz, yönteminiz, üslubunuz hak-
kında ipuçları da taşır. Üzüm yemek isteyenlerin 
okumasıyla, bağcıyı dövmek isteyenlerin okuması 
birbirinden farklıdır. Rakamlarla ifade edilen seçim 
sonuçlarının yorumu bazen kişiden kişiye öylesine 
fark göstermektedir ki birinin zafer olarak gösterdi-
ği rakamı, bir diğeri hezimet olarak görebilmektedir. 
CHP’nin elde ettiği % 26, genel başkan Kılıçdaroğlu 
tarafından zafer olarak yorumlanıp ‘az zamanda çok 
iş yaptık’ edasıyla sunulurken; muhalifleri ise oluşan 
beklenti ve estirilen havaya bakarak yüzde 30’un al-
tında kaldığı için aynı oranı bir başarısızlık olarak 
görmek ve göstermek istemektedirler.

Seçim akşamı henüz sandıklar açılmamışken “se-
çimler Fenerbahçe-Galatasaray maçlarına benziyor” 
demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Seçimin galibi 
önceden belliydi. Sadece sonuçların tam olarak kaç 
kaç olacağı belli değildi.

Kılıçdaroğlu genel başkan, ancak henüz liderliği 
tescillenmedi

Seçim sonuçlarında benim merak ettiğim oranlar-
dan biri CHP’nin alacağı oy oranıydı. Çünkü bu ora-
na göre seçmenin Kılıçdaroğlu’nu ya sileceğini veya 
liderliğini tescil edeceğini düşünüyordum. Yanıldım. 
Çünkü seçmen Kılıçdaroğlu’nu henüz lider koltu-
ğuna oturtmadı, ama sahneden silmedi de… “Sen 
genel başkan olarak kal ve performansını göster” 

demiş oldu. Kılıçdaroğlu’nun liderliğinin tescili için 
bir kurultay kazası olmazsa bir sonraki genel seçimi 
bekleyeceğiz.

Kürt milliyetçiliğinin radikalleşmesi endişe verici

BDP oylarını hatırı sayılır bir oranda artırmamak-
la birlikte, milletvekili sayısını 22’den 36’ya çıkar-
dı. Seçim sisteminin yüzde onluk barajına rağmen 
BDP’nin yüzde altılık oy oranıyla bu kadar milletve-
kili çıkarmış olması altı çizilmesi gereken bir başa-
rıdır. BDP’nin mecliste güçlü bir şekilde temsil edil-
mesi Türkiye’de demokrasinin gelişmesi bakımından 
önem taşımaktadır. Umarım BDP, PKK’nın alternatifi 
ve onunla yarışan sivil bir parti olarak öne çıkar önü-
müzdeki dönemde. BDP hareketinin tercümesi ‘hak 
aramanın yolu şiddet değil sivil araçların kullanıldı-
ğı bir mücadele yöntemidir’ şeklinde özetlenebilirse 
sadece Güneydoğu veya sadece Kürtler açısından 
değil, bütün Türkiye açısından ve bölge açısından 
sağlıklı bir harekettir. Korkum ve endişem, BDP ha-
reketinin PKK ile şiddet söyleminde yarışmaya kal-
kışması, ona payanda olması, kendi ayağına kurşun 
sıkma pahasına çözümsüzlük üretmesidir. BDP üzüm 
yemek istiyorsa PKK ile arasındaki farkı belirginleş-
tirmesi, kendisini PKK’dan tamamen ayrıştırması ve 
Kürt halkının meşru taleplerini meşru zeminlerde ve 
meşru araçlarla araması beklentimizdir.

Kürt veya Türk milliyetçiliğinin radikalleşmesi 
Türkiye’de en son arzu edeceğimiz bir gelişme ola-
caktır. Bu bölgenin halkları olarak biz daha binlerce 
yıl birlikte huzur içinde yaşabilecek ortak paydala-
ra ve dinamiklere sahibiz. Lakin bizi endişeye sevk 
eden, Kürt milliyetçiliğinin aynen Türk milliyetçili-
ğinin düştüğü hatalara düşmesi, rakibinin yanlışla-
rını kopyalayarak yeniden üretmesidir. Kürtçe ezan 
girişimi tipik bir örnek… Türkçe ezan ne kadar ab-
sürt bir vak’a ise, Kürtçe ezan da en az o kadar ab-
sürt bir vak’adır. Gönül ister ki ibret alınsın da tarih 
tekerrürden ibaret olmasın.

MHP barajı rahat geçti

Milliyetçi Hareket Partisi’nin baraj altında kalabi-
leceği spekülasyonları yapılmıştı seçim öncesinde… 
Buna hiç ihtimal vermedim. Ancak kaset kampan-

Ferhat DENİZ

H A L İD Ü N Y A
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Dünya Hâli

yalarının da etkisiyle olsa gerek oylarında bir düşme 
meydana geldi. MHP’nin mecliste bulunması önem-
li. AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan daha çok 
MHP’yi yıpratarak kendi oylarını birkaç puan daha 
artırabilme stratejisi izledi. Oysa daha güçlü bir 
MHP, yeni sivil bir anayasa yapma konusunda AK 
Parti’nin elini güçlendirebilecek stratejik bir önemi 
haizdi.

Ekonomik ve siyasi sonuçlar

Seçimler öncesindeki belirsizlik ve cari açık 
Türkiye’nin kredi notunun az da olsa düşmesine 
yol açmıştı. Seçimler sonrasında siyasette ve eko-
nomide istikrar, çılgın projelerin getireceği canlan-
ma ve hükümetin alacağı tedbirlerle reel sektörün 
büyümesi, kredilerin dizginlenmesi, mali disiplinin 
yerleşmesi buna mukabil konut piyasasında en az 
yüzde 10 fiyat artışı beklenebilir. Dar gelirli ve yok-
sul gruplara yapılacak konut projelerinde artış bek-
lenebilirken orta ve üst gelir grubuna hitap eden 
projelerde durgunluk beklentisi yükseliyor.. 

Türkiye’deki seçimler sadece Türkiye açısından de-
ğil, bölge ve dünya açısından da önemli sonuçlara 
yol açtı. AK Parti kadrolarının kısa ve uzun vadede 
ülkeyi yönetmeye devam edeceği, ancak anayasayı 
değiştirmek için milli mutabakata ihtiyaç bulundu-
ğu ortaya çıktı. Türkiye yakın vadede özellikle Arap 
dünyası başta olmak üzere yakın komşularıyla daha 
güçlü ekonomik ve kültürel ilişkiler geliştirmek is-
teyecek ve bunu başarmak için kamu diplomasisi 
araçlarından da yararlanacaktır.

Önümüzdeki yaz ayları boyunca yeni anayasayı ko-
nuşacağız ve anayasa meselesi Türkiye’deki siyasi 
sistem ve kültür açısından hem bir test, hem bir 
meydan okuma ve hem bir hedef olacak. 

SURİYE

Türkiye Şam yönetimine desteğini çekiyor. Dışişleri 
bakanı Davudoğlu son çare olarak Beşşar Esad’a şok 
tedavi önerdi. Türkiye sınırından onbinlerce Suriyeli 
akın etti. Sınırı geçenler çadır kentlerde ağırlanıyor-
lar. Baas rejiminin kaç kişi katlettiği net olarak bili-
nemiyor. Köyler, yerleşim birimleri yok ediliyor.

Beşşar Esad bir yandan halka ateş açılması emri 
vermediğini, bu emri veren subayların cezalandırı-
lacağını, halkı kendisini gerçekten istemiyorsa kö-
yüne döneceğini söylerken bir yandan binlerce kişi 
öldürülüyor ve yerlerinden ediliyor.

Buti Hoca’nın fetvası Suriye’deki değişimin önünü 
açtı diyebiliriz. Buti Hoca askerlerin, öleceklerini 

bilseler dahi halka ateş açmalarının caiz olmadığı-
na fetva verdi. Bu fetvanın ardından ordudan ayrı-
lan birçok kişi oldu. Ordu, öncelikle kendi içindeki 
‘hain’leri temizleme kararlılığında. 

Öte yandan Suriye muhalefeti dediğiniz yumak vı-
cık vıcık bir halita. Daha önceki katliamlardan sa-
bıkalı Baasçılar bile yer alıyor bu yumağın içinde. 
Ancak aklı başında muhalifler barışçıl eylemlerde 
ısrar ediyorlar. Asla silah kullanmadıklarını ve kul-
lanmayacaklarını deklare ediyorlar. Suriye’deki den-
gelerin değişmesi bölgede her şeyi etkileyecek ve 
Suriye meselesi Türkiye açısından ne Libya ile ne de 
Mısır’la mukayese olunabilir. Mesele Türkiye’nin iç 
meselesidir.

LİBYA

Bingazi yönetimi dünya tarafından daha çok tanı-
nıyor. Müttefikler Kaddafi güçlerine ve doğrudan 
Kaddafi’ye yönelik harekâta devam etseler de henüz 
somut bir ilerleme kaydetmediler. Durum değişmez-
se orta vadede ülke bölünecek gibi görünüyor.

MISIR

Cumhurbaşkanı Gül Mısır’dan davet edilen ‘Tah-
rir gençliği’ni kabul etti. Mısırlı gençler ayrıca 
Türkiye’deki seçimleri izlediler. Başbakan ise son 
yıllarda daima erteleyip durduğu Mısır ziyaretini 
nihayet gerçekleştirecek. 

YEMEN

Yemen Devlet başkanı Salih’e kendi sarayı içinde 
Cuma namazı sırasında bir saldırı düzenlendi. Salih 
ölmedi, ancak yanıklar sebebiyle uzun süre tedavi 
görmesi gerekiyor ve Suudi Arabistan durumu kendi 
lehine kontrol etmeye çalışıyor.

AVRUPA

İflas eden Yunan ekonomisi ve ondan daha iyi ol-
mayan birkaç Avrupa ülkesinin etkisi ile dolar kar-
şısında gerileyen Avrupa para birimi Euro’ya güven 
azaldı. Yunanistan IMF desteğiyle ve yaz döneminde 
turizm gelirlerinin artması umuduyla ayakta kalma 
mücadelesi veriyor.

Ekonomik kriz, özellikle işsizlik İspanyolların Tahrir 
Meydanı gösterilerini model almaları ve birçok şe-
hirde isyan ateşini yakmalarıyla sonuçlandı. 

***

Temmuz ayının en sıcak konusu Suriye olurken, yaz 
ayları boyunca sivil anayasa tartışmaları da gün-
demden inmeyecek. 
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ur’an’da besmele ile başlamayan tek sûre 
Tevbe Sûresi’dir. Resmî sıralamada 9. sı-

rada yer alan sûre 129 âyetten oluşmakta-
dır. Kur’an’ın en son inen sûresi olan Tevbe 
Sûresi siyasal otoritenin ilanını ifade eden 
ültimatom âyeti ile başlar (1).

İsmini Tebük savaşından geri durmanın 
sancısını, tevbe ile dindiren üç sahabenin 
hikâyesinden alır (102-118). Sûre başka 
isimlerle de anılmaktadır. Nifak ve şirk has-
talığından kurtardığı ve kâfirleri kışkışladığı 
için Mukaşkışe (Kâfirun ile birlikte) Müna-
fık skandalını ortaya koyduğu için Fâdiha 
(skandal), kâfirlerin cezalandırılmasından 
söz ettiği için ‘Azâb, müşriklerin kalbin-
dekileri ortaya döktüğü için Munekkira, 
Behûs, Hâfira, Musîra ve Muba’sîra, müş-
riklerin defterini dürdüğü için Mudemdeme 
adlarıyla anılmıştır.1 Zeyd b. Sabit ve Ebu 
Hureyre’den gelen rivayetlerde sûre Berâe 
olarak anılır. Berâe münasebetini, ilişiğini 
kesme ilanıdır. ‘Berâe’ sûrenin ilk âyetinin 
ilk kelimesidir. İlişiğini kesme noktasında 
müminlerin müşriklere karşı ilk toplum-
sal tepkileri Mekke’de “Berâetün mine’l-
müşrikin” müşriklerden ayrışmayı ilan eden 
yürüyüş hareketidir. Bu yürüyüşten sonra 
müminler müşriklere karşı tavırlarını daha 
da belirginleştirmişlerdir. 

Sûredeki bu ayrıştırma müşriklerin, akidevi, 
münafıkların ahlaki olarak temel değerlere 
uyumsuzluklarından dolayı ayrıştırılmala-

1 Mustafa İSLÂMOĞLU, Hayat Kitabı Kur’an, c.1, s.325, Düşün 
Yayınları, İstanbul.

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I

Tevbe Sûresi

EFENDİMİZ, SÛRENİN 

ÜLTİMATOM NİTELİĞİ 

TAŞIYAN İLK ÂYETLERİNİ 

HAC ESNADINDA OKUMASI 

İÇİN KAFİLE BAŞKANI 

HZ.EBUBEKİR’E VERMEK 

ÜZERE, HZ.ALİ’Yİ MEKKE’YE 

GÖNDERMİŞTİR.

KYasemin İSLÂMOĞLU
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İSLÂMOĞLU

Kur’an’ın Burçları: 
Tevbe Sûresi

rıdır. Sûre hicretin ikinci yılında inen Enfal 
Sûresi ile benzeşmektedir. Enfal Sûresi’nde 
antlaşmalardan, sözleşmelerden bahsedilir.

Tevbe Sûresi’nde ise anlaşmanın bozulma-
sından sonraki hukuki durum ele alınır. 
Sûrenin mesajı sosyal ve siyasal ilişkilerin 
toplumun adalet ve güvenliği üzerindeki et-
kileri ve alınacak önlemlerdir. 

Sûre iki temel konu üzerinde yoğunlaşır. İlk 
konusu siyasal ve (Mekke’nin fethinden son-
ra) sosyal ilişkilerin devam ettiği müşrikler 
ve müşriklik, ikinci konusu ise Tebük Seferi 
üzerinden münafıklardır. 

Müşriklerle ilişkiler

Kur’an’ın müşriklik ta-
nımı “şirki karakter ha-
line getiren herkes baştan 
ayağa pistir” (28) ve “zira 
onların çoğu fâsık kim-
selerdir.’’ (8). Müşrikler 
akidevi sapmalarını bir 
ideoloji olarak savunup 
kutsallaştırdıkları ilahi 
değerler üzerinden statü 
elde ederek toplumu yö-
netir ve yönlendirir. Bu 
Kur’an’a göre toplumsal 
bir tehdit içermektedir. Bu konuda Kur’an 
bir yasa olarak ilkeleştirilen ilahi değerleri 
koruma ile savunma görevini değerlere aidi-
yet duyan müminlere vermiştir. Mümin vasfı 
toplumların gündemini ve hedefini belirleye-
bilecek ideal bir duruşun modelidir. Bu nok-
tada Kur’an müminlere hedef gösterirken ele 
aldığı her bir konuyu evrensel değerler üze-
rinden işler ve bu temel değerler üzerinden 
önlemler alır. Bu değerler toplumların güçlü 
ve temiz kalabilmesi için uygulanan adalet 
ve güvenliğe dair ilkelerdir. 

Sûrenin ilk 40 âyetinde müşriklik ve müş-
riklerle olan ilişkiler ele alınır. Bu âyetler hac 
dönemi hac kafilesi yola çıktığı bir dönemde 
inmiştir. Özellikle sûrenin ültimatom niteliği 
taşıyan ilk âyetlerini Rasûlullah Efendimiz 
hac esnasında okuması için, hac kafilesinin 

başında giden Ebubekir’e vermek üzere, Hz. 
Ali’yi Mekke’ye göndermiştir.

Bu âyetler ile müşriklerle olan ilişkilerin ölçü 
ve sınırları çizilmektedir. Bunu maddeler ha-
linde ele alırsak;

A- Allah önce müşrikliği tanımamız açısın-
dan müşrikliğin tanımını yapar “Allah’ın 
kendine mahsus özelliklerini başkalarına 
yakıştıranlar.” Ve müşrikliğin temelinin çok 
eskiye dayanan bir sapma olduğunu somut 
örneklerle verir (30-31). Ayrıca inananları 
onlarla olan insani ilişkiler noktasında uya-
rır, akidevi değerlerde sapanlar, insani de-
ğerlerde de saparlar (8-10).

B- Allah onlarla olan iliş-
kisini kesmiştir.

C- Müminlerin siyasi güç 
kullanan müşriklerle olan 
ilişkileri, (5-12) Mümteha-
ne 9.

D- Müminlerin siyasi her-
hangi bir gücü temsil et-
meyen ve katkıda bulun-
mayan müşriklerle olan 
ilişkileri (6-7), Mümteha-
ne 8.

E- Kan bağı da olsa temel değerler üzerinden 
yürütülen akrabalık ilişkileri (23),

F- Müşriklerin dini temsil eden değerlerle 
olan ilişkileri yasaklanır (17-19-28). Hac or-
ganizasyonu ve Kâbe’nin bakımı gibi.

G- Onlarla sağlıklı bir ilişki kurulacaksa bu-
nun şartları verilir (5-11). Sadece tevbe et-
meleri yeterli değil, namaz ve zekât ile inan-
dıklarını bir hayat tarzı haline dönüştürme-
leri istenir. Ancak böyle bir zemin üzerinde 
onlarla sağlıklı bir ilişki sürdürülebilir.

Rabbimiz müminlerin toplum içinde kar-
makarışık değil dengeli ve ölçülü ilişkilerle 
ayrışmalarını istiyor. Bu ayrışmanın temel 
noktasını akidevi tercihler oluşturmaktadır. 
Zaten Rabbimiz 16. âyette “seçip ayırmadan 
karmakarışık bir halde bırakılacağınızı mı 
sandınız? Oysa Allah her şeyden haberdar-

VE BİZLERE VERİLEN 
MESAJ: TOPLUMU 
İLGİLENDİREN 

KONULARDA ZAFİYET 
GÖSTERMEYİN, 

TOPLUMU ZAYIFLATAN, 
AHENGİ BOZAN 

UNSURLARLA 
MÜCADELE EDİN.
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dır.” Derken kimin ne olduğunu belirten, 
ölçen ve değerlendiren bir yapıya da vurgu 
yapar. Müşriklerle ilgili konu yine ültimatom 
niteliğindeki âyet ile biter (32).

Münafıklarla ilişkiler

Sûrenin ikinci konusu toplumsal ahengi 
bozan münafıklardır. Kur’an’da münafıkları 
bu şekilde ayrıştıran en detaylı sûre Tevbe 
Sûresi’dir. Sûre 38. âyetle başlayarak sonuna 
kadar münafıkları ele alır ve ara arada bede-
vilerin tehlikeli ve kaba davranışlarına karşı 
uyarır. Münafıkların çok detaylı bir şekilde 
işlendiği âyetlerin temelini Tebük Seferi oluş-
turmaktadır. Tebük, Medine ile Şam sınırları 
arasında bulunan ve o dönem Bizans’ın yö-
nettiği beyliklere ait bir 
bölgedir. Böyle bir seferin 
sebepleri üzerinde durur-
sak birkaç madde halinde 
ele alabiliriz. Böyle bir se-
ferin zeminini hazırlayan 
en önemli birinci sebebi 
Bizanslıları, münafıkların 
akıl hocası olan başta Ebu 
Amir olmak üzere müşrik 
Arap reislerinin kışkırt-
malarıdır. Ebu Amir, Haz-
rec kabilesinin önde ge-
lenlerinden Hıristiyanlığı 
benimsemiş ve bu sebepten Bizans arasında 
hatırı sayılan biridir. 

Medine’de gizli yandaşları olan Ebu Amir 
Uhud savaşında müşrikleri desteklemiştir. 
Münafıkların reisi olan Abdullah bin İbn-i 
Selul’e müminlerle aynı mekânı kullanmala-
rını önleyecek mescit inşa etme fikrini veren 
de aynı isimdir. Bu mescid Rasûlullah’ın ayak 
basmaması emredilen 107-110 arası değini-
len Mescid-i Dırâr’dır. Daha sonra Rasûlullah 
orayı yıktırmıştır. Mescid-i Dırâr bir darbe 
merkezi olarak düşünülmüştü. Bu tür hazır-
lıkları duyum alan efendimiz Tebük savaşına 
giderken Hz. Ali’nin tüm ısrarlarına rağmen 
kendi yerine vekil olarak bırakmıştır. İkin-
cisi Bizans Medine üzerine yürümeden ina-
nanların Bizans üzerine yürüyerek meydan 

okuması üçüncüsü gönderilen elçinin öldü-
rülmesi ve bütün bunların Mute savaşının 
acısını da tekrar diriltmiş olmasıdır.

Hicretin dokuzuncu yılında gerçekleşen 
Tebük Seferi Medine için hem maddi hem 
manevi büyük bir sınavdı. Seferin yazın en 
sıcak günlerine denk gelmesi, çok kısa bir 
süre önce Mute’nin yaşanması ve düşmanın 
Bizans gibi güçlü bir devlet olması Medineli-
lerin aklını ve kalbini karıştırmıştır.

Münafıklar bu sefere katılmamak için birçok 
entrika çevirip yeminler ederken (43-46-49-
81-86), müminler üçe ayrılır; gönülsüz katı-
lanlar (38-39), gönüllü olarak katılıp maddi 
manevi hazırlık yapanlar (92) ve katılmaya-

rak daha sonra pişman 
olup tevbe edenler (102-
118). Bu sefer için onbi-

ni süvari otuz bin kişilik 
ordu hazırlanır. Savaş için 
toplananlarla herkes giy-
dirilemez, giydirilemeyen-
ler gözyaşları içinde geri 
dönerler (92).

Develerin azlığı ve kavu-
rucu sıcağın olması bu 
yolculuğu oldukça zorlaş-
tırır. Ancak böyle zorlayıcı 
şartlarla gerçekleşen bir 

yolculuğun dönüşü gidenler için büyük bir 
zafer, Medine de kalanlar içinse büyük bir 
hezimet ve pişmanlıktı. Bu sebeple Tebük 
Medine toplumu için kendilerini gözden ge-
çirdikleri güzel bir imkân olmuştur.

Tevbe Sûresi sadece münafıkları değil, bir 
olay karşısında toplumsal iradeyi, gücü ve 
tepkileri de anlatarak bizi de bilgilendirir ve 
eğitir. 

Sûrenin müminlere mesajı

Müminlere verilen mesaj toplumu ilgilen-
diren konularda bireysel, toplumsal zafiyet 
göstermeyiniz ve toplumu zayıflatan, ahengi 
bozan unsurlarla mücadele etmek sorum-
luluğunuzdur. Rabbimiz dokuz yıllık süre 
tanıdığı münafıkları Kur’an’ın son kapanış 

RABBİMİZ DOKUZ 

YILLIK BİR 

SÜRE TANIDIĞI 

MÜNAFIKLARI 

KUR’AN’IN SON 

KAPANIŞ SÛRESİNDE 

ELE ALIR VE İFŞA EDER.
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sûresinde ele alır ve ifşa eder. İlginçtir ki 
Medine döneminin ilk yıllarının en önemli 
konusu da Yahudilerdir. Bu da gösteriyor ki; 
temiz ve güçlü bir toplum için nitelikli insan 
unsuru oldukça önemlidir (Enfal 55).

İnsan ile ilgilenmek, insan unsurunun kay-
gısını sancısını çekmek mücadelenin en ni-
telikli halidir. Rabbimiz ilahi sistemi ve İsla-
mi değerleri insan ile alakadar olduğu için 
kurmuştur. İlahi sistem insanı koruduğu için 
tüm insanlığa da böyle bir sistemin korun-
masını emretmiştir. 

İnsan eşref-i mahlûkâttır. Bu sebeple sığınma 
talebi ile gelen bir müşriğin sığınma talebini 
kabul etmekle mükellef kılıyor (6). Eğer müş-
riklerden biri senden sığınma hakkı isterse 
ona sığınak ol. Çünkü ilahi sistem Allah’ın 
değil insanın güvenliğini ve adaletini sağ-
layan hukuk sistemidir. Kur’an münafıklar 
dışında müşriklerin bedevilerin ehli kitabın, 
inananların ve müminlerin hukuklarını özel-
liklerini, zaaflarını ince, detaylı, özenli bir 
şekilde anlatarak hukuksal bir çerçeve çizer. 
Mücadelenin merkezine insanı değil, insana 
değer kaybettiren sorunları koyar. Çünkü her 
insan potansiyel birer hidayet muhatabıdır. 

Günahı yasaklayan Rabbimiz günah ile mü-
cadele etmemizi de ister. Çünkü her bireysel 
günah topluma yansıyan kötülüktür. 

Bugünün küresel sorunu değerlere rakip 
olarak beslenen tıka basa doyurulan değer-
sizliktir. Bu sebeple insanlık sorumsuzluğun 
getirdiği sarhoşluğu yaşıyor. 

Mücadelemiz değerleri güçlendirmek, bes-
lemek, aktif hale getirmek ve insanlığa de-
ğerleri fark ettirmektir. Tüm peygamberlerin 
yaptığı mücadele budur; değerleri diriltmek 
ve fark ettirmek. O zaman toplumsal sorum-
suzluk sorun olmaktan çıkar, vazife şuuru 
her şeyin önüne geçer. Bu sûre de tevbe eden 
üç sahabe örneği ile bunu görmekteyiz. 

Sûrenin son âyetleri bir peygamberin Allah’ın 
hassasiyet duyduğu bir konu da nasıl hassa-
siyet duyduğunu anlatarak son bulur (128-
129). “Doğrusu ey insanlık! Size kendi türü-
nüzden bir elçi gelmiştir: sizin kurtuluşu ol-
mayan ebedi bir belaya çarptırılmanız onun 
çok zoruna gider, müminlere karşı şefkat 
pınarı ve merhamet abidesi olduğu için üze-
rinize hassasiyetle titrer.” (128).
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ur’ani Hayat Dergisi’nin bu sayısında takva ko-
nusunda yayımlanmış eserleri tanıtmak istedi-

ğimizde; okurlarımızın dergimizdeki yazılarından da 
tanıdığı Hüseyin Kerim Ece’nin Düşün Yayınları Bilinç 
Serisi’nden çıkmış olan Takva Bilinci, Yeni Şafak Ga-
zetesi köşe yazarı sosyolog Fatma Barbarosoğlu’nun 
kaleme aldığı son baskısı Profil Yayınları’dan çıkmış 
İmaj ve Takva ve Pınar Yayınları tarafından basılan 
İbn-i Teymiyye’nin Takva Yolu isimli eserleri ön plana 
çıktı. 

Hüseyin Kerim Ece’nin kaleme aldığı Takva Bilinci 
adlı eseri Düşün Yayınları Bilinç Serisi’nin 22. eseri 
olarak yayımlamış. Yazar eserin giriş bölümünde Tak-
va bilincini; “İnsanın en büyük makama karşı taşıması 
gereken kapsamlı bir mesuliyet duygusu; insan olma-
nın gereği olarak hesap vereceği, ya da iyilik gördüğü 
makama karşı duyduğu sorumluluk şuuru…” şeklinde 
özetliyor. “Takva’nın ne olduğu ancak yaşanarak öğ-
renilir” diyen Ece, takvanın insan hayatındaki yerini, 
onun içeriğindeki sevgi, sorumluluk, korku ve ümit 
unsurlarını tespit ediyor.

Yazar Takva Bilinci’ni altı başlık halinde bölümlere 
ayırarak ele almış. Birinci bölümde Kur’an’da korku 
duygusunu anlatan kelimeleri ve takvanın manası-
nı, takva - fücur ilişkisini; ikinci bölümde, Kur’an ve 
Sünnette anlatılan takva ile bunun selef-i salihinin 
hayatındaki önemini anlatmış Hüseyin hoca. Üçün-
cü bölümde, takvanın çeşitli boyutlarını, dördüncü 
bölümde, takva bilincinin somut örneklerini, beşinci 
bölümde, müttakilerin kim olduğunu ve Kur’an’daki 
örneklerini, altıncı bölümde ise, takva bilincinin ya-
kın ve uzak vadede, bir anlamda dünya ve ahirette 
insanoğluna sağladığı kazançları geniş bir şekilde ele 
almış. 

***

KMUHARREM BAYKUL

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

TAKVA KONULU ÜÇ BAŞUCU KİTABI
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Sosyolog yazar Fatma Barbarosoğlu’nun kaleme 
aldığı İmaj ve Takva isimli kitap yakın dönem tari-
hine dair ışık tutuyor. Yazar, 1997’den 2001’e kadar 
yaşanan zaman diliminde, ‘İslamcılar’ın alternatif 
kamu arayışı esnasında, kamusal alanı takvaya uy-
gun olarak dönüştürme girişimlerinden vazgeçişle-
rini; hâkim kamuya eklemlenme ve imaja sığınma 
sürecini yakın plan fotoğraflar eşliğinde tahlil edi-
yor. 

Kitaptaki yazıların en önemli özelliği dindarların 
geçmiş gündemlerinin haritalarına dair ipuçları 
taşıması, bu haritaları bir sosyolog gözüyle bizle-
re hatırlatması olsa gerek. Kitap çeşitli zamanlarda 
yapılmış röportajlardan oluşan son bölümle birlikte 
yedi başlık altında toplanmış. Barbarosoğlu yazıla-
rın temel meselesini; dindar kadınların hayat tasav-
vurlarındaki kırılma noktaları, bu kırılma noktala-
rının kamusal alandaki başörtüsü yasaklarına karşı 
durma sürecinde kamusal alanın seküler dilinin, 
dindar kadınlar tarafından ne kadar içselleştirilmiş 
olduğunun izahı olarak açıklıyor. 

Kitabın sayfalarını açtığımızda kendimizi geleneksel 
insanın dünya tasavvurundaki mihenk taşı “yalan 
dünya” imgesinin modern insanın bilincinde na-
sıl dönüşüm geçirdiğini okuyor; ikinci el hayatlar, 
yansımasız aynalar, gören gözün hakkı, yasakların 
yaşattıkları, dindar kadınların dünyası ve ahire-
ti, kendisi olmaktan vazgeçmişler, dini atmosferin 
parçalanması, şeffaf sindirim, anneler ve kızları, vb. 
başlıkların bugünün dünyasında da güncelliğini ko-
ruduğunu görüyoruz. 

Son bölümde yazarın değişik gazete ve dergilerde 
yayımlanmış röportajlarından “Kalbim Ağrıyarak 
Yaşıyorum” başlıklı röportajındaki şu sözlerinin altı-
nı çizmek istiyorum:

“Kamusal alanın dini motiflerden arındırılma işle-
minin Osmanlı’nın son dönemleri itibariyle başlayıp 
Cumhuriyetle birlikte bir rejim meselesi olarak ve 
bu defa kadınları da kapsamına alarak devam et-
miştir… Müslümanların düşünce ve davranış pla-
nında en yoğun etkilenme referans sisteminde or-
taya çıkmıştır…

- Kendi adıma, gençler adına, toplum adına daima 
kaygılıyım. Kalbim ağrıyarak yaşıyorum. Modern 
kültür nefsi azdıran bir kültür. Ruhunuzu beleye-
ceğiniz kaynaklar yok denecek kadar az. Bir Müslü-
man olarak sürekli rüzgâra karşı yaşamak zorunda 

olduğumu unutmamak için çaba sarf ediyorum. 
Modernliğin tartışılmaz olduğu bir dönemde, yani 
19. yüzyıl ve yirminci yüzyılın kısmen ortalarına 
kadar rüzgâra karşı olmayı kolaylaştıran müesse-
seler daha sağlamdı. Post-modern anlayışı mo-
dernlikten daha tehlikeli buluyorum. Çünkü post-
modernlikle birlikte izafiyet en temel değer haline 
geliyor. Bu İslamiyet’in hiyerarşik yapısına çok ters. 
Çünkü ortada değerli olan hiçbir şey bırakmıyor. 
Özel hayatımda İslamiyet’in değerler hiyerarşisini 
ve zaman anlayışını elimden geldiğince korumaya 
çalışıyorum.”1 

Yazarın bu sözleri ateşin içinden umut çıkarmaya 
uğraşan bir kalbin mesuliyet taşıyan bakışı olarak 
dikkat çekici ve tarihi bir öneme sahip. Barborosoğ-
lu kitabını son söz olarak “Ne Sınavlardan Geçtik…” 
şiiriyle sonlandırıyor. 

***

Hicri 661-728 yılları arasında yaşayan İbn-i Tey-
miyye tarafından kaleme alınmış olan Takva Yolu 
adlı eser Muzaffer Yıldız tarafından Türkçeye tercü-
me edildi. İslam inancını Kur’an ve Sünnet çizgisin-
den saptırmak isteyenlere karşı fikrî, İslam beldesini 
işgal etmek isteyenlere karşı kılıcı ile fiilî bir müca-
dele veren İbn-i Teymiyye’nin hayatının bir bölü-
mü zindanlarda geçti. Allah’tan başka hiçbir gücün 
karşısında eğilmeyen başı hicri 728 yılında Şam’da 
hapishanedeyken ölüm karşısında eğildi. 

Pınar Yayınları’nın yayımladığı ilk kitaplardan olan 
Takva Yolu’nda genelde müslümanların bir kesimi-
nin gözardı ettiği, diğer bir kesiminin de olduğundan 
başka anlamlarda algıladığı takva kavramı ve ona 
bağlı diğer bazı kavramlar ele alınıyor. Bu kavram-
lardan rıza, sabır, tevekkül, sevgi, Allah sevgisi, kin, 
aşk, hased, gıbta gibi insanın düşünce ve eylemleri-
ni yönlendiren kavramların, Kur’an ve Sünnet’e da-
yalı olarak anlatılması, günümüz Müslümanlarının 
ziyadesiyle ihtiyaç duyduğu bir husustur. 

Rabbim her üç müellifin bu amel-i salihlerini kabul 
eylesin. Bizleri de takvanın hakikatini kavrayıp tak-
valı bir hayat sürmeye muvaffak eylesin. Amin.



 

1 Fatma Barborosoğlu, İmaj ve Takva, Profil Yayınları, 8. bas-
kı, İstanbul, Kasım 2010, s.220.
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/Modern Cahiliyede Korkunç Afetlerle Çevriliyiz/
İfsadın sarmaladığı hayatla
Yaşamak ağrısı asılı boyunlarda
Ve günahlar dil uçlarında
Sensizlik karanlıktır
Aşk ile yürüyorum yolunda
Şahdamarımla
Aldanmışlıklarım, yenilgilerimle
Sığınarak Sen’den Sana
Hayat bir yılan gibi dolanırken ayaklarıma
Hüsnüne ulaşmak için
Bir söz sevdir bana
Takva
Kalbimin beneklerinde
Mutlak Söz’ün ağırlığı
Caddeler, sokaklar ateş çemberi
Hayatsa bir köpük
Kitaba tutunarak buluyorum kendimi
Takva yoksa
Her dönemeçte değiştirir beni
Kavisler
Riyakâr törenler, ayinler
Rabbim kalbim sana emanet
Takva elbisesini giyindim
Çamurlu bir yolda yürüyorum
Ya da cam kırıkları arasında
Sur’dan önce umutla
Bilmiyorum nasıl bitecek bu dünya
Her gün kapındayım ey Yar
Müzmin ağrılarımla
Uzayan sürgünümde
Rüşdüme erdiğimden beri
Adım adım savaştayım Hannas ile
Kazanmak için bürünmeliyim takva elbisesine
Bana benden yakınsın Rabbim
Seviyorum seni
Ulu isminle
Muttaki kullarından eyle beni
Hep elemlidir bakışlarım dünyada
Diller, renkler ölçü değil O’nun katında
Buyurduğu gibi
Üstünlük ancak takvada 

İttika
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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