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Ders :66  
Konu : İdarecinin  Vasıfları 8 
      
      9. İttika Sahibi Olmak: 
      İttika kelimesi sözlükte; sakınmak, kuvvetli bir himayeye girerek korunmak, kendini muhafaza 
altına almak, korkmak ve çekinmek anlamlarına gelir. İttikanın isim şekline ‘’Takvâ ‘’denir.  
     Dinî bir terim olarak ittika ve takvâ; iman sahibi bir insanın; Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak 
O’na karşı gelmekten sakınması, ilahî azaba sebep olabilecek  inanç, söz, fiil ve davranışlardan ve her 
türlü günahtan sakınması demektir. Takvâ sahibine ‘’Müttaki’’ denir.1 
      Takvâ, kısa bir ifadeyle; İnsanı Allah’tan uzaklaştıran her şeyden uzaklaşmaktır.  Takvâ kelimesi, 
Kur’ân-ı Kerîm’de 358 yerde geçmektedir  ve şu anlamlarda kullanılmaktadır: 

a. İman: 

ُقونَ    َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِميَ  قَ ْوَم ِفْرَعْوَن َأََل يَ ت َّ
     ‘‘Hani Rabbin Mûsâ’ya: O zalimler güruhuna, Firavun’un kavmine git. Hâlâ (başlarına gelecek- 
ten) sakınmayacaklar mı? diye seslenmişti.‘‘2 

b. İtaat: 
ُقونَ  َر اّللِه تَ ت َّ يُن َواِصًبا َأفَ َغي ْ َماَواِت َواأَلْرِض َوَلُه الدِه  َوَلُه َما ِف اْلسَّ

    ‘‘Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İtaat de daima ona olmalıdır. Öyle iken siz 
Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?‘‘3 

c. Günahları terketmek: 

 َوات َُّقوْا اّللَه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
      ‘’Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.’’4 

d. Tevbe etmek: 

ُهْم َسيِهَئاِِتِْم َوألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعي مِ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوْا َوات ََّقْوْا َلَكفَّْرنَا َعن ْ  
      ‘‘ Ehli kitap iman etseler ve Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini 
örterdik ve onları Naim cennetlerine koyardık.‘‘5 

e. İbadet etmek: 

نَْا فَات َُّقونِ يُ نَ زِهُل اْلَمآلِئَكَة بِاْلرُّوِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َأْن أَنِذُروْا أَنَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ أَ   
       ‘‘Allah, ‘Benden başka ilâh yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının‘ diye (insanları) 
uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.‘‘6 
 f-İhlaslı olmak: 

ْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل يُِ  َس َعَلى الت َّ ُ ََل تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا لََّمْسِجٌد ُأسِه ُروْا َواّلله ََهَّ بُّوَن َأن يَ َت
رِينيُِبُّ  َّهِه اْلُم  

‘‘Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden takvâ üzerine kurulan mescit (Kuba Mescidi) içinde 
namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok 
temizlenenleri sever.‘‘7 

                                                           
1 Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh.347-348 
2 Şuarâ sûresi, 10-11. ayetler 
3
 Nahl sûresi, 52.ayet 

4 Bakara  sûresi, 189.ayet 
5 Maide sûresi, 65.ayet 
6
 Nahl sûresi, 2.ayet 

7 Tevbe sûresi, 108.ayet 
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    Mü’minin her hâl ve şartta görevi, Allaht’an hakkıyla korkması, tüm davranışlarının Allah’ın rızasına 
uygun düşüp düşmediğini unutmamasıdır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اّللهَ َحقَّ تُ َقاتِِه َوَلَ ََتُوُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ 
        ‘’Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve ancak Müslümanlar olarak 

can verin.’’ 8 

           Bu âyette; Müslümanların takvâ sahibi olmaları ve Müslüman olarak can vermeleri istenmektedir. 

Çünkü mü’min için en güzel sığınak, en emin kale, Allah korkusudur. Allah korkusu bütün hayırların ve 

güzelliklerin kaynağıdır. Mü’min kulun takvâsı arttıkça derecesi mânen yükselir. Rabbi ile arasında bir 

yakınlık meydana gelir. Takvâ, kulluğun süsü ve ilâhi muhabbetin merdivenidir. Hikmet bu korku ile, 

belalardan kurtuluş da yine bu korku ile olur. Allah’ın sevgisine yol bu korkulardan geçer. O’ndan korkan, 

başka bir şeyden korkmaz. Ancak bu korkunun ifratından ‘’Yeis’’, ümitlerin ifratından da ‘’Emniyet’’ 

meydana gelir. Halbuki Allah’ın azabından emin olmak da, rahmetinden ümit kesmek de tehlikelidir. 

 

                     Sizde akılca üstün olan işte tek kişi, 

                     Allah korkusuyla yüreği titrek kişi! 

                                                   (M. Necati Bursalı) 

 

       Kul, padişahın kapısından ikram beklediği gibi, celâlinden de kendisini emin sayamaz. Yani ümitsiz 

korkularla, korkusuz ümitler; imansızlıkla beraberdir. Takvâ, ameline güvenmemektir. Çünkü: 

      ‘’Aldanmışların ibadeti, güvenmişlerin dağlar kadar amelinden daha hayırlıdır.’’ 

    Allah’tan korkmayanlar, her türlü kötülüğü ve zulmü insanlığa reva görmekte ve dünyanın başına bela 

olmaktadırlar.  Allah korkusuyla yüreği titreyenler ise, karıncayı bile incitmekten sakınan, kalplerinde 

takva cevheri bulunan kimselerdir ki, bunlar insanların en üstünüdürler. Nitekim Cenâb-ı Hak: 

 ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّللَِّ أَتْ َقاُكمْ 
       ‘’...Muhakkak ki, Allah katında en üstününüz takvaca en ileri olanınızdır...’’9 buyurmaktadır. 

       Dünyada Allah’ın rızasını ve muhabbetini kaybetmekten daha büyük felâket yoktur.  

         Hz. Ömer (r.a.) bir gün at üzerinde gidiyordu. Sokaktan geçen bir adam onu gördü ve şöyle bağırdı: 

         -Ey Ömer, Allah’tan kork! 

          Hz. Ömer (r.a.) hemen yere indi ve yüzünü toprağa sürerek gözyaşları arasında şöyle dedi: 

          -Ömer de kim oluyor ki, Allah’tan korkmasın?.. 
         Takvânın üç mertebesi vardır: 

1. Şirk, küfür ve nifaktan korunarak imana sarılmaktır. Kelime-i tevhid, kelime-i takvâdır.10 

2. Büyük günahlardan uzak durmak, küçük günahlarda ısrar etmemek, farzları yerine getirmektir. 

3. Kalbi,  insanı Allah’tan uzaklaştıracak herşeyden temizleyip bütün varlığı ile Allah’a 

yönelmektir. 

       Allah’ın kesin emir ve yasaklarına uymanın yanında helal veya haram olduğu şüpheli şeylerden de   

sakınmak takvânın gereğidir. 

                                                           
8 Âl-i İmrân Sûresi, 102.âyet. 
9 Hucurât sûresi, 13. ayet 
10 Muhammed sûresi, 19. ayet, Tirmizi, Tefsir 48 
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 Takvâ bütün hayırları derleyicidir. Bir kişi Resûlullah (s.a.v.)’e gelerek: 

        ‘’Ey Allah’ın Resûlü, bana tavsiyede bulun’’ dedi. Resûlullah (s.a.v.): 

       ‘’Allah’ın takvâsından ayrılma. Zira o her hayrı derleyen bir derleyicidir. Cihad et. Çünkü cihad, 

İslâm’ın 

 

 parolasıdır. Allah’ın zikrinden ayrılma. Zira o senin için nurdur.’’11 buyurdu. 

       Hz. Ali (r.a.) şöyle buyurmuştur: 

       ‘’Amelinizin kabulüne, daha çok takvâya önem vererek dikket ediniz. Takvâ ile olan amel hiçbir 

zaman azımsanamaz. Kabul edilen amel nasıl azımsanır.’’12 

          Takvâ sahibi olmanın iki temel şartı vardır: 

1. Her bakımdan Allah’a itaat edip, isyan etmemek, her işinde Allah’ı hatırlamak, her hâline 

şükredip nankörlük yapmamak,  

2. Allah yolunda hakkıyla gücünün yettiği kadar cihad etmek ve bu konuda hiç kimsenin 

kınamasından korkmamak, hatta ailesi ve kendi aleyhinde olsa bile, Allah için adâletten ve 

hakka- niyetten ayrılmamak.
13

 

         Takvânın özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Takvâ, övülen bir güzelliktir. 

2. Allah’ın yardımı ve zaferi takvâya bağlıdır. 

3. Takvâ, sıkıntılardan kurtulmaya ve helal rızka sebep olur. 

4. Takvâ, kişinin işlerinin düzelmesine vesile olur. 

5. Takvâ, günahların bağışlanmasını sağlar. 

6. Yapılan ibadet, hayır ve duaların kabulü takvâya bağlıdır. 

7. Takvâ, Allah’ın kulunu sevmesini sağlar. 

8. Allah indinde  kulun değer ve kıymeti, kişinin  takvâsına göredir. 

9. Ölüm anında müjde, takvâya bağlıdır. 

10. Cehennemden kurtulmak takvâ iledir. 

11. İnsan, hak ile bâtıl’ı takvâ ile ayırır. 

 

                             Yerleşmezse bir kalbe  şayet Allah korkusu,  

   Onu istilâ eder şeytanların ordusu! 

                                                                         (M.Necati Bursalı) 

 

 Alınacak Dersler: 

1. Allah korkusunu her an kalbimizde hissetme konusunda titiz olmalıyız. 

2. Allah’ın emir ve yasaklarına uymalı,hiç kimsenin hakkına el ve dil uzatmamalı, hukukunu 

çiğnememeliyiz. 

 

 

                                                           
11 Risale-i Kuşeyrî, İmam Kuşeyrî, sh.157 
12 Hayatü’s-Sahabe, Yûsuf Kandehlevî, C.3, sh.242 
13 Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır,C.2, sh.364. 
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3. Bütün çalışmalarımızda, kararlarımızda takvâyı, Allah’ın rızasını esas almalıyız. 

 

Not: Bu hafta; 

1. Âl-i İmrân sûresi, 102. ayeti mealiyle beraber ezberleyelim. 

2. Takvâ sahibi olabilmenin iki temel şartını unutmayalım. 

3. Bu dersi ailemizle paylaşalım. 


