
KUR'AN'DA TAKVA KAVRAMI VE 
MUTTAKI iNSANIN ÖZELLiKLERi 

GİRİŞ 

[3 
ur'an'da insanlar, inanç, söz, 

. fiil ve davranışiarına göre 
nitelenmiş ve değer

lendirilmiştir. Bu niteleme ve değer

lendirmede çeşitli kavramlar kul
lanılmıştır. Bu kavramlarla insanlar, 

iman ve itaat veya inkar ve isyan yönün

den tanıtılıp anlatılmıştır. Başka bir ifade 

ile Allah azze ve celle, insanların inanç, 
söz, fıil ve davranışlannın nasıl olması 

.gerektiğini çeşitli kavramlarla anlat

mıştır. 

İnsanlan öven, iyi ve doğru olduğu 

bildirilen, yapılması teşvik edilen, failine 

nimet ve ödül va'dedilen davranışları 

ifade eden kavramların anlam itibariyle 

en kapsamlı olanı "takvfı-ittikfı-mut

taki" kavramıdır. 

Bu yazımızda, bu kavramın Kur'an'
daki yeri, sözlük ve terim anlamı, mut

tak:i insanların özellikleri ve takvanın zıt 

anlamları, muttfiki olmanın dünya ve 

ahiretteki yararlan ele alınacaktır. 

Dr. İsmail KARAGÖZ 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teftiş Kurulu Üyesi 

I- T AKV ANlN KUR' AN'DAKİ 
YERİ VE ÖNEMİ 

Bu kavram, insanın hem inanç 

yönünü hem de inancı gereği yapması 

gereken amellerini, işlerini, söz, fiil ve 

davranışlannı, güzel ahlfikını, ibadet ve 

itaatini ifade eder. 

Kur'an'da, takva üzerinde ısrarla 

durulmuştur. Kur'an'ın ikinci suresi olan 

Bakara suresinin hemen başında 

Kur'an'ın "muttakiler" için hidayet, 

öğüt, yol gösterici ve rehber olduğu 
bildirilmiştirO). Cennet de "muttakiler" 

için hazırlanmıştır<2). 
• 

Yüce Allah, "Allah'a karşı gelmek· 

ten sakının" emrini Kur'an'da 54 defa 
tekrarlıyarak(3) insanların "muttaki" 

olmalarını istemiş, hem son peygamber 

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ümmetine, 

hem de daha önceki ümmetiere "mut
taki" olmalarını tavsiye etmiştir: 

(!) el-Bekara, 2/2; Al-i İınran, 3/138; el-Hakka, 69/48. 
(2) Aı-i İınran, 3/133. 
(3) Bkz. Muhammed Fuad Abdülbiikl, ei-Mu'cemü'I

Müfehras li Elfazı'I-Kur'ani'I-Kerim. "vky" 
maddesi. '· 
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"Yemin olsun ki biz sizden önce 

kendilerine kitap verileniere de size de 

"Allah'tan ittika edin" diye tavsiye 
etmişizdi r. "( 4 l 

Peygamberler de, ümmetierine hep 

"muttaki" olmalarını tavsiye etmiş-

lerdirCSl. 

Peygamberlerin gönderilmesinin 

ortak amacı, Allah'ın emir ve yasak

larının temel gayesi, insan kalbinde yer 

aldığı zaman başka bir bekçi, polis ve 

savcıya ihtiyaç bırakmayan ve insanı her 

türlü kötülüklerden alıkoyan, iyi, güzel 

ve faydalı şeylere teşvik eden 

"takva" dır< 6). 

Kur'an'da cennet ve nimetleri "mut

takilere" va' dedilmiş(7), cennetin mut

takilere yaklaştınldığı(S) , muttakilerin 

emin makamlarda(9) ve cennetlerde ola

cağı (lO), cennetierin her türlü nimet

lerinden yararlanacakları bildirilmiş

tir01l. 

Yüce Allah, Kur'an'da, muttakileri 

cehenem azabından koruyacağını02), 

muttakllerin dostu(l3) ve onlarla beraber 

olduğunu04), muttakileri sevdiğini (15), 

akıbetin muttakiler için olduğunuC16) ve 

onlar için güzel bir gelecek bulunduğunu 

haber vermiştir07l. 

Muttakiler için daima bir kurtuluş 

yolu vardır(18). Muttakilere Allah, her 

zaman bir çıkış yolu yaratır ve onları 

ummadığı yerden rızıklandırır09). 

Muttakilerin, kötülüklerini örter ve 
onların mükafatlarını artırırC20)_ Onlara 

işlerinde kolaylık verirC21)_ 

Ahiret yurdunun ve mükafatının 

muttakiler için daha hayırlı olduğunu 
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bildiren Allah(22), "Allah'tan korkun ki 

kurtuluşa eresiniz ve umduğuiıuzu 

bulasınız"(23), "merhamet olunası

nız"(24) ve "eğer mü'minler iseniz 

Allah'tan korkun" buyurmuşturC25). 

"Azıkların en hayırlısının tak

va"(26), "takva elbiseninin ise daha 

hayırlı" olduğunu (27) bildirmiştir. 

"Kendi katında insanların en 

üstününün muttakilar" olduğunu(28) 

ve "ancak muttakilerin hayır ve 

· ibadetlerini kabul edeceğini" haber 

vermiştirC29). 

(4) en-Nisa, 4/131. 
(5) Bkz. Al-ı İmran, 3/50; el-A'ıiif, 7/114; eş- Şura 

42/142-152, 161-165, 177-184 
(6) Bkz. Lüfullah Cebeci, Kur'an'a Göre Takva, s. 

36. Sehi\ Neşriyat, İst. 1985; Said Havva, 
Cündullah, s. 257, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 
Beyrut. 

(7) Bkz. er-Ra'd, 13/35; el-Fürkan, 25/15; 
Muhammed, 47/15 ... 

(8) Bkz. en-Nur, 24/34. 
(9) ed-Dühiin, 44/51. 
(10) en-Nahl, 16/30. 
(ll) Bkz. el-Hıcr, 15/45; ed-Dühan, 44/51; ez-zariyat, 

51/15; el-Kamer, 54/54; er-Ra'd, 13/35; 
Muhammed, 47/15; et-Tur, 52/17; el-Mürselat, 
77/41... 

(12) et-Tur, 52/18. 
(13) el-Cas iye, 45/19. 
(14) et-Tevbe, 9/36,123. 
(15) Al-i İrnran, 3/76; et-Tevbe, 9/4-7 
(16) el-A'raf, 7/128; Hud, 11/49 
(17) Sad, 38/49. 
(18) en-Nebe', 78131. 
(19) et-Talak, 65/2-3 
(20) et-Talak, 65/5 
(21) et-Talak, 65/4. 
(22) el-En'am, 6/32; el-A'raf, 7/169; Yusuf, 12/57, 

109. 
(23) el-Bekara, 2/130, 189. 
(24) el-En'am, 6/155. 
(25) el,Maide, 5/57, 112. 
(26) el-Bekara, 2/197. 
(27) el-A'riif, 7/26. 
(28) el-Hucurat, 49/13. 
(29) el-Maide, 5/27. 
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II- TAKVA KAVRAMININ •· 

. ANLAMI 

a) Sözlük Anlamı 

"Takva" ve "ittika" kelimelerinin 

kökü "veka" fiilinin mastan olan "vika

ye" dir. "Vikaye", bir şeyi muhafaza 

etmek, eziyyetten korumak, himaye 

etmek, zarar verecek şeylerden sakın

mak ve bir şeyi başka bir şeyle 

tehlikelere karşı korumaya almak anla
mındadu{30). 

"İttika", vikayeye girmek yani elem 

ve zarar verecek şeylerden sakınıp ken
dini iyice koruma altına almak ve bir 

şeyden sakınmak anlamındadır. 

"İttika" ve onun ismi olan "takva"; 

sözlük anlamı itibariyle kuvvetli bir 
himayeye girerek korunmak, sakınmak, 

kendini muhafaza altına almak, bunun 

gereği olarak korkmak ve çekinmek 
demektiı{31). 

"Takva" sahibine "muttaki" de
nirC32)_ 

"Takva", Arapların cahiliyye döne

minde; canlıların dışarıdan gelecek 

yıkıcı kuvvetiere karşı kendini savun
ması anlamında kullanılmıştırC33). Bu, 

tamamen maddi bir tehlikeden korun
mak anlamını taşıyordu(34). 

b) Kur'an'daki Anlamı 

"Takva" kavramı; Kur'an'da, 

Kur'an öncesindeki kullanımından daha 
özel bir anlam kazanmıştır. Artık 

Kur'an'da "takva", her hangi bir 

tehlikeden değil, Allah'ın azabından ve 

insanı bu azaba sürükleyecek olan 

günahlardan korunmaktırC35) . 

"Takva" kavramı, Kur'an'da sözlük 

anlamını yitirmemekle birlikte daha çok 

ma'nevi alanda, insan davranışı 

konusunda önemli bir anlam yüklenmiş 

ve Kur'an'ın, en önemli "anahtar 

terim"lerinden biri olmuştur. Kur'an, 

baştan sona "takva" kavramı ile örül

müş ve türevleri ile birlikte 250 defa kul

lanılmıştır. 

"Takva" nın İslam terminolojisinde

ki ve Kur'an'daki anlamı, insanın ken

disini Allah'ın vikayesine (korunmasına) 

koyarak, ahirette zarar ve eleme sebep 
olacak şeylerden titizlikle koruması yani 

günah olan şeylerden geri durup hayır ve 
sevap olan şeylere sarılmasıC36), bütün 

farzları ve itaat olan fiilieri yapması, 

yasaklardan ve haramlardan kaçın

masıC37) demektir. 

(30) İbn Paris, Ebu'I-Hüseyin Ahmed (ö. 385/1004), 
Mu'cemü Mekayisi'l· Lüğa, VI, 131, Kiilıira-

1948; Rağib e1-İsfehiini Hüseyin b. Muhammed 
(ö. 502/1 108), el-Müfradat fi Garibi'I-Kur'an, 
s. 530-531, Mısır-ı961; ez-Zebldi, Muhammed 
Murteza el-Vasıti (ö. 1205/1790), Şerhu'l· 

Gamôs (Tlicü'l-Arus min Cevahiri'l-Gamı1s), X, 
396, Mısır-1306/1888; Asım efendi Seyyid Ahmet 
(ö 1235/1819), Kamôs Tercümesi, IV, 1221, İst. 
1886. Bkz. Fahruddin er-Razi, Mahmud b. Ömer 
(ö. 606/1209), Mefatihu'I-Gayb, II, 20, Mısır-
1935. 

(31) er-Razi, A.g.e., Il, 20; Harndi Yazır (ö. 1951), 
Hak Dini Kur'an Dili, I, 168, Eser Kitabevi 
İstanbul-1971. ' 

(32) Levis Me'lôf, ei-Müncid fi'I-Lüğati ve'I-A'Iam, 
s. 914, Beyrut-1986. 

(33) Toshihiko İzutsu, Kur'an'da Allah ve İnsan, s. 
20. Çeviri, Süleyman Ateş, Ank. İlabiyat F. Yay. 
Ank. 1975; Süleyman Ateş, Kur'an-ı Kerim'in 
Yüce Meali ve Çağdaş Tefsiri, I, 31, Ank. İlahi
ya!, yay. 1982. 

(34) Süleyman Ateş, A.g.e., I, 31, İzutsu, A.g.e., s. 224. 
(35) Lütfullab Cebeci, A.g.e., s. ı 6-20. 
(36) Harndi Yazır, A.g.e. I, 169; İzutsu, A.g.e., s. 225. 
(37} Abdurrahman. İsa, Edebu Hati\bet'd-Diniyye 

fi'd-Da'veti'I-Islamiyye, s. 400, Haleb-ı 385. 
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Fahruddin er-Razi (ö. 606/1209), 

Bakare suresinin 2. ayetindeki "mut

takiler" kelimesini izah ederken 
"takva"nın Kur'an'da beş anlamda kul
lanıldığını söylemiştirC38): 

ı. İman manasınadır. Mesela Fetih 

takva ile (ihlasla) denemiştir."(42) 

"İttika", Kur'an'da daima ma'nevi

dini anlamda kullanılmıştır. Cahiliyye 
döneminde ise daima maddi anlamda 
kullanılmıştırC43). 

suresinin 26., Hucurat suresinin 3., Şuara c) Çeşitli Tanımları 

suresinin 1 1. ayetinde geçen "takva" "Takva", "ittika" ve "muttaki" 

kelimesi bu anlamdadır. kavramlan çeşitli şekillede tanımlan-

2. Tevbe manasınadır. Mesela A'raf mıştır. 

suresinin 96., Maide suresinin 65. Mustafa el-Meraği (ö. 1364/1945), 

ayetinde geçen "takva" kelimesi bu tefslrinde "ittika" ve "muttaki" 

anlamdadır. kelimelerini şöyle izah etmiştir: 

3. itaat manasınadır. Mesela Nahl "İttika", iki şey arasına engel koy-

suresinin 2. ve 52., Mü'minun silresinin maktır. "Muttaki", Allah'ın emirlerine 

52. ayetinde geçen "takva" kelimesi bu sarılmak, yasaklarından kaçınmak 

anlamdadır. suretiyle kendisi ile ilahi ceza arasına bir 

4. Ma'siyeti terketmek manasınadır .. engel koyar. Sakınılması gereken ceza 

Mesela Bekara suresinin 189. ayetinde (ikab) ise iki çeşittir. Dünyevi ceza ve 

geçen "takva" kelimesi bu anlamadır. 

5. İhlas manasınadır. Mesela Hac 

suresinin 32., Bekara suresinin 41. 

ayetinde geçen "takva" kelimesi bu 

anlam dadır. 

ed-Dameğani (ö. 447/1055), bu 

kavramın Kur'an'da dört anlamının 

olduğunu söylemiştir: 

1. Korkmak (haşyet): "Ey mü'min
ler! Rabb'inizden korkun."(39) 

2. İbadet etmek: "Benden başka 

tanrı yoktur. Bu sebeble bana ibadet 
edin."( 40) 

3. isyan etmemek: "Evlere kapdar
dan gelin. Allah'a isyan etmeyin."(41) 

4. Allah'ı biriemek (tevhid-ihlas): 

"Ailah'ın rasulünün yanında seslerini 

kısarak konuşanların kalplerini Allah, 

52 

uhrevi ceza. Her iki cezadan, sebep

lerinden kaçınmak suretiyle sakınılması 

gerekir. Dünya cezasından Allah'ın kai

nattaki kanununu (sünnütlahı) bilmek ve 

bu ilahi nizama muhalefet etmemek 
suretiyle korunulur. Ahiretteki cezadan 

ise, gerçek bir iman sahibi olmak, tevhid 

üzere bulunmak, salih arneller işlernek 

ve bunların zıddı olan küfür, şirk 

(Allah'a ortak koşmak) ve isyandan, fert 

ve topluma zarar veren günah fiillerden 
sakınmak suretiyle korunulurC44). 

(38) Merfatihu'l-Gayb, II.20. 
(39) en-Nisa, 4/1; el-Hac, 22/1. 
(40) en-Nahl, 16/2. 
(41) el-Bekara, 2/189; e1-Hacc, 22/37. 
(42) ei-Hucilrat, 49/3 Bkz. ed-Dameğanl, Hüseyin b. 

Muhammed, Kamusu'l-Kur'an ev İslahu'l
Vücôh ve'n-Nezilir fi'l-Kur'ani'l-Kerim, s. 492, 
Beyrut 1977. Bkz. et-Tevbe, 9/108; Yunus, 10/64; 
Yusuf, 12/57. 

(43) İzutsu, A.g.e., s. 224. 
(44) Tefslru'l-Meraği, I, 40-41. Mısır-1969, 
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ei-Meraği, bu yorumu ile "takva" 

kavramına farklı bir boyut kazandır

mıştır. İnsan her türlü tehlikelerden 

korunmak için Allah'ın her iki kanununa 

yani hem Hz. Muhammed (s.a.v.) ile 

gönderdiği şeratma (islami kurallara) 

hem deAlah'ın evrendeki ilahi nizamma 

(sünnetüllaha) uygun yaşaması gerekir. 

Böylece hem dünyada hem de ahirette 

insan, kendisini her türlü tehlikelerden, 

azap ve sıkıntılardan korumuş olur .. Her 

iki ilahl nizama uyduğu için Allah' aitaat 

etmiş, yaratılış gayesi olan "kulluk" 

görevini yerine getirmiş olur. 

"Takva", itaatten bir haslettir. 
Onunla azaptan sakınıiır(45)_ "Muttaki" 

ise şirkten, haramlardan, yasaklardan ve 

isyadan sakınan, Allah'ın helal-haram 

sınırlarına tecavüz etmeyen, farzları eda 

eden, Allah ve peygamberine itaat eden, 

Allah'ın rahnietini uman ve azabından 

korkup O'na karşı gelmekten sakınan 
kimsedir(46)_ 

Hz. Ali b. Ebi Talib (r.a.) (ö. 

40/661), "takva", Allah'tan korkmak, 

Kur'an ile amel etmek, aza razı olmak, 

ahiret günü için hazırlık yapmaktır. 

Abdüllah ibni Abbas (r.a) (ö. 

68/687), "takva", itaat edip . isyan 

etmemek, şükredip. nankörlük etmemek 

ve Allah'ı zikredip O'nu unutmamaktır, 
demiş-tir< 4 7). 

İbrahim b. Ethem (ö. 161/777), 

"takva", halkın, senin dilinde; melek

lerin, fiillerinde; arş meleklerinin gizli 

hallerinde ayıp ve kusur bulmamasıdır, 
demiştir< 48). 

"Takva", Allah'a itaat ile O'na isyan 

etmekten sakınmaktır ki, bu kavram 

emredilen şeyleri yapmayı, ya~aklanan 

fiilieri terketmeyi içine aiır<49)_ itaatlerde 

takva ile ihlas, isyan olan şeylerden ise, 

terketmek ve sakınmak kastolunur<50)_ 

Bir insanın "muttaki" olabilmesi 

için üç şeyi birlikte yapması gerekir: 

a) İman edip şirkten (Allah'a ortak 

koşmaktan), küfür ve nifaktan (iki 

yüzlülükten) sakınması, 

b) Allah ve peygamberin emrettiği 

şeyleri yapması, itaat etmesi; 

c) Allah ve peygamberin yasakladığı 

fiilieri ve haramlan terketmeksi , yani 
isyan etmemesi, büyük-küçük bütün 

günahlardan, dünya ve ahirette nefsine 

zarar verecek şeyleri yapmaktan sakın
ması gerekir(51)_ 

"Takva", Kur'an'da üzerinde önem

le durolan bir kavramdır. Yüce Allah, bu 

kavramla insanda olmasını istediği bütün 

güzel davranışları ifade etmiştir. 

d) Takviinın Dereceleri 

Takva Kur'an'da üç mertebede 

zikredilmiştir: 

1. Ebedi olarak cehennem azabından 

korunmak için; Allah' a ortak koşmak-

(45) et-Tiisl, Muhammed b. Hasan (ö. 460/1067), 
Tefsiru't-Tibyan, V, 299, Necef-Tahrihsiz. 

(46) et-Taberl, Muhammed b. Certr, (ö. 210/825), 
Cami'u'I-Beyhan an Te'vili Ayi'I-Kur'an, 
Beyrut-1988, I, 1/99-100; et-Tiist, A.g.e., I, 54. 

(47) Abdurrahman İsa, A.g.e., s. 400. 
(48) er-Riizi, A.g.e., II, 20. 
(49) es-Selman Al;ıdülaziz Muhammed, ei-Kevaşifu'l· 

Celiyyean Meani'l-Vasıtıyye, s. 184, Riyad-
1981. 

(50) Şerif Cürciini, Kitiibü't-Ta'rifiit, s. 65, Baskı yeri 
ve tarih yok. 

(51) et-Taberl A.g.e., I, 1/99-100; et-Tusi, A.g.e., Il, 
592, et-Tabrassi, EbU Ali el-Fadl (ö. 537/1899), 
Mecmau'I-Beyan fı Tefstri'I-Kur'an, I, 37. 
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tan, küfür ve nifak:tan korunarak imana 
sanlmak(52)_ 

Fetih suresinin 26. ayetinde geçen 

"takva kelimesi" bu anlamdadır: 

"... Allah, elçisi ve mü' minleri 

takva kelimesine bağladı." 

Ayette geçen "takva kelimesi", 

kelime-i şehadet, kelime-i tevhiddirC53)_ 

Hz. Muhammed (s.a.v.), "takva kelime

sini", "la ilahe illallah" CAllah'tan 

başkatann yoktur) ile tefsir etmiştir(54)_ 

2. İmah sahibi olduktan sonra büyük 

günahlan işlemekten, küçük günahlarda 

ısrar etmekten kendini alıkoyarak 

emredilen dini görevleri ve farzlan yer

ine getirmek, yani işlernek veya terket

mek suretiyle kazanılan günahlardan 

sakınmaktır. 

A'rM suresinin 96. ayetinde geçen 

"takva" kelimesi bu anlamdadır: 

"(Peygamberlerine itaat etmedikleri 

için cezalandırdığımız) ülkelerin halkı 

iman edip ittika etselerdi (onları ceza

landırma yerine) elbette üzerlerine yer

den ve gökten bolluklar açardık. 

Fakat (peygamberlerimizi ve ayetlerim

izi) yalanladılar. Biz de onları 

kazandıkları (günahları sebebiyle) 

yakala(yıp cezalandır)dık." (*) 

İman ederek şirk, küfür ve nifak:tan 

kurtulan insanın imanı gereği yapması 

ve teketmesi gereken görevleri vardır. 

İşte insan, bu dini görevlerini yapmak 

suretiyle iman ile ulaştığı takvasını 

derinleştirmiş olmaktadır. Kur'an, iman 

edip salih amel işleyen kimseyi muttaki 

olarak zikretmiştir.<**) 
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3. Kalbi, Hak'tan meşgUl edecek her 

şeyden temizleyip bütün · varlığı ile · 

Allah' a yönelmektirC55). 

Al-i irnran suresinin 102. ayetinde 

geçen "takva" kelimesi bu anlamdadır: 

"Ey mü'minler! Allah'tan O'na 

yaraşır bir biçimde ittika edin ve 

ancak müslümanlar olarak ölüno'' 

"Allah'a yaraşır bir şekilde 

O'ndan ittika etmek"; O'na itaat edip 

asla isyan etmemek, verdiği . nimetiere 

daima şükredip hiç bir zaman nankörlük 

etmek, daima O'nu zikderip asla unut
mamaktırC56)_ 

"Takva"nın bu mertebesine ulaşmak 

kolay değildir. Bu itibarla bazı müfessir

ler, "AIIah'tan O'na yaraşır biçimde 

ittika edin" ifiidesinin, "gücünüz yet

tiği kadar Allah'tan ittika edin" 

ayetiC57) ile neshedildiğini söylemiş

lerdir(58). 

Ayetin neshedilmediğini söyleyen 

müfessirler ise, "Allah'tan O'na 

yaraşır biçimde sakının" emrirtİ yerine 

getiremezseniz, buna gücünüz yetmezse 

bari "ancak müslümanlar olarak ölün" 

(52) Harndi Yazır, A.g.e., I. 169-170. 
(53) et-Taberi, A.g.e., XIII, 28/104-105, Harndi Yazır, 

A.g.e., VI, 4434. 
(54) et-Tirmizi, Tefslr 48, Ahmed b. Hanbel, el-

Müsned, V, 138. 
(*) Bkz. el-Bekara, 2/103. Al-i lmran, 3/179. 
(**) Bkz. Meryem, 19/IS0-63. 
(55) el-Beydavi, el-Kadi Abdullah b. Ömer (ö. 

691/1292), Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil, 
I, 41, (Mecmfiatün Mine't Tefaslr) Çağrı yay-
1981. Harndi Yazır, A.g.e., I, 169. S. Ateş, A.g.e., 
I, 31-32, L. Cebeci, A.g.e., s. 49. 

(56) et-Taberi, A.g.e., III, 4/28. et-Taberl, bu manada 
Sahabi ve Tiibu müfessirlerinden rivayetler yap
mıştır. 

(57) et-Teğabiin, 64/16. 
(58) et-Taberl, A.g.e., III, 4/29. 
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şeklinde yorumlanuşlardu(59). 

"Takva" · kavramının kapsamına 

"iman", "ihsan", "bağış", "ibadet", 

"salih amel", "birr" (güzel ahlak, iyilik) 

ve "adalet" ... gibi övme iffu:le eden büc 

tün kavramlar girmektedir. 

Yüce Allah azze ve celle, "adil olun 

zira bu takvaya daha yakındır"(60), 

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, 

günah işlernek ve düşmanlık etmek 
için yardıınlaşmayın"(61), " ... (nikah

lanıp henüz temas etmeden boşadığınız 

kadınlara verdiğiniz mehirleri) bağışla
manız takvaya daha yakındır"(62), 

"asıl iyilik muttaki kimsenin iyi
liğidir"(63) buyurarak adalet, iyilik 

(birr), bağış (af) kavramlarının ifade 

ettiği manılların takva kavramının kap

samına girdiğini beyan etmiştir. 

e) Muttakilerin Özellikleri 

Yüce Allah aze ve celle, Kur'an'da 

muttaklleri şöyle tanımlamıştır: 

Muttakiler; Allah'a, meleklerine, 
kitaplara, peygamberlere, ahiret günü
ne(64) ve gayba iman eden(65), nama

zlarını kılan<66), zekatlarını veren(67) 
' 

Allah'ın verdiği nzıktan Allah yolunda 
harcayan<68l, fakirlere, yetimlere, yok

sullara ve yakın akrabaya yardım 

eden<69J, insanlara iyilik yapan(70l, dar

lıkta ve bollukta Allah için-harcayanOll, 

mallarından isteyenlere ve yoksullara 

veren02l, malları ve canlan ile' cihad 
eden03l, geceleri az uyuyup, seher va

kitlerinde Allah'tan bağış dileyen04), 

öfkelerine sahip çıkan ve insanları 

bağışlayan OS), sözleşmelerini yerine 

getiren, sıkıntı, hastalık ve savaş zaman

larında sabreden06l, kötülük yaptıkları 

veya nefislerine zulmettikleri zaman 

Allah 'ı hatıriayarak günahlarının bağış
lanmasını dileyen, bile bile yaptığı 

kötülüklere ısrar etmeyen07J, dosdoğru 
olan08), Rab'lerinden ve kıyamet 

gününden korkan09), hidayet üzere 
bulunan(80), kurtuluşan eren(81), iyi(82), 

temiz(83), müslüman(84), muhsin (iyilik 

yapan, her işini iyi ve sağlam yapan, ve 

Allah'a O'nu görüyormuş gibi ibadet 
eden)(*) ve salih arneller işleyen<**) kim

selerdir. 

Kur'an'da Allah'ın azabmdan(85) , 

yakıtı taşla insan olan cehennem ateşin
den(86), kötülüklerden ve kötü işler-

(59) et-Taberi, A.g.e., III, 4/29. Takviinın bu. üç mer
tebesini el-Maide, 5/93 ayeti ifade etmektedir. 
Bkz. Harndi Yazır, A.g.e., !,170. 

(60) e!-Maide, 5/8. • 
(61) el-Maide, 5/2. 
(62) el-Bekara, 2/237. 
(63) el-Bekara, 2/189. 
(64) el-Bekara, 2/4, 177. 
(65) el-Bekara, 2/3. 
(66) el-Bekara, 2/2, I 77. 
(67) el-Bekara, 2/177. 
(68) el-Bekara, 2/3. 
(69) el-Bekara, 2!177. 
(70) Al-i lmriin, 3/134, Yusuf, 12/90. 
(71) Al-i imran, 3/134. 
(72) ez-Zariyat, 51/19. 
(73) et-Tevbe, 9/44. 
(74) ez-Zariyat, 51/17-18. 
(75) Al-i İmriin, 3/134. 
(76) el-Bekara, 2/177. 
(77) Al-i İmriin, 3.135. 
(78) el-Bekara, 2/177. et-Tevbe. 9n. 
(79) el-Enbiya, 21/48-49. 
(80) el-Bekara, 2/5. 
(81) ei-Bekara, 2/9. en-Nur, 24/52. 
(82) Al-i imriin, 3!!98. 
(83) en-Nahl, 16/32.ez-Zümer, 39/32-33; ez-Zariyat, 

51/15-16. 
(84) el-Kalem, 68/34-35. 
(*) Hud, 1 l/90; ez-Zümer, 39/33-34; ez-Zariyat, 

51/!6. 
(**) Meryem, 19/60-, 63. 
(85) el-Bekara, 2/41, 189,194. 
(86) el,Bekara, 2/24;Al-i İmriin, 3/131. 
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den(87), fitneden(88), insana zarar verpn 

her türlü inanç, söz, fiil ve davranışlar

dan sakınılması emredilmiş, Allah'ın 

vikayesine girmek ve muttakilerden 
olmak için Allah' a ibadet etmek(89), 

Allah'ın kitabındaki hükümlerle amel 

etmek, Kur'an'ın emir ve yasaklarını 

unutmamak, gafil olamak(90), Kur'm'a 

uymak ve onun dışındaki yollara uyma
mak(91), tavsiye edilmiştir. 

f) Takva ve Muttakilerin Zıddı · 

Kur'm'da muttalôlerin zıddı olarak; 
suçlular (mücrimin)(92), azgınlar (ğa

vin)(93), doğru yoldan çıkanlar (füc
car)(94), isyanda haddi aşanlar (ta
ğin)(95), büyüklenenler . (müteke-b
birin)(96), alay edenler (sahırin)<97), 

(peygamberleri) yalanlayanlar (mükez
zibin)(98) saldırganlar (mu 'tedin)(99), 

itaatten çıkanlar (fasikin)OOO>, Allah'a 
ortak koşanlar (müşrikin)OOI) iki 
yüzlüler, (münafıklar)002), kafirler003) 
ve zalimler004). 

Takvanın zıddı olarak, günah ve düş
manlık (ism ve udvm)005), peygambere 
isyan006) ve doğru yoldan çıkmak 

(fücur)007) zikredilmiştir. 

Muttaki, çoğu kez kafirin zıddı olan 
zahid mü'min anlamındadır008). 

Takva, bir çok yerde zulüm 
kavramının zıddı olarak kullanılmıştır. 
Meryem suresinin 71. ayetinde, "içiniz
den oraya (cehenneme) gitmeyecek hiç 
kimse yoktur. (Bu), Rabb'inin üzerine 
aldığı kesiniemiş bir hükümdür." 
denildikten sonra 72. ayette, "sonra 
muttakileri kurtarmz ve zalimleri 
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öyle diz üstü çökmüş olarak bırakırız" 
buyrulmuştur. 

CAsiye surisinin 18. ayetinde, "(Ey 
Muhammed!) Sonra sana dinden (yeni) 
bir şeriat verdik ona uy. Bilmeyen
Ierin keyiflerine uyma" denidikten 

sonra 19. ayette, "zira onlar, Allah'tan 

gelecek bir şeyi senden asla savama
zlar. Zalimler, birbirlerinin dost
larıdır. Allah ise muttakilerin dos
tudur" buyrulmuştur. 

Takva-zulüm ikilemini bir çok ayette 
görmek mümkündür009). 

Takva, Kur'an'daki anlamı itibariyle 
zulmün tam zıddıdır. 

"Takva"nın birinci derecesi; şirk, 

küfür ve nifakı terkedip iman sahibi 
olmak. 

"Zulm"ün birinci derecesi ise; imanı 
terkedip şirk, küfür ve nifaka düşmektir. 

"Takva"nın ikinci derecesi; emre-

(87) en-Nisa, 4/128. 
(88) el-Enfal, 8/25. 
(89) el-Bekara, 2/21. 
(90) ei-Bekara, 2/63, 187, 197. 
(91) ei-En'am, 6/153. 
(92) Meryem, 19/85-86. 
(93) eş-Şuara 26/90-91. 
(94) Sad, 38/28. 
(95) Sad, 38/40-55. 
(96) ez-Zümer, 39/72-73. 
(97) ez-Zümer, 39/56-57. 
(98) el-Hakka, 69/48-49. 77/40-41. 
(99) et-Tevbe, 9/7, 10. 
(IOO)et-Tevbe, 9{7-8. 
(IOI)et-Tevbe, 9/7, 4,36. 
(102)el-Bekara, 2/2,8-16 
(103)ei-Bekara, 2/2, 6; et-Tevbe, 9/123. 13/35. 39/32, 

71-73. 
(104)el-Maide, 5/27, 29.6/68-69. 9/44, 47. 16/28, 

30.19/72. 27/52-53. 39/24, 32-33. 43/65-67. 
45/19. 

(105) el-Ma ide, 5/2. 
(106) el-Mücadele, 58/9. 
(1 07) eş-Şems, 91/8. 
(108)en-Nisa, 4/131. 13/35. Bkz. İzutsu, A.g.e., s. 226. 
(109) Mesela bkz. et-Tevbe, 9/44, 47; en-Nemi, 27/52-
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dilenleri-farzları yapmak, yasaklanan

ları-haramları terketmektir. 

"Zulm"ün ikinci derecesi ise; bunun 

tam zıddı yani emredilenleri ve farzları 

terketmek, yasak fiilieri ve haramları 

işi emektir< ll O). 

İman açısından muttakller, mü 'min; 

zalimler ise kafirdir. Amel açısından 

muttakiler, itaatkar; zalimler ise 

isyankardır. Mü'min, Allah ve peygam

berin emir ve yasaklanndan ne kadar 

uzaklaşırsa o kadar nefsine zulmetmiş 

olur. Buna karşılık ne kadar emir ve 

yasaklara çok riayet ederse o kadar çok 
takvii sahibi olur. 

"Takva", insanın dünya ve ahirette 

kendisini her türlü tehlikelerden, azap ve 

sıkıntılardan, elem ve zararlardan koru

mak; "zulüm" ise tam askine insanın 

dünya ve ahirette kendisini her türlü 

tehlilere, azap ve sıkıntılara, elem ve 

zarar verecek şeylere maruz bırakmak

tır. 

İnsan, iman ve itaat ederek muttakl, 
şirk, küfür ve nifaka dalarak zalim olur. 

İnsanlara iyilik yapmak, insanın her 

işini iyi ve sağlam yapması takva, insan

lara kötülük yapmak, işleri yerli yerinde, 

iyi ve sağlam bir şekilde yapmamak ise 
zulümdür<*). 

III- MUTT AKİ OLMANIN 
YARARLARI 

İnsan, hem bu dünyada hem de 
ahirette muttaki olmanın pek çok 

yararını görür. Çünkü muttaki insan, 

kitabi ve kevni ayetlere yani hem 
Muhammed (s.a.v.) ile gönderilen kural~ 

lara hem de Allah' ın kainattaki tabii 

kanuniarına uyarak maddi ve ma'nevi · 

her türlü tehlike ve zararlardan kendisini 
korumuş, böylece Allah'ın sayasız 

nimetlerine kavuşmuş, huzur ve süküna 

ermiş olur. 

Yüce Allah, muttakllere dünyada da 

ahirette de çeşitli mükafatlar va'det

miştir. "Dünya ve ahirette muttakilere 
müjdeler vardır ."011) 

a) Dünyadaki Yararları 

Muttakl olmanın dünyada maddi ve 

ma'nevi pek çok yararı vardır. Bunları 

şöyle özetliyebiliriz: 

1. Allah (c.c.), muttakllere. hidayet 

vermiş ve onlara doğru yolu gösteriver

miştir. "Muttakirler, Rab'lerinden bir 
hidayet üzeredirler"012). Yani Rab'le

rinden bir nur (aydınlık), bir delil 

(bürhiin) ve doğru yol (istikamet, reşiid) 
üzerindedirler013). 

2. Allah'ın sevgisini kazanmışlardır. 
"Allah, muttakileri sever."014)_ 

3. Allah muttakileri korur, işlerini 

düzeltir015) ve onlara yardım eder.(ll6). 

Çünkü "Allah, muttakilerle beraber
dir."( 117) 

• 
53; Casiye, 43/18-19 ... 

(1 lO) el-Kasımt, Muhammed Cemalüddln (ö. 
1332/1914), Mehllsinü't-Te'vil, III, ıı. Daru 
İhyai 'l-Kütübi 'l-Arabiyye-1957. 

(*) Zulüm kavramının kavramının anlamı için bkz. 
İsmail Karagöz, Kur'an-ı Kerim'de zulüm 
Kavramı, s. 50-205 (Doktora tezi Ankara Üniv. 
ilahiyat Fak. 1994 -Ankara). · 

(lll) Yunus, 10/63-64. 
(112) el-Bekara, 2/5. 
(113) et-Taberl, A.g.e., I, 1/107, 
(114) At-i İmran, 3(76; eı-Tevbe, 9/4,7. 
(115) el-Beydavl, A.g.e., I, 279. 
(116)en-Nesefi, Ebu'! Berakat, Abdullah b. Ahmed, 

Medaruku't-Tenzil ve Hakaiku't-Te'vil, I, 
279(Mecmfratün mine't Tefaslr). 

(117) el-Bekara, 2/194; et-Tevbe, 9/36; en-Nahl. 16/28 
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4. Kafirlerin hile ve desiselerinden 

kurtulurlar. " ... Eğer sabreder, Allah'a 

karşı gelmekten sakımrsanız kafir

lerin bilesi size hiç bir zarar veremez. 

Çünkü Allah(ın ilmi) onların yaptık

larını kuşatmıştır."(ll8) 

5. Savaşta düşmaniara kar~1 Allah, 

melekleriyle onlara yardım eder. 

"Evet sabreder, Allah'a karşı 

gelmekten sakmırsamz onlar (kafir

ler) hemen şu dakikada üzerinize 

gelseler Rabb'iniz size nişanlı beş bin 

melekle yardım eder ."0 ı 9) 

6. Allah, muttakilere iyi ile kötüyü 

ayırabilecek bir anlayış verir ve onların 

kötülüklerini örtüp bağışlar, 

"Ey ınü'ıninler! Allah'a karşı 

gelmekten ve O'nun azabından 

sakınırsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt 

ediCi bir anlayış verir, kötülüklerinizi 

örter ve sizi bağışlar. Allah, büyük 
lütuf sahibidir."020) 

7. Allah, onlan lif etlerden, musi

betlerden ve helakten korur. 

"Bak işte (bozguncuların) tuzak

larının sonucu nasıl oldu. (Nasıl) biz 

onları ve kavimlerini toptan yıktık 

(heHikettik). İşte şunlar (Semud 

Kavminin harabeleri), zulümleri yüzün

den çökmüş evleridir. Şüphesiz bunda 

bilen kavim için bir ibret vardır. İman 
edenleri ve muttakileri (bu azaptan ve 
helakten) kurtardık."021) 

8. Yerin, göğün bereketleri açılır ve 

ummadıkları yerden nzıklanırlar. 

"(Yoksullukla ve darlıkla sıktığımız 

ve nankörlükleri sebebiyle cezalandır-
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dığımız)022) ülkelerin halkı iman edip 

Allah'a karşı gelmekten sakınsalar 

(muttaki olsalar) dı elbette üzerlerine 

gökte.ı ve yerden . bereketler açar
dık ... "(l23). "Kim Allah'tan korkar 

(muttaki olur) sa (Allah), ona bir çıkış 

yolu yaratır ve onu ummadığı yerden 
rızıklandırır. "(124) 

9, Allah, . muttakilere, işlerinde 

kolaylıklar ihsil.n eder. 

"Kim (yoksullara) verir ve muttki 

olursa ve en güzelsözü (kelime-i tevhi

di) doğrularsa ona en kolay olanı (en 

rahat şeylerin yolunu, Allahın razı 

olduğu amelleri) kolaylaştırmz."(125) 

10. Allah'ın dostluğunu kazanırlar. 

Çünkü "Ailah muttakilerin dostu
dur."026) 

~1. Allah'ın merhametine mazhar 

olurlar. Yüce Allah, 

"M~ttaki olun, umulur ki mer
hamet olunursunuz."(l27) buyurmuştur. 

12 .. Allah'ın nimetlerine şükretmiş 

olurlar: 

"Allah'tan ittikil edin, umulur ki 

(O'nun J1imetlerine) şükretmiş olur
sunuz."(l28) 

b) Ahiretteki Yararları 

Muttakiler, ahirette cehennem 

(1 18) Al-i İınran, 3/120. 
(119) Al-i İınriin, 3/125. 
(120)el-En(AI, 8/129. ez-Zümer, 39/35. 
(121) en-Nemi, 27/51-53. 
(122) ei-A'mf, 7/94,95. 
(123)el-A'raf, 7/196. 
(124).et-Talak, 65/4-5. 
(125) ei-Leyl, 92/5-7. 
(126) ei-CAsiye, 45/19. Yunus, 10/63. ei-Enfal, 8/34. 
(127) ei-A'raf, 7/63. 
(128)AI-i İınran, 3/123. 
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azabından korunmuş, cennet ve nimet

leri ile huzur v.e süküna ermiş olurlar. 
Yüce Allah, Kur'an'da muttakilere, 
ahirette verecegı nimetleri çeşitli 

ayetlerde muhtelif şekillerde beyan 

etmiştir. Bunlan özet olarak vermek 
istiyorum. 

1. Allah katında, ahiret mı:ıttakiler 

içindir. Yüce Allah ayet-i kerimelerde 
bunu şöyle bildiriyor: 

''.t\.hiret yurdu, :&abb'inin katında 
muttakilere mahsustur"029). 

"Muttakiler için ahiret yurdu daha 
hayırlıdır"030). 

"Akibet (cennet), muttakiler için• 
dir"031). 

"Cennet, muttakiler için hazırlan
mıştır"032). 

"Takva sahiplerinin yurdu (olan 
cennet) ne güzeldir."033) 

"Cennet muttakilere yaklaştırıl
mıştır."034) 

"Muttakiler için güzel bir gelecek 
vardır. Kapıları kendilerine açılmış 
adn cennetleri"035). 

"Muttakiler için Rab'leri katında 
nimet cennetleri vardır." (136) 

2. Muttakiler, ahirette umduklarına 
nail olacaklar cehennem ve azabından 
kurtuluşa ereceklerdir037): 

"Umduklarına kavuşanlar, kurtu
luşa erenler muttkilerdir."(l38) 

"Allah, muttakileri başarıları ile 
(cehennemden) kurtarır, onlara 

kötülük dokunmaz ve onlar malızun 
olmazlar< l39). 

"Onlar, ilk ölümden başka ölüm 

tatmazlar ve Allah onları cehennem 
azabından korumuştur. (Bunu), 
Rabb'inden bir lütuf olarak (yap
mıştır). İşte o büyük kurtuluş bu
dur"(l40). 

"Ahirette muttakiler için kurtuluş 
vardır."041) 

3. "Melekler, muttakileri "selamün 

aleyküm" diyerek karşılarlar. Yaptık
larımza karşılık cennete girin der
ler"042). 

"Rab'lerinizin azabından koru
nanlar bölük bölük cennete sevkedilir

ler. Oraya varıp da cennetin kapıları 
açıldığında cennetin bekçileri mut
takilere "selamün aleyküm" (sizler ne) 

hoş (kimseler)siniz, ebedi kalmak 
üzere buraya girin," derler. 
Muttakiler de, "bize verdiği sözü yer

ine getiren ve bizi dilediğimiz yerde 
oturacağımız bu cennet yurduna varis 

kılan Allah'a hamdolsun. Çalışanların 
ücreti ne gazelmiş" derler(l43). 

4. t'Adn cennetlerine, altlarından 
ırmalar akan cennetlere"044), "esenlik 
ve güven içinde"(l45) girerler". 

(129) ez-Zuhruf, 43/35. 
(130)en-Nisa,4n7. Bkz. 6/32.71169.12/57,109. 16/30 
(13l)el-A'ıil.f, 7/128. Hud, 11/49. Taha, 20/32. Siid, 

38/83. 
(132) AI-i imıiin, 3/135. 
(133) en-N ahi, 16/30. 
(ı 34) es-Şuara, 26/90. 
(135) Siid, 38/49-50. 
(136) el-Kalem, 68/34. 
(137)et-Taberi, A.g.e., I, 1/108. 
(138)ei-Bekara, 2/5, 189; Al-i İmıil.n, 3/13, 200; ei-

Maide, 5/35, 100; Yunus, 10/64; 25/52. 
(139) ez-Zümer, 39/61. 
(140) ed-Dühiin, 44/56-57; et-Tur, 52/18,27. 
(141)en-Nebe', 78/31. 
(142)en-Nahl, 16/32. 
(143)ez-Zümer, 39n3-74. 
(144)en-Nahl, 16/31. 
(145) ei-Hıcr, 15/46. 
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"Güvenilir makamlarda, bahçe
ledeve çeşme başlarmdadırlar"046). 

"Cennette diledikleri her şey 

vardır047). 

"Gölgeler altmdadırlar"048). 

"Canlarmın istediği meyve ve etten 
bol bol verilir"(149), 

"içecekler ikram edilir"(150). 

"Nimet içindedirler"051). 

"Akşam, sabah rızıkları hazır

dır."052) 

"Yaptıklarınıza karşılık afiyetle 
yeyin için (denir)"053), 

"Sıra sıra diziimiş koltuklara 
yaslanırlar"( 154). 

"Köşkler üzerinde karşı karşıya 

oturup sohbet ederler"055). 

"Bağlar, bahçeler" (156) ve "üstüste 

yapılmış odalar vardır. Odaların 

(altından) da ırmaklar akmaktadır
lar"057). 

"Cennetlerde ebedi kalırlar"( 158). 

"(Oradan asla) çıkarılmazlar"059). 

"Rab'lerinin kendilerine verdik-
leriyle sefa sürerler"060). 

"Allah, onları yaptıklarının en 
güzeliyle mükafatlandırmıştır"061). 

"Muttakilere va' dediimiş olan cen
netin durumu şöyledir: (Köşklerinin) 

altında ırmaklar akar. Yem esi de 
süreklidir gölgesi de"062). "İçinde 

bozulmayan sudan ırmaklar, tadı 

değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere 
lezzet veren şaraptan ırmaklar ve 
sözme baldan ırmaklar vardır ve 
onlar için orada her çeşit meyve 
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vardır"063). 

5. "İnce ipekteiı ve parlak atlastan 
giysileri ardır.''064) 

6. "Çevrelerinde (kendilerine 
hizmet eden) sedefte saklı inci gibi 
civanlar dolaşır,''( 1 65) 

7. Muttakller için "göğüsleri tomur
cuklanmış yaşıt kızlar"066), "bakış

larını sadece kocalarına diken dilber
ler"(167) ve "temiz eşler vardır"068). 

"İri gözlü hurilerle evlendirilmiş
lerdir"069). 

8. "Muttakilere hiç bir kötülük 
dokunmaz", "Onlara korku yoktur ve 
onlar malızun da olmazlar"070). 

"Allah, onların ecirlerini zayi 
etmez"071). 

9. "Göğüslerindeki kin çıkarılmış
tır. Hepsi kardeşler olarak köşkler 
üzerinde karşı karşıya otururlar. 
(146)ed Dtihan, 44/51-52; el-Hıcr, 15/45; ez-Ziiriyat, 

51/15; el-Kamer, 54/54; el-Mtirseliit, 77/41. 
(147)en-Nahl, 16/31; el-Ftirkiin, 25/16; ez-Zümer, 

39/34. 
(l48)el-Mürseliit 77/41. 
(l49)et-Tur, 52/22. 
(l50)Sild, 38/51; en-Nebe' .• 78/34, ei-Mürseli't, 77/43. 
(l51)et-Tur, 52/17. 
(152) Meryem, 19/62. 
(153) et-Tur, 52/19. 
(l54)et-Tur, 52/20. 
(l55)ei-Hıcr, 15/47. 
(l56)en-Nebe', 78/32. 
(l57)ez-Zümer, 39/20. Bkz. Al-i İmriin, 3/15, 136, 198; 

en-Nahl, 16/31. 
(158) Al-i İmriin, 3/15. 
(l59)el-Hıcr, 15/48. 
(l60)et-TOr, 52/18. 
(161)ez-Zümer, 39/35. 
(162) er-Ra' d, B/35. 
(163) Muhammed, 47/15. 
(l64)ed-Dühiin, 44/53. 
(l65)et-Tur, 52/24. 
(l66)en-Nebe', 78/33. 
(167) Sad, 38/52. 
(168) Al-i İmriin, 3/15. 
(169)ed-Dühiin, 44/54; et-Tur, 52/20. 
(170) ei-A'riif, 7/35; Yunus, 10/62-63; ez-Zümer, 39/61. 
(171) Yusuf, 12/90. 



Orada onlara hiç bir yorgunluk 
dokunmaz"072). "Orada boş söz ve 
yalan değil sadece selam işitirler."073) 

10. Allah'ın nzasına074), affına (175), 

ikrfunına0 76), sevap077) ve büyük mü
kafatına nail olmuşlardır078). 

SONUÇ 
"Takva" kavramı, iman, ibadet, 

ahlak, amel, söz, fiil ve davranış 

itibariyle övme ifade eden Kur'an'ın en 
önemli kavramlarından biridir. Allah, 
Kur' an' da ısrarla insanların "muttaki" 
olmalarını istemiş, cenneti de "m~t
takiler" için hazırladığını bildirmiştir. 

Bu kavramın kökü olan "vikaye" 

sözlükte, bir şeyi zarar ve tehlikelere 
karşı korumak, "takva" ve "ittika" ise, 
kuvvetli bir himayeye girerek korunmak 
ve sakınmak, bunun gereği olarak kork

mak ve çekinmek anlamındadır. Bu şe
kilde davranan insana "muttaki" denir. 

"Takva" kavramına Kur'an'da 
sözlüktekinden farklı ve daha kapsamlı 
bir anlam yüklenmiş tir. Artık "takva", 
her hangi bir şeyden değil, Allah'ın 

dünya ve ahiretteki azabından ve insanı 
bu azaba götürecek olan şirk, küfür, 

(172) ei-Hıcr, 15/47-48. 
(173) Meryem, 19/62; Sad, 38/35. 
(174) AI-i imran, 3/15. 
(175)AI-i İmran, 3/136; Muhammed, 47/15. 
(176) AI-i İmrfuı, 3/198. 
(177) ei-Bekara, 2/103. 
(178) AI-i imran, 3/172, 179. 
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nifak, isyan... gibi günahlardan korun
maktır. Bunun için insanın; iman edip 
Allah'ın emir ve yasaklarına riayet 
etmesi, itaat. edip isyan etmemesi, 
Allah'ın kitabındaki ve kainattaki kural
larına (şeriat ve sünnetüllaha) uyması 
gerekir. 

Kur'an'da "muttakiler" ile iman 
eden ve iman etmenin gereğini yerine 
getiren mü'minler kastolunmuştur. Her 

mü 'min muttakldir. Ancak muttakller 
arasında derece farkı vardır. Mü'min ne 
kadar islami kurallara uyarsa o kadar 
takvii sahibi olur. 

Muttaki olan insan, kendisini dünya 
ve ukbiida ceza ve tehlikelerden koru
muş, Alah'ın · hidayetini, sevgisini, 

yardımını, merhametini, affını, 

himayesini, dostluğunu ve İhsanını 

kazanmış; cehennem ve azabından 

korunmuş, umduğuna ermiş, cennet ve 
nimetlerini hak etmiş, Allah'ın rızasını 
kazanmış ve kurtulaşa ermiş olur. 

Allah, muttaki insanlara her işinde 

daima bir çıkış yolu gösterir ve onları 
ummadığı yerlerden nzıklandırır. 


