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Dinin emir ve tavsiyelerine uyma,
haram ve günahlardan kaçýnma 

hususunda gösterilen titizlik 
anlamýnda bir kavram.

˜ ™

Sözlükte “korumak, korunmak, sakýn-
mak, saygý göstermek, dindar olmak, ita-
at etmek, korkmak, çekinmek” anlamla-
rýndaki vikaye masdarýndan türeyen tak-
vâ kelimesini Seyyid Þerîf el-Cürcânî, “Al-
lah’a itaat ederek azabýndan sakýnmaktýr,
bu da ceza almayý haklý kýlan davranýþlar-
dan nefsi korumak suretiyle gerçekleþir”
þeklinde tarif eder (et-Ta£rîfât, “vky” md.).
Takvâ ve kökün ittika, taký, etka, müttaký
gibi diðer türevleri ve fiil þekilleri Kur’ân-ý
Kerîm’de 285 yerde geçmektedir. Kur’an’-
da ve hadislerde takvâ bazan sözlük an-
lamýnda, bazan da “Allah’ýn emirlerine uyup
yasaklarýndan kaçýnarak azabýndan korun-
ma” anlamýnda kullanýlýr. Genellikle pey-
gamberler ümmetlerine, “Allah’tan saký-
nýn ve bana itaat edin” diye hitap etmiþ-
tir (eþ-Þuarâ 26/108, 179). Peygambere ita-
at eden Allah’a da itaat etmiþ olacaðýndan
(en-Nisâ 4/80) takvâ Allah’a ve resulüne
itaat etme anlamýný içerir. Kur’an’da tak-
vâ sahibi müminlerden bahsedilirken Al-
lah’ýn onlarý cehennem azabýndan korudu-
ðu anlatýlýr (ed-Duhân 44/56; et-Tûr 52/18;
el-Ýnsân 76/11); bundan dolayý mümin Al-
lah’ýn kendisini cehennem azabýndan ko-
rumasýný ister (el-Bakara 2/201; Âl-i Ýmrân
3/191). Allah’a “ehl-i takvâ” denmesi (el-
Müddessir 74/56) koruyan ve korunulan ol-
masýndandýr. “Ateþin azabýndan bizi koru”
duasýnda (el-Bakara 2/201; Âl-i Ýmrân 3/
16, 191) veya, “Kendinizi, ailenizi ateþten
koruyun” âyetinde geçen (et-Tahrîm 66/6)
“koru” ve “koruyun” ifadeleri ayný kökten
gelir.

Takvâ kelimesi Kur’an’da on yedi yerde
geçer (meselâ bk. el-Bakara 2/197; el-Mâ-
ide 5/2; el-A‘râf 7/26; et-Tevbe 9/108; Tâhâ
20/132). Klasik müfessirler takvâya ve ay-
ný kökten gelen emir kiplerine genellikle,
“Allah’tan korkun” anlamýný vermiþtir. Söz
konusu fiilin kökü korku anlamýný da içer-
mekle birlikte bu korkunç bir þeyden çe-
kinmeyi deðil seven birinin sevdiðinin gön-
lünü incitmekten çekinmesini, yarataný-
na karþý saygý ve sorumluluk duyma has-
sasiyetini ifade eder. Bu baðlamda takvâ
karþýlýðý olarak önerilen “Allah bilinci, Al-
lah’a karþý sorumluluk bilinci” ifadeleri kav-
ramýn içeriðine daha uygun görünmekte-
dir. Takvâ ve ittika kelimelerinin içerdiði

korku Allah’a duyulan saygýdan kaynakla-
nýr. Böyle bir duygu müminleri kötülük-
ten ve günahtan vazgeçirir, iyiliðe ve hay-
ra sevkeder. Kur’an’da ve hadislerde âfet,
kýyamet, haþir ve cehennemle ilgili korku-
lar anlatýlýrken “havf, haþyet, feza‘, reh-
bet, vecel, ru‘b, iþfâk” kökünden kelime-
lerin kullanýlmasý, “Onlardan korkmayýn,
benden korkun” meâlindeki âyetlerde (el-
Bakara 2/150; Âl-i Ýmrân 3/175) Allah kor-
kusunun havf ve haþyetle ifade edilmesi,
bir âyette (en-Nûr 24/52) haþyet kelime-
siyle ittikanýn ardarda gelmesi genel an-
lamda takvânýn korkudan farklý bir kavram
olduðunu gösterir. Hz. Peygamber, “Al-
lahým, senden sana sýðýnýrým!” (Müslim,
“Salât”, 222; Tirmizî, “Da.avât”, 112); “Al-
lah’ýn gazabýndan Allah’a sýðýnýrým” (Tir-
mizî, “Cihâd”, 26) diye dua ederdi. Takvâ
da Allah’ýn gazabýndan yine O’nun koru-
masýna sýðýnmaktýr. Kur’an’da müminle-
rin þeytandan, fitneden (el-Enfâl 8/25), ce-
hennemden (Âl-i Ýmrân 3/131), kýyamet-
ten (el-Ýnsân 76/11) kendilerini koruma-
larý istenir. Takvâ kötülük ve zarar gelen
her þeye karþý ilâhî korumayý talep etmek-
tir. Bu da günahlardan kaçýnmak ve iyiliðe
yönelmekle gerçekleþir. Kötülükten sakýn-
mak Kur’an’da “hazer” kelimesiyle de ifa-
de edilir (el-Münâfikun 63/4; et-Tegabün
64/14). “Takvâ sahibi” anlamýna gelen müt-
taki Kur’an’da kýrk sekiz yerde geçer (me-
selâ bk. el-Bakara 2/2; Âl-i Ýmrân 3/76; el-
Mâide 5/27; el-A‘râf 7/128; el-Enfâl 8/34).
Bu âyetlerde takvâ sahiplerinin özellikleri
anlatýlýr. Takvânýn karþýtý “fücûr”, mütta-
kinin karþýtý “fâcir”dir (eþ-Þems 91/8; Tir-
mizî, “Menâkýb”, 73; Ebû Dâvûd, “Edeb”,
111). Taký kelimesi de (Meryem 19/13, 18,
63) “müttaki” anlamýndadýr. “Himaye ve
muhafaza eden” mânasýna gelen “vâk / el-
vâký” de (er-Ra‘d 13/34, 37; el-Mü’min 40/
21) ayný kökten gelir.

Takvâ ve türevlerinin Kur’an’da çeþitli
vesilelerle ve farklý þekillerde sýk sýk zikre-
dilmiþ olmasý kavramýn Ýslâm’daki önemi-
ni açýkça gösterir. Takvânýn faziletiyle ilgi-
li Kur’an’da þu hususlara vurgu yapýlmýþ-
týr: Allah takvâ sahibi olanlarla beraber-
dir (el-Bakara 2/194; et-Tevbe 9/36, 123);
onlarý korur ve yardým eder; Allah takvâ
ehlini sever (Âl-i Ýmrân 3/76; et-Tevbe 9/4,
7); Allah takvâ ehlinin dostudur (el-Câsi-
ye 45/19). Takvâ ayný zamanda iman ve
kalple ilgili bir kavramdýr. Resûlullah’a kar-
þý saygýlý olanlar Allah’ýn kalplerini takvâ
için imtihan ettiði kimseler olarak nitelen-
dirilmiþtir (el-Hucurât 49/3). Allah’ýn hü-
kümlerine saygý göstermek þüphe yok ki
kalplerdeki takvâdandýr (el-Hac 22/37).

farklý konularýna dair bilgiler ihtiva et-
mektedir. Bu hadisleri ilgili olduklarý yer-
lerde tam metin halinde yazmanýn veya
sözlü olarak nakletmenin gereksiz zaman
kaybýna yol açacaðý düþünülerek ilk dö-
nemlerden itibaren hadisler konularýna gö-
re bölünüp aktarýlmýþtýr. Konulara göre dü-
zenlenen temel hadis kaynaklarýndan Kü-
tüb-i Sitte baþta olmak üzere sünen tü-
rü eserlerin hepsinde taktîin pek çok ör-
neðini görmek mümkündür. Özellikle fýkýh
alanýndaki çalýþmalarda hadisin sadece ko-
nuyla ilgili kýsmý alýnýr.

Genel anlamdaki ihtisar gibi sakýncalý ol-
mayan ve bölme iþinde dikkatli davranýl-
dýðýnda hadis rivayeti açýsýndan problem
teþkil etmeyen taktîi Ahmed b. Hanbel
câiz görmemiþ, Ýbnü’s-Salâh cevaza yakýn
bulmakla birlikte mekruh olduðunu söyle-
miþtir (£Ulûmü’l-¼adî¦, s. 217). Ancak Ne-
vevî taktîin ilk dönemlerden itibaren Dâri-
mî, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî
gibi muhaddislerce uygulanmasýndan ha-
reketle câiz sayýldýðýný belirtmiþtir. Taktîin
hadis rivayetinde deðil kitap telifinde ya-
pýlabileceðini söyleyenler yanýnda Abdül-
ganî el-Ezdî ve Þemseddin es-Sehâvî gibi
uzun bir metnin içinde mevcut ince bir
mânayý çýkarmayý kolaylaþtýracaðý için bu-
nun müstehap kabul edildiðini ileri süren-
ler de vardýr. Taktî‘, Hz. Peygamber’e ait ol-
mayan bir sözün ona isnad edilerek nak-
ledilmesi gibi bir tehlike taþýmadýðýndan,
Arap dili ve Ýslâm’ýn genel prensipleri ko-
nusunda yeterli bilgiye sahip biri tarafýn-
dan yapýlmasý ve Resûl-i Ekrem’in maksa-
dýna uymayan bir anlamýn ortaya çýkarýl-
mamasý kaydýyla hadis âlimlerinin çoðu ta-
rafýndan uygulanmasýnda bir sakýnca gö-
rülmemiþ olan bir yöntemdir. Ayný þekilde
bir tür taktî‘ olan hadislerin alfabetik fih-
ristinin düzenlenmesi için sadece baþ ta-
raflarýnýn yazýlmasýnda da bir sakýnca gö-
rülmemiþtir (ayrýca bk. ÝHTÝSAR).
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177; ez-Zümer 39/33), sözde doðruluk (el-
Ahzâb 33/70), þükür (Âl-i Ýmrân 3/123),
merhamet (el-En‘âm 6/155; Yâsîn 36/45),
iyilik (el-Bakara 2/189) arasýndaki baðlan-
týlara dikkat çekilmiþ, Allah katýnda en de-
ðerli müminin en çok takvâya sahip kiþi
olduðu vurgulanmýþ (el-Hucurât 49/13),
takvâ libasýnýn (el-A‘râf 7/26) kalpteki tak-
vânýn bedene ve organlara yansýyan hali
olup mümini bir zýrh gibi koruduðu vur-
gulanmýþtýr. Hz. Peygamber de takvâ sa-
hibi bir müminin ahlâkýnýn da güzel olaca-
ðýný belirtmiþti (Tirmizî, “Birr”, 55).

Allah’a lâyýk bir takvâ üzere olmak tak-
vânýn en mükemmel þeklidir. Fakat mü-
minin böyle bir takvâyý gerçekleþtirmeye
gücü yetmez. Bu sebeple, “Gücünüz yet-
tiði kadar takvâ sahibi olun” buyurulmuþ-
tur (et-Tegabün 64/16). Takvâ sahibine ta-
ký ve müttaki, takvâca daha ileride olana
etka denilmesi (el-Hucurât 49/13; el-Leyl
92/17) takvâda bazý derecelerin bulundu-
ðuna iþaret eder. Mümin Allah’a duyduðu
saygý nisbetinde O’nun katýnda deðerlidir
(Buhârî, “Menâkýb”, 1; Müslim, “Feçâ,il”,
168). Kimin ne kadar takvâ sahibi olduðu-
nu ise sadece Allah bilir (Âl-i Ýmrân 3/115;
et-Tevbe 9/44). Mümin takvâ sahibi olma-
ya çabalar, ancak takvâ sahibi olduðunu
iddia etmez. Hz. Peygamber insanlar için-
de en çok takvâya sahip kimsedir (Buhâ-
rî, “Ý.tisâm”, 27; Müslim, “Sýyâm”, 74). Bir
kutsî hadiste evliyanýn takvâ sahibi mü-
minler olduðu ifade edilmiþtir (Ebû Dâvûd,
“Fiten”, 1).

Takvâ sevap-günah, helâl-haram konu-
sunda derin bir hassasiyeti gerektirir. Ýs-
lâm’da helâl ve haramlar bellidir. Ancak bu
ikisi arasýnda þüpheli þeyler vardýr. Bu tür
þüphelerden sakýnan kimse dinini ve þere-
fini korumuþ olur. Bir hadiste þüpheli olan
þeylerin terkedilip þüpheli olmayanlara yö-
nelinmesi tavsiye edilmiþtir (Buhârî, “Bü-
yû.”, 3; Tirmizî, “Kýyâmet”, 60; Ebû Dâvûd,
“Büyû.”, 3). “Günah seni rahatsýz eden ve
gönlüne yatmayan þeydir” (Müslim, “Birr”,
14; Tirmizî, “Zühd”, 52); “Fetvayý kalbin-
den iste” (Müsned, II, 4; Dârimî, “Büyû.”,
2) meâlindeki hadisler, helâl ve mubah ol-
mamasý muhtemel bulunan þeylerden ka-
çýnmanýn takvâ gereði olduðunu gösterir.
Kesin olmayan bir delille insanlarýn mah-
kûm edilmesinin câiz görülmemesi (Ýbn
Mâce, “Mukaddime”, 2) kiþilerin hukuku
alanýnda da þüpheden kaçýnmayý ve tak-
vâyý gerektirir. Haram veya þüpheli þeyler-
den sakýnma hem Allah hakký, hem kul
hakký konusunda önem taþýr. Fýkýh âlim-
leri, kýlýnan bir namazýn fâsid olup olmadý-
ðý hususunda þüpheye düþülse takvâ ge-

reði o namazýn tekrar kýlýnacaðýný, fakat
birine borcu olduðu konusunda þüpheye
düþen kiþinin ihtiyaten onu ödemesi ge-
rekmediðini belirtir (Bilmen, I, 314). Çar-
þý ve pazarlarda satýlan mallarýn kaynaðý-
ný, bunlarýn çalýnmýþ olup olmadýðýný araþ-
týrmak icap etmez. Çünkü eþyada aslolan
ibâhadýr; satýcýlar hakkýnda iyi niyet gere-
kir. Ancak gayri müslimlerin ülkesinde gý-
da maddeleri alýnýrken bunlarýn alkol ve-
ya domuz eti içerip içermediðine dikkat
edilmesi takvâ gereðidir. Özellikle rüþvet,
hediye, vakýf, velâyet, vesâyet, miras gibi
konularda, iþçi-iþ veren iliþkilerinde, kamu
hizmeti, okul, hastahane gibi kamuya ait
mallar konusunda hassas olmak; tabiata
canlýlara, yollara ve sulara zarar vermemek
takvâ açýsýndan büyük önem taþýr (Gaz-
zâlî, Ý¼yâß, II, 99-154). Takvâ temel bir fa-
zilet olmakla birlikte bu konudaki aþýrýlýk
bazan tereddüde, vesveseye düþmeye yol
açabilir. Bu durumun takvâ ile ilgisi yok-
tur. Nitekim bir hadiste, “Dinî konularda
kýlý kýrk yaranlar mahvolmuþtur” ifadesi
yer almaktadýr (Müslim, “.Ýlim”, 7; Ebû Dâ-
vûd, “Sünnet”, 5; Dârimî, “Mukaddime”, 19).

Ýlk zâhid ve sûfîler Allah’tan sakýnma-
ya, Allah’a sýðýnmaya ve þüpheli þeylerden
kaçýnmaya büyük önem vermiþtir. Bu dö-
nemde takvâ ile ilgili bazý tarifler yapýlmýþ,
takvânýn çeþitlerinden, sonuç ve faydala-
rýndan bahsedilmiþtir. Mubah ve helâl olan
dünya nimetlerinin ihtiyaçtan fazla tüke-
tilmemesi sûfîlere göre takvâ sahibi ol-
manýn gereðidir. Bazý zâhid ve sûfîler bu
tür nimetlerin en azýyla yetinmeyi takvâ-
nýn icabý diye görür. Sûfîler daima ihtiyatý
esas almayý ve azîmetle amel etmeyi ter-
cih etmiþ, þüpheli þeylerden uzak durmuþ-
tur. Câiz olana göre deðil evlâ ve efdal ola-
na göre amel eden sûfîler, ebrârýn (iyi in-
sanlar) yaptýðý amelleri iþleyen mukarreb-
bînin (daha iyi insanlar) günaha girmiþ
sayýlacaðýný söylemiþtir (Kelâbâzî, s. 84,
85, 97, 98; Ebû Tâlib el-Mekkî, II, 529; Ku-
þeyrî, s. 735). Sûfîlere göre kalpte karar ký-
lan takvâ bütün bilgi ve bereketlerin kay-
naðýdýr (Sülemî, s. 438). Bu sebeple takvâ-
nýn öneminden bahseden âyete (en-Nisâ
4/31) “kutbü’l-Kur’ân” denilmiþtir (Ebû Tâ-
lib el-Mekkî, I, 281).

Sûfîler saðlýklý dinî bilgilere, keþf ve ke-
ramete ulaþmanýn ancak takvâyý esas alan
bir dinî yaþayýþla gerçekleþeceði görüþün-
de birleþmiþtir. Allah nefse (kalp) güna-
hý da takvâyý da ilham etmiþtir (eþ-Þems
91/8). Ýman çýplaktýr; elbisesi takvâ, ziy-
neti vera‘, ürünü ilimdir (a.g.e., I, 289; II,
375). Bu anlamda takvâ günahlardan arýn-
mýþ kalpteki ilâhî bir ýþýktýr. Kul bu ýþýkla

Nefse / kalbe takvâyý Allah ilham eder (eþ-
Þems 91/8). Hz. Peygamber eliyle göðsü-
ne iþaret ederek, “Takvâ buradadýr” demiþ
(Müslim, “Birr”, 32; Tirmizî, “Birr”, 18) ve
“Allahým, nefsime / kalbime takvâsýný ver!”
diye dua etmiþtir (Müslim, “Cikir”, 73; Ne-
sâî, “Ýsti.âce”, 13). Kalpteki takvâdan mak-
sat iman, yakýn, samimiyet ve Allah’a du-
yulan saygýdýr. Kur’an’da, “Eðer mümin
iseniz Allah’a karþý takvâ sahibi olunuz”
buyurularak (el-Mâide 5/11, 57, 88) takvâ
ile iman arasýndaki iliþkiye iþaret edilmiþ-
tir. Takvâ sahibi olmak imanýn gereðidir.
Bütün peygamberler ümmetlerinden tak-
vâ sahibi olmalarýný istemiþtir. Kur’an tak-
vâ sahibi olan herkes için bir hidayet kita-
býdýr (el-Bakara 2/2; Âl-i Ýmrân 3/138; el-
Mâide 5/46). Akýl ve vicdan da takvâ sahi-
bi olmayý gerektirir (et-Talâk 65/10).

“Korunma ve sakýnma” anlamýna gel-
mesi bakýmýndan takvâ kýyamet, mahþer,
cehennem, cennet ve ebedî saadetle de
yakýndan ilgilidir. Kur’an’da takvâ sahibi
olanlarýn güzel âkýbetlerinin bulunduðu
belirtilir (Tâhâ 20/132; el-Kasas 28/83; Sâd
38/49; ez-Zuhruf 43/35). Takvâ ehline vaad
edilen iyi bir gelecek ayný zamanda dün-
ya hayatý ile de ilgilidir, ancak mutlu sona
varmak için sabýrlý olmak lâzýmdýr (el-A‘râf
7/128; Hûd 11/49). Fevz, necât ve felâh ke-
limeleriyle ifade edilen dünya ve âhiret-
teki kurtuluþa ermenin yolu da takvâ sa-
hibi olmaktýr (el-Bakara 2/189; el-Mâide 5/
35, 100; ez-Zümer 39/61; en-Nebe’ 78/31).
Âhirete götürülecek en iyi azýk ve orada
iþe yarayacak en faydalý þey takvâdýr (el-
Bakara 2/197). Cennet takvâ sahipleri için
hazýrlanmýþtýr (Âl-i Ýmrân 3/133; el-Hicr
15/45; ed-Duhân 44/51). Takvâ sahibi ol-
mayan zalimlerin, bozguncularýn, günah
iþlemekten ve kötülük yapmaktan sakýn-
mayanlarýn cehennemde azap görecek-
leri Kur’an’da açýkça belirtilmiþtir. Takvâ
Allah’ýn kulunu bilgilendirmesini ve aydýn-
latmasýný saðlar (el-Bakara 2/282; el-Enfâl
8/29). Ýlâhî bir ýþýkla (furkan) kalbi aydýnla-
nan takvâ sahibi mümin hayrý þerden, hak-
ký bâtýldan, sevabý günahtan ayýrt eder;
haram ve günahlardan dikkatle kaçýnýr.
Müminlerin tarihten ve sosyal olaylardan
ibret almalarý ve ders çýkarmalarý takvâ
sayesinde mümkün olur (el-Bakara 2/66;
Âl-i Ýmrân 3/138; en-Nûr 24/34). Kur’an’da
ahlâkî faziletlerle takvâ arasýndaki baðlan-
týya da iþaret edilir. Takvâ, günahlarýn ve
kötülüklerin terkedilerek iyi ve sevap olan
hususlara yönelmenin mânevî müeyyidesi
olarak gösterilmiþ ve takvâ ile af (el-Baka-
ra 2/189), akrabalýk baðý (en-Nisâ 4/1), ada-
let (el-Mâide 5/8), dürüstlük (el-Bakara 2/
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kaçýnmak olup her müslümana farzdýr.
Aslî olmayan takvâ ise Allah’ýn kulunu ha-
yýrlý ve edebe uygun olana yönlendirmek
için onu aslýnda helâl ve mubah olan þey-
lerden menetmesidir. Bu takvâ farz deðil
fazilettir (Minhâcü’l-£âbidîn, s. 45). Takvâ-
nýn veraýn özel bir þekli ve ileri aþamasý ol-
duðunu söyleyen Gazzâlî, Kur’an’da takvâ
kavramýnýn “haþyet ve havf” (el-Bakara 2/
41), “itaat ve ibadet” (Âl-i Ýmrân 3/102),
“kalbi günahtan koruma” (en-Nûr 24/52)
anlamýnda kullanýldýðýna dikkat çeker (Ý¼-
yâß, I, 25; II, 95; III, 42); gözün, kulaðýn, di-
lin, kalbin ve midenin takvâ bakýmýndan
beþ önemli organ olduðunu özellikle belir-
tir (Minhâcü’l-£âbidîn, s. 40-89). Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî takvânýn insanýn zihnini
ve ufkunu açtýðýný söyler (Mesnevî, I, 140).
Tasavvufta takvâ ayný zamanda bir ma-
kam olarak da kabul edilmiþtir (Serrâc, s.
7; Ebû Tâlib el-Mekkî, I, 364). Takvâ mü-
rid ve derviþlerin gözetmeleri gereken bir
esastýr (Kuþeyrî, s. 276, 735). Sûfîler mü-
minin kendi takvâsýndan kendini koruma-
sý gereðine dikkat çekmiþlerdir. Muhâsi-
bî, takvâ sahibi olduðunu sanýp büyükle-
nen ve baþkalarýný hor gören sözde din-
darlardan söz ederken bunlarýn þeytanýn
kandýrdýðý kimseler olduðunu, gerçek tak-
vâ ehlinin kendini baþkalarýndan önemsiz,
baþkalarýný kendinden deðerli görmesi ge-
rektiðini söyler (er-Ri£âye, s. 561). Vâsýtî,
“Takvâ kulun kendini takvâsýndan koru-
masýdýr” derken (Kuþeyrî, s. 289; Ferîdüd-
din Attâr, s. 745) ayný hususu vurgulamak-
tadýr.

Takvâ konusu fýkýhta da çeþitli açýlar-
dan ele alýnmýþtýr. Devlet baþkanlýðý ve hâ-
kimlik görevleri yanýnda þahitlik, velâyet
ve vesâyet ehliyeti için gerekli görülen ah-
lâkî adaletin büyük günahlardan kaçýnmak,
küçük günahlarda ýsrar etmemek ve farz-
larý yerine getirmek olduðu kaydedilmiþ,
adaletin kiþinin takvâ ve mürüvvet üzere
bulunmasýný saðlayan bir erdem sayýldýðý
belirtilmiþtir. Takvâ hadis râvilerinde ara-
nan adâlet vasfý için gerekli görülen özel-
likler arasýnda yer alýr. Cemaatle namaz-
da imamlýk yapacak kiþide aranan özellik-
ler arasýnda namazla ilgili hükümleri bil-
mek, Kur’an’ý düzgün okumak ve takvâ
sahibi olmak baþta gelmektedir. Ýmam-
lýkta öncelik konusunda bu sýralama ge-
nel kabul görmekle birlikte bazý âlimler
kýraati iyi olanýn namaz hükümlerini iyi
bilenden, bazýlarý da takvâ sahibinin kýra-
ati iyi olandan önce geldiðini belirtmiþtir.
Evlilikte kadýna ve velilerine nikâh akdini fe-
sih imkâný tanýyan denkliðin (kefâet) aran-
dýðý hususlar arasýnda yer alan dindarlýðý

fýkýh âlimleri genellikle takvâ þeklinde açýk-
lamýþ, bazýlarý dindarlýðý âhirete iliþkin ol-
masý gerekçesiyle denklik kriterleri arasýn-
da saymazken Ýmam Þâfiî sadece takvâda
ve meslekte denkliði esas almýþ, Ýmam
Mâlik ise takvâ ve evliliðin devamýný im-
kânsýz kýlacak özürden baþka denklik öl-
çüsü kabul etmemiþtir.
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kötüyü ve günah olaný bilir ve ondan ka-
çýnýr, iyi ve sevap olaný görür ve ona uyar
(Serrâc, s. 303). Hâris el-Muhâsibî takvâ-
yý, “Allah’tan gelen bir nurla Allah’a itaat
etmek ve günahlarý terketmektir” þeklin-
de tarif eder (er-Ri£âye, s. 48). Ebû Bekir
el-Verrâk’a göre kul yakýn nuru ile hallerini
nurlandýrýr ve bu nur sayesinde takvâ ehli
mertebesine ulaþýr (Sülemî, s. 227; Kuþey-
rî, s. 279; Ferîdüddin Attâr, s. 238). Mu-
hammed el-Cerîr, takvâ ve murakabe hal-
lerini saðlamlaþtýrmadan keþf ve müþâhe-
de mertebesine ulaþmanýn mümkün olma-
dýðýný belirtir (Kuþeyrî, s. 278). Sûfîler tak-
vânýn zâhirî ve bâtýnî yönlerinden bahset-
miþtir. Bâtýnî takvâ kalpteki iyi niyet ve ih-
lâstan, zâhirî takvâ dinî hükümlere titizlik-
le uymaktan ibarettir (a.g.e., s. 279; Ferî-
düddin Attâr, s. 495). Muhâsibî’ye göre
kalpteki hakiki takvâ ibadetlerde Allah’ýn
rýzasýný, beden ve organlarýn takvâsý ise hak
hukuk gözetmekten ibarettir (er-Ri£âye, s.
47). Ýbn Mesrûk’a göre takvâ Allah’a du-
yulan saygýnýn semerisidir. Müminlere say-
gý göstermek Allah’a olan saygýnýn sonu-
cudur. Kul bu saygýyla takvânýn hakikatine
erer (Sülemî, s. 241). Allah’ýn kuluna ver-
diði en güzel þey takvâdýr; bütün fazilet-
lerin kaynaðý olan takvânýn temeli ihlâstýr
(a.g.e., s. 300). Takvâ güzel ahlâk ve helâl
lokmadýr (a.g.e., s. 108). Tevekkül, rýzâ ve
sabýr takvânýn göstergesidir (Kuþeyrî, s.
279).

Helâlliði þüpheli olan þeylerden sakýnmak
avamýn takvâsýdýr. Havas ise helâl olan þey-
lerin ihtiyaçtan fazla olanýný terketmeyi
takvânýn gereði kabul eder. Bazý sûfîlere
göre takvâ zaruri olmayaný terketmektir.
Âriflere göre takvâ kulun Allah’tan baþka
her þeyden korunmasý ve gönlünde sade-
ce O’na yer vermesidir (a.g.e., s. 278). Mü-
rid perhizkâr olmalý, helâl konusunda kýlý
kýrk yarmalý, fakat iþi vesvese noktasýna
kadar götürmemelidir (Necmeddîn-i Dâ-
ye, s. 258). Mutasavvýflar takvânýn çeþitli
mertebelerinden bahseder. Avamýn takvâ-
sý þirk ve küfürle, havassýn takvâsý günah
ve kötülükle, evliyanýn takvâsý fiilleri vesi-
le kýlýp Allah’a yaklaþmakla, peygamber-
lerin takvâsý fiilleri Allah’a nisbetle ilgilidir
(Kuþeyrî, s. 282). Takvâ sahibi þirki tevhide,
münafýklýðý iman ve ihlâsa, haramý veya
helâlliði þüpheli olan þeyleri helâle, bid‘a-
tý ibadet ve amellere karýþtýrmaz. Zikirle
meþgul olmak dilin, Allah’a itaat etmek
bedenin, Allah’tan baþkasýna baðlanma-
mak gönlün takvâsýdýr. Gazzâlî, “müminin
iradesiyle kalbini kötülüklerden arýndýrma-
sý” þeklinde tarif ettiði takvâyý iki kýsma
ayýrýr. Esas takvâ haram ve yasaklardan


