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DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFI 

ِحیم  ْحَمِن ارَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم اِهللارَّ
 ًۙ َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرجا  َوَمْن یَتَِّق �ّٰ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:  ِ َصلَّي �َّ  َوقَاَل َرُسوُل �َّ
َ  إِتَِّق  تَْمُحَھا، اْلَحَسنَةَ  السَّیِّئَةَ  َوأَتْبِعِ  ُكْنَت،  َحْیثَُما  �َّ  

َحَسٍن.  بُِخلٍُق  النَّاَس   َوَخاِلقِ   
 

TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZ 
 

Muhterem Müslümanlar! 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir defasında 

ashabına, “Öyle bir ayet biliyorum ki, eğer 
insanlar ona sarılsalar, hepsine yeter.” buyurdu. 
Ardından şu ayet-i kerimeyi okudu: “Kim Allah’a 
karşı takva bilinci içerisinde olursa Allah da ona 
bir çıkış yolu ihsan eder.”1 Takva, kul olarak 
Allah’a karşı maddi ve manevi bakımdan 
sorumluluklarımız olduğunu bilerek yaşamaktır. 
Rabbimizin emirlerine itaat edip O’nun 
hoşnutluğunu kazanmaktır. Nitekim Allah Teala 
şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a 
karşı hakkıyla takva sahibi olun ve ancak 
Müslüman olarak can verin.”2 

Aziz Müminler! 
Hakkıyla takva sahibi olmak, her an kendini 

Allah’ın huzurunda hissetmeyi, saygıda kusur 
etmemeyi ve O’na derin bir sevgiyle bağlanmayı 
gerektirir. Bu haliyle takva, Rabbimizin azabını 
gerektirecek işler yapmaktan ve O’nun huzuruna 
yüzü kara çıkmaktan endişe etmektir. “Ey iman 
edenler! Allah için takva sahibi olun. Herkes 
yarın için ne hazırladığına baksın!”3 ayeti gereği, 
ahiret için bugünden hazırlık yapmaktır. 

Aziz Müslümanlar! 
Takva, Rabbimiz katında bize değer kazandıran 

yegâne ölçüdür. “Allah katında en değerliniz, en 
derin takva bilincine sahip olanınızdır”4 ayeti bu 
gerçeğe işaret etmektedir. İman ile şereflenen, takva 
elbisesine bürünen, tertemiz bir kalbe ve salih 
amellere sahip olan kişi, insanların en faziletlisidir. 
İşte Allah (c.c.), böyle muttaki kimselerle beraberdir. 
Onların dostudur. Cenneti ve içindeki benzersiz 
nimetleri de muttakiler için hazırlamıştır.5 

Kıymetli Müminler! 
Fani dünyada hayatımızı takva ile bereketlendirelim. 
Günahlardan sakınıp hep iyi olmaya ve iyilikte 

 
1 Dârimî, Rikâk, 16; Talâk, 65/2. 
2 Âl-i İmrân, 3/102. 
3 Haşr, 59/18. 
4 Hucurât, 49/13. 
5 Nahl, 16/128; Câsiye, 45/19; Ra’d, 13/35. 

bulunmaya devam edelim. Nefsimizin doyumsuz 
arzularına, şeytanın aldatmasına kanıp hem 
dünyamızı hem de ahiretimizi heba etmeyelim. 
Söylediğimiz her sözün, yaptığımız her işin hesabını 
bir gün Rabbimize vereceğimizi unutmayalım. 
Hutbemi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in şu 
hadisiyle bitiriyorum: “Nerede olursan ol, Allah’a 
karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Bilerek veya 
bilmeyerek bir kötülük işlersen peşinden iyi bir 
şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel 
ahlâkla davran!”6  
…………………………………………………………………………………….  
  
 Kære Muslimer 
 En dag sagde vores profet Muhammed (saw) 
til sin Ashab: “Jeg kender sådan en ayah, at hvis folk 
tog den til sig, ville den være nok til dem alle.” 
Derefer reciterede han følgende” O I troende! Hav 
ærefrygt for Allâh, som det er Hans ret, og dø 
ikkesom andet end muslimer.” 
 
 Taqwa betyder at yde ens ypperste i forhold 
til at være gudfrygtig. Det er vores mål at opnå Hans 
(swt) tilfredshed. Dette mål kan nås ved at opføre os 
pænt indbyrdes og ved at afholde os fra det, som er 
os forbudt og at udføre det, som er os pålagt.  
Kære menighed! 
 
 Når vi har den rette tro i hjertet og iklæder os 
taqwa, åbnes vejen til Paradis. At kunne tæmme 
vores jordiske lyster og være klar over at skulle stå til 
regnskab for sine gerninger til Dommedag, er det, 
som hjælper os på rette vej. 
 
 Jeg vil slutte mit khutba af med seyyidina 
Muhammeds (saw) ord: “hvorend du befinder dig, 
så vær klar over dit ansvar over for Allah! Når du 
bevidst eller ubevidst gør en dårlig gerning, så 
skynd dig at gør en god gerning, så den kan opveje 
det. Derudover skal du behandle andre mennesker 
godt og med god Ahlaq”. 

 

 
6 Tirmizî, Birr, 55. 


