
“EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ”

Bakara Suresi 177. Ayet İslam’ın özeti gibidir. 
Yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmeniz gerçek anlamda BİRR değildir. Kıbleye ya da Kudüs’e dönmeniz 
gerçek anlamda kulluğun özü değildir diyor Allah’u Teâla…  
Burada şekil meselesinin birinci mesele gibi değerlendirilmemesi gerektiği ifade ediliyor. 
Peki nedir?
Gerçek anlamda bu öz kulluk yani BİRR; Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman 
etmektir. Gerçek anlamda bir budur diyor Allah’u Teala. Burada imanın şartları sayılmaktadır. Ancak 5 tane 
sayılmıştır. 6’ncısı olan kadere iman konusu bunların arasında yoktur ve başka bir formdur. Aynı statüde 
değerlendirilmemesi gerekir. Yalnız iman meselesini bu şekilde Allah’u Teâla ortaya koyduktan sonra devam 
ediyor. Gerçek anlamda BİRR şudur demeye.
Malı kendisine olan sevgisine rağmen vermesidir. Kişi malını sever ama o sevgiye rağmen vermesi gerekir. 
Peki kime?
Yakınlara, yetimlere, fakirlere, yol oğluna, dilenenlere ve esaret altında bulunanlara malını vermesi gerekir. 
İmandan sonraki ikinci sorumluluk, ekonomik sorumluluktur. Bu, imanın hemen ardından gelen görevdir. 
Üçüncü sırada namaz konusu gelmektedir. Bu ekonomik dağılım talimatı imandan sonraki kısma yerleştirilmiştir. 
Salatın ikamesi, zekâtın verilmesi ve ahit yapıldığı zaman ahdin yerine getirilmesi… Yani imanın şartları diye 
sayılacaksa bu ayet-i kerimeye dayalı olarak ahde vefa göstermenin de imanın şartları içerisinde sayılması 
gerekir. Müslüman için söz verdiğinde sözünde durmak hayati derecede önemlidir. 
Ve zor ve sıkıntılı zamanlarda, kötü dönemlerde sabır göstermek! 
Bu da her açıdan, hem savaş ve yokluk atmosferinde, hem tazyikle alakalı zamanlarda söz konusu olduğunda 
istikamet noktasında sabır göstermeye devam etmek önem taşımaktadır. İşte sadık olanlar bunlardır. Ve müttaki 
olanlar da bunlardır.
Yani BİRR’in ne demek olduğunu Allah’u Teala kendisi bu şekilde anlatmaktadır. 
Allah’u Teala baş tarafa iman konusunu koymuş, sonra sosyal sorumluluk ve paylaşım meselesini koymuş, 
sonra kulluk görevlerini yerleştirmiştir. Yine içinde ekonomi ve zekat ilavesi vardır, sonra ahde vefa göstermek 
vardır ve sonuç itibariyle en zor ve sıkıntılı zamanlarda sabır göstermek vardır. Bunlar sadık kişilerin yapacak-
ları işlerdir ve Allah’ın sınırlarına duyarlılık gösterenler de bunlardır diyor Allah’u Teala…
Rabbim hepimize bu gruplardan olmayı nasip eylesin inşallah.
Amin.

ِخِر ِ َواْلیَْوِم اْالٰ  لَْیَس اْلبِرَّ اَْن تَُولُّوا ُوُجوھَُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوٰلِكنَّ اْلبِرَّ َمْن ٰاَمَن بِاہلّلٰ
َنۚ َوٰاتَى اْلَماَل َعٰلى ُحبِّ۪ھ َذِوي اْلقُْرٰبى َواْلیَتَاٰمى َواْلَمَسا۪كیَن َواْبَن  َواْلَمٰلٓئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِیّ۪

ٰكوةَۚ َواْلُموفُوَن بَِعْھِدِھْم اَِذا َعاھَُدوۚا ٰلوةَ َوٰاتَى الزَّ قَاِبۚ َواَقَاَم الصَّ ائِ۪لیَن َوفِي الرِّ ۪بیِل َوالسَّٓ  السَّ
اِء َو۪حیَن اْلبَأِْسۜ اُ۬وٰلٓئَِك الَّ۪ذیَن َصَدقُوۜا َواُ۬وٰلٓئَِك ھُُم اْلُمتَّقُوَن رَّٓ اِء َوالضَّ ابِ۪ریَن فِي اْلبَأَْسٓ َوالصَّ
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