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EKONOMİ VE AHLAK 60 

(Cuma 62/9) 

ِ َوَذُروا  ٰلوةِ ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا اِٰلى ِذْكِر ّٰللاه يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنَُٓوا اِذَا نُوِدَي ِللصَّ

 ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ  اْلبَْيَعَۜ ٰذِلُكْم َخْيٌر لَُكْم اِنْ 
Ey inanıp güvenenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında alış verişi bırakın; Allah’ın 

zikrine koşun. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. 

 

(Cuma 62/10) 

ٰلوةُ فَاْنتَِشُروا فِي اْْلَْرِض َواْبتَغُوا ِمنْ  َ َك۪ثيًرا  فَِاَذا قُِضيَِت الصَّ ِ َواْذُكُروا ّٰللاه فَْضِل ّٰللاه

 لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

Namazı bitirdiğinizde yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfunu arayın. Allah’ın sözlerini sık sık 

hatırlayın ki umduğunuza kavuşasınız. 

 

(Cuma 62/11) 

ِ َخْيٌر ِمَن اللَّْهِو  َواَِذا َراَْوا تَِجاَرةً اَْو لَْهًوا   وا اِلَْيَها َوتََرُكوَك قََٓائًِماَۜ قُْل َما ِعْنَد ّٰللاه اْنفَضَُّٓ

اِز۪قينَ  ُ َخْيُر الرَّ  َوِمَن الت َِجاَرةَِۜ َوّٰللاه

Bir kazancı veya eğlenceyi görünce bazıları seni ayakta bırakıp gittiler[*]. De ki “Allah’ın katında 

olanlar, her türlü eğlence ve kazançtan iyidir. Rızık verenlerin en iyisi Allah’tır.” 

Euzu billahi mineş-şeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim 

Kıymetli Kardeşlerim. 

Bugün Cuma suresinin 9-10-11’inci ayeti kerimelerini okuyoruz. 

Şöyle buyuruyor Allah Teala; 

“Ey iman edenler, Cuma günü ezan okunduğunda, Allah’a zikre koşun ve alışverişi terk edin. Bu 

sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.” Bu emir, Arkadaşlar namaz ile alakalı, ibadetler ile 

alakalı, en keskin emirlerden bir tanesidir. Cuma namazına mahsus bir emirdir, başka bir ibadet 

ile alakalı olarak, alışverişi terk etmek ve ibadete koşmak gibi bir talimat görmüyoruz. Onun 

için Cuma namazı meselesinin son derece önemli kabul edildiği anlaşılıyor.   

“Namaz bittiğinde de yeryüzüne dağılın ve Allah’ın fazlından, Allah’ın sizin için yaratmış olduğu 

bereketlerden talep etmeye devam edin,” yani işe koyulun. Ne iş yapıyorsanız onu yapmaya 

devam edin, yani mescide takılıp kalmayın, tembellik yapmayın, cumadır diye kendinizi tatile 

çıkarmayın. Cuma namazını eda edin ve arkasından derhal iş faaliyetine devam edin. 
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“Ve Allah’ı çokça şükredin, umulur ki kurtuluşa erersiniz.” 

Çalışma içerisinde de Allah Teala’yı zikretmek, Allah Teala’nın sistemine göre, Allah Teala’nın 

nizamına göre çalışmak, O’nun kurallarına uygun bir şekilde ekonomik hayatı, sosyal hayatı 

sürdürmek, yaptığınız işlerde Allah’ı hiç unutmadan iş yapmak anlamındadır. Allah’ı hatırlamak 

demek Allah’ı zikretmek demek, Günlük hayat içerisinde her işi Allah’ın rızasına uygun olarak 

yapmaya özen göstermek demektir.  

Son ayeti kerimede: 

“Onlar ticaret ve eğlence gördüklerinde oraya koşup gittiler, seni de öyle ayakta bıraktılar”, 

terk ettiler, ayakta seni terk edip koşup ticaret ve eğlenceye koştular. “De ki Allah katında olan 

ticaretten de, eğlenceden de daha hayırlıdır. Rızık verenlerin en hayırlısı da Allah tır.” 

Arkadaşlar bunlar Cuma suresinin son ayetleridir. Cuma namazı ile alakalı olarak yaşanmış olan 

böyle talihsiz bir olay merkeze alınarak, Cuma namazının nihai talimatı bu ayetlerle 

şekillenmiştir. Bu ayetler, Medine döneminin sonlarına doğru gelmiştir. O zamana kadar 

nispeten bir kısım farklılıklar ile kılınmaya devam etmiş ama bu ayeti kerimeler ile Cuma 

namazının önemi ortaya konmuştur. 

Cuma namazı sırasında iken Rasulullah Efendimiz minberde iken bir ticari kervan geliyor ve 

mescitte bulunan insanlar çok azı hariç çıkıp kervanı karşılamaya gidiyorlar. 

Kervanda ne var? 

Bir ticari faaliyet var, bir de oyun eğlence var. Yani ticareti şenlendirmek, neşelendirmek için 

oluşturulan eğlence. Bu olay üzerine bu ayeti kerime iniyor ve Cuma namazının farziyyeti bu 

şekilde tahakkuk etmiş oluyor. Bunun için Cuma namazı son derece önemlidir, Cuma namazı 

haftalık bir namazdır ve ancak ümmetin toplu bir şekilde icra etmesi şeklinde kılınabilen bir 

namazdır. Bireysel olarak kılınamadığı için kaza olarak telafisi de mümkün değildir ve Allah 

Teala çok açık ifadeler kullanmıştır: “Cuma günü ezan okunduğunda, Allah’ı zikre koşun ve 

alışverişi bırakın!”  Onun için Cuma namazının küçümsenmemesi, hafife alınmaması, 

hayatımızda ki en helal olan bir kısım kazançlardan bile vazgeçerek icra edilmesi istenen bir 

namazdır. Bu yüzden Cuma’nın ağırlığına, mehabetine uygun bir şekilde davranmak, ona 

uygun bir şekilde onu ifa etmek gerekir.  

Teşekkür ediyorum. 

 

 


