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(Rum 30/37) 

یَاٍت ِلقَْوٍم یُْؤِمنُونَ  اُء َویَْقِدُرۜ اِنَّ ۪في ٰذِلَك َالٰ ْزَق ِلَمْن یََشٓ َ یَْبُسُط الّرِ  اََولَْم یََرْوا اَنَّ �ّٰ
 
Görmediler mi ki Allah, gerek gördüğü kişinin[1*] önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye 
göre verir. İnanıp güvenen bir topluluk için bunda âyetler (göstergeler) vardır[2*]. 

 

 (Rum 30/38) 

ِۘ فَٰاِت َذا اْلقُْرٰبى َحقَّھُ َواْلِمْس۪كیَن َواْبَن السَّ۪بیلِۜ   ٰذِلَك َخْیٌر ِللَّ۪ذیَن یُ۪ریُدوَن َوْجھَ �ّٰ
 َواُ۬وٰلٓئَِك ھُُم اْلُمْفِلُحونَ 

Yakınlara, çaresizlere ve yolda kalanlara hakkını ver. Allah’ın rızasını kazanmak isteyenler için 
iyi olan budur. Umduklarına kavuşacak olanlar bunlardır. 
 
(Rum 30/39) 

ا ٰاتَْیتُْم ِمْن َزٰكو ِۚ َوَمٓ ا ۪فٓي اَْمَواِل النَّاِس فََال یَْربُوا ِعْنَد �ّٰ ا ٰاتَْیتُْم ِمْن ِربًا ِلیَْربَُو۬ ةٍ َوَمٓ
ِ فَاُ۬وٰلٓئَِك ُھُم اْلُمْضِعفُونَ   تُ۪ریُدوَن َوْجھَ �ّٰ

İnsanların malları içinde artsın diye faiz için verdiğiniz şey (borç) Allah’ın yanında (Allah’ın 
koyduğu ekonomik sistemde) artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince; 
mallarını kat kat artıranlar zekât verenlerdir. 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim  

Arkadaşlar bugün Rum suresi 37-38-39’uncu ayetleri okuyacağız. 

Allah Teala şöyle buyuruyor; “Görmüyorlar mı, Allah dilediği kişi için rızkı genişletir ve dilediği 
için daraltır.”  

Allah Teala böyle bir kudretin insanlar tarafından anlaşılmasını istiyor. Dilediği kişi için 
genişletir, dilediği kişi için daraltır ifadesinin içerisinde, kişinin durumuna uygun olarak, 
kişinin performansına, bu konulardaki ortaya koymuş olduğu yaklaşımlara uygun olarak, 
genişletme ve daraltma yapar. Bu O’nun kudretinde olan bir imkandır.  Bunu Allah Teala 
hatırlatıyor.  

Görmüyorlar mı? Kesinlikle görüyorlar anlamında Allah Teala böyle bir yetki, takdir 
kullanıyor, kullandığını beyan ediyor. 

“Hiç şüphesiz ki bunda iman eden insanlar için mucizeler vardır, göstergeler vardır”.  

Bunu da anlamak lazım ve bu tarafına yani sadece rızık boyutuna baktığınızda da Allah 
Teala’nın kudretini takdir edeceğimiz bir anlayışı yakalama hatırlatması var. Bunu anlamak 
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gerekir. Eğer birazcık imanınız varsa birazcık iman ile alakalı duyularınız, duygularınız varsa 
bunu anlarsınız, diyor Allah Teala.  

Rızkı bu şekilde verdiğini ifade ettikten sonra; “yakınlara, akrabaya hakkını ver”. Diyor. 
Hakkını ver diyor, yani burada Allah Teala ilginç bir mal paradigmasını inşa ediyor. İslam da 
Mülkiyet paradigması. Yani kendinin kazandığını düşündüğün, biriktirdiğini düşündüğün tüm 
malın mutlak sahibi sen değilsin. Senin kontrolünde olan mallarda maliki olduğun mülkiyette 
birilerinin hakkı var. Bu hak dediğim konu bir zorunluluğu ifade eder. İhtiyari bir durumu 
değil. Olursa olur, olmazsa olmaz kabilinden değil. Hakkı bu anlamdaki hakkı, yani fakirin 
senin malın üzerindeki hakkını Allah Teala Kuran Kerim’de birden fazla ayeti kerimede ifade 
ediyor. Bu niteleme konvansiyonel ekonomi felsefelerinde tabii ki kabul edilebilecek bir 
yaklaşım değildir. İnsanlar bunu düşünmezler, biz kazandık bize aittir ve her şeyi ile bize 
aittir, diye düşünürler. 

Siz kazandınız ama burada başkalarının da hakkı var diyor Allah Teala. Bunu şöyle 
detaylandırmak lazım kıymetli arkadaşlar. 

Allah Teala’nın kendi kurduğu bir rızık dağıtım sistemi vardır. Bu ilginç bir sistemdir. Kesinlikle 
eşit olarak dağıtmıyor rızıkları. Kendisi dağıttıktan sonra ikinci bir dağılım istiyor, insanlardan 
ikinci murad ediyor, bu dağılımı insanlara emrediyor. İkinci dağılımı da insanların yapmasını 
istiyor. Buda bir zorunluluktur.  

Bu noktada tekrar hakkı ifade etmiş olması, insanların da bu mükellefiyet içerisine, bu 
mecburiyet içerisine girmelerini ve buna inanmalarını zorunlu kılıyor. Tabii ki bu da imanla 
doğru orantılı bir sonuç gerektiriyor. Ama bunu hükmü Allah Teala’nın, bu ekonomik sistem 
içerisinde, İslam Ekonomisi sistemi içerisinde son derece önemli, belirleyici, kritik bir yere 
yerleştiğini de bilmek lazım. Bu ayeti kerimede de gördüğümüz gibi yakınlara hakkını ver 
diyor! Allah Teala. 

“Fakirlere, yolda kalmış olanlara” ver diyor. Yolda kalmışlığı çok farklı zamanlarda sizler ile 
paylaşmaya çalıştım. Bu ifadenin çok geniş kapsamı olduğu anlaşılıyor. Herhangi bir şekilde 
yolda kalmış insanların hepsini ifade ediyor gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla emir,  sizin 
mallarınızdan bu yoloğlu da hak sahibidir diyor Allah Teala. Ona malınızdan verin ve onun 
yolda kalmışlığını ortadan kaldırın, demiş oluyor.  

İslam toplumunun tipik bir özelliğidir bu. Yolda kimseyi bırakmayın diyor, Allah Teala. Yolda 
kimse kalmasın. İslam toplumunda kimse yolda kalamaz, aç, açık, sahipsiz, mağdur, madun 
pozisyonda hiç kimse kalamaz. İster bebek olsun, ister yetişkin olsun, ister mümin olsun, ister 
gayrimüslim olsun fark etmez. Yolda İslam toplumunda yolda izde kimse kalamaz. 

“Bu, Allah Teala’nın rızasını talep eden, iradesini bu istikamette ortaya koyanlar için çok 
hayırlıdır”. En hayırlı tercih budur ve bunlar da kurtuluşa erecek olanlardır.  
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Yine bu istikamette 39’uncu ayeti kerime Allah Teala bu Kur’an-ı Kerim’de ki faiz ile ilgili ilk 
ayeti kerimedir. Mekki bir ayet olduğuna dikkatiniz çekmek isterim.  

“İnsanlardan insanlara mallarını daha fazla artsın diye verenler, yani faizli bir borç verme 
işlemini yapanlar, bu Allah katında kesinlikle artmaz” diyor. Ama “Allah rızasını kazanmak 
amacı ile zekat veren kişiler, işte onlar için mallar katlanır”. Onlar için kat kat artan mallar 
sonucu ortaya çıkar. 

Böyle bir kısım mal kazanma paradigmaları var arkadaşlar ayetlerde. Geleneksel anlamdaki 
paradigmalar ile bir hayli çelişebilir ama dikkat etmemiz gerekir ki, burada inşa edilen dünya, 
Allah Teala’nın kurmuş olduğu dünyadır. Farklı olması normaldir. Biz iman edenlerin bu 
dünyanın içerisine yönlerini kabul ederek girmemiz şarttır. Sağlam bir mümin olabilmenin 
yolu budur.  

Teşekkür ederim. 

 

 


