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ASRİAD TOPLANTILARI 
EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ 

3 Kasım 2020 
EKONOMİ VE AHLAK 52 
 
(Secde 32/15) 

ًدا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َربِِّھْم َوُھْم َال  وا ُسجَّ ُروا بَِھا َخرُّ اِنََّما یُْؤِمُن بِٰایَاتِنَا الَّ۪ذیَن اَِذا ذُّكِ
 یَْستَْكبُِرونَ 

Ayetlerimize iman edenler, onlar kendilerine anlatıldığı zaman secde ederler ve her şeyi güzel 
yap Rablerini tesbih ederler. Onlar büyüklük de taslamazlar. 

 
(Secde 32/16) 

ا َرَزْقنَ  اُھْم یُْنِفقُونَ تَتََجاٰفى ُجنُوبُُھْم َعِن اْلَمَضاِجعِ یَْدُعوَن َربَُّھْم َخْوفًا َوَطَمعًۘا َوِممَّ
Bunlar kendilerini yataklarından kaldırır; korku ve umutla Rablerine yalvarırlar. Verdiğimiz 
rızıktan da hayra harcarlar. 

 
(Secde 32/17) 

اًء بَِما َكانُوا یَْعَملُونَ  ةِ اَْعیٍُنۚ َجَزٓ ا اُْخِفَي لَُھْم ِمْن قُرَّ  فََال تَْعلَُم نَْفٌس َمٓ
Yaptıkları işlere karşılık onlar için, gözleri kamaştıran ne güzellikler sakladığımızı kimse 
bilemez. 

 
KIYMETLİ ARKADAŞLAR, 

Allah nasip ederse bugün secde suresinden 3 ayeti kerime okuyacağız, 15-16 ve 17. Ayetler. 

Allah Teâla şöyle buyuruyor; 

“Ancak ayetlerimize iman edenler, bunlar anıldığı zaman, hatırlatıldığı zaman, kendilerini derhal 
secdeye kaparlar,” ancak gerçek anlamda ayetlerimize iman edenler bunu yaparlar ve “Rablerini 
hamd ile tesbih ederler”, anarlar, çokça anarlar ve “onlar aynı zaman da kibirlenme gibi bir hastalığa 
da tutulmazlar.”  

Secde etme konusunda herhangi bir tereddütleri olmaz, derhal Rableri karşısında alınlarını secdeye 
koyarlar diyor Allah Teâla.  

“Aynı zamanda bu insanlar yanlarını yataklarından kaldırırlar yani uykudan uyanıp yataklarından 
kalkarlar ve Rablerine korku ve ümitle dua edip yakarırlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan infak 
ederler.”  

Gerçek anlamda samimi mümin kulu Allah Teâla tanımlarken, özelliklerini ifade ederken bir kısım 
kriterler belirlemiş. Belirlemiş olduğu kriterler; 

 Allah’ın adı anıldığı, kendilerine ayetleri hatırlatıldığında secde ederler,  
 Rablerine hamd ile tesbih ederler,  
 Kibirlenmezler,  
 Geceleri kalkıp Rableri için korku ve ümitle dua ederler ve  
 Kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. 
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Allah Teâla böyle bir tanımlama yapıyor. Adeta mümin kulun özelliklerini, kriterlerini ortaya koymuş 
oluyor. 

Burada sayılan hususlar içerisinde tabi hemen aklımıza gelebilecek olan konular var. Secde yapmak, 
hamd etmek, ibadet yapmak, dua yapmak gibi. Ancak bunların içerisine Allah Teâla ekonomik 
sorumluluğu da ekliyor. 

Topluma karşı ekonomik sorumluluğunu yerine getirme konusunda duyarlılık göstermeyenler, 
kendilerine verilen rızkın kadrini bilmeyenler, o verilen rızkın Allah tarafından geldiğini ve O’nun isteği 
doğrultusunda harcanması gerektiğini idrak etmeyenler bu sınıfa dahil olamazlar. Bunun için Allah 
Teâla bu konulardaki çerçeveyi çizerken hemen her zaman ekonomik sorumluluğu bu meselenin 
içerisine yerleştiriyor. Bu dizayn, dinimizin dünya ve ahiret dengesinin, toplum dengesinin, kulluk ve 
sorumluluk dengesinin ne kadar iyi organize ettiğinin tipik göstergesi oluyor.  

Diyor ki Allah Teâla; “hiçbir nefis, hiçbir kimse bilemez, onlar için gizlediğimi, yani göz aydınlığı 
olabilecek bir kısım müjdeleri onlar için ben gizledim ve bunu kimse bilemez.” Ne kadar olduğunu, 
nasıl olduğunu, nasıl bir müjde olduğunu kimse bilemez. 

Bu yapmış oldukları işin karşılığı olarak kendilerine vereceğim ecrin, güzelliğin nasıl bir şey olduğunu 
hiçbir nefis, hiçbir kimse bilemez diyor, Allah Teâla. 

Yani olağan üstü güzellikte olan karşılıkları, yukarıda özellikleri sayılan müminlere vereceğini Allah 
Teâla ifade ediyor.  

Rabbim her birimizi bu kullardan eylesin inşallah. 

Âmin. 

 

 


