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(Sebe 34/36) 

اُء َويَْقِدُر َوٰلِكنَّ اَْكثََر النَّاِس ََل َيْعلَُموَن   ْزَق ِلَمْن يََشَٓ ي يَْبُسُط الر ِ  قُْل اِنَّ َرب ّ۪
De ki "Rabbim, koyduğu kurala[*] göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Ama 
çoğu insan bunu böyle bilmez." 

 

(Sebe 34/37) 

بُُكْم ِعْنَدنَا ُزْلٰفَٓى اَِلَّ َمْن ٰاَمَن َوَعِمَل َصاِلًحۘا فَ  ي تَُقر ِ ا اَْمَوالُُكْم َوََلَٓ اَْوََلُدُكْم بِالَّتّ۪ ئَِك لَُهْم َوَمَٓ
اُ۬وٰلَٓ

اُء  ْعِف بَِما َعِملُوا َوُهْم فِي اْلغُُرفَاِت ٰاِمنُونَ َجَزَٓ  الض ِ

Size katımızda derece kazandıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ama kim inanıp güvenir ve iyi 
işler yaparsa böylelerine yaptıklarının karşılığı katlanarak verilir. Onlar güven içinde ve üstün konumlarda 
olurlar. 

 

(Sebe 34/38) 

ئَِك فِي اْلعََذاِب ُمْحَضُرونَ 
يَن اُ۬وٰلَٓ َٓي ٰايَاتِنَا ُمعَاِجزّ۪ يَن يَْسَعْوَن فّ۪  َوالَّذّ۪

Âyetlerimizi değersizleştirmeye çalışanlar da azap içindeyken yakayı ele vereceklerdir. 

 

(Sebe 34/39) 

ي  ا اَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُهُُۚ َوُهَو قُْل اِنَّ َرب ّ۪ اُء ِمْن ِعبَاِدهّ۪ َويَْقِدُر لَهُُۜ َوَمَٓ ْزَق ِلَمْن يََشَٓ يَْبُسُط الر ِ
ينَ  اِزقّ۪  َخْيُر الرَّ

De ki "Rabbim, koyduğu kurala[*] göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre 
verir. Allah, hayra yaptığınız her harcamanın yerini doldurur. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır." 

 

Euzu billahi mineş-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 

Kıymetli arkadaşlar, 

Bugün Sebe suresinden ayetler okuyacağız. Sebe suresi 36-37-38 ve 39 

Allah Teâla Peygamberine emrediyor;  

“De ki; Benim Rabbim dilediği kişi için rızk genişletir ve dilediği kişi için daraltır. Lakin insanların çoğu 
bunu bilmezler.” Allah Teâla’nın bir rızk genişletme ve daraltma kanunu var kıymetli arkadaşlar, bu 
konuda da mutlak yetki tabii ki kendi elindedir. Ancak bu rızk genişletme ve daraltma meselesini öyle 
anlaşılıyor ki birden fazla gerekçe bulunmaktadır. Bu eylemi Allah Teâla sürekli yapmaya devam 
ediyor, zira insanların bir kısım davranışları, rızkın genişlemesinde ve daralmasında etkili oluyor. Tabi 
biz her zaman bu davranışları ölçme imkanına sahip olamayabiliriz. Ama böle kanunlar olduğu 
anlaşılıyor.  Davranış ötesi bir kısım gerekçeler de rızkın genişlemesine ve daralmasına sebep 
olabileceği anlaşılıyor. Allah Teâla tamamen kendisinin verdiği kararla imtihan için rızkı genişletebilir 
ya da daraltabilir.  



2 
 

Bir hak edilmiş durumu vardır. İnsanoğlu hak eder Allah Teâla onun rızkını genişletir ya da daraltır, bir 
de geleceğe hazırlamak anlamında bir boyut vardır ki, buna sadece Yüce Yaratıcı karar verir. Bu 
kararla da insanların rızkı artar ya da azalır. Böylece yoklukla da imtihan olur varlıkla da.  

“Sizin evlatlarınız ya da malınız, nüfusunuz ya da zenginliğiniz, ekonomik gücünüz bize yakınlık 
oluşturacak bir nesne değil, bir durum değil.” diyor Allah Teâla. Yani mal mülk zenginlik, evlat çok 
olduğu için Allah’a yaklaşamazsınız. Allah’a yaklaşmanın yolu, zenginlik ya da fakirlikte O’nun rızası 
için davranış ortaya koymaktan geçer, başka değil.  

Bunun formülasyonu nedir? Kişi iman edecek ve ardından salih amel işleyecek böylece Allah’a 
yaklaşacak makbul bulluk ortaya koymuş olacak.   

Bunlar işte o kişinin yaptıklarının karşılığıdır. 

Onlar gerçekten bu tarzda iman ve ameli salih performansını gösteren insanlar, müminler onlar 
güvenli atmosferde bulunurlar. Bu, aynı zamanda ekonomik güvenlik müessesesidir. Bu dünyada 
emniyet içerisinde güven içerisinde olurlar, öbür dünyada da emniyet ve güven içerisinde olurlar. 
Dolayısı ile siz kendinizi, mallarınız ve çocuklarınızla güvenceye aldığınızı düşünmeyin. Kendinizi 
güvenceye aldırmanın yolu iman ve ameli salihdir diyor Allah Teâlâ. Ancak, mallarınız ve evlatlarınız 
aracılığı ile de amel-i salih işleyebilirsiniz, yani onları da hayır istikametinde değerlendirebilirsiniz. 
Dolayısı ile o zaman bu araçlar da Allah katında sizin için iyi derecelere yükselmeye fırsat verir. O 
takdirde sizin için artık güvenlik atmosferi oluşur. Zira mutlak güvenliği yaratan Allah’tır, bunu kimse 
gözardı etmemeli. 

“Bizim ayetlerimizi aciz bırakma konusunda yarışa çıkanlar, onlar için hazırlanmış bir azap vardır,” 
diyor Allah Teâlâ. 

Ayetleri aciz bırakmak ne demektir? Aslında Allah’ın düzenine karşı, nizamına karşı, Allah’ın vahyine 
karşı başka sistem önerilerinde bulunmak ve bunun daha doğru olduğunu iddia ederek bunun 
mücadelesini vermek, Allah’ın ayetlerini aciz bırakma yarışı içerisinde olmak demektir. Bu insanlar için 
hazırlanmış bir ateş vardır diyor. 

39’uncu ayeti kerimede de şöyle buyuruyor;  

“Deki: Allah dilediği kullar için onların durumuna göre rızkı genişletir ya da onlar için daraltır. Siz neyi 
O’nun yolunda harcarsanız, Allah onu yerine koyar. Hiç şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en 
hayırlısıdır.” Bu ayeti kerime de kritik noktalardan bir tanesi. Harcamanın, infakın karşılığının Allah 
Teâlâ’nın yerine konacağı taahhüdüdür. 

Fark ettiğiniz gibi insanlar arasında var olan bazı paradigmaları Allah Teâlâ tersine döndürüyor. 
Mesela, insanlar artsın diye faizli işlem yapıyorlar Allah Teâlâ diyor ki; faizli işlemler mahveder,  
insanlar zekat ve sadaka verdiğinde infak yaptığında malların azalacağını düşünür, Allah Teâlâ diyor ki; 
hayır onlar malı arttırır. Demek ki, Allah Teâlâ’nın bu hayata, mala, eşyaya yüklediği farklı bir anlam 
vardır. Bunu anlamaya çalışmak gerekir.  

İnsan davranışları da sonuçlara etki edecek özelliğe sahiptir. Davranışlara dikkat etmek ve onların 
Rızkı Veren’in rızasına uygun olmasına özen göstermek ve her hâlükârda Allah’a yönelmek gerekir. 
Dolayısı ile eğer rızık için bir yöneliş söz konusu olacaksa rızık verenlerin en hayırlısının Allah olduğu 
gerçeği ile yöneliş doğru bir yöneliş olacaktır.  

Rabbim hepimizin doğru, sağlam bir iman geliştirmemizi ve o doğrultuda amel-i salih icra etmemizi 
cümlemize nasip eylesin inşallah. 

Amin.  

 


