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(Fatır 35/29) 

ا َوَعََلنِيَةً  ا َرَزْقنَاُهْم ِسرًّ ٰلوةَ َواَْنفَقُوا ِممَّ ِ َواَقَاُموا الصَّ اِنَّ الَّ۪ذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب ّٰللاه

 يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَْن تَبُوَر  
Allah'ın Kitabına uyan, namazı tam kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık 

harcamada bulunanlar, tükenmeyecek bir kazanç beklentisi içindedirler. 

 

(Fatır 35/30) 

 َشُكورٌ ِليَُوف ِيَُهْم اُُجوَرُهْم َويَ۪زيَدُهْم ِمْن فَْضِله ۪ اِنَّهُ َغفُوٌر 

Bunlar, onların hak ettiklerini Allah’ın tam vermesi ve onu, ikramıyla artırması içindir. 

Çünkü o, çok bağışlar ve teşekkürle karşılar. 

Esteizübillah Bismillah, 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Bugün Fatır suresi 29-30’uncu ayeti kerimeleri okuyoruz. 

Allah Teala bu ayetlerde şöyle buyuruyor; 

Bir grup müminden bahsediyor. “Allah’ın kitabını okuyanlar, tilavet edenler.”  Bu tilavet ifadesi 

kıraat ifadesinden daha farklı bir ifadedir. Buradan okumaktan maksat üzerinde tam olarak 

düşünerek, kavrayarak, hazmederek, gereğini yerine getirecek şekilde bir okuma murad 

ediliyor. Allah’ın kitabını bu şekilde okuyanlar ve ibadetlerini tam olarak ikame edenler.  

Arkadaşlar namaz için de sürekli Allah Teala bu “ikametü's Salat” ifadesini kullanıyor, bunun 

şöyle özel bir anlamı var: aslında namaz ibadeti kesintiye uğramamıştır. Yani Mekkeli müşrikler 

bile kendilerine göre bir hayli bozulmuş haliyle bir namaz kılıyorlardı, yani bazıları kılıyordu. 

Dolayısıyla bir şekilde namaz bilinen ve yaşayan bir ibadetti ama aslından uzaklaştırılmıştı. Bu 

yüzden tam olarak aslını ikame etmek, asıllarına uygun bir şekilde yapmak üzere Allah Teala 

buna ikame ifadesini kullanıyor. Namazı ikame edenler, “kitabı doğru düzgün okuyanlar, 

namazı ikame edenler diğer kulluk görevlerini yerine getirenler, kendilerine vermiş olduğumuz 

rızıktan infak gizli ve açık olarak edenler.” 

Bu tür ayeti kerimelerde Allah Teala adeta bir kısa pasaj içerisinde dini görevlerin tamamını 

özet olarak ifade ediyor: Kitap okumak, bu bilince sahip olmak, imana sahip olmak, dine ve dini 

değerlere bilinçli ve bilgili bir şekilde yaklaşmak.  “İkametü's Salat” bütün kulluk görevlerini 

sembolize etmeyi ifade edecek anlamda, infak ya da zekat ise, sosyal sorumlulukları tam olarak 

yerine getirmek, topluma karşı görevleri ifa etmek anlamında kullanılıyor diye yorumluyoruz.  
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İnfak, insanlara karşı yapılması gereken ekonomik ve diğer alanlarda sorumlulukları 

tanımlayan bir kavram olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla fark ettiğimiz gibi, dinin üç temel 

ayağı Allah Teala çok veciz bir şekilde, çok seri bir şekilde ifade ediyor. Gizli ve açık olarak 

verdiğimiz rızıklardan infak edenler, işte bunlar kesada uğraması mümkün olmayan, bereketi 

kesilmeyecek olan, arkası kesilmeyecek olan bir ticareti, bir alışverişi umanlardır, diyor Allah 

Teala.  

Bu özelliğe sahip olan insanlar, yaptıkları ticaretin yani Allah ile de kurmuş oldukları ilişkilerin 

toplumsal anlamda görevlerini yerine getirmiş olmanın karşılığını hakkı ile bu Dünyada ve öte 

Dünyada almayı umabilirler diyor. 

“Onlara karşılıkları tam olarak verilecek. Karşılıklarının verilmesi konusunda onlara vefa 

gösterilecek ve O’nun fazlından yani Allah Teala’nın fazlından daha da ziyadeleştirilecek, hiç 

şüphesiz ki o Allah günahları çokça bağışlayan ve şükürleri kabul edendir, nimetleri 

ziyadeleştirendir, şükredenlerin şükrüne karşılık verendir.” diye Allah Teala böyle beyanda 

bulunmuş oluyor.  

Bazı açılardan bakınca Kıymetli Arkadaşlar, 

Dinimizin olabildiğince sade, olabildiğince kolay, anlaşılır ve gereği son derece kolay yerine 

getirilebilir sorumluluklar getirdiğini görebiliriz. Nitekim bu ayeti kerimede Allah Teala bize çok 

kolay anlaşılacak şekilde üç dinamikle meseleyi özetlemiş.  

İnşallah her birimiz bu hassasiyeti gereği gibi yerine getiren, müminlerden oluruz. Allah Teala 

hepimize bu güzelliği, bu özelliği nasip etsin inşallah. Birinci sıraya yerleştirmiş olduğu kitabı 

okuma meselesini de hiç ihmal etmeden bu görevleri yerine getirelim inşallah.  

Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. 

Teşekkür ederiz Hocam. 

 

 


