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EKONOMİ VE AHLAK 58 

(Zariyat 51/15) 

 اِنَّ اْلُمتَّ۪قيَن ۪في َجنَّاٍت َوُعيُوٍن  
Kendini bozmamış olanlar ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar, 

(Zariyat 51/16) 

ا ٰاٰتيُهْم   َربُُّهْمْۜ اِنَُّهْم َكانُوا قَْبَل ٰذِلَك ُمْحِس۪نيَنْۜ ٰاِخ۪ذيَن َمَٓ

Rablerinin (Sahiplerinin) ikramını alırlar. Onlar daha önce iyi davranan kimselerdi. 

 

(Zariyat 51/17) 

 َكانُوا قَ۪ليًلا ِمَن الَّْيِل َما يَْهَجعُونَ 

Geceleri az uyurlar. 

 

(Zariyat 51/18) 

 َوبِاْْلَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُرونَ 

Seher vakitlerinde bağışlanma dilerler.

 

(Zariyat 51/19) 

ائِِل َواْلَمْحُرومِ   َو۪فَٓي اَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسََّٓ

Mallarından, isteyenlere ve yoksullara pay ayırırlar. 

 

(Zariyat 51/20) 

 ِلْلُموقِ۪نيَن  َوفِي اْْلَْرِض ٰايَاٌت 

Kesin bilgi sahibi olmak isteyenler için yeryüzünde belgeler var!

 

(Zariyat 51/21) 

 َو۪فَٓي اَْنفُِسُكْمْۜ اَفًََل تُْبِصُرونَ 

Kendinizde de var; gözlemlemiyor musunuz? 

 

(Zariyat 51/22)  
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اِء ِرْزقُُكْم َوَما تُوَعُدونَ   َوفِي السََّمَٓ

Rızkınız göklerde; size söz verilenler de oradadır. 

 

(Zariyat 51/23) 

ا اَنَُّكْم تَْنِطقُوَن   اِء َواْْلَْرِض اِنَّهُ لََحقٌّ ِمثَْل َمَٓ ِ السََّمَٓ  فََوَرب 

Göğün ve yerin Rabbinin (Sahibinin) hakkı için o (söz verilen şey), aranızdaki konuşmalar 

kadar gerçektir. 

 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Euzu billahi mineş-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 

Bugün Zariyat suresi 15 den itibaren okuyacağız kıymetli arkadaşlar. 

Allah Teala şöyle buyuruyor: 

Müttakiler, yani duyarlı insanlar cennetlerde güzel bahçelerde ve pınarların yanında, göllerin 

yanında olurlar. Rablerinin kendilerine verdiği güzellikleri, nimetleri alırlar. Hiç şüphesiz ki 

onlar önceden de muhsin insanlardı. Yani çevreye karşı ihsan ile muamele eden insanlardı. Bu 

insanlar, geceleri olabildiğince az uyurlar ve seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Onların 

mallarında isteyen insanlar için, dileyen dilenen insanlar için ve mahrumlar için bir pay vardı.  

Konumuzla bağlantılı olan kısım tam bu kısımdır. Buraya kadar muttakilerin özelliklerinden 

bahsediliyor. Burada o muttaki insanların mallarında dilenen insanların ve mahrum olanların 

bir hakkı olduğunu ifade ediyor. Bu hak kelimesi belirleyici bir kelimedir. Yani bir tavsiye, bir 

nasihat ya da bir nafile değildir.  

Hak, meselesine dikkat çekmekte fayda var. Bu hak konusu, İslam Ekonomisi paradigması 

açısından da önemli referans noktalarından bir tanesidir. Yani mülkümüzden, malımızdan 

fakirlere, mahrumlara ayırdığımız miktar, onların bir hakkı olarak ayrılmak zorunda. Yoksa 

gönlümüzden kopan bir iyilikten ibaret bir pay değil. Yani bu önemli bir noktadır, bunu daha 

baştan mülk terakkisini değerlendirirken kavramak yerinde olacaktır. 

Ve yeryüzünde, kendi nefsinizde yakini olarak iman edenler için, çok farklı işaretler, mucizeler 

vardır, diyor Allah Teala.   

Nasılda bakmıyorsunuz? Diyor Allah Teala. 

Ve sizin rızkınız semadadır, bu tabi çok ilginç bir bilgi ve size vaat edilenler de gelecekte 

verilecek olanlar da semadadır. Aslında semadaki nimetlerin çok fazla farkında değiliz. 

Nimetlerin sadece yeryüzünde olduğunu zannediyoruz. Yeryüzü, bu evren içerisinde 

olabildiğince küçük bir alandır. Üstelik yeryüzündeki nimetlerin değerlendirmesini de tam 

olarak, doğru düzgün yapamıyoruz. Bunu yapamadığımızdan dolayı bir kısım donuk kafalar, 

sabit zihniyet, sadece görüp dokunduklarını değerlendirme imkanına sahip olduğundan dolayı, 
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iktisadın temelini bu şekilde kurmuş. “Yeryüzündeki nimetler, imkanlar sınırlı, insan ihtiyaçları 

sınırsız. İktisat da bunları birbirine ayarlama sanatı” gibi.  

Bu önemli bir paradigmadır ve bütün sistem bunun üzerine kurulmuştur. Ama burada Allah 

Teala gökyüzünden bahsediyor, semadan bahsediyor, sizin rızkınız semadadır ve vaat edilenler 

de oradadır, buyuruyor. Dolayısıyla bizler dikkatleri gökyüzüne çevirmemiz gerekmektedir.   

Sema ile ilgili olarak, her geçen gün yeni yeni bir kısım bilgiler öğreniyoruz. Bizim tabiattaki 

yeryüzündeki rızıklarımızın önemli bir kısmı semadan gelmeye devam ediyor. Semadan 

yağmurlar gelmeye devam ediyor. Rüzgarlar aracılığı ile nimetler gelmeye devam ediyor. 

Meteorlar aracılığı ile gelmeye devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki, gelecek zamanlarda bu 

konular ila alakalı çok daha ileri bir kısım keşifler şeyler yapılacaktır.  

Göğün ve Yeryüzünün Rabbi Allah’tır. Şüphesiz ki O, mutlak anlamda haktır. Sizin kendi 

aranızda yapmış olduğunuz konuşmalar gibi haktır, diyor Allah Teala. Eğer böyle düşünürseniz 

sizin için rızıkların böyle bir dağılımı vardır bundan haberdar olun, diyor Allah Teala.  

İnşallah hem bu konuları bu şekilde idrak etme becerisi gösteririz hem de Müslümanlar olarak 

önce kitabımızın işaret etmiş olduğu nimetleri ilk önce biz Müslümanlar yakalarız ve ortaya 

çıkartırız. Beyanını da biz yaparız.  

Teşekkür ederim. 

 

 

 


