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(Mearic 70/19) 

ناَساَن ُخِلَق َهلُوًعا   ِ  اِنَّ اْلا
İnsan doyumsuz yapıda yaratılmıştır. 

 

(Mearic 70/20) 

 اِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوًعا  

Başına bir sıkıntı gelse sızlanır. 

 

(Mearic 70/21) 

 َواِذَا َمسَّهُ الاَخياُر َمنُوًعا  

Bir nimete konsa kimseye zırnık koklatmaz. 

 

(Mearic 70/22) 

يَن    اِْلَّ الاُمَصل ّ۪

Namaz kılanların bir kısmı farklıdır. 

 

(Mearic 70/23) 

يَن ُهما َعٰلى َصََلتِِهما دََٓائُِموَن    اَلَّذّ۪

Onlar, namazını sürekli kılanlar, 

 

(Mearic 70/24) 

َواِلِهما َحقٌّ َمعالُوم    َٓي اَما يَن فّ۪  َوالَّذّ۪

mallarında belli bir hakkın varlığını bilenlerdir. 

 

(Mearic 70/25) 

ُروِم   ائِِل َوالاَمحا  ِللسََّٓ



Onu, ihtiyacını söyleyene de söyleyemeyene de ayırır. 

 

(Mearic 70/26) 

يِن  َوالَّ  ِم الد ّ۪ قُوَن بِيَوا يَن يَُصد ِ  ذّ۪

Onlar hesap gününü içtenlikle kabul edenlerdir. 

 

Kıymetli Kardeşlerim, 

Mearic suresi 19’uncu ayetten itibaren okuyoruz, 

Esteuzubillah Bismillah, 

İnsanoğlu doyumsuz bir yapıda, tatminsiz bir yapıda, endişeli, korkak bir yapıda yaratılmıştır. 

Kendisine bir kötülük isabet ettiği zaman acayip sızlanır, feveran eder, ama kendisine bir hayır, 

iyilik, servet isabet ettiği zaman da kimseye pek bir şey koklatmaz. Genel olarak insan tabiatı 

ile alakalı böyle bir ifadeden sonra, ancak musalli olanlar böyle değildir. Musalli kavramının 

direk birincil anlamı, namaz kılanlar demektir. Ya da namazının hakkını verenler ya da namazı 

gereği gibi ikame edenler.  

Ancak musalli olanlar, namaz kılanlar, kulluk görevlerini yapanlar böyle değildir, diyor Allah 

Teala. 

Onlar namazlarını daimi olarak kılarlar, kast edilen şey ara sıra bir defa namaz kılmış olmak 

değildir. Aslında salat kelimesini biraz daha genişleterek, kulluk görevlerini yerine getirme 

anlamında ibadet kelimesi ile de özdeşleştirerek, anlamak daha doğrudur. Kulluk görevlerinde 

daimi olarak yerine getiren insanlar böyle değildir.  Onların mallarında bilinen haklar vardır. 

Kim için? 

İsteyen ve mahrum konumda olan insanlar için, onların mallarında bir hak vardır. 

Arkadaşlar bu da mal ve hak telakkisi açısından bizim için referans ayetlerden bir tanesidir. 

Allah Teala bizatihi kişilerin kendi malları da olsa onlardan isteyen ve mahrum durumda olan 

insanların hakları olduğunu ifade ediyor. Hak, yani nafile kabilinden, küçük sadakalar 

kabilinden verilecek bir hak değil. Direkt olarak bir haktan bahsediyor. Bu önemli bir 

nitelemedir, önemli bir belirlemedir ve İslam Ekonomisindeki mülkiyet telakkilerinin referans 

ayetlerinden bir tanesidir. 

Ve onlar hesap gününe de, din gününe de sadakat ile inanırlar, onu kabul ederler diyor Allah 

Teala. 

Burada kritik nokta, musalli olan insanların diğer ortalama insan tabiatından kendilerini 

ayırarak kulluk görevlerini hakkı ile yerine getirip, ekonomik anlamda üzerlerinde var olan 

hakları da yerine getirmeleridir.  

Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 

 


