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EKONOMİ VE AHLAK 62 

(Müzzemmil 73/20) 

ائِفَةٌ ِمَن الَّ۪ذيَن َمعََك   ُ اِنَّ َربََّك يَْعلَُم اَنََّك تَقُوُم اَْدٰنى ِمْن ثُلُثَيِ الَّْيِل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ َوَطَٓ  َوّٰللاه

ُر الَّْيَل  ا َما تَيَسََّر ِمَن اْلقُْرٰاِن  َعِلَم اَْن يُقَد ِ َوالنََّهاَر  َعِلَم اَْن لَْن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكْم فَاْقَرُؤُ۫

ِۙ َوٰاَخُروَن  َسيَُكوُن ِمْنُكْم َمْرٰضۙى َوٰاَخُروَن يَْضِربُوَن فِي اْْلَْرِض يَْبتَغُوَن ِمْن فَْضِل ّٰللاه

ِه  َ يُقَاتِلُوَن ۪في َس۪بيِل ّٰللاه ٰكوةَ َواَْقِرُضوا ّٰللاه ٰلوةَ َوٰاتُوا الزَّ ا َما تَيَسََّر ِمْنهُۙ َواَ۪قيُموا الصَّ  فَاْقَرُؤُ۫

ِ ُهَو َخْيًرا َواَْعَظَم اَْجًرا   ُموا ِْلَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر تَِجدُوهُ ِعْندَ ّٰللاه قَْرًضا َحَسنًا  َوَما تُقَد ِ

 َ َ  اِنَّ ّٰللاه   َغفُوٌر َر۪حيمٌ َواْستَْغِفُروا ّٰللاه
“Senin ve seninle beraber olanlardan bir kısmının, gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte 

birini uyanık geçirdiğini Rabbin elbette biliyor. Gece ile gündüzün ölçüsünü koyan Allah’tır. 

Sizin bunu tam başaramayacağınızı bildiği için yüzünüze baktı (da işinizi kolaylaştırdı). Artık 

Kur'ân’ı kolayınıza geldiği zaman okuyun. O, içinizden hastaların olacağını, kiminizin Allah'ın 

lütfundan yararlanmak için yeryüzünü dolaşacağını, kiminizin de Allah yolunda vuruşacağını 

bilir. Öyleyse Kur’an’ı, kolayınıza geldiği zaman okuyun. Namazı tam kılın, zekâtı verin ve Allah 

için güzel bir ödünç ayırın. Bugün kendiniz için yaptığınız her hayrı, yarın Allah katında daha 

iyisiyle ve çok daha büyüğü ile bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah’ın 

bağışlaması çok, ikramı boldur.” 

 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Bugün Müzzemmil suresinin 20’inci ayetini okuyacağız, 

Mekke’de nazil olmuş bir ayettir. İlk zamanlar inen ayetlerdendir. Müzzemmil suresi, ilk gelen 

surelerdendir. Şöyle diyor bu ayeti kerime; 

Este'izü Billah. Bismillah. 

“Şüphesiz ki senin Rabbin, gecenin üçte ikilik bir bölümünde kalkanları bilir. (Uykudan kalkmak, kıyam 

yapmak, namaz kılmak. Allah Teala gece ibadetinin detaylarını ilginç bir şekilde aktarıyor bu ayeti 

kerimde) ve yarısında kalkanları da bilir, üçte birinde kalkanları da bilir, seninle birlikte”. Yani Allah 

Resulu ile birlikte geceleri, gecenin üçte ikilik çoğunluğunda, yarısında, üçte birlik çoğunluğunda 

kalkıp kıyam edip, Kuran okuyup, namaz kılanları bilir. 

“Hiç şüphesiz ki gecenin ve gündüzün ölçümlemesi, takdiri, Allah’ın elindedir. Ve O sizin neyle başa 

çıkamayacağınızı da bildi ve sizin tövbenizi kabul etti. O zaman Kuran’dan kolayınıza geleni okuyun.” 

Şöyle anlamak sanki doğru gibi, gece namaza kalkığınızda eğer uzun süreli namaz kılma, Kur’an 

okuma imkanına sahip değilseniz, geceyi uzunca değerlendiremiyorsanız, o zaman kolayınıza gelen 

tarafından okuyarak namazınızı kılın. 

“Ve yine O, sizden hasta olanları bilir, bildi. Ve yine onun dışında yeryüzünde çalışıp, çabalayan 

insanları bildi. Hiç şüphesiz ki Allah’ın fazlından talep etmek üzere, bereketinden talep etmek üzere 
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yeryüzünde çalışıp, çabalayan, faaliyet yapanları bildi. Bir başka durumu daha bildi senin Rabbin. 

Allah yolunda savaşanları. Dolayısı ile ondan kolayınıza geleni okuyun.” Yani burada saymış olduğum 

gruplar hayatta çok büyük zorlukları yaşayan gruplardır. Buna rağmen Allah Teala o dönemlerde dahi 

gece ibadetinin ve namazın, kıyamın, kıraatin önemine vurgu yapacak şekilde bunun analizini yapıyor, 

Allah hepsini biliyor, mazeretlerinizi de biliyor, mazeretleriniz dolayısı ile tövbelerinize de kabul 

ediyor ve ama siz Kuran’dan kolayınıza geleni okuyun, yani minimum sevide de olsa yapın. 

“Namazı ikame edin ve zekatı da vermeye devam edin. Allah’a güzel bir borç vermeye de devam 

edin.” 

Karz-ı haseni Allah Teala, kendisine borç vermek olarak nitelendiriyor, bu insana, insanlar arası ilişkide 

ki fedakarlığa çok büyük bir iltifattır. 

“Siz kendiniz için hayır adına neyi taktim ederseniz Allah katında şüphesiz onu bulursunuz.” 

Burada ilginç bir hayırlar manzumesi sunulmuş bulunuyor arkadaşlar, çok geniş bir yer verilerek 

ibadetler yanında diğer hayırlı işler de sıralanmış. Namazın ikamesi ile zekatın verilmesi ile karz-ı 

hasen yapılması ile alakalı bir hayır konularını Allah Teala işliyor. 

Hiç şüphesiz ki Allah katında çok büyük bir hayır bulursunuz ve büyük bir karşılık, ücret de almış 

olursunuz. 

Allah’a tövbe edin, günahlarınızın bağışlanmasını dileyin, Allah da günahlarınızı bağışlar, merhametini 

bol miktarda üzerinize yayar, diyor. 

Kıymetli arkadaşlar inşallah hepimiz burada ifade edilen güzel kullardan oluruz, teşekkür ediyorum. 

 


