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(Bakara 2/177) 
ِ َواْلیَوْ  ِم لَْیَس اْلبِرَّ اَْن تَُولُّوا ُوُجوَھُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوٰلِكنَّ اْلبِرَّ َمْن ٰاَمَن بِا�ّٰ

ِخِر َواْلَمٰلٓئَِكِة  َنۚ َوٰاتَى اْلَماَل َعٰلى ُحبِّ۪ھ ذَِوي اْلقُْرٰبى َواْلیَتَاٰمى اْالٰ َواْلِكتَاِب َوالنَّبِیّ۪
ٰكوةَۚ  ٰلوةَ َوٰاتَى الزَّ قَاِبۚ َواَقَاَم الصَّ ائِ۪لیَن َوفِي الّرِ َواْلَمَسا۪كیَن َواْبَن السَّ۪بیِل َوالسَّٓ

ابِ  اِء َو۪حیَن اْلبَأِْسۜ اُ۬وٰلٓئَِك َواْلُموفُوَن بِعَْھِدِھْم اِذَا َعاَھدُوۚا َوالصَّ رَّٓ اِء َوالضَّ ۪ریَن فِي اْلبَأَْسٓ
 الَّ۪ذیَن َصدَقُوۜا َواُ۬وٰلٓئَِك ُھُم اْلُمتَّقُونَ 

Erdemli[1*] olmak, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Erdemli olan; Allah’a, 
ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen kişidir[2*]. Böyle bir kişi, 
sevmesine rağmen malını, kendine yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolculara, 
isteyenlere ve bir de boyunduruk altındakiler(i kurtarmak) için verir[3*]. Namazı düzgün ve 
sürekli kılar, zekâtı verir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman yükümlülüklerini yerine getirirler. 
Maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara, bir de ani baskınlara karşı dirençli bulunurlar. İşte özü 
sözü doğru olanlar bunlardır. Müttakiler / yanlışlardan sakınanlar bunlardır. 
 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Allah nasip ederse bugün Bakara Suresi’nin 177. ayeti kerimesini okuyacağız. Bu azıcık uzun 
bir ayeti kerime ama sanki Kuran ı Kerim’in özeti gibi, İslam’ın yüklemiş olduğu 
mükellefiyetleri bünyesinde toparlamış gibi bir mahiyeti bulunuyor.  

Esteuzubillah bismillah, 

Diyor ki Allah Teala, “yüzünüzü doğuya ya da batıya dönmeniz gerçek anlamda birr değildir,” 
yani mutlak anlamda kulluğun karşılığı bir kısım şekillerden ibaret değildir, birr kavramı özel 
bir kavramdır, özel bir deyimdir, Kuran ı Kerimde birden fazla yerde geçiyor, burada bu 
şekilde kullanılmış olması çok anlamlıdır. Peki nedir bu birr Allah Teala’nın birr dediği 
konuların içeriğinde neler var? 

“Lakin birr, Allah’a iman etmendir, ahiret gününe iman etmendir, meleklere iman etmendir, 
kitaplara iman etmendir, Peygamberlere iman etmendir,” 

Bu ayeti kerimede gördüğünüz gibi arkadaşlar Allah Teala aslında bizi şu anda imanın şartları 
diye sayılan altı şartı, burada beş olarak sıralıyor. Yani bunların içerisinde kadere iman 
konusu yer almıyor. Bu beş başlığı Allah Teala saymış; Allah’a, ahiret gününe, meleklere, 
kitaplara ve Peygamberlere iman şeklinde. 

Bu birr kavramının içinde başka neler var? Yani başka kimler birr sahibidir? 

“Malı ona olan sevgine rağmen vermendir,” 
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Arkadaşlar İman konusundan hemen sonra paylaşım ile alakalı bir mükellefiyet geliyor, İslam 
böyle bir şey. Yani İslam’ın teorik, sadece fantastik, sadece inançtan ibaret bir yapı 
olmadığının çok açık işaretlerinden bir tanesidir bu ifade tarzı, iman konusunu işleyip hemen 
paylaşım konusuna sırayı getiriyor, malı ona olan sevgine rağmen vermendir, diyor. Peki 
kimlere verilecek bu mal. Onlar da sayılıyor: “Yakınlara, akrabaya, yetimlere, fakirlere, yolda 
kalmış olanlara, dilenenlere ve özgürlük yoksunlarına.”  

Bu şekilde bir kısım sınıfları saymış Allah Teala, bu sınıfların sayılmış olması aslında toplumda 
fark ettiğiniz gibi mağdur, sıkıntı içerisinde, yokluk içerisinde ve özgürlük mücadelesi 
içerisinde bulunan grupları tanımlamak anlamına gelmektedir. Yani bu paylaşımı bu gruplara 
yapmak birr için şarttır. Gerçek anlamda birr böyle bir şeydir, öyle sadece inandık deyip 
kenara çekilmek değildir. Peki başka neler var bu birr sorumluluğu içerisinde? 

“Namazı tam olarak ikama etmek ve zekatı eksiksiz yerine getirmektir.”  Malı vermekten 
bahsettikten sonra tekrar bu bölümde Allah Teala, zekatı ilave etmiş.  

Bunlar dışında birr kapsamı içine alınan insani özellikler nelerdir?  

“Söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirmektir. Onlar, söz verdikleri zaman sözlerini yerine 
getirirler”.  

“Kötü durumlara karşı, sıkıntılı durumlara karşı, zarar oluşturacak pozisyonlara karşı sabır 
gösterirler ve zor zamanlarda da direniş gösterirler.” 

“İşte sadakat gösterenler bunlardır ve duyarlı olanlarda bunlardır.” Dolayısı ile birr sahipleri 
bunlardır. 

Allah Teala’nın özlü müminler olarak tanımladıkları bu özellikleri taşıyanlardır. Yoksa konu 
sadece sağa sola dönmek, bir tarafa yönelmek, bu kıyafeti giymek vs. gibi şekilsel 
meselelerden ibaret değildir, diyor Allah Teala. 

Rabbim bu konuları iyi anlamayı, iyi idrak etmeyi, iyi analiz etmeyi ve onlara samimiyetle 
sarılarak icra etmeyi hepimize nasip etsin, inşallah. 

Teşekkür ederim.  

 

 

 


