
“EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ”

Bu surede Allah’u Teala, insanlara verdiği bazı nimetleri hatırlatıyor. 
(Ve hedeynahünnecdeyn.)
- Biz ona iki yol işaret ettik. 
(Felaktehamel'akabete) 
Ama o Akabeyi yüklenmedi. (Akabenin sorumluluğunu yüklenmedi) 
“Akabenin ne olduğunu sen bilir misin?” diye bir soruyla Allah’u Teala kendi cevaplama metodunu 
kullanıyor. Böyle söylediği zaman çok önemli bir şeye vurgu yapıyor demektir. Yani Kadir 
suresinde de kadri anlatırken Allah’u Teala yine bu yöntemi kullanıyor. 
(İnna enzelnahü � leyletilkadr.)
- (Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?) diyor ve arkasından kendisi cevap veriyor.
Burada da aynı durum var. Burada kavram; Akabe kavramı. 
“Sen Akabe’nin ne olduğunu bilir misin?”
Bu çok dikkat edilmesi gereken bir işleyiş tarzıdır. Buradaki muhtevaya dikkatinizi çekiyorum. 
Allah’u Teala’nın ortaya koymuş olduğu öncelikler bir Müslümanın hayata bakışındaki en kritik 
noktaları da ifade edecek özelliktedir. 
Birinci sıraya (Fekkü rekabeh) kuralını koymuş. 
Yani özgürlük mücadelesi vermek. Özgürlükten yoksun insanlar için mücadele vermek. Esaretin 
ortadan kaldırılması için mücadele etmektir. 

– Akabe nedir?
Allah’u Teala’nın yönlendirmiş olduğu 1. Konu nedir? 
Dikkat ederseniz başka bir kısım meseleler yok. Tamamıyla insan ve insan özgürlüğüyle alakalı bir 
konuyu bir numaraya yerleştirilmiş. Bu mücadelenin çözülmesi ve ortadan kaldırılması bir 
istikamettir.
Başka?
(Ev ıt'amün � yevmin zi mesğabetin.)
- Ve çok sıkıntılı bir günde yedirmek. 
Burada Allah’u Teala, Akabe diye tanımladığı zor yolun gereklerinden ikincisi; “Sıkıntılı zamanda 
yedirmek” şeklinde ifade ediliyor.
(Yetimen za makrebeh.)
- Yakın olan yetimi, sıkıntılı zamanda yedirmek. Bu yakınlık akraba yakınlığı da olabilir, çevre 
yakınlığı da olabilir. 
(Ev miskinen za metrebeh.)
- Ya da topraktan başka bir şeyi olmayan fakire yardımcı olmak ve onu yedirmek. Yani toprağın 
üzerinde yatmaktan başka bir şey bulamayan kişi demektir bu (za metrebeh).
Bunu yedirmek ve içirmek…
Bunlar zor yol olarak değerlendiriliyor. İnsanoğlu genellikle bunlardan kaçmış, kolay olan yolu 
tercih etmiştir. Ama bunları tercih edenler (Sümme kane minelleziyne amenu) 
- Burada aslında “Sümme” kelime anlamı sonradır. Ancak genellikle “bununla beraber” diye 
anlaşılmıştır. 
(Ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameh.) 
- Sonra iman edenler ve birbirlerine merhameti tavsiye edenler. 
Yani iki şekilde de anlaşılmaya müsaittir.
İman ile hakkın ve sabrın tavsiye edilmesinden önce bile bu kadar mağdur durumda olan insan-
ların özgürlükleri için mücadele etmek gerekir. Arkasından bu kadar sıkıntılı durumda olan 
insanlara yedirmek mecburiyeti gelir. Bu (Felaktehamel'akabeh.) diye birilerinin kaçındığı zorluk-
tur. Ondan sonra da birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmek ve birbirlerine merhameti tavsiye 
etmek gibi bir tavır içerisinde olmak gerekir. 
(Ulaike ashabülmeymeneh)
- İşte bunlar kurtuluşa erecek olanlar, sağdan yana kendilerine hakkaniyet çizgisi çizecek olan 
insanlar anlamındadır. Yani Allah’u Teala’nın kabul ettiği davranışları ortaya koyan insanlardır. 
Arkadaşlar Beled suresi, bu işleyiş tarzı ve bu önceliklendirme meselesi çok ilginçtir ve İslam’ın 
kendisinden dışarıya doğru insanlarla kurmuş olduğu ilişkiler bağlamında yüksek sorumluluğu 
tanımlayan son derece önemli bir mesaj yükü taşımaktadır.
Allah’u Teala’nın övdüğü, beğendiği insanlardan olmak niyazımızla…
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