
“EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ”

Bu surenin girişinde özel vurgular var.
Büründüğü zaman geceye,
Gerçekleştiği zaman gündüze,
Erkeği ve dişiyi Yaradan’a ant olsun.
Sizin ameliniz (çalışmanız, çabanız) ikiye ayrılır. 
Bir grup var ki verir ve duyarlı davranır. Birinci sıraya Allah'u Teala bunu yerleştirmiştir. Yani vermek 
ekonomik anlamda dağıtım olarak algılanmaktadır. Duyarlılık ise genel anlamda Allah’ın sınırları-
na ilişkin duyarlılıktır. 
Ve güzeli tasdik eder. Verir, duyarlı davranır, güzeli tasdik eder. 
O zaman biz ona kolayı da kolaylaştırırız. Önüne çıkan her şeyi ona kolay kılarız. 
Bir başka grup da var ki onlar cimrilik eder ve müstağni davranırlar. Yani hem cimrilik ederler, hem 
de sanki hiçbir kimseye (Allah’a bile) ihtiyaçları yokmuş gibi bir davranış içerisine girerler.
Ve güzeli de yalanlarlar. 

Onlara da zoru kolaylaştırırız. Zoru kolaylaştırmak demek onlar için zorun kolaylaştırılması demek 
değil aslında. Onlar için zorluk yollarını açarız ve işleri zora girer anlamındadır. Tabii fark ettiğiniz 
gibi edebi bir üslup da var surenin başından beri. 
Ve düştüğü zaman onu malı herhangi bir zarardan koruyamaz. İnsan için iki tane temel unsur 
vardır. Mal ve evlat! Yani şeytan insanı Cennetten çıkmaya itecek iknayı bu iki gerekçe ile 
yapmıştır. İnsan olarak bu fıtratımızda iki temel zaaf vardır. Bir tanesi ebediliktir diğeri de melek 
olmak. Şeytan bu iki gerekçe ile insanı ikna etmiştir. Dolayısıyla ebedi olmak için insanoğlu 
gelişen süreç içerisinde mal ve evlada çok büyük bel bağlamıştır. Burada da Allah'u Teala, "İnsan 
düşmeye başladığında onun malı herhangi bir zarardan koruyamaz" şeklinde ifade etmiştir. 
Hidayet bizim üzerimizedir. 
Ahiret de, öncesi de sonrası da bize aittir. 
Allah'u Teala sizi alev saçan ateşe karşı uyardım. 
Oraya şaki (eşkıyalar) dışında kimse girmeyecek. 
Öyle ki o yalanladı ve yüz çevirdi. 
Ama duyarlı (muttaki) davrananlar kendilerini kurtardılar. Kim bunlar?
Malını verdik ve kendisini tezkiye etti. Yani bu tezkiye etmenin de en önemli dayanaklarından bir 
tanesi bu paylaşım düşüncesi ve uygulamasıdır. 
Yani hiç kimseye Allah'u Teala'nın katında karşılığı verilmeyecek bir bedel yoktur. 
Allah'u Teala sadece kendi rızasına dönük bir şekilde hareket edenlere bu karşılığı verecektir. 
Ve insanlar bundan kesinlikle razı olacaklardır. Yani Allah'u Teala çok iyi bir karşılık verecektir.
Allah, hepimizi bu sınıfta eylesin inşallah.
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اَل�ذي يُْؤ® َمالَُه يَتَزَ»�
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ٰ́ َولََسْوَف يَْر
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