
“EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ”

Kur'an-ı Kerim, içinde şüphe olmayan bir kitaptır. 
Allah'u Teala burada Kuran-ı Kerim'ın içinde şüpheye yer olmadığını ifade ediyor. Kaynağı,  geliş 
sistemi ve geldikten sonra vermiş olduğu bilgilerin tutarlılığıyla alakalı herhangi bir şüpheye yer 
yoktur. Kur'an-ı Kerim'i tam olarak alır, algılar ve hayatınıza uygularsanız şüphesiz bir şekilde 
sonunda mutlak anlamda bir ödül vardır. 
Muttakiler yani duyarlı insanlar için bu bir rehberdir. Bu ilginç bir kavramdır. Aslında Müslüman 
olmayanlardan İslam'ı seçenlerin de böyle bir duyarlılığa sahip olması gibi bir yoruma bizi 
götürmektedir. Yani bu kadar gayrimüslim içerisinde kimler Müslüman oluyor? O insanlar biraz 
incelendiğinde gayrimüslim hayatı yaşarken de bir duyarlılıkla hayata baktıkları anlaşılıyor. 
Çevrelerine, hakkaniyete, canlılara vb. karşı duyarlı... Ve o insanlara bir gün bu hidayet de nasip 
oluyor. Ama İslam çerçevesinde meseleye baktığımızda duyarlı, Allah'ın sınırlarına itina gösteren 
insanlar yani muttakiler için bir hidayet rehberidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den tam olarak 
istifade etmek için böyle bir duyarlılığa da ihtiyaç vardır. Eğer istifade etmek istiyorsanız önce 
duyarlı olun, ondan sonra işin içerisine girme imkanına sahip olacaksınız. 
Bu muttakiler kimlerdir? Allah'u Teala onları da tanımlıyor. 
Onlar gaybda olduğu halde bir iman sahibidirler. Allah'a iman ederler. Salat'ı ikame ederler ve 
kendilerine verdiklerimizden infak ederler. Buradaki 3 dinamik aslında İslam'ı inancı, ameli ve 
sosyal sorumluluk göreviyle tam olarak tanımlayan 3 dinamiktir. Gayba iman, salatı ikame ve 
kendisine verilenden Allah rızası için harcama yapmak... Din budur. Bu 3 başlık altında dini topar-
lamak ve icra etmek mümkündür. Allah'u Teala da bu maksatla olsa gerektir ki birkaç yerde bize 
bunu bu şekilde biraz daha farklı kelimelerle de olsa aktarmaktadır. 
Ve yine onlar sana ve senden önce indirilene iman ederler. Onlar ahirete de yakini olarak iman 
edenlerdir.  İman ile bu konu tamamlanmış oluyor. Allah, kurtuluşu bize bu şekilde de müjdelemiş 
oluyor. 
Rabbim hepimize bu şekilde bir İslami anlayış ve yaşayış ortaya koymamızı nasip etsin inşallah. 
Amin.

آلٓمۚ
ٰذلَِك اْلِكتَاُب َال َرْیَبۚۛ ۪فیِھۚۛ ھًُدى لِْلُمتَّ۪قیَنۙ
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