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BAKARA SURESİ – 42-43-44 

(Bakara 2/42) 

ونَ  لَُم َعْ ُْم ت ت َنْ أ َحقَّ َو وا الْ ُُم ت َْك ت ِل َو اِط بَ الْ َحقَّ بِ وا الْ بِسُ َلْ ََل ت   َو
Hakkı, bâtıl kılığına sokmayın; bile bile hakkı gizlemeyin!  

(Bakara 2/43 ) 

ينَ  ِع اِك َع الرَّ عُوا َم كَ اْر َ َو اة كَ ُوا الزَّ آت َ َو ة ََل وا الصَّ يُم َقِ أ   َو

Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin!  

 (Bakara 2/44 ) 

 اَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِر ِ َوتَْنَسْوَن اَْنفَُسُكْم َواَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَبَۜ اَفَََل تَْعِقلُونَ 
İnsanlara iyi olmayı emredip kendinizi unutuyorsunuz, öyle mi? Bir de Kitab’ı (Tevrat’ı) 

okuyorsunuz. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?  

Euzubillahi mineşşeytânirracim. Bismillahirrahmanirrahim 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Bugün Bakara suresi 42-43-44 ‘üncü ayeti kerimelerini okuyacağız.  

Hakka batıl elbisesi giydirmeyin diyor, Allah Teala ve bilerek hakkı kesinlikle gizlemeyin. Bu 

durum maalesef insanların çok kullandıkları bir metot olabiliyor. İnsanlar kendi menfaatlerini 

korumak için, yaşanan olayları kendi menfaatlerine yönlendirmek için, hakkı batılla 

karıştırmayı yapıyorlar. Hakka batıl kıyafet giydiriyorlar ve gerçeğin algısını değiştiriyorlar, 

kendi menfaatlerine uygun olacak hale dönüştürüyorlar. Allah Teala bu duruma karşı direkt 

olarak açık talimatlar ile yasaklıyor. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın, diyor. 

“Namazı ikame edin, zekatı da verin, rüku edenler ile beraber sizler de rüku edin!.” 

Arkadaşlar burada bu ifadeleri belki diğer derslerde değerlendirmiş olabiliriz. Namaz ve zekat 

kavramsal anlamda kullanılarak büyük bir arkaplanı ifade ediyor diye yorumlamak doğru olur 

diye düşünüyoruz. Yani hem gerçek anlamda namaz ve zekatı emrediyor, hem de mecazi bir 

kapsam ifade ediliyor. Mecazi anlamda Allah’a karşı kulluk görevlerimizin tamamını “salat” 

kelimesi ile ifade ediyor, topluma karşı sosyo-ekonomik sorumluluklarımızın tamamını da 
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“zekat” kelimesi ifade ediyor. Dolayısı ile hem Allah’a karşı kulluk görevlerinizi ikame edin, tam 

olarak hakkını vererek yerine getirin, hem de topluma karşı ekonomik görevlerinizi tam olarak 

yerine getirin, diyor Allah Teala. 

Bu görevleri topluluk halinde yerine getirin, diyor Allah. Burada secde ifade edilmemiş, rüku 

ifade edilmiş.  Rüku edenler ile birlikte siz de rüku edin ifadesi, Allah’a karşı görevlerini yerine 

getiren insanlar ile birlikte sizde o topluluk içerisinde bulunarak görevlerinizi yerine getirin, 

yani aynı zamanda cemaat halinde görevlerinizi yerine getirin diyor şeklinde yorumluyoruz.  

“İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz ve kendinizi unutuyor musunuz”, bu özellik de yine insanların 

önemli bir kısmının sorunudur. Dışarıya karşı son derece haktan görünür ve insanlara hakkı 

tavsiye eder, iyilikleri tavsiye eder, güzellikleri tavsiye eder ama kendi yapmaya sıra geldiği 

zaman onu unutur. Bu yanlış anlayışı Allah Teala, işte burada kesin bir yargı ile önümüze 

koyuyor. İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz, kendiniz kendinizi unutuyor musunuz?  

“Üstelik kitabı okuduğunuz halde” böyle mi yapıyorsunuz? 

Neden aklınızı kullanmıyorsunuz, bu akılsızlık nedendir? diye sitemini yapıyor, Allah Teala. 

Bu ifade özel olarak, Hz. Peygamber dönemindeki kitap ehli olan İsrailoğulları’nın ileri 

gelenlerini kastettiğini biliyoruz. Ama sebebin bu şekilde hususi olması anlamın umumi 

olmasına mani değildir, bu genel kuraldır. Dolayısı ile hepimizi ilgilendiren bir talimattır bu. 

İnşallah hepimiz dersimizi alırız ve burada ifade edildiği gibi hakkı hak ortaya koymayı beceririz, 

asla hakkı gizlemeyiz.  

İnşallah bizler de namazı ve zekatı tam olarak yerine getirme görevini yaparız ve bunu toplu 

bir şekilde yapmaya özen gösteririz. Başkalarına yaptığımız iyilik bizde aynı şekilde icra ederiz. 

Tıpkı kitapta öğretildiği gibi.  

Bu şekilde tutarlı davranmak, aynı zamanda aklı doğru kullanmak anlamına gelir.  

Allah Teala’nın istediği şekilde görevlerimizi yerine getirmeyi ve aklımızı en güzel ve doğru 

şekilde kullanmayı hepimize nasip etsin.  

Teşekkür ediyorum. 

 


