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(Şura 42/12) 

ٍء َع۪ليم   ِدُرُۜ اِنَّهُ بُِكل ِ َشيا اُء َويَقا َق ِلَمنا يََشَٓ زا ِضِۚ يَباُسُط الر ِ َرا  لَهُ َمقَا۪ليدُ السَّٰمَواِت َواْلا

Göklerin ve yerin anahtarları O’nun elindedir. O, gerek gördüğü kişinin önüne rızkı yayar kimine 

de belli bir ölçüye göre verir. Her şeyi bilen O’dur. 

 

(Şura 42/19) 

اُءِۚ َوهَُو الاقَِويُّ الاعَ۪زيُز   ُزُق َمنا يََشَٓ ُ لَ۪طيف  بِِعبَاِد۪ه يَرا  ّللََاه
Allah, kullarına karşı latîftir (işlerini derinden derine yapar / en ince detayına kadar düzenler). O, 

tercihini doğru yapanı rızıklandırır. Daima güçlü ve üstün olan O’dur. 

 

(Şura 42/27) 

ِض  َرا ا فِي اْلا َق ِلِعبَاِد۪ه لَبَغَوا زا ُ الر ِ اُءُۜ اِنَّهُ بِِعبَاِد۪ه َولَوا بََسَط ّللَاه ُل بِقَدٍَر َما يََشَٓ َوٰلِكنا يُنَز ِ

 َخ۪بير  بَ۪صير  
Allah, rızkı kullarının önüne serseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ancak o, rızkı kullarına 

belirlediği ölçüde indirir. O her şeyin içyüzünü bilir ve her şeyi görür. 

 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Euzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 

Şura suresinden okuyoruz, 12’inci ayet: 

Allah Teala şöyle buyuruyor; 

Este'izü Billah. 

“Göklerin ve yerin anahtarları onun elindedir.” Burada böyle ilginç bir metafor kullanmış, Allah 

Teala. Göklerin ve yeryüzünün bir kilitli yapısı olduğu, anahtarların da kendi elinde olduğu ifade 

edilmiş. O, dilediği kimseler için rızkı genişletir ya da daraltır. Yani göklerde ve yeryüzünde rızkı 

yaratmıştır ama sere serpe, rastgele, kontrolsüz bir dağılım yapmamıştır. Orada yaratılan 

rızıklar için bir kilit vardır. Yeryüzünde ve göklerdeki rızka erişmek için bir kilit vardır, o kilidin 

anahtarı Allah Teala’nın elindedir, O da bunu dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Hiç 

şüphesiz ki O, her şeyi bilir. Her şeyi bilmesi dolayısı ile kime hangi rızkı nasıl genişleteceğini, 

niçin genişleteceğini de en iyi bilen O’dur.  

Bu genişletme, daraltma kararı insanların durumundan vareste olarak devreye girmemektedir. 

Öyle anlaşılıyor ki Allah Teala, insanlar ile ilgili her şeyi bildiğinden dolayı, onlar ile alakalı rızkı 



onların durumuna göre genişletme ya da daraltma kararını verme yetkisini elinde tutmaya 

devam ediyor.  

19’uncu ayette; 

“Allah, kullarının bütün inceliklerini bilir. Kullarına karşı çok incelikli bir şekilde yaklaşır. Ve 

dilediğini rızıklandırır.” Denilmektedir. Bu letafet dolayısı ile bu incelik dolayısı ile kulların 

içerisinde bulunduğu hali, ihtiyacı, değerlendirme kapasitesini, performansı çok iyi 

ölçtüğünden dolayı, Allah Teala rızkı da buna uygun şekilde verir. “Hiç şüphesiz ki O, çok 

güçlüdür ve izzet sahibidir.” Yani O’na rızık dağıtımında iradesi hilafına herhangi bir dayatma 

yapacak bir başka güç yoktur. Ama o dilediğine dilediği kadar uygulama konusunda yetki 

sahibidir. Yetkisi de kendindendir. 

Şura 27’nci ayeti kerime: 

“Eğer Allah kullar için rızkı çok genişletmiş olsaydı, onlar yeryüzünde taşkınlık, sapkınlık 

yaparlardı.” Bu da rızık ilişkisinin ilginç bir tarafı, çok fazla geniş rızkı vermemiş olmasının böyle 

bir arka plan izahı var. 

Lakin o dilediği ölçüde onu indirmeye devam ediyor. Yani rızkın miktar ayarlamasının tamamını 

Allah Teala’nın kendisi yapıyor. Bunu mütemadiyen bir sistem şeklinde devreye sokuyor. Bu 

yönetme işini ve rızık yaratma işini mütemadiyen yapmaya devam ediyor. 

Hiç şüphesiz ki O, kullarını çok iyi bilendir ve onları çok iyi görendir. Yani hangi kula ne rızık 

geldi ve o kul ne reaksiyon gösterdi, ne tepki verdi, rızkı nasıl değerlendirdi. Bunların tüm 

detaylarından haberdardır ve uygulamaların bütün boyutlarını görür. 

Rabbim hepimize hayırlı rızıklar versin, taşıyabileceğimiz rızıklar versin, kendi rızasına uygun 

bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir imkan sahibi olmayı cümlemize nasip etsin inşallah. 

Amin. 

 

 

 

 

 

 


