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YARDIMLAŞMA 

İslâmiyet bir yardımlaşma dinidir. İslâmiyet'ten önce de sonra da hiç 

bir din ve fikir sistemi onun kadar bu konuya eğilmemiş, yardım anlayışı ve 

bu anlayışın uygulanışını bu kadar geniş boyutlara ulaştıramamıştır. 

Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerîm'de;  

ِْفيْال حََْْاُهمْ  َْم۪عيَشتَُهم  َنُهم  َناْبَي  ُنَْقَسم  ْنَح  َمَتَْرب َِكَۜ ِسُموَنَْرح  ٍضْيَق  َقْبَع  َْفو  َضُهم  َناْبَع  ن َياَْوَرَفع  ُ ٰيوِةْالد 
َمُعونَْ اْيَج  َ ٌرِْمم  َمُتَْرب َِكَْخي  َوَرح  ًّاَْۜ ِري  ضًاُْسخ  ْبَع  ُضُهم   َدَرَجاٍتْلَِيت َِخَذْبَع 

"Rabbinin rahmetini onlar mı bölüyorlar? Dünya hayatında insanların 

geçimlerini aralarında dağıtan biziz. Birini diğerine iş gördürmesi için kimini 

kiminden zengin kıldık. Rabbinin rahmeti onların topladıkları yığınlardan 

hayırlıdır" buyurmuştur. (Zuhruf, 43/32). 

Kur'an-ı Kerîm'den öğrendiğimiz bu gerçeği, her birimiz günlük 

hayatımızda da görmekteyiz. İnsanlık tarihi boyunca olduğu gibi bugün de 

hiçbir toplumda, ortak bir hayat ve geleceği paylaşan insanlar aynı düzeyde 

değildir. Zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini, erkeği kadını... ile insan toplulukları 

hem bir tezat, hem bir âhenk meydana getirmektedirler. Tabiattaki bu 

başkalık, bu tezat bir hareketin kaynağını oluşturuyor ki, buna, "hayat" 

diyoruz.  

Yaratılıştan gelen farklılıkla hayatın içinde yoğrulan insanlar 

muhakkak birbirlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Pek çok ve değişik konuda 

zengin fakire, güçlü zayıfa başvurmak zorunda kalmaktadır. Hiç bir zengin, 

"Benim kimseye ihtiyacım yoktur" diyemez. Çünkü servetini çalıştırdığı 

insanların gücü ile kazanır; "Benim param var, kimi istersem çalıştırırım" 

demesi bu gerçeği değiştirmez. Zira, kimi çalıştırıyorsa ona muhtaç oluyor 

demektir.  

Ne tarafa bakarsak bakalım bütün sosyal ilişkilerde böyle durumlarda 

karşılaşırız. Bütün insanların ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, 

fikrine muhtaç olduğunu görürüz. Onun için Zen merde, civan pîre, kemân 

tîre muhtaç, Ebnây-ı beşer, hâsılı birbirine muhtaç (Yâni, kadın erkeğe, genç 

ihtiyara, yay oka muhtaç. Kısacası insanlar birbirine muhtaç) demişlerdir. 
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İnsanların böyle birbirine muhtaç olmaları, karşılıklı olarak 

yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yardımlaşma, toplum 

hâlinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkaları ile yaşamak, hem 

yardıma ihtiyaç duymamak imkânsızdır. Bunun için İslâmiyet 

yardımlaşmayı, bütün maddî ve mânevî hayatımızı kapsayacak şekilde en 

geniş sınırları ile ele almış ve dinî-ahlâkî bir görev olarak ortaya koymuştur. 

Kur'an-ı Kerîm'in pek çok âyetinde bu konuya temas edilerek, müslümanlar 

yardımlaşmaya teşvik edilmiştir.  

Hz. Peygamber de sayısız hadislerinde maddî ve mânevî yardımın 

insan hayatındaki önemini dile getirmiştir. 

Cenab-ı Hak;  

َوانِْ ِث ِمَْوال ُعد  وىَْوََلْتََعاَونُواَْعلَىْاَل  َْوالت َق   َوتََعاَونُواَْعلَىْال ِبر ِ
"iyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın; günah ve 

düşmanlıkta yardımlaşmayın" (Maide, 5/2), buyuruyor. Zekât vermekten, tatlı 

söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamına alındığını 

düşünürsek, dinimizin yardımlaşma sınırını ne kadar geniş tuttuğunu daha 

iyi kavrarız. 

Yardım anlayışının özünde fedâkârlık vardır. Maldan sevgiye kadar her 

şeyin bir başkasına verilmesi söz konusudur. Bu verme işi bazen, zekât ve 

fitrede olduğu gibi mecbûri olsa da, çoğu zaman tamamen isteğe bağlıdır. 

Yine zekât belli bir miktarda alındığı halde sadakanın sınırı yoktur; dileyen 

dilediği kadar verir. Böylece müslümanlar arasında en geniş mânâda 

yardımlaşma yapılır. Bu maddî yardımın dışında, müslümanlar başkalarına 

söz ve davranışları ile de iyilik yapmak, onlara sevgi ile bağlanmak 

zorundadırlar. Bu da onların görevidir. 

Hiçbir iyilikte bulunamayan bir müslüman, eli ve dili ile başkalarına 

zarar vermemesi bile iyilik (sadaka) sayılmıştır. 
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Değerli Mü’minler! 

Hiç şüphesiz yardımlaşmanın fert ve toplum hayatında pek çok 

faydası vardır. Buna göre: 

1. Yardım yapmakla yoksullar korunmuş olur. Onların maddi 

ihtiyaçlarının giderilmesi ile fenalık yapmaları önlenir. Çünkü fakirlik ve açlık, 

zayıf karakterli insanları çoğu zaman kötülüğe sürükler; hırsızlık yaptırır; 

haksızlığa iter. 

2. Yardım yapanla yapılan arasında sevgi ve ülfet doğar. Yardım 

yapılarak topluma kazandırılan kişiler kin, hased, düşmanlık gibi kötü 

duygulardan kurtulur; zenginlerin mallarında gözü olmaz. Çünkü onların, 

fakirin hakkını verdiklerini, dinin emirlerine uyarak en geniş ölçüde yardım 

ellerini çevrelerindeki insanlara uzattıklarını bilirler. 

3. Peygamber Efendimiz (s.a.s);  

لَى. ف  ُ ٌرِْمَنْال َيِدْالس   َوال َيُدْال ُعل َياَْخي 
"Veren el alan elden üstündür" buyurmuştur.(Müslim, Zekat 97, (1036); 

Tirmizî, Zühd 32(2344).)  

Böylece müslümanlara, yardım edilen değil yardım eden kişi 

olmalarının daha iyi olduğunu bildirmiştir. Sıkıntı ve darlık zamanlarında 

müslüman kardeşlerinden yardım, anlayış ve sevgi görenler, sıkıntılarını 

atlatınca çalışıp kazanmaya, alan değil veren kişiler olmaya bakacaklar. 

Böylece toplumda bir fazilet yarışı başlayacaktır. 

4. Zekât, sadaka ve diğer maddî yardımlar, müslümanların güçlü 

olmalarında, birlik ve beraberlik içinde bulunmalarında en büyük etken 

olacaktır. Bir aç ile bir tokun aynı safta sevgi ve kardeşlik duyguları ile 

yanyana bulunabileceklerini düşünmek biraz zordur. Yardımlaşma, 

zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu kapatacağı gibi aralarında bir sevgi 

ve saygı bağının kurulmasına da sebep olur. 

5. Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü 

olur; zenginlik ve refah artar, fakirlik azalır, dinimizin hoş görmediği 

dilencilik ortadan kalkar; hırsızlık ve dolandırıcılık gibi harâmların işlenmesi 

en alt düzeye iner. 
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Aziz Mü’minler! 

Yardımlaşma maddi olabilir, manevi olabilir.  

1. Maddî yardım: 

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:  

ْ َ َْان  لَم  ْتَع  ََْالَم  ْدُوِنْْالل ٰ ِْمن  ِضَْوَمالَُكم  َر  مَواِتَْواَل  َ ِْلَهُُْمل ُكْالس  َْوََلْنَصيرٍْْالل ٰ َْولِى ٍ ِمن   

"Bilmez misiniz ki, göklerin ve yerin saltanatı Allah'ındır ve sizin için 

Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur" (Bakara, 2/107); 

ِْ ِضْوََْْولِل ٰ َر  مَواِتَْواَل  َ ُُْْمل ُكْالس  ٍءْقَديرٌْْالل ٰ َْشى  ِ َعلىُْكل   

"Göklerin ve yerin mülkü (bütün hazineleri)Allah'ındır. Allah, her şeye 

hakkiyle kâdirdir" (Âl-i İmrân, 3/189); 

Bu ve benzeri pek çok âyetten de anlaşılacağı gibi evrende 

gördüğümüz her şeyin gerçek sahibi Allah Teâlâ'dır. Fakat, Cenab-ı Hak, 

yerde ve gökte bulunan bütün varlıkların, yüce katından bir lütuf ve 

bağışlama olarak, insanların hizmetine verildiğini başka âyet-i kerimelerde 

beyan buyurmuştur: 

ْفىْ َ هُِْان  ًّاِْمن  ِضَْجميع َر  مَواِتَْوَماِْفىْاَل  َ َْماِْفىالس  َرْلَُكم  َ َُروَنْْٰذلَِكَْوَسخ  ٍمْيَتََفك  ََليَاٍتْلَِقو   

"Bir de göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini (Allah) kendi katından 

sizin hizmetinize bağışladı. Şüphesiz ki bunda, düşünecek bir kavim için ibretler 

vardır" (Câsiye, 45/13). 

Varlığın gerçek sahibi olan Allah Teâlâ, bunu, kullarından dilediğine 

verip dilediğinden alacağını da şöyle açıklamıştır: 

ْتََش ْْقُِلْ تِيْال ُمل َكَْمن  َْمالَِكْال ُمل ِكْتُؤ  َ ْتََش ْاالل ُٰهم  ن  َ ِزُعْال ُمل َكِْمم  ْتََش ْاُءَْوتَن  َْمن  ُ َوتُِعز  ْتََش ْاُءُْۘ َْمن  ُ ُءَْۜاُءَْوتُِذل 
ٍءْقَ۪ديرٌْ َْشي  ِ ِان ََكَْعٰلىُْكل  ُرَْۜ  بَِيِدَكْال َخي 

"Râsûlüm, Şöyle de: Ey mülkün sahibi Allahım! Sen dilediğine mülkü 

verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini aziz edersin, dilediğini de 

zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kâdirsin" (Âl-i 

İmrân, 3/26). 
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Ayrıca, Allah Teâlâ, kendilerine mal ve mülk verdiği insanları başıboş 

bırakmamış, onlara malları ile ilgili bazı sorumluluklar yüklemiş ve görevler 

vermiştir. 

ُروِمْ ائِِلَْوال َمح  َ ْلِلس  ٌ َْحق  َوالِِهم   َوفىَْام 

"Onların mallarında dilencinin ve (iffetinden dolayı durumunu 

açıklamayan) yoksulun bir hakkı vardır" (Zariyât, 51/19); 

ْيُنْ َْال َ۪ذينَْ نَاُهم  َْرَزق  ا َ َْوِمم  ٰلوَة َ ْالص  َْويُ۪قيُموَن ِب ْبِال َغي  ِمنُوَن ْيُؤ  ْبَِمْ َْوال َ۪ذينَْْ﴾﴿ِفُقوَنَۙ ِمنُوَن َْوَم ْْايُؤ  َك ِْالَي  ْْااُن ِزَل ِلَكَۚ َْقب  ِْمن  اُن ِزَل
ْيُوِقنُوَنَْۜ ِٰخَرِةُْهم  ِلُحوَنْْاُ۬وٰل ِئَكْْ﴾﴿َوبِاَل  َْواُ۬وٰل ِئَكُْهُمْال ُمف  َْرب ِِهم  ْْ﴾﴿َعٰلىُْهدًّىِْمن 

"O kimseler ki, gayba inanırlar, namazı gereği gibi kılarlar ve kendilerine 

verdiğimiz rızıklardan infak ederler (başkalarına verir ve yedirirler)..İşte böyle 

kimseler, Rablerinden olan doğru yol ve hidâyet üzeredirler ve bunlar azabdan 

kurtulup sevâba erenlerdir" (el-Bakara, 2/3,5), âyetlerinde bu sorumluluk ve 

görevlerin; Allah'tan (c.c) bir emânet olarak verilen mallardan bir kısmının 

başkalarına verilmesi olduğunu anlıyoruz. Bunun kime, nasıl ve ne ölçüde 

verileceği ise Kur'an-ı Kerîm'de iki yüze yakın âyet-i kerimede açıklanmıştır. 

Dikkat edilerse, bu âyet-i kerimede iman ve namazdan hemen sonra 

Cenab-ı Hakk "infak etmeyi" emretmiştir. "İnfak "Allah'ın (cc) verdiği malın 

meşrû bir şekilde elden çıkarılması, başkalarına verilmesi" demektir.  

Kur'an'ın pek çok yerinde:  

ٰكوَةَْْوَا۪قيُموا َ ٰلوَةَْوٰاتُواْالز  َ الص   

"Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin..." (Bakara,2/43, 83,110; 

Nisâ,4/77) emri vardır.  

İslâmiyet'te en mühim ibadet namazdır. Müslümanlara namazdan 

hemen sonra zekât vermelerinin emredilmiş olması, zekâtın, bir ibadet 

olarak dinimizde ne büyük bir yeri olduğunu gösterir. Dinin iman ile temeli 

atılıp namaz ile direği dikildikten sonra, geçilecek mühim bir geçidi vardır ki, 

zekât, o geçidi geçirecek bir köprü olarak yapılacaktır. 
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Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: 

ٍُْْسَْرِضَيْنَْأَْْنْ عَْ ِْقَاَلَْرُسوُلْ:ْالَْقَْْهَُْعنْ الل ٰ ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  َصل َىْالل ٰ  

ِجُعْاث نَاِنَْويَب َقىَْواِحٌدْ، لُهُْ،َْوَمالُهُْ،َْوَعَملُهُْ،َْفَير  ِرِهْثاَلثَةٌْ:ْأَه   يَت َبُعْال َمي َِتِْإلَىَْقب 

ِجعُْْ لُهَُْوَمالُهُْ،َْويَب َقىَْعَملُهُْْيَر  ْأَه  . 

 

"Üç şey ölünün arkasından mezara kadar gider: Âilesi, malı ve ameli. 

Bunlardan ikisi geri döner, birisi kalır. Dönenler âilesi ile malı, kalan da amelidir" 

(Buhârî, Rikak 42; Müslim, Zühd 5, (2960); Tirmizî, Zühd 46, (2380).] 

Dünyada kalacak olan malımızın, Allah'ın emrine göre kullanılması ve 

harcanması önemli bir iştir. Çünkü bu harcama ile, âhirete uzanan geçide 

sağlam bir köprü kurma imkânı elde edilecektir. 

Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerîm'de:  

تَِبُقوا َراِتَْْفاس  ال َخي   

"Hayır ve iyilik yapmak hususunda birbirinizle yarışınız" (el-Bakara, 

2/148) buyuruyor.  

Hayır ve iyilik mal, el ve dil ile yapılır. Yapılacak bütün bu iyiliklerin 

adı "sadaka"dır, ve Peygamberimiz (sav); 

َُْْرِضَيُْحَذي َفَةْْنْ ـْوعَْ  ِْقَاَلَْرُسوُلْ:ْالَْقَْْهَُْعنْ الل ٰ ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  َْصل َىْالل ٰ  

ُروٍفَْصَدَقةٌ.ْ َْمع  ُ  كل 
"Her iyi iş sadakadır" (Buhârî, Edeb 33; Müslim, Zekât 52, (1005); Ebu Dâvud, 

Edeb 68, (4947); Tirmizî, Birr 45, (1971).) buyurmuştur. 

Mal ile yapılacak iyilik ve yardımın başında zekât gelir. 
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َْبَِماْتََْْوَا۪قيُموا ْالل ٰ َ َِْۜان  ِ َدْالل ٰ ٍرْتَِجُدوهُِْعن  َْخي  ِْمن  ُمواَِْلَن ُفِسكُم  َوَماْتَُقد ِ ٰكوَةَْۜ َ ٰلوَةَْوٰاتُواْالز  َ َملُوَنْبَ۪صيٌرْالص  ع   

"Namazı gereği gibi kılın, zekatı verin ve hayır işlerinden nefisleriniz için 

önden her ne gönderirseniz, Allah katında onun sevabını bulursunuz. Şüphesiz 

Allah, bütün yaptıklarınızı görücü ve kararlığını vericidir" (Bakara, 2/110). 

Zekât, mal ile yapılacak mecbûri bir yardım şeklidir. Fakat mal ile 

yapılacak yardım zekâttan ibaret değildir. Müslümanlara, ihtiyaçlarından 

fazla olan mallarından başkalarına vermeleri emir ve tavsiye edilmiştir.  

Nitekim Allah Teâlâ buyuruyor ki: 

َسْ ِْقَبَلْال مَْْلَي  ْتَُول ُواُْوُجوَهُكم  َْان  َ ِٰخِرَْوال َمٰل ِئَكِةْال ِبر  ِمْاَل  َِْوال َيو  ْٰاَمَنْبِالل ٰ َْمن  َ ْال ِبر  َ ِرِبَْوٰلِكن  ِرِقَْوال َمغ  ش 
ٰبىَْوال َيتَاٰمىَْوال َمسَْ َْوٰاتَىْال َماَلَْعٰلىُْحب ِ۪هَْذِويْال ُقر  َنَۚ َِبي ۪ ْ ْا۪كينََْوال ِكتَاِبَْوالن  َ ۪بيِلَْوالس  َ ْئِ۪ليَنَْوِفيْالر ِْاَواب َنْالس  َقاِبَۚ

ابِ۪ريَنِْفيْال بَْ َ َوالص  َْۚ ِْاَذاَْعاَهُدوا ِدِهم  َوال ُموفُوَنْبَِعه  َْۚ ٰكوَة َ ٰلوَةَْوٰاتَىْالز  َ َ ْاَس ْأ َْوَاَقاَمْالص  ر  َ ْاُ۬وٰل ِئَكْال َ۪ذيَنْأ ِْءَْو۪حيَنْال بَْاِءَْوالض  ِسَۜ
َواُ۬وٰل ِئَكُْهُمْال ُمت َُقونَْ  َصَدقُواَْۜ

“İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. 
Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman 
edenlerin, mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, 
yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere 
verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini 
yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) 
sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, 
Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.” (Bakara, 2/177);  

ـَلُونََكْ َْم ْْيَس  ِفُقوَنَْۜقُل  َْوَماْْاَماذَاْيُن  ۪بيِلَۜ َ َر۪بيَنَْوال َيتَاٰمىَْوال َمَسا۪كيِنَْواب ِنْالس  َق  ٍرَْفِلل َوالَِدي ِنَْواَل  َْخي  ِْمن  تُم  َان َفق 
ْبِ۪هَْع۪ليمٌْ َ ْالل ٰ َ ٍرْفَِان  َْخي  َعلُواِْمن   تَف 

"Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, “Hayır olarak 
ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. 
Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir”. (Bakara, 2/215). 

Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur: 

َرٍةْفَِبكَْ ْتَم  َ ِْشق  ْيَِجد  ْلَم  َرٍة،َْفَمن  ْتَم  ْبِِشق ِ َاَرَْولَو  َبٍة.َْفات َُقواْالن  ِلَمٍةْطَي ِ  

"Bir hurmanın yarısı ile, bunu da bulamazsanız güzel sözle ateşten 

korununuz" (Müslim, Zekât, 95); 
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Değerli Müminler! 

Ferdi, sosyal faaliyetlerin merkezi sayarsak, onu, iç içe bazı 

çemberlerin çevrelediğini görürüz. Kendisine en yakın çemberi çocukları ve 

anne-babası oluşturur. Daha sonra, yakın akraba, yakın ve uzak komşular 

ve içinde yaşadığı toplumun diğer bireyleri gelir. Âyet ve hadislerden, 

insanın, bu yakınlık derecesine göre başkalarına yardım elini uzatması 

gerektiğini öğreniyoruz. 

هُْقَاَل:ْ- َُْعن  ْأَبِيُْْهَري َرَةَْرِضَىْالل  ِْأََمَرَْرُسوُلَْوَعن  ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  َدَقِةَْفَقاَلَْرُجٌل:َْصل َىْالل ٰ َ ًّاْبِالص  م يَو   

ِْيَاَْرُسوَلْْ ِسَك.ْقَاَل:ْعن ِديْآَخُر؟ْقَاَل:ْْالل ٰ ْبِِهَْعلَىْنَف  ق  َ ْبِِهَْعلَىَْولَِدَك.ْقَاَل:ْ،ِْعن ِديِْديَناٌر؟َْقاَل:ْتََصد  ق  َ تََصد 
ْبِِهَْعلَىَْخاِدِمَك.ْقَاَل:ِْعنْ  ق  َ ِديْآَخُر.َْقاَل:ْتََصد  ِجَك.ْقَاَل:ِْعن  ْبِِهَْعلَىَْزو  ق  َ ِديْآَخُر.ْقَاَل:ْتََصد  ِديْآَخرُِْعن   

َقاَل:ْأَن َتْأَب َصُرْبِِه.ْ  
Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) bir gün sadaka (nafaka) vermeyi emretmişti. Bir adam:"Ey Allah'ın 

Resûlü, dedi yanımda bir dinarım var!""Onu kendine tasadduk et (kendi nafakan 

için harca)!" buyurdu. Adam: "Yanımda bir dinar daha var(sa)?" dedi. 

Aleyhissalatu vesselam: "Onu da çocuklarına tasadduk et" buyurdular. Adam 

tekrar:"Bir başka dinarım daha var(sa)?" deyince:"Onu da zevcene tasadduk et" 

emrettiler. Adam bu sefer: "Başka bir dinarım daha var(sa)?" dedi. Aleyhissalatu 

vesselam: "Onu da hizmetçine tasadduk et!" deyince, adam tekrar atıldı: "Bir 

başka dinarım daha var(sa)?" Aleyhissalatu vesselam:  

"Onun nereye verileceğini sen daha iyi bilirsin" cevabını verdi." [Ebu 

Dâvud, Zekât 45, (1691); Nesâî, Zekât 54, (5, 62).] 

ْدُبٍُرَْفَبلََغَْذلَِكَْرُسوَلْ دًّاْلَهَُْعن  َرَةَْعب  ْبَِنىُْعذ  تََقَْرُجٌلِْمن  َْجابٍِرْقَاَلْأَع  َِْعن  ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  ْ»فََقاَلَْْصل َىْالل ٰ
ُرُهْأَلََكَْماٌلْ تَِريِهِْمن ِىْْ».َْفَقاَلَْلَْ.ْفََقاَلْْ«َغي  ْيَش  دِْْ«َمن  ُمْب ُنَْعب  تََراُهْنَُعي  ِْْ.ْفَاش  َهٍمَْفَجاَءْبَِهاْْالل ٰ ْبِثََمانِِمائَِةِْدر  ُ ال َعَدِوى 
َِْرُسوَلْ ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  َْقاَلَْْصل َىْالل ٰ َ ِهْثُم  ِسَكَْفتََصد َْْ»فََدَفَعَهاِْإلَي  بَِنف  َْفَضَلْاب َدأْ  ِلَكْفَِإن  ٌءْفأَلَه  َْفَضَلَْشى  َهاْفَِإن  َْعلَي  ق 

ٌءَْفَهَكَذاَْوَهَكَذاْ ِْذىَْقَرابَِتَكَْشى  َْفَضَلَْعن  ٌءَْفِلِذىَْقَرابَِتَكْفَإِن  ِلَكَْشى  ْأَه  «َعن   

ِْشَمالَِكْْ ْيَِميِنَكَْوَعن  َنْيََدي َكَْوَعن  .ْيَُقوُلَْفَبي   

 



 9 

 

 

“Uzre oğullarından, hayır yapmak isteyen birisi, Peygamberimizin 

yanına gelmişti. Adamın tek bir kölesi vardı. Rasûlüllah köleyi ondan aldı, 

sattı ve parasını kendisine verdi. Sonra ona şunları söyledi: "Bu parayı önce 

kendi ihtiyaçların için harca. Artarsa ailen için sarf et. Âilenden de birşey 

artarsa sana yakınlığı ve hısımlığı olana harca; bunlardan da bir şey artarsa 

-yanındaki yoksulları göstererek, şöyle, şöyle sadaka yap" buyurdu (Müslim, 

Zekât, 41(997)). 

ْأَنٍَسْقَالَْ:  َعن 

َْ اْتُِحب ُوَنْ(َْقاَلْأَبُوْطَل َحَةْأَُرىَْرب  َ ِفُقواِْمم  َْحت َىْتُن  َ ْتََنالُواْال ِبر  َْهِذِهْاآليَةُْ)ْلَن  اْنََزلَت  َ َوالَِناْلَم  ْأَم  أَلَُناِْمن  َناْيَس 
ِهُدَكْيَاَْرُسوَلْ َِْفأُش  ْ.ْقَاَلْفََقالَْْالل ٰ ِ َ ِضىْبَِريَحاْلِل  َْجَعل ُتْأَر  َِْرُسوُلْْأَن ِىْقَد  ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  َعل َهاْ»َْصل َىْالل ٰ ِْفىْاج 

انَِْْفىَْفَجَعلََهاْقَالَْ.ْْ«َْقَرابَِتَكْ َ ْْثَابٍِتْْب ِنَْْحس  ٍبْْب ِنَْْوأُبَى ِ َكع   

 
Yine Peygamberimiz (s.a.s), bahçesini sadaka olarak vermek isteyen 

Ebû Talha'ya onu akrabalarına tasadduk etmesini tavsiye etmiş, Ebû Talha 

bahçeyi akrabaları ve amcaoğulları arasında taksim etmişti (Müslim, Zekât, 42,43 

(997-998). 

Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur:  

َناْال َمِديَنةَْ ْقَاَلَْقِدم  ْطَاِرٍقْال ُمَحاِربِى ِ َِْرُسوُلَْعن  ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  طُُبْالن َاَسَْْصل َىْالل ٰ َبِرْيَخ  َقائٌِمَْعلَىْال ِمن 
ِطىْيَدُْْ»َوُهَوْيَُقوُلْ َكْْتَُعولُْْبَِمنْ َْواب َدأ ْْال ُعل َياْال ُمع  َ تََكَْْوأَبَاكَْْأُم  نَاَكْْثُم ََْْوأََخاكََْْوأُخ  نَاَكْأَد  أَد   

"Verenin eli yüksektir. Hem nafakasını verdiğin kimselerden başla! Anneni, 

babanı, kız kardeşini, erkek kardeşini sonra sana en yakın ve ondan sonra en yakın 

olanlarını gör, gözet" (Nesâî, Zekât, 51). 

Şu halde, bir müslüman başkalarına malı ile yardım etmeyi 

düşünürse, önce yakınlarından başlamalı ve derece derece yardım halkasını 

genişletmelidir. Tabii bu arada dikkat edeceği en önemli şey, yardım edeceği 

kişilerin gerçekten yoksul olup olmadıklarıdır. 

Peygamber Efendimiz:  
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هُْقَْْةَْرَْيْ رَْبِىْهُْأَْْنْ ـْعَْ َُْعن  َِْرُسوُلْقَاَلْ:ْالََْرِضَيْالل  ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  :َصل َىْالل ٰ  

ِس.ْ َف  ْال ِغَنىِْغَنىْالن  َ َرِةْال َعَرِض،َْولَِكن  َْكث  َسْال ِغَنىَْعن  لَي   

"Gerçek zenginlik malın çokluğu değildir. Aksine gerçek zenginlik gönül 

zenginliğidir" [Buhârî, “Rikak” 15; Müslim, “Zekat” 120, (1051); Tirmizî, “Zühd” 40, 

(2374).] 

       buyurmuştur.  

Fakat insan hiç bitmeyecek olan gönül zenginliği yerine daha çok mal 

zenginliğini ister, gözünü hırs bürür, kazandıkça kazanmak arzusu içini 

kaplar. İnsanların bu ruh hâlini sevgili Peygamberimiz:  

هُِْْسْنَْأَْْنْ ـْوعَْ َُْعن  َِْرُسوُلْْالَْقَْ:ْالَْقََْْرِضَىْالل  ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  َْصل َىْالل ٰ  

ألَُْجوْ  ًّاَْوَلَْيَم  ًّاْثَالِث َْماٍلَْلَب تََغىَْواِدي َْكاَنَْلِب ِنْآَدَمَْواِديَاِنِْمن  َُْفْاب ِنْآَدَمِْإَل َْالت َُراُبَْويَتُوُبْلَو  ْالل ٰ َعلَىَْمن 
 تَاَبْ

 
"Âdemoğlunun iki vâdi dolusu malı olsa, üçüncü vâdiyi de ister. 

Âdemoğlunun iç boşluğunu (ihtiraslı gönlünü) topraktan başka birşey 

dolduramaz. Şu kadar ki, bu ihtirasından tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul 

eder" (Buhârî, Rikâk 10; Müslim, Rikak 116, (1048); Tirmizî, Zühd 27, (2338).] sözleri ile 

açıklamıştır. 

Başka bir hadis-i şerifte de;  

هُِْْسْنَْأَْْنْ وعَْـْ َُْعن  َِْرُسوُلْْالَْقَْ:ْالَْقََْْرِضَىْالل  ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  ِْفيِهْاث نََْْصل َىْالل ٰ ُ َرُمْاب ُنْآَدَمَْويَِشب  تَاِن:يَه   

ُصَْعلىْالُعُمِر.ْ ُصَْعلىْالَماِل،َْوال ِحر  الِحر   
"Âdemoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir: Mala karşı hırs ve hayata 

karşı hırs". [Buharî, Rikâk” 5; Müslim, “Zekât” 115, (1047); Tirmizî, “Zühd” 28. (2340), : 

İbnu Mâce, “Zühd “27, (4234). buyurularak mala olan bağlılığın bir ömür boyu 

devam edeceği haber verilmiştir. 

Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: 

َشاِءْوَْ ْبِال َفح  َرَْويَا ُمُرُكم  ي طَاُنْيَِعُدُكُمْال َفق  َ َُْْالش  ْوَْْالل ٰ الًّ هَُْوفَض  ِفَرةًِّْمن  َْمغ  ُْْيَِعُدكُم  َواِسٌعَْعليٌمْْالل ٰ  
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" Şeytan sizi fakirlikle korkutur (Fakir düşeceğinizi söyleyerek, sadaka 

vermekten uzak durmanızı ister.) ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah 

ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vadediyor. Şüphesiz Allah, lütfu 

geniş olandır, hakkıyla bilendir." (Bakara, 2/268). 

Bir müslümanın, hadis-i şeriflerde belirtilen mal hırsını yenerek 

âyetlerde belirtilen şeytanın aldatması ve cimrilik duygularını alt ederek, 

Allah'ın kendisine bir ihsan, bir lütuf, bir nimet olarak verdiği malından hayır 

yolunda, Allah ve Rasûlü'nün emrettiği şekilde harcaması şüphesiz çok asîl 

bir davranıştır. Böylece nimetin kadri bilinmiş, şükür edâ edilmiş ve Hakk'ın 

rızasına ulaşılmış olur. Lâkin, Cenab-ı Hakk'ın gerçek anlamda bir yardımda 

bazı özellikler aradığını görüyoruz.  

Âl-i İmrân sûresinin 92. âyetinde Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: 

ْ َ ٍءَْفِان  َْشى  ِفُقواِْمن  اْتُِحب ُوَنَْوَماْتُن  َ ِفُقواِْمم  َْحت ىْتُن  َ ْتََنالُواْال ِبر  َْلَن  يٌمْبِهَْعلِْْالل ٰ  

"Sevdiğiniz şeylerden sadaka vermedikçe, siz, Cennete eremezsiniz. Allah 

yolunda her ne harcarsanız muhakkak Allah onu bilir" (Âl-i İmrân, 3/92). 

Şu halde biz, mal sevgisi ile Allah rızasını kazanmak arasında bir 

tercih yapmak zorundayız. Bir imtihandan geçiriliyoruz. Mallarımızdan 

sevdiklerimizi, sırf Allah rızasını umarak, yoksullara verirsek bu imtihanı 

kazanmış olacağız. Bu konuda Peygamberimizin yakın dostlarının 

davranışları bize örnek olmalıdır. 

Enes b. Mâlik şöyle anlatıyor: 

ثَْ ِْب ِنْأَبِىْطَل َحَةْأَن َهَُْسِمَعْأَنََسْب َنَْمالٍِكْيَُقوُلَْكاَنْأَبُوْطَل َحَةْأَك  َ ِدْالل  َحاَقْب ِنَْعب  ِْإس  ْبِال َمِديَنِةَْعن  ٍ َرْأَن َصاِرى 
َْ َوَكاَنْأ ُخلَُْماَلًّْ ِْصلىْاللْعليهْوسلمْيَد  َ ِجِدَْوَكاَنَْرُسوُلْالل  ِبلََةْال َمس  تَق  ُْمس  َرَحىَْوَكانَت  ِهْبَي  َوالِِهِْإلَي  ْأَم  َ َرُبَْحب  َهاَْويَش 

َْماٍءِْفيَهاْطَي ٍِبْ  ِمن 

اْتُِحب ُوَنْ(ْقَاَمْأَبُوْطَلْ  َ ِفُقواِْمم  َْحت َىْتُن  َ ْتََنالُواْال ِبر  َْهِذِهْاآليَةُْ)ْلَن  اْنََزلَت  َ ِْصلىَْقاَلْأَنٌَسَْفلَم  َ َحةَِْإلَىَْرُسوِلْالل 
ْتَنَالُواْال ِبر َْ َْيَُقوُلِْفىِْكتَابِِهْ)ْلَن  َ ْالل  َ َرَحىْْاللْعليهْوسلمْفََقاَلِْإن  ْبَي  َ َوالِىِْإلَى  ْأَم  َ ْأََحب  َ اْتُِحب ُوَنْ(َْوِإن  َ ِفُقواِْمم  َحت َىْتُن 

ُثِْشئ َتْ.ْقَاَلْرَْ َِْحي  َ َهاْيَاَْرُسوَلْالل  َِْفَضع  َ َدْالل  َرَهاِْعن  َهاَْوذُخ  َ ُجوْبِر  ِْأَر  َ ِْصلىْاللْعليهْوسلمَْوِإن ََهاَْصَدقَةٌْلِل  َ ْ»ُسوُلْالل 
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َْذلَِكْ َربِيَنْْبَخ  َعلََهاِْفىْاألَق  ْتَج  ُتَْماْقُل َتِْفيَهاَْوِإن ِىْأََرىْأَن  َْسِمع  .ْفََقَسَمَهاْأَبُوْطَل َحَةْْ«َماٌلَْرابٌِحَْذلَِكَْماٌلَْرابٌِحَْقد 
هِْ ِ  . ِفىْأََقاِربِِهَْوبَِنىَْعم 

 

"Ensar'dan Ebû Talha, Medine zenginlerinden idi. Kendisinin en çok sevdiği 

malı da, Mescid-i Nebevî'nin karşısındaki Beyraha denilen bahçesi idi. Rasûlüllah 

oraya gider ve içindeki güzel sudan içerdi. "Sevdiğiniz şeylerden sadaka 

vermedikçe, siz, Cennete eremezsiniz" âyeti nâzil olunca Ebû Talha kalkıp 

Rasûlüllah'ın yanına geldi, ve: "- Allah, Kitabın'da; 

"Sevdiğiniz şeylerden sadaka vermedikçe, siz, Cennete eremezsiniz, " 

buyuruyor. Mallarımın bana en sevimlisi Beyraha'dır. O, Allah için bir sadakadır. Bu 

sadakanın hayrını ve Allah katında onun tükenmez bir âhiret azığı olmasını umarım. 

Yâ Rasûlüllah! Bu bahçemi istediğin yere sarf et," dedi..." (Müslim, Zekât, 42(998)). 

Mal ile yapılacak bir yardım şekli de "karz-ı hasen" dir. "Karz" fâiz ve benzeri 

herhangi bir menfaat beklemeden ödünç para vermek demektir. Bu da Allah'ın 

övdüğü bir malî yardım şeklidir. Kur'an-ı Kerîm'de bu fedâkârlık o kadar 

yüceltilmiştir ki, ödünç veren kişi sanki insanlara değil Allah'a vermiş gibi telâkkî 

edilir: 

ْ َ ْال ُمص  َ قَاِتَْوَاق َرُضواِْان  د ِ َ قيَنَْوال ُمص  َْد ِ ٌرَْكريمٌْْالل ٰ َْاج  َْولَُهم  ًّاْيَُضاَعُفْلَُهم  ضًاَْحَسن َقر   

"Sadaka vererek iyilik eden erkekler ve kadınlar, bir de Allah'a gönül 

hoşluğu ile ödünç verenler yok mu, Allah onların mükafatını kat kat verecektir. 

Onlar için çok şerefli bir karşılık vardır" (Hadid, 57/18) âyetinde, Allah rızası için 

ödünç para verenler işte böyle övülmüştür. Böylece Allah Teâlâ, dünyada 

sıkışan ve darda kalan kullarına, herhangi bir çıkar düşüncesinden uzak, 

dinimizin yardım ve iyilik anlayışı içinde borç verenlere ahirette kat kat 

manevî mükâfat vaad etmiş bulunuyor. 

Herkesin yararlanabileceği çeşme, köprü, cami, okul, yol, hastahâne, 

dispanser gibi hayır kurumları yaptırmak da mal ile yapılan yardımlardandır. 

Bu tür hayır eserlerine sadaka-i câriye (devamlı sadaka) denilir ki, sevabı 

çok fazladır. Sadaka-i câriye anlayışı, vakıfların ortaya çıkmasında çok 

büyük etki yapmış ve İslâm dünyasının her tarafı halka hizmet götüren vakıf 

kuruluşları ile dolup taşmıştır. 



 13 

Sosyal ve ekonomik hayatımız açısından malla yapılacak en önemli 

yardımlardan biri de servet sahiplerinin mallarını yatırıma aktarmaları ve 

çalışmak isteyenlere iş ve geçim imkânı hazırlamalarıdır. Hayatını çalışarak 

kazanmak isteyen, helâl kazanç peşinde koşan bir kişiye yardım eli 

uzatmanın en iyi şekli budur. Çünkü bu davranışımızla hem bir müslümana 

geçim imkânı vermiş, hem de onun şeref ve şahsiyetini korumuş oluruz. 

2- Mânevî yardım: 

Aziz Mü’minler! 

Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: 

ُعونَْ ةٌْيَد  َ ْاُم  كُم  ِْمنـ  ُكن  ِلُحونََْْول تـَ َكِرَْواُولِئَكُْهُمْال ُمف  َنَْعِنْال ُمنـ  َهو  ُروِفَْويَن  ِرَْويَا ُمُروَنْبِال َمع  ِالَىْال َخي   

"İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten 

alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Âl-i İmrân, 

3/104) 

ِْ ِمنُوَنْبِالل  َكِرَْوتُؤ  َنَْعِنْال ُمنـ  َهو  ُروِفَْوتَن  َاِسْتَا ُمُروَنْبِال َمع  ْلِلن  ِرَجت  ٍةْاُخ  َ َرْاُم  َْخي  تُم  ُلْال ِكتَاِبُْكن  ْاَمَنَْاه  َولَو 
ثَُرُهُمْال َفاِسُقونَْ ِمنُوَنَْوَاك  ُهُمْال ُمؤ  ِْمن  رًّاْلَُهم   لََكاَنَْخي 

“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten 

men eder ve Allah'a iman edersiniz. .." (Âl-i İmrân, 3/ 110) 

َواِنَْوات َُقوا ِث ِمَْوال ُعد  وىَْوََلْتََعاَونُواَْعلَىْاَل  َْوالت َق  ََْْوتََعاَونُواَْعلَىْال ِبر ِ ْْالل ٰ َ َِْان  يُدْال ِعَقاِبَْشدِْْالل ٰ  

"İyiliği emretmek ve fenâlıktan sakınmak hususunda birbirinizle 

yardımlaşın, günâh işlemek ve düşmanlık yapmakta yardımlaşmayın. Allah'tan 

korkun, çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir" (Mâide, 5/2). 

َُْْىِْضْىْرَْوسَْىْمُْبِْأَْْنْ عَْـْوَْ َِْرُسوُلْْالَْقَْْهَْنْ عَْْالل ٰ ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  ْمَُْعلىْكُْ:َْصل َىْالل ٰ ِ ْل  ةٌ،ِْقيَلْأَرأيَتْإنْقَْدٍَْمْصَْلْ س 
؟ْقَْْمْ لَْ َمُلْبِْاَْيَِجد  ُق.ْقَْصَْتَْيََْسهُْوَْفْ ُعْنَْفَْنْ يَْيَدي ِهْفَْل:ْيع  َ ْلََْْتْيْ أَْرَْ:ْأَْالَْد  ؟ْقَْْمْ إن  تَِطع  :ْلَْوَف.ْقاَْهُْلْ مَِْةْالْ اجَْحَْاْالْ يُنْذَْيُعِْْالَْيَس 
ْلَْأيْ أرَْ ؟ْقَْْمْ َتْإن  تَِطع  ْلَْ:ْأرأيَتْإلَْاِر.ْقَْيْ خَْالْ ْوِفْأوِْرُْعْ :ْيأمُرْبالمَْلَْايَس  ؟ْقَْْمْ ن  َعل  ِسُكْعَْالَْيَف  ْفإنَهاْصَْْنْ :ْيُم  ر ِ َ َدقةٌ.ْالش   

Ebû Musa (r.a)'dan rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz: 

"- Her müslümana sadaka vermek vâciptir, " buyurdu. Oradakiler: 

"- Yâ Rasûlüllah! Eğer sadaka olarak verecek bir şey bulamazsa ne yapar, 

söyler misiniz?" dediler. 



 14 

- Çalışır, elinin emeği ile kazandığını hem kendisi harcar hem de sadaka 

olarak verir, " buyurdu. 

"- Çalışmaya gücü yetmezse ne yapar, ne dersiniz?" denildi. 

"- Sıkıntıya düşmüş bir muhtaca yardım eder, " buyurdu. 

"- Böyle bir yardıma gücü yetmezse?" denildi. 

"- İyilik ile yahut hayır ile emreder, " buyurdu. 

"- Bunu yapmaya da kudreti yetmezse?" denildi. 

"- Kötülükten kendisini sakındırır, bu da onun için bir sadakadır" buyurdu    

(Buhârî, Zekât 30, Edeb 33; Müslim, Zekat 55, (1008). 

Yine, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 

ْقَاَلْقَاَلَْرُسولُْ ٍ ْأَبِىَْذر  َِْْعن  ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي  ُمَكْْ» َصل َىْالل ٰ ُ هِِْْفىْتََبس  ُركََْْصَدَقةٌْْلََكْْأَِخيَكَْْوج  َْوأَم 
ُروِفْ يَُكْْبِال َمع  َكرَِْْعِنَْْونَه  َشادُكََْْصَدَقةٌْْال ُمنـ  ُجَلَْْوِإر  َ ِضِْْفىْالر  الَِلْْأَر  ُجِلَْْوبََصُركََْْصَدَقةٌْْلََكْْالض َ َ ِدىِءْال َبَصِرْْلِلر  َ الر 

َْدل ِوَكِْفى َراُغَكِْمن  َكَةَْوال َعظ َمَْعِنْالط َِريِقْلََكَْصَدَقةٌَْوِإف  و  َ َدل ِوْأَِخيَكْلََكَْصَدَقةٌُْْْلََكَْصَدَقةٌَْوِإَماطَتَُكْال َحَجَرَْوالش   
Ebû Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdular ki: "Kardeşine karşı izhar edeceğin tebessümün bir sadakadır. Emr-i bi'l 

mâ'rûfun ve nehy-i ani'lmünkerin sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu 

gösterivermen sadakadır; gözü sakat kimse için görüvermen sadakadır; yoldan taş, 

diken, kemik (gibi şeyleri) kaldırıp atman sadakadır; kovandan kardeşinin kovasına su 

boşaltman sadakadır." [Tirmizî, “Birr”, 36, (1956).] 

Değerli Mü’minler! 

Daha pekçok âyet ve hadiste insanlara iyilik yapmaları emredilmiş ve 

bunun yolları gösterilmiştir. 

Bir insanın bizzat kendisine ve âile bireylerine karşı görevlerini yerine 

getirmesi bir iyiliktir. Komşusu ile olan ilişkilerinde kırıcı olmaması, ona her 

konuda yardım elini uzatması bir iyiliktir. Bir yoksulun, bir yetimin yedirilip-

giydirilmesi ve barındırılması nasıl maddî iyilikse, güler yüz ve tatlı sözle 

gönüllerinin alınması, sevgi ile başlarının okşanması da bir iyiliktir.  

Üzgün ve dertli birini teselli etmek, bildiklerini bir başkasına 

öğretmek, çevredekilere doğru yolu göstermek, hasta, yaşlı ve kimsesizleri 

ziyâret etmek bir iyiliktir. Her konuda çevremizdeki insanların yardımına 

koşmak; hasta, yaşlı ve sakat bir kardeşimize taşıtlarda yer vermek, elinden 
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tutup yolda karşıdan karşıya geçmesine yardım etmek, bir yolcuya, bir 

misâfire gideceği veya aradığı yeri göstermek iyiliktir.  

Sokakta, caddede, mahallede, çarşıda, pazarda taşı, çamuru, pisliği, 

dikeni kısaca insanlara eziyet ve tiksinti veren bir şeyi ortadan kaldırmak 

iyiliktir. İnsan olsun, hayvan olsun susayan birine su vermek iyiliktir. Kısaca, 

Allah ve Rasûlünün bizden yapılmasını istediği, akıl ve vicdanın hoş gördüğü 

bir şeyi yapmak iyiliktir. Hatta kötülükten sakınmak ve bir başkasına kötülük 

yapmamaya çalışmak da iyiliktir. Bütün bu iyilikler de sadakadır. 

Sayılmakla bitirilemeyecek kadar çok olan iyiliklerin bir yarış havası 

içinde yapılması her müslümanın görevidir. Herkesin yapabileceği bir iyilik 

de mutlaka vardır. Hatta, müslüman yalnız bu iyilikleri yapmakla kalmamalı, 

başkalarının da bunları yapmasına yardımcı olmalı, onları iyilik ve yardım 

konusunda teşvik etmelidir. Çünkü Allah Teâlâ, iyilikte ve kötülükten 

sakınmakta yardımlaşmamızı emretmiştir. Allah için iyilik yapan, Allah için 

maddî ve mânevî yardımda bulunan kimsenin mükâfatını da şüphesiz Yüce 

Mevlâmız verecektir. 

Aziz Mü’minler! 

İyilikte yardımlaşmak kadar kötülükten alıkoymaya çalışmak da 

müslümanların dinî-ahlâkî görevleri arasındadır.  

Allah Teâlâ; "Günâh ve düşmanlıkta yardımlaşmayın" diye 

emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, "iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak", 

faziletli insanların özelliği olarak zikredilir. Bütün peygamberler bu emri 

yerine getirmiş ve kendilerine gönderildikleri toplulukları fenâlıktan 

alıkoymaya çalışmışlardır. Peygamberlerinin öğütlerini dinlemeyen isyankâr 

İsrâiloğulları hakkında Cenab-ı Hakk;  

َعلُوَنَْكانُواْ َكٍرَْفَعلُوُهْلَِبئ َسَْماَْكانُواْيَف  ُْمنـ  َنَْعن  ََلْيَتََناَهو   

"Onlar, birbirlerini, yaptıkları kötülükten alıkoymazlardı. Gerçekten ne kötü 

iş yapıyorlardı" (Mâide, 5/79) buyurmuştur. 
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Hz. Peygamber bir hadis-i şerifinde;  

ُْعنهُْأم اْهذاْفقَْدْ خُْالْ ْفقاَلْأبوْسعيد... ُِْتْرُسوَلْعْ مِْاْعليِه،ْسَْقَضىْمَْْدْ رىَْرِضَىْالل  ِهْْالل ٰ َُْعلَي  َصل َىْالل ٰ
يُقوُل:ْ َوَسل َمَْ  

َْفِبَقل بِْ تَِطع  ْيَس  ْلَم  َْفِبِلَسانِِهَْفِإن  تَِطع  ْيَس  ْلَم  ُهْبِيَِدِهَْفإِن  َكرًّاَْفل يَُغِي ر  ُْمنـ  ُكم  َْرأَىِْمنـ  َعُفْاإلِيَمانِْْٰذلَِكْ ِهْوََْمن  أَض   

 

"Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle 

değiştirmeye gücü yelmezse diliyle, ona da gücü yetmeyen kalbiyle. Bu, imanın 

en zayıf olanıdır" (Melâhim 17, (4340); Müslim, İman 78 (49); Ebu Dâvud; Salâtu'l-İydeyn 248 

(1140); Tirmizî, Fiten 11 (2173); Nesâî, 17 (8, 111); İbnu Mâce, Fiten 20, (4013)) buyurmuştur. 

Şu hâlde, iyiliğin emredilmesinde olduğu gibi kötülükten alıkoyma da 

söz ve davranışlarla olacaktır. Mü'min kişi gördüğü kötülükleri, ister büyük 

ister küçük olsun, eliyle düzeltmeye, o fenâlığa engel olmaya çalışmalıdır. 

Bunu yapamayanların kötülük yapanlara nasihat etmeleri, yaptıklarının 

çirkinliğini anlatmaları, sözle onları kötülükten vazgeçirmeye çalışmaları 

ahlâkî görevleridir. Eğer bu görev yapılırsa kötüler ve kötülükler azalır, iyilik 

yaygınlaşır, toplum huzur bulur. Aksine davranış kötülüklerin bir salgın gibi 

her tarafa yayılmasına, toplumu içten çökertmesine sebep olur. Bunun 

içindir ki, dinimiz, iyiliği emir ve kötülükten alıkoymayı (emr bi'lma'rûf, nehy 

ani'l-münker) müslümanların yapmaları gereken önemli görevler arasına 

almıştır. 

Yardım yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar 

Eğer yardımdan, yardımlaşmadan söz ediliyorsa, mutlaka orada bir 

yardım edenle bir de yardım edilen, yahut alanla veren vardır. Kısaca 

yardım, iki veya daha çok kişi arasında olur. Yardımın istenilen şekilde 

olabilmesi, yerini bulması için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Hak 

sahibi aranmadan, dikkatsizce yapılan yardımların çoğu zaman arzu edilen 

sonucu vermediği unutulmamalıdır. Bunun için yardım yapılırken aşağıdaki 

hususlara dikkat etmekte yarar vardır. 

1. Yardım Allah rızası için yapılır. Allah (c.c) rızası gözetilmeden 

yapılan iyilikte riyâ ve gösteriş, yahut çıkar düşüncesi vardır. Cenab-ı Hakk, 

yardımlarında kendi rızasını gözetenleri şöyle övüyor:  
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َسْ ۪دْْلَي  َْيَه  ْالل ٰ َ َْوٰلِكن  َكُْهٰديُهم  ِفُقواَْوَماُْءَْۜاَش ْيََْْمنْ ْيَعلَي  ََْْۜخي رٍِْْمنْ ْتُن  ِفُقونََْْوَماْفاَِلَن ُفِسكُم  ْْتُن  َ ِهْااب ِتَغ ِْْاَل  َءَْوج 
َۜ ِ ِفُقواَْوَماْالل ٰ رٍِْْمنْ ْتُن  َْْخي  َ كُمْ ْيَُوف  تُظ لَُمونَََْْلَْْوَان تُمْ ِْالَيـ   

" Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah, dilediğini hidayete 

erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah’ın 

rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız -hiç hakkınız 

yenmeden- karşılığı size tastamam ödenir. " (Bakara, 2/272). 

2. Yardım yapılacağı zaman gerçekten yoksul olan kimseler 

aranmalıdır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: 

تَْْءِْالِل ُفَقَر ْ ََِْلْيَس  ِصُرواْ۪فيَْس۪بيِلْالل ٰ ْال َ۪ذيَنْاُح  ِضُۘ َر  ًّاِْفيْاَل  ب ِنَي ْْ۪طيُعوَنَْضر  َسبُُهُمْال َجاِهُلَْاغ  َءِْمَنْايَح 
ْ َ ٍرْفَِان  َْخي  ِفُقواِْمن  َوَماْتُن  ًّاَْۜ َاَسِْال َحاف ـَلُوَنْالن  ََلْيَس  َْۚ ْبِ۪سيٰميُهم  ِرفُُهم  ْتَع  ُِفَۚ َْالت ََعف  بِ۪هَْع۪ليٌم ْْالل ٰ  

“Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç 

yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen 

onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) 

istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.”" (Bakara, 

2/273). 

Fazilet ve hayâ sahibi insanlar, yoksulluklarını açığa vurmaz, 

başkalarından kolay kolay bir şey istemezler. Yardım yapacak zenginlerin, 

çevrelerinde böylelerini arayıp bulmaları ve haysiyetlerini zedelemeden 

onlara yardım etmeleri gerekir. Hiç ihtiyaçları olmadığı halde istemeyi ve 

dilenmeyi alışkanlık hâline getirenler çoktur. Peygamberimiz'in (s.a.s) 

kötülediği bu kişilerden uzak durmalı ve kendileri yoksul olarak 

değerlendirilmemelidir. 

3. Âdi, işe yaramaz şeyler yardım diye başkalarına verilmemelidir. 

Düşük ve bayağı şeyleri vermek mürüvvet ve cömertliğe sığmaz. Cenab-ı 

Hakk'ın şu buyruğu unutulmamalıdır: 

َ ْوَاي َُهاْال َ۪ذيَنْٰاَمنُ ْْٓ ا َْوِمم  تُم  ْطَي َِباِتَْماَْكَسب  هُْْااَْان ِفُقواِْمن  ُمواْال َخ۪بيَثِْمن  َ َْوََلْتََيم  ِضِۖ َر  ِْمَنْاَل  َناْلَُكم  َرج  َاخ 
ْبِٰاِخ۪ذيهِْ تُم  ِفُقوَنَْولَس  ْْتُن   َ لَُم ِْْاَل  َواع  ِمُضواْ۪فيِهَْۜ ْتُغ  ٌْوَان  َْغِني  َ ْالل ٰ َ َح۪ميدٌْْاَْان   

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın 

iyilerinden Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı 
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olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüphesiz Allah, her 

bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layık olandır.” (Bakara, 2/267). 

4. Yapılan yardım hiç bir şekilde başa kakılmamalıdır. Başa kakılarak 

yapılan yardımın sevabı yok olur. İyilik yerine kötülük yapmamak gerekir. 

Hiç şüphe yok ki, başa kakmanın vereceği üzüntü, maddî yardımın 

sevincinden çok fazla olur. Allah Teâlâ, başa kakılarak yapılan yardımı 

mü'min olmayan kimselerin işleri olarak nitelemiştir: 

َاِسْوَْ ِفُقَْمالَهُِْرئَاَءْالن  َذىَْكال َذىْيُن  َْواَل  ْبِال َمن ِ ِطلُواَْصَدقَاتِكُم  ِمْيَاَْاي َُهاْال َذيَنْاَمنُواََْلْتُب  َِْوال َيو  ِمُنْبِالل  ََلْيُؤ 
ٍءْمِْ ِدُروَنَْعلىَْشى  ِهْتَُراٌبْفَاََصابَهَُْوابٌِلَْفتََرَكهَُْصل دًّاََْلْيَق  َواٍنَْعلَي  ِخِرَْفَمثَلُهَُْكَمثَِلَْصف  ِدىْاَل  ََُْليَه  اَْكَسبُواَْوالل  َ م 

َمْال َكاِفرينَْ  ال َقو 
Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara 

gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve 

gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz 

toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir 

kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. 

(Böyleleri, iyiliklerinin karşılığını göremezler). Allah kâfirler topluluğunu hidayete 

erdirmez.” (Bakara, 2/264). 

5. Yoksulun hâlinden anlamalı ve ona iyi davranmalıdır. Yardım 

yapacak kimseler uyanık olmalıdır. Nice yoksullar vardır ki, utandıkları için 

açıktan bir şey isteyemez, durumlarını üstü kapalı anlatmayı tercih ederler. 

Aslında ihtiyaç sâhibinin hâli kendisini gösterir. Yardımseverler bu duruma 

dikkat etmeli ve onları küçük düşürmeden yardım elini uzatmalıdırlar. 

Bir ümitle gelen ve yardım isteyen kimselere iyi davranmak gerekir. 

Güler yüz ve tatlı söz, yardım yapılmasa bile, isteyeni memnun eder. Bunun 

için bazıları: "İhtiyaç sahiplerin tebessümle karşıla, verirsen teşekkür eder, 

vermezsen mazur görürler" demişlerdir. 

6. Peygamber Efendimiz:  

ْقَاَلْقَاَلَْرُسولُْ ٍ ْأَبِىَْذر  َِْْعن  ِهَْوَسل َمَْْالل ٰ َُْعلَي    َصل َىْالل ٰ

ٍهْطَل ٍقْ ْتَل َقىْأََخاَكْبَِوج  ْأَن  ًّاَْولَو  ئ ُروِفَْشي  ِْمَنْال َمع  َ ِقَرن    َلَْتَح 
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Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdular ki: "Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, 

kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmâl etme)" 

(Müslim, Birr 144, (2626). 

buyurmuştur. Öyleyse hiçbir yardım küçük görülmemelidir. 

7. İyilik ve yardımda bulunacak kişinin bunu zamanında yapması, 

fırsatı kaçırmaması gerekir. Zamanı geçirilerek yapılan yardım ihtiyacı 

karşılamaktan uzaktır. "Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz" 

dedirtmemelidir. 

 

8. Yardım yapılırken mümkün olduğu kadar gizliliğe dikkat edilmelidir. 

Zekât gibi farz olan ibadetlerde açıklık esastır. Fakat sadakalarda aksine 

davranış insanı riyâdan kurtarır. Cenab-ı Hakk; 

تُوَهاْال ُفَقَر ِْْانْ  ُفوَهاَْوتُؤ  ْتُخ  َْوِان  اِْهَيَۚ َ َدقَاِتَْفِنِعم  َ ُدواْالص  َْۜاتُب  ـَاتِكُم  َْسي ِ ِْمن  ُكم  ُرَْعنـ  َكف ِ َويـُ َْۜ ٌرْلَُكم  َءْفَُهَوَْخي   

َملُوَنَْخ۪بيرٌْْ ُْبَِماْتَع  َوالل ٰ  
“Eğer sadakaları gizler de onları öylece fakirlere verirseniz, bu, sizin 

için daha hayırlıdır ve günâhlarınızdan bir kısmını örter" (Bakara, 2/271) 

buyurmuştur.  

Peygamber Efendimiz de, sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizli 

sadaka verenlerin, âhirette arşın gölgesinde gölgeleneceklerini haber vermiştir 

(Tecrid, II, 620).  

Hz. Abbas şöyle demiştir: "İyilik üç şeyle tamamlanır Acele etmek, küçük 

göstermek, gizli tutmak. Acele etmekle sevindirmiş, küçük tutmakla büyütmüş, gizli 

tutmakla tamamlamış olursun. " 

Başkalarından yardım bekleyen kişilerin de dikkat etmesi gereken hususlar 

vardır. Bunlara dikkat edilmemesi yardım yapanların şevkini kırar, ellerini 

yardımdan çekmelerine sebep olur. 

1-İhtiyaçtan fazlası istenmemelidir. 

2-Yapılan yardımın sızlanmadan, azımsamadan kabûl edilmesi gerekir. 

3-Yardım, kerîm olandan istenmelidir. İyilik yapmayı sevmeyenden iyilik 

beklemek insanı perişanlığa sürükler. Yardım imkânı olmayandan istemek onu güç 
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durumda bırakır. Hz. Ali (r.a): "Yoku, "yok!" denilinceye kadar anlamayan ahmaktır" 

demiştir. 

4. İyilik ve yardım yapana nankörlükle değil, teşekkür ve duâ ile karşılık 

verilmelidir. Nankör olmamak, iyilik ve yardımları teşekkürle, karşılamak ahlâkî bir 

görevdir. Bu görev duâ ile tamamlanmalıdır. 

İşte bu anlayışla yapılacak yardımlar, müslümanları Hakk'ın rızasına 

ulaştıracak olan yardımlardır. 

 

ِِْْان َْ ْالل ٰ ْ۪فيَْس۪بيِل ْيَُقاتِلُوَن َۜ ََة ْال َجن  ْلَُهُم َ ْبِاَن  َوالَُهم  َْوَام  َْان ُفَسُهم  ِم۪نيَن ْال ُمؤ  تَٰرىِْمَن ْاش  َ ِْفيْْالل ٰ ا ًّ َْحق  ِه َْعلَي  دًّا َْوع  تَلُوَن َْويُق  تُلُوَن َفَيق 
ِن ۪جي ٰريِةَْواَل  َوٰذلَِكُْهوَْالت َو  ْبِ۪هَْۜ تُم  ِعُكُمْال َ۪ذيْبَايَع  ِشُرواْبَِبي  تَب  َِْفاس  ِد۪هِْمَنْالل ٰ ٰفىْبَِعه  َْاو  َْوَمن  ٰاِنَۜ ُزْال َع۪ظيُمِْْلَْوال ُقر  ْْ﴾﴿ال َفو 

ْ َ ْ ْئِبُونَْاَالت  َ ِٰمُروَنْبِْاال َعابُِدوَنْال َحاِمُدوَنْالس  اِجُدوَنْاَل  َ اِكُعوَنْالس  َ َكِرْئُِحوَنْالر  َاُهوَنَْعِنْال ُمنـ  ُروِفَْوالن  ال َمع 
ِم۪نيَنْ ِرْال ُمؤ  َوبَش ِ َْۜ ِ ْ﴾﴿َوال َحاِفظُوَنْلُِحُدوِدْالل ٰ  

(Tevbe, 9/111-112) 

 

ِْْان َْ َوالَُهم  َْوَام  ِم۪نيَنَْان ُفَسُهم  تَٰرىِْمَنْال ُمؤ  َْاش  الل ٰ  

Allah mü’minlerin mallarını, canlarını satın alıyor. Karşılığında neyi veriyor… 

َةَْ ْلَُهُمْال َجن  َ  بِاَن 
Cennet veriyor. Karşılığında cennet… cennet diyor rabbimiz, malı, canı 

benim yolumda kullanırsanız, bana satarsanız, ben de size cennet 

vereceğim. Bu Rabbımızın kereminin ifadesi…Bana satarsanız diyor…Aslında 

sahibi kim ki, sahibi de kendi, malı veren O, bize canı veren o, sonra da 

satarsanız diyor.  

Rabbimiz bu alışverişte şunu kasdediyor. Bize verdiği, vücuda taktığı, 

akıl, fikir, zeka gönül ve diğer melekelerimizi, gözümüzü, kulağımızı, 

burnumuzu, dilimizi, derimizi hulasa her şeyimizi O’nun razı olacağı yolda 

kullanmamızı istiyor. Bu verdiklerini O’nun istediği gibi kullanmaya da 

Mevlamız kendi tabiriyle alışveriş diyor. Demek ki, onun verdiklerini, O’nun 

istediği gibi kullanırsak, O’na satmış oluyoruz. 
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تَلُوَنْ تُلُوَنَْويُق  َِْفَيق   يَُقاتِلُوَنْ۪فيَْس۪بيِلْالل ٰ

Allah ile böyle alışveriş edenler yok mu? Allah yolunda mücadele 

ederler, öldürürler ve öldürülürler. 

انِْ ِن جيِلَْوال ُقر  ريِةَْواَل  اِْفىْالت َو  ًّ ِهَْحق  دًّاَْعلَي   َوع 
Böylelerine bizim bu cennet vaadimiz,Tevratta, İncil’de ve 

Kur’an’dadır. 

ِدهِْمنَْ فىْبَِعه  َْاو  َِْْوَمن  الل ٰ  

Allah’tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? 

ِشُرواْبِبَْ تَب  ْبِهَفاس  تُم  ِعكُُمْال َذىْبَايَع  ي   

Kim Allah ile yaptığı bu biatta, sadık olursa, müjde onlara Allah’tan 

müjde… 

Müjde mü’minler müjde… ne güzel alışveriş yaptınız, ölümlüyü verip 

ölümsüzü aldınız, faniyi verip bakiyi aldınız, dünyayı verip ahireti aldınız, 

solanı, söneni verdiniz, solmayanı,sönmeyeni aldınız. 

ُزْال َعظيمُْ  َوذلَِكُْهَوْال َفو 
İşte bu gerçekten büyük kurtuluştur. 

 

Tabii bu biatın şartları var. 

 َالت َائِبُونَْ
Tevbekârdırlar. 

 ال َعابُِدونَْ

İbadetkârdırlar. (Allah’a davet edildiklerinde,  ْناسمعناواطع" derler. 
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ال َحاِمُدونَْْ  
Hamdederler. (Bir kahvenin 40 yıl hatırı olur derler) O bize afiyet 

verdi, sıhhat verdi.Her şeyden evvel hidayet verdi.Rabbimiz sana hamdolsun 

bizi müslüman bir ana babadan dünyaya getirdin. İman gibi bir serveti 

lutfettin. 

َْ ائُِحونَْالس   

O’nun uğrunda gezerler. 

اِجُدونَْ َ اِكُعوَنْالس  َ  الر 
Rüku’ ederler, secde ederler. 

َكرِْْ َاُهوَنَْعِنْال ُمنـ  ُروِفَْوالن  ِمُروَنْبِال َمع  اَل   
İyiliği yayar, kötülüğü önlerler. 

َِْوال َحاِفظُوَنْلُِحُدوِدْْ ْالل ٰ  

Allah’ın hudunu, Allah’ın haklarını muhafaza ederler. 

ِمنينَْ ِرْال ُمؤ   َوبَش ِ
Habibim müjdele, böyle mü’minleri sen müjdele… 

 

Mü’minler,  

Mülk kiminmiş, mal kimin, can kimin?  

Sönük bir kas, nefescikten ibaret  bu hakir canı  

Feda etmezse aşık nasıl bulsun  ki cananı 

Canı canan bilmiş vermemek olmaz, ey dîl, 

Ne niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim. 

ٍءْقَديٌرْ َْشى  ِ يَْويُميُتَْوُهَوَْعلىْكُل  ِضْيُح  َر  مَواِتَْواَل  َ  لَهُُْمل ُكْالس 
“Yerlerin ve göklerin hükümranlığı Allah’a aittir.Dilediğini yaşatır, 

dilediğini öldürür. O her şeye muktedirdir”.(Hadid, 57/2) 
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Malı, canı Allah’a vermeyene Rabbimiz diyor. 

ِفُقواْفىَْسبيِلْ ْتُن  َ َْاَل  َِْْوَماْلَُكم  ِضْالل ٰ َر  مَواِتَْواَل  َ ِْميَراُثْالس  َولِل   

“Ne oluyor size ki, Allah yolunda harcamıyorsunuz, Zekat, sadaka 

vermiyor, hayır hasenatta bulunmuyorsunuz… Kimin malını, kimden 

esirgiyorsunuz.”(Hadid, 57/10) 

 

“Hayatı örtecekse bir mezarcının küreği, 

Ne diye taşımalı emel dolu yüreği” 

Mü’minler size Kur’an-ı Kerim’den misal verelim: (Kehf, 17/32-46) 

ِنْ َْرُجلَي  َْمثاَلًّ ْلَُهم  ِرب   َواض 

“Habibim, şu iki kardeşi anlat, Ben-i İsrailde, biri mü’min biri münkir. 

Mü’min olanın adı Abdullah, ötekinin adı Esref… 

O Esref, çok varlıklı, Abdullah çok fakir. Kur’an insan karakterini öyle 

çiziyorki… Mü’minler ne muazzam tablodur şu hadise… Dikkat buyrun, sanki 

bugün rabbimiz göndermiş gibi… İbret alacağımız şu manzaraya bakınız:  

ٍلْ َناُهَماْبَِنخ  َناٍبَْوَحَفف  َْاع  ِنِْمن  َتَي   َجَعل َناَِْلََحِدِهَماَْجن 

Bu münkir olana 2 tane muazzam üzüm bağı verdik, etrafını da 

hurma bahçeleriyle süsleyiverdik. 

نَْ ًّاَوَجَعل َناْبَي  ع ُهَماَْزر   

Aralarında da ekin, ziraat, mahsulat var idi.Her iki bahçe de ürünlerini 

vermiş hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. 

ْاُُكلََهاَْولَمْ ِْكل تَا ِنْٰاتَت  َتَي  َْْۙال َجن  ًّا ـ هَُْشي  ِْمن  تَظ ِلم   

Bu cennet diyor Kur’an.Öyle muazzam bahçe ki, cennet diyor, 

meyvelerini verir dururdu. Birine bin alıyordu.  

نَاِْخاَللَُهَماْنََهرًّا ر  َ  َوَفج 
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Aralarından ırmak akıtıyorduk ki rahatlıkla sulayabiliyordu… 

َوَكاَنْلَهُْثََمرٌْْ  

Bundan başka da geliri de vardı. 

َكْ ثَُرِْمن  ْنََفرًّاَْفَقاَلْلَِصاِحِبهَْوُهَوْيَُحاِوُرُهَْانَاَْاك  ُ َْوَاَعز  َماَلًّ  

O öteki arkadaşına diyor ki, mü’min olana. Ben diyor, çok varlıklıyım. 

Benim bak ne kadar hizmet edenim  de var. Çok kuvvetliyim senden diyerek 

tefahür ediyor, kibirleniyor … 

ِسه َتَهَُْوُهَوْظَالٌِمْلَِنف   َوَدَخَلَْجن 
Bahçesine girerken kendi kendine zulüm ede ede, bendendir diye  bile 

bile, kibirlene kibirlene : 

ْتَبيَدْهِذهَْابَدًّاْْ َْان  ُ َقاَلَْماَْاظُن   
Sanmıyorum, bu mal nasıl elimden çıkar ya! Bitmez bu tükenmez, 

Acaba çıkarmı ola, sanmıyorum, hiç ihtimal vermiyorum, biri gitse biri kalır, 

biri gitse biri kalır, 

اَعَةْقَائَِمةًّْ َ ْالس  ُ  َوَماَْاظُن 
Yahu bu kıyamet dedikleri şeyi de pek sanmıyorum. İçinde şüphe var. 

Her münkirin içinde var bu şüphe… 

ًّاْْ َقلَب َهاُْمن  َْخي رًّاِْمن  َ ُتِْالىَْرب ىََْلَِجَدن  ُْرِدد  َولَِئن   

Ya Rabbi, şayet olsa bile, öyle olsa bile, Eğer rabbime döndürülürsem, 

andolsun ki bundan daha iyisini bulurum, Şayet bir dönüş varsa, bu dönüşte 

de Allah’a varmak varsa, benim oradaki durumum buradan daha iyi olacak. 

Ben rabbimin katında şanslı bir insanım. Eğer bende bir değer olmasaydı, 

Allah bunlardan hiçbirini bana verir miydi? 

 Bu kadar mal, bu kadar hatır, bu kadar nüfuz, bu kadar servet nasıl 

olsa yerine yenisi verilir. 

ْ َ ْتَُراٍبْثُم  َتْبِال َذىَْخلََقَكِْمن  َْقاَلْلَهَُْصاِحبُهَُْوُهَوْيَُحاِوُرُهَْاَكَفر  يَكَْرُجالًّ َْسو  َ َفٍةْثُم  ْنُط  ِمن   
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Allah, mü’min komşunun arkadaşına verdiği cevabı  ve onun Allah’ı 

inkar ve gururlanma sonucu düştüğü hataya karşı kendisini azarlayıp öğüt 

verdiğini bildirerek şöyle diyor: 

Seni yoktan var eden, bir damla sudan insan haline getiren Allah’ı 

inkâr mı ediyorsun, bendendir diyorsun öyle mi? Ben diyorsun öyle mi? 

َاُْهوَْ ُْْلِكن  ِرُكْبَِرب ىَْاَحدًّاالل ٰ َرب ىَْوََلْاُش   

Ama benim rabbim Allah’tır. Ben ona asla eş koşmam. 

Bir mü’minin sözü nasıl yerleşiyor buraya… 

ََْلِْاذْ  َُْْدَخل َتَْجن َتََكْقُل َتَْماَْشاءََْْولَو  الل ٰ  

Cennet gibi bahçene girdiğinde Maşallah,Allah’ın dilediği, onun 

verdiği, imtihan için verdiği şey 

ْبََِْلْْ َ َةِْاَل  َ ِْقُو  الل   

Güç, kuvvet Allah’tandır demeli değil miydin? 

ْْ ِْمن َكَْماَلًّ َ ْتََرِنَْْانَاَْاَقل  َْوَولَدًّاِان   

Her ne kadar bugün mal ve evlatça beni senden aşağı görüyorsan da , 

َْجن َِتَكْ رًّاِْمن  تَِيِنَْخي  ْيُؤ   َفَعسىَْرب ىَْان 
Cenab-ı Hak bugünkü senin varlığından daha iyisini bana verebilir. 

َماءِْْ َ ًّاِْمَنْالس  بَان َهاُْْحس  ِسَلَْعلَي  َويُر   

Seninkine de gökten bir felaket indirebilir de 

ًّاْْ ِبَحَْصعيدًّاَْزلَق َفتُص   
Yalçın kayalıklar, kuru verimsiz topraklar haline getirebilir, senin bu 

yemyeşil, rengarenk çiçeklerle müzeyyen bahçen çalıçırpı yığını haline 

gelebilir.. 

رًّاْ ِبَحَْماؤَُهاَْغو  ْيُص  ًّاَْْاو  تَطيَعْلَهُْطَلَب ْتَس  َفلَن   

Yahut suyu çekilir bir daha bulamazsın, kaybolan su toprağın altına 

doğru sızar gider… 
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 َواُحيَطْبِثََمِره
Nitekim ürünleri yok edildi, malı-mülkü, ekini … Akıbet başına geldi… 

ِهَْعلىَْماَْان فَْْ ي  َ َبَحْيَُقل ُِبَْكف  َقْفيَهاَفاَص   

Kur’an diyor ki: ellerini ovuştura kaldı zavallı…. Sarf ettiği emeğe ve 

kaybolup giden mallarına içi yandı. 

َوِهَىَْخاِويَةٌَْعلىُْعُروِشَهاْ  

Bağının çardakları yere düşmüştü. 

ْبَِرب ىَْاَحدًّاْْ ِرك  ْاُش  تَنىْلَم  َويَُقوُلْيَاْلَي   

Keşke rabbime eş koşmayaydım. Bendendir değil de,Rabbimdendir 

diyebileydim… 

تَِصرًّاْ َِْْوَماَْكاَنُْمن  ْدُوِنْالل  ُصُرونَهُِْمن  ْلَهُِْفئَةٌْيَن  كُن  ْتـَ  َولَم 
Allah’tan başka ona yardım edecek adamları da yoktu.Kendi kendini 

de kurtaramadı. 

Sözü Kur’an ele alıyor: 

ُْهَنالِْ ْال َحق ِ ِ َكْال َوََليَةُْلِل   

İşte burada kudret velayet, hakimiyet Allah’ındır.Allah her şeyin üstünde 

kudret sahibidir. 

ًّاْْ ب ٌرُْعق  ًّاَْوَخي  ٌرْثََواب ُهَوَْخي   

Hayırlı akıbet, hayırlı sevab Allah’ın katındadır. 

نْ  ُ َْمثََلْال َحيوِةْالد  ْلَُهم  ِرب  ُروُهَْواض  ًّاْتَذ  َبَحَْهشـيم ِضَْفاَص  َر  تَلََطْبِهْنََباُتْاَل  َماِءَْفاخ  َ يَاَْكَماٍءَْان َزل َناُهِْمَنْالس 
يَاُحَْوَكانَْ ُْْالر ِ تَِدرًّاالل ٰ ٍءُْمق  َْشى  ِ َعلىْكُل   

Habibim, dünya hayatını misal ver onlara, gökyüzünden yağmurlar 

iner, onunla baharlar olur, çayırlar, çimenler olur. Sonra kurur, sonra 

sararır, sonra savrulur. İşte dünya hayatı böyledir, diye misal ver ve onlara 

de ki: 
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ٌرَْامَْ ًّاَْوَخي  َدَْرب َِكْثََواب ٌرِْعن  الَِحاُتَْخي  َ ن َياَْوال َباِقَياُتْالص  ُ َْال َماُلَْوال َبنُوَنْزيَنةُْال َحيوِةْالد  الًّ  

Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Baki olan ameller ise, Allah 

katındaki hayırlı, salih amellerdir. (5 vakit namz, zekat, sadaka, hayır ve 

hasenat, tesbihat ve zikir gibi…) Allah’a dönmek, Allah’a ibadete yönelmek 

size dünya için meşgul olmaktan ve bir şeyleri toplamaktan daha hayırlıdır. 

“Kimseye baki değildir, mülk ü devlet sîm ü zer, 

Bir harab olmuş gönül, tamir etmektir hüner.” 


