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İNFAK AHLAKI 
Doç. Dr. Ömer MENEKŞE 

 

İnfak; sahip olunan nimetler üzerinde yapılan tasarruf ve harcamadır, özünde nimeti 

vereni görebilmek ve verdiklerinden dolayı verene teşekkür edebilmektir. Fakat infak bazen 

kişinin imtihanı ve sadakat testi olur. Mümin bir kulun dünyasında infak, arayış ve adanış 

olurken müşrik, münkir ve münafıkta zulüm olur, tasa olur ve fıtratla savaş olur. 

Allah, göklerde yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin sahibinin kendisi olduğunu 

(Bakara, 2/116.), her şeyi fıtraten insanın hizmetine sunduğunu (Casiye, 45/13.), kime neyi ne kadar 

ve nasıl taksim ve takdir edeceğini, her türlü hayrın kendi kudretinde olduğunu (Âl-i İmrân, 3/26.), 

vahyin ve kâinatın okunmasıyla gözler önüne serer. Bu okumalar hakikatte varlığın gerçek 

sahibinin kim olduğunun beyanıdır.  

Biliriz ki insanoğluna zor gelir kendine ait olandan vermek. Kolaydır kazanmadığını 

saçmak savurmak. İsteyeni bilmeden isteyene verebilmek. 

Bir kutsi hadiste Yüce Allah’ın  

 يَا اْبَن آَدَم َمِرْضُت َفلَْم تَُعْدنِى
َلْم ُتْطِعْمِنىيَا اْبَن آَدَم اْسَتْطَعْمُتَك فَ   

 يَا اْبَن آَدَم اْسَتْسَقْيُتَك َفَلْم تَْسِقِنى
“Hasta idim beni ziyaret etmedin. Aç idim doyurmadın, Susuzdum su ikram etmedin.” 

siteminin ardındaki gerçek; isteyende Hakk’ı görebilmek değil midir? Ya da bir başka deyişle 

verdiğimizde “ver” emrinin sahibinin rızasına kavuşmak değil midir muradımız? 

Dolayısıyla vermek bir erdemliliktir. Ancak Rabbimiz bizden vermeyi bir erdemlilik 

olarak değil, bir yükümlülük ve sorumluluk olarak bilmemizi istemekte… Verdiğimizde 

teşekkür yerine verebildiğimize şükretmemizi istemekte... Bir şeyin ahlakı kendisinden önce 

gelir. 

 İnfak ahlakını derli toplu işleyen Kur’an pasajlarının başında Bakara 261- 274 ayetleri 

gelir. Nitekim Bakara 261 ve 262. ayetleri infakı anlamlı kılanın ancak infak ahlakı olduğunu 

şöyle beyan eder: 



2 

 

ٍة اَْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ۪في ُكٰلِ ُسْنُبلَ  ِ َكَمَثِل َحٰبَ ٍة َمَثُل اٰلَ۪ذيَن يُْنِفُقوَن اَْمَوالَُهْم ۪في َس۪بيِل اّلٰله
ُ َواِسٌع َع۪ليٌم ﴿ ُ يَُضاِعُف لَِمْن يََشَٓاُءٍۜ َواّلٰله ٍةٍۜ َواّلٰله ﴾٢٦١ِمائَُة َحٰبَ  

 

َٓا اَْنَفُقوا َمناًّ َوََلَٓ اَذ ًۙى لَُهْم اَ  ِ ُثٰمَ ََل يُْتِبُعوَن َم ْجُرُهْم ِعْنَد اَٰلَ۪ذيَن يُْنِفُقوَن اَْمَوالَُهْم ۪في َس۪بيِل اّلٰله
﴾٢٦٢َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن ﴿َرٰبِِهْمْۚ َوََل َخْوٌف   

“Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu 

yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât 

ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. “  

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp 

incitmeyenler için rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur, onlar 

üzüntü de çekmeyeceklerdir.” (Bakara, 2/261-262) 

Bu âyetlerde Allah infakı teşvik etmiş, infak ahlakını ortaya koyarak; ibadet maksadıyla 

yapılacak olan infak ve tasaddukun insanların takdir ve beğenisini kazanmak için değil Allah 

rızâsı için yapılması, infakın arkasından başa kakma ve incitme gibi davranışların olmaması, 

verilen malın en iyisinin verilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Buna göre mallarını Allah yolunda infak edipte sonra infak ettiklerini başa kakıp gönül 

incitmeye kalkışmayanlar ödüllerini yalnızca Rabbleri katında alacaklardır. Artık onlar 

gelecekten endişe duymayacaklar. Geçmişten dolayı mahzun olmayacaklar. Gönül yapan hoş 

bir söz ve rahmet dileme arkasından incitmenin geldiği bir yardımdan daha hayırlıdır ve Allah 

kendi kendine yetendir. Cezalandırmadan önce fırsat tanıyandır. Demek ki infak edip başa 

kakanlar ödülden mahrum kalacaklardır. İman eden bir akıl vermeyi kendisine verilmiş bir 

ikram olarak görür.  İnfak edipte inciteceksen, kaşıkla verip sapı ile gözünü çıkartacaksan 

Kur´an bırak yapma der gibidir. 

Dolayısıyla infak ahlakı; infakta hasbiliği, infak ederken candan ve sevilenden vermeyi, 

infakta ecele etmeyi, verirken muhatabı incitmemeyi, her türlü gösteriş ve riyadan kaçınmayı 

kapsar. 
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Aziz Mü’minler! 

İnfakta Hasbilik ve Kalbilik 

Esas olan infakta hasbilik ve kalbiliktir... Aslında, vermek varlık işi değil yürek işidir... 

Yüreğini ortaya koymadan mazlumların yüreğini ısıtacak iyilikleri nasıl sürdürebiliriz? 

İnfak ederken Kabilce duygularla değil, Karunca hesaplarla, tavırlarla değil, kaz gelecek 

yerden tavuk esirgenmez kurnazlığıyla değil…  her türlü şahsî çıkar ve menfaatten uzak olarak, 

içten ve gönüllü olarak, yalnız ve yalnız Allah için, O'nun hoşnutluğunu elde etmek için 

vermek…Hesabi değil hasbice infak etmek.. 

Sadece kalbi ve hasbi niyet ve eylemlerle Allah’ın (c.c.) bire karşı yedi yüzle mukabele 

edeceğini akıldan çıkartmadan muhtaca, mazluma ve mağdura el uzatmak... 

Nitekim birçok âyet ve hadiste, ( َا لَُه الٰدين  dini Allah'a has kılarak (ihlâs ile)“ (ُمْخِلص 

kulluk yapılması”(Zümer, 39/2.) yani ibadet ve amellerin gösterişten, riyadan uzak tutulması 

emredildiğine göre, hasbî davranan için en büyük karşılık cennet ve nimetlerinden önce Rabbin 

rızasıdır.  

Bir hadiste,  

َة لَُه ، َوََل أَْجَر لَِمْن ََل ِحْسَبَة لَهُ إِٰنَُه ََل َعَمَل لَِمْن ََل  نِٰيَ   

“Niyeti olmayanın ameli nasıl makbul değilse, burada Allah rızası için olmayan 

(karşılığı Allah'tan beklenmeyen) amelin de sevabı yoktur.” buyrulmaktadır. (Beyhakî, es-

Sünenü’l-kübrâ, I, 76.) 

Allah'ın rızasının her şeyden üstün olduğu Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir:  

ُ اْلُمْؤِمنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجٰنَاٍت تَْجري ِمْن تَْحِتَها اَْلَْنَهاُر َخالِديَن فيَها َوَمَساِكَن  َوَعَد اّلٰله
لِ  ِ اَْكَبُر ذه َبة  في َجٰنَاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اّلٰله َو اْلَفْوُز اْلَعظيمُ َك هُ َطٰيِ  

“Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından 

ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaad etti. Allah'ın rızası ise 

hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.” (Tevbe, 9/72.) 

Buna mukabil, Allah'ın hoşnutluğunun gözetilmemesinin hazin sonunu yine O'nun 

âyetlerinden okuyalım:  
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ُم َوِبْئَس اْلَمصيرُ  يُه َجَهٰنَ ِ َوَمأْوه ِ َكَمْن بَاَء ِبَسَخٍط ِمَن اّلٰله   اََفَمِن اٰتََبَع ِرْضَواَن اّلٰله
“Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın gazabına uğrayan bir olur mu hiç? 

Sonuncusunun yeri cehennemdir. Cehennem ise, ne kötü bir varış yeridir” (Âl-i İmrân, 3/162.) 

İnananları en yüce mertebeye, Allah'ın rızasına ulaştıran hasbîlik, insanları Allah'a davet 

uğrunda büyük sıkıntılara maruz kalan birçok peygamberin dilinde en değerli ifadesini 

bulmuştur:  

ـَُلُكْم َعلَْيِه ِمْن اَْجٍر اِْن اَْجِرَي اَِٰلَ َعلهى َرٰبِ اْلَعالَمينَ   َوَما اَْس
“Buna (tebliğ görevime) karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek 

olan, ancak âlemlerin Rabbidir.”(Şuarâ, 26/109, 127, 145, 164, 180) 

Yine Rahmet Elçisi'ne (s.a.s),  

ِ َرٰبِ اْلَعالَمينَ    ُقْل اِٰنَ َصََلتي َونُُسكي َوَمْحَياَي َوَمَماتي ّلِلٰه
“Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah 

içindir.” (En’âm, 6/162.) demeyi telkin eden ilâhî öğüt de hasbîliğin en güzel özetidir. 

Gerçek anlamda hasbî olan insan, hem toplum içinde, hem de yalnız başına kaldığı 

zamanlarda her işinde ilâhî rızayı dikkate alır ve Allah Resûlü'nün şu sözünü düstur edinir: 

ا َواْبُتِغَى ِبِه َوْجُههُ  َ ََل يَْقَبُل ِمَن اْلَعَمِل إَِٰلَ َما َكاَن لَُه َخالِص    إِٰنَ اّلٰلَ
“...Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder.”( Nesâî, 

Cihâd, 24.) 

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: 

ُ َعلَْيِه َوَسٰلََم َقاَل َعْن أَبِ  ُ ِفى ِظٰلِِه يَْوَم ََل ِظٰلَ  »ى ُهَرْيَرَة َعِن الٰنَِبٰىِ َصٰلَى اّلٰله َسْبَعٌة يُِظٰلُُهُم اّلٰله
َوَرُجََلِن إَِٰلَ ِظٰلُُه اإِلَماُم اْلَعاِدُل ، َوَشاٰبٌ نََشأَ ِفى ِعَباَدِة َرٰبِِه ، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعٰلٌَق ِفى اْلَمَساِجِد ، 

َقا َعلَيْ  ِ اْجَتَمَعا َعلَْيِه َوتََفٰرَ ِه ، َوَرُجٌل َطلََبْتُه اْمَرأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل َفَقاَل إِٰنِى تََحاٰبَا ِفى اّلٰله
َ خَ  َق أَْخَفى َحٰتَى ََل تَْعلََم ِشَمالُُه َما ُتْنِفُق يَِميُنُه ، َوَرُجٌل َذَكَر اّلٰله َ . َوَرُجٌل تََصٰدَ ا أََخاُف اّلٰله الِي 

 َفَفاَضْت َعْيَناهُ 
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 “Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları gölgesinden (himayesinden) başka gölgenin 

(himayenin) olmadığı günde, bizzat kendi gölgesinde (himaye edecektir) gölgelendirecektir: 

Âdil yönetici, Rabbine kulluk eden, temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, Kalbi 

mescitlere sevgi ile bağlı kişi. Birbirlerini Allah için sevip birliktelikleri ve ayrılıkları Allah için 

olan iki insan. Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayr-i meşru dâvetine 'Allah'tan korkarım' 

diye yaklaşmayan yiğit. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli tasadduk eden. 

Tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken"  ( Buhârî, Ezân, 36.)  

Görüleceği üzere; Peygamber Efendimiz, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek 

derecede yardımlaşma hususunda gizliliğe riayet edenleri Allah Teâlâ'nın mükâfatlandıracağını 

bildirmektedir. 

Resûlullah'ın (s.a.s) verdiği bu mesaj, hayırda yarışın, zaman zaman “isim yapma” ve 

“etiket” yarışına dönüştüğü günümüzde ayrı bir önem arz etmektedir. 

Reklam ve rant kaygısı taşıyan hayırların, sözde hayır sahibine mânevî açıdan neler 

kaybettireceğini açıklamaya gerek yoktur. Şu hâlde gerçekten iyilik yapmak isteyen birisi, bunu 

hiç kimseye duyurmadan yapmanın yollarını pekâlâ bulabilir.  

Tıpkı ensardan bazı hayırsever Müslümanların Medine'de Peygamber'in rahle-i 

tedrisinde eğitim gören Suffe ashâbı için bahçelerinden topladıkları hurmaları getirip Mescid-i 

Nebî'nin duvarına asmaları(Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 2) örneğinde olduğu gibi, Allah rızası için 

muhtaçlara yardım etmek isteyenler, topluma ifşa etmeden bunu yapmanın yollarını aramalıdır.  

Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur: 

َخْوٌف  اَٰلَ۪ذيَن يُْنِفُقوَن اَْمَوالَُهْم بِالَْٰيِل َوالٰنََهاِر ِسراًّ َوَعََلنَِية  َفلَُهْم اَْجُرُهْم ِعْنَد َرٰبِِهْمْۚ َوََل 
﴾٢٧٤َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن ﴿  

Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için rableri nezdinde 

ecirleri vardır; onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. (Bakara, 2/274.) 

Hasbî olmak, her şeyden önce içten olmayı gerektirdiğine göre ticarî veya siyasî 

gayelerle, dünyevî amaçlarla yapılan hayırların Allah nezdinde bir değerinin olmayacağı 

açıktır.  

Muhterem Mü’minler! 

İnfakın az veya çok olmasından ziyade infak ederken niyetin ne kadar halis olduğu 

önemlidir.  
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ُ َعلَْيِه  ِ َصٰلَى اّلٰله َسَبَق ِدْرَهٌم ِمائََة أَْلِف ِدْرَهٍم َقالُوا  َوَسٰلََم َقاَل َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، أَٰنَ َرُسوَل اّلٰله
َق ِبأََحِدِهَما َواْنَطلََق َرُجٌل إِلَى ُعْرِض َمالِِه َفأََخَذ ِمْنُه ِمائََة  َوَكْيَف َقاَل  َكاَن لَِرُجٍل ِدْرَهَماِن تََصٰدَ

َق ِبَها   أَْلِف ِدْرَهٍم َفَتَصٰدَ
Ashabıyla birlikte gerçekleştirdiği sohbetlerin birinde, “Bir dirhem, yüz bin dirhemi 

geçmiştir.” buyuran Peygamber Efendimize, ashab-ı kiram; “Bu nasıl olur!” diye hayretlerini 

belirttiklerinde, İki Cihanın Efendisi şu cevabı vermiştir:  

“Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan birini tasadduk etti. (Çok varlıklı olan) diğer 

bir kimse de malının yanına varıp, malından yüz bin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti.” 

(Nesâî, Zekât, 49. ) 

Hadiste belirtildiği şekliyle birincisi, kendisinin de muhtaç olduğu ve elinde avucunda 

olan iki dirhem miktarındaki varlığının yarısını verdi; ikincisi ise birincisinin infak ettiğinden 

çok daha fazla infakta bulunmasına rağmen, malının ancak küçük bir kısmını verdi. Dolayısıyla 

infakın kabul edilmesi, onun maddi miktarının çokluğu değil, gönüldeki fedakârlık duygusunun 

seviyesine ve takva ölçüsüne bağlıdır. İnfaktaki bereketin boyutunu da Peygamber Efendimiz 

şu ifadeleriyle dile getirmektedir:  

ِ إَِٰلَ الٰطَٰيُِب، فَ  َق ِبَعْدِل تَْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطٰيٍِب، َوََل يَْصَعُد إِلَى اّلٰله ُلَها َمْن تََصٰدَ َ يََتَقٰبَ إِٰنَ اّلٰله
ُه، َحٰتَى تَُكوَن ِمْثَل اْلَجَبِل  "ِبَيِميِنِه، ُثٰمَ يَُرٰبِيَها لَِصاِحِبِه َكَما يَُرٰبِي أََحُدُكْم َفُلٰوَ  

“Kim, helal kazancından bir hurma kıymetinde sadaka verirse (ki Allah, helalden 

başkasını kabul etmez) Allah o sadakayı bizzat kabul eder. Sonra onu, dağ gibi oluncaya kadar, 

herhangi birinizin tayını büyüttüğü gibi, sahibi için ihtimamla büyütür.” (Buhârî, Zekât, 8; Tevhîd, 

23; Müslim, Zekât, 63, 64) 

Aziz Mü’minler! 

Kazandıklarımızdan tasadduk edebilmek şahsiyetimizin kemal bulmasıdır. Verirken 

içimiz acımadan aşkla ve şevkle verebilmemiz, maddeye esaretten kurtuluşumuzun bir 

ifadesidir. Veren insan eşyaya bağımlılıktan, kendini görmekten, kendi için yaşamaktan 

kurtulmuş demektir. Eli açık olmak, gönlü açık olmak, infak kültürüne sahip olmak, sofrasında 

ekmeği yenilebilir olmak kazancın bereketindendir. Allah’ın bize, başkalarına yardım gücünü 

ve verebilme cömertliğini lütfetmesi şükredilecek en güzel kazanımdır. Allah’ın bize yeteceğini 

bilebilmemiz, Allah’ın bize yeteri kadar verdiğini görebilmemiz ve O’nun bize verdiklerinden 
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bizim de O’nun kullarına infakta bulunabilmemiz bir vefa borcu, emanetin hakkını teslim 

edebilme erdemi ve ilahî tecellilere mazhar olabilme ölçütüdür. 

Hayır için yapılan herhangi bir harcamanın getirisini belirleyen şey, harcamanın 

kendisine yapıldığı kimseden daha çok harcamayı yapan kimsenin niyet, tavır ve 

davranışlarıdır. Çünkü, bu hayır ve iyilikten en kazançlı çıkan taraf, alan değil veren taraftır. 

Başkalarına iyilik yapan biri, aslında bilerek ya da bilmeyerek en çok kendine, kendi öz 

benliğine iyilik yapmaktadır. 

İnfâkta Acele Etmek 

Rabbimiz, ayet-i kerimede Peygamber Efendimize hitaben; 

ـَُلونََك َماَذا يُْنِفُقوَنٍۜ ُقِل اْلَعْفَوٍۜ   ...َويَْس
 “…Sana, Allah yolunda neyi infak edeceklerini sorarlar.” şeklinde hatırlattığı soruya, 

“De ki: İhtiyaç fazlasını…” (Bakara, 2/219.) cevabını vermektedir.  

‘İhtiyaç fazlası’ ifadesi, yardımlaşmanın ölçüsünü açıklamaktadır. Bu gerçekten 

hareketle Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de  

َدَقِة ما تََرَك ِغن ى   أَْفَضُل الٰصَ
“Sadakanın hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir.”(Buhârî, Zekât, 18; Nafakât, 2; 

Müslim, Zekât, 95; Dârimî, Zekât, 22) buyurmuştur.  

Nitekim Kâinatın Efendisi, zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, fazla olan malını 

biriktirmeden ihtiyaç sâhiplerine verirdi. Ahiret zengini olabilmek için ihtiyaç fazlası malın, 

fakirlere ve darda kalmışlara bir an önce ulaştırılmasını arzulardı. Zira o: 

 يَا اْبَن آَدَم إِٰنََك أَْن تَْبُذَل اْلَفْضَل َخْيٌر لََك َوأَْن ُتْمِسَكُه َشٰرٌ لََك َوََل ُتََلُم َعلَى َكَفاٍف َواْبَدأْ 
ْفلَى  ِبَمْن تَُعوُل َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمَن اْلَيِد الٰسُ

“Ey âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için hayırlıdır. Eğer 

vermeyip elinde tutarsan, senin için kötüdür. Yeterli miktarda mala sâhip olmaktan dolayı Allah 

katında sorumlu tutulmazsın. İnfaka, bakmakla yükümlü olduklarından başla! Zira veren el, 

alan elden üstündür.” (Müslim, Zekât, 97) buyurarak ahiretini düşünen ve hesabının kolay olmasını 

isteyen kimselerin “veren el” olmalarını tavsiye ederdi. Çünkü ahiret için infak kadar bereketli 

bir hazırlık yoktur.  



8 

 

Arap edebiyatının ustalarından biri olan Harîrî, infak ederek ahiret hazırlığı yapmak 

isteyenlere, acele davranmalarını söyleyerek şöyle hitap eder: 

“Ey kürkler içinde salınan servet sâhipleri! Kime dünyalık verildiyse muhtaçlara 

dağıtsın ve gücü yetenler, elinden gelen yardımı esirgemesin. Zira dünya gaddardır, zaman 

vefasızdır. Kuvvet ve kudret bir rüyaya, fırsat da yaz bulutuna benzer. Vallahi ben, çok kere 

kışı, bütün ihtiyaçlarını tedarik ederek karşılar, o gelmeden önce gereken şeyleri hazırlardım.” 

(Makâmât, s. 188) 

Tebliğ ettiği her şeyi, bizzat kendisi tatbik ederek canlı bir Kur’ân olan Efendimiz, başta 

infak olmak üzere hayır işlerinde acele davranırdı. Niyet ettiği güzel bir ameli, herhangi bir 

mâni sebebiyle terk etmeyi hoş görmezdi.  

Onun bu hasletini gözler önüne seren güzel bir misali, Ukbe bin Hâris (r.a) şöyle 

anlatmaktadır: 

ُ َعْنُه َقاَل: ٰ ُ َعلَْيِه َوَسٰلََم ِباْلَمِديَنِة اْلَعْصَر  َعْن ُعْقَبَة َرِضَي اّلله ِبٰيِ َصٰلَى اّلٰله َصٰلَْيُت َوَراَء الٰنَ
ا، َفَتَخٰطَى ِرَقاَب الٰنَاِس إِلَى بَْعِض ُحَجِر نَِسائِِه، َفَفِزَع الٰنَاُس ِمْن ُسْرَعِتهِ   َفَسٰلََم ُثٰمَ َقاَم ُمْسِرع 

ا ِمْن تِْبٍر ِعْنَدنَا َفَكِرْهُت أَْن  " ِجُبوا ِمْن ُسْرَعِتِه َفَقاَل َفَخَرَج َعلَْيِهْم، َفَرأَى أَٰنَُهْم عَ  َذَكْرُت َشْيئ 
َفأََمْرُت ِبِقْسَمِتهِ يَْحِبَسِني،   

“Bir keresinde, Medine’de İki Cihan Güneşi Efendimiz’in arkasında ikindi namazı 

kılmıştım. Resûl-i Ekrem Efendimiz, selâm verip namazı bitirdi ve süratle yerinden kalktı. 

Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat, onun bu telaşından endişe ettiler. 

Sevgili Peygamberimiz kısa bir müddet sonra döndü. Ashabının meraklanmış olduğunu gördü 

ve davranışının sebebini açıklayarak: 

«Odamızda biraz altın olduğunu hatırladım da beni (hayırda acele 

etmekten) alıkoymasını istemedim ve derhal dağıtılmasını emrettim.» buyurdu.” (Buhârî, Ezân, 

158; Nesâî, Sehv, 104) 

Görüldüğü gibi bütün hayırlı işlerde önde koşan Peygamber Efendimiz’in en 

bariz vasıflarından biri de hayırda acele etmesi idi. Öyle ki verilmesi düşünülen şey 

geciktiğinde, Resûlullah endişelenmiş, âdeti olmadığı hâlde namazdan sonra hemen kalkmış ve 

cemaati yara yara evine gitmiştir. Bunun sebebini ise geri döndüğünde şöyle açıklamıştır: 

“Odamızda tasadduk edilmek üzere ayrılmış bazı şeyler olduğunu hatırladım ve zihnimi 

meşgul ederek bütün benliğimle Allah’a yönelmemi engellemesin, geciktirdiğim için de kıyamet 
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günü hesabını vermekle uğraşmayayım diye acele gidip ihtiyaç sahiplerine taksim edilmesini 

emrettim.” 

Yine benzer şekilde hadis-i şerifte şöyle zikredilir: 

ُ َعلَْيِه َوَسٰلََم َوُهَو َساِهُم اْلَوْجِه َقالَْت  ٰ ِ َصٰلَى اّلله ٰ  َعْن أُٰمِ َسلََمَة َقالَْت: َدَخَل َعلَٰيَ َرُسوُل اّلله
لَِك ِمْن َوَجٍع َفُقْلُت َفَحِسْبُت أَٰنَ  ذه « ِ َما لََك َساِهُم اْلَوْجِه؟ ٰ َقالَ  «يَا نَِبٰيَ اّلله  

ْبَعِة اٰلَِتي أَتَْتَنا أَْمِس. أَْمَسْيَنا َوِهَي ِفي ُخْصِم اْلِفَراِش » نَانِيِر الٰسَ  «ِمْن أَْجِل الٰدَ

Ümmü Seleme (r.a.) anlatır: 

Bir gün Resûlullah Efendimiz yanıma geldi, yüzünün rengi değişmişti. Bu hâlinin bir 

ağrı sebebiyle olduğunu zannettim: 

“–Ey Allah’ın Peygamberi, neyiniz var, yüzünüzün rengi değişmiş?” diye sordum. 

Efendimiz: 

“–Bize dün gelen yedi dînâr yüzünden bu hâldeyim. Akşam oldu, hâlâ yatağın altında 

duruyorlar, (onları infak edemedik!)” cevabını verdi. (Ahmed b. Hanbel, VI, 293; Heysemî, X, 238) 

Aziz Mü’minler! 

Muhtaçların çok olduğu bir toplumda infakın ehemmiyeti bir kat daha artmaktadır. 

Müslümanın sâhip olması gereken merhamet duygusu, fakirlerin ihtiyaç içinde kıvranmaları 

karşısında kayıtsız kalınmasına müsaade etmez. Bu sebeple Sevgili Peygamberimiz, ihtiyaç 

sâhiplerini kendine tercih eder ve onlara infakta bulunurdu. Hele muhtaç olduğu hâlinden 

açıkça belli olan kimseleri görünce, rahmet dolu yüreği hiç dayanamaz, onların yaralarını 

sarmak için çırpınırdı. Cerir bin Abdullah (r.a) şöyle anlatır: 

“Bir gün erken vakitlerde Resûlullâh (s.a.s)’in huzurunda idik. O esnada Mudar 

kabilesinden, kaplan derisine benzeyen alaca çizgili elbise ve abalarını delerek başlarından 

geçirmiş, neredeyse çıplak vaziyette olan, kılıçlarını kuşanmış bir topluluk çıkageldi. Onları bu 

derece fakir görünce Efendimiz’in yüzünün rengi değişti. Hemen eve girdi. Sonra da çıkıp 

Bilâl’e ezan okumasını emretti, o da okudu. Sonra Bilâl kamet getirdi ve Efendimiz namaz 

kıldırdı. Akabinde bir hutbe irat ederek şu âyet-i kerîmeyi okudu: 

َٓا اَٰيَُها الٰنَاُس اٰتَُقوا َرٰبَُكُم اٰلَ۪ذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس وَ  اِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَٰثَ ِمْنُهَما يَ
َ َكاَن َعلَْيُكْم رَ  َ اٰلَ۪ذي تََسَٓاَءلُوَن ِب۪ه َواَْلَْرَحاَمٍۜ اِٰنَ اّلٰله ا َونَِسَٓاء ْۚ َواٰتَُقوا اّلٰله اِرَجاَل  َك۪ثير  ۪قيب   
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« Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok 

erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve 

istekte bulunduğunuz Allah’a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. 

Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.» (en-Nisâ, 4/1) Sonra da Haşr sûresinde geçen 

şu ayeti okudu: 

 ٍَۜ َمْت لَِغٍدْۚ َواٰتَُقوا اّلٰله َ َوْلَتْنُظْر نَْفٌس َما َقٰدَ َمُنوا اٰتَُقوا اّلٰله َٓا اَٰيَُها اٰلَ۪ذيَن اه  يَ
َ َخ۪بيٌر ِبَما تَْعَمُلونَ   اِٰنَ اّلٰله

«Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına 

baksın! (Evet) Allah’a itaatsizlikten sakının; şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen 

haberdardır » (el-Haşr 59/18) Daha sonra: 

َق َرُجٌل ِمْن ِديَناِرِه ِمْن ِدْرَهِمِه ِمْن ثَْوِبِه  ِه ِمْن َصاِع تَْمِرِه تََصٰدَ َولَْو  -َحٰتَى َقاَل  -ِمْن َصاِع ُبٰرِ
 "ِبِشٰقِ تَْمَرٍة 

«Her bir fert altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir ölçek bile olsa buğdayından, 

hurmasından sadaka versin. Hatta yarım hurma bile olsa sadaka versin!» buyurdu. 

Bunun üzerine Ensâr’dan bir adam, ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan âciz 

kaldığı, hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. 

Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Resûl-i Ekrem 

Efendimiz’in yüzü gülüyor, sanki altın gibi parlıyordu.” (Müslim, Zekât, 69) 

Muhterem Mü’minler! 

İnfak, ferdî ve ictimâî faydaları sebebiyle, en hayırlı iyilik kapısı olarak görülmüştür. 

Bu yüzden böylesine ehemmiyetli bir ibadetten istifade etme hususunda eli çabuk tutmak 

gerekmektedir. Zira afetler malı telef eder veya başka bir mâni çıkabilir. En mühimi de ölümün 

ne zaman geleceği bilinmez. Dolayısıyla hayırlı işleri tehir etmek ve hele canım ne acelesi var, 

dağıtırız, sonra yaparız diye düşünmek, doğru değildir. Bir de her şey zamanında güzeldir; vakti 

geçtiğinde kıymetini kaybeder. Bundan hareketle ecdadımız; “Gündüzün hayrını geceye 

bırakma!” demişlerdir. 
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Aziz Mü’minler! 

Ebedî âlemin hazırlık safhası olan dünya hayatı, kısa bir sürede sahip olunan bir define 

gibidir. Bu yüzden hayat nimetinin kadr u kıymetini bilip onu hakkıyla değerlendirmek icap 

eder. Zira bu nimeti zayi etmenin telafisi yoktur. Zamanı, hiç bitmeyecekmiş gibi nefsani 

arzular peşinde hoyratça ziyan etmek ve kulluk vazifelerini ihmâl edip ertelemek, son nefeste 

kahredici bir pişmanlık olur!.. 

Kundakla teneşir arasında inişli çıkışlı, dar bir koridor olan ömür, alıp verdiğimiz 

nefeslerin yekûnundan ibarettir. Sayısı kullara meçhul, Allah’a malum olan bu nefeslerin en 

düşündüreni, şüphe yok ki “son nefes”tir. Son nefes, nihâyete eren bir dünya hayatı ile yeni 

başlayan ebedî bir âlemin kavşak noktasıdır. Yine o, son derece sarp ve çetin bir geçittir. İdrak 

sahibi her mü’min, o geçidi derin derin tefekkür edip her hâlini bu istikâmette düzeltme gayreti 

içinde olmalıdır. 

Hayat sahnesinin son perdesi olan son nefes, herkesin kendi akıbetini aksettiren, 

buğusuz, berrak bir ayna gibidir. İnsanoğlu kendisini en net olarak son nefes aynasında tanır. 

Çok kıymetli zaman parçaları olan nefeslerimizi bu fâni topraklar üzerinde tüketirken, ilâhî 

kameraların her an kayıtta olduğunu unutmamalıyız. Doldurduğumuz hayat kasedi bir gün; 

“Kitabını oku!” emri ile bize seyrettirilecek. O vakit kendimizi çok net bir şekilde yeniden 

tanıyacağız. 

Son nefesimizin zamanı meçhul olduğundan bizi ebedî hayatta felâha erdirecek bir 

hesaba hazırlık için gün, bugündür. Ahiret azığımızın tedariki demek olan amel-i sâlihler için 

dem, bu demdir. Hadîs-i şerîflerde, sahip olduğumuz nimetlerden tek tek hesaba çekileceğimiz 

hatırlatılarak, o nimetler hususunda gafletten sakınmamız şöyle telkin edilmektedir: 

َناُه ََل تَُزوُل َقَدَما اْبِن آَدَم يَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد َرٰبِِه َحٰتَى يُْسأََل َعْن َخْمٍس َعْن ُعْمِرِه ِفيَما أَفْ 
ْن َشَباِبِه ِفيَما أَْبََلُه َوَمالِِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم أَْنَفَقُه َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِلمَ َوعَ   

“İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden 

kımıldayamayacaktır: Ömrünü nasıl tükettiğinden, gençliğini nasıl yıprattığından, malını 

nereden kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden.” (Tirmizî, 

Sıfatü’l-kıyâme, 1.)  
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امْ خَ  اْغَتِنمْ  َتَك ، وَ َل َهَرِمَك بْ ابَك قَ بَ ٍس: شَ مْ َل خَ بْ قَ  س   ،ِركَ َل َفقْ بْ قَ  اكَ ِغنَ ، وَ َقِمَك َل سَ بْ قَ   ِصٰحَ
تَِك َل َموْ بْ قَ  اتََك يَ حَ ، وَ ِلَك َل ُشغُ بْ قَ  اَغَك َفرَ وَ   

“Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin: Ölümünden önce hayatının, 

meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce 

gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının.” (İbn Ebû Şeybe, Musannef, Zühd, 6; Hâkim, Müstedrek, 

IV, 341.) 

Nasıl ki namazın fazileti ilk vaktinde eda edilmesinde ise, infâkın faziletlisi de 

geciktirilmeden ilk fırsatta yapılmasındadır. Bu itibarla sevgili peygamberimiz şöyle buyurur: 

ُ َعَلْيِه َوَسٰلََم َفَقالَ  َعنْ  ٰ ُ َعْنُه َقاَل: َجاَء َرُجٌل إِلَى الٰنَِبٰيِ َصٰلَى اّلله ٰ أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اّلله  

« دَ  ِ! أَٰيُ الٰصَ ٰ ا؟يَا َرُسوَل اّلله َقالَ  «َقِة أَْعَظُم أَْجر   

َق َوأَْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح تَْخَشى اْلَفْقَر َوتَْأُمُل اْلِغَنى َوََل ُتْمِهْل َحٰتَى إَِذا بَلََغِت » أَْن تََصٰدَ
اَن لُِفََلنٍ اْلُحْلُقوَم ُقْلَت: لُِفََلٍن َكَذا َولُِفََلٍن َكَذا َوَقْد كَ  ». 

 

Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e bir adam geldi ve: 

“–Ey Allah’ın Resûlü! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür?” diye sordu. 

Peygamber şöyle buyurdu: 

“–Sıhhatin yerinde ve cimriliğin üzerindeyken, fakir düşmekten korkup daha zengin 

olmayı ümit ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Bu işi can boğaza gelip 

de, «Falana şu kadar, filana bu kadar!» demeye bırakma! Zaten o mal vârislerinden şunun veya 

bunun olmuştur.” (Buhârî, Zekât, 11; Vasâyâ, 17; Müslim, Zekât, 92) 

İnsan ekseriyetle, “sonra yaparım” diye ertelediği hayırlara, o “sonra”larda da kolay 

kolay fırsat bulamaz. Bunun içindir ki ârifler; “Yarın yaparım diyenler helâk oldu.” hakikatinin 

hikmetine ermişlerdir. Zira yarını olmayan bir gün her an gelebilir. 

O hâlde ömür takviminden açılan her yeni günü, bize verilmiş yeni bir mühlet olarak 

telakki edip hayır işlemekte acele etmeliyiz. 
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Sevdiğin Şeylerden İnfak Etmek 

Rabbimiz âyet-i kerîmede: 

ا ُتِحٰبُوَنٍۜ َوَما  ى ُتْنِفُقوا ِمٰمَ َ ِب۪ه َع۪ليمٌ لَْن تََنالُوا اْلِبٰرَ َحٰته ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِاٰنَ اّلٰله  

“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça «birr»e (hayrın kemâl 

noktasına)eremezsiniz...” (Âl-i İmrân, 3/92) buyurarak, kendisine yakınlık kazanma hususunda 

yüksek bir kulluk hedefi gösterir. 

“Sevdiklerinden infak edebilmek” infakta en çok dikkat edilmesi gereken edeplerden 

biridir. Zira bu hassasiyet, kulun Rabbine olan îman muhabbetinin de seviyesini gösterir. 

O hâlde bizler de, sahip olduklarımız içinde en çok hoşumuza giden, bize verildiği 

takdirde hoşnut kalacağımız şeylerin neler olduğunu güzelce muhasebe edip infakımıza onunla 

seviye kazandırmaya gayret göstermeliyiz. Böylece hayrın kemâline giden yolda mesafe 

almalıyız. Kendimizi fakirin yerine koyup, kendimize nasıl infak edilmesini isteyeceğimizi 

düşünerek ona göre tasadduk etmeliyiz. Zira âyet-i kerîmede buyrulur: 

َٓا اَْخَرْجَنا لَُكْم ِمَن اَْلَْرِض   َباِت َما َكَسْبُتْم َوِمٰمَ َٓوا اَْنِفُقوا ِمْن َطٰيِ َمُن َٓا اَٰيَُها اٰلَ۪ذيَن اه  يَ
َٓ اَْن ُتْغِمُضوا ۪فيِهٍۜ َواْعَلُمَٓوا   ِخ۪ذيِه اَِٰلَ ُموا اْلَخ۪بيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َولَْسُتْم ِباه َوََل تََيٰمَ  

َ َغِنٰيٌ َح۪ميٌد ﴿ ﴾ ٢٦٧اَٰنَ اّلٰله  

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden 

verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz âdi şeyleri hayır diye vermeye 

kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O’na mahsustur.” (Bakara, 2/267) 

İnfak ahlakıyla ilgili bu âyet infak ahlakından mahrum olmanın bir başka boyutunu ele 

almaktadır: Sahip olduğunun en kötüsünü vermek. Bu bir “Kabil kompleksi”dir. Kur’an’ın 

naklettiği Âdem’in iki oğlu kıssa-meselinde, Habil sahip olduğunun en iyisini Allah’a kurban 

sunarak onun rızasını celbetmiş, Kabil ise sahip olduğunun en kötüsünü Allah’a kurban sunarak 

Allah’ın gazabını celbetmiştir. Habil’in kurbanı onu Allah’a yaklaştırırken, Kabil’in kurbanı 

onu Allah’tan uzaklaştırmıştır (Maide, 5/27-30).  

Burada sorun infak etmekten mahrum olmak değil, infak ahlakından mahrum olmaktır. 

Bunun neticesinde Kabil kardeşini kıskanmış, o kıskançlık da onu kardeş katili olmaya 
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götürmüştür. Bu lanetli süreci başlatan unsur, yaygın kanaatte olduğu gibi kıskançlık değil, 

onun da arkasında yatan “dünya sevgisi”dir. Hz. Peygamber’in  

ْنَيا َرْأُس ُكِلٰ َخِطيَئةٍ   ,Dünya sevgisi tüm kötülüklerin başıdır”  (Ebû Dâvud, Edeb“ ُحُبٰ الُدٰ

125) muhteşem tespitini, bu olay ışığında anlamak icap eder. Dünya sevgisi, insanın manevi 

direnç sisteminde zaafa yol açar. Bu zaaf artık Şeytan’ın üzerinde çalışabileceği ve insanın 

aleyhine kullanabileceği manevi bir “virüs”e dönüşebilir. O virüs, açlık korkusudur. Aç olanı 

bir ekmek doyurur, fakat açlık korkusu çekeni dünyanın tüm fırınları doyuramaz. Bakın infak 

ahlakıyla ilgili pasajın içerisinde yer alan şu âyet, bu hakikati nasıl dile getiriyor:  

 ٍۜ ُ يَِعُدُكْم َمْغِفَرة  ِمْنُه َوَفْضَل  ْيَطاُن يَِعُدُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَشَٓاِءْۚ َواّلٰله  اَلٰشَ
ُ َواِسٌع َع۪ليٌمْۚ   َواّلٰله

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir 

bağış ve daha fazlasını vaad eder” (Bakara, 2/ 268). 

Aziz Mü’minler! 

Kişi, kendine verildiğinde gönül huzuruyla alamayacağı kalitesiz ve bayağı şeyleri 

fakirlere vermek suretiyle infak ettiğini zannetmemelidir. Muhtacı, elimizin ucuyla verdiğimiz 

eski elbise, bayat yiyecek ve sembolik bağışlarla anlık olarak sevindirmek ve daha sonra onu 

muhtaçlığın ve mahrumiyetin sıkıntılarıyla baş başa bırakmak, gerçek manada infak etmek 

sayılmaz. 

Mü’min, kerem sahibi insandır. Gerçek kerem ise; infakı, basit ve asgarî miktarlara 

indirmek değil, bilâkis bir problemi çözecek, sadra şifa olacak, kıymetli, faydalı ve sevdiğimiz 

şeylerden infak edebilmek demektir. 

Rabbimiz ferman buyurur Kur’an’da: 

ُدوا  َوتََزٰوَ “...Âhiret için azık hazırlayın...” (Bakara, 2/197)  Bu ilahî buyruğu dikkate alan 

ashab-ı kiram, dünya malını ahiret için bir azık olarak görürdü. Nitekim 

ا ُتِحٰبُوَنٍۜ لَْن تََنالُوا  ى ُتْنِفُقوا ِمٰمَ اْلِبٰرَ َحٰته  
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“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz...” (Âl-i 

İmrân, 3/92) 

ayeti nazil olduğunda “birr”e erişebilmek adına ashaptan kimi çok sevdiği cariyesini 

azat etmiş; kimisi atını satarak tasadduk etmiş; kimisi de kendisi için çok kıymetli olan 

Medine’deki hurma bahçesini bu uğurda feda etmişti. 

İşte Ebû Talhâ… 

Ebû Talha, ensarın en zenginlerindendi. Beyruhâ isimli bahçesi ise onun en sevdiği 

bahçesiydi. Bu bahçe mescidin hemen karşısında yer alıyordu. Zaman zaman Resûlullah buraya 

gelir ve onun içindeki sudan içerdi. “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe 

asla erişemezsiniz...” âyeti inince Ebû Talha, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) yanına gidip  

ِ َوإِٰنََها َصَدَقةٌ  َها َوُذْخَرَها ِعْنَد اّلٰله ِ أَْرُجو ِبٰرَ   ّلِلٰه

en değerli hurma bahçesini Allah rızası için sadaka ettiğini, onu ahiret azığı yaptığını 

söyledi. Efendimiz,  لَِك َماٌل َراِبحٌ  ذه  “Bu, kazandıran bir mal!” diye takdirlerini ifade etti ve bu  

bahçeyi Ebû Talha'nın kendi hısım ve akrabaları arasında pay etmesini istedi. O da 

Peygamber Efendimizin tavsiyesi üzerine bu değerli araziyi akrabası ve amcaoğulları arasında 

taksim etti. (Buhârî, Zekât, 44; Müslim, Zekât, 42-43.) 

Böylece o, iyisini kendine ayırıp kıyıda köşede kalmış beğenilmeyen şeyleri ihtiyaç 

sahiplerine lâyık gören anlayışa yönelmemiş, Allah yolunda infak etmenin önemini göstermiş 

ve nasıl infakta bulunulması gerektiği konusunda Müslümanlara iyi bir örnek olmuştu. 

Ebû Talha örneğinde görüleceği üzere, akrabaya, komşuya, yoksullara, fakirlere ve 

yetimlere infak etmek, ilahî rızayı kazanmanın ve Hakk’a kurbiyete ermenin, cennet yolcusu 

olmanın güzel bir yoludur. Çünkü Hak katındaki değerimiz O’nun rızası için yaptığımız 

ameller, fedakârlıklar oranındadır.  

Kimi rivayetlere göre Ebû Lübâbe isimli Medineli münafıklardan birinin bir hurma 

bahçesi vardı. Ebû Lübâbe’nin hurmalığının hemen bitişiğindeki evde birkaç yetim yaşardı. 

Olgunlaşan hurmalar yetimlerin bahçesine düşünce, gider onları toplar, o yetim çocuklara bir 

tane bile hurmayı çok görürdü. Durumdan haberdar olan Peygamber Efendimiz, Ebû Lübâbe’ye 

düşen hurmaları yetimlere bırakmasını, karşılığında kendisine cennette bir hurma ağacının 

olacağı müjdesini verir ama o umursamaz, yine bildiğini okurdu. Bu durumdan son derece 
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rahatsız olan ashab-ı kiramdan Ebü’d-Dahdâh el-Ensârî (r.a.) o hurmalığı satın almak istedi. 

Ebû Lübâbe’nin talep ettiği bedeli ödeyerek bahçeyi satın aldı, Peygamber Efendimize varıp 

“Ben o cennetteki ağaç karşılığında bu bahçeyi yetimlere hibe ediyorum.” dedi. Vefat ettiğinde 

Ebü’d-Dahdâh’a son görevini yerine getirirken Peygamber Efendimiz, cennette, meyveleri 

sarkan nice hurma ağacının Ebü’d-Dahdâh’ı beklediğini haber vermişti. (Müslim, Cenâiz, 89.)  

Ebü’d-Dahdâh misali bir duruş sergilemeye bizleri davet eden Rabbimiz, infakta 

bulunurken takınmamız gereken halet-i ruhiyeyi ve asıl maksadımızı şu şekilde beyan 

etmektedir:  

 َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفَِلَْنُفِسُكْمٍۜ 
 َٓ ٍِۜ َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر يَُوٰفَ اِلَْيُكْم َواَْنُتْم ََل تُْظلَُمونَ َوَما ُتْنِفُقوَن اَِٰلَ اْبِتَغ اَء َوْجِه اّلٰله  

“Ne infak ederseniz o sizin lehinizedir. “Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size 

tam olarak ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.”(Bakara, 2, 272 )  

 

Resûlullah’ın, küçük oldukları için İbn Ömer ile birlikte Bedir Savaşı’na katılmasına 

izin vermediği sahâbî Berâ’ b. Âzib (İbn Hacer, İsâbe, I, 278) bu anlayışa sahip olan ashâbdan 

bazılarının, ilâhî ikaz neticesinde yanlışlarından nasıl döndüklerini şöyle anlatıyor: “…Kötü 

malı, hayır diye vermeye kalkışmayın…” âyeti, biz ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim 

hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki 

hurma dalı getirir mescide asardı. Suffe Ehli’nin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında 

ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. 

Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da 

kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah,  

َٓا اَْخَرْجَنا لَُكْم ِمَن اَْلَْرِض  َوََل  َباِت َما َكَسْبُتْم َوِمٰمَ َٓوا اَْنِفُقوا ِمْن َطٰيِ َمُن َٓا اَٰيَُها اٰلَ۪ذيَن اه  يَ
ُموا اْلَخ۪بيَث ِمْنُه تُ  َٓ اَْن تُْغِمُضوا ۪فيِهٍۜ وَ تََيٰمَ ِخ۪ذيِه اَِٰلَ َ َغِنٰيٌ َح۪ميدٌ ْنِفُقوَن َولَْسُتْم ِباه اْعَلُمَٓوا اَٰنَ اّلٰله  

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size 

çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü 

malı, hayır diye vermeye kalkışmayın...” (Bakara, 2/267) âyetini indirdi. Bunun üzerine onlar 

(Ehl-i Suffe), “Sizden birine, verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve 

utanarak alırdı.” dediler. (Berâ’) dedi ki:  
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لَِك يَْأتِى أََحُدنَا ِبَصالِِح َما ِعْنَدهُ   َفُكٰنَا بَْعَد ذه
 

“Bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyisinden getirmeye başladık.” (Tirmizî, 

Tefsîru’l-Kur’ân, 2) 

Aziz Mü’minler! 

İnfakta esas olan, en güzeli gözden çıkarabilmektir. Zira İslam inancında Allah yolunda 

yapılan harcama bir kayıp olarak değil, “bizzat kişiye kalan” olarak telakki edilmiştir. 

 

بَِقَى ُكٰلَُها َغْيَر َكِتِفَها »َقالَْت: َما بَِقَى ِمْنَها إَِٰلَ َكِتُفَها. َقاَل:  «َما بَِقَى ِمْنَها؟  »  » 

Bir gün evinde koyun kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış, daha sonra Peygamber 

Efendimiz, “Koyundan geriye ne kaldı?” diye sorunca, hane-i saadetlerinde kendisine eşleri; 

“Sadece bir kürek kaldı.” cevabını vermiştir. Verilen bu cevaptan Kâinatın Efendisi oldukça 

mutlu olmuş ve “Desenize, bir küreği hariç hepsi bize kaldı.” diye karşılık vermiştir.(Tirmizî, 

Sıfatü’l-kıyâme, 33.) 

Tirmizi şârihi Mübârekfûrî (v. 1353) diyor ki, Peygamber (s.a.s), Hz. Aişe’ye,  

ِ بَاٍقٍۜ   َما ِعْنَدُكْم يَْنَفُد َوَما ِعْنَد اّلٰله
“Sizin yanınızdakiler fânidir, tükenir; Allah katındakiler ise, bâkidir, tükenmez”(en-Nahl, 

16/96 ) âyetine işaret etmek üzere, “senin tasadduk ettiklerin bâki, yanında kalanlar fâni/ğayr-ı 

bâkidir” buyurmuş olmaktadır.( Tuhfetu’l-ahvezi, VI, 262) 

Peygamber Efendimiz, infak edilen yani iyilik olsun diye insanlara verilen ve dağıtılan 

hiçbir şeyin bitip tükenmediğini, kayıp olmadığını, tam aksine veren kişi adına kaydedildiğini 

bildirmekte, infak edilmeyen malın aslında elden çıkmış sayılması gerektiğini, “Desene, bir 

kürek kemiği hariç, hepsi duruyor” buyurmak suretiyle pek veciz ve nefis bir ifade ile ortaya 

koymaktadır.  

Nitekim Allah Teâlâ da 

ْزَق لَِمْن يََشَٓاُء ِمْن ِعَباِد۪ه َويَْقِدُر لَُهٍۜ  ي يَْبُسُط الٰرِ  ُقْل اِٰنَ َرٰب۪
اِز۪قينَ  َٓا اَْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو يُْخِلُفُهْۚ َوُهَو َخْيُر الٰرَ  َوَم
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 “De ki: "Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Siz Allah 

için ne verirseniz, Allah onun yerine hemen yenisini verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” 

(Sebe’ 34/39) 

Hz. Peygamber (s.a.s), bir anlamda bu ayet-i kerimenin en güzel yorumunu yapmış 

bulunmaktadır. Sonuç kesindir: İnfak, görüntünün aksine malı azaltmaz, korur, hatta arttırır. 

Konuya dair şu rivayet de dikkat çekicidir: 

 

ا ُسِلَخْت ، َجاَء ِمْسِكيٌن يَْسَتْطِعُم ،  ُذِبَح ِفي بَْيِت أُٰمِ َسلََمَة َشاٌة ، َفلَٰمَ
ُ َعلَْيِه وَ   ِ َصٰلَى اّلٰله ا ،َفَقاَم َرُسوُل اّلٰله َسٰلََم ُهَو نَْفُسُه ، َفَقَطَع لَُه ِمْنَها ُعْضو   

ُ َعلَْيِه َوَسٰلََم ،  ِ َصٰلَى اّلٰله  َفأَْطَعَمُه ، َفَذَهَب اْلِمْسِكيُن ، َفَدٰلَ آَخَر ، َفَقاَم َرُسوُل اّلٰله
ا ، َفأَْطَعَمُه ، َفَتَداٰلُوا َعلَْيِه ، َفلَْم يََزْل  ُ َعلَْيِه َوَسٰلََم  َفَقَطَع لَُه ِمْنَها ُعْضو  ِ َصٰلَى اّلٰله َرُسوُل اّلٰله

، ِ ا ، َفَقالَْت أُٰمُ َسلََمَة : يَا َرُسوَل اّلٰله اَة َجِميع   يُْطِعُمُهْم َحٰتَى أَْطَعَم الٰشَ
ِ لََنا  أََل تََرْكَت لََنا بَْعَض َشاتَِنا نَْأُكُلُه ، َفَقاَل : ُكٰلَُها َو اّلٰله  

Ümmü Seleme radıyallahu anha’nın evinde bir koyun kesilmişti. Derisi yüzülünce, aç 

olduğunu söyleyen bir fakir çıkageldi. Resulullah (s.a.s) bizzat kendisi kalktı, koyundan bir 

parça kesti, pişirdi, adama yedirdi. Fakir kalkıp gitti. Bir başka fakire haber verdi. O da geldi 

Resulullah (s.a.s) ona da bir parça kesip yedirdi. Haberi alan fakirler geldiler. Hz. Peygamber 

de kesilen koyunun eti bitinceye kadar onlara yedirdi. Bunun üzerine Ümmü Seleme 

radıyallahu anha; 

-Ya Resulellah, keşki koyunumuzdan bir parça da bize ayırsaydınız, biz de yeseydik, 

dedi. Peygamber (s.a.s) şu cevabı verdi: 

- Allah’a yemin ederim ki kestiğimiz koyunun tümü şimdi bizimdir. (el-Beğavi, Şerhu’s-

sünne, VI, 135-136) 

Görülüyor ki Allah için yapılan hiçbir iyilik zayi olmaz. İnfak edilen şey her ne ise o, 

aslında infak edenin yanında/hesabında kalır. “Ne verirsen elinle o gider seninle” sözü de bu 

kesin gerçeğin halk dilindeki ifadesidir. O halde malının yanında/hesabında/sevap defterinde 

kalmasını isteyen, onu uzak-yakın ihtiyaç sahiplerine infak ve tasadduk etmelidir. 

Kays bin Sel’ (r.a) anlatıyor: 
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“Kardeşlerim, malımı saçıp savurduğumu ve bol bol dağıttığımı söyleyerek beni Allah 

Resûlü’ne şikâyet ettiler. Ben: 

– Yâ Resûlallâh! Hurmalardan payıma düşeni alıyor, Allah yolunda ve beraberimde 

bulunan kimselere infak ediyorum, dedim. Efendimiz göğsüme vurdu ve üç kez: 

 ِ لَِك َخَرْجُت ِفي َسِبيِل اّلٰله ا َكاَن بَْعَد ذه ُ َعلَْيَك، َفلَٰمَ  أَْنِفْق َقْيُس يُْنِفِق اّلٰله
 َوَمِعي َراِحلٌَة ثَٰمَ َفأَنَا أَْكَثُر أَْهِل بَْيِتي َماَل َوأَْيَسُرهُ 

«– İnfak et ki Allah da sana infak etsin!» buyurdu. Bu hâdiseden sonra, Allah yolunda 

bir savaşa katılmak üzere yola çıktığımda, diğerleri yaya giderken benim hem binitim vardı 

hem de onların en varlıklısıydım.” (Heysemî, Mecmâü’z-zevâid, III, 128; Taberânî, Mu’cemü’l-evsât, VIII, 

246-247, nr. 8536) 

 

İnfakta Muhatabı İncitmemek 

Sonuçta vermenin de bir adabı ve ahlakı var... Verirken muhatabı ezmeden vermek 

zorundayız, çünkü alanın bir haysiyeti ve şahsiyeti vardır... Vermedeki hassasiyet, alanın 

haysiyetini hesaba katmaktır... 

Aziz Müslümanlar! 

İnfakta bulunurken sahip olduklarımızı kendimizin değil, Allah’ın varlığı olarak 

bilmemiz gerekir. Çünkü insan malın sahibi değil, emanetçisidir. Dünya serveti de ilâhî bir 

emanettir. Her şey kulun tasarrufuna geçici olarak, yani emaneten verilmiştir. Bunu unutarak, 

Allah’ın nimetlerinin, O’nun bir kuluna ulaşmasına vâsıta olmaktan dolayı nefsine pay çıkarıp 

da muhtaca mihnet veren riyakârca hâl ve tavırlar içine girmek; gaflet, hamlık ve nâdanlıktır. 

O hâlde infakta kibirlenmemek, fakiri hor görmemek, bilâkis kendini fakirin yerine 

koyup, bir gün kendisinin de onun durumuna düşebileceğini tefekkür etmek icap eder. Zira 

zenginlik veya fakirlik biraz cehd işiyse de daha çok baht işidir. Allah zengini fakir, fakiri de 

zengin kılabilir. Bunlar Hak katında bir üstünlük veya alçaklık ölçüsü değildir. Her ikisi de 

yalnızca bu âlemdeki bir imtihan şeklidir. Üstünlük yalnızca takvadadır. O hâlde infak etmekten 

dolayı fakire karşı gururlanmak, dünya hayatındaki imtihan sırrından da gâfil olmaktır. Şeyh 

Sâdî, Bostan adlı eserinde der ki: 
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“Birisine iyilik ettiğin zaman; «–Ben efendiyim, beyim; o bana muhtaçtır!» diye 

büyüklenme! Zaman, o muhtaç kimseyi vurmuş deme! Zira vuran kılıç henüz kınına 

girmemiştir; mümkündür ki o kılıç bir gün seni de biçer.” 

Varlıklı kimseler, kendilerini fukaranın yerine koymayı bilmeli ve; “Rabbimiz bizi 

onların durumunda, onları da bizim durumumuzda yaratabilirdi. Madem bize imkân bahşedip 

onları muhtaç kıldı, demek ki onları bize emanet etti, zayıfları güçlülere zimmetledi, bizi 

onlardan mesul kıldı ve bize bahşettiği nimetlerin şükrânesi olarak onlara infak etmemizi 

emretti…” diye düşünmelidirler… 

Yine Şeyh Sâdî’nin aynı eserindeki şu nasihatleri de pek manidardır: 

“Kapına bir garip gelirse, eli boş gönderme. Allah göstermesin belki bir gün sen de 

garip olur, kapıları dolaşırsın. 

Gönlü yaralı olanların hatırlarını sor, onlara bak. Belki bir gün sen de o vaziyete 

düşersin. 

Sen ki bir şey istemek için kimsenin kapısına gitmiyorsun, buna şükrâne olarak, kapına 

gelen yoksulu kovma, ona surat asma, onu tebessümle karşıla…” 

Nitekim âyet-i kerîmede buyrulur: 

ىٍۜ ﴿ َٓائَِل  َفاَْغنه ا اْلَي۪تيَم َفََل تَْقَهْرٍۜ ﴿8َوَوَجَدَك َع َٓائَِل َفََل تَْنَهْرٍۜ ﴿9﴾ َفاَٰمَ ا الٰسَ ا 10﴾ َواَٰمَ ﴾ َواَٰمَ
ْث ﴿ ﴾ 11ِبِنْعَمِة َرٰبَِك َفَحِدٰ  

“Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın 

azarlama. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.” (ed-Duhâ, 93/8-11) 

Muhtaca nezâketle muamelenin en mühim kısmı olan başa kakmamak, eza vermemek 

ve kibirlenmemek için, bir hayrı yaptıktan sonra onu hemen unutuvermek icap eder. Lokman 

Hekîm ne güzel buyurur: 

“İki şeyi unutma: Allah Teâlâ’yı ve ölümü. 

İki şeyi de unut: Başkasına yaptığın iyiliği ve başkasının sana yaptığı kötülüğü.” 

Anlıyoruz ki; vermek, elden çıkarmak da yetmiyor… En güzel şekilde vermek 

gerekiyor.. İncitmeden, itmeden, ezmeden ve üzmeden… 

Kimseyi minnet altına almadan, karşılık beklemeden ve bu işi kazanç kapısı haline 

getirmeden verebilmek… 
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Biliyoruz ki, Allah yoksulların rızkını bizim rızkımızın içine koymuş… Ama 

unutuyoruz, kendiliğinden geleni, kendimizden zannediyoruz… Yanılıyoruz, kendi başarı ve 

becerimiz görüyoruz… 

Böyle olunca da mağdurun karşısında mağrurlanıyoruz… 

Vermenin hazzı ile havalara giriyoruz… Huşu ikliminden kopuyoruz… 

Belki de, verdiklerimizin onuru ile oynadığımızın farkında bile olamıyoruz… 

Kameralar eşliğinde, görüntü vermeden yaptığımız amelin eksik kaldığını sanıyoruz… 

Şeytan vermeyi engelleyemeyince, bu defa vermeyi kirletme yollarını deniyor… 

Demek ki, vermekle” günah benden gitti” diyemiyoruz… 

Nasıl verdiğimiz de bir o kadar önemli… 

Amel salih, niyet halis olmalı… 

Kimler infak edebilir, sorusuna vereceğimiz en temel cevap ise şudur: Yaratılmışlara 

yaratanın nazarıyla, yani rahmet ve şefkat nazarıyla bakabilenler infak edebilirler. İnfakta 

bulunurken kimseden iltifat beklememek, kimsenin dikkatini çekmemeye çalışmak, şöhretten 

uzak durmak, nefsi araya sokmamak infaktaki takva ölçüsünün bariz sonuçlarıdır. İnfak 

ederken karşı tarafı incitmemek demek ki çok önemli...  

Nitekim Kur’an-ı Kerîm’de; 

َمُنوا ََل ُتْبِطُلوا َصَدَقاتُِكْم ِباْلَمٰنِ َوا َٓا اَٰيَُها اٰلَ۪ذيَن اه َٓاَء الٰنَاِس َوََل يَ ىًۙ َكاٰلَ۪ذي يُْنِفُق َمالَُه ِرئَ َْلَذه
ِخِرٍۜ َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعلَْيِه ُتَراٌب َفاََصابَُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلد   ِ َواْلَيْوِم اَْله اٍۜ ََل يَْقِدُروَن يُْؤِمُن بِاّلٰله

ُ ََل يَْهِدي ا َكَسُبواٍۜ َواّلٰله اْلَقْوَم اْلَكاِف۪رينَ  َعلهى َشْيٍء ِمٰمَ  

 “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş için 

malını harcayan (kimselerin yaptığı) gibi başa kakmakla ve gönül kırmakla sadakalarınızı boşa 

çıkarmayın! Onun misali, isabet edip üzerindeki az miktar toprağı gideren bol yağmurun çıplak 

bıraktığı kaya gibidir. (Onlar) kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kâfirler 

topluluğunu doğru yola erdirmez.”(Bakara, 2/264 )buyurulmuştur.  

Yine bir başka ayet-i kerimede de : 

ُ َغِنٰيٌ َح۪ليٌم ﴿ َٓا اَذ ىٍۜ َواّلٰله ﴾ ٢٦٣َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة يَْتَبُعَه  



22 

 

“İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. 

Allah zengindir, halîmdir.” (Bakara, 2/ 263) buyrulur. 

Muhterem Mü’minler! 

İnfak, ikram ve ihsanı başa kakmak, sadece yapılan hayrın boşa gitmesiyle kalmaz, 

Allah’ın gazabını da celbeder. 

Peygamberimizin anlattığına göre de Allah Teâlâ, kıyamet gününde yaptığı iyiliği her 

fırsatta başa kakan kimsenin yüzüne bile bakmayacaktır.  

، َعِن الٰنَِبٰيِ عَ  ُ َعلَْيِه َوَسٰلََم ْن أَِبي َذٰرٍ ُ ثََلَثٌَة ََل يَُكٰلُِمُهُم  َقاَل َصٰلَى اّلٰله يَْوَم اْلِقَياَمةِ  اّلٰله  

ِ َقاَل َفَقَرأََها َرُسوُل  "َوََل يَْنُظُر إِلَْيِهْم َوََل يَُزٰكِيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم   ُ عَ  اّلٰله لَْيِه َصٰلَى اّلٰله
ِ َقاَل أَُبو َذٰرٍ َخاُبوا َوَخِسُروا َمْن ُهْم يَا َرُسوَل  .ثَََلَث ِمَراٍر  َوَسٰلَمَ    اّلٰله
ُق ِسْلَعَتُه ِباْلَحِلِف اْلَكاِذِب  َقاَل  اْلُمْسِبُل َواْلَمٰنَاُن َواْلُمَنٰفِ  

 

Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir defasında arka arkaya tam üç kez: 

“–Üç kişi vardır ki, kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve 

onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.” buyurdular. Ebû Zer (r.a) 

“–Adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar! Kimlerdir bunlar yâ 

Rasûlallâh?” diye sordu. Efendimiz –(a.s)-: 

“–Elbisesini (kibir ve gururundan dolayı kurula kurula) sürüyen, yalan yeminle malını 

pazarlayan ve verdiğini başa kakan!” buyurdular. (Müslim, Îmân, 171; Ebû Dâvûd, Libâs 25 ) 

Görüldüğü üzere, ardından başa kakma ve mihnet gelen riyakârca infaklar, kulu sevap 

yerine azaba duçar eden ağır cürümlerdendir. Çünkü kalpler, nazargâh-ı ilâhîdir. İncitilmeye 

gelmez… 

Üstelik zekât ve sadakalar, zenginlerin servetlerinde ilâhî emirle belirlenmiş, muhtacın 

en tabiî hakkıdır. O hakkı çıkarıp fukaraya vermek bir lütuf değil, sadece hakkın teslim 

edilmesidir. Dünya serveti, ilâhî bir emanettir. Bunu unutarak, Allah’ın nimetlerinin, O’nun bir 

kuluna ulaşmasına vâsıta olmaktan dolayı nefsine pay çıkarıp da muhtaca mihnet veren 

riyakârca hâl ve tavırlar içine girmek; gaflet, hamlık ve nâdanlıktır. 
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İnfak ederken aslında infak sahibi, yardımda bulunduğu kimseye minnet borcuna 

bürünmesi gerektiğini bilmelidir. Zira infak edenler, infakta bulundukları kimseler sayesinde 

dünya ve ahiretteki birçok sıkıntı ve musibetlerden kurtulmuş olacak, Allah’ın rızasını 

kazanacaktır. 

Öyleyse İnfakta bulunurken “muhatabın izzet-i nefsini gözetmek ve rıfkla muamele 

etmek, onurlarını zedelemeden vermeye gayret etmek lâzımdır. Zira ihtiyacı açıkça belli olduğu 

halde, iffetinden dolayı isteyemeyen kimseler bulunduğu gibi, ihtiyacını çekinmeden ve ısrarla 

arz edenler de vardır. Bunları da kırmamak, güzellikle ve gönüllerini hoş ederek göndermek 

gerekir.  

Nitekim Rabbimiz ferman buyurur: 

ْمُنْن تَْسَتْكِثرًُۙ َوََل تَ   

"Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma."[ Müddessir¸ 74/6.]  

 

Aziz Mü’minler! 

“Ben cimri değilim.” (Müslim, Zekât, 127) buyuran ve cömertliği kendisine şiâr edinen 

Allah Resûlü (s.a.s) kendisinden isteyen kimseleri geri çevirmeyi hiç arzu etmez, elinde varsa 

verir, yoksa onlara güzellikle muamele eder ve “geldiği zaman vereceği”ne dair vaadde 

bulunurdu. Çünkü Yüce Rabbimiz, bu şekilde davranılmasını istemektedir: 

ا ُتْعِرَضٰنَ عَ  اَواِٰمَ َٓاَء َرْحَمٍة ِمْن َرٰبَِك تَْرُجوَها َفُقْل لَُهْم َقْوَل  َمْيُسور  ْنُهُم اْبِتَغ  

“(Ey Habîbim! Muhtaçlara vermek üzere) Rabbin’den bir nimet beklerken, (elinde 

vereceğin bir şey bulunmadığı için), isteyenlerden yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan, hiç 

olmazsa onlara yumuşak bir söz söyle!” (el-İsrâ, 17/28) 

Sevgili Peygamberimiz ’in bu vasfını İmam Bûsirî, Kasîde-i Bürde’sinde ne güzel ifade 

eder: 

اَ  َنا اآلِمُر الَنٰ نََعمِ “ِمْنُه َوََل ” َلَ “ََل اََحٌد اَبََرٰ ِفى َقْوِل فَ  ِهينَِبُيٰ  

“Bizim peygamberimiz iyiliği emreden ve kötülüğü nehyedendir. Fakat «hayır»ı da 

«evet»i de ondan daha tatlı söyleyen başka bir kimse yoktur.” 
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Muhterem Mü’minler! 

Vakarından dolayı fakirliğini gizleyenlere, ihtiyaçlarını kimseye açamayanlara, “alan 

el” olmanın ezikliğini yaşatmamak ve onları istemek zorunda bırakmamak için gayet zarif bir 

yardım yolu olarak Osmanlı toplumunda, “Sadaka Taşı” uygulaması geliştirilmiştir. 

İslamiyet’in cömertlik konusunda öngördüğü zarafetin Osmanlı şehir kültüründeki 

yansımalarından biri olan ve toplumsal dayanışmada zirveyi ifade eden sadaka taşları; cami, 

türbe, han, hamam gibi yapıların çevresinde, ticaretin yoğun olduğu yerlerde, mezarlıklarda ve 

sokakların kuytu köşelerinde yer alan, çocukların uzanamayacağı yükseklikte üstü hafifçe oyuk 

taşlardır. Hâli vakti yerinde olanların içine para bıraktığı ve muhtaç kimselerin de içinden 

ihtiyaçları kadar aldığı, veren kişi ile alan kişinin birbirini görmediği bu taşlar, veya yine aynı 

duyarlılığın bir göstergesi olan “askıda ekmek” (ekmek alırken bir tane fazla ödeyip ihtiyacı 

olanlar için “askıda” bırakma) gibi uygulamalar İnfak medeniyetinin ve İslam yardımlaşma 

sisteminin sıcaklığını yansıtmaktadır. 

İnfak’ta Gösterişten Kaçınmak 

Muhterem Mü’minler! 

Allah için karşılıksız vermek demek olan infakın ihmali kadar istismarı da toplumsal bir 

felakettir. Bu felaketlerin en önemlisi riyadır. 

Riya, kişinin, başkalarının beğenisini kazanmak, saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla 

gösteriş için inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Riya, gizli yapılması gereken amel 

ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. 

İnfak etme konusunda Allah’ın hoşnut olmayacağı bir tavır da bu ibadete gösterişin 

karışmasıdır. Gösteriş amacıyla infak etmek münafıklara ve inkâr edenlere özgü bir davranıştır: 

ْيَطاُن َواٰلَ۪ذيَن يُنْ  ِخِرٍۜ َوَمْن يَُكِن الٰشَ ِ َوََل ِباْلَيْوِم اَْله َٓاَء الٰنَاِس َوََل يُْؤِمُنوَن ِباّلٰله ِفُقوَن اَْمَوالَُهْم ِرئَ
﴾٣٨لَُه َق۪رينا  َفَسَٓاَء َق۪رينا  ﴿  

“Ve bunlar Allah’a ve âhiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş 

için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır! “(Nisâ, 4/38) 

Yine; 

َٓا َٓاَء الٰنَاِس  يَ ىًۙ َكاٰلَ۪ذي يُْنِفُق َمالَُه ِرئَ َمُنوا ََل ُتْبِطُلوا َصَدَقاتُِكْم ِباْلَمٰنِ َواَْلَذه اَٰيَُها اٰلَ۪ذيَن اه  
  ِ اٍۜ َوََل يُْؤِمُن ِباّلٰله ِخِرٍۜ َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعلَْيِه ُتَراٌب َفاََصابَُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلد  َواْلَيْوِم اَْله  
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ُ ََل يَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِف۪رينَ  ا َكَسُبواٍۜ َواّلٰله  ََل يَْقِدُروَن َعلهى َشْيٍء ِمٰمَ

 “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş için 

malını harcayan (kimselerin yaptığı) gibi başa kakmakla ve gönül kırmakla sadakalarınızı boşa 

çıkarmayın! Onun misali, isabet edip üzerindeki az miktar toprağı gideren bol yağmurun çıplak 

bıraktığı kaya gibidir. (Onlar) kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kâfirler 

topluluğunu doğru yola erdirmez.”(Bakara, 2/264 )buyurulmuştur.  

Ancak yine mümin de kendini böyle bir hatadan müstağni görmemeli, infak ederken 

bilinçaltında da olsa, niyetine, saf Allah rızası dışında amaçların, beklentilerin karışmamasına 

dikkat etmelidir. "İnfak etmedi, az verdi demesinler", "kınamasınlar", "canını malını satmış, 

takva sahibi desinler", "en çok infak eden desinler", "çok üstün bir imana sahip desinler", "daha 

çok itibar etsinler, sevgi ve saygı göstersinler", "makam, mevki, imkan versinler" gibi şeytani 

telkinlerin, fark etmeden niyetine karışıp amelini şirke dönüştürmesine, ahiretini tehlikeye 

sokmasına asla fırsat vermemelidir. 

Ayrıca bilinmelidir ki Ramazan ayı ulvi bir ruha sahiptir. Bu ruh, insana, tevazu, 

paylaşım, cömertlik, îsâr, ihsan, teslimiyet, sabır, şükür gibi pek güzel hasletleri öğretir. Onu 

gösteriş ve eğlenceye dönüştürmek, görkemli sofralar hazırlamak, âdeta gelecek kıtlık yılları 

için mideleri depo olarak kullanmak, zengin akrabalar ya da ahbapların davet edildiği lüks iftar 

sofraları hazırlamak, kapitalizmin ruhuna uydurulmuş Ramazan aktiviteleri düzenlemek, 

görünür olmanın cazibesiyle ev ya da dışarıda yapılan iftar ve sahur sofraları ve teravih 

namazlarını sosyal medya üzerinden paylaşmak, onun bu ulvi ruhunu yaralar. 

Halbuki iftar sofralarının değişmez misafirleri  

... َٓاِء ِمْنُكْمٍۜ   َكْي ََل يَُكوَن ُدولَة  بَْيَن اَْلَْغِنَي … 

 “O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) hâline 

gelmesin …”(Haşr, 59/7.) ayeti duyarlılığıyla yalnızca zenginler olmamalı. Ayrıştırıcı ve kuşatıcı 

olmayan, yalnızca zenginlerin birbirleriyle paylaştıkları sofralar toplumu daha çok ayrıştırır, 

nefret ve öfkeyi artırır. 

Öyleyse Fanilerden teşekkür beklemek yerine öncelikle bize verebilmeyi nasip eden, 

vermeyi sevdiren Allah’a şükrümüzü sunmalıyız… 

İnsanlar vefasız, hatta nankör olabilir, sen verdiğini unut, kimseden bir şey umma ve de 

vermekten usanma… 



26 

 

Çünkü her veren elin arkasında bir veren vardır… Veren de Allah, verdiren de Allah, 

vermeyi sevdiren de Allah… Allah nasip etmezse veremezdik… 

O halde verirken kendi adımızı öne çıkarmadan, Allah adına ve Allah yolunda 

vermeliyiz… 

Allah’ın görüyor olması yetmez mi? İlla insanların da görmesini ve bilmesini neden 

isteriz ki? 

İnfakın arkasında görünme isteği, bilinme arzusu, gösterme duygusu varsa, bu gösteriş 

zaafı o infakın zayi olmasına neden olacaktır. 

Hani, “sağ elin verdiğini sol el bilmeyecekti?” 

Yoksa verdiklerimiz üzerinden itibar devşirme peşinde miyiz? İhtiraslarımızı tatmin 

etme yolunda mıyız? Bu yolla statü sahibi olmak, nüfuz alanını genişletmek gibi dünyalık 

beklentilere tenezzül etmeden ihsan ve infak yoluna yoğunlaşmalıyız… 

Toplumun teveccühüne tevessül edersek takva ve tevazudan nasibimiz kalabilir mi? 

Öyleyse riya ve süm’adan (yani ibadet ve hayır işini insanlar görsünler, işitsinler diye 

açık yapmaktan) kaçınarak sırf Allah rızası için infakta bulunmanın, insanı maddeten ve manen 

güçlendireceğini unutmayalım.  

Kur'an'da Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları hâlde mallarını gösteriş olsun diye 

harcayanlar kınanmış ve şöyle buyrulmuştur: 

ِ وَ  َٓاَء َمْرَضاِت اّلٰله ٍة ِبَرْبَوٍة َوَمَثُل اٰلَ۪ذيَن يُْنِفُقوَن اَْمَوالَُهُم اْبِتَغ ا ِمْن اَْنُفِسِهْم َكَمَثِل َجٰنَ تَْث۪بيت 
ُ ِبَما تَْعَمُلوَن َب۪صيرٌ  تَْت اُُكلََها ِضْعَفْيِنْۚ َفِاْن لَْم يُِصْبَها َواِبٌل َفَطٰلٌٍۜ َواّلٰله  اََصابََها َواِبٌل َفاه
 

“Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş 

yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa 

gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır; kayanın 

üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları 

hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkârcı topluluğa hidayet vermez.” (Bakara, 2/264) 

Nitekim Peygamber Efendimiz, Allah rızası gözetmeksizin, gösteriş için hayır ve iyilik 

yapan kişilerin kötü akıbetini şu örnekle açıklamaktadır:  
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َل الٰنَاِس يُْقَضى يَْوَم اْلِقَياَمِة َعلَْيِه َرُجٌل إِٰنَ أَ   …ٰوَ

 ُ َع اّلٰلَ َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها َقاَل َفَما َعِمْلَت َوٰسَ  ِفيَها   َعلَْيِه َوأَْعَطاُه ِمْن أَْصَناِف اْلَماِل ُكٰلِِه َفأُتَِى بِِه َفَعٰرَ

َت لُِيَقاَل َقاَل َما تََرْكُت ِمْن َسِبيٍل ُتِحٰبُ أَْن يُْنَفَق ِفيَها إَِٰلَ أَْنَفْقُت ِفيَها لََك َقاَل َكَذْبَت َولَِكٰنََك َفَعلْ 
 .ُهَو َجَواٌد . َفَقْد ِقيَل ُثٰمَ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعلَى َوْجِهِه ُثٰمَ أُْلِقَى ِفى الٰنَارِ 

 

“Kıyamet günü huzur-ı ilâhîye zengin birisi getirilecek. Yüce Allah, ona verdiği nimetleri 

hatırlatacak. O da, bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenâb-ı Hak 

soracak: 'Sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın?' O kişi, 'Yâ Rabbi! Hiçbir eksik 

bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım.' diye cevap verecek. Bunun 

üzerine o kişiye, 'Yalan söylüyorsun. Sen, malını, 'Ne cömert adam!' desinler diye harcadın. 

Gerçekten de sana, 'Ne cömert adam!' denildi.' şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve 

o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak.” (Müslim, İmâre, 152.) 

 

 

 


