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78  . SOHBET 

İSLAM AHLÂKINDA ÖVÜLEN DAVRANIŞLAR  (I) 

1- İNFAK 

İnfak, kelime olarak “tükenmek, tamamlamak, son bulmak” manasına gelen ve “nefk” kökünden 

türemiştir ve “bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek” anlamlarına geldiği gibi, asıl olarak “para ve malı elden 

çıkarmak” anlamında kullanılmıştır. 

Dinî ve ahlâki anlamda ise, “Allah’ın hoşnutluğunu elde etmek maksadıyla, kişinin kendi servetinden 

harcama yapması, aynî ve nakdî yardımda bulunması” demektir. Bu manası ile infak, hem farz olan zekâtı, 

hem de gönüllü yapılan her türlü hayrı kapsar. 
1
  

ِِر  آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفنَي ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوأَنَفُقوا لَُ  ْم َأْجٌ  ََ  
“Allah'a ve Rasûlü’ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden 

iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükafat vardır.” 
2
 

يُ ْنِفُقونَ  َرَزقْ َناُهمْ  َوِمَّا الصَّٰلوةَ  َويُقيُمونَ  بِاْلَغْيبِ  يُ ْؤِمُنونَ  ينَ اَلَّذ  
“Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah 

yolunda harcarlar.” 
3
 

Bu ayetler üzerinde düşündüğümüzde infak hakkında şunları ifade edebiliriz:  

İnfak gösterişten uzak ve yalnız Allah rızası için yapılmalıdır. İnfak yapılırken, infak edilenlerin 

onuru zedelenmemeli ve gönülleri incitilmemelidir. Yapılacak olan infak, iyi ve kaliteli mallardan 

seçilmelidir. İnfakın tam olarak yerini bulması için, gerçek manada infaka muhtaç olan yerler 

seçilmelidir.  

2- ADALETLİ OLMAK 

Adalet, “davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak” 

gibi manalara gelir. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde genellikle “düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe 

uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık” gibi anlamlarda 

kullanılmıştır. (İslam Ansiklopedisi, 1/341-343) Bütün bunlardan hareketle, adalet, “her şeyi yerli yerine 

koymak, hak edenin hakkını ne eksik ne de fazla, eksiksiz vermek” demektir.  

Bir toplumun düzeni, huzuru ve sükûneti, ancak adalet sayesinde mümkün olur. Adalet, 

hayat/yaşam haline getirilmesi gerekli olan ahlâki bir değerdir. İnsanın adaleti yaşam haline getirmesi 

demek; ne iş yapıyorsa o işi hakkını vererek kusursuz yapması demektir. Allah Teala şöyle buyurur:  

ٌِ َواْلِ َ  َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَك ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقٌََْبٰ َويَ ن ْ ٌُوَن ِإنَّ اللََّه يَْأُمٌُ بِاْلَعْدِل َواْْلِ ََّ ُُُكْم َلَعلَُّكْم َََذ ِِ يَِع  ْغ
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve 

azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 
4
 

                                                        
1 (İslam Ansiklopedisi, 22/289-290) Cenab-ı Hak, Hadid suresinde şöyle buyurmuştur: 
2 Hadid, 57:7 Bakara Suresi’nin 3.ayetinde ise, şöyle buyurulmuştur: 
3 Bakara,  2:3 
4 Nahl, 16:90 
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Her türlü insani ilişkide adalet prensibi göz önünde tutulacağına göre, bu konuda titizlik 

gösterilmesi fert ve toplumun huzuru için zorunludur. Bir toplumda yapılması gerekli olan işler, 

gerektiği gibi yapılmazsa, hak edenlerin hakları verilmezse, o toplumun dirlik ve düzeni bozulur; o 

toplumda kaos ortamı oluşur, zulüm ve anarşi boy gösterir. Hak ve hukuk gözetilmez ve bir toplumda 

adalet sağlanmazsa, orada yaşayan insanlar arasında güven ve itimat kalmaz. Adaletin sağlanması, her 

insanın doğru olması ve sorumluluk sahiplerinin adaletten ayrılmaması ile mümkün olur.  

Her konuda örneğimiz olan, Peygamber Efendimiz (a.s) adalet konusunda  da bize örnek 

olmuştur. İşte onun adalet örneklerinden bir tanesi:  

Bir kadın hırsızlık suçlaması ile Hz. Peygamber (a.s)’ın huzuruna çıkarılır. Kadın çok itibarlı bir 

kabileye mensuptur. Ona ceza verilmemesi için Hz. Peygamber nezdinde teşebbüse geçilir. Ancak kimse 

cesaret edemez. Fakat onun çok sevdiği Usame b. Zeyd, şefaatçi olarak gönderilir. Usame’yi dinleyen 

Hz. Peygamber, son derece kızar ve dünya durdukça değeri her gün daha iyi anlaşılacak şu tavrı ortaya 

koyar ve şöyle buyurur:  

ٌََُوُه ، َوِإَذا َسٌََق ِفيهِ  ٌِيُف ََ  انُوا إَذا َسٌََق ِفيِهْم الشَّ َا أَْهَلَك الَِّذيَن ِمْن قَ ِِْلُكْم أَن َُّهْم ََ ْم الضَِّعيُف أَقَاُموا َعَلْيِه اْلَْدَّ ، َواَْْيُ إَّنَّ
ٍد َسٌََقْت َلَقَطْعُت يََدَها    اللَِّه : َلْو َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت ُُمَمَّ

“Sizden önce geçmiş milletler işte bunun için helak olmuşlardır. İçlerinden ileri gelenler suç işlerse 

göz yumulur, onlara ceza verilmezdi. Kimsesiz, zayıf insanlar suç işlerse onlar cezalandırılırdı. Allaha 

yemin ederim ki, kızım Fatıma da hırsızlık etse, cezasını vermekte tereddüt etmezdim.” 
5
 

3- KARDEŞLİK  

Kardeşlikte ilk akla gelen, aynı ana ve babadan dünyaya gelmiş olan kişiler akla gelir. Buna soy ve 

nesep kardeşliği denir. Bunun dışında bir başka kardeşlik var ki, biz ona din kardeşliği diyoruz. Din 

kardeşliği, aynı dine veya aynı dünya görüşüne sahip insanların oluşturduğu inanç/akide kardeşliğidir. 

Dinimizin değer verdiği kardeşlik işte bu inanç birliğine dayalı olan kardeşliktir. Allah (cc), Kur'ân-ı 

Kerim'de bu kardeşliğe şöylece işaret buyurmuştur:  

ٌََْحُوَن  َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َواَ َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم َُ   ِإَّنَّ
"Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı gelmekten 

sakının ki size merhamet edilsin." 
6
 Ayeti kerimenin cümle dizininden anlıyoruz ki, sadece iman bağıyla 

bir araya gelen insanların  kardeşlikleri Allah katında değeri olan kardeşliktir. Buna göre yeryüzünün 

neresinde yaşarlarsa yaşasınlar; hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar; hangi millete mensup olurlarsa 

olsunlar; farklı renklerde de olsalar; bütün müminler birbirlerinin kardeşleridir ve sadık dostlarıdır.  

Kardeşlik, birlik ve beraberlik demektir. Bir topluluk içerisinde yaşayan müminler, birbirlerini 

bütünleyen ve biri diğerine destek olan bir binanın taş ve tuğlaları gibidir. Birinin derdi ve sıkıntısı 

diğerini de ilgilendirir ve üzer; sevinci de yine her bir mümini aynı anda sevince boğar. Hz Peygamber 

(s.a.v) bunu ne kadar da edibane dile getirmiştir:  

َُْم َحَّتَّ ُيُِبَّ ِِلَِخيِه َما ُيُِبُّ لِن َ  ْفِسِه ََل يُ ْؤِمُن َأَحُد  
“Hiçbiriniz kendisi için dilediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.” 

7
  

                                                        
5 Buhârî, Hudud, 12) 
6 Hucurat, 49:10 
7 Buharî, İman, 7 
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Hadis-i şerif kardeşliğin ölçüsünü verirken, kardeşin kardeşine, kendi nefsinden daha ileri tutacak 

kadar ona sahip olmasını istiyor. Peygamber Efendimiz (a.s) dinde nasıl kardeşler olunur; bunu 

hayatıyla örneklendirerek ortaya koymuştur. Nitekim o, kardeşleri ile beraber hicret etmiş, onlarla 

beraber çalışmış, onlarla beraber mücadele etmiş, onlarla beraber sevinmiş ve üzülmüştür. 

4- NAMUSLU OLMAK  ( İFFETİ KORUMAK ) 

İffet, dinimizde son derece önemli bir kavramdır. Haramdan uzak durmak, helal ve güzel olmayan 

söz ve davranışlardan sakınmak gibi anlamları içerir. Dinimizde ise, yeme, içme ve cinsi arzu konusunda 

ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırmak, nefsi, dinin ve aklın buyruğu altına sokmak demektir.
8
  İffet, ruh 

temizliği, günah ve kabahatten uzak durmanın ifadesidir. Fakat iffet denilince ilk akla gelen ırz ve 

namusun korunmasıdır.  

İnsanın temel arzularından birisi de şehvettir. Ancak onun tatmini için helal haram demeden  

şehvetin peşine düşüp arsızlık, namussuzluk etmek, son derece çirkin bir davranıştır. Kuranı Kerim, bu 

konuya şöylece dikkatlerimizi çekmiştir:   

ٰى لَُ  ِلَك أَْزََ ٌُوَجُهْم ذَٰ ْم ِإنَّ اللََّه َخِِر  ِبَا َيْصنَ ُعوَن َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن ُقل لِّْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَُيَْفُُوا فُ 
ٌُوَجُهنَّ  َُْن فُ   أَْبَصارِِهنَّ َوَُيَْف

“(Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. 

Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından 

haberdardır.Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar.” 9  

Bir hadis-i şerifte bu konu ile alakalı olarak;  يُِحبُّ َعْبَدهُ اْلُمْؤِمَن َ اْلفَقِيَر اْلُمتََعفَِّف أَبَا اْلِعيَالِ إِنَّ َّللاَّ  “Allah, 

yoksul olmasına rağmen iffetini korumaya çalışan mümin kulunu sever.” 
10

   

Namuslu olmanın gereklerinden bir gerekçesi de hayâ (utanma) sahibi olmaktır. Utanma 

duygusu, bu duyguya sahip olanı kötülüklere bulaşmaktan, dolayısıyla günahlardan uzaklaştırır. Haya 

perdesinin yırtılması ve ortadan kalkması, toplum ahlakının bozulmasına neden olur.  

Alınacak  Dersler  

1. İnfak dinimizde güzel kabul edilen vasıflardandır. Ancak gösterişten uzak ve yalnız Allah rızası 

için yapılmalıdır.  

2. İnfak yapılırken, infak edilenlerin onuru zedelenmemeli ve gönülleri incitilmemelidir.  

3. Yapılacak olan infak, iyi ve kaliteli mallardan seçilmelidir.  

4. Her şeyi yerli yerinde yapmak diye tarif edilen adalet, herkes için lazım olan güzel bir vasıftır.  

5. Adalet yerine getirilirken, hakka göre hüküm verilmeli, düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe 

uygun bir hüküm ortaya konulmalı, dürüstlük, ve tarafsız olunmalıdır.  

6. Dinimizin değer verdiği kardeşlik dinde kardeşler olmaktır. Öyle ise kardeşlik hukukunu 

koruyalım ve dünyanın neresinde bir kardeşimizin ayağına diken batsa onun acısını 

hissedelim.  

7. Yeme, içme ve cinsi arzu konusunda ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırmak, nefsi, dinin ve aklın 

buyruğu altına sokmak diye tarif edilen namus kavramı müslümanın en önemli ve diğer 

insanlardan ayıran alamet-i farikası olmalıdır.  

                                                        
8 İslam Ansiklopedisi, 22/506-507 
9 Nur, 24 / 30-31 
10 İbn Mâce, Zühd, 5, H. No:  4111 
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8. Başkalarının ırz ve namusunu kendimizin ırz ve namusu bilmeli ve diğer ırz sahipleri ile 

empati yapmalıyız.  

Bu hafta  

1. Bu dersi ailemizle de paylaşalım. 

2. Günlük sadaka ve infaklarımızı kontrol edelim ve müslümanların muhtaçlarına 

gönderilecek yardımlara biraz daha duyarlıklı olalım.  


