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110. SOHBET 

Mü’minlerin Vasfı Olarak İnfak (I) 
 

 

Değerli Kardeşlerim! 

Ben Müslümanım, ben Mü’minim dediğimizde ne anlıyoruz. Mü’min olmamızın 
özellikleri nelerdir? Ne yapıyoruz da bizim Mü’min olduğumuz anlaşılıyor? Bu soruların 
cevabının bir kısmı şu ayeti kerimede beyan buyurulmuştur. Mü’minlerin vasıflarını konu 
edinen daha pek çok ayet ve hadis vardır. Okuyacağımız ayet bunlardan sadece birisidir:. İşte 
Enfal süresinde Mü’minlerin vasıflarını anlatan ayet-ı kerime: 

 

ادَتْهُمْ كِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَ اٖيمَاناً وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اَلَّذٖينَ  اِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ الَّذٖينَ اِذَا ذُ
مْ يُنْفِقُونَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤمِنُونَ حَـقاًّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرٖيمٌيُقٖيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ  

 

 Mealen: “Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri 
ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. 
Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine 
rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar 
gerçekten müminlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve 
cömertçe verilmiş rızık vardır.”1 

Görüldüğü gibi, meâlini verdiğimiz bu ayetlerde, Mü’minlerin beş vasfı üzerinde 
durulmuştur. Ama, Mü’min olarak bu vasıfla vasıflanmanız gerekir denilmektedir.  

1- Buna göre Mü’min, Allah denildiğinde, O’nun yüceliği, ikramı, ihsanı ve belki de azabı 
karşısında kalpleri ürperen kişi olmalıdır. 

2- Okuduğumuzda veya dinlediğimizde Kur’an bir mü’min olarak bizi kendisine daha da 
bağlamalıdır. İmanımız, artmalı, kuvvetlenmeli, Allah karşısında ürperen kalbimiz din 
uğrunda neşe ile dolmalı, şenlenmeli, camiye gelmek, Müslümanlarla bir arada olmak, 
Müslümanlarla beraberce iş yapmak, hizmet etmek için can atmalıyız. 

3- Tevekkülümüz, yârdim dileyecek, münacaatta bulunacak makam sadece Allah 
olmalıdır. Bunun bir başka manası, her işimizde Allah’a tevekkül ederek hareket 
etmemiz gerektiğidir. 

4-  Namazı da dosdoğru kıldığımız, yani sürekli ve erkanına göre kıldığımız gibi, 
namazlarında ihmalkârlık yapan Müslümanları, önce çocuklarımızdan başlayarak 
ailemizi ve sevdiklerimizi namaza teşvik etmeliyiz. Bu konuda onları da uyarmalıyız. 

                                                   
1 Enfâl suresi, 8:2-4 
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5- Ve bunların yanı sıra Rabbimizin bize ihsan ettiği rızıklarımızdan da yine O’nun 
yolunda, O’nun rızasına uygun bir şekilde infakta bulunmamız gerekiyor. Çünkü bu, 
bir mü’minin önemli bir özelliğidir.  

Ayette müjdesi verilen gerçek mü’min olma vasıflarını kazanmak ve bunun sonucunda 
da Rabbimizin ikramından faydalanmak için burada Rabbimizin bize ikram ettiği vasıflardan 
özellikle infak vasfı üzerinde duracağız. 

Bakınız, Peygamber Efendimiz, mü’minin vasfı olarak infak hakkında açıklamalarda 
bulunurken, infak sahibi kimseyi kendisine, gıpta edilecek, imrenilecek iki kısım arasında 
göstermiştir. Şöyle buyurmuştur: 

 

: ؐ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ الَ حَسَدَ إالَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَاالً فَسَلَّطَهُ   يَقُولُ
عَلَى هَلَکَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِکْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا  

 

Yalnızca şu iki kişiye gıpta edilmelidir: “Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı 
hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli 
yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse."2 

Burada, Peygamber Efendimizin biz Mü’minleri bir yarışa, hayır yarışına teşvik 
ettiğini anlıyoruz: Birincisi: Rabbimizin bize ihsan etmiş olduğu rızkımızı, aynı 
zamanda hak yolunda harcamaya teşvik. İkincisi de: İlim öğrenmek ve o ilimle 
hükmedip, o ilmi başkalarına da öğretmeye teşvik. 

Hadise, burada manasını gıbta etmek olarak verdiğimiz kelimenin aslı haset 
şeklindedir. Ancak, haset, başkasında olmasın da bende olsun şeklindeki bir kıskançlıktır ki, 
hiç kimseye faydası yoktur. Onun için Efendimizin bu hadisini, gıbta etmek, imrenmek 
manasına açıklamak daha doğru olacaktır. İmrenmek, gıbta etmek: bak başkaları ne güzel 
yapıyor. Ben de öyle yapsam, yapabilsem demektir. Bu ise iyi bir haslettir. 

Teşkilat olarak, camiler, eğitim merkezleri, okullar açıyoruz. Bütün bu 
hizmetlerimizin ana kaynağı bir Müslüman, bir Mü’min olarak sorumluluklarımızı 
yüklenmeye yöneliktir. Dinimizi öğrenmek, dinimizi öğretmek için ve dinimizin gelecek 
nesillerimize aktarılması için müesseseler kurmak, kurumlar oluşturmak üzere yaptığımız bu 
çalışmalar hareket noktasını hep imanımızdan almaktadır. Hem ayette, hem de hadisteki 
müjdeye nail olmak için biz bunları zaten yapmak zorundayız. 

Ama aynı zamanda, ihlaslı, Allah rızası için çalışan bu teşkilatın mensupları olarak, 
daha geniş projelerin hayatına geçirilmesine de ön ayak olmalıyız. Teşkilatlı olarak yapılan 
işlerde hem bereket vardır hem de, bir kişinin, beş-on kişinin yapamayacağı hizmetleri 
yapmak, müesseseleri kurmak gibi bir imkana ancak teşkilat sayesinde kavuşabiliriz. 

Bunun için, sizlere daha önceden bildirdiğimiz müesseselerimize yapacağınız katkıları ilgili 
kardeşlerimize ulaştıralım. Başka kardeşlerimizi de bu hayra teşvik edelim. 

Rabbimiz, niyetinizi, infakınızı kabul buyursun, malınızı, rızkınızı bereketlendirsin.  

                                                   
2 Buharî, Zekat 13. H. No: 1409 
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Alınacak Dersler:   

1. Mü’min her an Allah’ı anar, O’nun adı anıldığında kalbinde mutlaka bir değişiklik 
olur. 

2. Mü’min, Kuran okur, Kur’an dinler, çükü. Kur’an Mü’minin imanını kuvvetlendirir. 
3. Mü’min tek tevekkül makamı olarak Allah’ı tanır, her işinde O’na tevekkül eder. 
4. Mü’nin, namaz kılar, namaz kıldırır, namaza teşvik eder 
5. Mü’min, kendisine verilen rızık nimetini, yine Allah yolunda harcar. 

Ödev:  

Her nasıl ve ne miktarda Allah rızası için infak yapabileceğimizin programını yapalım, 
evimizde, çocuklarımızla, ailemizle böyle bir programı uygulayalım. 

 


