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111. SOHBET 

Mü’minlerin Vasfı Olarak İnfak (II) 
 

 

Neye yatırım yapıyoruz? 

 

İnsan olarak, çalışıp çabalıyor, ailemizin, evimizin geçimini temin ediyoruz. Ne 
mutlu o kimselere ki, geçimlerini helâlinden temin ederler, evlad-ü iyalini 
helâlinden geçindirirler.  Bu bizim her gün yapacağımız, hayatımızı sürdüreceğimiz 
bir iştir. 

Her insan gibi biz Müslümanlar da mal ve servet biriktirebiliriz. Helâlinden 
kazanıp, o malımızda, bu servetimizde hakkı olanlara haklarını vererek bu 
malımızın, servetimizin şükrünü edâ ederiz.  

Niye, niçin, neden mal ve servet biriktiriyoruz? Bunun en kısa ve en doğru 
cevabı, ileride çalışma imkanımız olmazsa, veya çocuklarımıza maddî anlamda rahat 
edebilecekleri bir imkan bırakmak istiyoruz şeklindedir. İşte bu hengâmede, 
Müslümanca hareket etmek, Müslümanca davranmak bizleri başkalarından ayırd 
eder. 

Biz, gelecek dediğimizde, öncelikle evladlarımızın, torunlarımızın, yani gelecek 
nesillerimizin hâl-i pür melâlini düşünüyoruz demektir. Aslolan onların, 
Müslümanca bir kimlikle, Müslüman asaleti ile bu toplumlarda yaşayabilmeleridir.  

Eğer bu çalışmaları, bu hizmetleri bizler yapmayacak isek, bunları yapacak 
birilerini bekleyecek hem vaktimiz yok, hem o bu sorumluluktan böylece 
kurtulamayız.  

Burada bir cemaat hâlinde hareket etmek, geleceğimizi ortaklaşa bir şekilde 
şekillendirmek için çalışmak zorundayız. Şu kubbesi altında namaz kıldığımız 
camimiz başta olmak üzere, eğitim merkezlerimiz, okullarımız ve diğer 
müesseselerimiz, ancak el birliği ile kurulabilen, elbirliği ile yaşatılabilen 
müesseselerdir. Bu birlikten ayrılırsak, yolumuzda yalnız kalır, evladlarımız ve 
torunlarımız için hazırladığımız mal, mülk, servet ve gelecek, biz hayır diye 
düşünürken, şerre dönüşebilir. Bu gerçeği İsrâ suresindeki şu ayet ile yeniden 
düşünmek durumundayız. 

 

بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإنسَانُ عَجُولًاوَيَدْعُ الْإنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ   
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“İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.”1 
buyuran ayette, hayır için dua eden, bunun için rabbine yalvaran bir kimsenin, 
acelecilik edip, tartıp biçmeden bir iş yapmaya kalkmasının sanki şerri davet 
ediyormuş gibi bir sonuca düçâr olma ihtimalinden bahsedilmektedir. O hâlde 
bunun çaresi, bir olmak, birlikte olmak, iyilik üzere kurulmuş şu müesseseleri daha 
da geliştirerek evladlarımızın istifadesine sunmaktır. 

Açılan her bir cami, açılan her bir ana okulu, açılan her bir Kur’an Kursu, açılan 
her bir eğitim merkezi, Rabbimizin inayeti ile, bizler için kendi hayrımızı çağırma, 
davet etme, o hayır için Allah’a yalvarma vesilesi olacaktır. 

Bizler çocuklarımıza bırakacağımız üç beş kuruştan ziyade, tamam onlara bu 
varlıklarımızı da bırakacağız elbette. Ama en önemlisi onların kimliklerini İslam’a 
göre inşa edebilecekleri, kendilerini Müslümanlardan olma şahsiyeti ile 
yetiştirebilecekleri müesseseleri de kurmak, bu müesseseleri yaşatmak zorundayız. 

Çocuklarımıza, evladlarımıza ve Avrupa’daki tüm Müslümanlara 
bırakabileceğimiz en güzel hediye, onlarım, İslam ahlakı ile, İslam kimliğe ile 
yetişme imkanına kavuşmaları olacaktır. İşte bu anlamda, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) çocuklarımıza bırakacağımız en güzel hediyeyi, 

 

:ؐ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ا مِنْ نَحْلٍ أفْضَلَ مِنْ أدَبٍ حَسَنٍ  قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدً  

 

“Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş 
olamaz.”2 şeklinde tarif etmiştir. 

Peygamberimizin tarif ettiği bu hediyeyi, en ğuzel bir şekilde camimizde, bizim 
olan okulumuzda, bizim olan eğitim merkezimizde verebiliriz. 

Zira, burada şu soru önemlidir: Toplumdan soyutlanmış, sadece evimizde 
çocuklarımıza bu terbiyeyi verebilir miyiz veya nasıl vereceğiz? Cevap: Elbette ki, bu 
terbiye kendi kurduğumuz müesseslerde verilecek, evde pekişecek, ana-baba, amca-
dayı, komşu, arkadaş hepsi buna katkıda bulunacaktır. 

Öyleyse, gelin, teşkilatımızın her yıl sizlere takdim ettiği, eğitim, okul, yurt 
projeleri için üzerimize düşen vazifeyi en kısa zamanda yerine getirelim. Görevli 
kardeşlerimizle hemen irtibata geçelim. 

Rabbim, hayrınızı ve niyetinizi kabul ve hayırlı nesiller nasib etsin! 

 

Alınacak Dersler:   

1. Müslüman da mal biriktirir, ama Allah yolunda infak da eder. 
                                                   
1 İsrâ suresi, 17:11 

2 Tirmizi, Birr, 58. H. No: 1952 
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2. Gelecek nesillerimizin eğitimi bizim için bir vazifedir. 
3. Bu vazife en güzel bir şekilde teşkilat çatısı altında yerine getirilir. 
4. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel hediye, en güzel miras, güzel 

ahlaktır. 
 

Ödev:  

Teşkilatlı bir çalışma ile şahısların yaptığı çalışmaları, mahallimizde örnekleri 
ile müzakere edelim 

 


