
Kalbin İlâcı: Cömertlik ve İnfak 

Muhterem Müslümanlar, 

Her ibâdetin gönle kazandırdığı apayrı güzellikler, fazîletler ve mânevî kazançlar vardır. İnsanoğlunun ham 

vasıftan kurtulup olgun bir mü’min olmasında bu mânevî kazançların ehemmiyeti pek büyüktür. 

Ömer bin Abdülaziz -rahmetullâhi aleyh- buyurur ki: 

“Namaz, seni yolun yarısına; oruç, tam Melik’in kapısına iletir. Sadaka ise, Melik’in huzuruna çıkarır.” 

“İnfak” kelimesinin taşıdığı mânâ iyi tahlil edilirse, bu ibâdetin bir hikmetinin de, insanı ruh, şahsiyet ve 

karakter bakımından maddenin esâretinden kurtararak mâneviyâtı maddiyâta hâkim kılması olduğu görülür. 

Bu yönüyle ibâdetler içinde infâkın rûha sağladığı belki de en büyük fayda, “vicdan huzûru”dur. 

Zîrâ her mü’min, çevresinden mes’ûldür. Muhtaçların, mazlumların feryatlarına bîgâne kalamaz. Yine o, 

karanlık bir gecenin mehtâbı gibi nurlu, hassas, rakik, diğergâm, merhametli, cömert ve infak heyecânıyla 

dolu olmalıdır. 

Cenâb-ı Hak, rızkın temininde mahlûkâtı birbirine vesîle kılmıştır. Dolayısıyla muhtâcı gözetmek, Allah 

Teâlâ’nın bizlere olan ihsanlarından onlara pay ayırabilmek, büyük bir fazîlet ve ilâhî bir lutuftur. Muhtaçların 

feryatlarına tesellî olmadıkça mü’minin rûhu da tesellî bulamaz. 

Dünyâ serveti; en yakınlardan başlayıp toplumdaki âcizlere, kimsesizlere, gariplere yardımda bulunmak 

sûretiyle, vicdan huzûruna ve âhiret saâdetine ermek için kazanılmalıdır. Kazançta niyet bu olursa, dünyevî 

endişelerin gönüllerde meydana getirdiği katılık, kasvet, buhran ve sıkıntıların yerini tatlı bir huzur ve 

sükûnet hâli alır. 

Günümüzün en büyük hastalıklarından biri olan kalp katılığının devâsını, Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-

’dan dinleyelim: 

“Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri yedir, yetimin başını okşa!..” 1 

Hazret-i Mevlânâ da âdeta bu hadîsin şerhi mâhiyetinde şöyle buyurur: 

“Fakr u zarûret içinde boğulan gönüller, dumanla dolu bir eve benzer. Sen onların derdini dinlemek sûretiyle o 

dumanlı eve bir pencere aç ki, onun dumanı çekilsin ve senin de kalbin rakikleşip rûhun incelsin.” 

Hakîkaten de infâk edilen mal eksilmez, kaybolmaz, bilâkis infaktaki ihlâs nisbetinde bereketlenir. Hazret-i 

Ebû Bekir Efendimiz, bütün malını infâk edip maddî bakımdan defâlarca bitme noktasına gelmesine rağmen, 

Rabbimiz’in lutfuyla tekrar tekrar servet sahibi oldu. Zîrâ Allah yolunda infâk edilen mal, tıpkı budanan bir 

ağacın daha canlı ve verimli bir hâle gelmesi gibi bereketlenir. Âyet-i kerîmede buyrulur: 

ثَلُ  مُْ ي نِفق ونَُ الَِّذينَُ مَّ ئَة ُ س نب لَةُ  ك لُِّ فِي َسنَاِبلَُ َسْبعَُ أَنبَتَتُْ َحبَّةُ  َكَمثَلُِ للّاُِ َسبِيلُِ فِي أَْمَوالَه   ي َضاِعفُ  َوللّا ُ َحبَّةُ  ّمِ

َعِليمُ  َواِسعُ  َوللّا ُ يََشاء ِلَمن  

“Mallarını Allah yolunda harcayanların hâli, yedi başak bitiren ve her başağında yüz dâne bulunan bir 

tek tohumun hâli gibidir. Allah kime dilerse, ona kat kat verir. Allah, ihsânı bol olan, hakkıyla 

bilendir.” 2 

                                                           
1 (Ahmed bin Hanbel, II, 263) 



Verilen zekât ve sadakalar, geriye kalan malı temizler. Ayrıca veren için belâlara karşı mânevî bir zırh olur. 

Nitekim hadîs-i şerîfte buyrulur: 

“Sadaka vermekte acele edin. Çünkü belâ, sadakanın önüne geçemez.”3  

Kur’ân-ı Kerîm’de 200’den fazla yerde infâkın emir ve teşvik edilmesi, Rabbimizin kullarına olan sonsuz 

merhametinin bir neticesidir. Zîrâ Hak Teâlâ kullarını, infak ibâdetini îfâ etmeye çağırırken, aslında kullarını 

infâkın mânevî feyz, bereket ve huzurundan lâyıkıyla istifâde etmeye dâvet etmiş olmaktadır. 

İhtiyaç Fazlasını Ver 

Kalpler muhabbetle Hakk’a râm olduğunda, zühd hâli başlar. Mal ve servet gözden ve gönülden düşer, 

ancak Hakk’a yakınlığa vesîle olabildiği nisbette değer kazanır. Allah rızâsını dileyen mü’min, sâde ve 

gösterişsiz bir hayat yaşayıp kifâyet miktarıyla yetinmeyi bilir ve infâk edebilmenin yollarını arar. 

Kur’ân ve Sünnet iklîminde yetişen sahâbe nesli de, fetihler neticesinde Medîne’ye akan ganîmet mallarıyla 

zenginleşmelerine rağmen, lüks ve saltanata meyletmediler. Mütevâzı yaşantılarını, evlerinin sâde dekorunu 

değiştirmediler. Gelen malı infâk etmek sûretiyle hakîkî zenginliğin vicdan huzurunu ve gönül saltanatını 

yaşadılar. Zamanımızın amansız hastalıklarından biri olan aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş, sahâbe 

neslinin tanımadığı bir hayat tarzı idi. Zîrâ onlar; “yarın nefislerin varacağı konağın kabir 

olacağı” şuuruyla yaşıyorlardı. 

İmam Mâlik Hazretleri, zamanının halîfesine yazdığı bir mektupta der ki: 

“Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- on defa haccetti. Benim bildiğime göre yaşantısını kifâyet miktarına 

indirerek bir hac süresince ancak 12 dinar harcardı. Çadırda değil, ağaç gölgesinde konaklardı. Süt kırbasını 

boynunda taşırdı. Çarşı pazar dolaşır, oradakilerin hâlini-hatırını sorardı.”4  

Yâni Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- iktisâda riâyet ederek ve kendi ihtiyaçlarında kifâyet miktarıyla 

yetinerek haccını îfâ ederdi. Böylece malının arta kalanını da infâk ederdi. Zîrâ Cenâb-ı Hak infâkın ölçüsünü  

ونَُ َلعَلَّك مُْ اآليَاتُِ لَك مُ  للّا ُ ي بيِّنُ  َكَذِلكَُ اْلعَْفوَُ ق لُِ ي نِفق ونَُ َماَذا َويَْسأَل ونَكَُ تَتََفكَّر   

“ihtiyacın fazlası”5 olarak beyân etmiştir. Buna göre cömertliğin asgarî ölçüsü, malın fazlasından kendine 

lâzım olmayanı vermektir. 

Bu hususta Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- da şöyle buyurmuştur: 

“Ey Âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için iyi; vermemen kötüdür. 

İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. İyiliğe, geçimini üstlendiklerinden başla. 

(Unutma ki) veren el, alan elden üstündür.” 6 

Demek ki şahsî harcamalarda “ihtiyaç” miktârını aşmamak, ihtiyaç miktârını da insaf sınırları içerisinde 

belirlemek ve bu sınırın dışına taşan imkânları infakta değerlendirmek îcâb eder. 

Cömertliği Artırma Gayreti 

                                                                                                                                                                                                                 
2 (el-Bakara, 261) 
3 (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, III, 110) 
4 (Kâdı İyâz, Tertibü’l-Medârik, s. 271) 
5 Bkz. el-Bakara, 219.  
6 (Müslim, Zekât, 97. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd, 32) 



İnfâk edilen mal veya imkânlar, ebedî saâdetin sermâyesidirler. Bugün de şahsî rahat ve konfordan, evlerin 

dekorundan ve günlük harcamalardan yapılacak küçük fedâkârlıklarla bile olsa, bu yüce ahlâkı herkes 

mümkün olduğu kadar yaşamaya çalışmalıdır. Zaten toplumdaki muhtaçların, muzdariplerin, mazlumların 

hâli, vicdânı olanlar için yeterli bir ibret tablosudur.  

Bu ibretle hareket eden varlıklı kimseler, kendilerine mahsus bir lüks ve rahatlık arayışından uzak dururlar. 

Fakat bu hakîkatlerden gâfil kalarak kendileri için aşırı masraf yapanlar, “kendi malım değil mi, istediğim gibi 

harcarım” düşüncesizliğiyle saçıp savuranlar, Kur’ânî ifâde ile;  

ِرينَُ إِنَُّ بَذِّ َكف وًرا ِلَربِّهُِ الشَّْيَطانُ  َوَكانَُ الشَّيَاِطينُِ ِإْخَوانَُ َكان واُْ اْلم   

nankör şeytanın arkadaşlarıdırlar.7 

Cimrilik Körlüğü 

Gerçek bir infâk ehli olabilmek için, ihsan kıvâmında, yâni Cenâb-ı Hakk’ı görürcesine bir kulluk hayatı şarttır. 

Gerçek cömertliğe erebilmek için, yapılan infakların da âhiretteki mükâfâtını görürcesine sağlam bir îman 

lâzımdır. Bu hakîkati Hazret-i Mevlânâ şöyle dile getirir: 

“Hazret-i Peygamber buyurdu ki: 

«Kıyâmet gününde verilecek karşılığı iyiden iyiye bilen; bir verdiğine karşılık on verileceğine inanan, her 

zaman cömertliğini türlü şekilde artırır durur. Cömertlik, bütün karşılıkları görmektir. Bu yüzdendir ki, 

cömertlik ümit ve neşe getirir. Ve verdiği şeylerin kaybolduğu korkusunu giderir.» 

Cimrilik; hem hayatın âkıbeti olan ölüm ve sonrasına karşı bir kalp körlüğüdür, hem de her şeyi yaratıp 

kullarına lutfeden Rabbimize karşı dehşetli bir nankörlüktür. Hazret-i Mevlânâ’nın îkâzı ne müthiştir:  

“Irmak kıyısında oturup da suyu esirgeyen, ırmağı görmeyen kör bir kişidir.” Rabbimiz, âyet-i kerîmelerde biz 

kullarını böyle bir gönül körlüğüne ve nankörlüğe dûçâr olmaktan açıkça îkaz buyurmaktadır: 

ُِ َسبِيلُِ فِي ت نِفق وا أَّلَُّ لَك مُْ َوَما َواْْلَْرِضُ السََّماَواتُِ ِميَراثُ  َولِِلَُِّ للاَّ  

“Size ne oluyor ki, Allah yolunda infâk etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mîrâsı Allâh’ındır…” 8 

ُِ نَافِِقينَُ َولَِكنَُّ َواْْلَْرِضُ السََّماَواتُِ َخَزائِنُ  َولِِلَّ   يَْفَقه ونَُ َّلُ اْلم 

“…Göklerin ve yerin hazineleri Allâh’a âittir. Fakat münâfıklar bunu anlamazlar.” 9 

َّلء َهاأَنت مُْ ن فَِمنك م للاَُِّ َسبِيلُِ فِي ِلت نِفق وا ت ْدَعْونَُ َهؤ   َوأَنت مُ  اْلَغِنيُ  َوللاَّ ُ نَّْفِسهُِ َعن يَْبَخلُ  فَإِنََّما يَْبَخلُْ َوَمن َيْبَخلُ  مَّ

أَْمثَالَك مُْ َيك ون وا ّلَُ ث مَُّ َغْيَرك مُْ قَْوًما يَْستَْبِدلُْ تَتََولَّْوا َوإِن اْلف قََراء  

“İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim 

cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz…” 10 

Yani kimin mülkünde yaşıyoruz, kimin verdiği rızıkla rızıklanıyoruz ve neticede kimin malını kimden 

esirgiyoruz?!. Şüphesiz ki mülkün gerçek sahibi Allah’tır. O bize nîmetlerini emânet olarak veriyor. Kul bir 

                                                           
7 Bkz. el-İsrâ, 27. 
8 (el-Hadîd, 10) 
9 (el-Münâfikûn, 7) 
10 (Muhammed, 38) 



emânetçi ve tasarruf memuru hükmündedir. Fakat tasarrufundan mes’ûl bir memur… Kendisine varlık 

emânet edilen kul, aynı zamanda yoksulun ve muhtâcın da emânetçisidir. Bu şuura sahip olan, etrâfına 

bîgâne kalamaz. 

İnfâk Et ki Sana da İnfâk Edilsin… 

Allâh’ın mahlûkâtına merhamet ve infak, Allâh’a muhabbetin en güzel göstergesi, lutfettiği nîmetlerine karşı 

da en güzel bir şükür ifâdesidir. Rabbimizin lutuf ve merhametine muhtaç olduğumuz kadar biz de O’nun 

muhtaç kullarına ve bütün mahlûkâtına karşı cömert ve lutufkâr olmak zorundayız. Zîrâ onlar, bizler için bir 

imtihan mevzuudurlar. 

Hadîs-i kudsîde buyrulur: 

“Ey Âdemoğlu! İnfâk et ki, sana da infâk edilsin!” 11 

Yâni Allâh’ın râzı olduğu güzel bir mü’min olabilmek için O’nun bize ihsân ettiği gibi, biz de O’nun muhtaç 

kullarına cömertçe ikrâm etmekle mükellefiz. 

Rabbimiz, kalblerimizden îman vecdini, ruhlarımızdan cömertlik neşesini, vicdanlarımızdan infak 

huzurunu eksik etmesin! 

Âmîn… 
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11 (Buhârî, Tevhîd, 35) 


