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İnfak kelimesi ne-fa-ka k&ouml;k&uuml;nden gelir. Enfaka k&ouml;k&uuml;n&uuml;n mastarıdır.
Bu k&ouml;k &ldquo;&ccedil;ıkma&rdquo; ve &ldquo;gitme&rdquo;yi ifade eder. K&ouml;stebek
yuvası anlamına gelir. Nereden girip nereden &ccedil;ıktığı belli olmadığı ve yeraltında hareket
ettiği i&ccedil;in iki deliği vardır. İnfak hem doldurmak hem boşaltmak, hem tamamlamak, hem
sonuna dayamak, sonuna kadar boşaltmak, sonuna kadar doldurmak demektir. Kelime etimolojik
olarak adeta zıt anlamları aynı anda barındırmaktadır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
İnfak, iki d&uuml;nyalı bir inan&ccedil; sisteminin m&uuml;ntesipleri tarafından yerine getirilen bir
erdemdir. Metronun bir ucu bu d&uuml;nyaya, &ouml;b&uuml;r ucu başka bir d&uuml;nyaya
a&ccedil;ılır. Bir sırattır. Bir ucundan atarsınız &ouml;b&uuml;r ucunda sizi bekler. İki d&uuml;nyalı
bir insanın yapacağı bir iş olduğu i&ccedil;in infak bu k&ouml;kten gelir. Allah&rsquo;ın
hoşnutluğunu kazanmak amacıyla h&acirc;li vakti yerinde olanların, ihtiya&ccedil; sahiplerine
yardımda bulunmak , hayır yolunda harcama yapmak demektir ve karşılığı ahirettedir. İsl&acirc;m
hukukunda infakın kapsamı geniştir. Aile reisinin bakmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olduğu
kimselere harcama yapmasını kapsadığı gibi; diğer yoksul ve muhta&ccedil;lara yapılan
zek&acirc;t, sadaka ve g&ouml;n&uuml;ll&uuml; yapılan her &ccedil;eşit hayır infak kapsamı
i&ccedil;erisinde değerlendirilir. &nbsp;M&uuml;minler infak ederek manevi kirden arınırlar.
ger&ccedil;ek anlamda infak etmek; Rabbimiz&rsquo;in buyruğuna uygun olarak ve yalnızca
O&rsquo;nun rızasını kazanmayı hedefleyerek, ihtiyacından artakalan sevdiği şeylerden
vermektir. M&uuml;min i&ccedil;in d&uuml;nyevi hi&ccedil;bir şey, Allah&rsquo;ı hoşnut etmekten
daha &ouml;nemli değildir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; insanın sahip olduğu her şeyin tek ve asıl
sahibi Allah&rsquo;tır. Bu nedenle insanın emaneten sahip olduğu malını asıl sahibi olan
Yaratıcı&rsquo;sının g&ouml;sterdiği istikamette kullanması kulluğun bir gereğidir. İnfak,
zenginlerin fakirlere bir l&uuml;tfu olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmemelidir. İnfak aslında,
ihtiya&ccedil; sahiplerinin h&acirc;li-vakti yerinde olanlar &uuml;zerindeki hakkıdır. İl&acirc;h&icirc;
kel&acirc;mın belirttiği gibi: &ldquo; Ve onlar [destek&ccedil;iler], kendi mallarında, isteyen ve
mahrumlar[istemekten utanan yoksullar] i&ccedil;in belli bir hak olan kimselerdir&rdquo;(
Me&acirc;ric, 70/24-25) olduğunu bilenler, sahip oldukları imkanları fakir-fukar&acirc;, garip
gureb&acirc; ile paylaşırlar. B&ouml;ylece onlar cimrilik, mal-m&uuml;lk esareti,
d&uuml;nyevileşme ve duyarsızlaşma gibi olumsuz durumlara d&uuml;şmekten kurtuldukları gibi
paylaşmanın, kaynaşmanın ve g&ouml;n&uuml;l huzuruna ulaşmanın mutluluğunu
yaşarlar.&nbsp; İNFAKTA EDEB 1- Zek&acirc;t, sadaka ve hayır işlerinde dikkat edilecek
m&uuml;him hususlardan biri de, gizliliğe ri&acirc;yettir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; a&ccedil;ıktan
verilen sadaka, alan kimsenin hay&acirc; duygularını zayıflatır, zamanla alışkanlık h&acirc;line
d&ouml;n&uuml;ş&uuml;nce de &ccedil;alışma gayret ve isteğini ortadan kaldırır. Bunun yanında
veren kimsenin de gurur ve kibre s&uuml;r&uuml;klenip kendini beğenmesine sebebiyet verir.
Fakat b&acirc;zen sadaka veren ve hayır işleyenlerin &icirc;l&acirc;n edilip halka bildirilmesinde
fayda g&ouml;r&uuml;lebilir. B&ouml;ylece halk, fukar&acirc;ya yardım hus&ucirc;sunda
teşv&icirc;k edilmiş olur. Kur&rsquo;&acirc;n-ı Ker&icirc;m&rsquo;de Cen&acirc;b-ı Hak:
&ldquo;Sadakaları a&ccedil;ıktan verirseniz, bu g&uuml;zel bir şeydir. (Fakat) onları fakirlere
gizlice verirseniz, sizin i&ccedil;in daha hayırlı olur.&rdquo; (el-Bakara, 271) buyurmuştur.
M&uuml;fessirler bu &acirc;yetten zek&acirc;tın a&ccedil;ıktan verilmesi, sadaka ve diğer
hayır-hasen&acirc;tın ise gizlice yapılması gerektiği h&uuml;km&uuml;ne varmışlardır. İnf&acirc;k
hus&ucirc;sundaki en g&uuml;zel edeb, &ldquo;sağ elin verdiğini sol ele bile fark
ettirmemek&rdquo;tir. Bu şekilde infak edenler, g&uuml;nahları affedilen ve kıyametin dehşetli
anında Arş&rsquo;ın g&ouml;lgesi altında bulunacak olan mesut kimselerdir. 2- İnfakta gizlilik

esas olmakla birlikte, kalbin riy&acirc;dan korunması kaydıyla alen&icirc; olarak verilmesi de
teşvik edilmiştir. Ayrıca infakta zaman kaydı da yoktur. Bir m&uuml;min, gece ve
g&uuml;nd&uuml;z, her fırsatta infak etmelidir. Nitekim bu hak&icirc;kat, &acirc;yet-i
ker&icirc;mede ş&ouml;yle if&acirc;de edilmektedir: &ldquo;Mallarını gece ve g&uuml;nd&uuml;z,
gizlice ve a&ccedil;ık&ccedil;a infak edenler yok mu, işte onların Rableri katında ecir ve
m&uuml;k&acirc;f&acirc;tları vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar hi&ccedil;bir
zaman mahzun da olmazlar.&rdquo; (el-Bakara, 274) Hazret-i Eb&ucirc; Bekir -radıyall&acirc;hu
anh-, s&acirc;hip olduğu kırk bin dinarın on binini gece, on binini g&uuml;nd&uuml;z, on binini
gizli, on binini de a&ccedil;ıktan olmak &uuml;zere tam&acirc;men tasadduk etmişti. Bu
&acirc;yet-i ker&icirc;menin n&uuml;z&ucirc;l sebeplerinden birinin bu olduğu riv&acirc;yet
edilmektedir. (&Acirc;l&ucirc;s&icirc;, R&ucirc;hu&rsquo;l-Me&acirc;n&icirc;, III, 44) Diğer taraftan,
Hazret-i Ali -radıyall&acirc;hu anh- da d&ouml;rt dirhem g&uuml;m&uuml;şten başka hi&ccedil;bir
şeye m&acirc;lik değil iken bunun birini gece, birini g&uuml;nd&uuml;z, birini gizli, birini de
a&ccedil;ıktan olmak &uuml;zere hepsini tasadduk etmiş idi. Hazret-i Peygamber -sallall&acirc;hu
aleyhi ve sellem: &ldquo;&ndash;Ni&ccedil;in b&ouml;yle yaptın?&rdquo; diye sorduğunda:
&ldquo;&ndash;Rabbimin vaad ettiği şeyi hak etmek i&ccedil;in.&rdquo; demiş, bunun
&uuml;zerine Ras&ucirc;lull&acirc;h -sallall&acirc;hu aleyhi ve sellem-: &ldquo;&ndash;Umduğuna
n&acirc;il oldun.&rdquo; buyurarak onu m&uuml;jdelemişti. (V&acirc;hid&icirc;, Esb&acirc;bu
N&uuml;z&ucirc;li&rsquo;l-Kur&rsquo;&acirc;n, 95) 3-- İhlaslı olunmalı, g&ouml;sterişe
ka&ccedil;arak ve d&uuml;nyevi maksatlarla infakta bulunulmamalıdır. Y&uuml;ce Rabbimiz,
Kitabımızda; &ldquo;Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz i&ccedil;indir. Yapacağınız
hayırları ancak Allah&rsquo;ın rızasını kazanmak i&ccedil;in yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz
ne varsa, karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız&rdquo; (Bakara
2/272.) buyurmaktadır. Bu &acirc;yet aynı zamanda, riyadan, savurganlıktan, mal &ccedil;okluğu
ile gururlanmaktan sakınmamız i&ccedil;in bizlere bir uyarıdır. 4- Başa kakmak ve incitmek,
sadakaları boşa &ccedil;ıkarır. Cen&acirc;b-ı Hak, bu hususu israrla emreder. Ey iman edenler!
Allah'a ve ahiret g&uuml;n&uuml;ne inanmadığı halde malını g&ouml;steriş i&ccedil;in harcayan
kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa &ccedil;ıkarmayın.
B&ouml;ylesinin durumu, &uuml;zerinde biraz toprak bulunan d&uuml;z kayaya benzer ki, sağanak
bir yağmur isabet etmiş de onu &ccedil;ıplak p&uuml;r&uuml;zs&uuml;z kaya haline
getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hi&ccedil;bir şeye sahip olamazlar. Allah, k&acirc;firleri
doğru yola iletmez.(Bakara suresi,264) 5- Kişi, kendine verildiğinde g&ouml;n&uuml;l huzuruyla
alamayacağı kalitesiz ve bayağı şeyleri, fakirlere infak diye vermemelidir.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek esastır.
&nbsp;&ldquo;Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak
ederseniz, ş&uuml;phesiz Allah onu bilir.&rdquo; (Ali-imran Suresi, 92) İnsanın nefsi
kıskan&ccedil;lık, bencillik gibi &ccedil;eşitli k&ouml;t&uuml; ahlak &ouml;zelliklerine eğilimli bir
yapıda yaratılmıştır. Nefsini eğitmeyen kişi, bu bencilce duygular nedeniyle her zaman, herkesten
&ccedil;ok kendisini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r, her şeyin en iyisini, en m&uuml;kemmelini kendisi
i&ccedil;in ister. Bu duygular kişinin t&uuml;m ahlakına hakim olabilir. Kullarına karşı iyiliği
&ccedil;ok olan Rabbimiz, inanan insanların imanlarını g&uuml;&ccedil;lendirmek ve bu nefsani
zayıflıklardan kurtulabilmeleri i&ccedil;in fedakarlık yaparak sevdikleri şeylerden
vazge&ccedil;melerini ister: &ldquo;Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe
eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, ş&uuml;phesiz Allah onu bilir.&rdquo; (Ali-imran Suresi, 92)
ayeti nazil olunca sahabe birbiriyle adeta yarışa girmiş ve Hz. Peygamber (a.s)'e m&uuml;racaat
ederek en &ccedil;ok sevdikleri şeyleri Allah rızası i&ccedil;in bağışladıklarını bildirmişlerdir. Bu
bağışların bir kısmı sadaka, bir kısmı k&ouml;le azadı şeklinde yapılırken, bir kısmı da vakıf
şeklinde ger&ccedil;ekleşmiştir. Kişi sevdiği şeylerden az olsun &ccedil;ok olsun

muhta&ccedil;lara verdiği zaman bu ayette m&uuml;jdelenen &ldquo;iyiliğin en g&uuml;zeli&rdquo;
derecesine yani &ldquo;birr&rsquo;e&rdquo;ulaşmış olur.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rabbimizin rızasını kazanmak hepimizin hedefi
olmalıdır. Elbette bu hedefe ulaşmanın sayısız yolları vardır. Bu anlamda sadaka ya da infak,
sadece para ile yapılan yardım olarak anlaşılmamalıdır. Eb&ucirc; H&uuml;reyre radıyallahu
anh&rsquo;den rivayet edildiğine g&ouml;re Res&ucirc;lullah (sav) ş&ouml;yle buyurdu:
&ldquo;İnsanların her bir eklemi i&ccedil;in her g&uuml;n bir sadaka gerekir. İki kişi arasında
ad&acirc;letle h&uuml;kmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen
yahut y&uuml;k&uuml;n&uuml; bineğine y&uuml;klemen sadakadır. G&uuml;zel s&ouml;z
sadakadır. Namaz i&ccedil;in mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip
ge&ccedil;enlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır. &rdquo; Buh&acirc;r&icirc;,
Sulh 11, Cih&acirc;d 72, 128; M&uuml;slim, Zek&acirc;t 56. Ayrıca bk. Eb&ucirc;
D&acirc;v&ucirc;d, Tatavvu&rsquo; 12, Edeb 160. Yine Rahmet Peygamberi (s.a.s), &ldquo;Yarım
hurma ile de olsa cehennemden korunun. Onu da bulamayan, hi&ccedil; olmazsa g&uuml;zel
bir&nbsp; s&ouml;zle cehennemden korunsun. (M&uuml;slim zekat 68) Res&ucirc;lullah sallallahu
aleyhi ve sellem: - &ldquo;İsl&acirc;m, Allah&rsquo;tan başka ilah olmadığına ve
Muhammed&rsquo;in Allah&rsquo;ın res&ucirc;l&uuml; olduğuna şeh&acirc;det&nbsp; etmen,
namazı dosdoğru kılman, zek&acirc;tı (tastamam) vermen, ramazan orucunu (eksiksiz) tutman,
yoluna g&uuml;&ccedil; yetirebilirsen K&acirc;be&rsquo;yi ziy&acirc;ret (hac) etmendir&rdquo;
buyurdu. Adam: - Doğru s&ouml;yledin dedi. Onun hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza
gitti. Adam: - Şimdi de imanı anlat bana, dedi. Res&ucirc;lullah sallallahu aleyhi ve sellem: &ldquo;Allah&rsquo;a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, &acirc;hiret g&uuml;n&uuml;ne
inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir&rdquo; buyurdu. Adam tekrar: - Doğru
s&ouml;yledin, diye tasdik etti ve: - Peki ihsan nedir, onu da anlat, dedi. Res&ucirc;lullah
sallallahu aleyhi ve sellem: - &ldquo;İhsan, Allah&rsquo;a onu g&ouml;r&uuml;yormuşsun gibi
kulluk etmendir. Sen onu g&ouml;rm&uuml;yorsan da O seni mutlaka g&ouml;r&uuml;yor&rdquo;
buyurdu. Adam yine: - Doğru s&ouml;yledin dedi, sonra da: - Kıy&acirc;met ne zaman kopacak?
diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: - &ldquo;Kendisine soru y&ouml;neltilen, bu
konuda sorandan daha bilgili değildir&rdquo; cevabını verdi.Adam: - O halde
al&acirc;metlerini&nbsp; s&ouml;yle, dedi. Res&ucirc;lullah sallallahu aleyhi ve sellem: &ldquo;Annelerin, kendilerine c&acirc;riye muamelesi yapacak &ccedil;ocuklar doğurması, yalın
ayak, başı kabak, &ccedil;ıplak koyun &ccedil;obanlarının, y&uuml;ksek ve m&uuml;kemmel
binalarda birbirleriyle yarışmalarıdır &rdquo; buyurdu. Adam, (sessizce) &ccedil;ekip gitti. Ben bir
s&uuml;re &ouml;ylece kalakaldım. Daha sonra Peygambersallallahu aleyhi ve sellem: &ldquo;Ey &Ouml;mer, soru soran kişi kimdi, biliyor musun?&rdquo; buyurdu. Ben: - Allah ve
Res&ucirc;l&uuml; bilir, dedim. Res&ucirc;lullah sallallahu aleyhi ve sellem: - &ldquo;O
Cebr&acirc;il&rsquo;di, size dininizi &ouml;ğretmeye geldi&rdquo; buyurdu. (M&uuml;slim, İman,
1, Buhari, İman, 37) Sevgili Peygamberimizin de ifade ettiği &uuml;zere ihsan, kişinin
Allah&rsquo;ı g&ouml;r&uuml;yormuş&ccedil;asına hayatını s&uuml;rd&uuml;rmesidir. Nitekim biz
belki Allah&rsquo;ı g&ouml;rememekteyiz, ama O bizi elbette g&ouml;rmektedir. DİN AĞACININ
MEYVESİDİR ,İHSAN Dinin b&uuml;t&uuml;n&uuml;n&uuml; bir ağaca benzetirsek: iman bu
ağacın k&ouml;kleri ve g&ouml;vdesi, isl&acirc;m dalları ve yaprakları, ahl&acirc;k ise meyvesidir.
Meyve ağacı, meyve elde etmek i&ccedil;in yetiştirilir. İstenen seviyede meyve vermeyen
ağa&ccedil; bah&ccedil;e sahibi nazarında değerli değildir. Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;de
Y&uuml;ce Rabbimiz bizlere İhsanı emretmektedir. Ayet-i kerimede ş&ouml;yle buyurmaktadır.
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1571;&#1618;&#1605;&#1615;&#1585;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1583;&#1618;&#1604;&#1616;

&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1573;&#1616;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1575;&#16
06;&#1616; &#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1610;&#1578;&#1614;&#1575;&#1569;
&#1584;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1585;&#1618;&#1576;&#1614;&#1609;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1609;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1614;&#1581;&#1618;&#1588;&#1614;&#1575;&#1569;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1606;&#1603;&#1614;&#1585;&#16
16; &#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1594;&#1618;&#1610;&#1616;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1616;&#1592;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1584;&#1614;&#1603;&#1617;&#1614;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#16
14; &nbsp;&ldquo;Ş&uuml;phesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder;
hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p tutasınız diye size
&ouml;ğ&uuml;t veriyor.&rdquo;( Nahl, 16/90 ) BİRİ BENİ G&Ouml;ZETLİYOR &nbsp;&nbsp;
Sahabenin ileri gelenlerinden Muaz bin Cebel Hazretleri, Hazret-i &Ouml;mer devrinde zekat
memurluğu vazifesiyle &ccedil;alışıyor, kabileleri dolaşıp onların verdikleri zekatları toplayarak
Halifeye getiriyordu. &nbsp;&nbsp; Muaz, yine bir g&uuml;n, Medine civarındaki kabileleri dolaşıp
onların zekatlarını almış, Halifeye teslim etmiş ve sonra da evine d&ouml;nerek istirahata
&ccedil;ekilmişti. &nbsp;&nbsp; Muaz&rsquo;ın hali fakirceydi. Bu fukaralık, bazan hanımının
canına tak ettiği oluyordu. Kocasının eve eli boş geldiğini g&ouml;r&uuml;nce, ona şu şekilde
sitem etmeye başlamıştı: &nbsp;&nbsp; &ndash; G&uuml;nlerdir &ccedil;&ouml;llerde dolaşıp
duruyor, halkın zenginlerinden zekatlarını topluyorsun. İnsan, bu arada kendine de birşeyler
ayırır, eve getirir. Kim bilecek, kim duyacak? &nbsp;&nbsp; Muaz, hanımının sitemine şu karşılığı
verdi: -&nbsp; Bunu nasıl yapanın hanım? Peşimde her an g&ouml;zc&uuml; var. Biri beni
g&ouml;zetliyor. - Ne s&ouml;yl&uuml;yorsun bey, demek sana Allah&rsquo;ın Resu&not;l&uuml;
itimad etti, Eb&ucirc; Bekir itimad etti de, &Ouml;mer itimad etmeyip peşine g&ouml;zc&uuml;
koydu, seni g&ouml;zetletiyor ha?.. Şimdi ben ona g&ouml;steririm&hellip; &nbsp;&nbsp; Kadın
hışımla gitti, Halifenin huzuruna &ccedil;ıkarak kocasının peşine ni&ccedil;in g&ouml;zc&uuml;
koyduğunu sordu. &nbsp;&nbsp; Fakat Halifeden, kesinlikle b&ouml;yle bir durumun olmadığını
&ouml;ğrenince, mahcup olarak geri d&ouml;nd&uuml;. Bu sefer de kocasına &ccedil;ıkıştı: - Beni
Halifenin huzurunda mahcup d&uuml;ş&uuml;rmeye ne hakkın var? Neden yalan
s&ouml;yl&uuml;yor, Halife peşime g&ouml;zc&uuml; koydu, diyorsun? &nbsp;&nbsp; Muaz,
karısına şu manalı cevabı verdi: - Hayır hanım, yalan s&ouml;ylemiyorum. Ben, peşimde
g&ouml;zc&uuml; var, biri beni g&ouml;zetliyor, dedim. Fakat o g&ouml;zc&uuml;y&uuml; Halife
peşime takti demedim. Peşimdeki g&ouml;zc&uuml;, Halifenin değil, Allah&rsquo;ın
g&ouml;zc&uuml;s&uuml; idi.Allah&rsquo;ın Kir&acirc;men K&acirc;tibin melekleri, iyi
k&ouml;t&uuml; herşeyi yazıp kaydet&not;miyorlar mı? Allah her yaptığımız işten haberdar değil
mi? O&rsquo;nun ilminden ka&ccedil;mak, bilgisinden uzak kalmak m&uuml;mk&uuml;n
m&uuml;? Zerre kadar hayrın da, zerre kadar şerrin de yarın ahirette hesabı sorulmayacak mı?
Muaz&rsquo;ın hanımı, bu cevab &uuml;zerine derin derin d&uuml;ş&uuml;nceye daldı. Fakirliğin
verdiği sıkıntı ile nasıl yanlış d&uuml;ş&uuml;ncelere saplandığını anladı.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kocasına hak vererek, ona bir daha bu
konuda sitem etmemeye karar verdi. &Ouml;te yandan Halife Hz. &Ouml;mer r.a., Muaz r.a.
hazretlerini &ccedil;ağırttı ve: &ndash; Hanımının s&ouml;ylediğin bu s&ouml;z&uuml;n aslı nedir,
diye sordu. Hz. Muaz olan biteni anlattı. Hz. &Ouml;mer r.a .bu hale g&uuml;ld&uuml;. Bazı
hediyeler vererek: &ndash; Al bunları eşine g&ouml;t&uuml;r, dedi. (İmam Gazal&icirc;,
Kimy&acirc;-yı Saadet) MUHSİN &ldquo;Muhsin ise, ihsan eden, iyilik eden, g&uuml;zel

d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p g&uuml;zel davranan demektir.&nbsp; Muhsin olan Cen&acirc;bı Allah,
g&uuml;zeli ve g&uuml;zellik sergileyenleri sever. Bazı ayetlerde de ihsan ehline verilecek
&ouml;d&uuml;llere işaret edilmektedir: &#1605;&#1614;&#1606;
&#1580;&#1614;&#1575;&#1569;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614;&#15
77;&#1616; &#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1588;&#1618;&#1585;&#1615;
&#1571;&#1614;&#1605;&#1618;&#1579;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1607;&#1614;&#15
75; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606; &#1580;&#1614;&#1575;&#1569;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1610;&#1617;&#1616;&#1574;&#16
14;&#1577;&#1616; &#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1610;&#1615;&#1580;&#1618;&#1586;&#1614;&#1609;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1579;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1604;&#1575;&#1614;
&#1610;&#1615;&#1592;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir k&ouml;t&uuml;l&uuml;k yaparsa o da
sadece o k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.&rdquo;
(En&rsquo;am 6/160)
&#1604;&#1617;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1615;&#1587;&#1618;&#1606;&#1614;&#1609;
&#1608;&#1614;&#1586;&#1616;&#1610;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1585;&#1618;&#1607;&#1614;&#1602;&#1615;
&#1608;&#1615;&#1580;&#1615;&#1608;&#1607;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1602;&#1614;&#1578;&#1614;&#1585;&#1612; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1584;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1571;&#1615;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614;&#1600;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1589;&#1618;&#1581;&#1614;&#1575;&#1576;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1582;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;G&uuml;zel iş yapanlara (karşılık olarak) daha g&uuml;zeli ve bir de fazlası vardır. Onların
y&uuml;zlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebed&icirc;
kalacaklardır.&rdquo; (Yunus 10/26) &Ouml;zetleyecek olursak ; g&uuml;nl&uuml;k işlerden
ibadetlere kadar her iş ve davranışta dinimizin aradığı ve istediği, ihsan kalitesidir.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; y&uuml;ce Allah kullarını en g&uuml;zel şekilde yaratmış, rızıkta,
h&uuml;k&uuml;mde ve her alanda her şeyin en g&uuml;zelini ortaya koymuş, kullarından da her
alanda g&uuml;zellik ve ihsan sergilemelerini istemiştir.Bunu yaparken de her t&uuml;rl&uuml;
yardımı sırf Allah rızası i&ccedil;in yapmaya, yapılan iyiliği dile dolamamaya, başa kakmamaya,
bu t&uuml;r işleri olabildiğince gizli yapmaya,&ouml;rnek olmak i&ccedil;in a&ccedil;ıktan
yapılacaksa riya karıştırmamaya, karşı taraftan herhangi bir menfaat ummamaya dikkat
edilmelidir. &ldquo;Temizlenmek i&ccedil;in malını hayra veren muttak&icirc; kimse,
cehennemden uzak tutulacaktır. O, asla karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak
Y&uuml;ce Rabbinin rızası i&ccedil;in yapar.&rdquo; (Leyl 92/17-20.) &acirc;yet-i kerimesi bu
konuda rehberimiz olmalıdır. SADAKA-İ CARİYE nedir? S&uuml;rekli sevap kazandıran sadaka
anlamına gelir.Allah rızası i&ccedil;in, insanlara hizmet veren bir eser

bırakmaktır.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu, ilimdir, ilm&icirc;
m&uuml;essesedir, yoldur, k&ouml;pr&uuml;d&uuml;r, k&uuml;t&uuml;phanedir, m&uuml;essese
kurarak, burs vererek yetiştirilmiş insandır, fedak&acirc;rlıklara katlanarak hayırlı şekilde
b&uuml;y&uuml;t&uuml;lm&uuml;ş evlattır. İşte Rasulullah&rsquo;ın m&uuml;jdesi; kendi
kelamlarıyla: İnsan &ouml;l&uuml;nce amel defteri kapanmaz Ebu Hureyre&nbsp; anlatıyor:
"Rasulullah (a.s) buyurdular ki: "Bir insan &ouml;l&uuml;nce &uuml;&ccedil; kişi hari&ccedil;
herkesin ameli kesilir: Sadaka-i cariye (bırakan), veya istifade edilen bir ilim (bırakan) veya
kendine dua edecek salih evlat (bırakan)." [M&uuml;slim, Vasıyyet 14, (1631] bu hadis-i şerifte
ge&ccedil;en &ldquo;sadaka-i c&acirc;riye&rdquo; vakıf m&uuml;essesesini de kapsar. Yararlı bir
ilim bırakan da, bu ilimden, kitaptan, keşif ve icattan toplum yararlandık&ccedil;a, m&uuml;'min
olmak şartıyla, s&uuml;rekli olarak ecir alır. Dolayısıyla yol, k&ouml;pr&uuml;, &ccedil;eşme,
mescid, yoksullar i&ccedil;in aş evi, hastane ve okul gibi hayır kuruluşları birer sadaka-i
c&acirc;riyedir. İnsanlar bu gibi yerlerden yararlandığı s&uuml;rece, bunları yaptıranlar,
yapılmasına sebep olanlar, yol g&ouml;sterenler ve destek olanlar, hem hayattayken hem de
vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler. M&uuml;minler hayırda yarışırlar Hayr,
Mizan-ı Hak&rsquo;ta iyi ve faydalı olan işleri yapmaktır. Bir başka ifadeyle rıza-ı ilahiye uygun
faaliyet yapmaktır. Allah i&ccedil;in vakfetmektir. Hayr, insanları Allah'a yakın kılan, onları maddi
ve manevi gelişmelerde en ileri seviyeye ulaştıran ve Allah'ın rızasına kavuşturan iyilikleri
i&ccedil;ten gelen bir sevgiyle yapabilmektir. Kısacası hayr, dinin ve dindarlığın en g&uuml;zel
semeresidir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n şartlarında, maddenin kutsal hale getirildiği, iyilik
duygularının yok olmaya y&uuml;z tuttuğu, başkalarının pek hesaba katılmadığı bir zamanda,
eşyaya tutkun insan topluluklarında, İsl&acirc;mın sadaka emri ve iyilikte bulunma tavsiyesi daha
da &ouml;nem kazanmaktadır. Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda &ouml;ne ge&ccedil;mek
i&ccedil;in yarışır. İşte b&uuml;y&uuml;k fazilet budur.( F&acirc;tır, 35/32.) buyrularak hayır
yarışına katılan M&uuml;sl&uuml;manların ne kadar b&uuml;y&uuml;k bir ilah&icirc; l&uuml;tfa
erecekleri haber verilmektedir. İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik i&ccedil;in yarışırlar.&nbsp;
(M&uuml;&rsquo;minun, 23/61) Hayra vesile olmak hayrı yapmak gibidir M&uuml;sl&uuml;man,
hem kendisi i&ccedil;in hem de t&uuml;m insanlık i&ccedil;in hayrı istemek, hayra teşvik etmek ve
k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerden uzaklaşıp başkalarını da uzaklaştırmaya &ccedil;alışmak
durumundadır. &ldquo;Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim
k&ouml;t&uuml; bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını
vericidir.&rdquo;( Nisa, 4/85) Hz. Enes (r.a) anlatıyor: "Res&ucirc;lullah (a.s) buyurdular ki: "Hayra
del&acirc;let eden onu yapan gibidir." [Tirmiz&icirc;, İlm 14, (2672).] buyurması ise hayr yapmanın
yanında ona vesile olmanın da &ouml;nemine ve faziletine işaret eder. Hayır m&uuml;esseseleri
damlayan su tanesi gibidir &nbsp;Allah yolunda yapılan hayır işleri, vakıflar, m&uuml;esseseler
Birinin d&uuml;ş&uuml;nmesi ve teşebb&uuml;s&uuml; ile başlar. Diğer pek &ccedil;okları
yardımla m&uuml;esseseyi kurarlar. Derken bir hizmet &ccedil;arkı&nbsp; işlemeye başlar. Bir
tuğla, bir civata ile de buna katkıda bulunan, niyetiyle o hayır fabrikasının manev&icirc; gelirine
ortak olur. Hayır m&uuml;esseselerine yardımın ger&ccedil;ek manası budur. Cenab-ı Hak, hayır
yolunda verilen bir tuğla veya cıvatanın bir bina veya fabrikaya d&ouml;n&uuml;şebileceğini,
atılan bir tohumun bir harman mahsul olabileceğini şu ayetle haber verir: "Mallarını Allah yolunda
harcayanların hali, yedi başak bitiren, her başakta y&uuml;z dane bulunan bir tek tohumun hali
gibidir. Allah kime dilerse ona kat kat verir. Allah, ihsanı bol olan, hakkıyla bilendir." (Bakara,
2\261) Allah yolunda infak edilen şeyler damlayan su misali birikir birikir ve sonu&ccedil;ta
g&ouml;l oluşur. Kıyamette terazimizin sağ tarafını
ağırlaştırır.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tek başına fitil, lamba olamaz.Fakat Allah'ın rızası
niyetiyle yapılan, harmana atılan iman daneleriyle her şey olur. Hayır vakıflarını&nbsp;
desteklemenin manası budur. Hz. Enes (r.a) anlatıyor: "Resulullah (a.s) buyurdular ki:
"&Ouml;l&uuml;y&uuml;, (mezara kadar) &uuml;&ccedil; şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli.
Bunlardan ikisi geri d&ouml;ner, biri baki kalır: Ailesi ve malı geri d&ouml;ner, ameli kendisiyle
baki kalır." [Buh&acirc;r&icirc;, Rikak 42] Vakıfların dayanağı İşte bu ve benzeri anlamdaki bir
&ccedil;ok &acirc;yet-i kerime ve hadis-i şerif, M&uuml;sl&uuml;manlarda sadaka-i cariye bilincini
geliştirmiş ve bunun bir sonucu olarak vakıflar ortaya &ccedil;ıkmıştır. Arap&ccedil;ada,
&ldquo;durmak&rdquo;, &ldquo;hapsetmek&rdquo;, anlamındaki bir fiilden gelen
&ldquo;vakf/vakıf&rdquo;, terim olarak, Allah rızası i&ccedil;in, geliri (yararı) toplumun hizmetine
sunulmak &uuml;zere, m&uuml;lkiyetinin satılmaması ve devredilmemesi şartıyla bir malın
s&uuml;rekli hayır maksadıyla bağışlanmasıdır. Bu maksatla kurulan hayır kurumlarına da vakıf
denilir. Vakıf hakkında a&ccedil;ık bir ayet yoktur. M&uuml;sl&uuml;manların zihninde vakıf
anlayışının yani kaynağı kurumayan hayır &ccedil;eşmesinin netleşmesinde ve
M&uuml;sl&uuml;manları bu konuda motive etmesinde, Peygamberimizin hadisleri &ouml;zel bir
fonksiyon icra etmiştir. Daha &ccedil;ok s&uuml;nnet ve icma' sabit olmuştur.Fakat&nbsp;
Kur&rsquo;an&rsquo;da, mallarını Allah yolunda harcamaları, muhtaca, yoksula yardım etmeleri
konusunda insanları teşvik eden bir&ccedil;ok ayetin yanı sıra &ouml;zellikle, &ldquo;Sevdiğiniz
şeylerden Allah yolunda harcamadık&ccedil;a iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah
onu bilir.&rdquo; (&Acirc;l-i İmran, 92.) ayeti vakfın Kur&rsquo;ani temeli olarak kabul edilebilir.
Nitekim bu ayeti işiten Ebu Talha isimli bir sahabi, g&uuml;zel bir bah&ccedil;esini Allah yoluna
bağışlamış, Hz. Peygamber de &ldquo;Bu, kazandıran bir mal&rdquo; diyerek takdirlerini ifade
etmiştir. (Buh&acirc;r&icirc;, Eşribe, 13.) &nbsp;Hz. Peygamber (sav), Sevgili Peygamberimiz,
daha Mekke'den Medine'ye gelir gelmez, Neccaroğulları'ndan bir arsa satın almış, vakfederek
&uuml;zerine mescid yapılmasını sağlamıştır. Hicretin 3. yılında kendisine ait yedi par&ccedil;a
hurma bah&ccedil;esini vakfedip, gelirini, İsl&acirc;m'ı muhafaza i&ccedil;in yapılacak faaliyetlerde
duyulan ihtiya&ccedil;ların giderilmesine tahsis etmiştir. Fedek'deki hurmalığını erzak ve parası
t&uuml;kenen yolculara,&nbsp; Hayber'deki hurma bah&ccedil;esinin&nbsp;&nbsp; gelirini de
İslam&rsquo;a hizmet i&ccedil;in vakfetmiştir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;; insanların en hayırlısı
insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı Allah yolunda harcanan, Allah yolunda harcananların en
hayırlısı da en fazla ihtiya&ccedil; giderendir. İslam tarihinde vakfın din&icirc; dayanağı olarak
kabul edilen en &ouml;nemli delil Hz. Peygamber&rsquo;e ait bir ifadedir. Hayber&rsquo;de
kendisine (hurmalık) bir arazi d&uuml;şen Hz. &Ouml;mer, Hz. Peygamber&rsquo;e gelerek,
&ldquo;Ey Allah&rsquo;ın el&ccedil;isi! Hayber&rsquo;de bana, şimdiye kadar sahip olmadığım
g&uuml;zellikte bir yer d&uuml;şt&uuml;. Ne yapmamı emredersin? deyince Hz. Peygamber,
&ldquo;İstersen aslını habset (vakfet), (mahsul&uuml;nden) sadaka ver.&rdquo; buyurdu. Bunun
&uuml;zerine Hz. &Ouml;mer, aslının satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması şartıyla
bah&ccedil;enin &uuml;r&uuml;n&uuml;n&uuml; (gelirini), fakirlere, akrabaya, k&ouml;lelere,
savaşanlara, yolculara ve misafirlere sadaka olarak bağışladı.&rdquo; (M&uuml;slim, Vasıyye,
15.) Hz. &Ouml;mer halife olunca, başka mallarını da vakfederek, vakfın şartlarını ve kimler
tarafından idare edileceğini bir vakıfname ile belirledi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İslam&rsquo;da malı
Allah yolunda harcamanın (infak) en verimli yolu bir malı vakfederek insanların s&uuml;rekli
yararlanmasını sağlamak olarak kabul edilmiştir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; sadaka olarak verilen
bir mal harcanıp t&uuml;kenirken vakfedilen malın geliri uzun s&uuml;re muhta&ccedil;lara sarf
edilebilmektedir. Vakıflar bir noktada toplumda ortaya &ccedil;ıkacak her t&uuml;rl&uuml;
yoksulluğa ve sıkıntıya &ccedil;aredir. Vakıflar sayesinde fakir insanların ihtiyacı giderilir,
muhta&ccedil; kişiler yardım alabilecekleri bir imk&acirc;na sahip olurlar. Aynı zamanda zenginler,

yardımlarını ger&ccedil;ek ihtiya&ccedil; sahiplerine ulaştırabilirler.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yapılan
hayrın s&uuml;rekliliği, kazanılan sevabın s&uuml;rekliliğini de sağladığından m&uuml;minler
mallarını vakfetme konusunda adeta birbirleriyle yarışmışlardır. B&ouml;ylece İslam medeniyetinin
&ouml;nemli bir unsuru olan vakıflar, Hz. Pey-gamber d&ouml;neminden itibaren tarih boyunca
İslam toplumlarında
sosyal&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; yapıyı
sağlamlaştırmada, devletin yetişemediği alanlarda sosyal dengeyi sağlamada ve yaraları sarmada
etkin bir rol &uuml;stlenmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak, Vakıf Yapılan Bazı Alanlar -Ordunun
donatımına yardımcı olma -Fakir ve kimsesizlere barınak ve aş sağlama -Hastaları tedavi etmede
hastane kurma ve hastaları tedavi ettirme -Fakir &ouml;ğrencilerin desteklenmesi,
&Ouml;ğrencilerin yetişmesine ve ilim sahibi olmasına yardımcı olma -ilmin yaygınlaştırılması,
-İbadethaneleri inşa etme, bakım ve onarımların &uuml;stlenme -Kamu tesislerini inşa etme,
bakım ve onarımlarını sağlama -İ&ccedil;me suyu teminini sağlama -Hayvanları koruma -Doğayı
koruma -Sporsal faaliyetlerin sıhhatli bir şekilde devam ettirilmesi -toplumun ihtiyacı olan bir
&ccedil;ok&nbsp; tesisin yapılması, bakım ve onarımı &hellip;gibi toplum yararına olarak
nitelendirilebilecek hemen hemen her
alanda&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b&uuml;y&uuml;k hizmetler
g&ouml;rm&uuml;şlerdir. &Ouml;nemli olan vakfın meşru olması, vakıf mallarının meşru bir
şekilde kullanılması, vakıf mallarından elde edilecek meşru yerlere harcanmasıdır. Vakıfların
&Ouml;nemi 1-Vakıflar, toplumda devletin ulaşamadığı, bireylerin de farkına varamadığı
muhta&ccedil;ların yardımına koşarak, toplum i&ccedil;indeki sorunların yine toplum tarafından
&ccedil;&ouml;z&uuml;lmesine katkıda bulunan kurumlardır. 2- Vakıf yoluyla yoksul kimseler
zenginlerden minnet duyarak yardım almak yerine, ihtiya&ccedil;larını hayır kurumlarından
karşıladıkları i&ccedil;in toplumsal ayrışmanın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmiş, ayrıca malın
sadece zenginler arasında dolaşımı engellenmiştir. 3-G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde, kapitalist
ekonominin acımasız dişlileri arasında &ccedil;aresiz kalan, zayıf, g&uuml;&ccedil;s&uuml;z,
hasta, engelli, yaşlı, dul ve yetimlerin sığınabilecekleri en g&uuml;venli liman da, karşılığı sadece
Allah&rsquo;tan beklenen ve din, ırk ayrımı yapmadan herkesin yardımına koşan bu t&uuml;r
hayır kurumlarıdır. 4-Vakıflar, Asr-ı saadetten itibaren toplumun sosyal yapısının
sağlamlaştırılmasında etkin bir rol oynamıştır. VAKIF; - kesintisiz hayır işleme bilincinin pratiğe
yansımasıdır.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Vakıf, ahirete iman etmiş olmanın
somut bir g&ouml;stergesi, - bencilliği yenmenin fiil&icirc; ispatı, -paylaşımın en g&uuml;zel
&ouml;rneği ve &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Allah sevgisinin
belirtisidir. Bize d&uuml;şen ise: halka hizmet gayesiyle kurulmuş olan bu vakıflara, gereken ilgi
ve al&acirc;kayı g&ouml;stermek, onları korumak, maddi ve manevi yardımlarda bulunmaktır.
Eskilere yenilerini ekleyebilirsek, ekleyenlere yardımcı olabilirsek, bizler de &ouml;ld&uuml;kten
sonra onlar gibi amel defterlerimizin kapanmamasını sağlayabiliriz. Kendimiz, &ccedil;ocuklarımız,
geleceğimiz ve ahiretimiz i&ccedil;in bu g&ouml;revi ihmal etmemeliyiz. Kısaca İsl&acirc;m,
m&uuml;&rsquo;minler arasında dayanışmanın oluşmasına ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesine
b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem vermiş, dayanışmayı sağlayacak ilkeler, vasıtalar ve
m&uuml;esseseler koymuş, yardımlaşma ve dayanışmayı engelleyen her t&uuml;rl&uuml;
negatif/olumsuz davranışları yasaklamıştır. Bu nedenle iyilik ve hayırda yarışmak, Allah yolunda
harcamada bulunmak ve toplumdaki kimsesiz, fakir ve d&uuml;şk&uuml;nlere yardım elini
uzatmak, Kur&rsquo;&acirc;n-ı Kerim&rsquo;in en &ccedil;ok &uuml;zerinde durduğu ve teşvik

ettiği hususlardandır. Bir &ccedil;ok &acirc;yet ve hadis, kalıcı olanın, bu t&uuml;r dayanışma ve
yardımlaşmalar olduğunu bildirmektedir. &ldquo;Bir kimse, bir m&uuml;&rsquo;minden
d&uuml;nya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet g&uuml;n&uuml;nde o
m&uuml;&rsquo;minin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık
g&ouml;sterirse, Allah da ona d&uuml;nya ve &acirc;hirette kolaylık g&ouml;sterir. Bir kimse, bir
m&uuml;sl&uuml;manın ayıbını &ouml;rterse, Allah da onun d&uuml;nya ve &acirc;hiretteki
ayıplarını &ouml;rter. M&uuml;&rsquo;min kul, din kardeşinin yardımında olduğu s&uuml;rece,
Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek i&ccedil;in bir yola girerse, Allah da ona
cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir cemaat, Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın evlerinden bir evde
toplanıp Allah&rsquo;ın kitabını okur ve onu aralarında m&uuml;zakere eder, anlayıp kavramaya
&ccedil;alışırlarsa, &uuml;zerlerine sekinet iner ve kendilerini rahmet kaplar. Melekler onları
kuşatırlar, Allah Te&acirc;l&acirc; da onları kendi nezdinde bulunanların arasında anar. Amelinin
kendisini geride bıraktığı kişiyi, nesebi &ouml;ne ge&ccedil;irmez. &rdquo;( M&uuml;slim, Zikr 38.
Ayrıca bk. İbni M&acirc;ce, Mukaddime 17) Y&uuml;ce Rabbim kendi rızasına uygun bir şekilde
hayat ge&ccedil;irmeyi, rızasına uygun ameller işlemeyi, &ouml;ld&uuml;kten sonra ardımızdan
hayırla anılmayı c&uuml;mlemize nasip eylesin. Vakıf bırakmış olanlara rahmet etsin. Vakıf
mallarını en doğru bir şekilde kullanma imkanını bizlere sunsun. İhtiya&ccedil; sahiplerinin
ihtiya&ccedil;larını giderecek imkanlar bırakmayı bizlere nasip etsin. Allah&rsquo;a emanet olun.
islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler

