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(Muhammed 47/37) 

 اِْن يَْسـَْٔلُكُموَها فَيُْحِفُكْم تَْبَخلُوا َويُْخِرْج اَْضغَانَُكمْ 
Onları istese ve hepsini vermek zorunda bıraksa cimrilik edersiniz ve kinlerinizi ortaya çıkarır. 

 

(Muhammed 47/38) 

ِء تُْدَعْوَن ِلتُْنِفقُوا ۪في َس۪بيِل ّللٰاِِۚ فَِمْنُكْم َمْن يَْبَخُلِۚ َوَمْن يَْبَخْل فَِانََّما  ََلَٓ َُٓؤُ۬ ا اَْنتُْم ه  يَْبَخُل َهَٓ

اُءِۚ َواِْن تَتََولَّْوا يَْستَ  ْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْمْۙ ثُمَّ ََل يَُكونَُٓوا َعْن نَْفِس۪ه۪ۜ َوّللٰاُ اْلغَنِيُّ َواَْنتُُم اْلفُقََرَٓ

 اَْمثَالَُكمْ 

Sizler, Allah yolunda harcama yapmaya çağrılan kimselersiniz ama cimrilik edenleriniz var. Kim 

cimrilik ederse cimriliği kendine eder. Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur, fakir olan sizsiniz. 

Çağrıya uymazsanız yerinize başka bir topluluk getiririz; onlar sizin gibi olmazlar. 

 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Bugün Muhammed suresi 37 ve 38’inci ayetleri okuyacağız Allah nasip ederse, 

Allah Teala bu ayetlerde şöyle buyuruyor; 

“Eeğer o malınızın tamamını sizden istemiş olsaydı siz ona direniş gösterirdiniz, cimrilik 

yapardınız ve o zaman tabiatınız ortaya çıkardı.” Yani insani anlamdaki zaafınız ortaya çıkardı, 

dolayısı ile sizden istenen şey aslında normal şartlarda sizi zorlayan miktar değil, sizin 

sınırlarınızı aşan konular değil. “İşte böyle siz öyle bir durumdasınız, Allah yolunda infak için 

davet edildiğinizde, aranızdan bazıları cimrilik yapıyorlar, kim cimrilik yaparsa kendisi için 

cimrilik yapmıştır. Allah zengindir, siz fakirsiniz. Eğer yüz çevirirseniz, bu kurallardan, bu 

yasalardan yüz çevirirseniz, sizi başka bir kavim ile değiştirir, sonradan gelenler de sizin gibi 

olmazlar.” onlar bunun gereğini yerine getirirler.  

Bu ayeti kerimede tabi çok enteresan unsurlar var kıymetli arkadaşlar, onlara birazcık dikkat 

etmeye çalışalım. 

Birincisi; 

“Sebilullah” Allah yolu diye bir tabir kullanıyor Allah Teala, Allah yolunda infak etmek, Allah 

yolunda harcama yapmak yani. 

Ne demek Allah yolunda harcama yapmak? 

Allah yolu, burada ümmetin fakirleri, yoksulları, sıkıntıda olanları, onların normal bir hayat 

yaşamalarını temin edecek şartlar, ümmetin güvenliği ile ilgili konuları içermektedir. 



Ayrıca bir müstakil bir Allah yolu diye bir alan yok. Başka bir kanal söz konusu değil. 

Dolayısıyla bu konunun iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum, bunu önemli buluyorum. 

Allah Teala bu anlamda insanların, fakir fukaranın durumlarını iyileştirmeye dönük harcamayı 

kendi yolu olarak tanımlamış olması, son derece kıymetli bir, son derece itibarlı bir 

tanımlamadır, itibarlı bir nitelemedir. Bunun için birilerine bu anlamda yaptığımız harcama, 

infak, Allah yolunda kabul ediliyor.  

Tabii ki insanoğlunda bir cimrilik hastalığı var. Bu bir imtihan meselesidir ve bunu aşmamız 

gerekir. Yani herkes kendisini bu açıdan tartması lazım, bu tabiatta var olan cimriliği aşmak 

imtihanı kazanma unsurlarından bir tanesidir ve Allah Teala buyuruyor ki “kim cimrilik 

yaparsa kendisi için cimrilik yapmıştır.” 

Allah zengindir, siz fakirsiniz ne demek? 

Yani biz infak ederken Allah’a yardım etmiyoruz aslında, Allah yolunda infak ediyoruz ama 

Allah’ın kendisine yardım etmek değil bu, Allah’ın hazinesi azaldı biraz verelim de orası 

zenginleşsin, anlamında bir uygulama beklentisi değil.  

Hiç şüphesiz Allah Teala’nın bu konuya verdiği önem dolaysıyla bu infakı kendisine yardım 

olarak da değerlendiriyor. Karşılığını ona göre vereceğini ifade ediyor.  Allah Teala böyle 

emrettikçe Yahudiler bunu bu şekilde polemik konusu yaptılar Allah fakirdir, biz zenginiz 

onun için bizden istiyor dediler. 

Allah Teala tam tersini söylüyor: Allah zengindir, siz fakirsiniz.  

Sizin verdiklerinize Allah’ın ihtiyacı yok. Siz sadece kendi kulluk becerinizi, kendi kulluk 

başarınızı ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Koyabiliyorsunuz ya da koyamıyorsunuz bunu 

anlatıyor Allah Teala ve enteresan bir şekilde bu meseleyi o kadar fazla önemsiyor ki Allah 

Teala, eğer bunu yapmazsanız, bundan yüz çevirirseniz sizin yerinize başka bir kavim 

getiririm, diyor.  

Başka bir kavim getirmenin tarih süreci içerisinde değişik örnekleri olmuştur, bazı gerekçeler 

ile gerçekten bir toplumu tamamı ile yok etmiştir. Sonra onun yerine başka yeni topluluklar 

gelmiştir, ya da emanet, bir toplumdan alınıp başka bir topluma verilir ve orada Allah Teala 

yeniden kendi dinini yaşatır, bu değişimden sonra onlar sizin gibi olmazlar, diyor. Burası da 

hakikaten çok yüksek düzeyli bir tehdit özelliği de taşıyor diye düşünüyorum. Enteresan bir 

tanımlama. 

Rabbim hiçbirimizi şeytana ve nefsimize uydurmasın, cimrilik hastalığına hiçbirimizi düçar 

eylemesin, Allah Teala’nın verdiğini Allah Teala’nın vermemizi istediği istikamette 

değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. Bu infak konusu İslam Ekonomisindeki kritik 

konulardan bir tanesidir. Harcama meselesi, harcama konusunun en önemli döngüsü yine 

harcama yapanlaradır, diye özetleyebileceğimiz bir yansıması olduğu gerçeğini de hiçbir 

zaman akıldan çıkartmamak lazım. 

Allah hepinizden razı olsun.  


