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4- YARDIMLAŞMA

“Veren al alan elden üstündür.”72

Yardımlaşma Mümin Ahlâkıdır
Yardımlaşma, her şeyden önce mü’minin bir şiarıdır. 

Zira yardımlaşma, onun ahlâk ve karakteri hâline gelmiştir. 
O, elindeki imkânlar nispetinde daima vermeyi, yardım et-
meyi fazilet kabul eder. Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerim’de böyle 
davrananlar için mükâfat olarak Cennet’i vaad ediyor: 

“Allah, mü’minlerden mallarını ve canlarını, kendilerine 
(verilecek) cennet karşılığında satın almıştır.”73 

Yapılan her şey, Allah için yapılmış olsa bile sonuç itiba-
riyle, hayır adına yapılan yardımlaşmanın neticesi yani alı-
nacak olan sevap, yine o işi yapan şahsa dönmektedir. Zira 
bütünüyle bunların karşılığını Allah, eksiksiz bir şekilde ve-
recektir. Bunu ifade eden başka bir âyetiyle Kur’ân, bize şu 
teminatı veriyor:

“Hayır olarak harcadıklarınız, kendi iyiliğiniz içindir. 
72  Müslim, Zekât 97, (1036); Tirmizî, Zühd 32, (2344).
73  Tevbe, 9/111.
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Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın rızasanı kazanmak için 
yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa; karşılığı size 
tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.”74

Diğer bir âyet-i kerimede ise müminler, yardıma, hem 
de sahip oldukları şeylerin en kalitelisini, en güzelini verme-
ye davet edilir: “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe 
nail olamazsınız.”75

Yardımlaşma duygusu dinimizin esasları arasındadır. 
Dinde yardımlaşmanın zekât, fıtır sadakası, infak, sadaka, 
borç verme, mümin kardeşinin maddî-manevî bir sıkıntısı-
nı giderme, yaşlı bir insanın koluna girip onu yolun karşısına 
geçirme, harçlığını arkadaşıyla paylaşma gibi değişik boyut-
ları vardır. Rabbimiz, kuluna yardım elini uzatmasını, kulu-
nun diğer kullarına olan yardım şartına bağlamıştır. Bakınız 
bu hakikati Peygamber Efendimiz bir hadislerinde nasıl dile 
getiriyor: “Kim bir kulun dünyevî sıkıntısını giderirse, Allah 
da onun uhrevî sıkıntılarını giderir. Kim zorda kalmış birini 
kurtarırsa, Allah da onu dünyevî ve uhrevî zorluklardan kur-
tarır. İnsan, insanın yardımında olduğu müddetçe, Allah da 
o kulun yardımına koşar.”76

Yardımlaşma Alışkanlık Hâline Getirilmeli 
İçinde yaşadığımız maddî dünyada, manevî değerlerin öne 

çıkarılması, böylece madde ve mana dengesinin ayarlanması, 
ayrı bir ehemmiyet arz etmektedir. Zira maddeyle mananın 
74  Bakara, 2/272.
75  Âl-i İmran 3/192.
76  Buhârî, Mezalim, 3.
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beraber ve dengeli olmadığı bir dünyada, sosyal huzurdan 
bahsetmek mümkün değildir. Manayı terk edip maddenin pe-
şinde koşan nice milletler vardır ki, aradıkları maddeyi elde et-
mişlerdir, ancak elde ettikleri bu maddenin çarkları arasında 
ezilip kalmaktan da kurtulamamışlardır. Nitekim oralarda ta-
mamen  ferdî bir hayat yaşanmakta, yardımlaşma, muhtacın 
elinden tutma gibi manevî duygular terk edilmektedir.

Halbuki mü’min, Allah ahlâkıyla donanmasının bir ge-
reği olarak, daima vericidir. O, başkalarının huzur içinde ya-
şayabilmesi için elindeki imkânları rahatlıkla ve bütünüyle 
seferber eder. Bir başka yaklaşımla, maddî-manevî vermek, 
mü’minde bir ahlâk hâline gelmiştir. 

Yardım etme alışkanlığını temin etmenin yolu, daha kü-
çük yaşlardan itibaren çocuğu vermeye alıştırmaktan geç-
mektedir. İnanan insan verme endeksli bir plan ve program-
la çocuklarını eğitmeli, kendisi soğuktan tir tir titrerken bile 
yeri geldiğinde ayakkabısı veya ceketini, olmayan bir arkada-
şına verebilme faziletine ulaştırmalı ve böylelikle yardımlaş-
ma duygusunun ruhunda taht kurmasını temin etmelidir. 

Bütünüyle bunlar, çocuğun vermeye alıştırılmasına bağ-
lıdır. Başkalarına verilecek bütün hediyeleri, çocuğun önün-
de, yanında veya onun eliyle vermekle, aynı zamanda verme-
nin manasına tercüman olmak suretiyle yardımlaşma duygu-
sunun, onların gönlünde mayalanması temin edilmiş olacak-
tır. Böylelikle neticede, ümmet-i Muhammed’in dertleriyle 
titreyen uyanık ve hassas gönüllerle etrafın sarıldığına şahit 
olunacak ve bu noktadaki gayretlerin heba olup boşa gitme-
diği müşahede edilecektir.
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Vermeye engel birçok etkenin varlığı da düşünülecek 
olursa mü’min, hiçbir zaman, geniş imkânlara sahip olayım 
ve o zaman vereyim diye beklememeli, o an elindeki imkânlar 
nispetinde vermeyi alışkanlık hâline getirmelidir. Şu unutul-
mamalıdır ki, Allah (celle celâluhû) onu, ileride elde edip verme-
yi düşündüklerinden değil, o an elinde bulundurduğu kıy-
metlerinden hesaba çekecektir.

Rabbimiz, “İyilikte ve kötülükten sakınmakta birbiriniz-
le yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın”77 bu-
yuruyor. Dinimizde zekât vermekten tutun da mümin kar-
deşine tatlı söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin 
iyilik kapsamı içine alındığını düşünürsek, dinimizin yardım-
laşma sınırını ne kadar geniş tuttuğunu daha iyi kavrıyoruz.

Herkes İmkânı Nispetinde Yardım 
Yapmakla Mükelleftir 

Hemen herkes, bedeniyle bir kısım mükellefiyetler al-
tında olduğu gibi elinde bulunan imkânlar yönüyle de ay-
nı şekilde vazifelerle yükümlü tutulmuştur. Bu mükelle-
fiyetler neticesinde ortaya çıkan sonuç, insanların, ileride 
kazanıp harcayacaklarıyla değil, o anda ellerinde bulunan 
imkânları, Allah yolunda harcamakla yükümlü oldukla-
rı şeklindedir. Başka bir ifadeyle herkes, Cenâb-ı Hakk’ın 
kendisine bahşettiği imkânlarla, O’na kullukla mükellef-
tir. Beş kuruşu olan beş kuruşun, beş bin lirası olan da beş 
bin liranın içinde, Allah’ın rızasını araştırmalı ve iyi bir kul 
olmaya çalışmalıdır. 
77  Maide, 5/2.
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Hususiyle günümüzde, Rabbimiz’in ve Efendimiz’in ad-
larının dünyanın dört bir köşesine duyurulması istikame-
tinde herkes, sahip bulunduğu imkânları seferber etmeli-
dir. Biri elindeki bir kase yoğurtla koşarken diğeri Sultan 
Süleyman’ın servetiyle iştirak etmeli ve neticede hep beraber 
umumi bir kalkınma hamlesi yaşanmalıdır. Zaten sahip ol-
duğu imkânlarla kendini bu davaya adayan biri, Allah katın-
da kendisinden kat kat fazla himmet ortaya koyanlar kadar 
sevaptan istifade edecektir. 

Zira Allah katında, ortaya konulan şeyin miktarı de-
ğil, onu ortaya koyarken, içinde bulunulan tavır ve du-
rum önemlidir. Bediüzzaman’ın değerlendirmeleri içinde, 
ihlâslı bir zerre amel, içinde ihlâs olmayan binlerce amele 
tercih edilmektedir. Onun içindir ki bazen bir kase yoğurt, 
Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Camii’nden daha ağır ge-
lebilir. Öyleyse vermenin yanında ihlâslı olmak da olduk-
ça önemlidir. 

Verme konusunda ihlâslı olmak kadar kişinin sev-
miş olduğu şeylerden vermesi de ayrı bir önem arz eder. 
Nitekim “Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe iyilikte zirveye 
ulaşamazsınız”78 âyet-i kerimesi bu hakikati ifade etmekte-
dir. Bununla ilgili olarak sahabeden Hz. Enes İbn Malik (radı-

yallahu anh) şunları anlatmaktadır:

“Ebû Talha, zenginlik olarak ensarın en ileri gelenlerin-
dendi. En çok sevdiği malı da mescid-i Nebevi’nin karşısın-
daki Beyruha isimli yer idi. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
oraya girer ve onun temiz suyundan içerdi. 
78  Al-i İmran, 3/92.
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“Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe iyilikte zirveye ula-
şamazsınız.” âyeti nazil olunca Ebû Talha (radıyallahu anh), 
Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) giderek: Allah kita-
bında “Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe iyilikle zirveye 
ulaşamazsınız.” buyuruyor. Benim en çok sevdiğim malım 
Beyruha’dır. Öyleyse o şu andan itibaren Allah için sadaka-
dır. Mükafat ve iyiliğini Allah’tan umuyorum. İstediğin gibi 
tasarruf et yâ Resûlallah!” dedi. 

Buna mukabil Resûlallah (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ne gü-
zel! bu, ecri bol, mükafatı Ahirette kazandıran bir maldır. 
İşte bu kazandıran maldır. Onunla ilgili söylediklerini işit-
tim. Ancak bana kalırsa sen, onu akrabaların arasında paylaş-
tır.” buyurdular ve Ebû Talha, onu akrabaları ve amcaoğulla-
rı arasında taksim etti.”79

Evet, buradan anlaşıldığına göre mümin, çok sevdiği bir 
şeyi Allah yolunda vermekle, Allah’ın lütuflarına bir nevi da-
vetiye çıkarmış ve O’nu memnun edecek bir yola girmiş ol-
maktadır. Bu şekilde hem halk hem de Hak ondan razı ol-
maktadır.

79  Müslim, Zekât, 42, 43.
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Verme Mevzuunda Kur’ân’ın 
Destanlaştırdığı Sahabi: 

Ebû Akil

Sahabe arasında, Medine’nin şerefli ensarından Ebû 
Akil isminde ve neyi nerede vereceğini çok iyi bilen 
bir yiğit vardı. Fakirliğine rağmen gelip, elindeki ve 
avucundakini Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sel-
lem) önüne döktüğünden dolayı, münafıklarca horlanıp 
kötüleniyordu. Hâlbuki o, bütün bunlara aldırmıyor, 
boynunda ipi Medine’nin pazarlarında dolaşıyor ve sır-
tına aldığı eşyayı bir yerden başka bir mekana taşımak 
suretiyle hamallık yapıyordu. Bunun karşılığında aldı-
ğı üç-beş dirhemi ikiye ayırıyor, bir kısmını etrafındaki 
muhtaçlara dağıttıktan sonra diğer yarısını da Allah 
Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) getiriyordu. Onun 
bu hareketini gören münafıklar, ortalığı karıştırmak 
için “Allah’ın bu adamın sadakasına ne ihtiyacı var ki!” 
diyor ve onu eleştiri oklarına hedef hâline getiriyorlar-
dı. Bunu yapan aynı kaypak zihniyet, zenginlerin bol 
bol tasaddukları karşısında da “riyakarlık yapıyorlar” 
yaftasını yapıştırmaktan çekinmiyordu.80 Kur’ân-ı Ke-
rim onların bu ikili oynamalarına dikkat çekerek, Ebû 
Akil’i övücü mahiyette şöyle buyurmaktadır.

“Sadakalar hususunda, mü’minlerden gönüllü ve-
renleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayan-
ları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte onları 

80  Bkz. İbn Kesîr, Tefsir, 4/125 vd.
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Allah maskaraya çevirmiştir. Ve onlar için elem verici 
bir azab vardır.”81

Ebû Akil, boynunda ipi olduğu dönemde vermesi gere-
keni ortaya getirmiş ve cömertce vermesini bilmişti. Şüp-
hesiz ki bu destansı hareketinin ecrini de ötede alacaktı.

Yardımlaşma Neler Kazandırır?
Cömertlik, sanıldığı gibi maddî kayba sebebiyet ver-

memekte, aksine insana, manevî kazançlar yanında maddî 
imkânlar olarak da pek çok fayda sağlamaktadır. Onunla in-
san, bir taraftan sosyal hayatta itibar kazanırken diğer yan-
dan, hem canı hem de malı itibariyle bir korunmanın altına 
girmektedir. Allah’ın rahmet hazinelerine müracaat mana-
sı da taşıyan cömertlikle, bereket kapılarının açıldığına şahit 
olunmakta ve sanıldığının aksine, mana yanında maddî hu-
zurun da yaşandığı bilinmektedir. Bunlardan bazılarını, ana 
başlıklar hâlinde vermemiz gerekirse;

1. Yardımlaşma Saygınlığı Artırır

İnsanın, devamlı verici olması ve ihtiyacı olsa bile 
mü’min kardeşini kendi nefsine tercih ederek ona verme-
si, toplum içinde saygınlığının artmasına vesiledir. Allah’a 
yaklaşmanın bir vesilesi de sayılan böyle bir hareketle 
mü’min, kendisi farkında olmasa bile Rabbi katındaki ye-
rinin ağırlığını adeta kullar arasında hissettirmektedir. İşte 
size yaşanmış bir misal:

Hz. Ömer (radıyallahu anh) dönemidir ve ganimetler, devlet 
hazinesine adeta Nil ve Fırat gibi akmaktadır. Hz. Ömer’in, 
81  Tevbe, 9/79.
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Hz. Ebû Ubeyde, Hz. Muaz İbn Cebel ve Hz. Huzeyfe gibi 
sahabi efendilerimize yakınlık gösterdiği bilinmektedir. Bu 
yakınlığı anlayamayıp “Niçin Ebû Ubeyde’ye Ömer, ‘karde-
şim’ diyor? Niçin gidip altında incecik bir hasır bulunan bu 
insanlarla daha çok konuşuyor? Niçin çiçeği burnunda bir 
delikanlı Muaz İbn Cebel, Ensar ve Muhacirin önde gelenleri 
arasında yer alıyor? Huzeyfe niye mümtaz ve müstesnadır?” 
diyenlere karşı Hz. Ömer (radıyallahu anh), işin gerçek mahiye-
tini anlatacak bir ders hazırlamıştı. 

Her birine içinde altın olan keselerle bir elçi gönder-
di. Daha gelen elçiler ayrılmadan, gönderilen altınların ora-
cıkta dağıtılıverdiğine şahit oldular. Adeta birbirleriyle an-
laşmışlar gibi üçü de aynı hareketi yapıyor ve Hz. Ömer’in 
kendilerine olan teveccühlerinde ne kadar haklı olduğunu 
gösteriyorlardı.82 

Halbuki kendileri fakr u zaruret içinde yaşıyorlardı denil-
se seza idi. Mesela Suriye önlerinde Hiraklius’a karşı savaşan 
Hz. Ebû Ubeyde, ancak iki günlük ihtiyaçlarını giderecek bir 
mala sahip olabiliyordu.

Nitekim Şam önlerine gelen Hz. Ömer, komutanlarına, 
“Kardeşim Ebû Ubeyde nerede?” diye sorar. “Şimdi gelir.” 
derler. Biraz sonra, iplerle bağlı bir devenin üzerinde Ebû 
Ubeyde gelir, selam verir ve etrafıyla ilgilenmeden doğruca 
evine gider. Üzerinde sadece kılıç, kalkan ve bir de azığı var-
dır. O’nun bu hâlini gören Hz. Ömer, gördükleri karşısında 
gözyaşlarını tutamaz, peşinden gider ve, “Ne olurdu biraz da 
kendine baksaydın, belli bir mala sahip olsaydın!” der. Aldığı 
82  Askalânî, İsâbe, 1/469.
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cevap, Hz. Ömer’i gördüklerinden daha çok hayrette bıraka-
caktır; “Ey mü’minlerin emiri! Durum gayet açık. İşte bun-
lar, bize yetiyor da artıyor!” 83 

O’nun bu istiğna dolu hayatı karşısında koca Ömer, şu 
tarihi hükmünü verecek ve insanlık tarihinin kulaklarına kü-
pe diye asacaktır: “Hepimizi değiştiren şu dünya, seni asla 
değiştiremedi.”84 Nasıl değiştirsin ki onlar, birbirlerine ben-
zeyen öyle kardeşlerdir ve onlar için almak, en nefret ettikleri 
şeydir. İşte bunlar, İslâm’ın ortaya koyduğu dengenin seme-
releriydi ve mü’min, vermek için coşarken almadan olabildi-
ğince kaçıyordu. 

Evet, yardım yapanla yapılan arasında sevgi ve ülfet do-
ğar. Yardım yapılarak topluma kazandırılan kişiler kin, ha-
set, düşmanlık gibi kötü duygulardan kurtulur; zenginlerin 
mallarında gözü olmaz. Çünkü onların, fakirin hakkını ver-
diklerini, dinin emirlerine uyarak en geniş ölçüde yardım el-
lerini çevrelerindeki insanlara uzattıklarını bilirler.

2. Malı Bereketlendirir

Ayet ve hadislerden anlaşıldığına göre verilen mal ek-
silmeyip aksine ihlâs nispetinde bereketlenip artmaktadır. 
Mesela Hz. Ebû Bekir Efendimiz, çoğu defa malının tama-
mını infak ettiği halde Allah’ın lütfuyla her defasında tekrar 
tekrar servet sahibi olmuştur. Nitekim Allah yolunda infâk 
edilen mal, tıpkı budanan bir ağacın daha canlı ve verimli bir 
hâle gelmesi gibi bereketlenip artmaktadır. Rabbimiz bu ha-
kikati Kur’ân-ı Kerim’de şöyle dile getiriyor: 
83  Askalânî, İsâbe, 3/589.
84  İbn Esîr, Üsdü’l-Gâbe, 5/206.
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“Mallarını Allah yolunda harcayanların hâli, yedi ba-
şak bitiren ve her başağında yüz dâne bulunan bir tek tohu-
mun hâli gibidir. Allah kime dilerse, ona kat kat verir. Allah, 
ihsânı bol olan, hakkıyla bilendir.”85

Büyüklerimiz infak edilmeyip elde tutulan malı dura du-
ra bozulup kokuşmuş suya benzetirler. Şeyh Sâdî ne güzel 
söyler:

“Para yığmakla yükseleceğini sanma. Duran su fenâ ko-
kar. Bağışlamaya çalış. Akan suya gök yardım eder. Yağmur 
yağdırır, sel gönderir, onu kurutmaz.”

Bu gerçeği Mevlânâ Hazretleri bir sözünde şöyle dile ge-
tirir: 

“Ekin eken, önce ambarı boşaltır, ama sonra hâsılâtı pek 
çok olur. Tohumu ambarda tutan ise, sonunda onu farelere 
yem eder.” 

Bir hadislerinde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), 
mü’minin dünya görüşü de diyebileceğimiz prensipleri anla-
tırken aynı konuya değinmekte ve sadaka ve zekât vermekle, 
malda herhangi bir eksikliğin meydana gelmediğini ve gel-
meyeceğini bildirmektedir:

“Üç şey var ki, üzerine yemin ederek size teminat veri-
rim: Sadakadan dolayı hiçbir kulun malı eksilmez. Zulme 
maruz kalıp da sabreden kulun Allah, izzetini artırır. 
Dilencilik kapısını açan kimse için Allah, fakirlik kapısını 
açar. Size bir söz sözyleyeceğim, onu iyice hıfzedin: Dünya 
dört kişi içindir;
85  Bakara, 2/261.
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1. Allah’ın kendisini mal ve ilimle rızıklandırdığı kim-
se: Onun hakkında Rabbinden korkar, onunla akrabalarının 
arasındaki bağı kuvvetlendirir ve onda Allah’ın hakkının ol-
duğunu da bilir. İşte bu, en büyük mertebedir.

2. Allah’ın kendisine ilim verip de mal vermediği kimse 
ki o, sadık niyetle şöyle der: “Şayet benim de malım olsay-
dı falan kimse gibi davranırdım.” Bu kimse de niyetine göre 
muamele görür ve mükafat itibariyle ikisi eşittir.

3. Allah’ın kendisine ilim vermeyip de mal verdiği kim-
se ki o, malını bilgiden yoksun ve sorumsuzca harcar, onun 
hakkında Rabbinden korkmaz, akrabalık bağlarını korumaz 
ve onda bulunan Allah hakkını gözetmez. Bu, en çirkin ve 
kötü menzildir.

4. Allah’ın ne mal ne de ilim verdiği kimse ki o, şöyle te-
mennide bulunur: “Şayet benimde malım olsaydı falan kim-
se gibi davranırdım.” Bu da niyetine göre muamele görür ve 
günah noktasında her ikisi de eşittir.”86

3. Toplum İçinde Huzuru Temin Eder

Toplum içindeki ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek elle-
rinden tutulması, geleceğin huzur dolu dünyası adına yapıl-
mış en güzel yatırımdır. Böylelikle, çaresizlikten meşru ol-
mayan yollara başvurarak toplum içinde kargaşaya sebebi-
yet verecek hareketlerin önü alınmış ve huzurun bozulması, 
daha baştan önlenmiş olacaktır. Yardım yapmakla yoksul-
lar korunmuş olur. Onların maddî ihtiyaçlarının giderilme-
si ile fenalık yapmaları önlenir. Çünkü fakirlik ve açlık, zayıf 
86  Tirmizî, Zühd, 17; Müsned, 4/231.
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karakterli insanları çoğu zaman kötülüğe sürükler; hırsızlık 
yaptırır; haksızlığa iter.

Pek çok hadislerinde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
bizlere, toplum içinde huzursuz fertler bulunduğu müddet-
çe o cemiyetin diğer fertlerinin de istedikleri huzura kavuşa-
mayacaklarını anlatmaktadır. Öyleyse topyekun bir cemiye-
tin saadet ve huzuru, bütünüyle fertlerinin saadet ve huzu-
runa bağlıdır. Bugün fakirden kaçırıp vermeyenler, yarın on, 
hatta yüz katını rüşvet olarak verseler bile, ortaya çıkacak 
çalkantılardan kurtulma imkân ve fırsatını bulamayacaklar-
dır. Öyleyse ferdin huzur ve saadeti, birbirinden ayrılmaya-
cak kadar toplum hayatının huzur ve saadetiyle sımsıkı irti-
batlı ve birbirine bağlıdır.

Yardımlaşma, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu 
kapatacağı gibi aralarında böyle bir sevgi ve saygı bağının 
kurulmasına da sebep olur.

4. Fazilet Yarışına Vesile Olur

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); “Veren el 
alan elden üstündür.” buyurmuştur. Böylece müslümanlara, 
yardım edilen değil yardım eden kişi olmalarının daha iyi ol-
duğunu bildirmiştir. Sıkıntı ve darlık zamanlarında müslü-
man kardeşlerinden yardım, anlayış ve sevgi görenler, sıkın-
tılarını atlatınca çalışıp kazanmaya, alan değil veren kişiler 
olmaya bakacaklar. Böylece toplumda bir fazilet yarışı baş-
layacaktır.
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Ekmeği Paylaşmak Ekmekten Daha Lezzetlidir 

Günün son dersinin sonuna gelinmişti. Öğrenciler çık-
mak için sabırsızlanıyordu. Defter ve kitaplarını çantaları-
na koydular. Zil çalar çalmaz, dışarı çıkmak için hazırdı-
lar. Yalnız, Ali hazırlanmamıştı. Gecikmek için de elinden 
geleni yapıyordu. Nihayet zil çaldı. Öğrenciler bir anda 
kapıya yöneldi. Ali, yerinden kalkmadı. Ağır ağır eşyasını 
topladı. Bir yandan göz ucuyla öğretmenine bakıyor, bir 
yandan da arkadaşlarının gitmesini bekliyordu. 

Öğretmeni, onun bu hâlini fark etti:
– Hayrola Ali, dedi. Eve gitmeyecek misin?  
Ali, son arkadaşının da çıktığını görünce cevap verdi:
– Sizinle konuşmak istiyordum öğretmenim.
– Peki, dedi öğretmeni. Ne söyleyeceksin bakalım?
– Ahmet arkadaşımız var ya…
– Evet, ne olmuş Ahmet’e?
– Durumları pek iyi değil galiba. Annesi, beslenme 

çantasına pekiyi şeyler koymuyor.
– Eee?
– Ona yardım etmek istiyorum. Ama benim yardım 

ettiğimi bilirse üzülür. Günde bir simit parası biriktirip 
her hafta size versem, siz de ona verseniz? 

Cebinden bir avuç bozuk para çıkarıp öğretmenin 
masasının üzerine koydu. Nurhan Öğretmen, paraya do-
kunmadı. Sandalyesine oturup düşündü. Ali hakkında-
ki bilgilerini yokladı. Bildiği kadarıyla ailesinin durumu 
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pek iyi değildi. Bu çalışkan ve sevimli öğrencisi, ne kadar 
da iyi niyetli ve düşünceliydi. Zengin bir ailenin çocuğu 
değildi. Buna rağmen yardım etmek istiyordu. Üstelik 
yardım ettiğinin bilinmesini istemiyordu. 

Nurhan Öğretmen:
– Dur bakalım Ali, dedi. Bildiğim kadarıyla sizin de 

maddî durumunuz pekiyi değil. Yanlış mı biliyorum?
– Doğru biliyorsunuz öğretmenim. Babam gündelik-

çi. Çoğu zaman iş bulamıyor. Ama ben de çalışıyor, para 
kazanıyorum.

– Nerede çalışıyorsun?
– Simit satıyorum. 
Nurhan Öğretmen yine durup düşündü. İyiliğin bu 

kadarına ne demeliydi şimdi? Bunun gerçekleşmesi zor-
du. Onu, bundan vazgeçirmek için bir çare bulmalıydı. 
Bunu yaparken, sevimli öğrencisini de kırmamalıydı. 
Onunla biraz daha konuşursa, belki bir yolunu bulurdu.

Nurhan Öğretmen, Ali’ye döndü:
– Büyüyünce ne olmak istiyorsun, diye sordu.
– Çok zengin bir işadamı…
– Niçin?
– İnsanlara daha çok yardım etmek için…
– Güzel, dedi Nurhan Öğretmen. Bak şimdi Ali, 

Ahmet’in ailesinin durumu pek iyi değil, bu doğru. Ama 
sizinki de bundan pek farklı değil. İstersen acele etme. 
Çok zengin olduğun zaman insanlara yardım edersin. 
Olmaz mı?

– Olmaz, dedi Ali. Şimdi yapmalıyım.
– Neden olmaz?
– Üç sebepten dolayı olmaz.
– Birincisi: Bu para zaten benim değil. İyilik ettiğim 

için Allah, beni insanlara sevimli gösteriyor. İnsanlar da 
bundan etkileniyor, daha çok simit alıyorlar. Bu sayede 
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gün boyu çalışanlardan bile fazla simit satıyorum. Hele 
mahallede Hasan Amca var, her gün iki simit alıp güver-
cinlere veriyor. 
İkincisi: “Ağaç yaş iken eğilir.” deniliyor. Şimdiden 

iyilik yapmayı öğrenmezsem büyüdüğümde hiç yapa-
mam. Şimdiden iyilik yapmayıp bunu zenginlik günleri-
me ertelersem, zengin olduğum günlerde de daha zengin 
olduğum günlere erteler kendimi kandırmış olurum.

Üçüncüsü ise daha önemli: Büyüdüğüm zaman çok 
zengin bir işadamı olmak istiyorum. Zamanında yatırım 
yapmayanlar büyük işadamı olamazlar.

Nurhan Öğretmen, karsısında büyük biri varmış gibi 
dinliyordu:

– Bu sonuncusunu pekiyi anlayamadım, dedi.  
– Açıklayayım öğretmenim, dedi Ali. Şimdi, çok zen-

gin olmadığım için, ancak günde bir simit parası kadar 
yardım edebiliyorum. Bundan fazlasını veremem. Allah, 
Cennet’i gücü kadar iyilik edene veriyor. Şimdi gücüm 
bu olduğuna göre, Cennet’in fiyatı birkaç simit parası 
kadardır. Eğer zengin olmadan ölürsem birkaç simit pa-
rasıyla Cennet’e girebilirim. Bundan daha kârlı bir yatı-
rım olur mu?

Nurhan Öğretmen’in gözleri dolmuştu. Başını “Evet” 
anlamında sallarken Ali’yi evine yolladı.   

Sınıfa geri dönerken okulun boşaldığını fark etti. Eş-
yalarını toplamak için masasına döndüğünde Ali’nin bı-
raktığı paraların masa üstünde kaldığını fark etti. San-
dalyesine gayri ihtiyari oturdu ve paraları eline aldı. 

Hiçbir para ona bu kadar kıymetli gelmemişti. San-
ki elinde dünyanın en kıymetli incilerini, yakutlarını, 
elmaslarını tutuyordu. Hatta bu paralar onlardan bile 
kıymetliydi. Bu paralar, bu bozuk simit paraları, Cenneti 
satın alabilecek paralardı. Sanki hiç bırakmak istemeyen 
bir duygu ile sımsıkı kavradı bu bozuk simit paralarını.  
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Oturduğu yerden kalkamadı Nurhan Öğretmen. İçi-
nin dolduğunu, Tarif edilemeyen duygulara boğulduğu-
nu hissetti. Birden boşalan sağanak yağmurlar gibi ağla-
maya başladı. Ağladı… Ağladı… Ağladı.

Kendine geldiğinde aksam olmuştu. Yavaş adımlar-
la sınıftan çıkıp okuldan ayrılırken bekçi Sadık “Bozuk 
simit paraları ile  cenneti satın almak! Bozuk simit pa-
raları ile  cenneti satın almak!” diye Nurhan öğretmenin 
sayıkladığını duydu. Bekçinin hayretler içinde, “Ne dedi-
niz hocam?” demesini bile duymayan Nurhan öğretmen, 
bekçinin şaşkın bakışları altında akşamın alaca karanlığı-
na karışıvermişti.87

Evet etrafınıza baktığınızda daha pek çok Ali’ler, 
Ayşe’ler göreceksiniz. Bize düşen onları bulup ihtiyaçları-
nı giderebilmektir. Maddî durumunuz iyi değilse bile, bir 
ekmeği paylaşabilmek bile büyük bir erdemdir. 

Unutmayın, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lez-
zetlidir.

Yardımlaşmada Birbirinizle Yarışın!
Gerek Kur’ân’ın bu noktadaki emir ve tavsiyelerinden 

gerekse hadislerde yerini bulan ifadelerden hareketle Sahabe-i 
Kiram efendilerimiz, her biri bir cömertlik yarışına girmişçe-
sine ve heyecanla başkalarının imdadına koşmuşlar ve daha 
fazla hayırda bulunabilmenin mücadelesini vermişlerdir. 

Zaten içlerinde tutuşan iman meşalesiyle önleri aydın-
lanan bu gönül insanlarından, farklı bir uygulama da bek-
lenemezdi. Şayet bugün biz de, sosyal hayatımızda hayır 
adına bir hareketlenme bekliyorsak, her alanda olduğu gi-
bi bu meselede de Sahabeyi örnek almalı ve onlar gibi verme 
87  Asım Yıldırım.
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yolunda kahramanlar yetiştirmeliyiz. Bugün için, farklı yer 
ve zamanlarda oluşan değişik yardımlaşma organizasyonla-
rında, bunun misallerini görüyor olmamız, istikbalimiz adına 
ümit kaynağı olmaktadır. Örneklerini kendi içinden çıkar-
mada muvaffak olan milletlerin, istikbal adına varacağı nok-
tayı kestirmek çok zor olmasa gerek. Bugün bizim, sayılarla 
ifade edebildiğimiz müşahhas misalleri Sahabe, umuma yay-
mış ve “yarışacak insanlar işte bunun için yarışmalı” diyerek 
ulaşılmaz bir cömertlik eforu sergilemişlerdir. 

Maddî imkânsızlıklar sebebiyle cihada katılamadığından 
dolayı gözyaşı döken ve bu sebeple samimiyetleri, Kur’ân’da 
âyet olarak yerini bulup bize anlatılan bu Altın Nesil, hayır 
elde etmede ciddi bir yarış içindeydi. Bu sebeple zenginle-
rin, mallarıyla geldikleri noktaya kendilerinin ulaşamadıkla-
rını ve dolayısıyla sevap itibariyle de hep onlardan geri kal-
dıklarını bildiren fakir Sahabilere karşı Allah Resûlü (sallallâhu 

aleyhi ve sellem), onları da aynı dereceye ulaştıracak ameller tav-
siye etmiş, aynı tavsiyeyi duyduktan sonra onu, kendileri de 
uygulayan zenginlere karşı da, bunun bir lütf-u ilahi olduğu 
tenbihinde bulunmuştur:

Hadiseyi Ebû Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

Muhacirlerin fakirleri Resûlullah’a gelerek; 

“Mal-mülk sahipleri yüce derecelere ve ebedi nimetlere 
ulaştılar” dediler. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem); 

“Neden?” diye sordu. Onlar,

“Bizim gibi namaz kılıyor, oruç tutuyorlar. Aynı zaman-
da onlar tasaddukta da bulunuyor, biz aynı şeyi yapamıyoruz. 
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Onlar, köle azad ediyor biz bu imkâna sahip değiliz” cevabını 
verdiler. Bunun üzerine Resûlü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem),

“Size, sizi geçenlerin derecesine ulaştıracak, sizden son-
rakileri de geçecek ve sadece sizin yaptığınızı yapanların sizi 
geçebilecekleri bir şey öğreteyim mi?” buyurdular. 

“Evet yâ Resûlallah” dediler. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi 

ve sellem), 

“Her namazın arkasından 33 defa Sübhânallah, 33 defa 
Elhamdülillah ve 33 defa da Allahü Ekber derseniz (bunu el-
de edersiniz)” buyurdular. Aradan belli bir zaman geçince fa-
kir muhacirler yine Resûlullah’a geldiler ve,

“Bizim yaptıklarımızı, mal-mülk sahibi zengin kardeşle-
rimiz de işitmiş ve bizim yaptıklarımızı yapıyorlar.” deyince 
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem),

“Bu, Allah’ın dilediğine verdiği bir fazlıdır”88 buyurdular.

Gerçi Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) başka bir ha-
disleriyle, onların bu endişelerini de dindirecek ve kendileri-
ne sevap kazanma yollarını da gösterecekti. O’nun bu istika-
mette verdiği müjdeye göre, mal ve mülkü olmadığı halde, 
mal ve mülkünü Allah yolunda harcayanlara bakarak ve iç-
ten gelerek halis bir niyetle “Benim de olsaydı, ben de falan 
gibi dağıtır, verirdim.” ufkuna ulaşanlar da, aynen diğerleri 
gibi sevap kazanmaktadırlar. Halis niyetin ölçüsü olması ba-
kımından, elindeki 100 lirada 10 lirayı verebilenin, milyarda 
milyonu verebileceği kıyası önemli olsa gerektir.
88  Buhârî, Ezan, 155; Deavât, 17; Müslim, Mesâcid, 142; Zekât, 53; 

Müsned, 2/419.
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Sahabenin genelinde aynı havanın hakim olması yanın-
da biz, sadece Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer’in, ellerindeki 
imkânları Allah yolunda sarf etme yarışını anlatan meşhur 
hadiseyi zikretmekle yetinelim: Hz. Ömer (radıyallahu anh) an-
latıyor:

Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bizden tasaddukta bu-
lunmamızı istemiş ve bu, tam da elimde mal bulunduğu bir 
zamana denk gelmişti. Kendi kendime, “Ebû Bekr’i geçer-
sem işte bugün geçerim.” dedim ve malımın yarısını alarak 
Resûlullah’a götürdüm. Bana; “Ailene ne bıraktın?” diye sor-
du. Ben de, “Bunun bir mislini” cevabını verdim. 

(O esnada) Ebû Bekr, elindeki malının hepsini alıp ge-
tirdi ve Resûl-ü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), aynı soruyu 
O’na da sordu. Ebû Bekr (radıyallahu anh) ise, “Onlara Allah 
ve Resûlü’nü bıraktım.” dedi. Bunun üzerine, hayır yarışında 
ebediyyen Ebû Bekr’i geçemeyeceğimi anladım.89

İşte onlar vermeyi böyle anlamışlardı ve hayatlarını bu 
yörünge istikametinde devam ettirerek Cenâb-ı Hakk’ın rı-
zasını kazanmışlardı. 

89  Tirmizî, Menâkib, 16; Dârimî, Zekât, 26.
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Birlikte Yaşama Ahlâkı

Îsar ruhunu yaşatmak lâzım. Başkalarının hissiyâtıyla, 
başkalarının ihtiyacıyla kendimizi doğrudan mesul gör-
meliyiz. Yanımıza gelen her insana, ihtiyacını giderme 
adına aç mı, açık mı, istirahati mi gerekiyor, sorma-
lıyız, yedirmeliyiz, içirmeliyiz. Bu duygu çok önemli. 
Ama maalesef, pek çok insanda “başkaları için yaşama 
ruhu”nu tam mânâsıyla göremiyorum. Bu da beni çok 
üzüyor. Sofradasın, arkadaşının önünde ekmeği yok, sof-
raya uzak kalmış, kimsenin bunu görememesi beni pek 
üzüyor. 

Bir de bizimle beraber çalışan, hizmet veren elemanla-
rı soframızdan ayrı bırakmak, onlarla aynı sofrayı paylaş-
mamak doğru değildir. Bize düşen, insan olarak herkesi 
aziz bilmek ve aziz tutmaktır. Ayrıcalığa düşmek bizim 
ahlâkımızla, peygamberî ahlâkla bağdaşmaz. 

Ayrı mekânlarla, ayrı makamlarla, ayrı imkânlarla 
kendinizi insanlardan ayırmayın. İnsanları küçük gör-
meyin. Ne iş yaparlarsa yapsınlar, herkesi aziz bilin, aziz 
tutun; yemeğinizi, sofranızı onlarla paylaşın. Farklı mua-
melelere girmekten sakının. “Fâni dünya” demek kolay; 
fakat onun fânî olduğunu hissetmek çok zordur. Rabb’im 
hissettirsin.90

90  M. Fethullah Gülen, Gurbet Ufukları (Kırık Testi-3), s. 51.
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Yardım Yapılırken Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar Nelerdir?

Yukarıda bahsettik. Yardım, Hak katında olduğu gibi halk 
katında da insanı değerli kılan önemli bir ameldir. Bu önem-
li ameli yerine getirirken elbette dikkat etmemiz gereken bazı 
hususlar vardır. Aksi takdirde dikkatsizce yapılan bazı yardım-
ların çoğu zaman arzu edilen sonucu vermediği ortadadır. 

Onun için bilhassa şu hususlara dikkat etmek gerekir: 

1. Her şeyden önce yardım Allah rızası için yapılır. 
Temelinde Allah rızası gözetilmeden yapılan yardımlar Allah 
indinde makbul değildir. Bir yardımın içine riyâ ve gösteriş 
veya birtakım çıkar düşünceleri giriyorsa o yardım rıza ek-
senli bir yardım değildir. 

Bakınız Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerim’de bu konuda bi-
zi nasıl ikaz ediyor: “Malınızdan hayır adına her ne harcar-
sanız kendi menfaatiniz içindir. Zira siz, ancak Allah rızası-
nı gözeterek verirsiniz. Böylece hayra dâir her ne verirseniz 
onun sevabı tam olarak size ödenir. Hakkınız yenmez ve size 
zulmedilmez.”91

2. Yardım yapılacak kişiler iyi seçilmeli, gerçekten ih-
tiyaç sahibi kimseler olup olmadığı titizlikle araştırılmalı-
dır. Nice ihtiyacı olmadığı halde dilenciliği kendisine meslek 
edinen insanlar duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde 
ediyorlar. Nice gerçek ihtiyaç sahibi kimseler de ihtiyaçlarını 
dile getirmekten çekindikleri için kimseye bir şey söyleyemi-
yor, kendilerine uzanacak bir el bekliyorlar. 
91  Bakara, 2/272.
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Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Sadakalarınızı o fakir-
lere verin ki, onlar, Allah yolunda çalışmaya koyulmuşlar-
dır; öteye beriye koşup kazanamazlar. Dilenmekten çekin-
dikleri için, tanımayanlar, onları zengin zannederler. Ey 
Resûlüm! Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar iffetlerin-
den ötürü insanları rahatsız edip bir şey istemezler. Siz ma-
lınızdan bunlara ne harcarsanız, muhakkak Allah onu hak-
kıyla bilicidir.”92

3. Kendimizin kullanmadığı, bir işe yaramayan şeyler 
yardım diye başkalarına verilmemeli. Yani insan, vermeyi 
düşündüğü malın, aynı durumda olup kendisine verildiğini 
düşünerek tavrını kontrol altına almalı, kendisinin kabul et-
meyeceği kalite veya miktardaki bir şeyi başkasına vermeme-
lidir. Kur’ân, bu noktada bizi şöyle ikaz ediyor:

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızı iyilerinden ve rızık 
olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size 
verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, ha-
yır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, öv-
güye lâyıktır.”93

Konuyla alakalı şu hadis de ibret vericidir: 

Asr-ı saadette bazı kimseler, hurma salkımlarından bir 
miktar getirip Mescid-i Nebevi’ye bırakırlardı. Ondan fakir 
olanlar alır, ihtiyaçlarını giderirlerdi. Bir gün Allah Resûlü 
mescide girer ve oraya, uygun olmayan bazı salkımların ko-
nulduğunu görünce, elindeki asâ ile işaret ederek: “Şu sada-
kanın sahibi isteseydi, daha temizini tasadduk ederdi. Yine 
92  Bakara, 2/273.
93  Bakara, 2/267.
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bu sadakanın sahibi, kıyamet gününde de böyle kalitesiziyle 
mukabele görecektir.” buyurur.94

4. Yapılan yardımlar hiç bir şekilde başa kakılarak yapıl-
mamalıdır. Böylesi bir yardımın kişiye kazandıracağı bir ha-
yır yoktur. Cenâb-ı Hak, Kur’ân’da başa kakılarak yapılan 
yardımı mü’min olmayan kimselerin işleri olarak anlatıyor:

“Ey iman edenler! Allah’a ve Ahiret Gününe inanmadı-
ğı halde insanlara gösteriş olsun diye infak eden kimse gibi 
sadakalarınızı başa kakma ve eziyetle iptal etmeyiniz. Onun 
durumu, üzerinde toprak olup, yağmur yağdığında cascavlak 
kalan taş gibidir. Onlar, kazandıklarından hiçbir şeyde iste-
dikleri gibi tasarruf edemezler. Allah, kafir güruha hidayet 
edici değildir.”95.

5. Yardımın küçüğü, büyüğü olmaz. Kişi az dahi olsa 
yaptığı yardımları küçük görmemeli, kendisini zorlayarak 
en üst seviyede yardım etmeyi hedeflemelidir. Peygamber 
Efendimiz, “Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibâret de 
olsa hiçbir iyiliği hor görme!”96 buyurarak, hiçbir yardımı kü-
çük görmememiz gerektiğini ifade buyurmuşlardır.

6. Yardım ötelenmemeli, ertelenmemelidir. Bu konu-
da, “Hele biraz daha bekleyeyim!” düşüncesi yanlıştır. Eldeki 
imkânlar nispetinde ihtiyaç sahiplerine derhal yardım yapıl-
malı, beyhude zaman geçirilmemelidir. 

7. Zekât dışında yardım konusunda esas olan gizlilik pren-
sibidir. Nitekim zekât farz bir ibadettir ve farz ibadetlerde 
94  Ebû Dâvûd, Zekât, 17.
95  Bakara, 2/264.
96  Riyazü’s-Sâlihîn, 1/159.



113

Y a r d ım l a şm a

açıklık esastır. Ancak zekât dışında yardım yapılırken gizlilik 
prensibine dikkat edilmeli, yardıma riya karıştırılmamalıdır. 
Bu konuda Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Eğer sadakaları giz-
ler de onları öylece fakirlere verirseniz, bu, sizin için daha ha-
yırlıdır ve günâhlarınızdan bir kısmını örter”97 

Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde, sağ elinin ver-
diğini sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka verenlerin, 
âhirette arşın gölgesinde gölgeleneceklerini haber vermiştir.98

Buraya kadar saydıklarımızın yardım eden kişilerin dik-
kat etmesi gereken bazı hususlardı. Yardım bekleyen kişiler 
ise, ihtiyacından fazlasını istememeli, yardımı ihtiyacı nispe-
tinde kabul etmeli, başka ihtiyaç sahiplerinin de bulunabile-
ceğini akıldan çıkarılmamalıdır. Ayrıca yapılan yardım azım-
samadan, nankörlük yapılmadan kabul edilmeli, yardım ya-
pan kimseye teşekkür ve duâ ile karşılık verilmelidir. 

Konu ile İlgili Bazı Kaynaklar
• Yardımsever Kardeşler (Güzel Davranış Hikayeleri - 7), Muştu 

Yayınları
• İyilik Meleği, Gonca Yayınları

97  Bakara, 2/271.
98  Tecrid, 2/620.
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Sorular

1- Yapılan yardımın tam olarak bir “iyilik” olabilmesi için ne-
ye dikkat edilmelidir?

 a- Sevdiğimiz şeylerden verip yardım etmemiz
 b- Kullanmadığımız ve işe yaramayan şeyleri yardım 
         olarak vermemiz
 c- Fazla olan ve kalitesiz şeyleri yardıma muhtaçlara
     vermemiz
 d- Hiçbiri

2- Hadislerde Allah’ın bir kula “yardım etmesi” hangi şarta 
bağlanmıştır?

 a- Kulun kendi işlerini yerine getirmesi
 b- Kulun başka bir insana yardımda bulunması
 c- Kulun işlerini düzenli olarak yapması
 d- Kulun kendi işini zamanında yapması

3- Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşmak ile ilgilidir?
 a- Sadaka 
 b- Zekât
 c- Karz-ı hasen (Allah için borç verme) 
 d-Hepsi

4- Aşağıdaki yardımlaşmalardan hangisi doğru değildir?
 a- İyilikte yardımlaşma
 b- Kötülükten sakınmakta yardımlaşma
 c- Düşmanlıkta ve günahta yardımlaşma
 d- Dostlara ihtiyacını gidermede yardımlaşma
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5- Çok sevdiği Beyruha isimli bahçeliği Allah yolunda infak 
eden sahabi efendimiz kimdir?

 a- Enes b. Malik
 b- Ebû Talha
 c- Ebû Akil
 d- Abdurrahman b. Avf

6- Hamallık yaparak elde ettiği kazancı fakirlere dağıtan ve 
Efendimiz’e veren ve böylece “Allah yolunda verme”de destanla-
şan sahabi efendimiz kimdir?

 a- Ebû Akil
 b- Ebû Talha
 c- Abdurrahman b. Avf 
 d- Hz. Ebû Bekir

7- Bütün malını Allah yolunda harcayan, Peygamberimizin 
kendisine “Geriye ne bıraktın?” diye sorunca da “Allah ve Resûlü’nü 
bıraktım!” cevabını veren sahabi efendimiz kimdir?

 a- Hz. Ömer
 b- Hz. Ebû Bekir
 c- Hz. Abdurrahman b. Avf
 d- Ebû Zerr

8- “Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibâret de olsa hiçbir 
iyiliği hor görme!” hadisi bize ne anlatır?

 a- Hiç bir yardımı küçük görmememiz gerektiğini
 b- Yardımı ertelemememiz gerektiğini
 c- Yardımları gizli olarak vermemiz gerektiğini
 d- Yardım yapılacak kişinin araştırılması gerektiğini
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9- Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ile ilgili özellikler-
den biridir?

a- Îsâr (Başkasını kendine tercih etme)
b- Fedakarlık (Allah için başkasını düşünmek)
c- İnfak ve cömertlik (Allah için vermek)
d- Hepsi

10- Sadece iki günlük ihtiyaçlarını giderecek bir mala sahip 
olan ve Hz. Ömer’in onun bu tutumu karşısında “Hepimizi de-
ğiştiren şu dünya, seni asla değiştiremedi.” dediği sahabi efendi-
miz kimdir?

 a- Hz. Ebû Zerr
 b- Hz. Ebû Ubeyde
 c- Hz. Huzeyfe 
 d- Hz. Muaz b. Cebel
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