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Ders : 83  
Konu : İnfak,Zekat ve Fıtır Sadakası 2. 

       

 İNFAK, ZEKÂT VE FITIR SADAKASI 

İnfak, İslam dininin îman-ibâdet-ihsan’la birlikte dört rüknünden birisini oluşturur. Zekât ve 

fıtır sadakası (fitre) infakın zorunlu kılınmış miktarını ifade eder. İnfak ise zekât gibi farz ibadetler 

dışında mükellefin kendi imkânları ölçüsünde ve belirlediği miktarda ihtiyaç sahiplerine yaptığı 

maddi yardımlar anlamına gelir.  

İnfak denildiğinde sadece para yardımı anlaşılmamalıdır. Mali imkânları yerinde olmayan 

bir hastayı bir hekimin tedavi edivermesi, haklı olduğu halde kendisini ifadeden aciz olan bir hak 

sahibini mahkemede bir avukatın savunuvermesi, bir yere gitmek zorunda olup da parasız olanı bir 

taksicinin oraya götürüvermesi, bir öğretmenin dersini anlayamamış bir öğrenciye ders dışında 

yardım edivermesinde olduğu gibi meslek erbabının yaptıkları işlerden imkânsız olan ihtiyaç 

sahiplerini yararlandırmaları da infakın birer çeşididir, hatta en değerlisidir.  

Kur’ân-ı Kerîm sahip olduğu imkanlardan ihtiyaç sahiplerini yararlandırmayanları oldukça 

feci şekilde kınar:  

رًا ََلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ ََلُْم َسُيطَ  ُ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخي ْ َِِياَم ِِ َوََل ََيَْسََبَّ الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن ِبَا آتَاُهُم اَّللَّ ََُِلوا بِِه يَ ْوََ اْل ُُوَن َما  وَّ
ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي  ( سورة آل عمران108)َوَّللَِّ ِمريَاُث السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواَّللَّ  

“Allah’ın lütfundan kendilerine ihsan ettiği nimette cimrilik gösterenler, sakın ola ki bunun 

kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, aksine bu onlar için fecaattir. Cimrilik ettikleri şey 

kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan 

haberdardır.” 

 İnfak’ın üst derecesi îsârdır. Din olarak İslam’ın getirdiği temel değerlerden birisi, en az 

kendisi kadar diğer insanları düşünebilmek, eldeki imkânları paylaşabilmek hatta başkasını 

kendisine tercih edebilmektir ki Kur’ân-ı Kerîm bu sonuncusunu îsâr olarak ifade eder ve över:  

 

 سورة احلشر  (9)َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَص ٌِ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
“Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin 

cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”
1
 

İnfak ve onun zorunlu şekli olan zekât İslam medeniyetini kuran merkezi tutumdur. Bu öyle 

önemli bir güçtür ki hem kişi üzerinde olumlu etkileri ve toplumsal hayatta da birçok faydaları 

vardır. Tarihi süreç içinde hanlarıyla, hamamlarıyla, çeşmeleriyle, kervansaraylarıyla, 

hastaneleriyle, vakıflarıyla göz kamaştıran İslam medeniyetini kuran işte bu verebilme ruhudur.  

Bencilliğin neredeyse bir insanlık değeri haline geldiği, kazanmanın tek amaç olarak öne 

çıktığı, karşılıksız bir şey bulmanın hemen hemen imkânsızlaştığı, hazcılığın tavan yaptığı, 

dünyevileşmenin bir yaşam biçimine doğru evrildiği, akrabaların bile birbirleriyle bağının koptuğu 

bir dünyada medeniyetimizi kuran bu ruhun yeniden diriltilmesine ihtiyaç olduğunu izaha gerek 

                                                           
1
 Haşr (59), 9. 
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yoktur. Açlığa, susuzluğa, yalnızlığa, terkedilmişliğe karşı paylaşabilme, dertleşebilme kültürünü 

yaşam biçimine dönüştürmek bu gün her zamankinden daha fazla bir zorunluluk halini almıştır. 

Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamberin hadislerinde belirtildiği üzere “verebilmek” insan nefsine 

en ağır gelen tutumlardan olsa da, başarabilenler için bu haslet, Allah’ın rızasını, insanların saygı-

sevgisini kazandıran özelliğiyle, insana iç huzuru sağlayan ve mutluluk getiren gücüyle muhteşem 

bir dinamiktir. Kur’ân-ı Kerîm bu gerçeği şöyle ifade eder:  

يِهْم ِِبَا َوَصلِ  َعَلْيِهْم ِإنَّ َصََلَتَك َسَكنٌ  رُُهْم َوتُ زَكِ  َُ ًِ ُتَطهِ  يٌع َعِليٌم  ُخْذ ِمْن أَْمَواَلِِْم َصَد ُ َسَِ  سورة التوب ِ (181)ََلُْم َواَّللَّ

“Onların mallarından sadaka al ki, bununla onları temizleyesin, onları artırıp yüceltesin. Ve 

onlar için duâ et. Çünkü senin duan onlar için bir rahmettir. Allah işitendir, bilendir.”
2
 

Mali ibadet kapsamında yer alan infak, veren açısından huzur veren psikolojik bir etkiye 

sahiptir. Hz. Peygamber cimri ile cömerti üzerinlerinde zırh bulunan iki tip olarak tasvir etmiş 

cömertin infak ettikçe rahatladığını, cimrinin ise cimrileşikçe zırhın kendisini sıktığını yani mal 

hırsının iç dünyasındaki sıkıntı ve huzursuzluğunu sürekli arttırdığını belirtmiştir.
3
 Bu yapısıyla 

cimriliğin kişiyi Allah’tan ve cennetten olduğu kadar insanlardan da uzaklaştırdığını / 

yalnızlaştırdığını bildirmiştir.
4
 

İnsanın bir başkasına bir şey verebilmesi, derdine ortak olabilmesi, en azından bir tesellide 

bulunması ona iç huzuru sağlayan, mutluluk getiren bir dinamizme sahiptir. Kalbinin katılığından 

şikayet eden bir sahabiye Hz. Peygamber:  

 

َِاَل: " اْمَسْح َرْأَس اْلَيِتيِم، َعْن َأِب ُهَريْ رََة، َُْسَوَة َُ ْلِبِه، فَ  َوَأْطِعِم  َأنَّ َرُجًَل َشَكا ِإََل النَِّبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
 اْلِمْسِكنَي "

“Yetimin başını okşa, yoksulu doyur, kalbin yumuşar” buyurur.
5
 

Kur’ân-ı Kerîm, varlıklı kimselerin mallarında muhtaç ve imkânsız durumda olanların 

hakkının bulunduğunu söyler,
6
 bu hakkı layıkınca eda etmede hassasiyet göstermeyi mü’minlerin 

özellikleri arasında sayar ve zekat vecibesini hatırlatır, pintiliğin mü’mine yakışmadığını 

vurgulayarak
7
 da infakın bir yaşam biçimine dönüşmesi gerektiğine işaret eder. 

Zekât, infak’ın zorunlu olan en alt miktarıdır ve Hz. Peygamber’in ifadeleriyle İslam’ın 

üzerine bina edildiği beş ana direkten birisidir. Her mü’min dinen belirlenen miktara ulaşan ve diğer 

şartları oluşmuş bulunan malından belli bir miktarı ihtiyaç sahiplerine dini bir görev olarak vermek 

zorundadır. Ancak malda zorunlu olan zekat dışında, miktarı mal sahibine bırakılmış başka haklar 

da vardır
8
 ve mü’min buna riayet etmek durumundadır. Aksi takdirde Allah’ın çok değer verdiği 

“ebrâr” yani “iyiler” sınıfına asla giremeyecektir.
9
  

Hadislerde ifade edildiği üzere mal tutkusu ve cimrilik en alçaltıcı huydur
10

 ve insandaki en 

köklü duygulardan birisidir:
11

 “İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa mutlaka bir üçüncüsünü 

ister, onun gözünü ancak toprak doyurur.” hadisi
12

 bu gerçekliğe işaret eder. Buna karşılık Hz. 

Peygamber şu uyarıda bulunur:  

                                                           
2
 Tevbe (9), 103. 

3
 Buhârî, “Cihâd”, 89, “Zekât”, 28, “Talâk”, 24, “Libâs”, 9; Müslim, “Zekât”, 76, 77; Nesâî, “Zekât”, 61; Ahmed b. 

Hanbel, II, 256, 389, 523.     
4
 Tirmizî, “Birr”, 40. 

5
 Ahmed b. Hanbel, II, 263, 387. 

6
 Zâriyât (51), 19. 

7
 Me‘âric (70), 22-25. 

8
 Dârekutnî, es-Sünen (nşr. Şuayb el-Arnaut v.dğr.), Beyrut 1424/2004, II, 499. 

9
 Âl-i İmrân (3), 92. 

10
 Ebû Davûd, “Cihâd”, 21; Ahmed b. Hanbel, II, 302, 320. 

11
 Bakara (2), 277; Âl-i İmrân (3), 92; İnsan (76), 8; Hümeze (104), 2-3. 

12
 Buhârî, “Rikâk”, 10; Müslim, “Zekât”, 116, 119; Tirmizî, “Menâkıb”, 32. 
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“Ey Âdemoğlu! Malım, malım der durursun. Bir bak bakalım! Yiyip-içip bitirdiğin, giyip 

eskittiğin ve sadaka verip sevabını beklediğinden başka malın var mı?”
13

  

Hz. Peygamber, mal sevgisi ve cimrilik hastalığının psikolojik etkisini çarpıcı biçimde 

ortaya koyar ve bu tutkunun insanı demirden bir zırh gibi sıktığını, derecesine göre bu sıkıntının 

şiddetini arttırdığını haber verir.
14

 Oysa Kur’ân-ı Kerîm’de işaret edildiği üzere
15

 Allah rızası için 

harcayabilmek, onun özel şekli olan zekâtı verebilmek, eldeki nimeti paylaşabilmek insana iç 

huzuru sağlayan, mutluluk getiren, insanın sebebini bilmediği sıkıntılarını giderip psikolojik olarak 

rahatlatan, içinde bulunduğumuz çağın hastalığı olan stresten ve depresyondan kurtaran kısaca zırhı 

gevşeten bir özelliğe sahiptir.  

Zekâtın malı koruyan ve bereketlendiren bir özelliği daha vardır. Hz. Peygamber “zekat ile 

mallarınızı sağlam kaleler içine alın”
16

 buyururken malı temizleyen ve koruyan özelliğine dikkat 

çeker. 

Bir başka hadiste de aynı husus dile getirilir: 

Kays b. Ebî Garaze anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber bizim çarşımıza uğradı ve şöyle 

seslendi: “Ey tacirler! Bu pazarlarda her zaman yararsız (lağv) söz, iş ve yemin bulunur. Bunların 

doğurduğu kirliliği sadaka ile temizleyiniz.”
17

 

 

 “Siz, hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir.”
18

 ayeti verebilmenin 

bereketine;  

 

ُتْم ِمْن َشْيٍء فَ ُهَو يُْ  ِْ ِدُر َلُه َوَما أَنْ َف ِْ ُر الرَّازُِِنَي ُُْل ِإنَّ َرِبِ  يَ ْبُسُط الر ِْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَ   (19)ِلُفُه َوُهَو َخي ْ
  سورة سبأ

 

“Sizden biriniz helal kazancından Allah rızası için harcamada bulunduğunda sanki onu 

Rahman’ın avucuna koymuş gibi olur ve Allah onu özenle korur, büyütür, dağ büyüklüğüne 

ulaştırır”
19

  

 

ُِوُل: َُاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  َع أَبَا ُهَريْ رََة، يَ  َُ ٍِ ِمْن طَيِ ٍب، »لََّم: َعْن َسِعيِد ْبِن َيَساٍر، أَنَُّه َسَِ َق َأَحٌد ِبَصَد َما َتَصدَّ
ُ ِإَلَّ الطَّيِ َب، ِإَلَّ َأَخَذَها الرَّْْحَُن بَِيِميِنِه َوِإْن َكاَنْت ََتْرًَة، فَ تَ ْربُو ِف َكف ِ  َبُل اَّللَّ ِْ ََّ َتُكوَن أَْعَمَم ِمَن اَْجََبِل، َوََل يَ   الرَّْْحَِن َح

 «َما يُ َرِبِ  َأَحدُُكْم فُ ُلوَُّه، َأْو َفِصيَلهُ َويُ رَب ِيَها َلُه كَ 
 

hadisi onun sevabına işaret eder. Verebilmeyi bir yaşam biçimine dönüştürenleri şeytan 

yoksullukla korkutsa
20

  

 

ُ وَ  ُ يَِعدُُكْم َمْغِفرًَة ِمْنُه َوَفْضًَل َواَّللَّ َر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواَّللَّ ِْ  البِرةسورة  (860)اِسٌع َعِليٌم الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَف

 

                                                           
13

 Müslim, “Zühd”, 3, 4; Tirmizî, “Zühd”, 31, “Tefsîr”, 102/1; Nesâî, “Vesâyâ”, 1; Ahmed b. Hanbel, II, 368, 41; IV, 

24, 26. 
14

 Buhârî, “Zekât”, 27; Müslim, “Zekât”, 76, 77. 
15

 Tevbe (9), 103. 
16

 Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, X, 128. 
17

 Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 1; İbn Mâce, “Ticârât”, 3...   

18
 Sebe’ (34), 39. 

19
 Müslim, “Zekât”, 63-64.  

20
 Bakara (2), 268. 
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da Hz. Peygamberin ifadeleriyle zekattan dolayı mal eksilmez
21

 tam aksine artar. Zekatın 

artma, çoğalma, bereketlenme anlamına gelen kelime manası da buna işaret eder. Şu ayet ve hadis 

bunu gösterir: 

ُ ََل َيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم  ُ الر ِبَا َويُ ْرِب الصََّدَُاِت َواَّللَّ  البِرةسورة  (876)ََيَْحُق اَّللَّ
“Allah faizden geleni imha eder, sadakaları ise arttırır ve Allah hiçbir inkarcı günahkârı 

sevmez.”
22

 

ُُوا َعِن النَِّبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َُاَل:  َُ ٍِ فَ َتَصدَّ ََِص َماٌل ِمْن َصَد  َما نَ 

Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Zekat ve infaktan dolayı mal eksilmez. O halde bundan 

kaçınmayın.”
23

 

 

 Bütün bunlardan ortaya çıkan gerçek zekatı bir yük olarak görmemek ve severek vermek 

gerekir. 

 

Verebilmenin, paylaşabilmenin çok özel bir şekli olan fıtır sadakası da Ramazan bayramı 

öncesinde ihtiyaç sahiplerine verilen ve onların hiç değilse bayram günü sıkıntı yaşamamaları, 

bayram coşkusuna katılabilmeleri için meşru kılınmış mali bir ibadettir. Hz. Peygamber: “Bu 

bayram gününde fakir-fukarayı kapı-kapı dolaşıp dilenmeye muhtaç bırakmayın” buyurmuştur.
24

 

َأْغُنوُهْم َعِن الطََّواِف ِف َهَذا »َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة اْلِفْطِر , َوَُاَل:  َعِن اْبِن ُعَمَر , َُاَل: فَ َرَض َرُسوُل اَّللَِّ 
َُ ُِ اْلِفْطرِ «. اْليَ ْوَِ   َوَُاَل يُوُسُف: َصَد

 

 “Îman edip iyi şeyler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükâfatlarını 

sadece Rableri bilmektedir. Onlara ne bir korku ne de bir üzüntü vardır.”
25

 

 

 سورة البِرة (877) َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُوَن ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوأََُاُموا الصَََّلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة ََلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِبِ ِمْ 

Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber infak’ın, Müslüman tacir açısından da 

değerlendirilebilecek iki önemli yönüne, verdiği örneklerle temas eder. Birincisi Kur’ân-ı Kerîm 

Allah’ın lutfettiği nimetten, ihsan ettiği varlıktan insanları faydalandıran, infakta bulunan bunun 

karşılığını hem dünyada hem de ahirette kat kat görecektir. Nitekim bir ayette infak edilen malın 

yerini dolduracağını Alah Te‘âlâ açıkça taahhüt etmektedir.
26

  

Kur’ân-ı Kerîm bu gerçeği Bakara suresinin 261-274. ayetlerinde şu şekilde genişçe ele alır: 

İlk olarak infak (karşılıksız yardım) her bir başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren bir 

taneye benzetilmiş, insani boyutuna dikkat çekilmiş, bu bağlamda infaka muhatap olan kişinin 

incitilmemesine özen gösterilmesi, kişiliğiyle oynanmaması, infak edilen malın o toplumda değer 

ifade eden bir özelliğe sahip olması, kötü, bayağı, değersiz olmaması, inanç farkı gözetilmemesi, 

riya ve gösterişten uzak biçimde sırf Allah rızasının esas alınması talep edilmiş, böyle yapanların 

Allah’ın verdiği bol yağmurla iki kat ürün veren bahçeye benzetilerek mala kazandırdığı berekete 

işaret edilmiş, infak önünde engel çıkaranlara, infaktan soğutmak amacıyla çaba sarfeden şeytan ve  

                                                           
21

 Ahmed b. Hanbel, XXIX, 561. 
22

 Bakara (2), 276. 
23

 Müslim, “Birr”, 69; Tirmizî, “Birr”, 82, “Zühd”, 17; Dârimî, “Zekât”, 34; Malik, el-Muvatta’, “Sadaka”, 12; Ahmed 

b. Hanbel, II, 235, 386, 438.  
24

 Dârekutnî, III, 89. 
25

 Bakara (2), 277. 
26

 Sebe’ (34), 39. 
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o yapıdaki insanlara iltifat edilmemesi istenmiş, infakın ahiretteki mükâfatının da çok özel 

olduğuna vurgu yapılmış ihtiyaç içinde olup da hayası sebebiyle insanlardan istemeye utananların 

aranıp bulunması talep edilmiştir.
27

 Peşinden iyilik merkezli ilişkileri bozan ve ekonomik düzeni 

altüst eden faizin yasaklandığı sert ifadelerle belirtilmiş, faizin Allâh ve Rasûlü ile mücadele 

anlamına geldiği, Allâh’ın arttı zannedilen faizi mahvedeceği sadakaları ise arttıracağı 

anlatılmıştır.
28
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