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94. Ders 

İNFAK – 1 

 

İnfak kelimesi sözlükte; bitirmek, yok etmek, malı ve parayı elden çıkarmak, anlamlarına 

gelir. Terim olarak infâk; Malın Allah rızası için Allah yolunda harcanması, ihtiyaç sahiplerine 

aynî ve nakdî yardmda bulunmasıdır.1 

İnfâk, Müslümanların sadece mali ihtiyaçlarının  değil, aynı zamanda içtimai ihtiyaçlarının da 

karşı- lanmasıdır. Yüce Rabbimiz Şöyle buyurmaktadır: 

ا َ بِِه َعلِيم   لَْه تَىَالُىا اْلبِزَّ َحتَّٰى تُْىفِقُىا ِممَّ تُِحبُّىَنَۚ َوَما تُْىفِقُىا ِمْه َشْيٍء فَإِنَّ َّللاَّ  

‘‘Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne 

harcar- sanız Allah onu bilir.‘‘ 2  

ِ ِميزَ  ِ َوّلِِلَّ َماَواِت َواْْلَْرضِ َوَما لَُكْم أََّلَّ تُىفِقُىا فِي َسبِيِل َّللاَّ اُث السَّ  

 ‘‘Ne oluyor size ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Hâlbuki göklerin ve yerin mirası 

Allah'ındır. ‘‘3 

Her ne kadar dinimiz infâk konusunu gündeme getirirken yoksulluk ve yoksulları; yetim ve 

kimsesizleri ön plana çekse ve dikkatlerimizi onların üzerine teksif etse de, sırf onunla da 

sınırlı tutmadığı bir gerçektir. Bunların ötesinde imanî ve ahlakî sorunların bertaraf edilmesi 

veya asgariye indirilmesi, toplumsal ıslahın yaygınlaştırılması, aile efradımızın ve 

nesillerimizin felâhı ve ifsadın önlenmesi için gerekli müesseselerin ve alt yapıların 

kurulmasına öncelik vermektedir. Çünkü yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

 “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. 

Kurtuluş’a erenler işte bunlardır.” 4  

Ayetiyle de insanları hayra çağıran bir topluluğun olmasını emretmektedir. Bu topluluğun 

oluşması ve olgunlaşması da ancak onları hem dünyevî ilim hem de uhrevî değerlerle eğiten 

müesseselerin kurulması ve tesisi ile mümkündür. Bu mekânlar; sonuçta iyiliğe çağıran, güzel 

işleri emreden, toplumsal ihtiyaçları karşılayan ve kötülükten yasaklaya bir neslin, toplumun 

ve insanlığının teşekkülünü hedef almaktadır.   

                                                        
1 Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh.317 
2
 Âl-i İmrân  suresi, 92. ayet 

3 Hadîd  suresi, 10. ayet 
4
 Âl-i İmrân  suresi, 104. ayet 
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İslam; cehalet, ahlak yoksunluğu ve fakirliğin, insanlığın sorunu olmaktan çıkması için 

gönderilmiş bir dindir. Çünkü iman zaafiyeti, ahlak yoksunluğu; felâketlerin en büyüğüdür. 

İnsanlığın bu felâketlerden kurtarılması, dinimizin ana gayesi ve hedefidir. 

Buna göre; 2015 İnfak kampanyamızı, fertlerin ve toplumların ıslahı ile, dinî gereklilik 

açısından ve boyu- tundan ele almamız ve değerlendirmemiz gerekmektedir. 

Malın der ki: Ey adam, ver de sana geleyim, 

Olacak şey mi, sen git ben arkana geleyim? 

M. Necati Bursalı 
 

İnfak kampanyasını gerekliliğini şu noktalardan değerlendirmekte fayda vardır: 

A- İNFAK KAMPANYASINI TOPLUMSAL GEREKLİLİĞİ 

1-Dinî ve ahlaki değerlerimizin, kültürümüzün yaşatılmasının sağlamak: 

Bugün yaşamış olduğumuz  coğrafyada en büyük vazifelerimizden biri çocuklarımızın; milli, 

ahlaki, dinî ve kültürel değerler ile yaşatılmasının sağlanmasına vesile olacak müesseselerin 

tesisi ve yaşatılmasıdır. Nitekim İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan; malın en 

hayırlısı, Allah yolunda harcanan, Allah yolunda harcananın en hayırlısı da, insanların en çok 

ihtiyaç duyduklarını karşıla- yandır. 

İnfâk kampanyası ile inşa edilecek olan bu müesseselerle, sadaka-i cariye sevabının tümüne 

birden mazhar ve nail olmak demektir. Zira bir hadîs-i şerîfte, sürekli sevap kaynağı olan 

infâklar şöyle belirlenmiştir:  

 

 

 

 “İnsan ölünce, şu üçü dışında bütün amellerinin sevabı kesilir; Sadakayı câriye, 

kendisinden istifade edilen ilim, arkasından duâ eden hayırlı evlat.” 5 

2015 infak kampanyası bağlamında desteklenen projelerimiz, hadiste sözü geçen “sadaka-i 

câriye” nin tümünü kapsamaktadır. Nitekim bu merkezler sürekli hizmet vereceğinden, 

kesintisiz sadaka meydana getirecek, hem ilim tahsil edip topluma eserler bırakacak beyinleri 

yetiştirecek, hem de geriye hayır dua eden bir gençlik bırakacaktır.   

Dolayısıyla, Müslümanlar bu yerlerden istifade ettiği sürece; bunları yaptıranlar; emeği 

geçenler, yapılmasına gayret verenler; katkı ve desteklerini esirgemeyenlerin her iki cihanda 

da amel defterleri kapanmayacaktır. 

                                                        
5 Riyazü’s-Sâlihîn – C.1, Sh.7, Hd.No:951 
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2-Bakmakla yükümlü olduğumuz ailemize karşı sorumluluğumuzu yerine 
getirmek: 

İnfâk kampanyası ile bugün topluma ve tüm insanlığa bırakabileceğimiz en güzel ve en 

faziletli mirasımız, ahlak sahibi, eğitimli bir nesil sunmak olacaktır. Çünkü Rabbimiz: 

ًرايَا أَيَُّها الَِّذيَه آَمىُىا قُىا أَوفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم وَا  

       ‘’Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun....’’6 buyurmuştur. 

Bir babanın, bir annenin evladına bırakacağı en büyük miras, en değerli varlık, en makbul 

hediye; onu güzel ahlaklı yetiştirmesidir. Ona dinini öğretip, güzel bir terbiye vermesi ve iyi 

bir meslek sahibi olmasına vesile olmasıdır.  Resûlullah (s.a.v.): 

           

                            

       “Hiçbir baba, çocuğuna güzel edepten daha değerli bir miras bırakamaz.7”    

Güzel bir terbiye ve iyi bir meslek eğitimi almayan çocuğa, babası Karun’un serveti gibi bir 

mülk bıraksa, ona iyilik değil; aksine, bu serveti iyi yönde kullanacak ahlaki ve mesleki 

eğitimden onu mahrum bıraktığı için, sefahate düşmesine, maddi ve mânevi felaketine sebep 

olabilir. 

Maddi gücü olduğu hâlde infâk etmeyen bir mü’min hem bu dünya da hem de kıyamet 

gününde Allah’ın huzurunda utanacaktır.  Zira bu görevi ihmal edenleri Resûlullah (s.a.v.) şu 

ifadelerle uyar- mıştır. 

    “ Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter”. 8 

    3-Neslimizi Yetiştirmek: 

Yapılan analizler, özellikle göçmen kökenli çocukların ve gençlerinin eğitim bakımından arzu 

edi- len konumda olmadıklarını ortaya koymaktadır. Eğitimli bir nesil yetiştirmenin ana 

kaynağı ise Kur’ân-ı Kerîm’in ilk emrinin ‘Oku’  ile olması, ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 

mu?’9  şeklinde bilenlerin övülmesi, bu düşünceyi destekleyen temel dayanaklarımızdandır. 

Peygamberimiz(s.a.v.)’in: 

 "Her şeye ulaşmak için bir yol vardır. Cennetin yolu ise ilimdir."10  hadîs-i şerifi, Hz. 

Ali’nin; ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözü eğitim ve öğretimin buradaki 

nesillerimiz ve tüm in- sanlık için ne kadar önemli olduğunu ifade etmektedir. 

Rabbim, bir nesil ver bize, 

Mevlânâ ve Yûnus gibi. 

Rabbim, bir nesil ver bize, 

                                      Yüreği okyanus gibi.       ( M. Necati Bursalı) 

                                                        
6 Tahrim suresi, 6. ayet 
7 Suyûti-Camiü’s-Sağîr - C.2, Sh.130 
8  Ebû Dâvûd, Zekât, 45 
9 Zümer suresi, 9. ayet 
10

 Suyûti-Camiü’s-Sağîr - C.2, Sh.13 
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4-Bütün insanlığa faydalı olmak: 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim almaları ve toplumsal yapı içinde iyi bir konuma 

gelmeleri; hem bulunduğumuz ülkenin, hem de bütün İslam âleminin ve insanlığın hizmetine 

ve yararına olacaktır. Böylelikle içinde yaşadığımız toplum; ahlaki faziletleri önceleyen, 

donanımlı fertler kazanmış olacak, toplumda söz sahibi olan nitelikli Müslümanların sayısı da 

artacaktır. 

 5-Neslimize infak bilinncini aşılamak: 

Nesillerimize infâk bilincinin aşılanması ve ümmetin uzun vadeli kurtuluş reçetesidir. Çünkü 

bir toplumda bir nesilde İnfâk şuuru kaybolduysa veya infâka davet insanların kalplerine ve 

gönüllerine nüfuz etmiyorsa bilinmelidir ki bulunduğu yerde İslam ahlakı ve mâneviyatı er ya 

da geç kaybolacak- tır. Zira İslam ahlakı ile yetişmemiş bir toplumun insanları cimriliğe zaten 

daha yatkındır. Cenab-ı Hak:  

َْمَسْكتُْم َخْشيَةَ اإِلوفَاِق َوَكاَن اإلوَساُن قَتُىًرا قُل لَّْى أَوتُْم تَْملُِكىَن َخَزآئَِه َرْحَمةِ  َربِّي إًِذا ْلَّ  

     “De ki: "Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir 

korkusuyla cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insan!"11 diye buyurmuştur.   

Ferasetle görmek gerekir ki: Bu asırda ve her çağda nesillere yatırım yapmak çok kıymetli bir 

sarf mahallidir. Özellikle de bulunduğumuz ülkelerde infâkı sadece fakirlerle sınırlı 

tutmaksızın, bilhassa nesillerin yetiştirilmesine, eğitim-öğretime harcamak, Allah için açılan 

eğitim-öğretim müesseseleri için sarf etmek, gelecek için nesillerimize en iyi yatırım, ümmetin 

uzun vadeli kurtuluş reçetesi ve mü ‘minin ferasetidir.  

  Alınacak Dersler: 

1- Üzerimizdeki en önemli vazife ve sorumluluk; vasıflı Müslümanlar yetiştirip bunlardan 
hizmet kadroları kurmaktır.  

2- Güzel ahlak sahibi eğitimli bir gençliğin toplumda yetişmesi ancak uhrevî ve dünyevî ilmi 
değer- lerin birleşimini sağlayan bir eğitimle mümkündür.  

3- Azınlık olarak yaşamakta olduğumuz bu coğrafyalarda nesillerimizin imani ve eğitim 
zaafiyeti çığlıklarına kulak verilmeli,  tercihlerimizi infâk kampanyasını tertip eden 
kurumlarından yana yapıl- ması sağlanmalıdır. 

Not bu hafta: 

1- Cuma namazında ve Mevlit Kandili’nde infâk konusunun camilerimizde işlenmesini 
sağlayalım. 

2- Cuma namazı ve Mevlit Kandili çıkışında cemaate infâk zarflarının   dağıtılmasını 
sağlayalım. 
 

 

 

 

                                                        
11 İsrâ suresi, 100. ayet 
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2015 İnfâk Kampanyasında Desteklenecek Projelerimiz: 

1. Hannover İlahiyat Meslek Okulu 
2. Hollanda İmam Hatip Lisesi 
3. Güney Batı Fransa Özel Resmi İlkokulu ve Ortaokul 
4. İngiltere Eğitim Merkezi  

 

2015  İnfâk  kampanyası  için  Bölge  ve  Şubelerdeki potansiyelin  kullanılması  ve 
yapılacak çalışmalar: 

 Şube ve Çevremizde Zarf, Broşür ve Makbuz Çalışması:  

Her yılın Ocak ve Şubat ayında gerçekleşen İnfâk çalışmasının sadece şubelerimizde 

bulunan idarecilerimize yönelik değil, toplumun tamamına ulaşıp faaliyetlerimizi 

birebir anlatarak İnsanlara zarf ve broşürleri dağıtarak teşvik edip hayra vesile 

olmaktır. Verimlilik noktasında en önemli alandır. Cemiyetimizde hiçbir zarf israf 

edilmemeli, çevreye dağıtılmalı, dağıtılan zarfların toplanması da takip edilmelidir.  

 Esnaf ve İş Adamları Çalışması:  

Her cemiyetimizin en az 5 işvereni ziyaret etmesi planlanmalıdır.  

 Sosyal Medya Çalışması ve Yılbaşı Sohbet Programları;  

Bu sene gençlik teşkilatlarımız yılbaşı sohbet programlarında infâk kampanyasına 

destek olma acısından, yılbaşı gençlik geceleri düzenlemekte olup; bölge ve şube 

idarecileri de bu faali- yetleri teşvik etmeli ve desteklemelidir. 

 Cuma Vaaz ve Hutbeleri İle Kandiller:  

Hocalarımız ve Bölge İrşad Başkanlarımız, en az beşer defa Cuma programlarında İnfâk 

kampanyasına değinmelidir.  Cuma namazı çıkışında zarflar dağıtılmalı veya makbuz 

ile yardımların toplanmasının  sağlanması, çalışmaların verimini artıracaktır. 

                                      

   


