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95. Ders 

İNFAK – 2 

İNFÂKIN DİNÎ GEREKLİLİĞİ 

      

1-İnfâk ibadeti, bir mü’min için namaz ve oruç gibi önemlidir: 

 Kur’ân-ı Kerîm’de, “iyi Müslüman” olarak nitelendirilen “müttakî”lerin temel özellikleri 

arasında gaybe iman etmek ve namaz kılmak zikredildikten sonra;  

ب َرَسْقىَبهُْم َُىفِقُىنَ   َوِممَّ

“...Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infâk ederler.’’ 1  şeklinde ifade 

buyurulur. Kur’ân-ı Kerîm‘de infâk 72, sadaka 14 ve zekâtta 32 yerde zikredilmektedir. 

    2-İnfak, maddi ve mânevi kirleri temizlemektir: 

İnfâk, maldaki şüpheleri, maddi-mânevi kirleri yok eder. İnsanı mal hırsından ve 

bencillikten arın- dırır. İnfâk, insanı insana, Allah’a ve cennete yaklaştıran, cehennemden 

uzaklaştıran bir ameldir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: 

 الَِّذٌ َُْؤتٍِ َمبلَهُ ََتََشكًَّ

    ‘’O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir.’’2 

   3-İnfâk, cennete koşmaktır: 

 Allah Teâlâ, mallarımızı ve canlarımızı cennet karşılığında satın aldığını belirtir. Bunun 

önemini kavrayan nice abidevî şahsiyetler, mallarını Allah yolunda infâk etmekten 

çekinmemişlerdir.  

İkinci Akabe Biatı’nda Abdullâh bin Revâha (r.a.):  

 “Yâ Resûlallah! Rabbin ve senin için bize istediğin şartı koşabilirsin.” demişti.  

Resûlullah (s.a.v.): 

“Rabbim için şartım, O’na ibadet etmeniz ve hiçbir şeyi O’na şirk koşmamanızdır. Kendi 

hakkım- daki şartım ise, canlarınızı ve mallarınızı nasıl koruyorsanız beni de öylece 

korumanızdır.” buyurdu. 

Ashâb-ı Kirâm sordular:  

                                                        
1 Bakara suresi, 3. ayet 
2 Leyl suresi, 18. ayet 
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“Böyle yaparsak bize ne vardır?”  

Cevaben Hz. Peygamber (s.a.v.):  

“Cennet vardır!” buyurunca, oradakiler:  

“Ne kârlı bir alışveriş! Bundan ne döneriz, ne de dönülmesini isteriz!” dediler.3  

İşte bu konuşmalardan sonra şu ayet-i kerime nâzil oldu:  

 إِنَّ ّللّاَ اْشتََزي ِمَه اْلُمْؤِمىَُِه أَوفَُسهُْم َوأَْمَىالَهُم بِأَنَّ لَهُُم الَجىَّتَ 

“Allâh, mü‘minlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet 
karşılığında satın almıştır.” 4 

4-İnfâk, ümmet bilincinin ve sevgisinin tezahürüdür: 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmeti tanımlarken ümmetin her ferdine, diğer insanları da 

düşünme ve onlara iyilik yapma yükümlülüğü getirmiştir. İyilik öyle bir dildir ki onunla 

hem dilsizler konuşabilir hem de onu sağırlar bile işitir. Hayat ve ömür bir iyilik yarışıdır ve 

sevmektir. Sevmek ise boş sözle olmaz. Sevmek fedakârlık ister. Sevmek, Ebû Bekir (r.a.) 

gibi olmak demektir: Evindeki her şeyi infak eden Ebû Bekir (r.a.)’a Allah Resûlü (s.a.v.) 

“Evinde ne bıraktın?” diye sorduğunda, “Allah ve Resûlünün sevgisini bıraktım.” 

diyebilmektir.  

5-İnfâk, nimetlerin ve bereketin artmasını sağlamaktır: 
ُِْه مَّه َذا الَِّذٌ َُْقِزُض ّللّاَ قَْزًضب َحَسىً  ب فََُُضبِعفَهُ لَهُ أَْضَعبفًب َكثَُِزةً َوّللّاُ ََْقبُِض َوََْبُسطُ َوإِلَ

 تُْزَجعُىنَ 

‘’İnfâk edenin malı, imkânı, serveti azalmaz. Parmak hesabı yapanlar eldekinin 
verilince azaldığını zannederler. Hâlbuki Allah kendi rızası için malını harcayanların 
imkânlarını kat kat artırır.’’ 5  

ُر الرَّازِِقينَ   َوَما َأنَفْقُتم مِّن َشْيٍء فَ ُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخي ْ

 ‘’Sarf ettiğiniz herhangi bir şeyin yerine O daha iyisini koyar.6   
ثَُل الَِّذََه َُىفِقُىَن أَْمَىالَُهْم فٍِ َسبُِِل ّللّاِ َكَمثَِل  ئَتُ َحبٍَّت مَّ َحبٍَّت أَوبَتَْت َسْبَع َسىَببَِل فٍِ ُكلِّ ُسىبُلٍَت مِّ

 َوّللّاُ ََُضبِعُف لَِمه َََشبء َوّللّاُ َواِسٌع َعلُِمٌ 

‘’Mallarını Allah yolunda harcayanların misali, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki 
her başakta   yüz dane  vardır. Allah’ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir.’’ 7  

Ayetlerinde bu hususu Cenâb-ı Hak kullarına hatırlatmaktadır. 

Allah için infakta bulunma lezzetini sadece mülk sahipleri değil, Mâlîkü‘l-Mülk (mülkün 

sahibi) olan Allah’a iman eden her fâni tadabilir. Sadaka ve infâk, var olanı vermekten 

başlar. Buna göre, yarım hurmayı vermek dahi bir infâk olup, kulu cehennem ateşinden 

                                                        
3 İbn Kesîr Tefsîri, C.2, sh. 406 
4 Tevbe suresi, 111. ayet 
5 Bakara suresi, 245. ayet 
6 Sebe suresi, 39. ayet 
7 Bakara suresi, 261. ayet 
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muhafaza eder. Dolayısıyla genç veya yetişkin, erkek veya kadın her mü‘min infâk edecek 

kadar zengindir. Cenâb-ı Hak; 

 َوََْسأَلُىوََك َمبَذا َُىفِقُىنَ  قُِل اْلَعْفىَ 

     ‘‘ Ve sana ne infâk edeceklerini soruyorlar. De ki: ihtiyaçlarınızdan artanı.’’ 8 

      İnfâk kampanyasının, nesillerimizin evlerinde Kur‘an okunan, İslam konuşulan ve 

meleklerin ziyaret ettiği mekânlara vesile olmasına Cenâb-ı Hak nasip eylesin.  

 

Alınacak Dersler: 

1- İdarecilerimiz ve hocalarımızın infâk çalışmalarını, sohbetlerinde canlı tutmaları 

sağlanmalı ve bu meseleyi hak ettiği gibi tüm potansiyellerimiz kullanılmak sureti ile 

sahip çıkılması gerekmek tedir. 

2- Özellikle gençlerimizin verme kültüründeki zaafiyetinin önüne geçilip, gençlerimizde 

infâk şuuru olgunlaştırılmalıdır.  

3- 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 kaybolacaktır. 

          

Not bu hafta: 

1- Sebe‘ suresi 39. ayetin tefsirini okuyalım. 

2- İdareciler olarak infâk çalışmalarını takip edelim. 

3- Ulaşılması gereken insanlara ulaşmaya ve onları da bu hayra ortak olmaya davet 

edelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Bakara suresi, 219. 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. 

                                      

   


