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FIKIH KÖŞESİ YAZILARI (80) 

İnfak nedir? İnfak etmenin önemi? 
 

İnfak, Arapça kökenli bir kelimedir. Nafaka verip geçindirme, besleme, Allah yolunda 

harcama gibi anlamlara gelir. Dinimizde ise, gerek hısım ve akrabalardan gerekse diğer 

insanlardan yoksul ve muhtaç olanlara para veya maişet yardımı yaparak, onların geçimini 

sağlamak; dinin hedef ve gayelerini gerçekleştirmek üzere temelinde hayır olan her türlü 

iyilik ve ihsan manasına gelen harcamaların tamamıdır.  

Fıkıhta infakın kapsamı çok daha geniştir. Aile içinde bakılması gereken kimselere 

yapılacak harcama infak içine dahil olduğu gibi; diğer yoksul ve muhtaçlara yapılan zekât, 

sadaka ve benzeri yardımları, müslümanların dinlerini öğrenmelerine, yaşamalarına ve 

gelecek kuşaklara aktarılmasına imkan sağlayacak her türlü mali imkanların sarf edilmesini  

içine alır.  

Zekât ve sadaka-i fıtır gibi miktarı belirli yardımlaşma hükümleri gelmeden önce de 

Ashâb-ı kiram muhtaç olunan hususlarda harcamalar yapmak istiyorlar, fakat bunun nasıl 

olacağını bilmiyorlardı. Muaz b. Cebel ile Sa'lebe (r.anhüma) Hz. Peygamber'e "Kölelerimiz ve 

hısımlarımız var. Bunlara malımızdan ne şekilde ve ne miktarda harcayalım" diye sormuşlardı. 

Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "Ey Muhammed! Sana, hangi şeyi nafaka vereceklerini 

sorarlar. De ki: "İhtiyacınızdan artanı verin."1 Bundan dolayıdır ki, Zekât ibadeti farz olmadan 

önceleri, mali durumu iyi olan sahabeler, günlük kazançlarının kendi ailesine yetecek 

kadarını evine bırakır, gerisini infak ederlerdi. Altın, gümüş ve diğer değerli nakit sahibi 

olanlar ise, bazan bir yıllık geçimlerini elinde tutar gerisini Allah rızası için fi-sebîlillah 

harcarlardı.2 

Kur'an-ı Kerîm, hali vakti yerinde olan varlıklı müslümanlara "Allah yolunda infak" 

konusunda emirler vermiş, infak ehli olanları bir çok âyette övmüştür.  Bazı ayetler şöyledir:  

                                                   
1 Bakara sûresi, 2:219 

2 Zebidi, Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI/371 
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"Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız ürünlerin en helâl ve 

iyisinden Allah yolunda harcayın (zekât ve sadaka verin)"3; "Mallarını gizli ve açık olarak gece ve 

gündüz harcayan kimseler var ya, iste onların, Rableri katında ecirleri vardır. Onlara hiçbir kortu 

yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır"4 "Mallarını Allah yolunda harcayanların hâli, her 

başağı yüz daneli yedi başak bitiren bir tohumun hâli gibidir. Allah dilediği kimseye daha kat kat 

verir,. Allah'ın ihsanı çok geniştir. Her şeyi hakkıyle bilendir."5  

Ayrıca infak edenlerin takva sıfatına sahip insanlar olduğu yine Kur’an-ı Kerim’de 

ifade buyurulmuştur. Nitekim Bakara sûresinin daha ilk ayetlerinde takvâ sahiplerinin 

vasıfları sayılırken, "Allah yolunda infak edenler”, gayba inanan ve namaz kılanlardan sonra 

üçüncü sırada zikredilir.6  

Kur’an-ı Kerim, infakı yapılacak malların sahibini “birr sahip”lerinden kılacak şekilde 

olmasını da istemiş ve yapılacak infakın malların en sevilenlerinden yapılmasını uygun 

görmüştür. Ayette şöyle buyurulur: "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar 

Cennete ve iyiliğin en güzeline (birr) eremezsiniz"7 Sahabenin zenginlerinden Ebû Talha (r.a) bu 

âyeti işitince en çok sevdiği mallarından biri olan "Bırhâ" adındaki bahçesini Allah yolunda 

tasadduk etmiştir.8 Hz. Ömer (ra) efendimiz, Hayber ganimetlerinden hissesine düşen çok 

değerli bir araziyi Allah yolunda infak ederek vakfetmiştir.9 Hasan el-Basrî (rhm) der ki, "Bir 

kimse sevdiği bir tek hurmayı bile Allah rızası için sadaka olarak verirse bu ayetteki "birr" 

sıfatına mazhar olur".  Ömer b. Abdülaziz (rhm), bol miktarda şeker dağıtır ve niye şeker 

dağıtıyorsun diyenlere de “ben en çok şekeri severim” dermiş.  

İnfak sıfatına sahip insan demek, ihtiyaç alanlarının farkında olan, onları önemseyen, 

sahip çıkan, ihtiyaç alanlarına ulaşmayı görev bilen, verirken itina ile hareket eden ve 

                                                   
3 Bakara sûresi, 2/267 

4 Bakara sûresi, 2:274 

5 Bakara sûresi, 2:261 

6 Bakara sûresi, 2:3 

7 Âl-i İmran sûresi, 3:92 

8 Buhârî, Zekât, 44, Vesâyâ, 17, 26; Müslim Zekât, 43; Ahmed b. Hanbel, III, 141, 256 

9 İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsîr, Beyrut 1981, I, 299 
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olumsuzluklardan etkilenmeme duyarlılığına sahip hayır ehli insan akla gelir. İnfak toplumu 

ise, rahmetin ve şefkatin yaygın hale geldiği, sevginin ve muhabbetin derinden yaşandığı 

toplumdur. Ecdadın kuş evlerinde, sadaka taşlarında, sebillerinde, imaretlerinde, vakıflarında 

hep infak toplumunun nişanelerine tevafuk etmekteyiz.  

 Beşeriyetin fazîlet zirveleri olan sahabe-i kiram ve onların izinden giden 

müslümanların hayatları infak menkıbeleriyle dopdoludur. 

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sabah namazını kıldıktan sonra ashâbına dönüp: 

“–İçinizde bugün oruçlu olan var mı?” diye sordu. Hazret-i Ömer (r.a.): “–Yâ Rasûlallah! Dün 

gece oruç tutmak aklıma gelmedi, onun için şimdi oruçlu değilim.” dedi. Hazret-i Ebû Bekir 

(r.a.) ise: “–Ben dün gece oruç tutmayı düşündüm ve sabaha oruçlu çıktım.” dedi. Rasûl-i 

Ekrem (s.a.v.) Efendimiz yine: “–İçinizde bugün hasta ziyâretinde bulunan var mı?” diye 

sordu. Hazret-i Ömer (r.a.) : “–Yâ Rasûlallah! Sabah namazını yeni kıldık ve yerimizden 

ayrılmadık, nasıl hasta ziyaret edebilelim ki?” dedi. 

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) ise: “–Duydum ki kardeşim Abdurrahman bin Avf 

rahatsızlanmış. Mescide gelirken, bakayım durumu nasıl olmuş diye, ona bir uğrayıverdim.” 

dedi. Yine Fahr-i Kâinat Efendimiz: “–İçinizde bugün bir yoksulu doyuran var mı?” diye 

sordu. Hazret-i Ömer (r.a.) : “–Yâ Rasûlallah! Sabah namazını yeni kıldık ve henüz 

yerimizden ayrılmadık.” dedi. Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) ise: “–Mescide girdiğimde, ihtiyacını 

arz eden birini gördüm. Oğlum Abdurrahman’ın elinde bir parça arpa ekmeği vardı. Onu alıp 

yoksula verdim.” dedi. Bunun üzerine Allah Rasûlü (s.a.v.) : “–Seni cennetle müjdelerim (ey 

Ebû Bekir)!” buyurdu. Hz. Ömer derin bir iç çekerek; “Âh cennet!” dedi. Efendimiz onun da 

gönlünü alacak bir söz söyledi: 

“–Allah Ömer’e rahmet eylesin, Allah Ömer’e rahmet eylesin! Ne zaman bir hayır yapmak 

istese Ebû Bekir muhakkak onu geçer.”10 buyurdu.  

Rabbimiz, infakı, ictimaî ibadetlerin en mühimlerinden biri, günahlara keffâret 

vesilesi ve ebedî saadetin en mühim ecir ve mükafat kapısı kılmıştır. Bu gün Avrupa’da 

yaşayan müslümanlar olarak ictimai hizmetlerin en önemlisi gelecek kuşakların dindar, 

                                                   
10 Heysemî, III/163-164; Ebû Dâvud, Zekât, 36, H. No: 1670; Hâkim, I, 571, H. No: 1501 
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güzel ahlâklı, topluma faydalı ve maneviyatı yüksek eğitimli kişiler olarak yetiştirilmesidir. 

Bu uğurda karınca kararınca atılacak her adımda kardeşlerimizin İnfak Kampanyamıza 

verecekleri desteklerin bereketli katkılarının etkisinin olacağına inanmaktayız. İnfakı birer 

müslüman olarak ciddiye almamız gerekmektedir. Çünkü infak, İslam toplumunun hayatta 

kalmasına vesile olacak en büyük ibadetlerden birisidir. Aksi takdirde –Allah muhafaza 

buyursun- infaksız toplum şu ayetin muhatabı olmaktan kurtulamaz. Cenab-ı Hak buyuruyor 

ki: “İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. 

Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer siz 

Hakk'tan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar.”11 

 

                                                   
11 Muhammed sûresi, 47:38 


