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Ders  :  133 

Konu  :  Toplumsal İhtiyaç Açısından 2016 İnfak Kampanyamız - 2  

 

َ بِِه َعلِيم  
ا ُتِحبُّوَنَۚ َوَما ُتْنفِقُوا ِمْن َشْيٍء َفإِنَّ َّللاَّ ٰى ُتْنفِقُوا ِممَّ  لَْن َتَنالُوا اْلبِرَّ َحتَّ

 

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

onu bilir. 1 

 

َن األَْرِض َوالَ  ا أَْخَرْجَنا لَُكم مِّ َباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ َها الَِّذيَن آَمُنوْا أَنفِقُوْا ِمن َطيِّ َيا أَيُّ
َ َغنِيٌّ  َتَيمَّ ُموْا اْلَخبِيَث ِمْنُه ُتنفِقُوَن َولَْسُتم بِآِخِذيِه إاِلَّ أَن ُتْغِمُضوْا فِيِه َواْعلَُموْا أَنَّ َّللاه

 َحِمي
 

Ey îmân edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerin iyilerinden (Allah 

yolunda) sarf edin! Hem hakkında (kusuruna) gözünüzü yummadan alıcıları olmayacağınız kötü olanını 

vermeye kalkışmayın! Ve bilin ki, şüphesiz Allah, Ganî(hiçbir şeye ihtiyâcı olmayan)dır, Hamîd (hamd 

edilmeye çok lâyık olan)dır.2 

 

َرأضِ  َماَواِت َواْلأ  َوَما َلُكمأ َأَّلَّ تُنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َولِلَِّه ِميَراُث السَّ

 

Ne oluyor size ki, Allah yolunda harcamıyorsunuz? Hâlbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. 3 

 

ِليُكمأ نَارًا  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكمأ َوَأهأ
‘’Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun.’’ 4 buyurmuştur. 

Geçen haftaki dersimizde İnfak Kampanyamızın “fertlerin ve toplumun ıslahı” anlamında nasıl bir 

rol üstlendiğini birlikte işlemiştik. Bu hafta ise İnfak çalışmamızın “dini gerekliliği “ üzerinde duracağız.  

                                                 

1 Ali İmran 92 
2 Bakara 267 
3 Hadid 10 
4 Tahrim 6 
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2. İNFAK KAMPANYASININ DİNİ GEREKLİLİĞİ 

1- İnfak, bir mü’min için namaz gibi oruç gibi olmazsa olmaz bir ibadettir. 

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

gaybe iman etmek ve namaz kılmak zikredildikten sonra; “Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 

infak ederler.” 5 şeklinde ifade buyurulur. Kur’an-ı Kerim’de infak 72, sadaka 14 ve zekâtta 32 yerde 

zikredilmektedir. 

2- İnfak, dünyevi bağımlılıktan özgürleşmektir. 

İnfak, dünya bağımlılığından özgürleşerek ilahî güzelliklere kanatlanmak demektir. İnfak, Allah’ın 

insana verdiği imkânlar ile Müslümanların ihtiyaç duyduğu içtimai vazifelerini yerine getirmektir. 

Tutsaklığın en çirkini kişinin tutkularına esir olmasıdır. İnfak ahlakı, Müslümanın böyle bir esarete 

düşmesini önler, bu tutsaklığa kurban olanları özgürlüğüne kavuşturur. Yüce Rabbimiz: “Her canlı ölümü 

tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden 

uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metâından başka 

bir şey değildir.” 6 buyurmuştur. 

3- İnfak, maddi-manevi kirlerden temizlenmektir. 

İnfak, maldaki şüpheleri, maddi-manevi kirleri yok eder. İnsanı dünyevilik, bireysellik ve 

bencillikten arındırır. İnfak, insanı Allah’a, insana ve cennete yaklaştıran; nefis, şeytan ve cehennemden 

de uzaklaştıran bir ibadettir.  

 الَِّذي ُيْؤتِي َمالَُه َيَتَزكَّى
“O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir.” 7 

4- İnfak, cennete koşmaktır.  

Allah Teâlâ mallarımızı ve canlarımızı cennet karşılığında satın aldığını belirtir. Bu ayetin önemini 

kavrayan nice mü’min şahsiyetler, malını Allah yolunda infak etmekten çekinmemiştir. İkinci Akabe 

Biatı’nda Abdullâh bin Revâha (r.a.): “Yâ Resûlallah! Rabbin ve senin için bize istediğin şartı 

koşabilirsin.” demişti. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Rabbim için şartım, O’na ibadet etmeniz ve hiçbir 

şeyi O’na şirk koşmamanızdır. Kendi hakkımdaki şartım ise, canlarınızı ve mallarınızı nasıl koruyorsanız 

beni de öylece korumanızdır.” Ashâb-ı Kirâm sordular: “Böyle yaparsak bize ne vardır?” Cevaben Hazreti 

Peygamber (s.a.v.): “Cennet vardır!” buyurunca, oradakiler: “Ne kârlı bir alışveriş! Bundan ne döneriz, ne 

de dönülmesini isteriz!” dediler.8 İşte bu konuşmalardan sonra şu âyet-i kerîme nâzil oldu: “Allâh, 

mü’minlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır.” 9 

5- İnfak, 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 dilsizler 

                                                 

5 Bakara 3 
6 Ali İmran 185 
7 Leyl 18 
8 İbn Kesîr, Tefsîr, II, 406 
9 Tevbe 111 
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konuşabilir, sağırlar işitebilirler. Hayat İman ve  bir iyilik yarışıdır (cihattır). İman ise boş sözle olmaz, 

fedakârlık ister. İnanmak, Ebû Bekir (r.a.) gibi olmak demektir: Evindeki her şeyi infak eden Ebû Bekir 

(r.a.)’a Allah Resulü (s.a.v.): “Evinde ne bıraktın?” diye sorduğunda, “Allah ve Resulünün sevgisini 

bıraktım.” demiştir.  

6- İnfak, nimetlerin ve bereketin artmasının anahtarıdır. 

İnfak edenin malı, imkânı, serveti azalmaz. Parmak hesabı yapanlar eldekinin verilince azaldığını 

zannederler. Hâlbuki Allah kendi rızası için malını harcayanların imkânlarını kat kat artırır. 10 Sarf 

ettiğimiz herhangi bir şeyin yerine O daha iyisini koyar 11  infak edilen mal yedi başakta yedi yüz tane 

veren tohum gibidir. 12  

3. 2016 İNFAK KAMPANYASINDA DESTEKLENECEK PROJELERİMİZ 

1. Güney Batı Fransa Bölgemiz: İkra Eğitim Merkezi; Anaokul, İlk ve Ortaokul 

2. Paris Bölgemiz:  Muhammed Hamidullah İlkokul – Ortaokul – Lise 

3. K. Hollanda Bölgemiz: Hikem Eğitim Merkezi 

4. Ruhr A Bölgemiz: Anaokul 

5. Alpes Bölgemiz: Ortaokul 

6. G. Bavyera Bölgemiz: Münih Eğitim Merkezi 

7. Lyon Bölgemiz: Darul Erkam Ortaokul ve Lise 

8. İngiltere Bölgemiz: Eğitim Merkezi 

9. Kanada Bölgemiz: Eğitim Merkezi 

10. Rhein Neckar Saar Bölgemiz: İlahiyat Meslek Okulu 

 

4. IGMG SOSYAL HİZMETLER BAŞKANLIĞI İNFAK KAMPANYASI ve    

    POTANSİYELİMİZİN KULLANILMASI 

İnfak kampanyasının daha geniş bir kesime tanıtılması, hizmetlere daha çok destek sağlanması, 

yelpazenin daha da büyümesi ve her kitleye ulaşması acısından tüm kardeşlerimizin desteklerine 

ihtiyacımız vardır. Bu bağlamda kurumsal ve bireysel olarak beklediğimiz çalışmalar şunlardır:  

 Şubelerimizde ve Çevremizde Zarf ve Broşür Çalışması; Her yılın ocak ayında gerçekleşen 

infak çalışmasının sadece şubelerimizde bulunan idarecilerimize yönelik değil, toplumun 

tamamına ulaşıp faaliyetlerimizi birebir anlatarak, insanlara zarf ve broşürleri dağıtarak teşvik 

edip hayra vesile olmaktır. Verimlilik noktasında bu en önemli alandır. Cemiyetimizde hiçbir 

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

 Esnaf ve İş Adamları Çalışması; İslam dünyasının ve beşeriyetin yaşamış olduğu bu sıkıntılı 

günlerde iş adamları kitlesinin de kampanyalara katılımlara teşvik edilmesi amacı ile her 

cemiyetimizin 5 işvereni ziyaret etmesi planlanmalıdır.  

 Sosyal Medya Çalışması ve Yılbaşı Sohbet Programları; Bu sene Gençlik Teşkilatlarımız yılbaşı 

sohbet programlarında infak kampanyasına destek olma acısından kampanya düzenlemekte 

olup, Bölge ve Şube idarecilerimiz de bu faaliyetleri desteklemelidir. 

                                                 

10 Bakara 245 
11 Sebe 39 
12 Bakara 261 
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 Cuma Vaaz ve Hutbeleri, Hocalarımız ve Bölge İrşad Başkanlarımız programlı bir şekilde Cuma 

sohbetlerinde İnfak Kampanyası’na değinmelidir.  

İnfak Kampanyası’nın neslimizin, evlerinde Kur’an okunan, İslam konuşulan ve meleklerin ziyaret 

ettiği mekanlar haline gelmesine vesile olmasını Cenabı Hakk nasip eylesin. Amin!  

7- Alınacak Dersler: 

1. İdarecilerimizin ve hocalarımızın infak çalışmalarını sohbetlerinde canlı tutmaları sağlanmalı ve 

bu meseleyi hak ettiği gibi tüm potansiyellerimiz kullanılmak sureti ile sahip çıkılması gerekir.  

2. Büyük sorunların halledilmesi için büyük ve kalıcı projelerin hayata geçirilmesi ancak herkesin 

elbirliği ile mümkündür ve bunlar da en kalıcı merkezler olacaktır.  

3. Özellikle gençlerimizin verme kültüründeki zaafiyetinin önüne geçilip, gençlerimizde infak 

şuuru olgunlaştırılmalıdır. 

8- Not: Bu hafta; 

1. Kur’an’dan “infak” ayetlerini bulup okuyalım. 

2. Hadislerde “infak”ı Efendimiz (s.a.v.) bize nasıl anlatıyor? Evimizdeki hadis kaynaklarından 

yararlanarak bir iki örnek Hadisi Şerif okuyup müzakere edelim.  

3. Bölgemizde IGMG’nin “İnfak Kampanyası” ile desteklenen veya desteklenecek  bir proje var mı? 

Varsa ailemiz ve arkadaşlarımızla projeyi yerinde görmek ve bilgi almak için ziyaret edelim. İlgili 

bölge yöneticisi kardeşlerimizden proje ile ilgili bilgi alalım. 

4. IGMG İnfak Kampanyası’na bizzat katılalım. Aile, akraba, dost ve arkadaşlarımızı da bu hayırlı 

hizmetlere teşvik edelim. 

 


