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31. İHSAN  SOHBETİ 

KONU  :    İNFAK 

Servet Emanet, İnfak İse Muhfazasıdır (Kasasıdır) 

İnfak, “nfk” kökünden Arapça bir kelime olup, sözlükte “bitirmek, yok etmek, nafaka 

vermek, beslemek, geçindirmek, harcayıp tüketmek ve fakir olmak” anlamlarına gelir. Fakat 

daha çok “para veya malı elden çıkarmak” manasında kullanılmaktadır. Dini terminolojide 

(dini-ahlaki ıstılahda) ise, “Allah’ın rızasını elde etme amacıyla kişinin farz olan zekatı ve 

gönüllü olarak yaptığı her çeşit hayrı” kapsar. 

Ta’rifat kitabının sahibi Ragıp El-Isfahani, “İnfak”ı önce “iyi ve kötü” infak diye ayırdıktan 

sonra, iyi infakı “harcama yapan kişinin adil olduğunu gösteren infaktır” diye tarif eder. Fakat 

bu kelime, mutlak (yalın) olarak kullanılırsa “meşru ve yararlı harcamaları” ifade eder. 

İnfak, Kur’an-ı Kerim’de İsra Suresinin 100. ayeti olan şu  

 ُقُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَب ِّي أِذًأ لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ أإلِنفَاقِّ وَكَانَ أإلنسَانُ قَتُورًأ
“De ki: Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla 

kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu da pek eli sıkıdır!”1ayetinde “yoksul düşme” manasında 

kullanılmış, ama yetmişe yakın ayette ise “harcama yapma” anlamında geçmiştir. Hadislerde 

de infak konusu geniş şekilde yer almış ve genel olarak “hayırda harcama” anlamında istimal 

edilmiştir. Hz. Bilal’e hitaben varid olmuş şu hadis-i şerifte olduğu gibi: “Ey Bilal, infakta 

bulun.. Korkma Arşın sahibi Allah, azaltmıyacaktır.” 

İslam Dini anlayışına göre, insanoğlunun elindeki servetin asıl sahibi Allah’tır. İnsan ise, 

o malın kendisine emanet edildiği varlıktır. Her emanetin bir muhafaza şekli vardır. Mal 

emanetinin muhafazası da ondan bir kısmını infak etmekle olur. Nitekim mealen şu ayetler 

bunu ifade etmektedir:  

ن مَّالِّ أللَّهِ ألَّذِّي وَألَّذِّينَ يَبْتَغُونَ ألْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ أِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِّمْ خَيْرًأ وَآتُوهُم م ِ 
 آتَاكُمْ

“…Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, 

eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik). görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. Allah'ın 

size vermiş olduğu malından siz de onlara verin...”2 

 فَالَّذِّينَ آمَنُوأ مِنكُمْ وَأَنفَقُوأ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِّيرٌ مِنُوأ بِّاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوأ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِآ

 “Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. 

Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.”3 

                                                 
1 17/İsra-100 
2 24/Nur-33 
3 57/Hadid-7 
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Kur’an’ımızın hemen başında Bakara Suersinin 3. ayetinde bir kamil müminin özellikleri 

sayılırken, iman ve namazın hemen ardından “infak” ta zikredilmektedir: 

 ألَّذِّينَ يُوْمِنُونَ بِّالْغَيْبِّ وَيُقِيمُونَ ألصَّالةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 

 “Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.” 4

 Kur’an-ı Kerim’de infak ve sadaka ile ilgili pek çok ayet olmakla birlikte, ikinci sûrenin 

ilk ayetlerinde infak meselesinin, müslümanların temel özelliği olarak değerlendirilmesi ge-

rektiğine işaret edilir. Hatta öyle ki, Kur’an’ın takva sahibleri için en doğru yolu gösterici olarak 

tanımlanmasının arkasından, bu kişilerin özelliklerine geçilir ve sanki bu yol göstericiliğin, an-

cak bu özelliklerle mümkün olabileceği ima edilir. “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Al-

lah’a karşı gelmekten sakınanlar (Muttakîler) için yol göstericidir.”5buyuran ayetin hemen ar-

kasından gelen ayette, merhum Muhammed Esed’in “Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde 

olanlar”şeklinde tanımladığı muttakilerin özellikleri ise:“Onlar gaybe inanırlar, namazı dos-

doğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de infak ederler.”6şeklinde izah edilir. 

İmam Fahreddin-i Razi’ye göre, bu ayet farz ve nafile olan bütün infak çeşitlerini 

kapsamaktadır. Farz olan infak, zekatın yanında kişinin kendisi ve ailesinin geçimini sağlamak 

üzere yaptığı harcamalardır. Nafile olan infak ise, bunun dışında kalan harcamalardır. 

Bakara Suresi’nin 215,254,261,262,264,265 ve 267 ayetleri infakın önemi, amacı, hangi 

mallardan kimlere ve nasıl verileceği, karşılığında vaad edilen ödüller ayrıntılı biçimde 

zikredilmiştir. Ancak bu ayetlerde teşvik edilen hayırlardan birinci derecede murat edilen 

zekattır. Zira İslam'ın emrettiği şekilde, zekat noksansız verilirse fakirlik yok denecek kadar 

azalır. Ancak zekatın sarf yerleri belli ve sayılı olduğundan zekat sarf edilmeyen yerlere de 

zekatın dışında hayır yapılır. Vakıflar bunlardan biridir. Ayetlerde zekata aynı zamanda sadaka 

da denilmektedir. Zekata sadaka denilmesinin iki sebebi vardır: Birincisi, malın temizlenip 

artması, ikincisi de imanda sadakat ve kemale delalet etmesidir. 

Tanımlama açısından “Helâl yollarla elde edilen malın, ihtiyaca ve dinin gerekli ya da 

hoş gördüğü yerlere harcamak, sarfetmek; Allah’ın bir rızık olarak verdiği görünür-görünmez 

nimetlerin, yine sadece O’nun rızası için, başkalarına verme veya, başkalarının hizmetine sun-

mak” ameliyesi olan infak, geniş anlamda sadaka terimi ile de ifade edilebilir. Sadaka terimi 

içerisinde Zekat teriminin de geçtiğini biliyoruz. Bunun içindir ki, İslâm alimleri zekatı, farz; 

yani, şartlarını yerine getiren Müslümanların, kendi istekleri dışında bir emir olarak yerine ge-

tirmeleri gereken görevleri olarak tanımlamışlardır. 

İnfak etmek, Allah’ın emirlerine uymaya kendini hazırlamış Müslümanlar için aynı za-

manda, bir hayat anlayışıdır da. Bu anlayış, Müslümanda, kendisine yüce yaratıcı ve Rabb’imiz 

olan Allah (c.c.) tarafından bahşedilmiş olan nimetlerin, rızıkların bir şükrü olarak, ihtiyaç sa-

hibi başka insanların hizmetine sunmanın bir görev olduğu bilincini oluşturur. Bu bilincin ge-

lişmesi sayesindedir ki, rahmet, bereket ve mağfirete ulaşma yolları açılır. 

                                                 
4 2/Bakara-3 
5 2/Bakara-2 
6 2/Bakara-3 
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Bu ayetleri, 107. sûre olan Mâ’ûn Sûresi’ndeki ayetlerle birlikte değerlendirdiğimizde ise, 

daha çarpıcı bir sıfatlandırma ile karşılaşırız. Mâ’ûn Sûresi’nde, yetimlerin horlanması, yoksula 

yedirmeye özendirilmemesi, namazların ciddiye alınmaması, namazların gösteriş için kılınma-

sı ve, ufacık bir yardıma bile engel olunması, Allah’ın dinini,  ya da kimi tefsircilere göre, hesap 

ve ceza gününü inkar edenlerin özellikleri olarak önümüze konulur. “Gördün mü, o hesap ve 

ceza gününü yalanlayanı!  İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimse-

dir.” 7 Sonra şöyle devam edilir: “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye 

almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”8  

İnfak, bağış ve yardım meselesinde, hep, eli bol olan ve çok malı olanın infak yapacağı, 

eli darda olanların yardım yapmasına gerek olmadığı gibi bir anlayış, bir müslümanın infak 

kabiliyetinin öldürülmesi anlamına gelir ki, böyle bir bir anlayışta “Ufacık bir yardıma bile en-

gel olurlar,” uyarısına muhatap olma tehlikesi de vardır. Bu tehlikeye işaret ederken, yukarıda 

aktardığımız “Yetimi gözetin, yarım hurma da olsa infakta bulunun. Ki, Allah da sizi Ahirette 

korusun”hadisinde, yarım hurmanın, hem mânâ ve hem de maddî varlık ve imkan olarak gün-

deme getirilmesindeki hikmetin, bizim için bir müjde olduğunu da ifade etmek durumundayız. 

Dolayısıyla bir müslümanın infak kabiliyetinin ortadan kalkmasına götüren tüm yollar kapatıl-

mak durumundadır. Nitekim,  yine Kur’an-ı Kerim’de infakın ister bolluk olsun, isterse darlık, 

her zaman yerine getirilmesi gereken bir görev olduğu hatırlatılır:  

 أء وَألضَّرَّأء وَألْكَاظِمِينَ ألْغَيْظَ وَألْعَافِينَ عَنِ ألنَّاسِ وَألل هُ يُحِبُّ ألْمُحْسِنِينَ ألَّذِّينَ يُنفِقُونَ فِي ألسَّرَّ 

“Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların) dan 

bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.”9 

Bu ayetlerin hepsi infak amelinin, Müslümanlar için gerçekten de bir hayat tarzı, hayat anlayışı 

ve hayat biçimi olduğunu gösteriyor. İnfak edenler, Kur’an’ın hidayet göstericiliğinden faydalanabile-

cek kişiler olarak tamınlandığı gibi, infak yolunun kapanmasına yol açanlar “din”i yalanlayanlar olarak 

da tanımlanabilmektedir. Yani, muazzam bir iman ve amel dengesi ortaya konulmaktadır. Onun içindir 

ki, her şeyden infak yapılır, amma, infak yapılamayacak ve insanın kendisinin sahip olmasını istemedi-

ği şeylerden asla yapılmaz. Az olsun, bir yarım hurma bile olsa mutlaka yerine getirilmesi gereken bir 

vazife olan infak, başkalarını rencide edecek şekilde de verilemez. Zira böyle bir infakta, Allah’ın rıza-

sına ulaşılamaz. Allah’ın rızası ulaşılmanın yolu, miktarın azlığından veya çokluğundan değil, veriliş 

şekli ve niyetinden geçiyor. Kur’an’da şöyle buyurulur: “Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanın-

dan ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız baya-

ğı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüphesiz Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye la-

yık olandır.”10 

Alınacak Dersler 

1. İnfak mü’minin hayatının en önemli vecibelerinden biridir. 

2. Hayatın tamamı, tabiatıyla infak ibadeti de, Allah(cc) içindir. 

3. İnfak bollukta da darda da mü’min insanın sorumluluğudur. 

                                                 
7 107/Maun 1-3 
8 107/Maun 4-7 
9 2/Ali İmran-134 
10 2/Ali İmran 267 
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4. Her ibadet ve davranışın olduğu gibi infak etmenin de bir ahlakı vardır. 

5. İnfak hidayet yolunun unsurlarından biridir. Kişiyi iyiliğe sevkeder. İyilikse cennete 

götürür. İnfaktan yüz çevirmek nifaka, nifak kötülüğe kötülük te cehenneme sürükler. 

 

Bu Hafta 

Bakara Suresi’nde ki infak ayetlerini evimizde bulunan herhangi bir tefsirden etraflıca okuyalım.  


