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ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم ّ�ِ الرَّ
الَِّذیَن یُنِفقُوَن أَْمَوالَُھْم فِي َسبِیِل ّ�ِ ثُمَّ الَ یُتْبِعُوَن َما أَنفَقُواُ َمن�ا َوالَ أَذًى 

نُونَ ْحزَ لَُّھْم أَْجُرُھْم ِعنَد َربِِّھْم َوالَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوالَ ُھْم یَ   

ُ َعلَْیِھ َو َسلَّ  ِ َصلَّي �َّ مْ َو قَاَل َرُسوُل �َّ                                                                        
ْو بِِشّقِ تَْمَرةٍ فاتَّقُوا النَّاِر َولَ    

     İNFAK VE YARDIMLAŞMA AHLÂKI 
     Aziz  Kardeşlerim! 
     İnfak kelimesi, sözlükte "azalmak, bitmek ve 
tükenmek" gibi anlamlara gelen n f k kökünün türemiş 
şeklidir. Bunun için,"insanın helal ve kıymetli olan 
servetini, yahut en aktif ve verimli olan gayretini Allah 
rızası için başka insanların hayrına sarf etmesine" infak 
denir. Bu harcama, insanın sahip olduğu tüm değerlerden 
yapılabilir. 
     Allah yolunda infak edebilmek için, belirli miktarda 
mala ve imkâna sahip olmak gerekirse de esas önemli 
olan, insanın infak etme inancına, bilincine ve gücüne 
sahip olmasıdır. Miktar, madde meselesidir. 
Rasûlullah (s.a.s) ne güzel buyurmuş: “Zenginlik mal 
çokluğu ile değildir, asıl zenginlik gönül 
zenginliğidir”1 
     Servetin insanı yüceltici ve hayatı iyi yönde geliştirici 
bir unsur haline gelmesi, onun "Allah yolunda infak 
edilmesi" ile gerçekleşir. İşte bunun için İslâm, infakla 
ibadetin kapsamını daha da genişletip ona hayatın 
tümünü kuşatan bir muhteva yüklemiştir.  
     Aziz Müminler! 
     Kur’an’da genellikle iyiliklerin sevabı bire on olarak 
gösterildiği halde, Allah yolunda yapılan infakın 
sevabının bire yedi yüz ve daha üstü olduğu bildirilmiştir. 
Bu da infakın Allah katındaki değerini gösterir. Şüphesiz 
infakın birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaların 
başında, infak eden kişinin başkasına karşılıksız 
yardımda bulunmanın iç huzurunu yaşaması gelir. Diğer 
taraftan infak sayesinde kişi; kibir, gurur, cimrilik ve 
bencillik gibi dinimizce yerilen kötü vasıflardan kurtulur. 
Unutmamak gerekir ki toplumda fakir-zengin ayrımı 
yerine saygı ve sevginin; kin ve nefret yerine kardeşliğin 
oluşmasının en büyük vasıtalarından birisi infaktır. 
     İnfakta dört güzellik vardır: 
1 - Allah Teâlâ, sadaka verenin malına bereket ihsan 
eyler. 
2 - Allah Teâlâ, sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. 
3- Allah Teâlâ, onun verdiği sadakayı, cehennemle 
arasında bir perde yapar. 
4 - Allah Teâlâ, belayı ve sıkıntıyı sadaka veren 
kimseden defeder. 
     Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 
“Sizden birine ölüm gelip de: ‘Rabbim, beni yakın bir 
süreye (ecele) kadar geciktirsen ben de böylece sadaka 

versem ve salihlerden olsam.’ demezden önce, size 
rızk olarak verdiklerimizden infak ediniz.” 1 
     Peygamber Efendimiz (s.a.s) de hadis-i şeriflerinde: 
"Sizden kim, bir yarım hurma ile de olsa ateşten 
korunabilirse, bunu yapsın" buyurmuştur.2 
     Kardeşlerim! 
     İnfak, sadaka ve zekât üstünlük sebebi değildir. Veren, 
alandan bir şey bekleyemez. Aksine veren alana minnet 
borçludur. Çünkü kendisini bir borçtan kurtarmış, bir 
farzı ifasına yardımcı olmuş ve ecre nail eylemiştir. Başa 
kakarak, eziyet ederek, kibirlenerek, kalp kırarak yapılan 
hayrın Allah katında hiçbir değeri yoktur. İnfak “sağ elin 
verdiğini sol el duymayacak” şekilde, fakir incitilmeden, 
naif ve nazik bir şekilde verilirse kıymetlidir. Sadakayı 
gizli vermek iyidir. Vereni kibirden alanı da hayâ 
duygusunu kayıp etmekten kurtarır. Nitekim ecdadımız 
‘Sadaka taşlarını’ bunun için düşünmüştür. Eskiden 
sadakalar sadaka taşlarına bırakılır, ihtiyacı olan da 
ihtiyacı kadar alırdı. Fazla almazdı.  

     Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 
“Ey îmân edenler! Allâh’a ve âhiret gününe 
inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse 
gibi, başa kakmak ve incitmek sûretiyle, yaptığınız 
hayırlarınızı boşa çıkarmayın! (Sadakalarınızı imhâ 
etmeyin!)Böylesinin durumu, üzerinde toprak 
bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine 
sağanak bir yağmur düştü mü, onu çırılçıplak 
bırakıverir. Onlar kazandıklarından hiçbir şeye güç 
yetiremez (elde edemez)ler. Allah, kâfirler 
topluluğuna hidayet vermez.”3  
     Değerli Kardeşlerim! 

     Sadakalar malların iyisinden olmalıdır. Elde kalan, 
satılmayan, eskitilen, alanın onurunu incitecek derecede 
eski ve değersiz eşyalar, bozulmuş gıdalar infak 
edilmemelidir. Kendimizin kabul edemeyeceği şeyler 
verilmemelidir. Ancak az giyilmiş, eskimemiş giysiler 
atılmamalı bunlar değerlendirilmelidir.  

     Mal tutkusunun ve dünyalık endişesinin çok sayıda 
insana Allah'ı unutturduğu bir zamanda yaşıyoruz. Bunun 
temel nedeni, dünyacı istek ve arzularımızın ziyadesiyle 
bizi etkisi altına almış olmasıdır. Dileyelim ki bu 
olumsuz durum, şuurlu bir infak eylemiyle ortadan 
kalksın ve insanlığın daralan ruhu en kısa zamanda 
bunalımlardan kurtulsun. 
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