
BAŞLARKEN

İnsana sınırsızca veren, ona verebilmeyi de bahşeden Allah’a hamd,
İnfakı en güzide örnekleriyle öğreten Efendimiz’e, ailesine ve ashâbına salât,
Hayatlarını infak ederek İslam’ı yayan cömert müminlere selam olsun.

Tam bir yıl önce Temmuz 2008’de vahiyle hayat bulmak konulu ilk sayısıyla yayın 
hayatına başlayan Kur’ani Hayat, Kur’an ayı ramazanı, mahşerin provası haccı, Rab-
bani eğitimi, ümmetin iftiharı Gazze’yi ve vahdetin çekirdeği İbrahimî aileyi işleyen 
sayılarıyla çıktı huzurunuza. Elinizde tuttuğunuz bu 7. sayımızda, manevi atmosferine 
girmiş olduğumuz üçaylar vesilesiyle, cimriliğin ve nifakın ilacı, küresel krizin çaresi, 
arınmanın ve âhirete yatırımın etkin bir aracı olan ‘infak’ı irdeledik.

Mustafa İslâmoğlu hocamızın kapağa konu olan başyazısıyla başlayan 7. sayımızda 
İbrahim Sarmış toplumun güvencesi, Ahmet Coşkun fakiri doyurmak, Murat Sülün 
arınmak,  Hüseyin K. Ece terbiye olmak, Mehmet Çelen dini bütün yaşamak, Abdülha-
mit Kahraman cimriliğe çare olmak açısından ele aldı ‘infak’ı. 

İlmin, malın ve duygunun paylaşıldığı bir infak yuvası olan Akabe Vakfı’nı seçtik bu kez 
söyleşi için. Genel Müdür Hasan Hafızoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Bahri Bulut’un 
ağzından dinleyeceksiniz, Akabe hareketinin yürüyüşünü.

Osman Nuri Topbaş hocaefendinin Altınoluk dergisinden kısaltarak iktibas ettiğimiz 
kıymetli makalesinden, infakın insanı nasıl cömertleştirdiğini okuyabilirsiniz. 

Ekrem Demir infak âyetlerine, Şahin Güven infak kurumlarına, Fatih Okumuş zekâtın 
ruhuna, Mehmet Birsin tüketim toplumuyla infak toplumunun yapısal farklarına mer-
cek tutuyor bu sayımızda. 

Genç kalemlerimizden Ali Koçak ‘fakr makamı’ndan sesleniyor; Özcan Gökhan bir infa-
kı hikâye ediyor; Ömer Noyan adamayı ve adanmayı öneriyor yazılarında… 

Dosya konusu dışında beğenerek okuyacağınız yazılar da bulacaksınız bu sayımızda. 
Adnan İnanç ‘imanın inzali’ni; Hayreddin Karaman hoca ‘helal sertifikasının önünde 
duran problemler’i; Cemal Şakar edebiyatın mikro-kozmik dünyasını yazdı sizler için.

Kur’an Kitaplığı’nda Nihat Temel’in ‘Kur’an’da Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak İnfak’ 
adlı eserini Ali Koçak tanıtıyor. Şiir köşemizde merhum Cahit Zarifoğlu’ndan bir seçki 
yer alıyor. Mevlana İdris çizgisiyle infakı resmediyor.

‘Okuyucu Mektupları’ bu sayımızın veda yazıları. Rabb’imiz infakı Kur’ani Hayat 
Dergisi’nden okuduktan sonra mübarek receb, şaban ve ramazan ayları boyunca haki-
katiyle yaşamayı da lutfetsin.

Eylül başında, ramazanın ortasında ‘vahiy’ konulu 8. sayımızla buluşmak niyazıyla, 
Allah’a emanet olun…
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İnfak Nifakın
Panzehiridir

B A Ş Y A Z I

İnfak Nifakın
Panzehiridir

MÜLK ALLAH’INDIR. MÜLK-

TEN İNSANIN PAYINA DÜ-

ŞEN EMANET... ZİRA İNSAN 

BU CİHANA SAHİP OLMAK 

İÇİN DEĞİL ŞAHİT OL-

MAK İÇİN GELMİŞTİR.

Servet mülkiyet değil emanettir

Kur’an’da sadece üç şey “Allah yolun-
da” (fî sebilillah) kaydı düşülerek emredi-
lir: Cihad, hicret, infak. Bu kayıt infakı bir 
yönüyle mali bir cihad kılarken, bir başka 
yönüyle metâ’dan na’îm’e hicret kılar. Metâ’ 
daim, sabit ve kâmil olmayandır. Na’îm ise 
metâ’ın tam tersine daim, sabit ve kâmil olan 
nimettir, yani cennettir. 

İnfak’ın türetildiği nefeka kökü “elden çıktı, 
bitti, tükendi” manalarına gelir. İnfak terim 
olarak “yarar veren bir şeyi ona muhtaç olan 
biriyle karşılıksız paylaşmak” manasına ge-
lir. Kelimenin geçişli (infak) olması, bir ‘öte-
ki’ olmaksızın bu ibadetin gerçekleşemeye-
ceğine işaret eder 

İnfakın farz olanına zekât adı verilir. Zekât’ın 
ilk anlamı “artma ve çoğalma”, ikinci anlamı 
“arı duru hale getirme”dir. Zekât’ın Kur’ani 
açılımı, “artmak ve arınmak için ödenmesi 
gereken bedeli ödemek” demektir. Rasyonel 
matematiğe göre 40’tan 1 çıkarsa 39, iman 
matematiğine göre 40’tan 1 çıkarsa 400 ka-
lır. Zekâtı verilen malın artışı, budanan çu-
buğun üzümündeki artışa benzer. Bu artış 
meyvenin artışıdır ve buna “bereket” adı 
verilir. İnfakın nafile olanına fıkıhta sadaka 
adı verilir. Sadaka, “doğruluk, dürüstlük, 
sadakat” demektir. Zaten sadakaya da, kişi 
Allah’ın verdiği servet emanetine “mülki-
yet” olarak değil “emanet” olarak bakıp onu 

Mustafa İSLAMOĞLU
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mülkiyeti olduğu tartışması tali bir tartış-
madır. Vahyin sahibi, servetin belli ellerde 
temerküz ederek devlete dönüşmesine razı 
değildir (Haşr 7). Yığma arzusu, insanı 
“servete sahip” değil, “servete ait” kılmıştır. 
Servete ait olanın serveti olamaz. Zira orta-
da “sahip” denilecek bir özne kalmamıştır. 
Bunun en tipik örneği Kârun’dur. Kur’an 
Kârun tipini serveti emanet değil mülkiyet 
gören kişinin akıbeti bağlamında zikreder 
(Kasas 76-84). 

Kur’an bazı mistik öğre-
tilerin ve Hind fakirizmi-
nin tutumu olan dünyayı 
ve dünyalığı günah veya 
pislik gibi görme tavrını 
da reddeder ve servette 
denge yolunu gösteren 
şu duayı talim ettirir: “Ey 
Rabbimiz! Bize bu dünya-
da da iyilik güzellik ver, 
ahirette de iyilik güzellik 
ver!” (Bakara 201).

Servet konusunda bu 
dengeli tavrı, “el kârda 
gönül yârda” özdeyişi 
ifade eder. Bu yüzden 
işin sırrına erenler: “Ya 
Rab! Elimizde çok eyle, 
gönlümüzde yok eyle!” 

diye dua ederlermiş. Buna Efendimiz’in 
“Fakr övüncümdür” hadisi ile karşı çıkıla-
bilir. Fakat “Kur’an akıldır, akıl Kur’an’dır” 
muhteşem tesbitinin sahibi olan Haris el-
Muhasibi’nin büyük öğrencisi Cüneyd’e 
(ve daha başkalarına da) atfedilen şu fakr 
tarifi, meseleyi merkezine oturtmaktadır: 
“Fakr senin hiçbir şeye sahip olmaman de-
ğil, dünyalara sahip olsan da, hiçbir şeyin 
sana sahip olmasına izin vermemendir.” 
Dünyalık, Kur’an’ın buyurduğu gibi, insa-
nın cevherini cürufundan ayıran bir ergit-
me potasıdır. Fitne, tam da bu demektir. 

paylaştığı için “sadaka” adı verilmiştir. Zira 
serveti paylaşmak, emanete sadakat, onu bi-
riktirmek ve hasislik yapmak, emanete iha-
nettir. İnfak’ın Ramazan ayına has olanına 
fıtr denilir. Fıtrat sadakası, yani zengin olsun 
olmasın, insanın “varoluş” infakı olduğu için 
bu adı almıştır. İnfak’ın sırf maldan yapılanı-
na hayr denilir. Kur’an serveti “hayr” olarak 
isimlendirir. Bu, kadim mistik öğretilerin ve 
Hind fakirizminin savunduğunun aksine, 
Kur’an’ın servete özü itibarıyla şer değil bila-
kis “hayr” olarak baktığını gösterir.

İnfakı anlamanın ve sin-
dirmenin yolu, vahyin 
inşa ettiği bir servet tasav-
vuruna sahip olmaktan 
geçer. Bu tasavvurun yas-
lanacağı akide de, tevhid 
akidesidir. “Mülk kimin-
dir?” sorusuna Kur’an’ın 
defaatle verdiği cevap 
açıktır: Mülk Allah’ındır. 
Peki, ya mülkten insanın 
payına düşene ne deme-
li? Şu bir hakikat ki, bu 
pay insana emanet olarak 
verilmiştir. Zira insan bu 
cihana sahip olmak için 
değil şahit olmak için gel-
miştir. Serveti imana şahit 
kılmak lazımdır. Bu ise, 
servete mülkiyet değil emanet gözüyle bak-
makla gerçekleşir. 

Kur’an servet konusundaki iki aşırı ucu da 
dışlar. Bunlardan birini Batı’nın “mutlak 
mülkiyet” anlayışına dayalı Kapitalizmi, öte-
kini ise Doğu’nun dünyayı bir günah sayan 
fakirizmi temsil eder. Serveti ferdin değil 
toplumun mülkü olarak gören Komünizm 
mahiyet itibarıyla Kapitalizm ile servete ba-
kışta aynı gözede buluşurlar. Buluştukları o 
göze, servetin emanet değil mülkiyet olduğu 
fikridir. Servetin bireyin mi toplumun mu 

40’TAN 1 ÇIKARSA 
RASYONEL MATE-
MATİĞE GÖRE 39, 

İMAN MATEMATİĞİ-
NE GÖRE 400 KALIR. 

ZEKÂTI VERİLEN 
MALIN ARTIŞI, BU-
DANAN ÇUBUĞUN 
ÜZÜMÜNDEKİ AR-
TIŞA BENZER VE 
BUNA “BEREKET” 

ADI VERİLİR.
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Kullukta yücelmenin (mirac) iki kanadı var-
dır: Biri kuldan Allah’a uzanan boyutu temsil 
eden namaz, diğeri kuldan kullara uzanan 
boyutu temsil eden infak. Bu çift kanat en 
güzel ifadesini Mâûn Sûresi’nde bulur. Şu 
âyet de bu hakikati ifade eder: “Namazı hak-
kını vererek kılarlar ve kendilerine verdiği-
miz rızıktan infak ederler” (Hac 35).

Nifak-infak karşıtlığı

Önce şu suali sormak ge-
rekir: Mü’mini kâfirden 
iman ayırır, ya mü’mini 
münafıktan ne ayırır?

Bu sualin Kur’an’dan 
yola çıkılarak verile-
cek en kestirme cevabı 
“infak”tır. Evet, mü’mini 
münafıktan infak ayırır. 
Garip bir tevafuktur ki, 
infak ile nifak aynı köke 
nisbet edilirler. İkisinin 
de ortak yanı mezid fiil 
olmasıdır. Farklı babla-
ra ait olsalar da, her iki 
kelimeyi buluşturan bir 
mana vardır. Her ikisi 
de, “iki ucunda iki deliği 
bulunan yeraltı geçidini” 
ifade eder. Bu yüzden 
modern Arapça’da “met-
ro” için de enfak nitelemesi kullanılmıştır. 
İnfak kelimesinde, iki dünyalığa dair lugavî 
bir işaret vardır. Adeta deliğinin biri bu dün-
yaya diğeri öbür dünyaya açılan bir tünelden 
bir şeyler göndermeyi ima eder. İnfak eden 
kimse, aslında infak ettiği şeyi sureta vermiş 
görünüyorsa da, hakikatte ahirette kendi he-
sabına göndermiş bulunmaktadır. Nifak’ta ise 
bu mana, kendisini “iki yüzlülük” olarak gös-
terir. Münafık, köstebek gibi nereden vurup 
nereden çıkacağı belli olmayan bir zararlıdır. 
Birinden girip diğerinden sıvışır. Hangisin-

den girip hangisinden çıktığını bilemezsiniz. 
Dışından İslam’a girer gibi yapar, fakat için-
den ya girmemiştir, ya da çoktan çıkmıştır.

Özetle, infak ve nifak kelimelerinin kökenleri 
aynı olmakla beraber, delalet ettikleri mana-
lar birbirine zıttır. Nifak ikiyüzlülüğün, infak 
iki dünyalılığın göstergesidir. Nifak ehli, tek 
dünyalı olduğu için infak edemez. Zira infak 
etmesi için ahirette karşılığını alacağına kal-

binin yatması gerekir. Za-
ten kalbi buna yatsa mü-
nafık olmaz. İnfak ehli ise 
iki dünyalı olduğu için 
tek yüzlüdür. Allah rızası 
için verdiklerinin zerre-
sinin zayi olmayacağına 
imanı tamdır.     

Kur’an’ın infak-nifak kar-
şıtlığını işlediği yerlerden 
biri, Tevbe Sûresi’ndeki 
38-60. âyetler arasında 
yer alan pasajdır. Bu pa-
sajda nifakın birkaç tü-
rünü ele alan âyetlerin 
hemen devamında söz 
infaka getirilir ve müna-
fıklara şöyle buyurulur: 
“De ki: İster gönüllü infak 
edin ister gönülsüz; sizden 
asla kabul edilmeyecektir. 

Çünkü siz, hepten sapık bir güruh haline geldi-
niz.” Ve devamındaki âyette münafıkların in-
faklarının kabulünün önündeki gerçek engel 
açıklanır: “Onların infaklarının kabulüne tek 
engel, Allah’a ve onun elçisine ısrarla nankör-
lük etmeleridir; onlar namaza hep üşene üşene 
katılırlar ve onlar her daim gönülsüzce hayır 
yaparlar” (Tevbe 53-54).

Tevbe Sûresi’nin 54. âyetinden anlaşılmakta-
dır ki, münafıklar asla gönüllü “infak” etme-
mektedirler. Doğrusu, infak turnusolü onla-
rın gerçek rengini ortaya çıkarmıştır. Onlar 
küfür boyasının üzerine sahte bir iman boya-

KUR’AN SERVET 
KONUSUNDAKİ İKİ 
AŞIRI UCU DA DIŞ-
LAR. KAPİTALİZM 
VE KOMÜNİZM 

SERVETİN EMANET 
DEĞİL MÜLKİYET 

OLDUĞU FİKRİNDE 
BULUŞURLAR; OYSA 
SERVETİN BİREYİN 
Mİ TOPLUMUN MU 
MÜLKİYETİ OLDU-

ĞU TARTIŞMASI TALİ 
BİR TARTIŞMADIR.
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sı sürerek mü’minleri aldatmaya çalışmakta-
dırlar. Allah ise onların küfürlerinin üzerine 
sürdükleri sahte iman boyasını infak ile sı-
yırmaktadır.

İnfak-nifak karşıtlığını en güzel işleyen sure 
Munafikûn Sûresi’dir. Adının da gösterdiği 
gibi münafıklardan bahisle başlayan sure, in-
fakı emreden bir pasajla son bulur. Bu da in-
fakın nifakın panzehiri olduğunun gösterge-
sidir. İnfak-nifak karşıtlığını aynı çarpıcılıkta 
Hadid Sûresi’nin 11-15. âyetleri arasında yer 
alan pasajda da buluyoruz.   

Faiz-infak/zekât karşıtlığı

Kur’an vahyi, infakın mü-
kellefin boynuna borç 
olan türü zekât emri ile 
faiz yasağı arasında ters 
orantılı bir ilişki kurar. 
Zira faizi yasaklayan bir 
ekonomik sistem, zekâtı 
farz kılmadan hedefledi-
ği ekonomik adaleti tesis 
edemezdi. Zira nasıl ki 
faiz yasağı tevhid keli-
mesindeki la ilahe nefyi-
ni temsil ediyorsa, zekât 
emri de tevhid kelimesin-
deki illallah isbatını tem-
sil etmektedir. Bu ikisi 
birbirinin olmazsa olmazıdır. 

Faiz yasağı sürecini ilk başlatan Âl-i İmran 
Sûresi’nin 130. âyeti Uhud savaşının ardın-
dan nazil olmuştur. Zira savaşın kaybedil-
mesinin görünmeyen sebeplerinden biri de 
faizdir. Allah Rasulü’nün yerlerinden asla 
ayrılmamaları talimatını verdiği okçuların 
kahir ekseriyetinin yerini terk etmesinde faiz 
belasının rolü bulunmaktadır. Pasajın deva-
mında müminlere, faizde, yani mallarını ar-
tırmada yarışacaklarına hayırda yarışmaları 
emredilmektedir (Âl-i İmran 133). Bunun 

ardından da infakla ilgili şu âyet gelecektir: 

“O (muttakiler) ki bollukta da darlıkta da infak 
ederler” (Âl-i İmran 134).

Darlıkta veremeyenler varlıkta hiç veremez-
ler. Faiz yasağıyla infak/zekât emrini yan 
yana zikreden pasajın mesajı açıktır: Elini-
ze fazla servet geçince onu faizle çoğaltmayı 
değil, infak ve zekâtla çoğaltmayı düşünün. 
Zira “artış” anlamına gelen riba (faiz), serve-
tin miktarını artırır fakat ruhunu, yani bere-
ketini öldürür. Diri servet sahibini sırtında 
taşırken, ölü serveti sahibi sırtında taşır. Ri-
banın aksine, köken itibarıyla “artma” anla-
mına gelen zekât görünürde malın miktarını 
azaltırsa da, hakikatte bereketini artırır.

İnfakta tedric

Kur’an, tüm diğer yü-
kümlülüklerde olduğu 
gibi, infak konusunda 
da aşamalı (tedrîcî) bir 
yol takip etti. Fakat infak 
konusundaki aşamalılık 
ilkesi, diğer konulardaki-
nin tam tersi bir süreç iz-
ledi. Namaz, oruç, cihad 
emirleri içki ve faiz yasa-
ğı gibi birçok yükümlü-
lükte azdan çoğa doğru 
bir seyir izleyen tedric 

süreci, infak konusunda tam tersine çoktan 
aza doğru bir seyir izledi. Kanaatimizce bu, 
İslam cemaatinin ilk dönemlerdeki zaruret 
durumuyla izah edilebilecek bir şeydi. Tabi 
ki buradan şu genel hükmü çıkarmak hiç de 
yanlış olmayacaktı: Şartların zorlaştığı ben-
zer dönemlerde, infakta da, zekâtta olduğu 
gibi oranlı ve sınırlı bir miktardan oransız 
ve sınırsız bir verme seferberliğine dönüle-
bilir. Bu söylediklerimizin delili ise Bakara 
Sûresi’nin 219. âyetinde mevcuttur. 

KUR’AN KADİM MİS-
TİK ÖĞRETİLERİN 
VE HİND FAKİRİZ-
MİNİN SAVUNDU-
ĞUNUN AKSİNE, 

SERVETE ÖZÜ İTİ-
BARIYLA ŞER DE-

ĞİL BİLAKİS “HAYR” 
OLARAK BAKAR.
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Bakara Sûresi’nin 3. âyetinde iman ve na-
mazın hemen ardından zikredilen infak, 
mü’minlere yeni bir mükellefiyet yüklüyor-
du. Rabbimiz, “Nelerden infak edelim?” diye 
soran mü’minlere, “Bağışlanabilen her şeyden 
(infak edin)!” buyurdu (Bakara 219). Ço-
ğunluk bu âyetteki el-afv’ı “ihtiyaçtan artan” 
ile tefsir ettiler. Bu durumda infak emri ilk 
başlarda ihtiyaçtan arda kalanı vermek anla-
mına geliyordu. Medine’deki İslam cemaati 
güçlendikçe bu yükümlülük sınırlandırıldı. 
İnfakın zorunlu olanı zekât adını aldı. Zekât 
miktarı Hz. Peygamber tarafından zaman za-
man yeniden düzenlendi. 
Hayvanlarda cinse göre 
adet üzerinden, para ve 
ticari emtiada ise oran 
üzerinden tesbit edildi. 
En sonunda 1/40 ora-
nında istikrar buldu. Bu 
kırkta bir oranı sahabe 
tarafından “hadd-i mut-
lak” veya “hadd-i a’la” 
(maksimum sınır) ola-
rak anlaşılmayıp, “hadd-i 
edna” (minimum sınır) 
olarak anlaşılmış olmalı 
ki, Hz. Ali kırkta bir ora-
nına “cimrilerin zekâtı” 
dedi. Demek ki, zekât 
oranlarının anlamı “Alt 
sınır bu, ötesi ise Allah’a olan imanınızın/gü-
veninizin derecesine kalmış” demekti. 

Esasen Kur’an’la inşa olmuş bir akla sahip 
olan Hz. Ali’nin sözünde dile gelen bu haki-
katin kaynağında da yine Kur’an vardı. Zira 
Kur’an infak konusunda mü’minlere Allah’ın 
cömertliğini hatırlatıyordu: 

“Mallarını Allah yolunda harcayanların duru-
mu, yedi başak veren ve her başakta yüz dane 
bulunan tohuma benzer. Allah dilediğine kat kat 
verir: Zira Allah (rahmetiyle) sınırsızdır, her 
şeyi tarifsiz bilendir” (Bakara 261).

Bu âyet, yürek kulağı olup gönlüyle dinleme-
yi bilene çok şey söylüyordu. İlk söylediği şey 
şu hakikatti: Allah için vermek, vermek değil 
almaktır. Bu, tıpkı Hz. İbrahim’in evladını in-
fak edişine benziyordu. O İsmail’ini göz kırp-
madan verdi, Allah ondan İsmail’ini almadı-
ğı gibi, üzerine bir de İshak koydu. Âyetin 
söylediği ikinci hakikat şuydu: Allah’ın kulun 
infakına karşılık olarak bire yedi yüz verdiğine 
iman eden kul, hep daha fazlasını vermeğe ça-
lışmalıdır. Esasen âyetteki “bire yedi yüz” ra-
kamı, “hadsiz ve hesapsız karşılık”tan kina-
yedir. Nihayet âyetin işaret ettiği son hakikat 

de şudur: Kul nihai tahlil-
de Allah’ın kendisine verdi-
ğinden verir. Kulun kendi-
si de Allah’ın mülküdür, 
emanetçisi olduğu mal 
ve mülk de. Şu takdirde, 
Allah’ın mülkü olan ku-
lun Allah’ın emaneti olan 
malından Allah için infak 
etmesi, Allah’a bir ikram 
değil, Allah’ın kula olan 
ikramıdır. İşin hakikati, 
yaptığı infak karşılığında 
kulun karşılık beklemeye 
bile hakkı yoktur. Zira in-
fak edebilme liyakatinin 
bizzat kendisi Allah’ın o 
kula verdiği bir ödüldür. 

Eğer kulun infakına Allah bire sonsuz ödül 
veriyorsa, bu o kul onu hak ettiğinden değil, 
Allah’ın sonsuz ikram ve ihsan sahibi olma-
sındandır.

İnfak ahlakı

Vahyin her emrinin bir de ahlakî boyutu 
vardır. Vahiy kula, çizdiği sınırlar içerisin-
de iman etmeyi emreder. Bu emrin karşılığı 
imandır. Fakat bir de “iman ahlakı” söz ko-
nusudur. İman eğer ahlaktan mahrum olursa 

İNSAN BU CİHANA 
SAHİP OLMAK İÇİN 
DEĞİL ŞAHİT OL-

MAK İÇİN GELMİŞ-
TİR. SERVETİ İMA-
NA ŞAHİT KILMAK 
LAZIMDIR. BU İSE 
SERVETE MÜLKİ-

YET DEĞİL EMANET 
GÖZÜYLE BAKMAK-
LA GERÇEKLEŞİR.
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“ahlaksız iman” olmuş olur. Mesela nifak bir 
iman problemi olmaktan daha çok bir “iman 
ahlakı” problemidir. Yine vahiy ilmi emreder 
ve cehaleti yerer. Fakat bir de “ilim ahlakı” 
vardır. Kul “ilim ahlakına” sahip olmadan 
ilme sahip olursa, Araf 174-175. âyetlerde 
anlatılan Bel’am tipini kendi çağında üret-
miş olur. Vahiy meşru güç ve serveti dışla-
maz. Bununla beraber, Hz. Davud ve Hz. 
Süleyman örnekleriyle “güç ahlakı” ve “ser-
vet ahlakı” konusunda bir inşa gerçekleştirir. 
Vahiy zaferi müjdeler. Fakat Nasr Sûresi’nde 
olduğu gibi aynı zamanda muhatabında/ 
öğrencisinde bir “zafer ahlakı” inşa eder. Bu 
örneklerde görüldüğü 
üzere, vahiy emrettiği her 
hususta bir de ahlak inşa 
etmiştir. İnfak da bundan 
istisna değildir. 

Kur’an bir infak ahla-
kı inşa eder. Bu konu 
Kur’an’a göre o kadar ön-
celiklidir ki, 23 yıllık pey-
gamberlik sürecinin daha 
ilk inen üçüncü pasajı 
olan Müddessir Sûresi’nin 
6. âyetinde şöyle buyurur: 
“İyilik yapmayı kazanç ka-
pısı haline getirme!” veya 
“Allah için yaptığın iyiliği 
çok görme!” Bu nehiy, “infak ahlakına” dair bir 
nehiydir. Âyette geçen el-mennu, yardım ede-
nin yardım alana iyiliğini hatırlatması, bir tür 
baş kakıncı yapmasıdır. Hasan Basri, âyetin 
istiksar’ı yasakladığını söylemiştir. İstiksar, 
“daha fazlasını elde edeceği beklentisiyle ver-
mek”; kaz gelecek yerden tavuğu esirgememek-
tir. Bu tutum infak ahlakına aykırıdır, zira 
gerçekte mülkün tamamı Allah’ındır ve buna 
kulun kendisi de dâhildir. Dolayısıyla kulun 
vermesi, hakiki değil mecazi anlamda bir 
vermedir. Hakikatte veren de Allah’tır, ver-
diren de. Veren kul, kendisine vermeyi nasip 
ettiği için Allah’a şükür borçludur.

İnfak ahlakını derli toplu işleyen Kur’an pa-
sajlarının başında Bakara 261-274. âyetleri 
gelir. Bakara 262 ve 263. âyetler, infakı an-
lamlı kılanın ancak “infak ahlakı” olduğunu 
şöyle beyan eder:

“Mallarını Allah yolunda infak edip de, sonra 
infak ettiklerini başa kakıp gönül incitmeye kal-
kışmayanlar, ödüllerini yalnızca Rabb’leri ka-
tında alacaklardır. Artık onlar gelecekten endişe 
duymayacaklar, geçmişten dolayı mahzun ol-
mayacaklar. Gönül yapan hoş bir söz ve rahmet 
dileme, arkasından incitmenin geldiği bir yar-
dımdan daha hayırlıdır. Ve Allah kendi kendine 

yetendir, cezalandırmadan 
önce fırsat tanıyandır.”

Demek ki, infak edip 
başa kakanlar ödülden 
mahrum kalacaklardır. 
Bunun manası ise açık-
tır: İnfak ehli olup infak 
ahlakından mahrum ol-
mayanlar, yani karşılığını 
almak için iyilik yapmak 
yerine iyilik yapmayı 
kendisine verilmiş en 
büyük ikram bilenler, 
Kerîm olan Allah’tan 
fazladan bir ödül ala-
caklardır. Devamındaki 
âyet ise, “İnfak edip de 

ardından inciteceksen, yani deyimsel ifade-
siyle “kaşığıyla verip sapıyla gözünü çıkara-
caksan”, bırak yapma!” der gibidir.

Bu âyetlerin ardından, yine infak ahlakına 
dair âyetler sıralanır:

“Siz ey iman edenler! İnsanlara gösteriş için ma-
lını harcayan, Allah’a ve ahiret gününe de inan-
mayan kimse gibi başa kakarak ve gönül incite-
rek yardımlarınızın sonucunu iptal etmeyiniz! O 
kişinin hali, üzerinde biraz toprak bulunan bir 
kayaya benzer: bir sağanak yağar, onu cascav-
lak bırakıverir. İşte bu gibilerin yaptıklarından 

YIĞMA ARZUSU, 
İNSANI “SERVETE 

SAHİP” DEĞİL, “SER-
VETE AİT” KILMIŞ-
TIR. SERVETE AİT 
OLANIN SERVETİ 

OLAMAZ. ZİRA OR-
TADA “SAHİP” DE-

NİLECEK BİR ÖZNE 
KALMAMIŞTIR.
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hiçbir kazançları olmaz. Zira Allah kâfir/nan-
kör bir topluma asla rehberliğini bahşetmez” 
(Bakara 264).

Sonunda başa kakılan ve gönül incitilen bir 
yardım, Allah adına değil, gösteriş için yapı-
lan bir yardımdır. Böyle bir eylem daha de-
rinlerde olan bir probleme delalet eder ki, o 
problemin adı “Allah tasavvuru problemi”dir. 
Allah’ın gördüğüne yürekten inanan birinin 
sırf başkaları görsün diye iyilik yapması, o 
iyiliğin dayandığı ahlaki dinamikleri tahrip 
eder. Ahlaki olandan hareketle yapılmamış 
bir iyilik, sonuçta gerçek bir iyilik değil, iyi-
lik kisvesi altına saklanmış bir aldatış ve al-
danıştır. “Ne gibi?” sorusuna cevabı âyet veri-
yor: “Üzeri ince bir toprak 
tabakasıyla örtülmüş bir 
kaya gibi.” Yağan rahmet, 
üzerini ince bir toprak-
la örtmüş kayada bitki 
bitirmez, sadece onun 
maskesini sıyırır. Esasen 
tohum saçan için bu da 
bir rahmettir. Hiç değilse 
tohumunu kayalara sa-
çarak zayi etmez. Fakat 
kendisi infak ahlakından 
yoksun olduğu halde in-
fak etmeye kalkan kişi, 
bu haliyle topraktan bir 
maske altına saklanan kaya durumuna düş-
müştür. Yani infakı nifakına panzehir olacak 
yerde, perde olmuştur. İşte Bakara 264. âyet 
bu hakikati beyan etmektedir. Bunun de-
vamında yer alan 265. âyet ise, oradakinin 
tersine, infakını sırf Allah rızası için yapan 
kimsenin durumunu tasvir etmekte ve böyle 
birini “verimli bir bahçeye” benzetmektedir.

İnfak ahlakıyla ilgili bu pasajın içerisinde 
yer alan 267. âyet infak ahlakından mahrum 
olmanın bir başka boyutunu ele almaktadır: 
Sahip olduğunun en kötüsünü vermek. Bu bir 
“Kabil kompleksi”dir. Kur’an’ın naklettiği 

Âdem’in iki oğlu kıssa-meselinde, Habil sa-
hip olduğunun en iyisini Allah’a kurban su-
narak onun rızasını celbetmiş, Kabil ise sahip 
olduğunun en kötüsünü Allah’a kurban su-
narak Allah’ın gazabını celbetmiştir. Habil’in 
kurbanı onu Allah’a yaklaştırırken, Kabil’in 
kurbanı onu Allah’tan uzaklaştırmıştır (Ma-
ide 27-30). Burada sorun infak etmekten 
mahrum olmak değil, infak ahlakından mah-
rum olmaktır. Bunun neticesinde Kabil kar-
deşini kıskanmış, o kıskançlık da onu kardeş 
katili olmaya götürmüştür. Bu lanetli süreci 
başlatan unsur, yaygın kanaatte olduğu gibi 
kıskançlık değil, onun da arkasında yatan 
“dünya sevgisi”dir. Hz. Peygamber’in “Dün-

ya sevgisi tüm kötülük-
lerin başıdır” muhteşem 
tesbitini, bu olay ışığın-
da anlamak icap eder. 
Dünya sevgisi, insanın 
manevi direnç sistemin-
de zaafa yol açar. Bu zaaf 
artık Şeytan’ın üzerinde 
çalışabileceği ve insanın 
aleyhine kullanabileceği 
manevi bir “virüs”e dönü-
şebilir. O virüs, açlık kor-
kusudur. Aç olanı bir ek-
mek doyurur, fakat açlık 
korkusu çekeni dünyanın 
tüm fırınları doyuramaz. 

Bakın infak ahlakıyla ilgili pasajın içerisinde 
yer alan şu âyet, bu hakikati nasıl dile getiri-
yor: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cim-
riliği telkin eder. Allah ise size katından bir bağış 
ve daha fazlasını vaad eder” (Bakara 268).

İnfakın açıktan veya gizli yapılması mese-
lesi de bir infak ahlakı meselesidir. İnfakın 
açıktan yapılması infak ahlakındaki bir zaafa 
delalet etmez. Yeter ki bu isteğin arkasında 
görünme ve gösterme tutkusu yatmasın. Fa-
kat gizli olması, Allah’ın daha hoşuna gider. 
İşte infak ahlakıyla ilgili pasajın sonlarında 
yer alan şu âyet bu hakikati dile getirir: “Eğer 

ALLAH’IN MÜL-
KÜ OLAN KULUN 

ALLAH’IN EMANETİ 
OLAN MALINDAN 
ALLAH İÇİN İNFAK 
ETMESİ, ALLAH’A 
BİR İKRAM DEĞİL, 

ALLAH’IN ONA 
BİR İKRAMIDIR. 
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yardımları açıktan yaparsanız, o da hoş. Yok eğer 
onu ihtiyaç sahiplerine gizlice verirseniz, işte bu 
sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir 
kısmına kefaret olur. Zira Allah yaptıklarınızın 
tümünden haberdardır” (Bakara 271). 

Bu âyetin ardından gelen âyet şöyle başlar: 
“(Ey Peygamber!) İnsanların hidâyeti senin 
elinde değildir; lâkin Allah isteyenin hidâyetini 
diler” (Bakara 272). Âyetin hem önü, hem 
arkası, hem de bu cümlelerden sonrası infak 
ahlakıyla ilgilidir. Dolayısıyla arada yer alan 
bu cümlelerin de pasajın konusuyla doğru-
dan bir irtibatı olması lazım gelir. Peki, nedir 
bu irtibat? Nüzûl sebebini göz önüne aldı-
ğımızda, ortaya, âyetin bu kısmıyla ilgili şu 
çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Yoksula yardım o 
kadar hasbi ve o denli karşılık beklentisi ol-
madan yapılmalıdır ki, değil kişisel menfaat 
ve minnet altına alma, onu sapık bulduğu-
nuz inanç ve düşünce dünyasına müdahale 
için bir araç olarak dahi kullanmamalısınız. 
Neden mi? Nedeni âyette: Çünkü hidayet 
Allah’tandır. Hidayet kişinin kendisine iyilik 
yapanın hatırı için onun istediği yola girmek 
değil; hakkın hatırına, kişinin özgür irade-
siyle Allah’a teslim olmasıdır. 

Zaten âyetin devamında infak ve infak ahla-
kıyla ilgili tüm emir ve nehiylerin maksadu’l-
makasıdını veren muhteşem cümleler gelir: 
“Hayır için harcadığınız herhangi bir şey kendi 
yararınızadır (Bundan çıkarı olan Allah değil 
sizsiniz); yeter ki Allah’ı kazanmak için harca-
yın!” (Bakara 273). Allah’ı kazanan neyi kay-
beder, Allah’ı kaybeden neyi kazanır?

Kur’an infakın sahibini cennete götüren bir 
yol, cimriliğin de sahibini cehenneme götü-
ren bir yol olduğunu şu âyetlerle îmâ eder:

“Her kim (Allah için) karşılıksız verir ve Allah’a 
muhtaç olduğunun bilinciyle hareket eder ve 
daha güzeliyle ödüllendirileceğine inanırsa; işte 
ona rahatlık ve mutluluğun zirvesine giden yolu 
kolaylaştırırız. Kim de cimrilik yapar ve kendi 

kendine yettiğini zanneder, En Güzel’in (vahyi-
ni) yalanlarsa; işte ona da zorluk ve felaketin en 
dibine giden yolu kolaylaştırırız.” (Leyl 5-10)

Bu âyetlerin yer aldığı Leyl Sûresi Mekke’de, 
peygamberliğin ilk yıllarında inmiştir. Fakat 
sahabe bu âyetlerle Medine’de olan bir olay 
arasında ilişki kurmuştur. Bu, sahabe nesli-
nin, vahyi sürekli nazil olmaya devam eden 
bir hitap olarak gördüğünün ifadesidir. İşte 
İbn Abbas’tan bu âyetlerle irtibat kurularak 
nakledilen ibretlik bir infak rivayeti: 

“Ensar’dan birinin hurması, yetimleri olan 
yoksul komşunun bahçesine ağmaktadır. Bu 
dallardan dökülen hurmaları komşu evin ço-
cukları yemektedirler. Bahçe sahibi bir gün 
hışımla gelir, toplanmış hurmaları alır ve ço-
cukları döver. Olay Allah Rasulü’ne intikal 
edince bahçe sahibini çağırtır ve o ağacın 
meyvesini vakfetmesi durumunda kendisine 
Allah’tan ahirette bir bahçe vermesi için dua 
edeceğini vaat eder. Sonuçta servete sahip 
değil servete ait olduğu anlaşılan adam bu 
muhteşem fırsatı teper. Bu olayı duyan Uhud 
gazisi Sabit b. Dahdah el-Belevi iki gözü iki 
çeşme Allah Rasulü’ne gelerek “Duanın ay-
nısı benim için de geçerli mi?” diye sorar ve 
Medine’nin en değerli hurmalıklarından olan 
bahçesine karşılık o ağacı alarak vakfeder” 
(İbn Ebi Hatim).

Rivayetin bir varyantında, infaktan kaçınan 
adam “münafıklardan biri” olarak değerlen-
dirilmiştir. Bu da ilk nesillerin tasavvurunda-
ki infak-nifak karşıtlığını gösterir. 

Sözün özü: İnfak nifakın panzehiridir. 
Rabb’im bizleri nifaka karşı infak aşısı yaptı-
ran münfikîn’den eylesin. Âmin. ■
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İnfak Toplumun
Güvencesidir

nfak, kişinin sahip olduğu mal, bilgi, 
emek gibi değerleri başkalarıyla pay-

laşması demektir. Kültürümüzde daha çok 
başkalarına mali yardımda bulunmak anla-
mında kullanılmıştır.

İnfak, Allah’ın Verdiğinden Yapılmaktadır

Yüce Allah, bütün zenginlikleriyle tabiatı 
herkesin yararlanması için musahhar kıl-
mıştır. İnsanlar imkân ve emeklerine göre 
tabiattaki zenginliklerden kazanır ve yarar-
lanırlar. Bu anlamda mülkün sahibi yüce 
Allah’tır. Onun için örneğin, “Onlara rızık 
olarak verdiklerimizden infak ederler” (Bakara 
2/3), “Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-
veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kı-
yamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan 
hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr eden-
ler elbette zalimlerdir” (Bakara 2/254) gibi 
âyetlerde belirtildiği gibi, kişilerin tabiattan 
kazandıkları bütün şeyler, kendilerinin ya-
rattığı yahut var ettiği şeyler değil, Allah’ın 
onlara verdiği şeylerdir.

Onun için evren üzerinde otorite ve 
hâkimiyet anlamında mülk Allah’ın oldu-
ğu gibi, mal ve servet anlamında da mülk 
Allah’ındır. Çünkü her şeyin yaratıcısı ve 
sahibi odur. 

“Yerin, göklerin ve ikisi arasındakilerin mül-
kü Allah’ındır, dönüş onadır” (Maide 5/18). 

İ N C E L E M E

İnfak Toplumun
Güvencesidir

EVREN ÜZERİNDE OTORİTE 

VE HÂKİMİYET ANLAMINDA 

MÜLK ALLAH’IN OLDUĞU 

GİBİ, MAL VE SERVET 

ANLAMINDA DA MÜLK 

ALLAH’INDIR. ÇÜNKÜ 

HER ŞEYİN YARATICISI 

VE SAHİBİ ODUR. 

İİbrahim SARMIŞ

Prof.Dr., Arap Dili ve Edebiyatı 
emekli öğretim üyesi
ibrahimsarmis@yahoo.com.tr
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“Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülki-
yeti Allah’ındır, O, her şeye hakkıyle kadirdir” 
(Maide 5/120). “Hamd, gökleri ve yeri yara-
tan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a 
mahsustur. Buna karşın kâfirler başka şeyleri 
Rablerine denk tutuyorlar” (Enam 6/1).

Yüce Allah’ın yarattığı ve insanların yarar-
lanmasına sunduğu bu mülk, bireyler kaza-
nıp özel mülkiyet olarak ellerine geçirmeden 
önce ilke olarak toplumun ortak mülkiyetidir 
ve herkes onda ortak olup yararlanma hak-
kına sahiptir. İnsanlar yasal ölçüler içinde bu 
mülkten emek, imkân ve becerileri oranında 
yararlanır ve özel mülkiyet edinirler. Tıpkı 
herkesin ortak mülkü olan bir denizden şah-
sına aldığı bir kova suyun onun özel mülkü/
mülkiyeti olduğu gibi, 
tabiattaki zenginliklerden 
kişiler de yasal/meşru 
kurallar çerçevesinde ya-
rarlanarak özel mülkiyet 
edinirler. Bu artık onla-
rın özel mülkü/mülkiyeti 
olup dokunulmazdır. İn-
fak edecek kişilerin servet-
lerini kimin mülkünden 
kazandıklarını bilmemiz 
açısından İslam’a göre ki-
şilerin mülkiyetinin bu 
şekilde oluştuğunu bilme-
miz gerekir. 

İslama göre bu özel mülkiyete birtakım yü-
kümlülükler düşmektedir ki zekâttan sonra 
en önemlisi infaktır. Onun için infak ederken 
kişiler, yoktan var ettikleri ve mülk yaptıkla-
rı servetten değil, Allah’ın yarattığı ve herke-
sin ortak yararlanmasına sunduğu tabiattaki 
zenginliklerden kazandıkları şeylerden har-
cama yaptıkları bilinciyle infak etmeleri ge-
rekir. Aksi halde, yaratanı ve mülkün sahibi-
ni unutarak sadece kendi emekleriyle sahip 
oldukları boyutunu göz önünde bulundurur 
ve bundan dolayı infak edip etmemeyi kendi 
keyiflerine göre düşünürlerse, “…Allah sana 
ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Yeryüzünde boz-

gunculuk çıkarma. Şüphesiz Allah bozguncuları 
sevmez” (Kasas 28/77) diyenlere, Karun’un 
“O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi saye-
sinde verildi” (Kasas 28/78) dediği gibi yap-
mış ve Karunlaşmış olurlar.

İnfak etmek, keyfe bağlı bir iş değil, farz bir 
ibadettir

Bilindiği gibi malın üzerindeki en büyük 
yükümlülük, İslam’ın üzerinde kurulduğu 
beş temelden biri olan zekâttır. Zekâtın mal-
lardan hangi oranlarda alınacağı ve nerele-
re harcanacağı belirlenmişken, (bkz. Tevbe 
9/60) daha genel bir kavram olarak infakın 
miktarı, zamanı ve harcama yeri sınırlandı-

rılmış değildir. Sadaka 
isteyen bir dilenciye ya-
pılacak yardımdan, “Al-

lah yolunda infak edin ve 
kendi ellerinizle kendinizi 
tehlikeye atmayın” (Bakara 
2/195) âyetinde belirtil-
diği üzere Hz.Peygamber 
zamanındaki gibi hazır 
askeri, silahı, araç gereci, 
bütçesi vd. unsurları belli 
olmayan ordu donanımı 
ve savaşmak için yapıla-
cak her türlü harcamaya 

kadar bütün harcama şekillerini kapsar. İn-
fak etmek, yapılıp yapılmaması kişilerin zev-
kine veya keyfine bırakılan bir iş değil, gücü 
olanlar üzerine farz bir ibadettir. 

“Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alış-veriş, 
dostluk ve şefaatin bulunmadığı kıyamet günü 
gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır 
yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler el-
bette zalimlerdir” (Bakara 2/254).

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden 
ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan 
hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yum-
madan alamayacağınız kötü malı, hayır diye 
vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, 
övgüye lâyıktır” (Bakara 2/267).

İNSANLAR ALLAH’IN 
YARATTIĞI VE İSTİFA-

DEYE SUNDUĞU ORTAK 
MÜLKİYETTEN, YASAL 

ÖLÇÜLER İÇİNDE EMEK, 
İMKÂN VE BECERİLE-

Rİ ORANINDA YARAR-
LANIR VE ÖZEL MÜL-

KİYET EDİNİRLER.
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“İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dos-
doğru kılsınlar, kendisinde ne alış-veriş, ne de 
dostluk bulunan bir gün gelmeden önce, kendile-
rine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli-açık 
harcasınlar” (İbrahim 14/31).

İnfak müminlerin olmazsa olmaz nitelikle-
rinden biridir. (bkz. Bakara 3, 262, Ra’d 22, 
Fatır 29, Hadid 7 vd).

Mazi, muzari, emir her kipte belirtildiği bir-
çok âyetin yanında, kimi vaizler haksızlık-
lara, baskılara, zulümlere, adaletsizliklere, 
ayrımcılıklara, bozgunculuklara ve bütün 
şekilleriyle kötülüklere sözlü veya fiili ola-
rak tepki göstererek kişilerin kendi elleriyle 
başlarına iş açmamaları veya başlarını belaya 
sokmamaları anlamında 
bir emniyet sübab yahut 
koruyucu olarak bağla-
mının dışında kullansalar 
da, gerçekte “Allah yolunda 
infak edin ve kendi elleriniz-
le kendinizi tehlikeye atma-
yın” (Bakara 2/195) âyeti 
infakla ilgili olup tek başı-
na infakın ne kadar gerekli 
ve önemli olduğunu gös-
termeye yeterlidir. Çünkü 
âyet, düşmanın saldırıları 
ve müminleri dinlerinden döndürme baskı 
ve zulmüne karşı Müslümanların savaşma-
sını öngören Bakara/190-195 âyetleri bağla-
mında geçmekte ve konusu kişileri sıcaktan, 
soğuktan, trafik kazalarından, domuz gribin-
den, statükonun hoşuna gitmeyecek söz ve 
eylemlerden sakındırmak yahut pasifize et-
mek değil, düşmana karşı mücadele etmek 
ve savaşmak için Allah yolunda malı infak et-
mektir. Çünkü inanmış insanları dinlerinden 
döndürüp kâfir yapmaya çalışan yahut müs-
lümanlara saldıran düşmana karşı savaşacak 
gücü hazırlamak için gerekli infakı/harcama-
yı yapmamak birey ve toplum olarak insanın 
kendi elleriyle kendisini tehlikeye atmasının 
başında gelir. Gerçekten inanan insanların 
din ve inanç özgürlüğünü sağlayacak ve düş-

manın saldırılarından koruyacak bir orduyu 
oluşturmak ve donatmak için harcama yap-
mamak/infak etmemek, düşmanın saldırısı 
karşısında dinin de, mal ve canın da ortadan 
kalkması sonucunu doğurur. Bu da en büyük 
tehlikedir. Onun için infak etmek, kişilerin 
zevkine kalmış bir iş değil, farz bir ibadettir.

İnfak, İnanç, Kültür ve Medeniyet İşidir

Belirttiğimiz gibi infak etmek, Allah’ın emri 
olarak inancın gereğidir. Bu inanç İslam kül-
tür ve medeniyetinin ruh dokusu, dünya-
ahiret anlayışı, hayat felsefesi, sosyal ilişki-
si ve insan anlayışının temelini oluşturur. 

Onun için infak anlayışı, 
bir kültür ve medeniyet 
anlayışıdır. Dünya haya-

tının yanında ahiret haya-
tının varlığına, onun daha 
kalıcı ve önemli olduğu-
na, oradaki kurtuluşun 
veya mutluluğun burada 
Allah’ın öğretilerine uy-
gun olarak hazırlık veya 
yatırım yapmaktan geç-
tiğine inanan, bunun da 
insana iyilik demek olan 
infaktan geçtiğini kabul 

eden bir insanın sahip olduğu inanç, kültür 
ve medeniyet işidir. Bu kültür ve medeniyet 
tarih içinde bireysel hayır işlerinin yanında, 
aşevinden darulücezeye, çocuk yuvasından 
okula, vakıf çeşitlerinden hastaneye ve ordu 
donatmaya kadar hayır hizmetlerinin gerçek-
leştirildiği bütün çeşitleriyle hayır kurumla-
rının oluşmasını sağlamıştır. Bütün bunların 
beslendiği ve yaşatıldığı kaynak infak inancı 
ve kültürüdür. Kültür ve medeniyet tarihçisi 
değilim ama yönetimin bozukluğundan, eşit-
liğin, hak ve hürriyetlerin ihlaline kadar bü-
tün olumsuzluklarına rağmen infak inancı ve 
kültürünün dokuduğu İslam medeniyetiyle 
bu alanda başka bir medeniyetin boy ölçü-
şeceğini sanmıyorum. En azından tarihinde 

ZEKÂTIN MALLARDAN 

HANGİ ORANLARDA ALI-

NACAĞI VE NERELERE 

HARCANACAĞI BELİR-

LENMİŞKEN, İNFAKIN 

MİKTARI, ZAMANI VE 

HARCAMA YERİ SINIR-

LANDIRILMIŞ DEĞİLDİR.



18

veya pratiğinde İslam medeniyeti kadar infa-
kı yansıtan eserler ve uygulamalar olsa bile, 
başka bir medeniyetin kutsal kitabında infa-
kın bu kadar önemsendiği ve topluma boya-
sının vurulması gerektiğinin vurgulandığını 
bilmiyorum. Onun için İslam inanç, kültür 
ve medeniyetinin ayırıcı niteliklerinden biri 
de infak anlayışıyla dokunmuş olmasıdır.

İnfak, Toplumun Güvencesidir

Toplumun selamleti ve devamı iyi ilişkilerle 
mümkündür. İyi ilişkilerin başında, muha-
taptan maddi bir karşılık beklemeden gö-
nülden yapılan yardım 
ve paylaşım gelir. Dikkat 
edilirse Kur’an’da infakın 
hep fi sebilillah/Allah için, 
Allah yolunda yapılması 
gerektiği belirtilir. Çünkü 
Allah için veya Allah yo-
lunda yapılmayan infak 
Allah’ın rızasını kazandır-
maz ve yapana ahirette bir 
yarar sağlamaz. Nitekim 
kâfirler de hayatta pek 
çok iyi işler yapar veya 
başkalarına yardımlarda 
bulunurlar, ama Allah için, rızasını kazana-
rak ahirette kurtulmak için yapılmadığından 
yaptıkları iyilikler veya işledikleri ameller 
heba olup gider.

“İşledikleri bütün amelleri alır, toz duman ede-
riz/değersiz kılarız” (Furkan 25/23). “Onların 
amelleri hem dünyada hem ahirette boşa gitmiş-
tir” (Bakara 2/217; Âl-i İmran 3/22 vd).

Onun için yüce Allah, karşılığını mupatap 
kişilerden bekleyerek başa kakma, aşağıla-
ma, dedikodusunu yapma, ondan karşılığını 
bekleme gibi nedenlerle yapılan infakın boşa 
götürülmemesini ister (Bakara 2/264).

Yapılan infakı şu veya bu şekilde boşa götüre-
cek şeylerden kaçınmak gerektiği gibi, kişile-
rin kendileri için sevdiği ve alırken iğrenme-

den alabilecekleri şeylerden infak etmedikçe 
hayır işlemiş olmayacakları da belirtilir.

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden 
ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan 
infak edin/hayra harcayın. Size verilse, gözünü-
zü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır 
diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zen-
gindir, övgüye lâyıktır” (Bakara 2/267).

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcama-
dıkça iyilik işlemiş olamazsınız. Her ne har-
carsanız, Allah onu hakkıyla bilir” (Âl-i İmran 
3/92).

İnfak, bireylerin birbirlerini sevmesini, kar-
şılıklı sorumluluk bilin-
ciyle hareket etmesini, 

bir vücudun organları gibi 
yardımlaşma ve dayanış-
ma içinde olmasını, iyilik 
ve insanlık duygularının 
gelişmesini, birbirlerini 
koruyup kollamasını sağ-
lar. Bütün bunların ortak 
paydası olarak sevinçte ve 
tasada paylaşmayı sağlar. 
Paylaşmayı bilmeyen ya-
hut ahlak olarak yaşama-
yan bir toplumda bencil-

lik, cimrilik, egoizm, hırs, başkalarına karşı 
duyarsızlık, mal ve servetle üstünlük kurma, 
başkalarına tahakkum etme, malı hayatın he-
defi ve amacı yapma, dünyevileşme/seküler-
leşme, ahiret hayatını göz ardı etme, kısaca 
Karunlaşma gibi hastalıklar meydana gelir 
ve bunlar sosyal hayatı çürütür. İnfak bütün 
bu hastalıklara karşı panzehir olduğu gibi, 
paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, huzur 
ve refah sağlama, acıları dindirme erdemle-
rini kazandırır ve geliştirir. Çünkü paylaşma 
ve ihtiyacı giderme olduğu zaman insanlar 
birbirlerini daha çok sever, birbirine saygı 
gösterir, birbirini koruyup kollar, birbirine 
güvenir, iyilik ve güzellikler üzerinde, yani 
takva üzerinde yardımlaşırlar. İnfak bireyle-
rin birbirini kıskanmasını, elindeki servete 

TOPLUMUN SELAMLETİ 
VE DEVAMI İYİ İLİŞKİ-
LERLE MÜMKÜNDÜR. 
İYİ İLİŞKİLERİN BA-

ŞINDA, MUHATAPTAN 
MADDİ BİR KARŞILIK 

BEKLEMEDEN GÖNÜL-
DEN YAPILAN YARDIM 

VE PAYLAŞIM GELİR.
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göz dikmesini, sahibine karşı kin ve nefret 
duyguları beslemesini ve servetinin yok ol-
masını önler, sosyal ayrışma ve kamplaşma-
ya, çatışmaya ve toplumun altını üstüne ge-
tirmeye meydan vermez. 

Paylaşım olmayan yerde kıskançlık, nefret 
ve düşmanlığın yol açtığı sınıf bilinci oluşur 
ve servet sahiplerine karşı kin, nefret ve düş-
manlık zamanla örgütlü hale gelerek sosyal 
patlamalara, ayaklanma ve devrimlere yol 
açar. Kapitalizmin sekülerizmine, bencilliği-
ne ve acımasızlığına karşı zamanla sosyalizm 
ve komünizmin ortaya çıkıp devrim yaptığı 
gibi bunların acımasızlık ve haksızlıklarına 
karşı da zamanla kapitalizm ortaya çıkarar 
ve devrim yapar. Bu sü-
recin tez-antitez şeklinde 
işlediği bilinmektedir. Ay-
rışma, sınıflaşma ve sosyal 
patlamaların servetin be-
lirli ellerde toplanmasına 
(bkz. Haşr 59/7) ve sahip-
lerinin toplumda bozgun-
culuk çıkarmasına karşı 
tepki olarak meydana gel-
diği bir gerçektir. Karun’a 
insanların “Allah sana ver-
diği gibi sen de ver, yeryüzünde bozculuk çıkar-
ma” (Kasas 28/77) demesinin sebebi budur. 
Birbirinin tez-antitezi olan Kapitalizmin ve 
Komünizmin serüveni araştırıldığında ikisi-
nin de bu sürecin ürünü oldukları görülür. 
Onun için yüce Allah bu sürecin ülkeleri he-
lake götürdüğünü belirterek şöyle buyurur:

“Bir ülkeyi helâk etmek istediğimizde, o ülkenin 
zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşılarına emre-
deriz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o 
ülke, helâke müstahak olur, biz de orayı yerlebir 
ederiz” (İsra 17/16). 

Yani ülkede sahip oldukları zenginliği iyilik 
ve ıslah etmek için değil, acımasızlık, ada-
letsizlik, haksızlık, ahlaksızlık, ayrımcılık, 
zorbalık, ayrımcılık, vd. kötülükler için gö-
revlendirilmiş/kendilerine emredilmiş gibi 

kullanarak ifsad ettikleri toplum sünnetullah 
gereği çok geçmeden yıkılır.

“Allah, bir ülkeyi örnek verdi: Bu ülke güvenli, 
huzurlu idi; ona rızkı her yerden bol bol gelir-
di. Sonra onlar Allah’ın nimetlerine karşı nan-
körlük ettiler. Allah da onlara, yaptıklarından 
ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı” (Nahl 
16/112).

“Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk 
etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra ora-
larda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris 
olmuşuzdur” (Kasas 28/58).

Allah’ın öğretilerini ölçü yapmayan, inanç, 
ahlak ve uygulamalarını, sosyal ilişkilerini 

bunlara göre düzenleme-
yen toplumlarda amaç 
için meşru-gayri meşru 

ayırımı yapmayan birta-
kım insanlar,  haklı haksız 
yollarla servet sahibi olur-
lar. Yardımlaşma, daya-
nışma, ihtiyacı giderme, 
elinden tutup kaldırma, iş 
ve aş sahibi yapma, oku-
tup yetiştirme, iyilik ve 
güzellikleri yayma, gibi 
duygularla paylaşrak ser-

veti kullanmadıklarından her türlü olumsuz-
luğun tohumlarını eker ve kötülüğe ortam 
hazırlarlar. Malı ve serveti bencil çıkarları ve 
hevesleri tatmin etme, başkalarına hava atma 
ve üstünlük kurma, bunun için de toplum 
düzeninin ve hukuk sisteminin çıkarlarına 
hizmet edecek şekilde oluşmasını sağlama, 
gibi her şeyi çıkar çarklarına hizmet edecek 
şekilde ayarlama yoluna giderler. 

Merhum Seyyid Kutub’un, toplumda sos-
yal adalet, sosyal refah, fırsat eşitliği, ahlak 
ve yardımlaşma sağlanmadan bir ülkeye de-
mokrasi gelse bile, karınlarını doyurmak için 
çöp bidonlarından topladıkları yemek artık-
larındaki kurtçukların barsaklarını kemirdiği 
yığınla insanın yaşadığı bir ülkede ekonomik 
gücü ve sosyal nüfuzu ellerinde bulunduran-

İNFAK BİREYLERİN BİR-

BİRİNİ KISKANMASINI, 

SERVET SAHİBİNE KARŞI 

KİN VE NEFRET DUY-

GULARI BESLENMESİ-

Nİ, SOSYAL AYRIŞMA VE 

ÇATIŞMAYI ENGELLER.
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ların yapacakları küçük bir maddi fedakârlık 
yahut verecekleri bir rüşvetle hepsinin oy-
larını alarak parlamentoya seçileceklerini 
ve yasaları kendi çarklarını koruyarak her 
seçimde tekrar tekrar seçilmelerini sağlaya-
cak şekilde oluşturacaklarını söyleyerek de-
mokrasinin işe yaramayacağını belirttiği gibi, 
bu şımarık zenginler servetleriyle har vurup 
harman savurunca toplumu ayakta tutan 
bütün değerler dumura uğrayıp işe yaramaz 
olur. Yüce Allah bu gerçeği Karun örneğinde 
çok güzel tasvir eder (bkz. Kasas 28/76-83).

Âhireti gözardı eden, eline geçirdiği mal ve 
imkânları kendisi yaratmış gibi her şeyi ken-
dinden bilen veya düşünen, malı ve serveti 
toplumda ahlak ve fazi-
letin, iyilik ve yardım-
laşmanın, dayanışma ve 
paylaşmanın hâkim ol-
ması için değil, şımararak 
onunla hırsını, egosunu, 
zevkini, şehvetini tat-
min etmek, başkalarına 
hava atmak, üstünlük ve 
tahakkum kurmak, sö-
mürmek, ahlaksızlığı ve 
kötülüğü yayayarak boz-
gunculuk yapmak için 
kullananların egemen 
olduğu toplum, Karun ve Firavun toplumu 
gibi içten içe çürür, çatlar ve gerek içeriden 
ezilen tabanın başkaldırmasıyla, gerekse dı-
şarıdan düşmanın bir darbesi ile yıkılır gi-
der. Yukarıda verdiğimiz İsra/16, Nahl/112, 
Kasas/58 âyetlerinde olsun, Karun’nun ve 
Firavun toplumunun durumunu ve akitebi-
ni anlatan âyetlerde olsun anlatılan ve tasvir 
edilen gerçek budur. Yüce Allah bunu helak 
etmek ifadesiyle belirtir. Geçmişte ve çağı-
mızda Karun gibi halkına karşı tağutlaşan bu 
şımarıkların toplumlarını nasıl helake götür-
düklerini Kur’an çokça anlatır.  

 “Yeni sınıftan” birisi bana “Ebuzer ismini 
duymak bile beni ürkütüyor” demişti. Bu gayet 
“rahatsız edici” ve “içe batan” söyleme verilen 

tepkiden de anlaşılacağı gibi, bu türden söylem-
ler bıçakla keser gibi safların ayrışmasına neden 
oluyor. Bakıyorsunuz, bir anda birçok kişi ve 
grup aynı koroya katılmış. Eski radikali, tari-
katçısı, nurcusu, eskisi yenisi bütün “yeni sınıf 
korosu” hep bir ağızdan “Ne yani Müslüman 
zengin olamaz mı, Hint fakiri mi olacağız” 
nakaratını tekrar ediyor.

Abdurrahman bin Afv’a sarılmalar, Hz. 
Süleyman’dan örnek vermeler, rızkın onda do-
kuzunun ticarette olduğuna dair hadisler, mülki-
yetin kutsal olduğundan dem vurmalar, bu söy-
lemlerin solculuk ve komünistlik olduğunu ileri 
sürmeler. Bir yerde “Peygamberimiz diyor ki: 
Üç şey ortaktır; su, ateş ve mera…” hadisi-

ni okuyunca “cipli” (jeepli) 
hacı abilerden birisi bana 
“karılar da ortak olacak 

demene az kaldı hoca” dedi. 
Sol kökenden gelenler bu tar-
tışmaları sanırım nostaljik bir 
gülümsemeyle izliyordur…

Görüldüğü gibi daha on kam-
yon ekmek yememiz lazım. 
Bu konularda adeta yerler-
de sürünüyoruz. Kur’an’da 
infak, kenz, istiğna, tekasür, 
tezkiye, arınma, mal, mülk, 

emek nedir? Ekonomi-politik neye denir? Mülki-
yet, temellük, toprak, insan, toplum ilişkisi nasıl 
olur? Kamu nedir? Küresel kriz neden oluyor? 
Sovyetler niye çöktü? Marx kim? Kapitalist çağa 
Muaviye (Emevi) İslam’ından cevap çıkar mı? 
vs. bütün bunlara hacı abi tepkisiyle “İslam o 
değildir, bu değildir, İslam gelince her şey 
hallolur, beşeri sistem bunlar” mantığı ile tep-
ki vermek Müslüman zihni güdükleştiriyor. Hem 
kendine, hem dinine, hem de çağa yabancılaştı-
rıyor, başka bir gezegende gayet âsûde (mutlu) 
hacı abim. (…)

Halbuki esas çizgi (sünnet) bu değil. O çizgi 
“Peygamberin kokusu kaybolmadan şeriatı 
kayboldu” (Hz. Aişe) sözünden de anlaşılacağı 
gibi unutulmuş, yenilmiş, gömülmüş bir çizgidir. 

ÂHİRETİ GÖZARDI 
EDEN, ELİNE GEÇİRDİ-
Ğİ MAL VE İMKÂNLARI 

KENDİSİ YARATMIŞ GİBİ 
HAREKET EDEN KA-

RUN GİBİ İNSANLARIN 
OLUŞTURDUĞU TOP-

LUM İÇTEN İÇE ÇÜRÜR 
VE YIKILIR GİDER.
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Ve unutulduğu yerden hatırlanmayı, yenildiği 
yerden galebe çalmayı, gömüldüğü yerden de di-
riltilmeyi beklemektedir…

Bir zamanlar “İslam gelecek vahşet bitecek”, 
“sınırsız ve sınıfsız İslam toplumuna doğru” 
diye duvarlara yazı yazdığımız, eskilerde “mü-
cahid” şimdilerde “müteahhit” arkadaşımız, 
“diri diri gömülen kız çocukları” âyetinin tef-
siri sadedinde söylediğim “Tuzla’da ölen işçi-
ler” konusuna “bunun din ile ne alakası var” 
diye tepki veriyor. Dikkat: Kıyas-ı gayr-ı mü-
kabil (tefsirde yanlış kıyas/karşılaştırma) değil; 
bunun din ile ne alakası var! Bunu söyleyen 
Mevdudi’nin “Dört Terim”ini, Seyyid Kutub’un 
“İslam’da Sosyal Adalet”ini, Ali Şeriati’nin 
“İslam ve Kapitalizm” 
kitaplarını okumuş bir eski 
mücahit!

Artık bunlar öğrencilik yılla-
rı radikallikleri oluyor. Öğ-
renci evlerinin çay ve sigara 
dumanları arasında kalmış 
eski bir nostalji… Şimdi 
kariyerizm ve konformizm 
var; öyle ya artık onlar çok 
“ideolojik” şeyler ayol (!) 
Ona göre insanların zengin 
olmasının, mülk yığması-
nın, cipe binmesinin, yoksulluğun, açlığın din-
le alakası yokmuş. Bunlar bir takım ekonomik 
sorunlarmış. Din böyle şeylerle ilgilenmezmiş. 
İnsanların o özel hayatıymış, kimse karışma-
malıymış. Din bir vicdan işiymiş, kul ile Allah 
arasına kimse girmemeliymiş!

 “Kenz’i” (yığmayı/biriktirmeyi),“tekâsür’ü” 
(çoğaltmayı/zenginlik yarışını) ve “istiğna”yı 
(zenginliğini her şeye yeterli görme küstahlığını) 
Allah’ı ve ahiret gününü inkar etmekle ve tağut-
laşmayla ilişkili gören bir Kitabın mensuplarını, 
kariyerizm ve konformizm bataklığı nasıl pa-
çavraya çeviriyor görüyorsunuz, değil mi?

R.İhsan Eliaçık’ın ifadesiyle “komşusu açken 
tok yatan bizden değildir” (mü’min değildir) 
diyen bir peygamberin günde kırk kez salavat 

getiricileri, “iktidar ve mülkiyet” denilen o 
ilişkiye girince ne hale geliyorlar görüyorsunuz, 
değil mi? Çünkü tâ ilk başta, tefsir hocaların-
dan dersler dinlerken, şeyhlerinden el alırken, 
üstatlarının kitaplarını okurken Allah’ı, kitabı 
ve peygamberi açın ve yoksulun davası olarak 
görmediler. Hadi gördüler diyelim, ama bu hiç 
işlerine gelmedi. Hadi işlerine geldi diyelim, za-
manla bundan nefret ettiler. Allah’ı açın, yoksu-
lun, mağdurun ve mazlumun inleyen vicdanın-
da değil; teoloji, kelam, tasavvuf, felsefe, fıkıh vs. 
vadilerinde dolanarak kariyer merdivenlerinde 
aramak işlerine geldi. Allah’a gücü ve zengin-
liği için taptılar. Eski Mısır’da gücünü ve zen-
ginliğini yitiren Firavunların öldürülerek tan-

rılıktan düşürülmesi gibi, 
güç, zenginlik ve kariyer 
getirmiyorsa Allah’ı (dini, 

imanı) terk ettiler. Güç ve 
zenginlik neredeyse tanrıla-
rı oldu…”1

Şüphesiz malın kendisi 
nötr olup iyi işlerde kul-
lanıldığı gibi kötü işlerde 
de kullanılır. Malın kendi-
sinde kötülük yoktur. Kö-
tülük veya problem kişi-
nin kendisindedir. Malın, 
kişinin üzerinde yönetici 

değil, kişinin malın üzerinde yönetici olması 
gerektiği ve bütün meselenin kişinin iyi veya 
kötü eğitim almış olması meselesi olduğunu 
unutmamak gerekir. Kişi kulluk bilincine 
sahip olup malın dünya hayatında geçimi 
sağlamak, Allah’a kulluğu gerçekleştirmek, 
Müslüman onuruna yakışan bir izzetle ya-
şamak ve ahiret hayatını kazanmak için bir 
araç olduğunu bilerek kullanırsa, böyle zen-
ginlere ne mutlu! 

Ama “Abdestli Kapitalistler”2 gibi kullana-
caksa, Allah Müslümanları zengin etmesin! 
Çünkü verdiği malda cimrilik edenler için 
Allah şöyle buyurur: “Allah’ın bol nimetinden 
verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun ken-
dileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilakis 

MALIN KENDİSİNDE 

KÖTÜLÜK YOKTUR. KÖ-

TÜLÜK VEYA PROBLEM 

KİŞİDEDİR. ASLOLAN MA-

LIN KİŞİNİN ÜZERİNDE 

DEĞİL, KİŞİNİN MALIN 

ÜZERİNDE YÖNETİCİ 

OLMASI GEREKTİĞİDİR.
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bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları 
şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. 
Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah işle-
diklerinizden haberdardır” (Âl-i İmran 3/180).

Günümüzde abdestli kapitalistlerin çoğunun 
yaptığı gibi, çalıştırdığı personelin maaş, üc-
ret, mesai saatleri, ek mesai ücreti, sigorta, 
izin, tatil, çalışma şartları, gibi özlük hakla-
rını en azından Allah korkusu, ahiret inancı 
ve kul hakkı bilincinden yoksun olan kapita-
listler veya cahiliyye sistemleri kadar gözet-
meyecekse, onlar gibi adaletsiz ve acımasız 
bir şekilde insanların emek ve alın terleri 
üzerinden servetini katlamaya çalışacaksa, 
kendisi ve yakınları müreffeh ve bolluk ha-
yatı yaşarken, toplumda iş olmadığından ça-
lıştırdığı kişileri karın tokluğuna çalıştırmaya 
ve ailelerini yoksulluğa mahkûm edecekse, 
insanları kapitalistlere ve cahiliye sistemle-
rine özendirip imrendirecekse, kendilerine 
rahmet okutturup onlara yönlendirecekse, 
Allah Müslümanları zengin etmesin! Çünkü 
bu şekilde haksızlık yapan ve serveti ile az-
gınlaşanların örneği, Musa’nın milletinden 
olduğu halde Firavun’un yanında yer alan 
Karun’dan başkası değildir. 

Hz.Muhammed’in mertlik ve cömertliğinin 
dillere destan olduğunu anlatır dururuz. 
Acaba onun ümmeti olarak biz de onun gibi 
ne kadar infak edebiliyoruz? Acaba aç gece-
lemek veya hasır üzerinde uyumak pahasına, 
sahip olduğumuz şeyleri muhtaç başkalarıy-
la ne kadar paylaşabiliyoruz? Acaba semti-
mizde, mahallemizde yoksul, kimsesiz, ge-
lirsiz, yiyecek, giyecek, yakacak, okuyacak, 
tedavi masrafı ve diğer zorunlu giderlerini 
karşılayacak imkândan yoksun sürünen in-
sanlardan veya yakınlarımızdan ne kadar 
haberimiz olmaktadır? Bu insanları ne kadar 
soruşturup yardımcı oluyoruz veya aylık, yıl-
lık gelirlerimizden onlara ne kadar infak edi-
yoruz? Yahut insanlar işsizlik, fakirlik, yok-
sulluk yüzünden krizler geçirir, aileler birey-
lerini boğazlarken, en pahalı araçlarla keyif 
çatmaktan, nişandan düğüne, sünnetten um-

reye ve hacca kadar türlü vesilelerle masrafı 
yoksullardan onlarcasını, belki yüzlercesini 
bir yıl doyuracak kadar şatafatlı törenler dü-
zenler ve mükellef sofralar düzerken onları 
da hatırlıyor muyuz?

Ne yazık ki anılmaya değmeyecek kadar 
küçük bir azınlık dışında bu konuda mad-
di durumu elverişli olanlar veya aylık geliri 
onlarca kişiyi geçindirmeye yetenler, dünya-
lık şeylerde yatırım üstüne yatırım yapanlar, 
serveti ve geliri neredeyse yedi göbek sülale-
sine yetecek olanlar vurdumduymaz, cimri, 
bencil, duyarsız ve sorumsuz bir şekilde dav-
ranmaktadır. Bu konuda Hz. Muhammed’e 
yakışan bir ümmet olduğumuzu kimse iddia 
edemez. Sırf Müslüman olup din ve inançla-
rına uygun yaşama kararlılığı gösterdiği için, 
inancını ve dinini maddi gelirine değişmedi-
ği için, imanından ve onun gerektirdiği gibi 
yaşamaktan fedakârlık yapmak yerine, dün-
yalık gelirinden, çoluk çocuğunun ekmeğin-
den fedakârlık yapmayı göze aldığı için ge-
çim kaynaklarını yitirmiş olan insanların iş 
ararken zengin kimi müslümanlar tarafından 
nasıl rencide edildiğini, yalnızlığa ve işsizliğe 
nasıl terk edildiğini yahut asgari ücretle mo-
dern köle-cariye gibi karın tokluğuna çalış-
maya ve ailesini geçindirmeye nasıl mahkûm 
edildiğini, hatta onlarla yüzyüze gelip dert 
ve ihtiyaçlarını sormamak için nasıl unutul-
maya terk edildiğini, iş ve aşlarını uğruna 
feda ettikleri inançlarını bu kez feda etmek 
pahasına statükonun olumsuz koşulların-
da tekrar çalışmaya nasıl itildiğini veya ona 
özendirildiğini yaşayanlar bilirler. Onun için 
diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da ne 
yazık ki infak görevimizi yerine getirdiğimizi 
söyleyemiyoruz. 

Şüphesiz bunları söylerken zenginlik veya 
servet düşmanlığı yapmıyoruz. İnsanların çok 
çalışıp çok kazanmalarının ve kazandıkları 
şeylerden meşru şekillerde harcamalarının 
veya yararlanmalarının kötü bir şey olduğu-
nu da söylemiyoruz. İnciller’de Hz.İsa’ya nis-
pet edilen “Çocuklar! Allah’ın ülkesine girmek 
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Dipnotlar

1  http://ihsaneliacik.wordpress.com

2  Bu adlandırma Ulvi Alacakaptan’a 
aittir. İktibas, Nisan 2004. “Ab-
destli Kapitalizm”in veya “Abdestli 
Kapitalistler”in nasıl olduğunu gör-
mek için o yazıya bakınız.

3 - Markos 10/25, Matta 19/23-24, 
Luka 18/24-25.  

4 - Buhari, Vesaya 9, Rikak 11/1, Zekât 
18, Nafakat 2; Müslim, Zekât 94-97, 
106; Ebu Davud, Zekât 28; Tirmizi, 
Zekât 38, Zuhd 32, Kıyamet 29; Ne-
sai, Zekât 50, 52, 53, 60, 93.

5 - “Fakirlik neredeyse küfre götürür” an-
lamındaki ifade, Ebu Nuaym; Hilye, 
Taberani; Evsat, Beyhaki; Şuabu’l-
İman, Tebrizi, Mişkatu’l-Mesabih, 
gibi kitaplarda hadis diye geçmek-
le beraber sahih değildir. Fakirliğin 
kimi insanları küfre götürecek kadar 
kötü olduğu ve her türlü kötülüğe 
sürükleyebileceği bir gerçektir. An-
cak bunun bir gerçek olması ayrıdır, 
Rasulullahın bir sözü/hadis olması 
ayrıdır. Nice sözler gerçeği dile ge-
tirdiği halde hadis değildir. Çünkü 
bir sözün hadis olabilmesi için Ra-
sulullah tarafından söylenmiş olma-
sı gerekir. Onun için kimi uydurma 
veya zayıf rivayetleri kurtarmak için 
kitaplarda yapılan “uydurmadır veya 
zayıftır, ama mana olarak doğrudur” 
savunması doğru değildir. Onun ye-
rine “söz olarak doğru söylemektedir, 
ama hadis değildir” demek gerekir. 

6 - Ebu Davud, Edeb 101; Nesai, Sehv 
90,  İstiaze 16, 29 vd. 

7 - Buhari, Cizye 1, Meğazi 12, Rikak 
7; Müslim, Zühd 6; Tirmizi, Kıyamet 
28; İbn Mace, Fiten 8. 

ne kadar zordur! Devenin iğne deliğinden geçme-
si, zenginin Allah’ın ülkesine girmesinden daha 
kolaydır”3 anlayışında da değiliz. Aksine, çalı-
şıp kazanmanın Allah’ın sevdiği bir şey oldu-
ğuna, “veren elin alan elden üstün olduğuna”4 ve 
fakirliğin kişiyi küfre götürebilecek kadar her 
türlü kötülüğe yol açtığına5, Hz. Peygamber’in 
küfürden Allah’a sığındığı gibi fakirlikten de 
ona sığınıdığına6 inanıyoruz. Yine “Allah’ın 
kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları 
haram kılan kimdir? Bunlar, dünya hayatında 
inananlarındır, kıyamet gününde de yalnız on-
lar içindir” de. Bilen kimseler için âyetlerimizi 
böylece uzun uzun açıklıyoruz” (Araf 7/32), “Ey 
İnananlar! Allah’ın size helal ettiği temiz şeyleri 
haram kılmayın, hududu da aşmayın, şüphesiz 
Allah aşırı gidenleri sevmez. Allah’ın size verdiği 
rızıktan temiz ve helal olarak yiyin…” (Maide 
5/87-88) ölçüsüne inanıyoruz. 

Ancak bütün bunlarla beraber “Kârûn, 
Musa’nın halkındandı ama onlara karşı azdı. Biz 
ona, anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdı-
ğı hazineler vermiştik. Milleti ona: “Böbürlenme, 
Allah şüphesiz ki böbürlenenleri sevmez. Allah’ın 
sana verdiği şeylerde, ahiret yurdunu gözet, dün-
yadaki payını da unutma; Allah’ın sana yaptığı 
iyilik gibi, sen de iyilik yap; yeryüzünde bozgun-
culuk isteme; şüphesiz Allah bozguncuları sev-
mez” demişlerdi. Kârûn: “Bu servet ancak, sahip 
olduğum bilgiden ötürü bana verilmiştir” demiş-
ti” (Kasas 28/76-77) âyetlerinde tasvir edilen 
Kârûn mantığına sahip olmanın Kârûn’u ve 
servetini kurtarmadığı gibi, böyle davrananla-
rı da kurtarmayacağını bilmemiz gerekir. 

Demek istediğimiz; Rasulullah’ın “Dünyanın 
sizden öncekilere serildiği gibi size de serilmesin-
den ve onların dünya için yarıştıkları gibi sizin 
de dünyalık için yarışmanızdan, dünyanın onla-
rı helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden sizin 
adınıza korkuyorum”7 uyarısında bulunduğu 
duruma düşmekten kaçınmaktır. Demek iste-
diğimiz, Harun gelip Karun olmamaktır. ■
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ofralarımızda akraba ve dostlarımıza 
yer ayırmak kadar, tanıdık tanımadık 

fakirleri de bulundurmak İslâm’ın bize bir 
emridir. Biz, misafir ile yenen yemeğin bere-
ketleneceğine, bizlere huzur vereceğine ina-
nan bir dinin/medeniyetin mensuplarıyız.

Aç olanı doyurmak, her zaman çok sevaplı 
ve huzur verici bir harekettir. Ebu Hurey-
re radıyallahu anh’tan rivâyet olunduğuna 
göre, birisi kendisinin katı kalpli, gönül hu-
zurundan mahrum yaşamaktan muzdarip 
olduğunu Peygamber’imize(s) söylemişti. 
Peygamber Efendimiz(s), ona, “Kalbinin 
yumuşamasını istiyorsan, açı doyur ve ye-
timlerin başını okşa”1  buyurdular. Bir başka 
hadislerinde ise Peygamber Efendimiz(s), 
“Kim bir açı, Allah için doyurursa, Allah ona 
Cennet meyvelerinden yedirir”2 buyurmuş-
lardır.

İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek, 
onları doyurmak cehennem azabına karşı 
kalkan olarak gösterilmiştir. Bu hususta Pey-
gamber Efendimiz (s),  “Bir hurma vermek 
sûretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden 
koruyunuz”3 buyurmuşlardır.

Müddessir Sûresi’nde açları doyurmamak; 
namazı terk etmekle, hatta ahireti inkâr et-

1 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/263, 387.
2 Ebu Davud, Zekât, 41.
3 Buhârî, Edeb 34, Zekât 10, Rikâk 49, 51, Tevhîd 36; 

Müslim, Zekât 66–70.
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AÇLARI DOYURMAMAK; 

NAMAZI TERK ETMEKLE, 

HATTA AHİRETİ İNKÂR 

ETMEKLE AYNI TERAZİYE 

KONMUŞ VE CEHENNEME 

GİRİŞ SEBEBİ OLARAK 

GÖSTERİLMİŞTİR. 

SAHMET COŞKUN

Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi  
İlahiyat Fakültesi Tefsir Öğretim Üyesi
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AHMET 
COŞKUN

Allah İçin
Fakiri Doyurmak

mekle aynı teraziye konmuş ve cehenneme 
giriş sebebi olarak gösterilmiştir. Bu âyetler 
mealen şöyledir: “Suçlulardan sorarlar: 
‘Sizi şu can yakıcı azaba ne sürükledi?’ 
Onlar da derler ki: Biz, namaz kılanlar-
dan değildik, fakiri de doyurmazdık. Boş 
işlere dalanlarla birlikte dalardık, ceza 
gününü de yalanlardık. Sonunda bu hal-
de iken, ölüm bize geldi çattı”  (Müddessir 
74/42-47).  

Hâkka Sûresi’nin 25-34.,  Fecr Sûresi’nin 
17-20., Beled Sûresi’nin 11-16. ve Mâûn 
Sûresi’nin 1-3 ve 7. âyetleri de aynı mânâ 
ve maksadı taşımaktadır. Ayrıca bütün bu 
âyetlerde müminlerin fakirleri doyurmaları, 
ihtiyaç sahiplerinin ihti-
yaçlarını gidermesi, aynı 
zamanda da başkalarını 
buna teşvik etmesi, hat-
ta bu hususta yarışması 
ısrarla emredilmiştir. Bir 
diğer önemli husus da 
bu âyetlerin; okuma, te-
fekkür, temizlik, ferdî ve 
sosyal güvenliği sağlayıcı 
esaslar olarak tespit olun-
masıdır.

Bu yüzden ilk Müslümanlar okuma, öğren-
me ve temizlikteki hassasiyetlerini, açları 
doyurmada da kusursuz olarak göstermeye 
başladılar. Bu kimselerden bazıları, misafir-
siz yemek yemiyor, tek başına sofraya otur-
muyordu. Nur Sûresi’nin 61. âyetinde bu 
hususa işaret olunmuştur.

Diğer taraftan da muhtaçlara yedirmek, 
imanın bir gereği olarak gösterilmiştir. Bir 
Müslüman, çevresiyle ilgilenen, başkaları-
na faydalı olma neşesiyle yaşayan insandır. 
Kur’an-ı Kerim’de sâlihlerin, cennete namzet 
olan kulların özellikleri anlatılırken şöyle 
buyrulur: “Onlar fakire, yetime ve esire 
O’nun sevgisi için yemek yedirirler ve 
şöyle derler: ‘Biz, size Allah rızası için 

yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşek-
kür beklemiyoruz” (Dehr 76/7-10). Rum 
Sûresi’nin 38. âyetinde ise, “Akrabaya, fa-
kire, yolda kalmışa hakkını ver. Allah’ın 
hoşnutluğunu dileyenler için bu daha ha-
yırlıdır” buyrulmaktadır.     

Hadis mecmualarında ve İslam ahlâkı ile il-
gili kitaplarda, Peygamber Efendimizin(s), 
diğer peygamberlerin (Allah cümlesinden 
razı olsun), ashab-ı kiram efendilerimizin(r) 
ve İslam büyüklerinin davetleri, ziyafetleri 
ve misafir ağırlamalarına dair yaşanmış pek 
çok misaller bulmaktayız. Ziyafet, mevcu-
dumuzun en iyisini, evimizde nadiren yiye-
bildiğimizi misafire yedirmek, bu yolla onu 

en iyi şekilde ağırlamak-
tır. Fakat bu konuda bir 
yapmacığa, bir zorlama-

ya düşmek de hoş görül-
memiştir. Unutmamalıyız 
ki neyimiz varsa, herhangi 
bir tekellüfe düşmeden, 
onu ortaya koyabilirsek, 
gönül hoşluğu ile yapaca-
ğımız ikramlar bereketli 
ve devamlı olur.4   

Sıralamaya çalıştığımız bu âyetler ve hadis-
lerin ışığında, fakiri doyurmanın ve ziyafet 
vermenin önemi ortaya çıkmaktadır. Şu var 
ki, günümüzün şartları ve içinde bulundu-
ğumuz muhit, yemekli misafir davet etme-
mize imkân vermeyebilir. Ancak bu takdirde 
de, Müslüman ecdadımızın hayır ve hizmet 
anlayışlarına uygun olarak, aşevleri ve her 
türlü hayır kurumları aracılığıyla ihtiyaç sa-
hiplerinin imdadına koşmalı, bu hususta ge-
rekli her türlü çaba ve gayreti göstermeliyiz. 
■

4 Bkz: Buhârî, Et’ime, 35-48, Edeb, 85-87, Savm, 54; İbn 
Mâce, Edeb, 5; Ahmet b. Hanbel, Müsned, 4/155.

MUHTAÇLARA YEDİR-
MEK İMANIN BİR GE-
REĞİDİR. MÜSLÜMAN 

ÇEVRESİYLE İLGİLENEN, 
BAŞKALARINA FAYDA-

LI OLMA NEŞESİYLE 
YAŞAYAN İNSANDIR.
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İ N C E L E M E

Kur’ân-ı Kerim’de 

Arınma Amaçlı Veriş/ler

İNSANIN HUKUK’A KONU 
OLAN ZAHİRÎ AMELLERİ; 
DAVRANIŞ VE HAREKETLERİ, 
AHLÂK’A KONU OLAN KALBÎ 
AMELLERDEN; TUTUM, 
DUYGU VE DÜŞÜNCELERDEN 
KAYNAKLANDIĞI İÇİN, 
TEZEKKÎ BÜYÜK ÖNEM 
ARZ ETMEKTEDİR.

Murat SÜLÜN

Doç.Dr., MÜ. İlahiyat Fakültesi Tefsir Öğretim Üyesi

-
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MURAT 
SÜLÜN

Kur’an’da 
Arınma Amaçlı....

GÖNÜLLÜ OLARAK VE-
RİLMELİ; ALLAH’IN HU-
ZURUNA ÇIKACAĞI VE 
VERDİĞİNİN O’NUN 

KATINDA MAKBUL OLUP 
OLMAYACAĞI ENDİŞESİY-
LE SON DERECE DİKKATLİ 

VE TİTİZ OLMALIDIR.
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İnfak 
Ne Yapar?

Sözlükte infak

İnfak kelimesinin aslı ne-fe-ka fiili-
dir. Bu da tükenmek, azalmak, elden çık-
mak anlamlarına gelir. 

‘İnfak’, sözlükte bitmek, yok etmek, yoksul 
düşmek gibi manalara gelse de daha çok 
malın elden çıkarılması, harcanması ve sar-
fedilmesi anlamında kullanılmaktadır.

İnfak daha özel bir mana ile malı veya 
benzeri ihtiyaç maddelerini hayır yolunda 
harcamak, tüketmek demektir (Lisânu’l-
Arab 14/326, el-Kamûsu’l-Muhît s.926, el-
Müfredât s.765).

İnfak şöyle de tanımlanabilir; yarar veren bir 
şeyi ona muhtaç olanlarla paylaşmaktır. 

Kur’an’da ‘infak’ kelimesi bir âyette ‘yoksul 
düşme, tükenme’ anlamında kullanılıyor: 

«De ki: Eğer Rabb’imin hazinelerine sa-
hip olsaydınız, o zaman harcanıp tükenir 
korkusuyla kesinlikle sımsıkı sarılırdı-
nız: zira insanoğlu oldum olası pek hasis-
tir»  (İsra 17/100).

 Kur’an’da ‘infak’, yetmişe yakın âyette ise 
genel anlamda ‘harcama yapma’ manasında 
kullanılıyor. Gerek hayra, gerek şerre har-
camak olsun. Mesela: mallarını insanlara 
gösteriş olsun diye harcamak (Nisa 4/38); 
insanları Allah yolundan çevirmek için mal-
larını harcamak (Enfal 8/36) gibi…

Terim anlamıyla infak
Dinî ve ahlâkî bir terim olarak ‘infak’ genel-

İ N C E L E M E

İnfak Ne Yapar?

İNFAK SADECE MALDAN 

HARCAMA OLMADIĞINDAN 

HERKES TARAFINDAN HER 

ZAMAN YAPILABILIR. ALLAH, 

KENDİSİ İÇİN İNFAK EDENİN 

İHTİYACINI GİDERECEK 

VESİLELER YARATIR.

HÜSEYİN KERİM ECE

Avrupa İslam Üniversitesi 
(IUE) öğretim elemanı, Hollanda
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likle; Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla 
kişinin kendi servetinden harcama yapması, 
ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımda bu-
lunması şeklinde anlaşılmıştır. 

Bir başka deyişle ‘infak’, gerek akrabalardan 
ve gerekse diğer insanlardan yoksul ve muh-
taç olanlara para veya maişet yardımı yapa-
rak, onların geçimine katkıda bulunmaktır. 

İnfak, her türlü meşru ve faydalı harcamaları 
ifade eder. Dolayısıyla Allah yolunda yapılan 
bütün harcamalar da bir nevi infaktır.

Aynı kökten gelen “nafaka”, harcanan para 
veya ihtiyaçların tamamı için gerekli kazanç 
anlamında kullanılır. 
Ancak ‘nafaka’ fıkıh’ta, 
kişinin bakmakla mü-
kellef olduğu kimselerin 
ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere yaptığı harcamaları 
ifade eder (Çağırıcı, M., 
DİA İnfak md.).

Türkçe’de, kişinin kanun 
gereği geçindirmek zo-
runda olduğu yakınlarına 
mahkeme kararıyla bağla-
nan aylığa da ‘nafaka’ denir 
(Şafak, A. Hukuk Terimleri Sözlüğü s.398).

 ‘İnfak’ etmek fiili geçişli bir fiil olduğuna 
göre, öteki/başkası olmaksızın bu ibadetin 
gerçekleşmesi mümkün değildir (İslamoğlu, 
Hayat Kitabı Kur’an 2/879).

Bu demektir ki infak her ne kadar ferdi bir 
ibadet, kişisel bir sorumluluk olsa da, onun 
hedefi ve sonucu açısından ailevî ve sosyal 
bir yönü vardır.  İmkânı olan bir Müslüman, 
ümmet bilinci gereği ve kulluk görevi olarak 
Allah’ın kendisine nasip ettiği imkânları baş-
kalarıyla bölüşmeye çalışır. Böylelikle hem 
çevresine karşı görevini yapmış olur hem de 
bir ibadeti yerine getirirken insanlara da fay-
dalı olur. Onların bir ihtiyacını giderir. On-
ların bir yarasını sarar.

Aslında infak; Allah’ın insana verdiği 
imkânları yine Allah’ın kullarına reva gör-
mektir, bölüşebilmektir. 

Bu da kişinin mutlak anlamda sahip oldu-
ğu bir şeyi başkasına, özene bezene, hava 
atarak, göstere göstere verdiği bir ulûfe/pay 
değil; kendisine emanet edilen imkânları ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırma sorumluluğudur. 

Kişi her neye sahipse, ondan kendisi istifade 
ettiği gibi - çünkü öncelikle kendisi ihtiyaç 
sahibidir- başka ihtiyaç sahiplerini de düşü-
nür. Kendisine tevdi edilen emaneti onlara 
taşıma sorumluluğunu hisseder. Sonra da 
elinden geldiği kadar imkânları Allah’ın kul-
larıyla paylaşır.

Bir başka deyişle ‘infak’; bütün nimetlerden, 
Allah’ın kullarını istifade ettirmektir. İnsan-

lara ulaşan ve onların 
faydasına olan her şey de 
nimet sayıldığına göre; 

kişi onlardan da gerektiği 
zaman infak edebilmeli.

İnfak’ın önemi

İnfak, kapsamı geniş bir 
kavramdır. Kur’an-ı Ke-
rim, takva sahibi mümin-
leri tanıtırken; onları ‘Al-
lah yolunda infak edenler 

(harcayanlar)’ olarak tanıtıyor. İnfak edenleri 
sürekli övüyor, ödüllerinin büyük olduğunu 
haber veriyor (Bakara 2/3,261, Enfal 8/3, 
Şura 42/38, Âli İmran 3/134).

 «Gece ve gündüz, gizli ve açık, servetleri-
ni infak edenler var ya, işte onların karşılı-
ğı Rabb’leri katındadır...» (Bakara 2/274).

Bilinen bir gerçektir ki her toplumda herkes 
zengin değildir. Ya da tüm insanlar bütün ih-
tiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılaya-
mazlar. Mutlaka bir açıdan muhtaçtırlar. 

Fakir maddi desteğe, özürlü sağlam kimsele-
rin yardımına, hasta bakıma, cahil bilenlerin 
bilgisine, aklı başında olmayan akıllıların na-
sihatına, çocuklar anne-babaların veliliğine, 
hizmet bekleyenler sanatkârların mesleğine, 
toplum becerikli insanların yararlı faaaliyet-
lerine muhtaçtır.

KUR’AN İMAN İLE İNFAK 

ARASINDA SAĞLAM BİR 

BAĞ KURUYOR. İNFAK 

İMAN ETMENİN GERE-

ĞİDİR. İMAN İDDİASIN-

DA BULUNAN HERKES 

‘İNFAK BİLİNCİ’NE DE 

SAHİP OLMALIDIR.
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İnfak 
Ne Yapar?

Bu açıdan bakıldığı zaman toplumda herkes 
bir şekilde ihtiyaç sahibidir. Bazıları ise bazı 
imkânlara sahiptir. Bu imkânlar maddi ola-
bilir, manevi olabilir. İnfak bilinci olan bir 
Müslüman işte elindeki hangi imkânı varsa 
onu, diğerleriyle bölüşür.

Bu bir açıdan kendi ihtiyacını karşılamak 
gibidir. Zira kendisi başkasına yardım eder-
se, kendisi de yardım görür. Kim Allah için 
bir kimsenin ihtiyacını giderirse, Allah Teâla 
onun ihtiyacını giderecek vesileler yaratır.

İnfak sadece maldan harcama olmadığına göre 
herkes tarafından, her zaman yapılabilir.

Şu âyette infakın her türlüsüne işaret edildiği 
söylenebilir:

“Sevdiğiniz şeylerden 
Allah (c) yolunda infak 
etmedikçe iyiliğin en gü-
zeline (birr’e) ulaşamaz-
sınız” (Âl-i İmran 3/92).

Kur’an iman ile infak ara-
sında sağlam bir bağ ku-
ruyor. İnfak iman etmenin 
gereğidir. Ya da iman idddiasında bulunanlar 
‘infak bilinci’ne sahip olmalılar. Mülkün (her 
şeyin) Allah’ın olduğuna iman ettikten sonra, 
Allah’ın kendisine verdiklerinden O’nun ‘ver’ 
dediği kadar, ‘falancaya ver’ dediği yerlere 
vermek iman borcudur.

İnfak ne yapar?

İslâm’ın, insanlar arasındaki dayanış-• 
maya getirdiği en önemli tedbir ‘infak 
ahlâkı’dır. 

İnfak, inananlara mal/mülk, servet ve ni-• 
met denilen emanetlerin ne olup olmadı-
ğını öğretir.

İnfak muhtaçlara ulaşmayı, onların dert-• 
lerini paylaşmayı öğretir.

İnfak, imanı kuvvetlendirir, sevgi bağla-• 
rını korur, toplumsal dengeyi sağlar, kıs-
kançlığı azaltır.

İnfak, başkasının elindekine göz koymayı • 
önler. Hırsızlığı, rüşveti, haksızlığı azaltır. 

Müslümanlar infak ahlâkıyla dünyalıklar • 
karşısında izzet sahibi olmayı öğrenirler. 
Onunla malın esiri değil malın efendisi 
olmayı kavrarlar.

İnfak bunlarla birlikte aşağıdakileri de öğretir:

1- Mülkün asıl sahibini öğretir

İslâm’a göre ‘bütün mülk’ (mallar/zenginlik-
ler) Allah’ındır. İnsan, o mülk üzerinde yaşar, 
onu kullanır, geçimliği için harcar, sonunda 
o mülkün nöbetini başkasına bırakır ve ahi-
rete gider. 

«(Rasulüm!) De ki: 
Mülkün gerçek sahibi 
olan Allah’ım! Sen mül-

kü dilediğine verirsin ve 
mülkü dilediğinden geri 
alırsın. Dilediğini yücel-
tir, dilediğini de alçaltır-
sın. Her türlü iyilik se-
nin elindedir. Gerçekten 
sen her şeye kadirsin» 

(Âl-i İmran 3/26. Ayrıca bkz. Fâtır 34/13).

Müslüman’ın, Allah’ın emanet olarak verdiği 
bu mallardan başkalarına  infakta bulunması 
gerekir (Nûr 24/33, Hadîd 57/7).

İnfak eden işte bu önemli gerçeği kavrar. 
Mala, makama, üstünlüğe sahip olma yarış-
larının kişiye ve toplumlara neler yaptırdığı 
bilinen bir şeydir. 

Mülkün Allah’a ait olduğunu bilen, ne onun-
la şımarır ne de onu elde etmek için başkası-
nın hakkını yer.

Elindekini başkasıyla bölüşen kimse, mülkün 
asıl sahibinin kim olduğunun farkındadır.

2- İnfak özgürleştirir

Tutsaklığın en çirkini kişinin tutkularına esir 
olmasıdır. Şehvetinin (aşırı isteklerinin) tut-
sağı olan bir kimseye acımak gerek. 

Peygamber (s) buyuruyor ki: “Altına, gümüşe 
ve lükse abd/kul olan kahrolsun” (İbnu Mace, 

İNFAK; ALLAH’IN İNSA-
NA VERDİĞİ İMKÂNLARI 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
ULAŞTIRMA SORUM-
LULUĞUDUR. İNFAK 
BÖLÜŞEBİLMEKTİR. 
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Zühd/8, 4136. Tirmizí, Zühd/42, 2375).

Zira böyle bir tutsaklık görünen bir zincire 
vurulmak, demir parmaklıklar arkasına atıl-
mak gibi değildir. Bu öze, yani yüreğe, yani 
benliğe vurulan görülmeyen bir zincirdir ki, 
kırabilene aşkolsun.

İnfak ahlâkı, Müslüman’ın böyle bir esarete 
düşmesini önler, bu tutsaklığa kurban olan-
ları özgürlüğüne kavuşturur.

Avrupalı bilgin kendine karşı malıyla övünen 
bir zengine,

«Senin bütün servetin 
benim şapkamın altın-
dadır» demiş ve kafasını 
işaret etmiş.

Gerçek özgürlük nedir 
diye sorulsa herkes kendi-
ne göre tarif eder. Herkes 
kendi bulunduğu konu-
ma göre anlar özgürlüğü. 

Kim nasıl anlarsa anlar-
sın, aslında özgürlük ba-
zıların mahkûm olduğu 
tutkulara hâkim olabilme 
gücüdür. Ya da hırsın esi-
ri olmamadır. Dünyalık/eşya/servet tutkusu-
nun yüreği tutsak almaması, şehvetin akla 
üstün gelmemesidir.

Zenginlik karşısında özgürlük; malın kendi-
sine sahip olmasından kurtulup mala sahip 
olabilme iradesidir.

İnfak, ancak böyle bir irade sahiplerinin ko-
laylıkla yapabileceği bir şeydir. Yani o, malı-
na hâkimdir, ona hükmedebilmektedir. Do-
layısıyla ihtiyaç halinde malının bir kısmını 
hayır yoluna, insanların yararına sunabilir. 

İşte bu, mal/tutku/şehvet karşısındaki özgür-
lüktür. 

3- Cimrilikten kurtarır

Cömertliğin güzelliği ve faydaları, cimriliğin 
çirkinliği ve zararı anlatılamayacak kadar 
çoktur. Allah (c) cömertleri sever, cimrilikten 

ve cimrilerden razı değildir.

İnfak bilinci, kişiyi aşırı hırstan koruduğu 
gibi cimrilikten de korur. Sahip olduğu im-
kanı çekinmeden, gönül rızasıyla başkasına 
sunan, içindeki eşyaya olan bağımlılığı kır-
mış, yüreğini esir almak isteyen servet tutku-
sunu gemlemiş demektir.

«Allah’ın, kereminden kendilerine ver-
diklerini (infakta) cimrilik gösterenler, 
sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; 
tersine bu onlar için pek fenadır. Cimri-
lik ettikleri şey de kıyamet gününde bo-

yunlarına dolanacaktır. 
Göklerin ve yerin mi-
rası Allah’ındır. Allah 

bütün yaptıklarınızdan 
haberdardır» (Âl-i İmran 
3/180).

4- Kanaatkâr eder, 
zenginleştirir

İnsan mala, şan ve şöhrete 
karşı düşkün olan bir var-
lıktır. Üstelik bu arzunun 
da sonu yoktur.  İslâm’da 
kanaatkârlığın önemi vur-

gulanırken, dünyaya ve mala karşı aşırı düş-
künlük de yerilmiştir (Âl-i İmran 3/185, 
En’am 6/32, Ankebût 29/64).

Peygamber (s) de şöyle buyuruyor: “İnsanoğ-
lunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha 
ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey dol-
durmaz. Ama Allah, tövbe edenin tövbesini ka-
bul eder” (Buhârî, Rikak 10).

Kanaat; bir insanın payına düşene razı olma-
sı, kişinin azla yetinip elindekine razı olması, 
kendisinin ve sorumluluğu altında bulunanla-
rın ihtiyaçlarını asgarî ölçüde karşılayabilece-
ği maddî imkânlarla iktifa edip, başkalarının 
elindeki şeylere göz dikmemesi, aşırı kazanma 
hırsından kurtulması” şeklinde de açıklan-
maktadır (Çağırıcı, M., DİA, Kanaat md.). 

Peygamber (s) şöyle dua ederdi: “Allahım! 
Korkmayan kalpten, kabul olunmayan duadan, 
doymak bilmeyen nefisten, faydası olmayan 

“SARFETTİĞİNİZ HER 

HANGİ BİR ŞEYİN YE-

RİNE O DAHA İYİSİNİ 

KOYAR” (SEBE’ 34/39). İN-

FAK EDİLEN MAL YEDİ 

BAŞAKTA YEDİ YÜZ DÂNE 

VEREN TOHUM GİBİ-

DİR (BAKARA 2/261).
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ilimden sana sığınırım” (Tirmizî, Daavât, 69). 

“...Kanaatkâr ol ki, insanların Allah’a en çok 
şükredeni olasın” (İbnu Mâce, Zühd, 24). 

Bazı kaynaklarda hadis olarak geçen “Kanaat, 
tükenmeyen bir hazinedir” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, 
II, 151) sözü de kanaatin önemini vurguluyor.

“Gerçek zenginlik, mal çokluğu ile değil, gönül 
tokluğu iledir” (Buhârî, Rikak, 15; Müslim, 
Zekât, 130). 

Bir hikâye. Gerçekte oldu mu, olmadı mı, 
bilmiyoruz. Ama çarpıcı bir mesaj veriyor. 
Asıl zenginliğin adresini gösteriyor. Baş-
langıçta Belh valisi olan İbrahim Edhem ile 
(kendince) onu muhtaç 
görüp yardım etmek iste-
yen zengin bir adam ara-
sında şöyle bir konuşma 
geçmiş:  

- Yardımını bir şartla ka-
bul ederim, eğer gerçekten 
zenginsen yardım et.

Adam gerçekten zengin 
olduğunu, hiçbir şeye ih-
tiyacı bulunmadığını söy-
lemiş. Aralarındaki konuş-
ma şöyle devam etmiş:

- Ne kadar paran var? 

- Üç bin altınım var. 

- Dört bin olmasını istemez misin? 

- Elbette isterim. 

- Beş bin olmasını? 

- İsterim. 

- On bin altının olsa çok sevinirsin değil mi? 

- Şüphesiz çok memnun olurum. 

- Zengin olduğunu söylüyorsun ama, sen 
gerçekte züğürdün birisin. Sen, değil on bin, 
yüz bin altının olsa bile kanaat etmez, fazlası-
nı istersin. Kanaati olmayan insan zengin sa-
yılmaz. Gerçekten zengin olsaydın yardımını 
kabul edecektim.

5- Şükretmeyi öğretir

“Hatırlayın ki Rabb’iniz size ‘Eğer şükre-

derseniz, elbette size (nimetimi) artıraca-
ğım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüp-
hesiz azabım çok şiddetlidir!’ diye bildir-
mişti” (İbrahim 14/7).

Şükretmeyi nasıl anlamalı?  İbrahim Edhem 
şükrü şöyle anlamıştır: ”Bulunca dağıtmak, 
bulamayınca sabretmek.”

“Bir nimetin kadrini layıkıyla idrak o nimeti 
vereni bilmekle olur. Her nimetin şükrü ken-
di cinsindendir. Ve şükür insanın neye daha 
çok değer verdiğinin göstergesidir” (İslamoğ-
lu, Hayat Kitabı Kur’an, s.472).

Nimetin sahibini bilen, elindeki emanet ni-
meti nimeti Veren’in iste-
diği gibi 

dağıtır, veriri, bölüşür. 
Bu da malın/nimetlerin 
şükrüdür.

İnfak ahlâkı müslümana 
şükretmeyi hatırlatır, hat-
ta öğretir.

6- Helâlinden kazanma-
yı öğretir

“Ey iman edenler, kazan-
dıklarınızın ve sizin için 

yerden çıkardığımız ürünlerin en helâl ve 
iyisinden Allah yolunda harcayın” (Bakara 
2/267).

Bu şu demektir: Allah (c) ancak helal olan 
mallardan/dünyalıklardan verilenleri kabul 
eder. Haram mal ile yapılan iyilik hayır ol-
madığı gibi, haram servetten sadaka da ve-
rilmez. 

Haram necasete benzer: kirlenen temizlenir, 
fakat necasetin kendisi temizlenmez (İsla-
moğlu, Hayat Kitabı Kur’an s.94).

İnfak, insandaki hırs zaafına gem vurabilir. Zira 
hırs sahibi kimseler doymazlar, tatmin olmaz-
lar, şükür yerine şikayete başvururlar.  Hela 
yoldan kazanma titizliğini terkeder, haram yol-
ladan daha çok kazanmayı tercih ederler.

İnfak ibadetini yerine getirmek ve bunun 
sevabına kavuşmak isteyen müslüman, ister 

İNFAK, FAKİRLİ-

ĞİN, ÂCİZLİĞİN, 

İMKÂNSIZLIĞIN, YABAN-

CI KALIŞIN, İLGİSİZLİ-

ĞİN, BİR KENARA İTİL-

MİŞLİĞİN SEBEP OLDUĞU 

YARALARI İYİLEŞTİRİR.
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istemez helâlden kazanmaya aşırı derecede 
titiz olmak zorundadır. 

7- İnfak nifaka düşmeyi önler

‘İnfak’ ile ‘nifak’ aynı köktendir. İnfak iki 
dünyalılığı, nifak iki yüzlülüğü ifade etti-
ği için kökleri yanıdır. Bununla beraber tek 
dünyası olanın iki yüzü olur. İşte bu yüzden 
bu ikisi kavramsal açıdan bir zıtlık içerirler 
ve Kur’an’da ‘infak’ nifak’ın panzehiri olarak 
sunulur (İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, 
2/879).

İnfak eden müslüman, iki dünyalı olduğu-
nun farkındadır. Bu dünyada ektiğini, yarın 
biçeceğinin şuurundadır. Burada verdiğinin, 
yarın kat kat kendisine geri döneceği bilinci 
ile, bölüşür, verir, yedirir ve içirir.

8- İnfak yakınlaştırır

Çocukların velisi öncelikle onların ebe-
veynleridir. Veliler kendi çocuklarına sevgi 
ve yardım bakımından en yakın olanlardır. 
Anne-babaların infaklarının en güzeli, çoluk 
çocuklarına harcadıklarıdır. 

Bu harcama (nafaka verme) sorumluluğu ak-
rabalar arasındaki yakınlığı pekiştirir.

Birinden iyilik ve yardım gören -eğer nankör 
değilse- onun değerini bilir. Kendisine iyilik 
edene teşekkür eder, minnet duyar. Böylece 
yardımlaşanlar arasında bir yakınlık, bir ülfet 
ve bir dostluk meydana gelir.

Kadir bilenler ekmek yedikleri kapıya, iyilik 
gördükleri insana ihanet etmezler. Kahvenin 
kırk yıl hatırı olması budur. 

Babam, tanıdık tanımadık herkese, elimiz-
den geldiği kadar vermemizi, yedirmemizi 
tavsiye ederdi. Çünkü ‘Ekmek kötülüğe kar-
şı durur; ekmeğinizi yiyen, iyiliğinizi gören 
size kolay kolay kötülük etmez’ derdi.

9- İnfak tedavi eder

İnfak, fakirliğin, âcizliğin, imkânsızlığın açtı-
ğı yaraları tedavi eder.

İnfak, yabancı kalışın, ilgisizliğin, bir kenara 

itilmişliğin sebep olduğu yaraları iyileştirir.

İnfak, bencilliğin, cimriliğin, neme lazımcılı-
ğın sebep olduğu yabancılaşmayı azaltır.

İnfak pek çok maddi yaraya merhem olduğu, 
pek çok ihtiyacı karşıladığı gibi, sayısız ma-
nevi derde devadır.

10- Nimetlerin artmasını sağlar

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

Allah (c) kendi rızası için malını harcayan-
ların imkânlarını kat kat artırır (Bakara 
2/245,261).

“Sarfettiğiniz her hangi bir şeyin yerine O 
daha iyisini koyar” (Sebe’ 34/39). 

İnfak edilen mal yedi başakta yedi yüz dâne 
veren tohum gibidir (Bakara 2/261).

11- Yardım almayı hak ettirir

Her insan bir açıdan ihtiyaç sahibidir. Hiç 
kimse mutlak anlamda zengin, kendine ye-
terli, mükemmel değildir. 

Bu eksikliğinin farkında olan Müslüman, ih-
tiyaç duyduğu zaman yardım alabilmek için, 
öncelikle kendisi gücü yettiği kadar elindeki 
nimetlerden infak eder. 

Elindekini başkasıyla bölüşemeyen katı yü-
rekli birisi, yarın kendisi muhtaç duruma 
düştüğü zaman yardımı hak etmez.

Son söz: Hemcinsini unutan modern za-
manların insanına ‘infak ahlâkı’nı  yeniden 
hatırlatmak gerekir. ■
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mânın ilk meyvesi merhamettir. Merha-
metin en belirgin alâmeti ve en olgun 

tezâhürü de “infak”tır. İnfak, malın ve canın 
Allâh’a adanışıdır. Beşeriyetin fazîlet zirvele-
ri olan peygamberler ve onların vârisleri olan 
âlimler, ârifler ve velîlerin hayatları, sayısız 
merhamet ve infak menkıbeleriyle doludur.

Hayırda Yarışın...
Bir gün Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aley-
hi ve sellem- sabah namazını kıldıktan sonra 
ashâbına dönüp,

“–İçinizde bugün oruçlu olan var mı?” diye 
sordu. Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-,

“–Yâ Rasûlallâh! Dün gece oruç tutmak aklı-
ma gelmedi, onun için şimdi oruçlu değilim” 
dedi. Hazret-i Ebû Bekir -radıyallâhu anh- ise,

“–Ben dün gece oruç tutmayı düşündüm ve 
sabaha oruçlu çıktım” dedi.

Rasûl-i Ekrem Efendimiz yine,

“–İçinizde bugün hasta ziyâretinde bulunan 
var mı?” diye sordu. Hazret-i Ömer -radıyallâhu 
anh-,

“–Yâ Rasûlallâh! Sabah namazını yeni kıldık 
ve yerimizden ayrılmadık, nasıl hasta ziyâret 
edebilelim ki?” dedi. Hazret-i Ebû Bekir 
-radıyallâhu anh- ise,

“–Duydum ki kardeşim Abdurrahman bin 
Avf rahatsızlanmış. Mescide gelirken, bakayım 

İ K T İ B A S

Cömertlik ve İnfak

İNFAK İBÂDETİNİN 
ÎFÂSI İÇİN GEREKLİ 
OLAN YEGÂNE 
GÖNÜL SERMÂYESİ 
“CÖMERTLİK”TİR. 
CÖMERTLİK TOHUMUNUN 
ATILMADIĞI GÖNÜL 
BAHÇELERİNDE İNFAK 
MEYVELERİNİN HÂSIL 
OLMASINI BEKLEMEK 
BEYHÛDEDİR.

 İOSMAN NURİ TOPBAŞ

Hocaefendinin bu uzunca makalesi, Altınoluk 
Dergisi’nin 266. sayısından (Nisan 2008) yerimi-
zin darlığı sebebiyle kısaltılarak iktibas edilmiştir.
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durumu nasıl olmuş diye, ona bir uğrayıver-
dim” dedi.

Yine Fahr-i Kâinât Efendimiz,

“–İçinizde bugün bir yoksulu doyu-
ran var mı?” diye sordu. Hazret-i Ömer            
-radıyallâhu anh-,

“–Yâ Rasûlallâh! Sabah namazını yeni kıl-
dık ve henüz yerimizden ayrılmadık.” dedi. 
Hazret-i Ebû Bekir -radıyallâhu anh- ise,

“–Mescide girdiğimde, ihtiyâcını arz eden 
birini gördüm. Oğlum Abdurrahmân’ın elin-
de bir parça arpa ekmeği vardı. Onu alıp 
yoksula verdim” dedi.

Bunun üzerine Allah Rasûlü -sallâllâhu aley-
hi ve sellem-,

“–Seni cennetle müjdelerim (ey Ebû Be-
kir)!” buyurdu.

Hazret-i Ömer derin bir iç çekerek, “Âh 
cennet!” dedi. Efendimiz -aleyhissalâtü 
vesselâm- 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 ge-
çer” buyurdu (Heysemî, III, 163-164. Ayrıca 
bkz. Ebû Dâvûd, Zekât, 36/1670; Hâkim, I, 
571/1501).

Bu hadîs-i şerîften almamız gereken en bü-
yük ders, her an Allâh’ın rızâsına vesîle ola-
cak bir amel arayışında olabilmektir. Zîrâ 
âyet-i kerîmede,

“Bir (hayır) işini bitirince hemen (başka bir 
iş veya ibâdete) koyul ve yalnız Rabb’ine yö-
nel” (el-İnşirâh, 7-8) buyrulmuştur.

Efendimiz de -aleyhissalâtü vesselâm-  bir 
defâsında,

“–Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir 
kimse yoktur” buyurmuş; o pişmanlığın se-
bebi sorulduğunda da,

“–(Ölen) muhsin (ihsan sâhibi, sâlih) bir 
kişi ise, bu hâlini daha fazla artıramamış ol-
duğuna; şâyet kötü bir kişi ise, kötülükten 

vazgeçerek hâlini ıslah etmediğine pişman 
olacaktır” cevâbını vermiştir (Tirmizî, Zühd, 
59/2403).

Rabb’imiz, râzı olduğu sâlih kulları hakkın-
da âyet-i kerîmede,

“…Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar…” 
(Âl-i İmrân, 114) buyurmaktadır. İşte bu 
hayır yarışının müminlerde tabiat-ı asliye 
hâline gelmesi şarttır. Mümin, esen meltem-
ler gibi müşfik, yağan yağmurlar gibi cömert 
olmalı, her an etrafına huzur bahşederek 
Hakk’ın rızâsını aramalıdır.

Rabb’imiz, aslında insanlık şerefinin en tabiî 
bir îcâbı ve merhametle yoğrulmuş selîm vic-
danların en asil bir ifâdesi olan infakı, ictimâî 
ibâdetlerin en mühimlerinden biri kılmıştır. 
Şüphesiz ki bu, O’nun müstesnâ lutufların-
dan biridir. Yâni Rabb’imiz, kullarına lutfet-
tiği nîmetlerin cüz’î bir kısmının, bir şükür 
ifâdesi olarak yine kendisine takdîm edilme-
sini irâde buyurmuş, buna mukâbil infâkı; 
günahlara keffâret vesîlesi ve ebedî saâdetin 
en mühim ecir kapısı eylemiştir.

Dîni Yücelten Haslet: Cömertlik

İnfak ibâdetinin îfâsı için gerekli olan yegâne 
gönül sermâyesi “cömertlik”tir. Cömertlik 
tohumunun atılmadığı gönül bahçelerinde 
infak meyvelerinin hâsıl olmasını beklemek 
beyhûdedir.

Hadîs-i şerîfte, cömertliğin ilâhî muhabbet 
ve yakınlığa vesîle olduğuna şöyle işâret 
buyrulmaktadır:

“Allah Teâlâ cömerttir, ihsan sâhibidir; cö-
mertliği ve yüksek ahlâkı sever…” (Süyûtî, 
el-Câmiu’s-Sağîr, I, 60).

Îmânın lezzeti olan cömertlik, halkın da 
Hakk’ın da sevgisini celbeder. Nitekim 
hadîs-i kudsîde buyrulur:

“Bu dîn (yâni İslâm), Zâtım için seçip râzı ol-
duğum dîndir. Ona ancak cömertlik ve güzel 
ahlâk yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız 
müddetçe onu, bu iki hasletle yüceltiniz!” 
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(Heysemî, VIII, 20; Ali el-Müttakî, Kenz, VI, 
392).

Cömertlik, Allâh’a ve âhirete kâmil mânâda 
îmânın bir neticesidir. Hazret-i Ali      -radıyallâhu 
anh- bunu ne güzel ifâde buyurur:

“Îman bir ağaç gibidir: Kökü yakîn, dalı 
takvâ, nûru hayâ, meyvesi cömertliktir.”

İki Büyük İllet: İsraf ve Cimrilik

İsraf, kendine harcamak; cimrilik ise ken-
dine biriktirmektir. İkisi de bencillik ve 
hodgâmlıktır. Cenâb-ı Hak, bu şekilde bir 
kulluğu reddetmektedir. Âyet-i kerîmelerde 
buyrulur:

“Eli boynuna bağlıymış gibi cimri olma! Eli-
ni büsbütün açıp isrâfa da kaçma!..” (el-İsrâ, 
29).

“Onlar verdikleri zaman isrâf etmezler; cim-
rilik de etmezler; ikisi ortası bir yol tutarlar” 
(el-Furkân, 67).

İmam Gazâlî Hazretleri, “israf ile cimrilik 
arasındaki denge hâlini, cömertlik” olarak 
târif etmiştir.

Servetin hakkını vermek; onu men edilen 
yerlere harcamamak ve iki büyük tehli-
ke olan israf ve cimrilikten uzak durmakla 
mümkündür. Zenginliğin âfeti; hırs, tamah 
ve cimriliktir. Bunun çâresi de cömertliktir.

Diğer taraftan, cömertliğin âfeti ise israftır. 
Yâni cömert olayım derken ölçüsüzce saçıp 
savurmak, nîmeti lüzumsuz yerlere sarf et-
mektir.

Ancak infak bahsinde şuna da dikkat et-
mek gerekir ki israf, çok harcamak demek 
değildir. Yersiz ve gereksiz harcamanın azı 
da çoğu da israf iken, yerinde ve isâbetli bir 
harcama, çok da olsa israf sayılmaz, bilâkis 
takdîre şâyân olur. Hazret-i Ebû Bekir’in 
-radıyallâhu anh- bütün malını Efendimiz’e 
-aleyhissalâtü vesselâm- getirip infak etmesi, 
bunun en güzel misâlidir.

Öte yandan cimrilik de az miktarda vermek 

değil, imkâna göre verilmesi gereken nisbette 
vermemektir. Zîrâ herkes imkânı nisbetinde 
mes’ûldür.

Yermük Harbi’nde üç şehîdin son nefeslerin-
de büyük bir fedâkârlıkla birbirlerine devret-
tiği, lâkin neticede ortada kalan bir bardak 
suyun infâkı, belki birçok büyük zannedilen 
infakları aşmıştır. Zîrâ orada mühim olan bir 
bardak su değil, sergilenen gönül zenginliği-
nin ihtişâmıdır.

Bu bakımdan az miktarda vermek cimri-
lik olsaydı, cömertlik, sırf varlıklı kimsele-
rin bir imtiyâzı olurdu. Halbuki zenginlik 
veya fakirlik, bu dünyâdaki imtihan sırrının 
berâberinde getirdiği bir takdîr-i ilâhîdir. 
Kulun varlıklı veya muhtaç olması kendi 
irâdesine bağlı değildir. Bu yüzden cömertlik 
veya cimrilik, mal-mülk ve servet meselesi 
değil, bir gönül meselesidir.

Yâni imkânı kıt bir mümin de pekâlâ cömert 
olabilir ve olmalıdır da. Îmânımız da, her 
hâlükârda cömert bir kul olmamızı gerekti-
rir. Zîrâ cömertlik veya cimrilik, sahip oldu-
ğumuz imkânlardan ne miktarda değil, ne 
nisbette infâk edebildiğimize bağlıdır.

Nitekim Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-, 
zengin-fakir her mümini infaka teşvik eder; 
bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için, 
“Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşin-
den korununuz, onu da bulamazsanız gü-
zel ve hoş bir söz ile korunun” buyururdu 
(Buhârî, Edeb, 34).

Bu husustaki nebevî telkin ve teşviklerden 
birkaç misal:

“Yâ Âişe! Yarım hurmayla bile olsa fakiri geri 
çevirme” (Tirmizî, Zühd, 37).

“Din kardeşinin yüzüne gülümsemen sada-
kadır” (Tirmizî, Birr, 36).

Yine Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- 
sahâbenin fakirlerinden Ebu’d-Derdâ      
-radıyallâhu anh-’a, “Çorba pişirdiğin za-
man suyunu çok koy ve komşularına bak, 
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onlar(ın muhtaç olanların)a da ver” buyur-
muştur (İhyâ, I, 626).

Kasvet-i Kalbin İlâcı: Cömertlik ve İnfak
Her ibâdetin gönle kazandırdığı apayrı güzel-
likler, fazîletler ve mânevî kazançlar vardır. 
İnsanoğlunun ham vasıftan kurtulup olgun 
bir mümin olmasında bu mânevî kazançların 
ehemmiyeti pek büyüktür.

Ömer bin Abdülaziz -rahmetullâhi aleyh- 
buyurur ki:

“Namaz, seni yolun yarısına; oruç, tam 
Melik’in kapısına iletir. Sadaka ise, Melik’in 
huzuruna çıkarır.”

“İnfak” kelimesinin taşıdığı mânâ iyi tahlil 
edilirse, bu ibâdetin bir hikmetinin de, in-
sanı ruh, şahsiyet ve karakter bakımından 
maddenin esâretinden kurtararak mâneviyâtı 
maddiyâta hâkim kılması olduğu görülür. 
Bu yönüyle ibâdetler içinde infâkın rûha 
sağladığı belki de en büyük fayda, “vicdan 
huzûru”dur.

Her mümin, çevresinden mes’ûldür. Muhtaç-
ların, mazlumların feryatlarına bîgâne kala-
maz. Yine o, karanlık bir gecenin mehtâbı gibi 
nurlu, hassas, rakik, diğergâm, merhametli, 
cömert ve infak heyecânıyla dolu olmalıdır.

Cenâb-ı Hak, rızkın temininde mahlûkâtı 
birbirine vesîle kılmıştır. Dolayısıyla muhtâcı 
gözetmek, Allah Teâlâ’nın bizlere olan ihsan-
larından onlara pay ayırabilmek, büyük bir 
fazîlet ve ilâhî bir lutuftur. Muhtaçların fer-
yatlarına tesellî olmadıkça müminin rûhu da 
tesellî bulamaz.

Dünya serveti; en yakınlardan başlayıp top-
lumdaki âcizlere, kimsesizlere, gariplere yar-
dımda bulunmak sûretiyle, vicdan huzûruna 
ve âhiret saâdetine ermek için kazanılmalı-
dır. Kazançta niyet bu olursa, dünyevî endi-
şelerin gönüllerde meydana getirdiği katılık, 
kasvet, buhran ve sıkıntıların yerini tatlı bir 
huzur ve sükûnet hâli alır.

Günümüzün en büyük hastalıklarından biri 

olan kalp katılığının devâsını, Efendimiz 
-aleyhissalâtü vesselâm-’dan dinleyelim:

“Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fa-
kiri yedir, yetimin başını okşa!..” (Ahmed bin 
Hanbel, II, 263).

Cömertçe infakların rakikleştirdiği, olgun-
laştırdığı huzurlu ruhlar, yaptıkları infak-
ların, ilâhî muhâfazaya da vesîle olduğunu 
müşâhede etmenin sürûrunu yaşarlar. Bunun 
için de cân u gönülden infaka yönelirler.

İnfak edilen mal eksilmez, kaybolmaz, 
bilâkis infaktaki ihlâs nisbetinde bereketlenir. 
Hazret-i Ebû Bekir Efendimiz, bütün malını 
infâk edip maddî bakımdan defâlarca bitme 
noktasına gelmesine rağmen, Rabb’imizin 
lutfuyla tekrar tekrar servet sahibi oldu. Zîrâ 
Allah yolunda infak edilen mal, tıpkı buda-
nan bir ağacın daha canlı ve verimli bir hâle 
gelmesi gibi bereketlenir. Âyet-i kerîmede 
buyurulur:

“Mallarını Allah yolunda harcayanların hâli, 
yedi başak bitiren ve her başağında yüz dâne 
bulunan bir tek tohumun hâli gibidir. Allah 
kime dilerse, ona kat kat verir. Allah, ihsânı 
bol olan, hakkıyla bilendir” (el-Bakara, 
261).

İnfak edilmeyen mal ise dura dura bozulan, 
kokuşup kirlenen suya benzer. Şeyh Sâdî ne 
güzel söyler:

“Para yığmakla yükseleceğini sanma, duran 
su fenâ kokar. Bağışlamaya çalış, akan suya 
gök yardım eder. Yağmur yağdırır, sel gönde-
rir, onu kurutmaz.”

Hazret-i Mevlânâ da bu gerçeği şöyle ifâde 
eder:

“Ekin eken, önce ambarı boşaltır, ama sonra 
hâsılâtı pek çok olur. Tohumu ambarda tutan 
ise, sonunda onu farelere yem eder.”

Verilen zekât ve sadakalar, geriye kalan malı 
temizler. Ayrıca veren için belâlara karşı 
mânevî bir zırh olur. Nitekim hadîs-i şerîfte 
buyurulur:
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“Sadaka vermekte acele edin. Çünkü belâ, 
sadakanın önüne geçemez” (Heysemî, 
Mecmau’z-Zevâid, III, 110).

Kur’ân-ı Kerîm’de 200’den fazla yerde infakın 
emir ve teşvik edilmesi, Rabb’imizin kulları-
na olan sonsuz merhametinin bir neticesidir. 
Zîrâ Hak Teâlâ kullarını, infak ibâdetini îfâ 
etmeye çağırırken, aslında kullarını infakın 
mânevî feyz, bereket ve huzurundan lâyıkıyla 
istifâde etmeye dâvet etmiş olmaktadır.

İhtiyaç Fazlasını Ver
Kalpler muhabbetle Hakk’a râm olduğun-
da, zühd hâli başlar. Mal ve servet gözden 
ve gönülden düşer, ancak Hakk’a yakınlığa 
vesîle olabildiği nisbette değer kazanır. Allah 
rızâsını dileyen mümin, sâde ve gösterişsiz 
bir hayat yaşayıp kifâyet miktarıyla yetinme-
yi bilir ve infak edebilmenin yollarını arar.

Kur’ân ve Sünnet iklîminde yetişen sahâbe 
nesli de, fetihler neticesinde Medîne’ye 
akan ganîmet mallarıyla zenginleşmelerine 
rağmen, lüks ve saltanata meyletmediler. 
Mütevâzı yaşantılarını, evlerinin sâde deko-
runu değiştirmediler. Gelen malı infak etmek 
sûretiyle hakîkî zenginliğin vicdan huzurunu 
ve gönül saltanatını yaşadılar. Zamanımızın 
amansız hastalıklarından biri olan aşırı tüke-
tim, oburluk, lüks ve gösteriş, sahâbe nesli-
nin tanımadığı bir hayat tarzı idi. Zîrâ onlar; 
“yarın nefislerin varacağı konağın kabir ola-
cağı” şuuruyla yaşıyorlardı.

İmam Mâlik Hazretleri, zamanının halîfesine 
yazdığı bir mektupta der ki:

“Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- on defa 
haccetti. Benim bildiğime göre yaşantısını 
kifâyet miktarına indirerek bir hac süresince 
ancak 12 dinar harcardı. Çadırda değil, ağaç 
gölgesinde konaklardı. Süt kırbasını boynun-
da taşırdı. Çarşı pazar dolaşır, oradakilerin 
hâlini hatırını sorardı” (Kâdı İyâz, Tertibü’l-
Medârik, s. 271).

Yâni Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- iktisâda 

riâyet ederek ve kendi ihtiyaçlarında kifâyet 
miktarıyla yetinerek haccını îfâ ederdi. Böy-
lece malının arta kalanını da infak ederdi. 
Zîrâ Cenâb-ı Hak infakın ölçüsünü “ihtiya-
cın fazlası” (el-Bakara, 219) olarak beyân et-
miştir. Buna göre cömertliğin asgarî ölçüsü, 
malın fazlasından kendine lâzım olmayanı 
vermektir.

Bu hususta Efendimiz -aleyhissalâtü 
vesselâm- da şöyle buyurmuştur:

“Ey Âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malı-
nı sadaka olarak vermen senin için iyi; ver-
memen kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarı-
nı elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. 
İyiliğe, geçimini üstlendiklerinden başla. 
(Unutma ki) veren el, alan elden üstün-
dür” (Müslim, Zekât, 97. Ayrıca bk. Tirmizî, 
Zühd, 32).

Demek ki şahsî harcamalarda “ihtiyaç” 
miktârını aşmamak, ihtiyaç miktârını da in-
saf sınırları içerisinde belirlemek ve bu sını-
rın dışına taşan imkânları infakta değerlen-
dirmek îcâb eder.

Cimrilik Körlüğü!..
Gerçek bir infak ehli olabilmek için, ihsan 
kıvâmında, yâni Cenâb-ı Hakk’ı görürce-
sine bir kulluk hayatı şarttır. Her zaman ve 
mekânda ilâhî kudret ve azameti görebil-
mek, gönül gözünün açık olmasına bağlıdır. 
Gerçek cömertliğe erebilmek için, yapılan 
infakların da âhiretteki mükâfâtını görürce-
sine sağlam bir îman lâzımdır. Cimrilik ise 
Peygamber’imizin müjdelediği mükâfatları 
görmemektir. Hakîkaten de cimrilik hem 
hayatın âkıbeti olan ölüm ve sonrasına karşı 
bir kalp körlüğüdür hem de her şeyi yaratıp 
kullarına lutfeden Rabb’imize karşı dehşetli 
bir nankörlüktür. 

“İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılı-
yorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. 
Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine 
cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise 
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fakirsiniz...” (Muhammed, 38).

Yani kimin mülkünde yaşıyoruz, kimin ver-
diği rızıkla rızıklanıyoruz ve neticede kimin 
malını kimden esirgiyoruz?!..

Şüphesiz ki mülkün gerçek sahibi Allah’tır. 
O bize nîmetlerini emânet olarak veriyor. 
Kul bir emânetçi ve tasarruf memuru hük-
mündedir. Fakat tasarrufundan mes’ûl bir 
memur… Kendisine varlık emânet edilen 
kul, aynı zamanda yoksulun ve muhtâcın da 
emânetçisidir. Bu şuura sahip olan, etrâfına 
bîgâne kalamaz. 

İnfak Et ki Sana da İnfak Edilsin… 
Allâh’ın mahlûkâtına merhamet ve infak, 
Allâh’a muhabbetin en güzel göstergesi, lut-
fettiği nîmetlerine karşı da en güzel bir şükür 
ifâdesidir. Rabb’imizin lutuf ve merhameti-
ne muhtaç olduğumuz kadar biz de O’nun 
muhtaç kullarına ve bütün mahlûkâtına kar-
şı cömert ve lutufkâr olmak zorundayız. Zîrâ 
onlar, bizler için bir imtihan mevzuudurlar.

Hadîs-i kudsîde buyurulur:

“Ey âdemoğlu! İnfâk et ki, sana da infâk 
edilsin!” (Buhârî, Tevhîd, 35).

Yine bir hadîs-i şerîfte Efendimiz -aleyhis-
salâtü vesselâm- buyururlar ki:

“İnfak et, sayıp durma, Allah da sana karşı 
nîmetini sayıp esirger. Paranı çömlekte sak-
lama, Allah da senden saklar” (Buhârî, Zekât, 
21; Müslim, Zekât, 88).

Yâni Allâh’ın râzı olduğu güzel bir mümin 
olabilmek için O’nun bize ihsân ettiği gibi, 
biz de O’nun muhtaç kullarına cömertçe 
ikrâm etmekle mükellefiz.

Rabb’imiz, kalblerimizden îman vecdini, 
ruhlarımızdan cömertlik neşesini, vicdan-
larımızdan infak huzurunu eksik etmesin! 
Âmîn… 
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slam inancına dayalı hayat tarzı, pay-
laşımı esas alır. Paylaşım, dayanışma, 

yardımlaşma ve birbirine destek olmanın 
tezahürüdür. İslam toplumunda bu tezahür, 
daha çok kendini infak ile gösterir.

İnfak, özü itibariyle “harcamak ve sarf 
etmek”tir. Terim anlamı da, sözlük anlamını 
kapsayacak şekildedir: “Müslüman bir kimse-
nin, Allah yolunda yine Allah rızasını kazan-
mak için yapmış olduğu harcamalar”dır.

Bu harcamalar, mal, zaman, mesai, maddî ve 
manevî değeri olan her şeydir. Yapılan har-
camaların ibadete dönüşmesi için iki önemli 
şartı vardır:

Allah rızası için olması. 1- İnfakların sa-
mimiyet ve ihlâsla yerine getirilmesi ge-
rekir. Allah adına ve Allah için olacak in-
fak, neticede Müslüman’a kat kat sevap 
olarak dönecektir. 

Allah yoluna uygun olması.2-  İnfak edi-
len her şeyin, Allah’ın emir ve yasaklarına 
uygun bir tarzda gerçekleşmesi gerekir. 

Meselâ fiilen ve hükmen haram olan bir 
mal infak edilemez, edilse bile ibadet kap-
samına giremez. Faizle, kumarla, hırsızlıkla, 
gaspla ve haksız olarak elde edilenler, İslam 
fıkhında zaten mülk hükmünde değildir, 
kısacası o kişinin kendi mülkü değildir. Ta-
bii ki, mülk kabul edilmeyen ve kendisine 
ait olmayan bir şeyin infakı da olmaz. İn-
fak olabilmesi için meşru ve helal yollardan 
kazanılmış olması gerekir. Aynı zamanda bu 

İ N C E L E M E

Dinî Hayatın Ayrılmaz Parçası:
İNFAK

FAİZ, KUMAR, HIRSIZLIK, GASP 

vb. HAKSIZ YOLLARLA ELDE 

EDİLENLER, İSLAM FIKHINDA 

KİŞİNİN KENDİ MÜLKÜ 

SAYILMAZ. BU YÜZDEN 

BUNLARIN İNFAKI DA OLMAZ. 

İNFAK OLABİLMESİ İÇİN 

MÜLKÜN MEŞRU VE HELAL 

YOLLARDAN KAZANILMIŞ 

OLMASI GEREKİR.

İMehmet ÇELEN

İslam Hukuku Uzmanı
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helal kazancın içine haramın da girmemesi 
ve katışmaması lazımdır. Haram yollardan 
girenlerin, ana sermayeden ayrışması gere-
kir. Ancak ayrışımı gerçekleşmiş ve meşru 
olan ana sermayeden verilen infaklar mak-
buldür.

Allah yolunda yapılan infaklar, gönüllü ve 
zorunlu olmak üzere ikiye ayrılır.

I- Gönüllü İnfak

Müslüman’ın herhangi bir kanun ve emir 
çerçevesi içinde olmaksızın, gönülden 
ve içten gelerek verdiği infaktır. Gönüllü 
infaklar, sınırsız olarak 
fertlerin vicdanına bıra-
kılmıştır. Kendi hanesine 
yazılması ve sevabını ar-
tırması için dilediği kadar 
malından ve zamanından 
fedakârlık yapabilir. Bu 
şekliyle her halükârda 
iyilik etmek, Müslüman 
ferdin vazgeçilmez bir 
özelliği ve güzel ahlâkıdır. 
Bir Müslüman’ın iyilik et-
mekten kaçınması düşü-
nülemez.

Sadakalar, hayırlar, hase-
natlar, hediyeler, bağış-
lar, hibeler, karz-ı hasen-
ler, her türlü iyilikler ve 
fedakârlıklar bu kapsam-
da düşünülür. İnfak, bu 
anlamıyla çok geniş bir 
yelpazeyi kendi alanı içine 
alır. “İyilik ve takvada yardımlaşınız…” âyet-i 
kerimesi bu hususu açıkça ortaya koyar. Aynı 
zamanda İslam medeniyetinin yol haritasını 
iyilikten yana çizer.

Başkasına bir hurma vermek de sadakadır, 
bir Müslüman kardeşini güler yüzle karşıla-
mak da...

Kendi çocuklarına yedirmek ve içirmek de 
sadakadır, bir dilenciye vermek de…

Zaman ayırıp yoldaki bir taşı veya insanla-
ra eziyet veren bir nesneyi kaldırmak da sa-

dakadır, bir hayır kurumuna bağış yapmak 
da...

Tanıdığın ve tanımadığın herkese iyilik et-
mek de bir sadakadır, kendi malından vasi-
yet etmek de…

Allah’a borç vermek de bir sadakadır, Allah’ın 
kullarına borç vermek de...

Susamış bir kediye su vermek de bir sadaka-
dır, bir ağacı sulamak da...

Görmeyen bir kimsenin koluna girip onu 
yolun karşısına geçirmek de bir sadakadır, 
yolu bilmeyene yol tarif etmek de...

Odunu ve kömürü olma-
yan birine yakacak almak 

da bir sadakadır, evlene-
meyen bir bekârı evlen-
dirmek de...

Bir yetimin başını okşa-
mak da bir sadakadır, bir 
yoksulu giydirmek de...

Çocukları ve yaşlıları he-
diyelerle sevindirmek de 
bir sadakadır, ilmî eserler 
hediye etmek de...

Bir Müslüman ağaç diker 
veya bir ekin eker de on-
dan insanlar, kuşlar ya da 
hayvanlar yerse, bu yeni-
lenler onun için sadaka 
olur.

Bu güzel davranışları 
çoğaltabiliriz. Önemli olan, kişinin hiçbir 
sıkıntı duymaksızın iç dünyasında gönül 
rahatlığıyla bu işleri yürütmesidir. İçinde sı-
kıntı ve zorluk duyduğu an, artık o davranış 
ibadet olmaktan çıkar, sevap getirmeyen bir 
tekellüfe dönüşür.

İnfakın kapsamıyla ilgili olarak bazı hadîs-i 
şerifleri örnek verebiliriz:

“Bir hurma da olsa, sadaka veriniz.”

“Yoldaki bir eziyeti kaldırmak, imandan bir şu-
bedir.”

İNFAK İLE TOPLUMDA 

İHTİYAÇ SAHİPLERİ VE 

BORÇLULAR KALMA-

SIN, FAKİRLER İSYAN 

ETMESİN, ZENGİNLE-

RE DÜŞMAN OLMASIN, 

FUHUŞ YAYILMASIN, 

TOPLUMU AYAKTA TU-

TAN DİNAMİKLER YI-

KILMASIN, HUZUR, BA-

RIŞ VE GÜVEN ORTAMI 

SAĞLANSIN VE SÜREKLİ 

KILINSIN İSTENİYOR.
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“Sıkıntı anında mümin kardeşine yardım eden kim-
seye, Allah da kıyamet gününde yardım edecektir.”

“Birbirinizle hediyeleşiniz.”

Yüce Allah, sürekli olarak mümin kulları in-
fak vermek için teşvik etmiştir:

“Göklerle yeryüzünün mirası Allah’ın olduğu 
halde, size ne oluyor ki Allah yolunda infak et-
miyorsunuz?” (Hadid, 10).

Karz-ı hasen / Güzel ödünç

Yüce Allah, “Kim Allah’a güzel bir ödünç verirse, 
O da ona kat kat verir…” 
(Bakara, 245). Bu ifade, 
Kur’an’da beş yerde daha, 
Mâide, 12. âyette özellikle 
İsrailoğulları’ndan alınan 
ahitlerden biri olarak geç-
mektedir. Namazı dosdoğ-
ru kılmak, zekâtı vermek, 
rasullere iman etmek ve 
onlara yardımcı olmakla 
birlikte yan yana zikredil-
mektedir. Bu âyette belir-
tildiği üzere, zekâttan ayrı 
bir konumu vardır.

Yüce Allah (c), her şeyin 
mâliki olduğu halde, biz-
den borç istiyor. Aslında 
bizler bu borcu, Allah’ın 
kullarına veriyoruz, ama Allah kendisine ve-
rilmiş kabul ediyor. Niçin mi? Bununla top-
lumda dayanışma, birlik ve bütünlük ruhu-
nun oluşması ve insanların birbirlerine des-
tek olması amaçlanmıştır. Bu güzel borçlarla, 
toplumda ihtiyaç sahipleri ve borçlular kal-
masın, fakirlikten isyan etmesin, zenginlere 
düşman olmasın, fuhuş artmasın ve yayılma-
sın, haksız kazanç revaç bulmasın, toplumu 
ayakta tutan dinamikler yıkılmasın, huzur, 
barış ve güven ortamı sağlansın ve sürekli kı-
lınsın isteniyor. Sonuçta dinî hayat, güzel ve 
rahat bir ortamda yaşansın.

II- Zorunlu İnfak
Zekât, İslam’ın temel emirlerinden birisi 
olup, malı olandan belli miktarda ve belir-

lenen yerlere verilmek üzere kanun mari-
fetiyle alınan bir haktır.

Zekât, bilindiği üzere farz bir ibadettir. Top-
lum nizamının ayakta durması, emir ve ya-
sakların uygulanması, toplumda dengenin 
sağlanması, fakirlerin ve muhtaçların ihti-
yaçlarının giderilmesi, ancak bu farzla ger-
çekleşir. 

Dünyalıklar, mallar ve mülkler insanları çoğu 
kez yoldan çıkarmakta, istikametini bozma-
sına sebep olmaktadır. Rasulullah’ın (s) “üm-

metimin küfre ve şirke 
düşmesinden endişe et-
miyorum ama dünyalık-

lara dalmasından endişe 
ediyorum” buyurması, bu 
gerçeğin altını çizmekte-
dir. Dünyalıklara aşırı da-
lış, farzların, sorumluluk-
ların ve yükümlülüklerin 
uygulanmasını engeller. 
Bu sorumlulukların ye-
rine getirilmesi için, her 
türlü imkânlar kullanılır 
ve Müslümanlar buna ic-
bar edilir.

1- Zekât vermeyenlerle 
savaş

İslam tarihinde, zekât iba-
detini yerine getirmek istemeyenlere karşı sa-
vaş ilan edilmiş, bunu ilk uygulayan da Son 
Peygamber’in halifesi Hz. Ebu Bekir (r) ol-
muştur. İleri görüşlü bir devlet başkanı olan 
Hz. Ebu Bekir (r), Rasulullah’ın (s) irtihalinin 
ardından zekât vermeyi reddedenleri mürted 
sayarak onlara karşı savaşmıştır. Ebubekir 
(r) zekâtın verilmemesinin toplumun bütün 
nizamını altüst edeceğini, hukuk ve adaleti 
sağlayan iktidarın ortadan kalkacağını; fakir, 
yoksul ve düşkünlerin derdine deva oluna-
mayacağını, huzur ve barış ortamının yok 
olacağını, İslam’ın hükümlerinin uygulana-
mayacağını, fitne ve fesadın kol gezeceğini 
önceden tahmin edebiliyordu.

İLERİ GÖRÜŞLÜ BİR DEV-

LET BAŞKANI OLAN HZ. 

EBU BEKİR (R), ZEKÂTIN 

VERİLMEMESİNİN TOP-

LUMUN BÜTÜN NİZAMI-

NI ALTÜST EDECEĞİNİ, 

HUZUR VE BARIŞ ORTA-

MININ YOK OLACAĞINI, 

FİTNE VE FESADIN KOL 

GEZECEĞİNİ ÖNCEDEN 

TAHMİN EDEBİLİYORDU.
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2- Zayıfları korumak esastır

İslam toplumunun zayıfları, yoksulları, kim-
sesizleri, yaşlıları koruması, onlara bakması 
ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme-
si de zorunlu bir davranıştır ve önemli bir 
sorumluluktur. Toplumda her türlü iyiliğin, 
dürüstlüğün ve doğruluğun uygulanması 
için fertlerin birbirlerine destek olması ve 
yardımlaşması farzdır. İhtiyaç sahiplerinin 
ihtiyaçlarını gideremeyen ve zayıflarına ba-
kıp koruyamayan bir toplum, fitne ve fesa-
dın, kaosun ve anarşinin kurbanı olur. Si-
yasal iktidar, bu koruma 
faaliyetlerini yürütürken 
asgari zekât oranından 
gelen gelir bütçede yeterli 
olmazsa, daha fazla mik-
tarı varlıklı kimselerden 
talep edebilir. Alınan bu 
fazla miktar, tümüyle ihti-
yaç sahiplerine aktarılır.

III- İnfakta Önemli Pren-
sipler

a- Sadakayı gizli vermek

Genelde sadakanın gizli 
verilmesi hep teşvik edil-
miş ve övülmüştür. Sada-
ka açıktan verilemez mi? 
Elbette verilebilir, ama 
gizli vermek birçok hikmeti içinde barındır-
maktadır. Rasulullah’ın (s) dilinde “sağ elin 
verdiğinin sol elin farkında olmaması” şeklin-
de ifade edilen bu güzel davranış, öncelik-
le yoksulun onurunu ve izzetini korumayı 
amaçlamaktadır. Aynı zamanda sadaka veren 
veya zengin olan kişinin, kibre düşmesine 
ve gurura kapılmasına engel olmaktadır. Ya 
da fakir ve ihtiyaç sahibi kimselere tepeden 
bakmasına mani olmaktadır. Bundan dolayı, 
sadakanın gizli olarak verilmesi her zaman 
güzel karşılanmıştır.

“Sadakalarınızı açıkça verirseniz o ne güzeldir! 
Şayet onları gizler ve fakirlere verirseniz, işte bu 
sizin için daha hayırlıdır…” (Bakara, 271).

“Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık in-
fak ederler” (Ra’d, 22).

b- Îsâr / başkalarını kendine tercih etme

Müslümanların bir güzel yanı da, kendileri 
ihtiyaç içinde olsa da kardeşlerini nefisleri-
ne tercih etmeleridir. Medine’de Ensar’dan 
bir sahabinin kendisi, çocukları ve hanımı 
yemek yemediği halde misafirlerine ikrâm 
etmesi gerçekten manidar bir olaydır:

“Kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi, (mu-
hacirleri) öz nefislerine 
tercih ederler. Kim nefsinin 
cimriliğinden korunur-

sa, işte onlar umduklarını 
bulanların ta kendileridir” 
(Haşr, 9).

c- Darlıkta ve genişlikte 
infak

Müslüman her zaman, 
genişlikte ve darlıkta, sı-
kıntıda ve bollukta infak 
edebilir. “Elim dar, zorluk 
içindeyim” diyerek infak-
tan kaçınamaz:

“Onlar bollukta ve darlıkta 
infak edenler, öfkelerini yu-
tanlar ve insanları affeden-
lerdir. Allah iyilik edenleri 

sever” (Âl-i İmran, 134).

d- Sevdiğinden infak etmek

Makbul olan sadakalar ve hayırlar, kişinin en 
sevdiği ve en güzel olan malından ve mül-
künden verdikleridir:

“Siz, sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar 
birr’e kavuşamazsınız. Her ne infak ederseniz 
muhakkak ki Allah onu çok iyi bilendir” (Âl-i 
İmran, 92).

e- İnfakı başa kakmamak

Yaptığı iyiliği başa kakmamak, övülen en gü-
zel ahlakî davranıştır. Sadakaları, bağışları ve 
hediyeleri başa kakmak, muhatabın onurunu 

TOPLUMDA HER TÜRLÜ 

İYİLİĞİN VE DÜRÜST-

LÜĞÜN YAYGINLAŞMASI 

İÇİN FERTLERİN YAR-

DIMLAŞMASI FARZDIR. 

SİYASAL İKTİDAR, MUH-

TAÇLARI KORUMAK İÇİN 

ASGARİ ZEKÂT ORA-

NI YETERLİ OLMAZSA, 

DAHA FAZLA MİKTARI 

VARLIKLI KİMSELER-

DEN TALEP EDEBİLİR.
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zedeler. Onun ezilmesine ve ezik düşmesine 
sebep olur. Böylesi bir davranış, neticede iyi-
likken eziyete ve kötülüğe dönüşür. Yapılan 
bütün iyilikler de boşa gider, alınan bütün 
sevaplar yok olup gider:

“Mallarını Allah yolunda infak edip de sonra o 
harcadıklarını arkasından başa kakmayan ve 
bir eziyet de katmayanların Rabb’leri yanında 
mükâfatları vardır. Onlar için hiçbir korku yok-
tur ve onlar üzülmezler de” (Bakara, 262).

“Ey iman edenler! Malını sırf insanlara gösteriş 
olsun diye infak eden, Allah’a ve âhiret günü-
ne inanmayan kimse gibi sadakalarınızı başa 
kakmakla ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın. 
Onun hali, üzerindeki azıcık toprağı sağanak 
halinde yağan yağmurla sıyrılıp da dümdüz 
bir taş kesilen kaypak bir kayaya benzer. Onlar 
kazandıkları hiçbir şeyi ele geçiremezler. Allah 
kâfirler toplumunu hidayete ulaştırmaz” (Baka-
ra, 264).

f- İnsan, ancak kendisi için infak eder

Yapılan infaklar, hayır ve hasenatlar insanın 
kendisi içindir. Âhiretine gönderdiği asıl 
kendi malı ve en önemli azıklarıdır. Âhirette 
terazisinin ağır gelmesini isteyen ve gerçek-
ten âhiret gününe iman eden kimse için in-
fak, çok büyük bir kazançtır:

“Her ne hayır infak ederseniz kendi faydanıza-
dır. Zaten siz ancak Allah’ın rızasını kazanmak 
için infak edersiniz. Hayır türünden her neyi in-
fak ederseniz, size eksiksiz ödenir. Ve size asla 
zulmedilmez” (Bakara, 272).

g- İnfakta itidal

İtidal, Müslümanlara her işte emredildiği 
gibi infakta da emredilmiştir. Orta yol üzere 
olmak, aşırılığa ve cimriliğe yönelmemek, sı-
nırları aşmamak her zaman esas olmuştur:

“Onlar ki, mallarını infak ettiklerinde, israf da 
etmezler, cimrilik de etmezler. Bunun arasında 
orta bir yol tutarlar” (Furkân, 67).

h- En iyisinden infak

İnfak ederken, sahip olduğumuz malların en 

iyisinden ve en güzelinden infak etmemiz ge-
rekir: 

Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey 
iman edenler! Kazandıklarınızın en güzellerin-
den ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerden 
infak edin. Göz yummaksızın alıcısı olmayaca-
ğınız aşağılık şeyleri vermeye yeltenmeyin. Bilin 
ki gerçekten Allah zengindir, hamde layıktır” 
(Bakara, 267).

ı- Yakından uzağa doğru infak

“Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: 
‘Malınızdan infak edeceğiniz hayır, ana babanın, 
akrabaların, yetimlerin, yoksulların ve yolda 
kalmışlarındır. Şüphesiz, her ne hayır işlerseniz 
Allah onu çok iyi bilendir’” (Bakara, 215).

k- “Afv”ı infak

Afv, Arapça’da birçok manaya gelir. Fazlalık, 
arta kalan, gönülden geçen, bağış ve daha 
birçok mana... Kendi ihtiyacından geriye 
kalanları, diğer insanlarla paylaşma emredi-
liyor:

 “Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De 
ki: ‘İhtiyacınızdan arta kalanı.’ Allah, âyetlerini 
size böyle açıklar, iyice düşünesiniz diye...” (Ba-
kara, 219).

IV- İnfaka Engel Olan Durumlar
a- Cimrilik yasaklanmıştır

“Kahrolsun dinarın kulları!”

 Yok olsun, helak olsun paranın kulları! On-
lar olmaz olsunlar! Dinar, altın para demek-
tir. 

İnsanları cennete çağıran, herkese rahmet et-
mek üzere gönderilmiş bir peygamber dahi, 
bu kimselerin helakini istemektedir. Çünkü 
bunların insanlık için ve iyilik adına yapabi-
leceği hiçbir şeyleri yoktur.

Allah’ın kendilerine verdiği rızıkları, mal 
ve mülkleri sadece kendileri ve aileleri için 
kullanırlar. Yine Allah’ın harcamasını istediği 
yerlerde harcamazlar. Yoksulları, yolda kal-
mışları, yetimleri, güçsüzleri ve zayıfları ye-
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dirip içirmezler, onlara yardım elini uzatmaz, 
gözetip kollamazlar.

Yine rahmet peygamberi şöyle buyurmuştur: 
“Cimriler cennete giremez.”

Bütün insanlığı ateşten korumak için gön-
derilen bir peygamber, cimrilerin, parayı tek 
elde tutup da insanlığın hayrına harcamadık-
ları zaman cennete girmeyeceğini açıklıyor. 
Usûl açısından bu tarz hadîs-i şerifler, yapı-
lan davranışın ne kadar çirkin ve kötü oldu-
ğunu, cezasının da oldukça büyük olduğunu 
ifade eder.

Cimrilik, gerçekten çok kötü ve çirkin bir 
huy ve bir çeşit hastalıktır. 
Bazen öyle kronikleşir ki, 
parasından zerre miktarı bir 
eksilme olmasın ister, malı-
nın kendisine ve çocukları-
na dahi faydası olmaz. Tabii 
ki ölünce, üzerine titrediği 
o güzelim malları, mülkleri 
ve yığdığı her şey mirasçı-
larına kalır. Yanına alıp da 
götüremez. Artık mirasçıla-
rı için gün doğmuştur. On-
lar da, cimri babasının veya 
annesinin malını diledikleri 
gibi harcarlar.

“Onlar, hem cimrilik edenler hem de insanlara 
cimriliği emredenler ve Allah’ın lütfundan ken-
dilerine verdiğini gizleyenlerdir. Biz, o inkârcılar 
için horlayıcı azap hazırlamışızdır” (Nisa, 37).

“İşte sizler Allah yolunda infak etmeye çağrılan-
larsınız. Sizden kiminiz cimrilik etmektedir. Kim 
cimrilik ederse, kendi aleyhine cimrilik eder.” 
(Muhammed, 38).

b- Altını ve gümüşü biriktirenler

Malı biriktirip insanların kullanımından 
uzaklaştırmak hoş görülmemiş ve yasaklan-
mıştır. Allah lütuf olarak verdiği rızıkların, 
insanlar arasında paylaşılmasını murad edi-
yor, bir yerde biriktirilip saklanmasını değil:

“Altını ve gümüşü yığıp biriktiren ve onları Allah 
yolunda infak etmeyenlere gelince, onlara acıklı 

bir azabı müjdele!” (Tevbe, 34).

c- Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyenler

Fakirleri, yetimleri, muhtaçları yedirip içir-
mek, en güzel ahlaki davranışlardandır. Ama 
âhirete inanmayanların temel bir özelliği de, 
muhtaçları doyurmak bir tarafa onlara ye-
mek verilmesini de teşvik etmemektir. O ka-
dar merhametsiz ve acımasız olmuşlardır ki, 
kendilerinden başkalarını düşünmezler:

“Onlar ki, yoksulu doyurmayı dahi teşvik et-
mezler” (Mâûn, 3).

d- Şeytan infak edilmesini istemez

İnsanoğlunun biricik ve 
apaçık düşmanı şeytan, 
iyilik yapılmasından hoş-
lanmaz. Onun için de in-
sanları fakirlikle korkutur, 
onlara rızık endişesi çek-
tirir: “Şeytan sizi fakirlikle 
korkutur ve size fahşâyı em-
reder. Allah ise kendi katın-
dan mağfiret ve bir bolluk 
vaadediyor. Allah ihsanı bol 
olandır. Hakkıyla bilendir” 
(Bakara, 268).

e- Gösteriş için infak

Riya ve gösteriş için yapılan infaklar, sadaka-
lar ve hayırlar da, Allah’ın rızasını kazanmak 
için yapılmadığından boşa gider. Bu tutum, 
her zaman âhiret gününe inanmayanların te-
mel bir vasfı olmuştur:

“Onlar Allah’a ve âhiret gününe iman etmedik-
leri halde mallarını insanlara gösteriş için infak 
edenlerdir. Şeytan kime arkadaş olursa, o kötü 
bir arkadaştır” (Nisâ, 38).

“Onlar ki, riyakârlık yaparlar” (Mâûn, 6).

“Ey iman edenler! Malını sırf insanlara gösteriş 
olsun diye infak eden, Allah’a ve âhiret gününe 
inanmayan kimse gibi sadakalarınızı başa kak-
makla ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın” (Ba-
kara, 264).  ■

GÖSTERİŞ İÇİN 
YAPILAN İNFAKLAR, 
ALLAH’IN RIZASINI 

KAZANMAK İÇİN 
YAPILMADIĞINDAN 

BOŞA GİDER. 
BU TUTUM, 

ÂHİRET GÜNÜNE 
İNANMAYANLARIN 

TEMEL BİR VASFIDIR.
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“Onlar gayba inanır, namazı dosdoğru 
kılar ve kendilerine rızık olarak verdik-

lerimizden infak ederler” (Bakara 2/3).

“Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir 
şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel, size rı-
zık olarak verdiklerimizden infak edin” (Baka-
ra 2/254).

“...Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda 
bulun...” (Kasas 28/77).

İnfak; Rahman’ın bize verdiklerinden, ken-
disinin doğrudan vermediklerine bizim ver-
memizdir. Bundaki hikmet, bizim mala olan 
sevgimizin kırılması, dünyaya olan bağlılığı-
mızın azalması, âhirete ilgimizin ve sevgimi-
zin artması ve Rahman’ın bizi denemesidir. 
Çünkü insan infak ettikçe Şeytan’dan uzak-
laşır, Allah’a (c) yaklaşır. Bir de bizim kazan-
cımız içinde başkasına ait olan miktarın hak 
sahibine verilip verilmediğini Rahman’ın 
görmesidir. Çünkü kazandığımız malların 
ve gelirlerin tamamı bize ait değildir:

“Ve onların (Müslümanların) mallarında belirli 
bir hak vardır. 

İsteyenler ve isteyemeyip mahrum kalanlar 
için” (Me’aric 70/24-25).

“Onların mallarında isteyebilen ve isteyemeyen 
muhtaçlar için belirli bir hak vardır” (Zâriyât 
51/19).

Bu âyetler bize açıkça gösteriyor ki, Allah (c) 
yoksulun ve isteyebilen ya da isteyemeyen 
muhtaçların rızkını, bizim rızkımızın içer-
sine koymuştur. Biz onu oradan çekip alır 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

İnfakın Hikmeti ve
Cimriliğin Psikolojisi

ALLAH İSTEYEBİLEN YA DA 

İSTEYEMEYEN MUHTAÇLARIN 

RIZKINI, BİZİM RIZKIMIZIN 

İÇERİSİNE KOYMUŞTUR. BİZ 

ONU İHTİYAÇ SAHİBİ KİŞİYE 

VEREBİLİRSEK, İMTİHANIN 

SIRRINA VAKIF OLURUZ.

ABDÜLHAMİT KAHRAMAN
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ve ihtiyaç sahibi kişiye verebilirsek, imtiha-
nın sırrına vakıf oluruz. Ancak kazancımızın 
tamamının bize ait olduğunu zannederek, 
emanet olarak bizim rızkımız içersine bıra-
kılmış belli bir miktarı ayırmazsak, kul hak-
kı yemiş oluruz. 

İnfakın diğer bir yönü ise, Allah yolunda 
(fisebillilâh) harcamaktır. Yani sadece ihtiyaç 
sahibi kişilere vermek değil, hayır çalışma-
sı yapan kurum ve kuruluşlara da malî ve 
bedenî destek içersinde olmaktır. Yapılma-
sı gereken birçok hayırlar vardır ve bunlar 
imkân sahibi kimselerin destekleriyle ol-
maktadır. Yapılan her hayır, yapan kişiye 
ecir (mükâfat) kazandı-
rır. Hayırlar birer âhiret 
yatırımlarıdır. İnsan 
dünyadayken yaptığı in-
fakların karşılığını hemen 
göremediği için bir süre 
sonra infakta yorulma ve 
usanma başlar. Halbuki 
Rahman insanların yaptı-
ğı her türlü iyiliği bilir ve 
kayıt altına alır. İmandaki 
Allah’a güven de burada 
başlar. Kaldı ki kişinin 
yaptığı her infak, mutlaka 
daha hayırlısı ve fazlası ile iade edilir. Ancak 
insan çoğu kez bunu fark edemez ve kendili-
ğinden geleni kendisinden (kişisel başarısın-
dan) zanneder.

Kitabullah bu konuda şöyle söyler:

“Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah’tan 
korkup sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendi nef-
sinize hayır olmak üzere infakta bulunun. Kim 
nefsini bencil tutkularından korursa işte onlar 
felah bulanlardır. Eğer Allah’a güzel bir borç 
verecek (infak edecek) olursanız, onu sizin için 
kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah Şekûr’dur, 
Halîm’dir” (Teğâbun 64/16-17).

“Her neyi infak ederseniz, O (c) yerine bir baş-
kasını verir. O (c), rızık verenlerin en hayırlısı-
dır” (Sebe’ 34/39).

Anlıyoruz ki bizim endişelerimiz, haklı de-

ğildir, yersizdir. Rahman’a verdiğimiz hiçbir 
şey zayi olmaz. Aslında imanın iç göstergesi 
Allah’a güvenmektir. Allah’a güvenemeyenin 
imanı kemâle ermez.

İnfakın diğer bir yönü ise, verdiklerimizi, 
sevdiklerimizden ve değerli gördüklerimiz-
den vermektir. Gözümüzü yumup almaya-
cağımız değersiz şeyleri vermek ahlakî değil-
dir. Maldan vermek insanın nefsine zor gelir. 
Vermeye kendisini ikna ettiğinde de bu sefer 
en iyi olmayanı vermek, adeta ince bir iç kâr 
elde etmek ister. Halbuki gerçekte kişi sa-
dece kendisine verir.

“Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla iyili-
ğe eremezsiniz. 

Her neyi infak ederseniz, 
şüphesiz Allah onu bilir” 
(Âl-i İmran 3/92).

İnfakı en çok olumsuz etki-
leyen ve yavaşlatan hal ise 
cimrilik marazıdır. Cimri 
insan, sakladıklarının ve 
vermediklerinin kendisine 
kâr kalacağını zanneder. 
Gerçekte cimrilik, kişinin 
geleceğini kendisinden 
sakınma halidir.

CİMRİLİĞİN PSİKOLOJİSİ

“İşte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak et-
meye çağrılıyorsunuz, buna rağmen bazıları-
nız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse, artık 
o, kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise ğanî’dir 
(zengindir). Fakir olan sizlersiniz. Eğer yüz çe-
virecek olursanız, sizden başka bir kavmi geti-
rip/değiştirir.  Sonra onlar, sizin benzeriniz de 
olmazlar” 

(Muhammed 47/38-39).

Bu âyet, cimrilik kavramının Kur’an’da ya-
pılan en iyi tanımlarından birisidir. İnsan 
yaşarken karşılaştığı şeylere ilgi duyar, onla-
rı elde etmek ister ve bunun için mücadele 
eder. Bu mücadele ihtiyaç duyulan şeylere, 
meşru daire içersinde bir yöneliş ise bu bel-
ki biraz haklı görülebilir. Ancak ne var ki 

İNSANIN YAPTIĞI HER 

İNFAK, MUTLAKA DAHA 

HAYIRLISI VE FAZLASI 

İLE İADE EDİLİR. ANCAK 

İNSAN ÇOĞU KEZ BUNU 

FARK EDEMEZ VE KENDİ-

LİĞİNDEN GELENİ KİŞİ-

SEL BAŞARISI ZANNEDER.
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durum bu şekilde kalmaz ve gelişir. Artık 
ihtiyaçlar karşılanmaya başlamış ve üzerine 
sahiplenme duygusu da beraberinde gelmiş-
tir. Bu duygu da yerini zamanla sevgiye bıra-
kır. İşte kırılma noktası burasıdır. Artık kişi 
sevdiği şeyleri vermemeye başlar, sözüm ona 
onları muhafaza eder ve esirger. Elindekinin 
hiç bitmemesini ister.

Cimri insan bencil ve nefsîdir. Cimri insan 
malının ona mutluluk vereceğini sanan in-
sandır. Cimri insan infakla ilgili sürekli ma-
zeretler ileri süren insandır. Cimri insan 
dünyayı ve kendini seven insandır. Cimri 
insan kazandığı malın ancak kendi hakkı 
olduğuna inanan insandır.

Çocukken, paylaşmanın 
normal, paylaşmama-
nınsa anormal bir durum 
olduğu anlayışıyla yetişti-
rilmiş insanlar, infakı en 
iyi anlamış insanlardır. Bir 
insanın infakı iyi kavraya-
bilmesi için kazandığı her 
şeyin ona ait olmadığını 
hiçbir zaman aklından çı-
kartmaması gerekir. Allah 
(c), başkalarına ait kazanç-
ları bizim kazancımızın 
arasına bizi denemek için 
katıyor. Böylece bize ait olmayanı, başkası-
nın hakkını ihtiyaç sahiplerine iade edip et-
mediğimizi sınıyor. 

Kazandıklarımızın tamamı bize aittir değildir.

CİMRİLİĞİ DOĞURAN SEBEPLER

1) Kazandıklarının tamamının kendi hakkı 
olduğu düşüncesi

İnsan yapısında çevresindeki şeyleri sahip-
lenme duygusu vardır. Bu eğer kontrol al-
tında tutulamaz ve iyi bir şekilde terbiye 
edilemez ise kişide bencillik duygusunu da 
beraberinde getirir. Halbuki sahip olduğu-
muz hiç birr şey gerçekte bize ait değildir! 
Kişinin bunu unutmadan yaşaması büyük 
bir erdemdir. 

2) Uzun süre yokluk çekmek

Allah (c) insanları bazen yoksullukla imtihan 
eder. Yoksulluk, birçok şeyden yoksun olma 
durumu olduğu için yaşanması zordur. İn-
san istediği bir şeyi elde edemediği zaman, 
bu onda artık bir saplantı ve hırs haline gelir. 
Uzun yıllar yokluk çekmiş insanlarda dünya 
arzusu bir saplantı haline dönüşebilir. Sahip 
olduğu hiçbir şeyi paylaşmaya yanaşmaz. 
Çünkü paylaştıkça, malının azalacağına ve 
çektiği sıkıntının daha da artacağına inanır. 
Halbuki İslam, varlıkta da yoklukta da infakı 
teşvik etmiştir, cimriliği yasaklamıştır: 

“Onlar, bollukta da darlıkta da infak edenler, 
öfkelerini yenenler, insan-
lardan bağışlama ile vaz 
geçenlerdir. Allah iyilik ya-

panları sever” (Âl-i İmran 
3/134). 

Sahabenin yokluk içinde 
dahi cömertliğinin sebebi 
âhirete bakarak yaşama, 
Allah’a yakınlık ve takva 
bilincidir.

3) Malıyla kendini güven-
de hissetme duygusu

Mal menfaattir. Mal istenen, arzu edilendir. 
Mal insana güç veren, yalancı bir güven ve-
ren, ama çabuk kaybolan, denizdeki köpük 
misalidir. İnsan malı ve makamı varsa ken-
disini üstte ve güvende hisseder. Olgun şah-
siyet, eşyayı ihtiyacı nispetinde arzu eder. 
Olgun olmayan ve kompleksleri olanlar 
ise, malın kendi içindeki boşlukları doldura-
cağını ve kendisini başka insanlardan üstte, 
hatta en üstte göstereceğini sanır. Bu yanıl-
gı arttıkça mala olan ilgi de artar. Şahsiyet 
oturdukça kişinin mal ile olan ilişkisi azalır, 
sadece ihtiyaç düzeyinde kalır. Dünyayı ku-
caklayan onu paylaşmaz, âhireti kucaklayan 
ise dünyaya sarılmaz.

4) İnfak ettikçe malının biteceğini zannetme 
duygusu

İNFAKI ENGELLEYEN 
CİMRİLİK PSİKOLOJİ-
SİDİR. CİMRİ, VERME-
DİKLERİNİN KENDİSİ-
NE KÂR KALACAĞINI 

ZANNEDER. GERÇEKTE 
CİMRİLİK, KİŞİNİN GE-
LECEĞİNİ KENDİNDEN 

SAKINMA HALİDİR.
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İnfak etmek, bu dünyayı merkez almış bir in-
san için kolay bir şey değildir. Çünkü aklı, bir 
şeyden verdikçe onun azalacağına inanır. Hal-
buki bu, insanın matematiğidir. Allah’ın mate-
matiğinde ise infak ettikçe mal artar ve kişi eğer 
cimrilik yaparsa kendine cimrilik yapmıştır. 
Yani aslında kendisine vermemiştir: 

“Hayır olarak her ne infak ederseniz kendi nef-
siniz içindir. Zaten siz, ancak Allah’ın rızasını 
aramak için harcarsınız. Hayırdan ne infak 
ederseniz size eksiksizce ödenir, haksızlığa uğra-
tılmazsınız (Bakara 2/272). 

CİMRİLİKTEN KURTULMANIN YOLLARI

1) Mülkün yalnız Allah’a ait olduğunu unut-
mamak

İnsan kendisine verilenlerin, kendisinin oldu-
ğuna inandığında yanılır. Doğrusu ise, onların 
gerçekte her şeyin sahibi Rahman’ın mülkü 
olduğudur. Bu, verilenlere, ancak âhiret tara-
fından bakıldığında anlaşılan bir durumdur. 
Kişi bunu unutmadığında cimrilik yapamaz 
ve her zaman elinde olana da ve elinden çıka-
na da rıza gösterir.

2) Kendisine verilenin bir imtihan vesilesi ol-
duğunu unutmamak

Allah zengindir, fakir olansa bizleriz. Fakat 
çoğu kez elimizde olanın, neden bizim eli-
mizde olduğunu unutuyoruz. Bu bizim, baş-
kalarına bakarak yaşama hastalığımızın bir 
sonucudur. İnsan kendisini başkalarıyla kı-
yas yaparak bazı kararlar alır. Alınan bu ka-
rarlar çoğu kez karşımızdakileri geçme üze-
rine kurulmuştur. Halbuki kişiler verilene 
rıza gösterip kanaatkâr olabilseler ve hayatın 
rızık da dâhil her anının bir imtihan olduğu-
nu hatırda tutsalar, mevcut sorunların bizim 
büyüttüğümüz kadar büyük olmadığını an-
layabilirler.

3) Elindeki her şeyi paylaşıp bolca infak et-
mek

Kur’an’ın nüzûl sırasını dikkate aldığımızda, 
paylaşmanın çok ön sıralarda olduğunu gö-
rürüz. Çünkü “Gerçekte insan bencil ve haris 

yaratılmıştır” (Me’aric 70/19). Bencillik bizim 
özümüzde olan bir hastalıktır. İnsanın ben-
cillik marazından kurtulmasının en sağlıklı 
yolu paylaşma (infak) bilincinin oluşması-
dır. İnsan paylaştıkça dünya sevgisi yüreğin-
den alınır, nefsini terbiye olur, paylaştıkça ol-
gunlaşır, paylaştıkça malın gerçek sahibinin 
Allah olduğunu hatırlar ve anlar. Paylaşan 
insan âhiretin tadını alan ve âhirete bakarak 
yaşayan insandır.

4) Allah’ı çok sevmek ve âhirete bakarak ya-
şamak

İnsan sevdiğini dikkate alır. Sevdiğine değer 
verir, sevdiğini önemser, onu kırmamaya 
özen gösterir. Ancak insan tanıdığını sever, 
tanımadığına ise biraz mesafeli ve ilgisiz du-
rur. İşte bizim Rabb’imizle olan ilişkimiz de 
çoğu kez böyledir. O’nu (c) çok az tanıyo-
ruz ve doğal olarak da hakkıyla sevmiyoruz. 
O’nu tanıdıkça sevgimiz de artacak, O’na 
sevgimiz arttıkça, anlamsız olan şeylere olan 
sevgimizse azalacaktır. Rahman’ın bizden 
beklediği hakiki iman da budur. Bu bilinç 
bizde olgunlaştıkça Allah’a yaklaşan kullar-
dan olabiliriz.

Âhiret bizim gerçek evimiz ve geleceği-
mizdir. Bu dünyada bizler kalıcı olarak var 
değiliz. Âhirette birçok zenginlik, orayı hak 
edenleri bekliyor. Sadece bu dünyanın gayri-
menkullerine koşan ve sadece burayı isteye-
ne oradaki zenginlikler verilmeyecektir. 

Âhiretin zenginlikleri dünyada yapılacak in-
faklar yoluyla ve Rahman’ın rızası ile alı-
nabilir.

Âhirete talip olanlara ve orayı isteyerek yaşa-
yanlara selâm olsun. Onların hep yolu açık 
olsun…

Allah kendisine “firar edenleri” ve “kendi di-
nine yardım edenleri” hiçbir zaman yalnız 

bırakmaz… ■
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yilik ve hayır yapma, insanın fıtratın-
dan kaynaklanan vicdanî bir duygu-

dur. Bu itibarla, fıtratının sesini dinleyen her 
vicdan sahibi, dinî inanışı ne olursa olsun, 
başkalarına iyilik yapma ve ihtiyaç sahiple-
rine infakta bulunma duygusuna sahiptir. 
Bu hakikat İbn Haldun’da “insan fıtraten 
hayırhahtır” şeklinde ifadesini bulmuştur. 
İnsanın içindeki bu iyilik yapma duygusu, 
kişinin sahip olduğu mal ve servetinden 
ihtiyaç sahiplerine harcama yapmak şeklin-
de tezahür ettiği zaman, hayır işlemi fazilet 
anlayışına dönüşür ve ahlakî değer üreten 
toplumsal-ekonomik bir yapıyı oluşturur.

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde geçen zekât, 
sadaka, iyilik, hayr, infak, îsâr, i’âre, hedi-
ye, kurban, karz-ı hasen vb. kelime ve kav-
ramlar daima, Allah’ın rızasını kazanmak 
için “harcama”ya, yani “verme”ye işaret 
ederler. İslam âlimleri de söz konusu âyet 
ve hadislerden yola çıkarak şu genel kana-
ate ulaşmışlardır: Allah’ın rızası ve hoşnut-
luğunu kazanma niyetiyle, Müslümanların 
savunması başta olmak üzere, hac hizmet-
lerinden yoksulların desteklenmesine, okul, 
cami, yol, köprü, çeşme ve bakımevleri gibi 
toplumsal hizmet ve hayır müesseselerinin 
kurulması ve güçlendirilmesine varıncaya 
kadar yapılan her türlü harcama, “Allah yo-
lunda infak” kapsamına girer.

Bu genel çerçeveyi göz önünde bulundu-
rarak “infak” kavramını şu şekilde tanımla-
mamız mümkündür: Allah’ın hoşnutluğunu 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

İnfak Kurumlarında Denetim ve
Güven Olgusu

DİN KARDEŞLERİNİ VE 
YERYÜZÜNÜN GERİ 
BIRAKILMIŞ HALKLARINI 
DÜŞÜNEREK İNFAKLARINI 
HAK SAHİPLERİNE 
ULAŞTIRMAK İÇİN ÇEŞİTLİ 
DERNEK VE VAKIFLAR 
KURAN BU COĞRAFYANIN 
İNSANLARI, ASLINDA 
YENİ VE YAŞANABİLİR BİR 
DÜNYANIN KAPILARINI 
DA ARALAMAKTADIRLAR.

İŞAHİN GÜVEN

Dr., Haseki Eğitim Merkezi
Tefsir Öğretim Üyesi
sguven71@hotmail.com
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ve âhiret mutluluğunu kazanmak niyetiyle, 
kendisine emanet olarak verilen (Nûr 24/33, 
Hadîd 57/7) servetinden Müslüman’ın har-
cama yapması demektir. Bu bakımdan in-
fak, hem farz olan zekâtı hem, de zorunlu 
olmayan her türlü hayrı içermektedir (DİA, 
“İnfak” md.).

Kur’an ve Hz. Peygamber’in hadislerini an-
layıp yaşamayı hedeflerinin başına yerleş-
tiren Müslümanlar, her devir ve dönemde 
kervansaraylar, şifahaneler, imarethaneler; 
bazen de tüm bunların bir arada yer aldığı 
külliyeler gibi hayır müesseseleri vücuda ge-
tirmişlerdir. Biz Müslümanlar, sadece insan-
ların değil, şu yerkürede birlikte yaşadığımız 
diğer varlıkların ihtiyaçlarını bile gidermek 
için vakıflar kuran bir “hayır medeniyeti”nin 
temsilcileriyiz. 

İşte bu hayır medeniyetinin Anadolu toprak-
larındaki temsilcileri, günümüzde yardım fa-
aliyetlerini çeşitli vakıf ve derneklerin çatısı 
altında yürütmektedirler. Ancak bu vakıf ve 
dernekler genelde, her türlü sosyal ve kül-
türel faaliyetlerinin yanında, ihtiyaç sahiple-
rine yönelik yardım hizmetlerini de, güçle-
rinin yettiği oranda, ancak amatörce yerine 
getirmektedirler. 

1990’lı yılların sonu ile 2000’li yılların baş-
larına geldiğimizde, sadece yardım(laşma) 
faaliyetlerini organize eden ve bütün me-
saisini buna hasreden “İHH İnsani Yardım 
Vakfı” gibi bazı “infak kurumları” oluşturul-
maya başlandı. Görsel medyadaki birtakım 
programlardan hareketle (örneğin “Deniz 
Feneri” derneği “Şehir ve Ramazan” progra-
mından hareketle, “Kimse Yok mu” derneği 
de yine aynı adla yayınlanan bir program-
dan yola çıkarak) faaliyetlerine başlamış 
olan bu özel “infak kurumları”, Müslüman 
halkımızın teveccühünü kazanmıştır. Hal-
kın bu hayır kurumlarına yoğun teveccühü, 
Cansuyu, Yardımeli dernekleri gibi bütün 
mesaisini, veren el ile alan el arasında köp-
rü olmaya tahsis etmiş, uluslararası ölçekte 
yeni infak kurumlarının ortaya çıkmasına 
vesile olmuştur.

Söz konusu infak kurumları, son yıllarda 
ülke sınırlarını aşarak, dünyanın herhangi 
bir yerindeki yardıma muhtaç insanların ih-
tiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yap-
maya başlamışlardır. Özellikle savaş ve yok-
sulluğun iç içe geçtiği Filistin ve Keşmir gibi 
coğrafyalarda, tabii âfetlerden etkilenen En-
donezya ve Pakistan gibi ülkelerde, bilhassa 
yoksulluk ve iç savaşların hüküm sürdüğü 
bazı Afrika ülkelerinde, bu hayır kurum-
larının gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri, 
dar anlamdaki “yardımlaşma hizmetleri”nin 
ötesine geçerek, toplum ve devletlerin ya-
kınlaşmasına vesile olmuştur. Mesela son 
dönemlerdeki bazı Afrika ülkelerine yönelik 
sağlık, gıda ve temiz su kuyuları açma proje-
leri, hem ülkemizin bu ülkeler ve toplumları 
nezdindeki itibarını yükseltmiş, hem de bu 
yardımlarda emeği geçen her Müslüman için 
bir tebliğ vazifesi görmüştür.

Bu dünyanın en zenginleri olmamalarına 
rağmen, özel olarak din kardeşlerini, genel 
olarak da yeryüzünün bütün geri bırakılmış 
halklarını düşünerek infakta bulunan ve bu 
infakları hak sahiplerine ulaştırmak için çe-
şitli dernek ve vakıflar kuran bu coğrafyanın 
fedakâr insanları, aslında yeni ve yaşanabilir 
bir dünyanın kapılarını da aralamaktadırlar.

Tam da bu aşamada, söz konusu infak ku-
rumlarımız dahilî ve haricî “fitne odakları” 
tarafından yıpratılmaya çalışılmaktadır. Bu 
hayır kurumlarını, yardımlarıyla destek ve-
ren halkımızın gözünde kötü göstermeye ve 
neticede işlevsiz hale getirmeye çalışan bu 
odaklar, sahip oldukları bütün silahlarını da 
kullanmaktadırlar. Tabii ki fitne odaklarının 
işi fitne ve kargaşa çıkarmaktır. Ancak bu 
aşamada bizlerin de yapması gereken işler 
vardır. Kötü niyetli insanlara fırsat verme-
mek için atılması gereken adımlar vardır.

İnfak kurumlarının güvenilirliğini yitirme-
mesi ve kötü niyetli insan (ya da odakların) 
istedikleri gibi bu kurumlara etki etmemesi 
için, hem iç denetimlerinin en iyi ve sağlıklı 
bir şekilde yapılması, hem de dış denetime 
açık olmaları ve mümkünse bu dış denetim 
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mekanizmalarını bir an önce oluşturmaları 
gerekmektedir. 

Aslında bu infak kurumları, dernek ve vakıf 
adı altında yapılandıkları için, zorunlu olarak 
denetleme kurullarının bulunduğunu söyle-
mek mümkündür. Ancak bunların işlevselli-
ğinin ve denetim gücünün ne ölçüde olduğu 
tartışmalıdır. Çünkü bizim bütün vakıf ve 
dernek faaliyetlerimizde olduğu gibi infak 
kurumlarında da bütün işler “güven esası”na 
dayanmaktadır. Ayrıca daha yolun başında 
olan bu kurumlarımız çalışmalarını amatörce 
ve el yordamıyla yürütmektedirler. 

Ciddi ve yaptırımı olan bir denetim meka-
nizmasının olmadığı kurumlarda, iyi niyetli 
ama ehliyetsiz ve liyakatsiz çalışanların yan-
lışları ile kötü niyetle bu 
kurumlara sızmış (ya da 
özel olarak yerleştirilmiş) 
kişilerin bilinçli olarak 
yaptıkları hata ve eksik-
likler, zamanı ve yeri gel-
diğinde, yukarıda sözünü 
ettiğimiz “fitne odakları” 
tarafından kullanılmak-
tadır. Bu yüzden bu tür 
faaliyetlerde profesyonel 
olarak görev alacak vasıflı 
insan sayısının bir hayli az 
olduğu günümüzde, hayır 
kurumlarımızın ortaklaşa 
hareket ederek, bu konudaki açığı kapat-
maları gerekmektedir. Zira bir kurumdaki 
küçük bir hata ve yanlış, fitne odakları tara-
fından genelleştirilerek bütün hayır kurum-
larının -hatta bütün hayır sahiplerinin- kara-
lanmasına sebep olmaktadır.  

En son Almanya’daki “Deniz Feneri eV” da-
vasını bir de bu bakış açısıyla değerlendir-
memiz gerekmektedir. Bu dava ve akabinde 
kopartılan fırtına, resmî bağı bulunmaması-
na rağmen, sadece isim benzerliği sebebiyle 
Türkiye’deki Deniz Feneri derneğine ciddi 
zararlar vermiştir. Oysa ülkemizdeki infak 
kurumları arasında en ciddi şekilde organize 
olmuş ve iç denetiminin dışında, İçişleri Ba-

kanlığı denetçileri, ISO denetçileri ve ulus-
lararası bağımsız denetçiler tarafından yılda 
iki defa denetlenen ve bir de bütün bağışçı 
ve gönüllülerin denetimine açık olan bir 
dernekten bahsediyoruz. Bu dava vesilesiy-
le fitne odakları, sadece ülkemizdeki infak 
kurumlarını yıpratmakla kalmamış, işi bu 
ülkeye hükümet edenleri yıpratmaya kadar 
götürmüşlerdir. 

Dolayısıyla, ülkemizde faaliyet yürüten infak 
kurumları, hem iç denetimlerini en ciddi şe-
kilde yapmalılar, hem de kendilerini denet-
leyecek uluslararası standartlara uygun “ba-
ğımsız denetim” organları oluşturabilmeli-
dirler. Bağımsız denetleyiciler tarafından de-
netlenen her yardım kuruluşu, sadece kendi 

bağışçılarının/gönüllü-
lerinin değil, başkaları-
nın da güvenini kazanır. 

Özellikle son zamanlarda 
her cemaatin/câmianın 
bir “yardım derneği”nin 
oluşmaya başladığı dikka-
te alınırsa, denetime daha 
fazla ihtiyaç olduğu orta-
ya çıkar. 

Gönüllerin mutmain ol-
ması, dışarıdan gelecek 
eleştirilere gerekli cevap-
ların verilebilmesi ve gü-
venilirliğimizin garanti al-

tına alınması için denetim mekanizmalarının 
iyi işletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 
oluşturulacak bir çatı kuruluşu, hem yapılan 
yardımların daha organize bir şekilde ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacak, hem 
de muhtemel karalama ve yıldırma operas-
yonlarına karşı daha ciddi ve güvenli savun-
ma mekanizmalarını işletebilecektir. 

Güven iyidir, ama denetlemek ve profesyo-
nelce çalışmak daha iyidir. ■

GÖNÜLLERİN MUTMA-
İN OLMASI, DIŞARIDAN 

GELECEK ELEŞTİRİLE-
RE GEREKLİ CEVAPLA-
RIN VERİLEBİLMESİ VE 
GÜVENİLİRLİĞİMİZİN 

GARANTİ ALTINA ALIN-
MASI İÇİN İÇ VE DIŞ 

DENETİM MEKANİZMA-
LARININ İYİ İŞLETİLME-

Sİ GEREKMEKTEDİR.
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İNFAK KAVRAMI ÜZERİNE

İnfak kelimesi, sözlükte ne-fe-ka kö-
künden gelir, enfaka mezid fiilinin masta-
rıdır. 

Nefaka’ş-şey’u; tükendi, yok oldu, azaldı. Enfa-
ka; fakir oldu, yanında ne varsa gitti, yiyeceği 
tükendi; nefaka’l-bey’u; satış arttı, revaç buldu” 
gibi anlamlara gelmekle birlikte daha çok 
“para veya malı elden çıkarmak” manasında 
kullanılmaktadır.

Sözlükte ne-fe-ka kökü mastar olarak “tü-
kenmek, bitmek, kalmamak” demektir. Ay-
rıca “çıkma” ve “gitme”yi ifade eder. Arap 
tavşanının çıkış deliğine “nâfika”, imandan 
çıktığı için ya da kalbinden iman çıktığı için 
insana “münâfık”, pantolonda ayağın çıkış 
yerine “neyfak”, azığın bitip tükenmesine 
“infak”, yerin altından çıkış yeri olan tünele 
“nafak” veya “enfâk” denir. Yine harcamak, 
sarf etmek, tüketmek “infâk”; çok harcayan, 
çok tüketen “münfik”; tünel, masraf, har-
cama, gider “nafaka”; Arap tavşanı (jerboa) 
veya tarlafaresinin yuvasına girip çıkması 
“münâfeka”; iki yüzlülük, bir öyle bir böyle 
görünen “münâfık” kelimeleri bu köktendir.

İnfak kelimesi, yalın olarak kullanıldığı du-
rumda meşru ve yararlı harcamaları ifade et-
mektedir. Bu yüzden harcanan şeye nafaka 
denmiştir. Nafaka; harcanan para veya ihti-
yaçların (iaşe, giyim vs.) tamamı için gerekli 
kazanç demektir.

Dinî – ahlakî bir terim olarak infak, genel-
likle “Allah’ın hoşnutluğunu elde etme amacıy-

İ N C E L E M E

İnfak Âyetlerine
Toplu Bir Bakış

İNFAK “ALLAH’IN HOŞNUTLU-
ĞUNU ELDE ETME AMACIYLA 
KİŞİNİN KENDİ SERVETİN-
DEN HARCAMASI, MUHTAÇ-
LARA AYNİ VE NAKDİ YAR-
DIMDA BULUNMASI” DEMEK-
TİR. BU AÇIDAN İNFAK, FARZ 
OLAN ZEKÂTI VE GÖNÜLLÜ 
OLARAK YAPILAN HER ÇE-
ŞİT HAYRI İÇERMEKTEDİR.

EKREM DEMİR

Tefsir doktoru, araştırmacı, yazar
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la kişinin kendi servetinden harcama yapması, 
muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması” 
demektir. Bu açıdan infak, farz olan zekâtı 
ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı 
içermektedir.1

KUR’AN’DA İNFAK ÂYETLERİ

“Onlar ki gaybe iman edip, namazı doğru kı-
larlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan, Allah 
yolunda minnet etmeden harcarlar” (Bakara 
2/3).

Burada, Allah’a samimiyetle inanan mümin-
lerin başlıca özellikleri sayılırken iman ve 
namazın ardından infak zikredilmiştir.

“Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına 
çevirmeniz iyilik değildir. İyilik yapanlar o kim-
selerdir ki; Allah’a, ahiret 
gününe, meleklere, kitaba 
ve bütün peygamberlere 
iman edip, yakınlığı olan-
lara, öksüzlere, yoksullara, 
yolda kalmışa, dilenenlere 
ve esirleri kurtarmaya seve 
seve mal verirler. Nama-
zı kılarlar, zekâtı verirler” 
(Bakara 2/177).

“(Ey Muhammed!) Sana 
neyi infak edeceklerini soru-
yorlar. De ki: Hayır olarak 
verdiğiniz nafaka, ana, baba, yakınlar, öksüz-
ler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır 
olarak daha ne yaparsanız herhalde Allah onu 
bilir” (Bakara 2/215).

Burada, infakla ilgili öncelik sırasına işaret 
edilmekle birlikte âyetin sonundaki ifadeden 
asıl önemli noktanın hayır yapma arzusu ve 
niyeti olduğu anlaşılmaktadır.

“(Ey Muhammed!) Sana neyi infak edecekleri-
ni soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak 
edin” (Bakara 2/219).

“Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alışverişin, 

1  Bkz: Râgib el-İsfahânî, el-Müfredât, “nfk” maddesi; 
Lisânü’l-Arab, “nfk” maddesi; Dinî Kavramlar Sözlüğü, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007, s.317.

hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı 
bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklar-
dan Allah yolunda harcayın” (Bakara 2/254).

“Mallarını Allah yolunda harcayanların duru-
mu, bir tanenin durumu gibidir ki, yedi başak 
bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah dile-
diğine daha da katlar. Allah’ın rahmeti geniştir. 
O her şeyi bilir. Allah yolunda mallarını infak 
eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kak-
mayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen kimsele-
rin Rabb’leri yanında mükâfatları vardır. Onla-
ra hiçbir korku yoktur ve onlar, üzülmeyecekler-
dir” (Bakara 2/261-262).

Âyette geçen “Allah yolunda infak” tabiri, 
öncelikle ülkenin savunması için gerekli 
maddi yardımda bulunmayı ifade etmekte-
dir. Ancak bu tabirin geçtiği birçok âyet ve 

hadisin birlikte değer-
lendirilmesinden çıkan 
sonuca göre Allah’a itaat 

ve ibadet niyeti taşıyan, 
İslam’a ve Müslümanlara 
fayda ve destek sağlayan 
her harcama Allah yolun-
da infak sayılmaktadır. İs-
lam medeniyet tarihinde 
de böyle bir niyet taşıması 
şartıyla ülkenin savunma-
sı, hac hizmetleri, yoksul-
ların desteklenmesi; okul, 

kütüphane, cami, yol, köprü, çeşme, bakı-
mevleri gibi hayır kurumlarının tesisi, hatta 
tabiatın korunup geliştirilmesine kadar çok 
çeşitli hizmetler için yapılan her türlü har-
cama Allah yolunda infak kapsamında de-
ğerlendirilmiştir. Ayrıca Kur’an’da genellikle 
iyiliklerin sevabı bire on olarak gösterildiği 
halde, Allah yolunda infâkın sevabının bire 
yediyüz olduğu bildirilmiştir.

“Ey iman edenler! İnfakı gerek kazandıkları-
nızın, gerek sizin için yerden çıkardıklarımızın 
temizlerinden yapın. Kendinizin göz yumma-
dan alıcısı olamayacağınız fenasını vermeye 
yeltenmeyin. Biliniz ki Allah, sadakalarınıza 
muhtaç değildir ve hamde layık olandır” (Ba-
kara 2/267).

ALLAH’A İTAAT VE İBA-

DET NİYETİ TAŞIYAN, 

İSLAM’A VE MÜSLÜMAN-

LARA FAYDA VE DESTEK 

SAĞLAYAN HER HARCA-

MA ALLAH YOLUNDA 

İNFAK SAYILMAKTADIR.
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“Her ne çeşit nafaka verdinizse veya her ne türlü 
bir adak adadınızsa, Allah onu kesinlikle bilir” 
(Bakara 2/270).

“Onları yola getirmek senin boynuna borç değil-
dir, ancak Allah dilediğini yola getirir. Yaptığınız 
her iyilik sırf kendiniz içindir. Siz yalnızca Allah 
rızasını gözetmenin dışında infak etmezsiniz. 
İyilik cinsinden ne infak ederseniz o size aynen 
ödenir. Size hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz. 
Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adamış 
olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip 
dolaşmaya güç yetiremezler. Utangaç oldukla-
rından dolayı, bilmeyenler 
onları zengin sanırlar. Oysa 
sen onları yüzlerinden ta-
nırsın. Yüzsüzlük yapıp 
kimseden bir şey istemezler. 
Ne türden bir iyilik yaparsa-
nız, şüphe yok ki, Allah onu 
bilir. Mallarını gece ve gün-
düz, gizlice ve açıkça infak 
edenler yok mu; işte onla-
rın Rabb’leri katında ecir ve 
mükâfatları vardır. Onlara 
herhangi bir korku yoktur, 
onlar hiçbir zaman mah-
zun da olmazlar” (Bakara 
2/272-274).

Bakara 2/261-274. âyetlerinde infakın öne-
mi, amacı, hangi mallardan kimlere ve nasıl 
verileceği, karşılığında vaat edilen ödüller 
ayrıntılı biçimde ortaya konmuştur. 

“Allah faizi mahveder, oysa sadakaları bereket-
lendirir. Allah günahta ve inkârda direnen hiç 
kimseyi sevmez” (Bakara 2/276).

“Onlar ki, ‘Ey Rabb’imiz! Biz inandık, iman ge-
tirdik, artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateş 
azabından koru!’ derler. O sabredenleri, o doğru-
luktan şaşmayanları, o el pençe divan duranları, 
o nafaka verenleri ve seher vakitlerinde o istiğfar 
edip yalvaranları görür” (Âl-i İmran 3/16-17).

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcama-
dıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne 
harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir” (Âl-i İm-
ran 3/92).

“Rabb’inizin bağışına ve genişliği göklerle yer 
arası kadar olan, Allah’tan gereği gibi korkan-
lar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. O 
Allah’tan hakkıyla korkanlar, bollukta ve dar-
lıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, in-
sanları affederler” (Âl-i İmran 3/133-134).

“Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman etselerdi 
ve Allah’ın verdiği rızıktan gösterişsiz harcasa-
lardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onların 
söz ve işlerini çok iyi bilendir” (Nisâ 4/39).

“Bir sadaka vermeyi, bir iyilik yapmayı veyahut 
da insanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki 

hariç, onların aralarındaki 
gizli gizli konuşmalarının 
çoğunda hiçbir hayır yok-

tur” (Nisâ 4/114).

“Gerçek müminler ancak o 
müminlerdir ki, Allah anıl-
dığı zaman yürekleri ürperir, 
âyetleri okunduğu zaman 
imanlarını artırır. Yalnızca 
Rabb’lerine tevekkül ederler. 
Onlar ki namazı gereği gibi 
kılarlar ve kendilerine rızık 
olarak verdiğimiz şeylerden 
(Allah yolunda) harcarlar” 
(Enfâl 8/2-3).

“Allah yolunda her ne harcarsanız onun sevabı 
size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa uğratıl-
mazsınız” (Enfâl 8/60).

“Ey iman edenler, şurası bir gerçektir ki, Yahu-
di hahamları ile Hıristiyan rahiplerinin birçoğu 
insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah 
yolundan saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü ha-
zineye doldurup, onları Allah yolunda sarf et-
meyenleri bu yüzden acıklı bir azap ile müjdele! 
O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ate-
şinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları 
ve sırtları dağlanacak. Onlara, ‘İşte bu kendi 
canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Hay-
di, şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin 
tadını’ denilecek” (Tevbe 9/34-35).

“Yine bedevilerden kimi de vardır ki, Allah’a ve 
ahiret gününe inanır ve harcadığını Allah ka-
tında yakınlıklara ve Peygamber’in dualarını 

“ALLAH’IN KİTABINI 

OKUYAN, NAMAZI KI-

LAN VE KENDİLERİNE 

VERDİĞİMİZ RIZIKTAN 

GİZLİ VE AÇIK OLARAK 

VERENLER, KESİNLİKLE 

BATMA İHTİMALİ OL-

MAYAN BİR TİCARET 

UMARLAR” (FÂTIR 35/29).
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almaya vesile sayar. Gerçekten de bu, onlar için 
bir yakınlıktır. Allah onları rahmeti içine koya-
caktır” (Tevbe 9/99).

“Onların mallarından sadaka al ki, onunla ken-
dilerini temizlersin, tertemiz edersin” (Tevbe 
9/103-104).

“Onların (Medine halkı ve civarındaki bedevile-
rin), Allah yolunda yaptıkları küçük veya büyük 
her harcama veya geçtikleri her vadi karşılığın-
da, yaptıkları işin daha güzeliyle Allah’ın kendi-
lerini mükâfatlandırması için sevap yazılmama-
sı mümkün değildir” (Tevbe 9/121).

“Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabre-
derler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendile-
rine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah 
yolunda harcarlar. Çirkinlikleri güzelliklerle yok 
ederler. İşte bunlar, bu hayatın akıbeti kendile-
rinin olacak olanlardır” 
(Ra’d 13/22).

“İman eden kullarıma söyle: 
Namazı dosdoğru kılsınlar, 
alışveriş ve dostluğun olma-
dığı bir günün gelmesinden 
önce, kendilerine verdiğimiz 
rızıktan açık ve gizli harca-
sınlar” (İbrahim 14/31).

“Allah’a itaat eden alçak 
gönüllüleri müjdele. Allah 
anıldığı vakit onların kalp-
leri titrer. Onlar başlarına 
gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Ken-
dilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda har-
carlar” (Hacc 22/34-35).

“İşte onlara (Kur’an’dan önce kendilerine ki-
tap verdiklerimize), sabretmelerinden ötürü 
mükâfatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü 
iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan 
da Allah rızası için harcarlar” (Kasas 28/54).

“Allah’ın sana verdiğinden O’nun yolunda har-
cayarak ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan 
da nasibini unutma! Allah’ın sana ihsan ettiği 
gibi, sen de insanlara iyilik et” (Kasas 28/77).

“Onların yanları yataklarından uzaklaşır, korku 
ve ümit içinde Rabb’lerine dua ederler ve kendi-

lerine verdiğimiz rızıklardan hayır yolunda sarf 
ederler” (Secde 32/16).

“De ki: Gerçekten Rabb’im kullarından dilediği 
kimseye rızkı hem genişletir, hem daraltır. Her 
neyi hayra harcarsanız O, onun yerine başkası-
nı verir. Hem O, rızık verenlerin en hayırlısıdır” 
(Sebe’ 34/39).

“Allah’ın kitabını okuyan, namazı kılan ve ken-
dilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak 
verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir 
ticaret umarlar” (Fâtır 35/29).

“Size verilen herhangi bir şey sadece dünya 
hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında 
bulunanlar ise, iman edip sadece Rabb’lerine 
güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha ka-
lıcıdır. O iman edenler, büyük günahlardan ve 
hayâsızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri 

zaman kusurları bağış-
larlar. Onlar, Rabb’lerinin 
davetini kabul ederler ve 

namazı dosdoğru kılarlar. 
Onların işleri de kendi ara-
larında bir istişare iledir. 
Kendilerine verdiğimiz rızık-
tan onlar Allah yolunda har-
carlar” (Şûra 42/36-38).

“Dünya hayatı ancak bir 
oyun ve eğlenceden ibarettir. 
Eğer iman eder ve kötülük-
ten sakınırsanız, Allah size 
mükâfatınızı verir. Ve sizden 

bütün mallarınızı harcamanızı da istemez. Eğer 
sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasay-
dı cimrilik ederdiniz. Bu da sizin bütün kinleri-
nizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda 
harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden ki-
miniz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak 
kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, siz 
ise fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz 
Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra 
onlar sizin gibi olmazlar” (Muhammed 47/36-
38).

“Ama takva sahipleri bahçelerde, pınar baş-
larındadırlar. Rabb’lerinin kendilerine verdiği 
mükâfatları almaktadırlar. Çünkü onlar, daha 

KUR’AN’DA 14’Ü 

MEKKE’DE 11’İ 

MEDİNE’DE İNEN TOP-

LAM 25 SÛREDE DOĞ-

RUDAN 80, DOLAYLI 

OLARAK 200 KÜSUR 

ÂYETTE İNFAK ÜZERİN-

DE DURULMAKTADIR.  
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önce dünyada iyi davranan kimselerdi. Onlar 
geceleyin pek az uyurlardı. Onlar seher vakit-
lerinde Allah’tan bağışlanma dilerlerdi. Onların 
mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için 
bir hak vardı” (Zariyat 51/15-19).

“Allah’a ve Rasulü’ne iman edin. Sizi hâkim kıl-
dığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden harca-
yın. Sizden, inanan ve harcayanlar için büyük 
mükâfat vardır” (Hadid 57/7).

Kur’an’a göre ‘bütün mülk’ (mal ve zengin-
likler) Allah’ındır. İnsan, o mülk üzerinde 
yaşar, onu kullanır, geçimliği için harcar, 
sonunda o mülkün nöbetini başkasına bıra-
kır ve ahirete gider. İnsanlardan bazıları çok 
mala sahip olabilir, bazıları da muhtaç ola-
cak kadar az mala sahip 
olabilir. Kimileri hasta ve 
sakatlık yüzünden yete-
ri kadar mal kazanamaz. 
Üstelik çok mala sahip 
olmak bir imtihan sebe-
bidir. Allah (c) insanları 
ilimle, sağlıkla, malla, ge-
niş imkânlarla, çocukla 
sınamaktadır. Malı insana 
veren Allah, bu maldan 
muhtaçlara ve elimizin 
altındakilere de verme-
mizi emretmektedir (Nûr, 
24/33; Hadid, 57/7).

“Neden siz Allah yolunda harcamayasınız ki? 
Göklerin ve yerin mirası zaten Allah’ındır. El-
bette içinizden, fetihten önce harcayan ve sa-
vaşan bir olmaz. Onların derecesi, sonradan 
infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür… 
Kimdir o, Allah’a güzel bir borç verecek olan 
ki, Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve 
onun için şerefli bir mükâfat da versin” (Hadid 
57/10-11).

“Ve onlardan önce o yurda yerleşen ve imana 
sarılanlar kendilerine göç edip gelenleri sever-
ler ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde 
bir hasislik duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları 
olsa dahi, onları öz canlarına tercih ederler. Kim 
nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar um-
duklarına erenlerdir” (Haşr 59/9).

“Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurta-
racak ticareti size göstereyim mi? Allah’a ve 
Rasulü’ne inanırsınız, mallarınızla ve canları-
nızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz 
sizin için en iyisi budur. Eğer böyle yaparsanız, 
Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altla-
rından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennet-
lerinde hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş 
budur” (Saff 61/10-12).

“Birinize ölüm gelip de: ‘Rabb’im, beni yakın 
bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip 
iyilerden olsaydım!” demesinden önce, size ver-
diğimiz rızıktan Allah yolunda harcayın. Allah 
süresi geldiği zaman hiçbir canı ertelemez. Al-
lah yaptıklarınızdan haberdardır” (Münâfıkûn 

63/10-11).

“Doğrusu mallarınız ve ço-
cuklarınız sizin için bir im-
tihandır. Büyük mükâfat ise 
Allah’ın yanındadır. O hal-
de gücünüzün yettiği kadar 
Allah’tan korkun, dinleyin, 
itaat edin, kendi iyiliğinize 
olarak harcayın. Kim nefsi-
nin cimriliğinden korunursa 
işte onlar kurtuluşa erenler-
dir. Eğer Allah’a güzel bir 
borç verirseniz, Allah onu 
sizin için kat kat yapar ve 

sizi bağışlar. Allah çok mükâfat verendir, halim-
dir” (Teğâbun 64/15-17).

“Doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratıl-
mıştır. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır. 
Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder. An-
cak namaz kılanlar bunun dışındadır. Onlar ki 
namazlarını sürekli kılarlar. Onların mallarında 
belli bir hak vardır, hem isteyen için hem de iste-
mekten utanan yoksul için” (Meâric 70/19-25).

Kur’an’a göre, varlıklı Müslümanların mal-
larında yoksulların hakları vardır. (Zariyât, 
51/19; Meâric, 70/24-25). Bu bir yardım 
seferberliğidir. Bu seferberliğe; özelde tasad-
duk, zekât, fıtır sadakası, kurban, hediye, 
iare (kullanma amacıyla verme), vakıf, devlet 
bütçesinden maaş bağlama vs. ve genelde in-
fak adı verilmiştir. 

DİNİN ASIL GAYESİ, 

ALLAH’IN BİRLİĞİNİ 

TASDİKTEN SONRA, 

ZARİF, HASSAS, İNCE 

DUYGULU İNSAN YETİŞ-

TİRMEK VE BU SURETLE 

HUZURLU BİR CEMİ-

YET OLUŞTURMAKTIR.
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“Her nefis kendi kazancına bağlıdır. Ancak amel 
defterleri sağından verilenler hariç, onlar cen-
nettedirler, sorup dururlar, suçluların durumu-
nu, ‘Nedir sizi Sekar’a sokan?’ diye. Suçlular 
derler ki: Biz namaz kılanlardan değildik. Yok-
sula da yedirmezdik” (Müddessir 74/38-44).

“Kuşkusuz iyiler de karışımı kâfûr olan dolgun 
bir kadehten içerler. Allah’ın kulları ondan içer-
ler, onu güzel yollar açarak akıtırlar. O kullar 
adaklarını yerine getirirler ve fenalığı yaygın 
olan bir günden korkarlar. Düşküne, yetime ve 
esire seve seve yemek yedirirler; Size sırf Allah 
rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir 
karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz” (İnsan 
76/5-9).

“Fakat o, o sarp yokuşa 
göğüs veremedi. Bildin mi 
sen, o sarp yokuş nedir? 
Köle azat etmek veya salgın 
bir kıtlık gününde yemek 
yedirmektir, Yakınlığı olan 
bir yetime veya hiçbir şeyi 
olmayan yoksula” (Beled 
90/11-16).

“En çok korunan ise, ondan 
uzaklaştırılacaktır. O ki, Al-
lah yolunda malını verir, te-
mizlenir” (Leyl 92/17-18).

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Kur’an’da geçen bu infak âyetlerini okuyup 
üzerinde düşündükten sonra, şu sonuçlara 
varabiliriz: 

A) Mekke’de inen infak âyetleri şunlardır:
13/Ra’d: 22 
14/İbrahim: 31 
22/Hacc: 34-35 
28/Kasas: 54, 77
32/Secde: 16
34/Sebe’: 39
35/Fatır: 29
42/Şûra: 36-38
51/Zâriyat: 15-19 
70/Meâric: 19-25
74/Müddessir: 38-44

76/İnsan: 5-9
90/Beled: 11-16
92/Leyl: 17-18.

Medine’de inen infak âyetleri ise şunlardır:
2/Bakara: 3, 177, 215, 219, 254, 261-262, 
267, 270, 272-274, 276
3/Âl-i İmran: 16-17, 92, 133-134
4/Nisâ: 39, 114
8/Enfâl: 2-3, 60
9/Tevbe: 34-35, 99, 103-104, 121
47/Muhammed: 36-38
57/Hadid: 7, 10-11
59/Haşr: 9
61/Saff: 10-12

63/Münâfıkûn: 10-11
64/Teğabun: 15-17

B) Kur’an’da 14’ü 
Mekke’de, 11’i Medine’de 
inen toplam 25 sûrede ve 
doğrudan 80 küsur âyette 
infak üzerinde durulmak-
tadır.  Bununla birlikte, bir 
âyette yoksul düşme (İsrâ 
17/100), yetmişe yakın 
âyette ise “harcama yap-
ma” anlamında geçmekte-

dir. Bu âyetlerden başka, infak, sadaka, zekât, 
yardım vs. dolaylı âyetleri de sayarsak 200 
küsur yerde infak üzerinde durulmuştur.2  

C) Mekkî sûrelerde vurgulanan “tezkiye/
zekât” çağrıları ile birlikte “infak” kavramı-
nın, bazen “afv”, ilerleyen yıllarda ise “sada-
ka” kavramlarının kullanılmaya başlamasıyla 
daha da derinlik kazandığını görmekteyiz. 
Çünkü müminler Medine’de yeni bir şehir 
kurmuş, artık mala mülke kavuşmaya başla-
mıştır.

D) Dinin asıl gayesi, Allah’ın birliğini tasdik-
ten sonra, zarif, hassas, derin duygulu insan 
yetiştirmek ve bu suretle huzurlu bir cemiyet 

2  Bkz. M.F. Abdulbâkî, “nfk” maddesi; DİA, “İNFAK” mad-
desi, c.22, s.289. 

İNFAK PARADAN, MAL-

DAN OLDUĞU GİBİ, 

İLİMDEN, GÜZEL SÖZ-

DEN, GÜLER YÜZDEN 

DE OLUR. SAĞLIĞIN, 

SAADETİN, GENÇLİĞİN 

DE İNFAKI VARDIR. 
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husule getirmektir. Bu gayenin gerçekleşme-
sinde, imandan kaynaklanan şefkat ve mer-
hamet hislerinin bir tezahürü olan zekât ve 
infakların çok mühim bir yeri vardır. İnfakın 
en faziletlisi ve en önde geleni kişinin muh-
taç durumda bulunan hısımlarına yaptığı 
harcamalardır.  

 E) İnfak, Allah’a ibadetin öylesine bir par-
çasıdır ki, onsuz din olmaz. Bir insanın gön-
lünde yaktığı iman ışığının devamı, ancak 
namaz-infak ikilisiyle yürür. “Acaba imanım 
ne durumda?” diye düşünüyorsak; namaz ve 
infaktaki seviyemize bakmalıyız. İmanın sağ-
laması ve göstergesi, bu iki temel ibadettedir. 
Genelde infak; müminin 
kendisinde mevcut her 
nimeti başkalarına yan-
sıtması, başkalarını o ni-
metlerden yararlandırması 
demektir. İnfak; paradan, 
maldan olduğu gibi, ilim-
den, güzel sözden, güler 
yüzden de olur. Ayrıca 
sağlığın, saadetin, genç-
liğin de infakı vardır. Ve 
infak, farz olan cihadın bir 
şubesidir. 

F) Müslüman insan önce 
kendisi için infak etmeli-
dir. Çünkü vücut ona bir emanettir ve onun 
bütün ihtiyaçlarını karşılamak Müslüman’ın 
görevidir. Hayatı devam ettirmek, ibadet ya-
pabilmek ve başkalarına yardım edebilmek, 
bedenin sağlıklı ve dirençli olmasına bağlı-
dır. Müslüman sonra da başkalarına infak 
eder. Kişi;  eşine, anne-babasına, çocuklarına 
ve yukarıda sayılan diğer akrabalarına infak 
etmek zorundadır. Bu onun üzerine farzdır. 
Çünkü Kur’an bu görevi Müslüman’a veri-
yor. 

G) İslam’ın, insanlar arasındaki dayanışmaya 
getirdiği en önemli tedbir ‘infak ahlakı’dır. 
Onunla insanlar mal denilen emanetin ne 
olup olmadığını anlarlar, onunla muhtaçla-
ra ulaşırlar, onunla imanlarını kuvvetlendi-
rirler, onunla sevgi bağları kurarlar, onunla 

toplumsal dengeyi sağlarlar, onunla kıskanç-
lığı, düşmanlığı ve bir anlamda başkasının 
elindekine göz koymayı önlerler, onunla hır-
sızlığı, rüşveti, haksızlığı azaltmaya çalışır-
lar, onunla dünya kazancı karşısında küçül-
mezler, bilakis yücelirler. Onunla malın esiri 
değil malın efendisi olurlar ve onunla Allah 
rızasını kazanırlar.

H) İnfak, Allah’ın verdiği nimetlere şükür-
dür. Namaz, oruç gibi bedenî ibadetler, 
Allah’ın ihsan ettiği vücut sıhhat ve selame-
tinin şükrüdür. Her çeşit infakı içeren malî 
ödemeler de mal nimetinin şükrüdür. Bu 
duygularla infak eden mümin, her nimetin, 

mesela sağlığın, ilmin, 
sanatın şükürlerinin de o 
nimetlerle ödeneceğinin 

şuuruna varır. 

J) Müminler; Karun gibi 
toplayıcı değil, Harun gibi 
dağıtıcıdırlar. Dağıtmak 
için kazanırlar. Verirken 
tükeneceğinden korkmaz-
lar. Çünkü veren Allah’tır;  
“ver” diyen de Allah’tır. 
“Siz Allah için bir şey ver-
diğinizde Allah onun daha 
iyisini verir. O, rızık veren-
lerin en hayırlısıdır” (Sebe’ 

34/39). Mümin, İblis gibi fakirlikten korku-
tup cimriliği emretmez (Bakara 2/268); İdris 
gibi cömertliği emreder. 

K) Ne kadar verelim sorusuna Bakara 219. 
âyette ihtiyaç fazlasının verilmesi gerektiği 
belirtilmiş; nereye verelim sorusuna 215. 
âyette anne-babaya, yakınlara, yetimlere, 
fakirlere, yolda kalmışlara diye cevap verir-
ken bunların Müslüman veya kâfir oldukları 
bildirilmemiştir. Allah yolunda infakta oran 
yoktur. Zekâtta sınır vardır ama sadakada 
sınır yoktur. Sadaka infakının sınırını İsra 
Sûresi’nin 29. âyeti göstermiş ve eli boş ka-
lacak şekilde saçıp savurmayı da yasaklamış-
tır.    

L) Kur’an’a göre cimrilik, “Yahudileşenle-
rin” özelliğidir. Cimri, paranın egemenliğine 

KENDİNE VERİLDİĞİN-

DE GÖNÜL HUZURUYLA 

ALAMAYACAĞI BAYAĞI 

ŞEYLERİ FAKİRLERE İN-

FAK DİYE VERMEMELİ. 

VEREN ALANA ECRE 

VESİLE OLDUĞU İÇİN 

TEŞEKKÜR ETMELİDİR.
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boyun eğdiğinden paranın mahkûmudur. 
O yüzden cimri, devamlı psikolojik buna-
lım içindedir, doyumsuzdur, sevgisizdir. 
Fedakârlığın, vermenin tadına varmanın ne 
kadar güzel olduğunu, ahiret ödülü yanın-
da, dünyada da insanı mutlu ettiğini bilemez 
cimri.  Mal hırsı, cimrileştirir; cimri her şey-
den uzaktır. Cömert, Allah’a yakın, insanlara 
yakın, cennete yakındır. Cehennemden ise 
uzaktır. Cimri ise, Allah ‘tan uzak, insanlar-
dan uzak, cennetten uzaktır. Cehenneme ise 
yakındır. Cömert olan cahil, Allah’a cimri 
âbidden daha sevimlidir. Halbuki para, mal 
Allah’ın nimetidir ve bu nimet yerli yerince 
harcanırsa Allah onu artırır.  

M) İnfakın önündeki en büyük engel açlık 
korkusudur. Açlık korkusu da şeytan fısıltı-
sıdır: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve sizin 
cimri olmanızı emreder” (Bakara 2/268).  Asıl 
tehlike içimizdeki yoksulluktur. Açgözlülük, 
“iç” fakirliktir. Manevi zenginlik; insan oldu-
ğunun farkına varma, içimizdeki güzellikleri 
paylaşma, Allah’a muhtaç olduğunu unutma-
madır. Allah Rasulü “Gerçek zenginlik mal 
çokluğu değil, gönül tokluğudur” buyurur 
(Buharî; Rikâk 15; Müslim, Zekât 130).

N) İnfak, mutluluğun merdivenidir. Alan 
kimse, nimetlerden geçici ve sınırlı bir şe-
kilde yararlanırken; veren müminin hazzı 
kısa sürede sona ermez. Mümin kalp, mal ile 
değil; iman ile mutmain olur. Allah yolunda 
infak etmekle fakir düşeceğinden korkmaz. 
Kendi hiçbir şey değilken Allah onu meyda-
na getirmiş, vücut, göz, kalp, lisan ve sayısız 
nimetler bağışlamış ve mal sahibi yapmıştır. 
Bunlar Allah’a aittir. Kalpler, cömertlikle, 
infak sayesinde temizlenir (Bkz. Leyl 92/17-
20).    

O) İnfakın ikinci rüknü, ihlastır. Nitekim, 
Kur’an-ı Kerim’de müminlerin infak husu-
sundaki tavırları izah buyrulmuştur: “Yemeğe 
olan sevgilerine rağmen; yoksulu, yetimi ve esi-
ri doyururlardı. ‘Biz size ancak Allah’ın rızası 
için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir 
teşekkür istemeyiz. Çünkü biz Rabb’imizden, 
o suratların ekşiyeceği çetin günden korkarız’  

derlerdi” (İnsan, 76/8-11). Rasul-i Ekrem (s) 

şöyle buyurmuştur: “Veren el, alan elden daha 

hayırlıdır” (Sahih-i Müslim, K. Zekât 32; ha-

dis no: 94 –1033-).  ■

İNFAKTA BULUNURKEN DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN BAZI EDEB 

KAİDELERİ ŞUNLARDIR:

1. İhlâsa dikkat edilmeli, gösterişe ka-
çarak ve dünyevi maksatlarla infakta 
bulunulmamalıdır (Bakara 2/264).

2. “Sağ elin verdiğini sol elin duymaya-
cağı” şekilde vermek gerekir. Bu şekil-
de infak edenler, günahları affedilen 
ve kıyametin dehşetli anında Arş’ın 
gölgesi altında bulunacak olan mesut 
kimselerdir (Bakara 2/271; Buhârî, 
Ezân, 36).

3. Başa kakmak ve incitmek suretiyle sa-
dakalar boşa çıkarılmamalıdır. Cenâb-ı 
Hak, bu hususu ısrarla emreder (Ba-
kara 2/262-264; İnsan 76/8-11).

4. Kişi, kendine verildiğinde gönül huzu-
ruyla alamayacağı kalitesiz ve bayağı 
şeyleri, fakirlere infak diye vermeme-
lidir (Bakara 2/267).

5. Bilhassa veren, alana teşekkür hissi-
yatı içinde olmalıdır. Çünkü onu me-
suliyetten kurtarıp ecre nail eylemek-
tedir.
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İnfak konulu 7. sayımızın söyleşi köşesinde 
Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı ve Genel Müdürü Hasan Hafızoğlu ile 
Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Müdür Yar-
dımcısı Bahri Bulut’u konuk ettik. ‘Eksende 
insan, tavırda denge, tasarrufta ihtiyaç’ pren-
siplerine riayet etmeyi en başından beri ken-
disine ilke edinmiş Akabe Vakfı’nı bu sohbeti-
mizde bir infak kurumu olması itibarıyla daha 
yakından tanımak ve Kur’ani Hayat Dergisi’nin 
siz kıymetli okurlarına tanıtmak istedik. 

Öncelikle ilkeleri paylaşalım okuyucuları-
mızla. “Eksende insan, tavırda denge, ta-
sarrufta ihtiyaç” ilkelerinin neleri ifade 
ettiğini kısaca açıklayabilir misiniz?  

Hasan Hafızoğlu: Her kurumun olduğu gibi 
eğitim ve kültür vakfı olan kurumumuzun da 
elbette temel ilkeleri bulunmalıydı. Kuruluş 
aşamasında bu ilkelerimizi belirledik. Bu ilke-
ler hakikaten içi doldurulması zor ilkeler… “Ek-
sende İnsan, Tavırda Denge, Tasarrufta İhtiyaç” 
ilkelerimizi kısaca şöyle açıklayabilirim:

Biz ‘Eksende İnsan’ derken her şeyin insan 
merkezli, insanı önceleyen, insanın eğitimini 
önceleyen, kâmil insanı yetiştirmeyi öncele-
yen bir vakıf olarak yola çıktık. Eksene insanı 

S Ö Y L E Ş İ

AKABE VAKFI yöneticileriyle
infak, yardımlaşma ve vakıf hizmetleri 
üzerine...

M. BAYKUL, M. AYDIN

Ya adayan ol 
hanne gibi, 

ya adanan ol 
meryem gibi, ya 

da adananlara 
bahçıvan ol Hz. 
Zekeriya gibi… 

Yani, ya vakfeden 
ol ya vakfedilen ol, 

ya da vakfedilene 
destek ol… 
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SÖYLEŞİ

aldık. Her şey insan içindir, dedik. Zaten yara-
tıcımız Cenab-ı Allah, eşref-i mahlûkat olarak 
insanı seçmiştir. Tüm kâinatı ve kâinattakileri 
insanın hizmetine tahsis etmiş, onları insanın 
emrine musahhar kılmıştır. Her şey insan için-
dir ve insan da Allah içindir. Dolayısıyla hiçbir 
çizgiyi insandan önceye koymadık, hepsi insan 
içindir, dedik. İnsanı feda edecek hiçbir tavır 
içerisinde bulunmadık.

‘Tavırda Denge’ ilkemize gelince, Kur’an’ın ve 
nebevi sünnetin öncelikli sırasını bozmadan tüm 
davranışlarımızda dengeyi, itidali, adaleti esas 
aldık. Bize miras bırakılan dini ve dinî tecrübeyi 
bölüp parçalamadan, birinin ilkesini diğerininkine 
feda etmeden dengeli bir İslam anlayışını insani 
hizmet anlayışını ortaya koyma gayreti güttük. 
İnsanın üç boyutu vardır; kafa, bilek ve yürek… 
İnsan hem bilgiye, hem sevmeye/sevilmeye, hem 
de eylem yapmaya ihtiyaç duyar. Dolayısıyla biz 
eğitmek, hizmet etmek istediğimiz insanda duy-
gu düşünce ve eylem birlikteliğini dengelemeye 
çalıştık. Nitekim sevgili Peygamberimizin ortaya 
koyduğu din anlayışı da böyleydi.

‘Tasarrufta İhtiyaç’ ilkesi ise, bir şey ihtiyaçsa 
onu yapalım dedik. Her yapacağımız yatırımda, 
atacağımız adımda, hizmette, planda, prog-
ramda, projede “bu bir ihtiyaç mı?” sorusunu 
sorduk. Elbette bu ihtiyaç insan için olmalıydı. 
Eğer bu ihtiyaç değilse bunun adı lükstü, israftı. 
Dolayısıyla ihtiyaçsa onu yaptık. “Başkalarında 
var bizde de olsun diye” hiçbir faaliyette, pro-
jede bulunmadık. İnsanlığın, insanların temel 
ihtiyacını gideriyor mu, gidermiyor mu bunu 
önceledik. Dolayısıyla tasarrufta ihtiyaç ilkesi 

de bundan kaynaklandı. Kuruluşundan buyana 
da mümkün mertebe bu ilkelere itina gösterdik. 
Bu ilkeleri uyguladığımızı düşünüyoruz. 

“Eksende insan, tavırda denge, tasarrufta ihti-
yaç” ilkelerini kendisine şiar edinerek çalışma-
larına başlayan Akabe Vakfı hedefine ulaşma-
da nasıl bir yol ve yöntemle hareket ediyor?

HH: Kuruluş aşamasında öncelikle ihtiyaçla-
rı tespit ettik. İçinde bulunduğumuz ortamı, 
coğrafyayı değerlendirdik. Toplum nereden, 
nereye gidiyordu, insana yönelik mevcut çalış-
maları değerlendirdik.  Ve buradan yola çıka-
rak ilk öncelikli olan eğitimdir, dedik. Eğitimde 
de yaygın eğitim modelini kullandık. Yapmak 
istediğimiz İslami eğitimi en yaygın metotla 
icra etmeye çalışmaktı. Bunun için programlar 
düzenledik. Mesela, tefsir sohbetleri… Bunu 
da en yaygın bir şekilde icra etmeye çalıştık. 
Gerek konferanslarla, gerek kitaplarla, gerek 
kaset, cd gibi görsel malzemelerle, daha son-
raları internet kanalıyla 7’den 77’ye toplumun 
her kesimine vakfın faaliyetlerini bu çatı al-
tında sunmaya çalıştık. Zaman zaman öğrenci 
çalışmalarına, zaman zaman çocuklara yöne-
lik çalışmalara, zaman zaman aile, zaman za-
man genel kitlesel eğitim çalışmalarına ağırlık 
verdik. Dolayısıyla bunlara dikkat ettik. Kısaca 
hiçbir zaman aşırıya kaçmadık. Haddimizi aş-
madan yapabileceğimiz şeyleri az önce bah-
settiğimiz ilkeler çerçevesinde ortaya koya-
rak genel anlamda ihtiyaçlara cevap vermek 
istedik. En büyük açıklığı ilimde gördük. Bu 
alanda insanları doyurmaya çalıştık. Mümkün 
mertebe özel öncü insan yetiştirmeye gayret 
ettik. Hâlâ bu çabamız sürmektedir. Toplumu 
çekip çevirecek, dengeli bir İslami anlayışa sa-
hip özel insanlar yetiştirmeye çalıştık. Ham-
dolsun birçok kademede, birçok konumda bu-
lunan o günden bugüne yetişmiş insanlarımız, 
kimisi hâlâ vakıf çatısı altında, kimisi bireysel 
imkânlarıyla bu hizmetleri sürdürüyorlar. 

Yönteme dair ne dersiniz? 

Bizi ön plana çıkaracak ilke denge ilkesidir. Bu 
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ilkeyi ihlal etmemeye çok çaba gösterdik. Bu-
nun anlamı şudur: Kafa, yürek ve bilek den-
gesi… İnsanımızda bunu oluşturmaya gayret 
ettik. Buna duygu düşünce ve eylem dengesi 
de diyebiliriz. Bilgi, bilinç, amel dengesi de 
diyebiliriz. Yani hem fikir ve ilimle insanları 
donatmaya, hem de elde ettiğimiz bilginin 
amele dönüşmesine gayret ettik. Hem de bu 
amelin ihlâsla, ihsanla yapılmasına özen gös-
terdik. 

Bu üç dengeyi bir arada sunmaya çalıştık. 
Akademik dille ifade edecek olursak, ‘beyan, 
burhan, irfan’ bilgi sistemlerini gündemimi-
ze aldık. Bunlar arasında bir denge kurmaya 
çalıştık. Yani bunu bozmadan insanın ihtiyacı 
olan her şeyi dengeli bir şekilde sunma gay-
retinde olduk. Çünkü denge bizim için altın 
kelimeydi. Nebevi sünnette de öyleydi. Ne 
tasavvufu önceledik bu anlamda, ne sadece 
fikir üreten kafayı, ne sadece eylem yapan bir 
yapıyı önceledik. Biz bilgi, bilinç, amel den-
gesini bir arada gündemimizde tutmaya gay-
ret gösterdik. Hakikaten bu üçünü bir arada 
kullandığımızda dengeli bir toplumun oluşa-
cağından kuşkumuz yoktu. Dolayısıyla bazı-
ları bize tasavvufî bir cemaat derken, bazıları 
da başka bir isim taktı. Hâlbuki bizde hepsi 
vardı. Bu dengeyi kurmadığınızda sağlıklı bir 
yapının oluşmayacağı aşikârdı. Tarihe baktığı-
mızda bu dengenin bozulduğunu görüyoruz. 
Kimisi siyaseti, kimisi ibadeti, kimisi tespihi, 
kimisi eylemi öncelemiş. Hâlbuki hepsinin ol-
ması gereken kadar bir yapının içerisinde yer 
alması gerekiyordu. Kur’an’ın emirlerini baz 
aldığımızda bunun müthiş bir şekilde oluştu-
ğunu görüyoruz. Asr-ı saadette de bu denge-
nin en bariz örneklerini görüyoruz. 

Bahri Bulut: Bilgilendir, bilinçlendir, birleştir, 
bütünleştir. Bu bizim hareket metodumuzu 
da özetliyor aslında. Sıralama önemli. Ön-
celikle bilgilendirme olmadan bilinçlendirme 
yapmak belli bir zaman sonra sapmayı bera-
berinde getirecektir. Bilinçlendirme olmadan 
bilgi olursa bu şekilde kuru bir bilgi olacaktır. 
Böyle bir bilgi insanı ne Allah’a götürecektir, 

ne de insanı maksadına ulaştıracaktır. Birleş-
tirmek deyince, bütün unsurlar o noktada bir 
araya gelmeli ve hiç biri diğerinden kopuk 
olmamalı. Birleştirme bu anlamda önemli. 
Bütünleştirme ise, Rabb’imizin öngördü-
ğü tevhidini gerçekleştiren unsurdur.  Kevni 
âyetlerde de belirtildiği gibi, Müslümanların 
bilgilerinde kendi içerisinde ve toplum içeri-
sinde bir bütünleşme olmayınca her biri da-
ğınık kalacaktır. Bu da Rabb’imizin muradına 
uymayacaktır. 

Dikkatle baktığımızda vakfın söz haznesinde 
bazı cümleler ön plana çıktığını görüyoruz. 
Bu cümleler özenle seçiliyor. Bunların orta-
ya çıkış serüveni nasıl oluyor?

BB: Müslüman kimdir, dediğimizde kelime-i 
şehadet bunun ana söylemi oluyor. Bütün ça-
lışmalar kendi içerisinde özet cümleler belirli-
yor. Yani ilkeyi başında koyup süreç içerisinde 
ona ulaşmaya çalışılıyor. İmana baktığımızda 
imanla hayat arasındaki süreç, o ilk baştaki 
kelime-i şehadet doğrultusunda devam et-
mekte… Temel belirleyici prensipler de öyle. İlk 
başta bu prensipleri belirleyip ondan sonraki 
süreçte faaliyetleri, hareketin seyir sürecini, 
süreç içerisindeki sapmaları sürekli ıslah et-
mek için çabalamak gerekiyor. 

Vakfın kuruluşunda ve bu zamana gelmesinde 
emeği geçenlerden kısaca bahseder misiniz? 

HH: Mustafa İslamoğlu hocamız başta olmak 
üzere çok değerli insanların katkıları oldu. 
Vakfın kuruluşunu Fethi Güngör, Osman Çakır 
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ve İsmail Hakkı Aksöz gibi ağabeylerimiz ger-
çekleştirdiler. Vakfa her zaman gerek emekle-
riyle, gerek gönülleriyle, verdikleri bağışlarla, 
maddi desteklerle, insan gücüyle destek olan 
sayamayacağımız kadar çok kardeşlerimiz var. 
Aramızdan ayrılıp ahirete irtihal eden edebiyat-
çı Hasan Ali Kasır hocamız, Develi’den Üzeyir 
ağabeyimiz var. Onları rahmetle yâd ediyoruz. 
Daha çok isimler sayılabilir elbette. Çoğu yaşı-
yor ve hâlâ katkıları sürmekte. Yeni gönüllüle-
rimiz, yeni destekçilerimiz her geçen gün art-
makta. Şu an vakıfta tam mesai hizmet veren 
kardeşlerimiz var. Bu bir ekip çalışmasıdır. Her 
zaman ve her aşamada ekip çalışması olmadan 
bu işleri yapmamız mümkün değil. Mutlaka her 
aşamada gönüllü ve hizmetli olan bir ekibimiz 
olmuştur. Bütün başarılarımızı bütün geliş-
melerimizi bu kardeşlerimizin emeklerine ve 
Cenab-ı Allah’ın da yardımlarına borçluyuz.   

Vakıf bünyesinde yapılan çalışmaların en is-
tikrarlısı, ilmin infakı kapsamında değerlen-
direbileceğimiz tefsir sohbetleri oldu şüphe-
siz. Sonuncusu tam bir yıl önce yoğun bir 
katılımla yapılan tefsir sohbetlerini kısaca 
anlatır mısınız? 

HH: Akabe Vakfı deyince akla ilk önce tef-
sir sohbetleri gelir. Bu sohbetler 1992 yılında 
Fatih’teki yerimizde başladı. Zorunlu aralıklar 
haricinde her pazar devam etti. Katılım top-
lumdan her kesime açıktı. Hem üniversite öğ-
rencisi, hem öğretim görevlisi, hem esnaf, hem 
aileler, hem çocuklar toplumun her kesiminden 
insan bu sohbetlere katılabiliyordu. Bu an-
lamda belki de Türkiye’de bir ilkti bu çalışma. 

AKABE VAKFI’NIN TARİHÇESİ 

1983’te Anadolu’nun mütevazı bir şehrinde, 
başında öğretmenlerin olduğu küçük bir öğ-
renci çalışmasının, doğal gelişim süreci içeri-
sinde, öğrencilerin büyük şehirlerde üniversi-
teleri kazanmalarının da etkisiyle ortaya çıkan 
kurumsallaşma ihtiyacı, 1990’da İstanbul’da 
Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı’nın kurulmasına 
vesile oldu. Önce Fatih-Malta’da iki daireden 
ibaret kiralık mekânda başlayan faaliyetler, ih-
tiyacın büyümesine paralel olarak 1993’te te-
meli atılan yine Suriçi’ndeki yeni yerine taşındı. 

28 Şubat’tan önce Edirne’den Hakkâri’ye 
Samsun’dan Hatay’a şubeleriyle hizmet hal-
kasını genişleten Akabe Vakfı’nın birçok şubesi 
bu zorlu süreçte faaliyet yapamaz hale gelerek 
kapandı. B.Bulut’un ifadesiyle “O günkü or-
tamda vakıf şubeleri hemen bir teftişle kapatı-
labiliyordu. Bu teftişlerle diğer şubeler de ka-
patıldı.” Akabe Vakfı’na yönelik açılan kapatma 
davası 2004 yılında vakfın lehine sonuçlandı.

Gerek katılımın yoğunluğu açısından, gerek 
istikrar açısından, gerekse seviye açısından… 
Adeta Kur’an üniversitesi hükmündeydi bu 
sohbetler. Tam 16 yıl devam etti. 525 sohbet 
yapıldı. Ve en sonuncusunu da bahsettiğiniz 
gibi geçen yıl 10 bini aşkın insanın katılımıy-
la Hitâmuhu Misk programıyla icra ettik. Bu 
sohbetleri sadece salonlarda vermedik. İlk 
zamanlar kasetlerle, video-kasetlerle çoğal-
tarak dağıttık. Daha sonra teknolojinin tüm 
imkânlarından faydalanarak altı yıl önce in-
ternet ortamında dünyanın her yerinden iz-
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lenebilecek şekilde canlı yayına geçtik. Ve bu 
sohbetleri tesfirdersi.com internet sitesinde 
arşivledik. Şu an günlük ortalama 500-600 
kişi bu sohbetleri indirip dinliyor. En son Adım 
Prodüksiyon firması yapılan tüm bu tefsir soh-
betlerini her yerde dinlenebilecek şekilde mp4 
ses formatında hazırlayıp istifadeye sundu. Bu 
tefsir sohbetleri Hilal Tv vasıtasıyla da çok ge-
niş bir kitleye ulaşmış oluyor. 

Akabe Vakfı’nın diğer çalışmalarından da 
kısa kısa bahsederseniz okuyucularımız sizi 
daha yakından tanımış olur.

HH: Tefsir sohbetleri yaygın eğitim sistemi-
nin en güzel örneklerinden biriydi. Diğer fa-
aliyetler de bunu takip etti. Hemen aklımıza 
gelen komisyon faaliyetlerimiz var. Hanımlar 
komisyonumuzun yaptığı Cıvıltı Çocuk Kulü-
bü çalışması bunlardan biri. Gerçek bir yaygın 
eğitim çalışması. Hafta sonu çocuklar vakfı-
mıza geliyorlar. Burada terbiyevi anlamda, 
dini değerlerimizin eğitimi anlamında, sosyal 
eğitim anlamında, arkadaşlık boyutuyla vs. 
her yönüyle güzel bir eğitim alıyor yavrula-
rımız. Bu sadece vakıf merkeziyle sınırlı değil. 
İstanbul’un birçok yerinde, Anadolu’nun bir-
çok ilinde bunu gerçekleştirdik. Zaman zaman 
şehir dışında kamp programlarında, sene sonu 
programlarında, pikniklerde, gezilerde bu eği-
timi pekiştirdik. Çocuk eğitimi yanında Umut 
Gençliği adıyla özellikle lise çağındaki genç-
lerimize yönelik uzun zamandır devam eden 
eğitim çalışmalarımız var. Sosyal ilişkiler, haf-
ta sonu seminerleri, okullarına destek olacak 
ek kurslar, bazılarına ev ihtiyaçlarını sağlama 
çabalarımız bu kapsamda sayılabilir. Ayrı-
ca üniversite gençliğine yönelik eğitimlerine 
katkı sağlayacak burs çalışmaları başta olmak 
üzere özel eğitim ve öğretim seminerleri yapı-
yoruz. Onların bir araya gelmelerine, tanışma-
larına, sosyal ve kültürel etkinliklerle gerekli 
donanıma sahip olmalarına yardımcı oluyoruz. 
Tabii sadece gençlik ve çocuk vakfı değiliz. 
Yetişkinlere, özellikle ailelere yönelik de prog-
ramlarımız oldu. Bunu aile eğitim programları 

şeklinde icra ediyoruz. Paneller, seminerler, 
konferanslar, geziler, piknikler ve kermesler bu 
birlikteliği geliştirmede birer unsur oldu. 

Bunun yanında her zaman gündemimizde 
olan akademik çalışmalarımız var. Vakfımızın 
bünyesinde daha önce AKSAM olan adı AKİ-
LAM (Akabe Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi) 
diye değişen bir kuruluşumuz var. Akilam ile 
geleceğin ilim ve fikir insanlarını yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Bu çalışma yakın zamana kadar 
akademik müzakereler şeklinde yürüdü. Fakat 
şimdi kurumsallaşmaya başladı. Önceki yılla-
ra nazaran eğitim daha çok gündemimizde. 
Eğitim çalışmalarında hakikaten atak yapmak, 
faaliyetlerimizi yeniden gözden geçirmek, 
daha geniş tabanlı eğitim çalışmaları yapmak 
istiyoruz. 

BB: Yaşadığımız atmosferde bir vakıa var ki, o 
da şudur: Özellikle gelecek zamanı inşa etmek 
için herkes şimdiki nesli kendisine hedef seçi-
yor. Bu anlamda lise çağındaki gençlerimiz ge-
nelde üniversiteye endeksli bir hayat yaşıyor-
lar. Temel insani değerlerle ilgili ya aile bağları, 
ya sosyal bağlarla ilgili kopukluklar yaşıyorlar. 
Ya da popüler kültürün etkisinde kalıyorlar. 
Bu şekilde yetişerek üniversiteyi kazananlara 
baktığımızda genelde insani değerlerden, İs-
lami değerlerden uzak yetişiyorlar. Derdi ol-
mayan, gelecekle ilgili sadece parayı ve geliri 
düşünen, tamamen materyalist bir zihniyete 
sahip, sancısı ve gelecek kaygısı olmayan bir 
gençlik yetişiyor. Vakıflar daha çok bu sorun-
lara çözüm üretmek için kuruldular. İlkesi, de-
ğeri, sancısı olan, doktorluk yapan ama ahireti 
de düşünebilen, öyle bir derdi de olan, Allah’ın 
değerleriyle ilgili derdi olan bir nesil oluşursa 
ülkemizin ilerleyeceğini düşünüyoruz. İlköğ-
retim çağında Cıvıltı, lise çağında Umut Genç-
liği, üniversite çağında da Üniversite Gençliği 
çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca çalışma hayatına 
başlayan gençlerimize yönelik Çalışan Gençlik 
faaliyetimiz de var. Vakıflarımız veya dernek-
lerimiz ağırlıklı olarak okuyan gençlere yönelik 
çalışmalar yapıyor. Hayata atıldığı andan iti-
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baren insanlar biraz daha unutuluyor ve boşta 
bırakılabiliyor. Özellikle onları da önemseyerek 
çalışan gençliğe yönelik bir organizasyon dü-
şündük… Üniversite öğrencilerine yönelik ba-
rınma ve burs desteğinin yanında onların İs-
lami konulardaki, eskimez tabiriyle “zarûrât-ı 
diniye”deki eksikliklerini telafi etmek için bu 
sene ikincisini yaptığımız ve 4 yıl sürecek bir 
eğitim programımız “üniversite yüksek öğre-
nim seminerleri” başlığı altında devam ediyor. 
Bu eğitimi kademelendirdik. İlk kademeden 
başlamayan doğrudan üçüncü kademeye ge-
çemiyor. Niye derseniz, temel bilgilerin, altya-
pının sağlam olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Diğer bilgilerin bunun üzerine inşa edilmesinin 
daha doğru olduğunu kabul ediyoruz. 

Bugüne kadar gerçekleşmeyen ama yapmayı 
istediğiniz projelerinizden bahseder misiniz? 
HH: İlmi Araştırmalar Merkezi’ni gerçek an-
lamda tamamladık diyemeyiz. Ayrıca Kur’an 
Kütüphanesi kurma gibi bir hedefimiz var. 
Bunun dünya çapında bir Kur’an Kütüphanesi 
olmasını arzu ediyoruz. Bunun için de Akabe 
Vakfı’nın geniş bir yere ihtiyacı var. Bunlar 
gerçekleşmeyen projelerimizden. Akabe Kültür 
ve Eğitim Vakfı Kültür Merkezi dediğimiz pro-
jeyi gerçekleştiremedik. Her ne kadar yerimiz 
büyük gibi görünse de yaptığımız faaliyetlere 
göre çok dar. Bunları gerçekleştiremedikleri-
miz arasında sayabiliriz. Mutlaka her projeyi 
gerçekleştirmemiz mümkün değil elbet. Birçok 
proje koyarsınız ortaya, bunların bir kısmı ger-
çekleşir, bir kısmı da zamanı gelinceye kadar 

rafta bekler, olgunlaşır ve bir imkân, kaynak 
bulunduğunda icra edilir. İnsani ve maddi kay-
nak olsun yeter ki… Elhamdülillah zaman için-
de yeni projeler ortaya çıkıyor, yeni birimler, 
yeni faaliyet alanları açılıyor. Sürekli gelişen 
bir vakıf çalışması içerisindeyiz. 

Hilal Televizyonu’nun yayın hayatına başla-
masıyla vakıf hizmetlerinin daha geniş bir 
kesime ulaştığını görmekteyiz. Bu teveccü-
hü neye bağlıyorsunuz? Bu ilgi ve teveccüh 
sonrasında vakfın yapılanmasında değişiklik 
oldu mu? 

HH: Vakfımızda yapılan tefsir sohbetleri Hilal 
Tv ekranından yayınlanıyor. Yetkili arkadaşlara 
buradan minnettarlığımızı arz ediyorum. Tele-
vizyon yayınları vesilesiyle vakfımızı tanıyan, 
hizmetlere teveccüh gösteren birçok insan 
var. Bu teveccühün altından kalkmak tabii ki 
kolay değil. Bunun için ciddi hazırlıklar ge-
rekiyor. Vakfı bundan dolayı tanıyıp da “Bize 
de rehberlik eder misiniz? Biz de bölgemizde, 
ilimizde, ilçemizde böyle çalışmalar yapmak 
istiyoruz; yardımcı olur musunuz, fikir verir 
misiniz?” diyenler çok. Farklı konularda soru-
lar soranlar ve cevap arayanlar oluyor. Elbette 
biz de bu ihtiyacın ve talebin altından kalkmak 
için gerek eleman, gerek gönüllü, gerekse pro-
je anlamında daha kapsayıcı ne gibi faaliyetler 
yapabileceğimizi düşünüyoruz. Onlardan bize 
yönelen ihtiyacı mümkün mertebe sınıflandı-
rıp kendilerine geri dönmeye çalışıyoruz. Ye-
rel sivil toplum kuruluşları kurmalarını tavsiye 
ediyoruz. 

Bu teveccühü istikrara bağlıyoruz. Bir ilim yu-
vası olmamıza bağlıyoruz. Mustafa İslamoğlu 
hocamızın insanların ve çağın sorunlarına çö-
züm üretebilen yeni bir din dilini kullanması-
na bağlıyoruz. Her insanın anlayabileceği ve 
ihtiyaçlarını giderebileceği bir sunum yapabil-
memize bağlıyoruz. Tabii ki bir de dik duruşu-
muza bağlıyoruz. Türkiye zaman zaman zorlu, 
fırtınalı dönemlerden geçti. Hiçbir zaman il-
kelerimizden taviz vermedik. Doğru bildiğimiz 
yolda çekinmeden, hiçbir dönemde faaliyetle-
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rimize ara vermeden, olması gereken şekilde 
çalışmamıza devam ettik. Allah da bereketini 
verdi. Teveccühü tüm bunlara bağlıyoruz.   

BB: İstikrarla beraber ilkelere bağlıyoruz bu 
teveccühü. Kuruluş yılımız olan 1990’da be-
lirlediğimiz “eksende insan, tavırda denge, 
tasarrufta ihtiyaç” prensiplerimizde şu ana 
kadar hiçbir değişiklik olmadı. Yaşadığımız sü-
reçlerde nelerin tepe taklak olduğuna toplum 
olarak şahit olduk. Zor şartlar altında faaliyet-
leri sürdürmek teveccüh ve ilgiyi beraberinde 
getiriyor. 

Geriye dönüp baktığınızda ‘şunları şöyle 
yapsaydık’ dediğiniz, noksan bıraktığınızı 
düşündüğünüz hususlar var mı? Bir özeleş-
tiri yapmak gerekirse bunlar neler olabilir

HH: Elbette ki var. Biz de nihayetinde aciz in-
sanlarız. Eksik bıraktığımız yönler var. İhtiyaç 
gerçekten çok büyük ve toplumun hangi kesi-
mine el atsak ciddi aksaklıklarla karşılaşıyoruz. 
Hangi coğrafyaya gitsek bu böyle… Keşmir’e 
gittim. Öncelikli olarak hem maddi hem ma-
nevi yardım yapılacak yer burasıdır, dedim. 
Sonra Hakkâri ve Şırnak’a gittim. Yok dedim, 
burası oradan daha önemli. Arkadaşlarımız 
Habeşistan’a gittiler. Filistin’e, Gazze’ye gitti-
ler. En öncelikle yer burasıdır, dediler. İhtiyaç 
her yerde kendini gösteriyor. Keşke eğitime 
daha çok önem verseydik. Kaliteli, şahsiyetli 
insan yetiştirmeye, ilim adamı yetiştirmeye 
daha çok dikkat etseydik. Eğitim alanında çok 
eksiğimiz var. Bu yapılanların yeterli olmadı-
ğını görüyoruz. Daha çok insana, ilme yatırım 
yapmalıydık… Nihayetinde bu toplumun en 
büyük sorunları; cehalet, tembellik ve taassup. 
Bunu kırmaya yönelik projelerimizin olması 
gerekiyor. Bu projeleri yürütecek, uygulayacak 
yetişmiş insanlarımızın olması için bu alana 
yatırım yapmamız gerekiyor. 

Bu noksan ya da hataları düzeltmek için ne 
gibi gayretleriniz var? 

HH: Mevcut hizmetleri yüzyıllar sonrasına na-
sıl taşıyabiliriz, bu hizmet kervanını geliştire-

rek ve üreterek insanların ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek bir perspektif ve altyapıyı nasıl ha-
zırlayabiliriz, daha güzel nasıl sağlamlaştırabi-
liriz sorusuna cevap verebilme gayretindeyiz. 
Hem kadro yönünden, hem organizasyon ve 
proje yönünden, hem usûl ve hedeflerimiz yö-
nünden, hem de elimizdeki kaynaklar yönün-
den kendimizi gözden geçiriyoruz. Yani ken-
dimizi otokritiğe, özeleştiriye tabi tutuyoruz. 
İnşallah bundan çok güzel sonuçlar çıkacağına 
inanıyorum. 

Yine yetkin insanlardan oluşan eğitim üst 
kurulumuz ve buna bağlı alt kurullarımız var. 
Teoriden pratiğe doğru şahsiyet eğitim mo-
delleri ve programları üzerine çalışmalar ya-
pılıyor. Periyodik istişarelerde bulunuluyor. 
Eğitim alanında bir yenilenme, yeniden ya-
pılanma söz konusu. Eğitim üst kurulumuz, 
4 alt kurulla çalışıyor. Buradan da çok pratik 
öneriler çıkacağını umuyorum. Mevcut eğitim 
çalışmalarımızı hem geliştireceğiz, hem de 
yenileyeceğiz. Bu eğitim kurulundan çıkacak 
programlar sadece Akabe Vakfı’nın ihtiyaçları 
değil, eğitim faaliyeti gösteren bütün mües-
seselerin istifade edebilecekleri bir kıvamda 
hazırlanacak inşallah. Tüm bunlara yenilerini 
ekleyeceğiz. Teoriden pratiğe doğru bir yapı-
lanma içerisinde olacağız. 

Vakıf tüm bu yoğun çaba ve gayretlerin al-
tından nasıl kalkıyor? 

BB: Faaliyetlerimizde üç ayak var. Bunlardan 
birincisi teorik çerçeve… Maksadın ne oldu-
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ğunun belli olması lâzım -ki bu belli- hem 
Rabb’imizin kitabı, hem Allah Rasulü’nün ha-
yatı ortada. Bunlardan nasıl istifade edeceği-
mizi, bu değerleri içinde yaşadığımız çağa nasıl 
taşıyabileceğimizi, kaynaklarımızdan, öncü ve 
önderlerimizden nasıl istifade edebileceğimizi 
de bu vakfın çatısı altında öğreniyoruz. Tabii 
bunun için ikinci aşamada kadro ihtiyacı orta-
ya çıkıyor. Hem vakıfta tam mesaiyle çalışan, 
hem de birçok organizasyonumuzda gönüllü 
olarak çalışan bir kadromuz var. Üçüncüsü 
ekonomik ayak. Ben bu üçlüyü ruh, beden ve 
atmosfer olarak tanımlıyorum. Dünya var, ruh 
da var, fakat maddi imkân olmadığında hizmet 
ortaya çıkmıyor. Ama en önemlisi, hizmetin 
ruhudur. Ruh olmadan olmaz. Ruhsuz cesedi 
en sevdikleri bile bir an önce defnetmeye çalı-
şıyorlar. Bu anlamda üçünün bir arada olması 
gerekiyor. Biz sermaye vakfı değiliz. Bu tanı-
mın ayrıca kendi içinde bir zorluğu da var. Ta-
mamen gönüllü insanların ciddi anlamda kat-
kıları, aylık düzenli bağışları var. Ayrıca zekât 
ve infakları var. Bunlarla faaliyetleri yürütme 
azmindeyiz. Bazen yarına dair imkânımız hiç 
olmuyor. Para biriktirmiyoruz. Ne kadar para-
mız varsa o kadar hizmet üretiyoruz. Ne kadar 
hizmet üretebiliyorsak o kadar para buluyo-
ruz. Bu anlamda ihtiyacın sınırı yok. Şu kadar 
paramız olsa, diyebileceğimiz bir sınırımız yok. 
Bu anlamda vakfımızın ufku çok geniş… Ta-
sarrufta ihtiyaç prensibimiz doğrultusunda ve 
dostlarımızın yapmış olduğu ekonomik katkı-
larla tüm bu hizmetlerin üstesinden geleceğiz 
Allah’ın izniyle. 

Son olarak vakfın kısa ve uzun vadede ger-
çekleştirmeyi düşündüğü hedeflerden bah-
sedebilir misiniz? Bu hedeflerin gerçekleş-
tirilmesinde vakıf müdavimlerinin, uzaktan 
tv ya da internet üzerinden takip edenlerin 
ya da Kur’ani Hayat Dergisi okurlarının ne 
gibi katkıları olabilir? 

HH: Yukarıda birçok hedef ve gayretlerimizden 
bahsettik. Öncelikle mevcudu artırmak ve ge-
liştirmek istiyoruz. Bizi takip edenlerden vak-

fımızın gönüllüsü olmalarını arzu ederiz. Dua 
etmelerini isteriz. Ancak bu duanın sadece 
kavli değil, aynı zamanda kalbi ve fiili olmasını 
arzu ederiz. Mutlaka vakfımızın hizmetlerinin 
bir yerinde bulunsunlar. Madem dergimizin bu 
sayısının konusu infak… Bol bol infak etsin-
ler. Fikirleriyle, ilimleriyle, maddi katkılarıyla 
infakta bulunsunlar. Herkes sahip olduğu şey-
lerden vakfımıza infakta bulunabilir. Vakfımız 
bir infak vakfıdır. İnfak kabul eden ve onu bir 
emanet bilip en güzel şekilde değerlendirip 
yerlerine ulaştırmayı kendisine Allah için hiz-
met ittihaz etmiştir. Bu vesileyle Kur’ani Hayat 
Dergisi okurlarından ve faaliyetlerimizi takip 
eden tüm dostlarımızdan bu çağrımıza kulak 
vermelerini arzu ediyoruz. El ele gönül gönüle 
olursak çok daha güzel faaliyetler yapacağı-
mıza hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Vakfımız kuruluş aşamasında üç tane Kur’ani 
düstur belirlemişti. Ya adayan ol Hanne gibi… 
Âl-i İmran Sûresi’nde; İmran’ın karısı Hanne: 
’şu karnımdaki doğmamış bebeğimi her şeyden 
bağımsız olarak, hiçbir tesir altında kalmadan 
sana adıyorum’ demişti. Ya da adanan ol, Mer-
yem gibi -ki Meryem adaktı. Ya da adananlara 
bahçıvan ol, Hz. Zekeriya gibi… Bu çağrıyı bu-
rada yinelemek isteriz. Yani, ya vakfeden ol, ya 
vakfedilen ol ya da vakfedilene destek ol… 

Manevi atmosferine girdiğimiz üçayların 
hayırlı hizmetlere vesile olması ve infakın 
farklı boyutlarına hep birlikte şahit olma-
mız niyazıyla zaman ayırdığınız için teşek-
kürlerimizi sunarız.
BB: Üçaylar ve Ramazan hem ruhen, hem be-
denen, hem de madden temizlenme ayı. Bu üç 
ay boyunca ruhen oruç ve Kur’an’la temizlen-
me bizler için bir fırsat olmalı. Zekât ve infak-
larımızla bedenen ve madden de temizlenme 
gayreti içerisinde oluruz inşallah. 

HH: Kur’ani Hayat Dergisi sayfalarında vakfı-
mıza yer ayırdığınız için biz de size çok teşek-
kür ederiz. ■
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nsanın varlık ile kurduğu ilişki biçi-
mini açıklamak için kullanılan açık-

lama modellerinden biri üretim/tüketim 
sarmalıdır. Eskiler bu kavramları karşılamak 
için Arapça’dan aldıkları istihsal ve istihlâk 
terimlerini kullanırlardı. İstihsal bir şeyi 
emek vererek ortaya çıkarmak, istihlâk ise 
onu tüketip yok etmeyi içermekteydi.

Bu perspektiften bakıldığında hayat, baştan 
sona bir üretim ve tüketim ilişkisi üzerine 
kurulmuş gibidir. İnsanın varlığından, kul-
landığı araçlara, bilgi manzumesinden dav-
ranış kalıplarına kadar sürgit devam eden 
bir üretim ve tüketim etkinliği mevcuttur. 
Ancak ne bir şey yoktan üretilebilir ne de bir 
şey tamamen adem anlamında tüketilip yok 
edilebilir. Çünkü bu sonuç ancak dirilten ve 
öldürenin (muhyî ve mumît) kudretindedir. 

Esasında sorun varlık anlayışına gidip da-
yanmaktadır. Varoluşu açıklama biçimi, her 
türlü varlık ile olan ilişki biçimini belirlediği 
gibi kendisinin ürettiği değerler ile olan iliş-
ki biçimini de belirlemektedir. Tam da bu 
nedenle ilahî iradenin düzenleyici kudretiy-
le varlığa biçtiği rol ve işlevi takdir etmek, 
üretim ve tüketim etkinliğinin doğru mec-
rasında akmasının temelidir. Bu takdir, üre-
timin hakikatinin keşf ve çoğaltma/intima, 
tüketimin hakikatinin de faydalanma/intifa 
olduğunun bilinmesini sağlar. 

İlahî iradenin varlığa çizdiği rol ve işlevi 
bilmemek yeni rollerin ihdas edilmesine 
neden olur. Bu da genellikle yetki gaspı 

D E N E M E

Tüketim Toplumundan
İnfak Toplumuna

Sorun nimetin bol olu-
şunda değil, nimet ile ku-
rulan ilişki biçimindedir. 
Mütref, sahip olduklarını 
kendi yeteneğinin sonucu 

olarak görür, gösteriş ve 
israf ile tüketir. Islaha de-

ğil ifsada öncülük eder.

İMEHMET BİRSİN

İslâm Hukuku doktoru, eğitimci, yazar
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içerecek şekilde üretim-tüketim etkinliğini 
kişiselleştirme şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Etkinliğin kişiselleşmesi beraberinde tekel-
leştirme/inhisar ve sorumsuz tasarruf eğilimi 
doğurur. Kurulu bir düzenin bütün tabii ve 
beşerî kaynaklarını kullanarak sürdürülen 
üretim-tüketim sürecinin, ‘kişisel zekâ ve 
yetenekler’le veya bir açıklama şekli kabul 
edilmeyecek olan ‘şans’ faktörü ile değerlen-
dirilmesine yol açmaktadır. Bu yapısal dönü-
şümün sonucunda üretim ve tüketim süre-
cinin kahramanı yeniden üretilmekte ve üs-
tün yetkilerle donatılarak sürecin merkezine 
konuşlandırılmaktadır. Artık üretimin ‘rızık 
aramak’ ve tüketimin ‘rızkını yemek’ ile bir 
bağı kalmamaktadır.

Her ürettiği ve tükettiği 
şeyde, diğer bir ifadeyle 
ürettiği veya tükettiği şey 
ile kendisine ayrıcalık-
lar elde etmeye yönele-
bilmektedir. Bu şekliyle 
üretim-tüketim sarmalı 
ayrışma ve seçkinleşme 
sürecinin adı haline gel-
mektedir. Bir sonraki 
aşamada ise kişiliği ve 
kimliği tanımlamaktadır. 
Ayrıcalık isteyen insanın 
sığındığı kalelerden biri haline gelmektedir. 
‘Ağaçlar niçin büyür sanırsın, elbette güç ka-
zanmak için’ diyen Nietzsche’nin söyledik-
lerine bu bağlamında hak vermemek elde 
değildir. Belki bir ilavede bulunmak gerekir: 
Bütün güç arayışları esasında tahakküm ve 
ayrıcalık elde etmek içindir. O halde bir ge-
nelleme yapacak olursak şunu söyleyebiliriz: 
Ulvî olan ile bağını kesmiş bütün üretim ve 
tüketim paradigmaları en hayatî süreçlerden 
biri olan üretim-tüketim sürecini süflileştir-
mekten öteye gidememişlerdir. 

Basit kişisel amaçlar ve haz kavramıyla iliş-
kilenen üretim sürecinin karşılığı tamamen 
alınır ve satılır türden maddi değerler ile 
tespit edilmiştir. Bütün değerler de aynı sü-
rece uyarlanarak alınır ve satılır kılınmıştır. 
Bu, bütün değerlerin pazara dökülmesiyle 

sonuçlanmıştır. En kutsal değerler dahi eko-
nomik işlevlerine göre ölçülür olmuştur. Sü-
recin en uzağında olması gerekenler dahi en 
kutsal kavramları ekonomik rant aracına dö-
nüştürmekten çoğu kez kurtulamamışlardır. 
Değişen değer tasavvuru en aşkın varlığı dahi 
profan bir telakkiyle alınır-satılır bir metâ’a 
dönüştürmüştür. Bu tasavvurun ırk, millet, 
cinsiyet ve din ayrımında bulunmadan yay-
gınlaşması, dünyevileşmenin küreselleşme-
sinden başka bir şey değildir. Dünyevileşme-
nin küreselleşmesi ise edna olanın diğer bir 
ifadeyle bayağı olanın küreselleşmesinden 
öte bir anlama gelmemektedir. Bu gelişmeler 
sonucunda neşvünema bulmuş dünyevileş-

miş nazarlarda sahip olu-
nanlar rızk olarak verilen-

ler değildir. Bu nedenle de 
üretim-tüketim kavram-
larının yanına üçüncü bir 
kavram olarak ‘biriktirme/
yığma’ kavramı yerleşmiş-
tir. Biriktirdikçe biriktir-
mek, yığdıkça yığmak ve 
bu yığına sırtını yaslaya-
rak iktidar ve haz temin 
etmek, temel bir yöneliş 
haline gelmiştir.   

 Yaratılmış varlığı aşan bir 
üst belirleyicinin bulunmadığı, başarının 
tamamen kişinin aklının ve emeğinin eseri 
olduğunu savunan bir zihniyetin oluştur-
duğu üretim ve tüketim kültürünün sonucu 
ise üretim ve tüketim çılgınlığıdır. Bu düze-
ni kuranlar, dönüp oluşturdukları toplumu 
tanımladıklarında adına ‘tüketim toplumu’ 
demektedirler. Esasında sorgulayan bir zih-
nin tespit edebileceği iyi bir adlandırmadır 
bu. Dokunduğu her şeyi asli kimliğinden 
ve değerinden uzaklaştırarak işlevselleştiren 
bir topluma başka nasıl bir adlandırma ya-
pılabilir ki? Her değeri tüketen ve yalnızca 
tüketmek için değer üreten bir topluma baş-
ka ne denilebilir? ‘Kişi, en iyi kendisini bilir’ 
ilkesinden hareketle tüketim toplumunun 
kurucularına, doğurdukları çocuğa ad koy-
ma hakkını tanımakta bir sakınca gözükme-

İNFAK TOPLUMU İNFAK 

KURUMLARI İHDAS EDER 

VE GELİŞTİRİR, ANCAK 

‘İNFAK BARONLARI’NIN 

ORTAYA ÇIKMASINA İZİN 

VERMEZ. ÇÜNKÜ BU TOP-

LUM, DEĞERLER ÜZERİNE 

KURULMUŞ DENGELİ/

VASAT BİR TOPLUMDUR.
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mektedir. 19. yy. ile birlikte gelişen sanayinin 
insanlığa armağanı tüketim toplumdur. Bu 
toplumun sabitleri yoktur, iktidar ve haz tut-
kusu için işlevsel kılacağı emtiası vardır. İn-
san, tabiat, evren, hatta başta Yaratıcı olmak 
üzere bütün kutsal değerler, haz almak ve ik-
tidar kurmak için tüketilecek araçlardır.  

Bu toplumda tüketim, mutluluğun en önem-
li kriterine dönüşmekte ve tüketim miktarı 
bireysel ve toplumsal mutluluğun göstergesi 
haline gelmektedir. Artık daha çok tüketen-
lerin mutlu olduğu varsayımı sorgulanmaz 
bir bilinçaltı önkabulüdür. Kişinin ne kadar 
mutlu olduğu, ne kadar emtia tükettiğiy-
le ölçülmektedir. Tükettiği emtianın ‘mar-
ka değeri’ bu mutluluğu 
katlayan ihmal edilmez 
unsurlardan biridir. Tü-
ketim semtleri, mekânları 
ve tarzları mutluğun pe-
kiştirici unsurlarıdır. Tü-
ketmek için biriktirmek, 
tüketmek için çoğaltmak 
üretimin temel felsefesi 
haline gelmiştir. Bu ne-
denle tüketim gücü sağ-
layan, ‘yığını’ daha büyük 
olan daha mutlu addedilir 
olmuştur. Geniş kitlelere 
kabul ettirilen bu hayat felsefesi sayesinde 
‘mutlu azınlık’ kavramıyla ifade edilen bir 
kesimin bütün akıl almaz ve hiçbir insani de-
ğere yaslanmayan iş ve uygulamaları koruma 
altına alınmıştır. 

 Tüketim toplumunun tüketim çılgınlığı her 
şeyden önce zihinsel ve psikolojik temellidir. 
Tüketime konu olan emtianın orijinal tüke-
tim değerini ifade eden ‘yarar değeri’ yerini 
‘imaj ve gösteri değeri’ne terk etmiştir. Tüke-
tim etkinliğinde ihtiyaç kavramının gerçekli-
ği kalmamıştır. Çünkü kitle iletişim araçları-
nın sağladığı imkânlarla her alana ulaşabilen 
reklam sektörü sayesinde ‘sahte ihtiyaçlar’ 
üretilmiştir. Zaten tüketim toplumunun en 
önemli özelliklerinin başında, ihtiyaç üreti-
mi gelmektedir. Üretilen ihtiyaçların kitlesel 
düzeyde dinamik bir şekilde talep edilmesi, 

tüketim toplumunun işlediğinin en önemli 
göstergesi kabul edilmektedir. Herhangi bir 
nedenle talep daralmasının yaşanması da ye-
rel veya küresel krizin habercisidir.

Her düzeye uygun tüketim emtiasının üre-
tilmesi ve ihtiyaç haline getirilmesi, tüketimi 
bir hayat tarzı haline getirmektedir. Tüketi-
min niteliği de hayat tarzlarının belirleyici 
unsuruna dönüşmektedir. Bireylerin veya 
toplumsal kesimlerin ‘ayrışma ve iktidar 
arayışları’ öncelikle tüketilen emtianın nite-
liğinde neşvünema bulmaktadır. Bunun en 
açık göstergesi, tüketim gücü artan birey ve 
ailelerin gittiği lokantadan giyindiği mağaza-
ya ve oturduğu semte kadar hızlı bir ayrışma 

içerisine girmesidir. Yok-
sulu bulunmayan sitelere 
ve semtlere göç etmesi, 

hep ayrışma ve iktidar 
arayışının bir yansıması-
dır. Tüketime dayanan bu 
ayrışma ve iktidarın, ele-
yerek ilerlemekten başka 
bir seçeneği zaten yoktur. 
Semtlerin, konutların, 
mağazaların, dinlenme 
mekânlarının keskin bir 
şekilde ayrışmasının ne-
deni de budur. Sistem, 

ortak insani bir standart içerisinde yaşamak 
gibi ortak bir paydaya dayanmamaktadır. Tü-
ketim gücü yüksek olanın hiçbir sosyal so-
rumluluk duygusu taşımadan tüketebileceği, 
hatta bu tüketimin onun gücünün nişanesi 
sayıldığı şehirlerin, semtlerin, mekânların 
inşa edilmesi kaçınılmazdır. Bu durum kendi 
ekonomik ve sosyal kesiminden başka hiçbir 
tanıdığı olmayan insanlar üretmektedir. Sınıf 
atlayacak imkânlara ulaşanların tasını tarağı-
nı toplayarak etrafı kalın duvarlarla çevrilmiş 
semtlere taşınmak istemesinin birçok açıkla-
ması yapılabilir. Ancak bunların en temelin-
de tüketim toplumunun ürettiği tasavvurun 
bulunduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

Tüketimin belirleyici hale geldiği ancak tü-
ketim gücünün eşit olmadığı bir toplumsal 
düzende, sahip olduklarıyla övünen ve on-

İLAHÎ İRADENİN DÜ-

ZENLEYİCİ KUDRETİYLE 

VARLIĞA BİÇTİĞİ ROL VE 

İŞLEVİ TAKDİR ETMEK, 

ÜRETİM VE TÜKETİM 

ETKİNLİĞİNİN DOĞ-

RU MECRASINDA AK-

MASININ TEMELİDİR.
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larla tahakküm kurup imtiyaz elde etmeyi 
amaçlayan insanların ortaya çıkması kaçı-
nılmazdır. Bu durum aslında yeni toplumun 
kendi ‘kutsallarını üretmesi’nden başka bir 
şey değildir. Ekonomik güç, iktidar araçla-
rının en önemlisi haline gelip buna modern 
dünyanın hazcılığının yalancı câzibesi ek-
lemlendiğinde, üretim araçlarının sağladığı 
güce sahip olanlar paradoksal olarak kut-
sanmış ve yeni çağın tartışılmaz ve sorumsuz 
(layüs’el) ikonlarına dönüştürülmüştür. Bu 
durumun Kur’an dilindeki karşılığı ‘varlık ile 
şımartılmışlar’dır (mutrefin). Sembol ismi ise 
Karun’dur.

Nimetin bol olması anlamına gelen ‘t-r-f’ kök 
fiilinden türeyen mütref sözcüğü, kendisi-
ne bol nimet verilen anlamına gelir.1 Geçim 
araçlarının bolluğu esası itibarıyla kınanacak 
bir durum değildir. Sorun, nimetin bol olu-
şunda değil, nimet ile kurulan ilişki biçimin-
de yatmaktadır. Mütref, sahip olduklarını 
kendisinin akıl ve yeteneğinin sonucu olarak 
görür (Kasas, 28/78).  Sahip olduklarını gös-
teriş ve israf ile tüketir. Toplumun ıslahına 
değil yozlaşmasına öncülük eder. Refah peşi-
ne düşerken yozlaşan ya da refahı haz ve zev-
ke indirgeyen toplumlar tam da bu nedenle 
uyarılmaktadır: “Sizden önceki nesillerden 
aklı başında kimseler (insanları) yeryüzün-
de bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya! 
Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız 
pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenler 
ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düş-
tüler ve günahkâr kimseler oldular” (Hûd, 
11/116). Gösteriş, debdebe, tefahur ve ki-
birden ibaret olan hayat tarzlarına ve gayr-ı 
insanî/ahlakî ilişkilerine rağmen tüketim 
toplumunun bireyleri tarafından taklit edilir-
ler (Kasas, 28/78–79). Uyarı mekanizmaları 
çalışmaz. Onlar da azdıkça azarlar, sınırları 
aştıkça aşarlar. Din, ahlak ve hukuk toplum-
sal düzeni korumaya kâfi gelmez. Ne dinin 
telkin ettiği Allah’a ve âhirete iman ne de sul-
tanın kılıcıyla temsil edilen siyasal iktidarın 
kudreti bu yozlaşmanın önüne geçemez. İşte 
o zaman İsra Sûresi’nde ifade edilen (17/16) 
toplumsal helak gerçekleşir.

Kur’an, tüketim toplumunun bireysel haz ve 
mutluluğu esas alan egoizmine karşın israf ve 
cimrilikten uzak bir şekilde ihtiyacı gözeten 
bir infak/harcama ahlakı geliştirir:

“O [Rahman’ın kulları] ki, harcadıklarında 
ne israf ederler ne de cimrilik gösterirler. Bu 
ikisinin arasında orta/dengeli bir yol edinir-
ler” (Furkan, 25/67).

“Ve (ey insanoğlu,) yakın(ların)a hak(lar)ını 
ver; düşküne de, yolda kalmışa da; ama sakın 
[elindekini] anlamsız, amaçsız bir biçimde 
saçıp savurma. Çünkü bil ki, saçıp savuran-
lar Şeytan’ın kardeşleridir…” (İsra, 17/26).

“Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, 
büsbütün de açık tutma. Sonra kınanır, has-
ret (pişmanlık) içinde kalakalırsın” (İsra, 
17/29).

Bu âyetler birey, aile ve yakın çevrenin ihti-
yaçlarını karşılamak için tutulması gereken 
yolu göstermektedir. Yöntem iki aşırı ucun 
(ifrat ve tefrit) gösterilmesidir. Anahtar keli-
meler ise savurganlık ve cimriliği ifade eden 
“israf”, “tebzir” ve “katr” kavramlarıdır. Ko-
nunun kavranması için verilen örnek, sımsı-
kı boyna bağlanan bir el ile içerisinde hiçbir 
şey tutmadan döken eldir. Bu şekilde Kur’an 
yersiz tüketimi (israf), gösteriş ve şımarıklık 
için tüketimi (tebzir) yasaklamıştır. Bunun 
gibi asli ve tamamlayıcı ihtiyaçlarını karşıla-
mak için gereken harcamadan kaçınmak da 
cimrilik (katr) olarak nitelenmiş ve yasaklan-
mıştır.

Her bireyi tek tek tüketiciye dönüştürürken 
doyumsuzlaştıran tüketim toplumu, aslında 
en başta bireyi tüketmektedir. Onun hayat 
enerjisini, umutlarını dahası bizzat hayatını 
tüketmektedir. Bu tükenişe karşı yapılacak 
ilk iş ahlaki bir karşı duruş sergilemektir. 
Kur’an’ın kişisel tüketim ile ilgili bu ilkeleri 
esas alındığında, tüketim toplumunun sahte 
ihtiyaçlar üreten çarkına çomak sokulmuş 
olur. Bir nehrin başında abdest alırken bile 
israf etmemeyi öğütleyen Hz. Peygamber’in 
mesajı bu bağlamda yeniden okunmalıdır.

Tüketim toplumunun tek kişilik haz girda-
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bından çıkmanın ikinci altın kuralı ise ‘infak 
toplumu’na doğru yol almaktır. İnfak kelime-
si Arapça’da malın elden çıkması, harcama 
yapmak, (satılıp) gitmek, bitmek, tükenmek 
vs. gibi anlamlara gelse de terim olarak ‘hayr 
yolunda yapılan harcamalar’ı ifade eder.2 Bu 
genişliği ile kavram dinen farz kılınmış har-
camaları ve mendub harcamaları içerisine 
alır. Râzî’nin tasnifine göre farz olan infak; 

1. Türü, miktarı ve zamanı belirlenerek farz 
kılınan infak (zekât)tır ki, birçok âyette em-
redilmiştir.

2. Kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü ol-
dukları için yaptığı harcamayı (nafaka), 

3. Cihad için yapılan harcamayı içerisine 
alır.

Mendup olan infak ise “Size ölüm gelmeden 
önce size rızık olarak verilenlerden infak edi-
niz” (Bakara, 2/254) âyetinde ifade edilen 
sadakadır.3 

Gerek zorunlu gerekse gönüllü şekliyle in-
fak, namaz ile birlikte iman ehlinin temel so-
rumluluğu arasında yer almaktadır. Namaz 
dikey/manevî yücelişi, infak ise yatay/sosyal 
derinliği ifade etmektedir. Sosyal sorumluluk 
imanın bir yansımasına dönüştürülmüştür. 
Tüketmek için değil, infak etmek için ka-
zanmak öğreti haline getirilmiştir. Kazandı-
ğını tüketim sektörünün hizmetine sunmak 
veya kendisinden sonrakiler için yığmak de-
ğil, âhiret sermayesi yapmak için gizli veya 
açık olarak, darlıkta ve bollukta infak etmek 
öğütlenmiştir.  

Kur’an’ın inşa ettiği toplumun neden bir 
infak toplumu olduğunu görebilmek için 
Kur’an âyetlerinden derlediğimiz ilkelere 
bakmak yeterli olacaktır:

1. Sahip olunan malda kişiden gayrı hak sa-
hipleri vardır. Bu hak sahiplerinin hakkını 
vermek gerekir (İsra, 17/26).

2. Sahip olunan mal esası itibarıyla Allah’ın 
insanın kullanımına verdiği paydan (rızık) 
ibarettir (Bakara 2/3). Allah’ın malını Allah’ın 
kullarından esirgemeye kişinin hakkı yoktur. 

“Yerin ve göğün mirası Allah’ın iken nasıl Al-
lah yolunda infak etmezsiniz” (Hadid 57/10) 
hitabı bu hakikati hatırlatmaktadır. Bu ne-
denle iman ehli, alış-verişin, fidyenin, şefaatin 
kâr etmediği gün gelmeden rızık olarak ken-
disine verilenlerden infak etmelidir (Bakara, 
2/254). Her türlü gösteriş ve debdebe için 
harcama yapmaktan kaçınmayan inkârcılara 
Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden in-
fak edin denildiğinde takındıkları tutumu ta-
kınmak müminin tutumu olamaz: ”Onlara, 
‘Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak 
edin’ denildiği zaman, inkâr edenler iman 
edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini 
doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz 
ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz’ derler” 
(Yâsîn, 36/47).

3.  İnfakın nelerden ve hangi miktarda ya-
pılacağının en genel çerçevesi iki kavram ile 
çizilmiştir. Bunlardan biri ‘tayyibat’, diğeri 
ise ‘afv’ kavramlarıdır (Bakara, 2/219,267). 
‘Tayyibat’ temiz ve helal kavramlarını içer-
mektedir. İnfak edilebilecek malların niteli-
ğini belirlemektedir. Bu çerçevede ‘tayyibat’ 
ifadesi, hem kendisi hem de kazanım şekli 
meşru olan malları ifade etmektedir. Bu sı-
nırlamanın uzantısı olarak da temiz olmayan 
mallardan (habis/haram) infak olmayacağını 
ifade etmektedir. 

İnfakın hangi miktarda yapılacağı ise ‘afv’ 
kavramı ile tespit edilmiştir. “Sana neyi in-
fak edeceklerini soruyorlar. De ki, ‘afv’ ola-
nı…” (Bakara, 2/219). Afv kelimesi için iki 
kök anlam söz konusu edilmiştir. Biri, ‘fazla’4 
diğeri de infakı kolay olandır.5 Bu çoğun-
lukla kişinin ve ailesinin temel ihtiyaçla-
rından fazla olan şeydir. Hz. Peygamber’in 
ailesinin bir yıllık azığını imkân olduğunda 
hazır tuttuğu, “Sadakaların hayırlısı zengin 
bırakandır…” dediği ve Cabir (r) anlatımına 
göre Hz. Peygamber’in yanına gelip elindeki 
altını göstererek, “Ey Allah’ın Rasulü bunu 
sadaka olarak al. Allah’a ant olsun ki başka 
bir şeyim yok” diyen kişinin bu teklifini ka-
bul etmemesi, bu âyetin açılımı içerisinde 
değerlendirilmiştir.6 Yahudi ve Hıristiyan 
şeriatleriyle karşılaştırıldığında diğer husus-
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larda olduğu gibi infak konusunda da İslâm, 
ne Yahudilik’te olduğu gibi tam bir sertliği ne 
de Hıristiyanlık’ta olduğu gibi tam bir müsa-
mahayı yol edinmeyip bu ikisi arasında orta/
mutedil bir yol takip etmiştir.7

4.  Zorunlu infak’ın ölçüsü ‘afv’ kavramı ile 
belirlenen çerçeve olsa da infak toplumu, 
önemli ölçüde gönüllü yardımlaşma ve da-
yanışmaya dayanır. İmanın ve ahlakın ge-
rektirdiği ödevler çoğu kez özveri ister. Bu 
özverinin bir boyutunda daima infak yer alır. 
Çünkü dünyanın kendisiyle mamur olduğu 
araçlardan biri ekonomik imkânlardır. Bu 
yönüyle infak toplumunun en temel özelli-
ği, gizli veya açık, bollukta ve darlıkta infak 
etmeleridir (Âl-i İmran, 3/134). Sevdikle-
rinden infak etmedikçe erdemliliğe (birr) 
ulaşamayacakları ilahî bir tespittir (Âl-i İm-
ran, 3/92). Zaten tam da bu nedenle infak 
toplumu olmak zorundadırlar. Üstelik başa 
kakmadan ve eziyet vermeden bu ödevlerini 
yerine getirmelidirler (Bakara, 2/263).

5.  Bu toplumda infak, her kesimin gücü nis-
petinde katıldığı bir süreçtir. İnfakın ulaşma-
sı gereken toplumsal kesimler veya toplum-
sal sorumluluk projeleri toplum yararı (mas-
lahat) ilkesine göre belirlenmiştir. Bu görevin 
ifası için çeşitli kurumlar ihdas edilebilir. 
Birçok zaman bu görevleri ifa edecek ku-
rumların varlığı işleri kolaylaştırır ve hizmeti 
etkinleştirir. Bu çevrede İslâm medeniyetini 
diğerlerinden ayıran en büyük özelliğinin 
vakıf medeniyeti olduğu hatırlanmalıdır. An-
cak Kur’an’ın önceki din sâliklerine getirdiği 
şu çarpıcı eleştiri hiç unutulmamalıdır: “Ey 
iman edenler! Doğrusu hahamların ve rahip-
lerin çoğu halkın mallarını haksız yollardan 
yerler ve insanları Allah’ın yolundan alıko-
yarlar. Altını ve gümüşü yığıp Allah yolunda 
harcamayanlar var ya, işte onları acı bir aza-
bın beklediğini müjdele!” (Tevbe, 9/35).

Râzî, “Halkın malını haksız yollardan yeme” 
ifadesinin neleri içerdiği hakkında dört görüş 
nakletmektedir. Birincisi, Yahudi hamamları-
nın ve Hıristiyan rahiplerinin dinin ahkâmını 
kolaylaştırmak (tahfif) için rüşvet almaları. 

İkincisi, haham ve rahipleri avam insanları, 
“Bize hizmet etmeden ve bizi hoşnut etmek 
için mallarınızı harcamadan Allah’ın rızasını 
kazanamazsınız” diyerek aldatmaları. Üçün-
cüsü, Tevrat’ta Hz. Muhammed’in peygam-
berliğine işaret eden ifadeler bulunmaktaydı. 
Hamamlar ve rahipler bu ifadelere taassup 
ehli avamın hoşuna gidecek bâtıl teviller ge-
tirirlerdi. Bu şekilde avamın gönlünü eder, 
onlardan rüşvet alırlardı. Dördüncüsü ise, 
haham ve rahipler, avamın yanında hak olan 
dinin kendi dinleri olduğunu ifade ederlerdi. 
Avam bunu kabul edince, “Hak dini güçlen-
dirmek vaciptir” derlerdi. Daha sonra, bu işi 
yapacak din adamları güçlü ve saygın olma-
dan bu gerçekleşemez derlerdi. Bu şekilde 
halkı malları ve canlarıyla kendi hizmetleri-
ne koşarlardı.8 Bu tarihsel değerlendirmeler 
göstermektedir ki insanların mallarını haksız 
yere yemenin birçok yolu bulunmaktadır. 
Buna yeni yol ve yöntemlerin ilave edilmesi 
hiç de güç değildir. Hepsinin temelinde ise 
dinin insanlara kazandırdığı infak ahlakını 
çeşitli yollarla suiistimal etmek yatmaktadır. 
Tüketim toplumu, değerleri tükettiği için yı-
kıma sürüklenir.  Bu suiistimal de ilahî vahyin 
ana çağrısının yitip gitmesine yol açar. Bu ne-
denle, infak toplumu infak kurumları ihdas 
eder ve geliştirir, ancak ‘infak baronları’nın 
ortaya çıkmasına izin vermez. Çünkü bu 
toplum, değerler üzerine kurulmuş dengeli/
vasat bir toplumdur. ■
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üleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, 
sohbetlerinde “Allah’tan zenginlik iste-

meyin, çok zekât vermeyi isteyin” derlermiş. 
Çünkü her zengin zekât ver(e)mez; fakat 
zekât vermek, ihtiyaç fazlası mala sahip ol-
mayı gerektirir.

Hz. Ali de (r), günümüzde genellikle uygu-
lanan 1/40 oranını “cimrilerin zekâtı” ola-
rak nitelemiştir. Bu, farz olan zekâtın ticaret 
mallarındaki asgari oranıdır. Esasen Efen-
dimiz (s) zamanında da çeşitli zamanlarda 
ve durumlarda farklı oranlar uygulanmıştır. 
Buna istinaden birçok âlim, zekâtın ne oran-
da verileceğini ulülemrin (söz sahiplerinin) 
belirleyebileceğine kail olmuşlardır. Çağı-
mızda bu görüşü savunanlar arasında Man-
nan, Hamidullah ve Salih Tuğ sayılabilir. 
Yani zekâtın değişmez bir oranı yoktur. İlk 
dönem uygulamaları bize asgari bazı oranlar 
hakkında fikir verebilir. Ancak toplumsal 
ihtiyaç arttığında bu oran da artabilir. Gü-
nümüzde zekât üzerine önemli ilmî çalış-
malar yapan âlimlerden Yusuf el-Karadavi, 
“Fıkhu’z-Zekât” adlı doktora tezinde zekât 
oranlarının ulülemr tarafından artırılabile-
ceği tezini kabul etmekle birlikte, devletin 
zekât dışında da vergi alma hakkı bulundu-
ğundan dolayı, yüzlerce yıldır uygulanan ve 
artık oturmuş bulunan oranların değiştiril-
mesine gerek olmadığı kanaatini serdeder.

Dikkat edilirse, zekâttan bahs edilirken 
devletin vergi toplama hakkından söz açıl-

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Zekâtın Ruhu

ZEKÂT, SADECE ALAN KİMSE-

LER AÇISINDAN DEĞİL VEREN 

KİMSELER AÇISINDAN DA BÜ-

YÜK BİR KAZANÇTIR. HATTA 

VEREN AÇISINDAN DAHA BÜ-

YÜK BİR KAZANÇTIR. 

SFATİH OKUMUŞ
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dı. Zekât, günümüzde nispeten uygulandığı 
gibi, yükümlülerin kendi başlarına ve kendi 
belirledikleri hak sahiplerine, kendi belirle-
dikleri oranda ve vakitte ödedikleri gönüllü 
bir bağış değildir. Zekât İslâm’ın temel pren-
siplerinden biridir. İslâm’ın üzerine bina 
edildiği beş temel esastan birisidir. İslâm or-
duları bir düşmanla karşılaştıklarında onlara 
barış elçileri gönderip şu temel talepleri dile 
getiriyorlardı: “İslâm’a teslim olunuz. Bunu 
yaparsanız ya bizimle birlikte cihada katılıp 
ganimetten pay alırsınız; ya da isterseniz ev-
lerinizde oturup, zen-
ginlerinizden alınıp 
fakirlerinize verilmek 
üzere zekât verirsiniz. 
Müslüman olmazsanız, 
kendi dininiz üzere ya-
şamaya devam edersiniz 
ve bize (askeri ve sosyal 
güvenliğin sağlanması 
karşılığında) bir vergi 
ödersiniz. Bunları ka-
bul etmiyorsanız sava-
şırız ve Allah, aramız-
daki hükmünü verir.” 
Aynı şekilde, Efendimiz 
(s) gönderdiği valilere 
de halkın “zenginlerinden alınıp fakirlerine 
verilmek üzere” zekât alınmasını tavsiye et-
miştir. Zekâtların öncelikle yerel ihtiyaçlarda 
kullanılması esastır. Başka bir bölgeye nakli, 
ancak birinci bölgedeki bütün ihtiyaçların 
karşılanmasından sonra mümkündür.

O halde, günümüzde yükümlülerin yarısın-
dan fazlası zekât vermiyorsa -ki istatistikler 
bunu gösteriyor- verenler de bu muazzam 
fonu en verimli bir şekilde kullanmayı ba-
şaramıyorsa zamanımıza, ülkemize, yaşadı-
ğımız şehre ve ülkeye özgü çözümler bulma-
mız gerekir. Bu çözümler, mahallemizde bir 
zekât komisyonu oluşturmaktan İslâm Kon-
feransı, hatta BM nezdinde bir zekât kurumu 
teşkil etmeye kadar uzanabilir.

Zekât, ihtiyaçtan fazla varlığa sahip kimse-

lerden alınır ve Tevbe Sûresi’nin 60. âyet-i 
kerimesinde sayılan şu sekiz sınıfa veri-
lir: Yoksullar, düşkünler (yani hem hiçbir 
şeyi olmayan düşkün kimseler, hem de bir 
miktar varlığa sahip olmakla birlikte ya-
şam standartları düşük olan yoksullar veya 
Müslüman ve gayrimüslim yoksullar), zekât 
toplamakla görevli memurlar (işte zekât ku-
rumlarının masrafları bu kalemden karşıla-
nacaktır), kalpleri (İslâm’a) ısındırılmak iste-
nen kimseler, boyunduruk altındaki kimse-
ler (bu fondan bir miktar da köle azadı için 

kullanılacaktır), borçlular 
(öncelikle, toplum yara-
rına büyük borçlar altına 

girmiş âlî himmet sahibi 
kimseler), Allah yolunda(ki 
her türlü çalışma ki kamu 
yararı da büyük ölçüde bu 
kapsam içerisinde düşü-
nülebilir) ve yolda kalmış 
kimseler (memleketlerinde 
zengin dahi olsalar.)

Halkın zenginlerinden 
alınıp fakirlerine verilen 
zekâtın bir üst limiti yok-
tur. Alt limit ise ulülemr 
(söz sahipleri) tarafından 

her dönemin ve toplumun ihtiyaçlarına göre 
belirlenebilir. Âyet-i kerimede şöyle buyru-
lur:

“Ve sana, neyi infak edeceklerini soruyorlar. 
De ki: artanı” (Bakara 2/219). Burada “arta-
nı” olarak karşıladığımız kelime “el-afv”dir. 
Bu kelime, ihtiyaç fazlası, verdiğinizde sizi 
sıkmayan, ayırabileceğiniz her şeyi şeklinde 
de karşılanabilir. Zekâtın ruhunun bir yönü 
budur. Verdikçe vermek, verilebilecek her 
şeyi vermek...

Zekâtın ruhunun bir başka yönüne de şu 
âyet-i kerime işaret eder:

“Allah faizi mahveder ve sadakaları ise artırır” 
(Bakara 2/276). Istılahta zekât olarak yerleş-
miş olan kavram, Kur’an-ı Kerim’de daha ge-

HALKIN ZENGİNLERİN-

DEN ALINIP FAKİRLE-

RİNE VERİLEN ZEKÂTIN 

BİR ÜST LİMİTİ YOKTUR. 

ALT LİMİT İSE ULÜLEMR 

TARAFINDAN HER DÖ-

NEMİN VE TOPLUMUN 

İHTİYAÇLARINA GÖRE 

BELİRLENEBİLİR.
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nel bir kelimeyle, “sadaka” kelimesiyle ifade 
edilmiştir. Zekâtın verileceği yerleri belirle-
yen Tevbe Sûresi’nin 60. âyet-i kerimesinde 
de “sadakalar” kelimesi kullanılmıştır.

Demek ki bu âyet-i kerimede zekât ile faiz 
karşı karşıya konmuştur. Kapitalist toplum-
daki faizin alternatifi İslâm toplumunda 
zekât olmalıdır. Şöyle de diyebiliriz: zekât 
kurumu, faize ihtiyaç duyurmayacak tarz-
da yorumlanabilir. Bakara Sûresi’nin 276. 
âyetini yalnızca öte dünyaya yönelik olarak 
“Allah faizin bereketini giderir, sadakaları 
ise bol sevap vermek sûretiyle artırır” şeklin-
de anlamak eksiktir. Bu 
dünyada da Allah faizli 
kazançları mahveder ve 
sadakaları ise artırır.

Faiz, yardımlaşma duygu-
larını köreltir. Faizi alan 
da veren de asla vicdanen 
tam anlamıyla müsterih 
olamaz. Çünkü şu ana 
kadar, faizi meşru göster-
meye çalışan hiçbir teori 
yüzde yüz başarılı olama-
mıştır. Sadaka ise insana 
bir iç huzuru kazandırır. Zekât, sadece alan 
kimseler açısından değil veren kimseler açı-
sından da büyük bir kazançtır. Hatta veren 
açısından daha büyük bir kazançtır. Zekâtı 
veren malını ve ruhunu arındırmaktadır. 
Zekât almak pasif bir eylem, vermek ise aktif 
bir eylem olduğundan; verenin daha kazanç-
lı olması gerekir.

Zekâtın sosyal yardımlaşmayı sağlaması, fa-
kirliği azaltması gibi yararları, bize göre “ikin-
cil” yararlardır; tabir caizse “yan ürünler”dir. 
Zekât, esas olarak verene yarar sağlamakta-
dır. Vermeyi öğrenebilen insan, hırslarının 
esiri olmaz, ruhî dengesini korumakta daha 
başarılı olur. Verebilen insan kazandıklarının 
kölesi değil, efendisi olabilmiş demektir. O 
yüzden, verebilmek gerçekten büyük bağış-
tır. İnsanın verebildiği için de şükretmesi ge-

rekir. Zekât hem verenin ruhundaki hırs ve 
bencillik duygularını arındırır; hem alanın 
ruhunda tutuşan kıskançlık ve haset alevini 
söndürür. Verenin malında bir şekilde kuş-
kulu kazançlar varsa, zekât bunlardan kur-
tulmak için de bir imkândır, kapıdır.

Zekât, faize alternatif olarak konuşlandırıl-
mışsa, bunu sağlayacak yeni projeler gelişti-
rilmelidir. Bu meyanda, yıllar önce sayın Prof. 
Dr. Ali Özek Kahire’de yapılan bir ilmî kong-
rede bir tebliğ sunarak “zekâtın yüzyıllardan 
beri olduğu gibi, bir tüketim yardımı olmak-
tan çıkarılarak bir üretim yardımına dönüş-

türülmesi gerektiğini” 
savunmuştur. Zekât ku-
rumunun sosyal yardım 

işlevi yanında bir kredi 
fonu gibi de çalıştırılabi-
leceği tezi, sayın Prof. Dr. 
Celal Yeniçeri tarafından 
da geniş bir makalede ele 
alınmıştır. Zekât fonunun 
devlet eliyle olması müm-
kün değilse veya uygun 
görülmezse, gönüllü giri-
şimlerle organize edilme-

si, hükümetler üstü organizasyonlarla topla-
nıp dağıtılması mümkündür.

Zekâtın ruhu faizin felsefesinin tam aksidir. 
Bir toplumda zekât ne kadar yaygınlaşırsa 
refah, huzur ve mutluluk o kadar artar. Buna 
karşılık, faiz ne kadar yaygınlaşırsa sefalet, 
sefahat ve mutsuzluk ona paralel olarak artar. 
Zekât ve faiz de birbiriyle ters orantılı ola-
rak artıp eksilir. Meselâ Türkiye’de tahakkuk 
eden zekâtların ancak yüzde 35’i verilebili-
yorsa; yüzde 65 de faize bulaşılmış demektir. 
Zekâtın ruhunun bu satırların ulaştığı kimse-
lerin elleriyle, dilleriyle, gönülleriyle diriltil-
mesi temennisiyle…  ■

ZEKÂT HEM VERENİN 

RUHUNDAKİ HIRS VE 

BENCİLLİK DUYGULARI-

NI ARINDIRIR; HEM ALA-

NIN RUHUNDA TUTU-

ŞAN KISKANÇLIK VE HA-

SET ALEVİNİ SÖNDÜRÜR. 
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“De ki; ihtiyacınızdan artanı (verin)!” 

Bu yükle yokuşu nasıl çıkacaksın, hafif-
letici ritüellerin mi var? Sakın sırtındaki maun 
sandıkta biriktirdiklerin tekâsürün olmasın! 
Çokluğa müptela olmak kanaatini kırar. Yol 
uzun, nedir bu yük tutma telaşın, infaksız ne 
kadar yürüyebilirsin? İmkânsız!

Birikintinin edineceği ilk sıfat kokudur. Ha-
yırdan uzaklaştıran bir hüsran kokusu… 
Hayret! Bir hayat boyu istif edip ömrünü 
kısaltanlara… Bir köstebek gibi masal değil, 
bir arı gibi mesel olmak gerek: Başkasının 
ürettiğini alıp biriktiren değil, kendi emeğini 
başkasıyla paylaşan...

* * *

Gönüllere sığdırılan yerküreselköy, ezilenlerin 
pedagojisinin mihnet ile ezenlerin ezberinde 
olduğu bir dünyadır artık… Her şey tecime 
elverişli, tüketim çılgınlığı diz boyu. Doğu’da 
yığma tutkusu, Batı’da talan seferberliği… 

Bu kısırdöngünün içinden çıkışın hangi tü-
nelden? Zulmetten kaçıp sığınacağın mağa-
ra var mı? Güçlüklere göğüs germek, sadece 
darda olanların mı imtihanı? 

Ah sünnet alfabesi! Meta‘ya karşı bir ihtilâl. 
Ah vahiy muhasebesi! Emperyale karşı bir 
kalkan. 

Uzağa bakma. Zarif bir âyetsin. Her bir insan 
senin için felahın penceresi…  İnfak, bu pen-
cereleri aralama ameliyesi. Zekâtı açıktan; 
arınarak, sadakayı gizliden; korunarak… İyi-
lik dairesini atlama! Sen ki Yaradan’a güzel 
bir borç sunmadasın…

Geçmişsen vahiy ikliminden Kur’anî bir 
muhacirsin. Ey muhacir! Âlemden nâs’a, 
sevgi’den mizan’a bir yol üzeresin. Yol azığın 

BALİ KOÇAK

K A L E M L E RG E N Ç

İNFAK, KÂMİL BİR SORUMLULUK 

DUYGUSUDUR: SAĞ ELİNİN 

VERDİĞİNİ SOL EL DUYMAYACAK, 

RİYÂ OLMAYACAK, BAŞA 

KAKILMAYACAK… VE ÖYLE BİR 

ADANIŞ POTASIDIR Kİ İNSANI 

NEDÂMETTEN TEMİZLER.

Fakr Makamı
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verdiklerindir. Örtündüğün ya da üzerini ört-
tüğün ateş olmasın!

Hırstan, ihtirastan sıyrıl, aşka yönel. Yoklukta 
hamdini, varlıkta şükrünü artır. Bil ki yakîn, 
kenz ile sa’y arasındadır.

* * *

Habil ve Kabil infakın zamanüstü modelle-
ri: Ruh infak’a, nefis buhl’a çeker. Mekke’de, 
işkence ile fakirler, boykot ile zenginler sı-
nanmıştır. Mekke Medine’nin anası, Medine 
Mekke’nin fatihidir. 

Fetih’ten önce infak edenlerden ol ki, mahşer 
günü hem malın elinden alınmış olacak hem 
de o malının hesabını vereceksin. 

Hayat daire içinde daire, kâinat zerresine vara-
na dek bu döngünün tecellisi… Düşünceler ve 
insanlar da böylecedir… Keza fuadın deveran 
ettiği hep adalet dairesi olmalı değil mi?

İnfak, kâmil bir sorumluluk duygusudur: Sağ 
elinin verdiğini sol el duymayacak, riyâ olma-
yacak, başa kakılmayacak... Ve öyle bir ada-
nış potasıdır ki insanı nedâmetten temizler. 
Cömertlik, bilgelik ağacının; cimrilik, cehalet 

ağacının meyvesidir. Arayışta olana hâlâ aynı 
erdem pınarı akmaktadır.

* * *

Tarihin içinde ve insanların arasında ol, yü-
zünü sokağa çevir… Ekmeğini böl, zor gün-
lerde kapını ardına kadar aç. Nefsin pençe-
sinden iradenin sıyrılması için eşyaya bakış 
açını hikmete ayarla. İnfakla erit nefsinin en 
çirkin yanlarını. Her an son nefesin yaklaşı-
yorken cürme/curûfa bulanmış gönlünü yıka. 
Hesabını kolaylaştır.

Hayatın nafakası, insanlığa kendine nazar 
eder gibi nazar etmek olsa gerek. Kapı kapı 
dolaşıp helallik dilemek, ne güzel bir hidayet 
coşkusudur. Payına düşenden dağıtan ne bü-
yük şefaatçidir. İnsan kendisine ait olmayanı 
yanında tutmakta hayâ etmelidir. Emaneti 
iade etmeli ki, ni’met itmam bulsun! Nihaye-
tinde mülk Allah’ındır.

Ey merhamet yumağı, şehrin kalbi öksüzün 
göğsünde atıyor. Sevgiliye ulaşmak için sev-
diklerini amel et, inşiraha bir yol bul.

Tebessüm dahi sadakadır. ■
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Gece boyunca kıvranıp durdu yata-
ğında. Saatin kaç olduğunu, gecenin 

hangi diliminde bulunduğunu ayrımsaya-
mıyordu. Bir çırpıda attı üstünden annesi-
nin köyden gönderdiği kenarları kanaviçe-
lerle işlenmiş ince yün yorganı. Sanki bü-
tün yükü dünyanın, omuzlarına çökmüştü. 
Yatağında öylece durakalmıştı, gözlerini 
karanlığa dikmiş ruhuna bakıyordu. Kendi-
sine azap veren meseleyi bulmaya çabaladı 
bir süre. Nefesini tutup kulak verdi gelmiş 
geçmiş bütün yaşanmışlıklara. Zihinsel bir 
musahabeye başlamıştı ki müezzinin davudî 
sesi Yeditepe’nin bütün semalarında yankı-
lanmaya başladı.

Allahu ekber Allahu ekber… es-salatu hayrun 
mine’n-nevm…

Birlikte kaldığı öğrenciler hâlâ uyanmamış-
tı. Abdest alıp ferahladı önce, soğuk suyun 
ruhu diriltici inceliğine bir kez daha şahit 
oldu. Namazın teskin edici limanlarına sı-
ğındı. Dua okyanusuna daldı bir zaman. 
(…)

Meâline uzanıp hayırla yâd etti Muhammed 
Esed’i. Kalbi bir teşekkür sundu. Günün bu 
duhâ semtinde okuduğu âyetler, sarıp sarma-
lıyordu yüreğini. Başka bir boyuta, mazinin 
anla kesiştiği derunî bir labirente sürükleni-
yordu. Ruhundan kalbine bir metafor düş-
tü, bir galaksi yer değiştirdi. Bir kuyruklu 
yıldız kaydı bilincine:

“Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe fazi-
lete ulaşamazsınız; zaten ne infak ederseniz 
edin, Allah onu ayrıntısıyla bilir.” 

H İ K Â Y E

Her İnsan Gölgesini Bekleyen
Bir Âyettir

Günün bu duhâ semtin-
de okuduğu âyetler, sarıp 

sarmalıyordu yüreğini. 
Başka bir boyuta, mazinin 

anla kesiştiği derunî bir 
labirente sürükleniyordu. 

Ruhundan kalbine bir 
metafor düştü, bir galaksi 
yer değiştirdi. Bir kuyruk-

lu yıldız kaydı bilincine.

ÖZCAN GÖKHAN

Edebiyat Öğretmeni 

ozcan-gokhan@hotmail.com
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Bir âyet acılarına dokundu, yarasına yâr 
oldu. Bilincini kör bir köstebek imişçesine 
kazmaya başladı. Anlamaya başlıyordu kal-
binin bunca zamandır neden bir mengeneye 
sıkıştığını. Derinlere indi.

Karşısında yeşil bir gölge belirdi. Gölgeye 
dikkatle bakınca ürkmeye başladı. Otura-
lım, dedi yeşil gölge uzak diyarlardan gelen 
bir süvari edasıyla. Masaya bıraktı heybesini. 
Gözleri insanın ruhuna dalan bir göl mai-
siydi. Bakışlarında dağların heybeti gizliydi. 
Ürkmüştü genç insan. Yüreğiyle bildiği bü-
tün duaları ardı sıra okumaya başladı. Gölge 
sezdi korkusunu gencin ve şöyle dedi:

— Benden sana hiçbir zarar gelmez, korkunu 
anlıyorum ancak gerek yok, kardeş sayılırız 
biz. Ben senin izdüşümünüm.

Genç:

— Çok derin bakıyorsun, 
bakışlar her an korkutur 
beni.

Gölge:

— Neden bunca acı çeki-
yorsun?

Genç:

— Dağlar devriliyor içime, 
zihnimdeki bütün faylar kırıldı, sanki ateşîn 
bir denizin, bir uçurumun kenarında yü-
rüyorum. Gayretim kederimin sebeplerine 
ulaştırmıyor beni. İçimde büyük bir huzur-
suzluk var. Karanlık bir dağ oturdu kalbi-
me.

Gölge:

— Hiç yüreğini yokladın mı, danıştın mı rü-
yalarına?

Genç:

— Rüya ırmağım kurudu galiba,  geceler hep 
aynı, bir öncekinin aynısı, yıllar oldu rüya 
görmeyeli. Yüreğime gelince bir kevir oldu 
uzun zaman önce.

Gölge:

— Üç insan yılı geçti, ay ve güneş doğup battı 
yıllarca. Sen de doğup battın gölgen de.

…

Gülümsedi gölge. Heybesinden minyatürler-
le süslenmiş turkuaz bir kutu çıkardı. Açtı 
kapağını. İçinden bir buzdağı, bir kalp ve 
bir kese çıktı. Kıpır kıpırdılar. Dağdan soğuk 
bir esinti yayıldı kar tazeliğinde. Katılaşma-
ya başlamıştı kalp, melâl makamındaydı. 
Nabzı bulunamayan bir yaşlıyı andırıyordu. 
Kese, kenarları beyaz kurdela ile sabitlenmiş 
dantelâlarla işlenmişti. Kırmızı kadifeden 
yapılmış, üzerine elif vav lam harfleri işlen-
mişti. Zamanında çok emek sarf edilmiş ol-
malıydı

*

İlkin buzdağını koydu masaya gölge. Gencin 
kolundan tutup dağın enginlerinde bir yol-
culuğa koyuldu.

Genç; bir hutbenin ortasında sırtını mescidin 
serin iklimine dayamış olarak gördü kendi-

ni. Tevazu makamında 
yayılan sesiyle cemaatin 
ruhuna, sinir uçlarına 

dokundu Hoca Efendi. Bu 
temas dağlara düşen yıl-
dırımlar misali cemaatin 
gözbebeklerinde parlayıp 
kıvılcımlanıyordu. Ruhlar 
yunuyor, kalpler acıyordu. 

Yüklü bulutlar yüreklerden gözbebeklerine 
aktı. Kimisi rüzgâra takılıp dağılıyor kimi bir 
çift güle  -gözbebeklerine- çiy tanesi oluyor-
du. Cemaatin ruhu gerilmiş bir keman yayı-
nın esrikliğindeydi artık. Hoca hutbenin can 
alıcı-verici noktasına sürükledi konuyu:

— İbadullah, Allah’ın güzel kulları,

“Yoksa siz sınanmadan, denenmeden cenne-
te gireceğinizi mi sandınız?”

“Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler 
sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi 
mi zannettiniz? Onlar öyle sarsıldılar, öyle 
sıkıntılara katlandılar ki, Allah’ın Rasulü ve 
beraberindekiler, ‘İlâhi! Senin yardımın ne 
zaman gelecek?’ dediler. Allah’ın yardımı ya-
kındır.” (…)

— Bittim dediğinde, yettim diyen şah damarı-
mızdan yakın bir Allah var. …

Cemaatin ruhunu karşısına gerip gökyüzüne 

“SEVDİĞİNİZ ŞEYLERDEN İN-

FAK ETMEDİKÇE FAZİLETE 

ULAŞAMAZSINIZ; ZATEN NE 

İNFAK EDERSENİZ EDİN, AL-

LAH ONU AYRINTISIYLA BİLİR.” 



85

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’09
SAYI 7

ÖZCAN
GÖKHAN

Her İnsan
Bir Âyettir

çıkan ve inen kesitler nakşediyordu hoca:

— İnfakın olduğu yerde nifak;  nifakın olduğu 
yerde infak olmaz.

…

— Siz hiç öldünüz mü? Hiç yavrunuz kucağı-
nızda can verdi mi? Füzelerin parçaladığı bir 
can gördünüz mü? (…)

**

Sırtından derin bir ürperti yayıldı içine. Kal-
bi titredi. Gölge, gencin ürperişini hissetti 
bedeninde. Tebessüm etti ve kalbini koydu 
masaya.

Dağ köylerinde eğrilmiş keçi kılından do-
kunan seccadesine gitti alnı genç insanın. 
Öylece kalakaldı… Son defa yokladı kalbi-
ni, zaman durmuştu, ilerlemiyordu saatler. 
Sabahın bu derunî anının bitmemesini iste-
di Rabb’inden. Kalbi yorgun, bedeni bitkin 
düşmüştü. Yalvardı, yeri göğü ve ikisinin 
arasındakileri yaradan Rabb’ine. Af diledi. 
Acısının, ızdırâbının, intizârının nedenini 
anlamaya başlıyordu şimdi.

***

Terlemişti genç, üşüyordu anbean. Soğuk 
terler yayıldı vücuduna. Bir kese koydu ma-
saya gölge. Bir şiir okudu yürek lisanıyla:

DÜŞÜNCE

Ülfet belâlı şey, fakat uzlet sıkıntılı, 

Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı?

İnsanlar anlaşıldı. Cihânın da sırrı yok, 

Kalsaydı terkeşimde bugün tek bir altın ok

En tatlı bir hayâl için atmazdım ufkuma. 

Dalsın yakında gözlerim artık son uykuma!

“Yalnız duyan yaşar” sözü, derler ki, doğrudur 

“Yalnız duyan çeker” derim, en doğru söz bu-
dur.

Gördüm ve anladım yaşamak mâcerâsını, 

Bâkiyse rûh eğer dilemezdim bekasını.

Hulyâsı kalmayınca hayâtın ne zevki var? 

Bitsin, hayırlısıyla, bu beyhûde sonbahar!

Ölmek değildir ömrümüzün en fecî işi,

Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi.1

Doğrulup cüzdanını açtı genç, yüz … vardı 
içinde. Hatırlıyordu.

Bir hutbeden sonra Filistinli hasta ve yetim-
ler için yardım toplandığını. Mescidin kapı-
sında bu parayı bağışlayıp bağışlamama du-
rumunda gördü kendini. Müteredditti, pa-
raya ihtiyacı olacağını biliyordu. Elektrik ve 
su faturası ve boş pasosu geldi aklına. Hem 
belki biraz daha biriktirip umreye giderim 
diye düşündü. Ve vazgeçti. Oysa infak şifa idi 
yaralı ruhlara. Merhem idi kırılmış hayatlara, 
cila idi mesrûr yüreklere… Allah buyurmuş-
tu infakı.

Kapıyı çarpıp kendini sokaklara bıraktı, gün 
ışımaya başlamıştı. Kendini yola vurdu yolu 
kendine. Ve zihninin kaotik noktalarına bir 
mısra dokundu, yokladı yüreğini:

İşte bu kısrak yokuşta çatladı demen için şeyda

Dünyanın tüm düzlüklerine kin besliyorum2

Ve infakın huzuruna erişti. Şimdi kazandım 
diye geçirdi aklından -hutbe düştü zihnine- 
arınıyordu bedenin kir ve pasından. Buruk 
bir mutluluk yayıldı gözlerine…

Allah’ın yardımı gecikmemişti yine. Yeni bir 
burs kazandı genç adam. Elini cebine attı-
ğında sadece pasosu düştü avuçlarına. Artık 
cüzdan taşımamaya karar vermişti, gereksiz 
addediyordu.

Mutmain bir tebessümle semaya kaldırdı el-
lerini, büktü boynunu:

- İlâhi ayaklarımızı yolunda sabit kıl…

Anlatıcısını bekleyen bir âyettir her insan. 

■

1  Yahya Kemal Beyatlı
2  Mustafa İslamoğlu
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“Adamak, sahip olduğunun bilincinde ol-
maktır. Adamak ve adanmak harcamak 

ve harcanmanın zıddıdır.” 

“Bir şeyin sahibi olmanın ölçüsü nedir? Sahibi 
olup da bilincinde olmadığımız şeyler olduğu 
gibi, bize sahip olduğu halde tersini zannettiği-
miz; daha açıkçası, kendisine bir ömür kul-köle 
olduğumuz halde kendimizi onun sahibi, efen-
disi zannettiğimiz şeyler de var mıdır?”

“Tüm değerlerin baş aşağı edildiği çağdaş dün-
yada ne nelerin uğruna adanmıyor ki! İyiler 
kötülere, şerefliler bayağılara, değerliler değer-
sizlere, faziletler reziletlere, insanlar eşyaya, 
ölümsüzler ölümlülere, kalıcı ve yüce değerler 
geçici ve yalancı değerlere adanmakta...”

Konumuz infak bağlamında adamak ve adan-
mak olunca, sözlerime Mustafa İslâmoğlu 
hocamın değerli tespitlerinden biriyle giriş 
yapmak istedim. 

Günümüzde infak denildiğinde, bunu örnek-
lendirecek olursak adamak ve adanmayı ön 
sıralarda sunamıyoruz belki de Rabb’imize… 
Tutsaklılıklarımızı… Çıkmazlarımızı… Çare-
sizce kurbanı ve esiri olduğumuz benlikleri-
mizi… Çünkü yürek dili yalan söylemez hiç-
bir zaman. Başımızı iki elimizin arasına alıp 
samimice sorgulayalım kendimizi; “Biz sahip 
olduklarımızın bilincinde miyiz?” Hayat bir 
şekilde devam ediyor ama “adayış süreci” 
adını verdiğimiz bu hayatta; “adıyor muyuz, 

Ömer NOYAN

K A L E M L E RG E N Ç

İnfak, kâmil bir sorumlu-
luk duygusudur: sağ elinin 

verdiğini sol el duymaya-
cak, riyâ olmayacak, başa 

kakılmayacak… ve öyle 
bir adanış potasıdır ki in-
sanı nedâmetten temizler.

Adamak ve Adanmak: İNFAK

omerfaruknoyan@hotmail.com
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adanıyor muyuz” yoksa “harcıyor muyuz, 
harcanıyor muyuz?” 

Kur’an deyimiyle “akledelim”, gerekirse uzun 
ve derin düşünce krizlerine girelim ama biz-
leri “adayış süreci”nden alıkoyan sıkıntıları-
mızdan kurtulmak için bu düğümden kur-
taralım kendimizi. Şairin zihnimize kazıdığı 
mısralar geliyor aklıma: “Bu dava hor, bu 
dava öksüz, bu dava büyük…” Bizler as-
lında biliyorduk bu emanetin ağırlığını… Bi-
liyorduk bu yolun yolcuları horlanacak, acı 
çekecek, biliyorduk bir öksüz gibi bırakma-
ya çalışacaklarını bizi… Ve biliyoruz bu dava 
büyük, bu dava mukaddes, çünkü yüceler-
den demlenmiş, biz in-
sanların huzuru ve mut-
luluğu için inmiş… İşte 
tam bu noktada hakkıyla, 
Allah’ın istediği ölçülerde 
“adamak ve adanmak” 
olabilecek tüm problem-
lerin tek formülü olarak 
karşımıza çıkmakta… 
Bizler şu günlerimizi, 
kendilerini etinden tır-
nağına kadar Rabb’ine ve 
davasına adamış yiğitlere 
borçluyuz. Onlar adayış 
öyküsüne adları altın harflerle yazılmış baş-
kahramanlar, fedakâr büyüklerimiz…

Adanacak veya adayacaksa

“İnsan ille de bir kapıya adanacak ya da ada-
yacaksa bu kapı kendisinden daha değerli, daha 
yüce birinin kapısı olmalıdır ki değerini elleriyle 
alçaltmış olmasın; harcanmasın, ucuza gitmesin, 
tükenmesin…” İşte insanoğlu bazen gözbe-
beğinin önüne ufacık bir çakıl taşı alır ve o 
taşın ardındaki kocaman dağları, kayalıkları 
görmez. Dediğimiz gibi insan bu esaretin-
den kurtulmalı ve adanabilecek tek kapı olan 
Rabb’inin kapısına başvurmalı ve usulünce 
adamalı varlığını. “O’na adanmak bir hak ediş-
tir, bir liyakat işidir. Ve O’nun temiz yoluna ancak 
temizler adar, temizler adanır.” Biz kime adadı-

ğımızın farkında isek biliyoruz ki, O aldan-
maz ve aldatılmaz, O’nu aldatmaya çalışanlar 
ancak aldanırlar. Usulüne uygun, tertemiz bir 
şekilde, hak ederek kendisini sunmalı insan. 

Ümmetin önderliği yeniden üstlenmesi

Bu bağlamda diriliş muştusunu başlatacak, 
adayış öyküsüne dâhil olacak insanlar bu 
yükü; Musa (a) gibi yüklenmeli, Eyyub (a) 
gibi sabretmeli ve Muhammed (s) gibi yıl-
madan, durmadan, dik durarak bu misyonu 
çağlara taşımalıdırlar. Bizler bu aşkı ta yüre-
ğimizde hissedeceğiz ve nesilden nesile ada-
yış kahramanları böyle yetişecek… “İpi kop-
muş, imamesi kaybolmuş, taneleri dağılmış bir 

tesbihe dönen ümmet kendi 
önderlerini yetiştirme süre-

cine daha ana karnındayken 
başlanması gerektiğini bile-
cek, Meryem’ini adayacak 
Hanne’leri yetiştirmeden, 
“müjde” demeye gelen ça-
ğın ‘mesih’lerini bekleme 
ucuzluğuna düşmeyecektir. 
Ümmet kendi yol gösterici-
lerini yetiştirmede Kur’an’ın 
gösterdiği usûlü ve üslûbu 
benimseyecektir. Bilecek ve 

inanacaktır ki, bu anlamıyla “mehdi”siz bir top-
lum yoktur. Her toplum kendi mehdi’sini kendisi 
yetiştirecek, bir değil binlerce mehdi’den oluşan 
seçilmiş kadrosuyla ümmet, önderliği yeniden 
üstlenecektir. Kur’an’ın haberi de bu gerçeği 
desteklemekte değil midir: Her toplumun bir yol 
göstericisi vardır.” 

Bu dirilişi bitirmek isteyenler, yola içeriden 
ve dışarıdan mayın döşeyenler tarih boyun-
ca olmuştur. Unutulmamalı, bu her zaman 
olacaktır ve belki de katmerleşerek bu sı-
kıntı artacaktır. Bizler tüm olanlara rağmen 
çözümlerle, projelerle, bitmek bilmez bir 
azimle Allah’ın ipine sarılmayı ve ondan asla 
ayrılmamayı gerçekleştirdiğimiz müddetçe 
aldanmayacağız inşallah. “Va’tesimû bi hab-
lillahi cemian ve la teferrakû.” Allah’ın ipine 

BİLİYORDUK BU YOLUN YOL-

CULARI HORLANACAK, ACI 

ÇEKECEK… VE BİLİYORUZ 

BU DAVA BÜYÜK, BU DAVA 

KUTSAL, ÇÜNKÜ YÜCE-

LERDEN DEMLENMİŞ, BİZ 

İNSANLARIN HUZURU VE 

MUTLULUĞU İÇİN İNMİŞ…
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hep beraber sımsıkı yapışın, tefrikaya düş-
meyin…

Fidanlar Kurumuşsa

“İslâmi önderliğe aday olacak fidanlar kuru-
muşsa, yapma fidanlardaki cazip renkli plastik 
meyvelere can havliyle sarılanlar aldanmayı 
hak etmişler demektir. Hele hele kendini evlatla-
rına, evlatlarını ise üç günlük geçici dünya istik-
baline adayıp Allah’a da emeklilikten sonrasını 
söz verenlerin “şuurlu mümin” sayıldığı toplum-
larda…” Gördüğümüz gibi aslında insan al-
danmayı istiyor bir nevi. Hakikat dururken 
sahteye, gerçek dururken yalana, âhiret du-
rurken dünyaya meyledenler için adamak 
mümkün mü acaba? Hangi akıl buna evet 
der Allah aşkına! Ve bunun yanında insanın 
adayabilmesi için öncelikle sahip olması ge-
rekir. Sahip olduktan sonra da özgür olması 
şarttır. Vereceğiniz şeyin sahibi değil de, vere-
ceğiniz şey sizin sahibinizse nasıl adayacaksı-
nız ki? Bizler şayet başka bir şeye adamışken 
kendimizi, nasıl olur da Allah’ın yoluna baş 
koyarız?

Salih niyetle

O’nun yoluna adadığımız her neyimiz ise, 
salih bir şekilde, temiz bir niyetle adamamız 
gerekir. Ve kabulünü sadece Allah’a bırakma-
lı, usulünce sabretmeliyiz. Bir başka deyişle: 
“Bir güzelin, en güzele, güzel bir şekilde sunduğu 
güzel adak, güzelce kabul edilir.” Ola ki darda 
kaldık, ola ki insanlar bizi anlamadılar ve 

üzerimize üzerimize geliyorlar, unutmayalım 
ki, Allah (c) bu yola çıkanlara şu ya da bu 
şekilde mutlaka ve mutlaka yardım göndere-
cektir. Umudu yitirmek Müslüman’a yakışır 
bir şey olmadı bugüne dek ve olmayacaktır 
da ebediyete kadar… Müslümanlar bilecekler-
dir ki sıkıştırıldıkları bu cendereden tam anla-
mıyla kurtulmak bedel isteyen bir iştir. O bedeli 
gözünü kırpmadan ödeyecek fedakâr mensuplar 
yetiştiremediği sürece de İslâmî hareket bir alda-
nıştan diğerine sürüklenip gidecektir. 

Yeminimizi yineleme sözümüzü birbirimi-
ze verdiğimizi düşünerek hocamızın Adayış 
Risalesi adlı eserindeki son sözleriyle yazımı 
nihayete erdiriyorum. Rabbim yüreğimizi, 
aklımızı, ayaklarımızı bu yolda sabit tut-
sun… Adayış öyküsünü diri ve dinamik tu-
tanlardan eylesin bizi… Allah’a emanetiz…

Ne mutlu onlara ki! 

Adayanlar ve adananların çok olduğu bir 
toplumu hiçbir zalim güç sindiremeyecektir. 
Ve o toplum mutlu ve özgür insanların top-
lumu olacaktır.

Ne mutlu Hanne gibi adayanlara!
Ne mutlu Meryem gibi adananlara!
Ne mutlu Zekeriyya (a) gibi bahçıvanlara!
Ne mutlu Yahya ve (mânevî kurban) İsa (a) 
gibi kurbanlara!

“Oradaki her varlık fânîdir, bâkî kalacak olan 
azamet ve ihtişam sahibi Rabb’inin zatıdır” 
(55/26-27). ■
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ahyin, düşünce dünyamıza ve inanç 
coğrafyamıza nüzûlüne iman diyo-

ruz. Daha doğrusu “münzel” olanı kabul 
ve ona teslimiyeti “iman” olarak nitelen-
diriyoruz. İman, bu kabul ve teslimiyeti 
özümsemiş olma hâlidir. İtirazsız teslimiyet-
tir. Ancak o zaman sahih bir imandan söz 
edilebilir. Nitekim: “… Rabb’ine andolsun ki, 
aralarında tartıştıkları her konuda seni hakem 
yapmadıkça, sonra da senin hükmüne içlerinde 
hiçbir tereddüt taşımaksızın tam bir teslimiyet-
le uymadıkça iman etmiş sayılmazlar” (Nisâ 
4/65).  

Tabiatıyla her Müslüman’ın, vahyin kendi-
sine nâzil olduğu kadar mümin olduğunu 
da söylememiz mümkün. İç dünyamızda 
ve hayat pratiklerimizde vahyin belirleyici 
konumu, bize “mümin” olma vasfını kazan-
dıracaktır. 

Tilavet edilen metnin anlam ve gereklerinin 
kişinin iman ve amel düzeyine nüzûlü, ima-
nın derinliğinin göstergesidir. Bu da mümin 
ve müslim vasfın ispatı sayılır. Vahyin vazet-
tiği temel ilkelerin kabulünün, iman ve amel 
coğrafyamızda birlikte gerçekleşmesi gerek-
mektedir. Burada Kur’an’ın iman ve salih 
ameli birlikte anmadaki ısrarında görmek-
teyiz. İmanın bazı yönleriyle amelden ba-
ğımsız ele alınması, amelî hayatta tamiri güç 
yaralar açabilir, amel ile imanın ayrılmaz bir 

D E N E M E

“İmanın İnzali”ne Dair

İman, insanın varoluş 
hakikatinin, fıtratının 
bir tecellisidir. Fıtrat, 

inkârla hiç barışık 
olamamıştır. İman, 

insan için hep yegâne 
sığınak olagelmiştir.

VADNAN İNANÇ

Hilal TV Genel Müdürü
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bütün olduğu hususuna gölge düşürebilir. 

Sadece söz ve iddia düzeyindeki iman, amel-
le tezyin ve takviye edilmezse zamanla yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Zira 
“inandığı gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi 
inanmaya başlarlar.” Kur’ani kavramlar ile 
bakarsak amelsiz ve iddia düzeyindeki iman 
(!) sahibinin ‘nifak’ üzere olabileceği riski bu-
lunabilir. Nitekim; “Siz ey iman edenler! Niçin 
söylemlerinizle eylemleriniz birbirine uymuyor! 
Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz, bu Allah 
katında ağır (sonuçları) olan nahoş bir davra-
nıştır” (Saf 61/2-3) şeklindeki uyarı, bu tehli-
keye işaret etmektedir.

İman keşfetmektir, kü-
für setretmek

İman bir ‘keşif’tir aynı 
zamanda. Bilinçli bir 
‘tercih’, tereddütsüz bir 
‘kabul’dür. Kalbin itirazsız 
‘onayı’ndan oluşur (Nisâ 
4/65). Anne–babadan 
tevarüs edilen ancak bi-
linç düzeyinde içselleş-
tirilmemiş kabuller, gerçek imanı temsil 
edemez. Bu, tam da geleneğimizdeki taklidi 
iman - tahkiki iman taksimine tekabül eder. 
Kur’an’da doğrudan ve dolaylı olarak yüzler-
ce âyette geçen âbâ ve ecdâdı taklid yergisi 
hatırlandığında; vahyin tertemiz ve arınmış 
bir teslimiyet istediği rahatlıkla anlaşılmak-
tadır. Geleneksel dekor üzere, bilinç dışı 
yapılagelen ve sıradan ritüellerden öteye git-
meyen kabul ve eylemler, makbul sayılmaz. 
“Bedeviler ‘iman ettik’ dediler. De ki, henüz iman 
etmiş sayılmazsınız, lakin ‘teslim olduk’ diyebi-
lirsiniz, zira iman henüz kalplerinize yerleşmiş 
değil. Ama eğer Allah ve Rasul’üne uyarsanız, 
Allah amellerinizin zerresini dahi eksiltmez; 
çünkü Allah, tarifsiz bir bağış, eşsiz bir merha-
met kaynağıdır” (Hucurat 49/14).

Tahkiki olana sahabenin imanını örnek 
göstermek mümkündür. Zira her biri bedel 
ödenerek ulaşılmış ve keşfedilmiş/teslim 
olunmuş kabulleri içermektedir. Günümüz-
de şahit olduğumuz ihtida hareketlerinde de 
imanın kıymetini takdir etme olgusunu daha 
rahat görebilmekteyiz.

İman, bir de ‘fark ediş’tir. Kendisiyle ilgili far-
kındalıktır. Rabb’ini bilmenin yolunun ken-
dini bilmeden geçtiğini bilme bilinci. Kısaca 
kendini keşif için yola çıkmak… Yol açıktır, 
öyleyse yola çıkmak, bu bilince yöneliştir. 

İmanın salih ve sahici 
olanının ölçüsünü Kur’an 
belirler. Alanı, sınırları, 

şartları, esasları da vahyin 
imkânları ile anlaşılabilir. 
Sünnet ise bunları tefsir 
eder; imanın metin ha-
lindeki ilkelerini, pratik 
hayatın içinde mücessem 
hale getirir. Yine sünnet, 
Müslümanların düşünce 
ve eylem hayatına vahyi 

taşımanın (yeniden inzalini hatırlamanın) 
nasıllığını yaşayarak gösterir.

İman, anlam demektir; bir de anlamın far-
kında olmak; yani anlamı anlamak demek. 
Eşya ve olayların mahiyetine doğru yönel-
mek. Mevcudun ötesine uzanarak Vücud’u 
görmek, hissetmek, bilmek ve anlamak de-
mek. Sûret arazdır; bir iz ve işarettir; mahi-
yet ise cevher. Sûretin izinden öze ulaşmak, 
anlamak ve kavramak demektir. Her bir 
varlığın estetik formu mutlak bir güce işaret 
eder. İşaret eden parmağa değil, işaret edile-
ne bakmak ve görebilmek, mutlak Var’ın far-
kına varmak, şüphesiz anlamanın en büyük 
imkânıdır. Anlamak, ulaşılan harikulade bir 
lütuftur. Paradoksal olarak içinde, hem zevk 
ve tatlı bir huzuru ve hem de hüznü birlik-
te barındırır. Gözün ve gönlün kamaşması 

HER ŞEY ASLINA RÜCÛ 
EDER. İNSAN DA GELDİ-
Ğİ ÂLEME RÜCÛ EDECEK; 
ASLINA DÖNECEKTİR. İKİ 
DÜNYALI OLMAK; İKİNCİ 
DÜNYANIN DA FARKINA 
VARMAK, İMANIN MUH-
TEŞEM BİR İMKÂNIDIR.



91

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’09
SAYI 7

ADNAN
İNANÇ

“İmanın İnzali”ne
Dair

hâlidir. Anlama çabası içerisinde bulunan 
insan sanki bir başına, kimsesiz ve yapayal-
nız gözlerini güneşe dikmiş, gizli bir şûlenin 
ve kararsız bir ateşin, yakıcı bir huzmenin 
önünde, hüzünlü yalnızlığında oturup bek-
lemektedir. Vahiy, tam da bu bekleyişe hari-
kulade bir cevap, ilahi bir icabettir.

Anlamak yüktür, yorar

Anlamak, insanın kendini bu âlem ile sınır-
lamaması, varolan her şey’i sınırlı bulması, 
hislerini bu varlık âleminin sınırından ve 
mevcut olan her şeyden, ötelere taşıması-
nın imkânıdır. Anlamak, 
bir yönüyle de insandaki 
merakı uyandırır; metafi-
zik çağrışımlara kapı açar. 
İnsanın kendisini aşması, 
yaşadığı âlemin bir parçası 
olduğu gerçeğine ulaştırır. 

Unutmamak gerekir, anla-
mak, iman etmenin, o bü-
yük imkânın da imkânıdır.

İman, insanın varoluş hakikatinin, fıtratı-
nın bir tecellisidir. İnsanlık tarihi göster-
miştir ki fıtrat, inkârla barışık olamamıştır. 
İman, insan için yegâne sığınak, korunak, 
dayanak ve barınak olagelmiştir. Vahyi esas 
alan gerçek iman, ruhun sükûneti için en 
sağlam ve sahici bir liman olmuştur.

Aslında insan fıtratı hep bir arayış üzeredir. 
İnsanın tarihi, bitmek tükenmek bilmeyen 
bir arayışın tarihidir. İnsan yaşadığı âlemde 
kendini garip bulur. İnsan, kâinatta mevcut 
hemcinsleri (insanlık ailesi) ve tüm yaratıl-
mışlarla aynı evi (dünyayı) paylaşmaktadır. 
İçinde esir bulunduğu bir kafeste yorgunca 
oyalanmakta, kendini sağa sola vurarak çır-
pınmakta, uçmak için çaba göstermektedir. 
Uzak düştüğü vatanının (cennetin) havasına 
hasret duymakta; onun esaretinin mayası ve 

bilincinin örtüsü olan anlayamama ve tabia-
tıyla inkâra karşı, tüm benliği ve fıtri hakikati 
ile itiraz etmektedir.

Anlamak yorucudur. Eşyanın mahiyetine ve 
bunun bilincine doğru yönelmek, büyük bir 
yüktür; sahibini yorar ve sorumlu kılar.

İslam s-l-m kökünden türemektedir ve teslim 
olmak anlamına gelir. İman da, bu teslimiye-
tin kişi vicdanında makes bulması ve yakîne 
ulaşmasıdır. Bütün bir anlayışını, yaşayışını, 
duyuş ve algılayış biçimini vahye göre yeni-
den formatlamasıdır. Alışkanlıklarını, ilişki 
biçimlerini vahyin esaslarına göre yeniden 

tanzim etmesidir. Yepye-
ni bir kişilik, örnek bir 

kimlik ve şahsiyet bulma-
sı, vahye göre inşa olması-
dır. En Yüce’nin ebediyet 
limanına demir atması, 
huzur ve esenlik yurduna 
özlem duymasıdır. Fâni 
bir vücut ile değil, bâki 

bir kudret ile temas kurma, oradan beslen-
menin imkânıdır. 

Hayret, vuslat ve rücû: iman

İman, isabetli bir bakış ve keskin bir kav-
rayışa vesiledir. Bu dünyanın sınırlarını aşa-
rak öteleri keşfetme, görme ve fark etmenin 
de imkânıdır. Pek isabetli bir teşebbüsle kur-
tuluş arzusunu, haz ve niyaz neşesini lisan-ı 
hal ile fısıldamak; beklemek; ama bunun 
imkânının ötelerde saklı olduğunu kavra-
maktır. 

İman, hayrettir. Gözün ve gönlün kamaşma-
sı, ilâhi bağışlar, esma ve sıfatlar karşısında 
derin bir hayret hâlidir. Pek tabii olarak, ta-
zarru ve niyaz halinde bulunma, bunda daim 
olmadır. Her bir varlığı bir işaret olarak gör-
mek ve okumak, kişiyi ilâhi tecellilere muha-
tap kılar. Şüphesiz bu da bakan ve okuyanda 

VAHYİN OLMADIĞI YER-
DE İMANDAN VE SALİH 
AMELDEN SÖZ EDİLE-
MEZ. KULLUK, ANCAK 

VAHYİN KILAVUZLUĞUN-
DA GERÇEKLEŞEBİLİR.
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hayreti arttırır. Bitimsiz bir haz ve niyaz neş-
vesi oluşturur.

İman, vuslattır. İnsanın kendini bu uçsuz 
bucaksız gökyüzünün altında; yalnızlık ve 
garipliğe müptela ve mahkûm bir vaziyet-
te bulurken, sönmez bir rehber olan inzale 
muhatap olması; vahye kavuşmasıdır. Tanın-
madığı bir coğrafyanın insan denen bu kayıp 
varlığı, muzdarip ve sersemce, kaybolmuş 
cennetini ve ebedi kılavuzunu bulma yolun-
da, ondan bir ize kavuşması; işaret bulması-
dır. Bu kavuşma ve hayret hali karşısında diz 
çökmesidir.

Yakınında, hemen yanıbaşında bulunan, 
ancak varlığından habersiz bir vaziyette bil-
meden her yöne doğru 
yönelen, bîtap ve yor-
gun bir şekilde düşünce 
arayışını sürdüren, hiç 
susmadan acıklı feryadı, 
çılgın inlemeleri ile ga-
ripliğini haykıran insa-
nın, aradığına kavuşması; 
vahyi keşfetmesidir... 

İnsan yorgun bir şekilde 
varlık âleminin duvarına dokunarak, ışığa 
ulaşmak için bir çatlak ve ışık huzmesi ara-
ması karşısında, Allah’ın inzal ettiği “nur”a 
kavuşması; vuslatıdır… Bitimsiz kaçış ve 
arayışa, derin bir sevgi besleyip büyütmüş 
olduğu özlemleri ile buluşmasıdır.

İman, rücû etmektir. İnsanın kendisiyle va-
rolan dünya endişesinden kendini arındı-
rarak, topraktan Allah’a geri dönmesi, rücû 
etmesidir. İman, insanın dünya olarak gör-
düğü tabiat ve hayata kutsiyet bağışlayıp onu 
ahirete dönüştürmesidir. Bakışları, eşyanın 
hakikatine doğru çevirmek, rücû etmektir. 

Bu mukaddese dönüş hayatın cevheridir. 
Her şey aslına rücû eder. İnsan da geldiği 
âleme rücû edecek; aslına dönecektir. İki 

dünyalı olmak; ikinci dünyanın da farkına 
varmak, imanla farkına varılan muhteşem 
bir imkândır.

Eşyanın ve bütün varlık âleminin, kendi 
özünde yaratıcısı ile iyi bir münasebeti, sı-
cak bir teması bulunmaktadır. “Görmedin mi, 
göklerde, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldız-
lar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve birçok insan 
Allah’a secde ediyor” (Hacc 22/18). “Yedi gök, 
yerküre ve bunlarda bulunanlar Allah’ı tesbih 
eder! Hiçbir şey yoktur ki, ona hamd ederek 
tesbihte bulunmasın. Fakat siz onların tesbihini 
anlayamazsınız” (İsrâ 17/44).

Tüm anlatılanlarla birlikte gerçek bir imanın 
en büyük imkânı vahiydir. Vahyin olmadığı 

yerde kâmil mânada iman 
ve salih amelden söz edi-
lemez. Hülasa güzel bir 

kulluk ancak vahyin kıla-
vuzluğunda gerçekleşebi-
lir. “Ve (ey Nebi,) işte sana 
da kendi emrimizden hayat 
bahşeden bir mesaj vahyet-
tik; sen daha önce kitap ne-
dir iman nedir bilmezdin: 
fakat şimdi onu bir nur kıldık 

ki, kullarımızdan dilediklerimizi onunla doğru 
yola yöneltelim. Ve şüphe yok ki, sen insanları 
dosdoğru yola yöneltmektesin (Şuârâ 42/52).

Kâmil iman vahyin inzaliyle ulaşılan bir 
lütûftur. Vahyin kılavuzluğu, imanı da öğret-
miş, ikmal etmiştir. Dolayısıyla vahyin inzali, 
imanın inzalidir. 

Ezcümle, vahyin düşünce dünyamıza ve pra-
tik hayatımıza inzaline iman diyoruz ve her 
bir müminin imanını vahye borçlu olduğunu 
müşahede ediyoruz.   ■

ANLAMAK YORUCUDUR. 
EŞYANIN MAHİYETİNE 
VE BUNUN BİLİNCİNE 
DOĞRU YÖNELMEK, 
BÜYÜK BİR YÜKTÜR; 
SAHİBİNİ YORAR VE 

SORUMLU KILAR.
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ugün Müslümanlar dünyanın her ye-
rinde yaşamaktadırlar; bu sebeple gü-

nümüzde, dünyanın her yerinde yiyip içe-
cekleri ve kullanacakları nesnelerin helal 
olup olmadığını bilmeye ihtiyaçları vardır. 

İslam ülkelerinde halkın, kolayca din âlimi 
bulması ve gıda hakkında bilgi alması müm-
kündür. Ama özellikle Müslümanların az 
olduğu, âlimlerin yeterince bulunmadığı 
gayri müslim ülkelerde bu imkân oldukça 
kısıtlıdır.

İslam ülkelerinde helal-haram konusunda 
bilgi almak kolay olmakla beraber burada 
da âlimler (mezhepler, yorumlar) arasında 
farklılıklar bulunduğu için halkın kafası ka-
rışmakta, kime inanacaklarını, nasıl davra-
nacaklarını bilemez hale gelmektedirler.

İşte bu sebepler ve âmiller, uluslararası say-
gınlık ve yaygınlığı bulunan bir kurum veya 
kuruluşun helal gıda konusuna el atmasını, 
mezhebi ne olursa olsun her Müslüman’ın, 
yiyeceği, içeceği ve kullanacağı nesnenin 
dinî hükmü hakkında açık ve seçik bilgi 
vererek bu sıkıntıyı gidermesini zaruri hale 
getirmiştir. Ancak bu zaruri hizmetin önün-
de bazı engellerin ve halledilmesi gereken 
problemlerin bulunduğu da bir gerçektir. 
Bu problemlerin bence önemli olanlarını, 
çözüm tekliflerimle birlikte şöylece sırala-
mak mümkündür:

1.  İrtibat ve koordinasyon eksikliği   
Helal gıda tespiti konusunda yerel ve ulus-

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Helal Gıda Sertifikası ile İlgili
Problemler

ULUSLARARASI SAYGINLIK 

VE YAYGINLIĞI BULUNAN 

BİR KURULUŞUN HELAL 

GIDA KONUSUNA EL AT-

MASI, HER MÜSLÜMAN’IN, 

YİYECEĞİ, İÇECEĞİ VE KUL-

LANACAĞI NESNENİN DİNÎ 

HÜKMÜ HAKKINDA AÇIK 

VE SEÇİK BİLGİ VERMESİ 

ZARURİ HALE GELMİŞTİR.

BHAYREDDİN KARAMAN

Prof. Dr., İslâm Hukuku hocası
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lararası teşebbüsler, çalışmalar ve bunları yü-
rüten kişiler ve kuruluşlar vardır. Ama bun-
lar arasında gerekli ve yeterli bir bağlantı, 
bilgi alış-verişi ve işbirliği mevcut değildir.

2. Yeni ürünler, uygulamalar  ve teknikler

Farklı değerlendirmeler ve fetvalar yalnızca 
mezhep farkında değil, haram, mekruh, he-
lal gibi hükümlerin, yeni ürünlere, teknikle-
re ve uygulamalara  taşınmasında da ortaya 
çıkmaktadır. Jelatin, koruma maddeleri gibi 
yeni çıkan bazı ürünler, şoklama ve birden 
fazla hayvanı birden kesme, makine ile kes-
me gibi yeni teknikler, tavuk yolmada yapıl-
dığı gibi yeni bazı  uygulamalar hakkında 
verilen farklı fetvalar bu 
maddeye örnektir.  

3.  Sağlık-hüküm iliş-
kisi 

Öncelikle bir ürünün 
-sağlıkla ilişkisi (sağlığa 
zararlı olup olmaması) 
parantez içinde olmak 
üzere-  dinde haram veya 
mekruh kılınmasını araş-
tırmak ve hükme bağ-
lamak gerekirken araya 
sağlıkla ilişkisi de sokulmakta, bu yüzden işe 
fıkıh âlimi olmayan taraflar da dahil olmakta, 
sağlıkla ilişki konusu çok kere tartışmaya açık 
olduğu, bazı durumlarda kesinlik ve zararın 
ölçüsü de devreye girdiği için sonuç almak 
güçleşmektedir. Mesela hormon ve kimyevî 
gübre kullanılarak elde edilen ürünler ile gen-
lerinde değişiklik yapılan ürünlerin kısa, orta 
ve uzun vadede insan sağlığına ve tabiatına 
nasıl tesir edeceği konusu uzmanları arasında 
tartışılmaktadır; bu konuların çoğunda henüz 
kesin bilgi yoktur. Fıkıh âlimleri, sağlığa kesin 
zararı konusunda uzman raporu bulunmayan 
bir nesneye bu açıdan bakmazlar, nesneleri 
haram kılan başka özellik ve sebepler üze-
rinde dururlar; böyle de olması gerekir. Bu 
konuda önemle üzerinde durulması gereken 
bir husus da, bu yeni uygulamalar ve katkılar 
olmadan, bunlar engellendiği takdirde  dün-
yada –organik/tabii yoldan- elde edilecek 

gıda maddelerinin ihtiyacı karşılamaya yetip 
yetmeyeceğidir. Milyarlarca insanı aç bırak-
mak yerine, tahammül edilebilir az zararla 
doyurmak zaruri olarak tercih edilecektir.

4. Zaruret kaidesi

İslam, mensuplarının işlerini zorlaştırmak, 
onları zora ve çıkmaza sokmak istemez; 
Müslüman oldukları için güçsüz, yoksul 
ve yoksun kalmalarına razı olmaz. Bu sebep-
le mükelleflerin önüne “zarurete dayalı ruh-
sat” kapısını açmıştır. Problemlerin geçici çö-
zümünde çok önemli rol alacak olan zaruret 
konusu hakkında belirsizlikler ve tartışmalar 
sona erdirilmeli, tarifler ve sınırlar açık ola-

rak ortaya konmalıdır. 

Bilindiği gibi haram olan 
bir şeyi mübah hale geti-

ren zaruret, yalnızca “ölüm 
veya bir organı kaybetme” 
tehlikesi ile sınırlı değildir. 
Temin edilmediği, karşılan-
madığı, giderilmediği tak-
dirde insana sıkıntı, zorluk, 
rahatsızlık veren, hayatın 
normal akışını menfi olarak 
etkileyen her durum 

-ferde ait olsun, guruba ve topluluğa ait ol-
sun- zaruret çerçevesine girer. Meşakkat ko-
laylaştırmaya yol açar. Bir darlık, bir sıkıntı 
ile karşılaşma varsa bunları ortadan kaldır-
mak üzere hükümde genişlik getirilir.

5. Mezhepler

Mezheplere bakıldığında helal gıda konu-
sunda köklü ve şümullü bir ihtilafın bulun-
duğu görülür. Mesela deniz ürünleri içinden 
yalnızca balığa helal diyen mezhepler ya-
nında, bu ürünlerin hemen tamamına he-
lal diyenler vardır. Kara hayvanları içinden, 
En’am Sûresi’nde (6/145) zikredilen “mur-
dar ölmüş hayvan, akmış kan, domuz eti ve 
Allah’tan başka bir tanrı adı anılarak (veya 
böyle bir tanrıya ibadet olsun diye) kesilmiş 
hayvan” müstesna hiçbir kara hayvanına 
haram demeyen mezhepler vardır. Hayvanı 
keserken besmele çekmenin gerekli olup ol-

GİDERİLMEDİĞİ TAK-

DİRDE İNSANA RAHAT-

SIZLIK VEREN, HAYATIN 

NORMAL AKIŞINI MEN-

Fİ OLARAK ETKİLEYEN 

HER DURUM ZARURET 

ÇERÇEVESİNE GİRER.
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madığı ihtilaflıdır. Bu ve benzeri konularda 
birbirine tamamen zıt ictihadlar mevcuttur. 
Bu durumda “helal damgası ve sertifikasında 
mezhep farklılıkları” önemli bir problem ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.

Bu problemin halli için teorik olarak şunlar 
akla gelir:

İhtilaflı ise helal damgası vurmamak (Bu a) 
helal sınırını iyice daraltır).

Damganın altında küçük yazı ve ya sem-b) 
bollerle mezhep farklılıklarını göstermek 
(Bunda da mükellef için güçlükler var-
dır).

İhtilaflı maddeleri de c) 
helal olarak damga-
lamak, ancak yalnızca 
bir tek işaretle “ihtilaflı, 
mezheplere göre farklı” 
olduğunu göstermek.

Bütün muteber mez-d) 
hepler İslam’ı tem-
sil ettiğine ve sıradan 
Müslümanlar da al-
dıkları fetvaya göre bu 
mezheplerin her biri 
ile amel etme imkânına 
sahip bulunduklarına 
göre, bir mezhebe (mu-
teber bir müctehidin 
ictihad ve fetvasına) 
göre helal olan gıdaya 
helal damgasını basmak (Ben de buna ka-
tılıyorum).

Belki başka formüller de ileri sürülebilir, an-
cak bunların tartışılması ve birinde karar kı-
lınması gerekmektedir.

6. Kurumlar arasındaki çatışma

Helal sertifikası verecek olan heyetin, kuru-
luşun, kurumun devletle ilişkisinde de bazı 
problemler vardır. Bu işi kamu kurumları mı, 
özel kesim mi üslenmelidir? Her ikisinin fay-
da ve zararları nedir? Çatışma olursa prob-
lem nasıl çözülecektir?

Kamu otoritesinin gücünü kötüye kullan-

ması ihtimali bu işi sivil kesimin yapmasının 
daha sağlıklı olacağını düşündürüyor. Ancak 
sivil kesimde de  hem istismar hem de çatış-
ma ihtimali vardır.

7. Maddenin hal ve mahiyet değiştirmesi

Fıkıh âlimi olmayan tabipler, kimya uz-
manları, biyologlar... “karışım ve değişim” 
yoluyla maddenin başkalaşmasını farklı an-
lamakta ve anlatmakta, bu konuda fıkıhtan 
ayrılmaktadırlar. Bu yüzden fıkıhta “değişme 
ve başkalaşma” olarak kabul edilen durumlar 
onlara böyle görünmemekte, fıkhın helal de-
diğine haram deme yolu açılmaktadır.

Haram, helal, mekruh ve 
necis hükümleri dine ait 
hükümlerdir. Tıp, kimya, 

fizik branşları bakımın-
dan “değişme, yok olma, 
başkalaşma” olarak kabul 
edilmeyen birçok “değiş-
me ve başkalaşma” fıkıhta 
(dinde) değişme olarak 
kabul edilmiş ve buna 
bağlı olarak da temiz-pis, 
helal-haram hükümleri 
verilmiştir. Müspet bi-
limlerin fetva konusunda 
yardımları ancak, insan 
sağlığına zararın tespiti ile 
sınırlı olmalıdır. Bunun 
ötesinde din hükmü, fı-

kıhtaki değişme ölçülerine göre verilmelidir.

İki alan arasındaki farkı açık hale getirmek üze-
re bazı örnekler sunmayı yararlı görüyorum:

“Dince pis olan nesne az suya veya az sıvı 
maddeye karıştığı zaman su ve sıvı pis olur; 
içilmez ve onunla dinî temizlik yapılmaz. 
Çok suya pislik karıştığı zaman ise suyun 
rengi, tadı ve kokusundan biri, katışan pis-
lik belli olacak şekilde değişmedikçe su pis 
olmaz. Çok su Hanefîler’e göre yeri köşeli 
ise yüzeyi 10x10 arşın, yuvarlak ise 36 arşın, 
derinliği ise bir karışa yakın yerdeki sudur. 
Arşın yaklaşık iki karıştır. Şâfiîler’e göre iki 
kulledir (büyücek küp), İmam Mâlik’e göre 

TIP, KİMYA VE FİZİK 

BRANŞLARI BAKIMIN-

DAN “DEĞİŞME, YOK 

OLMA, BAŞKALAŞMA” 

OLARAK KABUL EDİLME-

YEN BİRÇOK “DEĞİŞME 

VE BAŞKALAŞMA” FIKIHTA 

DEĞİŞME OLARAK KABUL 

EDİLMİŞ VE BUNA BAĞLI 

OLARAK DA TEMİZ-PİS, 

HELAL-HARAM HÜKÜM-

LERİ VERİLMİŞTİR.
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ise az su, içine düşen pisliğin rengi, tadı veya 
kokusu belli olan sudur, belli olmayan su ise 
çok sudur. Buradaki ölçülere göre çok sayı-
lan suya mesela sidik veya şarap karışsa o su 
pis olmaz, onunla abdest alınır ve o su içilir” 
(İbn Âbidîn, Kahraman Yayınları, İstanbul 
1984, c. I, s.185, 188).

“Yenmesi ve içilmesi haram olan bir nesneyi, 
onda iyileştirme özelliği varsa tedavi maksa-
dıyla yemek ve içmek caizdir, nitekim susuz 
kalan kimsenin başka bir şey bulamadığın-
da- şarap içmesi de caizdir” (s.210).

Erkeklerin menisi (spermi) kilota bulaştı-
ğı ve kuruduğu zaman 
yalnızca çitilemek/öfe-
lemek/ovmakla temizle-
nir, izi ve rengi kalsa da 
kilot temizlenmiş olur. 
(Burada dikkat edilmesi 
gereken husus, dinî te-
mizliğin kimyevi temiz-
lik olmadığı ve dinin ko-
laylığı tercih ettiğidir.) 

Karışma, yanma, pişme, 
kaynama vb. sebebiyle 
değişikliğe uğrayan pis 
nesne temiz olur, kullanılır, yenir ve içilir. 
Bazı örnekler: Pis olan zeytin yağı sabun 
olunca, eşek veya domuz tuz gölüne düşüp 
tuza dönüşünce, şarap sirke olunca, kuyuya 
düşen kuş, fare vb. çürüyüp çamura karışın-
ca, pis üzüm kaynatılıp pekmez yapılınca, 
pis susam öğütülüp un ve susam yağı olunca 
temizlenmiş olur” (s.316).

“Yolların çamuruna ve akan sularına pislik 
karıştığında bu yollardan yürüyenlerin sıç-
rantıdan ve bulaşmadan uzak durmaları çok 
zordur, bu sebeple yollardaki pis su akıntısı ile 
bulaşan elbiseler ile namaz kılmak caiz görül-
müştür, onları yıkamak gerekmez” (s.324).

“Süt, bal, yağ ve pekmez üç kere kaynatılınca 
temizlenmiş olur. Bunlara kaynatmadan önce 
bir miktar (beşte biri kadar) su katılır. Yağın 
kaynatılması şart değildir” (s.334).

Et şarap ile pişirilmiş olsa üç kere temiz su 

ile kaynatılıp soğutulunca temizlenmiş olur. 
Tüyü kolay yolunsun diye sıcak suya batırı-
lan bir tavuk, böylece kaynatılıp bir süre de 
kaynar suda bırakılmış olmazsa, tüyü yolun-
duktan sonra temiz su ile yıkanınca temiz-
lenmiş olur” (s. 334; Bedâyiu’s-Sanâyi’, Bey-
rut, 1997 baskısı, c. I, s.402-405).

Pisliğe basılarak kirlenmiş ayakkabı kuru 
yerde biraz yürününce temizlenmiş sayılır.

Deri tabaklanınca temiz olur. Tabaklanmakla 
derinin mahiyet değiştirmediği apaçık orta-
dadır.

Bu kaidelere ve açıklamalara bakıldığında je-
latin, koruyucu madde ve 
benzerlerine, asıl maddesi-

ni göz önüne alarak haram 
demek en azından fıkha uy-
gun düşmez.

8. Alkol-necaset ilişkisi

Müskirâtın necis (şer’an pis) 
olup olmadığı hükmünde 
ise ihtilaf (görüş ayrılıkları) 
vardır:

Şarap: Pişmemiş üzüm su-
yundan yapılan şarap eski 

fukahâdan İmam Mâlik’in hocası Rabî’a, 
Zahirîler’in imamı Dâvûd ve yenilerden 
San’anî, Şevkânî, Sıddık Hasen Hân gibi fı-
kıh bilginlerine göre necis değildir; içmek 
haramdır, fakat elbiseye veya namaz yerine 
dökülmüş olsa namaza mâni değildir. Bu 
fakihlerin dışında kalan büyük fukahâ ek-
seriyetine (cumhûra) göre ise şarap necistir; 
namaza mânidir. 

Birinci görüşü benimseyenler âyette geçen 
“rics” (Mâide: 5/90) kelimesinin necâset 
manâsına değil, manevî pislik manâsına gel-
diğini ifade ediyorlar. Cumhûr ise bu keli-
meyi necis (şer’an pis) manâsında anlıyor ve 
mezkûr hükmü benimsiyorlar. 

Kuru ve yaş hurma ile kuru üzüm şara-
bı:  Bunların da azının ve çoğunun içilmesi 
haramdır, bunda ittifak vardır; ancak necis 
olup olmadıkları ihtilaflıdır. İmam-ı A’zam 

KOLONYA VE İSPİRTO-

NUN TEMİZLİK, PİS KO-

KULARIN GİDERİLMESİ 

GİBİ MAKSATLARLA KUL-

LANILMASI CÂİZ OLUP 

ELBİSE VE NAMAZ YERİN-

DE BULUNMALARI İBA-

DETE MÂNİ DEĞİLDİR.
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Ebû Hanife’den iki rivâyet nakledilmiştir; 
bunlardan birine göre necis, diğerine göre 
ise temizdir. Ebû Yûsuf’a göre necâset-i hafi-
fe cinsinden olup ancak çok miktarı namaza 
mânidir (1. Bedâyi’u’s-Sanâyi’, c. VI, s.115).

Sarhoş eden diğer nesneler: Üzüm ve 
hurma dışında kalan şeylerden yapılan ve 
kullanıldığı zaman azı veya çoğu sarhoşluk 
veren şeylerin necis olduğuna dair delil yok-
tur. İmam-ı A’zâm ve Ebû Yûsuf’un anlayış-
larına göre bunlar necis değildir; sarhoşluk 
için içilmeleri haramdır, fakat elbiseye veya 
namaz yerine dökülmeleri halinde namaza 
mâni değildir. Muasır âlimlerimizden Elma-
lılı M. Hamdi Efendi bu görüşü şöyle ifade 
eder: «Meselâ üzerinde şarap ve şampanya ve 
arak, konyak dökülmüş olanlar her halde yı-
kamadıkça namaz kılamazlar. Lâkin «üzüm 
şarabından mamul olmayan ispirto, bira ve-
sair müskirat içilmezse de elbiseye veya be-
dene sürülmesi de namaza mâni olur» diye 
iddiâ edilemez. Ebû Hanife Hazretleri bu su-
retle şaraptan mâada müskirâtın aynı ve kat-
resi necis ve haram olmadığına kail olmuş..» 
(Tefsir, c. I, s.762–763). 

Muhammed, Zâhid el-Kevserî Mısır’dan bir 
yakınına yazdığı mektupta, ispirto hakkında 
şu satırları kaydetmiştir: «Uzun sözün kısa-
sı ispirto, Ebû Hanife’ye göre necis değildir. 
İmam Âzâm’ın kavli çoğunca böyle cankur-
taranlık yapar. Kokuya konması ve elbiseye 
dokunması zarar vermez. (Fotokopisi nezdi-
mizde mahfuz bulunan mektubundan). 

Netice: İspirto ve kolonya pahalıya mal ol-
duğu için şaraptan yapılmamaktadır. Asıl 
maddeler kamış, patates, bazı ağaçlar, mısır 
ve benzerleridir. Şu halde kolonya ve ispirto-
nun temizlik, pis kokuların giderilmesi gibi 
maksatlarla kullanılması câiz olup elbise ve 
namaz yerinde bulunmaları ibadete mâni de-
ğildir. Ancak sarhoşluk verdikleri için içilme-
leri haramdır. (Geniş bilgi için bkz. Kâsânî, 
Bedâyî’, c. V, s.115 vd.; Nevevî, el-Mecmû’, 
c. II, s.564 vd.; Sân’ânî, Sübülü’s-Selâm, c. I, 
s.47; Seyyid Sâbık, Fıkhu’s-Sünne, c. I, s.29; 
Reşid Rızâ, Fetâvâ, s.6629 vd.) 

9. Ehl-i kitabın yiyeceği

İslâm âlimlerinin çoğuna göre ehl-i kitabın 
boğazlama şekli, Müslümanlarınki gibi ola-
cak, yani keskin bir âletle boğaz kesilecektir. 
Mâlikîler’den bir guruba göre bizimkine ben-
zemesi şart değildir; önemli olan, yaptıkları 
kesimin, kendi dinlerine göre muteber olup 
olmadığıdır. Mâlikî fukahâsından Kadı İbn 
el-Arabî, Mâide Sûresi’nin 5. âyetinin tefsi-
rinde şöyle diyor: “Avın ve ehl-i kitabın yiye-
ceklerinin, Allah’ın helâl kıldığı temiz yiye-
cekler olduğuna ve bunların mutlak olarak 
helal bulunduğuna bu âyet kesin delildir. Al-
lah Teâlâ şüpheleri ve zihinlere gelen, uzun 
uzadıya sözü gerektiren bozuk itiraz ve dü-
şünceleri silmek için bunu tekrarlamıştır. ‘Ta-
vuğun boynunu bükerek onu öldüren sonra 
pişiren Hıristiyan ise bu yenir mi veya yiye-
cek olarak bu ondan alınabilir mi?’ diye bana 
sordular; şöyle dedim: Yenir çünkü bu onun, 
papazlarının ve din adamlarının yiyeceğidir; 
bu bize göre uygun bir boğazlama değilse 
bile Allah onların yiyeceklerini bize mutlak 
olarak mübah kılmıştır. Allah’ın haramdır 
dedikleri müstesna olmak üzere, dinlerine 
göre neyi helâl bilirse o bize de helâldir…” 
(Aynı eser., s.55-56; İbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-
Kur’an, c. II, s.556; el-Kardâvî, el-Helâl ve’l-
Haram fi’l-İslâm, Beyrut, 1967, s.56.)

Bu görüşü benimseyenlere göre, 
Müslümanlar’da yenmesi helâl olan hayvan-
ları kitap ehli kâfirler kesmiş veya başka bir 
yol ile öldürmüş iseler, bakılır; eğer bu öl-
dürme şekli onların dinine göre uygun ise, 
böyle öldürülmüş bir hayvanı dindar olanla-
rı yiyorlarsa bunu Müslümanlar da yiyebilir. 
Dinlerine göre yenmez ise Müslümanlar da 

yiyemez. ■
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Giriş: Mekkelilerin İslam öncesindeki 
dinî inanç ve pratikleri

Kendilerini İbrahim Peygamber’in kavmin-
den ve onun dininden sayan Arap insanının 
şahsında bütün insanlığa Muhammed(s) 
gelmiştir. Zira O gelmeden önce insanlık 
yine cehalete boğulmuş ve her tarafı cahiller 
istila etmişti. 

İbrahim’e(s) de suhuf verilmiş ve ona tâbi 
olmuş bir ümmet olarak Arap insanı, bu 
suhufların mesajını, tarihin bir döneminde 
çeşitli sebeplerden ötürü bu durumun far-
kında olmayan sonradan gelen nesiller ola-
rak, şu veya bu şekilde keza şu veya bu kişi 
öncülüğüyle tebdil ve tahrif etmiştir. Bunlar 
işin özünü de unutunca artık başlarına bir 
kısım çıkarcı ve zorba insanlar baş oldu. 
Derken çeşitli türden tanrılar kendilerinde 
de oluşmaya başladı. Ve böylece bunlar da 
geçmiş kavimlerin başından geçen sünne-
tullaha dûçar oluverdiler. Nitekim risâlete 
yakın bir döneme dair gelen rivayetlerde 
Rasulullah(s) dâhil kimi zatlar şirkten arın-
mış ve cahilî âdet ve geleneklere bulaşmamış 
olarak O’nun(a) dinine yönelmek istedikleri 
halde bunu herhangi bir şekilde öğrenme 
imkânına sahip olamadıklarından dolayı şa-
şırıp kalmışlardır. Bunlar, Mekke insanının 
İbrahim Peygamber’in dinine bağlılığından 
bahsedildiğinde doğrudan kastedilmeyen 
ayrı bir grup olarak ‘Hanif’ler ismiyle bilin-
mektedirler.

Bu Hanifler o toplumun belirtilen vaziyetin-

İ N C E L E M E

Cahiliye Mekke’sinde Yaşayan
İbrâhimî Örf

MEKKE’DE RASULULLAH 

DÂHİL KİMİ ZATLAR ŞİRK-

TEN ARINMIŞ VE CAHİLÎ 

ÂDET VE GELENEKLERE BU-

LAŞMAMIŞ OLARAK O’NUN 

DİNİNE YÖNELMEK İSTE-

DİKLERİ HALDE BUNU ÖĞ-

RENME İMKÂNINA SAHİP 

OLAMADIKLARINDAN DO-

LAYI ŞAŞIRIP KALMIŞLARDI.

MUSTAFA AKMAN

makman64@gmail.com 
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den sıyrılmış kimseler idi. Sözgelimi bunlar-
dan biri olarak Zeyd b. Amr b. Nufeyl, genel 
cahiliye insanının İbrahim’e (a) mensubiyet 
iddiasına karşın, “Ey Kureyş toplulukları! 
Allah’a yemin ediyorum ki, benden başka 
sizlerden hiç kimse İbrahim dini üzere de-
ğildir!” diyordu. Oysa Mekkeliler kendile-
rinin şirk koştuğu iddiasına şiddetle karşı 
çıkmaktaydılar. Çünkü onlar, zannedilenin 
aksine kendilerince bugünkü gibi/kadar 
dindar bir toplumdu. Bu bağlamda Mekke 
insanının İbrahim’in(a) dinine bağlılığından 
bahsedilirken, bir takım özellikleriyle sivril-
miş mahdut sayıda ferdin, koca bir toplumu 
temsil edemeyeceği za-
hir olduğundan; burada 
genel olarak toplumun 
bütününün sahip olduğu 
değerlerden bahsedildiği 
açıktır.

Mekkeliler atalarından 
gördükleri yerleşik ku-
rallara olan bağlılıklarına 
binaen kendi açılarından 
haklı olarak yeni gelmiş 
dine karşı zorbalık et-
mişlerdi. Bunu, sapıtma-
mak(!) adına yapmaya 
çalıştıkları da bilinmek-
tedir. Nitekim onların 
bir kısmının Kâbe’yi çıplak olarak tavaf et-
tiklerine dair gelen rivayetlerde bu duru-
mu yine bizzat faili olan o kimselerin helâl 
kabul etmediğini anlamaktayız. Zira onlar, 
uzun süreç içerisinde biraz da Mekke aris-
tokratlarının taktikleri ile ihdas edilen dinî 
görünümlü ‘ahmesî’lik kurumunun bir da-
yatması neticesi böyle davranıyorlardı. Aynı 
şekilde miras konusunda yapmakta oldukla-
rı ile beliyye, nesie, saibe, ham, vâsile, hicabet, 
sikayet vs. hakkındaki inançları hep dinî bir 
renk taşıyordu.

Bütün bunlar bir tahrifin neticesi olmakla 
birlikte sonuçta din adına yapılmaktaydı. 
Alusi, onların bi’setten yaklaşık üçyüz yıl 
önce yaşamış olan Amr b. Luhay dönemine 

kadar tevhid üzere olduklarını anlatırken bu 
arada onların inançları bağlamında sıraladığı 
şeylerin, bizim bugün İslâm olarak bildiği-
mizden öte şeyler olmadığı görülmektedir. 
Nitekim haram aylarda yaptıkları savaşla-
ra fücur/günah anlamında ‘Ficar Savaşları’ 
denmekte idi. Hatta Araplar fil hadisesinden 
sonra bile bir süre için tevhid üzere kaim 
olmuşlardır. Onlar, İbrahim’in(a) dininden 
kalma hükümlere, eklemeler ve eksiltmeler 
yapmak (tahrif) suretiyle de olsa sarılıyor ve 
onun gereğiyle tedeyyün ettiğini düşünüyor-
lardı. Bu manada Kâbe’ye saygı gösterip orayı 
tavaf ediyor, hac ve umre vecibelerini yerine 

getiriyor, tekbir ve tehlil-
ler terennüm ediyor, Ara-

fat ve Müzdelife’de vakfe 
yapıyor, kurban kesiyor-
lardı. 

Keza Araplar’ı, putpe-
restliğe sevk eden en 
önemli sebeplerden bi-
risi onların Mekke’ye ve 
Kâbe’ye duydukları saygı 
olduğu malumdur. Çün-
kü Mekke’den uzakla-
şan bir Arap, mukaddes 
beyt’e olan saygısından ve 
Mekke’ye olan derin bağ-
lılığından dolayı, yanına 

bu bölgeden bir taş alarak uzaklaşırdı. Ne-
rede konaklarsa, onu bir yere koyar ve tıp-
kı Kâbe’yi tavaf eder gibi kendilerine uğur 
getireceği inancıyla tavaf ederlerdi. Böylece 
Mekke’ye ve Kâbe’ye olan bağlılıklarını da 
devam ettirmiş oluyorlardı. Fakat onların 
mukaddes bölgeye olan bu aşırı tutkula-
rı, kendilerini başka şeylere tapmaya kadar 
götürdü, asıl dinlerinin yerine putperestlik 
hâkim oldu. İbrahim ve İsmail’in(a) dinini 
değiştirerek, putlara tapmaya yöneldiler ve 
kendilerinden önceki toplumların durumu-
na düştüler. 

Rivayetlere göre İbrahim’in(a) dinini, putlar 
ihdas ederek, resmî olarak ilk kez bozan, mi-
ladi üç yüzlü yıllarda yani risâletten yaklaşık 

MEKKE MÜŞRİKLERİ 

İBRAHİM’İN(A) DİNİ 

ÜZERE OLMA İDDİASIN-

DA İDİ. İBRAHİM’İN(A) 

DİNİNDEN KALMA HÜ-

KÜMLERE, EKLEMELER VE 

EKSİLTMELER YAPMAK 

SURETİYLE DE OLSA SA-

RILIYOR VE ONUN GERE-

ĞİYLE TEDEYYÜN ETTİĞİ-

Nİ DÜŞÜNÜYORLARDI.
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300 yıl önce yaşamış olan Amr b. Luhay’dır. 
Mekke toplumunda şirkin başlatıcısı olarak 
bilinen Amr o güne dek tevhid üzere kalma-
yı başarmış toplumunu böylece tevhidden 
saptırarak şirke düşürmüştür. Elbette ki bu 
bir süreç içersinde olagelmiştir. Zira kötü-
lük/şirk insan tabiatına aykırı olduğundan 
bunun defaten kabul edilerek yaşanması 
kolay değildir. Önce buna bir yatkınlık olu-
şur. Derken yavaş yavaş bulaşmaya başlanır. 
Bulaşıldığı zaman ise artık kurtulması daha 
zor olmaktadır. Nitekim onlar şirke düşer-
ken kendilerinin doğru yolda olduklarını, 
bu yaptıklarının kendi-
lerini Allah’ın dininden 
çıkarmadığını zannetmeye 
devam etmekteydiler.

Kureyş’in ayrıcalık vehmi: 
ahmesîlik

Onlar üzerinde bulunduk-
larını zannettikleri bu din 
sâiki ile Muhammed’e(s) 
karşı çıkıyor, atalarına sa-
hip çıkarak Elçi’nin(s) on-
ları kınamasına itiraz edi-
yorlardı. Zira onlar güyâ 
İbrahim’e (a) dayandırdıkları, hakikatte şirk-
ten ibaret ata dinlerine sarılmışlardı. Haram 
aylarıyla, Kâbe’nin inşasıyla, putlarının gün-
lük hayatlarına egemen oluşları gibi örnekler-
le yaşantıları dini bir görünüm arz etmektey-
di. Nitekim onlar İbrahimî dinin bir kısmını 
unutup bir kısmını da dejenere etmiş idiyse-
ler de dinde, hums/ahmesîlik adını verdikleri 
özel bir statü sahibi olduklarını iddia ediyor-
lardı. Özetle onlar, İbrahim’in(a), önceki ata-
larına bildirdiği ve fakat kendilerinin unut-
ma vs. ile yabancısı kaldığı tevhid dininin 
tâbîleri olduğu zannı ile davranıyorlardı.1 

Nebilere/kitaplara vâris olmuş nesiller bu ve-
rasetlerinin gereklerini yerine getirmedikle-
rinde, ihdas ettikleri âdetlerle (ibadet-kural) 
değişim geçirip daha sonra da çöküntüye 
uğradıklarında artık bu zürriyetlere kendile-

rinden önceki atalarının devamı gözüyle ba-
kılamamaktadır. Zira bu yeniler her ne kadar 
atalarından devraldıkları bir kısım özü itiba-
riyle sahih örfe sahip olsalar, keza kendilerini 
mahza taklitle onların devamı olarak görse-
ler bile bu onlara bir fayda verememekte ve 
bunlar itikatlarını tahrif ettiklerinden tevhid 
nazarında ‘zalim/öteki’ topluluklar olarak ka-
bul edilmektedirler. Şüphesiz böylesi değişim 
ve çöküntülerin uzun bir zamana yayılması 
ve bunun yanında taklidin insanı görmez, 
farkına varmaz kılması nedeniyle tespiti zor 
süreçler olmaktadır.

Böylesi bir süreci yaşamış 
ve en onulmaz taklidî 

bir tutumun içerisinde 
bulunan Mekke insanı 
da yaşadığı çöküntünün 
farkında olmadığı halde 
Allah(c), onların yeni bir 
ilahî mesaja muhtaç du-
rumda olduklarını göre-
rek kendilerine, bilahare 
‘Bize elçi gelmedi’ (Maide 
5/19) demesinler diye de 
Elçi(s) göndermiştir.

Gelen bu Elçi onların ön-
celikle inançlarına ve za-

manla bütün hayat sistemlerine müdahale 
etmiştir. Ancak elbette onlar, Müslüman ol-
duktan sonra bile İslam değiştirinceye kadar 
alışkın oldukları örf ve âdetleri üzerinde de-
vam ettiler. Bu müdahaleden sonradır ki üze-
rinde bulundukları bu âdetlerini ya terk ya 
da yeni şekliyle icra etmeye başladılar. Söz-
gelimi İslam, ahmesîlik inancını ve onların 
esasen Allah’ın öldürdüğüne inandıkları ölü 
hayvanı yiyip içme örfünü bütünüyle kal-
dırdı. Bunun gibi tevhidin özüyle doğrudan 
ilintili olan Allah’tan başkası için ve O’ndan 
(c) başkasının adıyla hayvan kesme âdetlerini 
de külliyen reddetti. Zira bu aynı zamanda 
Allah’ın yanında başka ilahların varlığına 
iman ve onlar uğruna tasarrufta bulunmayı 
da ifade ediyordu. 

MÜŞRİKLERİN MEKKE’YE 

VE KÂBE’YE OLAN AŞI-

RI TUTKULARI, ONLARI 

BAŞKA ŞEYLERE TAPMAYA 

KADAR GÖTÜRDÜ, ASIL 

DİNLERİNİN YERİNE 

PUTPERESTLİK HÂKİM 

OLDU. BÖYLECE ÖNCE-

Kİ TOPLUMLARIN DU-

RUMUNA DÜŞTÜLER.
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Buna göre sırf müşriklerin bir tasarrufu ol-
duğundan değil, aksine zihniyet ve eylem 
olarak tevhidle çeliştiğinden ‘ma uhille bih’ 
(Bakara 2/173) reddedildi. Bu arada geçmiş-
ten gelme bir alışkanlığı terk noktasında du-
yarlılığı sağlamak amacına matufen de ısrarla 
üzerinde duruldu. Fakat yine de bizzat on-
ların kendi eylemi olduğundan dolayı değil. 
Çünkü bu, eylemin bizatihi kendisine yöne-
lik bir yasaklamaydı. Değilse bu, aynı eylemi 
başkaları mesela ehl-i kitap veya Müslüman 
yapacak olursa sorun teşkil etmez anlamına 
gelecekti(r). Oysa bu tarz bir eylemi kim ve 
ne şekilde yaparsa yapsın tevhidi nakzet-
tiğinden ötürü merduttur. Bu demektir ki 
İslam cahiliye insanının ya da müşriklerin 
yapıp ettiklerini sırf onların tasarrufu olduğu 
için reddetmemiştir. Özetle eylemin mahiyet 
ve nedeni failden önde 
tutulmuştur.

Bir başka ifade ile hayvan 
kesiminde, cahiliye Arap-
larının cari uygulamaları 
nedeniyle, ehl-i kitabın 
kestiğine gösterilen müsa-
maha ve kabule rağmen, 
bir çekince konulmuştur. 
Çünkü cahiliye insanı hayvanı boğazlarken 
‘Allah’tan başkası adıyla’ veya ‘Allah’tan baş-
kası için’ kesmekteydi. Oysa ehl-i kitap kes-
tiğini Allah için kesmekteydi. Bundandır ki 
bu ikincilerin boğazladıklarını yemeye bir 
kısıtlama getirilmemiştir. Nitekim ister ehl-i 
kitap olsun isterse başka, kim Allah’ın adını 
anarak/anmayarak başkası için ve/veya baş-
kası adına hayvan keserse onun bu kestiği 
yenmez. Bu sabite gereğince ister Müslüman 
olsun ister müşrik veya ehl-i kitap olsun ki-
min kestiği İslam’ın yasakladığı özelliklerde 
yani ‘Allah’tan başkası adıyla’ veya ‘Allah’tan 
başkası için’ kesilmişse onun kestiği yenmez. 
Değilse, kesenin kimliği hiç önemsenme-
mektedir. Zira esas olan hayvanın boğaz-
lanmak suretiyle helâl olmasıdır. Yasak olan 
bunun farklı bir amaca alet edilmesidir; ki-
min kestiği değildir. Bilindiği gibi bu husus 

dört mezhebin kaynakları da dâhil bütün 
fıkıh külliyatında failin kimliği merkezinde 
ele alınmış ve kesen müşrik ise bu kestiği 
yenmez şeklinde yorumlanmıştır. Oysa ilgili 
âyetler ve nüzûl ortamına dair genel bilgiler 
bizim tezimizi daha bir doğrular niteliktedir.

Bu anlamda sözgelimi ehl-i şia’nın, ehl-i 
kitab’ın Allah’ı hakkıyla tanımadığı, onların, 
kestikleri üzerinde Allah’ı ansalar bile Allah 
dediklerinde kastettiklerinin esasen bizim 
inandığımız Allah olmadığı ve bu nedenle de 
kestiklerinin yenmeyeceği yönündeki tezle-
rine karşılık, İbni Cevziyye, bunun bir an-
lam taşımadığını ve bunların (ehl-i kitab’ın) 
en azından bazı açılardan Allah’ı bildiklerini, 
bu sebeple de kestiklerinin yenilebileceğini 
ifade etmektedir. Şimdi aynı izahın durumu-

nu anlatmaya çalıştığımız 
öncekiler için de yapıl-
masının mümkün olduğu 

açıktır.2

Öte yandan -kanımızca- 
Kur’an’da cahiliye Arapla-
rına müşrik ve yine müş-
rik olduğu halde Yahudi ve 
Hıristiyanlar’a ise ‘Ehli Ki-
tap’ denilmesinin altındaki 

başlıca sebep birincilerin, intisap iddiasında 
oldukları peygamberden kendilerine ulaşan 
yazılı bir belge/bilgiye sahip olmayışlarıdır. 
Ötekiler ise tahrif edilmiş de olsa kitap sahibi 
kimselerdi. İşte belki de bu nedenle bunlara 
konumları aynı kalmakla beraber bir kısım 
farklı nitelemelerde bulunulmuştur.

Cahiliye müşriklerinin Allah inancına sahip 
oldukları Kur’an nassı ile de malumdur. Ken-
dilerinden naklettiği bu Allah fikri hakkın-
da Kur’an’ın bir reddi söz konusu değildi(r). 
Aksine bu deyişlerine mesaj bina edilerek, 
dikkatleri bir noktaya çekilmekte ve bu vesi-
leyle akıllarını kullanmaları te’min edilmeye 
çalışılmaktaydı. Özetle Allah ile ne kastettik-
leri meçhul olmayıp, malum idi. Kur’an’ın da 
kabul ettiği gibi bu ifade hem kendilerinde 
yerleşmiş bir inancın konusuydu ve hem de 

MÜŞRİKLER İBRAHİM’E(A) 
DAYANDIRDIKLA-

RI ŞİRKTEN İBARET 
ATA DİNLERİ SÂİKİ 

İLE MUHAMMED’E(S) 
KARŞI ÇIKIYORDI.
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Kur’an bu yaklaşımlarına değer verip kabul 
ediyordu. Yani kendilerine yönelik sorulara 
(Yunus 10/31; Müminun 23/84-89) verdik-
leri cevapları, müşrik olduklarından dolayı 
geçersiz sayılmıyor, bunun yerine bundan 
faydalanılmaya, bunun üzerine sahih bir 
iman bina edilmeye çalışılıyordu. 

İbrahim aleyhisselam dininin dejenere olması 
sonucu Mekke insanı kendi hevaları doğrul-
tusunda birtakım geçmiş muhtemelen salih 
insanların adına ihdas ettikleri putlara yöne-
liyor ve kimi zaman doğrudan onlardan, kimi 
zaman da onların vasıtasıyla Allah’tan yardım 
talebinde bulunuyorlardı. Bu nedenle Kur’an 
bu putlara, Allah katında kıymetli olan zat-
ları temsil ettiği ve dola-
yısıyla kendilerini Allah’a 
yaklaştıracağı inancıyla 
saygı  gösterdiğini iddia 
eden o insanlara şiddetle 
karşı çıkmış ve bunların 
hiçbir şekilde ne zarar ve 
ne de fayda verebilecekle-
rini ilan etmiştir. 

Onlar bu sapıklığı işli-
yorlardı, çünkü İbrahim 
Peygamber’den itibaren 
geçen uzun sürede ken-
dilerine yeni bir uyarıcı 
gelmemiş ve atalarının, saf 
dini tahrif ederek kendi 
vehimleriyle ortaya koy-
dukları birtakım bidat ve 
hurafelere din diye sarılmaya başlamışlar-
dır. Bu hurafeler, hakkında dinî bir hüküm 
olmayan konularda olmuş olabileceği gibi 
daha çok da tevhidî dinlerin tümünün ısrar-
la üzerinde durduğu ulûhiyet kapsamındaki 
konularda vukua gelmiştir. 

Yahudileşmiş İsrailoğulları da, kendilerinin 
İbrahim’in(a) nesli olduğunu düşünüyor ve 
bu nedenle de seçilmiş kavim olduklarına 
inanıyorlardı. Onların bu ‘seçkinlik’ iddiası, 
kendilerinin İbrahim’in(a) neslinden olmak 
hasebiyle seçilmiş kullar olduğu ve dolayı-

sıyla yapıp ettiklerine bağlı olmaksızın gönül 
rahatlığı ile davranabilecekleri, akabinde ise 
bu konumun doğal bir neticesi olarak cenne-
te girecekleri saplantısının bir benzeri olarak, 
Kureyş de yine İbrahim’in(a) soyundan olma 
ayrıcalığı(!) ile uydurduğu ‘ahmes’lik kuru-
muna binaen kendilerinin daha dünyaday-
ken çeşitli imtiyazlara sahip olduğu vehmine 
kapılmıştı. 

İmdi, sonrakiler olan biz Kur’an izleyicileri-
nin de böylesi garantiler ihdas ettiği ve buna 
dayandığı görüntüsünü verecek fenomenler-
den uzak durması lazımdır. Diğer bir ifade 
ile geçmişin kıssalarında görülen ve faydasız 
olduğu zahir bu tür zanlara kapılmak doğru 

olmasa gerektir. 

İbrahim’in(a) soyundan 
gelmiş olmayı ayrıcalık ka-
bul ederek bunu Kâbe’ye 
bekçilik gerekçesi sayan, 
bilmeyen, anlamayan ve 
ondan inatla yüz çeviren 
Kureyş de Allah’ın insana 
bağışladığı akıl meleke-
sini yanlış kullanmak ve 
gaflet sonucu kendi ruhi 
potansiyelini boşa harca-
mak suretiyle istek ve eği-
limlerini bu doğrultuda 
kullanmamıştır. Şöyle ki, 
Ebu Talip ölürken atala-
rın dinine bağlılığını ifade 
ederek öldüğü gibi Mek-

keliler de, “Senin getirdiklerini benimsersek 
halk bizi cedlerimizin dinine ihanet etmekle 
suçlayacaktır” diyordu. Bu tarihî vaziyetten 
sonrakiler olan bizlerin, zamanla tevhidî yol-
dan ayrılıp Yahudilik, Hıristiyanlık gibi ayrı 
isimler altında hizbî bir taassup içine kapa-
nıp katılaşan bu insanlar gibi olmayıp, akıl 
melekesini gereğince kullanmamız icap et-
mektedir.

Hal ve vaziyeti bu olan söz konusu topluma 
yeni bir elçi gönderilmiştir. Bu elçi aldığı ta-
limatlar doğrultusunda, bir ferdi olarak ya-

YAHUDİLER DE, KENDİ-

LERİNİN İBRAHİM’İN(A) 

NESLİ OLDUĞUNU DÜ-

ŞÜNÜYOR VE BU NE-

DENLE DE SEÇİLMİŞ 

KAVİM OLDUKLARI-

NA İNANIYORLARDI. 

İBRAHİM’İN(A) NESLİN-

DEN OLMAK HASEBİYLE 

GÖNÜL RAHATLIĞI İLE 

DAVRANABİLECEKLE-

RİNİ SANIYORLARDI.



103

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’09
SAYI 7

MUSTAFA
AKMAN

Cahiliye 
Mekke’sinde ...

şadığı toplumun düşünsel ve sosyo-kültürel 
hayatına bir bütün olarak müdahale etmiştir. 
Öncelik ve yoğunluk olarak inanç düzlemin-
de, atalarının İbrahim’den tevarüsle kendile-
rine aktardığı ve fakat olmadık şeyler katarak 
kabul etmiş oldukları bu inanca müdahale 
edilmiştir. Böylece inanıyor olduklarını söy-
ledikleri Allah’a(c) dair tasavvurlarını ıslah 
etme yoluna gidilmiştir. Bu inanç, tevhid 
düzleminde ilk safi haline dönüştürülürken 
zemin olarak mevcut kabulleri dikkate alın-
mış; doğru olan kısımları benimsenip, hatalı 
olanlar ayıklanarak reddedilme yoluna gidil-
miştir.

Örfün maruf olanı

Aynı tutum sosyal ha-
yatta da cari kılınmıştır. 
Şöyle ki, ‘inanç’a bulaş-
mış sakatlıkları düzeltme 
yoluna gidilirken buna 
paralel içtimai hayatta da, 
öngörülen tevhid inancı-
na bağlı olarak gerekli tas-
hih veya redde başvurul-
muşturBurada vaki olan, 
sıralama halinde önce şu 
(inanç) daha sonra bu 
(sosyo-kültürel hayat/örf) 
tarzında bir metottan öte 
ehem ve mühim (daha 
önemli-önemli) zeminin-
de topyekûn bir müdaha-
le yolunu seçmiş olmaktır.

Buna göre İslam, ‘Cahiliye Örfü’nün sahih 
olan (maruf) tasarruflarını benimsemiştir.3 
Bilindiği gibi ‘örf’, süre olarak uzun bir za-
mana yayıldığı, kapsam olarak çeşitli ve biraz 
da müphem olduğu için her yer ve konuda 
aynen kabul edilmemiştir. Zira ‘münker’in 
çelişiği olan örf’e sonradan kötü âdetlerin ka-
rıştırıldığı sabittir ve bu nedenle de müdaha-
le edilmiştir. Esasen öncekilerin, halk inanç 
ve yaşantısına dönüşmüş şeriatlerinin (örf), 
toplum üzerinde etkisi olduğu anlaşılmakta-

dır. Buna göre örf ‘öncekilerin şeriatleri/şer’u 
men kablena’ ile kesişmektedir. Nitekim ya-
zılı olmayan hukuk demeye gelen ve kulların 
maslahatını celbeden, şer’in ve aklıselimin de 
uygun gördüğü örf, fakihler tarafından fer’î 
bir delil olarak kabul edilmiştir. 

Bu anlamda Kur’an ‘musaddık’ (onaylayıcı) 
ve ‘muheymin’ (düzeltici-ayarlayıcı otorite, 
mihenk) (Maide 5/48) niteliğiyle cahiliyenin 
belirgin vasfıyla ‘İbrahimî’ olan örf’ünü, tev-
hid noktasındaki kadar olmasa da esaslı bir 
ayıklama yoluna gitmiştir. Cahiliyede cari 
bu örfün bir kısmını ibka, bir kısmını ıslah 
ve bir kısmını ise reddetmiştir. Buna göre 
şeytan taşlama, selem, mudarabe, ortaklık 
(şirket), kasame, diyet, davalarda yemin, el 

kesme gibi hukukî işlem-
lerini (örfünü) benimse-

miş, telbiye, mehir, talak, 
hulu, ila, iddet, nezir, 
kısas, vasiyet, örtünme 
ve kölelik örflerini ıslah 
etmiş ve faiz, içki, rehin, 
borçluyu satma, tavaf, 
Arafat yerine Müzdelife’de 
vakfe, Kâbe’yi çıplak ta-
vaf, zıhar, kız çocuklarını 
gömme, kabile taassubu, 
kehanet, falcılık, üvey 
anne ile iki kız kardeşle 
aynı anda evlenme, evlad 
edinme, fer’ ve atire gibi 
örflerini yani kötü âdetini 
de kaldırmıştır. 

Nikâh

İslam, onların bu örflerinin, hususen tevhide 
zıt unsurlarını kökten temizlemeye çalışmış-
tır. İslam Hukuku’nun kendi temel kuralları-
na muhalif tutumlarını ise ya 

-nadir de olsa- öz olarak aynen ya da ayık-
layarak benimsemiştir. Sözgelimi İslam 
Hukuku’nun genel hükümlerine uymadığı 
halde ve ancak dinin özüne yani tevhide dair 
olmadığından dolayı onların yapageldiği se-
lem ve arîye gibi akitleri muteber kabul edil-

İSLAM, ‘CAHİLİYE 

ÖRFÜ’NÜN SAHİH OLAN 

(MARUF) TASARRUFLA-

RINI BENİMSEMİŞTİR. 

BİLİNDİĞİ GİBİ ‘ÖRF’, 

SÜRE OLARAK UZUN 

BİR ZAMANA YAYILDIĞI, 

KAPSAM OLARAK ÇEŞİTLİ 

VE BİRAZ DA MÜPHEM 

OLDUĞU İÇİN HER YER 

VE KONUDA AYNEN KA-

BUL EDİLMEMİŞTİR.
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miştir. Aynı şekilde ‘nesie’yi şiddetle redde-
derken çok evliliği şekillendirmekle birlikte 
iptal etmemiştir. Öte yandan ‘miras’ı kabulle 
beraber sistemini değiştirmiş, bu çerçevede 
kadın ve çocuklara da pay vermiştir. 

İslam onların, özellikle hukukun temel para-
metrelerine muhalif tutumlarını, hele bunlar 
tevhide müteallik hususlar ise büsbütün dü-
zeltmeye çalışmıştır. Bu demektir ki Kur’an 
onların ‘ma uhille bih’ gibi tasarruflarını sırf 
onlara ait tasarruflar olduğundan dolayı değil 
kendine özel amaçlara matufen reddetmiş-
tir. Bunun gibi neseplerinin kaynağı olan ve 
aynı zamanda bir çeşit ibadet olan ‘nikâh’ı ise 
yine onların bir tasarrufu 
olduğu halde benimse-
miştir. Nitekim ‘ve onun 
karısı’ (Tebbet 111/4) ifa-
desinde aynı zamanda Ebu 
Leheb’in nikâhının tescili 
de vardır.

Diğer bir tabirle 
Muaviye’nin Ebu Süfyan’a 
nispetini maruf olduğu 
için normal karşılayıp 
içinde bulundukları hal 
üzere kıydıkları nikâhın 
mahsulü olarak ve haliyle 
beraberinde bu nikâhı da 
doğru kabul ederken daha 
önce Ziyad b. Ebihi olarak 
bilinen Ziyad’ın, Ziyad b. Ebi Süfyan olarak 
Ebu Süfyan’ın nesebine nispetini benimse-
memiştir. Buna, Aişe (r) de dâhil o dönem-
ki Müslümanlar tepki göstermişlerdir. Keza 
İbni Cüd’an’ın evinde akdedilen Hılf’ul-
Fudul anlaşmasına da taraf olmuştur. Kanı-
mızca bunun yegâne sebebi reddetmediği ya 
da şekillendirerek benimsediği bu örflerinin 
orijin olarak yine ilahî bir dine dayanıyor ol-
masıdır. 

Zira onlar İbrahim’in(a) Hanif dininin yayıl-
dığı bölgenin insanıydı. Ataları kendilerine 
bu dini öğretmişti. Ne var ki bu tevhidî din 
zamanla yozlaşmıştı. Böyle iken insanlar hâlâ 

kendilerini o dine nispet ediyor, atalarından 
tevarüs ettikleri bu din üzere olduklarını 
sanıyorlardı. Nitekim yeni risâlete de bu ge-
rekçeyle karşı çıkıyor ve temsilcisini, mensu-
biyet iddiasında oldukları bu dinden çıkmış 
olmakla itham ediyorlardı. Çünkü onlar hâlâ 
kendilerini, atalarından tevarüs ettikleri bu 
din üzere sayıyorlardı.

Bu nedenle geneli din’le biçimlenen örflerin 
ayıklanması gerekiyordu. Tıpkı dinleri gibi: 
Allah’a olan inançları ibka edilip buna kat-
tıkları aracılar unsuru reddedildi. Hac ibade-
ti çerçevesinde Kâbe’ye bağlılık bağlamında 
Safa ve Merve bilinen o şekle dönüştürüldü-

ğü halde anlam olarak 
yüklenen ilave unsurlar 
kaldırılarak yürürlükte 

tutulmaya devam edildi.

Genel kabul görmüş ya-
kın akrabalarla evlenme 
yasağının ilahî dinlerin 
insanoğlu üzerindeki örfî/
kültürel bir etkisi oldu-
ğu malumdur. Nitekim 
tevhidî dinin daha fark-
lı bir ifade ile İbrahimî 
örf’ün bir yansıması ola-
rak cahiliyet devrinde de 
anneler, kızlar, halalar 
ve teyzelerle evlenmek 
haramdı. Kadınlar da 

baba-dede gibi usulleri, oğul ve torun gibi 
furu’ları, amca ve dayılarıyla evlenmezlerdi. 
İşte İslam dini evlilik hususundaki bu yasak-
ları olduğu gibi benimserken, evlat edinmeyi 
ve onun evliliğe engel teşkilini tamamen kal-
dırdı. Keza onlarda envai çeşit nikâh şekilleri 
mevcut olduğu halde bunlardan sadece birini 
benimsedi ve işte bu nikâhla, yine onların bir 
tasarrufu olduğu halde neseplerini kabul etti. 
Çünkü bu nikâh İbrahim’in(a) örfünden kal-
ma idi. Nitekim Rasulullah’ın, hanımı Hatice 
annemizle olan nikâhı buna dayanmaktadır. 
O, mehrini vermiş ve örfteki malum şekliyle 
Hatice(r) ile evlenmiş idi.

KUR’AN ‘MUSADDIK’ VE 

‘MUHEYMİN’ NİTELİĞİY-

LE CAHİLİYENİN BELİR-

GİN VASFIYLA ‘İBRAHİMÎ’ 

OLAN ÖRF’ÜNÜ ESASLI 

BİR AYIKLAMA YOLUNA 

GİTMİŞTİR. CAHİLİYE-

DE CARİ BU ÖRFÜN BİR 

KISMINI İBKA, BİR KIS-

MINI ISLAH, BİR KISMI-

NI İSE RED ETMİŞTİR.
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Başka bir ifade ile nikâh, bütün semavî din-
lerde mevcut idi. Bu çerçeveden doğal olarak 
İbrahim’in(a) dininde de var olan bu işlem 
kendilerine kadar gelmiş idi. İslam, işte bu 
sahih örfü olduğu gibi kabul etti. Oysa bu 
da o müşriklerin dinî bir saikle yaptığı tasar-
ruflarından biriydi. Ancak bâtıl âdetler karış-
tırılmadan yapılan bu sahih örf İslam naza-
rında bir mahzur teşkil etmedi. Buna karşın 
sözgelimi bütün semavî dinlerde yasak olan 
faiz böyle bir müsamaha görememiş, aksi-
ne tedrici de olsa bütünüyle kaldırılmıştır. 
Özetle Allah ve peygamberlik gibi tevhidin 
özü olan noktalarda sapmış olan Mekke in-
sanının böylesi sapmalarına müdahale edilip 
esastan düzeltilirken, kesim (zebh) gibi bu 
konuyla doğrudan alakası bulunan âdetleri 
de külliyen kaldırılırken yine onların yapa-
geldiği sair gelenekleri ise yerine ve durumu-
na göre tayin edilmiştir. 

Kur’an ilk dönem Arap örf ve kültürünü dik-
kate alarak daha iyi anlaşılabilir. Sözgelimi 
kabul etmiş olduğu haram aylar ve reddetmiş 
olduğu kız çocuğunu gömmeyi ancak o örfü 
bilmekle anlamlandırmak mümkündür. Da-
hası ancak o örfü bilmekle, İbrahim’den(a) 
geldiği kesin olan haram ayların vakti ve 
saldırmazlık örfü anlaşılabilir. O kadar ki 
Kur’an, bunlar için bir vakit tayinine bile git-
memekte ve sadece ‘hac bilinen aylardadır’ 
demektedir. 

Örtünme

Bu çerçeveden ıslah/tağyir edilen örflerin-
den biri de örtüdür. İslam cahiliyenin bu 
tutumuna da müdahale etmiş ve ‘İbrahimî 
Örf’ten sapma olan açık-saçıklığı reddederek 
düzeltmiştir. Diğer bir ifade ile bu örfü aynen 
benimsemediği gibi tümüyle de dışlamamış; 
aksine bunu, düzelttiği örfler kategorisine 
katmıştır.

Esasen örtünme binyıllardır süren kadim bir 
gelenektir. Nitekim tüm ilahî dinlerde başör-
tüsünün bulunduğu, İslam’dan önce İran, Bi-

zans ve Hint medeniyetlerinde yaygın bir uy-
gulama olduğu, bunlara ait dinsel ve tarihsel 
metinlerden açıkça anlaşılmaktadır. Hicap, 
insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Roma’da ve 
Yunanlılar’da hatunlar hayatlarını hicap için-
de geçirmişlerdir. İsrailoğulları’na gönderilen 
bütün peygamberlerin şeriatlarında hicap ve 
nikap/peçe yer almıştır.

Bütün kadim medeniyetlerde mevcut olan 
hicap, tüm semavî dinler tarafından da ka-
bul edilmiştir. Elbette hatunların yüzlerini ve 
vücutlarını örten bu hicap geleneği, ümmet-
lerin ihtilafı ve kültür seviyelerine göre her 
yerde ve asırda farklılık arz etmiş olabilir. Bir 
asırda, bir memlekette ayıp olan örtünme 
tarzı, diğer bir asırda, başka bir memleket-
te ziynet olmuş ve büyük bir güzellik olarak 
addedilmiştir. Peygamberler ümmetlerin kül-
türlerine ve sosyal hayat tarzlarına saygı duy-
dukları için her yerde bu tür âdetleri kabul 
etmişler, hatta kendileri de bu tür âdetlere 
riayet etmişlerdir. Zaten bir ümmetin örf ve 
âdetlerinde kötülük yoksa bu örf semavî şe-
riatlar tarafından da kabul edilmiştir.4

Cahiliye döneminde de İslam, böyle bir uy-
gulamayı hazır bulmuş ve yeni bir hüküm 
getirmek yerine, takılış biçimine çekidüzen 
vermek suretiyle varlığını onaylamakla ye-
tinmiştir. Bilindiği gibi mukaddes metinlerin 
atıfları, bir çeşit kabul, hatta ilahî bir buyruk 
telakki edilmiştir. Kısacası İslam bu örfü dü-
zeltmek suretiyle ‘takrir’ etmiştir.

Muhammed Esed örtüyü, örfe terk etmekte-
dir. Şayet onun kastettiği örf, cahiliyedekinin 
istinad ettiği İbrahimî örf gibi ilahî kaynaklı 
ise bunda bir sorun söz konusu olmayacak-
tır. Zira bu durumda amaç ve keyfiyet sabit 
olduğundan problem yaşanmayacaktır. Ne 
var ki Esed’in, kaynağı belli olmayan ve de 
her an için müdahaleye açık olan, kendili-
ğinden gelişen, münker âdetlerden oluşan ve 
gelenek-görenek tarzı bir uygulamayı kastet-
tiği anlaşılmaktadır. Bunun kabul edilebilir 
bir husus olamayacağı ise açıktır.5 

Nitekim ‘dış giysilerini çıkarmalarında bir sa-
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kınca yoktur’ (Nur 24/60), ifadesi de yabancı-
nın yanında keyfiyeti İbrahimî örf olarak ma-
lum bir örtünme gerekliliğinden bahsetmek-
tedir. İmdi şayet Kur’an hayatın bu alanına hiç 
değinmeseydi/örfte düzeltmede bulunmasay-
dı, bu durumda denebilirdi ki bunu önem-
sememiş ve âdet olarak kendi haline terk et-
miştir. Oysa tanzim etmiş ve olduğu hal üzere 
bırakmamış; yani İbrahim’in(a) tahrif edilmiş 
bu bakiyesine.müdahale etmiştir.

Rasulullah’ın(s), ‘maruf/örf ile emretme’ (Araf 
7/199) ile yükümlü tutulması da bunun bir 
işareti olsa gerektir. Bilindiği gibi sahih haliy-
le örfün, toplum üzerinde olumlu bir etkisi 
vardır. Bu çerçevede onlar, geneli ‘din’den 
kaynaklanan ya da bu din ile şekillenen bir 
örfe sahip idiler. Başka bir ifade ile bu dinin 
bütün ilke ve kuralları (ibadetleri) kendile-
rinde, kötü âdetlerin de karıştırıldığı bir örf 
halinde duruyordu. İşte daha önce de belirt-
tiğimiz gibi Kur’an cahiliyenin bu ‘İbrahimî 
Örf’ünü münker âdetlerden ayıklamış ve bu-
rada cari olan örfün bir kısmını aynen kabul 
etmiş, bir kısmını düzeltmiş ve bir kısmını 
ise kaldırmıştır.

Sonuç

Bütün bu anlattıklarımızdan çıkan netice, 
tevhid tarihinin mimarları olan peygamber-
lerin seçmiş oldukları yoldur. Onlar mesaj-
larını kitlelere ulaştırmak adına bu çağrıları-
nın önüne geçme veya önünü tıkama özelliği 
gösterebilecek hiçbir hususa meydan verme-
mişlerdir. Toplumla olabildiğince kaynaşmış, 
onlarla beraber olabilmenin imkânını sağla-
yacak yaklaşımlar sergilemişlerdir.

Tevhidin temel parametrelerinden taviz ver-
meksizin, müşterek ilke ve inançların şem-
siyesi altında, cemiyette beraber yaşanılan 
kitlelere özgü tavır, tutum ve düşüncelere 
olabildiğince müsamahakâr bir yaklaşım ser-
gileme gayreti esas alınarak diyalog ve çözü-
me gitmenin daha doğru ve mümkün olabi-
leceğini görmek mümkündür. ■

Dipnotlar

1 Bkz. Mustafa Akman, Kur’an’da 
Cehalet-Cahil-Cahiliye, Buruc Yayınla-
rı, İstanbul 2005, s. 26 vd.

2 Bkz. Mustafa Akman, Kitab’a Varis 
Olanlar (Fâtır Sûresi’nin Otuzikinci 
Âyeti Bağlamında Kur’an’ın Kendisine 
İman Edenleri Taksimi), Ekin Yayınları, 
İstanbul 2004, s.34-44.

3 İslam’ın içinde doğduğu cahiliye kültü-
rünün, gelenek veya mevcut inanış ve 
yaşayış biçimi yani kültürel değerleri 
bütünüyle reddedilmemekte, iyi ve fay-
dalı (maruf) olan hususlar devam etti-
rilmektedir. ‘İbrahimî Örf’ kapsamında 
bir tasarruf olarak değerlendirdiğimiz 
bu hususu Kitab’a Varis Olanlar, s.37-
39, Kur’an Mesajı’nda Muhammed 
Esed, Çıra Yayınları, İstanbul 2007, 
s.245-248, Kur’an’da Cehalet- Ca-
hil- Cahiliye, s.36-47, Musa Carullah 
Bigiyef’i Okumaya Giriş, Çıra Yayınları, 
İstanbul 2007, s.41-43; Aile Planlama-
sı, Çıra Yayınları, İstanbul 2009, s.12-
13 isimli çalışmalarımızda genişçe de-
ğerlendirdik.

4 Musa Carullah, örtünme konusunda-
ki örfün, tashihle ibkasını, ahkâm-ı 
vifâkiye olarak değerlendirmektedir. 
Bkz. Musa Carullah Bigiyef’i Okumaya 
Giriş, s.40-41.

5 M. Esed’in, ‘illa ma zahare minha: ken-
diliğinden görüneni hariç’, Nur 24/31. 
âyetinden hareketle tesettürün kaynak 
ve hükmünü hâkim örfe (geçerli âdete) 
dayandırmasına yönelik değerlendir-
memiz için bkz. Kur’an Mesajı’nda Mu-
hammed Esed, s.144-147.
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nsanın mikro-kozmos; kozmosun da 
makro-insan olduğu tezi edebiyatımızı 

derinden etkilemiştir. Bu etkide insan mer-
kezli din tasavvurunun payı olduğu kuşku-
suzdur. Bir yandan “Sen olmasaydın kâinatı 
yaratmazdım” gibi Hz. Peygamber’e izafe 
edilen sözler; diğer yandan da kudsî hadis 
olduğu iddia edilen “Kendini bilen Rabb’ini 
bilir”, “Ben bir gizli hazineydim, bilinmek 
istedim” gibi insanın ve âlemin yaratılışını 
açıklamaya yönelik tezler, böylesi bir din ta-
savvurunu doğurup beslemiştir. 

Allah-insan; insan-kâinat ilişkisini temellen-
dirmeye dönük bu iddia hem kurduğu algı 
hem de kullandığı kavramlar bakımından 
sorunludur. Çünkü bu epistemolojinin koz-
mogoni, kozmoloji hatta astroloji tezleri eski 
Yunan’dan mülhem, Farabî’de iyice temayüz 
eden, daha sonraları da İbn Sina tarafından 
geliştirilen ‘varlık mertebeleri’ teorisine da-
yanmaktadır. Aralarında itme ve çekme 
ilişkisi olan, dolayısıyla birbirleriyle ittisal 
halinde bulunan varlık mertebeleri, dur-
maksızın deveran halinde olduğu için bir-
birlerini etkileyip belirler. ‘Bir’den bir çıkar’ 
ilkesi mucibince; yoktan yaratmanın yerini 
sudûr alır: “İlk varlıktan ilk aklın sudûru ve 
zuhûru, sonra aşamalı bir sıra dizisi içinde 
meydana gelen, her akılda tekrarlanan ve 
her defasında yeni bir akıl üçlüsünün doğu-
şuna, yeni bir ruh ve âlem meydana gelmesi-
ne yol açan üçlü murakabe ve istiğrak (derin 
düşünceli gözlem, iç gözlem, derûnî müşa-
hede, contemplation), böylece onuncu akla 
varan bir süreç”1tir. İlk akıldan, ‘saf iyi’den 

K U R ’ A N  v e  S A N A T

Edebiyatın 
Mikro-Kozmik Dünyası

İNSAN, EDEBİYATIN HİÇBİR 
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Ğİ TEMALARIN BAŞINDA 

GELMEKTEDİR; İNSANIN 

MİKRO-KOZMOS OLDUĞU, 

ÂLEMİN DE MAKRO-İNSAN 
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TE EDEBİYATIN ELİNDE, 

İÇİNE DÖNDÜKÇE ZEN-

GİNLEŞİP ÇOĞALAN BİR 

MALZEME OLMUŞTUR. 

İCEMAL ŞAKAR
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aşağıya doğru inen, indikçe süflileşen; her 
mertebede ‘ruhânîler’in fail olarak bulunup 
tasarruf ettiği varlık mertebelerinin temel 
teşkil ettiği kozmos anlayışına göre; onun-
cu akıl/onuncu melek/semavi adam olarak 
isimlendirilen bu “akl-ı fa’al,” insan üzerinde 
ve varlıkların aşamalı sıralanması içinde in-
sana ve insanın evrenine en yakın varlıktır. 
‘Suretlerin, biçimlerin bağışlayıcısı, biçimle-
yen’ olarak adlandırılır. Maddelerin üzerine 
şekillerini yansıtır ve bilkuvve olan insan id-
rakine bu şekillerin bilgisini yansıtır.”2 

Bütün kozmik nitelikleri kendinde mez-
cetmiş insan tasavvu-
ru öncelikle peygam-
berler, özellikle de Hz. 
Peygamber’in şahsı üze-
rinden kurulur; böylelikle 
tez meşrulaştırılmaya ça-
lışılır. Ancak insan, pey-
gamberler üzerinden açtı-
ğı kapıdan hemen girmek 
meylinde olduğu için, ön-
celikle Kutbu’l-aktablara, 
gavslara, şeyhlere, aziz ve 
azizelere peygamberî ve 
hatta İbn Arabî’de gördü-
ğümüz üzere peygamberi 
de aşan kimi nitelikleri 
yüklerler. Sonra da bir 
üstadın rehberliğinde, o 
da kendisini ‘ora’lara taşı-
maya çalışır. İnsanın yüzü suyu hürmetine 
yaratılan kâinat düşüncesinin yanında; bir 
de bütün kâinatın özelliklerini haiz insan al-
gısıyla birlikte; insan bizim bildiğimiz, tanı-
dığımız beşer olmaktan çıkar. Onun Allah’la 
kurduğu ilişkinin biçimi bile oldukça fark-
lıdır: Varlık mertebeleri arasında cevelan 
eder ve Allah’ı tanıma, bilme yükümlülüğü 
onda Zât’ıyla bilmeye, Zât’ında fena bulma-
ya, dolayısıyla da bir aşk ilişkisine dönüşür. 
O artık sorumluluklarından kurtulmuştur. 
O, Allah’ın gören gözü olmuştur: “Yokluk 
aynadır, âlem o aynadaki akis; insan da o ak-
sin gözü gibidir. Ayna karşısındakiyse o göz 
içine gizlenmiştir. Sen aynadaki aksin gözü-

sün. Tanrı, o gözün nuru, göz bebeği, Tanrı, 
bu gözle o gözbebeği olan nuru… bu gözle 
kendi kendisini görür. Âlem, insan olmuş-
tur, insan da âlem. (…) Gören de odur, göz 
de o, görünen de o!”3 

İbnü’l-Arabî ontolojisinin temel dayanak-
larını, ‘gizli hazine’, ‘kendini bilmek’, ve 
âlemlerin yaratılmasındaki gaye gibi daha çok 
Hz. Peygamber’e izafe sözler oluşturur. Tecel-
li, tecelligâh, ayna, güneş, gölge… gibi meta-
forlarla kurulan bu ontolojide; bazı analojiler 
yardımıyla oluş, varoluş ve Allah, insan, hay-
van, tabiat ilişkisi temellendirilir. Zaten edebi-

yatı da derinden etkileyen 
İbnü’l- Arabî’nin kurduğu 
bu sembolik dünyadır. 

Herkesin uykuda oldu-
ğunu, ancak öldüğünde 
uyanılacağını bildiren bir 
hadîs dolayımıyla kuru-
lan dünya anlayışına göre; 
âlem vehimden ibarettir ve 
Hakk’ın tecellisinden baş-
ka bir şey değildir. İbnü’l- 
Arabî için, insanın Rabb’ini 
bilmesi şarttır; çünkü O, 
bilinmek istemiştir. Ancak 
o, burada imanî açıdan 
oldukça problemli olan 
bir ayrıma gider: “Bura-
da önemli olan, İbnü’l-
Arabî’nin terminolojisin-

deki Rabb kelimesinin, kendini belirli bir 
İsim aracılığıyla izhâr eden Hakk anlamında 
olmasıdır. Bu, her türlü kayıttan ve bağıntı-
dan münezzeh olan Zât’a delâlet etmektedir.”4 
Ona göre; “Hakk, ancak tecellîlerinin bürün-
düğü sûretlerde bilinebilir. Aynı keyfiyet, biraz 
değişik bir biçimde, insanın Hakk’ı ancak O, 
‘Allah’ mertebesine nüzûl ettiği vakit bilmesi-
nin mümkün olduğunu söylemekle de ifade 
edilebilir.”5 Hakk’ın, ancak Allah mertebesine 
nüzûluyla bilinebileceğini söyleyen İbnü’l-
Arabî’ye göre bunun başkaca yolu yoktur. 

Hermetik teolojideki Yüce İlah, Yaratıcı Fail 
İlah ayrımı; İbnü’l-Arabî’nin Hakk’ın Allah 
mertebesine nüzûlü olarak tanımladığıyla 

FENÂNIN CAZİBESİY-

LE BAŞLAYAN SEYİRDE 

ALLAH’LA İNSAN ARA-

SINDAKİ İLİŞKİNİN Bİ-
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TI’, ‘AŞK MEDENİYETİ’ 

FİKİRLERİ FİLİZLENİR. 



109

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’09
SAYI 7

CEMAL
ŞAKAR

Edebiyatın 
Mikro-Kozmik...

örtüşür. Zira yüce ilah; eksik, noksan, ku-
surlu olanlarla kesinlikle ilişkiye girmez. 
O her şeyden uzaktır, münezzehtir ve bili-
nemez. Yüce ilahtan aldığı emirlerle âlemi 
yaratan ve çekip çeviren yaratıcı fail ilah ise 
sürekli olarak âlemde tecelli eder. Kâinatı 
ve kâinattaki sistemi düşünmekle onu ta-
nımak mümkündür. Câbirî, Hermesçiliğin 
evren tasavvurunun; evrenin birliği, parça-
larının irtibâtı ve evrenin parçaları arasında-
ki çekme-itme etkileşimi temelleri üzerine 
kurulu olduğunu söyler. Bu bakımdan fail 
ilahı bilmek için insanın kendini bilmesi 
en kestirme ve garantili 
yoldur; hatta Hermes-
çiliğin bu tasavvur ve 
ilkelerini en güzel özet-
leyen deyim, “Hermetik 
edebiyatta gerçekten pek 
yaygın olarak kullanılan 
‘Evren insana, insan da 
küçük bir evrene benzer’ 
deyimidir. Hermesçiliğin 
bu deyimi, evrenin parça-
ları arasındaki bağıntının 
insan bedeninin uzuvları 
arasındaki bağıntıya ben-
zer olduğunu ortaya koymaktadır.”6 Bütün 
varlık mertebelerinin birbirlerini etkiledik-
leri âlem tasavvurunda insan, bedeni nede-
niyle değerli tabiatını kısmen veya tamamen 
kaybedebilir. Çünkü beden dünyaya yani 
maddî âleme ait süflî bir yanı temsil eder. 
Bu itibarla insan nefsini aslına, ilâhî aslına 
döndürmek mecburiyetindedir. Ancak, as-
lına dönüş ‘yükseliş’le olasıdır; yükselmek, 
maddî olandan uzaklaşmak anlamına gel-
diği için arınabilmenin başka yolu yoktur. 
“Öyleyse nefis, maddeden sıyrılmalı ve bü-
tün dikkatini benliğinin derinlikleri üzerin-
de yoğunlaştırmalıdır. Çünkü Allah, orada 
hazırdır. Hermes’in Cratére’de tesbit etti-
ği şekliyle arınmanın özü budur: Evrensel 
akıl (Akl-ı küllî) tarafından vaftiz edildikten 
(baptéme) sonra yine o akıl vasıtasıyla irfa-
na (gnose) ortak olur. Evrensel akıl bizim 
anlayışlarımızı ıslah edip bizi yeni yetenek-

lerle beslemeyi üstlenmiştir. Şu halde insan, 
nefsini bilmek suretiyle Allah’ı bilir.”7  

İlk dönem kelâmî okulların, özellikle 
Mutezile’nin âlemler arasındaki ittisali yık-
mak, koparmak üzere giriştikleri şedît mü-
cadeleyi anımsamalıyız. Onlara göre, her şey 
ancak Allah’ın varetmesiyle mevcuda gelmiş-
tir ve yaratma daimî olduğu için mevcuda 
gelmeye devam etmektedir. Yaratıcıyla yara-
tılmış arasındaki münasebet bir ittisal ilişki-
si olmayıp infisal ilişkisidir ve herhangi bir 
kudret sahibi, fail, tasarrufta bulunan aracı 

yoktur. Yaratılmışların 
hiçbiri tanrısal nitelikler 
taşımaz. Peygamberler 

dahi beşerdir, insan tabi-
atındadır. Kur’an’da bu 
durum birçok âyette de-
falarca vurgulanmaktadır. 
Peygamberlerin diğer in-
sanlara göre farkı vahiy al-
masıdır: “De ki: ‘Elbet ben 
de sizin gibi ölümlü bir 
insanım: Bana ilâhınızın 
bir tek ilâh olduğu vahyo-
lunuyor” (Kehf 18/110).* 

Her şey ancak Allah’ın 
emrine tâbidir ve O’nun yaratmasıyla varo-
lur: “Gökleri ve yeri yoktan, eşsiz ve benzer-
siz yaratan O’dur. Bir işin olmasını murad 
ettiğinde, ona sadece ‘ol’ der ve o da hemen 
oluş sürecine girer” (Bakara 2/177). Bu şekil-
deki daimî yaratma fikri nedenselliği/deter-
minizmi ortadan kaldırır. Bu iptalle birlikte 
tabiatta yerleşik nitelikler olduğu fikri de or-
tadan kaldırılmış olur. 

Cevher-araz tartışmalarına girmeksizin sade-
ce felâsifenin soyut, her şeyi kuşatan zaman-
mekân algısına itiraz eden kelâmcılara göre; 
zamanda, mekânda ve hatta harekette esas 
olan süreksizliktir, dolayısıyla hepsi de 
Allah’ın yaratmasına muhtaçtırlar. Ayrıca 
Sabiîler’de ve Maniheistler’de gördüğümüz 
bir bilenin yardımıyla süflî dünyadan kopup 
insanın kötülüklerinden arınarak saf iyiye 
doğru yolculuğa çıkma fikirlerine karşı da; 

İNSAN, PEYGAMBERLER 
ÜZERİNDEN AÇTIĞI 

KAPIDAN HEMEN GİR-
MEK MEYLİNDE OLDU-
ĞU İÇİN, ÖNCELİKLE 
KUTBU’L-AKTABLARA, 
GAVSLARA, ŞEYHLE-
RE, AZİZ VE AZİZELE-
RE PEYGAMBERÎ Nİ-
TELİKLER YÜKLER.



110

insanın akleden bir kalple Allah’ı bilmesi ve 
bilmenin beraberinde getirdiği yükümlülük-
leri kuşanması gerektiğini söyleyerek Allah-
insan ilişkisini Kur’ani bir temele oturtmayı 
denemişlerdir. 

İnsanlar görsünler, anlasınlar, idrak etsinler 
diye Allah’ın yarattığı beyyine âyetler daha 
önce değindiğimiz kozmolojik evren tasav-
vurunda batıni anlamlara; ancak ehlinin bi-
lebildiği sembollere dönüşür. Ali Bulaç kimi 
âyetlerin batınî tefsiriyle ilgili örnekler ve-
rir. Örneğin Yasin Sûresi, 13-17 âyetlerinin 
Kaşani’de şöyle tefsir 
edildiğini aktarır: “Üç 
elçinin bilinen beşer-elçi 
olmadığını, âyetlerin ruh, 
kalb ve aklı sembolize et-
tiğini, şehir halkının da 
insan bedenine işaret et-
tiğini” söyler. Şii tefsir ge-
leneğine de Şems Sûresi, 
1-4 âyetlerini örnek verir: 
“Âyetlerde geçen güneşin, 
Hz. Muhammed (sallala-
hu aleyhi ve selem)’i; ayın, 
Hz. Ali’yi; gündüzün, Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyin’i 
ve gecenin de Emeviler’i 
sembolize ettiğini”8 söyler. Görüldüğü gibi 
burada beyyine, furkan olan âyetler marife-
tiyle her insanın anlaması, idrak etmesi iste-
nirken; batıni yorumlarla âyetler apaçık olma 
özelliklerini yitirerek, bir uzmanlık alanına 
ait kılınır. 

Böylesine alegorik bir anlatımla; mecazlar, im-
geler, istiarelerle kurulan sembolik bir dünya 
karşısında insan geri çekilerek ya bir aracıdan 
tevessül ister ya da bu dünyayı anlayamayacak 
kadar ‘yabancı’ biri olarak köşesine siner. Ede-
biyatın temaları bakımından da aynı şeyleri 
gözlemek mümkündür. Zira edebiyatın dil 
dünyası da alegori, mecaz, imge ve istiarelerle 
kurulan sembolik bir dünyadır; bu bakımdan 
tasavvufun kurduğu zengin dünyadan etki-
lenmemesi düşünülemezdi. 

Edebiyatın, tasavvuftan etkilenmesinin ne-

deni salt zengin semboller değildir; yazımı-
zın başında belirttiğimiz gibi insan merkezli 
evren; insan merkezli Allah ilişkisiyle doğan 
din tasavvurundan da oldukça etkilenmiştir. 
İnsanın yaşadığı acılar, sevinçler, umutlar, 
kırgınlıklar gibi haller ve bu hallerin yarat-
tığı psikolojik etkiyle kendini yeryüzüne ko-
numlandırışı; konumlandıramayıp yabancı 
kalması edebiyatın hiç vazgeçemediği tema-
lar arasındadır. Edebiyat için de bu bir zo-
runluluktur. Çünkü insana insanı anlatmak, 
kıssadan hisse çıkarmak, düşündürmek, fark 

ettirmek üzere kurgulan-
mıştır. Son çözümleme-
de, konusu insan olan 

edebiyatın; elbette insan 
merkezli bir anlayıştan 
etkilenmemesi, ondan 
beslenmemesi mümkün 
değildir. Zamanla bu etki 
hem edebiyat hem de ta-
savvuf için organik bir iliş-
kiye dönüşerek birbirlerini 
beslemiş, etkilemiş ve dö-
nüştürmüşlerdir. Aslında 
bu sarmal ilişki edebiyatın 
işini de kolaylaştırmıştır. 
İnsan, edebiyatın hiçbir 

zaman vazgeçemeyeceği temaların başında 
gelmektedir; insanın mikro-kozmos olduğu, 
âlemin de makro-insan olduğu teziyle birlik-
te edebiyatın elinde, içine döndükçe zengin-
leşip çoğalan bir malzeme olmuştur. 

Şeyh Galib’te şahikasını bulan ifadesiyle 
“zübde-i âlem” olan insan, zatına hoşça ba-
karak içinde saklı tohumcuk marifetiyle tüm 
oluşu gözlemleyebilmektedir. Zaten dış dün-
yanın da süflîliği içe dönmeyi zorunlu kılmak-
tadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; 
insanın içine bakarken kendi bedensel sınırla-
rından, bedene ait sınırlamalardan da kurtul-
ması gerektiğidir. Beden de maddîliği nede-
niyle bu dünyaya aittir, dolayısıyla düşüktür. 
Dahası beden, Allah’ı bilmeye yönelen insanın 
sülûkunda her daim engel teşkil eder, onu 
eteklerinden tutarak maddî olana bağlamaya 
çalışır; ona, durmaksızın sınırlılığını, ölümlü-

İNSANA, İÇİNE DÖN-
DÜKÇE, NEFSİYLE MÜ-
CAHEDE ETTİKÇE ARI-

NIP YÜCELECEĞİNİ 
FISILDAYAN EDEBİYAT 

ANLAYIŞI ZAMANLA ÖY-
LESİNE YÜKSEK MAKAM-

LARA VARIR Kİ; ARTIK 
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lüğünü, hazzı ve cinselliği çağrıştırır. Bu çağrı-
şımın altında; insanın, âlemin, yani yaratılmış 
her şeyin düalist bir karaktere sahip olduğu 
fikri yatmaktadır. Arınmak için yükselmek, 
yücelmek gerekmektedir. Tabii ki, arınma ve 
yücelme fikrini doğurup besleyen ve insana 
bir nevi tanrısallık bahşeden Yunanî ruh fik-
rini de yabana atmamak gerekir. Platon’a göre 
ezelî; Aristo’ya göre bedenin yaratılmasıyla ya-
ratılan ruh; her ikisinin ortak kanaatine göre 
sonsuza kadar yaşayacaktır. İnsana nerdeyse 
ezel ve ebed; bir anlamda yarı tanrısallık bah-
şeden böylesi bir ruh fikrine karşı iğvaya ka-
pılmamak olası değildir. 

İnsana, içine döndükçe, nefsiyle mücahede 
ettikçe arınıp yüceleceğini fısıldayan edebiyat 
anlayışı zamanla öylesine yüksek makamlara 
varır ki; artık orada insan ne cennete talip-
tir, ne cennetin neşesine; onun ruhu, Allah’la 
hemhal olmadan sükûn bulamaz olur. Çünkü 
yükselmenin; yükseldikçe ulvîleşmenin sonu 
yoktur, Attar’ın isimlendirmesiyle geçilen her 
‘vadi’ ona hep daha fazlasını vaat eder ve nefs 
gittikçe lâtifleşir. Kemâl ancak fenâ ile müm-
kün olacağı için onun altındaki her mertebe 
gözden düşer; Simurg’dan başkasını göz gör-
mez olur. Başka bir yazının konusu olmakla 
birlikte değinmekte yarar vardır: Fenânın ca-
zibesiyle başlayan seyirde Allah’la insan ara-
sındaki ilişkinin biçimi de değişir. Rabb-kul 
ilişkisi giderek Mâşuk-âşık ilişkisine doğru 
evrilir ve buradan da bir ‘aşk edebiyatı’, ‘aşk 
sanatı’, ‘aşk medeniyeti’ fikirleri filizlenir. 

Özellikle tasavvuf edebiyatında sıkça karşı-
mıza çıkan ayrılık, hasret, can, canan, inleme, 
âh çekme gibi duyarlılıklar tamamen aşk ede-
biyatının gereğidir. Çünkü insan için dünya 
hayatı bir sürgün yeridir; Sevgili’sinden kopa-
rılmıştır ve araya maddî engeller girmektedir. 
Vuslat, nikâh, düğün bir an önce gerçekleş-
melidir. Artık Leyla bildiğimiz kara-kuru bir 
kız değildir; o, şahsında vadileri geçmenin 
sonundaki hemhal olmayı temsil eder. 

İnsanın ancak içine döndükçe yaşayacağı 
bunca lâtif, zarif haller nedeniyle daha önce 
de değindiğimiz gibi ‘dışarı’sı değersizleşir. 

Edebiyat böylelikle sıradan insan, gündelik 
hayat gibi süflî şeylerden uzaklaşır. Aslında 
edebiyatın bu seçimi problemlidir. Çünkü 
içine döndükçe yaşadığı kapanmayla aslında 
sadece dışarıya değil insana da yabancılaşır. 
Dışarısı, süflî, düşük diye nitelendirdiği yer-
yüzü; insanın kendini bildiği, Allah’la misak 
yaptığı ve misakının gereklerini yerine geti-
rebilmenin zorunlu tek mekânıdır. Ahiretin 
tarlası olan dünyada insan, iradesiyle ya-
pacağı tercihler sonucu, Allah’ın huzuruna 
yalnızca elleriyle kazandıklarıyla gidecektir. 
Kazanmak için tek şansı dünyadır. Dahası 
dışarıda insanın, insanlığın yaşadığı acılar, 
zulümler, umutlar, sevinçler ve hayaller var-
dır. İnsanlığa ait haller sanatçıyı tavır almaya, 
seçim yapmaya zorlar. Yaptığı seçime göre 
sorumluluklarını kuşanır. Böylesine içine dö-
nen; içine döndükçe kendi üzerine kapanan; 
divân edebiyatının bir kısım eserlerinde gör-
düğümüz üzere sadece bir ‘hüner’e indirgenen 
edebiyat anlayışıyla insana, topluma ait bütün 
sorumluluklara da sırt dönülmüş olur. Salih 
ameli emretmeyen, imanî ve ibadî vurgular 
taşımayan, sadece aşk için vuslat arayışındaki 
sanatta; her şey ‘güzel’, ‘sevgili’ arayışı etrafın-
da oluşturulan bir ‘aşk estetiği’ne dönüşür. 

Kendi üzerine kapanıp zevkin ve hazzın pe-
şine düşmesi bakımından modern edebiyatta 
durum daha da vahimdir. Modern edebiyatı 
ayrıntılarıyla ele almak bu denemenin hac-
mini oldukça aşacaktır. Ancak bir-iki belirle-
me yapmak faydalı olabilir.

Modernleşmeyle birlikte rasyonalitenin kur-
duğu ‘çıplak’ dünyaya fazla tahammül ede-
meyen Avrupa’da Romantikler, özellikle Al-
man Romantikleri ‘insanın içini’ keşfettiler; 
dışarıda bir türlü bulamadıkları gerçekliği 
insanın içinde buldular. Söz konusu keşifle 
birlikte ‘içe dönen’ edebiyat orada daha önce 
karşılaşmadığı kadar zenginlikle karşılaşmış 
oldu. Aslında insanın içinde buldukları zen-
ginlik, tabiatüstü birtakım güçleri insanın 
içinde varsaymaktan ibaretti. Daha sonraları 
Einstein, Heisenberg gibi fizikçilerin izafiyet 
teorileriyle birlikte Newton fiziğinin yıkılma-
sıyla realist gerçekçiliğin yerini gerçeküstü-
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cülük; gerçekliğin tekli değil çoklu olduğu 
fikri aldı. Freud ve Jung’un psikanalitik ça-
lışmaları da bilinçdışının önemini ortaya çı-
kardı; insan davranışlarının nedenleri bilinç-
ten daha çok bilinçdışı etkiye bağlandı. Bu 
gelişmelerle birlikte Henry James, sonraları 
Wirginia Woolf’un ‘bilinçakışı’ tekniği edebi-
yatın önüne şimdiye kadar denenmemiş müt-
hiş bir yol açtı. Tabii ki iki dünya savaşının 
yarattığı tahribatı da unutmamalıyız; savaşlar 
sonunda Batı, yaşadığı anlam bunalımları ne-
deniyle tanrıyla ilişkilerini sorgulamaya başla-
dı. Bu sorgulamanın neticesinde de Jean-Paul 
Sartre’ın bunaltılı bireyiyle; Albert Camus’nün 
yabancısı romana başkahraman oldu.

Türk edebiyatı geleneksel olarak tevarüs et-
tiği mikro-kozmik algı nedeniyle Batı’daki 
hızlı gelişmelere bağrını hemen açıverdi. 
Batı’daki ‘modern’ gelişmeler, henüz ülke-
miz edebiyatında derinden hissedilmezken 
bile geleneksel edebiyatın insan tasavvuru 
ve buna bağlı estetik tutumu devam ediyor-
du. Özellikle Yahya Kemal tarafından tahkim 
edilerek modern edebiyatımızda sürdürülen 
estetik anlayış; her zaman oldukça müphem 
olan ‘saf sanat’ iddiasında olmuş ve saf sana-
tın estetik ilkelerini belirlemeye çalışmıştır. 
Saf sanat, derûnî sanat arayışları hep dışarıya 
sırt dönerek olmuştur: “Eskilerin bakmağa 
vakit bulamadıkları bir âlem vardı: Hâricî 
âlem. Bu boş ülkeyi yeni sanatkârlar mal bul-
muş mağribî gibi buluyorlar.”9 

Yahya Kemal’le güçlenen geleneksel damar; 
1950’lerde Batı’nın az önce andığımız içe dö-
nük, anlam arayışlarıyla boğuşan sanatıyla 
buluştu. Edebiyatta biçim, kurgu hiç olma-
dığı kadar öne çıktı. Boş ülke olarak tanım-
lanan dünya; 1980 sonrasında postmodern 
etkilerle birlikte simülasyona dönüştü; ger-
çeklik geri çekilerek, yerini ‘yüksekgerçeklik’ 
anlayışına bıraktı. 

Bugünlerde postmodern edebiyat artık insa-
na da sırt dönmüş ve her şeyi ‘metinselleş-
tirmiştir.’ Metinsel dünyada edebiyat tıpkı 
legolarla kurulan bir oyun gibi yap-bozla 
eşitlenmiştir. Artık insana dair her şey; anlat-

manın hazzı, keyfi uğruna parodileştirilerek 
bir zekâ oyunundan ibaret bir hâl almıştır.

Edebiyatın geldiği nokta; yazımızın başından 
beri tespit etmeye çalıştığımız sorunlu tercihle-
ri nedeniyle belki de bir zorunluluktu. Allah’ın 
görsünler, anlasınlar, idrak etsinler diye yarattı-
ğı apaçık âyetlerine bunca sırt dönen; her şeyi 
salt kendi içinde arayan insan, arınmak için 
yükselirken, sadece kendini yücelttiğinin farkı-
na bile varamadı. Tarih boyunca yaşanan bun-
ca acıyı, zulmü bile diğer insanlara müstahak 
görecek kadar kendine yabancılaştı. 

Yaratıcı’yla yaratılmışlar arasındaki ilişkiyi 
sadece insan merkezli perspektifle açıklama-
ya çalışan mikro-kozmik tasavvur; insanın 
içindeki tohumcuğun patlaması için ‘dışın-
daki güneş’e ihtiyacı olabileceğini bile ıskala-
dı. Bunca zengin sembolik dünya karşısında 
afallayan edebiyat da insanın içinde, güneş-
ten mahrum kalmış tohumcuğa, onu çürüt-
mek pahasına durmadan su taşıdı. ■
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arih boyunca, medeniyetlerin teşekkü-
lünde iktisadi düşünce önemli bir yer iş-

gal etmiştir. Medeniyet havzalarının ekseriyeti 
ticaret yollarının üzerinde oluşmuştur. Mamur 
bir dünya için emaneti yüklenen insan, bu in-
şai sorumluluğunu kendisine ikram edilen ni-
metlerle gerçekleştirmektedir.

İktisadi düşünce toplumların inançları üzerin-
de de büyük etkiler göstermiştir. Buna mukabil 
insanların kültür ve medeniyetinde önemli bir 
rol oynayan kutsal kitaplar, ortaya koydukları 
sosyal mesajlarla kalıcı ve etkili tesirler bırak-
mışlardır.

Bu tesirleri en bariz şekilde, insanların ağırlıklı 
olarak ticaretle uğraştığı Mekke’de nazil olan 
âyetlerin inşa ettiği asr-ı saadet toplumunda 
görebiliriz. Bugün de kapitalizmin tiran oldu-
ğu küresel bir dünyada yaşıyoruz. Karşımızda 
önemli bir soru/n durmaktadır: Müslüman’ın 
iktisadi düşüncesi bu asırda nasıl tezahür et-
melidir? İktisat ile itikad arasında nasıl bir bağ 
vardır?

Prof.Dr. Nihat Temel’in, “Kur’an’da Sosyal Gü-
venlik Kurumu Olarak İnfak” isimli eseri, bu 
konuda önemli noktalara temas etmektedir. 
İFAV yayınları arasında çıkan bu akademik 
eserde, temel kaynağımız Kur’an-ı Kerim’in, 
fert ve cemiyeti inşa etme sürecinde ilgilendiği 
hususlar irdelenmektedir. 

Kur’an Kıraatında Vakf ve İbtida, Kıraat ve Tec-
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vid Istılahları, Kur’an Aydınlığında Müslümana 
Yol Haritası gibi vahiy eksenli eserler kaleme 
alan Nihat Temel’in bu kitabı, çıkış noktası 
olarak bizlere şu soruyu sordurması bakı-
mından da önem arz ediyor: Kur’an’ın bü-
tünlüğü çerçevesinde infakın sosyal güvenlik 
kurumu olma vasfı nedir?

Nüzûl sürecinde güçsüzleri sömüren tacir 
Mekke toplumuna söylediği gibi, bugün de 
insanlığa “mülk-nimet” ekseninde çok şey 
söyleyen vahiy, “homo economicus” insan 
tipini çok iyi tanıyor ve onun ait olduğu top-
lum içinde kendini “tevhid” eksenli gerçek-
leştirmesini kolaylaştırıcı bir yol haritası su-
nuyor. Bu durum, “borçluluk bilinci” manası-
na da gelen dinin günü-
müzde insanın kişisel ve 
toplumsal hayatında tut-
tuğu yerle orantılı olarak 
değerlendirilmesi gerçeği 
göz önüne alınınca daha 
bir anlam kazanıyor.

Kur’ani Hayat Dergisi’nin 
infak konulu 7. sayısında 
tanıtım için seçilen kita-
bın müellifi Nihat Temel, 
vahiy iktisadının gerekliliğini şu cümlelerle 
beyan ediyor:  

“İşte burada, ferdin ve dolayısıyla toplumun 
maddî-manevî ihtiyaçlarını karşılamayı hedef-
leyen, ferdi bizzat kendisine yabancılaşmaktan 
kurtaran, içinde yaşadığı toplumla sağlıklı iliş-
kiler kurmasında bir köprü vazifesi gören, çe-
şitli nedenler ve özellikle ekonomik farklılıklar 
sebebiyle doğabilecek kin ve nefreti izale edecek, 
bunun yerine sevgi ve barışın gerçekleşmesine 
yardımcı olacak ve böylece sağlam bünyeli bir 
toplum oluşturacak bir sosyal güvenlik kurumu 
olarak İslâmî terminolojideki ifadesiyle infak 
ve onun işlevinin iyi korunması gereği kendili-
ğinden ortaya çıkmaktadır. İlk bakışta sıradan 

bir kelime gibi algılanabilecek olan bu terim, 
daha yakından ve Kur’âni başka terimlerle iliş-
kisi içinde ele alındığında yukarıda sözü edilen 
bütün özellikleri kendisinde bulunduran önemli 
bir kavram ve kurum olarak kendisini göster-
mektedir. İşte bu araştırma, sözü edilen gerçeğin 
ortaya çıkması için yapılan bir mütevazı teşeb-
büsten ibarettir.”

Müellifin bu akademik araştırması, bir gi-
riş, dört bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. 
Gramatik tahlil üslubuyla ele alınan kitabın 
içeriği şöyle bir seyir izlemektedir:

Giriş’te, infak’ın anlamı; söz, ilim, zaman, 
can ve mal ile infâk; infâkın hedefleri, infâkın 
felsefesi ele alınmış; tasadduk ve sadaka 

kavramlarına açıklık ge-
tirilmiş; bunun yanında 

Divanü’s-Sadaka, Divanü’l-
Birr, Divanü’n-Nafaka gibi 
infâk müesseseleri üze-
rinde durulmuş… Ayrıca 
zekât dışında müessesele-
şen sadaka-i fıtr, fidye ve 
kefaret konuları da tahlil 
edilmiş…

Müellif burada infak’ın temel hedefleri ola-
rak, “mal biriktirmekten peydahlanan sınıf 
farklılıklarını yok etmenin, insanlar arasında 
sevgi, dayanışma ve kardeşliği sağlama”nın al-
tını çizmiştir. 

Birinci bölümde, infak ve tasaddukta göz 
önünde bulundurulacak hususlar maddeler 
halinde anlatılmış… Rıza-yı İlâhi’yi gözet-
mekten infakın birçok inceliğine kadar sı-
ralanan bu maddelerin her biri, insanların 
daha da yalnızlaştığı günümüz toplumla-
rında şahsiyetin inşası için daha büyük bir 
önem arz etmektedir.

Bunun yanında zekât verilen sekiz sınıf için 
güncel tahliller getiren müellif, zekât mües-

MODERN BİR ANAFORA SI-

KIŞAN MÜSLÜMANLARIN VE 

GLOBALİZMİN PENÇESİNDE 

İNLEYEN İNSANLIĞIN DER-

DİNE DEVA OLACAK ÇIĞIR 

AÇICI ÇALIŞMALARIN ORTA-

YA KONULMASI ELZEMDİR. 
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sesesinin nasıl daha aktif kullanılabileceğini 
farklı görüşlere de yer vererek irdelemiştir. 

İkinci bölümde, Kur’an’da zenginlik ve fa-
kirlik konusu ele alınmış. Bu çerçevede üre-
tim, tüketim, eğitim, açlık, dilencilik, israf, 
cimrilik, bekârlık gibi infakın çözümlediği 
problemler değerlendirilmiştir... 

Bunun yanında Kur’an ve sünnette bir infak 
kurumu olarak vakıf müesseseleri üzerinde 
durulmuş. İslâm tarihinin ilk dönemlerinden 
günümüze kadar kurulan müesseseler ve bu 
müesseseleri ayakta tutan unsurlar hakkın-
da genel bilgiler verilerek, bu müesseseler 
örneklerle tanıtılmaya çalışılmış. Ayrıca bu 
müesseselerin sosyal hayatımızı çekip çevi-
ren yapılar oluşu bakımından da ehemmiyet-
leri üzerinde durulmuş. Bölümün sonunda 
infakın hukuki yönü âyetler ışığında irdelen-
miştir: 

“Fıkıh tabiriyle vacib olan nafaka, Kitab, sün-
net ve icmâ ile sabittir.”

Üçüncü bölümde, infak, iktisat ve din iliş-
kisi kapsamında infakın başka hangi yollar-
la yapılabileceği üzerinde durulmuş. Ayrıca 
insanın yaratılışına uygun olarak maksadını 
gerçekleştirebilmesi ve gerekli olan donanı-
ma sahip olabilmesi bakımından onun sosyal 
güvenliğe olan ihtiyacı irdelenmiştir. İnfak-
iktisat, infak-yatırım, infak-üretim ilişkileri-
ni ele almayı gerektiren bu konuda günümüz 
insanı için üç kara delik olan konfor, israf ve 
stok kavramlarının üzerinde itina ile durmak 
gerek ki; âyetler ışığında bu kavramların 
metafiziğinin tasavvurumuzda yeniden inşa 
edilmesi kaçınılmazdır.  

Dördüncü bölümde, infak ve yan kavramla-
rıyla ilgili teşvik edici bazı âyetlere yer veril-
miş ve kısa yorumlar yapılmış. Lakin infakın 
temelini oluşturan mülk sistemini yeniden 
şekillendiren -özellikle Mekkî- âyetlere yer 
verilmiş değil. Bunun yanında, vahyin müş-

rik ve kapitalist Mekke toplumunun zihni-
yetinin bertaraf edilmesini daha iyi görebil-
memiz için buradaki âyetlerin nüzûl sırasına 
göre verilmesi isabetli olurdu.  

Sonuç’ta ise, Müslümanların infak konusun-
da hassas olması gerektiği, “sosyal adalet” ve 
“sosyal güvenlik” alanında severek ve isteye-
rek çaba göstermelerinin önemi vurgulan-
mış, insanın emanetçi olduğu hatırlatılmış-
tır. Müellif, infak’ın vakıfları vücuda getiren 
sosyal güvenlik kurumu olduğunun bir kez 
daha altını çizerek eserini tamamlamıştır. 

Anlıyoruz ki infak da mescid, medrese, hisbe, 
vakıf, imaret gibi önemli bir sosyal kurum-
dur. Müminlere de hayır medeniyetinin un-
surları olan bu kurumları diri tutmak düşer. 
Mar’ufu elden bırakmayan hiçbir mümin, 
“Onlar, ‘Bu dünyadaki hayatımızdan başka bir 
şey yoktur; yaşarız ve ölürüz; bizi zaman yok 
eder” (45/24) diyenler gibi düşünemez.

Modern bir anafora sıkışan Müslümanların 
ve globalizmin pençesinde inleyen insanlığın 
çığlığına deva olacak, kaynakların daha adil 
kullanılmasını temin edebilecek, dünyevi-
leşme hastalıklarına çözümler getirebilecek, 
çığır açıcı çalışmaların ortaya konulması el-
zemdir. 

Prof.Dr. Nihat Temel’in yapmış olduğu ça-
lışmanın bu alanda bir girizgâh olmasını, bu 
eserin açtığı çığırda daha analitik ve kapsam-
lı çalışmaların ortaya konulmasını temenni 
ediyoruz. ■
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Sıcak ilişkiler adına davet alıyorum 
Biraz kan ve ilik hızlandırıcı olarak

Kardeşim dedim 
Acılarıma da kardeş olur musun

Baltasını havaya kaldırdı 
Yükselemezdi daha 
Söyledim 
- Haydi acılar haydi az daha

Dedim kardeşim 
Omuz başlarımdaki şu yara 
Ormanların serin gölgesindeki papatya değil 
Arif bir bilinçle yürürken oldu 
Yüce buyrukla

Aaah 
Bu kadınlar kirletmiş 
Başları kara geceler içinde yolunarak 
Zindanlar nasıl dayanıyor katran duvarlar
Gebe karınların zonkuna
                              
Kardeşim dedim 
Sıcak ilişkiler 
İşte çağrıyla çatlayan damar 
Gövdede sinir urganları kamçı olarak

Bir gözyaşı gibi 
Sarktı dolandı kalpağrısına leylaklar 

ANLAŞILMASI GÜÇ BİR İNSANLIK
Başlarlar uykuda uyanmaya karşı dağlara bakmaya 
Şehir canlarına okumuş alınlarına bir kara vurmuş 
Daha çocukturlar ve anlarlar havanın yumuşamadığını 
Babaların bayramlarda evin arka odalarına kapanıp 

İlkin camları açıp 
Bir dilim ekmeğe baktığını 
Daha da anlarlar 
Ailecek gecelere doğru tırmandıklarını zamanı 
Sanki gün geçtikçe düşünceleri kocamanlaşmakta
Anne yine birdenbire şiş ve sağa sola 
yalpalayarak koşmaktadır
Nasıl başlarlar anlamaya: 
Acaba kalkınca pencereye yaslanan çocuk 
Hareketi içine kapılır ırmakların

Bu elini sımsıkı tutan babadır 
Hayata tümsekleri sarsmadan geçmesini tenbihler 
Çocuk bu yumuşak sesin üzerine boylu boyunca uzanır 
Hafifçe kısılmış sesi 
Dikkatli ve kaçırmamaya çalışmaktadır

Fakat yıllar çoktan uzaklaştı 
Boş tarlaların susuz ağızları göründü 
Ve şehir 
Yeniden arabalar insanlar 
Kornalar büyük ve kalın 
Su torbasının içindeki canı ürkütüyor 
Baba dalgın ama geçişleri anlıyor 
Ve denebilir ki 
Orada çarpıntıların arasında 
Açıp ellerini ışıklı sabahlara 
Yemek saati ne de 
Başının üzerine uçaklar asılı 
Bir Afgan köyü saati

Biliyorum hakkımız yok kalplerine 
Öyle uzaktık hiç ağlamamış seslerinden 

***
Buruşmaz entarisi İstanbul’un entarisi buruşmaz entarisi 
Maraş’ın seferde 
Fakat İstanbul ve Maraş 
Fakat Maraş’ın 
Her kurban arayışında 
Fazla davrandım ben 
Yangına uğradım ben 
Kara bir moloza uğradım 
Bazen marsık sanıldım 

Maraş’ın her kurban arayışında 
Ve bulup sunuşunda 
Mutlaka bir işareti vardı 
Bayram çöreklerini tuzundan yağından anlayışın 
Sertçe düşmanca gibi tokça kucaklanışın 
Harbeder gibi sevişin 

Mesela adil erdem aynı silahla mücehhezdi 

Üstümüzden aynı katr geçti 
Mutluluğumuz anlaşılsın yıkıldık 
Toprağa yayıldık ve büyüdük 
Çünkü topraktan ancak böyle geçtik 

Acılarıma da
Kardeş Olur musun?

C A H İ T  Z A R İ F O Ğ L UŞ İ İ R
İnfak konulu bu sayımızda Cahit ZARİFOĞLU merhumun Beyan Yayınları’ndan 

1989’da çıkan Şiirler’inden paylaşma odaklı bir seçki yaptık sizin için.
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İ.Taşdemir / Tunceli

En güzel hayat tarzı olan Kur’an’ı hayata 
geçirmek, orijinal fikirlerle yeni ufuklar açmak 
için bir araya gelerek emek veren çok değerli 
Kur’ani Hayat Dergisi yazarları ve yöneticileri, 

Hepinizi Münib Engin Noyan hocamın 
program sonlarındaki veda selamı olan; 
Selamların en güzeli, en hası, en âlâsı 
ve de en şereflisi olan Allah’ımızın 
selamıyla selamlıyorum: Esselamu 
aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.

Dergimizin 2009 yılı 6. sayısında Dr. Ekrem 
Demir hocamın “Kur’an, Gelenek ve Modernite 
Arasında Ailenin Bir Parçası Olarak Kadın” 
başlıklı incelemesini okudum. Kur’an-ı 
Kerim’den inkârcı kadınların ve güzel ahlak 
abidesi kadınların örnek verildiği 11. paragrafı 
noktalama işaretlerini ve koyu renkle yazılan 
vurgulamaları da dikkate alarak özenle 
okuduğumda; Hz. Meryem’in İmran’ın 
karısıymış gibi bir anlam çıktığını fark ettim. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 
Kur’an-ı Kerim Meali’nde ise bahse konu olan 
Tahrim Sûresi’nin 12. âyetinin mealinde Hz. 
Meryem İmran’ın kızı olarak tanımlanıyor. 

Ayrıca Mustafa İslamoğlu hocamın Adayış 
Risalesi’nde İmran’ın karısının Hanne 
olduğu yazıyor. Eksik veya yanlış anlamış 
olabileceğimi de belirterek; gerekli 
incelemelerin tekrar yapılarak sonucun 
benimle de paylaşılmasını önemle istiyorum... 
Kur’an’ın hayat bulduğu bir ömür temennisiyle 
mülkün gerçek sahibi olan Allah’a emanet 
olunuz... Tunceli Mazgirt’ten selamlar... 

Cevap: Sevgili kardeşim, dualarınız ve 
duyarlılığınız için teşekkür ederim. Bahsini 
ettiğiniz cümlede virgülle ayrıldığı için 

farklı örneklerin peşpeşe sıralanmasında 
bir sakınca olmamakla birlikte, bir yanlış 
anlamaya mahal vermemek için cümleyi şu 
şekilde düzelttik: “…İmran’ın karısı Hanne, 
Hz. İsa’nın annesi, lekesiz bir çiçek Meryem, 
…” İnternet sitemizde bu düzeltilmiş 
haliyle yayınladık. Allah razı olsun.

Gültekin Tarı, Erenköy, Haziran 2009

Sebilürreşat ve Büyük Doğu ile çok erken 
yaşlarda başlayan ve bizi akranlarımızdan 
farklı biçimde yoğuran ama epeyce bir süredir 
kesilmiş gibi duran o dünya ile yakınlığımızın, 
Kur’ani Hayat dergisiyle yeniden kurulduğunu 
görmenin huzuru içindeyim. Eski bir Millî 
Eğitim bakanı, bir iki dakikalık bir sohbetten 
sonra, şunları söylemişti: “Siz bu millî 
eğitimin yetiştirdiği insan olamazsınız; 
siz bir üretim hatasısınız!” Derginizi bu 
kadar çabuk ve yürekten benimsemem 
belki de bu kimliğim yüzündendir.

Bu ruh yakınlığının verdiği cesaretle, bazı 
dikkatlerimi sizinle paylaşmak isterim.

Yayınlanmış altı sayının muhtevası, 
ortanın üstünde bir okuyucu kitlesinin 
hedef alındığını gösteriyor. Umarım, 
makalelerin birçoğunda gözlenen ve 
sağlam bir bilgi birikimi isteyen akademik 
yoğunluk, kendisinde eksiklik hisseden 
okuyucularınız için sıkıntı sebebi olmaz.

Bir Türkolog olmanın ve yarım asrı geçen 
meslek birikiminin verdiği cesaretle, ikinci 
olarak değineceğim husus, imlâ ve noktalama 
konusudur. Aslında bu yalnız bizim değil, 
bütün Türkiye’nin derdidir. Bir dil ve 
edebiyat hocası olarak tam bir emniyetle 

M E K T U P L A R IO K U Y U C U
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diyebilirim ki, insanımız bu konuda da 
eksik yetiştirilmektedir. Noktayı Mehmet 
Âkif’e bırakalım: “Başka bir şey diyemem, 
işte perişan yurdum.”  Bu konuda durum o 
kadar vahim ki bugün, güvenilir bir otorite 
oluşturamadığımızdan, gerek tek tek yazanlar, 
gerek yayın kuruluşları çareyi, ister istemez 
kendileri için özel yazım yöntemleri ya da 
yazım kılavuzları hazırlamakta bulmuşlar.

Benzer sıkıntılarla karşılaştığını sandığım 
Kur’ani Hayat’ın da öncelikle dinî-İslâmî 
kelime ve kavramların yazımı yanında “şapka-
uzatma-inceltme” işaretinin kullanımı 
konusunda bir standart belirlemesinin ve 
bunu titizlikle uygulamasının zaruretine 
inanıyorum. Bu işaret, dilimizdeki İslâmî 
kodları temizlemek ve köklerimizle 
bağlarımızı koparmak amacıyla kaldırılmak 
istenmiş, hedeflenene yakın bir tahribat 
da gerçekleştirilmiş, hatta nerdeyse sizi 
bizi bile aynı değirmene su taşır hale 
getirmişler; Türkçe’yi de “karga dili” 
kabalık ve sığlığına mahkûm etmişlerdir. 
Buna artık daha fazla âlet olmayalım.

Her dergi elbette bir okuldur ve Kur’ani 
Hayat dergisi, kendi insanını kültürü, geçmişi, 
bugünü ve geleceği için, bu yönüyle de inşa 
etmeye çalışmalıdır. Belki işe, hemen şapka 
konacak kelimelerin -çok da uzun olmayacak- 
bir listesini hazırlamakla başlanabilir.

Sözlerimi, Mustafa İslâmoğlu hocamız 
başta olmak üzere Fethi Güngör 
dostumuzun şahsında bütün çalışanlara 
selâmlarımı ve dergimize uzun ömürler 
dileklerimi sunarak bitirmek isterim.

C. Kurtuluş, Almanya 
Esselamü aleyküm. Yüce Allah’ımızın rahmeti 
ve bereketi bütün inananların üzerine olsun. 

Bu dergiyi çıkardığınız için Allah hepinizden 
razı olsun. Ben Almanya’da yaşıyorum. 
Burada Alman birçok Müslüman din 
kardeşimiz var. Sizden ricam derginin internet 
sitesinin diğer dillerde de yayın yapması. 
Bir Alman arkadaşımız yardım istediğinde 
ona rahatlıkla bu siteyi tavsiye edelim. Biz 
evrensel bir dine sahibiz, bu yüzden yerel 
kalmamalıyız. Allah tekrar hepinizden razı 
olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Âmin.

Ö. F. Karataş, Kastamonu 
Selam Aleykum, İmam-Hatip’li yıllarda 
çok boyutlu/başlıklı bir “Kur’an Dünyası” 
dergisinin hayalini kuruyor, başlıklar 
seçiyordum. Ama muhtelif gereksinimlerden 
mahrumiyet gerekçesiyle hep hayal olarak 
kalıyordu. Fakat Kur’ani Hayat dergisine 
abone olup deli divane gibi okurken şükürler 
ediyordum, Rabbime. Siz tabii ki daha 
iyisini/çaplısını düşünmüşsünüzdür, ama 
naçizane derginizin ileriki sayfalarında şu 
başlıklı konuları da görmek istiyorum: 

- Kur’an Kitaplığı (Kur’an’a, tefsire dair 
yazılmış eserlerin kısa özellikleri, ayrıca bir 
başlık olarak tefsirlerin özellikleri) 
- İslami ilimlerin Kur’an’ın hakemliğinde 
tahlil ve değerlendirmesi, Kur’an’ın ulûm-i 
İslamiyye’ye kaynaklığı, 
- Atasözleri, deyimler ve Kur’an… 
- Kur’an’a dair yaşanmış olaylar, 
- İlim, fikir ve idare adamlarıyla Kur’an 
telakkisi üzerine söyleşiler, 
- 1.2.3. ve a.b.c.’li Kur’an bilgileri (Kur’an 
araştırma ve incelemelerinden iktibaslar). 

Gereğini engin bilgi ve tecrübelerinize 
arz eder, hürmetlerimi ve hayır dualarımı 
sunarım. Vesselam alâ menittebea’l-Hüda!

M E K T U P L A R IO K U Y U C U
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