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PROF. DR. ABDULLAH KAHRAMAN:

Infak cimriliği önler
İnfak Müslüman’ın Karunlaşmasını önlediği, 
kendisine sorumluluk bilinci aşıladığı, 
merhamet damarlarını açık tuttuğu, mala 
tapmayı engellediği, toplumdaki gelir 
dengesine yardımcı olduğu için önemlidir.

RÖPORTAJ: AHMET YILDIZ

Hayatın devamı için iaşenin te-
mini bir zorunluluktur. Ancak 
iaşenin temini için kazanç sağ-
lamanın kuralları var mı? Yani 
bir kazanç ahlakından bahsedi-
lebilir mi?
Müslümanlık insanın tabii ihti-

yaçlarını asla inkâr etmez, aksine on-
ları kabul eder ve insan fıtratına en 
uygun şekilde karşılamanın yollarını 
gösterir. Bunun için İslami anlayışta 
ne “Hedefe varan her yol meşrudur” 
şeklinde Makyavelizm, ne de “Helal 
haram ver Allah’ım, senin kulun yer 
Allah’ım!” anlayışı vardır. Müslüman, 
Allah ve Resulü’nün belirlediği meşru 
kazanç yollarına başvurarak kazanç 
temin etmekle yükümlüdür. Bunun 
elbette bir ahlakı vardır. Hanefi mez-
hebinin meşhur imamlarından İmam 
Muhammed’e, “Bu kadar kitap yaz-
dınız, keşke bir de zühd (ahlak/ta-
savvuf ) kitabı yazsaydınız” denildiği 
zaman o, “Alışverişle ilgili kitabı yaz-
dım ya!” diye cevap vermiştir. Böyle-
ce Müslümanların fıkıh kitaplarının 
bu noktada asgari ahlakı öğrettiğini 
anlatmak istemiştir. Buna rağmen 
İmam Muhammed “Kitabu’l-Kesb” 

adlı mükemmel bir risale yazarak 
helal kazancın yollarını ve ahlakını 
ele almıştır. Bundan sonra da Müslü-
manlar kazanç ahlakını ele alan müs-
takil kitaplar veya kitaplar içerisinde 
bölümler yazmışlardır. 

MÜSLÜMAN, SEÇICI 
OLMALIDIR
Bir kere Müslüman, kazanç konu-

sunda seçici olmalıdır. Helal olanın pe-
şine düşmelidir. Kanaati elden bırak-
mamalıdır. Hakkı olmayan veya gü-
cünü aşan ya da sırf mal biriktirmek 
maksadıyla hırs sahibi olmamalıdır. İh-
tiyacı kadar kazanmayı hedeflemelidir. 
Kendisinin rızık için çalışmakla görev-
li olduğunu, ancak gerçek rızık verici-
nin ancak Allah olduğunu bilmelidir.   

ALTERNATIF MUTLAKA 
GÖSTERILMIŞTIR
Yasaklanan kazanç biçimleri ne-
lerdir?
İslam bir şeyi yasaklamışsa, o konu-

da insan ihtiyacı varsa, mutlaka onun 
bir alternatifini göstermiştir. Bunun 
için bazı kazanç yollarını yasaklayan 
İslam, buna alternatif yollar da göster-

miştir. Mesela İslam, faizin her türlüsü-
nü yasaklamıştır. Ancak ona alternatif 
olarak pek çok çeşidiyle şirketleşmeyi 
helal kazanç yolu olarak göstermiştir. 
Kumar, karaborsa, tefecilik, aldatma, 
hileli satış, fırsatçılık, gasp, hırsızlık, 
rüşvet, sahtecilik, İslam’ın yasakladı-
ğı bazı kazanç çeşitleridir.  

ÖNCE HELAL LOKMA 
BILINCI KAZANILMALI
“Helal kazanç” bilincinin yaygın-
laşması için eğitimin küçük yaşlar-
da başlaması gerekiyor sanırım.
Biz İslami eğitimde çocuklarımı-

za, öncelikle abdest almayı, namaz 
surelerini, namaz kılmayı öğretiyo-
ruz, önceliği bunlara veriyor ve ah-
laklı olmayı nasıl olsa öğrenir sanı-
yoruz. Hâlbuki öyle olmuyor. Önce-
likle “helal lokma” bilinci öğretilme-
lidir. Çünkü Hz. Peygamber bir gün 
ellerini semaya kaldırıp dua eden bi-
risini görmüş ve şöyle demiş: “Yediği 
haram, içtiği haram, giydiği haram... 
Bunun duası nasıl kabul olacak?!” 
Demek ki namazın kabulü de helal 
lokma ile yemeye, içmeye ve giyme-
ye bağlı. O halde önce helal lokma 
bilinci kazanılmalı. 

HARCAMA, IHTIYACA 
GÖRE OLMALIDIR
Kazanç kadar kazancı harcama 
biçimi de önemlidir. İslam’a gö-
re harcamanın kuralları var mı?
Elbette kazanmak kadar harcama 

biçimi de önemli. Her şeyden önce 
harcama bilincine sahip olmak gere-
kir. Bir kere İslam, israf ve tebziri ya-
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saklıyor ve bu davranışa sahip olanları 
şeytanın kardeşleri olarak nitelendi-
riyor. İsraf, bir şeyi ait olduğu konu-
da yeterinden fazla harcamaya denir. 
Mesela bir kap yemekle doyacağı hal-
de beş çeşit istemek ve onların hep-
sini bulaştırmak bir israftır. İsraf, bir 
değeri gereğinden fazla harcamaktır. 
Tebzir ise hiç gereği yokken harcama-
dır. Mesela aç olmadığı halde yemek 
sipariş vermek, bir tebzir örneğidir. 
Onun için Kur’an-ı Kerim’de “Al-
lah’ın seçkin kulları infak ettiklerin-
de israf etmezler” denirken, “tebzir 
yapanlar şeytanlarla kardeştir” buy-
rulur. Yani tebzir, israftan da öte bir 
israftır, Türkçeye saçıp savurma diye 
çevrilir. Bugün kapitalizmin suni ihti-
yaç haline getirdiği ve AVM’ler yoluy-
la pompaladığı tüketim çılgınlığı, tam 
anlamıyla bir tebzirdir. Harcama, öl-
çüyle ve ihtiyaca göre olmalıdır. Gös-
terişten ve lüksten kaçınmak, ihtiyaç 
fazlasını ihtiyaçlı olanlara aktarmak 
ve onları gözetmek de bir harcama öl-
çüsüdür. Piyasayı araştırmak, aldatıp 
aldanmamak da bir ölçüdür. 

KAZANÇ VE INFAK 
IÇ IÇEDIR
Kazanç ile infak arasında nasıl 
bir ilişki var?
Müslümanın kazanç anlayışında 

“Rabbena hep bana” diye bir bencillik 
yoktur. Müslüman kazanırken, önce 
kendi zaruri ihtiyaçlarını, sonra bak-
makla yükümlü olduğu kimselerin ih-
tiyaçlarını, sonra üçüncü derece ya-
kınlarının ihtiyaçlarını, sonra ihtiyaç 
içerisinde olan Müslüman kardeşleri-
nin ihtiyaçlarını dikkate alır. Bu ba-
kımdan kazanç ve infak iç içedir. Yok-
sa Müslüman sırf zengin olmak, mal 
biriktirmek ve bu mal ile başkalarına 
tahakküm etmek, kendini üstün gös-
termek, başkalarını hor görmek niye-
tiyle kazanamaz. Bu, İslam’ın onayla-
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dığı bir kazanma düşüncesi değildir. 
Çünkü az önce saydığım gruplar, ihti-
yaç içinde iken varlıklı olan bir Müs-
lüman, “Bana ne, o da kazansaydı” 
diyemez. Çünkü çalışma ile zengin 
olma arasında her zaman doğru bir 
orantı yoktur. O zaman Müslüman, 
esasen infak etmek için kazanır, de-
nilebilir. “Önce can, sonra canan” 
insan tabiatına daha uygun bir an-
layış olduğu halde, İslam başkaları-
nı kendine tercih etme (isar) anlayı-
şını da öğreterek bunu bir ahlak öl-
çüsü olarak ortaya koymuştur. Saha-
be-i kiramdan savaş gibi olağanüstü 
bir durumda bile kardeşini kendisine 
tercih edenlerin olduğunu görmekte-
yiz. Haşr suresinde, kendisi ihtiyaçlı 
olsa bile Müslüman kardeşini tercih 
edenler övülmektedir.    

MÜSLÜMAN, 
KARUNLAŞMAMALI
Kur’an ve Sünnet’te infaka 
önemli bir yer veriliyor. İnfak 
niçin önemlidir?
İnfak Müslüman’ın Karunlaşma-

sını önlediği, kendisine sorumluluk 
bilinci aşıladığı, merhamet damar-
larını açık tuttuğu, mala tapmayı 
engellediği, toplumdaki ge-
lir dengesine yardımcı ol-
duğu için önemlidir.

ZEKÂTTA 
ZORUNLULUK, 
INFAKTA 
GÖNÜLLÜLÜK 
VARDIR
İnfakı zekât ve sadakadan 
ayıran özellik nedir?
Geniş anlamda Allah için yapı-

lan bütün harcamaların adı sadakadır. 
Zekât, özel ve zorunlu bir ödemedir. 
İnfak, zekâttan sevap bakımından da-
ha önemlidir. Çünkü zekâtta zorun-
luluk, infakta gönüllülük vardır.  

İnsanların infak etmekte zor-
lanmasının sebebi nedir?
İnfakta zorlanmanın temel sebe-

bi, insanda var olan cimriliktir. Al-
lah insanda var olan bu damarı kabul 
etmekle birlikte onu aşmasını tavsi-
ye etmektedir. İnfak, sadaka ve zekât 
ayetlerinin bu kadar çok olmasının 
altında yatan en temel sebeplerden 
biri, Müslümanları vermeye alıştıra-

rak nefsin cimriliğini kırmalarını sağ-
lamaktır. İnfakın zor gelmesinin bir 
diğer sebebi, çağımızın yaygın has-
talığı haline gelen karşılıksız verme 
anlayışının hemen hemen yok edil-
mesidir. İnsanlar her sahada karşılık 
bekleyerek iş yapınca infak da zor gel-
mektedir.

TEK ENDIŞEM 
SUISTIMALDIR
Türkiye’de infakın kurumsal-
laştığına şahit oluyoruz. İnfak 
ve diğer yardımları toplayan ve 
bunları yardıma muhtaç insan-
lara ulaştıran dernekler çoğaldı. 
Bu gelişmeyi nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Aslında bahsedilen kuruluşlar ku-

rumaya mahkûm olan infak damar-
larını bir şekilde yeşertmektedir. Bu 
yönüyle çok olumlu olduğuna inanı-
yorum. Tek endişem suistimaldir. Ya-
ni toplanan yardımların gerçek yer-
lerine sarf edilmesine özen ve dikkat 
gösterilmelidir. Aksi halde bu konuda 
yapılacak bir yanlış, bu damarın daha 
çok kurumasına yol açar. Bunun da 
vebali büyük olur. 

Modern zamanlarda dünyevileş-
me ve bencilleşmenin arttığına 
şahit oluyoruz. Kazanç ve har-
cama biçimimizde ahlaki boyut 

eksik mi kalıyor?
Kesinlikle, ahlaki boyut gittik-

çe eriyor. Ciddi anlamda dünyevi-
leşme, sekülerleşme, profanlaşma 
ve tüketim çılgını haline gelme 
halleri gözlemleniyor. Reklam-
lar, sosyal medya, görsel medya 

hep bunu pompalıyor. Bu noktada 
Müslümanlar olarak kapitalizmin fe-
na halde esiri olmuş durumdayız ma-
alesef !

Hocam açıklamalarınız için te-
şekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. 

Ciddi anlamda 
dünyevileşme, 
sekülerleşme, 

profanlaşma ve tüketim 
çılgını haline gelme 

halleri gözlemleniyor. 
Reklamlar, sosyal medya, 

görsel medya hep 
bunu pompalıyor. Bu 
noktada Müslümanlar 

olarak kapitalizmin 
fena halde esiri olmuş 
durumdayız maalesef!
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