
asıl amacı olan Kıbrıs Osmanlılar'dan geri 
alınamadığı gibi Venedik çok geçmeden 
yeni bir ahidname ile (98 1/1 573) dostluk 
kurmak, Kıbrıs için savaş tazminatı ver
mek ve Zenta adası için ödediği haracı 
arttırmak zorunda kalmıştır. Yeniden in
şa edilen ve kısa sürede Akdeniz' e açılan 
Osmanlı donanması, karşısında mukabe
le edecek bir donanma bulamamış, ayrı
ca Tunus tamamen fethedilmiştir (982/ 
ı 574) . Bununla beraber İ nebahtı Deniz 
Savaşı, XV. yüzyıldan beri hıristiyan Av
rupa' da var olan Türkler 'in yenilmezliği 
efsanesini yıkmıştır. 
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İNFAK 
( JLilf'l) 

Allah ' ın hoşnutluğunu 

kazanma niyetiyle 
harcamada bulunma. 

. ı 

_j 

Sözlükte "tükenmek, tamamlanmak, 
son bulmak" manasındaki netk kökünden 
türetilen infak "bitirmek, yok etmek; 
yoksul düşmek" gibi anlamlara gelirse de 
daha çok "para veya malı elden çıkarmak" 
manasında kullanılmaktadır. Dini -ahlaki 
bir terim olarak genellikle "Allah'ın hoş

nutluğunu elde etme amacıyla kişinin 

kendi servetinden harcama yapması, 
muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bu
lunması" demektir. Bu bakımdan infak, 
farz olan zekatı ve gönüllü olarakyapılan 
her çeşit hayrı içermektedir. Ragıb el-is
fahanl. infakl iyi ve kötü olarak ikiye ayır
dıktan sonra iyi olanı "harcama yapan ki
şinin adil olduğunu gösteren infak" şek
linde yorumlasa da ( e?-lerra, s. 409) keli
me yalın olarak kullanıldığı zaman meş
ru ve yararlı harcamaları ifade eder, har
canan şeye de nafaka denir ( el-Mü{redat, 
"nfl5" md.) Ancak nafaka hukukta daha 
çok, kişinin bakmakla yükümlü olduğu 
kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
yaptığı harcamaları ifade eder. 

Kur'an - ı Kerim'de infak kavramı bir 
ayette "yoksul düşme" (el-isra ı 7/100), 
yetmişe yakın ayette ise "harcama yap
ma" anlamında geçmektedir (bk. M. f Ab
dülbakl. "nefl5" md.) . Hadislerde de infak 
konusu geniş şekilde ele alınmıştır (b k. 
Wensinck, el-Mu'cem, "nfl5" md.). İslami 
telakkiye göre insanın sahip olduğu ser
vetin asıl sahibi Allah'tır. O'nun emanet 
olarak verdiği bu servetten başkalarına 
infakta bulunmak gerekir (en-Nur 24/33; 
el-Hadld 57/7). Bakara süresinin 2. aye
tinde Allah'a samirniyetle inanan mümin
lerin başlıca özellikleri sayılırken iman ve 
namazın ardından infak zikredilmiştir. 
Fahreddin er-Razl'ye göre bu ayet farz ve 
mendup olan bütün infak çeşitlerini kap
samaktadır. Farz olan inf ak zekatla, kişi
nin kendisinin ve ailesinin geçimini sağ
lamak üzere yaptığı harcamalar ve ülke
nin savunmasına katkılarıdır. Mendup 
olan infak ise bunun dışında kalan harca
malardır (MefatUw'l-gayb, ll. 20-29). Sa
kara süresinde (261-274) infakın önemi, 
amacı, hangi mallardan kimlere ve nasıl 
verileceği, karşılığında vaad edilen ödül
ler ayrıntılı biçimde zikredilir. Bu açıkla
malar şu şekilde özetlenebilir: a) İnfak ve 
tasadduk gösterişten uzak, yalnız Allah 
rızası için yapılmalı dır. b) İnfakta bulu
nan kişi onu alıp kabul edenin onurunu 
zedeleyecek davranışlardan kaçın malıdır. 
c) Yapılan yardım en iyi ve en kaliteli mal
lardan seçilmelidir. d) infakın yerine ulaş
ması için gerçek ihtiyaç sahipleri tesbit 
edilmelidir. Aynı sürenin 195. ayetinde 
geçen "Allah yolunda infak" tabirinin. 
ayetin bağiarnı dikkate alındığında önce
likle ülkenin savunması için gerekli mad
di yardımda bulunmayı ifade ettiği görü
lür. Ancak bu tabirin geçtiği birçok ayet 
ve hadisin birlikte değerlendirilmesinden 
çıkan sonuca göre Allah'a itaat ve ibadet 
niyeti taşıyan , İ slam'a ve müslümanlara 
yardım ve fayda sağlayan her harcama 

iN FAK 

Allah yolunda infak sayılmaktadır. İslam 
medeniyet tarihinde de böyle bir niyet 
taşıması şartıyla ülkenin savunması, hac 
hizmetleri, yoksulların desteklenmesi, 
okul, kütüphane, cami, yol. köprü, çeş
me, bakımevleri gibi hayır kurumlarının 
tesisi, hatta tabiatın korunup geliştiril
mesine kadar çok çeşitli hizmetler için ya
pılan her türlü harcama Allah yolunda in
fak kapsamında değerlendirilmiştir. Aye
tin devamında, "Kendi ellerinizle kendini
zi tehlikeye atmayın" cümlesiyle bir an
lamda, cimrilik edip bu tür harcamalar
dan kaçınmanın müslüman toplum ve 
fertler için tehlike oluşturduğu bildiril
miştir. 

Bakara süresinde yer alan bir ayette 
( 2/2 ı 5) infakla ilgili öncelik sırasına işaret 
edilmekle birlikte ayetin sonundaki ifade
den asıl önemli noktanın hayır yapma ar
zusu ve niyeti olduğu anlaşılmaktadır. Ha
dislerde de aile fertlerine yapılan harca
malar infak kavramıyla ifade edilmiş ve 
bunun bütün sadakaların en hayırlısı ol
duğu belirtilmiştir (Müsned, V. 277; Müs
lim. "Zekat", 38 . 39). Kur'an'da, varlıklı 
müslümanların mallarında yoksulların 

hakları bulunduğunun belirtilmesi (ez-Za
riyat 51/1 9; el-Mearic 70/24-25) zenginle
rin, bir özür sebebiyle çalışamayan veya 
geliri ihtiyacını karşılamayanlara yardım

da bulunmakla yükümlü o lduğunu gös
termektedir. Bu yardımın tasadduk, ze
kat, fıtır sadakası. kurban, hediye, kullan
maya verme (iare). vakıf. devlet bütçesin
den maaş bağlama gibi birçok çeşidi bu
lunmakta olup bunların hepsi geniş an
lamda infak kavramıyla ilgilidir. 

İslam! anlayışa göre herkes, öncelikle 
emeğiyle kendisinin ve yükümlülüğü al
tındakilerin ihtiyacını karşılamaya çalış

malıdır. Zira bir hadiste belirtildiği üzere 
kişi elinin emeğiyle kazandığından daha 
h ayırlı bir şey yememiştir (Müsned, ll, 
334; BuhM, "Büyııc", 15; ayrıca b k. Ta ha 
20/13 ı- ı 32). Ancak dini naslar bir bütün 
olarak incelendiğinde, herkesin elinden 
geleni yapması gerekli olmakla birlikte 
fertlerin toplumun maddi değerlerinden 
yalnızca çalışarak hak ettikleri kadar de
ğil normal ihtiyaçları kadar faydalandırıl

ması ilkesinin benimsendiği anlaşılır. Hz. 
Peygamber dul ve yetimlerin geçimini 
bizzat üstlenmiş (Buhar!, "Zekat", ı 8; 
"Fera'i.Z",4. 15;Müslim,"Fera'iz", 14), Hz. 
Ömer de bu uygulamayı resm'ileştirmiş
tir. Farabl, devlet gelirlerinin bir kısmının 
çalışma gücü bulunmayanlarla mesleği 
para kazanmak olmayıp sosyal faaliyet 
göstereniere harcanması gerektiğini söy-
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ler (Fuşülü'l-medeni, s. 145-146). Fakat 
bunlara yapılacak infak, hizmetlerinin 
önemiyle sınırlı olmalıdır. Nitekim Hz. 
Ömer, ilk zamanlarda hafızlık çalışması 
yapanlara maaş bağlatmışken daha son
ra bu faaliyetin hizmet niteliğini kaybet
tiğini görünce bundan vazgeçmiştir (Ab
dülhay ei-Kettanl, lll, 95). 

İnfak kelimesi umumiyetle karşılıksız 
yardırnlar için kullanılır: nitekim Kur'an'
da yaptıkları iyiliklerden dolayı bir karşı

lık beklemeyenler övülmektedir (el-insan 
76/8-9). Bununla birlikte meşru alanlarda 
yatırım yaparak -istihdam yoluyla insan
ların nafakalarını sağlamaya vesile olmak 
da infak kapsamında değerlendirilebilir. 
Serveti atıl bırakıp (kenz) Allah yolunda 

. harcamayanları ağır bir dille yeren ayet
ler (et-Tevbe 9/34-35) bu hususu da kap
samaktadır. Gazzall buradaki "kenz" kav
ramının malı veya parayı piyasadan çek
mek, bunları Allah yolunda harcamanın 
ise piyasaya sürmek demek olduğunu be
lirtmiştir (İ/:ıya', IV, 91-92, 95). Ayetlerde 
iyiliklerio sevabı genellikle bire on olarak 
gösterildiği halde Allah yolunda infakın 
sevabının bire yedi yüz oluşu (el-Bakara 
2/26 ı) bunun diğer ibadetlerden daha 
güç olduğunu göstermektedir (ayrıca bk. 
CÖMERTLiK; İHSAN). 
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Iii MUSTAFA ÇAGRICI 

iNFAZ 
( ~l.i.if'l ) 

Bir suç hakkında hükmedilen cezanın 
yerine getirilmesi anlamında 

hukuk terimi. 

Sözlükte "içine işlemek, delip geçmek" 
anlamındaki nefaz (nüfuz) kökünden tü
reyen infaz kelimesi bir emir ve hükmün 
gereğini yerine getirmeyi ifade eder. Hu
kukta infaz iş yeri kapatma. meslekten 
men. borcun tahsili, kiracının kiralananı 
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tahliyesi gibi idari ve adil kararların ilgi
li kamu organları tarafından icrasını da 
kapsayan bir genişlikte kullanılmakla bir
likte teknik anlamıyla bir suç hakkında 
hükmedilen cezanın yerine getirilmesini 
anlatır. infaz esasen, yargılama sürecinin 
sona erip cezanın kesinleşmesinden son
ra suçlunun belli şekillerde cezalandırıl 

ması demektir. Ancak İslam tarihinde ha
life, muhtesib, vali, ordu kumandanı gibi 
üst düzey kamu görevlilerinin de yargıyla 
uyumlu biçimde daha çok idari tedbir ve 
ceza niteliğinde bazı kararlar verebildiği 
göz önüne alınırsa infazı , "yetkili kamu 
merciinin cezal nitelikteki kararının yine 
kamu gücü aracılığıyla uygulamaya kon
ması" şeklinde açıklamak daha doğru 
olur. İslam hukuku literatüründe bu son 
anlamda ayrıca tenfiz. ikam e. istifa. icra 
ve imza tabirleri de kullanılmaktadır. 

Kur'an'da suç ve ceza dengesine, yargı
lama esaslarına ya da bazı temel suçların 
cezalarına ilişkin açıklamalar bulunmak
la birlikte yargı kararlarının yerine geti
rilmesine ilişkin özel hükümler yer almaz. 
Ceza hukuku alanında ayrıntılı hüküm ve 
uygulama örnekıerinin bulunduğu hadis
lerde ise infaza dair teknik hukuki açıkla
malardan ziyade cezaların yerine getiril
mesinde hukuki ve insani esaslara bağlı 
kalınmasına, keyfilik ve aşırılığı önleyip 
kanunlliği hakim kılmaya yönelik açıkla
ma ve uyarılar ön plandadır. Bu ilkeler ışı 
ğında gelişen. ayrıca toplumun gelenek 
ve tecrübe birikimini de belli ölçüde için
de barındıran fıkıh literatüründe ceza 
hukuku suç ve ceza türlerine göre tedvin 
edildiği için infaz hukuku ayrı bir başlık 
altında değil ilgili konular arasına serpiş
tirilmiş olarak yer alır. 

İslam hukukunda mahkemece verilen 
ceza hükmünün infazı suç ve cezaların 
had, kısas -diyet ve ta'zlr şeklindeki klasik 
üçlü ayırımı esas alınarak incelenebilir. 
Had ve ta'zlr cezaları tamamen ya da 
ağırlıklı olarak kamu hukukunu ve top
lumun bütün üyelerinin ayrı ayrı haklarını 
-klasik doktrinde bu Allah hakkı tabiriyle 
karşılanır- ilgilendirdiği için ceza kovuş
turması ve verilen cezaların infaz yetkisi 
tamamen devlete aittir. Kesinleşmiş bir 
kararı izinsiz olarak uygulayan kişi ta'zlr 
cezasına çarptırılır. Adam öldürme ve ya
ralama suçu ise daha çok suç mağduru 
şahısları (öldürülenin yakınları veya yara
lanan kimse) ilgilendirdiği için kısas ceza
sının yerine getirilmesinde mağdura özel 
bir hak tanınmış. onların onayı olmadan 
kısasın yerine getirilmesi uygun görül
memiştir. Maktulün yakınları bulunduğu 

sürece devlete infazı talep ya da katili af 
yetkisi tanınmaz. 

Hanefiler'e göre infaz hükmün tamam
layıcısı konumunda old uğundan karar 
sırasında aranan bütün şartlar kararın 
infazı sırasında da aranır. Ceza infazına 
başlanılabilmesi için devlet başkanı yahut 
onun yetkili kıldığı kimselerin hazır bulun
ması, suç ikrarla sabit olmuşsa infaz baş
layıncaya kadar suçlunun bu ikrarından 
vazgeçmemesi, zina suçu şahitlerle ispat 
edilmişse infazına şahitlerin aktif biçim
de katılması şarttır. Mesela recm cezasın
da şahitlerin hepsi veya bir kısmı infaza 
başlamaktan kaçın ır, ölür veya gaip olur
sa infaz düşer. Karşı görüşte olan fakih
ler de vardır (bk. RECM). Sanığın ikrarına 

dayalı olarak verilmiş cezalar henüz infaz 
edilmeden suçlunun ikrarından dönmesi 
Allah hakkının baskın olduğu had cezala
rında kabul edilir, ancak zina iftirası gibi 
kul hakkı bulunan suçlarda ilk ikrar bağ
layıcıdır. 

İslam hukukunda cezanın caydırıcılığı 
ve diğer insanlara ibret olması açısından 
bütün cezaların infazında alenilik ilkesi 
benimsenmiştir. Nitekim Kur'an'da zina 
suçunu işleyenler cezalandırılırken mü
minlerden bir grubun infaza şahit olma
sı istenmiştir (en-NO.r 24/2). Bu sebeple 
doktrinde bir suçun infazında asgari kaç 
kişinin bulunması gerektiği tartışılmış. 

farklı ceza türlerine göre bazı alt sayı tes
bitlerinden söz edilmiştir. 

Ceza hukukunun suç ve cezalara göre 
tedvin edildiği klasik dönem fıkıh litera
türünde her bir ceza türünün nasıl infaz 
edileceği ayrı ayrı ele alınır ve her cezal 
müeyyidenin infazı konusunda ayrıntı sa
yılabilecek açıklamalar yer alır. Ancak Hz. 
Peygamber'in sünnetinde ve fıkıh litera
türünde üzerinde ağırlıklı olarak d urulan 
husus, infazın tatbiki hususunda uyulma
sı gerekli insani ve hukuki esaslardır. Ha
dislerde cezalar uygulanırken en güzel 
şekilde uygulanması istenmiş, suçlunun 
insanlık onurunu ve genel insani duygu
ları ineitecek uygulamalar yasaklanmış. 
suçluya hakaret ve beddua edilmemesi, 
onun için Allah'tan bağış ve merhamet 
dilenmesi emredilmiştir. infaz sırasında 
herkese eşit davranılması, suçluya yargı 
kararında belirtilenden başka ya da onu 
aşan bir muamele yapılmaması, işkence 
türü şeylerden uzak durulması. suçluyu 
sadece verilen ceza! hüküm ölçüsünde ce
zalandırıp cezanın başkaca bedeni ve ru
hi hasar meydana getirmemesinin sağ
lanması. suçlunun hasta, akıl hastası, za
yıf, sarhoş . hamile veya süt emziriyor ol-


