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ا اَْكبَُر ِمنْ  ا اِثٌْم َك۪بیٌر َوَمنَافُِع ِللنَّاِسۘ َواِثُْمُھَمٓ  یَْسـ�لُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِرۜ قُْل ۪فیِھَمٓ

یَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَۙ نَْفِعِھَمۜا َویَْسـ�لُونََك  ُ لَُكُم اْالٰ  َماذَا یُْنِفقُوَنۜ قُِل اْلعَْفَوۜ َكٰذِلَك یُبَیُِّن �ّٰ

Sana içki ve uyuşturucu çeşitleri ile kumar çeşitlerini sorarlar. De ki ikisinde de insanlar için 
büyük zararlar ve bazı yararlar vardır. Her ikisinin de zararları yararlarından büyüktür. Hayra 
neyi harcayacaklarını da sorarlar. De ki: Artanı!. Allah, ayetlerini size böyle açıklar ki 
düşünesiniz. 
 

Kıymetli Arkadaşlar,  

Euzubillahimineş-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim 

Bugün Bakara suresi 219 ‘uncu ayet-i kerimesini okuyoruz. 

Sana içki ve kumardan soruyorlar diyor Allah Teala. Bu Kur’an-ı Kerim’de kullanılan bir 
üsluptur. Bazen gerçekten bu konuda soru sorulduğu için bu şekilde geliyor, bazen böyle 
sorulabilir, muhtemeldir bunun anlamı merak edilir gibi takdiri bir soru çerçevesinde bu 
üslup kullanılıyor. Burada içki ve kumar iki tane ilginç sorun hakkında hüküm soruluyor. 

De ki onların her ikisinde de çok büyük bir günah vardır. Allah Teala bunları büyük günah 
olarak değerlendiriyor. Tam ifade ile büyük günahtır ama insanlar için bir kısım faydalar da 
vardır. Ancak onların günahları faydalarından çok büyüktür. Bu ayet-i kerime, içkinin 
yasaklanma sürecindeki aşamalardan birisine tekabül etmektedir. Dolayısı ile bu konudaki 
hükmün son beyanı değildir. Bu konuda en son gelen ayette, ‘onlar şeytan işi birer pisliktir, 
onlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz!’ şeklinde nihai karar gelmiştir. Zihinlerinizde yanlış 
kalmasın diye bu açıklamayı da yapalım istedik. 

Ve bu büyük iki günahın işlendiği ayeti kerimenin içerisinde infak ile alakalı bir konu işleniyor. 
Ve senden infak konusunun muhteviyatını soruyorlar. Yani nasıl infak edelim, insanlara nasıl 
yardımcı olalım, bunun özelliği nedir, ne kadar yapmak lazım, hangi konularda yardım 
yapılabilir, infak sadece nakdi midir yoksa ayni de olur mu, insani midir, duygusal mıdır vb. 
tüm bunların hepsi ile alakalı bir soru özelliği taşıyor ve onların hepsine ilişkin bir cevap takdir 
ediliyor.  

Cevap da son derece kısa veriliyor. 

De ki o afv’dır. İnfaktan soruyorlar deki o afv’dır. 

Bu kelime, tabii ki bir kelime olarak geldiğine göre stratejik bir anlam ifade ediyor demektir. 
Tarihi süreç içerisinde birbiriyle bağlantılı ama genişletilerek kullanıldığına şahit oluyoruz.  
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Bu kelimeye, İhtiyaca göre şeklinde bir karşılık verilmiş, ihtiyaçtan fazlasının verilmesi 
şeklinde bir karşılık verilmiş, gereğine göre gereği kadar anlamında bir karşılık verilmiştir.   

Yani şu anlaşılıyor, bu infak konusunda dar anlamda, daraltıcı anlamında sınırlama yok, 
genişletici anlamda açılım var. Dolayısı ile bunun kapsamı da son derece geniştir. Her 
durumda, her şartta infak yapmak gibi bir imkan vardır ve infak yapmak konusu sadece 
zenginlerin meselesi değildir. Fakir insanlar da kendi pozisyonlarına uygun olarak infak 
yapabilirler. Bu bazen bir tebessüm şeklinde olabileceği gibi, bir insanı bir yoldan karşıya 
geçirmek, bir yaşlıya su getirmek, bir kişinin bakımı ile alakalı yardım da bulunmuş olmak 
infak kapsamına girebilir, büyük orduların donatımı ile alakalı büyük katkılar vermek de infak 
içerisine girer. İşte infakın böyle geniş bir yelpazesi olduğu anlaşılıyor. 

İşte böyle Allah size kendi ayetlerini anlatıyor ki, açıklıyor ki, umulur ki düşünürsünüz, diye bir 
ifade kullanmış. 

Şimdi arkadaşlar, bu ayette iki tane haram ile başlayıp infak ile bitmiş olmasının şöyle bir 
anlamı olabilir: Özellikle kumar oynayanlar, kumarlarında güya haktan yana tavır takınmak 
için kazanan, almış olduğu deveyi kesip fakirlere dağıtacak, filan gibi bazı uygulamalar 
yapıyorlardı. Bununla bu meseleyi meşrulaştırma yoluna giriyorlardı. Bunun hayır olduğunu 
ifade ediyorlar, yani biz kötü bir şey yapmıyoruz, iyi bir şey yapıyoruz anlamında bunu 
meşrulaştırıyorlardı.  

İçki ile alakalı da bir sürü felsefe vardır. Tabii ki fark ettiğiniz gibi ekonomik tarafı var bu 
meselelerin. Yani bir içkinin oluşturma süreçlerinde tarımsal faaliyetler var, tabii ki istihdam 
faaliyeti var. Sonrasında ticari faaliyetler var, var, var… Ama bu faydaları ekonomik anlamda 
bir fayda olduğu aşikardır. Ancak, Allah Teala bunların günahı faydasından çok fazladır, 
buyuruyor. Eğer siz faydalı olmak istiyorsanız, insanlara katkı vermek istiyorsanız, böyle yanlış 
işler ile değil, infak yaparak katkı verin, diyor. 

Teşekkür ediyorum 

 


