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(Bakara 2/270 ) 

 َ ا اَْنفَْقتُْم ِمْن نَفَقٍَة اَْو نََذْرتُْم ِمْن نَْذٍر فَِانَّ �ّٰ  یَْعلَُمھُۜ َوَما ِللظَّاِل۪میَن ِمْن اَْنَصارٍ َوَمٓ
Ne tür bir harcama yapar veya nasıl bir adakta bulunursanız onu Allah bilir. Yanlış yapanların 
yardımcıları olmaz. 

(Bakara 2/271 ) 

ا ِھَيۚ َواِْن تُْخفُوَھا َوتُْؤتُوَھا  َدقَاِت فَنِِعمَّ اَء فَُھَو َخْیٌر لَُكْمۜ َویَُكفُِّر اِْن تُْبُدوا الصَّ اْلفُقََرٓ
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخ۪بیرٌ   َعْنُكْم ِمْن َسیِّـ�اتُِكْمۜ َو�ّٰ

Sadakaları açıkça verirseniz pek güzel olur! Fakirlere verirken gizlemeniz sizin için daha iyidir; 
bir kısım kötülüklerinizi örter. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir. 

(Bakara 2/272 ) 

اُءۜ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْیٍر فَِالَْنفُِسُكْمۜ َوَما  َ یَْھ۪دي َمْن یََشٓ لَْیَس َعلَْیَك ھُٰدیُھْم َوٰلِكنَّ �ّٰ
ِۜ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْیٍر یَُوفَّ   اِلَْیُكْم َواَْنتُْم َال تُْظلَُمونَ  تُْنِفقُوَن اِالَّ اْبتِغَٓاَء َوْجِھ �ّٰ

Yardım ettiğin kişileri doğru yola getirmek senin görevin değildir[*] ama Allah, gerekeni yapanı 
doğru yola getirir. Hayra yapacağınız her harcamanın faydası kendinizedir. Harcamayı, sırf 
Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapmalısınız. Hayra yapacağınız her harcamanın karşılığı 
size tam olarak verilir ve haksızlık görmezsiniz. 

 

Kıymetli Arkadaşlar, 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Bu akşam Allah nasip ederse, Bakara suresi 270. 271. 272. ayeti kerimeleri okuyacağız. 
Esteizubillah Bismillah, 270. ayeti kerimede şöyle buyuruyor Allah Teala; 
Bakara suresinin bu bölümünde infak ile ilgili ayeti kerimeler yoğunlaşmıştır. İnfak ile alakalı 
surelerin hemen arkasından faiz ile alakalı ayeti kerimeler gelir, onun arkasından da borçlanma 
ile alakalı ayeti kerimeler gelir. Bunların da kendi içerisinde bir bütünlüğü olduğu anlaşılıyor. 
İnsanların doğal olarak hayat içerisinde ihtiyaç hissettikleri; birbirleri ile yaptıkları alışverişin, 
birbirine yaptıkları ikramların nasıl olması gerektiğine ve nasıl olmamasına gerektiği ilişkin 
ilkeyi bünyesinde taşır. Dolayısı ile bu bölümde, infak ile alakalı ayeti kerimeler birkaç ders 
alacak şekilde aktarılır.  
“Diyor ki, infak adına ne yaparsanız, adak adına ne yaparsanız hiç şüphesiz ki Allah onu bilir. 
Ve zalimler için bir yardımcı yoktur.”  
Buradaki ifadeden anlaşıldığına göre, infakta hangi tür infak olursa olsun, sadece parasal ya da 
ekonomik tabanlı olması gerekmiyor. Ayni olarak da infaklar yapılabileceği gibi bizatihi insanlar 
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ile güzel ilişkiler kurmak, insanların bir kısım işlerini çözme konusundaki hayırlı yaklaşımlarda 
bulunmak,  hatta insanlarla güzel konuşmak dahi infak kabilinden kabul edileceği anlaşılıyor.  
 
Ayeti kerimenin böyle bitmesi enteresandır. Adaktan bahsedip Allah Teala’nın bunu bildiğini 
ifade ettiği metnin sonuna ‘zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur’ ifadesini yerleştirmiştir. Böylece 
infak uygulamasını ve adak taahhüdünü yerine getirmeyen insanların bir zulüm içerisinde, bir 
haksızlık içerisinde olduklarına ilişkin çok önemli bir vurgu yapmaktadır. Adak kişinin kendi 
üzerine bağladığı bir ödeme çeşididir ve artık fakirlerin hakkı haline dönüşmüştür. Bunu 
yapmamak bir zulümdür. İnsanların mallarında fakirlerin hakkı vardır, bunu infakla, zekatla, 
sadakayla yerine getirmemek bir zulümdür ve zalimler de yardımcı bulamayacaklardır. 
 
271. ayeti kerimede de şöyle bir devam durumu var: 
“Eğer diyor Allah Teala, sadakalarınızı, açıktan verirseniz, bu güzeldir. Eğer onu gizleyip 
fakirlere verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Bu yüzden Allah sizin günahlarından bir kısmını 
örter.” Niçin örter? Fakire verilen infakı gizli vermeniz dolayısıyla. Siz onların utanmasına, 
çekinmesine, tedirgin olmalarına sebep olacak bir uygulama ile gizli bir şekilde bu infakınızı 
yapıyorsunuz, sadakanızı veriyorsunuz, Allah da sizin bu davranışlarınız dolayısı ile bir kısım 
günahlarınızı görmezden geliyor. Bu çok enteresan bir korelasyon. 
“Hiç şüphesiz ki, Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” 
 
272. ayeti kerime: 
“Onların hidayetleri senin üzerine değildir”, Allah Resulüne hitaben, tabii ki doğal olarak tüm 
inşalara hitaben, yani insanlar bir başkasına hidayet veremezler, hidayete vesile olabilirler ama 
hidayet veremezler, hidayet verme işi Allah’a aittir. 
“Lakin dileyene Allah hidayet verir. Hayır adına ne infak ederseniz o sizin içindir,” kendiniz 
içindir yani böyle davranarak Allah’a bir yardım yapmış olmuyorsunuz, başkasına yapmış 
olduğunuz yardımda aslında kendiniz içindir, diyor Allah Teala, sizi koruyacaktır, size katkı 
sağlayacaktır, 
“Ve bu infakı onlar sadece ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yaparlar,” başkada bir 
düşünceleri yoktur. 
“Ve hayır adına ne yaparsanız hiç şüphesiz ki onu tam olarak geriye alırsınız, bu konuda da 
herhangi bir haksızlığa uğramazsınız,” diyor Allah Teala.  
 
Bu geriye alışı sadece ahirete ilişkin bir sevap gibi düşünmemek gerekir. Bu dünyada da Allah 
Teala yapılan infakların karşılığını kat kat vereceğini ifade ediyor.  
Rabbim hepimizin özellikle bu güzel günlerde yaptığımız ibadetleri, infakı, zekatı, sadakayı da 
kabul buyursun. 
 
Teşekkür ederim. 
 


