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(Bakara 2/273 ) 

ِ َال یَْستَ۪طیعُوَن َضْربًا فِي اْالَْرِضۘ یَْحَسبُُھُم  اِء الَّ۪ذیَن اُْحِصُروا ۪في َس۪بیِل �ّٰ ِلْلفُقََرٓ
تَْعِرفُُھْم بِ۪سیٰمیُھْمۚ َال یَْسـ�لُوَن النَّاَس اِْلَحافًۜا َوَما تُْنِفقُوا ِمْن اْلَجاِھُل اَْغنِیَٓاَء ِمَن التَّعَفُِّفۚ 

َ بِ۪ھ َع۪لیمٌ۟   َخْیٍر فَِانَّ �ّٰ
Yardımı özellikle, bütün vaktini Allah yoluna adayan ihtiyaç sahiplerine yapın. Onlar dışarda 
dolaşıp çalışamazlar. Onurlu oldukları için de durumlarını bilmeyen onları zengin sanır. Onları 
yüzlerinden tanırsın. Kimseden ısrarla bir şey istemezler. Hayra yaptığınız her harcamayı bilen 
Allah’tır. 
 
(Bakara 2/274 ) 

ا َوَعَال  نِیَةً فَلَُھْم اَْجُرُھْم ِعْنَد َربِِّھْمۚ َوَال َخْوٌف اَلَّ۪ذیَن یُْنِفقُوَن اَْمَوالَُھْم بِالَّْیِل َوالنََّھاِر ِسر�
 َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُونَ 

Mallarını gece gündüz, gizlice ve açıktan hayra harcayanların ödülü, Rableri /Sahipleri 
katındadır. Onların üzerinde bir korku olmaz, üzüntü de çekmezler. 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Euzu billahi mineş-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 

Bakara suresi’nin 273 ve 274’üncü ayeti kerimelerini okuyoruz arkadaşlar, 

Faiz konusunu yoğun olarak işleyen ayet-i kerimelere gelmeden önceki infak ile ilgili Bakara 
suresindeki son ayeti kerimeler bunlar. Kur’an-ı Kerim’in dizilişinde de böyle bir ilginç düzen 
de var. Bakara suresinde önce yoğun bir şekilde İnfak ayetleri ardından faiz ile ilgili ayetler 
arkasından da borçlanma ile alakalı ayet-i kerimeler gelmektedir. Bu diziliş kendi içerisinde 
anlamlı bir muhtevayı taşımaktadır. Yardımlaşma, borçlanma ve borç üzerinden ekonomi 
üretme gibi merkez konuların bir arda işlendiği bir bölüm anlamına gelmektedir.  

273’üncü ayeti kerime şu şekilde arkadaşlar. 

“Yine bu yardımlar, infaklar, kendini Allah yoluna vakfetmiş etmiş olan fakirler için, bunlar 
kendilerini Allah yoluna vakfettikleri için yeryüzünde herhangi bir iş yapmaya, hayır faaliyeti 
yapmaya güç yettiremiyorlar” yani tamamıyla kendilerini bu yola vakfetmiş insanlardan fakir 
olanlar içindir. “Bu insanların iffetli tutumları dolayısıyla cahiller onları zengin zannederler,” 
bu çok derinlikli bir tanımlamadır. Gayet tabii ki özel bir kısım kişileri kastediyor. Hiç şüphesiz 
Hz. Peygamber döneminde tarif edilen bu özel insanlar aynı zamanda tüm zamanlarda da 
olabilir mesajı veriliyor.  Bazı insanlar o kadar yoğun bir şekilde Allah rızası için çaba ve  
gayret içinde olurlar ki, bu meşguliyetleri dolayısıyla kazanç elde edemezler. Dolayısıyla 
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fakirleşirler ve kimseye de herhangi bir şey söylemezler, bir talepte bulunmazlar. Bunun için 
cahiller onları bu iffetli tutumları dolayısıyla zengin zannederler.  

“Sen onları simalarından tanırsın,” bu da Resulullah Efendimize hitaben dikkat çekici uyarı. 
Sen onları simalarından tanırsın. Hz. Peygamberin o insanları tanıyabileceği, tanıması 
gerektiği ifade ediliyor.  

Böyle konularda benim hep dikkatimi çeken bir nokta vardı arkadaşlar. 

Burada, Allah Teala, Müslüman topluma bir kısım ihtiyaç sahibi insanların durumlarıyla ilgili, 
cahillerin anlayamayacağı bir tanım yapıyor. Çok incelikli bir tanım. İşte Müslüman insanlar 
bu kadar dikkatli olmalı ve etraflarındaki insanların durumlarını beyan etmedikleri halde fark 
etmeliler, denmek istenmektedir.   

Ayetin devamında gelen ifade, “Hayır adına ne infak ederseniz Allah onu bilir” şeklindedir. Bu 
da infakın sadece parasal olmadığı ortaya koymaktadır.  

Hayır adına yapılacak her harcama, her tutum, her davranış Allah tarafından bilinir, dolayısı 
ile bütün güzel davranışlar, bütün yardımlar, bütün destekler buna psikolojik destekler de 
dahil olabilir, ayni destekler infak olur, demektir. Tabii ki parasal anlamdaki infakı devre dışı 
bırakmak anlamında bir mesajdan bahsetmiyoruz. Tam aksine kapsamın ne kadar geniş 
olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. 

“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık harcayanların karşılıkları, o harcamaların bedelleri 
Rableri katındadır. Onlar, onlar için herhangi bir korku, hüzün söz konusu değildir. Korku ve 
hüzün çok insani duygular biliyorsunuz. Yani yaptığım işler boşa gider mi, bundan endişe 
ederim, bunun karşılığı alınmaz mı, bundan korkarım, bu yerine ulaşmış mıdır, bundan 
korkarım endişe ederim, diye düşünebilir insan. Allah Teala diyor ki böyle bir korku ve 
endişeye hiç mahal yoktur. Bu tarz harcamaların karşılığını ben veririm. Kim Allah için böyle 
bir İnfak anlayışı içerisindeyse, Allah Teala mutlaka onların karşılığını mutlaka verecektir. 

Rabbim hepimize duyarlıklı, hassas gönüllü, hassas bakışlı müminler olma özelliğini nasip 
etsin. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. 


