
1 
 

ASRİAD TOPLANTILARI 
EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ 

25 Mayıs 2021 
EKONOMİ VE AHLAK 77 

(Bakara 2/275 ) 

ٰبوا َال یَقُوُموَن اِالَّ َكَما یَقُوُم الَّ۪ذي یَتََخبَُّطھُ الشَّْیَطاُن ِمَن اْلَمّسِۜ ٰذِلكَ   اَلَّ۪ذیَن یَأُْكلُوَن الّرِ
اَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن بِاَنَُّھْم قَالُٓوا اِنََّما  ٰبوۜا فََمْن َجٓ َم الّرِ ُ اْلبَْیَع َوَحرَّ ٰبوۢا َواََحلَّ �ّٰ اْلبَْیُع ِمثُْل الّرِ

ِۜ َوَمْن َعاَد فَاُ۬وٰلٓئَِك اَْصَحاُب النَّاِرۚ ُھْم ۪فیَھا  َربِّ۪ھ فَاْنتَٰھى فَلَھُ َما َسلََفۜ َواَْمُرهُٓ اِلَى �ّٰ
 َخاِلُدونَ 

Faiz yiyenlerin duruşu, şeytanın kandırıp aklını çeldiği kimselerin duruşundan farklı değildir. Bu 
onların: “Alım-satım, tıpkı faizli işlem gibidir” demeleri sebebiyledir. Halbuki Allah, alım-satımı 
helâl, faizli işlemi haram kılmıştır. Kime Rabbinden /Sahibinden bir öğüt ulaşır da faizi bırakırsa, 
önceden aldıkları kendine kalır. Onun işi Allah’a aittir. Kim de devam ederse, onlar o ateşin 
ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır. 

 

(Bakara 2/276) 

ُ َال  َدقَاِتۜ َو�ّٰ ٰبوا َویُْربِي الصَّ ُ الّرِ  یُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر اَ۪ثیمٍ یَْمَحُق �ّٰ
Allah, faiz gelirinin bereketini giderir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah, gerçekleri görmezlikte 
direnip duran, günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. 

 

(Bakara 2/277) 

ٰكوةَ لَُھْم اَْجُرُھْم ِعْنَد َربِّھِ  ٰلوةَ َوٰاتَُوا الزَّ اِلَحاِت َواَقَاُموا الصَّ ْمۚ اِنَّ الَّ۪ذیَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 َوَال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم یَْحَزنُونَ 

İnanıp güvenen, iyi işler yapan, namazı düzgün ve sürekli kılan ve zekâtı verenlerin ödülleri, 
Rableri /Sahipleri katındadır. Onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü çekerler. 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim 

Bugün Bakara suresi 275, 276, 277’nci ayetleri okuyoruz. Bu ayetler geçen hafta da söylediğim 
gibi, Bakara suresinde ki faiz ile ilgili, faiz yasağı ile ilgili ayetlerdir. İnfak ile ilgili birçok ayet-i 
kerimenin de bir arada olduğu o ayetlerden sonra faiz ile ilgili ayetler geldi. Faiz den sonra da 
borçlanma ile ilgili ayet-i kerimeler gelecek. Bu düzenin kendi içerisinde bir anlamı, bir mantığı 
var.  

Şöyle buyuruyor Allah Teala; “O faiz yiyenler, yerlerinden şeytanın dokunuşu dışında bir dokunuşa 
kalkmazlar.” Onların hareketi, söylemi, şeytani bir dokunuşla oluşmuştur.  

Şeytani dokunuşun gerekçesi şöyle izah ediliyor: “Onlar diyorlar ki, alışveriş de faiz gibidir.” 
Böylece alışveriş de faiz gibidir dedikleri için şeytanın çarptığı bir insan gibi yerlerinden kalkarlar. 
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Şeytani bir çarpılmışlığa uğrarlar, diyor. Bu izah şeytani çarpılmışlığa uğramış olmanın gerekçesini 
bir zihniyet sorunu olarak ortaya koymuş oluyor, Allah Teala.  

Ama Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Çok net bir ifade. Allah alışverişi helal, faizi haram 
kılmıştır. Siz öyle söylüyorsunuz ama bunun geçerliliği yok, bu kabul edilebilir bir anlayış, bir 
yaklaşım değildir, diyor Allah Teala. 

“Rabbinden gelen bu öğüt kime ulaşırsa artık bu işe son versin. Onun işi artık Allah’a kalmıştır. 
Ama kim tekrar faiz uygulamasına dönerse, faizli işlemlere dönerse, işte onlar cehennem 
ashabıdır,” diyor Allah Teala ve üstelik orada ebedi olarak kalır. 

Konuyu çok net bir şekilde ve ekonomik karşılıkları ile pekiştiren 276’ncı ayeti kerimede şöyle 
diyor, Allah Teala: 

“Faiz mahveder, sadakalar ise arttırır.” Burada biraz ironik bir kavram kullanıyor, Allah Teala. 
“Ribâ” kelimesinin bir versiyonunu kullanıyor yani siz ribâ’nın arttırdığını düşünüyorsunuz hayır 
sadakalar arttırır, faiz yani ribâ da mahveder, perişan eder diyor. 

“Ve Allah da hiçbir inkarcı ve günahkarı sevmez.” 

Bu çok açık ve çok kısa bir ifade “faiz mahveder, sadakalar arttırır”. 

Bu, İslam Ekonomisinin en temel meselelerinden bir tanesidir. Bu konuyu da diğer meseleler gibi, 
ekonomik sistemlere mukayeseli olarak işlemeye, incelemeye devam ediyoruz ve faizsiz bir 
ekonomik yapının aslında nasıl arttırıcı, nasıl daha fazla huzur verici ve daha büyük bir ekonomik 
dengeyi oluşturucu özelliklerinin olduğu konusundaki irdelemelerimiz, çalışmalarımız da devam 
ediyor. Üstelik bu konu en başat meselelerden bir tanesidir. 

277’nci ayette de şöyle buyuruyor Allah Teala: 

“O iman eden ve salih amel işleyenler, (kaliteli iş yapanlar), namazlarını ikame edip, zekatlarını 
verenler, onların ecirleri Rableri katındadır. Onlar için bir korku da hüzün de yoktur.” 

Bu ayetten sonra tekrar faiz konusunu işleyen ayeti kerimelere sıra gelecek. Bu şekilde araya 
böyle bir cümle konmuş olmasının anlamı, aslında Müslüman olmayı, gerçek anlamda iman 
etmeyi ve ameli salih işleyerek faizden uzak kalıp namazın ikamesini, zekatın ifasını yerine 
getirmeyi gerçekleştiren insanlar ile ilgili özel bir iltifat, özel bir ikram için olduğu anlaşılıyor. Aynı 
zamanda onlar için herhangi bir hüzne, herhangi bir korkuya yer olmayacağına dair de bir garanti 
vermiş oluyor, Allah Teala. 

Rabbim inşallah bizlere bu sistemi ikame yolunda önemli mesafeler alan insanlardan olmayı nasip 
eder. Müslümanlar eğer yeryüzünde, faiz düzenini gerçekten kendi hayatlarında ortadan 
kaldırmaz ise ve yerlerine inançlarına uygun bir sistem inşa etmezlerse huzuru yakalama şansları 
olmayacak. Aynı zamanda gerçek anlamda düzgün bir kulluğu ikame etme şansları da olmayacak. 
Rabbim bizlere bunu nasip etsin, bu yolda olmayı bize nasip etsin en azından, teşekkür ederim. 

Amin.  

 


