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(Bakara 2/278) 

ٰبٓوا اِْن ُكْنتُْم ُمْؤِم۪نینَ  َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّرِ  یَٓا اَیَُّھا الَّ۪ذیَن ٰاَمنُوا اتَّقُوا �ّٰ
Ey inanıp güvenenler! Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakının! Ona gerçekten güveniyorsanız, 
kalan faiz alacaklarınızdan vazgeçin! 
 
(Bakara 2/279) 

ُس اَْمَواِلُكْمۚ َال  ِ َوَرُسوِل۪ھۚ َواِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُؤ۫ فَِاْن لَْم تَْفعَلُوا فَأَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن �ّٰ
 تَْظِلُموَن َوَال تُْظلَُمونَ 

Eğer vazgeçmezseniz, Allah ve resulü tarafından açılmış bir savaşın içinde olduğunuzu bilin. 
Tövbe ederseniz /dönüş yaparsanız ana mallarınız sizindir; böylece ne haksızlık edersiniz ne de 
haksızlığa uğrarsınız. 

 

(Bakara 2/280) 

 فَنَِظَرةٌ اِٰلى َمْیَسَرةٍۜ َواَْن تََصدَّقُوا َخْیٌر لَُكْم اِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ َواِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ 
Borçlu darlık içindeyse rahata çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Alacağınızı sadakaya /zekâta 
saymanız, sizin için daha hayırlıdır. Bunu bir bilseydiniz! 

 

(Bakara 2/281) 

ِ ثُمَّ تَُوفّٰى ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُھْم َال یُْظلَُمونَ۟   َواتَّقُوا یَْوًما تُْرَجعُوَن ۪فیِھ اِلَى �ّٰ
Öyle bir günden çekinin ki o gün Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra herkese kazandığı 
tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır. 

 

Euzu billahi mineş-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Bugün Bakara suresi 278-279-280 ve 281’nci ayeti kerimelerini okuyacağız. Geçen hafta 
okuduğumuz ayetlerde, faiz ile ilgili ayetler vardı. Bu hafta gene faiz ile alakalı yani faiz yasağını 
ifade eden ayetlerin devamını okuyacağız.  

Esteuzübillah Bismillah, 

Bir ayet bu şekilde, şöyle buyuruyor Allah Teala: 
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“Ey iman edenler, Allah’ın sınırları konusunda çok dikkatli olun, duyarlı olan, muttaki insanlar 
olun. Faizden geriye kalanı terk edin. Eğer müminlerseniz.” 

Faizden geriye kalan demek, faiz yasağı yeni geldiği zaman ya daha sonra faiz yasağını yeni 
öğrendiğiniz zaman anlamına gelir. Buna muttali olduğunuz da faiz alacağınızdan derhal 
vazgeçin, demektir. Emirle muhatap olduğunuz andan itibaren artık faiz farkını almanız 
kesinlikle söz konusu değildir, eğer müminlerseniz. Sonundaki vurgu çok ağır bir vurgudur. 
Ayet başlarken “Ya eyyuhellezine amenu” diye başlıyor, sonra “in kuntum muminin” eğer 
müminlerseniz, diye bitiyor. O faizden arta kalanları terk edin, diyor Allah Teala. Yani ameli 
ekonomik bir meselede bu kadar imani vurgu yapma gereği görülmektedir. Bu uyarıyı çok çok 
ciddiye almak gerekir. Yani bu mesele tabii ki sıradan bir mesele değildir. Allah Teala’nın 
ekonomi konularını ne kadar fazla ciddiye aldığının birkaç örneğinden bir tanesi de bu faiz 
meselesidir ve başat konulardan bir tanesidir, başat yasaklarından bir tanesidir. 

“Eğer terk etmezseniz o geriye kalan kısmı, yani faizli işlemlere devam ederseniz, Allah’a ve 
Resulüne harp açmış olursunuz.” Bu da çok ağır bir benzetme, ağır bir ifade, sadece faizli işlem 
Allah’ın emrini duyduktan sonra terk edilmez ise Allah’a ve Resulüne karşı harp açmak, harbin 
içerisinde bulunmak anlamına gelebilecek bir benzetme yapıyor Allah Teala. Yani, insanların 
kendi aralarında yaptıkları parasal alışverişi, bir mal alışverişini faizli yaptıkları için, Allah Teala 
bu kadar büyük bir günah olarak karşılıyor. Demek ki bunun çok büyük bir zulüm tarafı var. Bu 
talimat bazılarının söylemeye çalıştığı gibi öyle sadece ahlaki bir tavsiyeden ibaret falan 
değildir. Bu kaziye-i muhkemdir. Fark ettiğiniz gibi Allah Teala’nın kesin emridir.   

“Eğer tövbe ederseniz, anapara sizindir.” Anaparayı da bu faize bulaşmıştır, falan filan diye bir 
telakkisi yok, dikkat edin. Anapara, faizi ayırdıktan sonra anaparanız sizin kendi paranızdır, 
tövbe ederseniz, anaparanızı kullanabilirsiniz.  

“Haksızlığa uğramayın, haksızlıkta yapmayın.” Allah Teala’nın kurduğu düzen budur 
arkadaşlar: haksızlığa uğramayın, haksızlıkta yapmayın. Böylece bu sistemi uygularsanız 
herhangi bir şekilde haksızlık, zulüm yapmamış olursunuz, diyor Allah Teala. 

“Borçlu zor durumdaysa kolaylaşıncaya kadar bekleyin. Ama eğer tasadduk ederseniz tabii ki 
bu sizin daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.” 

Çok genel bir tavsiye mahiyetinde gözüken bir talimat. İslam insanları arası ilişkilerde, istismara 
açık olmayan, gerçek zorunluluk durumlarında uygulanmak üzere böyle bir ahlaki yapıyı Allah 
Teala ifade ediyor. Borçlu zor durumda ise ona süre verin ve sanki bu zor durum devam 
ediyorsa ve içinden çıkamayacak hale gelmiş ise tasadduk etmeniz sizin için daha hayırlıdır, 
diyor, eğer bilirseniz. 

“Öyle bir gün konusunda dikkatli olun ki, her şey Allah’a dönecek” sizler, hepiniz, tamamınız, 
bütün bu işlemleri yapanlar, müsamaha gösterenler, göstermeyenler, faiz alanlar, vaz 
geçenler, tasadduk edenler vs, bütün bunların hepsi Allah’ın huzurunda bir araya gelecek. 
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“Sonra herkesin kazandığı kendisine tam olarak verilecek ve orada da herhangi bir haksızlık 
olmayacak.” 

Bu konu ancak, imanla yardımlaşma düşünesiyle icara edilebilecek bir uygulamadır. Yoksa 
veren kişinin kaybettim düşüncesi içinde olması durumunda işlemesi söz konusu olmaz.  

Bütün bunların hepsinin bir İslam öğretisi içinde yeri var. Zaten bir kısım ön şartlar koşarak 
bunları ifade ettiğimi hatırlatarak tekrarlıyayım. Bunlar gerçek, samimi ve istismara kapalı olan 
ortamlarda yaşatılabilecek ilişkilerdir ki Allah Teala, müminlerin böyle olmalarını istemektedir. 
Ondan sonra Allah Teala, bu dünyada bir şekilde bu fedakarlığı, bu güzelliği yapan insanlara 
öbür tarafta eksiksiz karşılığını verecektir, kimseyi de asla herhangi bir haksızlığa 
uğratmayacaktır.  

Rabbim hepimize kolaylıklar versin, borç yükü altında kimseyi ezdirmesin, borçlu olanlara da 
Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin, imkanı olanların da yardımcı olma duygularının coşmasını 
etsin. Hepimize daha güzel günler, daha huzurlu, İslami hassasiyette daha yoğun yaşanan 
zamanlar niyaz ederim. Allah hepinizden razı olsun. 

 


