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EKONOMİ VE AHLAK 80 

(Al-i İmran 3/130) 

َ لَعَلَُّكْم تُْفلُِّحوَن    َواتَّقُوا ّٰللاه
ٰبَٓوا اَْضعَافًا ُمَضاَعفَةًًۖ  يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا ََل تَأُْكلُوا الر ِّ

Ey Allah’a inanıp güvenenler! Değişmez özelliği kat kat katlanıp artma olan faizi yemeyin[*]; 

Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ki umduğunuza kavuşasınız. 

 

(Al-i İmran 3/131) 

ْلَكافِّ۪ريَن   دَّْت لِّ  َواتَّقُوا النَّاَر الَّ۪تَٓي اُعِّ
Kâfirler /ayetleri görmezlikte direnenler için hazırlanmış olan o ateşten kendinizi koruyun. 

 

Euzu billahi mineş-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 

Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz bu gündemin ismi, Ekonomi ve Ahlak. Hepinizin bildiği gibi 

Kuran’da Ekonomi ile ilgili ayetlerin temelinde iman ve Ahlak kavramları bulunmaktadır.  

Bunun için ekonomiyi sürekli ahlak ve iman ile birlikte anmak önemlidir. Meselenin bu 

yönünün Müslümanlar nezdinde zayıflaması çok ciddi ahlaki ve sosyal sorunlar üretmektedir.   

Arkadaşlar, Bakara suresinde ekonomi ile ilgili bulduğumuz ayetleri okuduk anlamaya ve 

anlatmaya çalıştık. Şimdi Allah nasip ederse Ali İmran suresinden devam ediyoruz. Ali İmran 

Suresi’nin 130. Ayeti de faiz ile alakalıdır. Bakara Suresinin dışında az sayıda faiz ile ilgili ayet 

bunlardan birisi de işte bu ayettir.  

Esteuzubillah, Bismillah. 

“Ey iman edenler, kat kat artırılan faizi yemeyin!.. Allah’ın sınırlarına dikkat edin, umulur ki 

böylece kurtuluşa erersiniz.” 

131. ayeti kerime: 

“Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının.” Bu ayet, Kur’an da bazı yerlerde tekrar eden 

ayetlerden bir tanesidir. Tabi önemli bir paradigmayı da ortaya koyan özelliğe sahip. Genellikle 

şöyle bir tartışmaya şahit olmuşluğunuz vardır: Müslümanlar cehenneme gidecekler mi, 

gitmeyecekler mi? Bu enteresan bir soru tabi ki. Genel kanaat, evet günahlarını eritinceye 

kadar cehenneme gidecekler sonra cennete geçecekler.  

Bu yargının Kur’an-ı Kerim’de bir kaynağı, dayanağı var mı? Soruları da tartışmanın bir parçası 

haline geliyor. İşte bu manadaki ayetler bu düşünceye dayanak olarak kabul edilebilir. Zira 

buradaki metinde Allah Teala cehennemin kafirler için hazırlandığını ifade ediyor. Evet 

cehennem kafirler için hazırlanmıştır ama kafirler için hazırlanmış olan cehenneme gitmemek 

konusunda dikkatli olun, diyor Allah Teala. Yani Müslümanlar için hazırlanmadı ama eğer siz 
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illa ısrar ederseniz gideceğiz diye o zaman gidersiniz, haberiniz olsun. Anlamına gelecek bir 

muhteva burada yerini almaktadır. Dikkat çeken nokta ise bu bölümde faizle ilgili ayetten 

sonra bu ayetin gelmiş olmasıdır. Yani zımnen şöyle denmektedir: Faizli işlemler yapmak, 

cehenneme gitmek için bir yol oluşturmak anlamına gelir.   

Arkadaşlar, bazı insanlar faiz konusunu sulandırmak için bu ayeti kerimede ki “kat kat faizi 

yeme” meselesini polemik konusu yapıyorlar. Yani bir kat olursa sorun yok, diyor bazıları.  

Bazıları da bu banka faizi şu oranlardadır, bunda sorun yok, diyebiliyorlar. Faiz sisteminin 

gereği olarak, her zaman katlanma yaşanır. Zamanından ödeme yapılmayan her faizli borç 

katlanmaya başlar. Bu katlanma ilgili orana göre olur. İlla kendi katı olmak zorunda değildir.  

Dolayısıyla meselenin püf noktası, faizli işlemlerin tamamının haram kabul edilmesi ve 

uygulamasından uzak durulmasıdır. Hükmü bu şekilde zihinlere tam olarak yerleştirmek 

gerekir. Ayetin bitiminde, Allah Teala yine kendi sınırlarına itina gösterilmesi noktasında 

uyarısını da yapıyor. Kurtuluşunuzda ancak bu şekilde olur, buyuruyor. Böylece meselenin 

önemi bir kez daha vurgulanıyor.  

Rabbim hepimize, hem bireysel olarak hassasiyetlerini yükselterek bu tür yanlışlardan 

kurtulmayı, hem de ümmet olarak bütün sosyoekonomik hayatımızda bu gibi sorunlardan uzak 

kalmayı nasip eylesin inşallah.  

 


