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Muhterem Müslümanlar! 
İslam, faizin her türünü kesin olarak haram 

kılmıştır. Faizli işlemleri en büyük günahlardan 
saymıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz, hutbemin 
başında okuduğum ayet-i kerimede müminleri 
şöyle uyarmaktadır: “Ey iman edenler! Kat kat 
arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı 
gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.”i  

Değerli Müminler! 
Allah’ın bütün emir ve yasakları kullarının 

iyiliği içindir. Onların dünyada huzurlu, ahirette 
mutlu olmalarına yöneliktir. İslam’ın faizi haram 
kılmasında da hem birey hem de toplum açısından 
birçok hikmet vardır.  

Faiz, yalnızca malın değil, aynı zamanda 
ömrün de bereketini azaltır. Faiz yüzünden ortaya 
çıkan nice iflaslar, intiharlar, dağılan aileler, heba 
olan hayatlar vardır. 

Aziz Müslümanlar! 
Faize bulaşan kişi emeksiz ve kolay yoldan 

kazanç elde ettiğini zannetse de aslında 
kaybetmeye mahkûmdur. Nitekim Cenâb-ı Hak, 
“Allah, faizle elde edilen malı mahveder, zekâtı ve 
sadakası verilen malı ise artırır” ii  buyurmak 
suretiyle bu gerçeğe işaret etmiştir. Zira zekât ve 

 
i Âl-i İmrân, 3/130. 

ii Bakara, 2/276. 

iii İbn Mâce, Ticâret, 58.  

sadaka verenin malı bereketlenip artar. Servetinden 
hayır görür. Kalbi huzurla, amel defteri sevapla 
dolar. Faiz ise servetin bereketini ortadan kaldırır. 
Sahibine günahtan başka kazanç sağlamaz. Hem 
maddî hem de manevî anlamda iflasını hazırlar. 
Allah Resûlü (s.a.s) faizin eninde sonunda sahibine 
kaybettireceğini şöyle ifade etmiştir: “Faiz yoluyla 
mal çoğaltan hiç kimse, malının hayrını göremez.”iii 

Değerli Müslümanlar! 
Dinimizin bütün ikazlarına rağmen faizi terk 

etmeyenlerin karşılaşacağı hüsran, Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle haber verilir: “Faiz yiyenler, 
kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı 
gibi kalkarlar. Bu, onların ‘Alışveriş de faiz gibidir’ 
demelerinden dolayıdır…”iv  

O halde, tarih boyunca ekonomik hayatın en 
büyük sömürü ve zulüm araçlarından biri olan faiz 
felaketinden uzak duralım. Faizle elde edilen 
maldan hayır gelmeyeceğinin idrakinde olalım. Şu 
geçici dünya hayatımızda daha çok kazanmaktan 
ziyade, helalinden kazanıp helal yolda harcamaya 
gayret edelim. Mahşer günü, malımızı nereden 
kazanıp nereye harcadığımızın hesabını vermeden 
Allah’ın huzurundan ayrılamayacağımızı asla 
unutmayalım. Hutbemi Rabbimizin şu uyarısıyla 
bitiriyorum: “Ey iman edenler! Allah'tan korkun. 
Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz 
alacaklarınızı terk edin. Eğer böyle yapmazsanız, 
Allah ve Resûlü tarafından faizcilere karşı açılan 
savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip 
vazgeçerseniz, anaparanız sizindir; ne haksızlık 
etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.”v 

iv Bakara, 2/275. 

v Bakara, 2/278, 279. 


