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Vaizi

Beyşehir

Yegane hayat ve hareket dini olan islam; insanın iki cihanda saadet ve selamete
ulaşmasını temin eden ilahi bir nizamdır. Çünkü islam Dini, rOhen sönenleri tutuşturan,
tutuşanları kemal ziyasiyle alevlendiren, duranları yürüten, yürüyenleri hızlandıran, rOhen ölü olanları canlandırıp kurtuluş yoluna sevkeden bir dindir. O din, nurlu yolunda
yürüyenlere, maddeten ve manen ilerlemeyi, yükselmeyi emreder.
Islam, toplumu ve fertleri ilerlemeye, yükselmeye ulaştıran çalışmayı dini emirleri
arasına almış, insanı sefaletin batağına iten tembelliği men'etmiştir. Cenab-ı Hak;

(1)
(2)

300

Nisa SOresi, Ayet: 29.
Ve't-Terhlb, Cilt: 2, Sahife: 17,
1324, Matbaa-i Amire.
Et-Terğlb

Yazarı:

Abdu'I-Azim

b. Abdu'I-Kavi,

"Hakikaten insan için kendi çalışlığından başkası yoktur. Hakikaten çalıştığını ileride
görecektir."a buyuruyor.
Bu emr-i ilahi, açık bir şekilde gösteriyor ki, insan için çalışmasının karşılığından
başka bir nasib yoktur. Dünyada da, ahirette de böyledir. Bu bir kanun-u ilahidir. insan,
sebepler ve vasıtalar alemi olan bu dünyadcı ne yaparsa, muhakkak onun karşılığını görecektir. Ahirette ise yaptığının hesabını verecektir.
Mücadele sahası olan bu dünyada, Allah'ın rızasına uygun bir şekilde çalışmak,
hem dünyası için, hem de ahireti için çabalamak Müslümanın en büyük vazifesidir. Müslüman, dünyevi saadeti için çalışırken, uhrevi selametini temin eden ibadetini asla ihmal
etmemelidir. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Müslümanların hayırlısını bir Hadisiyle şöy
le belirtiyorlar:
(kıyamet gününde, mizanda)
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Her ikisini birlikte alan (isabet edip, yürüten) dır (hayırlınız). Muhakkak dünya
ahirete beliiğdır ( ulaştırıcı vasıtadır). Ve insanların üzerine yük olmayınız."4.
değildir,
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"Hiç kimse, kendi el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir şey yemedi.
Nebisi Davud (A.S.) eliyle kazandığından (elinin emeğini) yerdi.''S buyuruluyor.
ber (S.A.V.) şöyle belirtiyor:

"Heli\1

rızık

aramak (kazanmak) her Müslüman

kadın

ve erkek üzerine

Allah'ın

farzdır."G,

Peygamberimiz (S.A.V.) in bu emirleri bize gösteriyor ki, çalışmak her Müslümanın
şiarı olmalıdır. Islam, başka dinler gibi insanın tek cephesine hitap etmez. Yalnız dünya
mutluluğunu değil, dareyn saadetini hedef olarak alır. Geçici olan dünya, kazanç sahnesidir. Ebedi alemdeki, saadet ve felaket istikametine giden vasıtanın bileti bu dünyiJ
istasyonunda elde edilir. Bunun içindir ki islam, ebedi alem olan ahiret için çalışmayı
emrederken, bir dar-ı mezraa olan dünyayı ihmal etmez. Dünyada, her iki hayat için kazanç yollarına başvurmayı, takat nisbetinde durmadan çalışmayı emreder. Dinimizde tembellik, hem günah, hem de zillettir. Bu hastalık,. insanı faziletten uzaklaştırır, diğer insanların sırtına yük olan ve onlara zarar veren· bir hale getirir. Hakiki Müslümanın en
büyük hasleti, insanlara yük olmak değil, onlara faydalı olmaktır. Cenab-ı Hak nasıl ki;
imtihan yeri olan dünyada biz kullarına, kendisine ibadet etmeyi, itaat ederek emirlerine
uymayı emir buyurmuşsa, dünya hayatı için de -ahireti unutmamak şartiyle- kazanç
yollarına sarılmayı, rızık kapılarını zorlamayı emretmiş, helal rızık elde etmenin yollarını

(3)
(4)

Necm SCıresi, Ayet: 39-40 ( Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, Cilt: 3, Baskı: 5).
Cilt: 2, Sahife: 115, H. 1321, Mısır.

Camiu's-Sağir (H€ıfız SüyOti),
Diğer bir Hadis-i Şerlfte;

Sahih-i Buhar! Muhtasarı Tecrid-i Sarlh Tercemesi, Cilt: 6, Sayfa: 442, 1939.
Hellll rızık kazanmanın her Müslümana (üzerine) farz olduğunu Cenab-ı Peygam(6) Camiu's-Sağir (Hafız Süyuti), Cilt: 2, Sahife 46, H. 1321, Mısır.

(5)
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göstermiştir. islam Dini, meşru olan bütün kazanç kapılarını insanlara açmış, insanın zararına

olan gayr-i meşrO yolları kapamıştır. Kazanç yollarının birincisi ve en mühimmi
ticarettir.
Ticaret; fayda temin etmek, kar elde etmek için yapılan alışveriştir. Diğer bir tarifle
ticaret; çeşitli maddelerin mübadelesi neticesinde kar sağlamak kasdiyle yapılan iştir.
Bu işle uğraşana "tacir" denir.
islam, ticareti helal rızkın kapılarından biri saymıştır. Helili kazanç, islam nazarında
bir ibadettir. Hz. Muhammed (S.A.V.) bir Hadis-i Şeriflerinde;

"Helal
günahları)

rızık

talebetme

mağfiret

olmuş

(kazanma) uğrunda yorulup da yatanlar, günahları (küçük
halde akşamlarlar (uykuya varırlar) ."7 buyuruyorlar.

olduğu

Helal rızık elde etmenin en mühim yolu olan ticarete, islam, büyük yer vermiştir.
Kerl"m'de ticareti meşru yollarla yapmaya insanı teşvik eden birçok Ilahi emirler
vardır. Mevzumuzun başına yazdığımız Ayet-i Kerimede Cenab-ı Hak;
Kur'an-ı

"Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını haram sebeplerle yemeyiniz. Meğer ki (o m"ilar) sizden karşılıklı bir rızadan (doğan) bir ticaret (malı) ola .. .''S buyuruyor.
Cenab-ı Hak bu Ayet-i Kerime ile ticaretin helili olduğunu ve bunun dışında Fahr-i

(Fahruddin) Razi'nin beyanı veçhile: "Faiz, kumar, gasb, sirkat, hıyanet, yalan yere şe
hadet ve yalan yeminle başkasının malını almak gibi meşrO olmayan bir sOretle bir mala sahip olmak haramdır." Toplumun intizamını temin eden, kişinin bütün haklarını himaye eden islam, gayr-i meşrO yolları kapamış, insan ve toplumun zararına olan her şe
yi men'etmiştir. Mesela islam; karşılıksız olarak para kazanmayı yani faizi haram kıl
mıştır. Bunun bizce bilinen üç sebebi vardır:
Para parayı doğurmaz. İş parayı doğurur. işsiz ve emeksiz kazanç haramdır 9 •
Faiz; karşılıksız ve emeksiz para kazanma yoludur ki haramdır. Çünkü mal, insanın
dünyalık ihtiyaçlarını temin etmek için Cenab-ı Hakk'ın kuluna bir nimetidir. Mal da,
can ve beden gibi insanın masOn olan haklarından olduğu için ona tecavüz edilemez.
Karşılıksız olarak gasb edilemez. Sahibinin kendi rızasiyle -mecbOriyet karşısında- ribayı alması faizin haram olmasına engel olamaz.
2. Faiz insanların faydasına olan ticareti felce uğratır. islami bir emir olan çalış
mayı iptal eder. Çünkü, para sahipleri, bedelsiz kolayca başkasının malını almağa alışın
ca külfetli olan ticarete, çalışma ve san'ata meyletmez. Ticarette bulunan, fazla kazançtan mahrum olur. Neticede servetler mahvolur. Bu hal her zaman görülmektedir. Ce1.

nab-ı

Allah;

"Allah ribanın bereketini tamamen giderir. Sadaka (sı verilen mal) ları ise artırır."lo
buyuruyor.
3. Faiz, insanlar arasında iyi olan karz-ı hasen (ödünç para alıp vermek) sOretiyle
vaki olan yardımiaşmayı kaldırır. Halbuki İslamiyette fertlerin birbirlerine yardımları
esastır. En mühim ahkam-ı şer'iyyedir.
(7)
(8)
(9)
(10)
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Camiu's-Sağir (Hafız

Süyuti), Ci lt: 2, Sahife: 142, Meymen Matbaası, Mısır, H. 1321.
Nisa SOresi, Ayet: 29.
İslam'da Sosyal Adalet, Seyyit Kutup, Cilt: 1, Sayfa: 165, A. Sait Matbaası, lst. 1962.
El-Bakara SOresi, Ayet: 276.

Islam'ın helal saydığı ticarete gelince; ticarette, insanların ihtiyaçlarını temin vardır.
Bir memleketin malını diğer memlekete götürmek, o beldenin malır.ı diğerine ulaştırmak,
insanın, cinsine hizmet ve yardımdır. insanlara yardım ise, islam'da bir ibadet ve inda'llahda makbOl olan bir harekettirll.

islam Dini, ticarete büyük ehemmiyet vermiş ve bu önemli ·işi Hz. Peygamber
(S.A.V.} bilfiil yaparak her iyi hususta olduğu gibi bu hususta da insanlığa nümOne-i
imtisal olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.} gençliğinde bizzat ticaret kervanlarını idare etmişler, çocukluklarından nübüvvetlerine kadar hayatlarının en
hararetli devresinde; en emin insan, en asil tüccar, en şerefli ve en yüksek ti'ıcir olarak
toplum hayatında derin tesirler bırakacak bir ticari ahlak mümessili olmuşlardır. Hz. Peygamber (S.A.V.) Risaletlerinden sonra emir buyurdukları kaideler, birçok Hadls-i ŞerH
ler, Sünnet-i Nebeviye ve Kur'fın-ı Kerim'in ilahi emirleri birlikte mütalaa edilip düşü
nulürse, islamiyetin iktisat ilminin felsefesini yapmakla kalmadığını, bizzat onu yaşayarak
ticari hayatın şartlarını ve faziletlerini de öğretmiştir1 2 •
islam'ın fazilet semasının birer yıldızları olan Ashab-ı Kirilm Hazretlerinin çoğu ticaretle meşgul oluyorlardı. Nitekim, islam için Mekke'den bütün servet ü samanlarını bı- _
rakarak Medine'ye hicret eden Ashab, orada Ensar'ın bütün mallarını kendilerine arz et ..
melerine rağmen onlar durmamışlar, hemen çalışmaya ve 1'icilrete sarılmışlardır. ResOluilah (S.A.V.} herbir Muhacir'i, bir Ensar'a kardeş yapmıştı. Sa'd b. Rebl'in kardeşliğine
Abdurrahman b. Avf isabet etmişti. Hz. Sa'd (R.A.) servetinin yarısını ona teklif etmişti.
Abdurrahman; islam'ın insanlar arasında kurduğu bu din kardeşliğinin bir tezahürü olan
bu teklife şu cevabı verdi:

bana

Kardeşim,

iyiliğine

yalnız çarşının

teşekkür ederim. Allah, bütün
yolunu göster, gerisini bana bırak.

malına

bereket

versın.

Sen

Hz. Sa'd, Abdurrahman (R.A.} ı Medine'nin Kaynuka çarşısına götürmüş, Abdurrahman; biraz yağ, peynir ve süt alarak alışverişe başlamıştı. Gündüzleri alıp satar, çalışır,
akşam olunca evine dönerdi. işinde doğru hareket eden bu büyük insan, ticaret hayatında muvaffak olmuş, kazancı artmıştı. Kısa bir zaman içinde Medine'nin sayılı servet
sahipleri arasına geçmiştil3.
Görülüyor ki, islam'ın bütün emirleri gibi ticareti de Cenab--ı Peygamber (S.A.V.)
hem emretmiş, hem de onu bilfiil yapmıştır. islam'ı tam yaşayan Ashab, islam'ın ticarete
verdiği önemi idrak ederek tek canlarıyla Medine'ye geldikleri halde, çalışmaya, ticarete
sarılarak malşetlerini temin etmişlerdir. Başkalarına yük olmadıkları gibi, yoksullara yardım ellerini uzatmışlar, canlariyle mailariyle islam'ı yaymaya koyulmuşlardır. Ashab-ı Kiram, bir yanda Kur'an-ı Kerim'in inen ayetlerini ezberliyor, yazıyor, Peygamber (S.A.V.) in
Hadls-i Şeriflerini zapt ediyor, diğer taraftan dünyanın çeşitli işleriyle meşgul oluyorlar,
ziraat, ticaret ve san'atla uğraşıyorlardı. iki dünyanın saadeti için durmadan çalışıyorlard;.
Hakiki Müslümana tembellik yakışır mı hiç? ..
En mühim kazanç yolu olan ticaretin, cemiyet hayatındaki ehemmiyeti büyüktür. Ticaret hayatı canlı olan bir millet, ilerlemeye, yükselip gelişmeye namzettir. Bir toplum,
yaptıklarını satamıyorsa, elde ettiği mahsOiü başka tarafa kazanç karşı.lığı aktaramıyorsa,
o toplumun iktisadi cephesinin çökmesi muhakkaktır. Bunun için kalkınmamızın temel
esaslarından birisi olan ticaretin üzerinde fazlaca durmalıyız. Her çeşit serveti bağrında
taşıyan yurdumuzun mahsullerini yerinde satmalı, dış pazarlara
sevketmeli, yeni yeni

( 11 }_ Ah ka m-ı Kur'aniye, Mehmet Vehbi, Sahife: 360, 3. Baskı, 1966.
(12) islam'da Ticari Ahlak, Yusuf inan, Sayfa: 32, Sinan Matbaası, 1964 istanbul.
{13} Hatemü'I-Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı {Medlne Devri), Osman Keskioğlu A. Himmet Berki, Sayfa: 207, Ankara 1960.
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imal ettiğimiz eşyayı munasıp piyasalara sürmeliyiz ki, ilerlememiz istenilen zaman içinde mümkün olabilsin. Yükselip kalkınmamız için hayati değer taşıyan bu mühim mes'elede islam'ın emirlerine uyduğumuz nisbette muvaffak olabiliriz. O, ilahi nizamın bu
hususta getirdiği ahlaki prensipleri, harfiyyen yerine getirdiğimiz an; ticaretimiz gelişe
cek, iktisadiyatımız canlanacak, ticari sahada yüklerimizi kızartıcı, Müslüman Türk Milletinin ahlak ve an'aneleri ile bağdaşmayan fenalıklar silinecektir. Ticaretimizi bir çıkma
za sürükleyen, hile, riba, sahtekarlık, yalancılık, dolandırıcılık ortadan kalkacak, hilesiz,
doğru, dürüst tacirin elindeki mala müşteri bulunacak, yabancı
piyasalarda Müslüman
Türk taeirinin sattığı mal, emniyetle herkes tarafından alınacaktır.
islam, her işte olduğu gibi ticarette de muvaffak olmanın şartının, çalışmak olduğu
nu beyan eder. Bununla birlikte ahlaklı olmayı, dürüst olmayı asla ihmal etmez. islam
Dini, ticaret ahlakına ehemmiyet vererek, istismara, h1leye ve ihtikara müsait olan ticari
ortamda ahlaksızlıkların önlenmesini temin etmiştir. Konumuzun başında zikrettiğimiz Hadis-i Şerifte Cenab-ı Peygamber (S.A.V.);
"Söz söylediği zaman yalan söylemeyen, kendisine emanet edildiği zaman hıyanet
etmeyen, söz verdiği zaman dönmeyen, malı alırken onu yermeyen, satarken onu öğme
yen, alacaklıyı kovmayan (iyi muamele eden), borçlulara güçlük göstermeyen tacirin
kazancı, en temiz kazançtır."14 buyuruyorlar.
Ticari ortamın hakimi olan tacirin sahip olması gereken vasıfları, islam açık bir şe
kilde belirtmiştir. Heir toplum ahlakının bir ölçüsüdür. Halk ile devlet, iyilikle kötülük,
faziletle rezilet arasında yer alan her münasebette tacirin bizzat veya dolayısiyle alakası
vardır. Ahiakan düşük taeirierin hayat bulduğu, barındığı ortam ergeç sukut etmeye
mahkumdur. Cemiyetin bekası tacirin şahsiyet ve karakteriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Tacirin ıslahı, ahiakın da ıslahıdır. Onun bozulması toplum ahlakının bozulmasını zarurl
kılar. islamiyetin tacir ve ticari ahlak üzerinde bu kadar ehemmiyetle durmasının sebebi,
işte bu ahlaki önemden ileri gelmektedir.
Islam'ın övdüğü tacir; doğru, cesur, azimli, sebatkar, sabırlı ve ihtiyatlı olandır. O

halde Müslüman tacir; yalancılıktan, dolandırıcılıktan, ihtikardan sakınmalıdır. Tacirin sahip olması gereken önemli vasıfların birkaçını islam'ın ışığında inceleyelim:
DOGRULUK: Her Müslümanın ilk vasfı, her tacirin en büyük hasleti doğruluktur.
Cenab-ı Hakk (C.C.) ın, Peygamberimiz (S.A.V.) e ve O'nun yüce şahsında biz Müs-

lümanlara ilahi emri:
"Emrolunduğun

bi'ne

veçhile

dosdoğru

hareket et."l 5 •

Bu Ayet-i Kerimenin tefslrinde ibn-i Abbas diyor ki: "Cenab-ı Hak, yalnız Habideğil, O'nunla beraber mü'minlere de istikameti emretmektedir."1 6 •

Ticaret hayatında doğruluk, bazı maddelerin bozulmaması için kullanılan tuz mesabesindedir. Doğruluktan yoksun olan ticaret sahası bozulur, kokar. Dinimiz doğruluğa

(14)
("15)
( 16)
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Et-Terğib Ve't-Terhib, Cilt: 2, Sahife: 17, Yazar: Abdu'I-Azim b. Abdu'l-Kavi, 1324,
Matbaa-i Amire, istanbul.
Hud SOresi, Ayet: 112.
Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, Cilt: 1, Sayfa: 342 d. not, H. B. Çantay, 5. Baskı,
1965 istanbul.

pek çok ehemmiyet

'vermiştir.

nin daima namazda Fatiha-i

Müslüman; özü sözü

Şerlfe'yi

doğru

olan

insandır.

Her mü'mi-

okurken,

"Bizi doğru yola ilet ya Rabbi.''l 7 diye Allah'a dua etmesi, hakiki Müslümanın gayesinin doğruluk olduğunu göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) bir Hadls-i

'~ ~

. ,~-ır,

.,. ,; '.. , ,.\,

t····~~..> ~~,

Şerifleri nde;
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"Bana sözün en sevimlisi,
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doğru olanıdır."lS

))

buyuruyorlar.

Doğruluk çok yönlüdür: Sözde doğruluk, işte doğruluk,
ölçüde doğruluk, hulasa
Müslüman için her sahada doğruluk ... Tacir için işinde, ölçü ve tartısında doğru olması
ayrı bir değer taşır. Tacirin doğruluk vasfını yitirmesi, cemiyet için ve hatta insanlık için
büyük bir felakettir. Biz, burada çok cepheli olan doğruluğun tacirle ilgili olanı üzerinde duracağız.

SÖZDE DOGRULUK: Faziletli insanın ölçüsü, söylediği sözlerin doğru olmasıdır. Yalancı, faziletten hiçbir zaman naslbini alamayan bir bedbahttır. islam doğru sözlülüğü,
Müslümanın

üstün

vasıflarından saymıştır.

"Onlar ki Allahu

Teala'nın

Diğer bir Ayet-i Ker1mede;

ahdine vefa ettiler,

misakı

hiçbir zaman

bozmadılar.''l9,
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"Ahitlerinize de vefa edin, zira ahitlerini bozanlar
Cenab-ı

Hak

doğru olmayı

"Artık murdarlıktan,

emrederek

mes'uldür."~o

buyuruluyor.

yalanı nehyetmiştir.

putlara ibadetten ve yalan sözden

kaçının."21,

Bu emr-i ilahi yalan söylemeyi puta tapmaktan sonra zikrederek, onun çok fena
haslet olduğunu belirtiyor. insanı kötülüklerin kucağına iten yalan kadar fena ne vardır
ki? .. Yalan kötülüklerin kaynağıdır. Cenab-ı Peygamber (S.A.V.), EbO Bekir (R.A.) den
mervl bir Hadls-i Şerlfte;

( 17)
( 18)
( 19)

(20)
(21)

Fatiha SOresi, Ayet: 6.
Sahlh-i Buhar! Muhtasarı Tecrld-i Sarlh Tercemesi, Cilt: 6, Sayfa: 128, Kamil Miras.
Ra'd SOresi, Ayet: 20.
isra SOresi, Ayet: 34.
El-Hac SOresi, Ayet: 30.
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"Bir kerre Nebl (S.A.V.) Ashab'a üç def'a;
- Büyük günahların en büyüğünü size bildireyim mi? buyurdu. Ashab;
- Evet ya Resula'llah, dediler. Resulu'llah;
- Allah'a şirktir, anaya babaya ezadır, buyurdu. (Sonra) dayanmakta iken
lup oturdu. Hemen;

iyi dinleyin, bir de yalan yere şahadettir, buyurdu. Resulu'llah bu sözü durma(O derece tekrarladı ki) hatta biz ona acıyarak keşke sussa diyoi·duk) ." 2 ~.

dan

doğru-

tekrarlıyordu.
Kur'an-ı

Kerim yalanı, men'ederken, Resulu'llah (S.A.V.) yalanı şirlden sonra zikrederken, Amıh'a inanan; ahirette, dünyada yaptığı her şeyin mükafai ve mücazihını göreceğine lman eden bir Müslüman nasıl yalana tevessül edebilir?
Hz. Peygamber (S.A.V.)

"Doğru

doğru

olan taeiri ne büyük müjde ile

ve emin (güvenilir) olan tacir; peygamberler,

sıddiklar

tebşir

ve

b~•yu:·uyorlar:

şehitlerle

aera-

berdir.''23.
Her
ölçü ve

Müslümanın
tartısında

da

hedefi, bu yüce mevki
doğru olmalıdır. Cenab-ı

olmalıdır.

doğru olduğu

Tacir sözünde

gibi

Hak;

"Öiçtüğünüz vakitte ölçeği tam yapın. Doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha hayır
lıdır;

hem

akıbeti

Başkalarını

Cenab-ı

i'tibariyle daha güzeldir.'' 24 buyuruyor.

aldatmak, insanlara

Hak eksik

tartıp

zararlı

olmak gerçek Müslümana

yakışmaz.

ölçeniere büyük ikap vadediyor:
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"Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ki, onlar insanlardan ölçelde aldık
zaman 1 (haklarını) tastamam alırlar. Onlara (insanlara) ölçekle, yahut tarfıyla verdikleri zaman eksiltenlerdir. Sahiden onlar (öldükten sonra) diriltileceklerini sanmıyorlar
mı? Büyük bir günde Alemierin Rabbı (olan Allah'ın hükmü) için insanların (kwbirlerinden) kalktığı günde? .."25.
ları

Ahirete inanan Müslüman tacir, bu tehdid-i ilahiyyenin karşısında nasıl eksik ölçüp
eksik tartabilir? Müslüman her zaman Cenab-ı Hakk'ın ilahi müşahedesi altında olduğu
nu aklından çıkarmamalıdır. Eksik ölçen, yanlış tartan tüccara verilen bu öğütlerden daha üstün öğüt ve tavsiye ne olabilir?
(22)
(23)
(24)
(25)
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Sahlh-i Buhar! Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, Cilt: 8, Sayfa: 81, Kamil Miras.
Et-Tae Li-Glmiu'I-Usul, Yazarı: Şeyh Mansur Ali, Cilt: 2, Sayfa: 197, Daru ihya Kutubu'I-Arabiyye, 1961, 3. Baskı.
isra SCıresi, Ayet: 35.
Mutaffifin Suresi, Ayet: 1-6.

Tüccarın

sahip olması gereken vasıflardan birisi teşebbüs azmi ve cesarettir. Büyük
dev müesseseler, müteşebbis azimli in-sanların eseridir. Azim ve cesaret sahibi olmayanların muvaffak olması güçtür. Peygamberimiz (S.A.V.) bir Hadls-i Şerlflerinde;

işler,
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"Korkak tacir mahrum, cesur tacir

rızıklanmıştır." 26

buyuruyor.

Tacir için muvaffakiyetin temel şartı, cesarettir. Bugünün Almanyası cesur iş adamlarının, müteşebbis zenginlerin eseridir. Bizim birçok maddi imkanlarımız müsait olduğu
halde, servet sahibi olan zenginlerimizin korkak oluşu ve müteşebbis olmayışı, her işi
devletten beklemenin bir adet haline gelişi, iktisadi ve sınai sahada geri kalışımızın
başlıca sebeplerinden biri ve en başta gelenidir. Şayet islam'ın yüce emirlerine tam
manasiyle kulak verseydik, zenginlerimiz bu ilahi ve Peygamberi emirleri kendilerine
rehber edinselerdi; ellerindeki sermayeyi cesaret ve azimle işletselerdi, henüz dağların
yamaçlarında kimsenin görmediği, vadllerin
derinliklerinde kimsenin el sürmediği mildenler işlenecek, iç ve dış piyasalara arzedilecekti.
Ticaret hayatımızda, Allah korkusundan yoksun olan taeirierin açtıkları rahne!er pek
büyüktür. Sahtekarlık ve dolandırıcılık, iç pazardan dış piyasaya kadar yayılmış, güven ve
itimat hayli sarsılmıştır. Bu çıkmazdan bizi islam'ın ticaret ahlakı ve Allah korkusu kurtarabilir.
islamiyet, ticaret hayatını felce uğratan karaborsayı, istifçiliği ve ihtikarı yasak etmiştir. Kur'an-ı Kerim ihtikar maksadiyle biriktirilen malın Cehennem ateşi gibi yakıcı
ve dağlayıcı olduğunu bildirerek gayr-i meşrO sebeplerden dolayı mal biriktirip piyasayı
dara düşürmenin haram olduğunu belirtmiştir .
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"O gün ki bunlar, üzerlerinden (yakılacak) Cehennem ateşinin içinde kızdırılacak da,
o kimselerin alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak, işte bu (denilecek), nefisleriniz için toplayıp sakladıklarınız. Artık saklayıp istif ettiğiniz bu nesneleri (n acısını
haydi) tadın."27 •
Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) de;

c!.{] ı ~SAYI ~ıj SfS\ ::.>iı ~~~~~ı~' ~.:".5~
olur.

"ihtikar eden kimse ne kötü kuldur. Eğer Allahu Teala fiyatları ucuzlatırsa mahzun
Eğer pahalandırırsa ferahlanır, memnun olur."28 buyuruyor.
Insanların muhtaç olduğu maddeleri fazla

para tutsun diyerek istifleyen, umOmun
olarak haram kazançla fahiş kar temin için cemiyete zarar veren kimse hakiki Müslüman değildir. Hakiki Müslüman: ResOiu'llah (S.A.V.) in;
menfaatına aykırı

(26)
(27)
(28)

Camiu's-Sağlr

(Hafız SüyOtl), Ci lt: 1, Sayfa: 116, Meymene Matbaası, Mısır 1321.
Et-Tevbe SOresi, Ayet: 35.
Et-Terğlb Ve't-Terhlb, Cilt: 2, Sayfa: 16, Abdu'I-Azlm, 1324, Amire Matbaası.
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"Müslüman;
Şerifini kendisine

Müslümanların
şaşmaz

elinden, dilinden selamet
bir düstur edinir.

bulduğu

kimsedir." 29 Hadls-i

her insanı büyük bir yeis ıçıne düşürmektedir;
adeta geçer akçe haline gelmiş, hilekar tacirin yaptığı fenalıklar Müslüman Türk Milletinin ahlak ve şerefiyle bağdaşmayacak hale gelmiştir.
Bundan dolayıdır ki, devletimizi milyonlarca zarara düşüren vergi ve döviz kaçakçılığı
yapan ahlaksız tacir, millet ve memleketi değil, kendi menfaatinden başkasını düşünemez
duruma gelmiştir.
Bugünkü ticaret alemimiz,

düşünen

yalancılık, dolandırıcılık, sahtekarlık

Bütün bu dertlerden bizi kurtaracak, her derdimize deva olacak ilaçların ilahi reçetesi, Kur'an-ı Kerlm'dir. O, öyle bir reçetedir ki, tanzim eden Cenab-ı Hak, tavsiye
eden, beşeriyete takdim eden Hz. Muhammed (S.A.V.) dir. Menba-ı ilahi olan böyle
bir deva, elbette ki beşeriyetin bütün dertlerine derman olacaktır. Ticareti ellerinde tutan
tacirlerimizin kalbierine Kur'an'ın şifa verici emirlerini yei-leştirmedikçe, her yerde ve
her zaman ilahi müşahedenin altında olduğunu ona idrak ettirmedikçe, Adalet-i ilahiyye'nin tecelllgahı olan ahirete inanma şuuruna ulaştırmadıkça, bu hususun tedavisi için
yaptığımız kanunlar, ortaya koyduğumuz zecrl tedbirler; ticari yolsuzlukların, dolandı
rıcılığın, ihtikarın önüne tam manasiyle geçemeyecektir. insanın ruhuna değil, dış görünüşüne hükmeden bu müeyyideler; kötülüğün kaynağı olan kalbe inemeyecek, orada
vicdan (lman) değil, nefis saltanat sürecektir.
Hülasa, islam Dini; helal rızık elde etme yollarının başında ticareti saymıştır. isYüce Peygamberi (S.A.V.) e, hangi rızık daha helaldir, diye sorulduğunda;

lam'ın
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"Kişinin

kendi eliyle

yaptığı

ı""

işi

(san'at ve

ziraatı)

ve içine yalan,

hıyanet karıştı

rılmayan alışveriştir." 30 cevabını, vermişlerdir.

Daima ilerlemeyi ve yükselmeyi emreden islamiyet; ticarete ehemmiyet verirken,
ve doğru olmayı, bu mesleğin esası saymıştır. Dolandırıcılığı, yalancılığı en büyük günah addetmiş, bu yolla kazanç elde edenin azab-ı ilahiyye'ye duçar olacağını beyan buyurmuştur. Ticari münasebetlerde Allah ve ResOiü'nün emirlerine riayet etmeyi,
her Müslümana emretmiştir. Hakiki Müslüman, islam'ın bütün emirlerini kendine şiar
edinen insandır. işte kurtuluş yolu ... Saadet yolu ... Yükselme yolu ... iSLAM!
ahlaklı

Ya Rabbe'l-Aiemln! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Alemierin Rabbı ve sahibi
Sen'sin. Alemiere rahmet olarak gönderdiğin Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) üzerine ve
bütün Peygamberlere salat ü selam olsun. Resulu'llah'ın yolunda yürüyen ve yürümüş
olan bütün ehl-i Imana sonsuz rahmet ve mağfiretler!..
Ya Rab! islam'ın nurlu yolunda yürüyerek ilahi rızana kavuşan, rahmet deryandan
doya doya naslbini almış olan kulların zümresine bizi ilhak buyur. Tacirlerimizin cümlesini ıslah et, onları hidayet yoluna ilet, her çeşit kötülüklerden uzaklaştır. Tidıretlerimize
bol ve hayırlı kazançlar ihsan et. Bizi islam'ın nurlu yolundan bir an bile ayırma, dualarımızı ka bOl et. Ya ilahe'l-Aiemlr. Amin.
(29)
(30)
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Et-Tae, Şeyh Mansur All, Cilt: 1, Sayfa: 27, 2. Baskı, Daru ihya-i Kütübü Arabiye,
1961.
Et-Terğlb Ve't-Terhlb, Abdullah Azim, Cilt: 2, Sayfa: 2, 1324 Hicrl, Amire Matbaası.

