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RUHARI'NİN SAHİHİND.EKİ BAZI RİV AVETLERDE VE BAB
BAŞLIKLARINDA RIZIK VE İKTİSAT

Doç. Dr. Ahmet

ÇOŞKUN*

Bizden önceki tebliğ sahiplerinin, hayatını ve eserlerini anlattıkları, büyük
Türk bilgini ve muhaddisi İmam Buhar! (V. 256/870) nin, hayatm çeşitli problemlerine karşı bakış açısının nasıl olduğunu öğrenmek ve tesbit etmek, hem islam
toplumları, hem de islamı ilimler açısından çok önemli olacaktır. Kur'an'dan sonra,
İslam teşriinin ikinci kaynağı kabul edilen sünnetin, en güvenilir ve ilk
mecmualarından sayılan bir eseri, yüzbinlerce hadis arasından seçen, tertib eden,
düzenleyen bir musannitin, bu tertib ve tasnif esnasında, sadece bab ve paragraf
başlığı koymakla yetinmeyip( ı), bazı esaslar dahilinde "pek çok şahsi görüşlerini"
nasıl belirtmiş olduğunu da anlayabiliriz(2).
Gerçekten Buhad'yi hadis alimlerinin en büyüğü yapan yüksek meziyeti, sahIllindeki "bab" başlıklandır. BuharL hadisleri çok şumullü bir tasnif ve tertip içerisinde bablanı yerleştirilmiştir. Bunu yaparken, fıkhl incelikleri büyük bir titizlikle
gözönünde bulundunnuştur. Hadisler, yalnız başlarına, elbette birhüküm ifade eder.
Ancak Buhar! hadislerin sadece bu yönleriyle alınmasını kan gönnemiş ve bir bakıma, onların hayatta muhtelif meseleler bakımından ve çeşitli noktai nazariardan getirdikleri hükümleri işaret elmek ihtiyacını duymuştur. Bu metod, hadis metinlerinin
islan1i' hayatın, İslami düşüncenin ve imanla ilgili bilgilerin hangisiyle ve ne kadar ilgili olduğu gibi hususlarda, araştıncılarm dikkatlerine yeni ufuklar açmıştır.
Küçük bir makale hazırlayan kimse bile, bir pHln ve program yaparken, yüzbinlerce hadisten seçilmiş bir eseri, tasnif ve tertib eden İmam Bullan'nin sadece nakilcilik yaptığını düşünmek ilmi bir düşünce olmasa gerektir. İmam Buhaıi'nin, rivayet ettiği hadislerde, Goldziher'in de belirttiği gibi, mufassai neticeyi, başlıklar yolu
ile. nasıl elde ettiğini göm1ekteyizcJ). Ancak, bunu Goldziher'in anladığı şekilde "kasıtlı bir istidlal"(4) olarak değiLlsHim i bir içtihad olarak değerlendiriyoruz. Biz, imam
Buharl'nin sahillindeki bu bab başlıklarından hareketle ve bazı rivayetlerinden de
faydalanarak rızık ve iktisat hakkındaki düşüncelerini tesbit etmeye geçmeden önce,
onun bab başlıklarının önemi hakkında bir kaç söz etmek istiyoruz. İmam Bullari'nin
sahihinin, diğer hadis mecmualan karşısında bir çok üstün vasınan ve meziyetleri
vardır. Bunlardan birisi de bab başlıklarının seçimi ve tertibidir. Bu konu bir çok
miiellifin ve şiirihin dikkatlerini celbetmiştir. Buhar! şarihlerinin, konuyla ilgili de-

• Erciyes Üniv. İlahiyat Fal\ültesi, Öğretim Üyesi.
1. !n gaz Goldziher, Zahiri! er. Tre. Ci hat Tunç. Ankara, 19R l, 87.
'"l
a.g.e. 87.
3. a.g.e. 87.
4. a.g.e. 87.
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ğerli açıklamalarının yanında,

bir çok müstakil

ça 1 ;şmalar yapılmış olması

bundan-

dır(5).

Buhar! bab başlıklarını belirtirken belli bir kalıp kullanmamıştır. Bazan bir hadisin tlimünü, bazan yansını almış(6), bazan bir ayet-i kerimenin tamamını, bazan yarısını bab başlığı olarak tesbit etıniştirc? ). Bu suretle o, hadislerle mana bakımından
mutabakat teşkil eden başlıklar koymuş olmaktadır(8). O, sahabi ve tabiinin sözlerini
bab başlığı yaptığı gibi(9), bir grubun \'Cya bir mczhebin görüşlerini de. bab başlığı
olarak kullandığı olmuştur( 10). Bazı yerde. kendi şartlarına uymayan bir hadisi bab
.başlığı yapmış, altına ise, kendi şartlarını taşıyan hadisi nakletmiştir(İ 1). Bazan bır
hlikmün ilk konduğu, bir olayın ilk zuhurunu izah eden başlıkları(l2) kullanmıştır.
Hadislerin zahirinden anlaşılınayan bazı başlıkları, hadislerin başına koyan
Buharf, bazan bab başlığı koymuş. altına ise konu ile ilgili sadece ayetleri nakletmiş
tir(13). Bundan, kendi şartlarını taşıyan hadis bulamadığım. fakat konu ile ilgili ayetleri naklettiğini anlıyoruz. Diğer taraftan, bazan bab başlığı verip, altında ne bir ayet,
ne de hadis nakletmediğini de görüyonız(14).
Buharl'nin sahihi ilc ilgili bu
sonra konuya girebiliriz.

a-

çalışmalannllZa ışık

tutan bu tesbitlerimizden

Rızık-İktisat Münasebeti:

Asıl

konuya girerken önemli bir hususa temas etmek isiyorum. Memleketimizele dini ilimler sahasında, tarihi ve usUl! mahiyetieki değerli çalışmaların yanında, clinf ilimierin sosyal ilimlerlc olan irtibat ve alakalarını inceleyen araştım1alara
da ihtiyaç vardır. Ayetlerin olduğu kadar hadislerin de çeşitli ilim dallarıyla olan irtibatlarının incelenmesi lüzumludur. Biz bu noktadan hareketle böyle bir konuyu seçmiş bulunuyoruz.
Sosyal ilimierin en önemli dallarından biri olan iktisat, bugün hiç bir toplumun
müstağnf kalamıyacağı bir ilim haline gelmiştir. Ülkelerin kalkınınası ve ekonomik
5. Arkadaşımız Ali Toksarı Bey, bu konuyla ilgili tebliğlerinde geni~ bilgi verdikleri
için onunla yetiniyoruz.
6. Buhari, Cmniü's Sahih, İliın 17. lsıiska 2.
7. Buhar!. Menakıbu'l-Ensiir, 23. Yüdu', 68, Zekat, 70.
8. Buhar!, llim. 47, lman, 17.
9. Buhar!, SaH\t, 13.
1O. Buhar!. Fedfıilil'l-Kur'an, 16. Müsi\kat, 2.
ı ı. Buhfırl. Vüdu', 2.
12, Buhar!, ezan, 1, Bed'u'l-Vahy. 1.
13. Buhar!, Ezan, 46. Mezaliın, 7.
14. Buhar!, Cihad. 175. Feraiz, 27; geniş bilgi için bkz. Talat Koçyiğit, İmam
Ruhari'nin Ciiıniu's-Sah!hi. Diyiinet Dergisi, C 10, Sayı:l04-105, 19 v.d.
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bağımsızlığa kavuşmasının

buna bağlı

olduğunu müşahade

etmekteyiz. Ekonomik ve
iktisadi bağımsızlığa kavuşmayan toplumların diğer konulardaki bağımsızlıklarının
hamasi duygulardan öte geçmediği acı bir hakikat olarak bütün dünyada sıkça rastlanan bir husustur. insanlığı bu kadar yakından ilgilendiren bu ilimlc atakalı İsliimf
nasslann tesbiti ve bunların iktisad ilminin sistematiğinde yeniden incelenmesi gerekir. Bu suretle bu nassların hem yenielen yorumlanması. hem de ilme yön vermesi
mümkün olabilir. Bu, mukayeseli çalışmalara şiddetle ihtiyaç duyulan zamanımız içni
ele bir zarurettir.
İktisat ilmi. nimetiere ulaşınanın yollarını bize göstemıektedir. Niınetin yolunu
ve elde etme kanunlarını bilmek, ni metin kendisine nail olmaktan üstündür( ls). Bu
sebeple rızkı kazanmağa başlamadan. rızkın elde ediliş şekillerini. tarzlarını. heHU ve
haram olarunı, karlı ve zararlı olabileceklerini araştımıak, daha isabetli bir yol olacaktır. Helalkazanç ve helal olanı İstemek farl olan bir husustur(l6). Buhilrl'nin "Malı
nereden kazandığına aldırmayan kişi babı "(17) var. Bu başlık altında Ebı1
Hureyre'den rivayet olunan bir hadisinde peygambeı:imizin: "İnsanlar üzerine, bir
zaman gelecek ki insan, o zamanda helalden mi. haramdan mı kazandığına
aldınnayacak"(l R) buyurduğunu göriiyoruz. Klilsik müelli11er ve şarihler bu hadisten
"kazanç yolları hakkında araştımıa yapmadan, gelişigüzel hareket etmenin
kölülendiğini "( 19) anlamakladırlar. Bugünün araştırıcılarının iktisatçılada elele
vererek, bu hadisi özellikle "Bırakınız yapsınlar" anlayışının zararlarını sergileme
konusunda, yeniden yorumlamalan gerekmektedir.
Müminlerin, iktisadi konularda birbirini bilgili kılmaları, piyasa hususiyeıleri
hakkında birbirine yardımcı olmaları bizzat peygamberimiz tarafından emrolunarak
şöyle buyurulınuştur: "Sizden biriniz mürnin kardeşi alım-satım konusunda bilgi istediği zaman onu irşild etsin"(20). Hz. Ömer de kendisinden bir tavsiye isteyenlere,
içte ve dışta yapılan anlaşmalara. verilen sözlere uyulması, devletin malf ve iktisadi
konularda işini sağlam esaslara bağlaması gerektiğini ve ailelerin rızıklarının teminat
altına alınmasının, ancak bu yolla mümkün olabileceğini söylemiştir(21 ). Bu örnekler. bize mali ve iktisadi işlerin tanziminin fert ve toplum için gereğini gösteren delillerdir. Tabiatiyle mali ve iktisadi işlerin tanzimi. ilgili iktisatçıların ve maliyecilerin
yetişmesine bağlıdır.

Bugün, üretim unsunları, emek (insan gücü), sennaye, tabiat(ycr, gök, deniz,
ham madde) ve sevk ve idare (yönetim) olmak üzere hüliisa edilebilir. Bir üretimin
15.
16.
ı 7.
18.
19.

20.
21.

Elalılı,

M.H,

Yazır,

Hak Dini Kur'an Dili. 1, 130.
Heyscnıi, Mecnıau'z-Zcvaid, 10/291.
Buhari, Büyu', 7.
Kirınani, (cl-Kcvakibud-dcrarl), Kalıirc, 9, 190.
lbnu'l-Hacer el-Askalfini, Fethu'l-Barl, Mısır, 1959 5/200.
Bulıari, Büyu', 67.
Buhar!, Cizyc. 3.
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olması

bunlara
yüktür(22).

bağlı

kabul edilmektedir. Bunlar arasında sevk ve idarenin yeri bü-

HüHisa kulun rızka nailiyetinin, her çağın revaçta bulunan
talarını kullanmakta mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

nzık

kazanma vası

İktisadi hayatı meydana getiren şeyse insanın yediği, içtiği, içinde yaşadığı

evi, fiziki ve sosyal çevresi, bütünüyle hayatmdaki maddi ihtiyaçların tesbiti ve bu
ihtiyaçların karşılanması olmaktadır. Bütün bu hususlan kapsaması bakımından,isla
m!literatürdeki (nzık) kavramı çok önemlidir.Biz,önce nzık kavramının taıifıni, mahiyetini ve şümGlünü kısaca belirtip, daha sonra da rızkın illakah olduğu ve iktisat ilminin de vazgeçilmez unEmrlanndan olan çeşitli konuları incelemeye devam edeceğiz.

b-

Rızık,

tarifi, mahiyeti ve

şumfılü:

"Bağış ve nasip" manasma gelen "rızık", yenilriüş ve kullanılmış şey" demek

olduğu gibi. henüz yenilmemiş olan şeylere de rızık denir(23). Bir canlının, her-ne
suretle olursa olsun faydalandığı şey. onun rızkıdır(24). Ehli sünnet. kendisinden
faydalanılan

her şeyi rızık sayar. Canlının yediği ve kullandığı şey onun nzkıdır.
Hud suresinin 6.ayeti de bu hususu teyid etmektedir(25).
"Kullanılan

ve faydalanılan şey" tabirlerinden de anlaşılacağı gibi, rızkın şu
mfilü çok geniştir. İmam Malundl, İbrahim suresi 32 ve 33. ayetlerinin tefsiri sıra
sında, Allah'ın gökte ve yerde bütün varlıkları insanın emrine verip onlardan faydalanma yollarım, insanlara öğrettiğini belirtir(26). Buradan anlaşılmaktadır ki, arz ve
semadaki her şey rızık olmaktadır. Hz. Ömer'in bir duasında belirttiği üzere, şehit
olmak ve sevilen bir yerde ölmek de rızıktır(27). Peygamberimiz S.A. V. kendisinin,
Hz. Haticenin sevgisiyle rızıklanclırıldığını(28) buyurduğu gibi, hacda özürlü olduğunu söyleyen Hz.Aişeye'de, "Sen haccında ol, Allah seni onunla rızıklandırır" buyurınuştur(29). Hatta Kurtubl (Ö.671 )nin de ifade ettiği gibi, hadisçiler dilinde "rı
zık" hadis işitmek demektir. Onlar rızık derken, bundan hadis dinlemeyi kasteder-

22. Bkz. Sacid Adalı, Maddi Kalkınınnda Yönetim ve Faziletli yöneticilerin Rolu,
!ktisadi Kalkınma ve lslam. İslamillimler Ara~tırma Vakfı yayınları, İst. 1987. 37.
23. Asım Efendi, Kaıııus Tre .. 3. 858.
24. Kastalan'i, lrşadu's-Siiri, 9, 362.
25. Ayni, Uındetu'l-Karl, lstanhul, 1257 2, 268.
26. Miitüridl, Te'vilfıt. Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi, No:47, v.296h-297.
27. Ayni, a.g.e., 10/252.
28. Müsliın, Fezailu's-Salıabe. 75.
29. Kirıııaııi. 9, 88.
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ler(30). Karı-koca birbirinin rızkı, evlat. ebeveyninin rızkı olduğu gibi (31 ), beytu'lmalden bağiamın maaş. rızka sebep ol;m yağmur da rızık sayılır(~ 2 ).
HüHisa rızık, hem vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini, hem de kalp ve ruhun ihtiyacı bulunan ilim ve m arifeti ifade eden çok şumilllü bir manaya sahiptir(33).
Rızık, kökünden gelen "Rezzak" Allah'ın güzel isimlerinden olarak, O'nun nzkı yaratıp canlılara ula~umıasını beliıtir(34). Rızkı, yoktan varetmek sırf Allah'a mahsus
bir keyfiyettir. Dolayısiyle bir çok ayetlerde olduğu gibi(35), Buhaıi'nin rivayet ettiği
bir çok hadislerde de bu husus vurgulanmış, rızkın Allah'tan başkasına nisbeti kötülenmiş, onun sebcbli veya sebcpsiz, yaratıcısının Allah'tan başkası olamıyacağına
dikkat çekilıniştir(36). Rızkın lügat manasındaki bağışlama, dini terim olarak,
"Allah'ın luftetmesi" şeklinde yeni bir mana kazaımHştır(37). Buhaıi'nin rivayet ettiği
hadislerde rızkı bu değişik manaları içinde gömıekteyiz. Nitekim rızık asıl lügat manasında pay ayımıak, bağışlamak anlamının yanında Allah'ın canlılara bağışı olarak
da zikredllmiştir(38).

c-

Rızık-Kader- TevekJ{ül

münasebetleri:·

Rızık

konusu, fıkıh ve hadis mccmualarında, büyu, eşribe, etime gibi çeşitli
konular içerisinde, muhtelif yönleri ve tczahürleri bakımından inceleni rken, akaid ilminde de, kaderle, ecelle, tevekklille, helal ve hanını oluşla, bol ve bereketli olma
yönleriyle ele alınmıştır. İmam Buharl'nin rivayet ettiği bir hadiste(39), insanın bilkatinin dört ayda tamamlandığı, daha sonra, rızkının, ecclinin, amelinin, said mi veya
şakl mi olacagının yazılacağı belirtilir. Ayrıca kul, "Ne için yaratıldı ise veya kendisine ne kolaylaştırıldı ise o istikamctte çalışır(4°). Bunun anlamı; kul, malı konusunda, Allah'ın ne takdir ettiğini bilemez ve Allah'ın ezelf ilminde sebkat eden şeye
göre çalışır(41 ).
var ki. rızkın önceden takdir edilmesi, insanın kes b faaliyetinde bulunmasınamani değildir. İnsan, ezelde kısmetine düşen pay ve rızkın ne olduğunu bilmeŞu

30.

a.g.e., 9. 362.
31. Buhar!. Bed'u'l-Halk;2; Güınüşlıaııevi, Levanıiü'I-UkGl. 2/270.
32. a.g.e., 3/252.
33. İbnu'l-Esir. eıı-Nihaye, fi Gcribi'l-Hadis, 2/219.
34. Aynı yer.
35. Bkz. Rum, 40, Hıcr, 20, HGd, 6, Yunus, 31, Fatır, 3, Nemi, 64 Mülk, 21.
36. Buhfiri Mcgazi, 35, 10, 28.
37. Paris b. Zekeriya, Mu'ccmu Mekayisi'l-Luga. 2, 388.
38. Buhar!, Vesaya. 18.
39. Buhiiri, Enbiya, ], Tevhid. 38.
40. Buhar!. Kader, 2.
41. Ayni. 23/148.
Kastallaııi,
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mcktedir. Fakat, her kesb faaliyetinin sonucunun, kendi kısmeti ve rızkı
inanır ve bilir. Kaybettiğinde üzülınez, diğerinde kazanmak için çalışır.

olduğuna

Helalın rızık olduğu

gibi, haram şeylerin de yenilip içildikten sonra rızık olduğu. haram oluşunun sorumluluğu ve cezasının ayrı şey olduğu. ömür boyunca haram la beslenen veya haram yiyen bir kişinin de rızkını yediği Mu'tezileye muhalif
olarak ehl-i süımetçe kabul cdilmiştir(41 ).
Yine ccelin, sila-i rahimle uzadığı belirtilirken, rızkın da sila-i rahimle bollaş
tığına işaret edilir(43).
Hatta İmam Buharl', bir bab başlığını, "Rızkın genişlemesini isteyen kişi"(44)
diye koymuştur. Bu bab altında Enes R.A.dan rivayetle Peygamberimizin, "Kimi
rızkının bollaşması veya ömrünün uzatılınası sevindirirse sila-i rahiın yapsın" buyurduğunu nakleder(45). "Malın bereketle bollaşması için dua"(46) başlığı da bu konuda
önemlidir.
Rızkın, Allah'ın kudret elinde bulunduğu, O'nun razık ve rezzak sıfatlarının
bir tecelli'si olduğu ve "Ben, güç ve kuvvet sahibi, rezzak olanım"(47) ayetinin
Buhari''de bab başlığı yapıldığını görüyoruz(48). Ancak İslilin dünyasında yüzyılar
dır oluşmuş bulunan yanlış tevekkül anlayışına varışta, atfilcte ve.. tembelliğe düşüşte,
nelerin rol oynadığının araştırılması gcreğine inanıyoıuz.
Yardımı ve tasadduku, zekat adı altında mecbu'f'i' bir görev haline getiren, dilenmekten sakındıran(49), arzın inüirını, bedenin imiirma benzeten(5°), "Ölü arazileri
canlandım1ayı(5 ı), teşvik eden dini miz, daima faaL çal, _:l(an ve müteşebbis insan rolünü temsil etmeyi isterken. İslam toplumlarındaki atalet ve tembelliğin sebep ve kaynaklarını anlamak, gerçekten zordur. "Eğer siz Allah'a tam tevekkül etseniz, kuşları
rızıklandırdığı gibi sizi de nzıklandırır"(52) hadisi ve benzeri nassları, müstakil olarak
mütalaa yerine bizzat çalışıp kazanmayı teşvik eden nasslarla birlikte düşünmek ve
tevekkülü her türlü tedbir ve esbaba tevcssüldcn sonraki tcvckkül olarak anlamak,
İslamın ıuhuna daha uygun olur, kanaalindeyiz.
42. Bkz. S .Gölcük,

Kclanı Açısından !nsan ve Fiilleri,

43. Buhar!, Edep. 12. Büyu. 13.
44. Buhar!, Büyfi, 13.
45. Aynı yer.
46. Buhar!, Dcm'at. 47.
4 7. Zariyat. 57.
48. Buhar!, Tcvhid, 3.
49. Müslim, Zekat, 103.
50. Kastallaılı. 9/158.
5 1. B uhari. Hars, 15.
52. lbn Macc, Züht, 14.
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242.

d- Rızık-kesb münasebi:
Kesb, çalışmak, çabalan1ak ve kazanmak demektir. İslfun, bir çok ayet ve hadisleri yle, çalışmanın, alın teriyle kazanmanın önem ve faziletini belirten bir dindir.
Buhfui''nin sahillinde bu konu hakkında bir çok bab ve rivayet mevcuttur. Çalışıp
helAlinden kazanmanın yollanndan birisi olan alış-veriş ve mali baglanıılan içine
alan, "Kitabül Büyü" bölümü Buharl'nin sahillinde namaz, zekat, hac ve oruç konulanndan hemen ·sonra gelir(53). Ayrıca BuMri'nin nzık ve iktisat hakkındaki
~düşüncesini belirleyen bir tesbitimiz şudur: Cuma namazından sonra, yeryüzüne
dağılmayı emreden, cwiıa suresi 10. ayetini kitab-'ul Cumamn son babı o\an kırkıncı
babında, bizzat ~yeti yazarak vermiştir. Cuma ile igili bu ftyeti, cum'a konusunun
son babı yapan Imam BuMri, Kitab'i'ıl Büyi'ı nun ise 1. babı olarak tasnif ve tertip
etmiştir(54). Bu ayeti keİime, namazı kılar kılmaz yeryüzüne dağılmayı, dolayısıyle
herkesin işinin başına nzkının peşine düşmesini, hem de "emir" sigasiyle ifMe
etmektedir(55). İkinci bab olarak ise, "Heıal belli, haram bellidir. İkisi arasında
şüpheli şeyler vardır"(5 6 ) diye kazanç yollarına itina göstenneyi işaret eden hadisi
kullanmıştır. Yedinci babda ise, "Malı, nereden kazandıgina aldırmayan kişi"(57)
konusundaki rivayetleri toplamrştır. Bu iki bab, bugünkü iktisadi konulan içine
almakta ve meşru' olan ve olmayan kazanç yollarına işaret etmesi bakımından
iktisatçı ya yol gösterici mahiyet taşımaktadır.Rızıkla ilgili bab başlıklarının bazılarını
ise · sadece sıralamakla yetiniyoruz. Kesb yoll~rı olarak, "Ticarete ç1kma
babı"(58),"Karada ticaret"(59),'Denizde ticaret(6o), "Rızkın bollaşmasını isteyen
kişi"(6 1 ), "Kişinin kazancı ve elinin emegi"(62), bablarını görüyoruz. Diger taraftan
Buhar!, bir çok zanaatkarlık ve meslek isimlerini de bab başlıgı olarak
kullanmıştır( 6 3). Kitabü'd-Deavat'da ise peygan1berimizin, zenginliğin ve fakirliğin
fitnesinden sakınma hakkındaki dualarını ayn bablar altında nakletıniştir(64). Ayrıca
"zenginliğin gönül zenginligi oldugu"(65) ve "Mal fitnesincten koruyan şeyler(66)i de
53. Buhari, Büyu, 7.
54. Buhari, Büyu, ı.
55. Muhtasaru Tefsiri lbni Kesir, 3, 501.
•• B"uyu,
, -·
?
56 . Buharı,
57. Buhari, Büyu, 7.
58. Buhari, Büyfi, 9.
59. Buhart, Büyfi, 8.
60. Buhari, Büyu, ıo.
61. Buhar!, Büyu, 13.
62. Buhari, Büyu, 15.
63. Buhan, Büyu, 28, 29, 30. 31, 32.
>
64. Buhart, Deavat, 45, 46.
65. Buhari, Rikak, 15.
66. Buhari, Rikak, 10.
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bab başlığı olarak kullanmıştır. "Fakirliğin fazileti"(67) babının yanında, "Mal zayi ·
etmekten sakındım1a babı"(68)na yer verdiğini hemen iikretmeliyiz.
Bütün peygamberin ve onlara bağlı olarak bir çok islanı Miminin ihtiyar ettiği
husus, kendi alın teriyle nzkını temin etmektir. Bu sebeple tarihte bir çok sariat ve
meslekte meşhur- olmuş illimlerle karşılaşıyoruz(69). Peygamberimizin, "Rızkım
mızrağımın altındadır"(?O) hadisini, Buhan bab başlığı yaparken, zamana ve şartlara
göre insanın nzkını hakketmek için bir faaliyet içinde bulunması gereğine işaret etmiştir.

Kes b konusu ile ilgili olarak bir hususa işaret etmek isterim. Dinimizde malın
ifsadı ve zayi edilmesi yasaklanmıştır. Buhfui'de "Malı zayiden nehiy" hakkında (11)
bir bab bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de "Allah fesadı sevmez"(72) buyurulmuş
tur. Kur'an'da fesat kavramının mukabili olarak, sık sık, 'salal1 ve islah"(13) kelimelerinin kullanıldığını göıüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de islah kelimesiyle sadece illemin
islllhı, amelin islam kasdedilmekle kalınmamış, aynı zamanda, insaniann hallerini,
ictimaf hayattaki durumlarını da da islahı kasdedilmiştir. Bakara suresinde "İş başına
geçince yer yüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çabalayan insanlar vardır. Allall bozgunelliuğu sevmez" (74) ayetinde kendisinden sakındırılan fesadın, bu illemin varlıklannın fesadı olduğu belirtilmiştir. Bu lllemi icad eden, bu
illemin muhafazasının kanuniamu da koymuştur. Allal1, :Uemde, insanı yle, canıısı ve
eşyasıyle her şeyi korumuştur(75).
Bugünün teknolojisinin ve sanayi artıklannın bir sonucu olarak ortaya çıkan
"çevre kirliliği" probleminin, isliimm malı zayi etmeme~ ve dünyayı ve içindekileri ifsad etmemekle çok yakın al~kası olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Zamammızda
gürültüden, pis kokudan, kirli havadan ve yeşilsiz-güneşsiz çevreden sıkışan insan
oğluna, BuMn'nin sal1ihinde "Uzlet, kötülüğe kanşmaktan kurtuluştur"(1 6 ) babında
zikrettiği şu hadisi, oldukça ümit verici olacaktır. Ebu Said Peygamberimizden şöyle
duyduğunu rivayet eder. "İnsanlara bir zaman gelecek ki, o zamanda müslüman bir
kişinin malının en hayırlısı koyundur. Onlan dağlann tepelerinde ve dere kenannda
67.
68.
69:
70.
71.
72.

73.
74.

75.
76.

Buhar!, Rikak, 16.
Buhar!, İstikraz, 19.
Hassaf, Attar, Bezzar ve-Zecdk gibi iiiimieri bunlar arasmda düşiinebiliriz.
Buhar!, Cihad, 88.
Buhar!, İstikraz, 19.
Bakara, 205.
Bakara, 20.
Bakara, 205.
Muhammed Tahir İbn Aşl!r, Makasidu!İslaıniyye, 64. Tunus, tarihsiz.
Buhar!, Rikak, 34.
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yayar, dinini fitneden korur" (17). Bugünkü turizmin ve tatil olayının temelinde çevre
problemi yatmaktadır. Gelecegin plfullamacılarmın, şehircilerinin, dolayısiyle iktisadi
hayatı tedvir etınekle görevli olanların bu hadisi şeri'fin mana ve maksadmdan alacakları şeyler çok büyük olsa gerektir. Bu konuyu Hz. Ömer'in bir mektubunda söylediği şu sözle bitirmek isterim. "Allah'ın verdi~i nzkı islah edip geliştiriniz. Çünkü kı
yametin gelişi uzun zamana ba~hdır"(18). Hz. Ömer, yakmda kıyamet kopacak diye
her şeyi kendi haline bırakmaym, koruyun ve geliştirin, demek istiyor.

e-

Da~ıbm:

İktisadi' hayatın en önemli problemlerinden birisi, nzkın insanlar arası paylaşımı,

bölünmesi, yani dawtımıdır. Bugünkü dünyanın yaşadı~ı problemierin bir çogunun temel sebebi, da~ıtımdaki dengesizliklerdir. Cenabı Hakkın, nzkı, KMire de
müslümana da vermiş olması, O'nun adaletindendir(19). Ancak bir insanın, fiziki,
bedelli, sosyal ve irMf bütün imkanlarının farklı olmasının, farklı miktarlarda kazanç
sa~lamaiarı sonucunu vermesi tabiidir. Fakat, bütün insanlann, asgari olarak, insan
onuruna uyglin bir. tarzda yaşabilmeleri için, belli bir refah seviyesinin tesbiti, yetki
ve sulta sahiplerinin görevi olsagerek~ir.
İslfun, toplumdaki nzık da~ılımının dengeli ve Mil olabilmesi iÇin çeşitli

sosyal ve manevi çareler ve düzenlemeler getirmiştir. Zekftt, sadaka-ı fıtr, çeşitli
keffaretler ve kurban gibi ibadetler, farz ve vacib görevler arasındadır. Di~er taraftan
sadaka ve infak şekilleri bir çok tarzda yapılır. Bunların önemi, gereği ve fazileti
hakkında Kur'ilıı-ı Kerim'de hadis mecmualarmda bir çok emir mevcuttur.
İmam BuMn, Sahlhinin Kitabü'z-zekfitmda, "zekatın vücubu"(80), "zekatı
vemıe üzerine biat"(81) "Tayyib kazançtan sadaka vermek(82), "Bir hurma parçasıyla da olsa, ateşten sakımnız"(83), "sadaka yalnızca zenginin uhdesinden alı
nır"(84), "Gücün yetti~inden sadaka vermek"(85), "Kesb ve ticaretten sadaka"(86),

·~

77. B uharl, Rikak, 34.
78. Buhar!, Edebü'l Müfret,
79. Ayni, 9-213.
80. B u har!, Zekat, 1.
81. Buhar!, Zekat, 2.
82. Buhar!, Zekat, 8.
83. Buhari, Zekat, 10.
84. Buhar!, Zekat, 18.
85. Buhar!, Zekat, 22.
86. B uhlirl, Zekat, 29.
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"Her müslüman için sadakavazifesi"(8+t,"Sadakanın zenginden alırup fakirlere·verilmesi"(88), bablan bulwımaktadır.
.
İsHim tarihi, dağıtimm iidil olabilmesi için çalişan, nice faziletli halife, ulema
ve hayır sever insanlarla doludur. Bu bahisle ilgili olarak, selef, zorunlu durumlarda,
et yemeyi ve kurban etini saklam~yı bile yasaklamışlardır(89). Hz. Peygamber
S.A. V. fakir fukaradan olan ehli/ suffanın ihtiyaçlannı, kendi şahsi ve ailevf
ihtiyaçlanndan önce tutmuştur(9q). Zürkani (1122-1710), bu fiili sünnete göre,
devlet başkanlarının, kıtlık zamanlcfunda, fakirleri varlıklı kişilere dağıtabileceklerini
yazar(91) •
1·
1
Kur'an-ı

Kerim'le birlikte süpnet, insana ve hayata bakış tarzını değiştirmiştir.
Bu yeni bakış açısına göre peygaryiberimiz bir nimaz kurmuştur. Resulullah, fert ve
devlet için gerekli olan bütün müe$seselerin temellerini atmıştır. Mali ve iktisadi müesseselerin tesisi de bunlar arasın~a idi(92). Peygamberimizden sonra riişid halifeler
mali konularda gerekli düzenlem' leri yapmış, daha sonraki İslam Devletleri de zamanın ve idari sistemlerinin ge ği olan orijinal gelişmeler kaydetmişlerdir(93).
Buharf'nin, devrinde hüküm süre Abbasf idaresinin iktisadi yapısından etkilendiği
ve kendi imkanlanyla bu yapıyı e kilerneye çalıştığı düşünülebilir. Biz, bu naçiz çalışmamızla geleceğin araştıncılan n konuya dikkatıanın çekmek istedik. Son zamanlarda islam dünyasıyla ticari mün4sebetlerimizin gelişmekte olduğu, sevinçle müşa
hade edilen bir husustur. Kur'an-ı ~erim ve hadis mecmualan etrafında yapılacak iktisadf araştırmalar bu yoldaki faaliyetlere de hız verecektir(94),

87. Buhar!, Zekat, 30.
88. Buhiirl, Zekat, 63.
89. Buhiirl, Et'ime, 27.
1
90. Ahzab, 53. Teyyib Okiç, B~zı Hadis Mes'eleleri Üzerine Tetkikler, 46.
91. Zürkani, Şerhu'l-Muvatta', İ39.
.
92. Bkz. Celal Yeniçeri, İslamda Devlet Bütçesi, 53-62.
93. Ahmed Debbağoğlu, İslam İktisadına Giriş, 83-90.
94. İslami İktisadla ilgili olarak 'batıda ve 1sHlm Dünyasındaki çalışmalara paralel olarak
Türkiye'de de son birkaç sene içinde ç9ğu üniversite çatışı altında gerçekleştirilen araştırınalar
görülmektedir. Bunlardan yayınlanmı~ bulunan birkaç örneği sunmak isteriz: 1) Sabri F.
Ülgener' Zihniyet ve Din, 2) Salih Tuğ, ~slam Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, 3) 1. Erol Kozak,
İbn Haldun'a Göre İnsan Toplum lktisad, 4) Celal Yeniçeri, İslam'da Devlet Bütçesi, 5) Sabri
Orman, Gazali'nin lktisad Felsefesi, 6) Ahmet Tabakoğlu, İslam lktisadına Giriş, 7) Ensar Vakfı
Yayın lan, Islam Açısından Ent1asyon, 8) Islami !iimler Araştırma Vakfı Yayınları, iktisadi
Kalkınma ve Islam.
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