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TÆCARETTE
ÆSLAM AHLAKI

Elhamdülillah, öyle bir dine sahibiz ki, gecesi gündüzü kadar
berraktær. Ve bu, bir hadis-i ñerif mealidir; öyle bir kitaba
sahibiz ki, hakkæn tâ kendisidir; batæla bünyesinde yer vermesi
ñöyle dursun, etrafænda dönüp dolañmasæna bile müsaade
etmemiñtir. Ve öyle bir Peygamberin ümmetiyiz ki, gelmiñ
geçmiñ bütün Peygamberlerin hatemi, efdali ve her sahada
insanlæåæn, Æslamlæåæn, medeniyyetin, terakki ve tekâmülün
timsali, eñsiz ve emsalsiz bir nümune! Söz, fiil ve
hareketlerinde hikmet ve merhamet dolu bir kaynaktær...
Ve iñte böyle bir kitap, böyle bir din ve böyle bir Peygamber,
elbette müslümanlaræ ticarî sahada da ihmal edemezdi,
etmemiñtir de! Nitekim; sænaî sahada da ziraî sahada da
yeraltæ, yerüstü servetleri iñletmede de emirler vermiñ,
tavsiyeler yapmæñ ve gereken yollaræ en ince noktalaræna kadar
göstermiñtir. Allah, imanlæ sanatkâræ sever, Koyun
besle! Zira bu pek bereketlidir, Bir kimse ziraatçælæk
yapar da ondan insan, hayvan, kuñ ve kurt faydalanærsa,
bütün bunlar kæyamet gününde sevap defterinde tartælær
ve Nihayet ræzkæn onda dokuzu ticarettedir ñeklinde
terceme edeceåimiz sözler birer Peygamber ifadesidir.
Nümune-i timsal olmak durumundayæz:
Allah Resulü (s.a.v.), Medineye hicretini müteakib bir
mescid inña ettirdikten sonra, hemen ticarî mevzuu gündeme
getirir, müslümanlaræn bir pazar kurmalarænæ teñvik ve tavsiye
eder ve ayræca söz, fiil ve hareketleriyle örnek olur. Ve
müslümanlaræn her sahada olduåu gibi, ticarî mevzuda da
örnek teñkil etmelerini emir ve tavsiye eder...
Binaenaleyh, siyasî mevzuatta olsun, zikir ve tarikat
mevzuunda olsun salâh ve æslaha çalæñæp meseleleri hakkæn
zeminine oturtan ferd ve kuruluñlaræmæz, siyaset ve devletimiz,
ticarî sahada da elbet de örnek olacaktær. Ve Æñte zikir ve
tasavvuf budur, ve iñte siyaset ve metod budur ve iñte
hâkimiyyet ve devlet budur; yoksa sizin takib ve tatbik
ettiåiniz deåildir, metod ve siyaset deåildir, devlet ve
hâkimiyyet deåildir... deme noktasæna geldiåi gibi, ticaret
sahasænda da Æslamæn getirdiåi ñartlaræ, usul ve kaideleri,
güzel ahlak ve bunun esaslarænæ takib ve tatbik etmek
suretiyle de; yolunu ñañærmæñ, ñahsî menfaatlaræ amme
menfaatlarænæn üstüne çækarmæñ, yalan, dolan, hile ve
desiselerle birbirine kazæk atan ve nihayet; Sen öl, ben
yañayacaåæm!.. diyecek hale gelen dünya insanlæåæna da
Æñte gelin; ticaret ñartlarænæ, usul ve kaidelerini, ticarî ahlakæ
bizden öårenin diyecektir ve demelidir!..
Keza; Bu faaliyeti, Avrupa sathænda müesseselerini kurup
zeminine oturttuktan sonra, Avrupa ile Anadolu arasænda
seferler tertib edecek ve bundan sonra da, Æslam ülkeleri
arasæ seferler tertip edip helal kesim ve helal kazanç
saålæyacak olan ortak pazaræn nüvesini teñkil edecektir. Æñte
öyle bir ticarî faaliyetin ñeriat nokta-i nazarændan riayet
edilmesi gereken ñartlarænæ, gelin bizden öårenin! diyecektir
ve demelidir.
Æñte bu noktadan hareketle:
1- Ticarî sahada müslüman cesur, cevval ve faal olmalædær;
Korku yolunda ve yönünde færsat kaçæranlar ticarî sahada
bañarælæ olamazlar. Ne demiñ atalar: Sirkeyi, saræmsaåæ
düñünen kelle-paçayæ yiyemez!
2- Æstiñareye riayet etmelidir; ehil kiñilerden bir istiñare heyeti
kurmalæ; zaman zaman bir araya gelip gündemdeki meseleleri
görüñmelidir. Zira; Æstiñare eden aldanmaz! bir hadis mealidir.
3- Æyi niyyet sahibi olmalæ, gaye hizmeti esas almalæ, ticarî

faaliyetin aynæ zamanda bir ibadet olduåunu unutmamalæ ve
daima Rabbülâleminin ræzasænæ gözetmelidir.
4- Bir ticarî faaliyetin tayyib ve tertemiz bir kazanç
saålamasæ için añaåædaki ñu dört ñarta riayet edilmelidir:
a) Malæ alærken kötülememeli, satarken medhetmemelidir;
iñte mal ortadadær, demeli ve fakat aslæna ve esasæna uygun
bir ñekilde cinsini ve vasfænæ söyleyebilir; bunda bir beis yoktur
ve hatta lüzumludur.
b) Bir kusuru ve bir ayæbæ varsa onu mutlaka söylemelidir.
c) Yalan söylememeli ve hele hele asla yemin etmemelidir.
5- Bu ñartlara riayetin ötesinde bir ñart daha vardær ki, o da
çalæñtæåæ yer; ya kendinin olmalæ veya sahibinin ræzasæ
bulunmalædær. Zira sahibinin ræzasæ yoksa, iñgalci, gasæb ve
zalim sayælær, elde ettiåi kazancæn ne dünyada beti bereketi
olur ve ne de ahirette bunun hesabænæ verir ve hatta böyle
yerlerde kældæåæ namazlar bile en azændan kerâhetlidir.
Siz, bir de ticaret yerinin veya oturulan yerin vakfa ait olmasæ
hususunu düñünün; kendi menfaatænæ ammenin yani vakfæn
zararænda aræyor demektir ki, bu asla kendisine hayær getirmez;
her geçen gün sol defterine günah yazælær. Buna bir misal
vermek gerekirse, köpek misali: Köpek diliyle törpüyü yalæyor;
yaladækça törpünün çækæntælaræ dilinden kan çækartæræyor. Köpek
de dilinden çækan bu kanæ emdikçe emiyor ve zannediyor ki,
bu kan bana dæñarædan geliyor! Halbuki kendi vücudunun
kanænæ emip bitiriyor. Ve iñte vakæf malænæ yiyen de tæpki buna
benzer; görünüñte kâr ettiåini zanneder ama gerçekte kendini
ve kendi kanænæ bitirir...
6- Helal kesim ve helal kazanç saålamaya çalæñmalæ ve
bereketin, kâræn azænda olacaåænæ unutmamalædær; sürümden
kazanmaya gayret göstermelidir.
7- Æñyerini Besmele ile açmalæ ve Besmele ile kapamalædær.
8- Alæñænda veriñinde davaya hizmeti düñünmeli, bærakacaåæ
kâræn Allahæn evine ve davasæna harcanacaåænæ unutmamalæ
ve alæñveriñini mutlaka Allah evinin (caminin) dükkanændan
yapmalædær. Ve unutmamalædær ki, yapælan bu alæñ-veriñ netice
itibariyle Allah ile olan bir alæñ-veriñtir ve Allah ile olan bir
icraattær; hile ve desise girmediåi takdirde böyle olan satæñlar
elbette kâr getirir ve aynæ zamanda sevap getirir ve kazandæra
kazandæra günün birinde hedefe yaklañtærær.
9- Peñin almalæ, veresiye bærakmamalædær. Veresiye bæraktæåæ
takdirde vaktinde ve zamanænda ödemeli ve verdiåi söze
sadæk kalmalædær. Esasen, günümüzün ticarî faaliyetinin
kazanmamasæ, zarara gitmesi ve iflas etmesinin bañlæca
sebeplerinden biri ve hatta birincisidir. Düñünün bir kere;
genelde bir kæsmænæ peñin, bir kæsmænæ da veresiye bærakmak
suretiyle taraflar elbette birbirine yardæmcæ olmalædær ama bir
ñartla: Dediåimiz gibi verilen söze vaktinde riayet edilmeli
borçlar ödenmelidir! Örnek bir cemaat ve örnek bir ümmet
olmanæn særræ iñte buradadær; ne pahasæna olursa olsun,
alacaåændan ziyade vereceåini düñünmeli, hazærlæåænæ yapmalæ
ve alacaklæ kapæya geldiåinde onu boñ çevirmemeli ve hatta
sermayesinden kesmeli yani yeni mal almamalæ ve borcunu
mutlaka zamanænda ödemelidir.
Bu babda bir de Allah Resulünü dinleyelim:
1- Bir kimse üç ñeyden uzak olarak ölürse o cennete
girer: Kibirlikten, hileden ve borçtan. (Hâkim merfuan
rivayet etmiñtir)
2- ... Borçlanær, ama ödeme niyyetinde deåildir. Sonra
ölür. Allah kæyamet gününde karñælæåænæ alær, alacaklæya
verir. (Aynæ kaynak)
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3- Bir kimse ödeme niyyetiyle insanlaræn malænæ alærsa
(Allah yardæm eder) o da kolayca borcunu öder: Telef
etmek niyyetiyle alærsa, Allah da onu telef eder. (Buhari)
4- Zengin bir kiñinin borcunu ödemeyi uzatmasæ bir
zulümdür... (Buhari)
5- Satarken, alærken, alacaåænæ talep, borcunu eda
ederken kolaylæk gösteren kimseye Allah rahmet
eylesin! diye buyurmuñtur. (Buhari)
6- Sizin en hayærlænæz, borcunu ödeme yönünden en
güzel olanænæzdær. (Beyhaki)
7- Biri Peygamber (s.a.v.)e sordu: Ben Allah yolunda
savañærken ölürsem, benim günahlaræm silinir mi? Evet
(hepsi silinir de borç müstesna)! (Müslim)
8- Nefsim yed-i kudretinde bulunan Allah (c.c.)ye
yemin ederim ki, bir adam, Allah yolunda öldürülürse,
sonra dirilirse, sonra tekrar öldürülürse, sonra tekrar
dirilirse, üzerinde de borç olsa, borcunu ödemedikçe
cennete giremez. (Nesei)
9- Beni Æsrailden birisi, bazæ vatandañlarændan ödünç
para alarak bin dinar ister... Parayæ ödemek üzere deniz
seferine çækar. Gemi bulamaz. Halbuki parayæ vaktinde
ödemek ister. Gemi bulamayan bu adam, bir odun
parçasæ alær. Odun kütüåünü oyarak içine bin dinar koyup
Allahæm bunu sahibine ulañtær, diye denize atar. Alacaklæ
olan kimse de deniz kenaræna çækar. Kenarda bir odun
parçasæyle karñælañær. Odunu, ailesinin yakmasæ için eve
getirir. Yakælmasæ için odunu parçalayænca içinden bir
mektupla bin dinar çækar!.. (Buhari)
Oku ve düñün:
Æñte borcu zamanænda ve yerinde ödemenin cennete
girmesine, ödememenin ise giremiyeceåine, sebep olacaåæ
zikredilmektedir. Keza; borcu yerinde ve zamanænda eda
edenlerin kerâmet sahibi olacaåæ gibi, savañlarda ñehid de
olsa, borç günahæ affedilmiyecektir. Ve yine borcunu vaktinde
ödemiyenler birer zalim olacaklaræ gibi ödeyenlerin ise
Peygamberin rahmet duasæna mazhar olacaåæ
bildirilmektedir.
10- Yazæya geçme:
Ticarî faaliyette de yazæ esastær; alæñænda-veriñinde,
peñininde, veresesinde defter tutmalæ, sæcaåæ sæcaåæna deftere
kaydetmelidir. Hele hele veresiye kaldæåænda ödeme gününü,
tarihini, tümünü veya taksitini yazæya geçmeli ve senede
baålamalædær. Hatta uygun görülüyorsa bir de ñahid tutmalædær
ve imzasænæ almalædær. Ve ne pahasæna olursa olsun, yazæ iñini
ihmal etmemelidir. Zira insan unutkandær, unutabilir;
anlañmazlæklara, ñikâyetlere, kærælma ve darælmalara
götürebilir; zararlara sokabilir. Ve bu, Kuranæn emir ve
tavsiyesidir. Bakara, 281-282 ayet-i celileleri bunun bir
ifadesidir. Bu iki ayeti mutlaka okumalædær. Hem de birkaç
sefer tekrar etmeli, emir ve tavsiyelerini esas almalædær. Bu
ñekilde yazæya geçmeyi ihmal edip ñahsæ veya müesseseyi
zarara soktuåu taktirde zarar ve ziyanææ ödemelidir.
11- Arabaya binmeden önce, onu kontrol etmeli, bilhassa
suyuna ve yaåæna bakmalædær. Normal süratine dikkat etmeli,
uykusu varsa arabaya asla binmemelidir. Aksi halde doåacak
zarar ve ziyan kendisine ait olur. Aksi haldeki hareket ne
olur? Arabanæn devrilmesine, hasar görmesine, malæn zayi
olmasæna ve hatta kendisinin veya karñæ tarafæn ölümüne
sebebiyyet verir ki, dünyadaki hesabæ da ahiretteki hesabæ
da çok aåær olur!.. Ve bu durum sadece arabalara mahsus
deåildir; çalæñtærdæåæ diåer makineler, alet ve edevata, kalem
ve kaåæda kadar her ñeye ñamildir, hesabæ vardær.
12- Telefonu kendi ñahsæna kullanamaz. Kullandæåæ takdirde
mutlaka parasænæ ödemelidir. Müessese adæna kullandæåæ
særalarda da lüzumundan fazla konuñmamalædær. Daha kæsa
konuñmakla meramænæ ifade edebileceåi halde uzatærsa vebal
olur, haram olur. Suyu ve lambayæ kullanma hususu da
böyledir. Hz. Ömer (r.a.), iki mum kullanærdæ. Ñahsî iñlerinde
ñahsî mumunu, devlet iñlerinde de devletin mumunu
kullanærdæ.
13- Üzerine aldæåæ hizmeti zamanænda yerine ulañtærmalædær.
Aksi halde doåacak zarar ve ziyanæ kendi ödeyecektir. Zira

hizmet bir emanettir. Emanete riayet etmiyen hain sayælær.
Kuran ñöyle der:
Ey iman edenler! Allah ve Resulüne hiyanet etmeyin,
siz de, bildiåiniz halde emanetlerinize de hiyanet
etmeyin! (Enfal, 27) Münafækæn üç alametinden biri de
emanete hiyanet etmektir. Hadis-i ñerifte öyle buyrulur.
14- Emanet maldan yiyemez ve yediremez; toptan
satæñændan faydalanmak üzere satæn alæp evine götüremez,
emanete hiyanet olur; Perakende satæñ yerinden alacaktær.
15- Teñkilat mensubu hiç kimse, teñkilat adæna yapælan
indirimli satæñlardan bir Pfennig de olsa kendisine pay çækamaz
ve cebine indiremez ve bu da ihanet olur, hiyanet olur, haram
olur ve nihayet hayær ve bereket getirmez, hatta cebindeki
paranæn da bereketini siler götürür. Hatta bunun daha beteri;
teñkilat adæna mal alærken Ben, bundan sonra da hep sizden
alacaåæm, bana yüzdelikten ne vereceksin? diyor ve o alæñveriñten az da olsa faydalanmaya çalæñæyor. Bu da çok çirkin
bir ñeydir. Tesbit edildiåi takdirde hile ve hiyanet olmanæn
yanænda görevine son vermeyi gerektirir.
Bu hususta bir kaç hadis-i ñerif:
Nefsim yed-i kudretinde bulunan Allaha yemin ederim ki,
meñru (caiz) olan bir iñte bir adamæ çelæñtærdæåæmæz vakit, bu
adam o iñten faydalanærsa (yani çalar çærpar, hile ve desise
yapar, gereken önem ve ciddiyeti) göstermezse, kæyamet
gününde bu yaptæklaræ, muhakkak onun boynuna yüklenmiñ
olduåu halde gelir. (Eddarimi)
Æñimizde çalæñtærdæåæmæz bir kimse, bir iåneyi dahi
saklarsa, bu sakladæåæ ñey kæyamet gününde boynuna
asælæ olarak gelecektir. (Teråib ve Terhib, Fizzekât)
Elhasæl: Çalæñanlar, ne zamandan çalabilirler ne de maldan,
ne kârdan çalabilirler ne de sermayeden, ne elindeki arabalaræ
normalinden fazla çalæñtærabilir ve ne de diåer malzemeleri.
Bunlaræn hepsinden sorumludur, hesabæ aåær olur...
Çalæñan iñçilerin hukukuna riayet:
Evet; Æslam öyle bir dindir ki, iñverenin hukukuna riayet
edilmeyi emir ve tavsiye ettiåi gibi, çalæñtærælan iñçinin
hukukuna riayeti de esas almæñtær. Ñöyle ki:
1- Æñveren, iñçisinin sæhhatændan ve hayatændan sorumludur;
sæhhat ve hayatæna zarar verecek ve tehlikeye düñürecek
iñlerden ve hareketlerden onu korumalædær. Zira iñçinin kendi
ñahsæ da çoluk ve çocuåu da emanettir. Æñveren bunlaræn
hepsinden sorumludur.
2- Æñçi ve iñveren pazarlæåæ ve anlañmayæ, iñe bañlamadan
önce açæk, net ve kesin bir ñekilde konuñmalæ ve kesin sonuca
varmalædærlar. Ve yapælacak iñin cinsi, müddeti ve ücreti,
ödeme ñekli üzerinde durulmalæ, kapalæ ve karanlæk bir taraf
bærakælmamalædær. Yani, iñçi yapacaåæ iñi bilmeli, buna karñælæk
alacaåæ paradan da mâlumat sahibi olmalædær.
Hadisler:
Æñçinin ücretini teri kurumadan veriniz. (Æbn-i Mace,
Errehin)
Allah buyurur ki, ben kæyamet gününde üç kiñinin
hasmæyæm: Allaha verdiåi sözde durmayæp cayanæn, hür
bir insanæ satæp hakkænæ yiyenin, çalæñtærdæåæ iñçinin
ücretini vermiyenin. (Æbn-i Mace; Errehn)
Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinden dua ve
niyazæmæz odur ki; Ümmet-i Muhammedi maddî ve manevî
ticaret sahasænda da muvaffak buyursun.
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