
İSLÂM’IN EKONOMİK HAYATA GETİRDİĞİ 

TİCARİ VE AHLÂKİ PRENSİPLER 

Değerli Mü’minler! 

İslam’da ibadetler yalnızca namazla, oruçla sınırlı değildir. Yüce Allah’ın hoşnut ve 

razı olduğu bütün söz, fiil ve davranışlar geniş anlamda ibadet kapsamındadır. Bu bağlamda, 

kişinin yoldan bir taşı kaldırması veya yoldaki bir çukuru onarması, yükünü sırtına alamayan 

birisine destek vermesi, araca binemeyen hasta, yaşlı ve özürlülere yardımcı olması ibadet 

olduğu gibi; kazancını helâl yoldan elde etmesi, İslamî prensiplere uygun olarak ticarî ve 

iktisadî davranışlar sergilemesi, iş ve icraat yapması da ibadettir. 

Kısaca hayatın bütün alanlarını geniş anlamda ibadet kapsamına alan İslam; ticareti de 

ibadet olarak değerlendirmiştir. 

Ticaret; toplum ekonomisinin âdeta iskeletidir. Rızık kapılarının en büyüğüdür. 

Ticaret olmadan iktisadi hayat olmaz. İktisâdî hayatın varlığı ve yokluğu ticaretle orantılı ve 

ilintilidir. Bugün uluslar arası arenada acımasız ve baş döndürücü ekonomik bir mücadele 

cereyan etmektedir. Ekonomisi güçlü olanlar zayıf olanları baskı altında tutmaktadırlar. Bu 

nedenle “Ticari savaş” olarak da nitelendirilebilecek bu yarışta başarılı olmak için ekonomik 

yönden çok güçlü olmak gerekmektedir. 

Ticaret âdeta ekonominin can damarıdır. Ticaret olmadan ekonomi olmaz. Bu nedenle 

Kur’an; Müslümanlara ibadeti eda ettikten sonra yeryüzüne dağılıp, ticaret yapmalarını, ticarî 

hayata koşmalarını tavsiye eder;
1
 hatta helâl ve meşrû olması şartıyla hac yolunda bile ticarete 

izin verir.
2
  

Değerli Mü’minler! 

İslâm’da ticaret; helâl kazanç yollarından biridir. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı 

Kerim’de,    َ ه َوَاَحل  اْلَبْيَع  الل    buyurarak insanlara alışverişi helâl kıldığını bildirir.
3
  

ِ َواذْ  َفِاَذا وا ِمْن َفْضِل الل ٰ وا ِفي اْْلَْرِض َواْبتَغه ٰلوةه َفاْنتَِشره َ وَن قهِضيَِت الص  هْفِلحه َ َك۪ثيرًا لََعل َكهْم ت وا الل ٰ   ﴿﴾كهره

ِ َخْيٌر ِمَن الل َْهِو وَ  َوِاَذا ُّٓائِمًاۜ قهْل َما ِعْنَد الل ٰ وا ِالَْيَها َوتََركهوَك قَ ُّٓ ه اِز۪قيَن َرَاْوا تَِجاَرًة َاْو لَْهوًاۨ اْنَفض  َ ه َخْيره الر    ﴿﴾ِمَن الت َِجاَرِةۜ َوالل ٰ
buyurarak Cuma namazını kıldıktan sonra rızıklarını kazanmak üzere yeryüzüne 

dağılıp “Allah’ın lütfundan (rızkından) talep etmelerini ister;
4
 iç ve dış ticareti teşvik eder

5
; 
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haccın hikmetleri arasında “dünyevi ve uhrevi menfaatlerini görmeyi ve elde etmeyi”
6
 de 

sayar; hacda ticaretin ibadet samimiyetiyle bağdaşmayacağını düşünerek ticaret yapmaktan 

kaçınanlara: 

وا َفْضًًل ِمْن َرب ِكهمْ  َناٌح َاْن تَْبتَغه كهْم جه  لَْيَس َعلَي ْ
 “Rabbinizden rızık (fadl) istemenizde bir günah yoktur”

7
 diye cevap verir; diğer 

yandan ticaret erbabına ticari işlerini yürütürken, Allah’ı zikretmek, namaz kılmak ve zekât 

vermek gibi dini ve toplumsal görevlerini aksatmamaları gerektiği mesajını verir.
8
 Ayrıca  

  َ كهْم بِاْلَباِطِل ِاْل  هَها ال َذيَن اَمنهوا َْل تَْاكهلهوا َاْمَوالَكهْم بَْين َ كهْم يَا َاي  ََ تهلهوا َاْنفه ْْ كهْم َوَْل تَ   َاْن تَ كهوَن تَِجاَرًة َعْن تََراض  ِمن ْ

َ  ِان َ  يمًا َكاَن بِكهْم َرحِ الل ٰ  

“Birbirlerinin mallarını haksız yollarla alıp yememelerini, bunun helâl olmayacağını; 

ancak karşılıklı rıza ile yapacakları ticaretin meşrû ve helâl olacağını”
9
 ifade ederek yapılması 

istenen ticaretin meşrû ve helâl ölçülere uygun olması gerektiğine dikkatleri çeker. 

Ticaretin tarihi insanlığın tarihi ile yaşıttır denilebilir. Nitekim ilk insan ve ilk 

peygamber Adem (a.s.) o günün şartlarına göre çiftçilik, dokumacılık, fırıncılık ve aşçılık 

yaptığı nakledilmektedir. Yine İdris (a.s.) terzilik, İbrahim (a.s.) kumaş ticareti, Nuh (a.s.) ile 

Zekeriyya (a.s.) marangozluk, İsa (a.s.) kunduracılık, Eyyüb (a.s.) çiftçilik mesleğinin 

öncüleri olmuşlardır. Ayrıca Davut (a.s.) zırh yapmış ve yaptığı zırhı satarak hem geçimini 

sağlamış, hem de sadaka vermiştir.
10

 Süleyman (a.s.) ise Yüce Allah’ın yardımıyla rüzgar 

enerjisinden ve cinlerin işgücünden yararlanmış, göz kamaştıran sarayların inşası onun 

iktidarının simgesi olmuştur.
11

 

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.) de daha peygamberlik gelmezden önce 

Mekke’de ticaret yapmış, zaman zaman ülke dışına ticari amaçlı seferlere çıkmış ve hayatının 

her alanında oludğu gibi, ticari alanda da doğru sözlü ve dürüst kişiliği nedeniyle “el-Emîn” 

yani “en güvenilir kişi” diye anılmıştır. Peygamber olduktan sonra da bu özelliğini sürdürmüş, 

ticari hayata ölçüler getirmiş ve “Doğru sözlü ve güvenilir tüccar, (ahirette) peygamberler, 

sıddîkler ve şehitlerle beraberdir”
12

 buyurarak müminlerden dürüst ticaret yapmalarını 

istemiş; kendisine hangi kazancın daha üstün olduğunu soranlara ise: “Kişinin elinin emeği ve 

dürüst yapılan alışveriştir”
13

 şeklinde cevap vermiştir. Mekke’den Medine’ye hicret 
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ettiklerinde de yaptıkları en önemli icraatlarından biri, daha sonra “Medine Pazarı” adını 

alacak olan bir Pazar kurmak olmuştur. Pazar yeri olarak da kabristan bölgesini seçmiş; 

böylece sabahleyin işinin başına geçen esnafın (tüccarın), ölümü hatırlayarak dünya 

lezzetlerine sorumsuzca ve sınırsızca dalmalarının önüne geçmeyi hedeflemiştir.
14

 

İslâm’da bu şekilde meşrû ve helâl ticaret teşvik edildiği, doğru ve güvenilir tüccarlar 

övüldüğü için sahabe-i kiram da ticaretle iştigal etmişler, kendi el emekleri ve alın terleriyle 

geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır. Hz.Ebu Bekir, Peygamber döneminde ticaretle 

uğraşmıştır. Yine Hz.Osman, Zübeyr, Abdurrahman b. Avf gibi seçkin sahabiler ticaret 

yapmışlardır. Çünkü onlar, çalışıp üretmeden, harcayıp tüketmeyi kabul etmemişlerdir. 

Örneğin, Abdurrahman b. Avf, Medine’ye gittiğinde, Resulüllah (s.a.v.) onu Said b. er-Rebî 

el-Ensârî ile kardeş yapmıştı. Said zengindi. Abdurrahman’a şöyle dedi: “Malımı seninle yarı 

yarıya paylaşayım ve seni evlendireyim”, Abdurrahman ise, bu teklifi kabul etmedi ve; “Allah 

malını ve ehlini bağışlasın. Sen bana Pazar (çarşın)ın yolunu göster” dedi. Pazara gitti, yağ, 

peynir vs. alıp sattı, kâr ederek geri döndü.
15

 

Hz. Ömer de halifeliği döneminde zaman zaman pazarı denetlerdi. Orada bazen sadece 

yabancıları bulur, bundan dolayı üzülürdü. Daha sonra halkı topladığında ticareti 

bırakmalarından dolayı onları kınar ve ikaz ederdi. Halk ise ihtiyaçları olmadığı için ticaretten 

çekildiklerini söyleyince; “Allah’a yemin olsun ki, siz çarşı/pazarı terk ederseniz erkekleriniz 

yabancı erkeklere, kadınlarınız da yabancı kadınlara muhtaç olurlar” der ve ticarete 

yönelmelerini isterdi.
16

 

İslâm bilginleri de ticareti insanların aslî kazanç yolları arasında saymışlardır. Meselâ 

Maverdî, kazanç yollarının üç olduğunu söyler ve bunları “ziraat, ticaret ve sanat” olarak 

sıralar. İmam-ı Şafii ise bunlar arasında ticaretin ön planda geldiğini belirtir.
17

 İmam-ı Azam 

Ebu Hanife döneminin önde gelen tüccarlar arasında idi. 

Diğer yandan tarihe baktığımızda, ticaretin müslümanlar tarafından sadece bir geçim 

yolu değil; aynı zamanda İslam’ı tebliğ etme vasıtası olarak da yapıldığını görürüz. Dünyanın 

en uç noktalarına kadar İslâm’ın müslüman tüccarlar vasıtasıyla ulaştığı bir gerçektir. İslâm 

medeniyeti Avrupa’ya ilk defa İspanya ile adımını atarken, bunda Müslüman tüccarların rolü 

göz ardı edilemeyecek kadar büyük olmuştur. Aynı şekilde Afrika, Asya ve Avrupa’nın 

birçok bölgelerine İslâmiyet Müslüman tüccarlarla girmiştir.
18
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Bu nedenle İslâm; hem ekonomik işbirliğini sağladığı, hem karşılıklı bilgi ve fikir 

alışverişinde etkili bir araç olduğu ve hem de barış ve kardeşliğin gerçekleşmesine katkıda 

bulunduğu için, iç ticaretin yanısıra dış ticareti (yani uluslar arası ticareti) de teşvik etmiştir.
19

 

 

 C- TİCARÎ VE AHLAKÎ PRENSİPLER 

İslâm’da insanların imkan ve kabiliyetlerine göre çalışıp kazanmaları, ticaretle iştigal 

etmeleri, gerekli işbirliği ve işbölümü yapmaları ve ihtiyaçları doğrultusunda harcamada 

bulunmaları doğal karşılanmış; hatta bu uğurdaki tüm çaba ve gayretleri geniş anlamda 

“ibadet” sayılmıştır.
20

 Ancak namaz, oruç, hac gibi ibadetleri eda edebilmek için şartlarını, 

rükûnlarını ve yasaklarını öğrenmek gerekli olduğu gibi; helâl ve meşrû bir ticaret yapabilmek 

için de ticari prensipleri öğrenmek gereklidir. Hz. Ömer (r.a.)in, “Alışveriş usulünü 

bilmeyenler çarşı ve pazarımıza girmesinler” demesinin temel esprisi de bu olsa gerektir.
21

 

Bunun için İslâm’ın ilk dönemlerinde insanların alışveriş hükümlerini, günümüzdeki 

ifadesiyle ticaret hukukuyla ilgili meseleleri öğrenmeden ticaret yapmalarına izin verilmezdi. 

Muhtesipler çarşı ve pazarları dolaşır, esnafa ticari ahkâm ve prensipleri sorar; gerekli cevabı 

verenlere ticarete devam etmeleri için izin verir, yeterli bilgisi olmayanları ise ticari kuralları 

öğreninceye kadar ticaret yapmaktan men ederlerdi. 

Bu anlayış ve hassasiyetten dolayı tacirler sefere çıkarken, ihtiyaç duyulduğunda 

kendilerine danışmak üzere beraberlerinde ticari ahkâmı iyi bilen fıkıh bilginlerini 

götürürlerdi. Çünkü ticarete fiilen atılanlara yapacağı ticaretle ilgili ticari (dînî) kuralları 

öğrenmek farz-ı ayindir.
22

 

Bütün bu kural ve uygulamaların amacı, iş ve ticaret hayatının düzen ve güven içinde, 

haksızlık ve suistimalden uzak bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Buna göre; 

a) Alkollü içkiler, uyuşturucu maddeler, domuz, müstehcen resim ve eşyalar gibi 

İslâm’ın kullanılmasını yasakladığı maddelerin ticareti haram kılınmış, 

b) Mübah (helâl, caiz, serbest) olan maddelerin ticaretinin ise, belli prensip ve ölçüler 

çerçevesinde yapılması istenmiştir.
23

 

Bu prensip ve ölçüler şunlardır: 
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1- Müşteriyi Aldatmamak: 

Tacir, dürüstlüğü ve doğru sözlülüğü ile müşteriye güven vermelidir. Çünkü mümin 

güven ve emniyet insanıdır. Rasulullah (s.a.v.) doğru sözlü ve güvenilir tüccarı , 

 

ه  َى ِض ى رَ رِ دْ خه الْ  يدِ عِ ى سَ بِ أَ  نْ عَ  ِ : قَ الَ قَ  هه نْ عَ الل ٰ وله الل  ه َصل َي  اَل َرسه : َعلَْيِه َوَسل َمَ  الل ٰ  

َ اَ  َِبيي َِن وَ ألاِجره الت  دهوقه َمَع الن  َ َهَداِء وَ ِمينه الص  ه ِقيَن والش  د ِ ِ الِِحيَن.الص  َ الص   
 “Doğru sözlü ve (kendine) güvenilir tacir (ahirette) peygamberler, sıddîkler ve 

şehitlerle beraber bulunacaktır” (Tirmizî, “Büyû”, 4, (1209); İbnu Mâce, “Ticârât”, 1, (2139). 

hadisiyle övmüştür. 

 Şüphesiz müşterinin gafletinden veya bilgisizliğinden faydalanıp, sağlam ve 

kullanılışlı olmayan bir malı ona satmak İslâm ahlakıyla bağdaşmaz.  

 

ه  َى ِض رَ  ةَ رَ يْ رَ ى هه بِ أَ  نْ عَ    وَ  َ رَ  هه نْ عَ الل ٰ ِ  ولَ سه أن  ه َصل َي   الل ٰ ْبَرِة طََعام  َفأَْدَخَل يََدهه ِفيَها فَنَالَْت  َعلَْيِه َوَسل َمَ  الل ٰ َ َعلَى صه َمر 
اَل  َْ هه بَلًَلً َف َماءه  أََصابَْتهه  َقالَ .  « الط ََعامِ  َصاِحَب  يَا َهَذا َما »أََصابِعه َ  َ ولَ  يَا ال ِ  َرسه أََفًلَ َجَعْلتَهه َفْوَق الط ََعاِم َكْى يََراهه  » َقالَ .   الل ٰ

َ َفلَْيَس ِمن ِى  َاسه َمْن َغش  «الن   

 
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

çarşıda bir yiyecek yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkardı. Parmaklarına 

rutubet bulaştı. Adama: "Ey satıcı nedir bu?" diye çıkıştı. Adam: "Ey Allah'ın 

Resûlü, yağmur ıslattı,deyince: "Bu yaşlığı üste getirip, herkesin görmesini 

sağlıyamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir" buyurdu. (Müslim, “İman” 164, 

(102); Tirmizî, “Büyû” 74, (1315); Ebu Dâvud, “Büyû”, 52, (3452); İbnu Mâce, “Ticarât”, 36, (2224).  

َبة بْ  نْ عَ وَ    ْْ ه  َى ِض رَ  ر  امِ عَ  ِن عه ه ِ  ال: َقالَ   هه نْ عَ الل ٰ لم  يَ ْمرِ إليَِحل  َْ َ بَِها دَ عَ يعه ِسلْ بِ ئ  مه َ اًء إًة يَْعلَمه أن  ْخَبَر بِِه.أَ  ْل   

Ukbe İbnu Âmir (radıyallahu anh) buyurmuştur ki: "Müslüman bir kimsenin, 

bir malda kusur olduğunu bildiği halde, müşteriye haber vermeden satması 

haramdır." (Buhârî, “Büyû” 19). 

 

O halde Müslüman tüccar, kalitesiz malı, kaliteli malla karıştırmamalı, kötüyü iyiden 

ayırmalı, malın kusuru varsa açıkça söylemelidir. Nitekim diğer bir hadislerinde Allah resulü,  

 

 

ه  َى ِض رَ  ام  زَ حِ  ِن بْ  يمِ كِ حَ  نْ عَ وَ    وله  َقالَ  :َقالَ  هه نْ عَ الل ٰ ِ َرسه ه َصل َي    الل ٰ : َعلَْيِه َوَسل َمَ  الل ٰ  
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… َما فِ  ي بَْيِعِهَما، فإْن َصَدَق البي ِعاِن َوبَي َنا بهوِرَك لهه  
 “Alıcı ve satıcı doğru söyler, her şeyi açıkça ortaya koyarlarsa, alışverişleri helâl ve 

mübârek olur” (Buhârî, “Büyû” 19, 22, 44, 46; Müslim, “Büyû”, 47, (532); Ebu Dâvud, “Büyû” 53, (3459); 

Tirmizî, “Büyû” 26, (1246); Nesâî, “Büyû” 3, (7, 244-245). 

 buyurarak, alıcı ve satıcı her iki tarafın da birbirlerine karşı dürüst ve samimi 

davranmalarını, güveni ortadan kaldıracak davranışlardan sakınmalarını tavsiye etmektedir. 

Günümüzde son derece önem verilen ve ürünlerin satışını arttırmak amacıyla sıkça 

başvurulan reklam kampanyalarında da malın tanıtılma sınırı aşılarak, işe yalan ve mübalağa 

karıştırılırsa; hile ve aldatma gerçekleşmiş olur. 

2- Malını Olduğundan Farklı Göstermek İçin Yalan Yere Yemin Etmemek: 

Ticari maksatla veya başka maksatla yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, 

Allah’ın yüce adını onun haram kıldığı hususlarda kullanmak, basit menfaatler için insanları 

“vallahi, billahi... vs.” diyerek, “Allah (ın adı) ile aldatmak”
24

, büyük günahlardandır. 

“Kıyâmet gününde Yüce Allah bunlarla konuşmayacak, yüzlerine rahmet nazarıyla 

bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Ve onlar için çok acıklı bir azap olacaktır.
25

 

Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadislerinde; kıyamet günü, Allah’ın kendileriyle 

konuşmayacağı, yüzlerine rahmet nazarıyla bakmayacağı ve kendilerine azap edeceği bu 

kimseleri açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar.  

ه  َى ِض رَ  ر   ي ذَ أبِ  نْ عَ وَ    وله  َقالَ  :َقالَ  هه نْ عَ الل ٰ ِ َرسه ه َصل َي    الل ٰ مه ثًَلَثَةٌ ْلَ  :َعلَْيِه َوَسل َمَ  الل ٰ هه َكل ِمه َياَمِة َوْلَ يَْنظهره ي ه ِْ ه يَْوَم اْل َ الل 
يِهْم  ْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِإلَْيِهْم َوْلَ يهَزك ِ هو َذر    ،ثاَلََث ِمَراٍر َقالََها َولَهه وا: َقاَل أَب ره َِ ْم؟  َخابهوا َوَخ ِ، َمْن هه وَل الل  يَا َرسه  

قه ِسْلَعتَهه بِاْلَحِلِف اْلَكاِذِب َقاَل:  َنف ِ َانه َواْلمه ِبله َواْلَمن  َْ .اْلمه  

 
Hz. Ebu  Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): 

"Üç kişi vardır, kıyamet gününde Allah onlara ne konuşur ne nazar eder ne de 

günahlardan arındırır, onlar için elim bir azab vardır!" buyurdu ve  bunu üç kere de 

tekrar etti. Ebu Zerr: "Ey Allah'ın Resulü! Öyleyse onlar büyük zarar ve hüsrana 

uğramışlardır. Kimdir bunlar?" dedi. Şöyle saydılar: Bunlar: “Elbisesini kibirle yerlerde 

sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını fâhiş bir 

fiyatla satmaya çalışan” lardır [Müslim, “İman”, 171, (106); Ebu Davud, “Libas” 28, (4087, 4088); 

Tirmizî, “Büyu” 5, (1211); Nesâî, “Büyu” 5, (7, 245).] 

 Rasulullah diğer bir hadislerinde de:  

 

                                                 
24

 Fâtır: 35/5 
25

 Âl-i İmrân: 3/77 
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ا بََرَكةَ بَْيِعِهَما َْ ى أَْن يَْربََحا ِرْبحًا ، َويهْمَح ََ  َوِإْن َكَذبَا َوَكتََما َفَع

“Gerçeği gizleyip yalan söyleyerek yapılan alışverişin bereketini, Allah Teala’nın 

yok edeceğini” ( Buhârî, “Büyû” 19, 22, 44, 46; Müslim, “Büyû”, 47, (532); Ebu Dâvud, “Büyû” 53, (3459); 

Tirmizî, Büyû 26, (1246); Nesâî, “Büyû” 3, (7, 244-245). 

bildirerek, müslüman tüccarları bu tip gayri ahlâkî davranışlardan sakındırmaya 

çalışmışlardır. 

Diğer yandan artık günümüzde üretilen malların tanıtımını yapmak ve tüketicilere arz 

etmek için reklam vazgeçilmez bir ticaret prensibi haline gelmiştir. Malın gerçek niteliği ile 

tanıtımı yapılır, yalan ve hile karıştırılmazsa, bunda dini açıdan bir sakınca olmaz. Ancak, 

müşteriyi aldatmaya, onun saflığından yararlanmaya ve yapay ihtiyaçlar oluşturmaya yönelik 

olursa, o takdirde yapılan bu tip reklam da yalan üzere bina edilmiş olacağından yukarıda 

belirtilen kategoriye dahil olur. 

  

3- Hileli Ölçüp Tartmamak: 

Ölçme ve tartma konusunda dürüst davranmak, hile yapmamak, eksik ölçü ve tartı ile 

satış yapmaktan sakınmak, Kur’an-ı Kerim’in bir çok âyetinde yer almaktadır.
26

 

Toplumları temelinden sarsan, çöküş ve yıkılışlarına sebep olan ahlaksızlık türlerinde 

biri de ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır.
27

 Nitekim Kur’an-ı Kerim, Hz. Şuayb’ın 

peygamber olarak gönderildiği “Medyen-Eyke” halklarını helake götüren sebeplerden biri 

olarak ölçü ve tartıda hile yapmalarını gösterir ve müslümanlara alışverişte adaletli olmalarını 

emreder.
28

 

Ayrıca Peygamberimiz şöyle buyurur: 

 

ه  َى ِض رَ  ِن ابْ  ِن عَ وَ    وله  َقالَ  :قَالَ ا مَ هه نْ عَ الل ٰ ِ َرسه ه َصل َي    الل ٰ :َعلَْيِه َوَسل َمَ  الل ٰ  

ل ِيته اِن إن  َ يزَ مِ الِمْكَياِل والْ  ْهِل أل  الِ ‘هَما اِن َهلََكْت ِفيهِ أْمَريْ  مْ كهْم قَْد وه َ  َ لَكهْم. بْ ةه قَ فَ َممه ال  
İbnu Abbas (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) 

mikyal (ölçek) ve mîzân (terazi) kullananlara şöyle hitab etti: "Sizler bizden önce gelip 

geçen kavimleri helâk eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız"  (Tirmizî, “Büyû”,' 9, 

(1217). 

                                                 
26

 Bk. En’âm: 6/152; İsrâ: 17/35; Mutaffifîn: 33/1; Şuarâ: 26/181-183 
27

 Akar, Muhlis; Kur’an-ı Kerim’e Göre Toplumların Helak Oluş Sebepleri ve Şekilleri (Yayınlanmamış 

Yük.Lisans Tezi), İstanbul 1986, sh. 73-75 
28

 Bk. Hud: 11/84-95; Şuara: 26/176-189; Rahmân: 55/9; İsrâ: 17/35; A’raf: 7/185; Mutaffifin: 83/1-7 
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İşte Peygamberimizin geçmiş milletlerin helakine sebep olan günahlardan birinin 

eksik ölçüp tartmaları olduğunu beyan etmesi de konunun ne kadar önem arzettiğini 

göstermektedir. 

4- İhtikâr (Spekülasyon) Yapmamak: 

İhtikâr, fiyatların yükselmesini sağlamak amacıyla malların piyasadan çekilmesi 

şeklinde tanımlanmaktadır. Bir ticari emtiayı (malı) pahalanması gayesiyle stoklayıp piyasaya 

arzını geciktirmek anlamına gelen ihtikar (spekülasyan); beklendiği üzere, fiyatların yapay bir 

şekilde yükselmesine ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkmasına sebep olur. Genelde 

insanların ihtiyaçlarının sömürülmesi yoluyla daha az emekle daha kolay kazanç sağlama 

mantığına dayanan bir ruhi bozukluğun doğurduğu anti-sosyal bir davranış tarzı olan bu 

muamele; özellikle temel ihtiyaç maddeleri söz konusu olduğunda toplumun zarar görmesine 

sebebiyet verdiği gibi, uzun müddet devamı halinde de sosyal ve iktisadi bunalımlara yol 

açabilir.
29

  

َمَر ْبِن اْلَخط َاِب  - وله  الَ قَ  ؛َعْن عه ِ َرسه ه َصل َي    الل ٰ وٌن. َعلَْيِه َوَسل َمَ  الل ٰ ْحتَ ِكره َمْلعه اْلَجالِبه َمْرزهوٌق َواْلمه  
Hz. Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki: "Malını satışa arzeden rızka erer, muhtekir (pahalanması için 

satmayıp bekleten)de lânete uğrar." (İbn Mâce, “Ticârât”, 6) 

 

ه رِضَى  اذ  عَ مه  نْ عَ وَ    ولَ ْعته َسمِ : الَ قَ عنهه   الل  ِ  َرسه ه َصل َي    الل ٰ .وله ْه يَ  َعلَْيِه َوَسل َمَ  الل ٰ  

ْحتَ ِكره  ه األَْسَعاَر َحِزَن ، َوِإذَا َغل َى َفِرحَ  ,بِْئَس اْلَعْبده اْلمه َ ِإَذا َرخ ََص الل   
“Karaborsacı ne fena bir kuldur; fiyatların düştüğünü öğrenince üzülür, 

yükseldiğini duyunca da sevinir” (Zebîdî, Sahih-i Buhârî Muht. Tecrid-i Sarih Terc. Diyanet İşleri Bşk. 

Yay. C.6, sh.449) 

 hadisi bu tip kimselerin ruhi durumunu ve insanlık bakımından düştüğü seviyeyi açık 

bir şekilde ifade etmektedir. 

  

5- Müşteriye İyi Davranmak: 

Tüccar müşterinin velinimet olduğunu düşünerek ona bir malı fahiş fiyatla 

satmamalıdır. Az, fakat helâl kâra kanaat ederse daha çok sürüm yapacağını, böylece kendisi 

kazandığı gibi müşterilerine de hizmet etmiş olacağını bilmelidir. Hz. Ali, kamçısını alıp Kûfe 

çarşısını dolaşır ve tüccarları: “Kârın azını reddederseniz, çoğundan da mahrum kalırsınız” 

diye uyarırdı.
30

 

Alış-verişte her iki taraf da birbirine iyi davranmalıdır.  

                                                 
29

 Kallek; a.g.e., sh.56 
30

 Kandemir; a.g.e., sh.323 
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ه رِضَى  ةَ رَ يْ رَ ى هه بِ أَ  نْ   عَ  ه َعلَْيِه َوآلِِه َوَسل ََم َقالَ  عنهه  الل  َ ِ َصل َى الل  َ وَل الل  َ َرسه أَن   

 َ َ إن  َضاءِ  الل ٰ َْ َراِء َسْمَح اْل ه َسْمَح اْلَبْيِع َسْمَح الش ِ .يهِحب   
Ebu Hüreyre'den bir rivayette Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle 

buyurur: "Allah, satıştaki müsâmahayı, satın alıştaki müsâmahayı, ödemedeki 

müsâmahayı sever" (Tirmizî, “Büyû”, 75 (1319). 

 

 

ه رِضَى  ر  ابِ جَ  نْ   عَ  وله اَل : قَ الَ قَ عنهه  الل  ِ َرسه ه َصل َي    الل ٰ .َعلَْيِه َوَسل َمَ  الل ٰ  

ه َعْبدًا َسْمحًا ِإَذا بَاَع ، َوَسْمحًا ِإَذا اْشتََرى ، َوَسْمحًا ِإَذا قََضى ، َوَسْمحًا ِإَذا اْقتََضى َ  َرِحَم الل 
“Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Satışında, satın alışında, borcunu ödeyişinde cömert ve 

kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetini  bol kılsın". (Buhârî, Büyû 16; Tirmizî 

Büyû 75, (1320). 

 

 

Evet, peygamberimiz, “Satarken ve alırken, borcunu isterken ve öderken kolaylık 

gösteren kimseye Allah merhamet eylesin” sözüyle Allah’ın rahmet ve sevgisinin birbirine iyi 

davranan alıcı ve satıcıların üzerine olması için dua etmiştir. 

Şüphesiz alıcı ve satıcıların birbirine karşı sevgiyle yaklaşmaları ve iyi davranmaları 

İslam’ın toplum bireyleri arasında hedeflediği birlik, beraberlik ve diyalogun sağlanmasına 

büyük oranda katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bireyler arasında cereyan eden ticarî 

ilişkiler, sadece mal ve bedel değişimi olmaktan öte, manevî bir boyut da kazanmış 

olmaktadır ki; bu da inanan kimseler için ayrı bir değer ifade etmektedir. 

 Ayrıca Bakara sûresi 280. âyetinde de yüce Allah:  

قه  َ َرة  َوَاْن تََصد  ََ َرة  َفَنِظَرةٌ ِالى َمْي َْ ونَ َوِاْن َكاَن ذهو عه وا َخْيٌر لَكهْم ِاْن كهْنتهْم تَْعلَمه  

“Borçlu darda ise, eli genişleyinceye kadar beklemelidir. Bilmiş olunuz ki, borcu 

bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.” buyurarak satıcının, gerektiğinde müşterisinin 

lehine bazı özel durumlarda fedakarlıkta bulunmasının da kendi hayrına olacağını 

vurgulamaktadır. 

 

6- Müşteri Kızıştırmamak (Neceş) 

Çoğunlukla malın fiyat ve sürümünü arttırmaya yönelik bir hile şeklinde ortaya çıkan 

neceş; bu yönüyle haksız rekabet çeşitlerinden biri sayılmaktadır. Şöyle ki, bir pazarlık 

esnasında satıcı ile anlaşmalı olan üçüncü bir kişi (veya kişiler) sanki alıcıymış gibi devreye 
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girerek gerçek müşterinin verdiğinden daha yüksek bir fiyat teklif etmek suretiyle onu 

yanıltır. Böylece talip olduğu malı başkasına kaptırmak istemeyen ilk teklif sahibi ister 

istemez daha yüksek meblağ ödemek zorunda kalabilmektedir. Bu durum pazarlık 

halindeyken olabileceği gibi akdin kesinleşmesinden sonra da vuku bulabilmektedir. 

Neceşin (müşteri kızıştırmanın) tahakkuku için üçüncü kişilerin satıcı ile önceden 

anlaşmalı olması gerekmez. Akit esnasında veya akitten sonra da üçüncü bir şahıs araya 

girerek daha yüksek fiyat vermek suretiyle aynı olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına 

sebebiyet verebilir. Ancak pazarlığın olumsuz sonuçlanması ya da ilk müşterinin, satıcının 

teklifine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap vermemesi durumunda sonrakinin 

müdahelesi neceş (müşteri kızıştırmak) sayılmaz. 

İşte serbest rekabet ortamını zedeleyip haksız rekabete yol açan, kardeşlik ilişkilerini 

zedeleyen ve bir rantiye sınıfı oluşturarak tüketicinin zarar görmesine zemin hazırlayan bu tür 

muameleler Hz. Peygamber tarafından yasaklanmıştır. 

ه رِضَى  ةَ رَ يْ رَ ى هه بِ أَ  نْ عَ    ولَ أن   عنهه  الل  ِ  َرسه ه َصل َي    الل ٰ وا تَنَ  َالقال:  َعلَْيِه َوَسل َمَ  الل ٰ اَجشه  

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

efendimiz buyurdular ki: "(Alıcı olmadığınız hâlde, fiyatları kızıştırmak için) müşteri 

ile satıcının aralarına girmeyin." (Buharî, Büyû 58; Müslim, Büyû 11, (1515), Nikâh 52 (1413); 

Ebu Dâvud, Büyû 46, (3438); Tirmizî, Büyû 65, (1304); Nesâî, Büyû 21 (7, 1259); İbnu Mâce, Ticârât 14, 

(2174). 

 

ه ِضَى رَ ر مَ عه  ِن ابْ  نعَ وَ    ِ وله سه نََهى رَ : الَ ا قَ مَ هه نْ عَ   الل ٰ َْجِش. ِن عَ    الل ٰ الن   
  

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) diyor ki: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm) müşteri kızıştırmayı yasakladı". (Buhârî, Büyû 60; Müslim, Büyû13, (1216); Muvatta, 

Büyû 97, (2, 684); İbnu Mâce, Ticârât 14 (2173); Nesâî, Büyû 16, 17, 21. (7, 258).) 

 

İmam Mâlik şu ilâvede bulunur: "Kızıştırma (necş): Aslında alıcı olmadığın 

halde, (araya girerek) mala değerinden fazla fiyat vermendir. Böylece (gerçekten 

almak isteyen) bir başkası, seni tâkiben mala daha fazla fiyat vererek aldanır." 

 

ه ِضَى رَ  ةَ رَ يْ رَ ى هه بِ أَ  نْ عَ    .الَ قَ   هه نْ عَ   الل ٰ  

وله  ِ  نََهى َرسه ه  َصل َي   الل ٰ له َعلَى بَْيِع أَِخيِه َوْلَ  َعلَْيِه َوَسل َمَ   الل ٰ جه وا ، َوْلَ يَِبيعه الر َ أَْن يَِبيَع َحاِضٌر لَِباد  ، َوْلَ تََناَجشه
هْخِتَها لِتَ ْكَفأَ َما ِفى ِإنَائَِها أَله اْلَمْرأَةه طًَلََق أ َْ َ  يَْخطهبه َعلَى ِخْطَبِة أَِخيِه ، َوْلَ ت

  
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

şehirlinin köylü adına alışveriş yapmasını, alıcı olmadığı halde alıcı imiş gibi görünüp 

yüksek fiyat vererek fiyat artırmayı, iki kimsenin başlattığı alışveriş muamelesi 
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kesinlik kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alışverişe 

girişmesini, bir kız istetilmiş iken ona tâlib olmayı, bir kadının, -kız kardeşinin 

kabındakini almak için- kocasına onu boşamasını taleb etmesini yasakladı." (Buhârî, 

Büyû 58, 70, 71, Şurut 8, 11; Müslim, Nikâh 38, 39, 51, 52, (1408-1413)- Büyû 12, (1515); Tirmizî, Talâk 

14, (1190); Nesâî, Nikâh 20, (6,71), Büyû 19, 21, (7, 258-259); Ebu Dâvud, Nikâh 2, (2176), 18, (2080); 

Muvatta, Büyû 45, (2, 683).  

 

İşte,  “Bir malı alıyor görünerek kıymetini (değerini) artırmayın”, “Bir kimse 

kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın” gibi hadisler Müslüman tüccarın bu tür 

olumsuz davranışlardan sakınması gerektiği vurgulanmıştır. 

 

7- Malları Pazar Dışından Piyasaya Arz Edilmeden Önce Karşılayarak Üretici ve 

Tüketicilere Zarar Vermemek: 

Rasülullah (s.a.v.) zamanında köylü, üretici veya ihracatçının şehre getirdikleri 

mallarını rayiç fiyatla piyasaya sürmelerini önleyen ve onlar adına, peyderpey ya da belli bir 

müddet stokladıktan sonra, belirli bir ücret karşılığı satmak isteyen bir aracı sınıfı vardı ve 

halk bu muamelelerden zarar görmekteydi. 

Şehre dışardan mal getirenlerin yolda karşılanarak ellerindekinin ucuza kapatılmasını 

yasaklayan Hz. Peygamber (s.a.v.), şehirli tüccarın, köylü üretici adına belirli bir komisyon 

karşılığında satış yapmasını da yasaklayarak günümüzdeki ifadesiyle “asalak” bir rantiye 

sınıfının doğmasına imkan verecek hiçbir hukuki boşluk bırakmamıştır. Hz. Peygamber:  

 

ه ِضَى رَ  ر  ابِ جَ  نْ عَ وَ    وله : الَ قَ   هه نْ عَ   الل ٰ ِ نََهى رسه ه  َصل َي  الل ٰ   َعلَْيِه َوَسل َمَ   الل ٰ

ْم ِمْن بَْعض   ه بَْعَضهه َ ِق الل  َاَس يَْرزه وا الن   ْلَ يَِبْع َحاِضٌر لَِباد  َدعه
Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm): “Şehirli, köylü adına satış yapmasın. İnsanları kendi hallerine bırakın, Allah 

onları birbirlerinden rızıklandırır”buyurdu." (Buhârî, Büyû 58, 64, 67, 69, 70, 71, İcâre 14, Şurût 8; 

Müslim, Büyû 11, 12, 18-21, (1515, 1520-1523), Nikâh 51, 52 (1413); Ebu Dâvud, Büyû 47, (3442); Tirmizî, 

Büyû 13, (1223); Nesâî, Büyû 17, (7, 256); İbnu Mâce, Ticârât 15, (2176); Muvatta, Büyû 96, (2, 683). 

Günümüzde ticarî ilişkiler açısından bu hadis-i şerife baktığımızda akla şöyle bir soru 

gelmektedir: Hz. Peygamberin bu yasağı mutlak mıdır, yoksa bazı şartlara mı bağlıdır? Geçici 

olarak mı konmuştur, yoksa devamlı mıdır? Bu ve benzeri soruların cevabı simsarlığın 

hükmünde saklıdır. 

Şüphesiz İslâm dini karaborsayı yasakladığı gibi, fiyatların sun’î olarak yükselmesine 

sebep olan simsarlığı da yasaklamıştır. 

Bu konudaki yasağın amacı şu şekilde açıklanabilir: “Üretici malı doğrudan doğruya 

pazara arzedecek, araya başkaları girerek fiyatın sun’î bir şekilde artmasına sebep 
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olmayacaktır. Amaç bu olduğuna göre, fiyat artışına neden olmayan hizmetler, yardımlar, 

pazarlama ve dağıtım işleri bu yasağın kapsamına girmezler. Üreticinin malını tüketiciye 

arzeden, satıcıya müşteri bulan ve bunun için muayyen bir ücret veya yüzde alan hizmetler de 

bu şekilde değerlendirilebilir. Zaten günümüzde bu hizmetlere de ihtiyaç vardır. 

8- Ticari İşlemlerin Kayıt Altına Alınması: 

Ticari hayatta görülen kötü ilişkilerin ve olumsuz sonuçların nedenlerinden biri de 

tarafların antlaşma maddelerini açıklıkla yazmamalarından kaynaklanmaktadır. İslâm, ölçü ve 

tartıda dürüst davranılmasını, taraflar arasında iyi niyet ve güvenin kurulmasını istemekle 

beraber; alış veriş ve borçlanma işlemlerinin yazılmasını da tavsiye etmiştir: Kur’an-ı 

Kerim’de bu konuyla ilgili olarak:  

ى َفاْكتهبهوهه  م ً ََ هَها ال َذيَن اَمنهوا ِاذَا تََدايَْنتهْم بَِدْين  ِالى َاَجل  مه  يَاَاي 
“Ey inananlar, belli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın...” 

طه ِعْنَد ٰذلِكه  ََ ِ ْم َاْق َ تَْرتَابهوا   الل ٰ َهاَدِة َوَاْدنى َاْل  َ َوَاْقَومه لِلش   

“Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye 

düşmemeniz için daha elverişlidir” buyrulması,(Bakara, 2/283) ticari işlemlerin kayıt altına 

alınmasının gereğine işaret etmektedir.  

Kur’an-ı Kerim’in diğer ayetlerine nispetle oldukça uzun olarak nitelendirilebilecek bu 

âyette, borç ve alışveriş işlemlerinde anlaşmazlık çıkmasını önleyecek, alıcı ve satıcıları 

haksızlığa uğramaktan koruyacak belgelendirme, şahit tutma ve rehin gibi tedbirlerin alınması 

istenmektedir. Bu uygulamaların ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda ayrıntılara kadar 

inilmiş olması da konuya ne derece önem verildiğini göstermektedir. Devamındaki âyette ise,  

هِمَن َاَمانَتَهه َوْلَيت َِق  كهْم بَْعضًا َفْليهؤَد ِ ال َِذى اْؤت َ  َفِاْن َاِمَن بَْعضه َرب َهه   الل ٰ  

“Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini (borcunu) ödesin. 

ve Allah’tan sakınsın…” buyrulması ise diğer alanlarda olduğu gibi ticari alanda da güven 

duygusunun çok önemli bir unsur olduğu ve bunun kötüye kullanılmaması, istismar 

edilmemesi gerektiği mesajı verilmektedir. 

Ancak güven duygusunun, doğruluk ve dürüstlüğün alabildiğince zedelendiği 

çağımızda, ister satıcı ister alıcı olalım; ticârî işlem ve akitlerimizi kayıt altına almamız, diğer 

bir ifadeyle karşılaşabileceğimiz anlaşmazlıklarda hukûkî açıdan belge niteliği taşıyabilecek 

vasıtaları kullanmamız gerekir. 
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Değerli Mü’minler! 

Şüphesiz İslâmi prensiplerle bağdaşan tüm ekonomik faaliyetlere katılma hakkını 

İslâmiyet insanlara tanımıştır. Ancak, ticari faaliyetlerin dürüst, yararlı ve güven içerisinde 

yürütülmesini sağlamak amacıyla, bu faaliyetlere ilişkin bazı kurallar da getirmiştir. Bunlar iş 

adamı ve ticaret erbabı tarafından benimsenip tatbik edildiği takdirde, piyasada görülen bir 

çok bozukluk ve aksaklıklar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Çünkü İslâm’da ticaret, ahlaki 

değerlerle içiçedir. Kişinin yücelmesini ve daha uygar bir şahsiyete dönüşmesini sağlayan bu 

değerler bir kenara itilirse; o takdirde piyasada tanık olunan rüşvet, yolsuzluk, haksız kazanç, 

borcunu ödememe, vb... kötülük ve çirkinlikleri sadece yasal tedbirlerle ve cezalarla önlemek 

mümkün olmaz. 

Kur’an-ı Kerim’de geçmiş milletlerin çöküş ve yıkılış nedenleri arasında sayılan ticari 

ahlaksızlık ve haksızlıklardan sakınılmalı, ticarette ahlâkî prensiplere riâyet edilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki, ekonomik dengeleri bozmak, haksız kazanç ve rant sağlamak, ölçü ve 

tartıda hile yapmak, müşteriyi (tüketiciyi) aldatmak, ekonomik gücü kötüye kullanmak vs... 

gibi, yapanı yüce Allah’ın rızasından uzaklaştıran durumlar her çağın ticari ve iktisadi 

problemleridir ve milletleri çöküş ve yıkılışa götüren sebeplerdendir. 

Kısacası Müslüman bir iş ve ticaret adamı her şeyiyle emniyet ve güven insanı 

olmalıdır. 

 

 

 


