
“EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ”
31 MART 2021

ASRİAD TOPLANTILARI 
EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ 

30 Mart 2021 
EKONOMİ VE AHLAK 72 

 

(Bakara 2/188 ) 
ا اِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُوا فَ۪ریقًا ِمْن اَْموَ  اِل َوَال تَأُْكلُٓوا اَْمَوالَُكْم بَْینَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بَِھٓ

ثِْم َواَْنتُمْ   تَْعلَُمونَ۟  النَّاِس بِاْالِ
Mallarınızı aranızda bâtıl yollarla yemeyin. Bile bile hakkaniyetten uzaklaşıp insanların 
mallarından bir parça yiyebilmeniz için onu (rüşvet olarak) yetkililere vermeyin. 
 
Euzu billahi mineş-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim 

Kıymetli Arkadaşlar, 
 
Allah nasip ederse bu akşam, Bakara suresi 188 ‘inci ayeti kerimeyi işleyelim. 

Şöyle buyuruyor Allah Teâla; 

“Mallarınızı aranızda batıl yollar ile yemeyin. Yöneticilere, hüküm sahiplerine kova uzatmayın,” 
rüşvet yerine kullanılan özel deyim, böyle yaparak mallarınızı aranızda batıl yollar ile yemeyin. 

Allah Teala insanlardan, diğer insanların mallarından bir kısmını bazı bölümlerini, günah ve 
haksızlıklarla ve bilerek yememeleri gerektiğini emrediyor. Bu kısacık ayette çok ilginç 
noktalara vurgu yapıyor. Hayatta batıl yolların çok çeşidi bulunduğu biline bir gerçektir. Batıl 
yol araçlarını, bilinçli bir şekilde haksızlık yapma yöntemlerini kullanarak, bilinçli bir 
günahkarlıkla insanların bir kısmının mallarını ya da insanların mallarının bir kısmını yemeyin. 
Allah Teala bunu kesin olarak yasakladığını ifade ediyor ve kesin bir nehiy talimatı şeklinde 
önümüze koyuyor. 

Arkadaşlar bu batıl yolların çok çeşidi bulunmaktadır. Hemen herkesin çok kolay bir şekilde 
aklına gelen konular da bu batıl yolar içerisindedir. Ancak, genel anlamda insanların 
mallarından, varlıklarından bir kısmını kendi uhdesine geçirmek amacı ile kendi payını 
gerekçesiz bir şekilde, haksız yere arttırmak amacı ile sistem kurmak ve bu sistem aracılığı ile 
insanların mallarını kendine transfer etmek de batıl yolla insanların malını yemek anlamına 
gelir. Aslından insanlar birbirlerinin mallarını yiyerek hayatta kalıyorlar. Ancak birbirlerinin 
mallarını yemenin yolu meşru zemin üzerinde karşılıklı rızaya dayalı olarak ticaret şeklinde 
olması gerekir. Bu meşru düzeni bir şekilde aşacak tarzda ki bütün yollar yasaklanmıştır. 

Burada kritik misal verilmiş. 

“Yöneticilere kova uzatarak”. Bilirisiniz kuyudan suyu alabilmek için bir miktar su kova ile 
birlikte kuyuya gönderilir. Zira tamamen boş olan kova ile kuyudan su alınmaz. Kuyu tekniğini 
bilenler bileceklerdir.  Kovaya biraz su koyup da kuyuya indirirseniz daha fazla suyu, kovayı 



dolduracak kadar suyu alma imkanınız olur. Bu işin kuralı budur.  Dolayısı ile bu ifade deyim 
haline dönüşmüştür. Bu benzetmeden harekete, başkasına ya da kamuya ait bir malı ele 
geçirmenin yolu hüküm sahiplerine kova uzatmaktan geçer. Eğer onlara bir miktar 
koklatırsanız yani rüşvet verirseniz geriye daha fazlasını alma imkanını yakalarsınız. İşte böyle 
yapmayın diyor Allah Teala.  

Tabi ki bugün bu meselenin çok daha büyük boyutları var arkadaşlar. Yani kamuda 
belediyelerde, Devlette hatta bir kısım özel şirketlerde başkalarının mallarını yemenin bin bir 
türlü yolu üretilmiştir. Bunların tamamı yasaktır.  

Arkadaşlar burada şunu da ifade etmek lazım: Bazen şirketin ortakları, ki bunlar kardeş de 
olabilirler başkaları da olabilir, diğer ortakların rızası ve haberi olmadan şirketin içerisinde 
kendi menfaatlerine çalışanı bir kısım kanallar buluyorlar, kanallar üretiyorlar, 

Mesela, şirket ortaklarından bir tanesi şöyle bir düşünceye kapılıyor; Kardeşim bu benim özel 
yeteneğim, özel birikimim, özel itibarım ben bununla şirkete bir kısım şeyler kazandırıyorum.  
Dolayısı ile bu vasıta ile kazandırdıklarının bir kısmını kendime almam lazım. Eğer ben böyle bu 
kadar muteber bir adam olmasam, ortak olmasam şirkete hiç bir kazanç sağlamayacak dolayısı 
ile bu benim hakkımdır, diye düşünenler olabiliyor. Arkadaşlar buna benzer yaklaşımların 
tamamı gayrimeşrudur. Burada arkadaşların önemli bir kısmı tabi ki ortaklık yapıyorlar, 
şirketleri var. Ortaklar birbirlerinin haberi olmadan ortaklık yaptıkları yapıya eklemlenmiş bir 
vaziyette iş yapıyorlar. Bu gerek şirket içinde olsun, gerekse dışında olsun fark etmez. Bir ortak 
diğer ortaklarının haberi olmadan oradan bir menfaat temin edemez.  Sadece şöyle bir şey 
yapılabilir, ortaklar ortak oldukları şirket içerisinde faaliyetler sürüyor ama yine diğer 
ortakların bilgisi dahilinde bir ortak kendi sermayesi ile yada kar payı ile başka bir iş yapmak 
istiyor.  Başka bir şirket kurup, başka bir özel firma kurup iş yapıyor. Tabii ki bunda bir sorun 
olmaz.  Burada da ortak olduğu şirketin önünü kesme düşüncesi olmaması lazım.   

Arkadaşlar bu ayeti kerime İslam Ekonomisi disiplini açısından referans olan ayeti 
kerimelerinden bir tanesidir. Biz bunu daha çok bireysel konular çerçevesinde anlarız ama bir 
de makro konularda yorumlanması gereken yönleri var.  Ekonomik sistem açısından da 
düşünülmesi gereken boyutları var.  

 Mesela kurulu sistem gereği bütün dünyada hareket eden bir dolar mutlaka ve mutlaka Wall 
Street kontrolünden geçmesi gerekir ve oraya bir bedel ödemesi gerekir. Bu yeryüzüne 
kurulmuş bir sistemdir. Ya da rezerv para diye bilinen bir para sistemi oluşturulmuş, ülkelerin 
çok önemli bir kısmı bugün ABD dolarının egemenliğinde yaşıyor, doların egemenliğini 
aşamıyor.  Ya da dış ticaret açısından dolar endeksli olmayan bir ticaret yapılamıyor. 

Merkez Bankaları’nın bağlı bulunduğu Merkez Bankalar Birliği bütün bu küresel sistemin bir 
yönünü idare ediyor. Biliyorsunuz 1944’ Bretton Woods anlaşması ile ikinci dünya harbinin 
sonrası kurulmuş bir sistem var. Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar 
bunların yansımasıdır ve daha tabi ki detaylarda var. Bunlar da batıl yol ile insanların mallarını 
yemeğe devam ediyorlar. Yani bu ayeti kerime bize diyor ki ey müminler, ey inanan insanlar 



malınıza mülkünüze sahip çıkın, kendi malınızı da başkasına anlamsız yere, haksız yere 
yedirmeyin. Ama sizde kesinlikle başkalarının malını haksız yere yemeyin. Buna da herhangi 
bir şeyi vesile kılmayın, kendiniz de temelsiz meşruiyet üretmeyin.  

Rabbim hepimize bu dikkati bu hassasiyeti nasip etsin inşallah. 

Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 

 

 

 


