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Özet: Bireyde kerâmet,1 kamu hayat›nda cemaat ve idarede ehliyet ve emanet esast›r. Daha kusursuz bir toplum aray›ﬂ›nda ferdin mutlulu¤u ile amme yarar› aras›nda bir âhenk
kurulabilmesi için hem insan hem de kurumlar ›slah edilmelidir. Dinî inanç ve ameller do¤al dürtü, e¤ilim ve al›ﬂkanl›klar›n müspet istikamette yönlendirilmesinin yan› s›ra “aç›k,
ço¤ulcu ve liberal toplumlar için de vazgeçilmez say›lan” güven, dürüstlük ve dayan›ﬂma
gibi norm ve erdemlerin korunup geliﬂtirilmesinde en uygun zemini oluﬂturmaktad›r
(Byker, 2001: 1). Yahyâ b. Ömer el-Kinânî'nin Kitâbü Ahkâmi's-sûk baﬂl›kl› eseri söz konusu norm ve de¤erleri vurgulayan türün elimizdeki bilinen ilk örne¤i olmas› bak›m›ndan bu
makalede inceleme konusu yap›lm›ﬂt›r. Zira eserin iktisadî muamelelere hasredilen baz›
bölümlerinde do¤ru iﬂ kararlar› verilebilmesine zemin haz›rlayan uygulamal› bir de¤erler
sistemi sunuldu¤u gibi iﬂ ve sat›c› davran›ﬂlar›n›n s›n›fland›r›lmas›n› ve de¤erlendirilmesini mümkün k›lan ahlâkî ilkeler de ortaya konulmaktad›r. Kitaptaki görüﬂler “indirgemecilik ve metodolojik tekçilik tuzaklar›na düﬂmemek için” hukukî, iktisadî ve ahlâkî olmak
üzere disiplinler aras› bir perspektiften incelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Kinânî, iﬂ ahlâk›, piyasa aksakl›klar›, piyasa düzenlemeleri.
Abstract: Honor2 (karâma) in individuals, congregation (jamâ‘a) in public life and legal capacity and credibility in administration are considered basic to Islam. Both men and organizations must be reformed in order to reconcile individual felicity and public interest toward a more perfect society. Religious beliefs and performances provide the most convenient ground for orientating natural drives, propensities and habits in a positive direction and for maintaining and promoting norms and virtues such as trust, honesty, cooperation, etc., which are indispensible for Islamic as well as open, pluralistic and liberal societies. This article studies Yahyâ ibn ‘Umar al-Kinânî's work entitled Kitâb Ahkâm al-sûk
with regard to the fact that it is known as the oldest available example of the genre emphasizing the above norms and virtues. For, some sections thereof, dedicated to economic
transactions, introduce an applied value system, which offers a proper ground for taking
correct business decisions, and also bestow ethical norms, which render possible the classification and evaluation of business and marketing behaviours. This paper subjects al-Kinânî's opinions to a legal, economic and ethical analysis from an interdisciplinary perspective in order not to fall into the trap of either reductionism or methodological monism.
Key Words: Kinânî, business ethics, market imperfections, market regulations.
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gerçe¤i kastedilmektedir.
2 This word refers to the fact stated in the Qor’anic Chapter al-Isrâ’ (17/70) that sons of Adam have been
honored by Allah.
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Giriﬂ
‹çtimaî sorunlara, kamusal alanda iﬂlenen suçlara karﬂ› resmî ve ferdî duyars›zl›k toplumsal çözülmenin bir göstergesidir. ‹slâm toplumlar›nda ümmet
dayan›ﬂmas› ve içtimaî denetim Kur’ân'a dayanan emir bi'l-ma‘rûf ve nehiy
ani'l-münker esasl› gönüllü ve resmî ihtisab faaliyetleri arac›l›€›yla gerçekleﬂtirilmek suretiyle kanun ve muâﬂeret âdâb› ihlâllerine duyars›z kal›nmayarak
sosyal çözülmenin önü al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Genelde kamusal alan›n denetiminden sorumlu kurumu ifade eden, özelde “tabiri câizse” yeminli pazar müﬂavirli€i ﬂeklinde tan›mlanmas› mümkün olan hisbeye dair eserler kapsamlar›
ve yaklaﬂ›mlar› bak›m›ndan “teorik” ve “pratik” içerikli kitaplar ﬂeklinde iki
ana k›sma ayr›labilir. Yahyâ b. Ömer el-Kinânî'nin bu makalede inceleme konusu yap›lan Kitâbü Ahkâmi's-sûk baﬂl›kl› eseri daha çok birinci grubta ele al›nabilecek meselelere f›k›h aç›s›ndan yaklaﬂmaktad›r. Kitâbü Ahkâmi's-sûk'un
türünün elimizdeki bilinen ilk örne€i olmas› k›ymetini artt›rmaktad›r.
Ekonomi disiplinini ahlâk felsefesinin bir dal› olarak kurgulayan Adam
Smith'ten bu yana konvansiyonel ekonomi düﬂünürlerinin hemen hepsi
için ahlâkî meseleler pazar ayg›t›n›n ayr›lmaz bir parças›n› oluﬂturmayan
“d›ﬂsall›klar”dan ibaret kalm›ﬂt›r (Zinbarg, 1999: 23, 49). Son zamanlarda,
piyasa ekonomisinin dayatt›€› pazar ahlâk[s›zl›€]› karﬂ›s›nda çal›ﬂma ahlâk›,
meslek ahlâk›, iﬂ ahlâk›, sat›c› veya pazarlama ahlâk› gibi konular ayr› birer
inceleme konusunu teﬂkil etmeye baﬂlam›ﬂ, hatta 1998 y›l›nda Nobel ödülü
iktisadî meselelerin de€erlendirilmesine ahlakî boyut katt›€› için Amartya
Sen'e verilmiﬂtir. Çünkü liberal toplumun ve serbest piyasan›n en büyük sorunlar›ndan biri birey ve zümre ç›karlar›yla kamu yarar›n› uzlaﬂt›rmakt›r.
Kitâbü Ahkâmi's-sûk'un iktisadî muamelelere hasredilen baz› bölümlerinde
do€ru iﬂ kararlar› verilebilmesine zemin haz›rlayan uygulamal› bir de€erler
sistemi sunuldu€u gibi iﬂ ve sat›c› davran›ﬂlar›n›n s›n›fland›r›lmas› ve de€erlendirilmesini mümkün k›lan ahlâkî ilkeler de ortaya konulmaktad›r. Daha
fazla kamu yarar› için ideal üretici davran›ﬂ› olarak “bencilce kâr maksimizasyonu yerine” de€erlerin âzamileﬂtirilmesi önemsenmektedir. Devletin tüketicileri3 koruyucu ve ayd›nlat›c› tedbirleri almas›n›n yan› s›ra onlar›n da
kendilerini savunucu giriﬂimlerde bulunmas› teﬂvik edilmektedir. Kendisine yöneltilen pazar ahkâm›na iliﬂkin sorulardan Kinânî'nin tüketicinin özellikle fiyat, kalite ve sat›c› davran›ﬂ›n› önemsedi€i sonucu ç›kar›labilir. Onun
muhatap oldu€u soru veya sorunlar› aç›klama tarz›nda da müﬂterilerin korunmas› için her ﬂeyden önce tüketici bilincinin geliﬂtirilmesi gerekti€i dü3 “Tüketici” kelimesi –yayg›n bilinirli€i bak›m›ndan– bu makalede olumlu veya olumsuz bir anlam
yüklenmeksizin mal/hizmet al›c›lar›n› belirtmek üzere kullan›lm›ﬂt›r.
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ﬂüncesinin izleri sezilmektedir. Asl›nda Kinânî'ye yöneltilen suallerin arkas›nda da k›smen bilinçli tüketiciyi görmek mümkündür. Özetle, onun fetvalar›nda öne ç›kan temel ilkelerin adalet, düzen, dürüstlük, tutumluluk ve
amme maslahat› oldu€u söylenebilir. ‹ktisadî kalk›nm›ﬂl›k ölçütlerinden biri “kanunlar›n uygulanmas› kadar büyük önem taﬂ›yan” e€itimin düzeyidir.
Kinânî verdi€i halka aç›k derslerle ve kendisinden rivayet edilen bu eserle
toplumu e€itmektedir.
Kinânî: Hayat› ve Eserleri
Tam ismi Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ömer b. Yûsuf el-Endelüsî el-Ceyyânî elKayrevânî el-Belevî olan âlim 213 (828) y›l›nda Kurtuba'da do€du ve orada yetiﬂti.4 Aslen Ceyyânl› olan atas› Emevîler'in mevlâs›d›r. ‹lim talebi
u€runda 6000 dinar5 masraf etmesine imkân sa€layacak kadar varl›kl› bir
aileye mensup olmal›d›r (Ebû Bekir el-Mâlikî, 1403/1983: I, 492, 494; Kâdî ‹yâz 1387-88/1967-68: III, 237; ed-Debbâ€ - ‹bn Nâcî, 1972: II, 236;
‹bn Ferhûn, 1972: II, 356; ez-Zehebî, 1401-1405/1981-85: XIII, 463).
Kurtubal› hocalar› aras›nda Ebû Mervân Abdülmelik b. Habîb es-Sülemî
gibi önemli ﬂahsiyetler bulunmaktad›r.6 Kahire'de Mâlikî âlim Asba€ b.
Ferec el-Ümevî'nin 225 (840) y›l›nda ölümüyle sonuçlanan mihne7 olay›na iliﬂkin görgü ﬂahitli€i yapt›€›na (Ebü'l-Arab, 1404/1984: I, 461)8 ve
orada Abdurrahman b. Ebû Ca‘fer ed-Dimyâtî'den (ö. 226/840) ders ald›€›na göre (Kâdî ‹yâz, 1967-68: III, 234; ‹bn Ferhûn, 1972: I, 472; II, 354)
12 yaﬂ›nda veya daha önce Kurtuba'dan ayr›lm›ﬂ olmal›d›r. Kahire'de di€er
bir çok Mâlikî âlimin yan› s›ra9 ‹mâm ﬁâfiî'nin talebesi Harmele b. Yahyâ
et-Tücîbî'nin derslerine de kat›lm›ﬂt›r.
4 Muhammed b. Muhammed Mahlûf'un (ty.: I, 73) kaydetti€i 223 y›l› bir bask› hatas›ndan kaynaklanm›ﬂ
olmal›d›r.
5 ‹slâm alt›n para birimi olup Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân'›n 77 (696) y›l›ndaki sikke
›slahat›ndan sonra 4,25 graml›k ﬂer‘î miskal a€›rl›€›nda bas›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r; geniﬂ bilgi için bk.
Sahillio€lu, 1994: IX, 352–355; Kallek, 2005: XXX, 182–183.
6 Ondan yapt›€› bir rivayet için bk. el-Kinânî, 1975: 108.
7 Mu‘tezile kelâmc›lar›n›n etkisi alt›nda kalan kimi Abbâsî halifeleri devrinde baz› âlimlerin Kur’ân'›n
yarat›lm›ﬂl›€› konusunda sorguya çekilip eziyet edilmesine iliﬂkin olaylar›n ad›d›r; geniﬂ bilgi için bk.
Yücesoy, 2005: XXX, 26–28.
8 Kinânî'nin mihne olaylar› s›ras›nda M›s›r'da oldu€unu gösteren bir baﬂka rivayet için bk. Ebü'l-Arab,
1404/1984, I, 456.
9 Kahire'de ‹mâm Mâlik'in talebesi Yahyâ b. Abdullah ‹bn Bükeyr el-Mahzûmî'den el-Muvatta’› okuyup
rivayet etti. Ayr›ca Hâris b. Miskîn, Ahmed b. Amr ‹bnü's-Serh (Kinânî'nin kendi ifadelerinden de aç›kça
anlaﬂ›ld›€› üzere bu ikisinden ve Sahnûn'dan hadis dinledi, f›k›h okudu; bk. el-Kinânî, 1975: 42, 49, 60,
61, 62, 63, 65, 71, 73, 80, 99, 102), ‹brahim b. Abdurrahman el-Berkî ve Muhammed b. Rumh ‹bnü'lMuhâcir et-Tücîbî'den faydaland›.
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Kendisinden nakledilen baz› ifadelerden anlaﬂ›ld›€› üzere 231 (846) y›l›nda
Ba€dat'a da gitti (Ebü'l-Arab, 1404/1984, I, 269; ‹bn Ferhûn, 1972: I, 343)
ve muhtemelen Hanefî mezhebine dair bilgilendi. Ayr›ca Hicaz'da Medine
kad›s› Ahmed b. Kâs›m ez-Zührî, Nasr b. Merzûk el-M›srî, Ya‘kûb b. Humeyd ‹bn Kâsib el-Medenî ve Ahmed b. ‹mrân el-Ahfeﬂ'ten ders okudu.
Kayrevan'a yerleﬂen Kinânî, Abdüsselâm Sahnûn b. Saîd et-Tenûhî'den (ö.
240/850) sahil bölgesindeki çiftli€inde ilim ald› (el-Kinânî, 1975: 79; Ebû
Bekir el-Mâlikî, 1403/1983: I, 491-492; Kâdî ‹yâz, 1387-88/1967-68: III,
239; ed-Debbâ€ - ‹bn Nâcî, 1972: II, 234; ‹bn Hacer el-Askalânî, 1423/2002:
VIII, 465). Rivayete göre Kinânî'nin Kayrevan'daki Sîdî Ukbe b. Nâfi‘ Câmii'nde verdi€i derslere ﬂehir içi ve d›ﬂ›ndan yo€un kat›l›m izdihama yol açard› (Ebû Bekir el-Mâlikî, 1403/1983: I, 493; Kâdî ‹yâz, 1387-88/1967-68: III, 235, 238; ed-Debbâ€ - ‹bn Nâcî, 1972: II, 235; ‹bn Ferhûn, 1972: II, 355).
‹mâm Mâlik b. Enes'in el-Muvatta’›n› burada okuttu ve tan›nmas›n› sa€lad›
(Kâdî ‹yâz, 1387-88/1967-68: III, 235; ed-Debbâ€ - ‹bn Nâcî, 1972: II, 236;
‹bn Ferhûn, 1972: II, 355). Ayr›ca Sahnûn'un el-Müdevvenetü'l-kübrâ's›n›n
Kuzey Afrika'da yag›nlaﬂmas›nda da en çok eme€i geçenlerdendi.
275 (888) y›l›nda Hanefî ve Mâlikî ulemâs› aras›ndaki bir çekiﬂme yüzünden takibata u€rayan Kinânî h›ristiyan sald›r›lar›na direnen ribât ﬂehri Sûse'ye göçtü (Ebû Bekir el-Mâlikî, 1403/1983: I, 500; el-Huﬂenî, ty.: 135136; Ebü'l-Arab, 1404/1984: I, 476; Kâdî ‹yâz, 1387-88/1967-68: III, 240;
ed-Debbâ€ - ‹bn Nâcî, 1972: II, 242-243). Sûse Câmii'nde verdi€i dersleri
dinlemeye gelen halk mescidi ve avlusunu doldururdu (Kâdî ‹yâz, 138788/1967-68: III, 238; ed-Debbâ€ - ‹bn Nâcî, 1972: II, 239; ‹bn Ferhûn,
1972: II, 356). Zaman zaman ribât ﬂehri Münistîr'e gider, cihad hareketlerini destekler, hadis ve f›k›h okuturdu (Ebû Bekir el-Mâlikî, 1403/1983: I,
497). Kaynaklarda bir bakkala olan tek dâneklik10 borcunu ödemek için
Kurtuba'ya bir y›l süren yolculuk yapt›€› bildirilmekte ve erdemleri övülmektedir (Kâdî ‹yâz, 1387-88/1967-68: III, 239; ed-Debbâ€ - ‹bn Nâcî,
1972: II, 239-240; ‹bn Ferhûn, 1972: II, 356; ‹bn Hacer el-Askalânî,
1423/2002: VIII, 466). Emîr ‹brâhim b. el-A€leb tekrar Mâlikîler'e teveccüh gösterip Kinânî'yi muhtemelen 281 (894) y›l› civar›nda kad› tayin etmek istedi; ancak o kendi yerine Îsâ b. Miskîn'i önererek bu görevi almaktan kaç›nd› (Kâdî ‹yâz, 1387-88/1967-68: III, 236; ed-Debbâ€ - ‹bn Nâcî,
1972: II, 239; ‹bn Hacer el-Askalânî, 1423/2002: VIII, 466).
10 Dirhem ve dinar›n alt›da biridir; geniﬂ bilgi için bk. Kallek, 1993: VIII, 457–458.
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Kinânî ‹frîk›yye'de ﬁiî, Mu‘tezilî ve sûfî görüﬂlerin yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›€›
ve mezhep çat›ﬂmalar›n›n yaﬂand›€› bir dönemde hayat sürdü. Kendisine bu
hususlarda soru yöneltildi€inde görüﬂlerini bildirmekten kaç›nmad›ysa da
do€rudan tart›ﬂmalarda taraf olmak istemedi (Kâdî ‹yâz, 1387-88/1967-68:
III, 235; ‹bn Ferhûn, 1972: II, 355; ‹bn Hacer el-Askalânî, 1423/2002: VIII,
465-467). Zilhicce 289'da (Kas›m 902) Sûse'de vefat eden ve sur d›ﬂ›na defnedilen âlimin kabri uzun süre ziyaret edilegeldi.
Akaid, f›k›h ve hadis alanlar›nda eser verecek düzeyde derin ve geniﬂ ilim
sahibi olan Kinânî'nin k›rk cilde ulaﬂan (Kâdî ‹yâz, 1387-88/1967-68: III, 236; ed-Debbâ€ - ‹bn Nâcî, 1972: II, 243; ‹bn Ferhûn, 1972: II, 355)
eserlerinden kaynaklarda isimleri zikredilenler ﬂunlard›r: 1. el-Hücce fi'rred ‘ale'l-‹mâmi'ﬂ-ﬁâfi‘î.11 2. er-Red ‘ale'l-‘Irâk›yyîn.12 3. el-Müntahabe.13 4.
‹htilâfü ‹bni'l-Kâs›m ve Eﬂheb.14 5. er-Red ‘ale'ﬂ-ﬂükûkiyye.15 6. er-Red ‘ale'lMürci’e. 7-9. Kitâbü's-S›rât; Kitâbü'l-Mîzân; Kitâbü'r-Rü’ye.16 10. en-Nehy
‘an huzûri Mescidi's-sebt.17 11. Vesâvisü ‹blîs (veya eﬂ-ﬁeytân) ve keydüh.18
12. Fezâ’ilü'l-Münistîr ve'r-ribât. 13. Ahmiyetü'l-husûn. 14. Kitâbü'n-Nisâ’.
15. Fazlü'l-vudû’ ve's-salât.19

11 ‹mam ﬁâfiî'nin çeﬂitli konulardaki f›khî görüﬂlerine reddiyedir. Tunus'taki Dârü'l-kütübi'l-vataniyye nr.
219'da kay›tl› on bir varaktan ibaret nüsha eserin alt› babl›k on ikinci cüzüne ait olup Muhammed
Ebü'l-Ecfân taraf›ndan bir makalede incelenmiﬂtir (1985: 713–747).
12 Bu eser Kinânî'nin Tunus'taki Hanefî–Mâlikî rekabetinde taraf oldu€unu göstermektedir.
13 Muhammed b. Ahmed el-Utbî'nin –kendisine nispetle el-‘Utbiyye olarak da tan›nan– el-Müstahrece
isimli eserinin muhtasar›d›r.
14 Mezhebin bu iki büyük imam› aras›ndaki baz› görüﬂ ayr›l›klar›n› incelemektedir. Zaman zaman ‹mam
Mâlik'in ictihadlar›n›n aksini benimsemesi sebebiyle mutlak ya da mukayyed müctehid olarak
de€erlendirilen Eﬂheb b. Abdülaziz el-Kaysî (ö. 204/820), Abdurrahman ‹bnü'l-Kâs›m el-Utakî'den (ö.
181/806) sonra M›s›r'da Mâlikîler'in otoritesi haline gelmiﬂtir. Bu ikisinin ‹mam Mâlik'e nispetle
konumu Ebû Yûsuf Ya‘kûb b. ‹brâhim el-Kûfî ve Muhammed b. Hasan eﬂ-ﬁeybânî'nin ‹mam Ebû
Hanîfe kat›ndaki yeri gibidir (Bu tart›ﬂmayla ilgili daha geniﬂ bilgi için bk. Kallek, 1995: XI, 462).
15 Muhammed b. ‹brâhim ‹bn Abdûs el-Kayrevânî (ö. 260/874) taraftarlar› ile Kinânî'nin de mensubu
bulundu€u Sahnûn destekçileri aras›nda iman meselesindeki bir münazarada karﬂ› zümrenin
delillerini çürütmeye yönelik bir eserdir; bu tart›ﬂmayla ilgili bilgi için bk. Kallek, 1999: XIX, 268.
16 Mu‘tezile'ye karﬂ› yaz›lm›ﬂ hadis a€›rl›kl› eserlerdir.
17 Baz› sofular›n cumartesi günleri Kayrevan'daki bir mescidde toplan›p birtak›m bid‘atleri ›srarla
iﬂlemelerini eleﬂtirir (Ebû Bekir el-Mâlikî, 1403/1983: I, 493; Kâdî ‹yâz, 1387–88/1967–68: III, 236;
ed-Debbâ€ – ‹bn Nâcî, 1972: II, 237–238).
18 271 y›l›nda veya daha önce yaz›lm›ﬂ olmal›d›r (‹bnü'l-Ebbâr, 1886, I, 27; II, 415).
19 Kinânî ve eserleri hakk›nda geniﬂ bilgi için bk. el-Kinânî, 1956: 4 [1–2]; 59–102; Ebû Bekir el-Mâlikî,
1403/1983: I, 490–504; Ebü'l-Arab, 1985: 62–64; el-Huﬂenî, ty.: 134–136; ‹bnü'l-Faradî, 1417/1997:
I, 435; el-Humeydî, 1410/1989: I, 601–603; Kâdî ‹yâz, 1387–88/1967–68: III, 234–241; ed-Dabbî,
1410/1989: II, 678–679; ed-Debbâ€ – ‹bn Nâcî, 1972: II, 233–245; ez-Zehebî, 1401–1405/1981–85:
XIII, 462–463; ‹bn Ferhûn, 1972: II, 354–357; ‹bn Hacer el-Askalânî, 1423/2002: VIII, 465–467;
Mahfûz, 1402–1406/1982–86: III, 424–426; Mahlûf, ty.: I, 73; Muranyi, 1409/1988: 111, 192–200;
Özel, 2002: XXVI, 33–34.
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Kitâbü Ahkâmi's-Sûk: Rivayetleri, Tertibi, Muhtevas› ve Üslûbu
‹ki ö€rencisi Ahmed b. Muhammed el-Kasrî (ö. 321 H) (ed-Debbâ€ - ‹bn Nâcî, 1972: III, 11-13)20 ve Muhammed b. Selîm b. ﬁibl el-Kaysî (ö. 307/919)
(‹bn Ferhûn, 1972: II, 312)21 Kinânî'nin pazar ahkâm›na ve di€er baz› meselelere dair sözlü ve yaz›l› fetvalar›n› Kitâbü Ahkâmi's-sûk baﬂl›€› alt›nda
derleyip rivayet etmiﬂtir.22 Eserdeki baz› ifadeler23 Kasrî rivayetinin Kinânî'nin Sûse Câmii'ndeki derslerinde tutulan notlardan teﬂekkül etti€ini göstermektedir.24 Bununla birlikte Kinânî'den bizzat iﬂitilmedi€i anlaﬂ›lan birkaç pasaj veya bab›n daha sonra râvi taraf›ndan eklendi€i ya da derkenar
olarak yaz›ld›€› ve müstensih taraf›ndan metne kat›ld›€› düﬂünülebilir (elKinânî, 1975: 17).25 ‹bn ﬁibl nüshas›ndan yap›lan ihtisar›n bu râvinin do€rudan Yahyâ'ya yöneltti€i baz› sorular› içermesi onun rivayetinin de di€eri
gibi ders notlar›ndan teﬂekkül etti€ini göstermektedir.26 Ders halkas›ndaki
izdiham dolay›s›yla kendisine sözlü olarak duyuramayanlar taraf›ndan not
halinde iletilen baz› sorular›n “belki de daha önce ulaﬂt›r›lm›ﬂ yaz›l› fetva taleplerinin” yüksek sesle okunarak cevapland›r›ld›€› anlaﬂ›lmaktad›r.27
Fetva mecmualar› tarz›nda soru cevap usulüyle k›rk beﬂ bab28 halinde düzenlenen eserin üslûbu do€al olarak biraz düzensizdir. ‹ki rivayet aras›ndaki farklara ra€men, do€rudan pazar ahkâm›yla ilgili baﬂl›klar›n say›s› otuz
beﬂ civar›ndad›r. Kitapta takriben yirmi beﬂ meslekle ilgili çeﬂitli meselelerden bahsedilmektedir; bu say› o devirdeki meslek erbab›n›n ancak bir k›sm›
20 ed-Debbâ€ – ‹bn Nâcî, 1972: III, 11–13.
21 ‹bn Ferhûn, 1972: II, 312.
22 Kasrî rivayeti müstakil olarak neﬂredilmiﬂtir (el-Kinânî, 1975). Mâlikî ulemâs›ndan Ahmed b. Yahyâ elVenﬂerisî'nin (ö. 914/1508) muhtasar biçimde al›nt›lad›€› (1401/1981: VI, 406–431) ‹bn ﬁibl nüshas›
Mahmûd Ali Mekkî taraf›ndan geniﬂ bir giriﬂle beraber tahkik edilerek ayr›ca bas›lm›ﬂt›r (el-Kinânî,
1956: 59–151). Eser Don Emilio Garcia Gómez taraf›ndan ‹spanyolca'ya çevrilmiﬂtir (1957: 253–316).
Hasan Hüsnî Abdülvehhâb kitapla ilgili bir de€erlendirme yaz›s› yay›mlam›ﬂt›r (1967: 5–21).
Malezya'daki Universiti Teknologi MARA'dan Ahmad Che Yaacob Londra'da BRISMES taraf›ndan 6
Temmuz 2004 tarihinde düzenlenen bir panelde “Fraudulent Business Practices in 3rd Century of
Hijrah on the Account of Kitab al-Nazar wa al-Ahkam fi Jami‘ Ahwal al-Suq” baﬂl›kl› bir tebli€
sunmuﬂtur; maalesef bu bildiriye ulaﬂamad›k. Son olarak Smain Khaldi'nin doktora tezinde (2007)
eserin iki farkl› rivayeti birleﬂtirilerek tahkik edilmiﬂtir; maalesef bu tezi inceleme f›rsat› bulamad›k.
23 Yahyâ b. Ömer'e sordum (se’eltü Yahyâ b. Ömer), Yahyâ'ya dedim (kultü li-Yahyâ), Yahyâ'ya sorulurken
iﬂittim (sü’ile Yahyâ ve ene esma‘), Yahyâ'ya dendi (kîle li-Yahyâ), Yahyâ'ya yaz›l› olarak soruldu (kütibe
ilâ Yahyâ) gibi.
24 Bu sonuca Sûse pazar zab›tas›n›n Kinânî'ye sorusunu sözlü sormas›, Kayrevan pazar zab›tas›n›n ise
sualini yaz›l› olarak iletmesinden hareketle var›lm›ﬂt›r; bk. el-Kinânî, 1975: 96, 98.
25 Örnekler için bk. el-Kinânî, 1975: 57–58.
26 Meselâ bk. el-Kinânî, 1956: 138–139, 140.
27 Meselâ böyle bir soru için bk. el-Kinânî, 1975: 35–36.
28 ‹bn ﬁibl rivayeti elli beﬂ mesele hâlinde düzenlenmiﬂtir.
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na karﬂ›l›k geliyor olmal›d›r. Eserin kapsam›n›n s›n›rl›l›€› soru cevap esas›na dayanmas›ndan kaynaklansa gerektir. Sorular›n hizmet sektörüne pek
de€inmemesi belki de tar›m toplumunun bir yans›mas›d›r.
Kitab›n bablar› ço€unlukla “kîle” (veya sü’ile) ve “kâle” gibi baz› fetva kliﬂeleriyle baﬂlamaktad›r. ‹mam Mâlik'in veya di€er mezheb imamlar›n›n görüﬂlerinin
nakliyle aç›lan bablara da “ahberenî Yahyâ” veya “ahberenâ Yahyâ” gibi belli
kal›plarla giriﬂ yap›lmaktad›r. Kinânî ihtilâfl› konular›n ço€unda ﬂahsî hükmünü aç›klamamaktad›r. Zaman zaman da ravî taraf›ndan önemli mezhep
ulemas›n›n görüﬂleri zikredilerek bunlara kat›l›p kat›lmad›€› sorulmakta ve
ço€unlukla “Evet” ﬂeklinde çok k›sa müsbet bir cevapla karﬂ›l›k vermektedir.29
Kinânî ço€unlukla ‹mam Mâlik, Abdullah b. Vehb el-Kureﬂî (ö. 197/813),
Eﬂheb b. Abdülaziz el-Kaysî, Asba€ b. Ferec el-Ümevî (ö. 225/840) ve Sahnûn'un ictihadlar›na dayanmakla birlikte yer yer di€er müctehidlerin görüﬂlerini de aktarmaktad›r. Mâlikî mezhebine ba€l› kalarak di€er Sünnî imamlar›n ictihadlar›na hiç de€inmemektedir. ‹mam Mâlik'in ve tâbilerinin ictihadlar› aras›ndan nadiren tercihte bulunmakta,30 mezhep ulemas›n›n görüﬂünü bilmedi€ini belirtti€i baz› hususlarda ise kendi re’yini aç›klamaktad›r.31 ‹nceledi€i meselelerin delillerini ara s›ra veren Kinânî, genellikle hadisleri “muhtemelen yayg›n bir ﬂekilde bilindikleri veya avama konuﬂtu€u
için” senedsiz, bazan da metinlerini k›saltarak rivayet etmektedir.32 Ancak
istisnaî olarak gerekti€inde senedle ilgili de€erlendirme yapmaktad›r.33
Kinânî'nin Baz› ‹ktisadî Görüﬂleri
Piyasa Düzenlemeleri
Kinânî genel olarak toplumsal davran›ﬂlar›n ölçülerini belirledi€i kitab›na
makro ekonomik sorunlar olan paran›n ve ölçü tart› aletlerinin ayarlar›n›n
korunmas›n›n önemini vurgulayarak baﬂlamakta, bunlarla ba€lant›l› olarak
narh ve ihtikâr (aﬂ. bk.) meseleleri üzerinde durmaktad›r. Baz› konularda
hüküm verirken amme maslahat›n› k›stas almaktad›r. Daha sonra ise mikro ekonomi çerçevesine giren konulara de€inmektedir.

29 Meselâ bk. el-Kinânî, 1975: 63, 65, 66, 69, 75, 76, 86, 97, 119.
30 Meselâ bk. el-Kinânî, 1975: 62, 79.
31 Meselâ bk. el-Kinânî, 1975: 48; burada Kad› Abdullah b. Tâlib (ö. 275/888) ve ‹bn Abdûs'un görüﬂleri
metne sonradan kat›lm›ﬂ olmal›d›r. Ayr›ca bk. a.e., s. 67, 71, 90, 92, 93–94.
32 Meselâ bk. el-Kinânî, 1975: 37, 39, 43, 44, 89, 104, 106–107; el-Kinânî, 1956: 130.
33 Meselâ bk. el-Kinânî, 1975: 83.
15

‹ﬂ Ahlak› Dergisi

Ona göre “adaletperver” bir vali halk›n ﬂikâyet edece€i kadar çok çeﬂidi bulunan ölçü tart› birimlerine standart getirmenin yan› s›ra resmî ölçü tart›lardan baﬂkas›n›n kullan›lmas›n› engellemekle de mükelleftir. Konvansiyonel
ekonomi aç›s›ndan bak›ld›€›nda bilgi birçok bak›mdan kamu mal›d›r ve bir
piyasa aksakl›€› olarak di€er kamu mallar›nda oldu€u gibi bilgi de yetersiz arz
edilir. Bu nedenle yeni standartlar konusunda devletin bilgi eksikli€ini giderme görevi basit bir tüketici koruma önleminin ötesine geçer. Nitekim Kinânî de valinin standart birimlerin numunelerini sergiletmesini ve bu konuda
halk› bilgilendirmesini önerir. Ayr›ca ﬂehrin en güvenilir kiﬂisini piyasa iﬂlemlerini, paralar›n, ölçü tart› alet ve birimlerinin ayar›n› düzenli biçimde denetlemekle görevlendirmelidir. Bu hususta hilekârl›€› al›ﬂkanl›k haline getirenlerin suçu nispetinde darb, pazarlarda teﬂhir, hapis veya “piﬂman olup tövbe
edinceye kadar” ticaretten menle cezaland›r›lmas› gereklidir (el-Kinânî,
1975: 31-39). Standartlaﬂt›rmada örnek al›nmas› gerekti€ini belirtti€i ﬂer‘î
ölçü tart› birimlerine dair aç›klamalarda bulunan Kinânî kendisine soruldukça adalete ve âdetlere uygun ölçme tartma yöntemlerini anlatmakta ve al›rken fazla satarken eksik ölçme tartman›n câiz olmad›€›n› bildirmektedir (elKinânî, 1975: 60, 99-103, 104-111). Meselâ ona göre, de€irmenci halktan ölçek baﬂ›na bu€day ö€ütme ücreti (meks) tahsil ederken resmî ölçe€i kullanmal›d›r; bilinmeyen bir ölçekle yap›lan iﬂlem câiz de€ildir (el-Kinânî, 1956:
105). Meseleye bütüncül bir yaklaﬂ›m sergileyen Kinânî, yetkililerin konuyla
ilgili düzenlemelerinin hem dünyevî hem de uhrevî aç›dan kamu yarar›yla sonuçlanaca€›n› söylemektedir (el-Kinânî, 1956: 33, 35). Dolay›s›yla paran›n
ta€ﬂîﬂi ve ölçü tart›larda hile meselelerine denkleﬂtirici adalet boyutundan daha ziyade bölüﬂüm adaleti cihetinden yaklaﬂt›€› düﬂünülebilir. Ayr›ca ölçü ve
tart›lar›n standardizasyonu ve denetiminin tüketicinin korunmas›na yönelik
en önemli tedbirler aras›nda yer ald›€›n› kavram›ﬂ görünmektedir.34
Kinânî, valinin bulunmad›€› veya sorumlulu€unu yerine getirmedi€i yerlerde söz konusu görevi erdemleriyle tan›nan kiﬂilerin yüklenmesini istemektedir (el-Kinânî, 1975: 39-40).35 Buradan, o dönemde pazar denetimi mekanizmas›n›n henüz ‹frîk›yye geneline yay›lmad›€› sonucu ç›kabilir. Öte yandan narh hakk›ndaki görüﬂlerini aç›klarken haks›z fiyat art›ﬂ veya indirimlerinin vali, kad› yahut pazar nâz›r› (nâz›ru's-sûk) taraf›ndan engellenmesi
gerekti€ini belirtmesi (el-Kinânî, 1975: 47, 73) baz› bölgelerde pazar zab›talar›n›n bulundu€u fikrini vermektedir. Eserin baﬂka yerlerinde ise Kayrevan
34 Günümüzde ölçü ve tart› düzenekleri listesine elektrik, su, do€algaz, akaryak›t ve LPG sayaçlar›,
yo€unluk ölçer, taksimetre, naklimetre, takometre gibi pek çok ça€daﬂ elektronik alet dahil olmuﬂtur.
35 el-Kinânî, 1975: 39–40.
16

Cengiz Kallek/ ‹slâm'da Pazar Ahlâk› ve Yahyâ b. Ömer el-Kinânî

ve Sûse pazar zab›talar›ndan (sâhibu sûki'l-Kayrevân, sâhibu sûki Sûse, sâhibü's-sûk) bahsedilmektedir (el-Kinânî, 1975: 96, 98, 115).
Konvansiyonel ekonominin bak›ﬂ aç›s›ndan yorumland›€›nda, Kinânî'nin
kalitesiz veya verimsiz kamu hizmetlerinin ve haks›z rekabet düzeninin yol
açt›€› sorunlar›n özelde tüketicilerin, genelde ise yurttaﬂlar›n mutsuzlu€una sebebiyet verdi€i gerçe€ini gözlemledi€i anlaﬂ›lmaktad›r. Esasen iktisaden mutsuz tüketicilerin çoklu€u, evrensel temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlâlinin ilgili ülke genelindeki yayg›nl›€›n›n bir göstergesi say›labilir.
Zira temel insan haklar›n›n baﬂ›nda gelen “hayat hakk›”, evrensel bir tüketici hakk› say›lan “temel ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› hakk›”n› da içermektedir.
Dolay›s›yla devletin tebaas›na yönelik iﬂ ve hizmetlerindeki kusur, kalitesizlik ve verimsizli€ini bu çerçevede de€erlendirmek gerekir.
Eserde pazar zab›tas›n›n maiﬂetini sat›c›lardan temin etmesi hususu müstakil bir baﬂl›k alt›nda ele al›nm›ﬂt›r. Bu uygulaman›n haram, helâl ve mekruh
say›ld›€› yönündeki muhtelif görüﬂler s›raland›ktan sonra “mezhebin meﬂhur görüﬂüne göre” ihtiyac› yoksa haram, varsa helâl oldu€u ancak geçimini
tamamen onlara yüklememesi gerekti€i belirtilerek amme maslahat› ve mârufun gözetilmesinin önemi vurgulanmaktad›r (el-Kinânî, 1975: 131-132).
Ancak maalesef yap›lacak tahsilat›n mahiyetine dair hiç bilgi verilmemektedir. Bununla birlikte Kinânî tüccar ve zanaatkâr› sömüren bir ihtisab resmi
uygulamas›n›n onlar›n ve dolay›s›yla ekonominin geliﬂmesini olumsuz etkileyece€ini görmüﬂ olmal›d›r.
Gayri ahlâkî pazarlama davran›ﬂ›, al›rken fazla, satarken eksik ölçme/tartma
veya sayma d›ﬂ›nda ay›pl› mal sunma ve aﬂ›r› fiyatland›rma gibi hileleri de içermektedir. Üretim veya pazarlama süreci ürünün toplum nazar›ndaki k›ymeti
ve etkisi ölçütüne göre de€erlendirilmelidir ki bu da çat›ﬂma, haks›z kazanç, hile, belirsizlik ve kamu zarar›n›n engellenmesini ön plana ç›karmaktad›r.
Narh
‹mam Mâlik'ten nakledilen bir rivayete göre narh bolluk veya pahal›l›k ay›r›m› yap›lmaks›z›n mutlak olarak haramd›r.36 Kinânî normal iﬂleyen piyasa
ﬂartlar›nda zulüm sayd›€› narh› câiz görmez. Temel gerekçesi bu meâldeki
hadislerdir. Mezhep imam›n›n bir baﬂka ictihad›n› benimsedi€i anlaﬂ›lan Ki36 Temel ihtiyaçlar› karﬂ›layan mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlar›na –onlar› oluﬂturan etkenlere
dokunulmadan– aç›k kamu yarar› gere€i do€rudan müdahale edilerek belirli s›n›rlar› aﬂmas›n›n
önlenmesi maksad›yla resmî tavan fiyat belirlenmesine dar anlamda narh denir. Klasik f›k›h
literatüründe devletin fiyatlara müdahalesi çerçevesinde ço€unlukla narh›n bu türü incelenmektedir.
Geniﬂ anlamda narh asgari ve sabit fiyat tespitlerini de içerir. Narhla ilgili geniﬂ bilgi için bk. Kallek,
2006: 257–276; 2006: XXXII, 387–389.
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nânî, örgütlenerek (güncel tâbirleriyle oligopol, kartel veya tröst kurarak)
fiyatlar› kamunun zarar görece€i ölçüde artt›r›p piyasa dengelerini bozan
vurguncular›n pazardan ç›kar›lmas›n›n, do€acak boﬂlu€un baﬂka sat›c›larca
doldurulmas› için amme yarar›na uygun tedbirler al›nmas›n›n vali, kad› veya nâz›r üzerinde toplumsal bir hak oldu€unu düﬂünmektedir. Ona göre bu
tür cezaî yapt›r›mlar›n uygulanmas› spekülatörlerin normal piyasa kârlar›na raz› olmas›n› ve kamuya zarar verecek benzer giriﬂimleri tekrarlamaktan
kaç›nmas›n› sa€layacakt›r. Yine meselâ pazardaki ço€unlu€un aksine fiyat
art›r›m›na giden ve uyar›lara ald›rmayan birisi “Halife Ömer b. Hattâb'›n
yapt›€› gibi” piyasadan ihraç edilmelidir; aksi takdirde di€erleri de ona uyarak fiyatlar› yükseltebilir (el-Kinânî, 1975: 40-47, 103-104; krﬂ. el-Kinânî,
1956: 108). Eserinin bir baﬂka yerinde, Kinânî, temel g›da maddelerindeki
bir darl›k s›ras›nda fiyatlara narh konulmas› yerine, tüccar›n “ailelerinin y›ll›k ihtiyaçlar›n›n üzerindeki” stoklar›n› piyasaya ç›karmaya zorlanmas› yönündeki mezhep görüﬂünü aktarmaktad›r (el-Kinânî, 1975: 111-112).
el-Kasrü'l-kadîm37 (Abbâsiyye) pazarlar›ndaki bütün fiyatlar›n Kayrevan'dakilere tâbi olmas›n›n lâz›m gelip gelmedi€i soruldu€unda bunlar›n birbirinden ba€›ms›z say›lmas› gerekti€ini söyleyen Kinânî, Tunus kad›s› Abdullah b.
Tâlib'in de (ö. 275/888) ayn› yönde, Kad› Sahnûn'un zab›t kâtipli€ini yapm›ﬂ
büyük âlim Muhammed b. ‹brâhim ‹bn Abdûs el-Kayrevânî'nin ise aksi do€rultuda düﬂündü€ünü belirtmektedir (el-Kinânî, 1975: 47-48).
‹htikâr
‹htikâr38 fiyatlar›n sunî bir ﬂekilde yükselmesine ve normal piyasa seviyesinin üzerine ç›kmas›na zemin haz›rlar. Genelde insanlar›n ihtiyaçlar›n› sömürerek az emekle kolay kazanç sa€lama mant›€›na dayanan bu muamele,
özellikle zorunlu tüketim maddeleri söz konusu oldu€unda toplumun zarar
görmesine sebebiyet verece€i gibi, uzun müddet devam› halinde sosyal bunal›mlara yol açabilir. ‹slâm hukukçular›, bu gibi nedenlerle k›nanan ihtikâr›n haram m› yoksa mekruh mu oldu€u konusunda ihtilâfa düﬂmüﬂtür. Mâlikîler büyük günah telâkki ettikleri ihtikâr› haram saymaktad›r. K›tl›k yaratmak için yap›lan karaborsac›l›€›n vebalinin fiyat art›ﬂ› beklentisiyle gerçekleﬂtirilene göre daha a€›r oldu€u da vurgulanm›ﬂt›r.
37 ‹brâhim b. A€leb taraf›ndan Kayrevan'a üç mil mesafede kurulan bir ﬂehirdir.
38 Hukukî niteli€i ve sonuçlar› hakk›nda fakihler ve mezhepler aras›nda ortaya ç›kan görüﬂ ayr›l›€› do€al
olarak ihtikâr›n f›k›h terminolojisindeki tan›m›nda ince farkl›l›klara yol açm›ﬂt›r. Ancak kabaca
karaborsac›l›k, istifçilik, vurgunculuk ve tekelcilik anlam›nda kullan›ld›€› söylenebilir. ‹htikârc›ya da
“muhtekir” denir. ‹htikârla ilgili geniﬂ bilgi için bk. Kallek, 2000: XXI, 560–565.
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Naslara dayal› belirli bir cezas› bulunmad›€›ndan ta‘ziri gerektiren suçlardan
say›lan ihtikâr›n cezaî müeyyidesi hususunda ihtilâf vard›r. Yapt›r›m› genel
olarak suç ve ceza uyumu çerçevesinde tekerrür unsuru da göz önünde bulundurularak yetkililer taraf›ndan siyâset-i ﬂer‘iyye tarz›nda takdir edilir. ‹slâm hukukçular›n›n hemen hepsi, gere€i halinde yetkililerin muhtekiri stoklar›n› normal piyasa fiyatlar›ndan satmaya zorlayabilece€i hususunda fikir
birli€i içindedir. Muhtekirin sat›ﬂ emrine direnmesi halinde uygulanacak
yapt›r›mlara dair de görüﬂ ayr›l›€› vard›r. Mâlikîler'e göre karaborsac›l›k yapmamas› hususunda resmî makamlarca nasihat ve uyar›larda bulunulmas›na
ra€men bunu al›ﬂkanl›k haline getirenler kamu zarar›n›n izalesi için darb,
teﬂhir ve hapisle cezaland›r›labilir. Kinânî de bu ictihada kat›lmaktad›r (elKinânî, 1975: 113). Mâlikî mezhebinde tercih edilen görüﬂe göre halk›n helâkinden korkulursa karaborsac›l›€› yap›lan metâ müsadere edilip maliyetine veya normal piyasa fiyat›ndan sat›larak anaparas› sahibine geri verilir. Kinânî de kamunun zarar görmesi durumunda muhtekirin mal›n›n rayiç fiyattan piyasaya sürülerek anaparas›n›n iade edilmesi ve fakat kâr›n (daha do€rusu rant›n) ihtiyaç sahiplerine da€›t›lmas› görüﬂünü benimsemektedir (elKinânî, 1975: 113). Ayr›ca baz› hukukçular normal fiyatlardan sat›ﬂ yapmamakta direnen karaborsac›lar›n piyasadan ihraç edilmemesi gerekti€ini düﬂünmektedir. ‹mam Mâlik'ten bir y›ll›k ihtiyac›ndan fazla mala sahip olan
kiﬂinin k›tl›k durumunda bu fazlay› satmaya zorlan›p zorlanmayaca€› hususunda biri müsbet di€eri menfi iki farkl› görüﬂ rivayet edilmektedir.
Resûlullah ve Hulefâ-yi Râﬂidîn'in serbest rekabeti engelleyerek piyasa fiyatlar›n›n sunî olarak art›ﬂ›na sebebiyet veren, yani ihtikâra zemin haz›rlayan muameleleri de yasaklad›€› bilinmektedir. Meselâ kentlinin köylü/bedevî ad›na sat›ﬂ›n›n (bey‘ü'l-hâz›r li'l-bâdî39) önlenmesi bu tür tedbirlerdendir. Böyle bir muamelede üretici ile tüketici aras›na giren arac›lar hem bilgi
asimetrisine40 hem de ürünün piyasaya arz›n› geciktirerek yapay fiyat art›ﬂlar›na yol açmaktad›r. Muhtemelen söz konusu yasa€› göz önünde bulunduran Kinânî de kendi devrindeki bedevîlerin/köylülerin tar›m ürünlerini getirip hanlardaki arac›lara devretmesinin pazar zab›tas› taraf›ndan önlenmesini, onlar› “mallar›n› fakir zengin herkesin al›m›na sunabilmeleri için” pazarlara yönlendirmesini önerir. Bedevîlerin, perakende sat›ﬂ yapmalar› durumunda ﬂehirde uzun süre oyalanmak zorunda kalacaklar›, bunun da ek
zaman ve iâﬂe maliyeti do€uraca€› yönündeki itirazlar›na pazar fiyat›ndan
39 Geniﬂ bilgi için bk. Kallek, 1992: 67–70.
40 Piyasa aktörlerinden birinin di€erlerine oranla daha fazla bilgiye ulaﬂmas› durumu olup taraflar›n
karar ve davran›ﬂlar›n› etkilemek suretiyle iktisadî dengenin etkin bir düzeyde teﬂekkülünü
engelleyerek piyasa aksakl›€›na yol açmaktad›r; geniﬂ bilgi için bk. Akerlof, 1970: 488–500.
19

‹ﬂ Ahlak› Dergisi

biraz ucuza arz etmeleri halinde ürünlerini k›sa sürede elden ç›karabilecekleri mülahazas›yla karﬂ› ç›kar. Kinânî bu örnekte kamu zarar›n›n önlenmesi
için ferdî zarara katlan›lmas› gerekti€i kanaatini sergiler (el-Kinânî, 1975:
114-115). Kendisine tah›l›n indirilmesine uygun pazar› bulunmayan Kasr
ﬂehrinde ne yap›laca€› soruldu€unda ise zahire tüccar›n›n ürünü kamuya zarar verecek boyutlardaki bir k›tl›ktan kaynaklanan pahal›l›k döneminde almas› durumunda bekletmeyip dükkânlar›nda pazarlamas› lâz›m geldi€ini
söyler (el-Kinânî, 1975: 116).
Kinânî asl›nda her iki örnekte de köylünün bireyci ve hesapç› tutumunu
yads›mak yerine onun ferdî ç›kar›yla kamu yarar›n› uzlaﬂt›r›c› bir formül sunar. Baﬂka bir ifadeyle üreticinin bireysel ve toplumsal hayat› aras›nda “denge” (equilibrium) kurmaya çal›ﬂ›r. Fiyat›n arz ve talebin kesiﬂti€i -akdin taraflar›n›n en az›ndan d›ﬂ r›za gösterdi€i- denge noktas›nda oluﬂmas›n› yeterli bulmayarak, devreye toplumsal fayda gibi içtimaî-ahlâkî bir unsur da
katar. Ayr›ca bedevînin kabilecilik anlay›ﬂ›n› dizginleyecek ve ona daha
olumlu, uyumlu ve di€erkâm iktisadî davran›ﬂ kal›plar› kazand›racak bir üst
toplumsal kimlik bilinci aﬂ›lamaya çal›ﬂ›r. Bununla ba€lant›l› olarak, Kinânî,
arac›lar›n ald›klar› mallar›n “serbest dolaﬂ›m”›n› engelleyebilecekleri endiﬂesini de taﬂ›makta, dolay›s›yla tüm al›c›lara “f›rsat eﬂitli€i” sa€lanmas›n›
önemsemekte, yani tabiri câizse, “ürün kalitesi” ve “uygun fiyat” unsurlar›na “yayg›n da€›t›m” ö€esini de katarak müﬂteri memnuniyetini toplum geneline yaymaya u€raﬂmaktad›r. Ancak söz konusu ürünlerin temel tüketim
mallar› aras›nda yer alan g›da maddeleri oldu€u gerçe€i göz ard› edilmemelidir. Hayat hakk› gere€i temel tüketim mallar›n›n asgarî geçim düzeyine sahip vatandaﬂlar›n al›m gücü s›n›rlar› içinde ve düzenli biçimde sunulmas›
(provizyonizm) ‹slâm devletlerinin temel görevleri aras›nda görülmüﬂtür.
Çünkü insan hak ve özgürlüklerinden ve dinî hükümlerin gözetti€i beﬂ temel esastan biri özel mülkiyet hakk› ve dolay›s›yla mal›n korunmas› iken,
bir di€eri de can›n, binaenaleyh sa€l›€›n muhafazas›d›r.
‹slâm hukukçular›n›n büyük ço€unlu€una göre kendi ürününün piyasaya
arz›n› geciktiren çiftçi ve ﬂehir d›ﬂ›ndan getirdi€i mal› ihtiyaç an›nda pazarlamay›p bekleten tüccar karaborsac› kapsam›na girmez. Çünkü âdet oldu€u
üzere böyleleri kamuya zarar de€il zaman ve mekân faydas› sa€lar. Buna
karﬂ›l›k Kinânî, tah›l üreticisinin tarladan kald›r›p ﬂehirdeki evinin ambar›na aktard›€› ürünü özellikle kamuya zarar verecek boyutlardaki bir pahal›l›k
s›ras›nda arac›lara toptan satmak yerine pazarda bütün tüketicilerin istifadesine sunmas› gerekti€ini söyler. Normal iﬂleyen piyasa ﬂartlar›nda ise herkesin diledi€i yerde istedi€i kadar mal alabilece€ini ve stoklar›nda tutabilece€ini düﬂünür (el-Kinânî, 1975: 115-116). Bu yaklaﬂ›ma günümüz perspek20
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tifinden bir katk›da bulunmak gerekirse “geçim s›k›nt›s›”n›n, tüketicinin
“temel ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› hakk›” ba€lam›nda de€erlendirilen “seçme hakk›”n› k›s›tlayarak onun ucuz mala yönelmesini zorunlu k›ld›€› söylenebilir. Hâlbuki ça€daﬂ kalite kavram› kabaca tüketici istek ve beklentilerine nispetle “en ideal vas›flardaki mal veya hizmeti” piyasa koﬂullar›na göre
“en uygun fiyatlardan” satmay› ifade etmektedir.
Ta¤rîr
Kinânî incirin ya€a bulanmas›,41 süte su kat›lmas›, ekme€in gramaj›n›n eksiltilmesi gibi hilelerin men edilmesini, yasa€› çi€neyenlerin pazardan ç›kar›lmas›n› ve ellerindeki mal›n yoksullara da€›t›lmas›n› uygun görür. Böyle
hileli emtian›n itlâf›n› “muhtemelen israfa yol açaca€› gerekçesiyle” onaylamaz (el-Kinânî, 1975: 50-52, 61-63). Bilgi asimetrisini engelleyici nitelikteki
bu yasaklar dürüst reklamc›l›k ilkeleri olarak da de€erlendirilebilir.
Kinânî, turfanda meyvelerin henüz tam olgunlaﬂmadan toplan›p piyasaya
sürülmesini hasad›n bol olaca€› hallerde mahzurlu görmez, ancak rekoltenin düﬂük kalaca€› durumlarda mekruh telakki eder. ‹kinci ﬂ›kta, ona göre, erken hasad›n sebebiyet verece€i üretim kayb› yüzünden talep karﬂ›lanamazsa fiyatlar yükselir ve kamu zarar görür. Bu ifadelerden onun arz talep dengesinin fiyatlar üzerindeki etkisini aç›kça gözlemledi€i anlaﬂ›lmaktad›r. Söz konusu davran›ﬂ›n önlenmesi için konan yasa€a ra€men piyasaya sunulan ham meyve müsadere edilerek yoksullara da€›t›lmal›, ilgili
üründen daha önce sat›n al›nanlar da geri verilmelidir (el-Kinânî, 1975:
52-53, 73). Kalitesizli€in maliyetini göz önünde bulunduran bu yasakla ayr›ca kamuya ait kaynaklar›n israf›n›n da önüne geçilmesi sa€lanacakt›r.
Ayr›ca Kinânî bir sele/küfe meyve veya bir küp kuru incir ya da salamura
bal›k alan ve daha sonra alt s›ralardakilerin ham yahut kalitesiz oldu€unu
gören müﬂteriye bozulacak kadar bekletmeksizin iade muhayyerli€i tan›r
(el-Kinânî, 1975: 53-54, 73, 120-124).
Ona göre, s›€›r ve davar sütlerinin veya farkl› evsaftaki tah›l, meyve, bal,
zeytinya€›, parfümerinin vb. kar›ﬂt›r›larak sat›lmas› garar42 olaca€›ndan yasaklanmal›d›r. Kinânî, bir baﬂka fetvas›nda da ya€s›z ete ya€l›s›n›n ve koyun
etine keçininkinin, sade ete içya€› ve sakatat›n kar›ﬂt›r›lmas›na cevaz vermez. Böyle bir hile yapt›€› anlaﬂ›l›nca kaçan bir kasaba veya eksik gramajl›
somun satt›€› belirlenince ortadan kaybolan ekmekçiye iliﬂkin soru üzerine,
41 A€›r çekmesi veya olgun görünmesi için yap›lan bir iﬂlem oldu€u anlaﬂ›lmaktad›r.
42 Akdin haks›z kazanca yol açacak ölçüde kapal›l›k taﬂ›mas›n› ifade eder; geniﬂ bilgi için bk. Dönmez,
1996: XIII, 366–371.
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dükkân›n›n kapat›lmas›, etlerinin veya ekmeklerinin ba€lanmas›, fakat bozulmas›ndan korkulursa sat›larak bedelinin tutulmas› yönünde görüﬂ bildirir. Söz konusu yasaklar› kalite farkl›l›klar›n›n fiyatlara olumsuz yans›yaca€› ve de€iﬂik evsaftaki ürünlerin kar›ﬂt›r›ld›€›ndan habersiz müﬂterilerin aldanaca€› gerekçesine dayand›r›r. Dolay›s›yla, ona göre, bunlar› birbirine katarak satanlar müﬂteriyi durum hakk›nda bilgilendirmelidir. Aksi takdirde
al›c› atlat›ld›€›n› anlay›nca iade muhayyerli€ini kullanabilir. Uyar›lar› umursamay›p yasa€› çi€nemeyi sürdüren sat›c›lar teﬂhir edildikten sonra tövbe
edinceye kadar piyasadan uzaklaﬂt›r›lmal›, ellerindeki mallar da “kendilerine ve baﬂkalar›na ibret olmas› için” yoksullara da€›t›lmal›d›r (el-Kinânî,
1975: 63-71, 75-76, 119-120).
Giyildikten sonra ç›rp›lan ikinci el elbisenin ve sirkeye yat›r›lm›ﬂ hurma koru€unun müﬂteri bilgilendirilmeden sat›lmas›n› mal›n ay›pl› ve sat›ﬂ›n hileli olaca€› gerekçesiyle tecviz etmez; çünkü yap›lan bilinse bunlara daha düﬂük fiyat verilecektir. Ancak ikinci el elbisenin al›c› durumdan haberdar edilerek sat›lmas›n› câiz görür. Buna karﬂ›l›k hurman›n ekﬂidi€i aç›klanarak pazarlanmas›na bile “müﬂterinin yedi€inde sa€l›€›n› bozaca€›n› bilmeyebilece€i gerekçesiyle” cevaz vermez. Her iki durumda da al›c›ya beyanda bulunmaks›z›n yap›lan sat›ﬂ akdinin feshedilece€i ve uyar›lara ald›rmadan benzer
iﬂlemleri sürdürenlerin fizikî ceza uygulanarak piyasadan uzaklaﬂt›r›laca€›
kanaatindedir (el-Kinânî, 1975: 73-75).
Ona göre, e€rilmiﬂ yün ipli€ini a€artmak için kullan›lan odun külünden “sat›c›n›n yüksek vas›fl› oldu€u yönündeki beyan›na binaen” bir miktar sat›n
al›p tamam›n› kullanan ve iﬂe yaramad›€›n› gören kimse iddias›n› ispatlad›€›nda paras›n› geri alabilir. Aksi takdirde sat›c›dan iyi kalitede mal satt›€›na
dair yemin istenir, bundan kaç›n›rsa müﬂterinin ödedi€i bedeli tazminle
mükellef tutulur (el-Kinânî, 1975: 124-125).
Kinânî, zahirecilerin tah›l ve bakliyat› ölçmeden al›p satmalar›n›n engellenmesi gerekti€i düﬂüncesindedir (el-Kinânî, 1975: 48-49). Genellikle götürü
usulle gerçekleﬂtirilen bu tür akitler neticesinde mal›n kesin miktar›na ve
tamam›n›n kalitesine vukuf sa€layan ölçme tartma iﬂlemine imkân bulunmamas› sebebiyle, ilk al›c›n›n, oldu€u gibi elden ç›kard›€› maldaki muhtemel kusurlardan ikinci al›c›n›n zarar görmesi ve taraflar aras›nda hukukî sorunlar ve hatta toplumsal rahats›zl›klar do€mas› kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle
müﬂteri hangi bedeli ne evsaftaki kaç birim mala ödedi€inden emin olmal›d›r. Böylece asl›nda tüketiciye de malla ilgili gerekli incelemeleri yapma sorumlulu€u yüklenmektedir.
Kinânî'nin tüketicinin tam bilgilendirilmesine yani bilginin serbest dolaﬂ›m›na,
konvansiyonel ekonominin ifadesiyle bilgi asimetrisinin do€uraca€› negatif d›ﬂ22
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sall›klar43 ve ters seçimlere (adverse selection)44 verdi€i önemi gösteren bu örneklerden, onun, “…belirlenen nitel ve/veya nicel standard›n alt›nda kalan ya
da tahsis veya kullan›m amac›n› karﬂ›lamayan yahut müﬂteriye bildirilen faydalar› sa€lamayan mal ve hizmetleri” ay›pl› sayd›€› anlaﬂ›lmaktad›r ki bu “kalitesizli€in hukuka yans›yan tan›m›” olarak de€erlendirilebilir. K›sacas› adalete uygun ﬂekilde sat›lan mallar›n al›m kararlar›n›n üreticilerle tüketiciler aras›ndaki ba€lar› güçlendirici unsurlar içerdi€i düﬂünülebilir (Hekimci, 2006).
‹stirsâl
‹stirsâl akdi45 objektif unsurlar› bak›m›ndan tam, geçerli ve ba€lay›c› bir
sözleﬂme oldu€u için ‹slâm hukukçular›nca ittifakla câiz görülmüﬂtür. Müstersilin akdin di€er taraf›nca gabne mâruz b›rak›lmas› “ilgili hadislerde de
aç›kça belirtildi€i üzere” haramd›r. Gabn durumunda müstersilin muhayyerlik hakk›n›n do€aca€› hususunda icmâ oldu€u ileri sürülmüﬂse de konu
tart›ﬂmal›d›r. Mâlikîler'e göre burada gabn bilgisizlik ve güvenin kötüye kullan›lmas›na yönelik sözlü ta€rîrden kaynakland›€› ve r›za zedeledi€i için fesih sebebidir. Çünkü hukukî iﬂlemlerde karﬂ›l›kl› r›za ve güvenin korunmas›, r›za ile irade beyan› aras›ndaki uyumun araﬂt›r›lmas›n›n yan› s›ra beklenmeyen ve hak edilmeyen zararlar›n önlenmesi, aç›kl›k ve dürüstlü€ün sa€lanmas› da önem taﬂ›r. Karﬂ› taraf›n cehâlet ve güveninden faydalanarak bir
mal› ucuza alma veya pahal›ya satman›n yasaklanmas› hem ahlâkî hem de
uygulanabildi€i ölçüde hukukî anlam taﬂ›yan bu yaklaﬂ›m›n sonucudur. Mâlikîler istirsâl akdindeki muhayyerli€i ola€an gabn durumunda da geçerli
saymaktad›r. Bu hususta mezhebinin görüﬂünü benimseyen Kinânî, aldat›ld›€›n› anlayan müstersilin ödedi€i bedelle piyasa rayici aras›ndaki fark› sat›c›dan talep hakk› bulundu€una hükmetmektedir (el-Kinânî, 1975: 118).
Baz› âlimler müstersilin aldat›lmamas› için gerekli tedbirlerin al›nmas›n›
hisbe teﬂkilât›n›n görev alan›na sokmaktad›r.46 Bu noktay› aç›kça vurgulamayan Kinânî'nin meseleye dikkat çekerek pazar denetçilerini z›mnen sorumlu tuttu€u düﬂünülebilir.47
43 Bir kiﬂinin özel tüketim (veya üretim) faaliyetlerinin di€erlerine maliyet yükledi€i durumlara negatif
d›ﬂsall›klar denilir.
44 “Ters seçim”, George Akerlof'un “kof limon” örne€inde oldu€u gibi –bilgi asimetrisi sebebiyle– mal
veya hizmet al›m›nda beklentiyi karﬂ›lamayacak ölçüde yanl›ﬂ seçim yap›lmas› durumudur.
45 F›k›h terminolojisindeki yayg›n anlam›, sat›m ve icâre gibi ivazl› akitler taraflardan birinin sözleﬂmeye
konu olan mal, menfaat veya hizmetin k›ymeti ya da ücreti hakk›ndaki cehâletini di€erine bildirmesi
ve ona güvenini belirterek piyasa fiyat› üzerinden iﬂlem yapmas›n› istemesidir. ‹stirsâl yapan kiﬂiye
müstersil denir; geniﬂ bilgi için bk. Kallek, 2001: XXIII, 375–376.
46 Meselâ bk. ‹bn Kayyim el-Cevziyye, 1372/1953: 243.
47 Bu hüküm günümüze taﬂ›nd›€›nda avukatlar, doktorlar, komisyoncular, muhasebeci veya yeminli
müﬂavirler, sigortac›lar, yat›r›m dan›ﬂmanlar› ve borsadaki üye temsilcileri (broker) gibi uzmanl›klar›na
güvenilen meslek erbab›n›n –kendilerine olan itimad› kötüye kullanarak ek kiﬂisel kazanç elde etmek
u€runa– müﬂterilerini zarara u€ratmamas› gerekti€i sonucuna var›labilir (Zinbarg, 1999: 71–72).
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H›fz›ss›hha
Kinânî'ye göre kasaplar›n sat›ﬂa sunacaklar› etleri do€ray›p üzerlerine üflemeleri mekruh olup kesinlikle yasaklanmal›, uyar›lara ald›rmay›p bunu
al›ﬂkanl›k haline getirenler pazardan ihraç edilmelidir (el-Kinânî, 1975: 7071). Çeﬂitli hadislerden48 bu uygulaman›n Hz. Peygamber ve Halife Ali b.
Ebû Tâlib taraf›ndan da yasakland›€› anlaﬂ›lmaktad›r. ‹lgili yasa€›n illeti
“muhtemelen” solunum yoluyla bulaﬂabilen hastal›klar›n yay›lmas›n›n
önüne geçmektedir. Bir baﬂka deyiﬂle, söz konusu yaklaﬂ›m hijyenik titizlik
ilkelerini öne ç›karmaktad›r. Bu noktada, iktisadî kalk›nm›ﬂl›k ölçütlerinden birinin de sa€l›k ﬂartlar› oldu€u ve son zamanlarda etlerin içine çeﬂitli
kimyasallar kat›lm›ﬂ su bas›larak a€›rl›k kazand›r›ld›€›na dair iddialar›n
yayg›nlaﬂt›€› hat›rlanmal›d›r.
Ekmek f›r›nlar›na de€irmenden ald›klar› unu ölçmeleri, eleyerek içindeki
yabanc› maddeleri temizlemeleri emredilmelidir. Aksine davran›p meselâ
düﬂük kaliteli undan, eksik gramajl›, hamurumsu veya kumlu ekmek üreten
f›r›nc›lar uyar›lmal›, tüketici veya bakkallar taraf›ndan iade edilen defolu
somunlar›n bedelini tazmin etmeleri sa€lanmal›, ikazlara ald›rmayanlara
kapatma cezas› verilerek ürünleri yoksullara da€›t›lmal›d›r. Ekmekteki kusuru bilerek sat›ﬂ yapan bakkallar da ayn› ﬂekilde cezaland›r›lmal›d›r (el-Kinânî, 1975: 54-60). Halk›n bu€day›n› ücret karﬂ›l›€› ö€ütmek üzere alan f›r›nc›lar una de€irmen taﬂ› k›r›nt›lar› kar›ﬂmas›n› önemsemezlerse cezaland›r›lmal›d›r. Onlar ayr›ca bu€day› misliyle tazmin etmelidir; ancak bu€day
sahibi hizmetin vasf›n› biliyor ve r›za gösteriyorsa tazmin gerekmez (el-Kinânî, 1975: 62; krﬂ. el-Kinânî, 1956: 105). Bu son noktada, Kinânî, bilinçsiz
tüketicilerce raz› olunan bir miktar standart düﬂüklü€ünü ancak bulaﬂ›c›
hastal›k gibi a€›r faturalar gündeme geldi€inde ciddiye al›r; söz konusu vas›fs›zl›€›n sonuçta tüketicilere meselâ diﬂ k›r›klar›, sindirim sistemi rahats›zl›klar› gibi sa€l›k sorunlar› ve bunlar›n tedavisine yönelik giderler biçiminde yans›yabilece€i gerçe€ini sanki göz ard› eder.
Hijyen ﬂartlar›na uyulabilmesi ve dolay›s›yla bulaﬂ›c› hastal›klar›n yay›lmas›n›n önüne geçilebilmesi için hastal›kl› kimsenin g›da maddeleri pazarlamas›n›n zab›ta taraf›ndan yasaklanmas›n› önerir; satt›€› ﬂeylerin al›c›larca
baﬂkas›na devrini de câiz görmeyerek kendisine iade edilmesi gerekti€ini
söyler. Bulaﬂ›c› hastal›k taﬂ›yan kiﬂinin veya onun kulland›€› kaplar›n “abdest için bile olsa” müﬂterek su kaynaklar›yla do€rudan temas›n›n önlenmesini sal›k verir (el-Kinânî, 1975: 98-99; el-Kinânî, 1956: 129-130).
Kinânî, temizlenemeyecek kadar çok bitli bir elbiseyi bilmeyerek sat›n
alan kimseye iade muhayyerli€i tan›r (el-Kinânî, 1956: 137). Keza sadece
48 Meselâ bk. ‹bn Ebû ﬁeybe, 1409/1989: V, 8.
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bir tür içki (nebîz)49 üretiminden veya pazarlanmas›ndan baﬂka amaçla
kullan›lmayan bakraçlar›n imalat›n›n engellenmesini, piyasadaki mevcutlar›n›n toplan›p eritilerek bak›r›n›n sahiplerine iade edilmesini uygun görür (el-Kinânî, 1975: 85-86).50
Meslekî Dayan›ﬂma
Kasrî'nin Kinânî'ye sordu€u bir sorudan Tunus'taki ilginç bir meslekî dayan›ﬂma örne€ine dair bilgi edinilmektedir. Buna göre, kasaplar ve bakkallar
iflâs eden veya evlili€e haz›rlanan bir meslektaﬂlar›na destek olmak için
birkaç günlü€üne sat›ﬂlar›n› durdurarak pazar› ona b›rakmaktad›rlar. Kinânî, normal ﬂartlarda kendilerine serbestlik tan›naca€›n›, ancak o süre
zarf›nda söz konusu tek sat›c› yüksek fiyattan sat›ﬂ yapmasa dahi, kamunun baﬂka ﬂekillerde zarar görmesi halinde uygulamaya izin verilmeyece€ini düﬂünmektedir (el-Kinânî, 1975: 71-72). Bu ba€lamda Kinânî'nin meslek örgütü anlam›ndaki “s›n›f” veya “tâife” kavramlar›n› kullanmad›€›n› konuyla ilgilenenlerin dikkatine sunmakta fayda vard›r. Bu de€erlendirme,
onun kamu yarar›n› birey veya zümre maslahat›ndan daha geniﬂ biçimde
alg›lad›€›n› gösterse gerektir.
Ulaﬂ›m ve Da¤›t›m Güvenli¤i
Kinânî fertlerin meydana getirece€i negatif d›ﬂsall›klara karﬂ› da hassas davranmaktad›r. Meselâ bir evden iﬂlek olmayan soka€a yeni kap› açmaya veya
mevcut kap›n›n yerini de€iﬂtirmeye “sokakta baﬂka komﬂular›n varl›€› ha49 Günümüzde baz› çevrelerce “ma€dursuz suçlar” (!) çerçevesine sokulan sarhoﬂluk verici içki (veya
uyuﬂturucu) tüketimi böyle bir maddeye ba€›ml› kiﬂinin ondan mahrum kald›€›nda “yoksunluk
sendromu” ad› verilen ﬂiddetli ve yo€un fizyolojik rahats›zl›klar yaﬂamas›na yol açmaktad›r. Sendrom
oluﬂmasa bile ba€›ml›l›k, kiﬂinin toplumsal iliﬂkilerini zedeleyebilir, meselâ bu yüzden iﬂini gücünü ve
ailesini ihmal etmesine, bütün yaﬂam biçimini de€iﬂtirmesine sebebiyet verebilir. Baﬂka bir ifadeyle,
söz konusu iptilâ bireylerin bedenî ve ruhî sa€l›€›n›n yan› s›ra onlar› suça yönelterek kamu düzenini
bozucu etkiler de yapabilmektedir. Ayr›ca ma€dur yak›nlar›n›n yaﬂad›€› psikolojik, ekonomik ve sosyal
olumsuzluklar da “dolayl› ma€duriyet” ile sonuçlanmaktad›r. Ma€duriyetlerin yo€unlaﬂmas›, kurban
olma korkusunu “toplumsal bir sorun” haline getirmektedir. Bu da cemiyette güven duygusunu
zedeleyerek bireysel özgürlükleri gereksiz yere daraltmakta, meselâ belli yerlere ancak muayyen
zamanlarda gidilebilmesi evrensel insan haklar› aras›nda yer alan “serbest dolaﬂ›m” hakk›n›
k›s›tlamaktad›r. Ayr›ca böyle bir toplumsal yap›da herkes potansiyel bir ma€dur edici olarak
alg›lanmakta, dolay›s›yla iletiﬂim ve etkileﬂim s›n›rlanmakta, bireyler gittikçe –toplumsal bir sorun
haline gelecek ﬂekilde– yaln›zlaﬂmaktad›r. Yaln›zlaﬂman›n artt›€›, yabanc›laﬂman›n yayg›nlaﬂt›€›
cemiyetlerde “sosyal sinerji” ortadan kalkar, toplumsal sorunlar›n çözümü zorlaﬂ›r.
Alkolizm söz konusu negatif sosyal d›ﬂsall›klar›n yan› s›ra trafik kazalar›n›n baﬂ›n› çekti€i negatif malî
d›ﬂsall›klar da do€urabilir; bu ba€›ml›l›k ve onun yol açt›€› veya tetikledi€i kanser ve siroz gibi birçok
hastal›k devlet veya sosyal sigorta hastahanelerinde tedavi edildi€inden alkoliklerin müptelâ
olmayanlara ek vergi ya da sigorta kesintisi yükü getirece€i düﬂünülebilir.
50 Suç aletlerinin tahribine dair bir baﬂka örnek için bk. el-Kinânî, 1975: 94.
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linde” ruhsat verilmeyece€ini, iﬂlek bir sokakta ise bunun kimse ma€dur
edilmeksizin yap›labilece€ini söyler (el-Kinânî, 1975: 98). Dükkânc›lar›n pazar sokaklar›nda gerçekleﬂtirdikleri kaz›, inﬂaat vb. çal›ﬂmalar›n kal›nt›lar›n› geçenlere eziyet verecek ﬂekilde ortada b›rakamayacaklar›n›, yol açt›klar›
bozukluklar› düzeltmelerinin vâcip oldu€unu (el-Kinânî, 1975: 95), ev ya da
iﬂyerlerinden soka€a yaya veya bineklerin zarar görmesiyle sonuçlanacak
boyutlarda s›v› dökülmesi durumunda do€acak hasar veya kay›plar›n fâile
tazmin ettirilece€ini söylemektedir (el-Kinânî, 1975: 94-95). H›rs›zlar› engellemek için evinin etraf›na hendek kazd›ran kiﬂiye oraya düﬂen suçsuz
kimselerin zarar›n›n ödettirilece€i kanaatindedir (el-Kinânî, 1956: 127). Belediyecilik ve kul haklar› boyutu ön plana ç›kan bu düzenlemeler asl›nda mal
ve yolcu ulaﬂ›m›n› kolaylaﬂt›r›p h›zland›rarak ve dolaﬂ›m güvenli€ini sa€layarak iktisadî geliﬂmeyi olumlu yönde etkileyebilecektir.
Cayd›r›c› / Cezaî Yapt›r›mlar
Do€rudan denetim, kurallar›n konulmas› ve davran›ﬂlar›n izlenmesinin yan› s›ra suç veya kabahatlere karﬂ› etkin cezalar›n tatbikini de içermektedir.
Kinânî, hilekârl›k yap›p ticarî hükümlere uymamakta ›srarl› davrananlara
uygulanacak yapt›r›mlar aras›nda suç-ceza uyumlulu€u ve yetkililerin takdir
hakk› çerçevesinde tövbekâr oluncaya kadar suçlunun ﬂahitli€inin makbul
say›lmamas› (el-Kinânî, 1975: 89), hileli mallar›n›n müsadere edilerek yoksullara da€›t›lmas›, fizikî ceza, teﬂhir, pazardan ihraç ve hapis gibi usulleri
zikretmektedir.51 Ona göre suçlular aç›s›ndan pazardan ihraç fizikî cezadan
daha a€›rd›r (el-Kinânî, 1975: 60, 70). Bu tesbit üreticiler/sat›c›lar aras›nda
kazanç kap›s›n›n kayb› korkusunu ﬂeref/onur ve hayâ/utanma duygusunun
önüne geçiren faydac› bir tutumun/ahlâk›n varl›€›n› yans›t›p yans›tmad›€›
sorusunu akla getirmektedir. Asl›nda ço€u kimse tahsil yapmak, iﬂ kurmak,
sayg›nl›k ve güven kazanmak gibi geleneksel faaliyetler için büyük zaman ve
çaba harcar. Bireyin uyumsuzluk derecesi, suç iﬂledi€inde çarpt›r›laca€› ceza
sonucunda yitirece€i yat›r›m›n büyüklü€ü oran›nda azalacakt›r. Ayr›ca unutulmamal›d›r ki karalanma ve d›ﬂlanma yavaﬂ iﬂleyen adlî ayg›t›n hapis ve
malî cezalar›na nispetle gerçek hayatta daha kolay uygulanabilen ve dolay›s›yla s›k rastlanan ahlâkî yapt›r›mlard›r; böyle olunca da kiﬂi lekelenme veya soyutlanma korkusu ile kendini s›n›rlayabilmektedir (Dunfee, 1998:
141). Kinânî'nin, pazar ortam›nda ‹slâm inanc›na uygun tutum ve davran›ﬂlar›n geliﬂmesi veya kökleﬂmesinde -bugün psikologlar›n “etki kanunu” ad›n› verdi€i- ö€renme ilkesinin önemli bir rol oynad›€›n› gözlemledi€i düﬂü51 Yukar›daki örneklerde belirtilenlerden baﬂka bk. el-Kinânî, 1975: 87, 94, 97, 113.
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nülebilir. Bu kurala göre, sonunda cezaland›r›lmas› muhtemel hareketten
kaç›n›l›rken ödüllendirilmesi olas› davran›ﬂ tekrarlanacakt›r. Ayr›ca, tabiri
câizse, sosyal sözleﬂmeci ahlâk anlay›ﬂ›nda arkadaﬂlar›n ve meslektaﬂlar›n
sayg›s›n› kazan›p korumak önemlidir. Bu mülahazalara karﬂ›l›k, çok rekabetçi piyasalarda say›lar› artt›€› için nispeten anonimleﬂmeye baﬂlayan sat›c›lar›n kiﬂisel sayg›nl›klar›n› toplumun takdirine sunma ihtiyac› duymamaya baﬂlayaca€› ve dolay›s›yla ürün kalitesi, dürüst reklamc›l›k, çevre hassasiyeti gibi baz› konulardaki hakkaniyet telakkilerinin artan rekabet düzeyi ile
ters orant›l› olarak zay›flayaca€› ileri sürülmüﬂtür. Hâlbuki asla unutulmamal›d›r ki art›k sat›c›lar›n kendileri meçhulleﬂse bile ilkeleri “marka”laﬂmaktad›r. Bu da iç ve d›ﬂ piyasalarda daha büyük pazar pay› anlam›na gelir.
Kinânî, muhabbet tellâll›€› yapan bir kad›n›n Sahnûn taraf›ndan celde cezas›na çarpt›r›ld›ktan sonra dindar kimselerin yaﬂad›€› bir bölgede zorunlu iskâna tâbi tutuldu€una dair rivayeti yorumsuz olarak aktar›r (el-Kinânî,
1975: 133-134). Günümüzde baz› çevrelerce “ma€dursuz suçlar” çerçevesine sokulan bu tip yetiﬂkin ihlâllerinin gerek bireylerin gerekse toplumun
ahlâkî de€erlerini ve fizikî sa€l›€›n›, kamu düzenini, baz› mülkiyet haklar›n›, do€abilecek bebeklerin konumunu vs. dolayl› olarak tehdit etmesi bak›m›ndan yasaklanmas› gerekti€i savunulmaktad›r. Kinânî'nin para karﬂ›l›€›
homoseksüel iliﬂkiye giren boﬂta gezer parlak o€lanlar›n ›slah için hapishane yerine baba oca€›nda gözetim alt›nda tutulmas›na dair aktard›€› görüﬂ
(el-Kinânî, 1975: 135) ayn› gerekçelere dayanan bir baﬂka yapt›r›m yöntemine iﬂaret etti€i gibi cezaland›rma usulünün hafifli€i bak›m›ndan çocuk
haklar›na gösterilen titizli€e de örnek oluﬂturabilir.
Sonuç
1985 y›l›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu'nda oy birli€i ile onaylanan
“Evrensel Tüketici Haklar›” aras›nda yer alan temel ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas›, güvenlik, s›hhat, sa€l›kl› bir çevrede yaﬂama, do€ru ve kolay bilgi edinme,
ekonomik ç›karlar›n korunmas›, tazmin edilme gibi haklara Kitâbü Ahkâmi'ssûk'ta de€inilmektedir. Mal k›tl›€›, tüketicinin bilgisizli€i, kalite ve sa€l›k
standartlar›na iliﬂkin düzenlemelerin gevﬂekli€i gibi ﬂartlardan sat›c›lar›n
“kamu zarar› pahas›na” kiﬂisel ç›kar sa€lamas›na ‹slâm'›n haks›z iktisap ve
karﬂ›l›ks›z kazanç yasa€› gere€ince asla izin verilmemelidir. Kinânî'nin vurgulad›€› ahkâm, Müslüman toplumun bütüncül yaﬂam biçiminin önemli bir
parças›n› oluﬂturan “ahlâkl› pazar kültürü”nün uzun dönemli olarak kurumsallaﬂmas› ihtiyac›n› karﬂ›lar. Ahlâkl› pazar kültürü otoritenin kullan›m›, piyasan›n düzenlenmesi, cemiyetin örgütlendirilmesi ve denetlenmesi husu27
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sundaki kuvvetli inanç, tutum ve davran›ﬂlar bütünüdür. Bu yönüyle ahlâkl›
pazar kültürü muhakeme biçimleri, manevî tercihler, davran›ﬂlar ve kurumsal ﬂartlar› üst siyasî ve iktisadî kavramlarla bütünleﬂtiren ittihatç› bir çerçeve üretme potansiyeline sahiptir (Dunfee, 1998: 142). Kiﬂinin yetiﬂti€i ve hayat tecrübelerini kazand›€› pazar gibi toplumsal alanlar bireyin zihninin hâkim kültür taraf›ndan yap›land›r›lmas›na, erdemli davran›ﬂlar›n ö€renilip cemiyetin di€er üyelerine aktar›lmas›na ve sonunda kurumsallaﬂ›p gelenekleﬂmesine imkân sa€lar. Bu örf hem sa€l›kl› bir kurum kültürü hem esasl› bir iﬂ
ahlâk› oluﬂturup, içtimaî ve iktisadî adaletin yan› s›ra toplum ve çal›ﬂma bar›ﬂ›n› da gerçekleﬂtirir. Acaba Kitâbü Ahkâmi's-sûk'ta ele al›nan ilkeler “ahlâkl› pazar kültürü”nün geliﬂmesine yeter mi?” sorusuna verilecek cevap bu çerçeve hükümlerin gönülden uygulanmas› durumunda piyasan›n en az›ndan
çok daha insanc›l bir yap›ya kavuﬂaca€› ﬂeklinde olacakt›r.

Teﬂekkür: Bu makalenin önceki nüshas›n› okuyup üslûba yönelik katk›larda bulunan Kâmil Yaﬂaro€lu Bey'e teﬂekkür ederim.
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