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ÖZ

Bu çalışmada İslam düşüncesi tarihinde eleştirel felsefenin önemli

temsilcilerinden biri olan Gazzâli’de ahlakî bir zaâf olarak savurganlık ile düşünürün bu

konudaki görüşlerinin İslam ahlak düşüncesindeki yerinin aydınlatılması

amaçlanmaktadır.

ABSTRACT

This study aims to explain the wievs of Gazzâlî, one of the outstanding

representative of critical philosophy in history of İslamic thought, on ‘‘extravagance as

a moral deficiency and their place in İslamic ethics.’’
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ÖNSÖZ

Bilindiği gibi insan hayatında etkin rol oynayan unsurların başında bir inanç ve

yaşayış biçimi olan din gelmektedir. Dinin insan duygu ve davranışları üzerindeki

olumlu etkisinin ne ve nasıl olduğu tarihi süreç içerisindeki araştırmalarda ortaya

konulmuştur. Dini hayatın anlaşılabilmesi dini öğretilerin doğru olarak öğretilmesi ve

anlaşılmasına bağlıdır. İlâhî vahiyleri insanlara ulaştıran peygamberler, peygamberlerin

tebliğlerini yorumlayan din bilginleri dinin hayata aktarılmasında önemli yere

sahiptirler. Hayata aktarılabilmesine yardımcı olmak için dini yorumlayan, yaşadığı

döneme fikri bakımdan damgasını vuran din bilginlerinin düşüncesini araştırmak,

insanların iç dünyasını anlamaya yardımcı olacaktır. İslam dininin insan üzerinde ne

ölçüde etkin olduğunu anlayabilmek için İslam düşünürlerinin bize bıraktığı fikrî mirası

iyi incelemek gerekmektedir. İşte biz bu çalışmamızda, İslam düşünce tarihine

damgasını vuran büyük düşünür Gazzâlî'nin ahlakla ilgili bazı kavramlara getirdiği

yorumları inceledik. Gazzâli’nin erdem anlayışını ortaya koymak suretiyle başladığımız

çalışmamızın birinci bölümünde cimrilik ; ikinci bölümde cömertlik ve son bölümde ise

savurganlık kavramları ele alınmış ve bu kavramların Kur’an ve sünnetteki yeri, değeri

ve önemi ortaya konurken Gazzâli’nin bunlara getirdiği geniş yorumlar ışığında insanın

ahlâkî açıdan güç ve zaâf yönlerinin tespitiyle hayata yansımalarındaki olumlu ve

olumsuzluklar gösterilmeye çalışılmıştır.

Son olarak beni akademik çalışmalar yapmaya teşvik eden, bilginin derinliğine

daldıkça hayatın anlamını kavramama yardımcı olan, çalışmamız esnasında kıymetli

vakitlerini bize ayıran, eksik ve hatalarımızın düzeltilmesinde fedakârlıklarını

esirgemeyen tez danışmanım saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mahmut KAYA’ya, kıymetli

hocam Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU’na en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca sayın

Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt KAYA ile araştırma görevlileri Cahit ŞENEL ve Halid

ÇELİKYÖN Beylere ayrı ayrı teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi bu çalışmam

sırasında da daima maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen babama, eşime ve

çocuklarıma da teşekkür etmek isterim.

Mustafa AKDAĞ

Temmuz 2010/ Bursa
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GİRİŞ

İslam toplumunun yetiştirdiği en seçkin şahsiyetlerden biri olan ebu-Hamid

el-Gazzâli (450-505/1058-1111)  fıkıh, kelam, felsefe, mantık ve ahlak (tasavvuf)

alanlarında yazdığı eserlerle düşünce ve kültür tarihimize damgasını vuran, yeni bir

ihya hareketini başlatan en büyük düşünürlerimizden biridir. Coşkun imanı, yüksek

ahlakı, keskin zekâsı ve uyguladığı yöntem sayesinde herkesin dikkatini çekmiş ve

geriye birçok açıdan özgün sayılabilecek zengin bir külliyat bırakmıştır. İlim ve

düşünce hayatındaki üstün başarılarının yanında o, büyük bir ahlakçı olarak tanınır.

Kendinden önceki filozoflar gibi sadece teorik ahlak üzerinde spekülasyonlar

yapmak yerine teori ile pratiği birleştiren hatta pratiğe teoriden daha çok önem

vererek yaşanılması gereken model bir ahlak anlayışını savunmuş ve eserlerinde

bunun ilkelerini temellendirmeye çalışmıştır.

Hemen belirtelim ki Gazzâli’nin öngördüğü ahlak, Kur’an ve Sünnette

ifadesini bulan dini bir ahlaktır. Ancak o, kendisinden önceki müelliflerin uyguladığı

konuyla ilgili ayet ve hadislerden nakillerle yetinmeyip onların ışığında ele aldığı her

ahlaki sorunu felsefi ve psikolojik açıdan sorgulayıp irdeleyen, yer yer toplumsal

yapıda gördüğü ahlakî zaaf ve çürümeleri bütün boyutlarıyla tartışıp eleştiren;

bununla da yetinmeyip çıkış yollarını gösteren ve bunları kendi hayatında

uygulayarak her bakımdan nezih bir İslam toplumu yetiştirmeyi amaçlayan örnek bir

ahlak filozofudur. Nitekim tarihi süreçte onun bazı düşünceleri eleştirilmişse de

ahlaki şahsiyeti hakkında olumsuz bir şey söylemeye kimse cesaret edememiştir.

Rabbani bir hayat yaşayan bu büyük insan, İslam toplumu tarafından ‘Huccetul -

İslam’ unvanıyla anılmayı gerçekten haketmiştir.

Şüphesiz bugüne kadar yerli-yabancı birçok ilim adamının, Gazzali’nin çeşitli

yönleri üzerinde araştırma yaptığı, onun, çalışmalarında hakkaniyet ölçüsüne bağlı

kaldığı yani ele aldığı her konuyu tarafsız bir şekilde incelemeye azami gayret

gösterdiği ve bunu ahlaki ve manevi bir sorumluluk olarak telakki ettiği

bilinmektedir.
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Nitekim o, el-Munkızu mine’d-dalâl adlı eserinin girişinde bu konudaki

görüşünü şöyle ifade etmektedir:

‘Ergenlik çağına yaklaştığımdan beri, yirmi yaş öncesi
delikanlılık döneminden bugüne kadar –şimdi yaş elliyi aştı- bu
derin denizin dalgalarıyla boğuşmaya, çekingen ve korkak değil,
cesurca derinliklerine dalmaya, karanlık olan her şeyle didişmeye,
her zorluğun üzerine gitmeye, her tehlikeye atılmaya, haklı ile haksız
olanı, sünnete bağlı olanla bidatçıyı ayırmak için her fırkanın
inancını araştırmaya, her kesimin mezhebine ait incelikleri
keşfetmeye devam etmekteyim. Bütün bunları yaparken hiçbirini
peşinen dışlamaksızın bir Batini’nin Batiniliğinin iç yüzünü
öğrenmek isterim; Bir Zahirinin zahiri oluşunun sonucunu bilmek
dilerim; Bir felsefecinin felsefesinin mahiyetine vakıf olmayı
amaçlarım; Bir kelamcının tartışma ve mücadelesinin amacından
haberdar olmaya çalışırım; Bir sufi’nin sufiliğinin sırrına ermeyi çok
arzularım; Bir Abidin ibadetinden ne elde ettiğini gözetip görmek
isterim; Pasif bir tanrı anlayışını benimseyen bir zındığın bu görüşe
cüret edişinin arkasındaki sebepleri araştırıp öğrenmek isterim.’1

Görüldüğü üzere Gazzâli, bir ilim adamında bulunması gereken nesnellik

ilkesine bağlı kalarak hiçbir fikri peşin olarak yargılamamakta, ancak eleştirel bir

yaklaşımla meseleyi irdeledikten sonra hükmünü vermektedir. Yine onun yöntem

anlayışını yansıtan ve sonraki nesillere uyarı mahiyetinde yazdığı vasiyette derki :

‘‘İlmi ile üne kavuşan herhangi bir kimsenin görüşünü
incelerken ona küçümser gözle bakma. Konuya yüzeysel bakanın
ihtiyacı yoksa da meselenin iç yüzünü anlamak isteyenin buna çok
ihtiyacı vardır. O konuda sadece kelimelerin ifade ettiği anlama
takılıp kalma; çünkü anlamlar ifadelerden daha geniş, düşünceler
kitaplarda yazılı olanlardan daha engindir. İlmin çoğu da henüz dile
getirilmiş değildir. O kimsenin sözünü en son ihtimali hesaba
katarak iç bakışınla (derin düşünerek) anlamaya çalış. Bu yöntem
sana onun değerini bildirecek ve amacını keşfetmenin kapısını
aralayacaktır.’2

Bir hakikat arayıcısı olan Gazzâli, hiçbir zaman kendisine sunulan hazır

bilgilerle yetinmeyip gerçeğin ne olduğunu ve güvenilir bilginin nasıl elde

edileceğini bir ömür boyu sorgulamıştır. Adı geçen eserinde konuyla ilgili şu

ifadelerine rastlıyoruz;

1 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından  Felsefe  Metinleri, Klasik yay., İstanbul, 2003, s.342.
2 A.e., s. 409-410.
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‘‘ …hak olanı batıl olandan ayırt etme hususunda birçok
ihtilaf bulunduğunu görerek kendi kendime dedim ki, benim amacım
sadece her şeyin gerçek bilgisine ulaşmaktır. O halde gerçek bilginin
ne olduğunu araştırmak gerekir. Anladım ki kesin bilgi, bilinenin
hiçbir şüphe taşımayacak, yanılma ve hayale yer bırakmayacak,
zihnin (kalb)  bunlara imkân ve ihtimal tanımayacak derecede açık
seçik hale gelmesidir.’’3

Konuyla ilgili dikkati çeken bir başka husus Mizânu’l-amel adlı eserinin son

kısmında İslamdaki itikadi mezhepler arasındaki görüş ayrılıklarının nereden

kaynaklandığını ve gereksiz olan mezhep taassubunun ne kadar yanlış olduğunu

vurguladıktan sonra kendi görüşünü felâ halâsa illâ fi’l-istiklal (bağımsız

düşünmekten başka kurtuluş yoktur) şeklinde belirtmiştir ki, bu ifade İslam toplumu,

özellikle ulema için ufuk açıcı ve yol gösterici niteliktedir. Kitabın son cümlesi

gerçekten evrensel nitelikte bir yöntemi dile getirmektedir. Der ki :‘‘Gerçeğe

ulaştıran şüphedir, şüphe etmeyen düşünmez, düşünmeyen göremez, görmeyen ise

körlük (karanlık) ve delalette kalır.’’ 4

Görülüyor ki gerçeğe ulaşmak için şüphenin bir yöntem olduğunu bu kadar

kesin dille ifade eden bir başka İslam Düşünürüne rastlamak pek mümkün değildir.

Bu gerçeğin tekrar gündeme gelebilmesi için 17.yüzyılı yani Descartes’i beklemek

gerekecektir. İşte onun asırlar boyu ilim tarihinde gündemde kalmasını sağlayan ve

herkeste kendisine karşı hayranlık uyandıran ilim ve yöntem anlayışı bu derece açık

ve berraktır.  Kendi dönemine gelinceye kadar Gazzâli, gerek dini gerekse felsefi

nitelikte yazılan birçok ahlak kaynağını tanımıştı. Meselâ sırf felsefi nitelikteki ahlak

kitabını ilk defa Ebu Bekir er- Razi et-Tıbbu’r-Rûhânî adıyla kaleme almıştır. İbn

Miskeveyh’in Tehzîbu’l- ahlâk’ı İslamî motiflerin yanında büyük ölçüde Aristo’nun

Nikomakhos Ahlakı’nın izlerini taşımaktadır. Ayrıca o, Eflatun ve yeni

Eflatunculuk’tan yansıyan zaman içerisinde müslüman müelliflerin eserlerinde

işlenen mistik ahlak telakkilerine; hikemiyat türü ahlak literatürünün gerek nesir

gerek nazım olarak toplumda yaygın bir şekilde yer eden ahlak anlayışlarına da

sahipti. Fakat Gazzâlî ahlakının temel kaynakları Kur’an’ı Kerim ve Hadis’i Şerifler

yanında sûfilerin uyguladıkları ahlak anlayışıdır. Bu kaynakları yorumlarken o, diğer

3 A.e., s. 343.
4 Gazzâlî, Mîzânu’l-Amel, nşr. Süleyman Dünya, Kahire, 1964, s. 409.
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kaynaklara açıldıkça açılır. Fakat bunları İslami bakış açısından değerlendirir. Zaten

amaç, insanın iç pürüzlerini temizleyerek doğuştan gelen hamlığını ve kabalığını

giderip onu eğitmek, kemale erdirmek olduğuna göre bu konuda kullanılan

yöntemler arasında bir benzerlik ve bir yakınlığın olması gayet doğaldır. Hz. Ali:

‘‘Hikmet müminin yitik malıdır, nerede bulursa onu alır.’’ Sözüyle

Müslümanların önünde geniş bir ufuk açmış Mîzanu’l-Amel; insan için doğru ve

yararlı olan her meşru iş ve davranış hikmet sayılır. Dolayısıyla ondan istifade etmek

gerekir. Bu konuda bağnazlığa yer yoktur.

Biz bu çalışmamızda Gazzâlî’nin ahlak alanında kaleme aldığı Mîzânu’l-

Amel,  Cevâhiru’l Kur’an, el-Maksedu’l-esnâ fi Şerhi Esmaillahi’l-husnâ ve

daha başka eserleri yanında özellikle İslam toplumunda yeni bir ihya hareketi

başlatmak amacıyla yazdığı İhyâu Ulûmi’d-Din adlı baş eserinin üçüncü cildinde

yer alan cimrilik(el-buhl), cömertlik(es-seha) ve savurganlık(el-israf) kavramları

üzerinde durarak düşünürün bu konudaki yorumlarını değerlendirmeye gayret

edeceğiz. Ancak kadim kültürlerden intikal eden ahlak telakkileri hakkında

Gazzâli’nin ne düşündüğünü ve söz konusu anlayışlara karşı tavrının ne olduğunu

yakından görmek için adlı eserinde Ana Faziletler (Ümmehâtu’l-Fezâil) başlığı

altında ünlü Yunan filozofu Eflatun’dan gelen dört erdemi, İslamî perspektiften nasıl

yorumladığını görmek yararlı olacaktır.

Kadim Yunan felsefesinde hayatta en büyük amacın mutluluk olduğu bir

aksiom olarak kabul edilir. Mutluluğun da ancak birtakım ahlakî erdemlere sahip

olmakla gerçekleşeceği âdeta kesin bir önerme şeklinde benimsendiği görülür.

Ancak, pagan bir toplum olan eski Yunandaki mutluluk, semavî dinlerdeki mutluluk

anlayışından hayli farklıdır. Öte yandan mutluluğu elde etme konusunda öngörülen

ahlakî erdemlerle İslamdaki erdem(fazilet) anlayışı arasında bir benzerlik ve bir

paralellik bulunmakla birlikte amaçları itibariyle birbirinden çok farklıdır.

Bilindiği gibi ahlakın konusu insandır, insanı geliştirip yetiştirecek, düşünce

ve davranışlarını olgunlaştırıp onu hem kendine hem topluma yararlı ve verimli birey

haline getirerek mutlu bir hayat yaşamasını sağlayacak olan ahlakî erdemlerdir. Tarih

boyunca ahlak filozofları bu konu üzerinde hayli düşünmüş, araştırmış, kendi hayat
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tecrübelerini de dikkate alarak insanı olgunlaştıracak ve mutluluğa kavuşturacak

temel erdemlerin: Bilgelik(hikmet),yiğitlik(şecaat),iffet ve adalet’ten ibaret

olduğunu tespit etmişlerdir. Her ne kadar bu tespiti ilk defa Eflatun yapmışsa da5

günümüze kadar bütün ahlakçılar bir şekilde bu erdemlerden söz etmişlerdir.

Gazzâli’de bu dört erdeme yer vererek bunların ana erdemler olduğunu belirtir.

Erdemler (Fazîletler)

Gerek dinde gerekse kadim ahlak felsefesinde mutluluğun nefsi arındırmak ve

kemale erdirmekle mümkün olacağı kabul edilir. Nefsi kemale erdirmenin yol ve

yöntemi de ahlakî erdemleri özümsemek ve bir hayat tarzı haline getirmekten geçer.

Dolayısıyla Gazzali bu konuda teorik birtakım kurgulardan ziyade pratikler üzerinde

yoğunlaşır.

a)Bilgelik(Hikmet) : Akla ait bir erdem olan bilgelik, Kur’an’ı Kerim’de de :

‘‘ Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır

verilmiştir’’6 şeklinde övülerek mü’minlerin böyle bir erdeme sahip olmaları

özendirilmiştir.

Terminolojide hikmet, varlığı, varlıktaki düzeni, olgu ve olayları olanca

derinliğiyle sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlamak, bilmek ve bu bilginin gereklerini

yerine getirmek şeklinde anlaşılmaktadır.7 Bu noktadan hareketle Gazzâli, meseleyi

nefsin sahip olduğu güçler yöntemiyle yorumlamaya çalışır. Şöyle ki, nefsin biri

yukarıya yani metafizik varlıklara, diğeri aşağıya yani bedene yönelik iki gücü

bulunmaktadır. Bunlardan ilki çağlar üstü değişmeden kalan hakiki, küllî, zorunlu ve

teorik olan bilgilerdir. Sözgelimi, kutsal varlıklar alanı(mele-i âlâ), Yüce Allah,

sıfatları, meleklerin varlığı, kutsal kitaplar ve evrendeki canlı ve cansız bütün varlık

türleri bu gücün kapsamındadır. Hatta mantığın ilkeleri olarak kabul edilen özdeşlik,

çelişmezlik ve üçüncü şıkkın imkânsızlığı gibi bilgiler de bu gücün yani hakiki

5 Fahrettin Olguner, ‘Eflâtun’, DİA, .X/469-476.
6 Kur’an, Bakara, 2/269.
7 İlhan Kutluer,  ‘Hikmet’, DİA, XVII/509-510.
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bilgeliğin çerçevesinde değerlendirilir ki buna teorik akıl(nazarî akıl-nazarî

hikmet) denilir. Aşağıya yani bedene yönelik güce gelince, insanın bu varlık

sahnesinde kendisine, ailesine, çevresine ve yaşadığı topluma karşı yükümlü olduğu

görevlerini yerine getirmek üzere yaptığı her türlü iyi iş ve davranışlardır ki buna da

pratik akıl (amelî akıl-amelî hikmet) denilmektedir.

Gazzâli’ye göre hikmet terimi adeta cıva gibi hareketli olup sabit bir anlam

taşımamaktadır. Bu bakımdan onu bir mecâzî lafız gibi telakki etmekte mümkündür.

Meselâ, mal ve serveti makul ve meşru olan yerlere harcamak bir erdem sayılmakla

birlikte bazı durumlarda bazı şahıslara göre erdem değil rezillik(rezilet) olabilir. O

halde ilk şahsın davranışı hikmet sayılsa da ikincisine göre hikmet değil hikmeti

geliştirmeye yönelik bir davranış sayılabilir. Gazzâli bunlardan ilkine pratik hikmet

veya nazarî hikmet; ikincisine ise ahlakî hikmet adını vermekte ve bunu şöyle

tanımlamaktadır: ‘‘ Ahlakî hikmet, düşünen nefse ait bir erdem olup o sayede öfke

ve şehvet güçleri kontrol altına alınır. Yani kişinin nerede, ne kadar ve nasıl

davranılması gerektiğini kontrol eden bilgidir.’’8

Temel bir erdem olan ahlakî hikmetin karşıtı sayılan hilekârlık ve

saflık/alıklık ifrat ve tefrit denilen iki aşırı ucu temsil etmekte, hikmet ise bu iki aşırı

ucun ortası sayılan normal davranışı ifade eder.

b) Yiğitlik(Şecâat) : Yiğitlik, öfke gücüne ait bir erdem olup Gazzali’ye göre dinin

belirlediği ölçü ve onun eğittiği aklın hareket tarzını tayin eder. Bu erdem, ahlakî

düşüklük sayılan saldırganlık ile korkaklık arasındaki normal tavrı ifade eder.

Saldırganlık, herhangi bir olay karşısında düşünmeksizin, kâr ve zararı

gözetmeksizin delice saldırmaktır. Aklıselim sahibi bir kimsenin yapmaması gereken

bu tür aşırılık ifrat; korkaklık, ürkeklik ve pısırıklık denen ahlakî düşüklük ise tefrit

diye adlandırılır. Şu halde yiğitlik, olaylar karşısında soğukkanlı davranarak nerede,

nasıl ve kime karşı ne şekilde davranılması gerektiğini ifade eden bir erdemdir.

Nitekim Kur’an’ı Kerim’de Cenab–ı Hak, Hz. Peygamberin etrafında hâleleşen

sahabe-i kiramın davranışlarından övgüyle söz ederken: ‘‘ Onunla birlikte

8 Gazzâli, a.g.e., s. 264-266.
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bulunanlar, kâfirlere karşı çok şiddetli davranırken kendi aralarında gayet

merhametlidirler.’9 buyurmaktadır. Yani onlar her konuda nasıl davranmaları

gerektiğini çok iyi bilen basiret ve hikmet sahibi kimselerdir. Burada Gazzali, Hz.

Peygamberle ilgili önemli bir ahlakî hususa dikkat çekerek der ki:

‘‘ Efendimizin ‘Beni hud suresi ihtiyarlattı’ ifadelerine karşı
bunun hangi ayet olduğu sorulunca, bu ‘Emr olunduğun üzere
dosdoğru ol.’ayetidir. Ona göre buradaki doğruluktan maksat Fatiha
suresindeki sırat’ı-müstakim’dir. Bu da ifrat ve tefritten uzak orta
yolu ifade eder ki, bu yol insanı ahiretteki sırata ulaştırır. Yani
dünyadayken orta yoldan ayrılmayan ahirette sıratı geçecektir.
Müslümanların kıldıkları namazın her rekâtında tekrarladıkları
Fatiha suresinde yer alan ‘ bizleri dosdoğru yola ilet’ diye Allah’a
niyaz etmelerinin hikmeti işte budur.’10

c) İffet : Dört erdemden üçüncüsü olan iffet, şehevî arzu ve isteklerin aklın

gösterdiği normal tavrı kolayca benimseyip onları kontrol eden bir erdemdir. Bu

erdemin zıddı oburluk/açgözlülük ve duygusuzluk/donukluktur. Oburluk, duyu

hazlarına karşı aşırı düşkün olmaktır. Aklın ve sağduyunun kabullenemediği bu aşırı

tavrın tam zıddı duygusuzluk veya vurdumduymazlıktır yani haz veren şeylere karşı

isteksizliktir. İffet ise, bu iki aşırı ucun ortasında normal olan tavrı sergilemekten

ibarettir.

Konuyla ilgili olmak üzere Gazzâli cinsel ilişki, oburluk, mal ve makam

sevgisi ve şöhret düşkünlüğü gibi hazları çok iyi kontrol etmek ve iyiye

yönlendirmek gerektiği üzerinde durur. Zira bu gibi hazlar insanı en çok aşırılığa

sevk edip onun onurunu zedeleyen ve ahiretini de karartan kötü huylardır. Ayrıca o,

evlenmekten ve cinsel ilişkiden amacın öncelikle insan neslinin devamını sağlamak,

ikinci olarak da kendisinin bu yöndeki doğal arzu ve isteğini helal yoldan karşılamak

suretiyle haramdan korumaktır. Bu konuda aşırı gidip birden çok evlilik yapanların

Hz. Peygamberi örnek göstermeleri fahiş bir yanılgıdır. Çünkü Efendimizin çok

evlilik yapmasında birçok hikmet vardır. Onun aile hayatı hiçbir zaman kendisinin

Allah ile olan irtibatına ve nübüvvet görevini yerine getirmesine engel teşkil

etmediği gibi yeni bir toplum vücuda getirmek için insanüstü gayret göstermesine de

9 Kur’an, el-Fetih, 49/29.
10 Gazzâli, a.g.e., s.267-268.
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mani olmamıştır. Kendisini Peygamberle kıyaslayan ahmağın, meleklerle demircileri

birbirleriyle kıyaslayan basiretsizden farkı yoktur. Diğer yandan Gazzâli,

kendilerince sufî olduğunu iddia eden birtakım cahil ve ahmaklar gördüğünü

bunların; ‘‘ mademki, şehvet duygusu kötü ve tehlikelidir, o halde yaratılmasına

ne gerek vardı.’ diye düşündüklerini yakınarak anlatır. Oysa yeme-içme ve cinsel

ilişki gibi iki temel arzu olmasaydı insan neslinin devamına ve ahiret hayatındaki

mutluluğun anlaşılmasına imkân bulunmazdı. Zira lezzet ve elem insanı motive eden

iki temel duygudur. İnsanoğlu yaptıklarının çoğunu haz aldığı için yapar,

yapmadıklarından ise elem ve ıstırap duyduğu için sakınır. Bu duygular olmazsa ne

cenneti arzular ne de cehennem ateşinden korkar. Dolayısıyla bu duyguları inkâr

etmek veya yararsız olduğunu iddia etmek insan gerçeğiyle bağdaşmadığı gibi ilahî

hikmete de ters düşmektedir. 11

Meselâ, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) : ‘‘ Allah mü’min kulları için âhirette hiçbir

gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen

nimetler hazırlamıştır.’’ hadisi tek başına dikkate alınacak olsa insan zihninde ahiret

nimetlerine yönelik hiçbir çağrışım uyandırmaz.12

d) Adalet : Erdem olarak adalet yukarıda zikredilen üç erdemin toplamından

ibarettir. Söz konusu erdemlerin sıra düzeni ve belli bir uyum içinde uygulanması

sonucunda adalet gerçekleşir. Dolayısıyla bu bağlamda adalet bağımsız bir erdem

olmayıp uygulama sonucu ortaya çıkan ve öteki üç erdemi de içeren üstün bir erdem

konumundadır.

Gerçekte sözlük anlamında adalet, denge ve gerekli olan düzen demektir. Bu,

ahlakî davranışlarda, hukukî işlemlerde ve devlet yönetiminde uygulama alanında

kendini göstermektedir. Sözgelimi, insanî ve ticarî ilişkilerde hakkı olanı almak ve

haklıya hakkını vermektir ki bu bir adalettir. Zirâ alırken hile yapmak ve aldatmak ile

verirken dalgınlık sonucu aldanmak iki aşırı uç (rezilet) olup adalet ise ikisinin

ortasında denge ve düzeni sağlayan bir erdemdir. Bu adalet anlayışı hukukî

işlemlerde ve devletin tüm yönetiminde gözetilip titizlikle uygulandığında, bir başka

11 A.e.,s.269-271.
12 A.e., s. 272.
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söyleyişle herkese hak ettiği eksiksiz verildiğinde hem toplum hem devlet hayatında

dirlik ve düzen gerçekleşecek, huzur ve sükûn kendiliğinden gelecektir. 13

13 A.e., s. 272-273.



10

1. BÖLÜM: CİMRİLİK

1.1. Cimrilik (el-buhl): Kavram ve Tanım

Kur’an terminolojisinde cimrilik, nekeslik, pintilik, hasislik, eli sıkılık ve sahip

olduğu maddi değerleri kimseyle paylaşmama, aşırı bir ihtirasla mala-mülke düşkün

olma anlamlarına gelen dört kelime bulunmaktadır; bunlar el-buhl, eş-şuh, katur ve

el-men’dır. Ancak dilciler bu kavramlar arasında fark bulunduğuna işaret ederek

şuhh’un kişiyi mal-mülk edinme hırsına sevk eden, harcamaktan ve yardım etmekten

alıkoyan bencil bir duygu olduğunu, bunu karakter haline getirene şahih; bu

duygunun etkisiyle iyilik ve cömertlik yapmaktan sakınana buhl’; bunu huy haline

getirene de bahil denildiğini ifade etmişlerdir.1 Fakat bazıları şuh teriminin buhl’den

daha kapsamlı olduğuna işaret ederken bunun tersini söyleyenlerde vardır.2

Katur ise malını kendi aile fertlerinden esirgeyecek kadar kısmaktan ibarettir

ki bu, cimrilikte çok aşırı gitme anlamına gelmektedir. Men’ bunun türevleri olan

menu’ ve menna’ ise malını, dinen vermekle yükümlü olduğu yerlerden ve hayır

işlerinden şiddetle esirgeyip kısan demektir ki, aralarında derece farkı bulunmakla

birlikte hepsi de cimrilik(el-buhl) genel kavramı altında değerlendirilebilir.

Kuşkusuz mal-mülk edinme, maddi değerlere sahip olma doğuştan her insanda

bulunan temel bir duygudur. Bir kimsenin kazanıp edindiği servetinin bir kısmını

başkalarıyla paylaşması bu temel duyguya aykırı gözükmektedir. Ancak başkalarıyla

paylaşarak onları mutlu ederken bundan kendisinin de mutlu olması yine insan

doğasında var olan temel bir duygudur.  O halde ahlakî bir tavır olarak kazanmak ve

paylaşmak belli bir ölçü dahilinde olursa yani cimrilik ve savurganlık denen iki aşırı

ucun ortası sayılan cömertlik şeklinde gerçekleşirse bundan birey de toplum da

yararlanır ve mutlu olur. Çünkü paylaşmak, mutluluğu beraberinde getirir.

Her şeyden önce cimrilik, psikolojik bir rahatsızlık olduğuna göre bunun

ölçüsü ve sınırı nedir? Bir başka ifadeyle cimri ve cömert çift kavramının sınırları

nasıl belirlenecek; çünkü bunlar aynı zamanda izâfî birer kavramdır. Sözgelimi; çok

1 Mustafa Çağrıcı, ‘Cimrilik’, DİA,VIII/4.
2 Adem Dölek, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi IV (2004), Sayı: 2., s.97.



11

zengin ile fakir birinin bir yoksula aynı miktarda yardımda bulunmaları durumunda

fakirin yaptığı yardım cömertlik sayıldığı halde; zenginin bu tavrı cömertlik

sayılmaz. Öyleyse bu konuda kişinin mali konumu dikkate alınmalıdır.

Gazzâli’nin de bu kavramları bütün yönleriyle irdelediğini görmekteyiz.

Mesela; der ki; bazılarına göre cimrilik, verilmesi gerekeni vermemektir. Bu anlayışa

göre yükümlülüğünü yerine getiren cimri sayılmaz. Fakat Gazzâli bunu yetersiz

bularak der ki;

‘‘ kasaptan aldığı eti veya fırıncıdan aldığı ekmeği bir veya yarım
gram (habbe) eksik bularak iade eden kimse herkese göre cimri
sayılır. Ayrıca yemek üzere sofrasında somun bulunan biri, yanına
gelenden esirgemek için onu saklarsa bu kimse de cimridir.
Bazılarına göre ise ikramda bulunmak ve elini cebine götürmek
kendisine ağır gelen kimse yine cimri sayılır.’’3

Gazzali’ye göre insan, bir dinî bir de gelenek ve yüksek ahlaki değer

(mürüvvet) açısından yükümlü sayılır. Dolayısıyla her iki alanda da

yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu durumda dinin ve geleneğin

icaplarını yerine getiren cömert; getirmeyen ise cimri sayılır. Bunlardan birini yerine

getirip de diğerini yerine getirmeyen yine cimri sayılır. Mesela; yükümlü olduğu

zekâtı verdiği halde aile fertlerinden kısıntı yapan; verirken eli titreyen, içinden

gelmeyerek ikramda bulunan ya da malın iyisi dururken değeri düşük olanlardan

tasadduk eden de karakteri itibariyle cimridir.

Özet olarak denebilir ki Gazzâli’ye göre gerek dini gerekse ahlaki

yükümlülük açısından verilmesi gerekeni vermemek cimriliktir.4

1.2. Cimriliğin Sebepleri

Kur’ani düşüncede insanın dünyada bulunuşu, Allaha karşı kulluk görevlerini

yerine getirip getirmeme konusunda bir imtihana tabi tutulmasını gerektirmektedir.

Bu sebeple insan hidayet-delalet, iyilik-kötülük, güzellik-çirkinlik, adalet-zulüm,

3 Gazzâli, ihya’u Ulumiddin, (Mektebe’tüt- ticariyyetu’l Kübra), III/259.
4 A.e., s.260.
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cömertlik-cimrilik gibi olumlu ve olumsuz davranış biçimlerinden birini özgür

iradesiyle seçerek bu imtihanda ya başarılı ya da başarısız olacaktır. İnsan yapısı

itibariyle birbirine zıt bu kavramlardan her birini gerçekleştirme güç ve eğilimine

sahiptir. Ancak ona verilen akıl ve nefis güçlerinden ikincisi birinciden önce teşekkül

ettiğinden ve gelişip güçlendiğinden genellikle nefsanî duygular onun akıl gücüne

üstün gelerek olumsuz davranışlar ağır basmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında insanı cimriliğe sevk eden etkenlerin başında dünya

sevgisi(yaşama zevki) , hırs(ihtiras), tamah(tama’) ve geleceğe yönelik

hayaller(tûl-i emel) gelmektedir. Bakıldığında dinin günah, hukukun suç ve ahlakın

ayıp saydığı her tür olumsuz eylem ve davranışın temelinde bu dört olumsuz unsur

bulunmaktadır. Hatta her türlü kötülük ve ahlaksızlığı bu dört unsura indirgemek

mümkündür.

1.2.1. Dünya Sevgisi

Esas itibariyle İslam dini dünyayı yani maddeyi kötü ve zararlı olarak görmez,

aksine onun kötü ve kötüye kullanılmasını zararlı sayar. Eflatun, Yeni Eflatunculuk

ve Hıristiyanlık, maddeyi bütün kötülüklerin kaynağı kabul etmekte, insanın arınması

için dünyevi olan her şeyden uzak durmayı salık vermektedir. Buna mukabil İslâm :

‘Dünyadan nasibini unutma’5 ayetiyle inananları dünyayı terk etmeme konusunda

uyarmaktadır. Ancak dünya ile kurulan ilişkiler insanın dini ve ahlaki görev ve

sorumluluklarını yerine getirmesine engel oluyor ve giderek Allahtan

uzaklaştırıyorsa işte o zaman dünya ve dünyevi olan her şey bir tehlike hatta bir

tuzak durumuna gelebilir.

Nitekim bir ayette: ‘‘ Ey iman edenler, mal ve evlatlarınız sizleri Allah’ı

anmaktan alıkoymasın. İşte böyle yapanlar şüphesiz hüsrandadır. ’6

5 Kur’an, el Kasas, 28/77.
6 Kur’an, el-Munafıkun, 36/9.
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buyrulmaktadır. Bu konuda daha da uyarıcı olan; ‘Biliniz ki mallarınız ve

evlatlarınız sizin için birer imtihan vesilesidir…’7 ayetidir.

Demek oluyor ki insanın en çok değer verdiği ve sevdiği evlatları, bin bir

güçlükle kazanıp biriktirdiği malları kendisi için bir imtihan aracı durumundadır. Mal

ve evladı birer güvence ve övünç vesilesi sayarak onları dine ve topluma yararlı

olacak şekilde yetiştirip kullanmazsa bu imtihanı kaybetmiş sayılır. Bilinen gerçek şu

ki mal ve servetle imtihan edildiği zaman çoğu insan, bu imtihanı kaybetmektedir.

Zira mal ve serveti kendileri için en büyük güç ve güvence sayanlar, onu araç değil

de bir amaç haline getirenler, yeri geldiğinde o amaca ulaşmak üzere ne din ne hukuk

ve ne de ahlaki ilke tanırlar. Nitekim şu ayetlerde bu husus dile getirilmektedir:

‘‘Gerçek şu ki, insan kendini yeterli gördüğünde kesinlikle isyan eder.’8 Bir başka

ayette :‘‘Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.’’9 Buyrularak dünyanın cazibesine,

verdiği geçici ve sahte mutluluğa aldanmamak gerektiği vurgulanmaktadır.

Konuyla ilgili Hz. Peygamberin de birçok uyarıda bulunduğunu, dünyaya gereğinden

fazla değer vermediğini kendi hayatından öğrenmekteyiz. Nitekim , ‘Dünya sevgisi

bütün hataların başıdır.’ 10hadisi evrensel bir tespittir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi hata, günah, isyan, suç ve ayıp sayılan her türlü

davranışın temelinde dünya sevgisi yatmaktadır. Şüphesiz dünyalı bir varlık olan

insan ondan yararlanacak, bir dereceye kadar zevk alacaktır. Burada Hz.

Peygamberin dikkat çektiği husus, dünyevi değerlerin dini, ahlaki ve insani

değerlerin önüne geçerek din-dışı (la dini, seküler) bir insan tipi ve bir hayat tarzı

vücuda getirme tehlikesidir. Nitekim Zeyd b. Erkam anlatır:

‘‘Hz. Ebubekir’le birlikteydik, içecek bir şey isteyince kendisine su ve bal

getirdiler. İçmek üzere ağzına yaklaştırınca ağlamaya başladı. Çevresindeki dostları

da ağladılar. Bir müddet sukuttan sonra konuşmak istedi fakat tekrar ağladı. Herhalde

istediğinin getirilmediğini sandılar. Sonra gözyaşlarını silince, kendisine dediler ki;

7 Kur’an, el-Enfal, 8/28.
8 Kur’an,el-Alak, 96/6-7.
9 Kur’an, Lokman, 31/33.
10Gazzâlî, İhya’u Ulumi’d-din, C:III, Çev. Ahmed Serdaroğlu, İstanbul, Bedir yay., 2002,s.454.
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- Niçin ağladın Ey Allahın Rasulünun Halifesi? Ebu Bekir(r.a.):

-Bir gün Resulu Ekremin yanında bulunuyordum. Baktım ki Rasulu Ekrem dil

ve hareketleriyle birine defol git deyip duruyordu. Hâlbuki görünürlerde kimse yoktu.

Bunun üzerine Hz. Peygambere:

-Kimi kovuyorsun? Diye sordum. O:

-Bu dünya bana bir surette görünüp (temessül) yaklaşmak istedi. Ben de

kendisine benden uzaklaşmasını söyledim. O gittikten sonra geri döndü ve ‘sen

benden kurtuldunsa da senden sonra gelecekler benden kurtulamayacaktır, dedi.11

O halde dünya ve dünyanın cazibesine aldanmamak için güçlü bir iman ve

sağlam bir irade gerekir. Gerçek ve sonsuz mutluluğun burada değil ahirette

gerçekleşeceğine samimiyetle inanan ve dünya nimetlerinin doyumluk değil sadece

tadımlık olduğunu bilenler bu tehlikeden kendilerini koruyabilirler. Nitekim bir

hadiste: ‘‘Ebedi hayata inandığı halde aldatıcı dünya peşinde koşanlara ne kadar

hayret edilse yeridir.’12 Buyrularak geçici olan dünyevi hazlara bağlanmanın ne

kadar aldatıcı olduğu ifade edilmektedir.

1.2.2. Hırs

Bir şeyi elde etmeyi aşırı derecede istemek, ona düşkün olmak ve bütün

varlığıyla ona ulaşmaya çalışmak anlamlarına gelen hırs(ihtiras), dini literatürde mal -

mülk, servet-şöhret, makam-mevki gibi dünyevi değerlerin yanında ilim-irfan, ahlak-

fazilet, hayır-hasenat türünden manevi değerlere de aşırı tutkun olmayı ifade

etmektedir. Fakat yaygın anlamıyla daha çok mala-mülke, makam ve mevki gibi

dünyevi değerleri amaç edinerek bütün çabasını bu yönde harcamak şeklinde

kullanılmaktadır. Gerçekte hırs, insanı olumlu ya da olumsuz yönde motive edip onu

hayata bağlayan ve geleceğe yönelik bitmez-tükenmez hayaller peşinde koşturan

11 Gazzali ,a.g.e.III/202.
12 Müsned, şihab, II,436./Musannaf,İbn Ebî Şeybe, VIII/133.
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psikolojik bir duygudur. Dolayısıyla hırs bir aşırılığın ifadesidir. İnsanın yapısında

bulunan bu duyguyu Hz. Peygamber şu şekilde ifade etmişlerdir:

‘‘ İnsanoğlu yaşlansa da iki şey onda genç kalır, bunlar hırs ve olmayacak

hayaller kurmak.(emel)’’13 İnsanın doymazlığını ve açgözlülüğünü dile getiren şu

hadis’i-şerif insanın bu olumsuz yönünü pek güzel ifade etmektedir. Buyururlar ki :

‘‘ Âdemoğlunun iki dere dolu altını olsa üçüncüsünü de ister. Âdemoğlunun

gözünü(cevf) ancak toprak doldurur; fakat Allah dönüş yapanın tevbesini kabul

eder.’14 Kuşkusuz dünyevi olan herhangi bir şey araç olmaktan çıkıp amaç haline

gelirse, onu gerçekleştirmek üzere planlar yapan kimsenin ne yapacağı ve nerede

duracağı kestirilemez. Tarih boyunca fert, aile ve toplumları felakete sevk eden,

hayatı yaşanmaz kılan bu tip haris insanlardır. Ne kadar zengin olursa olsun mevcutla

yetinmeyip daima daha fazlasını elde etmeye çalışan aç gözlü kimselerin

düşüncesinde kanaat diye bir kavram olmadığı gibi haram-helal, meşru ve

gayrimeşru diye de bir şey yoktur. Oysa gerçek zenginlik kanaatkâr olmaktadır.

Nitekim Hz. Peygamber : ‘‘Zenginlik mal çokluğuyla değil, gerçek zenginlik gönül

zenginliğidir.’’15 buyurarak aşırı hırstan sakınmayı öğütlemiştir. Bir başka hadisinde

ise :‘‘İlme ve mala düşkün olanlar hiçbir zaman doymazlar.’’16 diyerek burada hırsın

hem olumsuz hem de olumlu yönlerine işaret buyurmuşlardır.

Gazzâli, ihtirasın yol açtığı stresten ve her çeşit haksızlık ve yolsuzluktan

korunmak için kanaati, tutumluluğu ve rızkın Allahın kefaletinde bulunduğuna

samimiyetle inanmayı öngörür. Özgürlüğün kanaatte olduğunu vurgulayarak aç

gözlülüğün hem Allah hem de toplum nezdinde insanın değerini düşürdüğünü

söyler.17

13 Müsned,III/115,119,169.
14 Buhârî, Câmiu’s-sahîh, 9.169.
15 Gazzâli,İhya’u Ulumi’d-din, Çev. A. Serdaroğlu, III/529.
16 A.e., III/529.
17 A.e., III/536.
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1.2.3. Tamah(tama’)

İnsanı cimriliğe sevk eden sebeplerden biri de tamahtır. Açgözlülük,

doyumsuzluk, varlıklı olsa bile başkasının elindekine göz dikmek, sahip olduğu

nimetleri azımsayarak başkasınınkini çok görmek gibi anlamlara gelen tamah terimi

genellikle hırsla birlikte kullanılmaktadır. Ancak hırsın olumlu yönü bulunduğu

halde tamah, daima olumsuzluğu ifade etmektedir. Kanaatkâr olan onuruyla yaşar,

fakat tamahkâr daima bayağı ve zelildir. Bu duygudan kurtulmadıkça insani

erdemlere ulaşması imkânsızdır. Bir gün bir bedevi Arap Hz. Peygambere gelerek:

- Ey Allahın Rasulu bana kısa bir öğütte bulun, der. Efendimiz de :

-Namaz kıldığında veda namazı (yani hayatında kıldığın en son namaz) gibi kıl.

Sonradan pişman olacağın hiçbir sözü söyleme. İnsanların elindekinden tamamen

ümidini kes, buyurur.18

Aynı anlamda olmak üzere uzunca bir hadisin sonunda O, sahabe

efendilerimize, insanlardan hiçbir şey beklemeyin.19 uyarısında bulunur. Orada

bulunanlardan bir kısmı bu uyarıdan sonra, at üstünde iken kamçısı yere düşse,

kimseden ‘şunu bana verir misin’ ricasında dahi bulunmamıştır.20 Bu konuda Hz.

Ali’ye isnad edilen bir dörtlük şöyledir:

Gönlün zengin olsun, aza kanaat et.

Öl, fakat alçak cimriden bir şey isteme.

Nasıl geçineceğim diye tasalanma,

Kerim olan Allah rızka kefildir.21

18 A.e., III/530.
19 A.e., III/530.
20 Gazzali, a.g.e.III/239.
21 Mahmut Kaya, ‘İslam’da Kanaat Kültürü’, Dem Dergi, eylül-aralık, s.86-88.
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Tamahla ilgili olmak üzere Gazzâli, Şâbî’den şu ilginç bir menkıbeyi nakleder:

-Adamın biri küçük bir kuş avlar. Kuş:

-Beni ne yapacaksın? Diye sordu. Adam:

-Kesip yiyeceğim, dedi. Kuş:

-Ben senin ne et ihtiyacını gideririm ne de bir acın karnını doyururum. Beni kesip

yemekten bir şey çıkmaz. Gel, ben sana üç öğüt vereyim ki bunlar senin beni

yemenden çok daha iyidir. Ancak bunlardan birini senin elinde iken söylerim.

Diğerini uçup dala konduktan sonra, öbürünü de ovaya açıldıktan sonra söylerim,

dedi. Adam:

- Söyle bakalım, deyince, kuş:

- Elde edemediğin şeyin hasretini çekme, dedi. Bunun üzerine adam kuşu salıverdi

ve:

-Hadi, ikinciyi söyle, dedi. Daldaki Kuş:

-Olmasına imkân bulunmayan bir şeyin olacağına inanma, dedi ve uçup dağın eteğine

kondu. Kuş:

-Ey ahmak, beni kesseydin, benim karnımdan her biri yirmi miskal ağırlığında iki

tane inci çıkaracaktın, dedi. Kuş bunu der demez, adam dudağını ısırarak eyvah deyip

çırpınmağa başladı ve:

-Hadi üçüncüyü söyle, dedi. Kuş:

-Sen daha şimdiden iki öğüdümü unuttun, üçüncüyü söylesem ne fayda! Sana

demedim mi? Elde edemediğin şeyin hasretini çekme, mümkün olmayan şeyi de

tasdik etme! Be ahmak adam, ben kanım, kanadım ve kemiklerimle yirmi miskal bile

gelmem. Yirmi miskal ağırlığında iki inci karnımda nasıl bulunabilir, dedi ve uçup

gitti.
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İşte bu olay, âdemoğlunun aşırı derecedeki tamahına bir örnektir. Zira aşırı

tama’, insanın hakikati görmesine engel olur ve olmayan bir şeyi olmuş gibi hayal

etmeye başlar.22

1.2.4. Geleceğe yönelik hayaller (Tûl-i Emel)

İnsanda cimrilik duygusunun gelişip bir karakter halini almasındaki

etkenlerden birinin de geleceğe yönelik uzun uzadıya hayaller peşinde koşmaktır.

İnsan dünyadaki hayatının çok kısa ve sınırlı olduğunu bildiği halde bir ömür boyu

elde edemeyeceği hatta sonraki nesillerin dahi gerçekleştiremeyeceği hayaller kurar.

Şüphesiz bu durum, insanın fıtratında var olan ebediyet duygusundan

kaynaklanmaktadır. Geleceğe yönelik hayaller kurmak ve bu hayalleri

gerçekleştirmek üzere planlar yapmak insanı motive eden, hayata bağlayan bir

idealizmin gereğidir. Burada söz konusu edilen, insanın gerçekleri görmesine engel

olan ve dini görev ve sorumluluklarını, ölümü ve ölüm sonrasını unutturacak

derecede hayalperestliktir. Ahlak literatüründe bu konuya önemle dikkat çekilmiş ve

insanın manevi hayatı için bir tehlike teşkil ettiği vurgulanmıştır.

Her insan, az veya çok gelecek endişesi taşır, bu durum, insan olmanın doğal

bir gereğidir. Bu gelecek tasası, dünya hayatıyla ilgili olduğu gibi ahiretle de ilgili

olabilir. Hatta din, sürekli olarak ahiret hayatına hazırlanmamızı ve ona yönelik

endişeler taşımamızı bizden ister. Fakat çalışma hayatıyla ilgili hususa gelince bu

konuda gerçekçi olmak gerekir; yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği işler

üzerinde hayaller kurup ömür sermayesini o uğurda harcamamalıdır. Bütün varlığıyla

dünyaya odaklanıp Allah’ı, Kutsalı, ölüm ve ahireti, hatta kendini unutmak, dini

terminolojide ‘gaflet’ diye adlandırılır.

Gaflet, insanın dini ve ahlaki hayatı için büyük bir tehlike sayılmaktadır.

Konuyla ilgili olmak üzere bir ayette :

22 Gazzali, a.g.e. III/240.
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‘‘Çokluk kuruntusu(çokça mal ve evlat sahibi olma arzusu) sizi öylesine

oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.’’23 Yani arzularınızı gerçekleştirmek

üzere uğraşıp dururken ölümü boylayıverdiniz.

Yunus Emre nefsin aç gözlülüğünden, mal-mülk sevgisinden şikâyetle der ki:

Âciz kaldım zalim nefsin elinden

Şu dünyanın lezzetine doyamaz

Eynine almıştır gaflet gömleğin

Ömrü gelip geçtiğini bilemez

İlahî gaflet gömleğin giyene

Müslüman dermisin nefse uyana

Kazanır kazanır verir ziyana

Hak yoluna bir pulunu kıyamaz

İlâhi miskince âdem oğlanı

Varıp tutmaz bir mürşidin elini

Haram helal kazandığı malını

Ele nasip eder kendi yiyemez

Sağlığında ayet hadis nesine

Son nefeste muhtaç olur Yasin’e

Götürür koyarlar makberesine

Oğlun kızın malın kaldı diyemez

İlâhi gafletten uyar gözümü

Dergâhında kara etme yüzümü

Yunus derki gelin tutun sözümü

Dünyayı seven ahireti bulamaz24

23 Kur’an, et-Tekâsur, 102/1-2.
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Bu şiirde Yunus Emre insanın dünyevî değerler karşısındaki zaâfını, aczini ve

nihayet yalnızlığını vurgularken, dünyayı taparcasına sevmenin ve her şeyi maddi

haz ve değerlerde aramanın inanan bir insan için ne büyük bir tehlike olduğunu veciz

bir şekilde dile getirmiştir. Mal ve serveti kendisi için en büyük güvence sayarak

koca bir ömrü bu uğurda harcamanın nasıl bir kuruntu olduğu bir ayette şöyle ifade

edilir : ‘‘ O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. O,malın kendisini ebedi

kılacağını zanneder. Asla asla.’’25 Hz. Peygamberin bu konuda önemli uyarıları

vardır. Buyururlar ki:

‘‘ Başınıza gelecek iki tehlikeden çok korkmaktayım. Bunlar nefsanî arzuların

peşinde gitmek ve tûl-i emele kapılmaktır. Nefsâni arzulara tabi olmak haktan

uzaklaştırır. Tûl-i emele gelince o, dünya sevgisidir. Sonra devamla dediler ki:

‘ Dikkat edin, yüce Allah dünya nimetlerini sevdiğine de verir, sevmediğine de.

Ancak bir kulunu severse ona imanı verir. Dikkat edin, dinin de dünyanın da evlatları

vardır. Sizler dünyanın değil dinin evladı olun. Dikkat edin, dünya yüzünü çevirmiş

gitmekte, ahiret ise gelmektedir. Dikkat edin, sizler amelin bulunup hesabın olmadığı

bir günde bulunuyorsunuz. Fakat hesabın olup amelin bulunmadığı bir gün gelmek

üzeredir.’’26

Bir defasında da Efendimiz önce bir dikdörtgen, sonra da onun içine bir çizgi

ve birbirini kesmek üzere paralel çizgiler çizmiş ve nihayet dikdörtgenin dışına

uzanan uzun bir çizgi çizerek :

Bu nedir, bilir misiniz? Diye sormuştur. Orada bulunanlar:

-En iyisini Allah ve Resulu bilir, deyince Hz. Peygamber:

-Dikdörtgenin ortasındaki insandır, kuşatan dikdörtgen onun eceli, içindeki

diğer çizgiler hayatta karşılaşacağı sıkıntılardır, dikdörtgenin dışına çıkan uzun çizgi

24 Mahmut Kaya, a.g.e., s. 86-88.
25 Kur’an, el-Hümeze, 104/2-4.
26 Gazzali, ihyâ-u Ulumiddin, IV,Kahire,1968.,s.562.
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ise onun emelleridir.’27 Bununla Hz. Peygamber, sahabeye, insanın emel ve

hayallerinin hayat çizgisini aşıp alabildiğine uzayıp gittiğini göstermek istemiştir.

Aynı meâlde olmak üzere bir defasında da eline iki çakıl taşı alırlar, birini

yakına diğerini daha uzağa atarlar ve:

-Bu nedir bilir misiniz? diye ashabına sorar. Onlar:

-En iyisini Allah ve Rasulu bilir, deyince efendimiz:

-Yakındaki taş insanın eceli, uzaktaki ise emelidir.’ buyururlar.28

Bütün bu uyarılar ömrün emelden daha kısa olduğunu göstermekte,

gerçekleşmeyecek hayallerle oyalanmanın akılla bağdaşan bir yanının bulunmadığını

ve insanın her konuda gerçekçi olması gerektiğini bize hatırlatmaktadır.

Gazzali’ye göre tûl-i emelin başlıca iki sebebi vardır: biri cehalet diğeri ise

dünya sevgisidir. Her ikisi de insandaki cimrilik duygusunun, açgözlülüğün gelişip

kökleşmesine yol açar.  Burada bir üçüncü sebepten de söz etmek yerinde olacaktır

ki, o da fakirlik korkusudur. Belki de ölüm korkusundan sonra insanın en çok

korktuğu şey fakirliktir. Çünkü fakirlik her türlü olumsuzluğun kaynağı olduğu gibi

gerek aile gerek eş-dost gerekse toplum nezdinde insanın olumlu ve onurlu bir statü

edinmesinin önünde en büyük engeldir. Ayrıca fakirlik insanın manevî ve ahlakî

hayatı için de büyük bir tehlike sayılır. Nitekim Hz. Peygamber : ‘‘ Fakirlikten,

korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım Allahım’’29 diye dua etmişlerdir. Zira

akşam çocuklarını doyurmak için evine bir şey götüremeyen veya hastasına ilaç alma

parası bulamayan insanın psikolojisi bozulup her türlü gayrı meşru yola

başvurabileceği düşünüldüğünde fakirliğin ne büyük bir felaket olduğu daha iyi

anlaşılır. Dahası, fakirliğin yol açtığı zillete dayanamayarak :

27 A.g.e., IV/563.
28 Tirmizî, Zühd, 2331.
29 Gazzâli, a.g.e.,III/560.
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-Ya Rabbi! Varsan hani adaletin?! diye isyan eden kimsenin ruh halini

düşündüğümüzde Hz. Peygamberin: ‘‘Fakirlik neredeyse küfür oluyordu.’’30

hadisinin sırrını anlamak daha kolay olacaktır. İşte bu korkudur ki fakirlik karşısında

insanı sonu gelmez hayallere sevk ederek onu meşru olmayan yollara

sürükleyecektir.

1.3. Cimriliğin Çeşitleri

Cimrilik, nekeslik, pintilik ve eli sıkı olmak gibi ifadeler genellikle insanın

sahip olduğu maddi değerleri başkasından esirgemek şeklinde bir egoizmi dile

getiriyor olsa da gerçekte cimriliğin birkaç türünden söz etmek mümkündür.

1.3.1. Malda cimrilik

Allah’ın kendisine lutfettiği mal ve serveti, Allah’ın kullarından esirgemek

büyük bir nankörlük, hatta nimetin gerçek sahibini tanımama ve ona kafa tutma

şeklinde yorumlanabilir. Mesela zekât, fitre, kurban, adak ve sadaka gibi yükümlü

olduğu malî ibadetleri yapmamak malda cimriliktir. Daha önce de belirtildiği üzere

yükümlü olmadığı halde örf- adet ve mürüvvetin gereği, yerine göre mali imkânları

fert ve toplumun yararına gerektiği şekilde harcamamak da bu türden bir cimriliktir.

Bu karakterdeki kimseler İslam’ın teşvik ettiği ve karz-ı hasen diye bilinen

karşılıksız borç para verme ve sevabını yalnızca Allah’tan bekleme gibi hayır

işlerinden uzak durdukları gibi bazen de hayır yapmak ve yardımda bulunmak

isteyenlerin bu davranışlarına bile mani olurlar. Böylesine bencil k imselerin

insanlığa hiçbir katkısı olmaz. Nitekim bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak: ‘‘Altın ve

gümüşü yığıp onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlar için elem

30 A.e., III/560.
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verici bir azabı müjdele!’ 31 buyurarak böylelerinin ahirette karşılaşacakları acı

sonucu bildirmektedir.

1.3.2. İlimde Cimrilik

Allah’ın kullarına olan sayısız nimet ve ikramları arasında imandan sonra en

önemlisi şüphesiz ilim nimetidir. İlim Allah’ın ‘el-âlim’ sıfatının seçkin kullarındaki

bir tecellisi olduğuna göre ilimden daha yüksek bir rütbe düşünülemez. İslam

ahlakında şu da genel bir ilkedir. ‘ Her nimetin şükrü kendi cinsindendir.’ Yani

insan neye sahipse sahip olduğunu başkalarıyla paylaşırsa o nimeti veren Allah’a

şükretmiş olur; aksi halde nankörlük yapmış sayılır.

O halde ilim nimetinin şükrünü eda etmek için bilmeyenleri aydınlatmak üzere

eser yazmak, sözle irşadda bulunmak, talebe yetiştirmek, kendisine sorulan sorulara

cevap vermek; hulasa ilim sahibi kişiler bir ışık kaynağı gibi kendi çağlarını

aydınlattıkları gibi bıraktıkları eserleriyle de geleceğe ışık tutmalıdırlar. Dolayısıyla

ilimde cimrilik olmaz ve olmamalıdır. Fakat bilgisini başkalarından esirgeyenlerin

varlığı da bir gerçektir. Oysa bildiğini yaymak malı harcamaya benzemez; zira mal

harcandıkça azalırken ilim harcandıkça artar ve çoğalır. Buna göre ilimde cimrilik,

mala karşı gösterilen cimrilikten daha kötü ve daha sakıncalıdır. Sözgelimi

peygamber Efendimiz: ‘Bildiğini başkalarından saklayan kimsenin ağzına Allah,

kıyamet günü ateşten bir gem vurur.’ buyurmuşlardır.

1.3.3. Sözde Cimrilik

İnsan güç ve zaâflarıyla birlikte insandır. Yaptığı işler ve ortaya koyduğu

başarıların takdir edilip beğenilmesini bekler. Başarılarıyla övünmek ve bu konuda

başkasının takdirini beklemek beşeri bir zaâf olmakla birlikte takdir, tebrik ve teşvik

edildiğinde bundan mutlu olur ve daha fazlasını başarmak ister. Bu her insanda

31 Kur’an, et-Tevbe, 9/34.
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bulunan doğal bir eğilimdir. Aşırıya kaçmamak şartıyla onun bu beklentisini

anlayışla karşılamak gerekir. Nitekim, marifet iltifata tabiidir, müşterisiz meta’

zâyidir, şeklindeki atasözümüz de bu gerçeği dile getirmektedir.

O halde Allah’ın verdiği her türlü nimete dil ile şükür etmek gerektiği gibi

herhangi bir alanda topluma katkıda bulunan, kendi alanında başarılı olan ilim, sanat

ve zanaat erbabına da teşekkür etmek ve takdir duygularını dile getirmek gerekir.

Başarılı olandan takdir, iltifat ve teşekkürü esirgemek ise cimriliktir. Kadir bilirlik

İslam ahlakında övgüye değer insani yüce bir haslet olarak teşvik edilmiştir. ‘Bir

fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’ atasözü bu gerçeği ifade etmektedir. Ayrıca

Efendimiz, insanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez, buyurarak insanlardan

teşekkür ve iltifatı esirgemenin Allah’ın nimetlerini tanımama anlamında bir

nankörlük ve bir cimrilik sayıldığını hatırlatmışlardır.

1.4. Cimriliğin Zararları

Yukarıda da belirtmeye çalıştığımız üzere bencillik ve sahip olma arzusu

insanda doğuştan var olan bir duygudur. İnsan emek harcayıp biriktirdiği servetini

sever, çünkü emeğinin ve alın terinin ürünüdür. İnsan sevdiği şeyi de doğal olarak

başkasından esirgeyip cimrilik eder. Bu duygunun fıtrî olduğuna dair Kur’an-ı

Kerim’de birçok ayet bulunmaktadır.

Meselâ aşağıdaki ayet meâlleri insandaki bu temel psikolojiyi pek güzel ifade

etmektedir: ‘‘Gerçekten o, mal sevgisine aşırı derecede düşkündür.’’ 32

‘‘Gerçekten insan mal karşısında tedirgindir. Başına kötülük(malına zarar)

geldiğinde yakınıp sızlanmaya başlar. Hayra(mala) kavuşunca da cimrilik

eder.’’ 33 ‘‘ Deki: Rabbinin rahmet hazinesine siz sahip olsaydınız, harcanır

32 Kur’an, el-Âdiyât, 100/8.
33 Kur’an, el-Meâric, 70/19-21.
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korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu da pek cimridir.’’34 ‘‘ Zaten nefisler

cimriliğe hazır durumdadır.’’35

Yapısı itibariyle insan iyilik ve kötülüğe, adalet ve zulme, cömertlik ve

cimriliğe eğilimli olarak yaratılmıştır. Adeta o, artı ve eksi olmak üzere iki zıt kutbu

bünyesinde barındırır. O, özgür iradesiyle bu iki zıt kutuptan birini tercih etmek

suretiyle bir sınav vermektedir. Zaten yaratılışının amacı da budur. Dolayısıyla insan,

aklını ve iradesini kullanarak, ayrıca dinin ortaya koyduğu ahlaki erdemleri

özümseyerek bu sınavdan başarıyla çıkma imkânına sahiptir. Şunu da biliyoruz ki

sınav, her zaman için çetin bir iştir. Özellikle bu sınavda insanın ebedî mutluluğu

veya bahtsızlığı söz konusu ise durum daha da ciddi ve hayati bir önem taşır. Her

halükarda o, hayatı ciddiye alarak ve ömür sermayesini daima haktan, doğrudan, iyi

ve güzelden yana kullanarak bu sınavı başarmak zorundadır.

Yukarıdaki ayette de belirtildiği üzere insanoğlu aşırı derecede mala

düşkündür. Ne var ki her türlü ahlaki ve insani erdemler cimrilikle değil cömertlikle

elde edilir. Bazıları bu konuda insanları dört kısma ayırarak değerlendirir.

1.4.1.Yemez Yedirmez

Böyleleri sadece biriktirmekten ve servetiyle övünmekten zevk alır. Sadece

kendisi için yaşayan bu tiplerin ne ailesine ne çevresine ne de topluma herhangi bir

yararı vardır. Bir bakıma böyleleri arkadaş ve dost edinemediklerinden, akrabaları

tarafından da dışlandıklarından yalnız ve acınacak kimselerdir. Hayırla anılacak

hiçbir hatıra bırakmadıklarından ve herhangi bir cömertlik gösterisinde

bulunmadıklarından dolayı ahiret müflisidirler. Nitekim Hz. Peygamber, ‘ Cimri

kimse zahid bile olsa cennete giremez,’ buyurmuştur. Gerçi, kalbinde zerre kadar

imanı olan cennete girecektir. Peygamberi müjdesi karşısında yukarıdaki ifadeyi

‘cennete ilk girenlerle beraber olmayacaktır,’ şeklinde yorumlamak daha uygundur.

34 Kur’an, el-İsrâ, 17/100.
35 Kur’an, en-Nisâ, 4/128.
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Şu bir gerçek ki ‘yemez-yedirmez’ kategorisine giren kimseler kazandıkları servetin

sadece hamalıdırlar. Bu yüzden toplum nezdinde böyleleri acınacak kimselerdir.

1.4.2.Yemez Yedirir

Bazıları yemektense yedirmekten âzami zevk alır ve bundan dolayı da ikramda

bulunduğu kimseye karşı minnet duyar. Sadece yemek meselesi değil, muhtaç olsun-

olmasın, zengin-fakir ayırımı gözetmeksizin herkese ikramda bulunmak onun için en

büyük mutluluk kaynağıdır. İkram etmeyi adeta hayatın gayesi bilen kimsenin zengin

olması da gerekmiyor. Hatta kendi ihtiyacı olduğu halde daima başkasını kendisine

tercih eden bu gibi âli-cenap kimseleri Cenab-ı Hak şöyle övmektedir:

‘‘Kendileri zaruret içinde bulunsalar dahi onları kendilerine tercih

ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunmuşsa, işte onlar kurtuluşa

erenlerdir.’’ 36

İslam ahlak terminolojisinde böylesi cömertler ‘el-Îsâr’ kelimesiyle ifade

edilmektedir. İşte toplumda örnek gösterilmesi gereken kimseler bu gibi fedakâr

kimselerdir.

1.4.3.Yer Yedirmez

Bu, halk arasında tufeyli ve asalak terimleriyle ifade edilen bayağı bir anlayış

ve davranış şeklidir. Gerçekten insan onuruyla bağdaşmayan bu davranışı

benimseyenler aç gözlü ve daima fakirdir. Hz. Peygamber bir hadislerinde: ‘‘

Mü’min olan kimsede iki huy bir arada bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlak.’’37

buyurmakla insan onuruyla bağdaşmayan bu egoizmden ve bu çirkin huydan uzak

durmamız konusunda bizleri uyarmıştır.

36 Kur’an, el-Haşr, 59/9.

37 Gazzâli, a.g.e., III/560.
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1.4.4. Yer ve Yedirir

Şüphesiz insan tipleri arasında takdire en layık olan, Allah’ın verdiği nimet ve

servetten hem kendisi istifade eden hem de bu imkânı başkalarıyla paylaşan

kimsedir. Kur’an’ı Kerim’in birçok ayetinde övülen ve insanlara ‘eş-Şakirin’ olarak

örnek gösterilen bu kimseler, yaşadıkları toplumda adeta bir iyilik meleği gibi

herkesin yardımına koşar, fert ve toplumun yararına olan her iş de öncüdürler.

Nitekim bir ayet-i kerime de : ‘Ey Müminler, siz hayır işlerinde yarışın,’ 38 emri

ilâhisi adeta böylelerini tasvir etmektedir.  Böyle bir anlayışın insana verdiği

mutluluk ve yaşama sevinci hiçbir maddi değerle kıyaslanamaz.

1.5. Cimrilikten Kurtuluş Yolları

Cimriliğin psikolojik bir rahatsızlık olduğu konusunda bir kuşku yoktur. Her

rahatsızlık gibi cimriliğin de bir tedavisi olmalıdır ve vardır. Gazzali’ye göre

cimriliğin asıl sebebi mal ve servet sevgisidir. Bu da iki şeyden kaynaklanır.

Birincisi, nefsânî arzularına aşırı düşkünlük, ikincisi,  mal ve servet düşkünlüğü.

1.5.1. Nefsânî Arzularına Aşırı Düşkünlük

İnsan hayattan çok şey bekler ve bu beklentilerini gerçekleştirmek üzere

kendince hayaller kurar, planlar yapar; zaman içinde bunları değiştirir ve yeni

hedefler belirleyip bunları gerçekleştirmeye çalışır. Hayat dediğimiz olgu böylece

sürüp gider. Bir bakıma bu, tarih bilincine sahip olmanın, dün, bugün ve yarının

hesabını yaparak kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına almanın doğal bir

gereğidir. Ancak ahlakî açıdan sakıncalı olan, insanın aşırı derecede mal ve servet

düşkünü olması, kendisini bu akıntıya kaptırarak olmadık hayaller peşinde

koşmasıdır. Bu tür bir psikoloji doğal olarak insanı cimriliğe sevk eder. Fakat

sözgelimi, yarın öleceğini bilen kimse herhalde cimrilik yapmaz; son günü olduğunu

38 Kur’an, el-Bakara, 2/148.
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düşünerek servetinden bolca bağışta bulunur ve vasiyetini ona göre hazırlar. Bu

açıdan düşünülecek olursa her gelecek gün yarındır ve gelmesi her an

beklenmektedir. Hayatının muhasebesini böylesine dikkatli yapan kimsenin

cimrilikten kurtulması pekâlâ mümkündür.

Hiç kuşkusuz cimriliğin başta gelen sebeplerinden biri fakirlik korkusudur.

İkram ve infakta bulunduğu takdirde iflas edip fakir düşeceğini ve neticede

başkalarına muhtaç olup toplumdaki statüsünü kaybedeceğini hatırından hiç

çıkarmayan kimsede bu anlayış giderek bir karakter halini alır. Ayrıca çocuklarının

geleceğini güvence altına alma kaygısı ise bir başka açıdan insanı cimriliğe sevk

eden bir husustur. Hâlbuki rızka kefil olan Allah’tır ve yarattığı her canlının yaşadığı

sürece rızkını vermektedir, verecektir.

Hz. Peygamber bir hadislerinde : ‘Çocuk, cimrilik, korkaklık ve cehalet

vesilesidir.’39 Buyurmuşlardır. Yani çocuk sahibi olan, yoksulluk korkusu ile cimrilik

yapar ve kimseye ikramda bulunmadığı gibi hayır işlerine de asla yanaşmaz. Ayrıca

Gazzali’ye göre, çocuğu yetim kalır korkusuyla savaşlara katılmak istemez; çocuğun

bakımıyla ilgilendiğinden dolayı da kendisini ihmal eder, okuyup araştırmadığı için

cahil kalır.

Bütün bunlar Allah’a olan güvenin yani tevekkülün zaafa uğramasının bir

sonucu olarak değerlendirilebilir. Vicdanının derinliklerinde bu güveni hisse tmeyen

kimse daima kuşkulu, yarınından endişeli ve fakirliğe düşüp itibarını ve onurunu

yitirme kaygısından kurtulamaz. Nitekim günümüzde, iflas ettiği için intihara

kalkışanların temel psikolojisi ‘ Servetimle birlikte itibarım da gitti. Artık ben toplum

içine çıkamam, yaşamak bana haram oldu.’ gibi servetle itibarı özdeş sayan son

derece yanlış bir anlayıştır. Böyle kimselerden ne çevresine ne topluma karşı

herhangi bir cömertlik tavrı ve âlicenaplık beklenemez. O halde Allah’a olan samimi

güven, cimriliğin panzehiridir.

39 Gazzâli, a.g.e., III/560-561.
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1.5.2. Mal ve Servet Düşkünlüğü

Gazzâli’ye göre öyleleri vardır ki yaşadığı sürece kendisine ve ailesine bol bol

yetecek mala sahip olduğu halde kıstıkça kısar ve hiç kimseye malından bir şey

tattırmaz. Özellikle yaşı ilerlemiş çoluk-çocuğu olmayan nice zenginler vardır ki

zekâtını vermeye yanaşmaz; hatta hasta olduğu halde doktora gitmek istemez.

Böyleleri âdeta paraya âşıktır ve en büyük zevki de biriktirmektir. Oysa biriktirdiği

servetin başkalarına kalacağını bildiği halde ne kendisi yer ne de başkalarına ikramda

bulunur. Hiç şüphesiz bu bir kalp hastalığıdır yani manevî ve ahlaki bir rahatsızlıktır.

İleri yaşta bu hastalığa tutulanların tedavisi daha da zordur. Zira yaş ile mal sevgisi

doğru orantılıdır. Böyleleri yaşlandıkça daha da cimrileşirler. Gazzali’ye göre

gerçekte servet, insanı sevgilisine ulaştıran bir vasıtadır. Sevgiliyi unutup da vasıtaya

âşık olmak düpedüz sapıklıktır. Fazilet sahiplerine göre ise altınla taş arasında, birer

nesne olmaları itibariyle hiçbir fark yoktur; sadece ihtiyacı karşılama babında bir fark

vardır, o kadar!40 Bu konuda Gazzâli ilginç bir menkıbe anlatır:

‘‘Adamın biri Hz. İsâ ile yol arkadaşı olmak ister. Birlikte yola
çıkarlar, bir nehrin kenarında mola verirler. Bu sırada çıkınlarında üç
somun vardır. Oturup ikisini yerler ve biri kalır. O esnada Hz. İsa
nehir boyunda gezintiye çıkar, fakat döndüğünde oradaki somunu
göremez. Arkadaşına somunun kimin aldığını sorar. O da
bilmiyorum, der. Nihayet kalkıp yola revan olurlar, bu sırada iki
yavrusuyla birlikte bir ceylan görürler. Hz. İsa yavrulardan birini
çağırır, oda geliverir. Onu kesip arkadaşıyla birlikte yedikten sonra
Hz. İsa yavruya:

-Allahın izniyle kalk ve git, der.  Bu sefer adama dönerek :

-Sana bu mucizeyi gösterenin hakkı için söyler misin,  o somunu
kim aldı? Arkadaşı :

-Bilmiyorum, der. Sonra kalkıp yürürler ve bir nehrin kenarına
gelirler. Hz. İsa, arkadaşının elinden tutarak suyun üzerinde
yürüyerek geçerler. Hz. İsa arkadaşına:

-Sana bu mucizeyi gösterenin hakkı için söyler misin, o somunu kim
aldı? deyince arkadaşı:

40Gazzâli,a.g.e. III/261.
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-Yine bilmiyorum der.  Nihayet yürüyerek bir yere varırlar ve
dinlenmek üzere otururlar. Bu sırada Hz. İsa topraktan bir yığın
yapar ve o yığına hitaben Yüce Allah’ın adıyla altın ol, der.  Ve o
toprak yığını da bir öbek altına dönüşür. Hz. İsa, o altın yığınını üçe
böler ve derki bunun biri benim, biri senin üçüncüsü de o somunu
alanın olsun. Bunun üzerine arkadaşı :

-O somunu ben almıştım der. Hz. İsa : hepsi senin olsun der ve
ayrılıp gider. Bu sırada iki kişi çıkagelir ve adamın önündeki üç öbek
altını görünce onu öldürüp altınları almak isterler. Adam derki :

-Acele etmeyin, biz üç kişiyiz, bu üç öbek altını paylaşırız. Ancak
biriniz şu köye gidip bize yiyecek bir şeyler getirsin. İçlerinden biri
köye giderken ‘ ben bu serveti niçin onlarla paylaşayım; köyden
alacağım ekmeğin içine zehir koymak suretiyle onları öldürürüm,
bütün altınlar bana kalır, diye plan kurar. Diğer iki kişi de:

-Biz bu serveti niye onunla paylaşalım, döndüğünde onu öldürürüz
ve altınlar bize kalmış olur, diye düşünürler. Nihayet adam dönünce
onu öldürürler sonra da getirdiği ekmeği yerler ve hemencecik orada
ölürler. O sahrada üç öbek altının yanı başında üç cenaze
yatmaktadır. Hz. İsa dönüşünde bu fecî manzarayı görünce :

-İşte dünya işte ihtirasın sonu! Der ve dünyanın cazibesinden sakınınız diye

arkadaşlarını uyarır.’41O halde nefsânî arzulara aşırı düşkünlüğünün tedavisi aza

kanaat ve sabırla olacaktır. Tûl-i emel denilen geleceğe yönelik uzun hayaller

kurmanın tedavisi ölümü çokça hatırlamak ve akranlarının birer birer ölüp

servetlerinin başkalarına kaldığını görmekle mümkündür. Bu konuda Yunus

Emre’nin şu çarpıcı ve düşündürücü dizelerini hatırlamak yerinde olur:

Mal sahibi mülk sahibi

Hani bunun ilk sahibi

Malda yalan mülkte yalan

Var biraz da sen oyalan

Aşırı evlat sevgisinin yol açtığı cimriliğin tedavisine gelince, bu konuda

Gazzâli şöyle düşünülmesi gerektiğini söylüyor:

Cenab-ı Hak her yarattığı kulunun rızkını vermeyi tekeffül etmiştir;
Allah’ın kefaleti ve himayesi altında bulunanların kaygısını taşıyarak

41 Gazzâli, a.g.e. III/273.



31

cimrilikte bulunmak, bir bakıma Allah’ın rolünü üstlenmeye
kalkışmak anlamına gelir ki bu bir küstahlıktır. Ayrıca nice yetim ve
öksüz çocuklar vardır ki büyüdüklerinde onların durumu, büyük bir
mirasa konanların durumundan daha mükemmeldir. Diğer yandan
çocuğunun geleceğini düşünerek cimri davranmak beyhude bir
gayrettir. Çünkü evladı aklı başında hayırlı birisi ise babasının
servetine ihtiyaç duymadan işlerini yoluna koyabilir. Şayet o,
yaramaz, hayırsız ve haylazın biri ise babasından kalanları har vurup
harman savururlar. Halk arasında ‘Evladın hayırlı ise neylersin malı.
Evladın hayırsız ise neylersin malı!’sözü bu gerçeği gayet güzel dile
getirmektedir.42

O halde gerek kutsal kitaplarda gerekse toplum nezdinde cimrilerin ve

cimriliğin ne kadar onur kırıcı bir alışkanlık olduğunu ve cömertliğin, âlicenaplığın

ne kadar insanî ve ahlakî güzel bir erdem olduğunu düşünmek cimrilik duygusundan

kurtulmak için etkili bir ilaç olabilir.   Gazzâli, konuyla ilgili bir başka hususa dikkat

çeker, şöyle ki:Tarih boyunca saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anılanların hemen

tamamı cömert kimselerdir. Mesela; Peygamberler, Allah dostları, sahabenin ve

tabiinin önde gelenleri, ayrıca tarihe ün salan büyük devlet adamları hep

cömertlikleriyle tanındıkları halde; rütbesi, makamı ve sosyal statüsü ne olursa olsun

tüm cimriler daima bayağılık, süflilik gibi aşağılık sıfatlarla anılırlar.

O halde akl-ı selim sahibi olan saygı, sevgi ve rahmetle anılanlar arasında mı,

yoksa süfliler arasında mı yer almak ister. Bir insanın bu tür bir akıl yürütmesi,

herhalde cimri olmamak için veya cimrilikten kurtulmak için yeter de artar. Özellikle

Kur’an’ı Kerim’de geçen Peygamber kıssaları dikkate alındığında, görülür ki

yaşadıkları dönemlerde bütün peygamberler dünyaya değer vermediklerinden, ayrıca

kanaat, sabır ve tevekkül sahibi olduklarından dolayı toplumlarında büyük devrimler

gerçekleştirmiş, güzel ahlak ve fazilette, feragat ve fedakârlıkta insanlığa örnek

olmuşlardır.

Olaya bir başka açıdan bakan Gazzali, cimriliğin ilacının bilgi ve eylemden

(ilim ve amel) meydana gelen bir macun gibi olduğunu söyler. Mesela; dünyada

insanların cimrilerle alay etmesi ve onlardan nefret etmeleri; ahirette ise cimriliğin

insanı felakete sürüklemesi, dahası malın insana kabre kadar refakat edeceğini,

42 A.e., III/273-274.
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cömertliğin ise ahiret sermayesi olduğunu bilmesi bu hastalıktan kurtuluşun bir başka

reçetesi sayılabilir. Eyleme gelince, kendisini zorlayarak veya başkasının takdirini

bekleyerek ikram ve infakta bulunmak başlangıç itibariyle tavsiye edilir. Vermeye

alıştıktan sonra artık riyadan ve başkasından takdir beklemeksizin cömertlik

yapmaya başlar ve kendini zorlayarak bu tutum onda bir karakter haline gelince

bundan sonra ikram ve infaktan zevk almaya başlar ki, bu da başka bir tedavi

yöntemidir.43

Şu da bir gerçek ki cimrilik yapan kimse asla cimrileri sevmez ve onlarla bir iş

tutmak istemez.  Buna göre doğal olarak diğer cimriler de onu sevmeyecek ve ondan

nefret edeceklerdir. Bir insanın bunu düşünmesi bile cimrilik hastalığından

kurtulması için bir tedavi yöntemi sayılabilir.

43 Gazzâli, Kitab’ul- erbain fi Usuli’d-din, Beyrut, 1988,s.82-83.
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2. BÖLÜM: CÖMERTLİK

2.1. Kavram ve Tanım

Farsça olan cuvan-merd’den Türkçeleştirilen cömert kelimesi Kur’an’ı

Kerim’de geçmemekle birlikte İslâm ahlak terminolojisinde daha ziyade sehâ,

sehâvet ve cûd kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. Sehâ ve sehavet ‘ocağın,

içinde kolaylıkla ateş yakılacak şekilde geniş tutulması ve yanmakta olan ateşin alev

ve dumanının rahatlıkla dışarı atılmasını sağlamak anlamına gelir. Buradan hareketle

kişinin kazanmış olduğu malı, gocunmadan, çekinmeden, içinden gelerek başkasına

gönül rahatlığıyla vermesi; giderek bu durumun o kişide bir huy ve bir karakter

haline gelmesidir.  Ahlak literatüründe ise cimrilikle savurganlık arasında orta yolu

temsil eden bir huy ve bir tutum olup malından kolayca başkasına infak ve ikramda

bulunmaktır.1 Cûd ise cevd veya Cevdet kökünden türetilmiş olup sehâvetle aynı

anlama gelmektedir.’2

Fakat bazı kaynaklarda sehâ ile cûd terimleri arasında bir anlam farkı

bulunduğuna işaret edilmiştir. Şöyle ki sehâ, insanın sahip olduğu mal ve serveti

başkalarıyla paylaşma duygusudur; ister paylaşsın isterse paylaşmasın bu duyguya

sehâ denilmektedir. Bunun zıddı şuh terimidir. Cûd’a gelince, sahip olunanı

başkasına ikram etmek, cömertlik gösterisinde bulunmak demektir. Bunun zıddı ise

buhl’dur. Bununla birlikte bu iki terimin birbirinin yerine kullanıldığı da bir

gerçektir.3 Şu hususu da belirtmiş olalım ki Kur’ân’ı Kerim’de sehâ, sehavet ve cûd

kelimeleri de geçmemekte, bunların yerine daha ziyade infak, ihsan, î’sâr, i’tâ, bezl

,it’am ve bu kelimelerin çeşitli türevleri yer almaktadır.

Bilindiği üzere İslâm öncesi cahiliye döneminde en çok değer verilen asâlet,

cesâret ve sehâvet gibi erdemlerdi. Bu niteliklere sahip olan şahıs veya kabileler bu

özelliklerinden ötürü övülür ve yüceltilirdi. Demek oluyor ki cahiliye toplumu bu

erdemler sayesinde diğerlerine karşı bir statüko edinmiş oluyordu. İslâm dininde ise

1 Gazzalî,Mîzânu’l- amel,s. 282.
2 Mustafa Çağrıcı, ‘Cimrilik’ DİA,VIII/72.
3 Râğıb el-İsfehâni, ez-Zeriâ, s.291, Beyrut,1980.
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bu gibi nitelikler insanî ve ahlakî birer fazilet sayılmakla birlikte, bu faziletler

başkalarına karşı bir üstünlük nedeni olmayıp sadece Allah rızası için yapıldığı

takdirde ahlakî bir anlam taşır.

Gazzali’nin de belirttiği gibi insanlığı irşadla görevlendirilen peygamberlerin

temel vasıflarından biri cömertliktir.4 Hangi toplumda ve hangi dine mensup olursa

olsun cömert insanlar sevilir, takdir edilir, örnek gösterilir ve bu gibilerin etrafında

toplanılır. Dolayısıyla insanlık tarihinde cimrinin etrafında toplanıp onu yücelten ve

kendisine rehber edinen hiç kimseye rastlanmamıştır. Buna karşı Allah dostlarının,

tarihteki büyük şahsiyetlerin ve toplumda ahlakî devrimleri gerçekleştirenlerin

hemen hepsinin temel vasfı cömertliktir.

2.2.  İnfak ve İhsân

İnfak, sözlükte "tükenmek, tamamlanmak, son bulmak" mânasındaki nefk

kökünden türetilen infâk "bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek" gibi anlamlara

gelirse de daha çok "mal ve serveti elden çıkarmak" mânasında kullanılmaktadır.

Dinî-ahlâkî bir terim olarak genellikle "Allah'ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla

kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bu-

lunması" demektir. Bu bakımdan infak, farz olan zekâtı ve gönüllü olarak yapılan her

çeşit hayrı içermektedir. Râgıb el-İsfahânî, infakı iyi ve kötü olarak ikiye ayırdıktan

sonra iyi olanı "harcama yapan kişinin âdil olduğunu gösteren infak" şeklinde

yorumlasa da 5 kelime yalın olarak kullanıldığı zaman meşru ve yararlı harcamaları

ifade eder, harcanan şeye de nafaka denir. Ancak nafaka hukukta daha çok kişinin

bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı

harcamaları ifade eder6

4 Gazzalî,İhya,III,243.
5 Râgıb el-İsfahânî, ez-Zerîa, s. 289.
6 Mustafa Çağrıcı, ‘İnfak’ DİA, XXII/289.
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İhsan ise sözlükte "güzellik " mânasına gelen hüsn kökünden türetilmiş bir

masdar olup genel olarak "başkasına iyilik etmek" ve "yaptığı işi güzel yapmak"

şeklinde kısmen farklı iki anlamda kullanılmaktadır. İhsanda bulunan kişiye muhsin

denir. Bir insanın gerçekleştirdiği işin ihsan seviyesine ulaşabilmesi için hem neyi

nasıl yapması icap ettiğini iyi bilmesi hem de bu bilgisini en güzel biçimde eyleme

dönüştürmesi gerekir.7 Zira Allah güzeldir ve O’nun bütün fiilleri de güzeldir;

O’nun eseri olan bu kâinat bütünüyle bir güzellik manzumesidir. Nitekim bir âyet -i

kerime de : ‘‘ O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yarattı.’8buyrularak bu gerçeğe

dikkat çekilmektedir.

Ahlâk literatüründe ihsan genellikle, "iyilik yaparken farz olan asgari ölçünün

ötesine geçip isteyerek ve gönül hoşnutluğuyla cömertçe davranıp daha fazlasını

yapmak" anlamında kullanılır.

Kur'ân-ı Kerîm'de ihsan kavramı hem Allah'a hem de insanlara nispet edilerek

yetmişi aşkın âyette masdar, fiil ve isim şeklinde geçmekte, bu âyetlerin bir kısmında

"başkasına iyilik etmek", bir kısmında "yaptığı işi güzel yapmak" mânasında,

çoğunda ise herhangi bir belirlemeye gidilmeden mutlak anlamda kullanıldığı

görülmektedir.9

Cenab-ı Hak Kur’an’ı Kerimin birçok ayetinde cömertliğe ve karşılıksız infak

ve ihsanda bulunmaya teşvik ederken bu yolda yapılan harcamanın mal ve serveti

eksiltmeyeceğini ve onun yerine başkasını vereceğini garanti etmektedir. Nitek im bir

ayette: ‘‘ …siz hayıra ne ( kadar) harcarsanız, Allah onun yerine başkasını

verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.’’10 buyurulmaktadır. Hayatını bilinçli

olarak yaşayan bir müslüman bu ayetteki ilâhî vâ’din ne kadar doğru olduğunu

hayatında bizzat müşahede etme imkânına sahiptir. Bunu destekler mahiyetteki bir

başka ayette: ‘‘ eğer şükrederseniz elbette daha fazlasını veririm.’’11

Buyrulduğuna göre, harcananın yerine daha fazlasının verileceği vaad ediliyor ki bu

7 Mustafa Çağrıcı, ‘İhsan’ DİA,XXI/544.
8 Kur’an, es-Secde,32/7.
9 Mustafa Çağrıcı, ‘İhsan’ DİA, XXI/545.
10 Kur’an, Sebe’, 34/39.
11 Kur’an, İbrahim, 14/7.
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da infakta bulunan kimsenin iyi niyetine, ihlâs ve samimiyetine bağlı bir husustur.

Baktığımızda Kur’an’ı Kerim’de sürekli olarak infak ve ihsan emredilmekte;

toplumların dayanışma ve yardımlaşmasını sağlamak üzere ivazsız-garazsız yani

karşılıksız iyilik yapma, ikramda bulunma İslâm’ın sosyal ve ahlakî ilkelerinden

sayılmakta olduğunu görürüz. Bu hususta : ‘‘ Allah yolunda harcayın. kendi

ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İhsanda bulunun. Şüphesiz ki Allah

ihsan edenleri sever.’’12 Buyrulduğuna göre, demek oluyor ki Allah’ın sevgisini

kazanmanın yolu cömertlikten geçmektedir. Bu ayette ki ‘Allah yolunda harcayın.

Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.’ İfadesi de son derece dikkat çekici

ve ders vericidir. Zira bir toplumda mal ve servet sahipleri imkânlarını başkalarına

açmaz yani Allah’ın verdiği mal ve serveti Allah’ın kullarından esirgeyecek olursa

servet düşmanlığı baş gösterir, bu durum sınıflar arası çatışmaya kadar giderek o

toplumun dirlik ve düzeninin bozulmasına yol açar. Böylece zenginler hem servetini

hem hayatını hem de toplum düzenini tehlikeye atmış olurlar. Bu nedenledir ki bir

başka ayette;

‘Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı(ihsan) ve yakınlara yardımda

bulunmayı emreder.’13 Buyrularak adaletten sonra ihsanın zikredilmesi son derece

dikkat çekicidir. Zira toplum hayatında hukuki adaleti gerçekleştirmek için hali vakti

yerinde olanların da yoksullara karşı ihsan ve ikramda bulunmaları hem dini ve

ahlâkî hem de insanî bir görevdir. Bu hususun bir görev olduğunu şu âyet-i kerim’e

hatırlatmaktadır : ‘‘ Allah sana nasıl ihsânda bulundu ise sende insanlara öylece

ihsânda bulun.’’14 Bu ilâhî emir ve vaadler karşısında inanan insan düşünür, mal ve

mülkün kendisine emanet ve bir imtihan vesilesi olarak verildiğini, gerçek sahibinin

ise Allah olduğunu bilir. Bu yüzden mülkün gerçek sahibinin rızasını, dolayısıyla

ebedî mutluluğu kazanmak için bol bol ikram ve ihsanda bulunur. Böylesine imanî

bir terbiye alan kimsenin ruhunda cimrilik hastalığından eser kalmaz, imkânları

nispetinde ayrım yapmaksızın herkese cömertçe davranır.  Neticede hem Allah’ın

hoşnutluğunu hem de fert ve toplum olarak insanların sevgisini kazanmış olur.

12 Kur’an, el-Bakara, 2/195.
13 Kur’an, en-Nahl,16/90.
14 Kur’an, el-Kasas, 28/77.
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2.3. Îsâr

Îsâr, sözlükte "bir şeyi veya bir kimseyi diğerine üstün tutma, tercih etme"

mânasına gelmekte; ahlâk terimi olarak ise "bir kimsenin, kendisi ihtiyaç içinde

bulunsa bile sahip olduğu imkânları başkalarının ihtiyacını karşılamak üzere

kullanması, başkasının yararı için fedakârlıkta bulunması" demektir.15 Gazzali’ye

göre cömertliğin(sehâ) en yüksek derecesi îsârdır. Çünkü îsâr kendi ihtiyacı olduğu

halde kişinin malını başkasına gönül hoşnutluğuyla vermesidir. Cömertlik ise kendi

ihtiyacı olsun ya da olmasın malından başkasına ikramda bulunmasıdır. O halde

ihtiyacı olanı başkasına vermek elbette ki daha faziletli bir davranıştır.16 Nitekim

Kur’an’ı kerim’de Medineli Müslümanların muhacir olan din kardeşlerine karşı

gösterdikleri fedâkârlık ve ferağât övülmekte ve :‘ …kendileri sıkıntı içinde olsalar

dahi başkalarını kendilerine tercih ederler.’17 Diye buyrulmaktadır. Baktığımızda

Rasulullah’ın bütün hayatı bir îsâr ve baştan sona cömertlik ve fedakârlık tablosudur.

Sözgelimi Hz. Âişe : ‘Dünyadan ayrılıncaya kadar Rasulullah’ın karnı üç gün üst

üste doymamıştır. Eğer isteseydik elbette ki doyuncaya kadar yerdik. Fakat

başkalarını kendimize tercih ederdik. 18

Yukarıdaki âyet-i kerimenin nüzûl sebebi olarak hadis külliyatında şu olay

anlatılır : ‘Bir gün Efendimize bir misafir gelir, fakat evinde ona ikram edilecek

hiçbir şey bulunmamaktadır. O sırada Medineli bir Müslüman içeri girer ve misafiri

alıp evine götürür. Sofra hazırlanınca hanımına lambayı söndürmesini söyler; kendisi

de yemek yer gibi elini uzatır çeker. Böylece yemeği misafir yemiş olur. Sabah

olunca Efendimiz, bu gece misafirinize yaptığınız davranış Allah’ın çok hoşuna

15 Mustafa Çağrıcı,’Îsâr’, DİA,XXII/490.
16 Gazzalî,a.g.e.,257.
17 Kur’an, el-Haşr,59/9.
18 Gazzali,a.g.e.,257.
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gitti,’ buyurur.19 Böylece Efendimiz(s.a.v.) hem gâipten haber vermek suretiyle bir

mucize izhar etmiş, hem de söz konusu sahâbenin insanlık tarihinde ender rastlanan

özverili tavrından dolayı Cenâb-ı Hak’ın hoşnut olduğunu  haber vermiş olur.

Sahâbeden Enes b. Mâlik der ki; ‘kim Rasulullah’tan İslâm adına bir şey

istediyse onu kesinlikle verirdi. Bir gün adamın biri Rasulullah’tan yardım etmesini

istedi. Rasulullah da beytu’l-malden bir vadi dolusu davar verilmesini emretti. O

kimse kendi kabilesine dönünce onlara: Ey halkım,  müslüman olun! Zira

Muhammed (a.s.), fakirlikten korkmayan kimse gibi verdikçe veriyor,’ dedi.20

Efendimizin her zaman olduğu gibi o gün o şahsa bolca ve bonkörce vermesi tarih

boyunca ümmeti için bir örnek teşkil etmiş ve Müslümanlar her çağda hayırda ve

cömertlikte yarışmayı bir gelenek haline getirmişlerdir.

Abdullah b. Ömer’in naklettiği bir hadiste Efendimiz şöyle buyurmuşlardır; ‘

Şanı Yüce Allah’ın sevdiği iki huy vardır, sevmediği de iki huydur. Sevdiği, huy

güzelliği ve cömertlik; sevmediği ise, kötü huy ve cimriliktir. Allah bir kula iyilik

dilerse onu insanların ihtiyacını gidermek üzere görevlendirir.’21 Bu hadisin ışığında

düşünülürse, İslâm toplumunda kendini hayra adayan ve cömertlikte yarışan nice

vakıf insanlara rastlamak mümkündür. Ahlak literatürüne baktığımız zaman Hz.

Peygamber ve ailesinin özveriye dayanan hayatları sahabe ve sonraki nesiller için bir

örnek olmuştur. Nitekim Huzeyfe el-Advî konuyla ilgili şu ibretâmiz hadiseyi anlatır:

‘Yermuk (Şam'da bir yerdir) savaşında yanımda biraz su vardı; yaralılar arasında

amcamın oğlunu arıyor ve diyordum ki:

-Eğer amcamın oğlu henüz şehâdet şerbetini içmemişse, ona su vereyim ve yüzünü-

gözünü silip rahatlatayım'. Yaralılar arasında dolaşırken onu gördüm,

-Sana su vereyim mi?' deyince, işaretle ver dedi. O sırada bir başka mücahidin:

-Ne olur biraz su! Diye inlediğini işittik. Amcamın oğlu suyu ona götürmemi işaret

etti. O mücahidin yanına koştum, onun Hişam b. As olduğunu gördüm. Sana su

19 Gazzali,a.g.e.,257.
20 Gazzali,a.g.e.,244.
21 Gazzali,a.g.e.,244.
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vereyim dediğimde, o sırada bir başka mücahidin iniltisi geliyordu ve ne olur biraz su

diyordu. Bu kez de Hişam suyu o mücahide yetiştirmemi işaret etti. Ben yetişinceye

kadar o şehadet şerbetini içmişti. Bari Hişam'a yetiştireyim diye döndüğümde o da

şehit olmuştu. Son bir ümitle amcamın oğluna koştum, ne göreyim, o da şehit

düşmüştü. Yanımdaki su ile meyus kalakalmıştım. Allah hepsine bol bol rahmet

eylesin!22

Huzeyfe el Advî isimli sahâbenin anlatmış olduğu bu olay savaş tarihinde

örneğine ender rastlanan bir fedâkârlık ve ferâgat tablosudur. Kızgın çöl sıcağında

kan kaybederek susuzluktan ciğeri yanan mücâhidlerin son nefeslerinde bile din

kardeşini kendisine tercih edecek kadar özveride bulunması Peygamber ocağında

gördükleri terbiyenin ve aldıkları eğitimin bir sonucu olduğunda hiç kuşku yoktur. O

halde ivazsız-garazsız sırf Allah rızası için birbirini seven insanların en kritik

anlarında bile din kardeşi adına böylesine fedâkârlıkta bulunması karşısında

cömertlik ve her türlü ihsan ve ikramın büyük ölçüde dinden kaynaklandığı rahatlıkla

söylenebilir.

2.4. İt’âm

Sözlükte ‘tatmak ve bir şeyi yemek’ anlamına gelen t-a-m kökünden türetilen

it’âm, mastar olup mutlak anlamda yedirmek ve ikram olmak üzere yedirmek

manasına gelir. Çünkü ahlâkî bir davranış olan cömertlikte ilk hatıra gelen, yoksul

olsun veya olmasın herkese sofrasını açıp ikramda bulunmaktır. Nitekim aşağıdaki

ayetlerde cennetliklerin özelliklerinden şöyle bahsedilir:  ‘canlarının çektiği yemeği

yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizleri Allah rızası için doyuruyoruz

derler. Yoksa biz sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.’23

Görüldüğü üzere sevdiği ve ihtiyacı bulunduğu halde başkasını kendisine

tercih etmek İslâm’da temel ahlâkî bir ilkedir. Bu konuda yetim, fakir ve savaşta

22 Gazzali,a.g.e.,s.258.
23 Kur’an, el-İnsan,76/8-9.
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tutsak edilenler arasında herhangi bir fark gözetilmez. Nitekim Hz. Peygamber :

‘İhtiyacı olana da olmayana da iyilik yap. Şayet yaptığın iyilik, ihtiyaç sahibine

ulaşmışsa ehlini bulmuştur. Eğer muhtaç olmayana gitmişse o zaman ehil sensin.’24

Yani yaptığın iyilik yerini bulmamışsa onun mükafaatı sana verilecektir. Bir başka

hadiste de :‘Herkese yemek yedirmek, selamı yaymak ve tatlı dilli olmak Allah’ın

mağfiretini gerektiren hasletlerdendir,’ buyrulmuştur.25Burada vurgulanmak istenen

bir başka önemli husus, sevdiği şeyi tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla başkasına

sunabilmektir. Nitekim Kur’an’ı- Kerim’de: ‘Sevdiğiniz şeylerden başkalarına

vermedikçe gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Şüphesiz Allah verdiğiniz her şeyi

bilmektedir.’26 ‘Ey İman Edenler! Çalışıp kazandıklarınız ve sizin için yerden

çıkardığımız şeylerin helal ve temiz olanlarından Allah rızası için verin. Size

verildiğinde ancak göz yumarak alabileceğiniz âdi şeyleri, hayır yapıyorum diye

başkalarına vermeye kalkışmayın.’27 Buyrulmaktadır.

Cömertçe ikramda bulunmayı, Allah rızası için yoksulu, yetimi, yolda

kalmışları ve borcunu ödemekte güçlük çekenleri koruyup kollamayı emreden birçok

âyet bulunmaktadır. Bu âyetlerin yoğurup yönlendirdiği, ruh ve gönül dünyalarını

zenginleştirdiği, cömertlik duygularını geliştirip coşturduğu İslâm toplumlarına

baktığımız zaman, diğer toplumlarla kıyaslanamayacak kadar cömert oldukları

görülecektir. Buradan hareketle İslâm toplumlarının aktif, verici, bonkör; Batı

toplumlarının ise pasif ve egoist olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zirâ İslâm’da ; ‘veren

el, alan elden daha üstündür.’ Özdeyişi âdeta ahlakî bir ilke gibi telakki edildiğinden

bu dinin mensupları tarih boyunca hayırda yarışmışlar; ihtiyacı gidermek, başkasının

derdine derman olmak, mazlumlara, düşkünlere, yoksul ve yetimlere kol kanat

germek, gözyaşını ve âh sesini dindirmek onların başlıca şiârı olmuştur.

24 Gazzali,a.g.e.,s.245.
25 Gazzali,a.g.e., s.244.
26 Kur’an, Âli-İmrân,37/92.
27 Kur’an, el-Bakara,2/267.
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3. BÖLÜM: SAVURGANLIK (İSRAF)

3.1. Kavram ve Tanım

İsraf, sözlükte "haddi aşma, hata, cehalet, gaflet" gibi anlamlara gelen s-r-f

kökünden türetilmiş olup genel olarak inanç, söz ve davranışta dinin, akıl veya örfün

uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı, özellikle mal veya imkânları meşru

olmayan amaçlar için saçıp savurmayı ifade eder. İsraf ile seref arasında ayırıma

giderek birincisine "haddi aşmada ifrat", ikincisine "tefrit" anlamını verenler olmakla

birlikte genellikle her ikisi de inançta aşırılık ve her türlü tutum ve davranışlarda

dengesizlik anlamlarına gelmektedir. İsrafçı kişiye müsrif, günümüzde ise daha çok

savurgan terimi kullanılmaktadır.1

Yukarıda belirtildiği üzere Gazzâli’ye göre, dinin emir ve tavsiye ettiği, âdet ve

geleneklerin gerekli gördüğü yerlere gerektiği kadar harcamak cömertlik, bu

ölçülerin altına düşmek cimrilik, bunların üstünde harcamada bulunmak ise israftır.2

Her toplumda ve her zaman bu üç niteliğe sahip insanlarla karşılaşmak mümkündür.

Fakat İslâm’ın ortaya koymuş olduğu hayat tarzı ve ahlâk anlayışı daima ‘sırât-ı

mustakîm’i yani inançta, ibadette, söz ve davranışta her türlü aşırılıktan uzak orta

yolu izlemeyi emretmektedir. İki aşırı uç olan cimrilikle savurganlığın her ikisi de

kötü ve gayrı ahlâkî sayılmakla birlikte, bakıldığında gerek insânî ilişkilerde gerekse

toplum hayatında israf ve savurganlığın daha çok zararlı, yıkıcı, bozucu ve hem

manevî hem de toplumsal hayatı temelden sarsıcı olduğu görülür. Ancak Kur’an-ı

Kerim’de israf kavramının dört farklı alanda kullanıldığı bir gerçektir. Şöyle ki:

1. Bazı âyetlerde israf, İslâm’ın omurgasını oluşturan tevhîd akîdesinden

sapmak, gerek Cenab-ı Hak’ın zâtına layık olmayan sıfatları O’na yakıştırmak,

gerekse dînî konularda gerçekle ilgisi olmayan iddialarda bulunmak; ayrıca İslâm’a

ve Müslümanlara karşı kibirli, alaycı ve edep dışı davranışları sergilemeyi ifade

1 Cengiz Kallek,’İsraf’, DİA,XXIII/178-179.
2 Gazzâli,İhyâ,s.260.
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etmektedir. Meselâ bir ayette Hz. Lût’un kavminden cinsel anlamda sapık ilişkilerde

bulunanlar hakkında: ‘Gerçekten siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da

şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Hayır hayır siz israfçı (aşırılığa sapan) bir

milletsiniz.’3 Buyrulurken, Firavunun baskısından korkup başlangıçta Hz. Musa’ya

inananların çok az bir zümre olduğu belirtilirken, Firavunun azıtıp haddi aşan bir

diktatör olduğu israf kavramıyla ifade edilmiştir ki, son derece mânidardır. Bir başka

âyette; ‘Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri

için kavminden bir gurup gençten başka kimse Musa’ya iman etmedi. Çünkü

Firavun yeryüzünde ululuk taslayan ve haddi aşanlardan(müsrifîn) idi.’4

Buyrularak zulüm ve baskıda aşırı giden Firavunun bu tavrı da israf terimiyle ifade

edilmektedir. Genel olarak toplumda barışı bozan, bölücü ve her türlü yıkıcı

faaliyetlerinde israf kavramıyla anlamlandırıldığı görülmektedir. Nitekim :

‘Siz aşırı gidenlerin (müsrifin) emrine itaat etmeyin.’ buyrulduktan sonra

müteâkip ayette bunların kimler olduğu şöyle bildirilmektedir : ‘Onlar ki

yeryüzünde bozgunculuk yapıp ıslâh etmeyenlerdir.’5 Görüldüğü üzere

yeryüzünde fesat çıkaranlar, yapıcı, islah edici değil bozgunculuk edenler yine israf

terimiyle ifade edilmektedir.

2. Kur’an’ı Kerim’de bazı ayetlerde geçen israf, insanın kendine kötülük

yapması anlamına gelir. Bu da Allah’ın vermiş olduğu ömrü, mal ve serveti O’nun

rızası olmayan yolda kullanarak günah kirine belenmesi, ömrünü isyanla geçirmesi

şeklinde anlaşılmaktadır. Meselâ: ‘De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi

aşan(esrefû) kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah

bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.’ 6

ayeti, aşırı davranışlarıyla ilâhî emirlere karşı gelerek kendine yazık etmiş, insânî ve

ahlâkî değerleri hiçe sayarak topluma kötü örnek olmuş kimselerin, her şeye rağmen

Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeleri gerektiğini müjdelerken israfın bu anlama

geldiğine de işaret etmektedir.  Buradan da anlıyoruz ki Kur’an terminolojisinde israf

3 Kur’an, el‘Arâf, 7/81.
4 Kur’an, Yunus, 10/83.
5 Kur’an, eş-Şuârâ,26/151-152.
6 Kur’an, ez-Zümer,39/53.



43

aşırı gitmek, haddi aşmak, bozgunculuk yapmak ve günahlarla kirlenmek

anlamlarına gelmektedir.

3.Bazı âyetlerde ise israf, yeme-içmede, giyim-kuşamda ve hayatta gerekli olan

her türlü ihtiyacın karşılanmasında haddi aşmak ve aşırı gitmek anlamına

gelmektedir ki bu tarz bir anlayış şu ayetle yasaklanmaktadır:  ‘…Yeyiniz içiniz

fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.’7 Yaşanması gereken

hayatın verimli ve dengeli olabilmesi için her türlü aşırılıktan uzak, tam bir orta yolu

takip etmesi gerektiği ve bunun mü’minlerin temel vasfı olduğu şu ayetle ortaya

konulmaktadır: ‘(Rahmanın  has kulları), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik

ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.’8 buyrulmak suretiyle bir Müslüman

için ideal hayat tarzının orta yol olduğu bildirilmektedir. Ayrıca Cenâb-ı Hakkın

yaratıp kullarının istifadesine sunduğu çeşitli dünya nimetlerini haram saymaya

kimsenin hak ve yetkisinin bulunmadığı, fakat bu nimetlerden yararlanırken israftan

da sakınmak gerektiği şöyle bildirilmektedir : ‘Çardaklı ve çardaksız (üzüm)

bağları, ürünleri çeşit çeşit olan hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve

benzemeyen şekilde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği

zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve

sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.’9

4. Bir ayette de israf, haksız yere öldürülen bir insanın diyetini talep eden

yakınlarının bu taleplerinde haddi aşmamaları, karşı tarafı yıkıma uğratmamaları

gerektiği anlamına geldiği görülür. Nitekim : ‘Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın

muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velîsine

(hakkını alması için) yetki verdik. Ancak bu velî de kısasta aşırı gitmesin. Zaten

(kendisine bu yetki verilmekle) o, alacağını almıştır.’10 buyrulmak suretiyle kin ve

öfkeye kapılarak kısas konusunda haddi aşmama, diyet isterken kâtilin yakınlarını

köşeye sıkıştırarak ve bu olayı istismar ederek hakkından fazlasının istemenin de bir

7 Kur’an, el-Araf,7/31.
8 Kur’an, el-Furkân,25/67.
9 Kur’an, el-En’âm, 6/141.
10 Kur’an, el-İsrâ, 17/33.
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israf ve aşırılık olduğu belirtilmektedir. Başka bir ayette ise : ‘Evlilik çağına

gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma

görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar)

diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin.’11 emriyle himayesine tevdî edilen

yetim mallarını kendi malı gibi koruyup kollaması; rüşdünü ispat ettiğinde yetimin

malını kendisine aynen teslim etmesi istenmektedir ki, bunun aksine hareket eden

kimsenin israfçı olduğu yani yetim malı yediği ifade edilmektedir.

Bu konuda belirtmemiz gereken bir diğer husus, islâm ahlâk terminolojisinde

üzerinde önemle durulan tebzîr kelimesidir. B-z-r kökünden türetilen tebzîr,

tohumu tarlaya saçmak ve serpmek demektir. İsraf gibi Kur’ânî bir terim olan tebzîr,

hesapsız harcamada bulunmak, mal ve serveti yerli-yersiz, önünü-sonunu

düşünmeden gelişigüzel saçıp savurmak anlamına gelmektedir. Bu bakımdan israfla

aynı manaya gelmekle birlikte israf, tebzirden daha geniş kapsamlıdır.

Tebzir, israfın bir çeşidi olmakla birlikte israf, bir şeyi gereken yere

gerektiğinden fazla harcamak, tebzir ise kendi ihtiyacı olmayan malı gerekli olmayan

yerlere sarfetmek demektir.12 Belki israftan farklı olarak tebzîrin daha savurganca bir

tavır olup bu tavrı benimseyenlerin şeytanların dostu olduğu şu ayette ifade

edilmektedir : ‘Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de

saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar.

Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.’13

O halde Allah’ın emanet ve bir imtihan vesilesi olarak kuluna vermiş olduğu

serveti, kulun yerli yerinde, gerektiği gibi, gerektiği kadar harcaması emredilmiştir.

Serveti vereni ve onun hangi amaçla nerelere harcanması gerektiğini unutup ‘bu

serveti ben kazandım, istediğim gibi istediğim şekilde harcama özgürlüğüne sahibim’

diyerek isyankâr davranan kimsenin şeytanî düşünceye sahip olup şeytan gibi

rabbine karşı nankörce davrandığı ifade edilmektedir. Nitekim bu konuda aşırı

11 Kur’an, en-Nisâ,4/6.
12 Celal Yeniçeri, İslâm İktisadının Esasları, s.196.
13 Kur’an, el-İsrâ,17/26-27.
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gidenlerin müsrifçe davranışı kendilerini mutlu etse de bu hareketin şeytanî bir

duygudan kaynaklandığını Cenâb-ı Hak bize şu şekilde bildirmektedir:‘… İşte

böylece haddi aşanlara (müsrifîn) yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi.’14

Ayrıca şeytanın müsriflere her yaptıklarını güzel gösterdiği şu ayetle de sabittir:

‘…Şeytan, kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş, onları doğru yoldan

alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar.’15

Bu ayetler ışığında diyebiliriz ki, bir kimsenin fiil ve davranışlarının kendi

hoşuna gitmesi o hareketin doğru olduğunu göstermez. Zirâ bu konuda ölçü, insanın

kendisi değil; dînî, ahlâkî ve tarihin derinliklerinden süzülüp gelen kamunun

onayladığı güzel âdet ve törelerdir.  Bir başka ifadeyle ahlâkî normları belirleyen

insanın kendi sübjektif anlayışı değil, ilâhî vahyin ışığında gelişip kökleşen dînî

kurallardır. Evrensel olan bu kurallar çağlar üstü değer olarak fert ve toplumun huzur

ve mutluluğunu amaçladığından insan ruhu ve hayatın gerçekleriyle bağdaşmakta ve

inananları yaşama sevinciyle mutlu kılmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) de her vesileyle müslümanları israf illetine

düşmemeleri konusunda uyarmıştır. Nitekim Hz. Peygamber : ‘ Sahâbeden Hz.

S’ad’ın abdest alırken suyu bol kullandığını görünce:

- S’ad bu israf da ne böyle? diye buyurur. Bunun üzere Hz. S’ad:

- Ya Rasûlallah abdestte de israf olur mu? Deyince Efendimiz:

- Evet, akan nehirden abdest alsan bile!’ 16 Buyurmak suretiyle nehirden abdest

alırken dahi gerekenden fazla suyu kullanmanın israf sayıldığı uyarısında

bulunmuştur ve bu husus müslümanlar için bir düstur olarak kabul edilmiştir. Bu

konuda sâhâbe’den İbn Ömer derki:

-Hz. Peygamber bir sâ’ su ile gusleder, bir müd su ile de abdest alırdı.’17

O dönemde kullanılan ve birer ölçü birimi olan sâ’ ve müd kavramlarını

14 Kur’an,Yunus,10/12.
15 Kur’an,en- Neml,27/24.
16 İbn Mâce, Tâhâre 48., İbn Hanbel, Müsned, II/221.
17 Tecrîdî Sârih Tercümesi, 1/165.
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günümüz Türkçesiyle karşılamak mümkün değilse de hadis literatüründen anlaşıldığı

kadarıyla Efendimiz’in gusülde ve abdestte kullandığı su miktarının pek fazla

olmadığı anlaşılmaktadır.

Efendimizin hayatı incelendiğinde onun her türlü fiil ve hareketinin makul,

dengeli, tutarlı olduğu her çeşit aşırılıktan ve abartıdan uzak bulunduğu görülecektir.

Bununla birlikte o, helal ve mubah olan her şeyi ölçülü bir şekilde kullanmayı

tavsiye ederdi. Nitekim bir hadisinde : ‘Kibre ve israfa kaçmadan yiyiniz-içiniz,

giyininiz ve sadaka veriniz. Zira Allah kulunun üzerinde nimetini görmeyi sever.18

Buyurarak makul, meşrû ve yaşanmaya değer orta yolun nasıl olması gerektiğini

göstermişlerdir.

Burada şu hususu belirtelim ki, çalışmamızda temel kaynak olarak aldığımız

İhyâ’da Gazzâlî’nin buhl ve sehâ kavramlarını ana ve alt başlıklar olarak işlediği

halde israf kavramına ayrı bir başlık açmadığı görülmektedir. Söz konusu iki

kavramdan sonra gelen riyâ bahsinde daha çok şöhret ve makam sevgisi bağlamında

israfa yer vermektedir. Diğer eserlerinde de israf kavramı için ayrı bir başlık

açmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla biz bu kavramı daha ziyade âyet ve hadislerin

ışığında işlemeye çalıştık. Bu arada günlük hayatımızda müşâhede ettiğimiz

savurganlığın sebep ve sonuçlarını tespite gayret gösterdik.

3.2. İsrafın Sebepleri

Bir insanın miras yoluyla kendisine intikal eden serveti veya bin bir güçlükle

kazanıp biriktirdiği malını gereksiz yere neden harcadığı düşünüldüğünde, bu

hareketin temelinde psikolojik tatminsizliğin bulunduğu görülür. Genellikle eğitim

düzeyi düşük, ahlâkî ve manevî değerleri aşınan, hayatın anlamını kavramamış,

malın değerini takdir etmekten aciz olan toplum kesimlerinde sıkça görülen

savurganlık, modern çağın da uyguladığı çeşitli telkin yöntemleriyle âdeta bir

yaşama tarzı haline gelmiştir. Böyle bir hayatı benimseyenlerin psikolojisi

18 Buhâri, Lîbâs, I; Nesâî, Zekat, 66.
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incelendiğinde görülür ki, böyleleri toplum içinde dikkat çekmek, farklı bir statü

edinmek, başkalarının beğenisini kazanmak ve bu yolla gönüllerde taht kurarak

tatmine ulaşmaktır. Oysa bu, sahte bir mutluluk ve geçici bir tatmin halidir.

Gerçekte ise kamu vicdanı bu gibi savurganlara hiçbir zaman normal insan gözüyle

bakmadığı gibi böylelerini sefih, bayağı ve hovardalıkla damgalar. Dînî

terminolojide böyle bir ruh haline sahip olanlara riyâkâr (mürâî) ve şöhret düşkünü

( talebu’s- Sıît) denilmektedir. Halbuki İslâm ahlâkında bu tür bir  anlayış insanın

manevî hayatı için büyük bir tehlike sayılmaktadır. Nitekim Peygamber efendimiz

(s.a.v.) bir hadislerinde : ‘‘ İnsanların bir kimseyi parmakla göstermeleri onun dînî

ve dünyevî hayatı için kötülük olarak yeter. Ancak Allah’ın koruyup himaye ettiği

müstesnâ.’’19 Ruhi ve manevî terbiyeden yoksun olan toplum kesimlerinde parmakla

gösterilmek, şan ve şöhretle anılmak hayatı anlamlı kılan bir değer olarak görülse de

gerçekte bunlar değer değil geçici birer avuntu ve aldanıştır. Bütün bunlar gösteriyor

ki ahlak konusunda şaşmaz ve değişmez değerlerden yoksun olanların değer diye

arkasında koştukları ve bu yolda mal ve servetlerini heba ettikleri şey gerçekte bir

seraptan ibarettir.  Aşağıdaki âyet-i kerime de bu gerçeğe ışık tutmaktadır:‘Kim,

(yalnız) dünya hayatını ve zinetini istemekte ise, işlerinin karşılığını orada

onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar.

İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan

kimselerdir; (dünyada) yaptıkları da boşa gitmiştir; yapmakta oldukları şeyler

(zaten) bâtıldır.’20

Gerçek ve kalıcı değerin ne olduğu konusunda şu ilâhî tespit dünya hayatının

mahiyetini ortaya koyması bakımından ne kadar anlamlıdır:

‘ Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir

övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir

yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun

sapsarı olduğunu görürsün; sonra da çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap

19 Gazzâli, İhyâ, III/275.
20 Kur’an, Hûd, 11/15-16.
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vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir

geçimlikten başka bir şey değildir.’21 İnsanın maddeye ve maddî hazlara karşı aşırı

tutkusunu frenleyip onu âhirete yönlendirmek üzere dünya hayatının aldatıcı bir süs

ve bir övünç vesilesinden ibaret olduğu; kurumuş çer-çöpün rüzgârın önünde

savrulup gittiği gibi bir gün bu hayatın da çabucak sona ereceği vurgulanmakta;

insan için asıl hedefin ise Allah’ın mağfiret ve rızasını kazanmak olduğu ifade

edilmektedir. Allah’ın rızasına endeksli hayatın yaşanması gereken ideal hayat

olduğunu bu âyetler bize göstermektedir. Denebilir ki bu konuda şaşmaz ölçü vahyin

ortaya koyduğu ölçüdür. Beşerî ölçülerin ise çoğunlukla aldatıcı, oyalayıcı, âkıbeti

meçhul istikametlere sürükleyici olduğu anlaşılmaktadır.

O halde tüketim çılgınlığına, lüks ve gösteriş hastalığına yakalanan toplumlar

ömürlerini, emeklerini, enerjilerini, evlatlarının ve kendi toplumlarının geleceklerini

yabancıların ipoteği altına alan gafillerdir. Allah’ın verdiği ömür nimetini ve O’nun

lütfu olan serveti başkalarına yaranmak uğruna çılgınca harcayıp gelecek nesillerin

kaynaklarını tüketen ve onları yabancılara muhtaç hale getiren müsriflerin hem

Allah’a hem tarihe hem de kendi toplumlarına karşı ağır bir sorumluluk altında

bulunduklarında şüphe yoktur. Psikolojik tatmini geçici değerlerde arayan ve

sonunda husrana uğrayan kimseleri uyarmak üzere Efendimiz  buyururlar ki : ‘‘Allah

sizin şeklinize ve malınıza bakmaz. O sadece sizin kalbinize ve amellerinize

bakar.’’22 Böylece Efendimiz Allah’ın değer yargısıyla insanların değer yargılarının

çok farklı olduğuna işaret buyurmaktadır. Genellikle insanlar bir kimseyi

değerlendirirken onun fizikî yapısını, toplumdaki makam ve mevkiini, ekonomik

potansiyelini ya da politik nüfuzunu dikkate alırlar. Oysa bunların hepsi geçici ve

genellikle aldatıcı ve sahte değer ölçüleridir. Esas değer insanı insan yapan, ona

kişilik kazandıran, gösterişten uzak hem dinin değer yargılarını hem de toplumun

yararını dikkate alan samimi ve özverili bir hayat tarzıdır ki yaşanmaya değer olan da

budur. Genelde ve günümüzde toplumları israfa teşvik eden nedenler üzerinde

düşünülecek olursa, öncelikle aşağıdaki hususlar hatıra gelir :

21 Kur’an, el- Hadîd, 57/20.
22 Gazzali,a.g.e., III/276.
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3.2.1. Emeksiz Servet

Türkçemizde ‘ mirasyedi’ kavramıyla ifade edilen emeksiz servet, kişinin

babasından, atalarından ya da kumar ve piyango gibi şans oyunlarından elde ettiği

para, onu savurganlığa ve hesapsız harcamalara sevk ettiği bir gerçektir.  Genellikle

insanoğlu kendi emeği ve alın terinin ürünü olmayan servetin nasıl kazanıldığından

habersiz olduğu için onun kıymetini bilmez, tükenmeyecek zannıyla ölçüsüz

harcamalarda bulunur ve nihayet bir gün iflas ederek ortada cascavlak kalır.

Servetlerinin kendi onur ve şereflerinin kaynağı olduğuna inandıkları için servetleri

elden gidince şeref ve itibarlarının da elden gittiğine inandıklarından böyleleri artık

toplum içinde onurlu bir hayat yaşayamayacakları düşüncesiyle kurtuluşu intiharda

ararlar. Özellikle ülkemizde şans oyunlarından zengin olanların büyük çoğunluğunun

iflasla neticelenen fecî hayatlarını medyada izlemekteyiz.

3.2.2. Yükselme Arzusu

İslâm ahlak terminolojisinde makam-mevki sevgisi (hubbu’l-câh, hubbu’l-

mansib) şeklinde ifade edilen yükselme arzusu insan fıtratında var olan bir duygudur.

Bu, makûl ve meşrû bir düzeyde kaldığı sürece makbuldür; gelişmeyi, ilerlemeyi ve

kalkınmayı motive ettiği için olumlu bir duygudur. Ancak bu duygu ihtiras haline

gelince insanın nerede duracağı ve neler yapacağı kestirilemediğinden son derece

tehlikelidir. Zirâ Gazzâli’nin de belirttiği gibi dünyada insanı en çok mutlu eden ve

ona doyumsuz haz veren makam-mevki tutkusudur. Gerçekte insanın önüne her türlü

imkanı seren iki şey vardır ; bunlardan biri mal, diğeri ise yüksek makamdır. İnsan

bir noktada mal ve servete doysa da o yüksek makamın verdiği hazza doyamaz. Yine

Gazzali’nin ifadesiyle sineklerin bal tabağına üşüştüğü gibi insanlarda mal ve makam

sahiplerinin çevresine üşüşürler. 23

23 A. e., III/278.
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Onları çevresinde görmekten zevk alan kimse ise dağılmalarını önlemek için

bonkörce davranmak zorundadır. Dolayısıyla çevresinden alkış bekleyen insanlar bu

beklentilerini gerçekleştirmek için saçıp-savurma durumunda kalırlar. Yükselmek

için bol keseden para harcamak zorunda olduğu gibi yükseldikten sonra orada daha

fazla kalabilmek için de meşrû veya gayrı meşrû bir şekilde harcamak durumunda

kalır. Doğrusu bu bir kısır döngüdür, harcadıkça alkış alır, alkış aldıkça harcar ve

böylece çevresine ve topluma çok kötü bir örnek olmuş olur.  Nitekim Hz.

Peygamber (s.a.v) : ‘ Şeref ve mal sevgisinin müslüman kimsenin dinine verdiği

zararı, koyun sürüsüne saldıran iki aç kurt veremez.’24 Buyurmak suretiyle bu

anlamsız tutkunun insanlık için ne büyük tehlike olduğu konusunda bizleri

uyarmıştır.

3.2.3. Gösteriş Tutkusu

Her insanın fıtratında kendini, yeteneklerini ve başarılarını gösterip sergileme

ve bundan haz alma arzusu vardır. Gerek yüksek idrak sahibi bilgeler gerekse dînî

inancın yoğurup şekillendirdiği Allah dostları ayrı tutulacak olursa  her insanda bu

arzu bir dereceye kadar vardır. Fakat bazı kimselerde bu, bir şehvet ve bir tutku

halini alınca ben merkezli, hatta megolaman bir tiple karşılaşırız. Bu psikolojik bir

rahatsızlık olduğundan gerek fizikî yapısıyla gerek kılık-kıyafetiyle gerekse oturduğu

ev ve onun döşemesiyle övünmek için varını yoğunu harcayan kimselerle sıkça

karşılaşmak mümkündür. Gösteriş için her şeyini fedâ edecek kadar savurgan olan bu

tipler arasında şizofrenik davranış gösterenler hayli fazladır. Her meslek mensupları

arasında bulunmakla birlikte böylelerinin daha çok kendilerini teşhirden zevk alan ve

gündemde kalabilmek için her gün bir başka kılığa giren şöhret hastaları olduğunu

söylemek herhalde yanlış olmaz. Öte yandan sanatta veya politikada ucuz yoldan

statüsünü korumak isteyenler içinde giyim- kuşam budalası olmuş, kıyafetinin tutsağı

ve her şeyi gösterişe indirgeyen bayağı kimselerin bulunduğu da bir gerçektir.

24 A. e., III/278.



51

Modern hayatta savurganlığı tetikleyen birçok enstrümanın devreye sokulması

ve çeşitli kanallarla alabildiğine teşvik edilmesi fert, aile ve toplumsal hayatımız için

birer tuzak olduğu artık anlaşılmıştır. Bunları sıralayacak olursak;

3.2.3.1. Kredi Kartları

Günlük hayatımızın her aşamasına girmiş olan kredi kartları, her türlü

ödemede kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamakla birlikte, birçok olumsuzluğu da

beraberinde getirmektedir. Şöyle ki, çok yoğun bir kampanya ve cazip vaadlerle

şartlandırılıp yönlendirilen insanlar, adeta kendilerine elde edilmesi güç bir imkan ve

statü tanınmışçasına kredi kartı, taksit kartı, banka kartı ve akıllı kart gibi isimler

altında belirli bir limitte para çekme ve harcama yetkisi verildiği halde sanki

başkasının parasıyla ödeme yapıyormuş ya da onun parasını başkası ödüyormuş

hissine kapılarak yatırdığından fazlasını harcamakta ve giderek bu psikoloji onda bir

tutku haline gelmektedir. Bir bakıma bu kart olayı insanın kendine olan özgüvenini

artırarak savurganlık duygusunu tetiklemektedir.

Neticede birden fazla kart kullanmak suretiyle bir kartın borcunu diğeriyle

kapatma yoluna gidilse de bir müddet sonra tıkanan bu sistem milyonlarca kart -zede

vatandaşın mal ve eşyasının haczine yani iflasına yol açmaktadır ki hiç kuşkusuz bu,

kapitalizmin planladığı kurnazca bir tuzaktır. Genellikle lüks hayatın peşinde koşan

ve sonunun ne olacağını kestiremeyen bilinçsiz toplum kesimlerinin  yakalandığı bu

tuzaktan kurtulmanın biricik yolu ayak-yorgan hesabını iyi yapabilmekten geçer.

3.2.3.2. İndirim Kampanyaları

Gerekli- gereksiz harcama yapmayı teşvik eden ve insanlarda para harcamayı

karşı konulmaz bir şehvet haline getiren olaylardan biri de çarşı- pazarda her mevsim

görülen indirim kampanyalarıdır. Reklamlarla, ilanlarla, yazılı ve sözlü medya

kanallarıyla, vitrinlerdeki her gün değişen rengarenk yazılarla beyni yıkanıp yaşama

sarhoşu olan insanlar, mal bulmuş mağrîbî gibi bu mağazalara koşmakta %50, % 70
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indirim sözüne aldanarak varını- yoğunu gereksiz yere harcamaktadırlar.

3.2.3.3. Marka Tutkusu

Lüks hayatın yol açtığı tuzaklardan birinin de marka tutkusu olduğunda kuşku

yoktur. Günümüzde ticarî emtianın genellikle markalaşarak dünya pazarlarında

kendine geniş bir yer bulduğu ve meşhur markaların her ülkede aranır olduğu

görülmektedir. Her gün basında ve her reklam kuşağında televizyonlarda özendirici

reklamları yapılarak izleyicileri şartlandıran, hipnotize eden bu markalaşmış mallar

lüks ve israfı kamçılayan, daha çok genç bayan ve erkekler üzerinde büyük tahribat

yapan bir etkendir.  Nominal değerinin çok üstünde fahiş bir fiyatla satıldığı halde

her yerde aranan, sorulan ve kapışılan bu markalarla yaşamak toplumun bir

kesiminin adeta vazgeçilmez bir idolu haline gelmiştir. Aynı markayı kullanan

kesimler bir kulüp mensubu zihniyetiyle toplum içinde kendilerini farklı bir statüde

görmekte ve bununla övünmektedirler. Çocuk oyuncaklarından, ev eşyasından ve

giyim-kuşamdan tutun da otomobil markalarına varıncaya kadar her alanda

sınıflaşmayı beraberinde getiren marka olgusu yine vahşî kapitalizmin soygun

projesinin bir başka versiyonudur.  Özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan

toplumlarda sınıflar arası farkın daha çok açılmasına neden olan bu çılgınca gidiş

yoksul kesimlerin kıskançlık duygularını tahrik ederek toplumsal barışı tehlikeye

atmaktadır. Dolayısıyla zengin olan kesimin yaşantısı başkalarının haset duygularını

kabartacak düzeyde savurgan olmamalı. Ayrıca insanın kullandığı her tür eşyanın

onun insanlığına yani insan olarak varlığına hiçbir değer katamayacağı gerçeği her

aşamadaki eğitim kurumlarında gençlere anlatılmak suretiyle bu çılgınca gidişe dur

demenin yolları aranmalı. Burada  Ziya Paşa’nın  konuyla ilgili olmak üzere ünlü

beytini hatırlayalım:

Bed asla necâbet mi verir hiç üniforma

Zerdûz palan vursan eşek yine eşektir.
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3.2.3.4. Tatil Tutkusu

Günümüzde yoğun çalışma hayatının neden olduğu yorgunluktan, ruhî

gerilimden ve bıkkınlıktan kurtulmak için tatil yapmak artık kaçınılmaz olmuştur.

Gerek bedenî gerekse ruhî açıdan dinlenip zinde olarak çalışmaya başlamak

verimliliği de beraberinde getireceğinde şüphe yoktur. Ancak her hususta olduğu gibi

bu konuda da günümüz insanın bu olayı bir israf ve savurganlık haline getirdiğini

görmekteyiz.  Bu cümleden olmak üzere en çok iki veya üç ay tatilini geçirmek için

yaptırılan dubleks- tribleks yazlıklara akıl almaz paralar harcamak suretiyle havuzlar,

saunalar ve aqua parklarla donatmak dünyevîleşen toplumun maddîleşen haz

anlayışının bir göstergesidir. Bütün tatmini maddî hazlarda arayan materyalist

zihniyetin dümen suyunda giden bir kısım dindar ailelerin de bu çarpık hayat

anlayışının bir parçası haline gelmesi cidden yürek yakıcıdır. Bu manzara bir

toplumda dindarların manevî ve ahlakî açıdan erozyona uğrayarak farkına varmadan

sekülerleştiğini göstermesi bakımından önemli bir kırılmayı ifade etmektedir.

Sermayelerini birleştirerek ortaklık kurmak ve bunu yatırım ve üretime

dönüştürmek varken, gerek sahil bölgelerinde gerekse manzarası güzel yerlerde bir-

iki ay kalmak için bu kadar millî serveti beton ve demire gömmek, on ay süreyle de

onu âtıl bırakmak çocuklarının ve toplumlarının geleceğini düşünen, sorumluluk

duygusu yüksek aklı başında ki insanların yapmayacağı bir savurganlıktır. İşin acı

tarafı günümüz ekonomisinin bütün dünyada tüketime ve israfa yönelik bir mahiyet

kazanmış olmasıdır. Ürettiğinden çok tüketen toplumlar hiçbir zaman enflasyon

belasından ve bütçe açıklarından kurtulamayacaklardır.

Eskilerin ‘tutumlu ol’ tavsiyesinin yerini bugün  ‘kullan at’ sloganı almıştır.

Sonuç itibariyle bu slogan çevre kirliliğini beraberinde getirdiği gibi malın değerini

bilmeyen savurgan ve günübirlik yaşayan bir zihniyeti de beslemektedir.  Eskiden bir

ailenin edindiği ev eşyasından tutun da mutfak eşyasına, günlük hayatında kullandığı

her türlü araç ve gerece varıncaya kadar nesilden nesile intikal ederdi. Sonrakiler bu

eşyayı kullanırken atalarından kalan aziz bir hatıra olarak her an onları rahmet ve
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minnetle anar ve bundan büyük bir mutluluk duyarlardı. Ayrıca bu olay maddî

kültürün yaşatılması açısından da ayrı bir önem taşımaktaydı. Günümüz ailesinde ise

kendinden öncekilerin kullandığı eşyayı kullanmak adeta bir zül telakki edilmektedir.

İşte modern hayatın getirdiği lüks anlayışı ve ‘kullan at’ sloganı nesiller arası ruhî ve

manevî irtibatın kopmasına yol açtığı gibi maddî kültürün de yok olmasına neden

olmaktadır.

3.3. İsrafı Önlemenin Çareleri

Yaşanmaya değer ideal hayatın ne olduğu konusunda kafa yoran düşünürlerin

öngördüğü biricik yol sade hayat tarzıdır. Gerek fert ve aile gerekse toplum

hayatında gösterişten, debdebe ve şâşaadan uzak, mütevâzî bir yaşantıyı ifade eden

sade hayat, İslâm’ın da öngördüğü bir yaşama biçimidir. Hz. Peygamber’in şahsında

ve aile çevresinde billurlaşan bu sade hayat, sahabe neslinden itibaren bütün

Müslümanlar için yaşanmaya değer en güzel bir hayat tarzı olarak kabul edilmiştir.

Bu, duyguda, düşüncede, itikatta, ibadette, fiil ve davranışta ifrat ve tefrit denilen her

türlü aşırılıktan uzak, dosdoğru, külfetsiz, kanaatkâr, mütevâzî ve fakat vakur,

dünyevî nimetlerden meşrû ve mâkul ölçüde yararlanmayı, nihayet tükettiğinden çok

fazlasını üretip paylaşmayı öngören bir yaşama biçimidir. Nitekim bir âyette :  ‘…

Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.’25 buyrularak bu dinin emir ve

yasaklarının fert ve toplum hayatında yaşanacak ve uygulanabilecek kolaylık

prensibi üzerine vazedildiği bilinmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de : ‘ Bu din

kolaydır; her kim din konusunda kendisine güçlük çıkarmaya kalkışırsa din

karşısında kesinlikle yenik düşer.’26 uyarısında bulunmuşlardır.

Bilindiği üzere fert ve toplum hayatında görülen her türlü olumsuzluğun

üstesinden gelme konusunda ilk başvurulacak yöntem eğitimdir. Her yaştaki insana,

savurganlığın fert, aile ve toplumda yol açtığı yıkım ve zararları, gerek örgün gerekse

yaygın eğitim ve öğretim yoluyla anlatmak vazgeçilmez bir politika olarak kabul

25 Kur’an,el-Bakara, 2/185.
26 İmam Suyuti, el-Câmiu’s-Sağîr Ve Tercümesi, Aydın Yayınevi: 1/188.
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edilmelidir. Her şeyden önce insan eğitilen bir varlık olduğuna göre, her vesileyle

israfın zararları örnekleriyle anlatıldığında, elbette ki bir müddet sonra ürünlerini

vererek daha disiplinli, daha dengeli, hayatının ve malının değerini takdir edebilen

nesiller yetişecektir.

Ayrıca inanan bir insan yaşadığı hayatın iğneden ipliğe varıncaya kadar her

şeyin kayıt altına alındığını bilir ve bir gün ilâhî huzurda bunlardan sorguya

çekileceğine inanır. Nitekim bir âyet-i kerime de : ‘ kim zerre kadar iyilik yaparsa

onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını

görür.’27 buyrulduğu gibi insanın fiil ve davranışlarının en basitinden en önemlisine

varıncaya kadar hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğine samimiyetle inanan bir kimse

elbette ki hayatını gelişigüzel değil; disiplinli, verimli ve dengeli bir şekilde

yaşayacaktır.

O halde israfı önlemenin en etkili çarelerinden biri de ilâhî adalete ve ebedî

hayatın varlığına inanmaktan geçer. Canın da malın da kendisine emanet olarak

verildiğine ve bir gün bunun hesabının sorulacağından kuşku duymayan bir insan

vebâdan kaçar gibi israftan kaçacaktır. Çünkü bu dinin kutsal kitabı; ‘Döküp

saçanlar şeytanların kardeşleridirler’ 28 buyurur. Bu durumda kim şeytanlarla

dost ve kardeş olmak ister!

27 Kur’an, ez-Zilzâl, 99/7-8.
28 Kur’an, el-İsrâ, 17/ 27.
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SONUÇ

İslâm ilim ve düşünce tarihinde en dikkate değer şahsiyetlerden biri olan ebû-

Hâmid Muhammed el-Gazzâlî’nin, dînî ilimler alanındaki üstün başarısı yanında

ahlâk ve felsefe alanında da çağlar üstü bir şöhrete sahip olduğu herkesçe kabul

edilmektedir. Biz bu çalışmamızda ‘‘Gazzâli’de Ahlakî Bir Zaâf olarak

Savurganlık’’ konusunu seçerken, öncelikle birbirine zıt olan cimrilik- cömertlik

kavramlarından başlamak suretiyle bu alanlardaki beşerî zaâf ve erdemli

davranışların nelerden ibaret olduğunu tespitten sonra yine bu kavramlarla yakın

ilişkisi olan savurganlık kavramı üzerinde durarak bu kötü alışkanlığın fert, aile ve

toplum hayatında ne gibi olumsuzluklara yol açtığını ve bundan kurtuluşun çaresinin

neler olabileceği konusunda düşüncemizi ortaya koymaya çalıştık.

Genellikle ahlâkçıların, alanın büyük bir otoritesi olarak kabul ettikleri Gazzâlî

geniş ufku, zengin birikimi ve keskin zekasıyla ele aldığı söz konusu üç kavramı

uzman bir psikolog hassasiyetiyle ve olanca derinliğiyle analitik bir yöntemle

irdeleyerek insanın güç ve zaâf yönlerini tespitteki başarısı gerçekten hayranlık

uyandıracak düzeydedir. O, bunu yaparken bir yandan da insanın dünyevî değerler

karşısındaki olumlu veya olumsuz tutumunu, fert ve toplumla olan ilişkilerindeki

yapıcı veya yıkıcı tavırlarının psikolojik ve sosyolojik nedenleri üzerinde durarak

yaşanmaya değer ahlâkî hayatın temelinde din duygusu ve insan sevgisinin

bulunması gerektiğini savunur. Toplum hayatında görülen çarpıklıkların,

haksızlıkların ve ahlâksızlığın insan fıtratında bulunan bencillikten, gösterişten,

ihtirastan, mal, makam ve mevki sevgisinden kaynaklandığını belirten Gazzâlî,

bundan kurtuluşun yegâne çaresinin, dünya ve dünyevî değerlerin geçiciliğine

inanmaktan, sonsuz olan ahiret hayatına yatırım yapmaktan geçtiğini belirtir.

Gazzâlî, konuyla ilgili bu tespitleri yaparken fert, aile ve toplum hayatında

savurganlığın etkisinin cimrilikten çok daha yıkıcı ve derin yaralar açıcı olduğunu

vurgulamayı ihmal etmez. Ona göre yaşanması gereken ideal hayat tarzı her türlü

aşırılıktan uzak, Kur’an ve sünnetin gösterdiği orta yoldur yani sırâtı-mustekîmdir ki,

bu da sade, mütevâzî ve kanaatkâr bir hayat tarzıdır.
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