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ÿCengiz Kallek

Ticaret Ahlâký. Eski çaðlardan beri ekonomi alanýnda birkaç temel meslekten biri
olan ticaret, maddî getirisi yanýnda sosyal konumu ve iþlevi, üretilen mallarýn ihtiyaçlara göre daðýlýmýný saðlamasý, geniþ
bir iþ ve istihdam alaný açmasý gibi sebeplerle insanlýk tarihinde önemini hep korumuþ, üretim, ihtiyaç ve taþýma imkânlarýnýn artmasýna paralel olarak gittikçe ilgi
görüp geliþen bir meslek halini almýþtýr.
Bu sürece paralel olarak, diðer sosyal faaliyet alanlarýnda olduðu gibi ticarette de
insanlarýn ortak yararlarýný, toplumsal huzur ve güven ortamýný korumayý, insanlarýn hak ve menfaatlerinin zarar görmesini önlemeyi hedefleyen hukukî düzenlemelerin yanýnda ahlâk kurallarýnýn oluþturulmasý da gerekli olmuþtur. Nitekim baþlangýçtan itibaren bütün dinî metinlerde
ticaretin belirli ahlâk ilkeleri ve kurallarý
içinde yapýlmasý üzerinde durulmuþ ve ticaret ahlâkýnýn meslek ahlâkýnýn en eski
türünü meydana getirdiði belirtilmiþtir
(Aktan, I/1 [2008], s. 100). Mekke’nin önemli bir ticaret merkezi olduðu ve Mekke toplumunun geniþ ölçüde ticaretle uðraþtýðý
bilinmektedir. Kur’ân-ý Kerîm’de Kureyþ kabilesinin sýkýntý çekmeden yaz kýþ güvenlik içinde ticarî yolculuklar yaptýðý bildirilerek bunun Allah’ýn onlara bir lutfu olduðuna iþaret edilir (Kureyþ 106/1-4). Bizzat Hz. Peygamber ve birçok sahâbî ticarî faaliyette bulunmuþtur. Berâ b. Âzib,
Zeyd b. Erkam, Ebû Saîd el-Hudrî gibi sahâbîler ticaretle uðraþýyorlardý (Buhârî, “Büyû.”, 8, 20). Ebû Hüreyre, diðer sahâbîlerden daha çok hadis rivayet etmesini muhacirlerin çarþý pazarda ticaretle, ensarýn
mal mülkle meþgul olmasýna raðmen kendisinin sürekli Resûlullah’ýn yanýnda bulunmasýyla izah etmiþtir. Abdurrahman
b. Avf, kendisini malýna ortak etmek isteyen mânevî kardeþi Sa‘d b. Rebî‘in bu teklifini kabul etmemiþ, ondan çarþýnýn yolunu
göstermesini istemiþ (Buhârî, “Büyû.”, 1)
ve zamanla büyük bir tüccar olmuþtu. Gazzâlî ashabýn kara ve deniz ticareti yaptýðýný söyler (Ý¼yâß, II, 63). Öte yandan, Ýslâm
öncesi Arap toplumunda haksýz kazanç
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yollarýnýn yaygýnlýðýna karþýlýk ticarî iliþkilerde adalet ve hakkaniyetin gözetilmesini saðlayacak etkinlikte bir hukuk ve ahlâk düzeninin bulunmadýðý bilinmektedir.
Kur’an ve Sünnet’ten baþlayarak Ýslâm
kültüründe ticarî faaliyetlerin temel ahlâk ilkeleri ve kurallarý çerçevesinde yürütülmesini, ticaretin sadece bir kazanç aracý þeklinde görülmemesini, bunun yanýnda insanlarýn ihtiyaç duyduðu maddeleri
onlara ulaþtýrmak suretiyle Allah’ýn rýzasýný kazanmaya vesile olarak deðerlendirilmesini telkin eden bir ahlâk zihniyeti ortaya konmuþtur. Nitekim bazý Ýslâm âlimleri ahlâkî sorumluluk bilinciyle sürdürülen
ticareti farz-ý kifâye saymýþtýr (a.g.e., II, 83;
deðiþik görüþler için bk. Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî, s. 96-101).
Kur’ân-ý Kerîm’de ticaret kelimesinin
geçtiði sekiz âyetin beþinde kelimenin insanlar arasýndaki alým satým iliþkisini ifade ettiði, üçünde de mecazen (Þevkânî, I,
512) Allah-insan iliþkisi baðlamýnda kullanýldýðý görülür. Ýlk gruptaki âyetlerden biri hukukî iþlemlerle alâkalýdýr (el-Bakara
2/282). Bir âyette insanlarýn karþýlýklý rýzaya dayalý ticaret yolu varken birbirinin mallarýný haksýz yollarla elde etmeleri yasaklanmakta, bu tutum haddi aþma ve zulüm diye nitelendirilmekte, uhrevî cezasýnýn cehennem ateþi olacaðý belirtilmektedir (en-Nisâ 4/29-30). Diðer bir âyette insanýn yakýnlarýný, dünya malýný ve dünya
ticaretini Allah’tan daha çok sevmesinin
uhrevî tehlikesine iþaret edilmekte (etTevbe 9/24), bir yerde de ticarete ibadetten daha çok ilgi gösterilmesi eleþtirilmektedir (el-Cum‘a 62/11). Nûr sûresinde (24/
36-37) sabah akþam Allah’ý tesbih eden
bir grup insandan söz edilerek hiçbir ticaret ve alýþveriþin onlarý Allah’ý zikretmekten, namaz kýlmaktan ve zekât vermekten alýkoymayacaðý bildirilmekte, Allah’ýn
o kiþileri yaptýklarýnýn daha güzeli ve fazlasýyla ödüllendireceði müjdelenmektedir.
Böylece Kur’ân-ý Kerîm insanýn ticarî ve
dinî hayatý arasýnda bir denge kurmuþ,
ticareti din ve ahlâk kurallarýyla iliþkilendirerek ticarî çaba ve kaygýlarýn kiþilerin
mânevî hayatýný gölgeleyecek bir boyuta
varmasýný önlemeyi amaçlamýþtýr. Nitekim
Buhârî’de nakledildiðine göre (“Büyû.”, 8,
10) Asr-ý saâdet’te müslümanlar ticaretle uðraþýrlardý, ancak bu faaliyet onlarý Allah’ý zikretmekten, O’na karþý görevlerini
yerine getirmekten alýkoymazdý. Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, namaz kýlan bir kimsenin hem bedeni hem ruhu ile ibadet halinde olmasý gerektiðini ifade ettikten sonra kulun diliyle, “Yalnýz sana ibadet ede-

rim” (iyyâke na‘büdü) derken eðer aklý dükkânýnda, ticaretinde ise Allah’ýn ona, “Yalan söyledin; bütün varlýðýnla bana yönelmen gerekirdi” diyeceðini belirtir (el-Fütû¼ât, VI, 292-293). Ticaret kelimesinin Allah-insan iliþkisi baðlamýnda “mânevî kazanç” anlamýnda kullanýldýðý âyetlerin birinde, Allah’ýn kitabýný okuyup namaz kýlan ve Allah’ýn verdiði malý O’nun yolunda
harcayanlarýn asla zarar etmeyecek bir
ticareti umabilecekleri ve Allah’ýn onlara
yaptýklarýnýn karþýlýðýný fazlasýyla ödeyeceði belirtilmiþtir (Fâtýr 35/29-30). Müfessirler buradaki ticaret kelimesini “amel ve
itaatin sevabý” diye açýklar (meselâ bk.
Taberî, X, 410; Þevkânî, IV, 399). Diðer bir
âyette (es-Saf 61/10), “Ey iman edenler!
Size elem dolu azaptan kurtulmanýzý saðlayacak bir ticaret göstereyim mi?” denildikten sonra müminlerin Allah’a iman edip
mallarý ve canlarýyla O’nun yolunda cihad
etmeleri halinde Allah’ýn onlarý baðýþlayarak cennete kavuþturacaðý müjdelenmekte ve bunun büyük bir kurtuluþ olduðu
ifade edilmektedir. Bakara sûresinin baþlarýnda (âyet: 8-16) münafýklarýn ikiyüzlülüklerinden söz edildikten sonra, “Onlar
hidayete karþýlýk dalâleti satýn alanlardýr;
ancak bu ticaretleri kendilerine kâr getirmemiþ, onlar hidayete erememiþtir” buyurulur.
Kur’an’da “bey‘” ve “þirâ” kavramlarý,
maddî alandaki alým satým yanýnda dinî
ve ahlâkî baðlamda olumlu ya da olumsuz bir davranýþta bulunup karþýlýðýnda
mânevî yönden iyi veya kötü bir sonuca
ulaþmayý ifade etmek üzere de kullanýlmýþtýr. Bazý âyetlerde þirâ kavramýyla âhirete karþýlýk dünyayý (el-Bakara 2/86; enNisâ 4/74), imana karþýlýk inkârý (Âl-i Ýmrân 3/177), hidayete karþýlýk dalâleti ve
maðfirete karþýlýk azabý (el-Bakara 2/16,
175) satýn alanlar yerilmektedir. Ayný þekilde din konusunda ahidlerini yerine getirmeyenler “Allah’la olan ahidlerini ve yeminlerini az bir bedel karþýlýðýnda satanlar” (Âl-i Ýmrân 3/77) ve “Allah’ýn kitabýný
az bir bedel karþýlýðýnda satanlar” (Âl-i Ýmrân 3/187; et-Tevbe 9/9) ifadesiyle kýnanmaktadýr (benzer kullanýmlar için bk. M.
F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “þry” md.). Karý
kocanýn arasýný bozmak amacýyla sihir öðrenenlerin kýnandýðý bir âyette (el-Bakara
2/102) bu tutum insanýn bir kötülük karþýlýðýnda kendini satmasý diye nitelendirilmekte ve bunun çok çirkin bir alýþveriþ
olduðu bildirilmektedir. Buna mukabil Allah’ýn rýzasýný elde etme karþýlýðýnda kendini O’na satan kiþi övgüyle anýlýr (el-Bakara 2/207). Bey‘ ve þirâ kavramlarýnýn dinî

baðlamda kullanýmýna en güzel örneklerden biri olan bir âyette (et-Tevbe 9/111)
Allah’ýn cennet karþýlýðýnda müminlerden
canlarýný ve mallarýný satýn aldýðý ifade edildikten sonra, “Yapmýþ olduðunuz bu alýþveriþten dolayý sevinin, iþte büyük kazanç
budur” denilir. Bey‘ kökünden isim olan
biat kelimesi de Kur’an’da bir kiþinin Hz.
Peygamber’e gelerek onun nübüvvetini
tanýyýp Ýslâm’a girdiðini bildirmesini, bunun karþýlýðýnda dünyevî ve uhrevî imkân
ve nimetlerden yararlanma hakkýný kazanmasýný ifade eder (el-Feth 48/10, 18;
el-Mümtehine 60/12). Nitekim Taberî bu
âyette geçen, “Sana biat edenler aslýnda
Allah’a biat etmiþtir” meâlindeki ifadeyi
açýklarken, “Çünkü onlarýn Peygamber’e
verdikleri söze sadakat göstermeleri karþýlýðýnda Allah kendilerine cenneti vermeyi
taahhüt etmiþtir” der (Câmi£u’l-beyân, XI,
338-339). Kur’ân-ý Kerîm’de “keyl” (ölçme,
ölçü), “vezn” (tartma, tartý) kavramlarý da ticarî ahlâk baðlamýnda geçmektedir. Baþlýca dinî ve ahlâkî görevlerin sýralandýðý bazý âyetlerde (meselâ bk. el-En‘âm 6/151153; el-A‘râf 7/85; eþ-Þuarâ 26/181-183)
ölçü ve tartýda dürüstlük emredilmekte,
baþka bir yerde (el-Mutaffifîn 83/1-3) ölçü ve tartýya hile karýþtýranlar kýnanmaktadýr.
Hadislerde ayný kavramlar hukukî yönleri yanýnda ticaret ahlâký bakýmýndan da
sýkça geçmektedir. Bu hadislerden anlaþýldýðýna göre Hz. Peygamber ticareti gerekli görüp teþvik etmiþ, kendisi de nübüvvetten önce ticaretle meþgul olmuþtur (Müsned, III, 425). Sahâbenin ticaretle uðraþtýðýný anlatan hadisler de vardýr.
“Hangi kazanç daha güzeldir?” sorusuna
Resûl-i Ekrem, “Kiþinin emeðiyle kazandýðý” cevabýný vermiþ ve arkasýndan alým satým iþinin makbul sayýldýðýný belirtmiþtir
(a.g.e., IV, 141). Kaynaklarda çokça zikredilen diðer bir hadiste, “Dürüst ve güvenilir tâcir kýyamet gününde peygamberler, sýddîklar ve þehidlerle beraber haþredilecektir” buyurulur (Ýbn Mâce, “Ticârât”,
1; Tirmizî, “Büyû.”, 4; Dârimî, “Büyû.”, 8).
Resûlullah, önemli öðütler içeren uzun bir
konuþmasýnda en hayýrlý tâcirin borcunu
güzellikle ödeyen, alacaðýný güzellikle isteyen, en kötü tâcirin de borcu ödemede
ve alacaðýný istemede kötü davranan kimse olduðunu belirtmiþtir (Müsned, III, 19).
Alým satýmda kolaylýk saðlamayý tavsiye
eden çok sayýda hadis vardýr (Wensinck,
el-Mu£cem, “by.a”, “tcr”, “þry” md.leri). Bunlardan birinde, “Satarken, alýrken, alacaðýný isterken kolaylýk gösterene Allah merhametiyle muamele eder” denilmektedir
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(Buhârî, “Büyû.”, 16). Hadislerde özellikle sýkýntý içinde bulunan borçluya kolaylýk
göstermenin, hatta alacaðýný baðýþlamanýn büyük fazilet kabul edildiði bildirilmiþ
(meselâ bk. Müsned, IV, 118; Buhârî, “Büyû.”, 17, 18, “Ýstikrâç”, 5; Müslim, “Cikir”,
38); buna karþýlýk müþteriyi aldatmak için
iyi malý üste, kötü malý alta koyma (Müsned, II, 50), sýk sýk yemin etme (a.g.e., V,
176; Ebû Dâvûd, “Büyû.”, 1, 63; Nesâî,
“Zekât”, 77), malýn kusurunu saklama (Ýbn
Mâce, “Ticârât”, 45), ölçü ve tartýda hile
yapma (Dârimî, “Büyû.”, 7) gibi davranýþlar yasaklanmýþtýr. Bir hadiste ticaretle uðraþanlarýn kýyamet gününde günahkârlar
olarak diriltileceði ifade edildikten sonra
mânevî sorumluluktan korkan, iþini güzel
ve dürüstçe yapan tâcirler bunlarýn dýþýnda gösterilmiþtir (Müsned, III, 428, 444;
Tirmizî, “Büyû.”, 4).

“Tehzîbü’l-ahlâk, Tedbîrü’l-menzil, Tedbîrü’l-medîne” þeklindeki üçlü sisteme göre yazýlan ahlâk kitaplarýnda ticaret konusu “tedbîrü’l-menzil” bölümünde (meselâ bk. Nasîrüddîn-i Tûsî, s. 210-215; Kýnalýzâde Ali Efendi, II, 7-8), bu sistemin
dýþýndaki eserlerde ise çoðunlukla “kesb”
veya “iktisab” kavramlarýnýn yer aldýðý baþlýklar altýnda incelenir (Râgýb el-Ýsfahânî,
s. 375-416; Gazzâlî, II, 60-87). Burada insanýn sosyal bir varlýk olduðu, bunun toplumsal sonuçlarý, çalýþýp kazanmanýn faydalarý, tembelliðin zararlarý, iþ ve meslek
çeþitleri, iþ bölümünün ve deðiþik mesleklerde uzmanlaþmanýn gerekliliði gibi konular ele alýnýr. Bazý ahlâk kitaplarýnda Aristo’ya ait fikirlerin (Éthique à Nicomaque,
s. 236-245) Ýslâm ahlâk literatürüne yansýmasý neticesinde paranýn ticarî iþlemlerde “sessiz hâkim” veya “âdil kanun” olduðu belirtilerek paranýn iþ ve ticaret alanýndan çekilmesi hâkimi hapsetmeye benzetilir (meselâ bk. Ýbn Miskeveyh, s. 110112; Nasîrüddîn-i Tûsî, s. 134-136; Kýnalýzâde Ali Efendi, I, 77-78). Bazý âlimler,
altýný ve gümüþü saklayýp Allah yolunda
harcamayanlara acý bir azabý haber veren
âyetleri (et-Tevbe 9/34-35) paranýn insanlarýn geçimini saðlayacak þekilde iþ ve ticaret hayatýnda kullanýlmasý gerektiði þeklinde yorumlamýþtýr (Râgýb el-Ýsfahânî, s.
388; Gazzâlî, IV, 91-92).
Klasik kaynaklarda insanýn parayla ilgili tutumu kazanma, koruma ve harcama
yönünden ele alýnmýþ, baþlýca meþrû kazanç yollarý ticaret, sanat ve ziraat þeklinde sýralanmýþtýr (Devvânî, s. 195; Kýnalýzâde Ali Efendi, II, 7). Bunlara hayvancýlýðý da ekleyen Mâverdî insanlarýn temel
geçim kaynaklarýnýn üretim ve ticarete
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dayandýðýný, ticaretin ziraat ve imalâtýn
bir alt dalý olduðunu belirtir (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, s. 207). Ahlâk kitaplarýnda
hangi kazanç yolunun daha faziletli sayýldýðý üzerinde de durulmuþtur. Rivayete
göre dürüst ve güvenilir tâciri öven hadisle ilgili görüþü sorulan Ýbrâhim b. Edhem, “Bence dürüst tâcir ibadetle meþgul olandan daha deðerlidir” demiþ, ticarette dürüst kalma çabasýný þeytana karþý verilen savaþ olarak deðerlendirmiþtir
(Gazzâlî, II, 62; deðiþik görüþler için bk.
Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî, s. 101106). Sýhhati tartýþmalý bir hadiste, “Size
ticareti tavsiye ederim, çünkü rýzkýn onda dokuzu ticarettedir” denilmiþtir (hadisin kaynaklarý ve sýhhati konusunda bk.
Gazzâlî, II, 62). Zebîdî’ye göre ticaretin bu
önemi rýzýk yollarýnýn çoðunun ticaretle
iliþkili bulunmasý ve ürünlerin ihtiyaç duyulan yerlere ulaþtýrýlmasýnýn ticarî faaliyetlerle mümkün olmasýndan ileri gelmektedir
(Ýt¼âfü’s-sâde, V, 416). Birçok müfessir, Fussýlet sûresinin 10. âyetinde geçen, Allah’ýn
yeryüzündeki geçim araçlarýný, besinleri uygun ölçülerle yarattýðýna dair ifadeyi, “Allah bir ülkede bulunmayan rýzýklarý baþka
bölgede takdir etmiþtir ki insanlar ülkeden ülkeye ticaret yoluyla mal taþýyarak
birbirlerinin ihtiyaçlarýný karþýlasýnlar” þeklinde açýklamýþtýr (Taberî, XI, 89; Mâverdî,
s. 204; Þevkânî, IV, 580). Mâverdî, uzak
yerlerle yapýlan ticareti hem en kârlý hem
de erdemli kiþilere en lâyýk faaliyet þeklinde deðerlendirir (Edebü’d-dünyâ ve’ddîn, s. 207). Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’ye göre eðer bir tâcir, bencillik duygusunu aþarak ticarî ürünleri ihtiyacý olan ülkelerdeki
insanlara ulaþtýrýp sýkýntýlarýný gidermeyi
kendisi için bir görev bilir ve sosyal sorumluluk bilinciyle ticarî faaliyette bulunursa
âhirette peygamberler, sýddîklar ve þehidlerle birlikte ödüllendirileceði bildirilen erdemli tâcirler arasýna girer. Ýbnü’l-Arabî
insanlarý kurtuluþa erdirecek ticaretten
bahseden âyeti (en-Nûr 24/37) buna delil
olarak göstermektedir (el-Fütû¼ât, VII, 364365).
Ýslâm âlimleri arasýnda ticaret ahlâkýný
en yetkin biçimde iþleyenlerin baþýnda Gazzâlî gelir. Kýrk bölümden oluþan Ý¼yâßü
£ulûmi’d-dîn’in on üçüncü bölümünü “Kazanma ve Maiþet Saðlama Âdâbý” baþlýðýyla iþ ve ticaret hayatýna ayýran Gazzâlî
bey‘, ribâ, selem, icâre, kýrâz ve þerike
tarzýndaki ticarî iþlemlere dair fýkhî hükümleri özetlemektedir. Ardýndan meþrû
ticarî tutumlarý üç derecede deðerlendirmekte, en alt derecesini adalete riayet,
ikincisini ihsan, en yüksek derecesini tâ-

cirin dinini esirgemesi (ticarî faaliyetlerinde
dinî vecîbelere baðlýlýk göstermesi) þeklinde
kaydetmektedir. Gazzâlî, ticarî iþlemlerde
adalete riayet edip haksýzlýktan sakýnmanýn yollarýný incelerken ticarette haksýz uygulama türlerini zararý topluma ve bireye
yönelik olmak üzere ikiye ayýrmýþ, birincisinde ihtikâr ve kalp para konularýný ele
almýþ, ikincisinde zararý satýcý veya alýcýyla
sýnýrlý kalan ticarî davranýþlarý sýralamýþtýr. Buna göre ticaretin taraflarýndan birini zarara sokan tutum zulümdür. Gazzâlî bu husustaki en genel ölçünün, “Kendin için istemediðin bir þeyi kardeþin için
de istememelisin” þeklindeki meþhur prensip olduðunu belirtir. Bu prensip dört ahlâkî göreve riayeti gerektirir. 1. Satýþý yapýlan malý onda bulunmayan niteliklerle övmekten sakýnmak. Zira bu bir yalan ve aldatma olup haramdýr. Ancak mal sahibinin malýný gerçek nitelikleriyle tanýtmasýnda sakýnca yoktur. Ayrýca Gazzâlî satýcýnýn
her durumda yemin etmekten, Allah’ýn
adýný basit dünya menfaatine alet yapmaktan sakýnmasý gerektiðini özellikle vurgular. 2. Malýn gizli veya açýk bütün kusurlarýný belirtmek. Malýn kusurunu saklamak
da zulüm ve aldatma olup haramdýr. Nitekim Hz. Peygamber tahýlýn ýslak olanýný
alta, kuru olanýný üste koyan bir satýcýyý,
“Bizi aldatan bizden deðildir” sözüyle uyarmýþtýr (Müslim, “Îmân”, 164; Tirmizî, “Büyû.”, 74). 3. Malýn miktarýný tam olarak bildirmek, ölçü ve tartýda hile yapmamak.
Gazzâlî, eksik ölçüp tartanlarý þiddetle eleþtiren âyetleri (el-Mutaffifîn 83/1-3) ve Hz.
Peygamber’in bir öðüdünü (Müsned, IV,
352; Nesâî, “Büyû.”, 54; Dârimî, “Büyû.”,
7) zikrederek bu hususta sorumluluktan
kurtulabilmek için ölçü ve tartýda satýcýnýn
müþteri, alýcýnýn da satýcý lehine fedakârlýk göstermesini tavsiye eder. 4. Zamanýn
normal piyasa usullerine riayet etmek. Resûl-i Ekrem, satýcýnýn yolda karþýlanarak
pazardaki fiyatý öðrenmesine fýrsat verilmeden malýnýn ucuza kapatýlmasýný (Buhârî, “Büyû.”, 68, 71, 72; Müslim, “Büyû.”,
11, 19) ve pazarlýk sýrasýnda satýcýyla alýcý
arasýna girip yapay fiyat artýþý yapmak suretiyle alýcýnýn zarara uðratýlmasýný (Buhârî, “Büyû.”, 60; Müslim, “Büyû.”, 13) yasaklamýþtýr.
Gazzâlî, “Ticarî Muamelede Ýhsan” baþlýðý altýnda alýcý ve satýcýyý karþý tarafýn menfaatini en az kendisininki kadar düþünmeye teþvik eden açýklamalar yapmaktadýr. Burada þu hususlar yer alýr: Satýcý malýný mâkul bir fiyatýn üstünde satmamalýdýr. Müþteri zayýf ve yoksul olan satýcýya
malýn deðerinden daha yüksek bir fiyat
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vermelidir. Satýcý müþteriye ödeme kolaylýðý tanýmalýdýr. Alýcý borcunu güzellikle
ödemelidir. Taraflardan biri cayarsa diðeri bunu kabul etmelidir. Yoksul borçluya
mühlet verilmelidir. Gazzâlî Ý¼yâßnýn “Tâcirin Dinini Esirgemesi” baþlýklý konusuna
girerken þu uyarýlarda bulunur: Tâcir dünyada geçimiyle uðraþýrken âhiretini unutmamalýdýr; aksi halde ömrünü boþa harcamýþ, ticaretinin sonu hüsranla bitmiþ
olur. Akýllý insan kendine karþý merhametli davranýr; kendine merhamet eden kimse asýl sermayesini kurtarýr. Ýnsanýn asýl
sermayesi dini, asýl ticareti de dinî hayattaki kazancýdýr. Daha sonra Gazzâlî tâcirin
ticaret hayatýnda dinini esirgeyebilmesi
için riayet etmesi gereken þartlarý þöyle
sýralar: Ticarî hayata iyi niyetle ve saðlam
bir inançla baþlamak; sadece kazanmayý
düþünmeyip yaptýðý iþin bir farz-ý kifâye ve
insanlýða hizmet olduðunu bilmek; dünya pazarýna dalýp âhiret pazarý olan camileri unutmamak; bir yandan ticaretle meþgul olurken diðer yandan Allah’ý zikir ve
tesbih etmekten geri durmamak; ticarette aþýrý kazanç hýrsýna kapýlmamak; sadece haramlardan deðil þüpheli iþlemlerden
de sakýnmak, fýkýhtaki fetvalarla yetinmeyip vicdanýnýn fetvasýný almak; her türlü
ticarî muameleden hesaba çekileceðini bilip bunun için hazýrlýklý olmak (ayrýca bk.
KESB).
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Avusturyalý Türkolog,
Türk dili ve halk edebiyatý âlimi,
sözlükçü.
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26 Nisan 1914’te Viyana’da doðdu. Yahudi kökenli bir aileye mensuptur. Babasý Hans Tietze, Avusturya Eðitim Bakanlýðý Müzeler ve Anýtlar Dairesi’nde yüksek
rütbeli bir bürokrat olarak çalýþýrken ayný
zamanda Viyana Üniversitesi’nde kadrosuz profesör sýfatýyla ders veriyordu. Annesi Erica Conrat, Rönesans ve barok sanatý araþtýrmacýsýydý. Lise yýllarýnda Latince, eski ve modern Yunanca, Ýngilizce, Fransýzca ve Rusça öðrenen Tietze, Viyana’da
Piaristengymnasium’da okurken bir sýnýf
atlayarak 1932’de mezun oldu. 1932-1937
yýllarý arasýnda Viyana Üniversitesi’nde tarih (özellikle Doðu ve Güneydoðu Avrupa tarihi)
ve yabancý diller okudu. Viyana Doðu Dilleri Okulu’nda Türkçe, Arapça ve Farsça öðrendi. 1935’te ilk Türkiye gezisinden sonra 1936 ve 1937’de birkaç arkadaþýyla birlikte maceralý bir Anadolu seyahati yaptý.
1937’de Ýtalya ekonomi tarihiyle ilgili doktorasýný tamamladýktan sonra Osmanlý tarihiyle alâkalý çalýþmalar yapmak için yirmi
yýl kalacaðý Ýstanbul’a yerleþti. Tietze, Ýstanbul Üniversitesi’nde Almanca ve Ýngilizce dersleri vererek hayatýný kazanýrken
(1938-1952, 1953-1958) Robert Anhegger,
Hellmut Ritter, Abdülhak Adnan Adývar,
Vedat Günyol gibi ilim adamlarý, Türk yazar ve aydýnlarýyla akademik iþ birliði yaptý. 1940 yýlýndan itibaren yerli ve yabancý
dergilerde modern Türk ve Osmanlý edebiyatlarý ile Türkçe öðretimi ve dil bilimi
hakkýnda makale ve kitaplar yayýmlamaya baþladý. Avusturya ve Alman edebiyatýndan Türkçe’ye çeviriler yaptý; Türkçe’nin leksikoloji ve etimolojisiyle ilgili önemli
makaleler yazdý. 1952-1953 akademik yýlýnda Illinois Üniversitesi’nde misafir öðre-
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tim üyesi sýfatýyla bulundu. 1952’de Süheyla Uyar’la evlenerek dört çocuk sahibi
olan Tietze, Ýstanbul yýllarýnda deðerli bir
Türkoloji kütüphanesine sahip oldu.
1958’de Gustave Edmund von Grunebaum’ýn daveti üzerine California Üniversitesi (UCLA) Yakýndoðu Dilleri Bölümü’nde Türkçe ve Farsça doçentliðine
getirildikten sonra 1960’ta Türkçe profesörü olarak tayin edildi. Engin bilgisinin
yanýnda üstün öðretmenlik yeteneðiyle
ileri seviyede Türkçe için eðitim materyalleri geliþtirdi. California Üniversitesi’nde
görev yaparken Heath W. Lowry, Donald
Quataert, Ralph Jaeckel, Talat Tekin ve Gönül Alpay’a (Tekin) hocalýk yaptý. 1950’li yýllarda çalýþmaya baþladýðý XIV. yüzyýla ait
el-Ferec ba£de’þ-þidde adlý eserin metnini yayýma hazýrladý, ancak yayýnevinin bir
hatasý yüzünden kitap imha edildi. Bunun üzerine Tietze eserin yayýmýndan vazgeçti (eserin transkripsiyonlu metni ve
týpký basýmý, Tietze’nin ölümünden sonra
1960 tarihli önemli giriþ bölümü de eklenerek György Hazai tarafýndan yayýmlanmýþtýr, aþ.bk.).

Tietze, 1971-1972 akademik yýlýnda Türkoloji Kürsüsü’nde misafir profesör sýfatýyla bulunduðu Viyana Üniversitesi’nin Türkoloji ve Ýslâm Bilimleri Kürsüsü’ne 1973
Martýnda kadrosuyla birlikte geçti. 1984’teki emekliliðine kadar leksikoloji ve etimolojiyle halk edebiyatý (özellikle Karagöz,
bilmece) çalýþmalarýna devam ederken tamamladýðý kitap ve makalelerini yayýmladý. Çok sevdiði Gelibolulu Mustafa Âlî’nin
dili üzerine çalýþmalar yaptý. 1973’ten itibaren Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes’in (WZKM) editörlüðünü üstlendi ve 1975’te György Hazai
ile beraber ilk uluslararasý Türkoloji bibliyografyasý olan Turkologischer Anzeiger’i
(TAnz.) çýkarmaya baþladý. Emekliliðinden
sonra Viyana Üniversitesi’nde seminer vermeye devam etti. Yeni bir araþtýrma konusunu Doðu Türkistan (Sincan), Anadolu abdallarý ve dilleri oluþturdu. Yaþý ilerlediðinden ders vermeyi býrakýp kendini
tamamen Türkçe’nin tarihî ve etimolojik
sözlüðüne verdi. Ancak altý cilt ve bir indeks cildi olarak yedi cilt halinde planlanan
eserin birinci cildini yayýmladýktan sonra
22 Aralýk 2003’te Viyana’da öldü, 7 Ocak
2004’te ayný þehirdeki Neustift Mezarlýðý’nda topraða verildi. Tietze’nin kütüphanesi, 1990’lý yýllarda Lefkoþe’deki Kýbrýs
Üniversitesi’nde kurulan Türkçe ve Ortadoðu Bölümü tarafýndan satýn alýndý. Kitaplarýn bir kýsmý Lefkoþe’ye gönderildi, bir
kýsmý henüz Viyana’daki Avusturya Bilim147

