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1.GİRİŞ 
 
İnsanoğlu yeryüzünde yaşamaya başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için 
üretimde bulunmak, ticaret yapmak ve elindeki ürünleri korumak gibi, esas itibariyle 
ekonomik karakterli çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. İktisadi teorilerin nasıl doğduğu ve 
geliştiği; iktisat tarihinin nereden başladığı tartışmalı bir konudur. Kimileri bunu eski 
Yunan’da, kimileri Eski Çin’de, kimileri de Eski Mısır Uygarlığı’ndan başlatır. Ancak bazı 
yazarlar da Yeni Çağa kadar hiç kimsenin iktisat literatürüne bir katkısı olmadığını iddia 
eder. Bu iddiaya göre iktisadın tarihi 1776’da Adam Smith’in yazdığı “Milletlerin 
Zenginliği” kitabı ile başlar. Bu iddiayı ortaya atan Schumpeter gibi bazı iktisatçılara göre 
bunun nedeni İktisat Bilimi hakkındaki genel bir görüş birliğine bu zamanda varıldığıdır.  
 
Bugünkü iktisatçıların görüşlerine göre ise iktisadi düşünceler Eski Yunan siteleriyle, 
özellikle de Aristo ile başlamıştır. Buna karşın, daha önce de belirttiğim gibi, tarihin her 
döneminde insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için iktisadi ve ekonomik faaliyetlere ihtiyaç 
duymuştur.  Bu nedenle iktisadi faaliyetlerin ilk insan olan Hz. Adem’den itibaren 
başladığını söylemek sanırım yanlış olmaz.  
 
Çağın eşsiz güzeli olan Bediüzzaman Said Nursi’nin de diğer içtimai meseleler gibi iktisat 
hakkında da geçmişten günümüze tüm çağlarda kabul edilecek görüşleri ve teorileri 
bulunmaktadır. Benim bu yazıdaki amacım iktisadi teorilere Bediüzzaman’la aynı 
pencereden bakmak ve iktisat ilminin dinimizde nasıl bir yer tuttuğu,  Kuran’ın ve 
Peygamberimiz (sav)’in iktisat konusunda ne gibi bir yaklaşım sergilediğini açıklamaktır.  
 
Said Nursi’nin Osmanlı Devleti’nin dağılma ve yeni Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında 
yazdığı makalelere ve risalelere baktığımızda, Said Nursi’nin “Batı karşısında geri 
kalmışlık” sorununa İslam’ı temize çıkaran çözümler bulma ve buna mukabil “yeniden 
güçlenme” için uygulanabilir bir metot üretme çabası içinde olduğunu görürüz. Eserleri 
onun geri kalmışlığın sebeplerini iktisadi veya siyasi planda değil; toplumdaki inanç, 
düşünce ve yaşayış zaafında gördüğünü hepimize göstermektedir. Ona göre geri kalmışlığın 
asıl sebebi İslam’ın aslı değil, zahiri ile meşgul olunması sonucudur.  
 
Said Nursi o yıllarda diğer İslamcı düşünürlerin söylemediği bir şeyi söyler ve İslam 
tarihinin “altın dönemi” olarak adlandırılan Selçuklu ve Osmanlı devletlerini üstü kapalı bir 
biçimde eleştirir ve o devirleri imani tefekkür açısından bir gerileme dönemi olarak 
nitelendirir. Bunun sebebi ise dini ilimler ve fenni ilimler şeklinde bir ayrıma gidilmesidir. 
Nursi’ye göre gerilemenin sebepleri bu ayrımda yatmaktadır. Kendisi de yazılarında bu 
ayrıma karşı çıkmıştır. Bir eserinde de bu ayrıma şöyle dikkat çekmiştir: “Âlem-i 
insaniyette, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar iki cereyan-ı azîm, iki silsile-i efkâr, her 
tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmış. İki şecere-i azîme hükmünde, biri 
silsile-i nübüvvet ve diyanet, diğeri silsile-i felsefe ve hikmet, gelmiş gidiyor.”1  Hatta 
Van’da din ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte okutulacağı Câmiü’l-Ezher sisteminde 
Medresetü’z-Zehra adında bir üniversite kurmayı planlamış bunun için Abdülhamit’le 
görüşür ve temel attırır. Ancak I. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra inşaat yarım 
kalmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında da TBMM’ye başvurmuş 163 mebusun tasdikıyla 
150 bin lira tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.   
 

 
1 Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Yeni Asya Neşriyat 2001, s.497  
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2. İKTİSAT NEDİR? 
 
İktisat kavramının değişik tanımları vardır. Bunları bir düzene oturtacak olursak: 
 
1) Etimolojik tanım: “İktisad,” Arapça’daki “kasd” mastarından türetilmiştir. Kasd, fiil 
olarak, “Bir işi bilerek, isteyerek, niyet ederek yapmak; yolu doğru olmak” gibi anlamlar 
içermektedir. “Kasdî,” “kasden,” “maksad,” “maksûd,” “iktisadiyat” gibi kelimeler de bu 
kökten türetilmişlerdir.2 Bu çerçevede, iktisat, “kasda uygun davranmak,” “maksada en 
uygun yolu bulmak,” “orta yolu benimsemek” gibi anlamlar taşımaktadır. 
 
2) İnanç Eksenli Tanım: Bu tanımda iktisat, Said Nursi’nin dünyasında, onun kâinata, 
hayata ve insana bakışı içinde eşyayı kullanma biçimini ifade etmektedir. İnsan, şu kainat 
içinde hayatını ne için yaşıyorsa, bu kainat içinde hayatı süresince muhatap olacağı 
küçüğünden büyüğüne tüm eşyayı da bu amaç için ve amacına uygun şekilde kullanacaktır. 
 
3) Günümüz İktisat Tanımı: Meydan Larousse Ansiklopedi’sine göre iktisat,  bir insan 
topluluğunda veya bir ülkedeki üretim, dağıtım ve servetlerin tüketim durumuyla ilgili 
olguların tümüdür. Bir diğer tanıma göre ise iktisat, “Fertlerin çeşitli ihtiyaçları ile sınırlı 
imkanları arasında nasıl bir ahenk kurduklarını ve malların mübadelesindeki şartları 
araştıran sosyal bir ilimdir.”3 
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Eğer insanlar Tevratı, İncili ve Rablerinden son 
indirilen Kur’anı kendilerine rehber edinmiş olsalardı şüphesiz yeraltı ve yer üstü 
kaynaklarından istifade ederek refah içinde yaşayacaklardı. Onların içerisinde 
aşırılığa kaçmayan ve iktisadı kendilerine rehber edinen bir topluluk vardır. Diğerleri 
de onlar sayesinde rahatla yaşamaktadırlar. Ama çoğunun yaptığı ne kötüdür”4 
buyurur. Bu ayette toplumların huzur ve refahının iktisatta olduğu gerçeğine parmak 
basılmaktadır. İktisadın ise Allah’ın koyduğu kurallar ile sağlanabileceği ifade edilmektedir.  
 
Tüm bunlara bakılarak iktisadın tanımı üzerine şu sonuca varabiliriz: İnsan, his ve istidatları 
bakımından sınır koyulamayacak kadar zengin ve geniş bir his alemine sahiptir. Ondaki bu 
his ve istidat zenginliği, ihtiyaçların da o denli artmasını netice vermektedir. Fakat maddi 
hayatın zor şartları içinde yaşamak mecburiyeti her isteğin karşılanamamasına neden 
olmaktadır. Mevcut gerçeklerle istekler arasındaki bu dengesizlik ve yetersizliği 
Bediüzzaman “İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hatta hayal 
nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider; orada da hâcet vardır, belki, her ne ki 
elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan, ihtiyaçta vardır; elde bulunmayan ise, 
hadsizdir.”5  
 
İhtiyaçları sınırsız, imkanları sınırlı olarak yaşayan insan, hür bir toplum atmosferi içinde 
iktisadi münasebetlerini de belli esaslara dayandırmak zorundadır. Çünkü, isteklerle 
imkanların  birbirinin aleyhine  olması, ferdin huzursuzluğu ve saadetinin bozulması gibi 
insanın yaşayışında büyük tesirler meydana getirir. Bunun önlenmesi de ferdin ve toplumun 

 
2 Abdullah Yeğin, Osmanlıca-Türkçe Yeni Lûgat, İstanbul: Hizmet Vakfı, 1991. 
3 Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay, İktisadın Prensipleri, s.4 
4 Maide Suresi, 5:66  
5 Nursi, a.g.e, s. 192  
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huzurunu   temin   edecek  bir  iktisat  düşüncesinin kabulü  ile mümkündür. Böyle bir 
iktisadi düşüncenin tespitinde de en birinci rol hiç şüphesiz ki dine ve onun terbiye-moral 
esaslarına düşmektedir.  
 
3. İKTİSADİ UNSURLAR 
 
İktisadi doktrinlerin temelinde toprak, emek, sermaye gibi üç ana unsur vardır. Bir şey 
üretmek için önce üretim yapılacak olan toprak, sonra o toprağı işleyecek işgücü -emek- ve 
son olarak da topraktan çıkarılan hammaddeyi ve/veya ürünü işleyecek -fabrika kurmak, 
işçilerin parasını vermek, üretilen malı satmak için pazar arayışlarında bulunmak için-  
sermayeye ihtiyaç vardır. Şimdi bu üç ana unsura bir göz atalım: 
 
A. Toprak 
Toprak, Allah’ın iradesi ile yaratılmış arzın zenginlikleri, bütün coğrafi ve kozmik şartlar, 
hatta bütün kainattır. Bunların mutlak sahibi hiç şüphesiz Allah’tır. “Göklerde ve yerde ne 
varsa hepsi Allah’ındır”6 Allah’ın yarattığı bütün canlılar da bu alemden yararlanırlar. 
Ancak insan, diğer canlılardan farklı olarak, doğayı kullanarak bir ekonomik hayata 
ulaşabilen tek mahluktur.  
 
Allah, doğayı ve kainatı insanın tasarrufuna vermiştir. “Yeryüzünü sizin için bir döşek, 
göğü bir bina yaptık. O gökten bir su indirip onunla türlü türlü semerelerden sizin için 
rızık çıkardık.”7 İnsan, İslam’ın emir ve yasakları içinde kalmak şartıyla, israf etmeden 
bütün bu maddeleri kendisi ve toplum için faydalı kılabilir.  
 
Toprak, üretimin vazgeçilmez temel unsurlarından biri olduğundan yaşayan her fert ister 
istemez toprağa sahip çıkmak, toprağı mülk edinmek isteyecektir. Bu isteği hem fertler, hem 
de toplumlar hissederler. Dünya coğrafyasına şöyle bir göz atacak olursak, her devlet bir 
toprak parçasının üstüne oturmuş, bu toprak parçasını kutsallaştırarak ona sahip çıkmıştır. 
Bu toprak parçası o milletin ve devletin mülkü haline gelmiştir.  
 
Mülkün kimin olduğu konusunda iktisatçılar farklı doktrinler geliştirmişlerdir. Kapitalistlere 
göre mülk, onu edinebilen herkesindir. Bu konuda insanlara sınır koymak gereksizdir.  
Kapitalist  sistemlerin  olduğu toprak parçalarında belli bir  kesim -sınır koyulmadığı için-  
toprak  sahibi  olarak  zenginleşir, çok   toprağı olduğu için de  bunları  işleyecek  insan 
gücüne  ihtiyaçları vardır. Zengin toprak sahipleri bu emek ihtiyacını da  fakir  halkı 
sömürerek elde eder.  Orta çağdaki  feodal devletlerin   -derebeylikler- temelinde de bu 
zihniyet yatar.  
 
Sosyalistlere göre ise mülkiyet hırsızlıktır. Çünkü mülk tüm toplumun ortak malıdır. 
Kimsenin kimseden en ufak bir üstünlüğü olmadığına dikkat çeken Sosyalistler özel 
mülkiyeti yasaklamışlar; “Mülk, devletin dolayısıyla tüm milletindir” prensibini 
benimsemişlerdir.  
 
İslamiyet’in bu konudaki tavrı ise, bütün doktrinlerden farklı, kesin ve nettir. İslam’a göre 
mülk Allah’ındır. Devletlerin ve fertlerin “itibari” bir sahiplikleri ve tasarruf hakları vardır. 
Yani İslam; devletlere, toplumlara ve fertlere mülk edinebilme hakkı tanır. Ancak mülkün 
edinmesinde haram yollara başvurmak, başkalarının haklarını gasp etmek, zayıfları 

 
6 Bakara Suresi, 284 
7 Bakara Suresi, 22 
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sömürmek kesinlikle yasaktır. Hatta Peygamberimiz (sav), “Komşusu aç iken, tok yatan 
bizden değildir” diyerek İslam’daki yardımlaşma ve dayanışmayı açıkça ortaya koymuştur.  
 
B. Emek 
İktisadi hayatın ve üretim faktörlerinin en önemli unsurlarından birisi  de emektir. İktisadi 
hayatta üretimin sağlanması için gerekli olan işgücü emeği meydana getirir.  Emek olmadan 
hiçbir üretim şekli düşünülemez. Emek işçi ve işveren arasında da bir denge unsuru olur. 
Bediüzzaman’da bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “Beşerin saadet-i hayatiyesi, 
iktisat ve sa’ye gayrette olduğundan, ancak onunla beşerin havâs ve avâm tabakası 
birbiriyle barışabilir.”8  
 
Bu görüşü ile Bediüzzaman, hem iktisadi açıdan, hem de toplumdaki sosyal tabakalar 
arasındaki dengenin sağlanması açısından çok önemli noktalara parmak basmaktadır.  Onun 
emek hakkındaki görüşlerinin önemli bir bölümünü de boşa giden emeğin harekete 
geçirilmesi yönündedir. Günümüz Türkiye şartlarına baktığımızda da işsizliğin had safhada 
olduğunu görüyoruz. Şu an Türkiye’de de bir rivayete göre 1.5 Milyon, bir diğer rivayete 
göre ise 5.3 Milyon işsiz bulunuyor. Bu da Bediüzzaman’ın bu konudaki endişelerinin ne 
kadar yerinde olduğunun kanıtıdır.  
 
Bediüzzaman “En bedbaht, en muzdarip, en sıkıntılı işsiz adamdır. Zirâ, atalet, ademin 
biraderzadesidir. Sa’y vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır”9 diyerek işsizliğin hem 
ülkeye, hem de insanın kendisine büyük zararları olduğunu açıklamaktadır.  
 
Eski Grek sitelerinin ünlü fikir adamlarından Aristo da karnı tok ve başıboş insanın her 
zaman sorun çıkartacağını söylemiştir. Ona göre toplumda işsiz kimse olmamalı, işçiler de 
boş durmadan sürekli çalıştırılmalı ve işçilere sadece karnını doyuracak kadar para 
verilmesi gerektiğini savunmuştur.  
 
İslam’ın emek anlayışı ile Marksist emek anlayışı -her ikisinin de emeğe çok önem 
vermesinden- zahiren benzerlik gösterir. Marksist görüşe göre emek her şeydir, emeğin 
yanında diğer iktisadi unsurların pek bir değeri yoktur; ancak İslam’ın iktisat anlayışı ise 
emeğin yanında sermaye, toprak gibi unsurlara da değer vermiş; buna karşın emek olmadan 
bunların da hiçbir şey ifade etmeyeceğidir.  
 
İslamiyet, kendisinin ve çoluk çocuğunun rızkı için çalışıp helal yoldan para kazananları 
över. Peygamberimiz (sav) bu yüzden “İnsan, kendi el emeğinden daha hayırlı bir gelir 
kazanmamıştır” buyurmuşlardır.  
 
C. Sermaye 
Sermaye, insanlar tarafından üretilmiş her çeşit alet, makina, fabrika, bina ve hammadelere 
veya sahibine gelir getiren vasıtalara denir.  
 
Dünya tarihinin son iki yüzyıllık geçmişine baktığımızda  gelişmiş ülkeler, öncelikle belli 
bir sermaye edinmiş, daha sonra bu sermayeyle emeği bir araya getirerek üretim 
yapmışlardır. Üretilen malları da pazarlamak için pazar arayışlarına girmişlerdir. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta sermaye olmadan bütün bunların gerçekleşmeyeceğidir.  
 

 
8 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, s. 334 
9 Hutbe-i Şamiye, s. 138 
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İslam’a göre de sermaye biriktirilmesinde bir sakınca yoktur. Zaten sermaye biriktirmek, 
yatırım yapmanın başlıca şartıdır. İslam’ın kabul etmediği mevzu sermayenin haksız yolla 
kazanılmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de “Eğer Allah bütün kullarına eşit olarak bol rızık 
verseydi, yeryüzünde muhakkak ki taşkınlık ederler, azarlardı. Fakat O ne miktar 
dilerse, rızkı o kadar indirir”10 denilmektedir. Yani Allah, bütün insanlara eşit miktarda 
rızık verseydi, kimse kimseye yaklaşmaz; kimse kimseye işçi olmazdı ve toplumun sosyal 
tabakasındaki denge de alt üst olurdu. Sermaye ve emek arasındaki denge bozulur, herkes 
sermaye sahibi olur; emek sarfedecek insan kalmazdı.  
 
Sermayenin belli ellerde toplanması; yani bir kesimin çok zengin olup, diğer insanların fakir 
olması sosyo-kültürel dengeyi bozar; toplumda sınıflaşmanın, kargaşanın, kaosların ardı 
arkası kesilmez, dolayısıyla kapitalizmin* ve feodal yapının oluşmasına zemin hazırlar. Tüm 
milletlerin artık bıktığı kölecilik ve ecirlik (ücretlilik) sistemi geri gelir. Ünlü düşünürlerden 
Eflatun ve talebesi Aristo da bu konuda “Toplumda aşırı zenginlik ve aşırı fakirliğin 
sosyal dengeyi bozacağını” iddia ederler.   
 
XX.yy.da, bilhassa II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kapitalizm’in toplumdaki aşırı zenginlik ve 
aşırı fakirlik dengesizliğini daha çok tetiklemesini Bediüzzaman şöyle ifade ediyor: 
“Beşerin hayat-ı içtimaiyesinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilâlatın menşei iki 
kelimedir: Birisi, ‘Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne...’ İkincisi, 
‘Sen çalış ben yiyeyim.’ Bu iki cereyanı idâme ettiren cereyan-ı riba ve terk-i zekattır. 
Bu iki müthiş maraz-ı içtimaiyi tedavi edecek tek çare, zekatın bir düstur-u umumi 
suretinde icrasıyla, vücub-u zekat ve hurmet-i ribadır.”11 
 
Bediüzzaman iktisadı ve ekonomiyi adeta bu cümleyle özetlemiştir. Said Nursi bu cümlede 
yardımlaşmanın ve zekatın, toplumun sosyal tabakasındaki sorunları çözdüğünü; faizin ise 
fakir halkın belini daha çok büktüğünü belirtmiştir. Buradan da bariz bir şekilde anlıyoruz 
ki; beşeriyetin ürettiği hiç bir fikir, İslam’ın ekonomi ve iktisat anlayışından daha makul 
olamaz. Bunun en güzel örneği de Asr-ı Saadet dönemidir.  
 
4. BEDİÜZZAMAN’A GÖRE MİKRO VE MAKRO İKTİSAT 
 
A. Mikro İktisat 
İktisat literatüründe en çok kullanılan terimler mikro ve makro terimleridir. Mikronun 
kelime anlamı küçük, makronun ise büyüktür. Mikro iktisat, bir birimin, ferdin, ailenin, 
firmanın ekonomik faaliyetlerini inceler. Makro iktisat ise, bir ülke içindeki ekonomik 
faaliyetleri inceler. Bir ülkenin milli geliri, parası, tüketimi, üretimi, ticareti makro iktisadın 
konusuna girer. Biz öncelikle mikro iktisadı inceleyeceğiz. 
 
Mikro iktisat, her ne kadar birey bazında da olsa bir ülkenin kalkınmasında, refah 
seviyesinin yükselmesinde önemi çok büyüktür. Çünkü eğer insan unsuru arzulanan 
seviyeye gelirse, devletin de ekonomisinin düzelebilir, refah ve huzurun sağlanabilir. Ülke 
genelinde ekonominin düzeltilmesi, sosyal ve iktisadi dengesizliklerin ortadan kaldırılması 
için makro düzeyinde ne kadar karar alınırsa alınsın, eğer o toplumu meydana getiren fertler 
sosyal, ahlaki ve kültürel bakımdan belli bir seviyenin altındaysalar tam bir sonuç alınması 

 
10 Şûra Suresi, 27 
* Kapitalizmin ise insanlığı mesut etmede yetersiz kaldığı 1929 ekonomi buhranından ve II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra anlaşılmıştır. Kapitalizm yıllarca Batılı devletler tarafından tenkit edilmiş, sonucunda işçiler büyük haklar 
edinmişler, faiz nisbetleri de o zamandan beri düşük tutulmaya çalılşılmıştır.  
11 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler s. 380, Mektubat s.252, İşaratü’l-İ’caz s.44, Hutbe-i Şamiye s.106-107 
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mümkün olmayabilir. Yani makro düzeyindeki faaliyetlerin başarılı olması, mikro 
düzeyinde başarılı olmayla doğru orantılıdır.  
 
Bediüzzaman da Lem’alar adlı eserinde iktisadi buhranların temelini, mikro düzeyinde ifade 
ederek şu eksiklikleri dile getirir: “Ferdî iktisadın noksanlığı, kanaatin olmayışı, hırs ve 
israfın aşırılığı...” Biz de Bediüzzaman’ın bakış açısını yakalamak için bu kavramlara göz 
atalım. 
 
Ferdi İktisat: 
İhtiyaçlarla, mevcut imkanlar arasında dengeli bir hayatı hedef alan ferdi iktisat hakkında 
İslamiyet’in prensibi israf etmemek üzerinedir. Mevcut imkanlarla, ihtiyaçlar arasındaki 
denge günümüz hayatında çok zor kurulmaktadır. Nitekim Bediüzzaman Said Nursi, 
Lem’alar adlı eserinin 19. Lem’ası olan İktisat Risalesinde bu konuyu sıkça nazara 
vermektedir. O’na göre bu zamanda “hâcât-ı gayr-ı zaruriye, hâcât-ı zaruri hükmüne” 
geçmiş. “Görenek belasıyla tiryaki olup, terkedemiyor” cümlesinden de anlaşılacağı 
üzere eskiden ihtiyaçlar bir iken şimdi yüze çıkmış. Herkeste olduğundan dolayı da edinmek 
mecburi gibi bir hal almış ve bu gayr-ı zaruri ihtiyaçları temin etmek için belki izzetini, 
haysiyetini feda etmiş. Evet O’nun deyimiyle “iktisat etmeyen, zillete ve mânen 
dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir.”12 
 
İnsanların bu zamanda en çok şekva ettikleri konu geçim sıkıntısı ve derd-i maişettir. Zaman 
zaman devlet bazında ekonomik sıkıntılar başgösterebilir. Bu zamanda da insanın 
şekvalarını arttıran sebep geçim sıkıntısı değil, belki alışılagelmiş hayat tarzının 
değiştirilmek istenmemesidir. Halbuki insan bolluk zamanında iktisata alışsa, darlık 
zamanında çok fazla sıkıntı çekmeyecektir. Evet Bediüzzaman’ın dediği gibi “İktisat eden 
maişetçe aile belasını çok çekmez.”13 
 
Hırs: 
İnsanın ekonomik tercihlerinde en önemli rolü üstlenen sebep hırstır. Alışverişteki hilenin, 
ticaretteki itimatsızlığın, aşırı rekabetin kaynağı bu duyguda saklıdır. Risale-i Nur’larda da 
iktisatla alakalı mevzularda hırs kavramı sık sık karşımıza gelir.  
 
Hırs, insanda oluşturduğu acelecilik duygusuyla teşebbüslerin başarısız ve neticesiz 
kalmasına sebeptir. Bediüzzaman bunu şu sözlerle dile getirmiştir: “Hırs ile aculiyet, 
sebeb-i haybettir. Zira mürettep basamaklar gibi fıtrattaki tertibe, teselsüle tatbik-i 
hareket etmediğinden, harîs muvaffak olamaz.”14  
 
Hırsın verdiği acelecilik bir mahrumiyet sebebidir. Çünkü, hırslı insan bir neticeyi elde 
etmek için uyması gereken şartları dikkate almadığından, beklenen sonuçtan mahrum kalır. 
Bediüzzaman bunları şu sözlerle dile getirir: “Bir ekmeğin vücudu nasıl tarla, harman, 
değirmen, fırına terettüp eder. Öyle de tertib-i eşyada bir teenn-i hikmet vardır. Hırs 
sebebiyle teenniyle hareket etmediği için, o tertipli eşyadaki manevi basamaklara 
mürâat etmez, ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada 
çıkamaz.”15  
 

 
12 Lem’alar, s.146 
13 Lem’alar, s.145 
14 Hutbe-i Şamiye, s.146 
15 Mektubat, s.263 
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Yani yediğimiz ekmek soframıza ekmek olarak gelinceye kadar tarla, harman, değirmen, 
fırından geçip önümüze gelir. Hırs gösterip bütün bu sıralamaya riayet etmezsek o ekmeği 
yemekten mahrum kalabiliriz. Onun gibi hırs yüzünden yaptığımız işlerde aceleci 
davranırsak ve şartların oluşmasını beklemezsek sonuca asla ulaşamayız.  
 
Yine Mektubat eserinde hırs ile alakalı bölümlere baktığımızda bunun çeşitli örnekleri 
vardır. Mesela mühim bir netice için, birisini beklerken “daha gelmedi, daha gelmedi” diye 
sabırsızlanır ve sonunda gidersin. Bir dakika sonra adam gelir; fakat o beklediğin netice 
bozulur. Hem mesela iki tane dilenci gelse, birisi hırs gösterip ısrar eder kimse ona yardım 
etmek istemez, ama diğer sakin dilenciye yardım etmeyi herkes kalbinde hisseder. Örnekler 
çoğaltılabilir... 
 
Bediüzzaman fakirliğin sebeplerini yalnızca tembelliğe bağlamaz. Bilakis, fazla dünya 
hırsından fakirliğin kaynaklandığını belirtir: “Zanneder misin ki, Müslümanlar dünyayı 
sevmiyorlar veyahut düşünmüyorlar ki, fakr-u hale düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar, 
ta ki dünyadan hissesini unutmasınlar? Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs 
şiddetlenmiş, onun için fakr-u hale düşüyorlar. Çünkü mü’minde hırs, sebeb-i 
hasarettir ve sefalettir.”16 
 
Bediüzzaman’a göre hırsın üç neticesi vardır: “Birincisi: Kanaatsizliktir. Kanaatsizlik 
ise, çalışmaya, sa’ye şevki kırar. Şükür yerine şekva ettirir, tembelliğe atar. Ve meşru, 
helal, az bir malı terkedip, gayrimeşru külfetsiz bir malı arar. Ve o yolda izzetini, belki 
haysiyetini feda eder. Hırsın ikinci neticesi, haybet ve hasarettir. Maksudunu 
kaçırmak ve istiskale maruz kalıp teshilat ve muavenetten mahrum kalmak”17tır.  
 
Bediüzzaman,  hırsın ve faizin zararlarını millet  bazında  değerlendirerek  şöyle  dile  
getirir: “Hem Yahudi milleti hırs ile, ribâ ile, hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve 
sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve 
sahrânişinlerin, yani bedevîlerin, kanaatkârâne vaziyetleri, izzetle yaşaması ve kâfi 
rızkı bulması, yine mezkûr dâvâmızı katî ispat eder.”18 
 
C. Kanaat: 
İslamiyet’in dünya hayatında huzur ve saadeti kazandıran prensiplerinden birisi de kanaattır. 
Kanaat, kişinin nasibine razı olması ve nasibinden fazlasında gözü olmaması anlamındadır. 
Bir diğer açıdan kanaat; helal kazançla iktifa etme, harama ve gayr-ı meşru yollara girmeme 
anlamlarına gelir.   
 
Bediüzzaman’a göre kanaat, “Semere-i sa’yine ve kısmetine rızadır. Meyl-i sa’yi 
kuvvetlendirir. Mevcutla iktifa dûn-himmetliktir.”19 Bu ifadeye göre denilebilir ki, 
kanaat, emek sonunda elde edilen kazanca rıza göstermektir. Mevcudu kafi görüp 
çalışmamak ise gayretsizliktir.  
 
Buradan da anladığımız üzere kanaat emeğe değil, neticeye karşı gösterilmelidir. Emeğe 
karşı gösterilen kanaat tembellik, gayretsizliktir. Hem maddi, hem manevi anlamda insan 
devamlı bir tekamül ve gayret göstermelidir. Bu da mevcut durumla yetinmemeyi gerektirir. 
İnsanın her türlü çalışmasında gözü hep ileride olmalı, Cenab-ı Hakk’ın çizdiği sınırlar 

 
16 Lem’alar, s.126 
17 Lem’alar, s.149 
18 Lem’alar, s.149 
19 Sünuhat, s.20 
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içerisinde her gün bir evvelkinden daha ileri gitmelidir. Peygamberimiz’in de şu sözü bu 
mevzuyu özetlemektedir: “İki günü bir olan ziyandadır.”  
 
Fakat bu azmi sağlayacak olan yine kanaattır. Kendisi her türlü çareye başvurduktan sonra 
eline geçen sonuca şükür ve kanaatle mukabele eden bir kimse “Bana bugün bu kadarını 
nasip eden Rabbim yarın daha fazlasını verir” düşüncesiyle, daha ileriye gitmek azmini 
devamlı olarak canlı tutar.  
 
Neticeye kanaatsizlik ise insanın azmini değil, yeis ve ümitsizliğini kuvvetlendirir. “Nasıl 
olsa çalışsam da bir şeye yaramıyor, kazanamıyorum” düşüncesiyle ümitsizliğe düşer, bu da 
hırs, haset ve kıskançlığı doğurur. Tüm bunlar birleştiğinde de insan yoldan çıkabilir. Evet, 
“İktisat kanaati; kanaat, izzeti intaç eder. Hem sa’ye ve çalışmaya teşcî eder. Şevkini 
ziyadeleştirir, çalıştırır.” 
 
İslam karaborsacılığa da karşı çıkmıştır. Kıtlık ve piyasada istikrarsızlık olduğu zamanlarda 
malını yüksek fiyata satmak arzusu karaborsacılığı (ihtikâr) doğurmuştur. İslam’ın en 
önemli iktisadi kanunlarından birisi ihtikâr yasağıdır. “Uzak yerlerden mal getiren 
rızıklanmıştır, karaborsacı ise lanetlenmiştir” sözleriyle Peygamberimiz (sav) bu hususa 
dikkat çekmektedir. Ayrıca Peygamberimiz (sav) fiyatları yükseltmek gayesiyle 40 gün 
malları piyasaya sürmeyenlerin Allah’tan uzaklaştığını, Allah’ın da onlardan uzaklaştığını 
haber veriyor.  
 
Bediüzzaman’ın kanaat hakkındaki şu sözü bu mevzuyu özetlemeye yetecek kadar özlüdür: 
“Mal istersen, kanaat eder. Evet kanaat eden iktisat eder, iktisat eden bereket 
bulur.”20 
 
İsraf: 
İktisat ilminin düzeltmeye çalıştığı hususlardan biri de hiç şüphesiz israftır. İsraf ve iktisat 
tam anlamıyla zıt kavramlardır. Yani israf bireyin maddi imkanlarını ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde kullanmamasıdır. Bediüzzaman israf hakkında şunları söylemektedir: “İsraf, 
abesiyet, faidesizlik, fıtratta yoktur. Bütün kainatın en esaslı düsturu iktisattır.”21  
 
İsraf, iktisadi buhranların içerisinde en önemlisidir. Alışkanlık haline geldikten sonra 
tedavisi daha zordur. Bu ancak manevi ve dini nefis terbiyesi ile mümkündür. Bediüzzaman 
bu hususu şöyle açıklar: “Hâlık-ı Rahim, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde 
şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. İktisat ise, 
nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. Evet, iktisat hem bir şükr-ü mânevî, hem 
nimetlerdeki rahmet-i İlâhiyeye karşı bir hürmet, hem katî bir surette sebeb-i bereket, 
hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat, hem mânevî dilencilik zilletinden 
kurtaracak bir sebeb-i izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zâhiren 
lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise, mezkûr 
hikmetlere muhalif olduğundan, vahîm neticeleri vardır.”22 
 
Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi iktisat etmenin sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. 
Fakat iktisat etmeyip, israf eden kimse bu faydalardan faydalanamayacaktır. Yani, israf 

 
20 Mektubat, s.173 
21 Lem’alar, s.291 
22 Lem’alar, s.143 
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eden insan vücudunun sıhhatine bilerek zarar verdiği gibi, başkalarına muhtaç kalmayı da 
netice verir.23 
 
“Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez” ayet-i 
kerimesi de İslam’ın yemek ve içmekte herhangi bir sınır koyulmadığı, -kendisine zarar 
verecek şekilde olmadığı takdirde- ancak israf ve ziyan etmeye şiddetle karşı çıktığını 
göstermektedir.  
 
İsrafa makro açıdan bakarsak da, israfın zararlarını açıkça görebiliriz. Buna şöyle bir örnek 
verebiliriz. Bir insanın elinde yüklü bir parası var. Bu parayla ya şirket, fabrika, vb. 
yatırımlara yönelir, ya da bu parayı altın veya dövize çevirir, veyahut da son derece lüks bir 
yaşayışa sahip olarak elindeki yüklü parayı israf eder . Fakat burada, İslam’ın en önemli 
prensiplerinden birisi karşısına çıkar; lüks ve israf yasaktır. Bundan dolayı gösteriş için 
tüketime gidemeyecektir. Böylelikle Müslüman olan bir kimse diğer iki şıkka yönelecektir.  
 
Yatırıma yönelse, hem ülkedeki birçok işsiz, güçsüz insanlara istihdam sağlanacak; hem de 
üretim yapılacaktır. Ülkedeki bir çok mülk sahibi kimse böyle yaparsa; tüketim azalır, 
üretim artar. Bu da ihracatı doğurur. Bu da ülkenin daha çok kalkınmasını sağlar.  
 
Diyelim ki bu da sermaye sahibinin içine sinmedi, o zaman geriye kalan tek şık parayı 
yastık altında -altın, döviz şeklinde-  saklamaktır. Bu da her yıl birikmiş gelirin kırkta 
birinin fakirlere dağıtılması anlamına geliyor.  
 
Gördüğümüz gibi İslam’da paranın atıl (boş) durması önlenmiş oluyor. Ülkede yatırımlar 
artıyor, veya da zekat müessesesiyle hem sosyal tabakalar arasında bir bağ kurulmak 
amaçlanıyor, hem de fakir halkla zengin halk arasında çok büyük uçurumlar olması 
engellenmiş oluyor.   
 
B. Makro İktisat 
Makro iktisat, bir ülke içindeki iktisadi faaliyetleri ünceleyen bilim dalıdır. Bir ülkenin milli 
gelirleri, üretimi, tüketimi, tasarrufu ve sair kavramlar makro iktisadın konusunu belirler. 
Bediüzzaman yıllar öncesinden, şimdiki modern kalkınma prensiplerini ortaya koymuş ve 
bizi hayretler içerisinde bırakmıştır. Bu bölümde Bediüzzaman’ın kalkınma prensiplerini 
inceleyeceğiz.  
 
İktisadi Kalkınma: 
İktisadi olarak kalkınma, dünya tarihinde kurulan hemen hemen bütün devletlerin en büyük 
problemi olarak karşımıza çıkıyor. Geri kalmış veya az gelişmiş devletler bir an evvel 
sermaye biriktirip hammadde üretip, pazar arayışlarına girmek amacındalar. Bu durum 
özellikle iki savaş arası dönem dediğimiz 1918 ila 1939 yılları arasında oldukça yaygındır. 
Fakat geri kalmış veya az gelişmiş ülkeler büyük devletlerin sömürge ve pazar ihtiyacını 
karşıladığından bu ülkelerin güçlü bir devlet olmak için çok mesafeler katetmesi 
gerekmektedir.  Ünlü İtalyan fikir adamlarından Albertini, bunu “Geri kalmışlık veya az 
gelişmişlik problemi ancak iktisadi, sosyal ve düşünce yapılarındaki derin değişmeler 
sonucu çözülebilir”24 şeklinde açıklar.   
 
Görüldüğü gibi kalkınma tek yönlü bir hadise değildir. Yani kalkınmak isteyen bir devlet, 
halkıyla içiçe olarak gelişmelidir. Makro bazında ne kadar kalkınma planları yapılırsa 

 
23 Risale-i Nur’da Devlet Felsefesi, Safa MÜRSEL, s.558 
24 J.M.Albertini, Azgelişmişliğin Mekanizması, s.15 
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yapılsın, mikro yani kişi bazında kalkınma isteği ve çabası yoksa bu planların işe yaraması 
hayli güçleşir.  
 
Batının yakın zamanlarda varabildiği bu kalkınma anlayışını İslam’ın on dört asır önce 
bütün müesseselerde temin ettiği görülür. Buna örnek olarak, Hz. Muhammed (sav) İslam’ı 
tebliğ ederken, o günkü toplumun fert, aile, ticari, ahlak, siyasi ve hukuk esaslarında 
mükemmel değişiklikler yapıldığını görürüz. Böyle bir tebliğ de maddi ve manevi yönden 
Arapların bütün müesseselerde hızla geliştiğini ve o devirlerde Arapların kalkınmış bir 
millet olduğunu görürüz. Çünkü, Peygamberimiz (sav) temel iman meselelerine bağlı 
olarak, tebliğ ettiği İslam ile “Maddi manevi bütün terakkiyat ve medeniyet-i 
İslamiye’nin kapısını açan”25 bir sosyal inkişafı da temin etmiştir.  
 
“Kalplerden bütün vahşet adetlerini, çirkin ahlâkları kaldırarak pek yüksek âdât ve 
güzel ahlâkı tesis etti. Vahşetin çöllerinde sönmüş olan kalplerdeki kasaveti ince 
hissiyatla tebdil ettirdi ve cevher-i insaniyeti izhar etti. Onları o vahşet köşelerinden 
çıkararak evc-i medeniyete yükseltti ve onları, o zamana, o aleme muallim yaptı. Ve 
onlara (Araplara) öyle bir devlet teşkil etti ki, sâhirlerin sihirlerini yutan Âsâ-yı Musa 
gibi başka zalim devletleri yuttu. Ve nev-i beşeri istila eden zulüm, fesad, ihtilal, 
şekavet rabıtalarını yaktı, yıktı. Ve az bir zamanda devlet-i İslamiye’yi Şarktan Garba 
kadar tevsi ettirdi.”26 Bu paragrafta da Bediüzzaman İslamiyet’in Araplara getirdiği 
yüksek medeniyetten bahseder ve harikulade bir şekilde açıklar.  
 
Kalkınmanın Siyasi Şartları: 
Bediüzzaman Said Nursi’nin, İslam aleminin geri kalmasındaki sebeplerini şu esaslar 
altında toplayabiliriz: 

• İslam’ın siyasi prensiplerine uymamak, 
• Siyasi hayatta istismarcılığın yer bulması, 
• Kifayetsiz alimlerin çeşitli taassuplara saplanması, 
• Avrupa’yı müsbet yönleriyle almak yerine, menfi yönüyle ve şekilci anlayışla taklit, 
• İslam aleminin uğradığı sömürgecilik 

 
Buna karşın alınması gereken tedbirleri ise, yine Bediüzzaman açıklamıştır. Bunları da 
sıralayacak olursak: 

• Çoğalan ihtiyaçları karşılayacak yetişkin bir kadro kurmak lazımdır. 
• Meselelerin meclislerde karara bağlanmasını temin edecek meclis usulünün 

benimsenmesi gerekir.  
• Fikir hürriyeti, diğer meselelerde olduğu gibi kalkınma kararlarında da teminatçı ve 

hakim rolünü oynamalıdır.  
 
 
5. SONUÇ 
 
Bu çalışma, iktisada bir de Risale-i Nur açısından bakmak amacı güdülerek oluşturulmuştur. 
Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nurlarda sadece imani bilgilerden bahsetmekle kalmamış, 
içtimai meselelere de değinmiştir. İçtimai meseleler arasında da iktisat geniş yer tutar. 
Özellikle 19. Lem’a olan İktisat Risalesi’nde Bediüzzaman’ın, dinimizin iktisadi teorilere ve 
faaliyetlere ne gibi bir çerçeveden baktığını; israf, hırs, kanaat, faiz, emek, sermaye, toprak 

 
25 İşaratü’l-İ’caz, s.164 
26 A.g.e, s.165 
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kavramlarının dinimizde ne kadar yer tuttuğunu ve bu kavramlara İslam dini yönünden nasıl 
bakılması gerektiğini açıkça ortaya koyar. İktisadın dinimizde ne gibi bir yer işgal ettiğini 
anlamak isteyen herkese tavsiyem 19. Lem’ayı okumalarıdır.  
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