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Mart 2018

İnsanlık tarihi boyunca toplumlar kriz, kaos, savaş, isyan, direniş gibi farklı hadi-
selerle değişim ve dönüşüm geçirmişlerdir. Değişim ve dönüşümün temelinde yatan 
saiklerin ise ya yönetimsel ya da iktisadi problemlerden kaynaklandığı görülür. 

İnsanların güven içerisinde, huzurlu bir yaşam talebi ve adaletin tesis edilmesi 
yönetim nizamlarının alanına girerken, daha müreff eh bir yaşam arzusu, gelir dağı-
lımında adalet, gelecek endişesinin giderilmesi gibi hususlar ise iktisat nizamlarının 
alanına girmektedir.  

Toplumsal hareketleri tetikleyen bu asli unsurlardan birincisini eleştirel bir bakış 
açısıyla “Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik” başlığı altında önceki sayımızda ele almıştık. 
Bu yeni sayımızda ise ikincisini yani dünyayı kasıp kavurmakta olan kapitalist iktisat 
nizamını “Kapitalist İktisat Nizamının İfşası ve İslâmi Çözüm” başlığıyla 
dergimizin konusu yaptık. 

Günümüz cari ideolojisi olan kapitalizmin iktisadi nizamı zaviyesinden zulümle-
rini, tutarsızlıklarını, açmazlarını ve sömürüsünü konu edindiğimiz sayımızda zaman 
zaman komünist ideolojiyi de irdeledik. İnsanlığa çözümsüzlük, zulüm, kaos ve kar-
maşadan başka bir şey sunmamış olan kapitalist iktisadi nizamın tüm bu olumsuzluk-
larının yanı sıra İslâm iktisat nizamının sahih çözümlerini de zikrettik. 

Bir bütünlük arz etmesi ve okura kapitalizmin külden cüze ne kadar tutarsız ve 
insanlığı bedbahtlığa sürükleyen bir nizam olduğunu göstermek adına;

•İktisadın mücerret tanımından ideolojilerin iktisada bakışına,
•Kapitalist iktisat modellerinin hatalarından Hilâfet Devleti’nin iktisadi siyasetine,
•Kapitalizmin “Truva Atı” demokrasinin toplumlara nasıl servis edildiğinden, ik-

tisadi kalkınmanın ancak İslâm’ın iktisat nizamıyla mümkün olduğunun ispatına,
•Temel ihtiyaçların doyurulmasının ne anlama geldiğinden bunun sağlıklı bir şe-

kilde nasıl sağlanacağına,
•Üretim ve tüketimde fi yat mekanizmasının rolünün kapitalizmde nasıl bir sömü-

rü aracına dönüştüğünden Hilâfet Devleti’nde para sisteminin nasıl olacağına,
•Ocaklar batıran borsa sisteminin kırılgan yapısından Hilâfet Devleti’nin mali 

kaynak sıkıntısını nasıl çözeceğine,
•GSMH, kişi başına milli gelir saçmalığından işçi sorunlarının olmadığı İslâmi sis-

temin insanlara ne vadettiğine kadar kapitalist iktisadi sistemin sinir uçlarına, can da-
marlarına dokunduk. Alternatifsiz olduğu vehmini insanlara benimsetmeye çalışan 
kapitalizmin, iktisadi hayat damarlarının nasıl kesileceğini, alternatif olarak İslâm’ın 
fıtrata uygun, akla kanaat ve kalbe güven veren çözümlerinin yazarlarımızın makale-
lerinde bulunmasına özellikle ihtimam gösterdik. 

Daha çok kazanmak adına insanın, hayatın ve ekinin ifsat edilmesini umursama-
yan ve tek esası sömürgecilik olan kapitalizmin kendi esaslarını çiğner bir aşamaya 
geldiğini gösteren verilerden hareketle şafağın İslâm’ın Hilâfet nizamı için yeniden 
doğmaya başladığını işaret ettik. 

Çünkü kapitalizm yerle yeksan olurken İslâm, sağlam ve köklü temelinin üzerin-
de kendisini yeniden inşa ediyor…

Çünkü kapitalizmin karanlık çehresinden kaçacak yer arayanlar, İslâm’ın sıcak ve 
mütebessim çehresinde huzuru buluyorlar. 

Çünkü kapitalizmin sömürü çarklarında ezilen insanlık ellerini, kendisini bu hen-
gâmeden bu kaostan kurtaracak hayırhah Müslümanların güven veren ellerine uza-
tıyor…

Dolu dolu bir başucu sayısıyla daha sizlerle buluşturan Allah’a hamdederek Sus-
kunluğun Kırılma Noktasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Köklü Değişim; İslâmi hayatın inşasında bir tuğla…
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İKTİSAT NEDİR?
İKTİSADİ DÜŞÜNCELERE DAİR
MÜLAHAZALAR NELERDİR?

Aydın Usalp
ausalp@gmail.com

İktisat kelimesi köken olarak Arap-
ça bir kelime olup “Tam hedefe 
yönelme, doğru yol, amaca uygun, 

mutedil.” anlamlarında kullanılmaktadır. 
Bir hadiste Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmuştur:

الَ يَُعوُل َمِن اقْتََصَد 

“İktisat eden geçim sıkıntısı çek-
mez.” [Ahmet b. Hanbel]

İktisat kelimesi Arapça kökenli oldu-
ğu için halk arasında daha çok yukarıdaki 
hadis-i şerifte geçtiği gibi “tutumluluk, bir 
şeyi gayesine en uygun şekilde kullanma” 
anlamında kullanılmaktadır.  Ancak Batı 
kültürünün etkisinden olacak ki günlük 
yaşamda iktisadın daha çok eş anlamlısı 
olan ekonomi kelimesi kullanılmakta-
dır. Ekonomi kelimesi ise eski Yunanca 
bir kelime olup, “oiko” (ev) ve “nomo” 
(yönetim) yani “ev yönetimi” anlamına 
gelmektedir.
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Bu yazıda iktisat, lügat anlamı ile de-
ğil, ıstılah anlamı olan “mal ve hizmet-
lerin dağılımını düzenleme” anlamında 
kullanılmaktadır. İktisadın tanımına iliş-
kin iktisatçılar arasında farklı görüşler 
ortaya çıkmış ve üzerinde görüş birliği 
sağlanan net bir tanımlama olmamıştır. 
Lakin her ne kadar farklı tanımlamalar 
yapılsa da esas itibariyle bu tanımla-
maların mahiyeti aynıdır. Çünkü tüm 
iktisadi sistemler, iktisadın ana konusu 
olan üretim ve tüketim faaliyetlerinin 
nasıl daha dengeli ve etkin düzenle-
nebileceği üzerine kuruludur. Buradan 
hareketle genel manada iktisat “mal 
ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve 
tüketimini inceleyen; ne üretmeli, nasıl 
üretmeli ve kimler için üretmeli soruları-
na yanıt arayan bir sosyal bilim dalıdır” 
şeklinde tanımlanmaktadır.

İktisat en basit ve doğru şekliyle mal 
varlığını yönetme sanatı olarak tanımla-
nabilir. Başka bir yorumlama ile iktisat; 
gelir ve gider denkleminin doğru olarak 
nasıl yönlendirileceği ile alakalıdır. Bu is-
ter bir fert, ister ailesinin geçiminden so-
rumlu bir ebeveyn, ister bir firma sahibi, 
ister bir kurumun mesulü, isterse de bir 
devlet başkanı için olsun, aynıdır. Mesele, 
insanın kendisinin veya mesuliyeti altın-
daki diğer insanların hayatını idame et-
tirebilmek için yapılması gereken harca-
maları karşılayacak olan geliri elde etme 
ve bunları en doğru şekilde yönetebilme 
meselesidir.

Günümüzde ele alınan konulara göre 
iktisat mikro ve makro iktisat olarak iki-
ye ayrılmaktadır. Mikro iktisat tüketici 
ve üreticilerin ekonomik faaliyetlerini 
ve bunların oluşturduğu piyasayı, fiyat 
mekanizmasını, piyasa türlerini, fayda 
ve kâr gibi konuları inceler. Ekonomi-
yi dünya ve ülkeler seviyesinde ele alan 
bölüm ise makro iktisattır. Büyüme, 
enflasyon, işsizlik gibi kavramların ta-
mamı makro iktisadın alanına girmek-
tedir. Bu durumda mikro iktisat birey 
ve üretici ile ilgilenirken, makro iktisat 
bir ekonomideki tüm bireylerin ve üre-
ticilerin oluşturduğu toplam ekonomik 
faaliyetler ile ilgilenmektedir, denilebilir.

İktisadi Düşüncenin Ana Teorileri

Bugün dünyada geçerli olup iktisada 
yön veren iktisadi düşünceler, bir ideo-
lojiden çıkan düşüncelerdir. Zira uygula-
nan bu iktisadi düşünceleri ortaya atan 
iktisatçılar, kesinlikle bir ideolojinin bakış 
açısı ile vakaya eğilmişlerdir.

Kapitalizm ve sosyalizm ideolojileri; 
iktisadi açıdan bunalmış, temel ihtiyaçla-
rın bile karşılanamadığı, gelir dağılımında 
büyük adaletsizliklerin yaşandığı ve fa-
kirliğin kol gezdiği bir zaman diliminde 
Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Yani zaten 
mutlu olmayan, fakirliğin pençesinde ezi-
len, kilise ve feodalitenin baskısına maruz 
kalan ve kaybedecek bir şeyi olmayan in-
sanlar, huzura ve refaha ulaşabilmek için 
düşünmeye başlamışlardır. 

Halkın içinden biri olan ve onlarla 
aynı sorunları yaşayan iktisatçılar, sahip 
oldukları ideolojik bakış açısına göre 
çeşitli analitik düşünceler üretmişler ve 
kendilerince iktisadi sorunlara çözüm 
önerileri getirmişlerdir. Bu çözümler son 
iki yüzyıl içerisinde hem birbirinden et-
kilenerek, hem de değişen vakıaya göre 
şekillenerek çeşitlenmişlerdir. İktisadi 
düşünce tarihinin içerisinde ortaya çıkan 
bu analitik düşünceler klasik, Marksist, 
neo-klasik, Keynesyen ve monetarist ik-
tisadi düşüncelerdir.

Tarihi seyirde kronolojik olarak or-
taya çıkan bu analitik düşüncelerin or-
tak özelliği, kendilerinden önce ortaya 
çıkanların açıklarını kapatmak veya farklı 

teoriler geliştirmek olmuştur. Birçok ikti-
satçı bu analitik teorilerden faydalanarak 
farklı fikirler üretmişlerdir. Ancak ortaya 
çıkan her iktisadi düşünce kendisinden 
önce ortaya çıkan iktisadi düşünceden 
etkilenmiştir. Çünkü ya onu savunmuş ya 
da ona karşı çıkmıştır. 

Bu iktisadi düşüncelerden, Marksist 
iktisadi düşünce sosyalist ideolojinin, di-
ğerleri de kapitalist ideolojinin iktisada 
dair teori ve nizamını şekillendirmişler-
dir. Bunlarla birlikte bir ideoloji olarak 
İslâm’ın da kendine has bir iktisadi nizamı 
bulunmaktadır. 

Klasik İktisadi Düşünce 

Bu analitik düşünce, temelini meşhur 
iktisatçı Adam Smith’in oluşturduğu ve 
onunla özdeşleşen bir düşüncedir. Kla-
sik iktisadi düşüncenin Adam Smith’ten 
sonraki en meşhur iktisatçıları; ortaya çı-
kardığı “Nüfus Yasası” ile bilinen Robert 
Malthus, değere ilişkin yeni bir formül or-
taya koyan David Ricardo ve siyasi iktisa-
dın ilkelerini izaha çalışan Stuart Mill’dir.

Klasik iktisadi düşünce; kilise ve fe-
odal toplum ile Avrupa’da ortaya çıkan 
özgürlükçü fikirlerin bir arada olup he-
nüz birbirleri ile ayrışmadığı ve Sanayi 
Devrimi ile yavaş yavaş makineleşmenin 
çoğalmaya başladığı bir süreçte doğmuş-
tur. Yani kapitalizmin ortaya çıktığı bir 
süreçte şekillenmiş ve ondan etkilen-
miştir. Kapitalizmin ana düşüncelerine 
sahip olan klasik iktisadi düşünce 1750 
ila 1870’li yıllar arasında şekillenmiştir. 

İktisat en basit ve doğru şekliyle 
mal varlığını yönetme sanatı 

olarak tanımlanabilir. Başka bir 
yorumlama ile iktisat; gelir ve 

gider denkleminin doğru olarak 
nasıl yönlendirileceği ile alakalıdır.
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Klasik iktisadi düşünce, bugün bile te-
mel iktisadi meseleler ile alakalı düşün-
celer ortaya koymak isteyenler ile kapi-
talizmi daha iyi anlamak isteyenlerin in-
celemesi gereken bir düşüncedir. Çünkü 
hem kapitalizme yön veren, hem de sos-
yalizmin doğmasına sebep olan iktisadi 
düşünceler bu süreçte belirginleşmiştir.

Klasik iktisadi düşüncenin meşhur ik-
tisatçıları ile onların düşünceleri özetle 
şöyledir: 

Adam Smith (1723-1790): Kapi-
talist iktisat nizamının ilkelerini belirleyen 
ve sonraki iktisatçılara bir zemin hazır-
layan bir iktisatçıdır. Smith’in fikirlerinni 
doğal olarak yaşadığı zamanın şartları ile 
birlikte ele almak gerekir. Çünkü o günün 
Avrupasında feodal yapı gereğince her 
şey toprağa endekslenmiş ve yaşam top-
rak ile bağdaştırılmıştır. Lakin daha sonra 
meydana gelen fikrî akımların ardından 
ortaya çıkan sanayileşme ile birlikte yeni 
bir sektör doğmuştur ki iktisat için yeni 
bir artı değer olarak kabul edilen bu sek-
tör imalat sektörüdür. Yani bu dönem-
de toprağa dayalı zirai üretimin yanında, 
imalata dayalı olan sanayi üretimi kendi-
ne yeni yeni yer bulmaya başlamıştır. 

Klasik iktisadi düşüncenin mimarı 
olan Smith’in iktisadi görüşlerine ba-
kıldığında şu hususlar öne çıkmaktadır. 
Smith’e göre toplumların zenginleşmesi 
ve iktisadi büyümenin temelinde üreti-
mi artırmak vardır. Buna göre işgücünün 
uzmanlaştırılması ve yararlı işlerde çalı-
şanlar için istihdam artırılması gereklidir. 
Üretilen şey mutlak manada elle tutu-
labilir somut nesne olmalıdır. Ahlaki ve 
ruhi kıymetlerin iktisadi bir değeri yok-
tur. Çalışanlara emeklerinin karşılığını 
vermek ile birlikte artı bir değer meyda-
na getirilmelidir. Yine Smith, iktisadi ola-
rak fertlerin tamamen özgür bırakılması 
gerektiğini, devletin fakirleri koruma adı-
na kanunlar çıkarmasının yanlış olduğu-
nu iddia eder. Üretime katkı sunmayan 
memurluğu veya geleneksel tarımı gizli 
işsizlik olarak görür. Çünkü bunlar artı 
bir değer meydana getirmemektedir. 
Smith’e göre emeğin karşılığında ortaya 
çıkan değer yani mübadele değeri ise or-

tak bir mübadele aracı olan fiyat ile belir-
lenmiştir. O zaman fiyat, emeği oluşturan 
faktörler arasındaki dağılımı belirlemek-
tedir. Smith, değeri emeğe eş tuttuğu 
için emeğin oluşmasında etkili olan fak-
törlerin doğal olarak geliri paylaşacağını 
söylemiştir. 

Thomas Robert Malthus (1766 
- 1834): Malthus, klasik iktisadi düşün-
cenin Smith’den sonraki ikinci evresinde 
oldukça önemli rol alan iktisatçılardan bi-
ridir. Malthus, Adam Smith’den yaklaşık 
40 yıl sonraki bir zaman diliminde yaşa-
mıştır. “Nüfus İlkeleri Üzerine Bir Deneme” 
adlı kitabı ile ün yapmış olan Malthus, te-
orilerini nüfus üzerine endekslemeye ça-
lışmış ve meşhur “nüfus yasası” teorisini 
ortaya çıkarmıştır. 

Malthus’un nüfus yasasına göre; in-
sanların üremesi yani nüfus artışı ile yiye-
cek maddesi üretimi arasında sürekli bir 
savaş vardır. Kapitalizmin temelinde var 
olan “insanın sınırsız ihtiyaçlarına mukabil 
mal ve hizmetler sınırlıdır” düşüncesi bu 
şekilde ortaya çıkmıştır. Bu düşünceye 
göre eşyanın tabiatı gereği nüfus, yiyecek 
maddeleri miktarının belirlediği sınırları 
aşmamalıdır. Aksi hâlde nüfus sayısın-
daki artışın bir şekilde engellenmesi ve 
önüne geçilmesi gerekmektedir. Bugün 
kapitalist Batılı ülkelerde yok denilebile-
cek kadar az olan nüfus artışının altında 
yatan sebep de işte budur. Yani onlara 
göre müreffeh bir yaşam için insan nesli-
nin çoğalması tehlikedir. Bu fasit düşünce 
gereği doğan her çocuk milli gelire ortak 

olarak kabul edilir ve hiçbir kapitalist de 
gelirini paylaşmak istemez.

Ayrıca kapitalistlerin insan tanımı ile bu 
düşünceyi bağdaştırmak da yerinde ola-
caktır. Onlara göre insan sınırsız istek ve 
ihtiyaçları olan bir varlıktır. İnsanda sınırsız 
olan bu ihtiyaçlara karşılık doğada var olan 
maddeler ise sınırlıdır. O yüzden ne kadar 
az insan olursa hayat onlar için o kadar 
rahat olacaktır. Kapitalizm insanı o kadar 
bencil yapar ki insanlar dünyaya gelen bir 
çocuğu bile kendi hayatlarının konforu 
için tehlikeli görür hâle gelir. İşte “yaşa-
mak için öldüreceksin” ya da “yaşamak için 
sömüreceksin” zihniyetinin temeli budur!

David Ricardo (1772 - 1823): 
Ricardo, Malthus ile aynı teorileri kul-
lanmış olmasına karşın, ciddi sayılabile-
cek görüş ayrılıkları yaşamıştır. Ricardo, 
siyasi iktisattaki temel sorunun, farklı 
sınıflar arasında bölüşümü düzenleyen 
yasalardan kaynaklandığını ileri sürmüş 
ve Malthus’un zirai üretim teorisini des-
teklemiştir. Ricardo’nun tarıma yüklediği 
bu analitik/çözümleyici üstünlük, onun 
büyümesi ile diğer sektörlerin büyüyece-
ği, dolayısıyla ekonominin de büyüyeceği 
inancından kaynaklanmaktadır. Ricardo, 
“Mukayeseli Avantajlar Teorisi” ile tarım 
ürünleri fiyatlarının ve dolaylı olarak üc-
retin artmasını önlemek için, bu ürün-
lerin daha düşük fiyatlarla üreten ülke-
lerden ithal edilmesi gerektiğini savunu-
yordu. Bir malın başka bir ülkeden daha 
düşük fiyatla ithal edilmesi ile iktisadi 
büyümenin sağlanacağını düşünüyordu.

Malthus’un nüfus yasasına göre; 
insanların üremesi yani nüfus artışı ile 

yiyecek maddesi üretimi arasında sürekli 
bir savaş vardır. Kapitalizmin temelinde 

var olan “insanın sınırsız ihtiyaçlarına 
mukabil mal ve hizmetler sınırlıdır” 

düşüncesi bu şekilde ortaya çıkmıştır.
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John Stuart Mill (1806-1873): 
Mill, klasik iktisadi düşüncedeki amacı-
nı, yeni bir şey ortaya koymaktan daha 
ziyade, Smith’den bu yana gelen düşün-
cenin sağlam bir temele oturtulması ola-
rak belirlemişti. Fakat yaptığı çalışmalar 
ile bu amacın çok daha ötesine geçtiğini 
söyleyebiliriz. Mill, işçileri eğitmek için 
harcanan emek gibi elle tutulamayan, 
yani maddi olmayan emeğin de üretken 
olabileceğini söylemekteydi. Mill, selefle-
rinin aksine belli konularda iktisadi haya-
ta devlet müdahalesi olması gerektiğini 
düşünerek bu konuda klasik düşünceden 
ayrılmaktadır. Ayrıca Mill, sermaye ihra-
catını savunmakta ve borç veren ülkenin, 
borç alan ülkeden düşük maliyetle ham 
madde ve yiyecek kaynaklarını işletmesi 
durumunda daha çok kazanç sağlaya-
cağını düşünmektedir. Aynen günümüz 
dünyasındaki Batılı devletlerin yaptıkları 
gibi… İşte sömürgecilik budur!

Neo-Klasik İktisadi Düşünce

Kapitalist iktisadi teorilerinden 
neo-klasik düşünce, 1870’li yıllardan 
sonra iktisat dünyasına egemen olmuş-
tur. Bu ekolün esas kurucuları birbirin-
den bağımsız olarak hareket eden İngiliz 
Stanley Jevons, Avusturyalı Karl Menger 
ve İsviçreli Leon Walras’tır. Ayrıca dü-
şünceye katkısı olan bir diğer önemli ikti-
satçı İngiliz Alfred Marshall’dır. 

Neo-klasik iktisatçıların iktisadi dü-
şünceye verdiği yön, klasik iktisadi dü-
şüncede olduğu gibi Batı toplumlarının 
iktisadi koşullarındaki değişiklikleriyle ala-
kalıdır. Neo-klasik iktisatçılar dikkatlerini 
piyasaya yöneltmişler, piyasa koşullarında 
üretici ve tüketicilerin verdikleri kararları 
ve onların sonuçlarının analizlerini detaylı 
olarak bilimsel bir metot ile incelemişler-
dir. Çünkü iktisadi bir araştırmanın labo-
ratuvarda yapılan incelemeye benzer bir 
tarzda gerçekleştirilmesi gerektiğini iddia 
etmişlerdir. Akademik iktisat dünyasın-
da klasik iktisadi düşüncenin egemenliği 
1850’li yıllara kadar sürmüştü. Ancak o 
dönemin siyasal ve sosyal koşullarında 
“emek-değer” teorisine dayalı bir ikti-
sadi düşünceyi sürdürmek söz konusu 
olmamıştır. Çünkü “emek-değer” teorisi 

Marks’ın elinde “artı değer” kavramına 
ulaşmış ve böyle bir teorinin uygulana-
bilirliğini ortadan kaldırmıştır. Neo-klasik 
iktisat ise “emek-değer” teorisini “fay-
da-değer” teorisi ile değiştirmiştir.

Keynesyen İktisadi Düşünce

Düşüncenin kendi adıyla anılmasına 
neden olan iktisatçı, John Maynard Key-
nes’tir. Keynes, radikal düşünceleriyle 
ekonomide çığır açan bir İngiliz iktisatçıdır. 

I. ve II. Dünya savaşları sonrasında sa-
nayi ülkelerinin ekonomik durumları çok 
ciddi derecede sarsılmış ve işsizlik rekor 
derecelere ulaşmıştı. 1921 yılında İngil-
tere’de başlayan büyük buhran, 1930’lu 
yıllarda tüm dünyayı etkisi altına almıştı. 
Tüm bu sosyo-ekonomik vakıalar insan-
ları; Marks’ın, kapitalizmin geleceği ile 
ilgili söylediklerini bir kez daha düşünme-
ye itmişti. Bu durumu düzeltmek için dö-
nemin bütün Batılı hükümetleri, devlet-

lerarası ticareti daraltma yoluna giderek 
ülkelerini bu darboğazdan kurtarmaya 
çalışmışlardı. 

İktisat düşüncesini yaşadığı devrin ko-
şulları ile irdeleyen Keynes, 1930’larda ya-
şanan büyük buhranın nedenleri üzerin-
de çalışmış ve klasik düşüncedeki boşluk-
ları tespit ederek, kendi teorisini ortaya 
koymuştur. Keynesyen düşüncenin temel 
prensibi hakkında bilgi vermek gerekirse 
bu düşünce, klasik iktisatçıların insanın 
rasyonel davranacağını varsayarak kur-
guladıkları ekonomik sistemler yerine, 
devletin mali politikaları, kamu harcama-
ları, denge fiyatları, yatırımları, vb. vasıta-
sıyla rol oynadığı ve arz-talep üzerindeki 
esnekliklerin hesaba katıldığı bir iktisadi 
düşüncedir. Bu düşünce içerisinde Key-
nes’in temel iktisadi siyaseti, talep yönlü 
makro-ekonomik politikalardır. O, ağır-
lıklı olarak işsizlik ve toplam üretim gibi 
konuları taleple açıklamaya çalışmıştır. 

İKTİSAT NEDİR? İKTİSADİ DÜŞÜNCELERE DAİR MÜLAHAZALAR NELERDİR?

Mill, sermaye ihracatını savunmakta 
ve borç veren ülkenin, borç alan 

ülkeden düşük maliyetle ham madde 
ve yiyecek kaynaklarını işletmesi 

durumunda daha çok kazanç 
sağlayacağını düşünmektedir.
Aynen günümüz dünyasındaki
Batılı devletlerin yaptıkları gibi…

İşte sömürgecilik budur!
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Kapitalist İktisat Nizamının İfşası ve İslâmi Çözüm 

Monetarizm Düşüncesi

Bu iktisadi düşünce, 1970’li yıllardan 
başlayarak, dünyayı etkileyen 2008 yılın-
daki küresel ekonomik krize kadar ağır-
lığını hissettirdi. Monetarizm/parasalcılık 
olarak bilinen bu düşüncenin fikir babası, 
1976 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü 
kazanan Amerikalı iktisatçı Milton Fried-
man’dır. Friedman, özgürleşmede sınır 
tanımayan kapitalist devletin iktisada 
müdahalesini reddederek daha liberal bir 
ekonomi olması gerektiğini savunmuştur. 
Monetarizme, klasik iktisadi düşüncenin 
tanımladığı miktar teorisinin modern-
leştirilmiş yorumu da diyebiliriz. Çünkü 
getirdiği bu yeni yorumdan dolayı mo-
netarizm, aynı zamanda “Modern Mik-
tar Teorisi” olarak da adlandırılmaktadır. 
Friedman’a göre enflasyonun oluşmasına 
neden olan husus, yanlış uygulanan para 
politikalarıdır. Gerek o dönemin, gerek-
se günümüzün en büyük iktisadi sorunla-
rından birisi olan enflasyonun temel ne-
deni, para arzının hükümetlerce gereksiz 
ve aşırı ölçüde artırılmasıdır.

Monetarizm her ne kadar Keynesyen 
iktisada saldırmışsa da, 2008-2011 eko-
nomik krizinden sonra başta ABD olmak 
üzere birçok Batılı ekonomi tekrar Key-
nesyen iktisada dönüş yapmak zorunda 
kalmıştır. Vakıayı kendisine kaynak yapan 
kapitalistler, vakıada meydana gelen her 
değişime ayak uydurma konusunda ol-
dukça maharetlidirler! Ancak yapılan her 
değişim, köklü ve kalıcı çözümler suna-
mamakta ve kısa bir süre sonra başka bir 
soruna sebep olmaktadır. İşte insanın hü-
küm koymadaki acizliği de budur!

Değer ölçüsünün menfaat olduğu ka-
pitalist ideolojide devlete yön verenler 
para sahipleridir. Burjuvazinin ahlaklı ve 
adaletli davranmasını beklemek ise abesle 
iştigaldir. Çünkü sömürgeciliğin patronu 
olmak veya emperyalizmin başı olmak, in-
sani ve ahlaki değerlerden yoksun olmayı 
gerektirmektedir. Paraya sahip olanlar, hü-
kümetlerde ve mevcut bütün yasal düzen-
lemelerde de tek söz sahibi olmaktadırlar. 
İşte bu hakikati gizlemek için demokrasi 
yalanı ile insanlığı kandırmaktadırlar.

Marksist İktisadi Düşünce

Marksist iktisadi düşünce yani sos-
yalizmin iktisadi çözümleri, kendisinden 
önce uygulanan klasik iktisadi düşünce 
yani kapitalizme karşı reaksiyoner bir dü-
şünce olarak şekillenmiştir.

Karl Marks ve klasik iktisadi düşü-
nürlerden olan Stuart Mill, sanayiciliğin 
filizlenmekte olduğu bir dünyanın iktisa-
di ortamında yaşamışlardır. Sanayileşme 
belli kişileri zenginleştirse de yeni oluşan 
işçi sınıfının üyeleri için kötü hayat koşul-
larının oluşmasına ve onlara layık görü-
len kenar mahallelere itilmelerine sebep 
olmuştur. En temel sağlık sorunlarını bile 
karşılayamayan işçiler, tifo ve kolera gibi 
büyük salgınlar neticesinde çok zor şart-
larda yaşam mücadelesi vermişti. Yani 
kapitalist uygulamalar toplumsal sınıfların 
oluşmasına sebep olmuştu.

Çalışma şartlarının ağırlığı ve ücretle-
rin düşüklüğünden dolayı işçi sınıfının ne-
redeyse işin dışında bir hayatı kalmamış-
tır. Örneğin, 1840’lı yılların fabrikalarında 
günde 14 saatlik çalışma sık rastlanan bir 
şeydi. Avrupa’da sanayi ilerleyip büyü-
dükçe, ücret karşılığı istihdam edilen iş-
çilerin durumu daha vahim bir vaziyete 
bürünmüştü. Bu adaletsizliği gidermek 
ve ortaya çıkan bu yeni iktisadi sorunları 
çözmek için özellikle İngiltere’de bazı ik-
tisatçılar ortaya çıkmıştı. İşte Karl Marks 
da bunlardan biridir.

Marks, tarih ve toplumun doğası hak-
kında bir takım varsayımlarda bulunmuş 
ve bu eksende iktisadi düşünce tarihin-
deki diğer modellerden farklı bir düşün-
ce ortaya koymuştur.  Marks’ın analitik 
düşüncesi iktisadi konular çevresinde 
inşa edilmiş olsa da, sadece iktisadi ko-
nularla da sınırlı değildi. Yani Marks yeni 
bir ideoloji kapsamında değerlendirme-
ler yapmaktaydı ki o ideoloji sosyalizmdi. 

Kapitalizm ile birlikte emek gücü, in-
sanın zanaatçılığından farklılaşarak siste-
min devamlılığını sağlayan ve tamamıyla 
alınıp satılabilen bir araç hâline gelmiştir. 
Sosyalistler emek gücünü satmak zo-
runda olanlara “proletarya”, bu emek 
gücünü satın alan ve genellikle üretim 

teknolojisine sahip olan azınlık zümreye 
de “burjuva” demişlerdir. Yani işçiler ve 
patronlar düzeni böyle oluşmuştur.

Marks’a göre her başarılı endüstrinin 
birim maliyet girdisi ile birim fiyat çıkışı 
arasında fark bulunmaktadır. Bu farklılık 
“artı değer” olarak adlandırılır ve bu artı 
değer kaynağını işçinin ürettiği artı emek-
ten alır. Ortaya çıkan ve bir nevi el ko-
nulan bu artı değer, ona göre kapitalist 
kazancın esas payını oluşturur. Yani bur-
juvanın daha çok kazanabilmesi, işçilerin 
daha çok çalışmasıyla mümkündür. 

Marks’a göre sonunda proletarya, 
üretim araçlarına el koyacak ve herkese 
eşit biçimde dağıtacaktır. Uzlaşma ihti-
mali ise mümkün değildir. Çünkü kapita-
list sistemde bu uzlaşmanın sınıf  farklılığı-
nı ortadan kaldırma şansı yoktur. 

Bilindiği üzere sosyalizm tarihsel ya 
da diyalektik materyalizmi kabul eden 
maddecilik fikri üzerine kuruludur. Marks 
da kendi iktisadi görüşlerini bu ideoloji-
nin esasları üzerine kurmuştur. Ona göre 
her şey, maddenin tekâmülü neticesinde 
oluşmuş ve bu tekâmül her zaman olum-
lu yönde seyretmiştir. Marks’ın “Sosyal 
Gelişme Kuramı” diye isimlendirdiği şey, 
yaşadığı toplumda mutlu olmayan ama 
sayıca çok olan proletaryanın, hayatla-
rından memnun olan ve refah içerisinde 
yaşayan burjuvaya karşı üstün gelmesidir. 

Sosyalistler halk arasında fiilî eşitlik 
kurmak isterken, bunun gerçekleşmesini 
ferdî mülkiyeti yasaklamakta bulmuşlar-
dı. Ayrıca üretimin ve dağıtımın toplum-
sal vasıtalarla düzenlenmesi gerektiğini 
de savunmuşlardır. Bu esasi konularda 
sosyalistler arasındaki görüş ayrılığından 
dolayı zirai (toprak), sermaye, komü-
nizm, devlet sosyalizmi adı altında dört 
farklı model oluşmuştur.

Komünizmin eşitlik anlayışı, ortak 
üretim ve ortak tüketim gibi çok basit 
bir ifadeyle anlatılabilir. Yani onların gö-
rüşüne göre eşitlik, her ferdin üretim 
vasıtalarından diğerleri gibi sahiplenip 
faydalanması ile mümkündür. Bu eşitliği 
sağlayabilmek için ise kişilere ferdî mülki-
yet hakkı tanınmaz. 
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Ferdî mülkiyet hakkının tamamen yok 
sayılmasında olduğu gibi, Sermaye ve 
ziraat sosyalizminin pratiğinde görülen 
mülkiyetin tamamının değil de sadece 
“toprak” ve “sermaye” olarak nitelen-
dirilen eşyaların ferdî mülkiyetten sayıl-
maması fikri de hatalıdır. Bu türden bir 
anlayış insanın faaliyetlerini sınırlandırıp, 
çabalarını boşa çıkartır ve üretimi düşü-
rür. Yani insan elde ettiğinden daha fazla-
sına ulaşamayacaksa, o noktada durur ve 
kendisini sabitler. Bu da onun verimliliğini 
düşüreceği gibi, gerilemesine bile sebep 
olabilecektir.

Devlet sosyalizmi ise sosyalizmin et-
kisinde kalmış olan bazı devletlerin ik-
tisadi konularda sosyalist uygulamaları 
kabul etmesiyle oluşur. Özellikle 1930’lu 
yıllardan sonra dünyadaki birçok devletin 
izlediği politikalar böyledir.

Sosyalizmin en büyük yanlışlığı, insa-
nın yaratılışında olan içgüdüleri yok say-
masıdır. Dolayısıyla insan fıtratına aykırı 
olduğu için de çok fazla bir yaşam süre-
medi ve kendi kendine yıkılıp gitti. Bu ka-
dar kısa bir süre yaşam sürmesi ise uygu-
ladıkları ceberut ve baskıcı politikalardan 
dolayıdır. Örneğin Sovyetlerde sadece 
Lenin ve Stalin dönemlerinde yaklaşık 
olarak 60 milyon insan sosyalist düzene 
aykırı davrandığı ve devrime karşı olduğu 
gerekçesiyle katledilmiştir. 

İslâm’ın İktisat Nizamı

Buraya kadar incelediğimiz iktisadi dü-
şünceleri ortaya çıkaran tüm iktisatçıların 
ortak özelliği, yaşadıkları dönemin fikrî, 
siyasi, toplumsal ve iktisadi koşullarından 
etkilenmeleridir. Yani hepsi de vakıa üze-
rinde düşünmüşler, düşüncelerini vakıa 
ile sınırlandırmışlar ve vakıanın değişme-
siyle de düşüncelerini değiştirmişlerdir. 
Böyle olunca vakıa değişmemiş sadece 
çeşitlilik arz etmiştir. Bu iktisatçıların top-
lumun refahı ve sağlam bir ekonomi için 
ortaya koymuş oldukları iktisadi düşün-
celerin ortalama ömrü 20-30 sene ol-
muştur. Hiçbiri de iktisada yönelik köklü 
çözümler üretememişlerdir.

Bu iktisatçıların köklü ve doğru çö-
zümlere ulaşmaları zaten imkânsızdır. 

Çünkü düşüncelerini üzerine bina ettikleri 
akideleri bozuk olduğu için kendisi bozuk 
olan her ana fikrin ürettiği tali fikirler de 
bozuk olmaya mahkûmdur. Dolayısıyla 
kapitalist iktisatçıların akıbetleri tabii bir 
sonuçtur. Zira onlar da diğer kapitalist 
düşünürler gibi rasyonellik gereği aklı nasıl 
ve nerede kullanacaklarını, yani aklın rolü-
nü doğru tespit edememişlerdir. Batılılar 
akıllarını, yaratıcıyı bulmada ve bulduktan 
sonra da yaratıcının emir ve yasaklarını 
idrak etmede hakem olarak kullanmadı-
lar. Yaratıcıya ve hayatı düzenlemek için 
gönderdiği emirlere teslim olmayarak 
akıllarını, hüküm koymada kullandılar ve 
böylece kendilerini ilah edindiler. Oy-
saki Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللِّه ُحْكًم لَِّقْوٍم يُوِقُنوَن

“Yakinen inanan bir kavim için 
Allah’tan daha güzel hüküm sahibi 
kim olabilir?” [Maide Suresi 50]

Şüphesiz en zeki olan insanın aklından 
çıkan fikirler ile insanın dünya ve ahirette 
huzurlu yaşayabilmesi için yaratıcı tara-
fından konulan hükümler, kıyas bile kabul 
etmez. Dolayısıyla sınırlı, aciz ve muhtaç 
olan insan aklından çıkan çelişkili, ihtilaflı, 
göreceli ve kolayca değişebilen fikirlerin 
hayata hâkim olması büyük bir hatadır. 
Görülmektedir ki bugünkü iktisadi so-
runlarla birlikte dünyadaki tüm sorunla-
rın kaynağı kapitalizmdir. Çünkü o hem 
akla, hem de insan fıtratına uygun değildir.

İslâm, insanın müreffeh ve huzurlu bir 
yaşam sürmesi için hayatın her alanı ile 

alakalı düşünceler ihdas ettiği gibi, iktisat-
la alakalı da düşünceler belirlemiştir. Bu 
düşünceler 14 asır boyunca İslâm Dev-
leti tarafından uygulanan ve yaşadıkları 
dönemde Müslümanları refah ve huzura 
ulaştıran İslâm’ın iktisat nizamıdır.

İslâm’ın iktisat nizamı, küresel ekono-
mik krizlerin, parayla para kazanan finans 
sektörünün, borsa sarsıntılarının, haksız 
kazancın, enflasyonun ve devalüasyonun 
olamayacağı bir nizamdır. O, dünyayı ka-
pitalizmin içine soktuğu bu dar boğazdan 
kurtaracak tek unsurdur. Kâğıt para sis-
temi yerine altın ve gümüşe dayalı para 
sistemi ile birlikte paranın yalnızca zen-
ginler arasında dolaşan bir meta olmasını 
engelleyen İslâm iktisat nizamı, hâkim ol-
duğunda kurtuluşun tek adresi olacaktır!

İslâm’ın iktisat nizamı, muhtaçların gö-
zetildiği, sadece ihtiyaç duyulan hâllerle sı-
nırlı olmak üzere verginin sadece zenginler-
den alındığı, petrol ve maden gibi kıymetle-
rin kamuya ait olduğu, aralarında uçurum-
lar bulunan sosyal sınıfların bulunmadığı, 
fakirlerin zekât mekanizmasıyla unutul-
madığı, gelirin adil bir şekilde dağıtıldığı, 
karaborsacılığın yasaklandığı, tebaanın ve 
diğer hakların sömürülmediği tek nizamdır. 

Yine, İslâm’ın fetih anlayışı Allah’ın 
nurunu yeryüzüne yaymak, adalet ile 
yönetmek ve İslâm’ın sağladığı huzur ve 
refahı tüm dünyaya taşımak üzerine ku-
ruludur. Batılı kapitalistlerin yaptıkları gibi 
sömürgecilik üzerine değil!

İslâm’ın iktisat nizamı, küresel 
ekonomik krizlerin, parayla para 

kazanan finans sektörünün, borsa 
sarsıntılarının, haksız kazancın, 

enflasyonun ve devalüasyonun 
olamayacağı bir nizamdır.
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Kâfir Batı’nın 200 yıldan uzun bir 
zamanda hedeflediği en önem-
li mesele, İslâm ümmetinin bir 

daha eski gücüne, azametine kavuşma-
masıdır. Bu çok yönlü bir hedeftir elbet-
te. Sadece Müslümanların kalkanı olan 
Hilâfet’in yok edilmesi yeterli olmamıştır. 
Önemli olan Hilâfet’in bir daha kurula-
mamasını sağlamaktır. Bunun için kâfir 
Batı hangi şartlar gerekli ise o şartları 
yürürlükte kılmak için sayısız üslup ve ve-
sileler benimsemiş ve İslâm beldelerinde 
ajan/uşak yöneticileri de bu şartların 
bekçisi yapmıştır. Sadece en başta bulu-
nan ve gücü elinde bulunduran liderlere 
dayanmamıştır. Bilakis bilcümle yönetim 
kademesinde bulunan bürokrasi, silahlı 
kuvvetleri, emniyet, yargı ve medya ol-
mak üzere resmî ya da gayri resmî kuv-

vetlere paylaştırmıştır ki; bunu da, siya-
si olarak kıblesini Batı’ya dönmüş olan 
beldelere modern çağın gereği olarak, 
yutturmuştur. Böylece yönetime, pazar-
ladıkları demokratik yönteme kim talip 
olursa olsun, “kuvvetler ayrılığı” bilmecesi 
ile meşgul olsun ve halkı da bununla oya-
layabilsin, uygulamaya konulan hüküm-
lerde tek başına sorumlu olmasın. 

Her ne kadar son dönemde fiilen ve 
yasal olarak başkanlık sistemine geçilmiş 
ya da ülkemizde yaşananlardan, öncelikli 
olarak cumhurbaşkanı sorumlu duruma 
gelmiş olsa da, fiiliyatta görülen yetki-
si geniş olmasına rağmen cumhurbaş-
kanı, yönetim kademesinde tamamıyla 
tek elden hakim olamamakta, yönetimi, 
“FETÖ”den sonra farklı fraksiyonlardaki 

çevrelerle, ilk iktidara geldiğinde “bürok-
ratik oligarşi” olarak tanımladığı çevre-
lerle? paylaşmak ve bu çevreleri halkın 
alenen bilemediği çıkar birliği yoluyla bı-
çak-sırtı bir dengeyle yönetmek? zorun-
dadır. Halkın karşısında “Ala külli şey’in 
kadir” veya “la yus’el” edasıyla çıksa da, 
bu halkı demokratik olarak “seçimlerin 
işe yaradığı”, istediklerinde demokratik 
yoldan “kudretli bir başkan”a sahip olu-
nabildiği safsatasına inandırabilmek ve 
bu sanal gerçeklikle sistemin devamının 
teminatı olmaya, kendi deyimiyle “para-
toner” işlevini icra etmektedir. Ta ki halk 
sisteme “güvenini?” kaybetmesin “böyle 
gelmiş böyle gitsin”. Zira halkın sisteme 
güveninin kaybetmesi ve başka bir fikir 
veya yönetim anlayışına yönelmesi ki; 
hele Müslüman halkın nefislerinde hara-
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reti hâlen yok edilememiş İslâm akidesi-
ne ek olarak, dünya hayatıyla, toplumsal 
hayat ve yönetim ile ilişkisini yeniden 
tesis edeceği bir bakışa kavuştuğunda 
büyük bir uyanışı beraberinde getirebi-
lecek güçte olması en büyük tehdittir. 
Çünkü, İslâm’ın Allah’tan gelen ve hayatı 
tanzim eden bir hayat nizamı olduğunun 
yeniden zihinlerde tasavvur edilerek, bu 
hayat nizamına uygun bir yaşamın tesis 
edilmesinin gerekliliğinin idrak edilmesi 
ve bu hayat ile hayatın sonrası arasın-
daki ilişkinin yeniden idrak edilerek, bu 
hayatın yegane gayesinin âlemlerin Rabbi 
olan Allah’ın razı edilmesi ve bu uğurda 
her ne feda edilmesi gerekiyorsa feda 
edilmesinin vacip olduğunun anlaşılması, 
dolayısıyla İslâm’ın hayata hakim kılınma-
sının bir ölüm-kalım davası olarak idrak 
edilmesi demek olacaktır. İşte bu idrak-
ten sonra geçmişte olduğu gibi Müslü-
manlar yeniden izzetli bir duruşa kavuşa-
cak, dünya sevgisi ve ölüm korkusundan 
arınmış bir şekilde esaret zincirlerinden, 
kâfirlerin tasallutundan ve bu tasallutun 
bekçisi olan zalim ve hain yöneticilerden 
gerçek anlamda kurtulmuş olacaktır. 

Bu 200 yıldan fazla bir zamandır ku-
rulan tuzakların, zihinleri bulanıklaştır-
ma operasyonlarının, Allah’ın Rasulü’ne 
vahiyle inzal edip, Rasulü’nün örnekliği 
ve rehberliğinde tüm insanlığı karanlık-
lardan aydınlığa kavuşturacak bir hayat 
nizamı olan İslâm yerine, kâfir Batılıların 
sınırlandırıp, razı olduğu; etkisi camii ve 
mescitlerin dışına çıkmayan bıktırıcı, ha-
yatta geçerliliği olmayan ve sadece Allah 
ile kul arasında ibadetlerden ibaret olan 
din anlayışının yok olması demek olacak-
tır. Hâlbuki kâfir Batı’nın üzerimizdeki 
ekonomik, siyasi, askerî ve kültürel bo-
yunduruğunun teminatı ve kapitalizmin 
temel inancı olan “dinin hayattan ayırıl-
ması” esasının yıkılması demek olacaktır. 
Bunu da bildiklerinden “prof.” unvanıyla 
türetilmiş, akademisyen kılıklı, Allah’ın 
dinini geçici dünya metaı için satan veya 
satmaya hazır, bağımsızmış gibi görünen 
nice “alimcik”ler eliyle, İslâm’ı kapitalist 
bakış açısıyla barıştırmaya, uzlaştırma-
ya ya da tamamen kapitalist ideolojiden 
kaynaklı fikirlerin İslâm’danmış gibi gös-

terilmesi yoluyla Müslüman halkın bilin-
ci bulandırılmaya devam ediliyor. Bu da 
yeterli görülmeyip, salih ulemanın hayatı 
tanzim eden İslâmi hükümleri istinbat 
ettiği şer’î kaynaklar hakkında şüphe 
oluşturma yönünde beyhude çabalar 
da sürdürülüyor elbette. Şer’î istinbat 
usulünü “geleneksel” diye niteleyip kü-
çümseyerek, Batı kültürü ile zehirlenmiş, 
afyonlanmış, argoca “güzel olmuş kafa”-
larla, hükümleri anlamak yerine “modern 
çağa uyum” adı altında yine Batı düşün-
cesi ile uzlaştırmak amacıyla, nasslar ye-
rine akılları hakem kılma yolunu tutarak, 
şer’î usulü takip etmiş/eden alimleri 
de, “kendileri gibi akıl yürüttükleri?” ve 
istinbat ettikleri hükümleri akıldan or-
taya atılmış şahsi görüş gibi göstererek, 
hayata ilişkin şer’î usul yoluyla benim-
senmiş hükümlerin, Allah ile olan ilişki-
sini koparmaya çalışarak, “dini hayattan 
ayırma” düşüncesine hizmet ediyorlar. 

O hâlde, önce meselenin temelin-
den işe başlamak gerekir. Esasi fikir, dini 
hayattan ayırma düşüncesi olursa; İslâm 
ümmeti için kâfirlerin boyunduruğundan 

ya da kâfirlerin başımıza bekçi olarak dik-
tiği zalim ve hain yöneticilerden kurtulup, 
izzetli bir gelecek inşa edemeyiz. Ancak 
esasi fikir, İslâm olursa, hem Allah’ın razı 
olduğu hem de müreffeh ve izzetli bir 
dünya hayatı ve ahireti de kapsayan onur-
lu bir gelecek inşa etmemiz mümkündür. 
İslâm’ın esasi fikir olması demek, hayatın 
her alanına ilişkin (iç siyaset, dış siyaset, 
yargı, iktisat siyaseti ve mali sistem, med-
ya siyaseti, eğitim-öğretim siyaseti, sağlık 
siyaseti gibi toplumsal hayatı ilgilendiren 
tüm düzenlemeler) İslâm akidesinden 
fışkıran çözümleri birer şer’î hüküm ola-
rak uygulayacak olan Râşidî Hilâfet’in va-
cip oluşunu akıllara getirmelidir.

Konumuz gereği İslâm’ın mali sistemi 
nasıl düzenlediğini birkaç başlık altında 
inceleyebilmek ve mevcut mali sistemin 
nasıl tek alternatifi olduğunu gözler önü-
ne serebilmek için uluslararası boyutta 
mevcut mali sistemin yapısının incelen-
mesi gerekmektedir. 

ABD’de yürütülen ve sonucu açıkla-
nan, Türkiye’deki adıyla Rıza Sarraf  dava-

SÖMÜRÜYE DAYALI KÜRESEL MALİ SİSTEMİN TEK ALTERNATİFİ İSLÂM’IN EŞSİZ MALİ SİSTEMİDİR



14 Köklü Değişim

Kapitalist İktisat Nizamının İfşası ve İslâmi Çözüm 

sında da sık sık TV ekranlarında tartışılan, 
ABD’nin Halk Bankası’na ya da davada 
ismi zikredilen başka bankalara miktarını 
bilmesek de, keseceği cezanın olası so-
nuçları ile dünyada yerleşik finansal siste-
min ana hatlarının daha net anlaşılmasına 
vesile oldu. Uluslararası işleyiş idrak edil-
diği vakit kamu bankalarını kullanarak ka-
salarını dolduran yöneticilerin mihnetini, 
yükünü halkın üstlenmek zorunda kaldığı 
acı sonuçları da anlaşılacak ve başımıza 
bekçi olarak Batılıların diktiğini ifade et-
tiğim yöneticilerin neyin bekçiliğini yap-
tığını, uluslararası finansal sistemin yerel 
yöneticileri oldukları daha net anlaşıla-
caktır. Böylece umulur ki bu kirli yönetim 
anlayışından kurtulmak için yeni bir ara-
yış başlar ve köklü bir değişiklik talepleri 
yükselir ve bu tercih İslâm’ın hayat nizamı 
olduğu kanaati ile birleştiğinde ve hayat-
larının yalnızca İslâm için olması gerektiği 
anlaşıldığında, tüm korku duvarları yıkılır, 
canların ve malların heder olması pahası-
na İslâm davasına sahip çıkılır ve böylece 
salih bir metotla Rasulullah’ın metoduna 
uyulduğunda Allah’ın yardımı yetişir.

Öncelikle ABD’nin, yöneticilerin hal-
ka ödettiği cezaları nasıl kesebildiğine ba-
kalım; bunun için de, dünya finans piya-
salarının işleyişi ve bu piyasalar üzerinde 
ABD’nin nasıl hükümran olduğuna göz 
atalım:

1- Dünyada ticaretin çoğunluğu do-
lar üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla ABD 
doların kaderini belirleyen bir ülke ola-
rak dünya ticaretine yön verir konum-
dadır. Uluslararası finans piyasalarında 
dolaşımda olan (800 trilyon dolar) para-
nın 2/3’sine yani %66’sına hükmediyor. 
Finans piyasalarında ve fiilî uluslararası 
ticaret üzerinde doların hâkimiyeti bu-
lunuyor. Ayrıca burada uluslararası ban-
kacılık sisteminin temel taşı olan, SWİFT 
ve LİBOR sisteminden de söz etmek ge-
rekiyor. Bunu uluslararası bankacılık sis-
temi başlığı ile ilerleyen maddeler içinde 
ele alacağız.

2- Uluslararası derecelendirme ku-
ruluşlarından Moody’s, S&P ve Fitch 
gibi kuruluşları elinin altında bir silah gibi 
kullanabiliyor olması ile ABD, istediği ül-

keyi bu kuruluşlar vasıtasıyla notunu in-
direrek cezalandırıp, notunu yükselterek 
mükâfatlandırabilmektedir. Ülkenin notu 
düştüğünde ülkeye yabancı sermaye giri-
şi azalmakta ve finans zorluğu çektirerek, 
o ülkenin para birimi üzerinde finansal 
piyasalarında faiz oranları üzerinde ciddi 
etkiler oluşturabiliyor notunu yükselte-
rek, yabancı sermaye akışını teşvik ede-
bilmektedir. Nobel ödüllü bir Amerikan 
ekonomisti olan Stiglitz’in bir sözü var. 
Şöyle diyor: “ABD isterse bir ülkeyi bomba 
atarak yani savaşa girerek veya kredi notu-
nu düşürerek hırpalayabilir.” 

3- 1977 yılında ABD Kongresi’nden 
geçen bir yasa yürürlüğe konuldu. “Acil 
Ekonomik Önlem Yasası” adı verilen bu 
yasa, ABD başkanına dış dünyadan gele-
bilecek en küçük bir tehdit durumunda 
ticareti düzenleme yani ambargo koyma 
konusunda sınırsız yetkiler vermiştir. Bu 
yasa 1979 yılında ilk olarak İran’a karşı 
uygulandı. Sözde devrime karşı uygulandı 
ve İran halkının ABD karşıtlığı üzerinden 
devrime(!) tabi olması sağlandı. 1995 
yılında yine İran’a karşı bu yasa kullanıl-
dı. İran’ın dünyadaki finansal piyasalara 
entegrasyonunu ortadan kaldırdığı gö-
rüntüsü veren ve Avrupa Birliği’ne, şart-
larını ABD’nin belirlediği İran’la yapılan 

uranyum anlaşmasını kabul ettirmek için 
İran’ın nükleer silah üreteceği yaygara-
sını kopararak ve İran’a alenen uygula-
dığı yaptırımları AB’nin de uygulaması 
için onu zorladı. O da bu ambargoya 
dahil oldu. AB, İran Merkez Bankası’nın 
İran’daki finansal kuruluşların varlıklarına 
el koyuldu ya da donduruldu. 2012 yılın-
da ABD’nin devreye soktuğu ambargo 
uygulamalarını Avrupa Birliği, kendine 
yasal mevzuat hâline getirdi. İran’a yöne-
lik asıl yaptırımları ise 2011 yılında baş-
ladı. İran’lı şirketlerin ve bankacılık siste-
minin finansal sistemden tamamen izole 
edildiğini görmeye başladık.

Bu yaptırımları uygulamayan Avrupalı 
büyük bankalara tabloda da verildiği gibi, 
yüklü meblağlarda cezalar verildi. Böyle-
ce AB’nin İran’la ticari ilişkilerini kontrol 
eder hâle geldi. Öte yandan arka planda 
Türkiye ve Rıza Sarraf  yoluyla İran’a do-
laylı yoldan ticari ilişkilerin nasıl organize 
edildiğini ve gayri resmî para trafiğinin 
nasıl işlediğini, ABD’nin nereye kadar 
buna göz yumduğunu ve hangi noktada 
dur dediğini de görmüş olduk. 

4- Yukarıda zikredilen yasa ile ABD 
başkanına verilen sınırsız ambargo veya 
yaptırım yetkisi, aynı zamanda ABD Ha-

Uluslararası işleyiş idrak edildiği 
vakit kamu bankalarını kullanarak 
kasalarını dolduran yöneticilerin 

mihnetini, yükünü halkın üstlenmek 
zorunda kaldığı acı sonuçları da

anlaşılacak ve başımıza bekçi 
olarak Batılıların diktiğini ifade 

ettiğim yöneticilerin neyin 
bekçiliğini yaptığını, uluslararası 

finansal sistemin yerel yöneticileri 
oldukları daha net anlaşılacaktır. 
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zine Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan 
OFAC (Yabancı Varlıkları Kontrol Ofi-
si)’a da verilmiştir. Uluslararası bağlam-
da ABD’nin uyguladığı yaptırımları takip 
eden ve yaptırımların delinmesi duru-
munda cezaları veren kurum, bu kurum-
dur. ABD bu kurum vasıtasıyla, tabloda 
da görüleceği üzere, dünya çapında “ya-
sal” olarak haraç kesebilmektedir.

5- BM, NATO, WTO, IMF ve Dünya 
Bankası gibi uluslararası planda kabul et-
tirdiği bu kuruluşları hükümranlığı için bir 
araç olarak kullanabilmektedir.

Tekrar İran’a uygulanan ambargolar 
üzerinden meseleyi ele alacak olursak; 
ambargoları iki farklı kategoride değer-
lendirmek gerekiyor. Bunların bir kısmı 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üze-
rinden uygulamaya sokulan ambargolar, 
bir kısmı da Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi dışında (OFAC) uygulanan am-
bargolardır. Temmuz 2006’da Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi İran’a; uran-
yum zenginleştirme programını askıya 
almasını, aksi hâlde ambargoların baş-
layacağını iletti. İran rolü gereği işbirliği 
yapmamayı tercih etti. Aralık 2006’da 
ambargo devreye sokuldu. İlk ambar-
gonun özelliği, nükleer silah yapımında 
kullanılabilecek her türlü malzemenin, 
teknolojinin transferine engel olan bir 
ambargoydu. Birleşmiş Milletler orada 
da durmadı; 2007-2008 ve 2010 yılında 
bu ambargoların kapsamını genişletti. 
Bu faaliyetler ile ilişkili kişilerin İran dı-
şındaki mali varlıklarına el koydu. İran’ın 
en önemli gelir kaynağı olan doğalgaz ve 
petrol faaliyetlerine, denizcilik sektörün-
deki sigortalama faaliyetlerine, bankacılık 
faaliyetlerine de ambargolar konuldu.

6- Uluslararası bankacılık sistemi; 
uluslararası finansal piyasalarda elektro-
nik transfer sistemi olarak bilinen SWIFT 
mekanizmasından söz edecek olursak, 
örneğin, yurtiçi para transferlerinde, EFT 
ya da havale mekanizması kullanılıyor. 
Ancak, yurt dışı para transferleri, SWIFT 
mekanizması üzerinden yapılmaktadır. 
Yine İran’a uygulanan ambargolar üze-
rinden değerlendirirsek; Avrupa Birliği 
2012 yılında, ABD’nin uygulamalarını 

birebir alarak, İran bankalarını SWIFT 
mekanizmasının dışına attı. Artık sade-
ce İranlı kurumlar değil, İran’la iş yapan 
şirketlere bile, AB de ambargo koydu. 
İran’la herhangi bir bankacılık sistemi faa-
liyeti içerisine girmek, ambargo altındaki 
şirketlerle ticari faaliyetler yapmak, tüm 
bunlar ambargo kapsamında kabul edilip, 
ihlal olarak kabul görmeye başladı. Bu 
ambargo kapsamında kişiler de, kurum-
lar da bulunuyor. Ambargolar ihlal edi-
lirse, yukarıda bahsettiğimiz gibi, OFAC 
aracılığıyla, “terör faaliyeti” bağlantılı ol-
sun, uyuşturucu ile ilgili olsun, ABD’nin 
koymuş olduğu ambargolarla ilgili olsun, 
İran olsun, Sudan olsun, Küba olsun, am-
bargo seçeneğine muhatap tüm ülkeleri 
kuşatan geniş yetkilerle, en küçük bir ih-
lal görüldüğünde, ilgili finansal kuruluşla-
ra, çok ağır güven bunalımı oluşturacak 
ölçüde, büyük cezalar vererek aslında 
ABD, uluslararası bankacılık faaliyetlerini 
de kontrolü altında tutmaktadır. Banka-
cılık sistemi üzerindeki ABD egemenliği-
nin bir diğer göstergesi; LİBOR sistemi-
dir. LİBOR; Bankaların birbirlerine borç 
verirken istedikleri, borç karşılığında, 
ödediği faiz oranı yani bankalar arası 
piyasadaki faiz oranıdır. Sade vatanda-

şı ilgilendiren yönü ise finansal piyasada 
uygulanan diğer bütün faizler (mortgage 
kredileri, araç kredileri, ihtiyaç kredileri 
vs.), LIBOR’a bağlı olmasıdır. Herhangi 
bir ihtiyaç kredisi temin edilmek istendi-
ğinde kredi faizleri, LIBOR faizine bakı-
larak şekillendirilmektedir. Dolayısıyla siz 
LIBOR’u değiştirdiğiniz zaman, aslında 
800 trilyon dolarlık finansal piyasaların 
tamamını etkileyebilmiş oluyorsunuz. 
Bir dönem bankalar, kendileri zor du-
rumda oldukları için, açıkladıkları bir LI-
BOR’u olduğundan daha düşük verdiler. 
Bunun sonucunda, finansal piyasalarda 
faiz oranları olması gerekenden(!) ya da 
gerçek oranından, daha düşük fiyatlandı. 
Bu konuda çok ciddi bir manipülasyon 
söz konusu idi. Bu yine üzerinde durdu-
ğumuz OFAC (bu manipülasyon, o dö-
nem, ABD’nin çıkarlarına aykırı olduğu 
için) kuruluşu tarafından birçok bankaya 
bu konuda cezalar yağdı.

Küresel mali sistemin yapısının C. 
Başkanı Erdoğan’ın sürekli tekrarladığı ve 
sürekli alkışlanan “Dünya 5’ten büyüktür” 
sözünün incelediğimiz başlıklar bağla-
mında bir gerçekliği yoktur. Birkaç başlık 
altında inceleyeceğimiz İslâm’ın mali sis-
temi ele alışı ve bakış açısı, İslâm’ı, küre-
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sel politikalarıyla kâmilen tatbik edecek 
Râşidî Hilâfet’in ikame ederek gerçekleş-
mesi mümkündür.

1- Evvela Râşidî Hilâfet küresel mali 
sisteme hâkim olan doları tahtından indi-
rip, altın-gümüş para sistemini tüm ticari 
işlemlerde geçerli kılacaktır. Bu sistem tam 
bir istikrar ortamı oluşturacaktır. Şöyle ki:

a- Seçilen kıymetli bir maden yani altın, 
ister bir para birimi olsun isterse olmasın, 
aslî (kendine has) bir kıymete sahiptir. 
İnsanlar, ziynet ve diğer benzer ihtiyaç-
ları için onu talep ederler. Bu demektir 
ki, para birimi bugün söz konusu olduğu 
gibi, ait olduğu ve belirli bir ekonomide 
güven duyulan, belirli bir devletin ekono-
misinin hizmetinde olmayacaktır. Bunun 
sebebi, onun aslî bir kıymete haiz olma-
sıdır. Ne var ki bu, devlet ekonomisinde 

kendisine duyulan güvenden başka hiçbir 
aslî kıymete sahip olmayan bugünkü para 
birimlerine muhaliftir. Çok iyi bilinmek-
tedir ki devletlerin ekonomileri; öde-
meler dengesine, ihracatlara, masraflara 
ve ithalatlara tâbidir. Buna ilaveten bazı 
durumlarda siyasi kuvvetin de bir etkisi 
vardır. Bu konuların hiçbiri sabit değildir. 
Eğer para birimi, devletlerin dalgalanma-
larından bağımsız olarak sabit bir kıyme-
te haiz olursa, işte bu istikrar kazandırır.

b- Devletlerin para biriminin değişim 
oranına (kuruna) istikrar kazandıran işte 
budur! Zira o, bunun garantisi olan altı-
na endekslenmiştir. Bu ise para biriminin 
değerini istikrarlı kılmaya yol açmakta 
ve devlet ekonomilerinin kuvvetindeki 
farklılıklara göre dalgalanma gösterme-
yecektir. Bunun sebebi; değişim, her bir 
devletin para biriminde garanti altında 

tuttuğu miktara göre, (ister bizatihi altın 
arasında olsun isterse altını temsil eden 
kâğıt paralar arasında olsun) altın paralar 
arasında olmasıdır.

c- Mahallî (yerel) ve devletlerarası 
para birimi tektir. Dolayısıyla insanlar 
ülke içinde ve dışında aynı birim ile tica-
ret yaparlar ve bu, mahallî muamelelerin 
(işlemlerin) mahallî para birimi ile ve ül-
kelerin dışında diğer sağlam dövizler ile 
yapıldığı üzere bugün gördüğümüz gibi 
değildir. Mahallî ve yabancı para birimi, 
tüm işlemler için aynıdır. İşte böylece bu, 
para birimine istikrar kazandırır.

Buna ilaveten, altın ve gümüş sistemi 
kullanıldığında, tüm muameleler için ma-
denî para biriminin mümkün kılınması ile 
daha büyük bir boyut ortaya çıkacaktır. 
Çünkü tek bir kıymetli maden yerine iki 
tane vardır. Bu ise fiyat istikrarının ileride 
yükselmesi suretiyle, piyasaya arz edi-
len madenî para biriminin tekelleşmesi 
korkusunu kaldıracaktır. Tek bir madenî 
para birimi kullanıldığında fiyat istikrarı 
tamamen sağlanabilir, velâkin iki kıymetli 
maden (altın-gümüş) sistemi kullanıldı-
ğında istikrar daha da fazla olacaktır.

d- Altın ve gümüşün çıkarılmasını biz-
zat devlet üstlenecektir. Çünkü şer’î para 
ona dayalıdır ve yeraltındaki madenler 
kamu mülkiyetindendir. Devlet, altını na-
kit para ve tüketim ihtiyacına göre çıka-
rır. Şer’î hükümler, aşağıdaki faktörlerin 
uygulanmasıyla fiyat dengesi sağlanarak, 
enflasyon ortadan kaldıracaktır.

Râşidî Hilâfet küresel mali sisteme 
hâkim olan doları tahtından indirip, 

altın-gümüş para sistemini tüm 
ticari işlemlerde geçerli kılacaktır. 
Bu sistem tam bir istikrar ortamı 

oluşturacaktır.
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-Para, altın ve gümüştür. Fiyatlandır-
ma yasaktır. Devletin herhangi bir vilaye-
tinde fiyatlar yükselirse, işlerin güdülmesi 
babından devlet, başka vilayetlerden mal 
getirir, piyasaya arz eder. Böylece fiyatlar, 
normale geri döner. Stokçuluk haramdır. 
Devletin para basma ihtiyacı zarurete 
göredir.

-Tüm bu faktörler otomatik olarak 
altın ve gümüş çıkarma işlemini düzenler. 
Enflasyon olmaz. Çünkü altın ve gümüşe 
dayalı para sistemi, fiyatlardaki dalgalan-
mayı yok eder. 

-Ayrıca İslâmi beldeler, tek bayrak ve 
tek devlet altında Râşidî Hilâfet yoluyla 
bir araya getirildiğinde, sömürgeci güçle-
rin ihtiyaç duyduğu tüm yeraltı ve yerüs-
tü zenginlikler Müslümanların eli altında 
olacaktır. İslâm beldeleri petrol ve do-
ğalgaz gibi diğer devletlerin ihtiyacı olan 
mallara da sahiptir. Yine İslâmi beldeler, 
bol miktarda altın ve gümüş madenleri 
barındırmaktadır. Dolayısıyla Allah Su-
bhânehu ve Teâlâ bazı İslâmi beldelere 
bol miktarda zenginlik bahşetmiştir. Dev-

let bu kaynakları dünyaya altın, gümüş 
ya da takas yoluyla satar. Bu devletlerin 
merkez bankalarında para rezervlerimiz 
olacaktır. Bunlar ticari mallarla geri alı-
nacaktır. Sonra beldelerimiz (toplamda 
ülkemiz) temel mallar açısından kendi 
kendine yeterliliğe sahiptir. Boykot etse-
ler dahi, bizi etkilemez. Hatta boykotları 
daha çok kendilerini etkiler. Aynı şekilde 
bankalarımızda da euro, dolar ve ster-
lin olacaktır. Takas veya benzeri yollarla 
bunlar kullanılacaktır.

Sömürgeci kâfir devletler (Dar’ul 
Harp) yani harp hâlinde olduğumuz dev-
letler olduğundan onları güçlü kılacak 
herhangi bir stratejik hammaddenin on-
ların eline geçmesine mani olunacaktır. 
Anlaşmalı olan devletlerle de tüm ticari 
faaliyetler altın karşılığında gerçekleşti-
rilecektir. Böylelikle doların hâkimiyeti 
yeryüzünden silinecektir. 

2- Devletlerarası toplum fikrine sa-
vaş açılarak devletlerle ikili anlaşmalar ve 
devletlerarası örf  fikri geçerli kılınacak ve 
böylelikle, BM ve NATO gibi kuruluşla-

rın kıymet-i harbiyesi kalmayacaktır. İkili 
anlaşmalar devletlerarasındaki ticari fa-
aliyetlerin de içeriğini farklılaştıracak ve 
sadece İslâmi beldeler değil, sömürü al-
tındaki başka devletler de devletlerarası 
toplum safsatasından kurtulmuş olacaktır.

3- İslâm faizi haram kıldığından LI-
BOR gibi sömürü aracı olan faiz kıskacın-
dan ve ABD’nin hükmettiği şekliyle küre-
sel bankacılık sisteminden de tüm dünya 
kurtulmuş olacaktır.

Bunların her biri teknik konular gibi 
görünse de esasen İslâm’ın nassları temel 
alınarak düzenlenmiş konulardır. Dolayı-
sıyla her biri uygulanması vacip olan birer 
şer’î hüküm olarak ele alınması gerekir. 
Rabbimden dünyada var olan karanlık-
tan İslâm’ın nuruyla bir çıkış vermesini ve 
bu sayede sadece Müslümanlar için değil 
tüm insanlık için onurlu bir hayatın gelişi-
ni çabuklaştırmasını niyaz ediyorum. 
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H AYAT I  YA Ş A N M A Z  K I L A N
KAPİTALİST İKTİSAT MODELİNİN 
TEMEL HATALARI

Gittikçe kötüleşen bir ekono-
miyle karşı karşıyayız. Ekono-
mi kötüye gittikçe de etkile-

nen her zaman olduğu gibi kapitalist sis-
temlerde halk olmaktadır. Bırakın birikim 
yapmayı, kapitalizm insanları öylesi bir 
mahkûmiyete terk etmiş ki artık çevre-
mizdeki herkes “yarın aç kalacağım” kor-
kusuyla çalışıp karın tokluğuna hayatta 
kalabilme savaşı vermektedir. Şu bir haki-
kat ki günümüz Türkiye’sinde yaşayan in-
sanların ekseriyetinin durumu budur. Bu 
vakıa ve kapitalist sistemin vermiş oldu-
ğu bakış açısı insanları adeta menfaatine 
olan çıkarlar dışında hiçbir değeri gözet-
memeye sürüklemiştir. Bu sebeple akra-
balık, eş, dost ilişkileri her geçen gün git-
tikçe zedelenip tüm bu şeylerin ötesinde 
hayata sadece menfaat zaviyesinden ba-
kan bir insan modeli ortaya çıkmaktadır. 

Evet, kapitalizmin insanı menfaat odak-
lı bir hayata sürüklediği ve bu uğurda her 
türlü insani değerleri ayaklar altına aldığı 
bir aşikâr. Ancak konumuz kapitalist eko-
nominin yaşanmazlığı ve Türkiye de kapi-
talist dinamikler üzere seyreden bir ülke 
olduğundan daha somut ve anlaşılır ör-
nekler üzerinden gitmek kapitalist zulmü 
anlamak açısından daha hayırlı olacaktır. 

Malumunuzdur ki son aylarda enflas-
yon %12 civarına dayanmış durumdadır. 
Enflasyon eşya fiyatlarının yükselme-
si, alım gücünün düşmesi demektir. Bu 
anlamda Türkiye ekonomisi sıkıntılı bir 
süreç geçirmektedir. Zira açıklanan enf-
lasyon son 14 yılın en yüksek enflasyon 
rakamıdır. Kaldı ki bu enflasyon rakamı 
400 kalemin toplam fiyat artışını belirt-
mektedir. Ancak asli insani ihtiyaçlar di-
yebileceğimiz gıda, yiyecek, içecek, giyim 

ve ulaşım sektöründeki artış ise %20 ci-
varındadır. Örneğin TÜİK verilerine göre 
ulaşım sektöründe 2016 Aralık ayından 
2017 Aralık ayına göre %19,5 civarında 
bir yükseliş söz konusudur. Gıda ve içe-
cekte %17, giyimde ise %18 gibi yüksek 
artışlar söz konusudur. Bu artışlar kâğıt 
üzerindeki artışlardır. Ancak reel hayat-
taki artışlar daha yüksektir. Enflasyonun 
yükselmesi karşısında elde edilen gelir 
kapitalist sistemlerde her zaman olduğu 
gibi enflasyonun çok çok altındadır. Zira 
kapitalizmde asgari ücret diye bir zulüm 
söz konusudur. Asgari ücret bir kişinin 
hayatta kalabilmesi için bir aylık ihtiyaç-
larının toplam tutarına denmektedir. An-
cak kapitalist sistemlerde pratik hayatta 
bu kavramın hiçbir yeri yoktur.  Yani as-
gari ücretle çalışan bir kişi her ay borç-
lu bir şekilde ikinci aya başlamaktadır. 
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Konuya açıklık getirmek adına şöyle 
bir örnek vermek istiyorum: Dört kişilik 
bir aile düşünelim. Bu ailenin aylık geli-
rinin de asgari ücret dediğimiz 1603 TL 
olduğunu düşünelim. Ailemiz aylık 600 
TL kiraya, 350 TL elektrik, doğalgaz ve 
su faturalarına 400 TL mutfak masrafla-
rına, 200 TL işe gidiş geliş masraflarına, 
eğitim, giyim ve hastane masrafı da aylık 
ortalama 300 TL olduğunu düşünelim. 
Bu ailenin toplamda aylık masrafı 1850 
TL olmuş olur. Dikkat edin bu rakam-
larda eğlence ve keyfi harcama masrafı 
yok. Dolayısıyla bunları içine kattığımızda 
ailenin yaşama imkânı çok zor olacaktır. 
İşte tüm bu fiyat artışları ve düşük gelir-
ler insanları kapitalist sistemin yaşanılmaz 
şartlar altında ezilmesine, menfaat odaklı 
bir hayat yaşamasına sürüklemektedir. 
Mevcut şartlar altında bankalara borç-
lu olmayan bir aile neredeyse kalmadı. 

Borçlarını ödeyemeyip icralık olan mil-
yonlarca insan bulunmaktadır. Bir tarafta 
milyonlarca insan hayata tutunma gay-
retini gösterirken, öte yandan kapitaliz-
min tabiri caizse nimetlerinden faydala-
nan zengin kesim ise servetlerine servet 
katmakta, her geçen gün milyar dolarlık 
birikimleriyle zenginler listesine girme 
yarışındadır. Tüm bunlar karşısında yö-
neticilerin adaletin, mazlumun, muhtacın 
yanında olması gerekirken aksine kapita-
list zenginlere hizmet için varlardır. Hat-
ta her yıl asgari ücretin tespiti konusu 
gündeme geldiğinde hükümet sorumlu-
larının pişkin tavırlarla söyledikleri “işçi 
kesiminden fedakârlık yapmalarını bekli-
yoruz” cümleleri bu konudaki pozisyon-
larını ortaya koyar mahiyettedir. İşte tüm 
bu durumlar sorunun temel kaynağının 
kapitalizmin üzerinde bulunduğu fikir 
ve iktisada dair bakışlarının hatalarından 
kaynaklandığını göstermektedir. Kapita-
lizmin ekonomideki temel hatalarını daha 
detaylı ifade etmek açısından onu şu üç 
başlık altında incelemek mümkündür: 

Hayata Bakış Açısı (Laiklik)

Şüphesiz insanın hayattaki her bir 
ameliyesini ve davranışını üzerine meb-
ni ettiği temel bir fikir vardır. Bu fikir ne 
kadar doğru, tatminkâr ve dakik olursa 
insanın yaşamı da o kadar doğru ve dakik 
olur. Bu açıdan kapitalizmin günümüz in-
sanına sunmuş olduğu hayata bakış açısı 

yaratıcının insanın dünya hayatına müda-
hil olmadığı, insanın bu dünyada tümüyle 
özgür olduğu fikridir. Bu sebeple insan 
bu dünyada mutlu olmak istiyorsa istek 
ve arzularını ne zaman tatmin eder yani 
istek ve arzularının gerçekleştirirse tü-
müyle mutlu olacaktır. Kapitalizmin ege-
men olduğu her toplumda bu bakış açısı 
hakim kılınmıştır. Bu bakışın tezahürü 
olarak çıkarlarını önceleyen bir toplum 
meydana gelmiştir. Hayata verilen anlam 
sadece dünya hayatından ibaret olup, in-
sanlar arasındaki ilişki de menfaatler ve 
çıkarlar üzerine mebni olmuştur. Haliyle 
kapitalist toplumlarda iki insan arasında 
tek ilişki çıkar ilişkisidir. Bunun ötesinde 
akraba, eş, dost, komşu vb. gibi kavram-
ların hiçbir kıymeti yoktur. 

Hayata sadece çıkarlar penceresin-
den bakan bir toplum hiçbir insani kıy-
met gözetmez. Böylesi toplumlarda te-
mel hedef  sadece ama sadece menfaat 
olur. Çünkü kişinin istek ve arzuları ne ise 
onu gerçekleştirme hedefinde olur. İşte 
günümüz dünyasına şöyle bir göz attığı-
mızda zenginlerin fakiri, güçlünün zayıfı 
ezdiği, hırsızlığın, fuhşiyatın, adaletsizliğin 
vb. her türlü çirkinliğin egemen olduğu 
toplumlarla karşılaşmaktayız. İstek ve 
arzular insanın her türlü çirkinliği ger-
çekleştirmesine neden olmuştur. Bunun 
başlıca nedeni şüphesiz laik düşüncenin 
hayata hakim kılınmasıdır. Zira yaratıcıyı 

HAYATI YAŞANMAZ KILAN KAPİTALİST İKTİSAT MODELİNİN TEMEL HATALARI

Hayata sadece çıkarlar 
penceresinden bakan bir toplum 

hiçbir insani kıymet gözetmez. 
Böylesi toplumlarda temel hedef 
sadece ama sadece menfaat olur.
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hayat sahasından uzaklaştırmak demek 
insanın kendince kanun ve nizam koy-
ması demektir ki bu durumda güçlü her 
zaman zayıfı kendi kanun ve nizamlarına 
boyun eğdirir. Bugün dünyaya göz attığı-
mızda bu bakış açısının etkisiyle oluşan 
ekonomik adaletsizliği açık ve net göre-
biliriz. Örneğin İngiliz kökenli Oxfam’ın 
yıllık raporu, 2017 yılında dünyanın en 
zengin 8 kişisinin servetinin dünyanın ya-
rısının sahip olduğu varlığa eşit olduğunu 
ortaya koymuştur. Haliyle laik anlayışın 
getirmiş olduğu adalet işte böylesi bir 
uçurum doğurmuştur. Sadece ekono-
mide değil, eğitimde, ukubatta, iç-
timai nizamda laikliğin egemen 
olması sonucu her türlü ahlaki 
düşüklüğün ve adaletsizli-
ğin ortaya çıktığı görülür. 
Ekonomide de yaşanılan 
adaletsizliğin en büyük 
temel nedenlerinden 
bir tanesi de şüphesiz 
kapitalizmin hayata 
bakış açısının hatalı 
olmasıdır. Özetle bu 
hatalı bakış açısı neti-
cesinde zenginin fakiri, 
güçlünün zayıfı ezmiş 
olduğu bir toplumsal 
yapı meydana gelmiş 
oluyor ki günümüz dünya-
sında bu durum çok açık ve 
net bir şekilde görülmektedir. 

rım yapan ve çok üretim gerçekleştiren-
ler daha çok değerli ve kıymetlidirler. Ka-
pitalist devletlerin iktisada bakışlarından 
hareketle sınırlı mal ve hizmetleri artıran 
her kim ise onlar için en değerli odur. 
Devlet bu tür yatırım yapanlara her türlü 
destek ve teşvikte bulunur. Hatta kapi-
talist sistemlerde devlet olgusu servet 
sahiplerinin her türlü güvenlik ve yatırım 
koşullarının daha da olanaklı hale gelmesi 
için vardır. Bu sebeple her yıl belirlenen 

içindir. Bu konuda küresel kapitalistler 
uluslararası konferanslar üstüne konfe-
ranslar düzenlemekte kapitalist sistem 
sonucu gerçekleşen eşitsizliğin minimum 
olması için mücadele etmekteler. Tabii ki 
bu mücadele fakir kesime olan merha-
met ve sevgilerinden dolayı değil, aksine 
yukarıda da belirtildiği üzere servet sa-
hiplerinin servetlerine servet katabilme-
leri daha rahat bir ortamda servetleriyle 
yatırım yapabilmeleri içindir. İşte bu an-
lattıklarımız günümüz kapitalist sistemle-
rinde yaşanan gerçeklerdir. Kapitalizmin 

iktisada hatalı bakışı toplumlarda 
büyük bir infial meydana getir-

miş, zengin ve fakir arasında 
uçurumlar oluşturmuştur. 

Sadece yaşadığımız top-
raklarda değil, nerdey-

se tüm dünyada bu 
hatalı iktisat anlayışı 
işlemekte ve servet 
sahipleri bu sistem 
ile her geçen gün 
servetlerine servet 
katmaktadırlar.

Üretim ve Da-
ğıtım Mevzusu

Bu adaletsiz ve 
kan emici kapita-

lizmin temel hatala-
rından bir tanesi de 

iktisada ilişkin bakışının 
hatalı olmasından kaynak-

lanan üretim ve dağıtım mev-
zusudur. Yukarıdaki konularda da 

belirtildiği gibi kapitalizm salt üretim 
temelli bir düşünce üzere meydana gel-
miştir ve tatbik edildiği her beldede bu 
düşünce üzere hareket etmektedir. Yani 
sadece üretim ve daha çok üretim an-
layışı hakimdir. Tabii olarak salt üretim 
anlayışı yine yukarıda belirttiğimiz gibi 
toplumda ciddi infialler meydana getir-
miş, zengin ve fakir arası ciddi uçurum-
lar oluşturmuştur. İşte kapitalizmin yan-
lışlarından bir tanesi de üretilen mal ve 
hizmetlerin dağıtımını ele yanlış alması 
mevzusudur. Bir fiil dağıtıma dair hiçbir 
somut fikri uygulamaya koymaması ve 
dağılımı üretime olan katkı ile orantılı 

rinde yaşanan gerçeklerdir. Kapitalizmin 
iktisada hatalı bakışı toplumlarda 

büyük bir infial meydana getir-
miş, zengin ve fakir arasında 

uçurumlar oluşturmuştur. 
Sadece yaşadığımız top-

raklarda değil, nerdey-
se tüm dünyada bu 
hatalı iktisat anlayışı 

kan emici kapita-
lizmin temel hatala-

rından bir tanesi de 
iktisada ilişkin bakışının 

hatalı olmasından kaynak-
lanan üretim ve dağıtım mev-

zusudur. Yukarıdaki konularda da 
belirtildiği gibi kapitalizm salt üretim 

temelli bir düşünce üzere meydana gel-

ortaya koymuştur. Haliyle laik anlayışın 
getirmiş olduğu adalet işte böylesi bir 
uçurum doğurmuştur. Sadece ekono-
mide değil, eğitimde, ukubatta, iç-
timai nizamda laikliğin egemen 
olması sonucu her türlü ahlaki 
düşüklüğün ve adaletsizli-
ğin ortaya çıktığı görülür. 
Ekonomide de yaşanılan 
adaletsizliğin en büyük 

yapı meydana gelmiş 
oluyor ki günümüz dünya-
sında bu durum çok açık ve 
net bir şekilde görülmektedir. 

asgari ücret zulmü- nün temelinde 
yatan mevzu kapitalist servet sahipleri-
nin üretim maliyetlerinin artmaması ve 
daha çok üretim yapmaları için asgari üc-
ret gibi bir sınırlama getirme düşüncesi 
yatmaktadır. Hal böyle iken kapitalist sis-
temlerde asgari ücrete çalışan bir şahısla 
yatırım yapan şahıs bir değildir. Yatırım 
yapan ve daha çok üretim yapan şahıslar 
daha çok kıymetlidirler. Öyle ki kapitalist 
sistemlerde bir takım sosyal faaliyetlerin 
temel sebebi bile servet sahiplerinin ik-
tidarlarına herhangi bir vebal gelmemesi 

İktisada Bakışı

Kapitalizm hayata bakış açısının ha-
talı olduğu gibi iktisada dair fikirlerinin de 
hatalı ve çarpık fikirler üzerine ikame et-
tiği görülür. Kapitalizmin iktisadı “insanın 
sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla kar-
şılayan bilim dalı” şeklinde tarif  etmiştir. 
Kapitalistler bütün ekonomi modellerini 
bu fikir üzerine bina etmişlerdir. Bu bakış 
açısına göre insanların sınırsız ihtiyaçları 
karşılığında sınırlı kaynaklar yeterli olma-
yacaktır. Haliyle insanın sınırsız ihtiyaçla-
rını karşılamak için daha çok çalışmak ve 
üretmek gerekmektedir. Dolaysıyla kapi-
talist devletlerin politikaları daha çok ça-
lışmak ve daha çok üretmek üzerinedir. 
Bu sebeple kapitalist devletler için yatı-
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görmesi onun en büyük hatası olmakta-
dır. Zira kapitalist sistemlere göre dağı-
tım mevzusu tümüyle üretime katkı ile 
sınırlı tutulmuştur. Yani üretebilen kişi 
dağıtımda ürettiği oranda payını alacak-
tır, hâlbuki vakıası gereği üretime katkısı 
olmayan milyonlarca insan vardır.

Kapitalistler hiçbir zaman tek tek şa-
hısları araştırıp mal ve hizmetlerin ulaşıp 
ulaşmadığı konusu gibi bir araştırmaya 
girmezler. Bu sebeple fakiri, muhtacı, aç 
ve açıkta olanı gözetmezler. Bundan do-
layı her yönüyle yanlışlıklar içinde yol alan 
kapitalizm dağıtım mevzusunda da hata 
yapmıştır. Böylesi bir anlayış adaletsiz bir 
toplum meydana getirir. Zira herkes pa-
raya ulaşma kudretinde olamaz. Şüphesiz 
her toplumda güçlü ve zayıf  olan, fakir 
ve zengin olan vardır. Devlet zayıfı, faki-
ri, muhtacı, aç ve açıkta olanı gözetmek 
zorundadır. Buna dair ciddi bir siyaset 
izlemesi gerekmektedir. Fakat kapitalizm 
buna dair hiçbir somut adım atmamıştır.

Velhasıl bu üç başlıkta ele alınan te-
mel mevzular kapitalizmin içinde bulun-
duğu derin yanlışlardır. Bu yanlışlar so-
nucu adeta menfaat uğruna ekin ve nesil 

helak olmuştur. Ahlaki değerler kaybol-
muş, yerine menfaat odaklı toplumlar 
meydana gelmiştir. Maalesef  günümüz 
kapitalist eğitim sisteminde yukarıda ele 
almış olduğum laikliği bize izzet ve çıkış 
yolu olarak göstermektedir. Yaşadığımız 
toprakların geleceğini inşa etmesi için 
üniversitelerde yetişen gençlere verilen 
iktisat derslerinde yine yukarıda ele alı-
nan hatalı iktisat ve dağıtım mevzusu ve-
rilerek bozuk kapitalist düşünceye sahip 
ve menfaat odaklı gençler yetiştiriliyor; 
kapitalizm, tek çare olarak gösteriliyor. 
Tabii olarak bu kapitalist düzen, toplum-
larda hayır adına hiçbir şey bırakmamak-
ta, tüm değerlerimizi silip süpürüp hayatı 
yaşanmaz hale getirmektedir. Yeni doğan 
çocuklar bu zehirli kültürle yoğrulup ha-
yata menfaat zaviyesinden bakarak anne 
ve babaya saygısını yitirdi. Bizlere insan 
olarak insani sorumluluklarımızı unutur-
du. Maddi varlıklarımızı ağır vergiler üze-
rinden soyup soğana çevirdi.

İslâm dini ise izzet ve şeref  dinidir. 
İnsanların refahı ve mutluluğu için hem 
ahlaki hem de iktisadi açıdan müthiş bir 
fikir ve nizama sahiptir. İslâm iktisadında 
iki temel esas vardır.

1-) İktisat bilimi

2-) İktisadi siyaset 

Bu iki esas ile İslâm hem üretimi ve 
hem de dağıtımı temel mevzu edinip 
toplumsal adaletin sağlanması için iktisadi 
prensipler ortaya koymuştur. Kapitalizm-
de olduğu gibi salt üretim üzere odaklan-
mamıştır. Aksine hem üretimi hem de 
dağıtımı esas edinip adaleti önceleyen 
bir iktisat nizamı ortaya koymuştur. İşte 
günümüz dünyasının muhtaç olduğu tek 
çözüm adresi, İslâm ideolojisinin tatmin 
edici ve adaleti sağlayıcı fikirleridir. Zira 
bu fikirler bizi bizden daha iyi bilen Al-
lah Azze ve Celle tarafından gönderilmiş 
rahmet yoludur. Bize kalan bu rahmetin 
bütün insanlığa ulaşması için tüm gayret 
ve çabamızla İslâm’ı tatbik edecek Hilâ-
fet’in gelmesi için çalışmaktır. Hilâfet’in 
gelmesi demek İslâm’ın fikirlerinin hayata 
hakim olması, insanların adalet ve huzur 
içinde yaşaması demektir. 

İşte o gün kapitalist sömürücü düzen 
yerle yeksan olup insanların fevç fevç İs-
lâm’a sarıldıkları gün olur. 
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İdeoloji; en sade tanımıyla bir in-
san tarafından ortaya çıkan fikirler, 
hükümler, hayat tarzı ve sorunlara 

çözüm üretme yollarının toplamıdır. İn-
san herhangi bir ideolojiyi ya içinde bu-
lunduğu toplumsal koşullardan dolayı 
kendi dehasıyla ya da ona bir başkası ta-
rafından verilen fikirler ile var eder. Eğer 
kendi dehası ile var etmişse toplumsal 
koşullar değiştiğinde yahut kendi zihin 
dünyası dönüşüme uğradığında ürettiği 
ideoloji de değişmek, etki ve tesirini kay-
betmek zorunda kalacaktır. Fakat ken-
disine değişmeyen bir irade tarafından 
vahiy yoluyla var edilmişse o ideolojinin 
değişmesi de mümkün olmamaktadır. 
Her ne kadar daima varlığı somut olarak 
gözükmese de her an yeniden vücut bul-
ması mümkün olacaktır. Bu iki kategori 
ile değerlendirecek olursak İslâm, Rabbi 
tarafından Peygamberine vahiy yoluyla 
gönderilmişken kapitalizm ve sosyalizm 
ise bir insanın zihninde doğan bir deha 
ile ortaya çıkmışlardır. Sosyalizm toplum-
sal ve siyasal zeminini kaybettikten sonra 
dağıldı ve parçalandı. Yeniden toparlan-
ması ise kendisini var eden faktörlerin 
acziyetinden dolayı mümkün değildir. 
Fakat İslâm şu an için dünya sahnesinde 
etkili değilse de kendisini var eden külli 

iradeden dolayı her an etkili olabilecek 
potansiyele sahiptir. Şu an için dünyaya 
nizam veren, gücü ve etkisi ile var olan 
ideoloji kapitalizmdir. O da tıpkı parça-
landığında sosyalizm gibi yeniden dirilişi 
mümkün olmayacaktır. Lakin her nasılsa 
o çökmeye yüz tuttukça ona düşmanlık 
etmesi gerekenlerin ihanetleri ve sahip 
çıkmaları sayesinde ayakta kalmaya yal-
palayarak da olsa devam etmektedir. 

Kapitalizm üretim araçlarının özel 
mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işle-
tilmesine dayanan bir ekonomik sistem-
dir. Serbest piyasa ekonomisi olarak 16. 
yüzyılda çıkmıştır. Kapitalizmin merke-
zindeki özellikler özel mülkiyet, sermaye 
birikimi, ücretli emek, gönüllü takas, bir 
fiyat sistemi ve rekabetçi pazarları içerir. 
Kapitalist piyasa ekonomisinde, karar 
verme ve yatırım finansal ve sermaye pi-
yasalarındaki üretim faktörleri sahipleri 
tarafından belirlenir. Kapitalist iktisat ni-
zamı iktisadi problemlere çözümler üret-
mek adına 18. yüzyılın sonlarına doğru 
Adam Smith, David Ricardo ve John Stu-
art Mill gibi ekonomistler tarafından Bri-
tanya’da ortaya atılmıştır. Dolayısıyla eko-
nomik hayatı fertlerin mücadele ve hırsı 
ile artıp azalan bir sürece evirmişlerdir. 

Bireysel rekabet toplumsal doyum ve tat-
minden daha önemlidir. Fakat bu durum 
bir toplumun büsbütün kabul edebileceği 
bir durum değildir. O yüzden toplumsal 
dinamiklerin buna hazır hale getirilmesi, 
içselleştirilmesi ya da rızaya zorlanması 
gerekmektedir. Bunun yolu şüphe yok ki 
fikrî saldırılar ve kültürel zorbalıktır. “Sal-
dırı” ve “zorbalık” kavramlarını kullanma-
daki sebep bu fikirlerin insanın fıtratına, 
toplumun yapısına, kalkınmanın tabiatına 
aykırı olmasından dolayıdır. Zira kapita-
list fikirler gelirin arttırılması önündeki 
engelleri ortadan kaldırmak konusunda 
gayri insanidir. İki yüzyıldan fazladır dün-
yada dökülen kanların, akan gözyaşları-
nın, sömürülen toprakların kapitalizmin 
dünya görüşünden kaynaklandığını açık-
ça söyleyebiliriz. Yanı sıra özellikle İslâmi 
beldelere yapılan demokrasi ve laiklik 
saldırıları da yine aynı görüşten kaynak-
lanmakta ve yüzlerce yıl beyinler işgal 
edilmektedir. İşte tüm bunlar kapitaliz-
min dünya ekonomisini şekillendirmek 
için yapageldiği faaliyetlerdir. Fakat her 
medeniyet inşa edildiği gibi günü geldiğin-
de yıkılabilir. Hatta ne kadar köklü, uzun 
vadeli, güçlü olsa da… İşte “sömürge me-
deniyeti” olan kapitalizm de çok yakın za-
manda yıkılacak, yerle yeksan olacaktır. 
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Bu ifadenin sloganik bir söz olmadığı-
nı, aksine gün gibi açık ve sarih olduğunu 
kapitalizm için gece gündüz varlık müca-
delesi verenlerden hareketle anlayabili-
riz. Hatta öyle ki bugün böylesi vahşi bir 
sisteme dua ve methiye düzenler zama-
nı geldiğinde ruhuna Fatiha okumaktan 
korkmaktadırlar.

Amerika’nın cumhuriyetçi eski baş-
kan adayı ve Teksas senatörlüğü yapmış 
Ron Paul “ABD’nin umursamadan büyü-
yen borçlarıyla askerî harcamaları, eninde 
sonunda sistemin çökmesine ve Sovyetler 
Birliği’nin son günlerindeki gibi yanıp kül 
olmasına yol açacak” değerlendirmesini 
yaptı. Açıklamasının devamında “Sovyet 
sisteminde olduğu gibi ani ve dehşet veri-
ci sona doğru gidiyoruz. Benzer bir süreç 
olmayacak zira bazı ülkeler ondan ayrıl-
mıştı, bizim eyaletlerimiz ayrılmayacak. 
Bu durumu finanse edebileceğimizi düşün-
müyorum. İçinde bulunduğumuz borçlu ve 
sıkıntılı durumdan dolayı yok olacağımızı 
düşünüyorum.”

Son yüzyılın ideoloğu olarak vasıflan-
dırılan düşünür Immanuel Wallerstein 
“Kapitalizmin Geleceği Var mı?” adlı ki-
tabının 21. sayfasında şu önemli tespiti 
yapıyor: “Sonsuz sermaye birikimini reh-
ber alan modern [kapitalist] dünya siste-
mi 500 yıl sürmüştür… Devam edemez, 
çünkü denge durumundan çok uzaklaştı 
ve artık kapitalistlerin sonsuz sermaye bi-
riktirmesine müsaade etmiyor. Alt sınıflar 
da torunlarının bu dünyayı miras alacağına 
artık inanmıyor. Sonraki sisteme dair müca-
delenin sürdüğü yapısal bir kriz içinde ya-
şıyoruz.” Wallerstein kapitalizmin çökü-
şünün kendiliğinden olmayacağını bilakis 
sınıflar ve toplumlar arası sömürüye da-
yalı bir çekişmeden kaynaklanacağını, sö-
mürgeciliğin bir ömür süremeyeceğini ve 
yeni ideolojiye duyulan ihtiyacın ekmeğe, 
suya duyulan ihtiyaç gibi olacağını ileri sü-
rüyor. Onun bu tezi Amerikan sermayesi 
ile popüler olmuş Fukuyama’nın “Tarihin 
Sonu” teziyle her konuda çatışıyor. 

Kapitalizmin en büyük sorunu sade-
ce iktisadi nizamından kaynaklanmıyor. 
Yanı sıra temel fikri olan sekülerizm ile 
özgürlük fikri de toplumların çöküşünü 
hızlandıran diğer nedenler olarak sırala-
yabiliriz. Hatta öyle ki, hiçbir dini argü-
man kullanmaksızın genel insani özellik-

ler açısından bile değerlendirdiğimizde 
kapitalizm ile nizamını yürüten ülkelerde 
iktisadi alan dışında herhangi bir kalkın-
mışlık görünmemektedir. Fakat bu iktisa-
di kalkınmışlık dahi toplumların genelini 
refaha ulaştıracak bir şekilde değil ser-
maye sahiplerinin zenginliklerini arttırır-
ken işçi ve emekçi sınıfın hayatta kalabi-
lecek kadar kazandığı bir kalkınmışlıktır. 
Bu bakış açısıyla “kapitalizm patronların 
ideolojisidir” diyebiliriz. Kapitalizm için 
milli ya da uluslararası gelirin ne olduğu, 
bu gelirin nasıl dağıtılacağı konusundan 
daha önemlidir. Normal şartlarda böyle 
adaletsiz, merhametsiz bir ideoloji top-
lumların benimseyebileceği bir ideoloji 
değildir. Fakat her nasılsa bütün olumsuz 
tablolar bir takım süslü, göz boyayıcı fi-
kirler ile toplumları etkisi altına alan bir 
girdap gibi sarmaladı. Önceleri bulundu-
ğu toplumun değer yargılarına ters olan 
fikirleri gerek eğitim süreci, gerekse de 
medya gücüyle pompaladı. Pompaladığı 
her fikir kanın damardan aktığı gibi top-
lumların da damarlarından şiddetli bir şe-
kilde aktı ve bütün vücudu etkiledi. Böyle 
bir etkiye maruz kalan halkların zihinleri 
uyuştukça sermaye sahipleri kahkaha-
lar atarak izledi ve böylece zenginlikleri 
arttıkça arttı. Dolayısıyla kapitalizm ile 
sermaye sahipleri arasındaki ticari ilişki 
“kazan-kazan” esasına dayanırken, ser-
maye sahipleri ile toplumun geri kalanı 
arasındaki ilişki “kazan-hayatta kal” esa-
sına dayandı. Üstelik bu durum içi zehirli 
dışı cezbedici unsurlar ile meşru kılındı. 
Bir de üstüne bu meşruiyeti beldelerinin 

sözüne güvenilir yöneticileri tarafından 
da tasdik edilince zincirin son halkası da 
tamamlanmış oldu.

Fakat son tahlilde kapitalizm ciddi 
bunalımlar yaşamaktadır. Zira fikirlerini 
üzerine bina ettiği laiklik akidesi ve öz-
gürlükler fikri kendisini imha etmek üze-
re. Kapitalizm en doğru şekilde tatbik 
edildiğinde dahi bu problemleri çözmeye 
matuf  ameller ortaya koyamaz bilakis 
daha da derinleştirir. Mesela kadın-erkek 
eşitliği bir mefhum olarak kadınlara zerk 
edildiğinden beridir aile içi şiddet, geçim-
sizlik ve ayrılıklar arttı. 18 yaş mefhumu 
gençlerin zihinlerini işgal eden bir virüs 
gibi onları ahlaksızlık, fuhşiyat, uyuştu-
rucu bataklıklarına düşürdü. Faiz ile mal-
mülk sahibi olmanın sevdirildiği bir eko-
nomik sistemde erkekleri borçlanma, 
ömür boyu kredi ödemek gibi yaşam 
standardını düşüren bir darboğaza sü-
rükledi. Kadının iffet ve namus kavramla-
rını altüst ederek onu bir ticaret unsuru, 
kazanç kapısı, reklam malzemesi haline 
getirdi. Kapitalizm bu yönüyle toplumu 
iktisadi çarkın dönmesi için birbirleriy-
le yarışan yarış atlarına çevirdi. Sosyal 
ilişkilerin düşmanca sürdürüldüğü, birlik 
ve beraberliğin tesis edilemediği, zama-
nın bereketinin kaybolduğu, kazançların 
gayri meşru hale geldiği bir toplumsal 
yapı tesis edildi. Zaten araştırmaların 
geneli kapitalist nizama göre yaşayan 
toplumların suç oranlarının, gayri meş-
ru ilişkilerin, küçük yaşta suça bulaşma 
ve intihar etme gibi verilerin olduk-
ça arttığını gözler önüne sermektedir.

KAPİTALİZM ÇÖKÜYOR! ZİRA KENDİ ESASLARINI ÇİĞNİYOR!
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Kapitalist İktisat Nizamının İfşası ve İslâmi Çözüm 

Bunlar ideolojinin bekasını korumak 
adına yürüttüğü temayüllerdir. Bir de en 
başta belirttiğimiz iktisadi yapının içinde 
bulunduğu vahim tablo da göstermekte-
dir ki, “kriz” kapitalist iktisadın olmazsa 
olmazıdır. Eğer bir kapitalist devlet ikti-
sadi bir bunalım içine girmişse onu ken-
disinden iki şekilde bertaraf  edebilir. Ya 
yeni ekonomik revizyonlar, yatırımların 
arttırılması, siyasi-politik istikrarın sağ-
lanması, faizin düşürülmesi ve canlı para 
akışının yeniden piyasa sokulması ya da 
bunlar mümkün değilse “kriz” algısının 
zihinlerden uzaklaştırılması ve piyasaya 
olumsuz düşüncelerin girmesini engelle-
mek. Son zamanlarda ikinci seçenek çok 
sık kullanılmaktadır. Mesela, ABD’nin 
güncel borç tablosu şu şekildedir; 

Devlet(kamu) borçları: 2 trilyon dolar

Özel teşebbüs borçları: 2 trilyon 800 
milyar dolar

Özel hane halklarının borçları: 1 tril-
yon 900 milyar dolar1

Fakat Amerika bu vahim tabloyu dev-
letlerarası gücünü de kullanarak manipü-
le etmekte, tartıştırmamakta ve iktisadi 
durumuyla ilgili haber yapılmasına müsa-
ade etmemektedir. Bu durum da ABD 
toplumunun ticari varyasyonlarına olum-
suz bir müdahaleyi engellemektedir. Her 
şeyin güllük gülistanlık olduğu algısı şüp-
hesiz ki hem yatırımcılar hem de yatırım 
notu için önem arz etmektedir. Fakat şu 
gerçeği asla gizleyememektedirler: Kapi-
talist devletler hayali sermaye ile ayakta 
durmaktadır. Söz gelimi borsa yatırımla-
rı, hisse senetleri, tahvil-bono akışları ile 

toplumsal üretim ve toplumsal serma-
yenin dev şirketlerin sermayelerini art-
tıran, riskleri paylaşırken reel kârlardan 
aynı oranda pay alamayan bir süreç inşa 
edildi. Yine kimin hangi oranda ortak 
olduğu bütün ortaklar tarafından bilin-
meyen anonim şirket mantığı da iktisadi 
yapının hayali sermaye boyutunu oluş-
turan bir başka kusurudur. Kapitalist ya 
da kapitalist olmaya çalışan devletlerde 
eğreti duran bir başka husus şüphesiz ki 
şirketlerin çalıştırdıkları işçi sayısı ve gelir 
vergileridir. Devlet işsizlik oranını düşü-
recek şirketlere az maaş çok iş gücü ta-
lebinde bulunur. Bunun için asgari ücreti 
şirketlerinin kabul edebileceği bir oranda 
belirler. Çalışan az kazanır ama çok insan 
çalışır, işsizlik düşer. Aynı şekilde belli bir 
vergi limitinin üzerinde devlete kazandı-
ran şirketler devlet tarafından vergi in-
dirimi veya muafiyeti kazanır. Bu durum 
“kazan-daha çok kazan” mantığına uygun 
bir şekilde işletilir. Böylece devletin ik-
tisadi yapısı kan emici şirketlerin elinde 
bekasını temin etmiş olur. Tüm bu işle-
yiş kısaca devletin kredi derecelendirme 
kuruluşlarınca iyi bir not alması, olumlu 
bir bütçe havası oluşturulması, iç politi-
kada artı yönde bir tablonun çizilmesi ve 
olumsuz algıların yok edilmeye çalışılması 
içindir. Gaye asla toplumun refahını sağ-
lamak değildir. Hatta gelirden dağıtılan 
payın miktarı, oranı ve kontrolü çok da 
önemli değildir. Zira bunlar kapitalist bir 
devletin iktisadi gücünü etkilemeyeceği 
gibi bunlarla uğraşmak vergileri düşüren, 
şirketlerin kârlarını azaltan beyhude bir 
çalışmadır. İşte tüm bunlar yakın zamanda 
kapitalizmin nefesini kesmeye yetecektir.

Kapitalizmin icat ettiği kâğıt para pi-
yasa değeri olarak hiçbir zaman madeni 
değeri olan altın ve gümüş gibi efektif 
değildir. Onu sadece üzerindeki rakam-
ların çokluğuyla değerlendirdiğinizde 
enflasyona ne kadar açık olduğunu çok 
net görürsünüz. Darphanelerin istedikle-
ri kadar basabildiği bir kâğıdın piyasada 
karşılığı olmadan dolaşması farklı alter-
natiflerin de üretilmesini zorunlu kılıyor. 
Hatta öyle ki tedavülde karşılığı olma-
yan, fiziki ve maddi bir kıymeti olmayan 
kripto paralar icat edildi. Adına “bitcoin” 
denilen bu para birimi gözle görülmeyen, 
elle tutulmayan, kimin ürettiği bilinme-
yen fakat tıpkı döviz gibi yükselip düşen 
manipüleye açık bir değiş-tokuş sistemi. 
Bu para kapitalizmin gediklerini kapat-
maya elverişli olmadığı gibi yeni gedikler 
açmaya gebedir. Zira ülkemizde bakanlık 
seviyesinde ciddi bir uyarı gelerek krip-
to paralardan uzak durulması tavsiye 
edilmiş olmasına rağmen, liberal ekono-
minin bir özgürlüğü olarak herhangi bir 
yaptırım uygulanamamaktadır.

Bu minvalde kapitalist iktisadi sistemi 
krize sokan unsurları yeniden değerlen-
dirdiğimizde özetle şunları söyleyebiliriz:

Para: Piyasadaki likiditenin tam kar-
şılığını veremeyen birim ve üretim cinsi 
bakımından paranın tedavüldeki hali.

Ödemeler dengesi: Yukarıda da bahsi 
geçen devlet ile sermaye sahipleri arasın-
daki -genelde devletin borçlandığı- den-
gesizlik hali. Söz gelimi yap-işlet-devret 
veyahut ihale usulü yapılan yatırımlarda 
devletin özel teşebbüs karşısında iç siya-
setin gereği olarak elinin zayıf  olmasıdır. 
Askerî ve kamusal harcamaların sonucu 
olarak gelir-gider tablosunda kamuyu 
borçlandıran bu sistem her zaman ka-
panmayan bir gedik olarak kalmaya de-
vam edecektir.

Servetin yanlış dağıtılması: Kapitalist 
devlet serveti bütün topluma yeteri ka-
dar dağıtabilecek güce sahip olmasına 
rağmen özel teşebbüsün önünü açmak 
uğruna yüzdelik dilimden daha fazla payı 
buraya ayırması dengelerin bozulmasının 
önünü açacaktır. Sonuç olarak servetin 
ülke nüfusunun %5’lik dilimine ayrılması 
gibi bir netice çıkıyor. Dolayısıyla böyle 
bir devlet servetin arttırılması ile top-

Kapitalizmin icat ettiği kâğıt para 
piyasa değeri olarak hiçbir zaman 
madeni değeri olan altın ve gümüş 
gibi efektif değildir.
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lumun refah kazanması arasında doğru 
orantılı bir ilişki temin edemez.

Kapitalist şirketlerin açgözlü politika-
ları: Afrika topraklarının tamamı Avru-
palı devletler tarafından büyük şirketlere 
peşkeş çekilerek sömürülmüştür. Mese-
la Myanmar hükümeti, Müslümanların 
yaşadığı Arakan bölgesini boşaltması ve 
orada bulunan kıymetli gazların rafine 
edilmek üzere fabrikalaşması için Avru-
palı devletler ile ciddi ekonomik anlaş-
malar imzalanmıştır. Söz konusu parasal 
kazanç olduğunda kaç tane Müslümanın 
katledildiğinin bir önemi yoktur.

Faiz ve küresel finans sistemi: Özel-
likle ideolojik devletlerce az gelişmiş 
veya gelişmekte olan devletlerin iktisadi 
yapılarını baltalamak ve kendi politikala-
rına boyun büktürmek adına yürüttüğü 
lobi faaliyetleri o devlet ve toplumla-
rın bellerini doğrultması önündeki en 
önemli engellerdir. Zira bu lobiler az 
gelişmiş devletlerin kemerlerini bir sıkıp 
bir gevşeterek ne zaman ne kadar nefes 
alacaklarını belirlemekte, suni krizler çı-
kartmakta, istikrarı bozmakta, toplumsal 
algıyı yönetmekte ve tüm bunları medya 
gücüyle destekleyebilmektedir. Böyle bir 
durumda gerçekte var olan kriz yokmuş 
gibi, iyiye giden ekonomik yapı çökecek-
miş gibi bir hava oluşturulabilir.

İşte böylece kapitalizm ayakta dur-
mak adına alicengiz oyunlarına başvur-

KAPİTALİZM ÇÖKÜYOR! ZİRA KENDİ ESASLARINI ÇİĞNİYOR!

makta, yemediği terane kalmamaktadır. 
Fakat bu durumun kısa bir süre içerisin-
de foyası ortaya çıkacak, işlediği cürüm-
ler güneş gibi parlayacak, onu koruyan 
ve süresini uzatan hain yöneticiler elbet 
bir gün mahcup olacaklardır. Tebaasına 
ihanet eden sözde liderler bugüne dek 
savundukları laik, demokratik kapitalizm 
tarafından tarihin karanlık çöplüklerine 
atılacaklardır. Bunu bu ideolojinin fikir 
babalarından hareketle anlayabiliriz. Zira 
onların “Tarihin Sonu” tezleri kapitalist 
tarihin sonu şeklinde tecelli edecek ve 
Rabbimiz olan Allah Subhanehû ve Teâlâ 
tarafından başlatılacak olan yeni bir tari-
hin kapıları aralanacaktır. 

Özgürlük çığırtkanları yalnızca fikrî 
ve siyasi çalışma yapanlara karşı uygula-
nan zulmün karşısında neden suskunlar? 
Demokrasi havarileri kendi yöneticilerini 
belirlemek üzere bir halifeyi seçmek iste-
yenlere neden fırsat tanımazlar? Müslü-
manların maslahatını düşündüğünü iddia 
edenlerin en büyük maslahat olan İslâm 
Devleti’ne karşı nefretleri neden? Her 
konunun tartışıldığı, her sistemin konu-
şulduğu bir zaman diliminde Hilafet ve 
İslâmi İktisat Nizamı’nın konuşulmasına 
neden karşı çıkılıyor? Aile ve gençlik mef-
humlarının yerle yeksan olduğu böylesi 
bir sistemde neden İslâm’ın izzetli yasala-
rına, içtimai kurallarına bir göz atılmıyor? 
Ahlak ve “Asım’ın Nesli” söylemleri söz 
olmaktan öte bir anlam ifade etmezken, 
niçin Saadet Asrı’na dönülmek isten-

miyor? Kısaca Kapitalizm bir bir kendi 
putlarını yiyor. Çürüdükçe çürüyor ve 
onu var eden bütün esasları kendileri 
çiğniyor. Kapitalizm çöküyor dostlar, ona 
düşmanlık etmesi gerekirken bekasına 
çalışan ihanet şebekeleri ve kuklaların 
içine düştükleri komik duruma rağmen 
çöküyor. Sermaye sahiplerinin rüyalarını 
kâbusa çevirecek şekilde çöküyor. 

ن  بُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة فََمْن أَظْلَُم ِممَّ ن رَّ فََقْد َجاءكُم بَيَِّنٌة مِّ
َب ِبآيَاِت اللِّه َوَصَدَف َعْنَها َسَنْجِزي الَِّذيَن يَْصِدفُوَن َعْن آيَاتَِنا  كَذَّ

ُسوَء الَْعَذاِب مِبَا كَانُواْ يَْصِدفُوَن

“İşte size Rabbinizden açıkça 
bir delil, bir hidayet ve bir rahmet 
geldi. Artık Allah’ın ayetlerini ya-
lanlayan ve insanları onlardan çevi-
ren kimseden daha zalim kimdir? 
İnsanları ayetlerimizden alıkoyma-
ya çalışanları, yapmakta oldukları 
engellemeden dolayı azabın en kö-
tüsü ile cezalandıracağız.”2 

1- Ernest Mandel, “Verschuldungskrise: Eine 
tickende Zeitbombe
2- En’am Suresi 157

1- Ernest Mandel, “Verschuldungskrise: Eine 
tickende Zeitbombe
2- En’am Suresi 157
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DEVLETLERDEN DAHA ZENGİN OLAN BURJUVANIN HALKA SÖYLEDİĞİ 

DEMOKRASİ YALANI

Ahmet Sapa
sahmet23@gmail.com

Günümüzde küreselleşmenin 
kitle iletişim araçları, teknik, 
teknoloji ve siyaset üzerinde-

ki etkisinden çok daha fazlası ekonomi 
üzerinde ortaya çıktığı yadsınmayacak 
bir gerçektir. 20. yüzyılın başında dünya 
üzerinde belli başlı birkaç devlet mevcut 
iken 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın baş-
larında özellikle 1. ve 2. Cihan Harbi son-
rasında bu sayı yüzün üzerine çıkmıştır.

Fransız İhtilali ve onun getirdiği milli-
yetçilik düşüncesi, imparatorlukları par-
çalara ayırıp her ulusun kendisini temsil 
edeceği daha küçük devletlere razı olma 
esası birkaç devletten yüzlerce devleti 
ortaya çıkarması, sömürü zihniyetine be-
zenmiş Batı’nın, kendi toprakları üzerin-
de istemediği bir sonuç olsa da düşman-
ları olan ve üç kıtada hâkimiyet sağlayan 
Müslümanları ve de gayrimüslimleri bir 

arada tutan Osmanlı Devleti’ni parçalara 
ayırıp yok etmenin en etkili yolu olarak 
görülmekteydi. 

Böylece parçalara ayrılmış dev beden 
üzerindeki devletçikler sosyal, siyasal, 
ekonomik, askerî ve politik olarak çok 
daha rahat bir şekilde kontrol edilip sö-
mürülebilecekti. Milliyetçilik düşüncesi, 
devletlerin fiziki ve siyasi dönüşümünü 
gerçekleştirirken bu sürecin tamamlayıcı 
unsuru olan Sanayi Devrimi ise teknik, 
teknolojik, askerî ve de ekonomik dö-
nüşümün en önemli ayağını oluşturu-
yordu. Küreselleşmenin ilk adımını bu iki 
gelişme üzerinden okumak mümkündür. 
Küreselleşmenin zirvede olduğu günü-
müzde kendini en belirgin şekilde his-
settirdiği alan kuşkusuz ekonomidir. 21. 
yüzyılın ortalarına kadar ki süreçte eko-
nomi daha çok devletlerin tekelinde şe-

killenirken sonraki süreçte para babaları 
dediğimiz kişiler ve şirketlerin çok daha 
bariz bir şekilde sermaye üzerindeki hâ-
kimiyetlerini görebilmekteyiz. 

Fiziki ve siyasi olarak daha küçük dev-
letlerle temsil edilen halklar üzerinde, 
sermaye sahiplerinin barizleşmesi önce-
den hazırlanmış siyasi bir planın neticesi 
mi, yoksa gelişen siyasi ve politik gelişme-
lerin doğal bir sonucumu olduğu tartışıla 
gelmiştir. Mesele hangi şekilde gelişmiş 
olursa olsun gerçek olan bir şey var ki, 
o da şuan kapitalist Batılı sermaye sahibi 
kişi ve şirketlerin dünyanın siyasi, iktisadi, 
askerî gidişatı üzerindeki tesirlerinin mu-
azzam boyuttaki etkileridir. Bu etkilerini 
daha geniş alanlarda, daha tesirli ve uzun 
soluklu olmasını isteyen kapitalist Batılı 
sermayedarlar daha yerel ve mikro milli-
yetçilik düşüncesi ile kendi ülkeleri dışın-
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daki devletleri bölmek suretiyle hem yö-
netimleri hem de ekonomileri üzerindeki 
tahakkümlerini garanti etmeye çalışmak-
talar. Yine ekonomilerin devletlerin ta-
hakkümünden çıkarılarak serbest piyasa 
anlayışı ile bu dev şirket ve sermaye sa-
hipleri istedikleri alanı kendilerine açmış 
oluyorlardı. Konunun daha iyi anlaşılması 
açısından bakın silah, ilaç, gıda ve iletişim 
şirketleri, dünya sermayesinin çok büyük 
bir kısmını kontrol etmeleri bu garantinin 
sürekliliğinin onlar için ne kadar hayati 
olduğunu ortaya koymaktadır. Küresel 
sömürgeciliğin örgütleyicisi, uygulayıcısı, 
taşıyıcısı olan kapitalist nizam, tüm ül-
keleri, bölgeleri hatta kıtaları dahi kendi 
tahakkümü altına almak için sermaye-
yi kimi yerde ilaç, kimi yerde gıda, kimi 
yerde iletişim aracı, kimi yerde de silah 
olarak kullanmaktan geri durmaması bü-
yük sermayedarların dünyanın gidişatını 
belirleyen tüm unsurlara etki etme iste-
ğinden ileri gelmektedir. 

Böylece ellerindeki sermaye gücünü 
kullanmak suretiyle yönetimleri, siyaseti 
dizayn etme ve kendi çıkarları doğrultu-
sunda hizmet etme fırsatını bulan dev şir-
ket ve süper sermayedarlar insan hakları, 
özgürlük, demokrasi çığırtkanlığı yaparak 
siyaseti kendi menfaatlerine hizmet ettiri-
lecek bineğe dönüştürdüler. Nihayetinde 

süper zengin sermayedarların, ekonomik 
düzen üzerindeki etkileri, yönlendirme-
leri, yönetmeleri, para silahını kullanmak 
suretiyle siyaseti şekillendirmeleri dün-
ya devletleri ve halkaları üzerinde çok 
büyük değişim ve dönüşümlere sebep 
olmuştur. Parayı, metayı, menfaati esas 
alan anlayış değerleri ayaklar altına almak 
suretiyle toplumları, insanlığı tükeniş, yı-
kım noktasına götürürken bir sistem bir 
ideoloji olarak kapitalist düzen hayatın 
her alanında hissedilir oluyordu. Yuka-
rıda da bahsettiğim üzere demokrasiyi 
menfaatleri için bir binek olarak gören 
süper sermayedarların, paylaşmayı dü-
şünmedikleri iki temel unsur; para ve 
iktidar, bunlar tehlikeye düştüğü andan 
itibaren dillerinden düşürmedikleri de-
mokrasi putunun arkasından dolaştıkları-
nı görebilirsiniz. Yine ellerindeki devasa 
ekonomik güç ile her istediklerini almaya 
yeltenen bu zengin sınıf; kendi medya ve 
basın yayın organları oluşturdukları gibi 
gerek siyasi partiler, gerekse de iktidar-
ları, sahip oldukları güçler ile destekleye-
rek kendi menfaatlerine hizmet edecek 
bineklere dönüştürebilmekteler. Bugün 
birçok Avrupa ülkesi ve Amerika’da ol-
duğu gibi yöneticileri halka seçtiren ser-
mayedarlar aynı şekilde dünyanın diğer 
ülkelerinde de bu anlayışı farklı şekillerde 

uygulamaktalar. Ülkemizden bir örnek 
verecek olursak medyaya yansıyan Rıza 
Zarraf  adında bir tüccarın,  sahip olduğu 
maddi güç ile birtakım bakanları, müste-
şarları ve müdürleri elinin altına almak 
suretiyle menfaatlerine payanda yaptığı-
na hep birlikte şahit olduk ki bu paranın, 
bürokratları, siyasetçileri kendisine ne 
denli hizmet ettirdiğinin açık örneğiydi. 
Tabi bu süper sermayedarlar sahip ol-
dukları devasa şirketler ile servetlerine 
servet katarken şirketçi model ve an-
layışı siyaset alanına taşımaktan da geri 
durmamaktalar. Ellerindeki imkânlarla 
nasıl ki kendi bültenlerini oluşturduysa-
lar aynı şekilde kendi çıkarlarına hizmet 
edecek siyasi partiler kurmaktan da geri 
kalmamaktalar. Yani, yeri geldikçe var 
olan mevcut partilerdeki kişileri finans, 
medya ve diğer imkânlarla desteklemek 
bazen de parti kurdurmak suretiyle bu 
parti ve yöneticiler aracılığı ile siyasete 
yön verebilmek…

Hiçbir değerler manzumesi olmayan 
tek ölçüleri menfaat olan süper serma-
yedarlar, var olan bütün kaynakların ken-
dilerine hizmet etmesini istemelerinin 
yanında var olan siyasal sistemlerin de 
kendi güdümlerinde çalışmasını istemek-
teler. Hem siyaseti hem de parayı kontrol 
edenlerin nasıl bir tablo ortaya çıkardık-

DEVLETLERDEN DAHA ZENGİN OLAN BURJUVANIN HALKA SÖYLEDİĞİ DEMOKRASİ YALANI
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larına bakmamız meselenin daha somut 
bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Geçtiğimiz günlerde bir kuruluş tara-
fından hazırlanan raporda 2017 yılında 
üretilen paranın yüzde 82’sinin yüzde 
1’lik zengin nüfus dilimine gitmesi en 
fakirlerin ise durumunda hiçbir şekilde 
değişikliğin olmaması zenginliğin elit bir 
zümrenin elinde döndüğünün en açık 
göstergesiydi. Yine aynı kuruluş, 2017 
yılı itibariyle dünyanın en zengin 8 bire-
yinin geri kalan ve dünyanın yarısını teşkil 
eden fakirlerin tamamına eşit zenginlikte 
olduğunu not ederken 2018 yılında bu 
sayının 8’den 42’ye çıktığını belirtti. Bu 
yüzde 1’lik kesimin sahip olduğu servetin 
toplamı 2016 yılı verileri itibariyle toplam 
işletilen varlıkların piyasa değerinin 280 
trilyon dolar üzerinde olduğu göz önüne 
alındığında sadece bu yüzde 1’lik kesimin 

140 trilyon dolarlık bir sermayeyi kont-
rol ettiği görülecektir. Dünyada hâliha-
zırda 1542 dolar milyarderi, 36 milyon 
da dolar milyonerinin mevcut olması 
demokrasinin koca bir yalan olduğunun 
matematiksel ispatıdır.

 Bu, yüzde 1’lik kesimin bu zenginliğe 
nasıl ulaştığı, hangi süreçlerin sonucun-
da bu aşamaya geldikleri irdelendiğinde 
özellikle 90’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra beşte bir toplumu 
inşa etmek anlayışından hareketle gelir 
adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasına 
yönelik bir takım düşüncelerden müte-
vellit anlayış gelişti. Bu düşüncenin odak 
noktası, insanlığın beşte biri zengin, beş-
te dördünün ise orta düzeyde olması 
gerektiği ile alakalı bir akım geliştirilmek 
istenmesiydi.  Bu düşünce de kısa bir za-
man sonra sermayedarların sömürüsüne 

hizmet etmeye dönüşünce bugünkü yüz-
de 1’lik kesimi oluşturan süper sermaye-
darlar ve onların karşısında yer alan yüz-
de 99 dediğimiz yoksullukla boğuşan bir 
kesim meydana gelmiş oldu.

 Gelirler artmasına rağmen süper 
zengin ve yoksullar arasındaki makasın 
açılmasındaki temel sebebe geldiğimiz-
de ise elbette ki bugün dünyanın tama-
mında hükmü süren demokrasi nizamı 
bu sorunun esasi müsebbibi olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu nizamın temel 
dinamiklerinin insani olmaktan ziyade 
menfi olması, haklıdan ziyade güçlünün, 
yoksullardan ziyade zenginlerin menfa-
atlerini esas alması yine siyasi erkin çı-
kardığı kanunların, yasaların bu zengin-
lerin daha bir zenginleşmesini sağlayacak 
mevzuatları hazırlamaları, yoksul kesimin 
zenginlerin menfaatini bozacak girişimle-
rine karşı ceza kanunları ile bu kesimin 
korunması, bu nizamın toplumsal, insani 
olmaktan ziyade menfi ve bozuk oldu-
ğunun göstergesidir. Kanun ve yasalar 
zenginlerin menfaati için hazırlanırken, 
vergi ve cezaların yoksullar için çıkarıl-
ması demokrasinin çarpıklığının bir başka 
göstergesidir. Bir örnek verecek olursak 
geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Paradi-
se Papers / Cennet Belgeleri, bir takım 
zenginler ve onların etrafında dönen 
siyasetçi, siyasetçi çocuklarının 19 ver-
gi cenneti olarak tasvir edilen yerlerde 
600 milyar doların üzerinde vergi kaçır-
dıklarını konu ediniyordu. Gerçekte ise 
kaçırılan vergilerin açıklanan meblağdan 
çok daha yüksek olduğu biliniyor ki bu 
rakamın 25 trilyon dolar düzeyinde ol-
duğu tahmin edilmekte. Tabi bu belgeler 
ortaya çıkmasına rağmen bu zenginler ve 
siyasetçiler hakkında hiçbir hukuki işlem 
başlatılamadı. Çünkü bu vergi kaçırma 
zaten hukuka uygun bir şekilde yapıldığı 
için hukuk, hukuksuz bir şekilde bu bel-
geleri ortaya çıkaranları cezalandırmak 
için çalıştırılması bir avuç brujuvanın, de-
mokrasi ile hakları garanti edilirken bu 
hırsızlığı ortaya çıkranlar ise demokrasiye 
göre cezalandırılıyordu. Dedik ya cezalar 
ve vergiler toplum için yasa ve kanunlar 
zenginlerin menfaati için diye.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 
Paradise Papers / Cennet Belgeleri,  
bir takım zenginler ve onların 
etrafında dönen siyasetçi, siyasetçi 
çocuklarının 19 vergi cenneti olarak 
tasvir edilen yerlerde 600 milyar 
doların üzerinde vergi kaçırdıklarını 
konu ediniyordu.



31Suskunluğun Kırılma Noktası

DEVLETLERDEN DAHA ZENGİN OLAN BURJUVANIN HALKA SÖYLEDİĞİ DEMOKRASİ YALANI

Dünya sermayesinin yarısından faz-
lasını elinde bulunduran bir avuç süper 
sermayedar mı, süper zengin mi adına ne 
derseniz deyin gerek kamu, gerek dev-
let, gerekse de fertlerin hakları olan tüm 
malları, menfaatleri kullanmaktan geri 
durmaksızın, her türlü hile ve aldatmaca-
ya başvuran, her türlü kara parayı akla-
yan, vergi kaçıran, yönetimleri, yönetici-
leri ellerinde oyuncak eden bu bir avuç 
elitin dünyanın geri kalanını kendisine 
köle etmeye, açlığa, ölüme terk ederken 
bu arsızları ekranlarda ve meydanlarda 
en çok demokrasi vurgusu yapıyor ola-
rak görmeniz şaşırtıcı değil.

Devletlerden daha zengin olan bir 
avuç burjuva, insanlar açlıktan ölürken 
demokrasi, kârlarına kâr katarken de-
mokrasi, çalarken demokrasi, savaş çıka-
rırken demokrasi, öldürürken demokrasi 
diyorlar. Aynı şekilde yöneticilerin, siya-
setçilerin de dillerinden düşürmedikleri 
sihirli kelime demokrasi, bu illeti dilleri-
ne pelesenk etmelerinin sebebi yukarı-

da da ifade etmeye çalıştığım üzere mal 
ve servetler üzerinde mutlak hâkimiyet 
kurmakla birlikte halklar üzerindeki yö-
netimlerini daimileştirmekten ileri gel-
mektedir.

Velhasıl neresinden bakılırsa bakılsın 
devletlerden daha zengin bir avuç burju-
vanın demokrasi yalanı, insani olmaktan 
uzak, bitmiş, tükenmiş, yalanlar üzeri-
ne kurgulanmış, iflas etmiş, yok olmaya 
mahkûm, son demlerine gelmiş bir düze-
ni ifade etmektedir. Umuyorum ki artık 
ekranlarda ve meydanlarda demokrasi 
havariliği yapan yönetici, siyasetçi ve ser-
mayedarlar görüldüğünde onların çığırt-
kanlıklarının hangi niyet ve amele matuf 
olduğu anlaşılmış olacaktır.  

Artık: Ey şeref! Ey hak! Ey hukuk! Ey 
ahlak! Ey adalet neredesin? diye haykırıp, 
bunların gerçekleşeceği düzeni, İslâm 
nizamını hep birlikte inşa etmenin vakti 
geldi de geçiyor diye düşünüyorum. Siz-
ce de öyle değil mi?

KAYNAKLAR
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Devletlerden daha zengin olan 
bir avuç burjuva, insanlar açlıktan 
ölürken demokrasi, kârlarına kâr 

katarken demokrasi, çalarken 
demokrasi, savaş çıkarırken 

demokrasi, öldürürken
demokrasi diyorlar.

"Demokrasinin nasıl çalıştığını
sana göstereyim"
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KAPİTALİZMDE 
TEMEL İHTİYAÇLARIN 
DOYURULMASI
VE NÜFUS SORUNU Kurtuluş Sevinç

kurtulussevinc@gmail.com

İktisatla ilgili hemen hemen her konu-
da geçen “kıt kaynaklar” ve “sınırsız ih-
tiyaçlar” sözü kapitalist iktisat nizamı-

nın temel düşüncesini oluşturur. Buradan 
hareketle de kapitalist iktisat nizamı üreti-
min artırılmasını esas alır, ona önem verir.  

İktisat öğrencilerinin üniversitede öğ-
rendikleri ilk cümleyi çoğumuz duymu-
şuzdur: “İktisat, kıt kaynaklarla sınırsız ihti-
yaçları karşılama bilimidir.” İşte bu tanımda 
geçen kıt kaynaklar yani kıtlık kanununun 
ne olduğu açıklanmalıdır ki kapitalist ikti-
sat nizamına dair net bir bilgi edinebilelim. 

Kıtlık terimi, teorik bir dengesizlik 
esasına dayanarak ortaya çıkar. Kapitalist 
iktisatçılara göre insanların ihtiyaçları sı-
nırsızdır; herhangi bir limiti yoktur. Dola-
yısıyla iktisatla yapılması gereken de son-
suz ihtiyaçları -onlara göre- “teorik ola-
rak” eldeki sınırlı (belirli) kaynaklarla kar-
şılamaya çalışmaktır. Yani aslında kıtlık ve 
kıt kaynakların kullanımı teorik bir temele 
dayanıyor. Onlara göre üretim faktörle-
rinin tamamı kullanılsa bile dünya üzerin-

deki tüm insanların ihtiyaçlarını aynı anda 
karşılamak mümkün olmadığı için, ortaya 
bir kıtlık çıkar. İktisat biliminin ortaya çı-
kış sebebi de bu kıtlığa dayanmaktadır.

Esasen insanın ihtiyaçlarına nispetle 
mal ve hizmetlerin azlığı meselesi yani in-
sanın çeşitli ve değişen ihtiyaçlarına karşı, 
tabiatın nispi olarak yetersiz kalması me-
selesi; kapitalistlerin iktisada olan hatalı 
bakış açısından kaynaklanmaktadır. Nite-
kim kapitalist iktisadi sistemin temel he-
defi insanın temel ihtiyaçlarının doyumu 
değil, toplumun talep ettiği mal ve hiz-
metleri artırmaktır. Kapitalist iktisatçılar, 
“mutluluk maddi hazlardan kaynaklanır” 
anlayışından hareketle; insanın ancak 
tüm isteklerinin doyurulmasıyla mut-
lu ve huzurlu bir yaşam elde edeceğini 
söylemişlerdir. İnsanın tüm ihtiyaçlarını 
ise beka ve nevi içgüdülerinin isteklerini 
doyurmakla sınırlamışlardır. Kapitalistler-
ce insanın manevi yönü yani, tedeyyün 
(kutsama-tapınma) içgüdüsünün istekle-
ri görmezden gelinmiştir. Çünkü onlara 
göre ihtiyaçlar; gıda, giyim, ev, araba ih-

tiyaçları gibi elle tutulan somut ihtiyaçlar, 
hizmet alanında ise eğitim, sağlık, turizm 
ihtiyaçları gibi soyut ihtiyaçlar olmaktadır. 
Onlara göre insanın bu ihtiyaçları doyu-
ma ulaştırıldığında insan mutlu olur. -Yu-
karıda da değinildiği üzere- onlara göre; 
insanların birçok ihtiyacı olduğundan ve 
bunları hep birden doyurmayı istediğin-
den kapitalistler için “ihtiyaçların çokluğu, 
kaynakların azlığı” meselesi ortaya çık-
mıştır. Bu hatalı bakış açısından dolayı da 
“ihtiyaçların çokluğu, kaynakların kıtlığı” ile 
kapitalizm kıt olan kaynakların üretimini 
arttırmayı ve bu şekilde insanların ihti-
yaçlarını doyurmayı hedeflemiştir. Dolay-
sıyla kapitalizm bu hedefe ulaşmayı esas 
edinerek, bütünüyle mal ve hizmetleri ar-
tıracak unsurları araştırmaya yönelmiştir. 

Peki, “onların bu düşünceleri hangi teme-
le oturtulmaktadır” dersek, karşımıza Malt-
hus’ün nüfus teorisi  çıkar. Yukarıda kıtlık 
için “teorik” dememizin altında da bu nüfus 
teorisi yatmaktadır. Ona göre; insanların 
durmaksızın çoğalmaları sonucu yeryüzün-
de barınamayacakları bir gün gelecektir.
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Robert Thomas Malthus’e göre: “İnsan-
lar yalnız menfaat duygusu ile hareketlerini 
düzenlememektedirler. Cinsel içgüdü, insan 
iradesinden ve hatta menfaat duygusundan 
kuvvetlidir. Nüfusun bu eğilim altında kay-
dedeceği uzun dönemli gelişme, gıda mad-
deleri üretimindeki artıştan daha hızlıdır.” 

Malthus, 18. yy. sonlarına doğru ya-
pılmış gözlemleri dikkate alarak, nüfusun 
her 25 yılda bir kez artacağını ileri sür-
müştür. Nüfus artışının 1, 2, 4, 8, 16, 
32, 64, 128 ve 256 şeklinde geometrik 
bir dizi izleyerek çoğalmasına karşılık, 
tarım ürünleri üretim artışının en iyim-
ser tahminlerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 ve 9 gibi aritmetik bir dizi 
temposu izleyeceğini belirtmiştir. 

Nüfus ile beslenme imkânları 
arasındaki gelişme farkının iki yüz 
yıl sonra 256’ya karşı 9 ve üç yüz 
yıl sonra 4096’ya karşı 13 oranın-
da olacağına işaret etmiştir. Her ne 
kadar dünyada henüz kullanılma-
yan imkânlar ve kaynaklar önemli 
bir yekûn tutuyorsa da günün bi-
rinde dünyanın nüfusunu besleye-
memek tehlikesi ile karşılaşacağın-
dan endişe etmiştir.

Yine Malthus’a göre; kendisini 
karamsarlığa sürükleyen, nüfus ar-
tışı ile ihtiyaçların gelişmesi arasın-
daki uyumsuzluktan ancak iki şe-
kilde kurtulmak mümkündü; ya in-
sanlar kendi istekleriyle doğumları 
azaltacaklardı ya da tabiat bu duru-
ma zalim bir çözüm yolu bulacaktı.

İşte kapitalist iktisatçıların “kıt malla-
rın çoğaltılması” olarak ifade ettikleri ik-
tisadi uygulamaları bu teoriye bina edil-
mektedir. Bu teoriye dayanarak, mal ve 
hizmetlerin doğrudan insanlara dağıtım 
meselesini ise göz ardı edip üretimi artır-
ma çabasına giriştiler. 

İktisadi uygulamaların yanı sıra günümü-
ze değin gerçekleştirilen nüfus planlamala-
rının altında yatan gerçek de yine bu teoridir.  

Kapitalizmin refah dağılımını oluştu-
ran mantığı, konuşmanın başında zikret-
tiğimiz onun “iktisat” tarifinde yatmakta-

dır. Kapitalistler iktisadı “kıt kaynakların 
çoğaltılması bilimi” olarak tarif  ettikten 
sonra “bu kaynaklar nasıl çoğaltılmalıdır?” 
sorusuna cevap aradılar. İşte kapitalistle-
rin refah dağılımını meydana getiren anla-
yışları bu soruya verdikleri cevapla anlam 
bulmaktadır. Onlara göre sermaye halka 
dağıtıldığında, bu sermayenin heder edil-
mesi anlamına gelmektedir. Çünkü her-
kes kendi paylarına düşen bu sermayeyi 
tüketir ve dolayısıyla da yatırımlar ve ge-
lişmeler meydana gelmez. Başka bir ifa-
deyle 100 birim parayı 100 kişiye dağıtır-
sanız herkesin 1 birim parası olur ve onu 
zorunlu ihtiyaçlarına ve lüksüne harcaya-
rak tüketir. Ancak bu 100 birim parayı 

bu 100 kişiden bazılarında biriktirir 
ve kalanına da ancak geçinecek-
leri kadar -hatta çoğu zaman bu 
miktar geçinmeye yetmez- bir pay 
verirseniz geçinecekleri miktardan 
çok çok daha fazla birim para sa-
hibi olanlar bu geçim ve lükslerin-
den artan parayla yatırım yaparlar. 
Böylece de üretim olur, istihdam 
olur vs. gelişme gerçekleşir. İşte bu 
bakış açısıyla “sermaye sahipleri” 
kapitalist sistemlerin vazgeçilmez 
bir parçası olarak barizleştiler. 
Hatta öyle ki gerçekte kapitalist 
devletler onlar tarafından yöne-
tilmektedir. Ülkemizde ve tüm 
dünyada asgari ücret uygulamala-
rının altında yatan husus da budur. 

Bu anlayışın, toplumsal ya-
şamda olumsuz manada çok cid-
di yansımaları olmuştur. İnsanlar, 
ancak hayatlarını idame ettire-

KAPİTALİZMDE TEMEL İHTİYAÇLARIN DOYURULMASI VE NÜFUS SORUNU

Günümüzde giderek 
artan yoksulluğa dair 
UNICEF’in açıkladığı 

istatistiklerde vahim bir 
tablo görülmektedir. 

Bu istatistiğe göre 
yoksulluk hemen 

hemen her ülkede 
en çok çocukları 
etkilemektedir.
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cekleri bir gelirle yaşam mücadelesi ve-
rirken dünyanın kimi bölgelerinde aç-
lıktan ölüm vakaları da yaşanmaktadır. 

Günümüzde giderek artan yoksulluğa 
dair UNICEF’in açıkladığı istatistiklerde 
vahim bir tablo görülmektedir. Bu ista-
tistiğe göre yoksulluk hemen hemen her 
ülkede en çok çocukları etkilemektedir.

1. Dünya genelinde 1 milyar çocuk 
yoksulluk sınırında veya altında yaşıyor.

2. 900 milyon civarında insan ise “aşırı 
yoksul” statüsünde. Bu “aşırı yoksul” 900 
milyon insanın neredeyse yarısını 18 yaş 
ve altı insanlar, yani çocuklar oluşturuyor.

3. Sadece Afrika’da 247 milyon çocuk 
aşırı yoksulluğa maruz kalmış durumda. 
Sahraaltı Afrika’da bulunan 30 ülkedeki 
her üç çocuktan ikisinin beslenme, barın-
ma, su, eğitim veya sağlık hizmetlerinin 
en az ikisinden yararlanamadığı raporlar-
da belirtiliyor.

4. Zengin ülkelerde de durum, çok iç 
açıcı değil. Dünyanın en zengin ülkelerin-
de yaşayan her 4 çocuktan biri “yoksul” 
statüsünde.

5. Sadece Avrupa Birliği genelinde 
bile 26 milyon çocuk ya yoksul ya da 
yoksulluk sınırında.

6. Dünya genelinde 3 milyar insan gün-
lük 2.5 dolardan daha az kazanıyor. Bu 3 mil-
yar insanın yaklaşık yarısı ise günde 1 dolar-
dan sadece biraz daha fazla kazanabiliyor.

7. Her gün 22 bin çocuk yoksulluk 
nedeniyle hayatını kaybediyor.

8. Temiz suya erişimleri olmaması ne-
deniyle her yıl 842 bin insan çeşitli hasta-
lıklardan hayatını kaybediyor.

9. Her yıl 5 yaşından küçük 100 mil-
yondan fazla çocuk yeterli besleneme-
mesi nedeniyle büyüme ve gelişim prob-
lemleri yaşıyor.

10. Dünya nüfusunun dörtte birinin, 
yani 1.6 milyar insanın elektriğe erişimi yok.

11. Günde 10 dolardan fazla kazanan in-
sanlar dünya nüfusunun %20’sinden bile az.

Dağıtıma dair adaletsiz uygulamaları 
gözler önüne seren İngiliz “yardım kuru-

luşu” Oxfam bir rapor hazırladı. Oxfam 
hazırladığı raporda, 62 süper zenginin 
servetlerinin toplamının dünya nüfusu-
nun yarısından daha fazla olduğunu du-
yurdu. Credit Suisse’in verilerini kullana-
rak hazırlanan bu raporda dünyadaki gelir 
dağılımı ile ilgili çarpıcı sonuçlar yer alıyor:

Zenginlerle fakirler arasındaki gelir 
eşitsizliğinin artarak devam ettiğini belir-
ten Oxfam, 2016 yılında dünyanın yüzde 
1’lik nüfusuna denk gelen 70 milyon kişi-
nin dünyanın geri kalan yüzde 99’undan 
(Yaklaşık 7 milyar insan) daha fazla ser-
vete sahip olacağını açıkladı. 

Oxfam’ın raporuna göre; 62 süper 
zenginin toplam servetinin, dünya nüfu-
sunun en fakir olan yarısından daha fazla 
olduğu belirtildi. Bir yıl önce, dünya nü-
fusunun en fakir olan yarısının serveti, 80 
süper zenginin servetine denk geliyordu.

Dünyanın en yoksul yüzde 50’sinin 
nüfusu 2010 ile 2015 yılları arasında 400 
milyon artmasına rağmen serveti yüzde 
41 (1 trilyon dolar) oranında azaldı. Yine 
aynı zaman diliminde dünyanın en zengin 
62 süper zenginin serveti ise 500 milyar 
dolardan 1.76 trilyon dolara yükseldi.

Oxfam’ın geleneksel olarak yayımla-
dığı rapora göre, dünya nüfusunun yüz-
de 20’si aşırı yoksulluk sınırı olan günlük 
1.90 dolar gelir ile yaşamını sürdürmeye 
çalışıyor. Söz konusu rakam 1988 ile 2011 
yılları arasında neredeyse hiç değişmedi. 
Servet piramidinin en tepesinde yer alan 
yüzde 10’luk kesimin gelir düzeyinin ise bu 
zaman diliminde yüzde 46 arttığı belirtildi. 

İngiliz “yardım kuruluşu” Oxfam bir 
rapor hazırladı. Oxfam hazırladığı 

raporda, 62 süper zenginin 
servetlerinin toplamının dünya 

nüfusunun yarısından daha fazla 
olduğunu duyurdu. 
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Her iki araştırma listesi verilerine bir-
çok madde eklemek zor olmaz. Peki, bu 
istatistik bilgilerinden sonra sizce sorun 
üretimin artırılamaması ve nüfus planla-
ması yapılamamasından mı kaynaklanı-
yor? Sanırım hâlâ bunu iddia etmek pek 
mümkün değil. 

Bu ve benzer raporların verilerin-
den de anlaşılacağı üzere problem, ne 
üretim problemi ne de nüfusun mal ve 
hizmetlere oranla çokluğu problemidir. 
Bilakis problem gayet açık ve net biçim-
de dağıtım problemidir. Kapitalist iktisat 
nizamı, herkese yetecek mal ve hizmet 
var olmasına rağmen varsayımsal olarak 
geometrik olarak artan nüfusa aritmetik 
olarak artan mal ve hizmetlerin bir gün 
yetersiz geleceği teorisinden yola çıkarak 
ümmetleri ve milletleri sömürmenin, ka-
ranlık ortaçağ dönemini başka bir yüzle 
devam ettirmenin aracı olmaktadır. Ni-
tekim dünün derebeyleri ile günümüz 
sermaye sahipleri aynıdır. 

Misal olarak; günümüzde enerji ne-
redeyse yaşam ve kullandığımız tekno-
lojinin temel olmazsa olmazı haline gel-
miştir. Bu derece önemli olduğu için de, 
onu elde etmek ve elinde tutmak isteyen 
sömürgeci devletler eliyle savaşlar ve 
katliamlar neredeyse günlük hayatın ru-
tini haline gelmiştir. Gün geçmez ki onun 
için kan dökülmesin. Bununla birlikte ya-
pılan bir araştırmaya göre; Kuzey Atlas 
Okyanusu’nda rüzgâr tribünleriyle elde 
edilecek enerji kış aylarında tüm gezege-

Sömürü düzeninin dayatmalarına 
rağmen İslâm büyüyerek hayat 
sahnesine dönmektedir. Onun 

hâkim olduğu dünyada medeniyet 
insana hizmet ederdi.

nin elektrik ihtiyacını karşılayabilirken yaz 
aylarında ise tüm Avrupa kıtasına yete-
cek kadar elektrik üretebilir. 

Gelinen teknolojik seviye ve onun 
kontrolü sömürgeci kâfirlerin elinde ol-
duğu sürece, kapitalist sermaye sahiple-
rinden başkası gün yüzü görmeyecektir. 
İnsanlığın refahı yukarıdaki bu basit ör-
nekten de hareketle aslında basit birkaç 
düzenlemeyle hallolabilecekken ihtiras 
ve mal biriktirme hırsı neredeyse tüm 
dünya halklarını bir avuç sermaye sahibi-
ne köle hâline getirmektedir. 

Düşünmek lazım: dünya insanlara mı 
yoksa kapitalizmin ürettiği insani zaaflara, 
bencilliğe ve hırslara mı yetmiyor? 

Medeniyet insani nitelikleri taşıyan bir 
olgudur. İnsani nitelikler ondan soyutlan-
dığı zaman baskı, terör, fakirlik ve bin bir 
türlü melanet oluşur. İşte Batı’ya ait mede-
niyet zorla, karın tokluğuna çalıştırdıkları 
insanların terleriyle oluşturdukları bina-
lardan ibarettir. Sömürgeci kâfirlerin bu-
gün kurdukları “medeniyet”in kılıçların ve 
kırbaçların gölgesinde kurulan piramitler 
döneminin medeniyetinden farkı yoktur. 

Bununla birlikte sömürü düzeninin da-
yatmalarına rağmen İslâm büyüyerek ha-
yat sahnesine dönmektedir. Onun hâkim 
olduğu dünyada medeniyet insana hizmet 
ederdi. İnşaAllah yakında kurulacak olan 
Hilâfet Devleti ile insanlık, izzetine kavu-
şacaktır. İstikbal hiç şüphesiz İslâm’ındır.
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Vahşi kapitalizmin gaddarlığını 
ve zulmünü her alanda hissedi-
yoruz. Özellikle iktisadi alanda 

bu daha da barizleşiyor. Gizlenen ve teğet 
geçtiği söylenen ekonomik krizler aslında 
ne gizli kalıyor ne de teğet geçiyor. Bunu 
sadece asgari ücretle çalışanlar, dar gelirli 
işçiler ve hayatta kalma mücadelesi ve-
ren esnaf  anlıyor o kadar! Birçok zengin-
liğimize rağmen halkın bu denli yoksulluk 
çekmesinin ve meydana gelen ekonomik 
krizlerin tek bir sebebi vardır ki, o da uy-
gulanan kapitalizmin iktisadi sistemidir. 

Kapitalist iktisadi sistemin üzerine ku-
rulduğu 3 temel esas vardır. Bunlar;

1- İnsanın ihtiyaçlarına oranla mal ve 

hizmetlerin azlığı yani insanın çeşitli ve 
değişen ihtiyaçlarına karşı mal ve hizmet-
lerin yetersiz kalması problemi, 

2- Üretilen mal ve hizmetin değeri 
problemi, 

3- Fiyat ve fiyatın üretim, tüketim ve 
dağıtım süreçlerin de oynadığı rol.

Kapitalistlere göre, insanın doyuma 
ulaştırması gereken ihtiyaçları vardır. 
Ancak bu ihtiyaçlar kesin olarak mad-
didir. Yani kapitalistler maddi olmayan 
ihtiyaçları dikkate almazlar. Eğer bir mal 
veya hizmete talep varsa, o mal ve hiz-
met toplum ve birey için zararlı olsa dahi 
onda bir faydanın olduğunu kabul etmek-
tedirler. Faydası olan her malın bir değeri 

bulunmakta ve kapitalist iktisatçılar ara-
sında bunun nasıl takdir edileceği konu-
sunda ihtilaflar bulunmaktadır. Yine on-
lara göre mal veya hizmetin ne derecede 
faydalı olduğunun ölçüsü, tüketicilerin bu 
şeye sahip olabilmek için ödemeyi kabul 
ettikleri fiyattır. Fiyat onlara göre üretimi, 
tüketimi ve dağıtımı belirleyen doğal bir 
mekanizmadır. 

İnşallah bu yazımızda biz, kapitalist-
lerin fiyatın üretim, tüketim ve dağıtım 
sürecinde oynadığı rolü nasıl izah ettik-
lerini ve bunun nasıl bir çıkmaz olduğunu 
anlatmaya çalışacağız. 

Kapitalistlere göre fiyat neyin üre-
tilip üretilmeyeceğini, neyin tüketilip 
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tüketilmeyeceğini ve malın nasıl dağıtı-
lacağını belirlemektedir. Üreticilerden 
hangilerinin üretim alanına gireceğini, 
hangilerinin ise girmeyeceklerini be-
lirler. Zira herkes yüksek fiyatlı şeyleri 
üretmek isteyecektir. Aynı şekilde tü-
keticilerden hangilerinin ihtiyaçlarının 
karşılanacağını hangilerinin ihtiyaçları-
nın doyuma ulaştırılmadan kalacağını 
da yine fiyat belirler. Zira fiyatı yüksek 
olan malları herkes elde edemeyecektir. 
İnsanlar ellerindeki paraya göre ihtiyaç-
larını farklı mallardan karşılayacaklardır. 

Bir malın üretim maliyeti onun piya-
saya arzı için temel belirleyicidir. Çünkü 
üreticiler düşük maliyetli ve satış fiyatı 
yüksek olan malları üretmeyi daha kârlı 
görmektedirler. İnsanlar ise düşük do-
ğal olarak aynı kalitede olan düşük fiyatlı 
malları talep edeceklerdir. İşte hem üre-
ticinin hem de tüketicinin bu eğilimleri 
fiyatla ölçülür. Kapitalistlere göre iktisa-
dın iki temel konusu olan bu eğilimlere 
arz ve talep denir. Arz; üretici tarafından 
piyasaya sunulan mal ve hizmetler iken, 
talep; piyasanın talebi yani isteğidir. Na-
sıl ki fiyat zikredilmeden talebin belir-
lenmesi mümkün değilse, aynı şekilde 
arzın belirlenmesi de mümkün değildir. 

İşte bu girift ilişkiden dolayı arz ve 
talep, fiyat ile doğrudan bir ilişkiye sa-
hiptir. İnsanlar ucuz olan mallara rağbet 
edeceği için fiyat yükseldikçe talep düşer, 
fiyat düştükçe talep artar. Arzda ise du-
rum tam tersinedir. Fiyat yükseldikçe arz 
artar, fiyat düştükçe arz azalır. Dolayısıy-
la kapitalistlere göre fiyat mekanizması, 
toplumun bireylerine mal ve hizmetlerin 
dağıtılması için kullanılan ideal bir yön-
temdir. Zira onlara göre parayı veren 
düdüğü çalacaktır!

Şimdi konuyu daha detaylı olarak in-
celemeye çalışırsak fiyatın üretimi, tüke-
timi ve dağıtımı yönlendirici olma özelli-
ğini şu şekilde izah edebiliriz: 

Üretimi yönlendirici olması açı-
sından; herhangi verimli bir emeği har-
camaya veya insanı bir fedakârlıkta bu-
lunmaya iten temel faktör, o emek veya 
fedakârlığın maddi karşılığıdır. Yukarıda 

da bahsettiğimiz gibi kapitalist iktisatçı-
lar insanın ruhi veya manevi etkenlerle 
emek harcayabileceğini kabul etmezler. 
Varlığını kabul ettikleri ahlaki etkenleri 
ise maddi mükâfat alanına dâhil ederler. 
Onlar, insanın harcadığı emeklerin ancak 
ihtiyaçlarını doyuma ulaştırmak ve maddi 
isteklerini karşılamak için olduğunu sa-
nırlar. Bu doyum ise insanların ya doğ-
rudan doğruya ürettiklerini tüketmeleri 
ile ya da başkaları tarafından üretilen mal 
ve hizmetleri sahip oldukları parasal bir 
bedelle satın almaları yoluyla gerçekleşir. 
İnsan; ihtiyaçlarının doyuma ulaştırılma-
sını, tümü olmasa bile büyük bir kısmını 
kendi emeğinin diğerlerinin emekleri ile 
değiştirilmesi sayesinde gerçekleştirir. 
İnsan, ihtiyaçlarının doyuma ulaştırılması 
için emeği karşılığında para alır ve sahip 
olduğu para ile de mal ve hizmetleri elde 
eder. Yoksa insan, üretilen mala ulaşabil-
menin temel bir aracı olması için paraya 
sahip olmak istemez. Onun için maddi 
karşılık (ki buna fiyat denir) insanı üreti-
me yönlendirir. Dolayısıyla fiyat, üreticile-
rin emeklerini harcamaları için bir etken 
olup üretime de sevk eder. Zira insanın 
tüketebilmesi için üretmesi ve ürettiğinin 
karşılığında tüketeceği mal ve hizmetle-
ri alabileceği parayı kazanması gerekir. 

Tüketimi yönlendirici olması 
açısından; insan, ihtiyaçlarının tümünü 
karşılamak ister. Bu nedenle de ihtiyaç-
larının tümünü doyurmak için ihtiyaçla-
rını karşılayacak mal ve hizmetleri elde 
etmeye çalışır. İnsanoğlunun her bir fer-
dine ihtiyaçlarını doyuma ulaştırma hür-
riyeti verilmiş olsaydı insan, mallardan 
istediğini alıp tüketmekten kaçınmazdı. 
Fakat insan soyunun tümü aynı isteğe yö-
neldiğinden bireyin ihtiyaçlarının doyuma 
ulaştırılmasında belli bir sınır belirleme 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu sınır, 
kişinin emeğinin diğerlerinin emeği ile 
değişebildiği sınırdır. Yani insanın kendi-
sinin harcadığı güce karşı kazandığı nakit 
veya fiyatın sınırıdır. Bundan dolayı fiyat, 
insanın kazanıp tüketmede kendi gelirine 
uygun olan sınırda durmasını sağlayan 
ve doğal olarak ortaya çıkan bir kayıttır. 
Bunun için fiyatın tespiti, insanın tatmin 
edilmesi gereken ihtiyaçlardaki rekabet 
hâlini gözeterek bir kıyaslama ile önem 
sıralaması yapmayı gerekli kılar. Yani za-
ruri olanı almaya daha az zaruri olandan 
vazgeçmeye zorlar. İnsanın tüketim mal-
ları arasındaki bu tercihi yapmaya iten 
faktör ise yine fiyattır. Çünkü insan geliri-
ne göre harcama yapmaya ve ihtiyaçlarını 
sınırlandırmaya bu haliyle mecburdur.

Kapitalistlere göre iktisadın iki 
temel konusu olan bu eğilimlere 

arz ve talep denir. Arz; üretici 
tarafından piyasaya sunulan 
mal ve hizmetler iken, talep; 

piyasanın talebi yani isteğidir. 
Nasıl ki fiyat zikredilmeden talebin 

belirlenmesi mümkün değilse, 
aynı şekilde arzın belirlenmesi de 

mümkün değildir. 
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Dağıtımı yönlendirici olması 
açısından; tüketicilerin gelirlerindeki 
farklılık her bireyin harcamalarının gelir 
miktarına göre olmasını sağlar. Böyle-
ce kısıtlı gelire sahip olan bazı kimseler, 
tüketimlerini bazı mallarla sınırlı tutarlar-
ken, gelirleri kısıtlı olmayan kimseler ise 
tüketimlerini belli mallarla sınırlı tutmaz-
lar. Bazı malların fiyatlarının yükselmesi 
ve inmesi, bazı kimselerde bu fiyatın pa-
rasal karşılığının olması ve bazılarında da 
olmaması sonucunda fiyat mekanizması, 
menfaatlerin tüketicilere dağıtılmasını 
düzenleyen bir faktör hâline gelir. Mal ve 
hizmet onu almaya gücü olanlar arasında 
bu şekilde dağıtılmış olacaktır. Kapitalist-
lere göre onu almaya gücü olmayanlara 
yapacak bir şey yoktur. Zira onlar üre-
time yeterince katkı sunmuş olsalardı, 
fiyat mekanizması gereğince tüketecek-
leri mal ve hizmeti almaya yeterli gelirleri 
olurdu. Eğer bu güçleri yoksa ya tembel-
lik ederek üretime katkı sunmamışlardır 
ya da belirli zafiyetleri nedeniyle üretim-
den geri kalmışlardır. Ancak sebep her 
ne olursa olsun bu bireyin sorunudur.  

İşte tüm bunlardan dolayı kapitalistle-
rin gözünde fiyat iktisadın temel ögesidir, 
ekonomik sistemin köşe taşıdır. Fiyat, tü-
ketici ile üretici arasında hem bir köprü, 
hem de tüketimle üretim arasındaki den-

ge unsurudur. Adeta mekanik bir süreç 
gibi görülen bu mekanizma, onlara göre 
doğal hâllerde her zaman geçerlidir. 

Kapitalistlere göre fiyatın üretim, 
tüketim ve dağıtımı düzenleyen bir me-
kanizma olduğunun izahı bu şekildedir. 
Oysaki bu düşünce derinlemesine ince-
lendiğinde birçok bakımdan tutarsız ol-
duğu ortaya çıkacaktır. Bu tutarsızlıkları 
şu şekilde sıralamak mümkündür.

1- Kapitalist iktisatçılar fiyatın üretimi 
yönlendiren bir faktör olduğunu, çünkü 
insanı herhangi bir emek harcamaya iten 
şeyin ona karşılık alacağı maddi değerler 
olduğunu söylerler. Bu düşünce gerçek-
ler ile bağdaşmamaktadır. Zira insanları 
bir şey yapmaya ya da üretmeye iten 
tek sebep onun karşılığında elde edece-
ği maddi kıymetlerdir değildir. İnsanlar 
bazen bir övgüye mazhar olmak, bazen 
Allah’ın sevabını elde etmek, bazen de 
vefa göstermek için de üretebilirler. İnsa-
nın fıtratı gereği ihtiyaçları, sadece maddi 
ihtiyaçlar değildir. İnsanın ruhi ve ahlaki 
ihtiyaçları da bulunmaktadır. Örneğin; 
bazen insan, ruhi ve ahlaki ihtiyaçlarını 
tatmin etmek için cömertlik yapmak su-
retiyle maddi ihtiyaçları tatmin için har-
cayacağı paradan daha fazla harcamada 
bulunabilir. O halde insanı üretime yön-

lendiren şey yalnızca fiyat değildir. Bu, fi-
yat olabildiği gibi diğer şeyler de olabilir. 
İnsanlar maddi bir karşılık beklemeden 
bir cami inşaatında ya da muhtaç bir ki-
şiye yardım etmek arzusuyla da çalışabi-
lirler. Bu ve benzeri üretim alanlarında 
üretime yönlendiren etken fiyat değildir. 
Ayrıca maddi karşılığın kendisi de fiyatla 
sınırlandırılmaz, zira bu karşılık başka bir 
mal ve hizmet olabilir. Bu sebeple üreti-
me sevk eden tek şeyin fiyat olduğunu 
söylemek ve öyle görmek doğru değildir.

2- Servetin, bireylere dağıtılması için 
tek mekanizmanın fiyat olması kapitalist 
iktisat sisteminin belirlediği en garip şey-
dir. Onlara göre fiyat, insanı sahip olmak 
ve tüketmekte kendi gelirine göre uygun 
bir sınır belirlemeye zorlayan güçtür. Fi-
yat, her bireyin tüketimini gelirlerinin sı-
nırları içine hapseder. Böylece fiyat, bazı 
mallar için yükselmesi bazıları için düşme-
si ve paranın bazılarında çok bazılarında 
ise az bulunmasıyla servetin tüketicilere 
dağıtım mekanizmasını belirler. Dolayı-
sıyla her bireyin, memleketin servetin-
den alacağı pay temel ihtiyaçları oranında 
olmaz. Tam tersine mal ve hizmetlerin 
üretiminde onların değerine katkıda bu-
lunduğu oranda yani sahip olduğu arazi-
ye, sermayeye, yaptığı işe göre veya pro-
je üretimine karşılık olarak ortaya çıkar.
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3- Fiyatın, dağıtımı düzenleyici olma-
sının bir ilke hâline getirilmesinden do-
layı kapitalist iktisadi sistem, mal ve hiz-
metlerin üretimine katkıda bulunmayan 
kimselere yaşam hakkı tanımamaktadır. 
Onlara göre zayıf  yaradılışlı olduğu için 
mal ve hizmet üretimine katkıda buluna-
mayan veya sonradan zafiyete uğrayan 
kimseler üretime katkı sunmadığından 
dolayı tüketimden pay almayacaklardır. 
Zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan 
bu insanların yaşama hakkı olmayacaktır. 
Çünkü böyle kimselerin memleketin ser-
vetinden ihtiyaçlarını karşılayacak şeye 
sahip olma hakları yoktur. Aynı şekilde 
malı ile tok olmak, egemen olmak ve 
nüfuzlu olmak ancak bunlara güç yetire-
bilecek yaratılışa veya başka bir yoldan 
elde etme yeteneğine sahip, bedenen 
ve aklen kuvvetli kişilerin hakkıdır. Zaten 
maddi değerlere yönelik eğilimleri kuv-
vetli olan kişilerin daha çok servete sa-
hip oldukları açıktır. Manevi nitelikleri ve 
ruhi eğilimleri kuvvetli olanlar ise servete 
daha az sahip olurlar. 

Böylece daha çok servete sahip ol-
mak yani daha çok üretmek, ahlaki ve 
ruhi değerlerden uzak kalmayı ve maddi 
hayatı esas almayı gerektirir. Kapitalist ik-
tisat sistemine inanan ve onu tatbik eden 
memleketlerdeki durum; hayattan ahlaki 
ve ruhi unsuru uzaklaştırıp hayatı maddi 
ihtiyaçların doyumunu sağlayan araçların 
elde edilme mücadelesi kabul eden ve 
fiilen böyle bir maddi hayatın yaşandı-
ğı durumdur. Dolayısıyla iktisadi sistemi 
kapitalizm olan memleketlerde sermaye 

vurguncularının hâkim olduğu ve üretici-
lerin tüketiciler üzerinde hâkimiyet sahibi 
olduğu gözlenmektedir. Keza insanlardan 
küçük bir azınlık, petrol, otomobil, ağır 
sanayi fabrikaları vs. gibi büyük şirketle-
rin sahipleridirler ve bu ürünlere istedik-
leri fiyatı koyup satmaktadırlar. 

Bu vahşi iktisadi sistem sadece küçük 
bir azınlığı zengin yapmakta ve bugün 
dünya üzerinde milyonlarca insanın evsiz 
barksız, aç susuz yaşamasına ve her gün 
binlerce insanın sırf  bu saiklerden dolayı 
ölmelerine sebep olmaktadır. Kapitaliz-
min iktisadi sisteminin bu acımasızlığı, za-
man zaman birtakım yamaların yapılması 
girişimlerine yol açmıştır. Bazı iktisatçılar 
millî ekonomiyi ve tüketiciyi korumak, 
bazı malların tüketimini azaltmak ve te-
kelcilerin gücünü sınırlamak için birtakım 
özel durumlarda fiyatları sınırlandırmak 
amacıyla devlete müdahalede bulunma 
hakkı tanımışlardır. Üretimin düzenlen-
mesinde devletin idare ettiği genel proje-
ler tesis edilmiştir. Fakat bu yamama giri-
şimleri ve benzerleri, ekonomik sistemin 
temel -ekonomik hürriyet- düşüncesine 
zıt olmasına rağmen belli şart ve hâllerde 
hep var olagelmiştir. Buna karşın birey-
cilik ekolünü benimseyen iktisatçıların 
çoğu bu düşünceye katılmamışlardır. Zira 
onlara göre, “Fiyat mekanizması devletin 
hiçbir kontrolüne ihtiyaç duymadan üretici-
lerin çalışmaları ile tüketicilerin çalışmaları 
arasında homojenliği gerçekleştirmek için 
tek başına yeterlidir.” Fakat müdahale ta-
raftarlarının bu yamalı çözümleri ancak 
belli şart ve durumlarda ortaya çıkar. 

Buna rağmen bu şart ve durumlarda bile 
servetin bireylere dağılışı, bütün bireyle-
rin tüm ihtiyaçlarının bütünüyle tatminini 
gerçekleştirecek şekilde sağlanamaz.

Böylece mülkiyet hürriyeti anlayışı ve 
fiyatı servetin dağılımı için yegâne araç 
yapma düşüncesine dayalı olarak kurulan 
kötü dağıtım şekli kapitalist ekonomik 
sistemin uygulandığı her toplumda yoğun 
olarak bulunmaktadır. Amerika’da gö-
rülen her Amerikalının servetten bütün 
ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayacak ve 
diğer ihtiyaçlarını da doyuma ulaştırabi-
lecek kadar bir şeylere sahip olması, ül-
kenin zenginliğinin bol olması nedeniyle 
bireyleri bütün ihtiyaçlarını ve bazı lüks 
ihtiyaçlarını doyuma ulaştırma sınırına 
taşımıştır. Yoksa her bireyin kazancı üre-
timine katıldığı mal ve hizmetlerin değe-
rinin bir karşılığı değildir. Ayrıca fiyat me-
kanizmasının dağıtımı sınırlayıcı bir şey 
olarak düşünülmesi, Batı’daki kapitalist 
tekellerin ülke sınırlarının dışına yayılıp 
hammadde elde etmelerine ve ürettik-
lerini satacakları pazarlar aramasına sevk 
etmiştir. Bugün dünyanın acısını çektiği 
sömürgecilik, nüfuz alanları, iktisadi sa-
vaşlar ve bu tekelleşmiş şirketlerin tümü, 
fiyatı servetin dağıtıcısı yapmanın bir so-
nucudur. Böylece bu temeller üzerinde 
dünyanın servetleri kapitalist vurguncu-
ların tekellerinde toplanır. Bütün bunlar 
kapitalist ekonomi sisteminin belirlediği 
yanlış esasların uygulamaya geçirilmesin-
den kaynaklanır.

Bugün toplumlarda oluşturduğu tahri-
bat ve tıkanmışlığından dolayı kapitalizm 
ideolojisi, kendi koyduğu esasları hiçe 
saymak zorunda kalmaktadır. Çiğnenen 
esasların başında ise iktisadi fikirler yer 
almaktadır. Dünya artık bu fasit iktisadi 
sistemle bir yere gidemez. Kapitalizmin 
ortaya çıkardığı krizler onun doğasından 
kaynaklanmaktadır. Muhakkak ki insan fıt-
ratına aykırı olan sosyalizm kendi kendini 
yıktığı gibi, yakın gelecekte aynı şekilde in-
san fıtratına aykırı olan kapitalizmde hak 
ettiği çöplüğe gidecektir. Çünkü bu fasit 
sistemden razı olan ve bekasını koruyan 
sadece küçük bir azınlık bulunmaktadır.  

Fiyatın, dağıtımı düzenleyici olmasının 
bir ilke hâline getirilmesinden dolayı 

kapitalist iktisadi sistem,
mal ve hizmetlerin üretimine

katkıda bulunmayan kimselere 
yaşam hakkı tanımamaktadır. 
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Borsa denildiği zaman hepimizin 
aklına hisse senetleri gelmek-
tedir. Ancak borsa tarihi, tarım 

ürünleri, değerli madenler ve sanayi 
metallerinin alınıp satılmaya başlandığı 
dönemler kadar eskidir. Bugün emtia de-
diğimiz bu ticari malların alınıp satılması 
için çok eski dönemlerden itibaren pazar 
ve panayırlar oluşturulmuş, bu pazar ve 
panayırlar borsacılığın başlangıcı olarak 
kabul edilmiştir.

Borsa, belirli kurallara göre talep edi-
len ve ticareti yapılan malların organize 
edildiği bir piyasadır. Diğer bir ifadeyle 
borsada değerli evrak da denilen men-
kul kıymetler, dövizler, ticari mallar ve 
hammaddelerin alım satım işlemleri ya-
pılmaktadır. Borsa arz-talep şeklinde ve 
komisyoncunun aracılık etmesi ve piyasa 
koşullarının oluşturulmasıyla birlikte işle-
yen ticaret alanı olarak ifade edilir.

İlk borsa işlemleri emtiaların alınıp 
satıldığı pazar ve panayırlar da gerçek-
leştirilmiştir. Pazar ve panayırlarda ger-
çekleştirilen alım-satım, ilerleyen süreçte 
gelişim göstermiş ve borsa işlemleri de 
bununla beraber yaygınlaşmıştır. Kıy-
metli madenlerin alım-satım işlemlerine 
aracıların da girmesi ile pazar genişlemiş 
ve ticari senetlerin alım-satım işlemleri 
de bu pazara girmiştir. 1487 yılında Bel-
çika’ya bağlı Anvers şehrinde ilk borsa 
kurulmuştur. 16. yüzyılda Paris ve Lond-
ra’da,17. yüzyılda Berlin ve Basel’de, 18. 
yüzyılda Viyana ve New York’ta, 19. 
Yüzyılda Brüksel, Roma, Milano, Madrid, 
İstanbul ve Tokyo borsaları kurulmuştur. 

1801 yıllarında temelleri atılan Lond-
ra Menkul Kıymetler Borsası 1802 yıl-
larında çalışmaya başlamış ancak yasal 
kuruluş yılı 1875 olarak kabul edilmek-
tedir. Londra Menkul Kıymetler Borsası 

için 1945 yılında denetleme organı olan 
konsey kurulmuştur. Londra borsasına 
ek olarak New York ve Kanada’da da 
menkul kıymetler borsası kurulmuştur. 

Türkiye’de ise borsa, bankacılık faali-
yetlerinin başlaması ile aynı dönemlerde 
olmuştur. İkinci meşrutiyetin ilanına ka-
dar İstanbul, İzmir, Selanik ve Beyrut’ta 
kurulu yabancı şirketlerin menkul kıy-
metleri ve Panama, Süveyş kanalları tah-
vil ve hisse senetleri gibi tümüyle yabancı 
menkul kıymetler kayıtlıydı. İkinci meş-
rutiyetten sonra yerli şirketlerin menkul 
kıymetleri de işlem görmeye başlamıştır. 
Özellikle de demiryolu, madenler, elekt-
rik, havagazı, tramvay şirketleri ve diğer 
imtiyazlı şirketler Osmanlı borsasının 
ilk yerli menkul kıymetlerini çıkarmıştır. 
1929 yılında “Menkul Kıymetler ve Kambi-
yo Borsaları Kanunu” kabulü ile borsa faa-
liyetleri düzenlenmiş ve “İstanbul Menkul 
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Kıymetler Borsası” adını almıştır. Daha 
sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
Yönetmeliği yürürlüğe girerek 26 Aralık 
1985 yılında resmî bir törenle açılmıştır.

1929 Krizi ve New York Borsa-
sının Çöküşü

Dünyada yaşanmış en büyük kriz ola-
rak bilinen 1929 krizi, henüz küreselleş-
menin gerçekleşmediği bir tarihte, nere-
deyse tüm dünya ülkelerini etkisi altına 
alması konusunda önemli bir örnek teşkil 
eder. 1929 yılında önce New York, ar-
dından diğer önemli menkul kıymet bor-
salarının çöküşüyle başlayan kriz, sonra-
sında sanayi, hizmet ve tarım sektörleri-
ne sıçradı. Büyük çoğunluğu sanayileşmiş 
ülkelerde olmak üzere dünyada 50 mil-
yonu aşkın insanın işsiz kalmasına, dünya 
toplam üretiminin %40, dünya ticaretinin 
%70 civarında azalmasına yol açtığı için 
ve etkilerinin II. Dünya Savaşı’na kadar 
devam etmesinden dolayı tarihe “Büyük 
Buhran” olarak adını yazdırmıştır.  

ABD ekonomisinde, gelişen sanayi 
dallarına yönelik spekülatif  talep sonu-
cunda başta New York borsası olmak 
üzere tüm ABD borsalarında hızlı yük-
selişler yaşandı. Tıpkı 2008 yılında ABD 
konut piyasasındaki “Mortgage Krizi”ne 
benzeyen 1928 Florida emlak piyasa-
sında gözlenen şişme bir balon bulun-
maktaydı. Bu dönemde sanayi ve hizmet 
sektörlerinde eksik rekabet koşulları 
oluşmuş, ekonominin yarıdan fazlası 200 
civarında şirketin kontrolüne geçmişti. 
Kriz derinleştikçe klasik iktisatçıların an-
layışı gereği ABD hükümeti hiç bir mü-
dahalede veya teşvikte bulunmadı. 24 
Ekim 1929’da işlem yapan Hollandalı ve 
Alman yatırımcılar portföylerini boşalt-
maya ve piyasadan çıkmaya başladılar. 
Ancak borsanın çöküşü 29 Ekim 1929 
Salı günü gerçekleşti. “Kara Salı” (Black 
Tuesday) olarak tarihe geçen o gün, o 
günün fiyatlarıyla 4.2 milyar dolarlık bir 
zarar oluşturdu. Kısa süre içinde 4000 ci-
varında banka iflas etti. Aşırı oranda de-
ğer kaybeden para nedeniyle alışverişler-
de para yerine takas sistemi kullanılmaya 
başlandı ve bu bir süre devam etti. Bu 
süreç içerisinde açlık, fakirlik, yoksulluk 

yaşanmış, Roosevelt’in Amerika’nın II. 
Dünya Savaşı’na girme kararını almasına 
ve savaşa yönelik büyük boyutlu silah ve 
mühimmat üretimine başlanmasına ka-
dar ekonominde canlanma olmamış ve 
borsa yükselmemiştir.

Çöküşün geniş kitleleri etkilemesinde 
başlıca faktörlerden birincisi; 1920’ler-
den itibaren insanların büyük çoğunluğu-
nun tasarruflarını, hızla tırmanan borsaya 
yönlendirilmesiydi. İkincisi ise reel eko-
nominin durmasıyla, insanların kitlesel 
olarak işsiz kalmalarıdır. Böylece krizin 
neden olduğu talep yetersizliği fiyatların 
dünya çapında %60’a yakın düşmesine 
yol açmıştır. 

Amerika, 1990’lı yıllarda Sovyetlerin 
yıkılışının ardından devletlerarası iliş-
kilerde ve dünya ekonomisi üzerinde 
egemenliği tek başına ele geçirmesinden 
sonra az gelişmiş ülkelere “dolaylı yatı-
rımlar” programını zorla kabul ettirdi. 
1997 yılı Ekim ayı sonunda büyük bor-
salarda işlem gören hisse senetlerinin 
değerinde önemli ölçülerde düşüşler ya-
şandı. Bu düşüşler ilk önce Hong Kong 
borsasında başladı. Ardından Japonya’ya 
oradan da Avrupa ve Amerika borsaları-
na sıçradı. Değeri düşen hisse senedi sa-
hipleri, 1929 ekonomik krizinin yeniden 
yaşanmasından endişe etmeye başladılar. 

Avrupa’da ve Amerika’da yaşanan 
bu krizin bir geçmişi vardır. Güneydoğu 
Asya’da döviz fiyatlarında ve bazı şirket-
lere ait hisse senetlerinin değerlerinde 
düşüşler yaşanmış bu olay beraberinde 
bazı şirketlerin ve bankaların iflasına yol 
açmıştır. İlk önce Tayland’da başlayan bu 
olay, ardından Filipin’e, Malezya’ya ve 
Endonezya’ya sıçradı. Sonra da kriz, bu-
laşıcı bir hastalık gibi Güney Kore’ye ve 
Asya’nın kuzeyinde Tayvan’a, oradan da 
Asya’da Batı’nın üssü sayılan Hong Kong 
borsasına kadar uzanmıştır. Batı borsala-
rı uyandıkları zaman tehlikeli bir hastalık-
la karşı karşıya olduklarını görmüşler ve 
ardından Avrupa ve New York borsala-
rında olan olmuştur. Güney Doğu Asya 
da borsaya girip çıkanlar azdır. Katılım-
cılar tuzaklara karşı tecrübeli değildirler. 
Borsadan faydalananlar Tayland ve En-
donezya’da olduğu gibi kapitalist serma-
yeye arka çıkan yöneticilerdir. Amerika, 
yenidünya düzeninin ekonomik yapısının 
gereği olarak bunları ve diğer ülkelerdeki 
benzeri birçok yöneticileri, Batılı serma-
ye sahiplerinin “yatırıma teşvik” edilmesi 
bahanesiyle ülkelerinde Batı tarzı borsa-
lar açmalarına, Batılı sermaye sahipleri-
nin buralarda dolaşmalarına ve sermaye-
lerini bu ülkelere sokmalarına, diledikleri 
zaman da kolaylıkla çıkarmalarına izin 
vermeleri için teşvik etmiştir. 

KAPİTALİZMİN SÖMÜRÜ ARAÇLARINDAN BORSA SİSTEMİ
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Ancak tüm bunlar “dolaylı yatırım-
lar” olarak isimlendirilse de ülke ekono-
misinde gelişme sağlamaz. Zira “dolaylı 
yatırım” gerçek yatırım değildir. Gerçek 
yatırım, II. Dünya Savaşı’nın hemen aka-
binde Amerikalıların, Avrupa’da ve Avru-
pa dışındaki birçok fabrikayı ve şirketi ele 
geçirerek doğrudan doğruya yönetmele-
ri ve ana şirketlerine bağlayarak fiilî üreti-
me geçmeleri gibi olur. “Dolaylı yatırım-
lar” ise yerel şirketlere veya devlete ait 
birtakım hisse senetlerinin satın alınma-
sıyla gerçekleşir. Bu hisselerin bir kısmı 
ilgili ülkeye ait borsada satışa sunulur ve 
yatırımcılar bunları borsadan satın alırlar. 
Yatırım fonlarında milyonlarca hatta mil-
yarlarca doları bulunan zenginlerden ve 
bankalardan kredi kullanan kimselerden 
oluşan Batılı yatırımcılar, buralara gele-
rek ilgili ülkeye ait hisse senetlerini satın 
alırlar. Bu yatırımcılar, hisse senetlerinin 
değerinin normal seyrinde yükselmesi-
ni beklemezler. Satın aldıkları hisselerin 
itibar görmesi için birtakım üslûplar kul-
lanırlar. Belli hisselerin satın alınması için 
büyük miktarda sermayenin görevlendi-
rildiği veya hisse senetlerini satın aldıkları 
şirketin geleceğinin parlak olduğu türün-
den bilgileri basına sızdırırlar. Yoğun bir 
propaganda çalışması yapılır. Böylece bu 
ülkeler, propagandası yapılan şirketin his-
se senetlerini almaya başlarlar. Fiyatlar, 
istedikleri seviyeye yükseldiğinde ellerin-
deki hisse senetlerini yerel borsada ülke 
halkına satmaya başlarlar. Böylece çok 
hızlı bir şekilde anaparalarını ve kârlarını 
toplarlar. Tüm bunları ülke halkı farkına 
varmadan yaparlar. Bazen Batılı birkaç 
yatırımcı (borsa aracı kurum sahipleri), 
borsada tek yapı gibi hareket ederler. 
Bazen bu kurumların bir anda çekilme-
leri ile birlikte borsada genel bir çöküş 
yaşanır. Ülke parasının değeri düştüğü 
gibi borsada spekülasyon amacıyla borç 
para veren yerel bankalar da iflasın eşiği-
ne gelir. İşte bu türden yatırımlar; Ame-
rika’nın, Sovyetler Birliği’nin yıkılışının ar-
dından devletlerarası ilişkilerde ve dünya 
ekonomisi üzerinde egemenliği tek başı-
na ele geçirmesinden bu yana “az geliş-
miş ülkeler”e zorla kabul ettirdiği “dolaylı 
yatırımlar”dır. Bu türden yatırımlar doğ-

rudan yatırımlardan daha tehlikeli ve so-
nuçları çok daha kötüdür. İster Meksika, 
Brezilya ve Arjantin gibi Latin Amerika 
ülkeleri olsun, isterse Türkiye, Mısır ve 
Ürdün gibi Orta Doğu ülkeleri olsun bu 
ülkelerde peş peşe yaşanan ekonomik ve 
mali sarsıntı, halkın fakirleşmesi demek-
tir. Çünkü bu, az gelişmiş ülke sermaye-
sinin ve ekonomisinin peşkeş çekilmesi, 
servetlerin sömürülmesi demektir. 

Amerika ve Avrupa, New York ve 
Londra borsalarında yaşanan borsa kriz-
lerinin temel nedeni az gelişmiş ülkeler-
den farklıdır. Bu borsalar köklü borsalar-
dır. Hisselere ve senetlere yatırılan para-
lar çok büyük miktarlara ulaşmaktadır. 
Bunların değerinin, bu ülkelerdeki arazi, 
ticaret malları, fabrikalar ve diğer mallar-
dan oluşan fiilî varlıkların değerlerinin üs-
tünde olduğu söylenmektedir. Spekülatif 
yatırımcılar, hisselerin alım-satım zamanı-
nı belirlemek ve fiyatları etkileyebilmek 
için gerekli sözleşmeler yapmakta, üslup-
lar ve planlar hazırlamaktadırlar. Böylece, 
borsada kullanılacak planlar, üsluplar ve 
dâhice hazırlanmış sözleşmeler, birçok 
üniversite tarafından incelenmekte ve 
araştırılmaktadır. 

Kapitalist toplumlar maddi değerlerin 
dışında hiçbir değere önem vermezler. 

Nüfusun düşük bir yüzdesini oluşturan 
zenginler, temel ihtiyaçlarını dahi karşıla-
yamayan, yoksulluk ve sefalet içerisinde 
yaşayan ezici çoğunluğun üzerinde söz 
sahibidirler. Kapitalist ekonomideki üç 
temel kurum işlemedikçe Batı’daki bor-
sanın var olması, yaşaması ve gelişmesi 
mümkün değildir. Bunlar:

1- Anonim şirketler şeklinde şirket-
leşme imkânı 

2- Faizli banka sistemi 

3- Kâğıt para sistemi 

Bu üç sistem kapitalist ekonominin iki 
yapıya ayrılmasına katkıda bulunmuştur. 

a- Fiilî olarak mal ve hizmetlerin üre-
tilmesinden meydana gelen fiilî ekonomi 

b- Mali ekonomi (bu, sanal ekonomi 
olarak da isimlendirilmektedir) 

Bir şirketin mülkiyetinde, devletin 
veya şirketin borç portföyündeki se-
netleri, gayrimenkuller veya sahibine 
birtakım haklar sağlayan tedavülde olan 
mali kâğıtlar şeklinde olsun bunlar, alınıp 
satılabilen, tek taraflı olarak tedavülde 
kullanılabilecek kanuni ve yasal belgeler-
dir. Tüm bunların uzaktan veya yakından 
gerçek ekonomi ile alakası yoktur. Ne-
tice itibarıyla ülkenin sanal ekonomisin-

Kapitalist toplumlar maddi 
değerlerin dışında hiçbir değere 

önem vermezler. Nüfusun 
düşük bir yüzdesini oluşturan 
zenginler, temel ihtiyaçlarını 

dahi karşılayamayan, yoksulluk 
ve sefalet içerisinde yaşayan 

ezici çoğunluğun üzerinde söz 
sahibidirler.
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deki bu gelişme, fiilî ekonomideki işlem 
hacminin kat kat üstüne çıkmış olmakta-
dır. Tüm bunlar, borsanın ve diğer mali 
kâğıtların fiilî ekonomiden ayrılmalarına 
neden olmaktadır. Bunun delili, borsada 
dolaşanların, herhangi bir şirkete ait his-
se değerlerinin yükselmesinin veya düş-
mesinin ölçüsü gibi belli bir oranda kârı 
takip etmeleridir. 

Bankaların borsalardaki rolü, fiilî eko-
nomide üstlendiği rolden daha tehlikeli-
dir. Zira hisse senedi alıp satan kimseler, 
kredi kullanarak imkânlarının kat kat üs-
tünde alım yapmaktadırlar. Bu durumda 
borsada faaliyet gösteren bir kimse, öz 
sermayesi ile satın alabileceğinin yirmi 
misli bir hisseyi satın almış olmaktadır. 
Faizli banka sistemi borsada, tedavül ve 
fiyat şişkinliği ile daralma arasında inti-
kallere neden olmaktadır. Herhangi bir 
şirkete ait hissenin borsada yükselmesi 
hâlinde borsacılara kredi türünden çok 
büyük miktarlarda paralar akıtmakta ve 
böylece ellerinde fiilî paranın kat kat üs-
tünde paranın dolaşmasına yol açmak-
tadır. Faizli banka sistemi mevduat sa-

hiplerinin bankalara olan “güveni” üzere 
kuruludur. Yani diledikleri zaman mev-
duatlarının tümünü çekebilecekleri gü-
venine dayalıdır. Hâlbuki bu durum, ta-
mamen aldatmaca olup banka gerçeğine 
aykırıdır. Bu durumu önlemek için Batı, 
kâğıt para sistemini icat etmiş ve bunun 
yönetimini de ülke genelindeki tüm ban-
kalar adına Merkez Bankası’na vermiştir. 
Tüm bunlar banka sisteminin ayıplarını 
örtmek için yapılmıştır. Bünyesindeki aşı-
rılıkları önlemeyi ve insanların kapitalist 
sisteme güvenmelerini sağlamayı amaç-
lamaktadır.

Kâğıt para sistemi, ülkede tedavülde 
kullanılmak üzere Merkez Bankası’na 
kâğıt para basma hakkı tanımaktadır. Bu 
paraların değeri paranın (kâğıdın) kendi-
sinden değildir. Hakların ödenmesinde 
bu kâğıt paraların kullanılması zorunlu-
dur. Herhangi bir kimse alacağının öden-
mesinde bu parayı kabul etmeyecek 
olursa, kanun onu kabule zorlar. Aksi 
takdirde hakkı kaybolur. Bunun anlamı 
şudur: Merkez Bankası devletin politika-
sını uygulamak için gerekli gördüğü mali 

işlemleri yapar. Örneğin devlet hazine-
sinde vergi ve diğer gelir kalemlerine ait 
herhangi bir para kalmazsa “borç” almak 
üzere merkez bankasına müracaat edilir. 
Yani hazinenin üzerine borç kaydedile-
rek devlet harcamalarında kullanılmak 
üzere Merkez Bankası’nda hesap açılır. 
Eğer merkez bankası ülkede borçlanma 
için paraya ihtiyaç olduğunu görürse ha-
zineye veya şirketlere ait borç senetlerini 
satın alır. Bu da yeni bir tür para sayılır. 
Örneğin 1987 yılında New York’taki his-
se senetlerinin değeri düştüğünde Ame-
rikan merkez bankası krizdeki bankadan 
ve piyasadan milyarlarca dolarlık borç 
senetlerini satın almak üzere büyük mik-
tarlarda para basmıştır. Böylece banka-
ya borçların ve borsa spekülatörlerinin 
baskılarını hafifletebilecek miktarda para 
sağlandı. Bir anlık için bile olsa faizli ban-
ka sisteminin ayıbının örtülmesiyle banka 
iflastan kurtuldu. 

Kâğıt paralar, değerini dolaşıma çık-
masını öngören kanundan almaktadır. 
Bunlar, hiçbir surette altın veya gümüş 
karşılığı olmadan veya bunların yerine 

KAPİTALİZMİN SÖMÜRÜ ARAÇLARINDAN BORSA SİSTEMİ
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kullanılmadan, kendinden bir değeri de 
olmadan mecburen kullanılan para hâline 
geldi. Sömürgeci ülkeler bunu sömürge 
aracı olarak kullanmaya, kendi çıkarları 
için dünya para sistemi ile oynamaya baş-
ladılar. Parasal krizler, ekonomik prob-
lemler çıkarttılar. Kâğıt para basımını 
artırarak büyük boyutlu para enflasyonu 
oluşturdular. Para enflasyonu ise paranın 
alım gücünün zayıflamasına yol açtı. Kapi-
talist sistemin kurucusu olan Batı’nın ve 
onu taklit ederek kapitalizmle yönetilen 
tüm ülkelerdeki “Borsa”nın gerçeği işte 
budur. Kapitalist sistemin bünyesinde; 
sermaye şirketleri, faizli banka sistemi ve 
sanal kâğıt para bulunması sonucunda bu 
sanal piyasalar oluşmakta ve şiddetli kriz-
ler yaşanmaktadır. Tüm bunlar; Batı’da 
ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan 
sarsıntılar, krizler hem kapitalist eko-
nominin hem de kâğıt para sisteminin 
bozukluğunu göstermektedir. Fakat asıl 
bozuk olan kapitalizmin kendisidir. Bir-
çok kez ispatlandığı üzere, demokrasi ile 
yönetilen devletlerin insanlığa herhangi 
bir hayrı olmadığı gibi, tek var oluş sebe-
bi ise zenginlerin, yani kapital sahiplerinin 
nüfuzunu korumak ve bunlara servetle-
rinin çoğaltmaları için imkânlar sunmak-
tır. Demokrasi, insan hakları, hürriyetler, 
halkın idaresi, bunların hepsi birer aldat-

macadan ibarettir. Kapitalistlerin, sömür-
gecilik anlayışını perdeleyen sözde vaat-
leridir. Bunu açıkça Irak’ta, Suriye’de, Af-
ganistan’da ve diğer ülkelerde rahatlıkla 
görebiliyoruz. Kapitalizm sistemi sömürü 
üzere kurulmuş ve her halükârda bu esas 
üzere hareket etmektedir. Yolsuzluk ve 
başarısızlıklar, dünyayı kasıp kavuran bir 
kapitalizm gerçeğidir.

Batılı düşünürler, İslâm’a iman etme-
miş olmalarına rağmen meseleye objek-
tif  bir şekilde baksalardı, kesinlikle kriz-
lerden uzak güvenli ekonomik bir hayatı 
temin etmeye ancak İslâmi iktisat niza-
mının muktedir olduğunu göreceklerdi. 
Fakat onlar objektiflikten uzak, kapitalist 
sistemin yanlışlarını kamufle etmenin 
mücadelesini verdiler. İslâmi iktisat ni-
zamını, mahlûkatı için belirleyen er-Râ-
zık ve el-Hâlık olan Allahu Subhanehû ve 
Teâlâ’dır. O ki, mahlûkatının sorunlarını 
ve onlara sağlıklı güvenilir bir yaşamı ne-
yin gerçekleştireceğini en iyi bilendir. 

Kapitalistlere göre anonim şirket-
lerin tarifi şöyledir: “Belli bir sözleşme 
gereğince mali bir projeyi gerçekleştirmek 
amacıyla beş veya daha fazla kişinin ser-
maye koyarak bu işten elde edilecek kâr 
veya zararı paylaşmak üzere yaptıkları 
sözleşmeye denir.” Bu tarif  ve anonim şir-

ketlerinin kuruluş şekilleri, şer’î hüküm-
ler açısından iki kişi arasında yapılan bir 
sözleşme sayılmamaktadır. Çünkü şer’î 
bir akitte iki taraf  arasında “icap” ve “ka-
bul” olması gerekir. Sözleşmede mutlak 
surette iki taraf  bulunmalıdır. Bunlardan 
birisinin: “ben sana ortak oldum” demesi 
gibi sözleşme için arzda bulunarak “icap” 
şartını yerine getirmesi, ikinci tarafın da: 
“Kabul ettim” veya “razı oldum” demesi 
gibi “kabul” ifade eden bir lafızla cevap 
vermesi üzere iki taraf  arasında bir söz-
leşme gerçekleşir. Sözleşmede her iki 
taraf  bulunmazsa veya “icap” ve “kabul” 
sözlerinden birisi söylenmezse sözleşme 
yapılmış sayılmaz ve şer’an “akit” olarak 
da isimlendirilmez. Anonim şirkete ait 
bu vakıa, İslâm’daki şirket vakıasına mu-
haliftir. Çünkü İslâm’da şirket: “kâr ama-
cıyla mali bir işi yerine getirmek üzere iki 
kişi veya daha fazla kişi arasında yapılan 
akittir.” Bu akdin, iki veya daha fazla kişi 
arasında yapılması gereklidir. Tek taraflı 
bir irade beyanı şeklinde olması doğ-
ru değildir. En az iki veya daha fazla kişi 
tarafından muvafakat edilmesi şarttır. 
Sözleşme, kâr maksadıyla bir işin yapıl-
ması üzerinde gerçekleşmelidir. Sadece 
paranın ödenmesi ile yetinilmesi doğru 
değildir. Sadece ortaklığın hedeflenmesi 
de yeterli değildir. Şirket sözleşmesinde 
parasal bir işin yerine getirilmeye çalı-
şılması esastır. Böyle bir amacın yerine 
getirilmesi ise ya sözleşmeye katılanların 
tümünün, birisinin veya bir kısmının be-
denen katılımı diğerlerinin de paralarıyla 
katılmasıyla gerçekleşebilir. Bu durum ise 
şirkete en azından bir kişinin bedenen 
katılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla 
İslâmi şirket türlerinin tümünde ortak-
lardan birinin bedenen katılması şarttır. 
Beden ortaklığı, şirket sözleşmesinin te-
mel unsurlarından biridir. Beden bulun-
duğu zaman şirket sözleşmesi akdedilir. 
Şirkette beden olmadığı zaman ise şirket 
sözleşmesi akdedilmiş olmaz.

Kapitalist sistemde anonim şirket 
ortaklığı ise yalnızca, şirkete ait hisse-
lerin doğrudan doğruya şirketten veya 
daha önce şirketten alan birisinden sa-
tın alınması yoluyla gerçekleşir. Ortak 
olan kimsenin, ne şirketle ne de diğer 

Batılı düşünürler, İslâm’a iman 
etmemiş olmalarına rağmen 
meseleye objektif bir şekilde 

baksalardı, kesinlikle krizlerden 
uzak güvenli ekonomik bir hayatı 
temin etmeye ancak İslâmi iktisat 

nizamının muktedir olduğunu 
göreceklerdi.
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ortaklardan herhangi birisiyle görüşmesi 
veya anlaşması söz konusu değildir. Bu 
durumda aralarında sözleşmenin yapıla-
cağı iki taraf  söz konusu değildir. “İcab” 
ve “kabul” yoktur. Her hissedar, satın 
aldığı hisselerle şirketin ortağı olur. Do-
layısıyla anonim şirkette iki kişi arasında 
ittifak yoktur. Yalnızca münferit olarak 
şirketin ortağı olma yönünde bir kişinin 
iradesi vardır. Batılı hukukçular, tek taraflı 
olsa da bunu bağlayıcı bir sözleşme ola-
rak yorumlamaktadırlar. Bu yapıya göre 
anonim şirket sözleşmesi, şer’an batıldır. 
Çünkü şer’î bir akit, üzerinde akit yapı-
lan iş üzerinde akit taraflarından birinden 
icap, diğerinden de kabulün çıktığı bir 
akittir. İşte bu şartlar bulunmadığı için 
anonim şirkette şer’î açıdan sözleşme 
yapılmış sayılmaz. Çünkü anonim şirketin 
ortakları şahıslar değil, sermayedir. Şer’î 
açıdan anonim şirketlerin durumu budur. 

 Şirkete ait hisse senetleri ise paylar-
la temsil edilen, satın alınırken veya sa-
tılırken değeri belli olan mali kâğıtlardır. 
Kuruluşunda şirketin sermayesini temsil 
etmezler. Hisse, şirketin varlığından ay-
rılması mümkün olmayan bir parçadır. 
Sermayeden bir parça değildir. Hisse de-
ğerleri aynı değildir. Şirketin kârına göre 
sürekli olarak değişir. Bu tür şirketlere 

ait hisse senetleri ve bonolar ile alım sa-
tım yapmanın hükmü, haramdır. Çünkü 
bunlar şer’an batıl olan anonim şirkete 
ait hisselerdir. Bunlar, batıl bir akitte ve 
batıl bir işlemden elde edilen kârla, helal 
sermayenin karışımından oluşan meblağ-
ları içeren senetlerdir. Banka hisseleri ve 
benzerleri gibi paranın faizle çoğaltıldığı 
bonoların durumu da aynıdır. Kapitalist 
sistemde ve her yerde belaların başı olan 
faiz İslâm’da mutlak surette haramdır.

İbni Kesir ve Taberî gibi tarihçiler, 
İslâm’ın ortaya çıktığı ilk altmış yıllık dö-
nemde, hâkimiyeti altında bulunan her 
yerde fakirliği tümüyle ortadan kaldırdı-
ğını aktarmaktadırlar. İslâm’da sadakalar 
ve zekât, paranın dağıtımı ve dolaşımında 
olumlu bir etki bırakmıştır. Bu İslâm ide-
olojisinin tatbik edilmesine bağlı olarak 
toplumun tümünü kapsamına alan bolluk 
ve istikrar, şer’an zekât almayı hak eden 
(fakir) kimseleri azaltmış ve böylelikle İs-
lâm ekonomisi fakirliği pratik olarak or-
tadan kaldırmıştır.

Tüm dünyanın, kapitalizm ve onun 
sermaye şirketlerinin, faizli banka ve kâ-
ğıt para sisteminin fesadından kurtulma-
sının tek yolu; kapitalist sistemin ve ser-
maye şirketlerinin tamamen ilga edilmesi 

veya sermaye şirketlerinin İslâmi şirket-
lere, kâğıt para sisteminin de ilga edilerek 
İslâm’ın ölçülerine altın-gümüş sistemine 
dönüştürülmesidir. Bütün bunları uygula-
mak ise ancak Râşidî Hilâfet’in yeniden 
ikamesini sağlamakla mümkündür. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ faiz yiyene savaş ilan 
etmiş ve şöyle buyurmuştur:

بَا إِن كُنتُم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اللَّه َوَذُرواْ َما بَِقَي ِمَن الرِّ

تُبْتُْم  َوإِن  اللِّه َورَُسولِِه  َن  ِبَحرٍْب مِّ فَأَْذنُواْ  تَْفَعلُواْ  لَّْم  ْؤِمِننَي فَِإن  مُّ

فَلَُكْم ُرُؤوُس أَْمَوالُِكْم الَ تَظْلُِموَن َوالَ تُظْلَُموَن 

“Ey iman edenler! Allah’tan sa-
kının, inanmışsanız faizden kalanı 
bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, 
bunun Allah’a ve Rasülüne karşı 
açılmış bir savaş olduğunu bilin. 
Eğer tövbe ederseniz sermayeniz 
sizindir. Böylece haksızlık etme-
miş ve haksızlığa da uğramamış 
olursunuz.” [Bakara Suresi 278-279]



46 Köklü Değişim

Kapitalist İktisat Nizamının İfşası ve İslâmi Çözüm 

GSMH, KİŞİ BAŞINA MİLLİ 
GELİR VE ASGARİ ÜCRET 
HESAPLAMA SAÇMALIĞI
Ahmet Sivren
ahmetsivren.as@gmail.com

Kapitalizmin hâkimiyetindeki 
dünyada ekonomik sorunlar 
da diğer sosyal sıkıntılar gibi 

insanlığın başlıca problemleri olarak ba-
rizleşmekte bugün. İnsanlar geçim sıkın-
tısından yakınmakta, gelirlerinin yetersiz-
liğinden biçare alternatif  gelir kaynakları 
aramaktalar. Bu durumdan mustarip olan 
milyarlar bir kenarda inim inim inlerken, 
diğer tarafta ise bir avuç “mutlu azınlık” 
günlerini gün etmenin peşinde maale-
sef. Ülkede satılan ekmeğin fiyatından 
bihaber, yaşadıkları topluma çook uzak 
bir vaziyette zevk ve egolarının peşinde 
ömür tüketen bu zevat bir yanda dura-
dursun; biz, dünyanın tüm yükünü omuz-
larında taşıyan diğer tarafa gözlerimizi 
çevirelim ve bakalım bu yoksul çoğunlu-
ğun hâli pür melaline…

Evet, bu yorgun ve yılgın kalabalığın 
fertleri, dünyanın tüm yükünü omuzların-
da taşımalarına rağmen parasız-pulsuz; 
kimisi karın tokluğuna kimisi de bundan 
daha azına mahkûm bir hâlde yaşamak-

tadır. Fakat kapitalizme sorarsanız, her 
bir ferdin en az on binlerce dolar, yıllık 
geliri olduğunu söyleyecektir size. Zira 
kapitalist iktisat sisteminin esasi hesap-
lama modellerinden biri olan ‘Gayri Safi 
Milli Hâsıla (GSMH)’ya göre yapılan “kişi 
başına milli gelir” hesabı, bunun böyle 
olduğunu(!) yani o belde üzerindeki her 
bir ferdin en az on binlerce dolarının ol-
duğunu -kâğıt üzerinde- ortaya koymak-
tadır. “Peki, gerçekte nasıl?”, derseniz; 
“cebinize, cüzdanınıza bir bakın”, derim; 
gerçek orada!

O halde nedir bu “GSMH”, “Kişi Ba-
şına Milli Gelir” ve neden, kâğıt üzerinde 
aylık binlerce dolarımız var(olduğu söy-
lenir)ken gerçekte asgari ücrete talim 
ettiriliyoruz?

Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH)

GSMH (Gayri Safi Millî Hâsıla), bir 
ülke vatandaşlarının verilen/belli bir yıl 
için ürettikleri toplam mal ve hizmetle-
rin, belli bir para birimi karşılığındaki de-

ğerinin toplamıdır, diye tarif  edilmekte. 
“Vatandaşlık” ayrımının yapılmasındaki 
sebep ise onun GSYİH’den farklı olduğu-
nu belirtmek için.1

Gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYİH) da 
-GSMH’den farklı olarak-, bir ülke sınır-
ları içerisinde belli bir zaman içinde, üre-
tilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para 
birimi cinsinden değeridir. Bu tanımda 
geçen “belli bir zaman”; bir ay, üç ay ya 
da bir yıl olabilir. GSYİH genellikle bir 
yıl için ele alınır. Nihai mal ve hizmetler 
ise üretilen toplam mal ve hizmetlerden 
üretim için kullanılan ara mallar düşül-
dükten sonra geriye kalan değerdir.2

1990’ların başından itibaren, küresel-
leşmenin ivme kazanıp, üretim faktörleri-
nin ve sermayenin, ülke sınırlarının dışına 
taşması sonucu, makroekonomik analiz-
lerde ilgi, bir ülkenin yurttaşlarının gelirini 
ifade eden GSMH yerine, bir ülkenin sı-
nırları içerisinde yaratılan toplam geliri ifa-
de eden GSYİH üzerine yoğunlaşmıştır.3
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Bir ülkenin gayri safi millî hasılası 
(GSMH), o ülkenin nüfusuna bölündüğü 
zaman, kişi başına düşen GSMH bulunur. 
Aynı şekilde, bir ülkenin gayri safi yurti-
çi hasılası (GSYİH) o ülkenin nüfusuna 
bölündüğü zaman ise, kişi başına düşen 
GSYİH elde edilir.4

Kapitalist iktisat sisteminin en dikkat 
çeken okuspokuslarından biri de mil-
li gelirin (GSMH/GSMİH) arttırılması 
meselesidir. Öyle ki “fert başına düşen 
gelirin artması için milli gelirin art-
ması gerekir” düşüncesi, müthiş bir 
illüzyondur. Zira kapitalist iktisadi 
siyaset, insanın sınırsız ihtiyaçla-
rı ile sınırlı olan tatmin vasıtaları 
arasındaki dengeyi kurmak anlayışı 
üzerine oturtulmuştur. Dolayısıyla 
kapitalizm için esas olan üretimin 
arttırılmasıdır. Onlar; insanın “bit-
mek bilmez” ihtiyaçları karşısında 
tükeneceği endişesi ile tatmin va-
sıtalarının arttırılması için çalışıl-
masını yani üretimin arttırılmasını 
salık verirler. Böylece milli gelirin 
artmasıyla kişi başına düşen gelirin 
de artacağına inanılır. Bu vehimle 
güdüledikleri insanların daha da 
çok çalışmalarını sağlamış olurlar. 

Her ne kadar biteviye çalışmaya 
programlanmış bu insanların çaba-
ları sonucunda üretim artmış olsa 
da gerçekte ellerine geçen miktar, 
kişi başına GSMH hesaplarında or-
taya çıkan rakamın yanından bile 
geçmez. Peki, kendi “kişi başı milli gelir”i 
artacak umuduyla canhıraş çalışılan in-
sanların üretiminden gelen kazanç kim-
lerin eline geçer? Sermaye sahiplerinin 
yani kapitalistlerin yani sistemin sahibi bir 
avuç mutlu azınlığın… 

Ama bu gösterilmek istenmez her 
nedense… 

Zira kapitalistlere göre önemli olan; 
servetin kime, nasıl dağıtıldığına bakma-
dan milli gelirin arttırılmasıdır ki bu onlar 
nezdinde kalkınmışlığın, gelişmişliğin en 
önemli göstergesidir. Bu, illüzyon gös-
terisinde sahnede olan, bize gösterilen 

şatafatlı yüzdür. Onlar bu GSMH üzerin-
den ülkenin ne kadar kalkınmış olduğunu 
(ya da olmadığını) ifade etmektedirler. 

Hükümetler ve siyasiler, bu GSMH ve 
kişi başına milli gelir olgusu üzerinden ya 
kendilerine pay çıkarmakta ya da eleştiri 
oklarının hedefi olmaktadırlar. Zira hü-
kümet, genellikle GSMH’nin arttığından, 
kişi başı gelirin de aynı şekilde yükseldi-
ğinden dem vurarak; işlerin iyiye gittiğini, 
halkın alım gücünün arttığını ispatlamaya 
çalışmaktadır. Muhalefet ya da sair siya-

setçiler de aynı olgular üzerinden ekono-
mideki bozuk gidişatı ortaya koymanın 
çabası içinde olmaktadırlar. Zira kapita-
listlere göre, “rakamlar yalan söylemez!” 
Rakamlar yalan söylemez ama rakam-
larla bir illüzyon yapabilirsiniz. Mesela; 
Ekonomist Mahfi Eğilmez’in “Gelir Artışı 
İllüzyonu” başlıklı makalesindeki şu satır-
lar dikkat çekicidir: 

“2002 yılsonu ile 2013 yılsonu arasın-
da: GSYH, 592 milyar dolarlık bir artışla 
231 milyar dolardan 823 milyar dolara, 
kişi başına düşen gelirimiz 3.492 dolardan 
10.897 dolara yükselmiş bulunuyor.

Demek ki bu 11 yıllık dönemde kişi başı-
na gelirimizi 7.315 dolar (3,1 kat) artırmışız.

2002 yılsonu ile 2013 yılsonu arasında: 
Kamu kesimi iç borcu yaklaşık 160 milyar 
dolar, Türkiye’nin toplam dış borç stoku 
yaklaşık 250 milyar dolar, hanehalkları-
nın kredi borcu 150 milyar dolar artmış 
bulunuyor. Bunlara, Cumhuriyetimizin 80 
yılında yapılan kamu kuruluşlarının ve ar-
salarının bu dönemde özelleştirilmesinden 
elde edilen 50 milyar dolarlık özelleştirme 
gelirini de eklersek 610 milyar dolarlık kay-

nak toplamına ulaşırız.

Bu 11 yıllık dönemde özelleştir-
me gelirlerini bir kenara bırakırsak 
kamu kesimi ve hanehalklarının top-
lam borcu 495 milyar dolar artarak 
210 milyar dolardan 705 milyar do-
lara yükselmiş görünüyor. Artış ora-
nı 3,4 kata ulaşmış. Nüfusumuzun 
yaklaşık olarak 6 milyon arttığı aynı 
dönemde kişi başına düşen borç mik-
tarı da kabaca 6.400 dolar artarak 
3.000 dolardan 9,400 dolara yük-
selmiş yani 3 kat artmış bulunuyor.

GSYH, akım kavramdır. Yani her 
yıl tekrarlanır. Buna karşılık borç sto-
ku, özelleştirme gelirleri gibi kavram-
lar stok kavramlardır. Yani ele alınan 
dönemde geçmişten beri gelen biri-
kimi gösterir. Dolayısıyla yukarıdaki 
karşılaştırmalardan hareket ederek 
‘son 11 yılda GSYH 592 milyar dolar 
artmış bu da borçlardaki 610 mil-
yar dolarlık artıştan gelmiş’ demek 

mümkün değildir. Çünkü GSYH bu yıl da 
önümüzdeki yıl da bu miktar dolaylarında 
kalmaya hatta yükselmeye devam edecek-
tir ama borç stoku aynı şekilde artmayabilir.

Buna karşılık borçların ve özelleştirme 
gelirlerinin bu kadar artması kuşkusuz GS-
YH’nın yükselmesine ivme kazandırmış en 
önemli itici güçtür. Üstelik bu hesaba 2B 
gelirleri ve benzeri bir seferlik gelirler de ek-
lenmemiş durumdadır. 

Son 11 yılda geldiğimiz durumu bu çerçeve-
de özetlememiz gerekirse kişi başına gelirimiz 
7.315 dolar artarken kişi başına düşen borç 
miktarı da 6.400 dolar artmış bulunuyor.”5
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Kapitalist iktisadi sistemin rakamlar 
üzerinden yaptığı illüzyonlar saymakla 
bitmez fakat ekonominin iyiye gidip git-
mediğinin, kişi başı gelirin artıp artmadı-
ğının en yakın şahidi yine kendimiziz. He-
saplamalar yoluyla artmış gibi gösterilen 
gelirimizin, başka hesaplamalarla yine eli-
mizden alındığının şahitleri de biziz. Yani 
kısaca sistem, halkına sağ eliyle verdiğini 
sol eliyle alıyor.

Bir de bu GSMH’nın dağıtımı mese-
lesi var ki işte orası, illüzyon gösterisinin 
sahne arkasındaki hile kısmıdır. Sahne 
arkasını göstermemek, geçiştirmek sure-
tiyle el çabukluğu yapılan bu mesele 
yukarıda da geçtiği üzere kapitalist-
lerin suyun akarını kendi ceplerine 
çevirdikleri yataktır. Onlar, halk bu 
milli gelirin ne kadarını alabiliyor, 
bundan nasıl faydalanıyor, mesele-
sini gündemlerine almazlar. Hâlbuki 
bilindiği üzere kapitalizmin yine bir 
başka esasi ilkesi, ferdiyetçi anlayı-
şıdır. Ama bu gelirin dağıtımı me-
selesinde ferdiyetçi değil toplumcu 
bakar meseleye. Yani “acaba her bir 
fert bu gelirden eşit ya da adaletli bir 
şekilde faydalanabiliyor mu?” diye 
sormaz; bu noktada ferdin mutlu 
olup olmadığını araştırmaz. Çünkü 
böylesi bir araştırma kapitalistlerin 
işine gelmez; sömürüyü esas alan 
çarklarını kendi elleriyle parçalama-
larına sebebiyet verir. O sebepten 
bu meseleye toplumun geneli açı-
sından bakarlar; fert bazında değil.

Zaten fert bazında insanların ge-
çimi, milli gelirden elde etmeleri gereken 
miktar hususunda az-biraz endişeleri olsa 
idi, insanlara/işçilere asgari (ölmeyecek 
kadar) yaşam imkânı sağlayan, “asgari 
ücret” adını verdikleri bir ücretlendirme 
modelini reva görmezlerdi. 

Asgari Ücret

“Asgari ücret veya minimum ücret, işçi-
lere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen 
ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, 
kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları 
üzerinden en az düzeyde karşılamaya 
yetecek ücret” şeklinde tarif  edilebilir. 

Asgari ücret günlük hesaplanır, genellikle 
aylık ödenir.6

Türkiye’de “Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonları” tarafından belirlenen asga-
ri ücret, son zamla birlikte yüzde 14.2 
artışla 2018 yılı için brüt 2.029 TL, net 
1.603 TL oldu. 

Çalışanlara ödenecek ücret konusu 
toplumun ekserisinin ücretli/işçi olduğu 
düşünüldüğünde daha bir önem kazan-
maktadır. Girişte de söylediğimiz gibi ka-
pitalizmin zulmü altında inim inim inleyen 
halkın mağduriyetinin maksimum düzey-

de giderilebilmesi umuduyla insanların 
beklentisi de yüksek ücretli bir iş bulmak 
olarak barizleşiyor. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
tarafından hazırlanan sözleşmelerde 26 
no’lu “Asgari Ücret Belirleme Yöntemi 
Sözleşmesi”nde geçen asgari ücret, Tür-
kiye’ye has bir uygulama değil, uluslara-
rası karşılığı bulunan bir kavramdır. 

4857 sayılı iş kanunu tarafından koru-
nan ve dünyanın bazı bölgelerinde kut-
sal ücret olarak da tanımlanan asgari 
ücret, yine bu kanuna göre en geç iki 

yılda bir yeniden değerlendirilir ve gün-
cellenir.

Türkiye’deki Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden 
birinin başkanlığında; •Bakanlık Çalışma 
Genel Müdürü veya yardımcısı, •Bakan-
lık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
veya yardımcısı, •Devlet İstatistik Ensti-
tüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Baş-
kanı veya yardımcısı (İşgücü, Hizmetler, 
Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi 
Başkanlığı), •Hazine Müsteşarlığı temsil-
cisi, •Devlet Planlama Teşkilatı Müste-

şarlığından konu ile ilgili dairenin 
başkanı veya yetki vereceği bir 
görevli, •Bünyesinde en çok işçiyi 
bulunduran en üst işçi kuruluşu-
nun değişik işkolları için seçeceği 
beş temsilci, •Bünyesinde en çok 
işvereni bulunduran işveren kuru-
luşunun değişik işkolları için seçe-
ceği beş temsilciden, kurulur.7

Asgari (yaşama) ücretin(in) 
tespit edildiği bir komisyonda iş-
veren temsilcilerinin ne işi olduğu 
sorusu akla gelebilir zira kapita-
lizm, işçilerden ziyade işverenlerin 
(kapitalistlerin) rızasını önceleyen 
bir sistemdir. O sebepten işvere-
nin rıza göstermediği bir ücretin 
işçilere takdir edilmesi düşünüle-
mez.

İdeolojik bakış

İşçi-işveren arasındaki ilişkide 
işçiye ödenecek ücret konusun-

da kapitalistler ve komünistler birbirle-
rinden ayrılmışlardır. Kapitalistler, ücre-
tin takdiri hususunda işçiye doğal ücret 
verilmesini doğru bulmuşlardır. Onlara 
göre doğal ücret, asgari seviyede işçiye 
yetecek geçim düzeyidir. Bu ücret, hayat 
şartlarındaki yükselme ya da düşüşe göre 
artıp azalabilir. Onlar işçinin ücretini, 
emeği ile sağladığı fayda açısından değil 
de yaşamak için gerekli olan harcamala-
rı zaviyesinden değerlendirdiler. Çünkü 
onlar, icareyi/iş akdini, satış üzerine bina 
ettiler. Bu da ihtiyaç maddelerinin fiyatla-
rının ücretlinin ücretine tahakküm etme-
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illüzyonlar saymakla 
bitmez fakat 

ekonominin iyiye 
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sine yol açtı. Bu sisteme göre, yani ücret-
linin alacağı ücretin yaşam seviyesi esas 
alınarak tespit edildiği sistemde ücretliler, 
içerisinde yaşadıkları topluma göre asga-
ri düzeyde muhtaç oldukları ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek kadar sınırlı bir mülki-
yete sahip olacaklardır. Elde ettikleri bu 
ücret ister, İslâm beldeleri gibi fikren geri 
kalmış ülkelerdeki ücretlilerin durumu 
gibi yalnızca onların temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek bir şekilde olsun, isterse 
Amerika ve Avrupa gibi fikren ilerlemiş 
ülkelerdeki ücretlilerin durumu gibi hem 
temel ihtiyaçlarını hem de lüks ihtiyaçla-
rını karşılayabilecek bir durumda olsun, 
bu uygulama apaçık bir zulümdür ve 
ücretlinin durumuna ters düşmektedir.

Komünistler de icareyi 
satış üzerine bina etmeleri-
ne rağmen onlar ücretlilere, 
“herkese gücüne yani kudreti-
ne ve çalışması oranına göre” 
kuralına göre kişinin ürettiği 
ürün miktarına göre ücret 
verilmesini doğru gördüler. 
Ne halde olursa olsun bu 
da apaçık zulümdür. Çünkü 
işçinin ürettiği malın piyasa 
fiyatının düşmesi nedeniyle 
üretimde de düşme olursa 
ücretliye zulmedilmiş olur. 
İşçi bazen kendine yetecek 
seviyede bir ücrete sahip 
olamayacağı için sıkıntıya 
düşecek ve işi terk edecek-
tir. Diğer taraftan işçinin ürettiği malın 
piyasa fiyatlarının yükselmesine bağımlı 
olarak üretim artarsa bu durumda da iş-
verene zulmedilmiş olur. Çünkü işveren 
kazandığı kârı hak etmediği hâlde işçiye 
vermek mecburiyetinde kalır. Bu neden-
le ücretin belirlenmesinin işçinin yani 
ücretlinin ürettiğinin piyasadaki satışı ile 
bağlantılı hâle getirilmesi zulümdür. Üs-
telik ücretlinin durumuna da terstir.8

Mesele şu ki, ihtiyaç maddelerinin 
fiyatlarını belirleyen piyasadır. Ücretli 
ise ihtiyaçlarını gidermek için harcama 
yapmak zorundadır. Bu kaçınılmazdır 
zira adı üstünde; ihtiyaç. Fakat yukarıda 
da açıklandığı üzere beşerî ideolojiler, 
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ücretlinin ücretini belirlerken ya ücret-
linin üretim kapasitesini ya da ihtiyaçla-
rını karşılayabileceği en asgari limiti baz 
almışlardır. Hâlbuki bu hatalı bir bakış 
açısıdır. Ücretli ya da işçiye verilecek 
olan ücret, muhatapların kendilerinin 
belirleyeceği bir miktar olmalıdır. Bunu  
da genellikle piyasa belirlemektedir. 

Peki, taraflarca belirlenen ücret, üc-
retli ve bakmakla yükümlü olduğu kişile-
rin ihtiyaçlarını karşılayamaya yetersiz ka-
lırsa ne olacak? Böyle bir durumda bakılır: 
Bu ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlardan ise bunu 
karşılamakla görevli olan zaten devlettir. 
Devlet; tebaanın temel ihtiyaçlarını te-
min etmekle mükelleftir. Dolayısıyla kar-

Çünkü kapitalizmde ferdin ihtiyaçları 
değersizken sermayenin  kazanımları ve 
beklentileri değerlidir. 

Çünkü İslâm, fertlerin temel ihtiyaç-
larının tamamının karşılanmasını gerekli 
görür. Müslüman-gayrimüslim, kadın-er-
kek, yetişkin-çocuk, akıllı-deli gibi bir ay-
rıma tâbi tutmadan tüm fertlerin tek tek 
temel ihtiyaçlarını temin eder. Bu sebep-
le İslâm bu kapsamda insan merkezlidir.

Çünkü İslâm’da, rızkı elde etmek için 
-şer’î hükümlerce yasaklanmamış (haram 
kılınmamış)- her türlü çalışma mubahtır/
serbesttir. Bu serbestiyet içerisinde tüm 
fertler eşittir.

Çünkü İslâm, tüm ilişkilerde olduğu 
gibi fertler arasındaki eko-
nomik ilişkilerde de yüce 
değerlerin (nefis, mal, nesil, 
akıl, haysi yet, ırz, devlet, din) 
korunmasına önem verir. 

Ezcümle; ana hatlarıyla 
fasitliğini ifade etmeye ça-
lıştığımız; GSMH, kişi başına 
milli gelir ve asgari ücret he-
saplamaları gibi kapitalist ik-
tisadi siyasetin safsatalarına 
karşılık İslâm’ın iktisadi si-
yasetinin köklü ve kapsamlı 
çözümlerini ortaya koymak 
ve insanlara: “durun, bakın 
burada, sizin dininizde tüm 
bu ve benzeri sorunlarını-

za sahih çözümler var” diyebilmek için 
elbette bu makalenin hacmi yetersiz 
kalmaktadır. Fakat engin İslâmi kültür-
de mevcut bulunan nice eserler, gerek 
hacmiyle gerekse de keyfiyetiyle bu ye-
tersizliği giderebilecek mahiyettedir. Bize 
düşen; bu deryaya dalıp herhangi bir 
meselede lazım olanı bulup çıkarmaktır.

1- tr.wikipedia.org, https://goo.gl/UGDSAB
2- tr.wikipedia.org, https://goo.gl/SuWUYw
3- tr.wikipedia.org, https://goo.gl/UGDSAB
4- tr.wikipedia.org, https://goo.gl/aiCVEM
5- Gelir Artışı İllüzyonu, Mahfi Eğilmez 
6- tr.wikipedia.org, https://goo.gl/ddaTij
7- Asgari Ücret Yönetmeliği, Resmi Gazete 
(01.08.2004 sayı: 25540)
8- İslâm’ın İktisâdî Siyâseti, AbdurRahman 
el-Malikî, Köklü Değişim Yay. 2007

şılanamayan bu zorunlu/temel ihtiyaçları 
devlet karşılamak durumundadır. Eğer 
ihtiyaçlar, lüks ya da ikincil/tali ihtiyaçlar 
ise devlet hazinenin/beytülmalin duru-
muna göre bu ihtiyaçları da temin etme 
noktasında kendisini sorumlu görür. Ta-
bii ki bu çözüm, ancak ve ancak hayata 
İslâm akidesi zaviyesinden bakan İslâm 
Devleti’nin uygulayabileceği bir çözüm-
dür. Zira bu çözüm; İslâm’ın çözümüdür. 

Çünkü İslâm, ihtiyaçları karşılamada 
fert merkezlidir. Kapitalist iktisadi siyase-
tin esasında olduğu gibi; kaynağın azlığı, 
kıtlığı zaviyesinden bakarak insanın ihti-
yaçlarını ele almaz.
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İnsana, hayata ve iktisada dair doğ-
ru tespitlerde bulunamayan kapi-
talizm, içerisinde yaşadığımız dün-

yanın yaşanmaz bir hâle gelmesindeki 
en büyük etkendir. Kapitalizm ideolojisi 
dünyaya kaos, sömürgecilik ve fakirlik-
ten başka bir şey verememiştir. Bir türlü 
doymak bilmeyen açgözlü insanlar, daha 
fazla kâr elde etmek adına her türlü zul-
mü yapabilecek şirketler ve sömürgecilik 
adına alenen katleden devletlerin varlığı 
hep onun eseridir. Zira “yaşamak için öl-
düreceksin” diyen bir ideoloji insana kan 
ve yoksulluktan başka ne verebilir ki? 

Kapitalizmin üzerine kurulu olduğu 
temel doktrinler muayyendir. Zamanın 
geçmesi ve vakıanın değişmesi ile bazı fi-
kirler çeşitlilik gösterse de, aslında bunlar 
esaslara ilişkin fikirlerden değildir. Yani 
üsluplara ilişkin olan teferruatlardandır. 
Kapitalizmin iktisadi sisteminin üzerine 
kurulu olduğu ana düşüncelerden bazıları 
ise şunlardır:

- İhtiyaçların yalnızca maddi olduğu 
düşüncesi

- Tabiattaki mal ve hizmetlerin kıt ol-
duğu düşüncesi

- Faydayı talebe göre takdir etme dü-
şüncesi

- Değerin göreceli olduğu düşüncesi

- Sadece somut mal ve hizmetlerin 
değerli olduğu düşüncesi

- Fiyatın üretim, tüketim ve dağıtımı 
ayarlayan bir mekanizma olduğu düşün-
cesi

İşte bu ana düşüncelere yönelik ka-
pitalist düşünürler tarafından zamanla 
farklı yaklaşımlar öne sürülmüş olsa da, 
bunlar kapitalist iktisadın temelleri ko-
numundadır. Kapitalistler iktisadi prob-
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Dünya sömürgecilik tarihine 
baktığımızda bu konuda en 

mahir, en sinsi ve en açgözlü 
olanın İngiltere olduğu 

görülecektir.

koltuğunu Amerika’ya kaptırmadan önce 
İngiltere yapmıştır ve hâlen bazı ülke-
lerde yapmaya da devam etmektedir. 
Güneşi batmayan imparatorluk dünyayı 
kendi âli menfaatleri adına sömürmüş ve 
kendisi dışındaki her halkı yoksulluk gir-
dabına büyük bir zevkle sürüklemiştir. 

Peki, sadece üretimin artması insan-
ların refah seviyesinde bir iyileşme mey-
dana getirdi mi derseniz, ebetteki hayır. 
Zira kapitalizmde üretimi meydana ge-
tiren dört faktör; doğal kaynaklar, ser-
maye, emek ve müteşebbistir. Ancak ne 
hikmetse üretimden ortaya çıkan gelirin 
çoğunu sermaye sahipleri kazanmakta-
dır. İşçiler ise üretimin artması ile çoğa-
lan milli gelirden kendilerine düşen payı 

lemin temelini insan merkezli görmezler. 
Yani onlara göre esas problem, sınırsız 
ihtiyaçlar ve kıt olan kaynaklardır. Dola-
yısıyla bu problemi çözmek için her bir 
ferdin ihtiyacını karşılamak yerine, sade-
ce ihtiyaçları tatmin edecek kaynakların 
çoğaltılmasını yeterli görmektedirler. Ka-
pitalizmin temel düşüncelerinden birisi 
bu olunca, odaklanılan husus da üretimi 
mümkün olan en üst seviyeye çıkartmak 
yani üretimi çoğaltmak olmaktadır. On-
lar üretimin artmasının tek başına birçok 
problemi çözeceğini düşünmektedirler. 
Çünkü sınırsız olan ihtiyaçlar ancak daha 
fazla üretim ile karşılanabilir. Konuyla ala-
kalı olarak İslâm’da İktisat Nizamı kitabın-
da rahmetli Şeyh Takiyyüddin en-Nebha-
ni şöyle söylemektedir:

“…  mal ve hizmetlerin dağıtımı prob-
lemi kapitalist iktisatçıları sıkı bir şekilde 
üretim problemine eğilmeye yöneltmiştir. 
İktisadi analizlerin en yüce hedefi, insanla-
rın tümünün mal ve hizmet tüketimlerinin 
miktarını arttırmaya çalışmaktır. Bunun için 
millî üretim kapasitesine etki eden faktörle-
ri incelemek, bütün iktisadi konuların başın-
da gelmektedir. Çünkü millî üretimin arttı-
rılması hakkındaki araştırmalar ‘sınırsız ih-
tiyaçların sınırlı mal ve hizmet kaynakları ile 
karşılanması’ sorununun çözümü için yapı-
lan çalışmaların en önemlisidir. Bu yüzden 
kapitalist iktisatçılar, ancak üretimin çoğal-
tılmasıyla fakirlik ve yoksulluk sorununun 
aşılabileceğine inanırlar. Dolayısıyla onlar 
için toplumun karşılaştığı ekonomik sorun, 
üretimin arttırılması yoluyla çözülebilir.”  

Kapitalizm, müreffeh bir yaşam için 
nihai hedef  olarak üretimin arttırılması-
nı gösterince, etraflarında üretimi arttı-
rabilecek hammadde ve işgücünü bula-
mayan kapitalistler dünyaya yayılmış ve 
sömürmek üzere adeta yağmalamaya 
başlamışlardır. Bu hedefe ulaşmak için 
her yolu mubah gören kapitalist Batılı-
lar, izandan ve insaftan yoksun bir şe-
kilde daha iyi yaşamak için daha fazla 
zenginliğe, daha fazla zenginlik için daha 
fazla üretmeye, daha fazla üretmek 
için ise daha fazla sömürmeye azmet-
mişlerdir. Özellikle Asya ve Afrika’da-
ki zenginlikleri neredeyse bedelsiz bir 

şekilde sömürdükleri yetmezmiş gibi, 
bir de bu coğrafyanın insanlarını üreti-
mi arttırmak adına köleleştirmişlerdir. 

Dünya sömürgecilik tarihine baktığı-
mızda bu konuda en mahir, en sinsi ve 
en açgözlü olanın İngiltere olduğu gö-
rülecektir. İngilizlerin dünya üzerinde 
sömürgeleştiremediği sadece 22 ülke 
kalmıştır. İngiliz tarihçi Stuart Laycook’un 
yaptığı bir araştırma sonucu ortaya çıkan 
bu bilgiler, bize dünyanın hemen hemen 
%90’nın İngilizlerin sömürü işgaline uğra-
dığını göstermektedir. İşgalden kurtulan 
ülkeler ise ya coğrafi açıdan uzak ya da 
zenginlikleri açısından zayıf  konumda 
olanlardır. Bir nevi bugün Amerika’nın 
yaptığını, dünya sahnesindeki birincilik 
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alamamaktadır. Yani üretimin artması ne 
muhtaçların doyurulmasını, ne işçilerin 
maaşlarının artmasını ne de vergilerin 
azalmasını sağlamaktadır. Üretimin art-
ması sadece sermaye sahiplerinin daha 
fazla zenginleşmesini sağlamaktadır. 
Uluslararası yardım kuruluşu OXFAM’ın 
yayınladığı son rapor, 2017 yılında üreti-
len paranın %82’sinin dünya nüfusunun 
%1’ni dahi oluşturmayan zenginlere gitti-
ğini göstermektedir. Yani üretim arttıkça 
zenginler daha çok zenginleşmektedir. 
Üretim artması ile milli gelirin yüksele-
ceği ve bu gelirin kişi başına düşen milli 
geliri de arttıracağı düşüncesi ise yalan 
ve aldatmacadan başka bir şey değildir. 
Gerçek hayata hiçbir şekilde yansımayan 
kişi başına milli gelir ise istatistiki bir ve-
riden başka hiçbir şeyi ifade 
etmemektedir. 

Bu nedenle kapitalistlere 
göre iktisadın varlık nedeni, 
bireylerin ihtiyaçlarını karşıla-
yacak olan mal ve hizmetleri 
temin etmek ve çoğaltmak-
tır. Yani ülkenin milli gelirini 
artırmak ve üretim seviyesini 
yükseltmekle toplumun ihti-
yaçlarının tatminine yönelmiş 
olmaktır. Artan milli gelirin 
toplumun bireylerine dağıtıl-
ması, toplumun bireylerine 
çalışma ve mülk edinme hür-
riyeti aracılığı ile verilmekte-
dir. Herkes üretime sağla-
dığı katkının karşılığını doğal 
olarak alacak, üretime katkı 
sağlamayanlar ise başlarının 
çaresine bakacaklardır! Yani 
kapitalizm her bir ferdin ih-
tiyaçlarının karşılanmış olup 
olmamasına bakmaz. Zayıf 
yaradılışlı olduğu için mal ve 
hizmet üretimine katkıda 
bulunamayan veya sonradan 
zafiyete uğrayan kimselerin 
yaşama hakkı olmamaktadır. 
Çünkü böyle kimseler üreti-
me katkı sağlamamış oldukla-
rından, bunların milli gelirden 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
şeye sahip olma hakları yoktur. 

müzdeki kapitalist şirketler bu konudaki 
ilmî çalışmaları da hem siyasi hem de 
ticari olarak ranta dönüştürmektedirler. 
Örneğin; tarımsal ürünlerde tohumun 
kalitesini artırmak adına yapılan bilimsel 
çalışmalar sadece tohumun verimliliğini 
artırmak adına değil, tohumu kısırlaştıra-
rak tohum satın alan ülkeleri bağımlı hâle 
getirme amacı gütmektedir.  

Üretimin arttırılması adına sömürge-
cilik ile hammaddeleri ele geçiren Batılı 
devletlerin bu ülkeleri adeta yağmaladık-
larını belirtmiştik. Ancak sadece ham-
maddenin ele geçirilmesi üretim için ye-
terli değildir. Bu hammaddeyi işleyecek 
olan emeğe, işgücüne ve istihdama ihti-
yaç olacaktır. Kapitalistler daha fazla üre-
tim yapmak için daha fazla işçi kullanmak 

1884'deki Berlin Konferansı sonrası 
Arika'daki sömürgeci devletler

Burada akıllara, “İslâm iktisat nizamı-
na göre iktisadi açıdan üretimin artması 
yanlış mıdır?” diye bir soru gelebilir. Mu-
hakkak ki hiçbir iktisadi düşünce üretimin 
artmasına karşı değildir.  Esasen üretimin 
artması da iktisat biliminin konusudur. 
Tarım, sanayi vb. alanlarda üretimin daha 
fazla artması adına ilmî çalışmaların yapıl-
masında kesinlikle bir beis yoktur. Hatta 
bazı tarım ürünlerinin bu noktada ge-
netiğinin geliştirilmesi bile caizdir. Üreti-
min verimliliği artırmak adına yürütülen 
bilimsel çalışmalar hiçbir ideolojiye bağlı 
olmayan ve bütün toplumlar için geçerli 
olan evrensel çalışmalardır. Dolayısıyla 
üretimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 
bilimsel bir bakış açısıyla yapılması gere-
ken bir vakıa araştırmasıdır. Ancak günü-
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netim nizamı Hilâfet, doğru iktisat nizamı 
İslâm’ın iktisadi nizamı ve doğru ideoloji 
ise İslâm’dır. Hem Müslümanların hem de 
tüm insanlığın yegâne kurtuluşu budur!

نْيَا  اَر اْلِخرََة َواَل تَنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ َوابْتَغِ ِفيَم آتَاَك اللَُّه الدَّ

َوأَْحِسن كََم أَْحَسَن اللَُّه إِلَيَْك َواَل تَبْغِ الَْفَساَد ِف اْلَرِْض إِنَّ اللََّه اَل 

يُِحبُّ الُْمْفِسِديَن

“Allah’ın sana verdiğinde ahi-
reti gaye edin. Dünyadan nasibini 
unutma. Allah, sana nasıl iyilik et-
tiyse sen de öyle iyilik et. Yeryü-
zünde bozgunculuğu gaye edinme. 
Çünkü Allah, bozguncuları sev-
mez.” Kasas Suresi 77

yerine, her zaman olduğu gibi işçiyi daha 
fazla çalıştırma yolunu seçmektedirler. 
Böyle olunca da çalışma şartları ağırlaş-
makta ama işçi ücretlerinde bir iyileştir-
me yapılmamaktadır. Bugün dünyanın 
birçok bölgesinde günlük üç beş dolara 
çalışan milyonlarca insan bulunmaktadır. 
Ama sermaye sahipleri, sadece bu işçi-
lerin sırtından milyonlarca dolar kazan-
maktadır. Bu sebeple kapitalizm sömür-
gecilikten başka bir şey değildir.     

Sadece üretimin artması ile bütün so-
runların çözüleceğine inanan kapitalistler, 
bu uğurda insanı adeta makineleştirmiş-
lerdir. Hem kendi halklarını hem de dün-
yadaki diğer halkları ezmişler, sömür-
müşler ve ifsat etmişlerdir. Özellikle ka-
pitalizmin ve Sanayi Devrimi’nin ilk yılla-
rında Avrupa’da yaşanan insani trajediler, 
sosyalizmin çok hızlı bir şekilde yayılma-
sına sebep olmuştur. Günümüzdeki çalış-
ma şartları da o günlerden farklı değildir. 
Zira sömürü düzeni var oldukça değişen 
sadece şeklî unsurlar olmakta ama sömü-
ren ve sömürülenler değişmemektedir. 

Bu noktadaki örneklikleri çoğaltmak 
mümkündür. Bugün yeryüzündeki vakıa-
lar nerdeyse birbirinin aynıdır. İşte bun-
dan ötürü yeryüzünün doğru bir fikre, 
doğru bir yönetim nizamına, doğru bir 
iktisadi modele ve doğru bir ideolojiye 
ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. 
Bu doğru fikir İslâm akidesi, doğru yö-
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Mali kriz kapitalist dünyanın 
yeni bir olgusu değildir. Bila-
kis ABD ve Avrupa, son yüz 

yılda birkaç durgunluk ve çöküntü yaşadı. 
Geçmişin tüm kriz ve kargaşasının aksi-
ne hisse senedi ve emtia piyasaları 2008 
yılında dibe vurduğunda, kapitalizm ciddi 
biçimde hasta olarak görülüyordu. Bu 
mali kriz kapitalizmin durumuyla, mevcut 
finansal ve ekonomik sistemin omurga-
sıyla ilgili ciddi endişeye yol açtı. Tarihin 

şaşırtıcılık sınırlarını zorlayacak biçimde 
19. yy. sonlarında kapitalizm sağlıklı ve 
görkemli biçimde belirdiğinde Osmanlı 
Devleti dünyanın “hasta adamı” olarak 
görülüyordu. Bugün uzun bir başarı yüz-
yılından sonra, kapitalizm dünyanın hasta 
adamı hâline gelirken İslâm ise şimdi sağ-
lıklı ve görkemli biçimde ortaya çıkıyor. 

Financial Times  “Kapitalizmin Gelece-
ği” başlıklı bir yazı dizisi yayımladı. Eko-
nomistler, siyasetçiler ve filozoflar 2007-

2009 büyük durgunluk dönemini tarihî 
bir dönüm noktası olarak gördüler ve 
değişen kapitalizme dair yeni vizyonlar 
ürettiler. Financial Times Londra baş eko-
nomi yorumcusu Martin Wolf  “Bu Kriz 
bir Momentum ama Belirleyici mi?” başlıklı 
makalesinde şu yorumu yapıyor:

“Benim tahminim bu kriz, bazı eğilimle-
ri hızlandırmış ve diğerlerinin sürdürülemez 
olduğunu kanıtlamıştır, ekonominin itibarı-
na zarar vermiştir ve dünyaya acı bir miras 
bırakacaktır ama yine de bir tarihî dönüm 
noktası olamaz. İnsanların, krallarının ölü-
mü üzerine dediği şeyi başka bir dille söyler-
sek: Kapitalizm öldü; yaşasın kapitalizm.”
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 Leszek Balcerowicz Polonya eski 
Başbakan Yardımcısı, Polonya Ulusal 
Bankası yöneticisi ve Varşova Ekono-
mi Üniversitesi profesörü, kapitalizmin 
mevcut krizinin potansiyel bir zayıflama-
ya işaret ettiğini söyler. Balcerowicz “Bu, 
Sadece Piyasaların Hatası Değildi” adlı ma-
kalesinde kapitalizmin en ciddi düşmanı-
nın kendi içinde olduğu sonucuna ulaşır. 
Ona göre “Dinamik, girişimci kapitalizmin 
bu günlerde ciddi olan dışsal rakibi hiç yok; 
sadece kendi içinden zayıflatılabilir.” Bu 
ise kapitalizmin genlerinden, temellerin-
den miras kalan; yenilgiye dönüşebilecek 
hatalara direkt bir referans vermektedir. 
Yani, kompleks sistemlerde olduğu gibi, 
bir tetikleyici tarafından harekete geçiri-
len ve gerekli zamanda kuşatılamaz veya 
dışarıda tutulamazsa çöküşe yol açan bir 
hatadır bu. Dolayısıyla uyuyan hatalar ya 
da kusurlar iç düşmanlardır.

Belki de kapitalizm adına yapılan en il-
ginç iddia Kapitalizm Toplum Merkezi’nin 
direktörü ve 2006’da Nobel Ekonomi 
Ödülünün sahibi Edmund Phelps tarafın-
dan ortaya atılmıştır. Edmund kapitaliz-
me ciddi bir hasar verildiğini, kapitalizmin 
yeniden iyi çalışması için yeni yapılanma 
gerektiğini söyler.

Dünya’nın önde gelen reklam ve pa-
zarlama servisleri grubu WPP’nin yöne-
tim kurulu başkanı Martin Sorrell, “Sar-
kaç Geriye Doğru Sallanacak” adlı Finan-
cial Times makalesinde şu sonucu 
çıkarıyor: “Basitçe şu söylenmeli ki 
kapitalizm çuvalladı, daha doğru-
su kapitalistler.” Fakat o “düşüşün 
kaçınılmaz olduğu gibi sarkacın ters 
yöne doğru sallanacak olması da ka-
çınılmazdır.” iddiasındadır.

Ekonomistler, politikacılar ve 
düşünürlerin açgözlülük ve korku 
gibi özelliklerinin mevcut finansal 
ve ekonomik krizin arkasındaki 
unsurlar olduğunu iddia etmeleri 
alışılmış hâle gelmiştir. 

Carter yönetiminin eski ulusal 
güvenlik danışmanı Zbigniew Br-
zezinski,  ABD’nin dünya liderliğini 
sürdürmek için gerekli olan ahlaki 

pusulasını kaybettiği konusunda uyar-
makta ve şöyle demektedir: “Amerika’nın 
ahlaki duruşu zedelenmiştir. Ahlaki değer-
lerin yokluğu, ani kriz ve korkuları kötüye 
kullanan demagojiye fırsat vermektedir.” 

Jimmy Carter “Tehlike Altındaki De-
ğerlerimiz: Amerika’nın Ahlaki Krizi” adlı 
kitabında ABD’de derinleşen ahlaki krizi 
şu sözleriyle özetler: “Bizim temel ahlaki 
değerlerimizde, kamusal söylemlerimizde 
ve siyaset felsefemizde yer almakta olan 
dönüşümler kapsamlı ve derindir.”

Çok sayıda ekonomist, politikacı ve 
yorumcu mevcut finansal kriz ve ekono-
mik darboğazı ahlaki ve etik değerlerin 
eksikliğine bağladı: 

Barack Obama: “Biz açgözlülük ahla-
kını mazur gördük hatta kucakladık… Bir 
tür kazanan hepsini alır her şey gider, anla-
yışını teşvik ettik.”

GOP Cumhurbaşkanlığı adayı John 
McCain, mali krizin açgözlülük, bozulma 
ve aşırılıktan… Wall Street’in Amerikan 
ekonomisini bir kumarhane gibi görme-
sinden kaynaklandığını söyledi. 

George Bush: “Wall Street sarhoş 
oldu.” derken firmaların açgözlülüğüne 
ve piyasa aşırılıklarına işaret ediyordu.  

Bir CNN muhabiri Wall Street’te 
meydana gelen olaylar üzerine alışılma-
dık derecede cesur bir ifade kullandı:  

“Piyasalar iki şey tarafından idare ediliyor; 
korku ve açgözlülük.”

“Mali Krizimizin Derin Kökleri” Theo-
dore Roosevelt Malloch (CNN tarafın-
dan desteklenen Dünya Ekonomik Kal-
kınma Kongresi eski başkanı) tarafından 
yazılmış bir makaledir.  Makale, online bir 
dergi olan Başka Bir Perspektif’de 11 Şubat 
2009’da çıktı. Malloch yazısında, mevcut 
finansal krizin arkasındaki ahlaki krizin 
ciddi olduğunu ve buna göre ele alınması 
gerektiğini ısrarla belirtiyor: “O (ahlaki) 
nedenler ortadan kaldırılmadığı sürece, 
tüm parmak sallamalar ve tüm önerilen çö-
zümler tümör üzerine yara bandı yapıştır-
maktan öteye gitmeyecektir” O, “erdem”in 
içinde olduğu ahlakın hem anlam hem de 
kelime olarak toplumsal sözlüklerinden 
kaybolduğu, “ahlak”ın da ya “önemsizleş-
tirildiği” ya da “görelileştirildiği” sonucuna 
ulaşıyor.  Ayrıca, kapitalist ekonomik sis-
temin arkasındaki ahlaki değerlerin “bir 
eğitim programıyla veya idari brifing-
lerle geri getirilemeyeceğini ve restore 
edilemeyeceğini, çünkü bunların yıllar 
boyunca aşındığını, mali krizin en teme-
linde gerçek erdem ile doldurulabilecek 
olan bir ahlaki boşluk olduğunu söylüyor.

Başlangıcından beri, kapitalizm ve 
onun temel ilkeleri inceleme, eleştiri ve 
saldırı altında olmuştur. En ciddi saldırılar 
arasında Marx, Engels, Lenin gibi sosya-
list ve komünist filozoflardan gelenler yer 
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alır. Bazı İslâm düşünürleri, farklı bir bakış 
açısıyla eleştiri getirdi.

Daha yakın bir zaman önce Sorin 
Cucerai “Kapitalizm Korkusu ve bunun 
Kaynaklarından Biri” başlıklı yazısında ka-
pitalizme dair aşağıdaki yorumları yapar:

“Paradoksal olarak, ‘kapitalizmin öz-
gürlüğü ve refahı’ sadece insanların yiyecek 
ve barınağa doğrudan erişimi reddedilerek 
mümkün olabilir.  Bu kapitalist özgürlüğe 
sahip olmak için, kendi tabiatımıza yaban-
cılaşmış olmamız gerekir.  Kapitalist düzen-
de yaşayan her birey bir temelde istikrarsız 
bir varlıktır, radikal bir kırılganlığa ve zaafa 
maruzdur.”

Kapitalizmin temel ilkelerine ciddi ve 
önemli eleştiriler İslâmi düşünürler olan 
Takiyuddin en-Nebhâni ve Muhammed 
Bakır El-Sadr tarafından yapılmıştır.  Neb- 
hâni kapitalizmin eleştirisini  İslâm İktisat 
Nizamı adlı kitabında detaylandırdı. Sadr, 
kapitalizmin hatalarını detaylı bir biçimde  
Bizim Ekonomimiz-Iqtisaduna adlı kitabın-
da ortaya koydu. Nebhâni kapitalizmin 
temel ilkesi (göreli kıtlık, değer ve fiyat 
mekanizması) üzerinde durdu. Sadr’ın 
ana odağı özel mülkiyet ve sahiplik oldu.

Bir ekonomik sistemin başarısı veya 
başarısızlığı, bu ekonomik sistem altında 
yaşayan insanların yaşamı üzerindeki et-
kisi ile ölçülmelidir. Ekonomik büyüme, 
servet arttırma ve finansal istikrar ön-
lemleri toplumdaki insanların durumları 
ile ilişkili kılınmalıdır. Ekonomik sistemin 
etkisi kişilere sağlanan tatmin ve güven-
lik düzeyi ile ölçülmelidir. Güvenliğini ve 
tatmin seviyesi ise gıda güvenliği, eğitim 
güvenliği, sağlık güvenliği ve fiziksel gü-
venlik açısından ölçülür. Sistemin istikra-
rının başka bir göstergesi ekonominin te-
meline karşı olan ahlaki, etik ve ideolojik 
inanç ve güvendir.

İki önemli sistem dünya arenasına 
son yüz yılda hâkim olmuştur ki bunlar 
kapitalizm ve sosyalizmdir. Sosyalizmin 
çöküşünden sonra kapitalizm tüm dün-
yaya hâkim olmaya devam etti; kapita-
lizmin farklı versiyonları dünyanın farklı 
bölgelerinde mevcudiyetini sürdürmek-
tedir. Sosyalist Çin bile sosyalist türden 

bir kapitalizm benimsemiştir. Sovyet 
Leninist sosyalizmin çöküşünden son-
ra kapitalizm yani küresel ekonomi veya 
resmen bilinen adıyla küreselleşme dö-
nemine girdi. Küreselleşme, kapitalizmin 
etkisini dünyanın hemen her köşesine ta-
şımıştır. ABD’ninde başlayan en son mali 
kriz, dairesel olarak Avrupa, Japonya, 
Çin, Orta Doğu ve Afrika’ya yayılmıştır. 
Kapitalizmin etkisinin incelenmesi belirli 
bir ulusla sınırlı değildir; bu etki küresel 
olarak gözlemlenmektedir.

Küreselleşme kapitalizmi dünyanın fiilî 
ekonomik sistemi yaptı. Kapitalist dünya-
nın iki ana enstrümanı olan Dünya Ban-
kası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), 
faaliyetleri doğrudan ve dolaylı olarak 
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ko-
şullardan sorumludur.

Dünya genelindeki yoksulluk ile ka-
pitalist enstrüman IMF arasındaki ilişki 
çok sayıda vakıaya ve hikâyeye yansımış 
durumdadır. Bu tür vakıalardan biri, son 
Haiti pirinç krizinde açıkça ortadadır. 
Haiti pirinç krizi, güneydeki gelişme ve 
küreselleşme üzerine odaklı bir iletişim 
kuruluşu olan Inter Press Service (IPS) ta-
rafından basılan bir makalede anlatılıyor.

Makale, bir zamanlar dünyanın en 
büyük pirinç üreticilerinden olan bir ül-

kedeki üç çocuklu bir kadının çocuklarını 
beslemek için artık pirinç satın alamadığını 
söyleyen bir kadını konu ediyor. Üç çocuk 
annesi kadın buradaki ikilemi anlatıyor: 
Küçük bir kutu pirinç 65 sent, petrol 25 
sent ve kömür yirmi beş sent. Bir Dolar 
25 sent (BM tarafından belirlenen mutlak 
yoksulluk sınırı) ile bir çocuk için bile pi-
rinç yemeği yapamazsınız. Yarımkürenin 
yoksul ülkesi olan Haiti, tükettiği gıdanın 
çoğunu ithal ediyor; bu durum ulusal 
üretime zarar veren serbest piyasa poli-
tikalarının sonucudur. Haiti Cumhurbaş-
kanı René Préval “ithal ucuz pirincin ulusal 
olarak yetiştirilen pirinci yok ettiğini” kabul 
ediyor. Otuz yıl önce Haiti tükettiği pirin-
cin neredeyse tamamını üretmekteydi. 
Ama 1980’li yılların sonunda, askeri cunta 
Uluslararası Para Fonu (IMF) desteği ile 
ekonomiyi liberalleştirmeye başladıktan 
sonra ucuz ithal ABD pirinci ülkeyi bastı.

İlk ithal pirinç balyalarına silahlı kon-
voylarca eşlik edildi. Pirinç çiftçileri 
ABD’den ithal pirinci üretim ve geçim-
leri için bir tehdit olarak kabul ettiler. 
Zamanla kaygılarının haklı olduğu ortaya 
çıktı. 1994 yılında, IMF sponsorluğunda 
geliştirilen bir planla ithal pirinç üzerin-
deki gümrük tarifesi % 35’den %3’e, böl-
gedeki en düşük seviyeye çekildi.  Bir yıl 
içinde pirinç ithalat miktarı iki katına çıktı.

Bir ekonomik sistemin başarısı 
veya başarısızlığı, bu ekonomik 

sistem altında yaşayan insanların 
yaşamı üzerindeki etkisi ile 

ölçülmelidir. Ekonomik büyüme, 
servet arttırma ve finansal istikrar 
önlemleri toplumdaki insanların 
durumları ile ilişkili kılınmalıdır.
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Amerikan hükümeti kendi pirinç çift-
çilerini sübvanse ediyor iken, IMF ile olan 
sözleşme koşulları altında Haiti hüküme-
tine bu destek yasaklandı. Son yirmi yıl-
da, Haiti pirinç üretimi yarı yarıya azaldı 
ve ithal pirinç ülke pazarını domine eder 
hâle geldi. Haiti’de birçok kişi için beslen-
me ve açlık geriye kalan tek seçenek oldu.

Yirminci yüzyılın sonunda dünya ge-
nelinde yirmi-otuz milyon kişinin ticari 
liberalleşme ve ihracat tarımının etkisiy-
le topraklarını kaybetmiş olduğu tahmin 
edilmektedir. 1954 yılında 480 sayılı ka-
nun olarak resmiyet kazanan ABD Ulus-
lararası Gıda Yardımı Programı, sonraki 
yirmi yılda gıda ticaretine hâkim oldu. 
ABD tarafından yönetilen gıda fazlaları 
potansiyel müşteri kabul edilen ülkelere 
dağıtıldı. Bu gıda ihracat rejimi, düşük fi-
yatlı temel gıdalar ile yerel çiftçileri ger-
çekten baltaladı.

Dünyanın her yerindeki yerel ekono-
mileri etkilemenin ana araçları, yapısal 
uyum programları (SAP) olarak bilinen 
programlar yoluyla Dünya Bankası ve 
IMF olmuştur.  Kredi koşulları olarak 
formüle edilmiş biçimde, SAP’ler alıcı ül-
keleri ticaret ve yatırım politikalarını libe-
ralize etmeye zorlayan makroekonomik 
politika değişikliklerini icbar etti. Sonuç 
olarak, hükümetler ithal mallar üzerin-

deki tarifeleri azaltılmış, yerel ürünler, 
özellikle gıda üzerindeki sübvansiyonları 
kaldırdı. Büyük ölçekte arazileri çiftçilik-
ten madenciliğe ve petrol aramalarına 
kaydırdı ve ülkeleri kredi ödemelerinde 
zorluğa duçar etti. Nihai netice ithal ve 
dev kapitalist şirketlerin arz ettiği gıdala-
ra bağımlılık oldu.

Kapitalizmin dünyadaki hâkimiyeti ve 
dünya ekonomik koşulları üzerindeki et-
kisi, hâlen hüküm sürmekte olan yoksul-
luk, açlık, salgın hastalıklar ve çok daha 
fazla hususta gözlemlenmektedir.

Kapitalist ekonomik sistemin ilkeleri 
ve teorik kusurları dünya nüfusunun bü-
yük bir kesimi üzerinde büyük yıkıcı et-
kilere neden olmaya devam eden ciddi 
hatalara yol açtığını göstermektedir.

Dünya açlık istatistikleri, şok edici, şa-
şırtıcı ve korkutucudur. Sorunun büyük-
lüğü, dünyada israf  edilen kaynakların ve 
gıdanın açları doyurmak için gerekenden 
fazla olduğunu anladığımızda ortaya çık-
maktadır. 

Dünya Bankası ve diğer kuruluşlar 
tarafından açlık hakkında yayımlanan is-
tatistiklere göre, açlık ve yetersiz beslen-
meden dolayı her saniye bir kişi ölmek-
tedir, bunların % 85’i çocuktur. Asya, 
Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde 1,3 

milyardan fazla insan Dünya Bankası ta-
rafından mutlak yoksulluk olarak ifade 
edilen (günde 1 $ dan daha az) koşullar-
da yaşıyor ve bu durum çeşitli hastalık-
lara, yetersiz beslenmeye ve muhtemel 
ölümlere yol açıyor. 

Gelişmekte olan ülkelerde açlık hü-
küm sürmeye devam ediyor. 1990’dan 
beri beş yaş altındaki 170 milyondan faz-
la çocuk yoksulluk, açlık, yetersiz beslen-
me ve bunlarla ilgili hastalıklardan dolayı 
öldü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) 2015 yılında bir milyar-
dan fazla insanın aşırı yoksulluk ve açlık 
koşulları altında yaşıyor olacağını öngör-
mektedir. Sahra-altı Afrika, neredeyse 
nüfusunun % 30’unun açlık, yetersiz bes-
lenme ve günlük potansiyel ölüm tehlike-
siyle karşı karşıya olduğundan bu şartla-
rın en kötüsüne tanık olmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her 
gün elli binden fazla insan yoksullukla il-
gili nedenler yüzünden hayatını kaybedi-
yor. UNICEF raporlarına göre çocuklar 
günlük otuz bin ölümle, açlıktan en fazla 
etkilenen kesimi oluşturuyor.

Açlık insanların, özellikle çocukların 
büyüme için gerekli besini almasını engel-
liyor. Açlığın etkisi, beş yaşın altındaki ye-
tersiz kilolu çocukların yüzdesinde görü-
lebilir. Asya, Afrika ve Latin Amerika’da 
beş yaşın altındaki çocukların %31’i diğer 
bir deyişle, her üç çocuktan biri 1990 yılı 
itibarıyla yetersiz kilolu idi. Çocukların 
durumunu o zamandan bu zamana pek 
değişmiş değil. Kapitalist sistemde zen-
ginlik ve kaynakların olağanüstü büyüme-
sine rağmen sağlık güvensizliği bireyleri 
ve milletleri dünya genelinde avlamaya 
devam ediyor.

Birinci Dünya Savaşı kapitalizmin ege-
men olduğu Avrupa devletleri aracılığıyla 
başladı. Savaşta yedi milyon sivil ve on 
milyon asker hayatını kaybederken yirmi 
bir milyondan fazla insan da yaralandı. 
Detaylara girmeden şunu söylemek ye-
terlidir; İngiltere ve Fransa’nın savaştan 
sonra dünyanın geniş bir alanına (Orta 
Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya) kendi 
sömürgeci ağını nasıl yaydığı malumdur. 
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Emperyalizm ve sömürgecilik savaşın 
en görünür sonuçlarıydı. Emperyalizmin 
savaşın önemli bir faktör olduğunu iddia 
etmek gerçekten uzak-zorlama değildir. 
Emperyalizm komünist teorisyenlere 
göre kapitalizmin en yüksek aşaması ola-
rak düşünülür. Bazıları da emperyalizmi 
hammadde, ucuz işgücü ve pazar kay-
naklarını güvence altına almak için kapi-
talizm tarafından kullanılan bir yöntem 
olarak algılar. Avrupa devletlerinin eski 
kolonileri hâlen derin zulüm, diktatörlük-
ler, yoksulluk ve geri kalmışlıktan dolayı 
acı çekmeye devam ediyor.

İkinci Dünya Savaşı altmış milyon-
dan fazla kişinin ölümüne yol açtı; bunun 
kırk milyonu sivildi. Birçok sivil hastalık, 
açlık, katliamlar, bombalamalarla öldü. 
İkinci Dünya Savaşı iki rakip kamp olan 
VARŞOVA (Sovyetler Birliği ve Doğu 
Avrupa devletlerinin ittifakı) ve NATO 
(Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) ile 
elli yıl boyunca yüz milyarlarca dolara 
mal olan “Soğuk Savaş”ı doğurdu. Savaş 
aynı zamanda fakir ve zengin arasındaki 
uçurumu artıran ve dünyanın insanlar 
arasındaki eşitsizliği derinleştiren küre-
selleşmeyi ortaya çıkardı.

İkinci Dünya Savaşı’nın karnından 
doğmuş olan küreselleşmenin iki ana 
enstrümanı, Uluslararası Para Fonu ve 
Dünya Bankası’dır. Bu iki alet Meksika, 
Türkiye, Endonezya ve Kore gibi ülke-
lerin ekonomilerinin bel kemiğini kırdı. 
IMF ve WB politikaları altında,  Asya, 
Afrika, Latin Amerika ve Karayiplerdeki 
gelişmekte olan ülkeler (üçüncü dünya 
ülkeleri) son elli yıldır aynı rolü oynama-
ya devam etti: Hammadde arzı, tüketim 
pazarı ve kâr üreten sanayi ülkelerine 
ucuz işgücü.

Birinci ve ikinci dünya savaşı “İsrail”i 
oluşturarak Filistin’deki uzun süreli so-
runu da üretti. Bu sorun, bölgenin yanı 
sıra dünyanın da uzun yıllardır istikrar ve 
güvenliğini tehdit edegeldi. Yüz binler-
ce hayata mal oldu ve bugüne kadar da 
böyle devam etmektedir. Yine bu vakıa 
tankların, makineli tüfeklerin, jet uçakla-
rının taşlardan başka bir ekipmanı olma-
yan genç çocuklarla karşı karşıya geldiği, 

eşi görülmemiş bir vahşeti dünyaya gös-
terdi. Arap ve Yahudi milletleri, Avrupa 
tarafından ve daha sonra ABD tarafından 
desteklenen ve muhafaza edilen emper-
yalist savaşların yakıtı hâline gelmiştir. 

ABD liderliğindeki Batı güçlerinin 
egemenliği altında bulunan dünya düzeni, 
Sovyetler Birliği tarafından 1979 yılında 
Afganistan’ın işgal edilmesini önleyeme-
di. İşgal sonrasında mücahitler neredey-
se on yıl boyunca ABD adına vekil savaşı 
yaptı. Bu dönemde ABD mücahitlere si-
lah, istihbarat, eğitim ve uluslararası des-
tek teminini kolaylaştırdı. On yıllık savaş 
1.5 milyondan fazla Afganlının ve 25 bin-
den fazla Sovyet vatandaşının hayatına 
mal oldu. Afgan savaşı kapitalizm ve sos-
yalizm ideolojileri arasındaki kırk yıldan 
fazla süren “Soğuk Savaş”ı doruğa çıkardı.

Batı süper güçlerinin egemenliği altın-
daki dünya düzeni sekiz yıl boyunca İran 
ile Irak arasındaki savaşı finanse etti; bu-
nun tek sebebi Arap/Fars Körfezi’ndeki 
petrol üzerinde kontrolü sürdürmek ve 
endüstriyel dünyaya petrolün serbest-
çe geçişini sağlamaktı. Bu amaç Carter 
Doktrini tarafından ilan edilen kapitalist 
amaçlarla tam bir uyum içindedir. O şöy-
le diyordu: “Afganistan’daki Sovyet birlik-

leri Orta Doğu petrolünün serbest dolaşımı 
için ciddi bir tehdit oluşturdu.” Bu savaş 
yarım milyondan fazla ölüme ve çok 
daha fazla yaralıya mal oldu.

İkinci Körfez Savaşı ise petrol zengini 
bölgeyi kontrol altında tutmaya kararlı 
olan süper güçlerin, özellikle ABD ve İn-
giltere’nin bir başka macerası oldu. Çağ-
daş tarihte ilk defa Margaret Thatcher 
(Britanya’nın eski başbakanı) ve George 
H. Bush (ABD’nin eski başkanı) BM Söz-
leşmesi Bölüm VII’yi harekete geçirerek 
Kuveyt’i işgal eden Irak’a karşı güç kul-
lanımını karara bağladı. O zamanın ABD 
Dışişleri Bakanı James Baker Körfez Sa-
vaşı’nın nedenlerini açıklarken fazlasıyla 
dürüsttü(!):

“Endüstriyel dünyanın ekonomik yaşam 
damarı Basra Körfezi petrol rezervlerinden 
akar ve böyle bir diktatörün bu ekonomik ya-
şam damarına oturmasına izin veremeyiz.”

Savaşın sonunda Irak’a uygulanan 
ambargo on binlerce kaybın (ölü ve ya-
ralı) yanı sıra iki milyondan fazla çocuğun 
hayatını tüketti.

Afrika ulusları, farklı süper kapitalist 
Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından des-
teklenen gruplar arasındaki proxy savaş-
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larında büyük acılar çekti ve milyonlarca 
hayat kaybetti. Afrika’da milyonlarca 
insan sadece çok uluslu şirketlerin altın, 
petrol ve elmas arama çıkarlarına hizmet 
ettiği kanıtlanmış olan çatışmalarda öl-
meye devam ediyor.

1990’larda Angola’nın iç savaşını yeni 
bir vahşet basamağına yükselten Unita 
saldırganlarına elmas para ödendi. Yarım 
milyondan fazla Angolalı öldürüldü. Kara 
mayınları yaklaşık doksan bin kişiyi sakat 
bıraktı. Dört milyon Angolalıyı göçe zor-
ladı ve bunların yaklaşık bir milyonu ya-
bancı gıda yardımına bağlı olmaya devam 
ediyor. Blaine Harden Afrika’daki elmas 
savaşlarını New York Times 2000 baskısı 
“Afrika’nın Elmas Savaşları” kitabında en 
iyi anlatan kişidir ve şöyle diyor:

“Modern Afrika’nın sefaletleri, birçok 
bakımdan, sömürge tarihinin mirasıdır. 
Sömürgecilik, Avrupalıların gelişinden önce 
var olan her türlü siyasi kültürü yıktı. Büyük 
ölçüde kurgusal kalabalık milletler icat etti. 
Ulus kurma projesinden kârlı çıkmak için, 
sömürgeciler fildişinden kauçuğa ve insan 
gücüne kadar her şeyin yönünü değiştirmek 
için güç kullandı.

Kongo’da, Belçikalı sömürge devleti 
açgözlülük ve zalimliğiyle ünlüydü. Bu ül-

kenin aracıları kauçuk ve fildişi üretimi için 
imkânsız kotalar getirerek bunları karşıla-
mada başarısız olan köylüleri ya öldürdüler 
veya ellerini parçaladılar.

Sierra Leone’de 1940 yılından bu yana 
elmas kaçakçılığı yapan avcılar ülkenin 
ekonomik ve politik yaşamını her yönden 
saptırdılar. Angola, Kongo ve Sierra Leone 
açgözlüleri çekecek, savaşlar alevlendire-
cek ve yandaş satın alacak kadar çok el-
masa sahipti.”

Başkentinin işgali amacıyla açılan sa-
vaşta 5.5 milyon kişinin hayatını kay-
bettiği Vietnam’da ve 3.5 milyon kişinin 
öldüğü Kore’de kaybedilen milyonlarca 
hayatın hikâyeleri tekrarlanıyor. Benzer 
hikâyeler Kolombiya, Venezüella, Meksi-
ka, Guatemala, Grenada, Küba, Şili, Ar-
jantin’de de söz konusu; liste uzayıp gidi-
yor. Yalnız yirminci yüzyılda, savaş ve ilgili 
faaliyetler nedeniyle iki yüz milyondan 
fazla kişinin öldüğü tahmin edilmektedir.

Kapitalizmin performans skorbordu 
kapitalizmin dünyadaki milyarlarca insa-
na mutluluk, güvenlik ve refah sunmada 
başarısız olduğunu açıkça gösterir. Bu sis-
tem; meyvesi yoksulluk, hastalık, savaş, 
açlık ve tatminsizlik olan acı ağaçlarının 
yetiştiği bir arazi oldu. Bu sistem; Allah’ın 

rolünü açların gözyaşlarını silmeye ve ezi-
lenlerin öfkesini pasifize etmeye indirge-
di. Bireyin rolünü yaşam ve ölüm veren, 
zenginlik biriktiren ve evrenin sahibi olan 
bir tanrı konumuna yükseltti. Tüm bunlar 
hastalıklı sömürgeci zihniyetin ürünüdür. 

Başta da söylendiği üzere bugün kapi-
talizm dünyanın hasta adamı hâline gelir-
ken İslâm ise sağlıklı ve görkemli biçimde 
ortaya çıkıyor.

َويَْوَمِئٍذ يَْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن

“İşte o gün mü’minler, ferahlaya-
caklar.” Rum Suresi 4

Kapitalizmin 
performans skorbordu 
kapitalizmin dünyadaki 

milyarlarca insana 
mutluluk, güvenlik 
ve refah sunmada 

başarısız olduğunu 
açıkça gösterir.
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Üretimi, toprağın altında ve 
üstünde, göklerde, deniz-
lerin altında ve üstünde var 

olan nesnelerin insan fıtratında var olan 
ihtiyaçların karşılanmasına uygun bir hâle 
getirilmesi şeklinde tarif  edebiliriz.

İnsan, hayat ve kâinatın mutlak yara-
tıcısı olan Allah insanı yaratıkların en şe-
reflisi olarak yaratmış, onu akıl nimeti ile 
donatmıştır. Dünya hayatını insan için bir 
imtihan dünyası kıldığı gibi aynı zamanda 
da gökleri ve yerleri insanın emrine bo-
yun eğer bir hâlde yaratmıştır. Bu husus 
ayetlerde şu şekilde vurgulanmaktadır:

َر لَُكُم الْبَْحَر لِتَْجِرَي الُْفلُْك ِفيِه ِبأَْمرِِه َولِتَبْتَُغوا  ُه الَِّذي َسخَّ اللَـّ

ِمن فَْضلِِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن 

“Emri gereğince denizde yüz-
mek üzere gemileri, lütfedip ver-
diği rızkı aramanız için denizi buy-
ruğunuz altına veren Allah’tır, bel-
ki artık şükredersiniz.”1

ن رَّْحَمِتِه  َولِيُِذيَقُكم مِّ َاٍت  ُمبَشِّ يَاَح  الرِّ يُرِْسَل  َوِمْن آيَاتِِه أَن 

َولِتَْجِرَي الُْفلُْك ِبأَْمرِِه َولِتَبْتَُغوا ِمن فَْضلِِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن 

“Rüzgârları müjdeciler olarak 
göndermesi, size rahmetini tat-
tırması, buyruğu ile gemilerin yü-
rümesi, lütfundan rızık istemeniz, 
O’nun varlığının belgelerindendir. 
Belki şükredersiniz.”2

ا ِف اْلَرِْض َجِميًعا  ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ

“Yerde ne varsa hepsini sizin 
için yaratan O’dur.”3

ْنُه  َمَواِت َوَما ِف اْلَرِْض َجِميًعا مِّ ا ِف السَّ َر لَُكم مَّ َوَسخَّ

 “Göklerde ve yerde bulunan 
şeyleri size boyun eğdirdi, hepsi 
Allah’tandır.”4

َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة لَبُوٍس لَُّكْم

“Bir de Davud’a, sizin için, zırh 
yapma sanatını öğrettik.”5 

َوأَنزَلَْنا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس 

“Bir de demiri indirdik. Onda 
hem çetin bir sertlik, hem de insan-
lar için birçok menfaatler vardır.”6

Kur’an’da yer alan bu ayetler ve daha 
birçok ayet, yeryüzünün insanın kullanı-
mına, faydalanmasına bırakıldığını ifade 
etmektedir. Allah’ın insanda yaratmış ol-
duğu içgüdüler ve uzvi ihtiyaçlar kısacası 
insanda var olan özellikler, insanı, kendi 
çıkarı için sürekli olarak bir araştırma 
içinde olmaya, yeni yeni şeyler icat edip 
üretmeye yöneltmiştir. Yeryüzüne indiril-
diği günden bu zamana kadar geçen süre 
içerisinde de insanların çok değişik nite-
liklerde, türlerde nesneler ürettiğine ta-
rihi belge ve kalıntılarla şahit olmaktayız.

Örneğin insanda var olan açlık ihtiya-
cı sürekli bir şekilde karnını doyuracağı 
maddeleri arayıp bulmaya, onları üret-
meye, biriktirmeye, saklamaya, çeşit-
lendirmeye sevk etmiştir. Yine kâinatta 
insan için yaratılmış olan bitkilerden, 
hayvanlara varıncaya kadar birçok nes-
ne hakkında isteğini yerine getirebilmek 
için de kesici ve yanıcı aletler ve nesneler 
üretme ihtiyacını hissetmiştir. İnsan beka 
içgüdüsünün gereği olarak barınma, sı-
ğınma ve korunma ihtiyacını karşılaya-
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cağı ev, kılıç, kalkan gibi şeyleri icat edip 
üretmiştir. Kendisini soğuktan korumak 
için hayvan derilerini işlemeyi, yünlerden 
üzerine giyecek yapmayı ve üretmeyi 
keşfetmiş ve bu keşifleri hâlen devam et-
mektedir. Kısacası insanın tabiatındaki bu 
özellikler onu sürekli bir şekilde üretime 
yönlendirmiştir.

Üretmek insan fıtratının gereğidir. İn-
sanda bu özellikler var olduğu müddetçe 
de insan üretmekten, ürünlerini çeşitlen-
dirmekten ve geliştirmekten geri dur-
mayacaktır. Burada önemli olan birinci 
husus tüm türleri ve şekilleriyle üretimle 
alakalı hususların doğru bir şekilde dü-
zenlenmesidir. Çünkü üretimi artırmak, 
çeşitlendirmek ve geliştirmek insan fıtra-
tının doğal bir sonucudur. Bunun için bu 
yazımızda biz üretim artışı hususundaki 
teknik konulardan daha ziyade herhangi 
bir toplumda üretim dahil olmak üzere 
iktisadi hayatı düzenleyen, özellikle de 
üretime doğrudan ya da dolaylı olarak 
etki eden yapısal düzenlemeleri ana hat-
larıyla ortaya koyacağız.

Ancak üretim konusu özellikle kapi-
talist iktisatçılar tarafından çok fazlasıyla 
önemsenen bir konu olmuş ve adeta 
iktisadi düşüncelerinin de temelini oluş-
turmuştur. Zira onlara göre kâinatta ya-
şamakta olan insan sayısı ile insanların 
ihtiyaçlarını karşılayacak olan mallar ara-
sında bir yetersizlik vardır. İnsan sayısın-

daki artış malların miktarındaki artıştan 
daha fazladır. Dolayısıyla insan sürekli bir 
şekilde üretim içerisinde olmalıdır derler 
ve ekonomi politiklerini de bu esas üze-
rinden yürütürler.

Dolayısıyla üretim söz konusu olduğu 
zaman insan iki temel hususla karşılaş-
maktadır. Bunlar: 

1- Üretimle ilgili birinci ve en önem-
li husus ekonomik sistem çerçevesinde 
değerlendirilen ve insanları üretime sevk 
edecek olan yapısal düzenlemelerdir. 

2- Üretimin artırılması ile ilgili teknik 
boyut. Yani hangi malın daha kaliteli, ve-
rimli, faydalı, daha az maliyetli ve daha 
çok nasıl üretilebileceğine bağlı olarak 
üretim artışını ilgilendiren teknik bilgiler 
ve becerilerdir.

Bunlardan birincisi ideolojiyle, ha-
yata bakış açısıyla ilgili olup özeldir. Hayat 
nizamlarının hayata bakış açılarına göre 
değişiklik gösterir ve İslâm şeriatı dışın-
dan alınması caiz değildir. Örneğin kapi-
talist sistem “bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler” felsefesine göre üretim artışın-
da sermaye sahiplerini yani kapitalistleri 
dikkate alır ve sistemini bunlara göre 
şekillendirir. Üretilen mal ve hizmetlerin 
dağıtımından tüm insanların adil bir şekil-
de faydalanmasını dikkate almaz. Dağıtı-
mın fiyat mekanizması yoluyla sağlanaca-
ğını iddia eder. Buna göre onlar açısından 

toplam üretim, toplam refah, milli üretim 
kapasitesi ve kişi başına düşen milli gelir 
gibi hususlar önemlidir. Günümüz şartla-
rında olduğu gibi dünyanın toplam geliri-
nin nüfusun yüzde birinin elinde olmasını 
dikkate almazlar. Önemli olan üretim 
miktarının artırılmasıdır.

İkincisi yani üretim artışının sağlan-
masındaki teknik bilgi ve beceriler ise 
evrensel olup belli bir ideolojiye ve haya-
ta bakış açısına göre farklılık göstermez. 
Herhangi bir malın üretiminde artışı sağ-
layan teknoloji herkesten alınabilir ve 
kullanılabilir.

Buna göre İslâm’ın üretim artışının 
sağlanması ile ilgili hususları biz bu iki esas 
açısından ele alacağız. Acaba İslâm iktisat 
sisteminde üretim artışını sağlayacak me-
kanizmalar var mıdır? İslâm ekonomisi ile 
üretim arasında nasıl bir bağlantı vardır? 
İslâm ekonomik sisteminin günümüzde 
uygulanması hâlinde tüm insanların ihti-
yaçlarını karşılayabilecek üretim artışı ve 
bunun adil bir şekilde dağıtımı gerçek-
leştirilebilir mi? İşte tüm bu soruların ve 
bunlarla ilgili daha başka hususların ce-
vaplarını ortaya koyabilmek için öncelikli 
olarak İslâm ekonomik sisteminin yapısal 
özelliklerini ve düzenlemelerini ortaya 
koyacağız.

Bilindiği üzere üretimde kullanılan 
ve gerekli olan birtakım hususlar vardır. 
Bunlar:

a- Üretimde kullanılacak ham madde 
ve bunun türevi olan diğer maddeler

b- Üretimde kullanılacak olan işgücü-
ne ait düzenlemeler

c- Üretimde kullanılacak olan serma-
ye ile ilgili düzenlemeler

Kısacası herhangi bir mal ve hiz-
metin üretiminde -mal ve hizmetlerin 
türüne ve şekline göre farklılık göster-
mekle birlikte- madde, işgücü ve ser-
maye olmazsa olmaz hususlardandır. 
İşte İslâm üretim meselesinde önce-
likle bu hususlarda düzenlemeler or-
taya koymuştur. Şimdi biz bu düzenle-
meleri çok fazla detaylarına girmeden 
ana hatlarıyla özetlemeye çalışalım:

İSLÂM'IN ÜRETİMİ ARTIRMA ÇABALARI

Üretmek insan fıtratının gereğidir. 
İnsanda bu özellikler var olduğu 
müddetçe de insan üretmekten, 
ürünlerini çeşitlendirmekten ve 

geliştirmekten geri durmayacaktır.
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1- İslâm, üretime konu olan malların 
mülkiyeti hakkında düzenleme yaparak 
mülkiyeti üç ana esas üzerine oturtmuş-
tur. İslâm’a göre üç tür mülkiyet vardır. 
Bunlar; özel mülkiyet, kamu mülkiyeti ve 
devlet mülkiyeti. İslâm, petrol, kömür, 
bakır, demir, nehirler, denizler, göller, 
barajlar ve ormanlar vb. alanların özel 
mülkiyet veya devlet mülkiyeti olmasına 
izin vermemiş ve bunları kamu mülkiyeti 
olarak belirlemiştir. Toplumun faydasını 
dikkate alarak bu türden malların birey-
ler tarafından mülk edinilip diğer insanlar 
üzerinde baskı ve sömürü aracı olarak 
kullanılmasını engellemiştir.

2- İslâm kapitalist ülkelerde olduğu 
gibi sermaye birikimi ve paranın başka-
larına karşı haksız bir şekilde güç olarak 
kullanılmasına neden olan Anonim Şir-
keti, borsayı ve faizli bankacılık sistemi-
ni haram kılmıştır. Paranın toplum içeri-
sinde çok az sayıda ve sınırlı bir grubun 
elinde birikmesine engel olacak düzen-
lemeler getirmiştir. Getirmiş olduğu bu 
düzenlemeler ile aynı zamanda paranın 
tedavül hızını artırmıştır.

3- İslâm emek ortaklığının esas olduğu 
beş tür şirket yapısı belirlemiş ve insanla-
rın bu şirket türlerinden herhangi birisiy-
le emeklerini ve sermayelerini bir araya 
getirmek suretiyle ortak iş yapmalarına, 
üretim sağlamalarına imkân tanımıştır.

4- İslâm enflasyon gibi etkilere sürekli 
açık olan kâğıt para sistemi yerine altın ve 
gümüşü para standardı olarak belirlemiş-
tir. Dolayısıyla İslâm ekonomisinde altın 
ve gümüş para olarak kabul edildiği için 
enflasyonist etkiler söz konusu değildir.

5- İslâm paranın biriktirilmesini ha-
ram kılmıştır. Fertler, hacca gitmek, ev 
almak, çocuklarını evlendirmek gibi an-
cak meşru ihtiyaçlarını temin etmek için 
para biriktirebilirler. İslâm’ın meşru kabul 
ettiği hususlar dışında paranın yastık al-
tında saklanması haram kılınmıştır. Dai-
ma paranın ekonomik faaliyetler için kul-
lanılabilir olmasına yönelik düzenlemeler 
koyulmuştur.

6- İslâm, ziraata elverişli yeni alan-
lar açmak, ziraî arazileri artırmak ve ölü 
arazileri canlandırmaya teşvik etmekle 
tarımsal arazilerdeki verimi artırmaya 
teşvik eder. Arazi hükümleri kapsamında 
arazinin üç yıl üst üste işlenmeden atıl bir 
şekilde bırakılmasını yasaklar. Buna göre 
herhangi bir kimse elinde bulunan bir 
araziyi üç yıl üst üste işlemeden boş bıra-
kırsa devlet onun elindeki araziyi ondan 
alıp başkasına vermek suretiyle işletilme-
sini ister. Böylelikle de özellikle tarımsal 
üretim artışına önem vermiştir.

7- İslâm özellikle tarımsal ve hay-
vansal maddelerin üretiminde dışarıya 
muhtaç olunmamasına özen gösterir. Bu 

nedenle özellikle bu iki sektörde üretim 
aratışını sağlayacak projeleri ve uygula-
maları takip ve teşvik eder. Dış piyasaları 
takip etmek suretiyle buralarda talebi 
bulunan ürünlerin üretilmesini sağlar ve 
çiftçileri buna yönlendirir.

8- İslâm her şekliyle sigortayı, çalışan 
işgücünün kazancından sigorta ve vergi 
kesintisi yapılmasını ve genel olarak da 
vergi alınmasını caiz görmez. İslâm şeri-
atına göre vergi, devletin asli gelir kale-
mi değildir. İslâm devletinin vergi dışın-
da daha başka gelir kalemleri vardır ve 
genelde bunlar devlet harcamaları için 
yeterli olur. Vergi sadece zorunlu olan 
birtakım hususlar için beytü’l malda para 
bulunmadığı zaman sadece ihtiyaç mikta-
rı kadar toplanabilen bir gelir kalemidir. 
Dolayısıyla İslâm ekonomisinde vergi, 
üretim maliyetleri içinde neredeyse hiç-
bir surette yer almaz.

9- İslâm, işçi ücretlerinin piyasa ko-
şulları tarafından belirlenmesini şart 
koşar. İster devlet dairelerinde olsun 
isterse özel sektörde olsun ücretler ki-
şilerin bilgi, beceri ve liyakatlarına göre 
bireysel sözleşmeler suretiyle belirlenir. 
Bu nedenle asgari ücret, sendikalaşma, 
toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt gibi 
hususlara izin vermez. Her bireyin yete-
neklerine, bilgi ve becerisine göre ücret 
almasını öngörür.
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10- İslâm; faizi, stokçuluğu, gabni fa-
hişi, sahtekârlığı yasaklar. Her türlüsü ile 
faizi yasaklamakla faizli borçlanmalara 
engel olur. Dolayısıyla üretim maliyetle-
rinin düşürülmesine katkı sağlamak su-
retiyle üretim maliyetlerinin düşmesine 
bağlı olarak dış piyasalarda rekabet etme 
gücünü ve buna bağlı olarak da üretim 
artışını sağlar.

11- İslâm, ithalat ve ihracat yönüyle 
dış ticarette vergiye cevaz vermez. Buna 
göre İslâm, iyi komşuluk, ticari ilişkiler, 
barış anlaşması gibi kendileriyle yapılan 
belli anlaşmalar dikkate alınarak diğer 
devletlerle yapılan ticarette mütekabili-
yet esasına göre vergi uygulamasına gi-
der. Yani dış ticaret yaptığımız herhangi 
bir ülke bizden hangi oranda gümrük 
vergisi alıyorsa bizler de onların malların-
dan aynı miktarda gümrük vergisi alırız.

12- İslâm’da devlet, ziraî faaliyette 
bulunamayan çiftçilere, gerekli ziraat 
aletlerini, tohumu ve kimyevi maddele-
ri satın alabilmesi ve böylece de üretim 
artışının sağlanabilmesi için bağış olarak 
gerekli miktarda para yardımı yapar. Ti-
cari faaliyetleri ya da bir başka nedenle 
borçlanmış olan kimselere zekât verile-
cek kimseler kapsamına girmeleri hâlin-
de zekât fonundan yardımda bulunur.

13- İslâm ahkâmına göre vergi, sigor-
ta ve faiz caiz olmadığı için vergi, sigorta 
ve faiz borcu gibi gerekçelerle ticaretle 
uğraşan kimselerin mal varlıklarına el 
koymaz. Zor durumda olan üreticiyi, es-
nafı daha da sıkıntıya sokacak uygulama-
lara hiçbir surette izin vermez.

14- İslâm bireylerin çalışmadan, tem-
bellik yapmak suretiyle boş oturmalarına 
izin vermez. Ferde, hem kendisinin hem 
de bakmakla yükümlü olduğu kimselerin 
geçimini sağlamak için helal yollardan ça-
lışıp, kazanmasını emreder.

15- İslâm insanların temel ihtiyaç-
larını karşılamayı garanti eder. Yani in-
sanların sağlık, eğitim, yeme içme ve 
barınma ihtiyaçlarını garantiler. İnsan-
ların her türlü sağlık giderleri devlet ta-
rafından karşılanır. İçinde oturacak evi 
olmayana, yiyeceği ve giyeceği bulun-

mayan kimsenin ihtiyacını karşılar. Çalış-
mak için işi olmayan kimseye iş ayarlar.

16- İslâm’da emeklilik diye bir kav-
ram yoktur. Dolayısıyla kadın ya da erkek 
fiziki gücü yeterli olduğu müddetçe çalış-
mak durumundadır. Yaşlandığında ya da 
fiziki imkânları nedeniyle çalışamayacak 
duruma geldiğinde ise onun bakımını en 
yakınları üstlenmek zorundadır. Yakın-
larının olmaması durumunda ise bakımı 
devlet tarafından yapılır.

17- İslâm her türlüsü ile kumarı ve 
şans oyunlarını yasaklar. İnsanların çalış-
madan boş oturmak ya da şans oyunları 
üzerinden varlık sahibi olmalarına izin 
vermez. İster faizle, ister kumarla, ister 
şans oyunlarıyla, ister alkol gibi uyuşturu-
cu malların ticaretiyle olsun hangi şekliy-
le olursa olsun haram yoldan elde edilen 
kazancı meşru görmez ve buna el koyar.

Yukarıda ana başlıklarıyla İslâm iktisat 
nizamı içerisinde üretim faaliyetleri kap-
samında yer alan işlerle ilgili yapısal dü-
zenlemeler bunlardır. Günümüz koşulla-
rında da herkes tarafından bilindiği üzere 
üretimle ilgili tüm sektörlerde üretim ve 
ticaret üzerinde etkili olan en önemli 
maliyet kalemleri şunlardan meydana 
gelmektedir:

a- Ham madde, ara mal gibi mal alımı 
giderleri

b- Faiz giderleri

c- İşçilik giderleri

d- Sigorta, vergi, resim ve harçlar.

e- İşletme giderleri

Üretimle ilgili maliyet kalemlerinin 
üretim üzerinde etkili olduğunda şüphe 
yoktur. Rekabetin hâkim olduğu dünyada 
insanlar aradıkları ürünü daha ucuza al-
mak isterler. Bu nedenle üretim maliyet-
lerinin düşürülmesi üretimin artırılması-
nın önemli bir unsurdur. Örneğin ülke-
mizde devlet tarafından alınan doğrudan 
veya dolaylı vergiler birtakım durumlara 
göre değişiklik göstermekle birlikte orta-
lama %50 civarındadır. Üretim maliyet-
lerine vergiye ilave olarak sigorta ve faiz 
giderlerini de ilave ettiğinizde bu maliyet 
%70’li rakamlara kadar çıkabilir. Üretim 
maliyetlerinin artması rekabet gücünün 
buna bağlı olarak da üretim kapasitesinin 
düşmesi anlamına gelir. 

Ayrıca günümüz koşullarında petrol, 
kömür, altın, bakır gibi çok farklı alanlar-
da özel mülkiyete izin verilmesi nedeniy-
le bu türden ham maddelerin fiyatlarında 
tekelleşme meydana gelmekte bunlar da 
üretilen malların maliyetleri üzerinde etki 
meydana getirmektedir.

Herhangi bir toplumda bireylere çalış-
maları ve üretmeleri için uygun ortamlar 

İSLÂM'IN ÜRETİMİ ARTIRMA ÇABALARI

İslâm’da emeklilik diye bir kavram 
yoktur. Dolayısıyla kadın ya da 
erkek fiziki gücü yeterli olduğu 

müddetçe çalışmak durumundadır. 
Yaşlandığında ya da fiziki imkânları 
nedeniyle çalışamayacak duruma 
geldiğinde ise onun bakımını en 
yakınları üstlenmek zorundadır. 
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temin edildiği zaman insanlar bütün güçle-
riyle üretme faaliyetine girişirler. Devletin 
yapması gereken şey ise üretim faaliyetle-
rinin canlı olmasını sağlayan yapısal düzen-
lemeleri doğru bir şekilde uygulamaktır.

Örneğin otomotiv sektöründe faali-
yet gösteren fabrikaları ele alalım. Belli 
kapasitede üretim yapabilecek büyüklük-
te bir otomobil fabrikası kurmak isteyen 
kimse parasal gücünün yeterli olması hâ-
linde tek başına, yeterli olmaması hâlin-
de kendisine emek ve sermaye ortakları 
bulmak suretiyle fabrika kurup üretime 
başlayabilir. İslâm ahkâmına göre üretici 
vergi, faiz ve sigorta giderleri gibi maliyet 
kalemleriyle karşılaşmayacağı için ürünü 
kapitalist ülkelerdeki maliyet kalemleri-
nin çok daha altında bir maliyetle üretme 
imkânına ve buna bağlı olarak da dış pi-
yasalardaki rekabet şansını, üretim kapa-
sitesini artırma imkânına sahip olacaktır.

Yine İslâm ahkâmına göre bireylerin 
ellerinde bulunan nakitlerle günümüzde 
olduğu gibi faiz geliri elde etmeleri ha-
ram olduğu için parasını ya ihtiyaçları için 
harcayacak, ya bir başkasıyla ortak tica-
rette değerlendirecek veya faizsiz olarak 
borç verecek veya Allah için tasadduk 
edecektir. Dolayısıyla birey hangi şekliyle 
olursa olsun elinde bulanan parayı yastık 
altı yapmayıp ekonomik faaliyetlere dö-
nüştüreceği için doğal olarak da üretime 
katkı sağlamış olacaktır.

Yani kişi parasıyla ortaklık yaptığı za-
man doğrudan doğruya kendisi üretim 
faaliyetinde bulunmuş olur. Üzerine gi-
yeceği elbiseden, bineceği arabaya va-
rıncaya kadar değişik alanlarda alışveriş 
yapması hâlinde ise yine dolaylı yoldan 
üretime katkı sağlamış olur. Bir başkasına 
borç ya da sadaka verdiğinde de parayı 
ekonomiye kazandırmış olacağı için üre-
time de katkı sağlamış olur. 

Günümüzde paranın dolaşım hızı de-
diğimiz olay İslâm ekonomi sisteminde 
en üst seviyede olduğu için insanlar para 
harcarken yarın endişesini taşımazlar. 
Para belli kesimin yani bankacıların elinde 
birikmediği için de son derece dengeli bir 
şekilde iktisadi hayatta canlı bir şekilde 

kullanımda olur. Diğer yandan paranın 
kendisi -kâğıt para şeklinde olsa dahi- al-
tın olduğu için değer kaybı veya enflas-
yon denilen şey de söz konusu olmaz.

Yukarıya kadar çok kısa bir şekilde 
özetlemeye çalıştığımız hususlar İslâm ik-
tisat sisteminde üretim meselesi ile ilgili 
olarak ortaya konulan yapısal düzenle-
meler hakkındadır. 

Üretim artışının sağlanmasının 
teknik boyutuna gelince:

Şüphesiz ki üretim, Allah Azze ve 
Celle tarafından insanın emrine amade 
kılınmış olan kâinatta var olan her şe-
yin ya olduğu gibi ya da farklı şekillere, 
özelliklere, niteliklere dönüştürülmesi 
suretiyle bir şeyler ortaya koymaktır. 
Buna göre insan sahip olduğu tarlasına 
ektiği ekinden ürün almak ister. Ancak 
birim alandan daha fazla ve daha kalite-
li ürün elde edebilmesi için tarımsal fa-
aliyetlerle alakalı yapılması gerekenleri 
yapmak zorundadır. Bu nedenle, tarlası-
nı, sürmesi, tohumu zamanında ekmesi, 
gübrelemesi, sulaması, budama yapması, 
aşılaması ya da sera altı üretim yapması 
gibi tarımsal üretimin artışına katkı sağ-
layacak çok değişik yöntemleri ve tek-
nikleri kullanması gerekir. Bu nedenledir 
ki özellikle günümüz koşullarında gene-
tik teknolojisi alanında baş döndürücü 
çalışmalar yapılmakta ve birim alandan 
geçmişe oranla kat kat fazla ürün alınma-
sı için çalışmalar ortaya konulmaktadır.

Aynı şekilde makine sanayisi alanın-
da da üretimi artırmanın çok değişik 
teknikleri üzerinde çalışmalar ortaya 
konulmakta, hızlı ve kaliteli üretim bant-
ları kurulmaktadır. Günümüzde dün-
yanın birçok ülkesinde tekno-kentler 
kurulmuş, AR-Ge çalışmalarına devasa 
bütçeler ayrılmıştır. Öyle ki günümüzde 
sadece AR-Ge bütçesi Türkiye bütçesin-
den daha büyük şirketlerin var olduğunu 
duyuyoruz. Hayatın her alanında; tıpta, 
kimya sanayisinde, fizikte, uzay bilimle-
rinde, tarım alanında vs. baş döndürücü 
gelişmeler yaşanmaktadır.

Dolayısıyla günümüz insanının ortaya 
koymuş olduğu tüm bu faaliyetler haya-
tın her alanında üretim artışını gerçek-
leştirme çabalarını göstermektedir. Yani 
bu şu anlama gelmektedir: İnsan hayatını 
düzenleyen kanunlar ve kaideler fıtratına 
uygun olur ve gerektiği şekilde de hayatta 
tatbik edildiği zaman yaratılışı gereği insan 
mutlaka üretecektir. Üretmek, yeni yeni 
ürünler ortaya koymak insanın fıtratında 
var olan bir husustur. Ancak bunun doğ-
ru bir şekilde disipline edilmesi gerekir. 
Çünkü Allah Azze ve Celle kâinatı üreti-
me elverişli özelliklerde yaratmıştır. İnsa-
nı ise kâinatta var olan her şeyi kullanmak 
suretiyle zamana bağlı olarak değişen, 
gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarını, istek-
lerini karşılama özellikleriyle yaratmıştır. 
Bunun yanında yeryüzünü onun emrine 
verip burada gezip dolaşmasını kendi-
si için kullanabileceği şeyleri bulmasını, 
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üretip geliştirmesini, çeşitlendirip çoğalt-
masını emretmiş ve şöyle buyurmuştur:

وَكُلُوا  َمَناكِِبَها  ِف  فَاْمُشوا  َذلُواًل  اْلَرَْض  لَُكُم  َجَعَل  الَِّذي  ُهَو 

زِْقِه َوإِلَيِْه النُُّشوُر   ِمن رِّ

“Yeryüzünü, size boyun eğdiren 
O’dur; öyleyse yerin sırtlarında 
dolaşın, Allah’ın verdiği rızıktan 
yiyin; sonunda dönüş O’nadır.”7

Evet, Allah eşyayı tümüyle insanlar 
için mubah kılmış, daha sonra bunların 
bir kısmını ise yasaklamıştır. İnsan için 
mubah olanlar çerçevesinde onu ser-
bestçe kullanmasına, geliştirmesine ve 
farklı şekillere dönüştürmesine izin ver-
miştir. Dolayısıyla teknik anlamda üre-
tim artışını sağlayacak olan yöntemlerin, 
tekniklerin geliştirilip bulunmasını insana 
bırakmıştır. Günümüzde ise bunların tü-
münü yakinen müşahede etmekteyiz. 
Dolayısıyla İslâm günümüz şartlarında 
dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun 
mal ve hizmetlerde üretim ve verimlilik 
aratışını sağlayacak teknik ve teknolojile-
rini alınmasına -helaller ve haramlar çer-
çevesinde- kesinlikle izin vermektedir.

    Diğer taraftan İslâm Devleti’nde de 
gerek devlet tarafından ve gerekse özel 
sektör tarafından teknik anlamda üre-

tim artışına katkı sağlayacak araştırma 
kuruluşlarını mutlak surette inşa edile-
cektir. Üniversitelerde bu konularla ilgili 
son derece ciddi araştırmaların yapılma-
sı için parasal olarak her türlü fedakârlık 
ortaya konulacaktır. İslâm ümmetinin 
elinde olmayan teknolojilerin, üretim 
tekniklerinin öğrenilmesi için gerekme-
si hâlinde yurt dışına eğitim amaçlı öğ-
renciler gönderilecektir. Çünkü İslâm 
şeriatı, İslâm ümmetinin her yönden 
dünyanın diğer milletlerinden üstün ve 
ileride olmalarını emretmektedir. Nite-
kim Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
Medine’ye hicret ettikten sonra kılıç ya-
pımını öğrenmeleri için Sahabeleri Ye-
men’e göndermiştir. Bunun için bizim 
burada tarımda üretim artışının nasıl 
sağlanacağına ait teknik konuları yazıp 
dökmemiz mümkün değildir. Bu husus-
larda araştırma ve inceleme yapmakla 
ilgili bilim adamları ve araştırma kuru-
luşları bunları yapmakla yükümlüdürler. 
Ancak biz burada tarımda üretim artı-
şının en temel unsuru olan toprağın iş-
letilmesine ait arazi ahkâmından çok az 
bir kısmını zikretmekle meselenin bir 
miktar anlaşılabilmesine katkıda bulun-
mak istedik. Aksi takdirde sayfalar hat-
ta ciltler dolusu kitap yazmak gerekir.

    Sonuç olarak: Medine’de İslâm Dev-
leti’nin kurulmasından Osmanlı Hilâfet 
Devleti’nin yıkılışına kadar geçen sürede 
İslâm Devleti’nde İslâm hükümleri tat-
bik edildi. Yaklaşık on üç asır boyunca 
İslâm ümmeti tarımsal üretimde olduğu 
gibi hayatın her alanında son derece iyi 
ilerlemeler kaydetmiştir. Tıpta, mate-
matikte ve diğer sanat alanlarında tarihe 
imzalarını atmışlardır. Dolayısıyla İslâm 
ümmeti geçmişte değişik yönleriyle bu-
nun örneklerini sergilemişlerdir. Allah’ın 
izniyle yakın gelecekte kurulacak olan 
Râşidî Hilâfet Devleti’nde de bunu daha 
yakinen göreceğimizi umut ediyorum. 
Çünkü bu çözümler beşer aklından değil 
âlemlerin yaratıcısı, her şeyi bilen Allah 
Azze ve Celle’den gelen çözümlerdir.

        أاََل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبُي

    “Hiç yaratan bilmez mi? O, en 
ince işleri görüp bilmektedir ve 
her şeyden haberdardır.”8

1- Enbiya Sûresi: 12
2- Rûm Sûresi: 46
3- Bakara Sûresi: 29
4- Casiye Sûresi: 13
5- Enbiya Sûresi: 80
6- Hadid Sûresi: 25
7- Mülk Sûresi: 15
8- Mülk Sûresi: 14
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HİLÂFET DEVLETİ’NİN 
İKTİSADİ SİYASETİ

Mahmut Kar
karmahmut@hotmail.com

Her devletin iktisadi politika-
sı-siyaseti bağlı olduğu ideo-
lojinin temelleri üzerine ku-

ruludur. Bu sebeple herhangi bir ideoloji 
üzerinde yürümeyen ülkeler ne iktisadi 
ne siyasi ne hukuki ne de içtimai politika 
belirleyemez. O ancak kendisi üzerinde 
nüfuz sahibi olan ideolojik devletin ikti-
sadi politikalarına kölelik yapar. Hilâfet 
Devleti ise her meselede İslâm ideolojisi 
temeli üzerinde politikalar belirler. Dola-
yısıyla Hilâfet Devleti’nin iktisadi politika-
sı da İslâm’ın iktisadi politikasının bizatihi 
kendisidir. Bu çerçevede İslâm’ın iktisadi 
siyasetinin esaslarından bahsetmeden 
önce bugün dünyaya egemen olan ve 
tüm ülkeleri hegemonyası altına alan ka-
pitalist iktisadi siyasetin esaslarından ve 
bu siyasetin bozukluğundan bahsedelim. 
Zira bugün insanlığın ekonomik buhran 

içinde yaşamasına sebep olan kapitalist 
iktisadi siyasetin ne olduğunu bilmeden, 
İslâmi iktisadi siyasetin esasları, realitesi, 
gerçekliği ve doğruluğu zihinlerde so-
mutlaşmayabilir. 

Kapitalist nizamın bozukluğunu an-
layabilmek için onun iktisadi siyasetinin 
esasını teşkil eden “Milli gelirin ar-
tırılması” teorisinin ne olduğuna ve 
aslında nasıl bir tuzak olduğuna bakmak 
gerekir. Zira Türkiye dâhil tüm dünya 
ülkeleri ekonomilerinin gelişmişliğini, ül-
kelerinin milli gelirinin artırılması esası 
ile değerlendiriyorlar. Mesela biz Tür-
kiye için söyleyecek olursak, eğer milli 
gelir artarsa kişi başına düşen gelir de 
artacak diye düşünürüz. Aslında kapita-
list iktisadi siyaset bizi böyle düşünmeye 
sevk ediyor. Doğal olarak kapitalist ik-
tisadi siyasete göre milli gelirin artması 

için üretimin ve hizmetlerin artırılması 
gerekmektedir. Çünkü kapitalizme göre 
insanın ihtiyaçları sınırsız ve limitsizdir, 
kaynaklar ise sınırlıdır. İşte kapitalizm, sı-
nırlı kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için üretimi artırmayı he-
defler. İnsanların daha çok çalışıp üretim 
ve hizmet gelirlerini artırarak milli geliri 
artırmaları amaçlanır. Milli gelir ise aslın-
da insanların ihtiyaçlarına göre bir dağılım 
sergilemez. Onlar servetin kimin elinde 
olduğuna bakmaksızın gelişmişliği/kal-
kınmayı genel olarak milli gelir miktarları 
ile ölçmektedirler. Onlara göre toplu-
mun onda biri servet sahibi olsa, onda 
dokuzu ise yiyecek, giyecek ve sığınabi-
lecek bir meskene sahip olamasa dahi 
toplam servet toplam nüfusa bölünecek 
ve kişi başına düşen milli gelir şu kadardır 
denilecektir. Bu çok büyük bir yalandır?
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Kapitalist nizam ekonomik sorunlara 
toplumsal bir sorun çerçevesinde bak-
maz. Aslında sadece ekonomik sorunla-
ra değil tüm sorunlara toplumsal sorun 
olarak bakmaz. Yani ekonomik soruna 
insanlar arası ilişkilerle ve servetin insan-
lar arasında dağıtılması ile ilgili bir sorun 
olarak bakmaz. Aksine servetlerin artırıl-
ması için insanlara çalışma ve mülk edin-
me hürriyeti verir ve doğal olarak sorunu 
bir üretim sorunu hâline getirir. Dikkat 
edin kapitalizme inanmış ve kapitalizm ile 
sömürülen ülkelerde ekonomik buhran-
lar yaşandığında hemen üretimin düştü-
ğüne yönelik açıklamalar yapılır. Hemen 
iktisadi gelişmeye ve üretimi artırmaya 
yönelik çağrılar yapılır. Bu çağrılar Müs-
lümanların topraklarında kâfir devletlerin 
varlıklarını korumak ve ayaklarını sabitle-
mek içindir. Kapitalist iktisat nizamında 

tüm değerler maddidir. Maddi değeri ön 
planda tutanlar zengin olanlardır. İnsani, 
ahlaki ve ruhi değerlere sahip topluma 
karşı kapitalist sermayedar ve yöneticiler 
cimri davranırlar. Türkiye ve diğer İslâm 
beldeleri bu kapitalist sistemin cendere-
sinde kalmıştır. İşte Müslümanlar olarak 
biz bu nizam ile kalkınmayı hayal eden ve 
büyüme hedefleyen ülkelerde yaşıyoruz. 
Böyle olduğu hâlde iktisadi bağımsızlık-
tan söz ediyoruz ve bağımsız iktisadi po-
litikalar belirlediğimizi iddia ediyoruz!

İslâm coğrafyası tüm ekonomik kay-
naklar açısından çok büyük zenginliklere 
sahip iken biz işte bu kapitalist iktisadi si-
yasetin cenderesine mahkûm durumda-
yız. Petrol, doğalgaz, kömür, altın ve daha 
birçok iktisadi değer İslâm topraklarında 
bulunmaktadır. Aynı zamanda tarım ara-
zileri ve bu arazilerin verimli kullanılması 
için olmazsa olmaz olan nehir yatakları 
İslâm topraklarından akıp gitmektedir. 
Sonra tüm bu kaynakları ve ekonomik 
değerleri sanayide işletecek, kullanılır 
hâle getirip bunlara ekonomik değer 
katacak beyin gücünün ve çalışan nüfus 
yoğunluğunun da zengin olduğu bir İslâm 
coğrafyasından bahsediyoruz.  Ama ne 
yazık ki, tüm bu zenginliğe rağmen fakir 
durumdayız. Tüm bu zenginlikler Müs-
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cenderesine mahkûm durumdayız. 
Petrol, doğalgaz, kömür, altın ve 
daha birçok iktisadi değer İslâm 
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lümanların maslahatına kullanılmıyor. 
Toprağımıza, tarlamıza bir eşkıya giriyor 
ve tüm zenginliğimizi alıp gidiyor. Biz ise 
kendi toprağımızda, kendi tarlamızda o 
eşkıyaya cüzi bir ücret karşılığında işçilik 
yapıyoruz.

Peki, bunun temel sebebi nedir?

Müslümanlar sahip oldukları bu eko-
nomik değerlerden çok daha önemli 
olan başka bir değeri kaybettiler. Ekono-
mik değerlerin yeniden kazanılması, bu 
önemli kıymetin yeniden kazanılmasına 
bağlıdır. Bu, Müslümanların kaybettiği 
fikrî değerdir. Fikir gelişmekte olan bir 
toplum için hayatta elde edilebilecek en 
büyük değerdir. Hele hele bizler gibi fikrî 
anlamda köklü bir geçmişe sahip toplum 
için atalardan teslim alınacak en büyük 
mirastır fikir. Bu makaleyi hazırlarken zi-
yadesiyle istifade ettiğim İslâm’ın iktisat 
yönetimi ve siyaseti konusunda çalışma-
ları olan Takıyyuddin en-Nebhani bu fik-
rin değerini şu ifadelerle anlatıyor:

“Maddi servetler, bilimsel buluşlar, tek-
nolojik yenilikler ve benzer şeylerin yeri, 
fikirlerden çok daha aşağı seviyededir. Bun-
lara ulaşmak sahip olunan fikirlere bağlı 
olduğu gibi bunların korunmaları da yine 
bu fikirlere bağlıdır. Fikrî değerlerini koruya-
bilen bir toplumun maddi servetleri tahrip 
edilse dahi, böylesi bir toplum onu hemen 
yeniden üretebilir. Fakat fikrî değerleri çök-
müş toplumlarda maddi servet mevcut olsa 

dahi bunların azalması ve fakirleşme çok 
çabuk olur. Zaten bir toplum düşünce me-
todunu kaybetmeden elde ettiği bilimsel 
gerçekleri kaybetse bile onların çoğunu tek-
rar elde edebilir. Hâlbuki kendine ait verim-
li düşünce metodunu kaybederse anında 
gerilemeye ve elindeki tüm teknolojik gücü 
kaybetmeye başlar. Bundan dolayı öncelik-
le fikrî değerlere sahip çıkmak gerekir.”

Bahsettiğim fikir, kitaplarda yazılı olup 
pratik gerçekliği olmayan felsefi düşün-
celer değil, hayatla ilişkisi kurulamayan 
gerçek ötesi farazi mülahazalar da de-
ğildir. Fikirden kasıt, hayatın gerçekleri 
ile karşılaştıkları zaman toplumların kul-
lanabileceği pratik düşüncelerdir. Eğer 
bu fikir olursa toplumdaki bireyler kar-
şılaştıkları olaylar ve hayatın gerçekle-
ri üzerinden bir hükme varmayı ve bir 
karar vermeyi gerçekleştirebilirler. Aynı 
zamanda toplumların yöneticileri ve ida-
recileri de bu fikir çerçevesinde hüküm 
ve kararlar alabilirler. Ama böyle bir fikir 
olmazsa elinizdeki ekonomik servetlerin 
değeri ve kıymeti yok olup gider. Çünkü 
o ekonomik servetlerin kıymetini gören 
ve kendi kapitalist ve sosyalist fikri çerçe-
vesinde onlar üzerinde hüküm vermeyi 
ve karar almayı akbabalar gibi bekleyen 
sömürgeciler vardır. İşte biz Müslüman-
lar olarak o fikirden neredeyse son yüz 
yıldır yoksunuz. İslâm’ı bir hayat niza-
mı olarak hayatımıza tatbik edilen bir 
fikir ve ideoloji olarak görmüyoruz.

İslâm ideolojisinin iktisat politikasına 
yani diğer manada İslâm ideolojisini esas 
alan Hilâfet Devleti’nin iktisat politikasına 
gelince, İslâm insanın ekonomik ihtiyaçla-
rının sınırsız olduğunu asla kabul etmez. 
İnsanın ihtiyaçları sınırlıdır. İnsanın hem 
zaruri ihtiyaçları hem de lüks ihtiyaçları 
vardır. Her halükârda insanın ihtiyaçları 
sınırlıdır. Dolayısıyla İslâm insanın ihtiyaç-
larının sınırlı olması gerçeğinden hareketle 
kapitalizm gibi sınırsız insan ihtiyaçlarını 
karşılamak için üretimi artırmayı iktisadi 
siyasetinin hedefi yapmaz. Burada şunu 
da ifade etmek gerekir; servetin dağıtımını 
İslâmi iktisadi siyasetin temel hedefi ola-
rak belirlemiş olmak, üretimin artırılma-
ması ve ihmal edilmesi anlamına gelmez. 
Çünkü dağıtımın bizzat kendisi servetin 
geliştirilmesini gerektirecektir. Üstelik ser-
veti artırmak veya geliştirmek her fert için 
zorunlu bir şeydir. Burada dikkat edilecek 
husus servetin geliştirilmesi ve üretimin 
artırılmasını iktisadi siyasetin hedefi hâli-
ne getirmemektir; iktisadi nizamın temel 
hüküm ve kanunlarını üretimi geliştirmek 
esası üzerine kurmamaktır. Üretimin ge-
liştirilmesi teknik ve iktisadi bilgiler ile 
geliştirilecek bir meseledir. Hatta bu bil-
gi ve teknolojiler her yerden alınabilir. 
Çünkü bu bilgiler ideolojik bakış açısı ile 
ilgili değil evrensel bilgilerdir. ABD’den, 
Avrupa’dan, Rusya’dan alınabileceği gibi 
Çin’den de alınabilir. Esas olan bu bilgi-
lerin şer’î hükümler ile çakışmamasıdır.

İslâm hiçbirini diğerinden ayırmadan 
tüm insanların fert fert zaruri ihtiyaçları-
nı garanti altına alır ve tam olarak temin 
eder. Lüks ihtiyaçlarını ise yaşadığı top-
lumun ekonomik şartlarına göre gücü 
yettiğince temin eder. Daha özetle 
İslâm’ın iktisadi siyaseti bir bütün 
olarak her bireyin temel ihtiyaç-
larının karşılanması ve toplumun 
yaşam standartlarına bağlı olarak 
lüks sayılan ihtiyaçları karşılama 
imkânının da bireye sunulmasıdır. 

İslâm’ın iktisadi hedefini şu dört nok-
ta ile özetleyebiliriz; 

1- İslâm herkese birer fert olarak ba-
kar. Dolayısıyla ferdin ihtiyaçlarını karşıla-
mada bakışı ferdîdir. 

İslâm hiçbirini diğerinden 
ayırmadan tüm insanların fert fert 

zaruri ihtiyaçlarını garanti altına 
alır ve tam olarak temin eder. Lüks 
ihtiyaçlarını ise yaşadığı toplumun 

ekonomik şartlarına göre gücü 
yettiğince temin eder.
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2- Her bireyin temel ihtiyaçlarının 
tamamının karşılanmasını gerekli görür. 
Bireyi Müslüman gayrimüslim, kadın er-
kek, yetişkin, çocuk, akıllı ve deli diye bir 
ayrıma tabi tutmadan temel ihtiyaçlarını 
temin eder. Bu sebeple ihtiyaçların karşı-
lanması konusunda İslâm insancıldır. 

3- Rızkı elde etmek için insanların 
çalışmasını mubah/serbest kılar. Bu ko-
nuda tüm bireylere eşit davranır ve her 
birinin servetten dilediği miktarda pay 
alması için yol açar. Ancak burada esas 
olan mülk edinme keyfiyetinde İslâm’ın 
bireyleri şer’î hükümler ile kayıtlı tutma-
sıdır. Mesela herhangi bir birey, içki sata-
rak, içki üreterek mülk edinemez.

ِمَن  َوالْطَّيِّبَاِت  لِِعبَاِدِه  أَْخَرَج  الَِّتَي  اللِّه  ِزيَنَة  َحرََّم  َمْن  قُْل 

الرِّزِْق 

“Deki Allah’ın kulları için çıkar-
dığı ziyneti ve temiz rızkı kim ha-
ram kıldı?”1 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَنِفُقواْ ِمن طَيِّبَاِت َما كََسبْتُْم َوِممَّ أَْخرَْجَنا 

َن الَرِْض  لَُكم مِّ

“Ey iman edenler! Kazandığı-
nız malın temizinden ve sizin için 
yerden çıkardığımız maldan infak 
ediniz (hayra harcayınız).”2

4- İslâm tüm ilişkilerde olduğu gibi 
fertler arasındaki ekonomik ilişkilerde de 
yüce değerlerin hâkimiyetine önem verir. 
Dikkat edilirse kapitalist iktisadi nizamda 
dağıtım merkezli bir siyaset değil üre-
tim merkezli bir siyaset var. İslâm’da ise 
dağıtım merkezli bir siyaset var. Çünkü 
İslâm’ın iktisat nizamı insanların ihtiyaçla-
rını karşılamak için dağıtımı ölçü almıştır. 
Kapitalist iktisadi nizam ise servet sahip-
lerinin daha çok zengin olmasını sağla-
mak için üretimi ölçü almıştır. 

Burada şöyle bir soruya muhatap 
olabiliriz; İslâm’ın iktisadi politikası bu 
esaslar çerçevesinde bugünkü şartlarda 
uygulanabilir mi? 

İslâm’ın ekonomik sisteminin hayatta 
tatbik edildiği dönemleri görmediğimiz 
ve yaşamadığımız için bunların bugün reel 
anlamda uygulanıp uygulanamayacağı ko-
nusunda kuşkular yaşıyor olabiliriz. Bu so-
ruya iki şekilde cevap vermek doğru olur. 

Birincisi, İslâm’ın hayatın tüm sorunlarına 
çözümler sunan nizamları vahiy kaynaklı-
dır. Allah Subhanehû ve Teâlâ yarattığı kul-
ların hangi nizamlar çerçevesinde nasıl ya-
şayacağına dair bir din gönderdi. Bu dinin 
kanun ve nizamlarının zaman ve mekân 
ile sınırlı olduğunu söylemek Allah’ın 
yaratıcı olarak kulları hakkındaki tasar-
ruf  ve tasavvurunda şüpheye düşmektir. 
Dolayısıyla İslâm, insanoğlu için bir fikir, 
bir akide ile gelmiştir. Bu fikir, insan, ha-
yat ve kâinatı kuşatan, hayatın öncesi ve 
sonrasını da kuşatan ve bu hayatın önce-
si ve sonrası ile insan arasında doğru bir 
ilişki kuran özelliktedir. İşte İslâm akidesi 
ve insanlığın kalkınmasını sağlayacak fikir 
budur. Bu fikre sahip bir toplum ekono-
mik zenginlikleri ve servetleri kaybetse 
de, büyük ekonomik buhranlar yaşasa 
da yeniden bu sahip olduğu fikir ile o de-
ğerleri kazanabilir. Ama eğer bu fikirden 
yoksun ise vaziyet yaşadığımız bu asra 
benzer. İkincisi,  İslâm yeryüzünde tüm 
nizamları ile 13 asır boyunca uygulanmış-
tır. Bu durum reel bir gerçekliği ortaya 
koymaktadır. 13 asır boyunca büyük bir 
coğrafyaya hükmeden İslâm’ın uygulama-
ya koyduğu ekonomik bir nizamı vardı. 
Dolayısıyla o günden bugüne araç gereç 
haricinde hiçbir şey değişmedi. İnsan ve 
ihtiyaçları değişmedi, aynı şekilde kaldı ve 
bundan sonrada değişmeyecek. Çünkü 
insanın fıtratı değişmedi ki ihtiyaçları de-
ğişsin. İnsan ve ihtiyaçlarının değişmediği 
gerçeğinden hareketle İslâm iktisat siyase-
tinin değişmeyecek iki önemli esasını tek-
rar hatırlatarak yazıyı nihayetlendirelim.

1- Belli bir toplumda yaşayan her bire-
yin insan olarak ihtiyaçlarını karşılar ve bu 
amaçla bireyleri ihtiyaçlarını karşılayabil-
mek üzere servet elde etmeyi teşvik eder

2- Bu siyaset bir tek fikrî temel üzeri-
ne yani işlerin şer’î hükümlerle yürütül-
mesi üzerine kuruludur. Şer’î hükümler 
ise bireyler tarafından Allah korkusunun 
etkisiyle, otorite gücü ile de devlet ta-
rafından uygulanır. Yani yönlendirme ve 
yasama gücü uygulamanın temelidir.

1- Araf Suresi 32

2- Bakara Suresi 267
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HİLÂFET DEVLETİ’NDE 
VERGİ KİMLERDEN 
ALINACAK?

Cahit Toprak
cahittoprak2@hotmail.com

Vergi, “amme menfaat ve işleri-
nin tanzimi mevzu bahis olduğu 
hususlarda, fertlere yüklenen 

bir mükellefiyet”1 olarak tarif  edildiği gibi 
“umumi masrafların yükünü fertler arasın-
da dağıtmak için başvurulan bir usuldür”2 
diye de tarif  edilmektedir. 

Tarihin uzak dönemlerinden beri ver-
gi varlığını korumuştur. Hemen hemen 
her toplumun geçmişinde onun izlerine 
rastlamak mümkündür. 

Devletler siyasi bir fonksiyon olarak 
var oldukları sürece, zaman ve mekân-

lara göre farklı olmakla birlikte vergi bir-
çok şekliyle ortaya çıkmış ve günümüze 
kadar devam edegelmiştir.

Tarihî bir realite olarak vergi, toplum-
dan topluma değişiklikler göstermekte; 
devletin yönetim şekline bağlı olarak 
bazen bir kralın şahsi arzusundan doğan 
vergiler şeklinde, bazen dinî emirlerden 
bazen de savaş sonucu galip tarafın yeni-
len taraf  üzerine koyması şeklinde orta-
ya çıkabilmektedir. 

Günümüze gelindiğinde ise ülkelerin 
çok ciddi oranlarda halklarını vergi yağ-

muru altında tuttuklarına şahit olmakta-
yız. Günlük hayatımızda hemen hemen 
her şeyin her an bazen doğrudan bazen 
de dolaylı olarak vergisini ödemek duru-
mundayız. Türkiye bu anlamda bir vergi 
cehennemi konumundadır. İstatistiklere 
göre dünyanın en yüksek vergileri Tür-
kiye’dedir. Eğer bir köşeye oturup geli-
rinizi, harcamalarınızı, doğrudan, dolaylı, 
KDV, ÖTV, konut, trafik sigorta, kasko, 
benzin, elektrik, su, telefon vb. cebi-
nizden çıkan vergilerinizi hesaplarsanız 
kazancınızın yaklaşık %62’sini devlete 
vergi olarak geri verdiğinizi görürsünüz. 
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Bunların dışında devletten alınan bel-
li bir izin ve yetki karşılığı olarak resim, 
kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları 
hukuki işlemler ve sundukları bazı hiz-
metler karşılığında, bu hizmetlerden ya-
rarlananlardan aldıkları harç ödemeleri 
ve devletin veya belediyelerin yaptığı ba-
yındırlık hizmetleri dolayısıyla bu hizmet-
lerin yapıldığı alanlarda bulunan gayri-
menkullerin değerlerinde artış meydana 
gelir ve bu artış nedeniyle gayrimenkul 
sahiplerinden belirlenen şerefiyeler de 
vergi türlerindendir.

Gelir idaresi başkanlığının güncel ve-
rilerine göre en azından hâli hazırda 454 
kalem vergi bulunmaktadır. Bu vergiler 
genel olarak gelirden, harcamalardan 
veya servet üzerinden alınır: 

•Gelir üzerinden alınan vergi-
ler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynak-
lardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir art-
tıkça vergi miktarı da artar.

Gelir vergisi

Kurumlar vergisi

•Harcamalar üzerinden alınan 
vergiler: Bir kişinin gelir ve servetinin 
harcadığı kısımlarından alınan vergidir. 
Bu verginin amacı kişilerin harcamalarını 
vergilendirmektir.

Katma değer vergisi (KDV)

Muamele ve satış vergileri

Kısmi istihlak vergileri

Harcamalara dayalı gelir vergisi

Gümrük Vergileri

Özel tüketim vergisi (ÖTV)

Özel iletişim vergisi (ÖİV)

•Servetle ya da servet transferi 
üzerinden vergiler: Menkul ve gayrı 
menkul serveti oluşturan mallardan alı-
nan vergilerdir. Örnek; Veraset, intikal, 
Motorlu taşıt vergisi gibi.

Genel servet vergisi

Emlak ve kısmi servet vergileri

Sermaye vergisi

Veraset ve diğer şekillerdeki servet 
transferi vergileri.3

HİLÂFET DEVLETİ’NDE VERGİ KİMLERDEN ALINACAK?

Günlük hayatımızda hemen 
hemen her şeyin her an bazen 

doğrudan bazen de dolaylı olarak 
vergisini ödemek durumundayız. 

Türkiye bu anlamda bir vergi 
cehennemi konumundadır.



74 Köklü Değişim

Kapitalist İktisat Nizamının İfşası ve İslâmi Çözüm 

Dikkate değer en önemli ayrıntı ise 
yukarıda detaylarından bahsedilen vergi 
kalemlerinin talebi istisnasız tüm halka 
yapıldığı hatta en istikrarlı vergi mükel-
leflerinin de gelir düzeyi çok düşük olan 
halk kitleleri olduğudur. Nitekim tüm 
dünyada olduğu gibi zenginler vergi verir 
gibi görünürler ve “çok vergi verenler” 
listelerinde taltif  edilirler ancak orantısal 
olarak fakir halkın gelirine oranla onların 
verdikleri gibi vergi vermezler. 

Mesela 2017 yılında gelir vergisinden 
42 milyar 927 milyon lira gelir elde edil-
mesi hedefleniyordu. Bunun çok büyük 
bölümünü işçi ve memur kesimi ödüyor. 
Holding sahipleri, doktor, avukat gibi 
serbest meslek erbabı, faiz geliri elde 
edenler ve diğer beyannameli gelir vergi-
si mükelleflerinden ödemeleri beklenen 
vergi ise 2 milyar 283 milyon lira düze-
yinde kalmıştır.

Hâl böyleyken günlük kullanımda va-
tandaşlar, pek çok mal ve hizmet için çok 
yüksek tutarlarda vergi ödüyor. 2016 yılı 
sonu hesaplarına göre her 3 liralık cep 
telefonu faturasının da 1 lirasını vergi-
ler oluşturuyor. LPG’de uygulanan vergi 
oranı 2017 Ağustos ayında %46,78 civa-
rındaydı.

Buraya kadar olanlar vergi yükü açı-
sından ülkemize ve dolayısıyla vakıası aynı 
olan tüm kapitalist ülkelere göz atma ile 

sınırlıydı. Halkının %99’u Müslüman olan 
bir ülkede yapılabilecek en çirkin şey ise 
“vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” sözüy-
le gayrimeşru ne kadar gelir kapısı varsa 
bunların meşrulaştırılmasıdır. Öyle ki ku-
mar, faiz, fuhuş, içki ve daha niceleri bu 
bakış açısı ile meşru hâle getirilmektedir. 

Menfaati hayatının esası kabul eden 
kapitalist düzenden başka bir şeyin çık-
ması da pek mümkün olmazdı zaten. 

İslâm’a gelince, şüphesiz onda da 
-her ne kadar vakıaları uygun düşmese 
de- vergi kapsamında değerlendirilecek 
uygulamalar mevcuttur. En azından dışa-
rıdan bakan bir gözle öyle görünmekte-
dir. Bunlar beytü’l malın yani devlet ha-
zinesinin daimi gelirleridir. Fey, ganimet, 
haraç, cizye, bütün çeşitleriyle kamu 
mülkiyeti gelirleri, devlet mülkiyeti gelir-
leri, öşürler, hazineler ve madenlerden 
alınan humus (1/5’lik pay) ile zekât mal-
larıdır. Bunlardan zekât malları hazinede 
kendisine ayrılmış özel bir bölümde top-
lanır ve ancak Kur’an’da bahsedilen sekiz 
sınıfa verilebilir. Bunlardan bazıları mese-
la arazilerden alınan gayrimüslimler için 
haraç, Müslümanlar için öşür, yine Müs-
lümanlardan alınan zekât ve gayrimüslim-
lerden alınan cizye, hazine ve madenler-
den alınan 1/5 oranındaki devlet payı bir 
çeşit vergi olarak değerlendirilebilir an-
cak esasta öyle değildir. Nitekim bunları 
Şâri, şer’î tariflerle belirlerken toplumsal 

hayata dair düzenlemeler olarak belirle-
miştir. Ayrıca bunlar her hicri yıl tamam-
landığında sadece bir defa temel ihtiyaç-
larından arta kalan paydan alınmaktadır.

Vakıası açısından bir kıyaslamaya tabi 
tuttuğumuzda günümüz kapitalist sistem-
lerinde herhangi bir eşya ya da hizmet 
her el değiştirdiğinde ya da kullanıldığın-
da vergiye tabi iken Hilâfet Devleti’nde 
yukarıda zikredilen hususlar yılda sadece 
bir kere ve nisap miktarının üzerine çıkıp 
bir hicri yıl kişinin elinde kaldığında uygu-
lanmaktadır. 

Yine vakıaları açısından değerlendi-
rildiğinde kapitalist sistemlerde her bir 
ferde hatta doğmamış çocuğa dahi yan-
sıyan vergiler İslâm’da sadece zenginlere 
uygulanmaktadır. 

Beytü’l maldaki gelirler, tebaanın ihti-
yacını karşılayamıyorsa o zaman devlet, 
kendisinden beklenen işleri yerine geti-
rebilmek için Müslümanlara bazı vergiler 
koyabilir. Bu vergiler, şeriatın Müslüman-
lara farz kıldığı hususlara göre tespit edi-
lir. Bazı işlerin yapılması Müslümanlara 
farz olursa ve devletin bunları yapabil-
mesi için gelir kaynağına ihtiyacı varsa bu 
durumda devlet, bu işlerin yapımını kar-
şılayabilmek için vergi koyar. Yapılması 
gereken işler bütün Müslümanlara vacip 
olmayan işlerden ise örneğin; ölen kişinin 
geride bıraktığı borçlarını ödemek gibi, 
böyle durumlarda devletin vergi koyma-
sı caiz değildir. Ölenin borcunu ödemek 
için devlet beytü’l maldan ödeme yapar. 
Eğer ölenin borcunu ödeyecek miktar 
beytü’l malda yok ise bu görev devlet 
üzerinden kalkar.

Devletin vergi koymasını gerektirebi-
lecek hususlar şunlardır:

a- Cihad farzını yerine getirebilmek 
amacıyla, fakirler, miskinler ve yolculara 
yardım amacıyla ve beytü’l mal üzerine 
farz olan harcamaları yapabilmek ama-
cıyla.

b- Memur maaşlarının ödenmesi, 
ordunun ihtiyaçlarının karşılanması gibi 
beytü’l mal üzerine farz olan harcamala-
rın karşılanması amacıyla.

Beytü’l maldaki gelirler, tebaanın 
ihtiyacını karşılayamıyorsa o 
zaman devlet, kendisinden 

beklenen işleri yerine getirebilmek 
için Müslümanlara bazı vergiler 

koyabilir. Bu vergiler, şeriatın 
Müslümanlara farz kıldığı 

hususlara göre tespit edilir.
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c- Herhangi bir karşılık gözetmeksi-
zin Müslümanların faydalanacağı husus-
lara harcama yapmak için, örneğin; yol 
yapımı, su çıkarılması, mescit, okul, has-
tane gibi yerlerin inşası için vergi konur. 
Bu tür ihtiyaçlar giderilmediği takdirde 
bütün ümmet zarar görebileceği için, bu 
ihtiyaçları karşılamak zaruridir.

d- Açlık, sel, deprem, düşman saldı-
rısı gibi durumlarda, Müslümanların kar-
şılaştığı olağanüstü hâllerde beytü’l mal 
üzerine farz olan harcamaların karşılan-
ması amacıyla.

e- Yukarıda anlatılan dört durum ve 
bunlara bağlı durumlarda ve benzerle-
rinde bütün Müslümanlara farz olan bir 
görevi yapmak için devlet borçlanmış ise 
bu borcu ödemek amacıyla vergi konur.

Ola ki beytü’l malın gelirlerinde bir 
fazlalık görülür ve görülen bu fazlalık 
Müslümanlara farz kılınan vergilerden 
doğmuş ise bu vergiler azaltılır ya da kal-
dırılır.4 Yukarıda sayılan hususlar Müslü-
manların sorumlu oldukları hususlardan 
olduğu için bu vergiler sadece Müslüman-
lardan alınır; gayrimüslimlerden alınmaz. 

Bununla birlikte Hilâfet Devleti’nde 
günümüz vergileri kapsamına girebile-
cek daimi vergiler yoktur ve kesinlikle 
haramdır. Nitekim Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

ال يَْدُخُل الَْجنََّة َصاِحُب َمْكٍس 

“Meks/Gümrük vergisi alan kimse 
cennete giremez.”5

Her ne kadar hadiste zikredilen husus 
gümrük vergisi olsa da bu yasak onunla 
sınırlı değil, bilakis tüm vergiler için ge-
çerlidir. 

Meks/Gümrük vergisi ise kendine has 
birtakım durumları olan bir vergi türüdür. 
İslâm Devleti’nde ticaret yapmak isteyen 
tacirin tebaasından olduğu devlet, İslâm 
Devleti’nin tebaasından olan tacirden 
gümrük vergisi alırsa İslâm Devleti de o 
devletin tacirinden gümrük vergisi alır. 
Kısacası İslâm Devleti tutumunu, yabancı 
devletlerin tavrına göre belirlemiştir. Ge-
nelde serbest ticaretten yana olunmak-
la birlikte gümrük ve geçiş resimlerinin 

konulmasında ve miktarlarının tespitin-
de, yabancı devletin Müslüman tacirlere 
gösterdiği tavır ölçü alınmış, çok defa bu 
konuda mütekabiliyet esasına uyulmuş-
tur. Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’nin, Hz. Ömer’e 
dar’ul harpte Müslüman tacirlerden % 10 
vergi alındığını söylemesi üzerine halife-
nin aynı nispetin harbî tacirlere tatbikini 
istemesi dikkat çekicidir. 

Diğer taraftan harbînin ülkesinin 
Müslüman tacirlerden aldığı gümrüğün 
miktarı biliniyorsa mütekabiliyet esasına 
uyuluyor, aksi hâlde prensip olarak % 
10’luk oran tatbik ediliyordu. Gümrük 
almayan dar’ul harp vatandaşı olan taci-
re aynı muamele yapılır, mütekabiliyete 
uyulurken de harbî lehine bundan vazge-
çildiği olurdu; mesela tüccarın malı bel-
li miktarın (nisap miktarının) altında ise 
hiç gümrük alınmazdı. Yine dar’ul harp-
te Müslümanın bütün malı alınmışsa o 
ülkenin tacirine aynısı yapılmaz, malının 
kendine yetecek kadarı bırakılırdı. Ayrıca 
harbîlerin çocukları ve kadınları gümrük 
vergisinden muaftı; mallarını taşımakta 
kullandıkları hayvanlar için de herhangi 
bir ödeme yapmıyorlardı.6

Sonuç itibariyle günümüz kapitalist 
sisteminin esasi bir gelir kalemini oluş-
turan vergiler; savaşlar, teknolojik geliş-
meler ve artan nüfus etkenleriyle birlikte 
devletlerin vazgeçilmezleri arasına gir-
miştir. Normalde halkın huzuru, refahı, 
güvenliği ve rahatı için var olması gereken 
devlet mekanizması, kapitalizmle birlikte 
insanlığa “yolunacak kaz” nazarıyla bakan 
bir sömürü aracına dönüşmüştür. İnsan-
ların yüzlerce vergi başlığı altında inim 
inim inlemeleri, kendilerine takdir edil-
miş üç kuruşluk asgari ücretin vergi adı 
altında iç edilmesi günümüz dünyasının 
hal-i pürmelalidir. 

Gerek kâfir Batılı halklar ve gerekse 
de Müslüman halklar yani tüm dünya 
halkları, kapitalizmin huzur, refah ve gü-
venliğe kavuşturamayan sistemlerinden 
iyiden iyiye bunalmış ve ciddi manada 
çözüm arayışına girmiştir. İnsanlık bugün, 
kendisiyle huzura kavuşacağı bir niza-
mın, ideolojinin arayışı içindedir. Sadece 
cüzlerden bir cüz olan vergi konusunun 

karşılaştırılması bile kapitalizme alternatif 
olabilecek yegâne nizamın İslâm nizamı 
olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Çünkü İslâm’ın çözümleri insanın ya-
ratıcısı olan Allah Subhanehû ve Teâlâ’dan 
gelirken; kapitalizm gibi beşerî ideoloji-
lerin çözümleri ise insan kaynaklıdır. Bu 
çözümlerde çelişki, tıkanma ve zulüm 
kaçınılmazken; İslâm’ın çözümlerinde in-
sicam, açılım ve adalet doğaldır, olağan-
dır, kendiliğindendir. İslâm’ın çözümlerin-
de hayat varken; kapitalizmde sıkıntı ve 
ölüm vardır.

لَِم  َدَعاكُم  إَِذا  َولِلرَُّسوِل  لِلِّه  اْستَِجيبُواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

يُْحِييُكْم

“Ey iman edenler; sizi hayat 
verecek şeylere çağırdığı zaman; 
Allah’a ve Rasulü’ne icabet edin.”7

 َوَمْن أَْعرََض َعن ِذكِْري فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنًكا َونَْحُشُُه يَْوَم 

الِْقيَاَمِة أَْعَمى

“Kim de benim zikrimden yüz 
çevirirse bilsin ki; onun dar bir ge-
çimi olur ve kıyamet gününde biz 
onu kör olarak haşrederiz.”8

1- Salih Tuğ, "İslâm’da Vergi Hukukunun 
Tekevvünü", İslâm Medeniyeti Mecmuası, 1967, 
I, 1/25
2- Cezmi Erçin, Muhtasar Maliye İlmi ve Maliye 
Mevzuatı, İstanbul, 1935, 105
3- Türkiye'deki vergiler, tr.wikipedia.org
4- İslâm’da İktisat Nizamı, Takiyyûddîn en-Nebhanî
5- Müsned-i Ahmed
6- TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 14; sayfa: 261
7- Enfal Sûresi 24
8- Tâ-Hâ 124
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HİLÂFET DEVLETİ’NDE   

PARA SİSTEMİ

Kimileri İslâm’ı ruhani, mistik bir 
din gibi algılasa, algılatsa ve ya-
şasa da hayatın her alanını ku-

şatan ideolojik bir nizam olarak şimdilik 
kitaplar içerisinde duruyor. Allah Subha-
nehu ve Teâlâ’dan duamız odur ki, bizleri 
bu kapitalist ideolojiden kurtarıp Hilâfet 
Devleti’nin kurulmasını ve o devlet eliyle 
hayat nizamlarının tatbik edilmesini biz-
lere nasip etsin. Zira halkımız günümüz 
iktisat nizamının en alt katmanında üst-
tekilerin rahatı için ezilmiş, ömrü ekmek 
davasıyla geçer olmuş ve açgözlü cana-
varların malzemesi hâline gelmiştir. Faizli 
krediler, ağır vergi yükü ve asgari ücret 
belası neredeyse tüm halkın başına mu-
sallat olmuştur. Daralan ekonomi ve 
artan cari açık noktasında fedakârlık en 

alt gelir grubundan beklenmektedir. Bir 
de sürekli alım gücünü yitiren, erimiş ve 
diğer paralar karşısında değer kaybeden 
para sistemimiz var. İşte bu makalede 
günümüz para sisteminin bozukluğunu 
ortaya koyarken İslâm iktisat nizamının 
bir parçası olan İslâm’daki para sistemini 
açıklayacağız.

Tarihte Lidyalılar parayı bulmadan 
önce insanlar mübadeleyi yani almak is-
tediği malın alış-verişini karşılıklı rızaya 
dayalı olarak başka bir malla yapıyorlar-
dı. Böylece elinde kendi ihtiyacından faz-
la buğday bulunan çiftçi yine elinde kendi 
ihtiyacından fazla hayvanı olan besiciyle 
bir nevi takas yöntemiyle mübadeleyi 
gerçekleştiriyorlardı. Mübadele mal veya 
hizmetlerin başka bir mal ve hizmetle 

değişimidir. Böylece kendisinin tüm ihti-
yaçlarını üretmekten aciz kalan insanlar 
üretimi paylaşmış ve ürettiği şeylerin 
mübadelesiyle de insanlar tüm ihtiyaçla-
rını karşılayabilmiştir. Hatta para bulunalı 
neredeyse binlerce yıl olmasına rağmen 
yakın tarihte insanlar bakkallara yumur-
ta, buğday ve benzeri gıda maddeleri gö-
türüp mübadeleyi gerçekleştiriyorlardı. 
Günümüzde de bu sistem tamamen yok 
olmuş değildir. Hâlen az da olsa bazen in-
sanlar aldığı malın bedelini başka bir mal 
veya hizmetle ödemektedirler.

Bu sistem eğer para olmamış olsaydı 
belli başlı bazı sıkıntılara yol açabilirdi. Ör-
neğin, bir çiftçinin doktordan aldığı sağlık 
hizmetinin bedelini buğdayla ödemek is-
temesi hâlinde doktorun buğday ihtiyacı 
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yoksa ya doktor alacağı buğdayı başka 
bir malla değiştirmek için ya da eğer dok-
tor kabul etmezse çiftçi doktorun kabul 
edeceği bir malla buğdayı değiştirmek 
için ekstra vakit harcayacaktı. Yine ber-
berden aldığı hizmetin karşılığını herkes 
bakliyatla öderse bu durumda berber bir 
tacir gibi malları elinden çıkarma derdi-
ne düşecekti. İşte bu nedenledir ki insan 
elindeki malı satıp karşılığında aldığı şeyle 
istediği mal ve hizmeti kolayca alabilme-
si için parayı bulmuştur. Böylece paranın 
bulunmasıyla insanlar elindeki malı iste-
mediği bir başka malla değiştirip onu da 
elden çıkarmak için harcadığı vakit isra-
fından kurtulmuş, malın elden ele dolaylı 
olarak değil de doğrudan ihtiyaç sahibi-
nin eline ulaşması sağlanmış ve hem de 

insanlar gereksiz nakliye işlerinden kur-
tulmuşlardır. Artık para, mal ve hizmet-
lerin kıymet ölçütü olmuştur. Zira mal 
ve hizmetin değerinin ölçülebilmesi mü-
badeleyi, mübadele de parayı gerektirir.

Yukarıdaki izahtan da açıkça anla-
şılacağı üzere para mübadeleyi kolay-
laştırmak için bir vasıta konumundadır.  
Hayat işlerinden olmayıp hayat işlerini 
yürütürken kullanılan bir araçtır. Çün-
kü mübadele hayat işlerinden olmakla 
birlikte para mübadelenin teşriiyle değil 
uygulanışıyla ilgilidir. Onun için her ne ka-
dar mal ve emeğin kıymetini belirlemek 
için bir para kullanılsa da insanların bütün 
mal ve hizmetlerin karşılığını para olarak 
ödemeye zorlanması yanlıştır. Zira para 
bir vasıtadır ve başka vasıtalar da bulun-
maktadır. Ancak açıktır ki para olarak 
kullanılan şeyin hakiki bir kıymeti bulun-
malıdır. Çünkü mal veya hizmeti verip 
karşılığında hiçbir değeri olmayan şeyin 
alınması abestir. Yani para olarak kullanı-
lacak şeyin bizatihi kendisi kıymetli olmalı 
ki insanlar rahatça onu alıp karşılığında 
mal ve hizmeti versin. Zaten malların fi-
yatı ve emeğin ücreti de paranın kıyme-
tine göre takdir edilir. Buradan hareketle 
her kıymetli şeyin de para olarak kullanıl-
ması düşünülemez. Çünkü o zaman hem 
herkes aynı parayı kabul etmeyebilir hem 
de birçok paranın değerinin ve kurlarının 

HİLÂFET DEVLETİ’NDE PARA SİSTEMİ

Halkımız günümüz iktisat nizamının 
en alt katmanında üsttekilerin 

rahatı için ezilmiş, ömrü ekmek 
davasıyla geçer olmuş ve açgözlü 

canavarların malzemesi hâline 
gelmiştir. Faizli krediler, ağır 

vergi yükü ve asgari ücret belası 
neredeyse tüm halkın başına 

musallat olmuştur.
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bilinmesi güçleşir. Zaten paranın kullanıl-
masındaki maksat mübadeleyi zorlaştır-
mak değil, kolaylaştırmaktır.

Bu açıklamalar çerçevesinde tarihte 
insanların bir mübadele aracı olarak biz-
zat kendisi kıymetli olan altın ve gümüşü 
kullanmaları akli, doğal ve doğrudur. Pa-
ranın keşfedilmesiyle birlikte tüm dünya 
insanlarının kıymet verdiği ve doğada az 
bulunan altın ve gümüş para olarak kulla-
nılmaya başlanmıştır. Kimi devletler belli 
ölçü ve ağırlıkta kendine has motiflerle 
para basıyor, kimi devletler de kendisi bir 
para basmayıp o devletin parasını kulla-
nıyordu. Zira para tüm dünya insanları-
nın kıymet verdiği bir madenden olunca 
her yerde kabul görüyordu.

Dünya insanları para konusunda bu 
durumdayken ve mübadelenin tama-
mında olmasa da altın ve gümüş para 
olarak kullanılırken Allah Azze ve Celle 
yeryüzünü İslâm’la şereflendirdi. Mekke 
Dönemi’nde Rasulullah Sallallahu Aleyhi 
ve Sellem İslâm’ı yeryüzüne hâkim kılma 
mücadelesi verirken, Medine Dönemi’n-
de bunu gerçekleştirmiş, artık hayatın 
her alanına nizamlarını yerleştiriyordu. 
Hayatın çoğunun etrafında şekillendiği 
ekonomiye dair hükümler esasen daha 
Mekke Dönemi’nde gelmeye başlamıştı 
bile. Ekonominin esasi konularından mü-
badele aracı ve kıymet ölçüsü olan para 
hakkında da nihayet bir düzenleme gel-
di. Allah Azze ve Celle Rasulü Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem’in diliyle paranın mevcut 
altın ve gümüş sistemi, ağırlık ve ölçüle-
rinin de Mekke halkının kullandığı ölçüle-
ri olduğunu vazetti. Dolayısıyla İslâm’da 
para sistemi zati kıymeti olan altın ve 
gümüşten oluşan madeni para sistemi-
dir. İslâm’ın bunu ikrar etmiş olması al-
tın ve gümüşü para olarak teşri etmesi, 
yani zorunlu kılması demektir. Bu, para 
sisteminin altın ve gümüşe dayalı madeni 
para sistemi olması demektir yoksa mü-
badeleyi altın ve gümüşle sınırlandırmak 
demek değildir. Dolayısıyla insanlar me-
sela aldığı bir hizmet yahut malın bedelini 
başka bir mal ve emekle ödeyebileceği 
gibi nakdi olarak parayla da ödeyebilir. 
İslâm icara ve alışveriş hükümlerini vaze-
derken mübadeleyi sınırlandırmamış, bi-
lakis serbest bırakmıştır. Ancak bir para 
sistemimiz olacaksa -ki olması zorunlu-
dur- bu altın ve gümüş madeni para sis-
temi olmalıdır. İslâm’ın sınırlandırdığı şey 
işte budur. Yani mübadele değil paradır.

Ne var ki para sistemi bu olduktan 
sonra İslâm illa tedavülde altın ve gü-
müş paralar olmasını zorunlu kılmaz. 
Hayat işlerini kolaylaştırma veya transfer 
maliyetlerini azaltmak gibi sebeplerden 
dolayı karşılığında hazinede altın ve gü-
müş bulundurmak kaydıyla temsili kâğıt 
paranın kullanılması da caizdir. Temsi-
li kâğıt para üzerinde temsil ettiği altın 
veya gümüş miktarının yazılı olduğu ve 
değiştirme garantisi verilmiş paradır. Bu 
tür paralar hem transfer maliyetinin azal-

tılmasında hem taşıma kolaylığı sağlaması 
noktasında ve hem de olası hırsızlık, kap-
kaç ve gasp gibi olayların yaşanmasında 
üzerinde bulunan seri numaralarından 
dolayı suçluları yakalama kolaylığı sağla-
maktadır. Ancak karşılığında altın ve gü-
müş olmayan yani altın ve gümüşü temsil 
etmeyen ve değiştirme garantisi verilme-
miş, alım gücünü kendi değerinden değil 
de çıkaran devletin kanunundan alan kâ-
ğıt para sistemini kullanmak caiz değildir. 
Çünkü hem İslâm para sistemini belli bir 
esasa bağlamıştır hem de bu tür paralar 
bizatihi bir kıymet taşımamaktadır. Ayrı-
ca devletin gücüne ve politikasına göre 
alım gücünü yitirmekte ve tüm dünyada 
itibar görmemektedir. Bu sebepledir ki 
enflasyon gibi etkenlerin de bulunmasıy-
la para pul olmaktadır. Hatta enflasyo-
nun sebebi bizzat bu para sistemidir. Bu 
para sisteminde beş yıl önce aldığınız bir 
maaşı yastık altına koysanız beş yıl son-
ra büyük ölçüde değerini ve alım gücünü 
yitirmiş bir şekilde bulursunuz. Ancak İs-
lâm’ın para sistemi olan altın sisteminde 
değil beş yıl elli yıl önceki maaşınız elli yıl 
sonra üç aşağı beş yukarı aynı alım gücü-
ne sahiptir. Çünkü kıymeti bizatihi kendi-
sinde mevcuttur. Alım gücü kısmi olarak 
değişse de bu onun değeri düşmesinden 
dolayı değil arz ve talepten dolayı mal 
ve hizmetlerin değerinin değişmesinden 
dolayıdır. Velhasıl, İslâm’daki para siste-
mi doğrudan altın ve gümüş ya da altın 
ve gümüşü temsil eden temsili kâğıt para 
sistemidir.

İslâm’da para sisteminin bu olduğunu 
gösteren çokça delil vardır. Mesela İslâm 
altın ve gümüşün amaçsız bir şekilde (te-
davüle sokmama kastıyla) biriktirilmesini 
yasaklayıp bunu kenz sayarken diğer mal-
ların biriktirilmesini kenz saymamıştır. Al-
tın ve gümüş dışında malların biriktirilme-
si eğer malın piyasa değerini yükseltmek 
için yapılmışsa bunu da haram saymıştır 
ve onu ihtikâr olarak değerlendirmiştir. 
İslâm’ın altın ve gümüşü yığıp biriktirmeyi 
haram kılması ancak onun para oluşun-
dan ve tedavülde olması gerektiğinden 
dolayıdır yoksa mal oluşundan dolayı de-
ğildir. Yine İslâm hırsızlıkta el kesme mik-
tarını, kasten veya hata ile öldürmede 
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diyet miktarını altın ve gümüş üzerinden 
yapmış olması da onun para oluşundan 
dolayıdır. Elmas, yakut ve zümrüt gibi de-
ğerli mücevherata (ticareti dışında) zekât 
koymamışken altın ve gümüşe zekât koy-
ması da bu sebepledir.

İslâm’ın para sisteminin fert, toplum 
ve devlet açısından pek çok faydası var-
dır ancak burada bazılarını zikredelim. Bu 
sistemin kullanıldığı toplumlarda insanlar 
dövize çokça ihtiyaç hissetmez. Çünkü 
insanlar ya paraya olan güvensizlikten ya 
da başka ülkelerdeki mal ve hizmetleri 
alabilmek için döviz alırlar. Altın ve gü-
müş sisteminde paranın kendisi kıymet-
li olduğu için güvensizlik oluşmaz ve bu 
para dünyanın her yerinde kabul görür. 
Bu da kendi paramızın değerinin düşme-
mesine sebep olur.

Yine altın nizamı tüm dünyaya kendini 
kabul ettirme potansiyeline sahip oldu-
ğundan dolayı devletlerarasında efektif 
kur fiyatının sabit kalmasını sağlar. Bu da 
devletlerarası ticari gelişme ve ilerlemeyi 
getirir. Zira yatırımcılar o zaman dış tica-
rete atılmaktan ve ticareti geliştirmekten 
çekinmezler.

Altın sisteminde devletler gelişigüzel 
para basamazlar. Zira böyle durumlarda 
altına olan talep artacağından dolayı bu 
talebi karşılayamamaktan çekinirler.

Bu nizamda altının dolaşımı, ithal ve 
ihracı serbest olduğundan nakdi olarak 
mali ve iktisadi istikrar oluşturur. Zira 
efektif  kur muameleleri ancak ithal edi-
len mal ve hizmetlerin fiyatlarını ödemek 
için dış ödemelerde kullanılır.

Bunlar altın sisteminin sadece bazı 
faydalarıdır ancak şu anda dünya devlet-
lerinin onu terk etmiş olmasından dolayı 
ilk uygulayacak devletin karşılaşacağı bazı 
zorluklar da vardır elbet. Fakat sağladığı 
faydalar göz önünde bulundurulduğunda 
bunların pek ehemmiyeti yoktur. Üstelik 
bu sıkıntıların üstesinden gelme formül-
leri de bulunmaktadır. Şimdi bu mevzu-
lara girmeye lüzum yoktur. Esas mesele 
şu ki; altın sistemine dayalı parayla baş-
ka devletler üzerine tahakküm kurmak 
mümkün olmadığından sömürgeci devlet 

ABD 1971 yılından sonra doların altına 
konvertibl olmasını kaldırdığını açıklamış 
ve kendi parası üzerinden başka devlet-
ler üzerine hakimiyet kurmayı hedefle-
miştir. Evet, insanlığın ortak parası ve de-
ğeri olan altın sistemi tüm dünyada tatbik 
edilirken İslâm gelip bu ortak değeri ik-
rar etmiş, kabul etmiş hatta vacip kılmış-
tır. Bu sistemi İslâm’ın ikrar etmesinden 
sonra da yine asırlarca uygulanmış ancak 
taşıdığı dünya görüşüyle dünyaya liderlik 
edemeyen ABD bu sistemi değiştirerek 
liderliğini dünyaya dayatmıştır. Şu anda 
neredeyse tüm dünyada altına çevrilebi-
lir para sisteminin yerini hiçbir ayni de-
ğeri olmayan kâğıt parçaları almıştır. Bu 
da paranın devletin gücü ve politikasına 
göre değişken değere sahip olmasına ve 
güçsüz devletlerin parasının pul olmasına 
sebep olmaktadır. Ayrıca güçlü devletler 
dahil bu yanlış para sistemi ve para poli-
tikasından dolayı finansal, iktisadi ve mali 
krizlerin yaşanması cabası. Para politikası 
devalüasyon, enflasyon ve cari açığa da 
ciddi derecede etki etmektedir. Tabii ki 
bu sıkıntılara en çok maruz kalıp zarar 
görenler genelde en çok halk tabakasıdır. 
Lider, politikacı ve sermayedarlar kendi 
parasına güvenmeyip akıbetlerini temi-
nat altına almak için servetlerini döviz 
olarak İsviçre bankalarında bulundurdu-
ğundan halkın ihtiyaç ve sıkıntılarından 
gafil, halka yabancı kimselerdir.

Ezcümle, mevcut para sistemi İslâm’ın 
para sistemi ile değiştirilmediği sürece 
paramızın dünyadaki paralara denk, güç-
lü ve güvenilir olması mümkün değildir. 
Bunun sıkıntısını da hokkabaz siyasetçi-
ler, gözü doymaz kapitalistler ve rüşvetçi 
bürokratlar değil maalesef  halkımız çek-
mektedir. Bu karşılıksız kâğıt para siste-
mi kokuşmuş kapitalist iktisat nizamıyla 
birlikte var oldukça gelir dağılımında ada-
leti sağlamak mümkün değildir. İslâm’ın 
iktisat nizamını ise ancak İslâm Hilâfet 
Devleti uygulayabilir. Zira o, kendi cebini, 
koltuğunu ve efendilerini değil; tebaasını 
ve tebaasına hizmet ederek Allah’ı razı 
etmeyi düşünen bir halife ile yönetilir.

Mevcut para sistemi İslâm’ın para 
sistemi ile değiştirilmediği sürece 

paramızın dünyadaki paralara 
denk, güçlü ve güvenilir olması 

mümkün değildir. Bunun sıkıntısını 
da hokkabaz siyasetçiler, gözü 

doymaz kapitalistler ve rüşvetçi 
bürokratlar değil maalesef 

halkımız çekmektedir.
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HİLÂFET DEVLETİ’NDE
MALİ KAYNAK SIKINTISI 
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Yusuf Yavuzkan
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Hilâfet Devleti’nin gelirleri ve 
bu gelirlerin harcanacağı yer-
ler yalnızca şer’î hükümlere 

göre belirlenir ve değişmez. Ne gelirler 
ne de harcamalar konusunda aklî görüş-
lere başvurulmaz. Zira şer’î hükümler bu 
konuyu açık ve net olarak beyan etmiştir.

Devletin gelirleri ve giderleri şer’î ah-
kam dahilinde düzenlenir. Hilâfet Devle-
ti’inde maliye ve maliye siyasetinin genel 
içeriği şer’î hükümler tarafından belirle-
nirken devletin başkanı olan halifeye de 
kendi görüş ve içtihadına göre ve şer’î 
ahkâma uygun olarak tasarrufta bulunma 
hakkı verilmiştir.

Dolayısıyla demokratik kapitalist sis-
temlerin aksine Hilâfet Devleti’nde gü-
nümüzdeki gibi yıllık, beş yıllık, on yıllık 
gibi zamana bağlı ve tahminlere dayalı 
bütçeler yoktur. Devletin bütçesi mecli-
se de sunulmaz, vekillerce de tartışılmaz 
bu anlamda hiç kimsenin görüşüne de 
başvurulmaz. Maliye gelir ve giderlerini 
şer’î ahkâm tartışmaya mahal vermeye-
cek şekilde belirlemiş, idaresini de halife-
ye bırakmıştır.

Bu ise içerisinde yaşadığımız kapita-
list ekonomi ve finans sistemlerinden 
tamamen farklıdır. Zira İslâmi bakış açısı 
ve uygulamaları kapitalist sistemini bakış 

açısı ve uygulamalarına taban tabana zıt-
tır. Günümüzde kapitalist devletler ülke-
den ülkeye değişen nüanslar olsa da ge-
nel olarak benzer bakış ve yaklaşımlara 
sahiptir. Hükümet her yıl bir bütçe tasa-
rısı hazırlar ve onaylanmak üzere parla-
mentoya sunar. Tasarı parlamentoda tar-
tışıldıktan sonra onaylanarak kanun hâlini 
alır. Bütçe tasarısı parlamentoda ele alı-
nırken bölümler hâlinde tartışılır, bütçe 
kalemleri ve ayrılan tahsisatlar okunur, 
ancak bütçe kalemleri bütün hâlinde oy-
lanır. Bütçede ilgili mali yılın gelir ve gider-
leri belirlenirken çoğunlukla varsayım ve 
tahminlerle hareket edilir. Örneğin, fa-
lanca gelir kaleminden şu kadar gelir elde 
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edileceği tahmin edilir. Filanca projeye şu 
kadar harcama yapılması öngörülür. Bu 
varsayımlar da hükümetin benimsediği 
orta vadeli program, kalkınma planları 
ve kamu idarelerinin stratejik planları gibi 
hedeflere göre yapılır. Bu esasa binaen 
her yıl devletin gelir ve gider kalemlerini 
varsayım ve tahminlere göre belirleyen 
bir bütçe kanunu çıkarılarak yürürlüğe 
sokulur.

İslâm’da kesinlikle böyle bir şey yok-
tur. İslâm’ın iktisat nizamı, hazırlanan 
bütçenin yıllık olması, bölümleri, gelir ve 
gider kalemleri ile bunların tasarrufu gibi 
hiçbir hususta demokratik kapitalist eko-
nomi sistemine benzemez. İslâm’da her 
yıl hazırlanan bir bütçe yoktur maliyenin 
gelir ve gider kalemlerini İslâm şeriatı be-
lirlemiş, halifeye de bu kaynaklar üzerin-
de tasarruf  yetkisi vermiştir.

İslâm’da devletin hazinesi Bey-
tu’l-Mâl’dir. Tüm gelirler ve giderler 
Beytu’l-Mâl üzerinden işlem görür. Bey-
tu’l-Mâl bir bina veya depo değil bir ku-
rumun adıdır. Müslümanların maslahatla-
rı için yapılan tüm mali tasarruflar Bey-
tu’l-Mâl kapsamında yer alır. Halife tüm 
bu gelir ve giderleri divanlar dahilinde 
organize ederek yönetir.

1- Beytu’l-Mâl’in gelir kalemleri doğ-
rudan şer’î hükümler tarafından aşağıda-
ki gibi belirlenmiştir:

2- Fey (Savaşsız elde edilen mallar)

3- Ganimet (Savaşla elde edilen mal-
lar)

4- Enfal (Genel olarak tüm savaş ga-
nimetleri) 

5- Harâc (Fetih yoluyla elde edilmiş 
arazilerden alınan gelir)

6- Cizye (Gayrimüslimlerden alınan 
gelir)

7- Kamu mülkiyeti gelirleri (petrol, 
gaz, elektrik, maden ve su kaynakları, or-
manlar, meralar vs.)

8- Devlet mülkiyeti gelirleri

9- Öşür (Fetih yoluyla elde edilmemiş 
arazilerden alınan gelir)

10- Define ve madenlerin beşte biri

11- Zekât malları

12- Devlet görevlilerin haksız yolla 
elde ettikleri mallar ve diğer cezalar

13- Mirasçısı olmayanların Bey-
tu’l-Mâl’e aktarılan malları

14- Mürtetlerin el konulan malları

Bunlardan zekât malları ayrı bir bö-
lüme konulur. Çünkü bu malların har-
canacağı sekiz sınıf  doğrudan Kur’an’da 
zikredilmiştir. Hiçbir durumda bu sekiz 
sınıftan başkasına harcanması asla caiz 

değildir. Ancak halife bu sekiz sınıf  ara-
sında nasıl dağılım yapacağına kendi gö-
rüş ve içtihadına göre karar verebilir. 
Yine kamu mülkiyeti gelirleri de ayrı bir 
bölüme konulur. Çünkü bu gelirler tüm 
Müslümanların hakkıdır, devlet işlerinde 
kullanılmaz. Ancak halife şer’î hükümler 
çerçevesinde kendi görüş ve içtihadına 
göre bunların Müslümanlar yararına na-
sıl değerlendirileceğine karar verir. Diğer 
kalemler ise halifenin görüş ve içtihadına 
göre ayrı bölümlerde tutulabileceği gibi 
birlikte de tutulabilir ve halife bunları uy-
gun gördüğü şekilde devletin, ümmetin 
ve Müslümanların maslahatına göre de-
ğerlendirir.

Bunların haricinde kalan en önemli 
konu vergilerdir. İslâm’da kesinlikle da-
imi vergi yoktur ve vergi devletin gelir 
kalemlerinden biri de değildir. Ancak 
Beytu’l-Mâl gelirlerinin yeterli olmama-
sı durumunda belirli bir maksadı yerine 
getirmek üzere ve bununla sınırlı kalmak 
üzere halifenin geçici nitelikte vergi koy-
ma hakkı vardır. Örneğin; devlet bir sa-
vaşa çıkacaksa ve Beytu’l-Mâl’de bulunan 
ödenek savaş hazırlıklarına yetmiyorsa, 
Müslümanlara bu hazırlıklar tamamlana-
na kadar halifenin vergi koyma hakkı var-
dır. Halife burada sadece Müslümanların 
zenginlerine, yani temel ihtiyaçlarından 
fazlasına sahip olan kimselere vergi ko-
yar. Bunun yeterli olmaması hâlinde kap-
samını genişletebilir veya süresini uzata-
bilir. Fakat maksat olan savaş hazırlıkları 
tamamlanmışsa artık vergiyi sürdüremez, 
aksi takdirde zulüm olur. Bütün bunlar [ما 

-Kendisi olma“ [اَل يَِتمُّ الَْواِجُب إالَّ ِبِه فَُهَو َواِجٌب
dıkça vacibin tamamlanmayaca-
ğı husus da vaciptir” şer’î kaidesine 
dayalıdır. Cihad farz olduğundan cihada 
hazırlanmak da farzdır. Bu farzın ikamesi 
için gerekli olan zaruretler de farzdır.

Buna göre İslâm’da verginin bazı şart-
ları vardır:

1- Beytu’l-Mâl’in doğrudan yükümlü 
olduğu zorunlu giderleri karşılamak. Fa-
kirlere, miskinlere, yolda kalmışlara ve 
cihada yapılan harcamalar gibi.

2- Beytu’l-Mâl’in bedel şeklinde yü-

HİLÂFET DEVLETİ’NDE MALİ KAYNAK SIKINTISI NASIL ÇÖZÜLÜR?

İslâm’da devletin hazinesi Beytu’l-
Mâl’dir. Tüm gelirler ve giderler 

Beytu’l-Mâl üzerinden işlem görür. 
Beytu’l-Mâl bir bina veya depo değil 

bir kurumun adıdır.
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kümlü olduğu zorunlu giderleri karşıla-
mak. Personel maaşları, asker erzakı gibi.

3- Beytu’l-Mâl’in bedel şeklinde ol-
mayıp maslahat ve iyileştirme amacıyla 
yükümlü olduğu zorunlu giderleri karşı-
lamak. Yol yapmak, su çıkarmak, okul, 
cami, hastane inşa etmek gibi ümmet 
açısından zaruret olan ve mahrumiyeti 
ümmete zarar verecek hususlar.

4- Beytu’l-Mâl’in acil durum şeklinde 
yükümlü olduğu zorunlu giderleri karşıla-
mak. Müslümanların maruz kaldığı kıtlık, 
fırtına, deprem, sel felaketleri ve düşman 
saldırısı gibi.

5- Yukarıdaki bu dört durumdan do-
layı devletin aldığı borçları karşılamak.

Dolayısıyla İslâm’da daimi veya dolaylı 
vergi kesinlikle yoktur. Zira vergi şer’î hü-
kümlerle belirlenmiş devletin daimi gelir 
kaynaklarından biri olmadığı gibi, sürekli 
ve kalıcı bir gelir hâline getirilmesi şer’an 
zulümdür. Oysa günümüz kapitalist sis-
temlerinde devletlerin başlıca gelir kay-
nağı vergilerdir. Şu anda Türkiye’de büt-
çenin çok büyük bir kısmı, onlarca isim 
altında halktan alınan doğrudan ve dolay-
lı vergilerden oluşmaktadır. Devletin ver-
giyi temel gelir kaynağı hâline getirmesi, 
ülke ekonomisi, istikrarı ve halkın refahı 
üzerinde yıkıcı etkilere sahiptir. Kapitalist 
ekonomik sistemin tümüyle batıl ve bir 
sömürgecilik aracı olması şöyle dursun, 
yalnızca vergiler konusu bile bu kokuş-

muş sistemin neden olduğu yıkımı anla-
mak için yeterlidir.

Bir başka mesele de ganimetler ve 
cizyedir. Hilâfet Devleti, İslâm’ı tüm ci-
hana bir hidayet ve nur olarak taşımak 
üzere davet ve cihad ile mükellef  bir dev-
lettir. Dış siyaseti ve buna bağlı diğer si-
yasetleri de bu esasa dayalı olduğundan, 
dış dünya ile daima harp hâlindedir. Geç-
mişte olduğu gibi İslâm’ın adaletine sığı-
nacak diğer halk ve milletlerin dinlerini 
koruyarak devlete tâbi olması cizye ge-
lirlerini artıracaktır. Zira kapitalist rejim-
ler, kendi halkları da dahil olmak üzere 
dünyayı fesada ve karanlığa boğmuştur. 
Ahlaksızlık, sosyal çalkantılar, ekonomik 
krizler, ailevi ilişkiler tarihte hiç olmadı-
ğı kadar utanç verici düzeylere inmiştir. 

İnsanlık artık İslâm’a geçmişten çok daha 
fazla muhtaçtır. Hilâfet Devleti Allah’ın 
izniyle kurulup adaletini tüm dünyaya iz-
har ettikten sonra fetih ve ilhak sürecinin 
hızlanacağına şüphe yoktur. Bu durumda 
gayrimüslim halklardan alınacak cizye, 
savaşan devletlerden elde edilecek ga-
nimet gelirlerini muazzam düzeye çıka-
racaktır. Sözünü ettiğimiz halkların sayısı 
milyonlar, devletlerin ganimetleri milyar-
larla ölçülmektedir.

Arazilerden alınan harac ve öşür ge-
lirleri de oldukça yüksek olacaktır. Zira 
bugün öşri arazi niteliğindeki Arap yarı-
madası, Endonezya, Güneydoğu Asya 
vb. beldeler haricindeki tüm İslâm top-
rakları haraci arazilerden oluşmaktadır. 
Bu arazilerden harac alınacağı gibi, üze-
rinde zekât gerektiren mallar üretiliyorsa 
ayrıca öşür ödemeleri de gerekecektir. 
Sözünü ettiğimiz bu araziler milyonlarca 
kilometre karelik topraklardır. 

Ayrıca devletin karada, denizde ve 
hatta havada elde edeceği yer altı ve yer 
üstü kaynaklar, madenler ve zenginlikler 
de muazzam değerlere ulaşmaktadır. 
Günümüz ekonomilerinin bilhassa İslâm 
topraklarındaki bu servetlere ve stratejik 
kaynaklara olan bağımlılığı dikkate alındı-
ğında, Allah’ın izniyle kurulduğu zaman 
Hilâfet Devleti’nin paha biçilmez bir güce 
kavuşacağı aşikârdır.

Devlet mülkiyetine ait gelirlere ge-
lince; kamu mülkiyeti ve ferdî mülkiyet 
kapsamında olmayan tüm araziler, bina-

İslâm’da daimi veya dolaylı vergi 
kesinlikle yoktur. Zira vergi şer’î 
hükümlerle belirlenmiş devletin 
daimi gelir kaynaklarından biri 
olmadığı gibi, sürekli ve kalıcı 

bir gelir hâline getirilmesi şer’an 
zulümdür.
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lar, kaynaklar, fabrikalar vs. tamamı dev-
lete aittir. Devlet sahip olduğu arazileri, 
binaları ve kaynakları işleterek ciddi bir 
gelir elde edeceği gibi, İslâm’daki arazi 
hükümlerinin mükemmel yansımala-
rı sonucu tarımsal üretimde de müthiş 
bir ilerleme kaydedilecektir. Tarım ve 
hayvancılığın geliştirilmesiyle birlikte gü-
nümüzdeki köyden kentlere göç olgusu 
tersine dönecek, büyük şehirlerin yükü 
hafifleyecektir. Devlet ayrıca altyapı hiz-
metleri ve kamusal hizmetler sunarak 
da önemli bir gelir kalemine sahip ol-
maktadır. Devletin kuracağı fabrikalar 
ağırlıklı olarak fertlerin kuramayacağı 
ve günümüzde de çoğunlukla devletler 
tarafından işletilen enerji, ağır sanayi ve 
savunma sanayi fabrikaları olacak; bu 
sayede devlet bir yandan büyük bir gelir 
elde ederken, öte yandan cihada hazırlık 
yapacaktır.

Dediğimiz gibi İslâm’ın ekonomiye, 
bütçeye, gelir ve giderlere bakışı, bu-
gün hükmü altında yaşadığımız kapitalist 
ekonomik sistemden tamamen farklıdır. 

Kapitalist sistemin temel odak noktası 
borç ve alacaktan ibarettir ve tüm yak-
laşımlar bu temele dayandırılır. Oysa İs-
lâm’ın ekonomik sisteminde temel prob-
lem insanların ihtiyacını karşılamaktır. Bu 
nedenle kapitalist ekonomide insanların 
güya “sınırsız” ihtiyaçlarını karşılamak için 
“üretimi maksimize etme” yaklaşımı be-
nimsenirken, İslâm üretimin “dağıtımını” 
esas alır.

İslâm’ın iktisat siyasetinin hedefi in-
sanların ihtiyaçlarını doyurmaktır. İnsanın 
ihtiyaçları ise zorunlu (barınak, yiyecek, 
giyecek) ve lüks ihtiyaçlar olarak ikiye 
ayrılır. Her insan, Müslüman olsun ya da 
olmasın, içerisinde yaşadığı toplumun se-
viyesine uygun bir yaşam sürme hakkına 
sahiptir. Bu amaçla İslâm, her insanın te-
mel ihtiyaçlarını güvence altına almasını, 
lüks ihtiyaçlarını da mümkün olduğu öl-
çüde sağlamasını devlete farz kılar. İslâm 
insanlara birer fert olarak bakar, insanlar 
topluluğu şeklinde bakmaz. Kapitalist 
ekonomide gayri safi milli hasıla, kişi ba-
şına düşen milli gelir gibi ülkenin toplam 

nüfusuna bağlı olarak yapılan değerlen-
dirmelerin İslâm’da hiçbir kıymeti ve 
itibarı yoktur. Bilakis İslâm, çocuk olsun 
büyük olsun, kadın olsun erkek olsun, 
Müslüman olsun Hristiyan olsun, insanca 
yaşama hakkına sahip tek tek her bir fer-
din ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadı-
ğına bakar. Bir yandan devletin tebaasının 
bir bütün olarak gelir ve refah düzeyini 
artırırken öte yandan bu tebaadan her 
bir ferdin tek tek ihtiyaçlarının karşılan-
dığından emin olur. Kapitalist sistemde 
olduğu gibi, zenginlerin mallarıyla fakir-
lerin mallarını toplayıp hepsinin sayısına 
bölüp fakirlerin sahip olmadığı bir raka-
mı kişi başına düşen milli gelir sloganıyla 
pazarlamak apaçık bir yalan ve düpedüz 
bir sahtekârlıktır. Şu anda Türkiye’de kişi 
başına düşen milli gelir yaklaşık 22.000 
dolardır, yani aylık yaklaşık 1800 dolardır. 
Oysa milyonlarca aile bu rakamın beşte 
biri olan 1600 TL civarındaki asgari üc-
retle geçinmeye çalışmaktadır.
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K A P İ T A L İ Z M
SADECE FAKİRLEŞTİRMİYOR,
İNSANA DAİR NE VARSA
YOK EDİYOR Kapitalizmin, dünya üzerinde bu-

lunabilme ihtimali olan üç ideo-
lojiden biri olduğunu biliyoruz; 

hayata, hayatın öncesine ve hayatın son-
rasına bir bakış ortaya koyan, nereden 
geldim, nereye gidiyorum, niçin varım 
sorularına cevap veren üç ideolojiden biri 

Mehmet Çetinbudak
cetinbudak@hotmail.com
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olduğunu biliyoruz. Diğer iki ideolojinin 
de, şu anda dünya üzerinde tatbik edil-
meyen, edilemeyen sosyalizm ve İslâm 
olduğunu biliyoruz. Bu makalemizde, ka-
pitalizmin iktisadi yaklaşımını, toplumları 
nasıl fakirleştirdiğini ele aldıktan sonra, 
aslında bundan da daha önemlisi insanla-
rı nasıl insanlıktan çıkardığını, insana dair 
ne varsa yok ettiğini ele alıyor olacağız.

Kapitalizm, ekonomide parasal dön-
günün ne olursa olsun dönmesi gerekti-
ğini, ne olursa olsun tüketimin artmasının 
gerektiğini ve bu yüksek tüketim ürünleri-
nin üretilmesi sürecinde kârı artırmak için 
işçi maliyeti, taşımacılık maliyeti vb. gibi 
maliyetlerin en aza çekilmesini savunur.

Kapitalizmin maliyeti düşürme tutu-
mu ve tüketimin artması için üretimin 
artmasını sağlaması birtakım bozukluklar 
ortaya çıkarmıştır. Maliyet düşme süre-
cinde çalışan insanlara az para verilme-
si ve üretilen ürünün çok satılması yani 
çok tüketimi ile ürünlerin pahalılaşması 
toplumda ekonomik sınıfların arasının 
açılmasına sebep olmuştur. Üretilen ürü-
nün çok satılması satış fiyatının artması-
na sebep olur. Aynı zamanda üretimde 
çalışan nüfusa verilen para fiyatları artan 
bu ürünler ile aynı miktarda artmaması 
sebebiyle fakirlik de artmış oluyor.

Yani hayatın pahalanma hızına çalışan-
ların aldıkları paradaki zaman içindeki ar-
tış miktarı, hızı yetişemiyor. Üretilen çok 
satıldığı için üretici daha da zenginleşiyor. 
Çalışan bu hıza yetişemediği için (yetişti-
rilmediği için) fakirleşiyor. Böylece eko-
nomik yöntem olarak kapitalizmi benim-
seyen bölge veya ülkelerde bu ayarın uy-
gun yapılmaması durumunda bulunulan 
bölgede veya ülkede zengin ve fakir nüfus 
artarken orta sınıf  yok oluyor. Orta sınıf 
genel olarak hizmet bölümünde olduğu 
için de ülkedeki işleyiş zarar görüyor.

Bu sonuca etki eden diğer bir sebep 
ise borçlanmadır. Dünya çapında orta-
lama borçlanma giderek artmaktadır ve 
yeni doğan nesil bu borçlanmayı bir nevi 
rezonans görevi görüp fazlasıyla bir son-
raki nesle aktarıyor. Türkiye’de fakir oranı 
ile zengin oranı farkı giderek açılmaktadır.

KAPİTALİZM SADECE FAKİRLEŞTİRMİYOR, İNSANA DAİR NE VARSA YOK EDİYOR

Hayatın pahalanma hızına 
çalışanların aldıkları paradaki 

zaman içindeki artış miktarı, hızı 
yetişemiyor. Üretilen çok satıldığı 
için üretici daha da zenginleşiyor. 
Çalışan bu hıza yetişemediği için 
(yetiştirilmediği için) fakirleşiyor.
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Genel olarak, zaten herkesin dilin-
den bunu duyabilirsiniz. Zengin daha da 
zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor. 
Aslında kısaca, işin özeti bu. Şimdi biz, 
kapitalizmin insanı insanlıktan çıkarması 
konusuna geçiş yapalım.

Okuduğumuzda gözlerimize, duy-
duğumuzda kulaklarımıza inanamadığı-
mız haberler alıyoruz. Bu da yapılır mı 
dediğimiz her şeyin aslında olduğunu 
ve toplumları da artık tahrik etmediği-
ni, harekete geçirmediğini, hiçbir tepki 
uyandırmadığını görüyoruz. Üzülüyoruz, 
kahroluyoruz ama kapitalist sistem ye-

nilerini üretmeye yorulmuyor, toplumu 
bozmaya, insanı insanlıktan çıkarmaya, 
insana dair ne varsa yok etmeye devam 
ediyor. Çünkü işi bu.

Dünyanın en pahalı giyim markalarına 
üretim yapan Bangladeşli tekstil işçileri-
nin yüzde 64’ü, temel ihtiyaçlarını karşıla-
yabilecek ücret kazanmıyor. Kapitalizmin 
ölçüsü menfaat. Onun insanlara, eşyala-
ra, vakıalara bakışı kendi maslahatı ile iliş-
kilidir. Onun menfaatine uygun bir durum 
söz konusu ise vakıaya bakışı cansız bir eş-
yanın, canlı bir insandan farksız oluşudur. 
Kapitalizme göre nizamının canlılığını ko-

ruması kaosa, rekabete, zengin ve fakir 
sınıfına, sermaye ve insani olarak sömü-
rüye bağlıdır. Dolayısıyla bu durumlar 
yani bir insan olarak bir işçinin yapmış 
olduğu iş ne koşulda olursa olsun, sonuç-
ları neler doğurursa doğursun hak ettiği 
ücreti alamaması kapitalizm açısından 
sorun değil sonuçtur. Zira onun ölçüsü 
ve çıkarı bakımından hayata ve insana ba-
kış açısı yalnızca menfaattir, başka değil.

Kapitalizmin tatbikiyle oluşan ruhi, fik-
rî, ahlaki ve maddi çöküntüler bu toplum-
lar için geçerlidir. Dolayısıyla suç işleme 
ve toplumsal huzursuzluk üst seviyededir.

Kapitalizme göre nizamının canlılığını koruması kaosa, 
rekabete, zengin ve fakir sınıfına, sermaye ve insani 
olarak sömürüye bağlıdır. Dolayısıyla bu durumlar 
yani bir insan olarak bir işçinin yapmış olduğu iş ne 

koşulda olursa olsun, sonuçları neler doğurursa 
doğursun hak ettiği ücreti alamaması kapitalizm 

açısından sorun değil sonuçtur.
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Adana’da işitme engelli bir genç, 4 kişi 
tarafından dolmuşta öldüresiye dövüldü. 
Hastaneden çıkıp evine gitmek için dol-
muşa binen bu engelli genç, dolmuşta 
üniversite öğrencisi 4 genç tarafından 
saldırıya uğradı. Tahammülsüzlükte sı-
nır tanımayan insanlık, kendisini ifade 
etmekte aciz olan engelli bir vatandaşı 
öldüresiye darp etti. Bu öfke patlaması 
kime? Toplumun içerisinde bulunduğu 
bu psikolojik bunalım neden var? İnsan-
lar konuşarak çözüme kavuşturacağı me-
seleyi, neden güçsüz olana, kaba kuvvet 
uygulayarak halletme yoluna gidiyor? 

Denizli’nin Çal ilçesinde yalnız yaşa-
yan Ümmü Coşdan (75), oğlunun ar-
kadaşı olduğunu söyleyerek su içme ba-
hanesiyle evine giren bir kişi tarafından 
öldüresiye dövülerek, boynundaki altın 
çalındı. İçerisinde bulunduğumuz toplu-
mun üzerine tatbik edilen kapitalist ni-
zam haydut, gözü dönmüş, üç beş kuruş 
elde edebilmek adına yaşlı insanları hedef 
alan nesiller yetiştiriyor. Beşer eliyle oluş-
turulmuş kanun ve nizamlar insanlarda 
caydırıcılık oluşturmuyor, gençler ahiret 
endeksli bir bakış açısıyla yetiştirilmiyor. 

Yeryüzünde meydana gelen olayları 
yakından izliyorsunuz. Hep birlikte görü-
yoruz ki, özellikle Müslümanlar dünyanın 
birçok yerinde her türlü eziyete ve işken-
celere maruz kalıyorlar. Böylesine insanlık 
dışı muamelelere karşı insanlık âlemi, dini, 
ırkı, rengi ve dili ne olursa olsun kesinlik-
le seyirci kalmaması gerekirken, maalesef 
bunca zulüm ve işkenceler karşısında su-
suyor ve sadece seyretmekle yetiniyor.

Peki, ya biz Müslümanlar, her türlü 
zulme ve işkenceye maruz kalan, din, 
can, akıl, nesil ve mallarına tecavüz edi-
len, hiçbir savunması ve savunanı kalma-
mış olan dindaşlarımıza karşı sorumlu-
luklarımızı yerine getiriyor muyuz? 

Google’a “insanlık dramı” yazıyo-
rum. Çıkan sonuçlar hep İslâmi bel-
deler. Musul’da insanlık dramı, Ara-
kan’da insanlık dramı, Libya’da sığınma 
kamplarında insanlık dramı, Suriye’de 
insanlık dramı, Somali’de insanlık dra-
mı, Yemen’de insanlık dramı… Ancak, 

asıl insanlık dramını akılları tutulmaya 
uğramış Müslümanlar yaşıyor, çünkü 
kapitalizm onları etkilemiş, kapitalizm 
insani değerlere dair onlardaki her şeyi 
almış. Bakışları sadece menfaat olmuş.

Hatırlarsınız, Bağdat Caddesi’ndeki 
bir kafede bir patlama meydana geliyor. 
Görüntülere göre patlamadan sadece bir 
kaç dakika önce içeride birçok müşteri 
bulunuyor. İlk patlamayla büyük bir panik 
yaşanıyor. Kimi kapıdan kimi pencereden 
kaçmaya çalışıyor. Bu sırada yaralananlar 
olabilir ama hayati tehlikesi olan kimse 
yok gibi. Onlardan biri de yerde yatan 
yaşlı adam. Aslında yerde ondan başka 
da kimse yok. Çevresini şaşkınlıkla izliyor. 
Alevler büyük bir tazyikle işyerini kavur-
maya başlıyor. Yaşlı adam hâlâ yerde ama 
artık ondan başka kimse yok restoranda. 
Tam o sırada bir kişi giriyor içeriye ve 
yaşlı adama bakmıyor bile. Adamın yakı-
nındaki masada bulunan çantasını alıyor 
ve çıkıyor. Kısa süre sonra da artık alev 
ve dumandan başka bir şey görünmüyor 
kamerada. Yaşlı adamı da o alevler yu-
tuyor. Yaşamını yitiren yaşlı adamın oğlu, 
olayla ilgili: “Yürüme engelli babam, (ayağı 
protezdi) itilerek yere düşüyor, yerden kal-
kamıyor, birkaç kişi eşyalarını alıyor ama 
babama bakan yok. Daha duyarlı olmaları 
gerekiyordu.” diyor. 

Cinayetler, tecavüzler, ihanetler, al-
datmalar, dolandırıcılıklar, her türlü pislik 

maalesef  toplum içerisinde görülüyor, 
kayda geçmeyenler, gözümüzün görme-
diği, kulaklarımızın duymadığı kim bilir 
daha neler var, Allah bilir.

Kapitalizm, insanı maddi olarak fakir-
leştirdiği gibi insani olarak, ahlaki olarak 
da fakirleştiriyor, yoksullaştırıyor. Bir in-
sanda ölçü olmayınca ya da daha doğru 
bir tabir ile ölçüsü fayda-zarar, menfaat 
üzerine kurulu olunca helal mi, haram 
mı, bu yaptığım insani mi, etik mi, doğru 
mu yanlış mı diye bakmadan, tatmin yo-
luna gidiyor.

İnsanlığın düzelmesi için çöpleri 
çöpe atalım. Kapitalizm çöptür, çöpün 
dışında durduğunda kokusu çevreye 
yayılmakta, pisliği insanların üzerine 
sirayet etmektedir. Temiz olan ise İs-
lâm’dır, İslâmi hayatı yaşamaktır. Bunun 
için çalışanlar temiz, çalışanları engel-
lemek isteyerek zulmedenler ise ne-
cistir. Allah, temizi sever. Vesselam.

KAPİTALİZM SADECE FAKİRLEŞTİRMİYOR, İNSANA DAİR NE VARSA YOK EDİYOR

Kapitalizm, insanı maddi olarak 
fakirleştirdiği gibi insani olarak, 
ahlaki olarak da fakirleştiriyor, 

yoksullaştırıyor.
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İKTİSADİ KALKINMA ANCAK 
İSLÂM’IN İKTİSADİ NİZAMI 
İLE GERÇEKLEŞİR

Hakan Bolat
hakan.bolatkd@gmail.com

“İktisadi kalkınma” diğer adıyla 
“kalkınma iktisadı”, 1950-60 
yıllar arasında oldukça popüler 

bir araştırma alanıydı. Ancak kapitalizmin 
sömürüden ve krizlerden beslenen ikti-
sadi yapısı nedeniyle, iktisadi yaşamda te-
orik bir bilgiden öteye geçemedi. Günü-
müz ekonomi politikalarında ise dikkate 
alınmayan bir alan ve akademik çevreler-
de de giderek ilgisini yitirmektedir. İktisa-
di kalkınma teorilerinin kapsamı ve ama-
cı; üretimin ve kişi başına düşen millî geli-
rin arttırılmasının yanı sıra toplumun sos-
yo-kültürel yapısının değiştirilmesi ve ye-
nileştirilmesidir. Maddi servetler, bilimsel 
buluşlar, teknolojik yenilikler ve benzeri 
birçok parametrenin gözlendiği ve bunla-
rın geliştirilmesi amaç edinilen bir alandır.

Dünyada birçok iktisadi kalkınma te-
orisinden bahsedebiliriz: 

•Fisher ve Clark’ın ülkelerin kalkınma 
süreçlerini aşamalar şeklinde anlattıkları 
“Basit Aşama Teorisi”,  

•Toplumların aynı maddi yolları izleye-
rek kalkınacağını savunan Rostow’un, “Bü-
yüme Aşamaları Teorisi”, 

•Sınai (Endüstriyel) büyümeyi hedefle-
yen N. Kaldor’un, “Kaldor Büyüme Yasa-
ları” vb. birçok teori uygulanmaya çalışıl-
mıştır. Mamafih bütün bu teori ve uğraş-
ların, bireyin ve toplumun doğru kalkın-
masına zerre kadar etkileri olamamıştır.

Bu teorileri incelemek, emin olun 
ki bizlere vakit kaybından başka bir şey 
sağlamayacaktır. Bu sebeple bu detaya 

bu makalede değinmeyeceğim. Fakat 
“hepsinin ortak noktası nedir?” sorusu-
na, özetle diyebiliriz ki; Batılı düşünürler, 
kalkınmanın temeline maddi hayatı esas 
almışlardır. Dolayısıyla da kalkınmaya li-
derlik edecek esaslı ve kapsamlı doğru 
bir fikrin tespitini yapmadılar. Çünkü his-
sedilen, ağırlığı olan, gözlemleyebildikleri 
somut değerleri esas alan şeylere inan-
maya dayalı felsefeleri vardı. Kalkınmayı 
da hissettikleri maddi hayata sahip olmak 
olarak gördüler. Gözlemleyebildikleri so-
mut değerleri ölçmek olarak anladılar. Bu 
sebeple sanayi, toprak, üretim, teknoloji, 
güçlü ordular vb. maddi varlıkların hep-
sini kalkınmanın esası olarak düşündüler.   

Hâlbuki üretim araçları, kişi başına 
düşen milli hâsıla, maddi servetler, bilim-
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sel buluşlar, teknolojik yenilikler vb. bü-
tün bu maddi kalkınmanın emaresi sayı-
lan hissedilir değerlerin hiçbiri toplumsal 
kalkınmanın esası değildir. Hatta bu say-
dıklarımız ve bunlara benzer hususlardan 
sizlerin de ekleyeceklerinin hepsi, doğru 
kalkınmaya götürecek fikirden çok daha 
aşağı seviyededir. Maddi kalkınma için 
saydıklarımızın tümüne ulaşmak, sahip 
olmak fikirlere bağlıdır. Yine bunları ko-
runmak da fikirlere bağlıdır. Bu sebeple 
kalkınma kelimesine insanoğlu, fikri yük-
seliş manasını vermiştir. Dolayısıyla kal-
kınma için şunu söyleyebiliriz: Evet, kal-
kınma ne maddi esaslar ile olur, ne ahlaki 
esaslar ile olur, ne de eğitim vb. olguları 
esas alarak olabilir. Eğer bir toplumda ya-
şayan bireyler kalkınmak istiyorsa sahip 
olması gereken tek şey onları yükselişe 
çıkmalarını sağlayacak bir fikirdir. 

Kalkınma, lügat manası ile insanın 
karanlık-düşük bir seviyeden daha yük-
sek-aydın bir seviyeye çıkmasıdır. Istılahi 
manada ise kalkınma; insanın ve yaşadı-
ğı toplumun kötü bir hâlden daha iyi bir 
hâle, esaslı ve kapsamlı doğru bir fikir 
üzerine bina edilmiş bir yaşam tarzıyla 
beraber yürümesidir. Birey ve toplum bu 
yürüyüşte etle tırnak gibidir.

Düşünün, fikrî değerlerini koruyabi-
len bir toplumun maddi servetleri tahrip 
edilse dahi, böylesi bir toplum onu he-
men yeniden üretebilir. Fakat fikrî de-
ğerleri çökmüş toplumlarda maddi ser-
vet mevcut olsa dahi bunların azalması 
ve fakirleşme çok çabuk olur. Yine aynı 
şekilde ahlaki, ruhi, insani aklınıza kalkın-
manın esası olduğunu düşündüğünüz her 
ne geliyorsa tüm bunlar, fikri esasi bakış 
açısını koruyamadığı takdirde yok olup 
gitmeye ve tekrar kazanılmamak üzere 
kaybolmaya mahkumdur. 

Düşünün, bir toplum, düşünce meto-
dunu kaybetmeden, elde ettiği bilimsel 
gerçekleri kaybetse bile onların çoğunu 
tekrar elde edebilir. Halbuki kendisine ait 
verimli düşünme metodunu kaybederse 
anında gerilmeye ve elindeki teknolojik 
gücü kaybetmeye başlar. Bundan dola-
yı öncelikle fikrî değerlere sahip çıkmak 
gerekir. Bu değerler üzerinde verimli 

düşünme metoduna bağlı olarak maddi 
servet tekrar kazanıldığı gibi yeni bilimsel 
buluşlara ve teknolojik gelişmelere doğ-
ru da gidilir. Yine ahlaki, insani ve ruhi 
kalkınma bu bağlamda yükselişe geçebilir.

Burada akıllara şöyle bir soru gele-
bilir: “Peki kalkınmanın esası iktisadi kal-
kınma değil ise Batılı devletler bugünkü 
iktisadi zenginliği nasıl sağladılar?” Batılı 
düşünürlerin iktisadi kalkınma teorileri-
ni uygulayarak olmadığı kesin. Ebetteki 

Batılı sömürgeci devletler sahip oldukları 
zenginliklerini dünya halklarının yer altı 
ve yer üstü kaynaklarını daha çok sö-
mürerek sağladılar. Batı’nın iktisadi zen-
ginliğinin içerisinde açgözlülük, hırsızlık, 
ahlaksızlık, işgaller, kan ve korku vardır. 

İktisadi zenginliğe sahip sömürgeci 
devletler, iktisadi kalkınmalarını doğru 
bir fikrî liderliğe sabitleyemedikleri için 
ekonomik ve sosyal krizlerle yüz yüze 
gelmektedirler. Ekonomistleri ve siyasi-

İktisadi zenginliğe sahip 
sömürgeci devletler, iktisadi 

kalkınmalarını doğru bir fikrî liderliğe 
sabitleyemedikleri için ekonomik 

ve sosyal krizlerle yüz yüze 
gelmektedirler. Ekonomistleri ve 

siyasileri Batı’nın yaşadığı toplumsal 
krizlerin ardında açgözlülük ve 

korku gibi hususların yer aldığını 
söylemektedir. 



90 Köklü Değişim

Kapitalist İktisat Nizamının İfşası ve İslâmi Çözüm 

leri Batı’nın yaşadığı toplumsal krizlerin 
ardında açgözlülük ve korku gibi husus-
ların yer aldığını söylemektedir. Onlarca 
ekonomist ve siyasetçi birbirini takip 
eden toplumsal krizleri, ahlaki ve mane-
vi değerlerin yokluğuna bağlamaktadır. 
ABD’nin eski Başkanı Barak Obama; 
“Aşırı hırs ve açgözlülük şeklinde kendisini 
gösteren ahlaki kusuru meydana getirdik 
hatta ve hatta onu kucaklayıp bağrımıza 
bastık.” diyerek ‘Amerikan rüyası’nın, in-
sanlara rüyadan öteye geçemeyen bir 
kalkınma sunduğunu ifade etmektedir. 
Yine Cumhuriyetçilerin eski başkan adayı 
John McCain de benzer görüşlere sahip-
tir. McCain; “ekonomik kriz; açgözlülükte, 
fesatta ve tecavüzlerde gizlidir.” 

Inner Projection dergisi Batı’nın sun-
duğu iktisadi kalkınmayı “İç Çöküş” baş-
lıklı makalede şöyle ifade ediyor: “Mali 
çöküş, mali değil ahlaki çöküştür.” Maka-
lenin devamında Batı’nın sunduğu iktisa-
di kalkınmanın sonuçlarını ise şöyle ifade 
etmektedir: “Matematik sahasından, iş 
dünyasından, siyasi toplantılardan, okul bi-
nalarından, üniversite fakültelerinden, özel 
ve genel mekânlardan olmak üzere hangi 
yerden bakıldığına bakılmaksızın kapitalist 
dünyadaki insanlar daha az ahlak sahibi ve 
medeni oldular. Ekonomik olarak son dere-
ce zor günler geçirdik. Fakat ahlaki açıdan 
sert değil derin bir şekilde düştük.” Batı’nın 
iktisadi kalkınmasını bu şekilde yorumla-
maktadır. Conner ise; ahlaki krizin tüm 
kurumları tehdit ettiğine inanmakta ve 
değersel olarak ahlaki krizin hacmini şu 
sözleriyle ifade etmektedir: “Şu anda biz 
sadece malî bir kargaşa ile karşı karşıya de-
ğiliz. Diğer önemli kurumların tümü de yak-

laşık olarak tehdit altındadır. Siyasi sistem 
çöküş yolundadır. Kamu okulları başarısız-
dır ve sınırların çiğnenmesi kolaylaşmıştır. 
İstihbarat birimleri işlevsel olarak yanlış bir 
yoldadır. Şehrin içleri uyuşturucu ve çeteler-
le müpteladır (temel ihtiyaçlarını sağlamak 
için çalıyor ve öldürüyorlar). Aileler yerle bir 
olmuş ve milyonlar kiliselerinden kaçmak-
tadır.” 

Batı, iktisadi kalkınmasını doğru bir 
fikrî liderliğin arkasında yürütmediği için 
ahlaki, insani, ruhi ve ekonomik krizler 
ve sorunlar ile boğuşmaktadır. Batı’da 
yaşayan bireyler, değer duygularını ve 
ahlaki sistemini sonsuza kadar kaybetme 
tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Yukarıda 
belirtiğimiz gibi fikrî değerleri çökmüş 
toplumlarda maddi servet mevcut olsa 
dahi bunların azalması ve fakirleşme sü-
reci daha hızlı yaşanmaktadır. 

Şu bir gerçektir ki Batı, maddi zen-
ginliğini iktisadi kalkınmayı esas alarak 

sağlamamıştır. Fakat Müslümanlara kal-
kınmanın esası olarak iktisadi kalkınmayı 
göstererek sömürü nizamını iktisadi ola-
rak devam ettirmeye çalışmaktadır. Kal-
kınmanın esasını -Batılı değerler ve kural-
lar çerçevesinde- Müslümanların iktisadi 
olarak algılamasını sağlamaktadır. 

İslâm Ümmeti’nin alim ve siyasileri 
İslâmi fikirleri bugün; Yunanlıların, Aristo 
ve Eflatun felsefelerini ütopik, farazi bir 
fikir olarak miras aldıkları tarzda almışlar-
dır. Müslümanların, bu algıdan kurtulabil-
mek için kendilerine doğru bir düşünme 
metodu ve fikir meydana getirmeleri ge-
rekmektedir. Ancak bu esaslar üzerinde 
maddî servetleri kazanabilir, ilmî buluşla-
rın ve teknolojik gelişmelerin sağlanması 
tekrar mümkün olabilir. Bunu yapma-
dıkları takdirde ileriye doğru bir adım 
atmadıkları gibi kısır bir döngü içerisinde 
dolaşmaya devam ederler; bedenî biri-
kimlerini boşa harcarlar, başladıkları yere 
her seferinde geri dönerler.

Batılı iktisadi kalkınma teorisyenle-
rinin bahsettiği gibi sorun, millî servetin 
artırılması ve ekonominin geliştirilme-
si değildir. Çünkü hayatî problemlerin 
çözümü için bu insânî bir sorun olarak 
kabul edilmiş ve ferde fert açısından ba-
kılmıştır. Böylece millî servetin artırılması 
ve ekonominin geliştirilmesi olarak gö-
rülmüş, ekonomik bir sorun olarak kabul 
edilmiş ve bu sorun için hatalı bir çözüm 
koyulmuştur. Çünkü insanların aç ya da 
tok olmalarına bakılmadan, barınacak 

Batı, iktisadi kalkınmasını doğru 
bir fikrî liderliğin arkasında 

yürütmediği için ahlaki, insani, ruhi 
ve ekonomik krizler ve sorunlar ile 

boğuşmaktadır. 
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evlerinin olup olmadığı araştırılmadan, 
insanın ihtiyaçları göz ardı edilerek ser-
vetin geliştirilmesi ve üretimin artırılması 
esas alınmıştır. 

Sağlık imkânlarının, öğretimin ve 
toplumun güvenliğinin sağlanması gibi 
sorunların tamamında da durum aynı şe-
kildedir. Tüm bu hususlar sağlık sorunu, 
eğitim sorunu ve güvenlik sorunu olarak 
değil insânî sorunlar olarak değerlendiril-
melidir. Dolayısıyla araştırma ve hassas 
olunacak konu bizzat insandır. O halde 
mesele, insanın fıtrî yaratılışından, uzvî 
ve içgüdüsel ihtiyaçlarının düzenlenmesi 
keyfiyetinden kaynaklanan sorunlara yö-
nelik bir araştırmadır. Bundan dolayı İs-
lâm, insani sorunlar olması itibariyle tüm 
bu sorunları çözümlemek üzere gelmiş-
tir. Sadece iktisadi değerleri esas almayıp 
insanın ihtiyacı olan diğer değerleri yani 
ruhi, insani, ahlaki değerleri de birbirleri 
ile alakalandırarak ölçülmesi gerektiğini 
bildirmektedir. İslâm insana ait bu temel 
sorunlarını şer’î hükümler ile çözümle-
miştir. 

Kapitalizmde; mesele incelendikten 
sonra çözümü vakıanın kendisinden çıka-
rılır. Sosyalizmde ise sorunların çözümü, 
ütopyalarından veyahut teorik bilgiler-
den çıkarılır. Bu iki yöntem de İslâm’a 
muhaliftir. Müslümanların bu yöntemleri 
alması haramdır. 

İslâm iktisadi kalkınmayı esas almayıp 
sadece fikrî kalkınmayı esas almıştır. İs-
lâm’ın fikrî liderliği, iktisadi, insani, ahlaki 
ve ruhi değerlerin toplumda bir dengede 
seyretmesi gerektiğini savunmaktadır. İs-
lâm’ın fikrî kalkınmasında ne iktisadi de-
ğerin ne insani değerin ne de ruhi diğerin 
diğer değerlerden bir üstünlüğü veyahut 
önceliği söz konusu olamaz. Değerle-
rin kıymet derecesini ve öncelik sırasını 
sadece Allah’ın kulları hakkındaki hitabı 
belirlemektedir. 

İslâm’ın hayat nizamının varlık saha-
sına çıkması ile İslâmi hayatın yeniden 
başlatılması, faydacı zihniyetin yerini tak-
vanın alması, beşerin arzusuna dayanan 
kanunlar yerine ilaha ait kanunun öne 
çıkması demektir. İslâm, maddeyi insan 

hayatı için yaratılış hedeflerine uygun 
hâle getirir, onu gaye hâline getirmez ve 
maddeyi lider yapmaz. İslâm, kanun yap-
ma hakkını yaratıkların tümünden alır ve 
Allah’a verir.

İslâm’ın kalkınma modelinin, kapita-
list sistemden daha fazla istikrar sağla-
yacağından; kapitalizm sebebiyle karşı 
karşıya kalınan yıkım, bela ve musibetler 
karşısında insanlığın tek kurtuluşu olduğu 
bir hakikattir. Fakat şu unutulmamalıdır: 
İslâm’ın kalkınma modelinin içerisinde 
yer alan iktisat nizamının tek başına ele 

alınması kamil neticelerin elde edilmesini 
kesinlikle sağlamayacaktır. Bir başka ifa-
de ile ekonomik sistemin siyasi sistemle, 
ahlaki değerler manzumesiyle, hukuk 
sistemiyle, içtimai nizamla yan yana yer 
alması ve bu sistemleri uygulamaya çalı-
şan bir devletin çatısı altında bulunma-
sı gereklidir. İşte bu durumda sistemin 
sürekliliği sağlanır ve dünyanın muhtelif 
halklarına canlı ve pratik bir örnek olarak 
sunulabilir. İşte bu özelliklerin tümü, tüm 
dünyanın beklediği Nübüvvet metodu 
üzere kurulacak olan Râşidî Hilâfet Dev-
leti’nde ancak mümkündür.

İslâm’ın kalkınma modelinin, 
kapitalist sistemden daha fazla 

istikrar sağlayacağından; kapitalizm 
sebebiyle karşı karşıya kalınan 

yıkım, bela ve musibetler karşısında 
insanlığın tek kurtuluşu olduğu bir 

hakikattir.
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Kamu mülkiyeti şeriatın, insanla-
rın aralarında ortak olduğunu 
şeriatın nassla belirlediği husus-

lardır. Bunun ferdî olarak sahiplenilmesi 
yasaktır.1 O tüm insanlara ait bir mülktür 
ve onlar üzerinde dondurulmuştur. Ya-
şayan herkes ve kıyamete kadar gelecek 
tüm insanlar bundan faydalanır.

Merafiku’l cemaanın yani kamuya ait 
mal ve hizmetlerin yeterli miktarda bu-
lunmaması durumunda insanlar bunları 
elde edebilmek amacıyla dağılırlar. Bunlar, 
enerji ve su gibi tükenmeyecek kadar çok 
miktardaki tüm madenleri kapsadığı gibi 
tabiatı itibariyle bireylerin sahip olmaları 
yasaklanmış olan tüm eşyaları da kapsar. 
Bu türden madenlerin tuz gibi herhangi 
bir güç harcanmadan kolayca faydalanıla-
bilecek bir maden olmasıyla, altın, gümüş, 
demir ve bakır gibi açıkta bulunmayan 

madenlerden olması, billur gibi donmuş 
bir halde veya petrol gibi akıcı nitelikte 
bir maden olması arasında fark yoktur.

Tabiatı itibarıyla fertlerin mülk edin-
meleri men edilmiş olan eşyalara gelince 
bunlar: Yollar, nehirler, denizler, göller, 
körfezler, boğazlar, okullar, mescitler ve 
hastanelerdir. 

Kamu Mülkiyetinin Tabiatı

İslâm’da mülkiyet üç türe ayrılır: Özel 
mülkiyet, kamu mülkiyeti ve devlet mül-
kiyeti. Ümmet’in maslahatı için devletin 
değerlendirerek gelirlerini toplaması ve 
kendisi hakkında harcama yapılması bakı-
mından mali siyasetle alâkası olduğu için, 
kamu mülkiyetini ilgilendiren gerekçeleri 
ve onun sıfatlarını aşağıdaki şekilde nite-
lendirebiliriz:

Birincisi: Kamu Mülkiyeti Mera-
fiku’l Cemaadandır

Kamu mülkiyeti bütün insanların 
muhtaç olduğu merafiku’l cemaadandır. 
Bunların yokluğunda veya kıtlığında in-
sanlar başka yerlerde bunları bulabilme 
arayışına girerler ve dağılırlar. Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

الُْمْسلُِموَن ُشَكَاُء ِف �ثََلٍث ِف الَْمِء َوالَْكَلِ َوالنَّاِر 

“Müslümanlar üç şeyde ortaktır-
lar: Suda, merada ve ateşte.”2

Hadiste bu üç şeyin zikredilmesi sı-
nırlandırma ifade etmemektedir. Ancak 
benzetme yoluyla yapılan bir ifade çeşi-
didir. Bu üç şeyin hükmü; kolaylıkla elde 
edilerek kullanılan şeylerin de hükmüdür. 
Örneğin; petrol, gaz, madenler, tuz, kib-
rit, katran, nehirler, denizler, göller, taş-

HİLÂFET DEVLETİ’NDE 
KAMU MÜLKİYETİ

Dr. Âyed Fadl Eş-Şa’râvî
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lar, ormanlardaki ağaçlar, odun, odun 
kömürü, denizlerdeki balıklar, yabani 
kuşlar, otlaklar ve güneş enerjisi gibi çok 
sayıdaki varlıklar da suyun, ateşin ve me-
ranın hükmünü alır.3 

İkincisi: Bazısı Allah’ın Yarattı-
ğından Bazısı ise Beşerin Düzenle-
mesi ve Başarılarındandır

Allah’ın yaratmış olduğu kamu mülki-
yetlerine örnek birinci bentte sıraladık-
larımızdır. Ancak beşer tarafından oluş-
turulan kamu mülkiyeti örnekleri Allah 
Teâlâ’nın var ettiği mülkiyetlerden istifade 
edilmesi için ortaya konulan çözümlerdir. 
Su pompaları ve su tahliye motorları, na-
kil boruları, elektrik santralleri, direkleri 
ve kabloları, petrol çıkartma aletleri ve 
nakil boruları, petrol depolama ve bo-
şaltma limanları, petrol arıtma tesisleri, 
kömür madenleri, kömür çıkarma aletle-
ri, taş ocakları, nükleer enerji santralleri, 
atom fırınları, güneş enerjisinden fayda-
lanma inşaatları, barajlar, köprüler, tünel-
ler, yapay kanallar, yapay göller, caddeler, 
devlet yolları, genel alanlar, parklar, oyun 
alanları, mescitler, hastaneler, demir yol-
ları, limanlar, hava alanları ve sığınaklar... 
Bunlar, beşer tarafından gerçekleştirilen 
düzenlemelerden olup kamu mülkiyeti 
niteliğine sahip olması nedeniyle bunların 
mülkiyetinde tüm insanlar hak sahibidir.

Üçüncüsü: Bol Olmasıyla Ayrı-
calık Gösterir

Su, mera ve ateş nadir olmayan şey-
lerdendir ve bol olması ayrıcalığına sa-
hiptir. Bu haliyle bütün insanların kullan-
masına elverişlidir. Aynı zamanda hayatın 
zaruretlerindendir. Bunun için fertlerin 
bunlardan faydalanması, düzenlemesi işi-
ni devletin üstlenmesi gerekir. Ta ki böy-
lece bu faydalanma süreci devam ettikçe 
hiçbir kimseye zulmedilmesin. Güçlü ve 
kuvvetli olanlar bunlara hükmederek za-
yıflar üzerinde bir hâkimiyet kurmasınlar.

Dördüncüsü: Ölçülemeyecek 
Kadar Çok Olan Aynları Fertlerin 
Mülk Edinmelerinin Caiz Olmaması

الُْمْسلُِموَن ُشَكَاُء ِف �ثََلٍث ِف الَْمِء َوالَْكَلِ َوالنَّاِر 

 “Müslümanlar üç şeyde ortak-

tırlar: Suda, merada ve ateşte”4 ha-
disinde yer alan merafiku’l cemaada yer 
alan şeyleri fertlerin mülk edinmeleri caiz 
değildir. Bunun delili Tirmîzî’nin rivayet 
etmiş olduğu şu hadistir:

ٍل أَنَُّه َوفََد إَِل رَُسوِل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه  َعن أبْيََض بْن َحمَّ

ِمْن  رَُجٌل  قَاَل  َولَّ  أَْن  فَلَمَّ  لَُه  فََقطََع  الِْملَْح  فَاْستَْقطََعُه  َوَسلََّم 

َا قَطَْعَت لَُه الَْمَء  الَْمْجلِِس أَتَْدِري َما قَطَْعَت قَاَل فَانْتَزََعُه لَُه إِنَّ

الِْعدَّ 

“Ebyad b. Hammal’dan. Kendisi 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’e gelerek bir tuzlayı kendisine 
ikta etmesini istedi. Rasulullah da o 
tuz madenini ona verdi. Ebyad dönüp 
gidince mecliste bulunanlardan birisi 
Rasulullah’a: Ona neyi ikta ettiğinizi 
biliyor musunuz? Ona tükenmeyecek 
kadar büyük bir tuz madenini ikta 
ettiniz deyince o tuzlayı ondan geri 
aldı.”5 Kesintisiz olması nedeniyle hadis-
te tuz, çok miktardaki suya benzetilmiş-
tir. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
burasının tükenmeyecek kadar büyük bir 
tuz madeni yani tuz dağı olduğunu öğ-
rendiğinde onu geri almış ve onun fert 
tarafından mülk edinilmesini engellemiş-
tir. Çünkü o, toplumsal bir mülkiyettir. 
Bu hüküm sadece tuzla ile sınırlı olmayıp 
tüm madenlere de aynen uygulanır.

Tükenmeyecek kadar çok miktardaki 
madenlere bu asırda insanoğlunun keş-
fettiği; petrol, gaz, altın, gümüş, bakır, 
tuz, demir, kalay, kömür madeni, kur-

şun, uranyum, alüminyum… gibi bazı 
madenleri örnek verebiliriz. Bunlar ve 
benzeri madenler raiyyenin tüm fertle-
rinin faydalanma hakkı bulunan stratejik 
maddelerdendir. Çünkü bunlar Allah 
Subhanehû’nun yarattığı servetlerdendir. 
İnsanoğlu için bunları yerin altında bi-
riktirmiştir. Aynı zamanda bu maddeler; 
mal, nakit, sivil sanayi, askerî sanayi, uzay 
savaşı ve servetin birikimi gibi hassas 
maddeler üzerinde devletin egemenliğini 
yürütmesi için devletin gücünü tamamla-
yan maddelerdir.

Bunun için İslâm, değerlendirilmesi 
için elverişli olan cihetleri sınırlandıran 
şeriatlarıyla bu maddeleri kuşatmış, raiy-
yeden olan fertlerin oluşturduğu topluma 
devlet tarafından belirlenen faydalanma 
türlerinin her türlüsü ile istifade etme im-
kânını sağlamıştır. Bu iş fıkıh kitaplarında 
geniş bir şekilde yer alan hususlardandır.

Beşincisi: Fertlerin Sınırlı Bir 
Miktarla Bazı Aynları Mülk Edin-
melerinin Caiz Olması

Öte yandan miktar bakımından az ol-
duğu için fertlerin mülk edinebilecekleri 
madenler vardır ve bunlar hakkında rikâz 
(insanlarca toprağa gömülmüş maden) 
hükümleri uygulanarak beşte biri devlete 
bırakılır. Buluntu hakkında Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’e sorulduğunda o 
şöyle dedi:

HİLÂFET DEVLETİ’NDE KAMU MÜLKİYETİ

“Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: 
Suda, merada ve ateşte.” Örneğin; 

petrol, gaz, madenler, tuz, kibrit, 
katran, nehirler, denizler, göller, taşlar, 

ormanlardaki ağaçlar, odun, odun 
kömürü, denizlerdeki balıklar, yabani 
kuşlar, otlaklar ve güneş enerjisi gibi 

çok sayıdaki varlıklar da suyun, ateşin 
ve meranın hükmünü alır. 
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َما كَاَن ِف طَِريٍق َمأِْتٍّ أَْو ِف قَْريٍَة َعاِمرٍَة فََعرِّفَْها َسَنًة، فَِإْن َجاَء 

َصاِحبَُها َوإاِل فَلََك، َوَما لَْم يَُكْن ِف طَِريٍق َمأِْتٍّ، َوال ِف قَْريٍَة َعاِمرٍَة 

فَِفيِه َوِف الرِّكَاِز الُْخْمُس 

“Bulunan şey insanların gelip 
geçtiği bir yolda veya içerisinde in-
sanların yaşadığı bir köyde bulun-
muşsa bir yıl süre ile onu tanıt, du-
yur. Sahibi gelirse ona ver, gelmez-
se senindir. Şayet insanların gelip 
geçtiği bir yol üzerinde değilse veya 
içerisinde insanların yaşamadığı bir 
köyde bulunmuşsa rikâzdan sayılır 
ve beşte bir vardır.”6

İnsanların muhtaç olmadıkları bir su 
kaynağını ferdin mülk edinmesi caizdir. 
Fakat bir yolu veya rıhtımı veya deniz ke-
narını veya merafiku’l cemaadan sayılan 
benzeri yerleri veya genelin menfeati ile 
alâkalı yerleri mülk edinmesi caiz değildir. 
Ancak yollarda veya mescitte oturmak 
veya denizde ya da nehirde avlanmak veya 
parkta oturmak gibi mülk edinme şeklin-
de sahiplenmeden kamuya ait bu mekân-
lardan faydalanılması caizdir. Kullanmış 
olduğu mekânı haczetmesi caiz değildir. 
Zira bunun dışında herhangi bir ferdin de 
bu mekânlardan faydalanma hakkı vardır 
ve emir sahibi bu hususları tanzim eder.

KAMU MÜLKİYETİ KARŞI-
SINDA DEVLETİN MESÛLİYETİ

Hilâfet Devleti reayanın işlerini gö-
rüp gözetmekten doğrudan doğruya 
sorumludur. Reayanın özel ve genele 
ait mallarının korunması bu sorumlu-
luğun gereklerindendir. Kamu mülki-
yetine yönelik saldırılara izin verme-
mesi ise bu malın muhafaza edilmesi 
kapsamında değerlendirilir. Yine kamu 
mülkiyetinden faydalanılma hususunun 
tanzimi için İslâm şeriatından istinbat 
edilmiş kanuni kuralların konulması 
da bu görüp gözetme kapsamında yer 
alan işlerdendir. Cemaatin çıkarı için o 
malları himâye eder. Kamu mülkiyetine 
ait mallarla ilgili olarak Hilâfet Devle-
ti’nin sorumlu olduğu hususlar aşağıda 
beyan edilmektedir:

Birincisi: Saldırının ve Bir Zarar 
Verilmesinin Engellenmesi

Hangi taraftan ve nereden olursa ol-
sun devlet, kamu mülkiyeti mülklerine 
yönelik bir saldırıya izin vermez. Devlet, 
bu mülkiyeti himâye etmek, herhangi 
bir devlet malının, tesisin, aletin, yolun, 
sahanın, sahilin veya benzerlerinin aç-
gözlüler veya bozguncu kimseler tara-
fından tahrip edilmesini men etmekle 
şeran mükelleftir. Çünkü bunlar topluma 
ait mülklerdendir. Emir sahibinin kamu 
mülkiyetlerinin bazı kısımlarını kendisinin 
veya yakınının mülküne geçirmesi caiz 
değildir. Böyle bir olayın yaşanması halin-
de Ümmet Meclisi, Mezalim Mahkemesi 
ve Ümmet’in cumhuru tarafından hesa-
ba çekilir. Burada Ümmet’e düşen görev 
emir sahibinin muhasebe edilmesi için 
nizamı şekillendirmektir.

Bu kapsamda Maverdi şöyle diyor: 
“Mezalimin bakması gereken hususlar on 
kısmı kapsar: Birinci Kısım: Valilerin, re-
ayaya yönelik saldırılarına bakmak… Be-
şinci Kısım: Gasıplara karşılık vermek. Bu 
iki kısımdır. Bunlardan birincisi: Ya malı ele 
geçirmeyi çok fazla arzulamaktan ya da 
ehline olan düşmanlık nedeniyle mülklerin 
sahiplerinin elinden kabzedilmesi gibi otori-
te tarafından yapılan zorla ele geçirmeler-
dir. Mezalim, işlerin derinlemesine araştırıl-
ması esnasında bunu bilir ve mazlumların 
mallarının iadesini emreder. Ancak durum 
net olarak bilinemiyorsa duruşma yapılır.”7

İkincisi: Kamuya Ait Alanlardan 
Faydalanma İşinin Tanzimine Mü-
dahale

Caddelerin, sahaların, oto parkların 
veya yaya geçitlerinin veya çarşılardaki 
oturma yerlerinin, deniz avı için avlanma 
sahalarının, yüzme alanlarının ve tuzlalar-
dan tuz çıkarma sahalarının belirlenme-
si gibi hususlara toplum fertlerinin her 
birinin ihtiyaçları oranında uygun olan 
nasibi elde edebilmesi için müdahalede 
bulunulur. Böylelikle bu alanlardan fay-
dalanmakta güçlü olanlar zayıf  olanlar 
üzerinde bir üstünlük kurmamış ve fay-
dalanma hususundaki anlaşmazlıklar ve 
kindarlıklar engellenmiş olur.

Üçüncüsü: Kamu Mülkiyetin-
den Faydalanmakta Çekişen Taraf-
lar Arasını Islah Etmek8

Dünya malını elde etme hususunda 
rekabet etmek, sahibi bilinen ve hissele-
rine göre dağıtımı yapılmış bir miras malı 
gibi olmayıp herkesin kamu malından 
faydalanmakta yarışması insanın tabia-
tındandır. Kamu mülkiyetinin bu durumu 
toplumda bir takım çekişmelere ve ihtilaf-
lara yol açabileceğinden ihkak-ı hak (hak-
kın sahibine teslim edilmesi) için devletin 
meseleye müdahale etmesi, anlaşmazlı-
ğı ve ihtilafı ortadan kaldırması gerekir. 
Bu iş, devletin hakkı ve görevidir. Kamu 
mülkiyetinde oturan bir kimse hakkında 
İmam Ahmed şöyle demektedir: “Orada 
oturur ve bunu uzatırsa engellenir. Çünkü 
bu durumda adeta onun sahibi gibi olmuş 
olur… Şayet yer hakkında iki kişi birbiri ile 
yarışacak olursa muhtemelen aralarında 
kavga çıkar. Muhtemelen de imam bunlar-
dan birisini haklı bulur. Şayet oturan kimse 
yoldan geçen kimsenin yolunu daraltıyor ve 
oturmak için ona bir yer bırakmıyorsa belli 
bir bedel karşılığı imamın ona veya başkası-
na imkân tanıması helal olmaz.”9

Dödüncüsü: Genel Himâ’nın 
(Koru) Korunması

Birtakım özel maksatlar nedeniyle 
devletin yani Halîfe’nin, genel mülkiyetin 
ve şu anda uygulandığı gibi insanların özel 
mülklerinin bir kısmını koruma altına 
alma hakkı vardır.

قَاَل  َجثَّاَمَة  الَصْعَب بن  أنَّ  َعنُهَم  الله  َعبَّاٍس رَِضَ  ابِْن  َعْن 

إن رَُسوُل الله َصل الله َعلَيِه َوَسلََّم قَاَل: ال ِحَمى إال للِه َولِرَُسولِِه 

“İbni Abbas -Allah onlardan razı ol-
sun-, Sa’b b. Cessame’den dedi ki: Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle dedi: 
Himâ (koru) ancak Allah’a ve Rasu-
lü’ne aittir.”10 

Ebu Ubeyd el-Kasım b. Selam şöyle 
diyor: “Sa’b b. Cessame’nin Nebi SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’den naklen söylemiş 
olduğu hadis; imamın Allah için koru hak-
kı olduğunu göstermektedir. Tıpkı Nebi 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in koru yaptığı 
gibi. Tıpkı Ömer’in koru yaptığı gibi. Bun-
ların tümü himâ kapsamı içerisine girer.”11 
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Ebu Ubeyd el-Kasım b. Selam, Allah için 
olan korunun iki şekilde gerçekleşeceğini 
söyler. Birincisi: Allah yolunda savaşta 
kullanılan atlar için toprağın koru haline 
getirilmesi ki Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in kendisi bizzat bunu yapmış-
tır. İkincisi: Sadaka hayvanları için yapılır 
ki bunu da Ömer RadiyAllahu Anh yap-
mıştır.12 Burada Buhari ve Ebu Davud’un 
rivayetinde yer alan Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in Nakî’de ve Ömer Ra-
diyAllahu Anh’ın Rabeze’de yapmış oldu-
ğu koruluğa işaret vardır.

Himâ: Mubah bir arazinin âmme-
nin maslahatı için tahsis edilmesidir. Bu 
merafiki âmmeden farklıdır. Ancak bu, 
himâyı özel mülkiyet de devlet mülkiye-
ti de yapmaz. Bilakis genele ait bir mülk 
olarak kalır. Genel mülkiyet, genel mu-
bahları kapsamına alır. Bunların tümü ge-
nelin çıkarı için mevkuftur.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
ve ondan sonra gelen Raşit Halîfeler za-
manında himâ, cihad atlarına ve sadaka 
develerine ait bir arazi idi. Şu anda ise 
buna benzer gayeler için; cihad için ha-
zırlanan orduya ait tesisler, kışlalar, askerî 
eğitim sahaları ve benzeri yerler için de 
kullanılabilir.13

Beşincisi: Arazilerin Kullanıla-
bilir Hale Getirilmesinin Tanzimi 
(Ölü Arazilerin İhya Edilmesi)

İslâm, ölü arazilerin ihya edilmesini teş-
vik etmiştir. Bu hususta Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır:

َمْن أَْحيَا أَرًْضا َميْتًَة فَِهَي لَُه 

 “Kim ölü bir araziyi ihya ederse 
onun olur.”14 Bir başka rivayette ise 
şöyle buyurmaktadır:

َمْن أَعَمَر أَرًْضا لَيَْسْت ِلََحٍد فَُهَو أََحقُّ ِبَها 

“Herhangi bir kimseye ait olma-
yan bir araziyi imar eden kimse ona 
sahip olmaya daha hak sahibidir.”15

Şafii’ye göre ölü arazi şudur: “İmar 
edilen bir yere bitişik olsa dahi imar edilme-
miş ve harim (korunmuş)

 olmayan her şey ölü-
dür.” Ebu Hanife şöyle dedi: “Mevat (ölü 
araziler) imardan sonra suyun ulaşmadığı 
yerlerdir.” Ebu Yusuf  şöyle dedi: “İmar 
edilmiş bulunan bir arazinin en uzak bir 
noktasında duran bir münadi yüksek sesle 
bağırdığında imar edilmiş olan yerde ona 
en yakında olan bir kimsenin sesini duya-
madığı yerdir.”16 Maverdi, “Komşuların ve 
uzakta bulunanların ölü arazilerin ihya edil-
mesinde aynı konumda olduğunu” söyler. 
Fakat İmam Malik, “Ölü arazinin komşula-
rının imar edilmiş toprak ehlinden olduğunu 
ve uzaktakilere göre araziyi canlandırmaya 
daha bir hak sahibi olduğunu” söyler.17

Bu faaliyetler, içerisinde bulunduğu-
muz günlerde canlandırma, arazi ıslahı/
reformu olarak isimlendirilmektedir. Bu-
rada en büyük sorumluluk devlete aittir. 
Bu devletler bazen arazi ıslahını teşvik 
eder. Bunun için birtakım vergilerden 
muaf  tutmak, alt yapı ve ucuz elektrik 
sağlanması gibi kanunlar çerçevesindeki 
uygulamalarla insanları arazi iyileştirme-
lerine teşvik ederler. 

Halîfe’nin bu ölü arazilerden ikta etme-
si caizdir. Bu hususta Ebu Yusuf, müminle-
rin emiri Harun er-Reşid’e yönelik olarak 
şöyle demektedir: “Ey müminlerin emiri! 
Güç kullanılarak fethedilen ve halkı ile sulh 
yapılan araziler hakkında sordun… Bunlar 
kimsenin mülkü değildir, kimsenin elinde de 
değildir. Onlar ölü arazilerdir. Her kim oraları 
canlandırırsa veya bir kısmını canlandıracak 
olursa onun olur. Dilediğin ve uygun gördüğün 
kimseye ikta etme ve kiraya verme hakkın 
da vardır. Buralar hakkında sana göre uygun 
gördüğün şeyi yapabilirsin. Ölü olan bir ara-
ziyi ihya eden herkes o arazinin sahibi olur. 
Ebu Hanife RadiyAllahu Anh şöyle demek-
tedir: İmam izin verdiği zaman ölü olan bir 
araziyi ihya eden kimse o araziye sahip olur. 
İmam’ın izni olmaksızın ölü bir araziyi ihya 
eden kimse o araziye sahip olamaz. İmam 
araziyi onun elinden alabilir ve orada kira-
lama, ikta veya bir başka şeyi yapabilir.”18

HİLÂFET DEVLETİ’NDE KAMU MÜLKİYETİ

Kamu mülkiyetinin durumu 
toplumda bir takım çekişmelere 
ve ihtilaflara yol açabileceğinden 

ihkak-ı hak (hakkın sahibine teslim 
edilmesi) için devletin meseleye 

müdahale etmesi, anlaşmazlığı ve 
ihtilafı ortadan kaldırması gerekir. 
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Ebu Yusuf, İmam’ın izninin Ebu Ha-
nife tarafından şart koşulmasını insanlar 
arasında çekişmelerin meydana gelmesi 
veya birbirlerine zarar vermeleri duru-
munda İmam tarafından ihtilafların orta-
dan kaldırılmasına yorumlamaktadır. İn-
sanların açgözlülük, arzular, enaniyet gibi 
etkenlere göre tahakküm etmeleri ne-
deniyle Ebu Hanife’nin görüşünün daha 
uygun, uyumlu olduğu görülmektedir. 
Nüfusun düzenli olarak artış göstermesi, 
bayındırlık ve imar faaliyetlerindeki artış 
sonrasında ölü sahaların azalması nede-
niyle “konut patlaması” olarak isimlendi-
rilen gelişmelerin gölgesinde çatışma ve 
çekişmelerin vuku bulması daha büyük 
bir ihtimaldir. Bir kargaşanın olmaması 
için canlandırma faaliyetlerinin tanzimine 
müdahale etmekten başka bir yol yoktur.

Her kim de ölü bir araziyi canlandırır 
ve ardından da üç yıl üst üste orayı boş 
bırakacak olursa, bu arazi ile ilgili olarak 
anlaşmazlığı ortadan kaldırma ve araziyi 
bir başkasına verme gücüne sahip olan 
cihet devlettir. Bunun delili Rasul SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in şu hadisidir:

َمْن أَْحيَا أَرًْضا َميْتًَة فَِهَي لَُه ، َولَيَْس لُِمْحتَِجٍر َحقٌّ بَْعَد �َلِث 

ِسِننَي 

“Kim ölü bir araziyi canlandırırsa 
onundur. Taşla çeviren (başkası el koy-
masın diye etrafını çeviren) kimsenin 
üç yıldan sonra hakkı yoktur.”19 İmam 
Şafiî’nin Müsnedi’nde şöyle geçmektedir: 
Ömer b. el-Hattab RadiyAllahu Anh dedi ki:

الَْمَواِت  إْحيَاَء  إنَّ  ُجْدَرانُُه  َعلَيِْه  أََحاطَْت  ما  إالَّ  ِلََحٍد  لَيَْس 

إبْطَالِِه  ِمثُْل  َوُهَو   , ِبالُْجْدَراِن  يَُحاُط  أَْو   , َحْفرًا  أَْو  َزْرًعا  يَُكوُن  َما 

التَّْحِجَي ِبَغْيِ َما يَْعُمُر ِبِه ِمثُْل َما يَْحُجُر 

 “Bir duvar ile çevirmesi dışında 
hiçbir kimsenin hakkı yoktur. Ölü 
arazinin ihya edilmesi ziraatla, kuyu 
kazmakla veya duvarla çevirmekle 
olur. O, bir başkası tarafından taş-
la çevrilerek iptal edilmesi gibidir. 
Yani imar etmek taşla çevirmek gibi-
dir.”20 İşte burada kimin ektiğini, kimin 
de boş bıraktığını denetleme ve buna 
göre de kişi hakkındaki uygun olan icra-
atı yerine getirmek suretiyle işleri disip-
line etme işlevini yerine getirme husu-
sunda devletin önemi öne çıkmaktadır.

Abdullah b. Ebî Bekir’den: Dedi ki: 
“Bilal b. Haris el-Müzeni Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’e geldi ve Rasulullah 
da geniş ve uzun bir araziyi ona ikta etti. 
Ömer Halîfe olduğunda ona şöyle dedi: Ey 
Bilal! Sen Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’den geniş ve bir uzun arazinin ikta 
edilmesini istedin, o da onu sana verdi. 
Zira Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
kendisinden bir şey istendiği zaman onu 
geri çevirmezdi. Şu anda ise sen elindeki-
nin hakkından gelemiyorsun. Bunun üze-
rine el-Müzeni: Evet, doğru söylüyorsun, 
dedi. Ömer: Öyleyse gücün yettiği, ekip 
biçtiğin kadarını elinde tut. Geri kalanını 
ise bize bırak ki Müslümanlar arasında 
onu bölüştürelim. Bunun üzerine el-Müze-
ni şöyle dedi: Hayır, Allah’a yemin olsun ki 
Rasulullah’ın bana ikta etmiş olduğu hiç-
bir şeyi geri vermem. Bunun üzerine Ömer 
şöyle dedi: Allah’a yemin olsun ki elbette 
yapacaksın. Ardından da işlemekten aciz 
kaldığı kısmı ondan aldı ve Müslümanlar 
arasında dağıttı.”21 Ömer RadiyAllahu 
Anh tarafından yapılan bu müdahale, 
Halîfe veya Devlet Başkanı sıfatıyla ya-
pılan bir müdahaledir. Kendisi böyle bir 
işe kalkışmıştır zira o, emir sahibi olduğu 
için bu fiili bir başkasının hakkına saldırı 
olarak görmüyor tam tersine sahip ol-
duğu haklardan sayıyordu.

Devletin yeni arazileri istimlâk etme 
imkânı ile ilgili hususa gelince: Bir yönüy-
le cemaatin maslahatını gördüğü zaman 
devletin bunu yapması caizdir. Diğer yö-
nüyle de istimlâk ettiği arazi ferdî mülki-
yetten ise mal sahibine bedelini öder.

Yine arazileri kendiliğinden ıslah et-
mek veya insanları arazileri ıslah etmeye 
teşvik etmek devletin görevlerinden-
dir. Bu kapsamda devlet, ıslaha konu 
olan yerlere kanallar veya borularla su 
ve elektrik temin ettikten, hastaneler 
ve yollar açtıktan sonra bazı insanla-
ra ıslah etmeleri için muayyen arazileri 
verir, ondan faydalanmaları için onlara 
mülk yapar. Böylelikle çölleşmiş olan 
bu bölgelerde çalışmak kolaylaşır. Ba-
zen de birtakım ekonomistleri endişeye 
düşüren sorunlardan olan çölleşme-
nin azalmasına katkıda bulunmuş olur.

Altıncısı: Vakıfları Görüp Gö-
zetmek ve Disipline Etmek
Vakfın lügat anlamı şudur: Hapset-
mek, evi durdurdu, onu hapsetti.22 Dilde 
şâz olarak kullanım dışında أوقفت “dur-
durdum” denilmez. حبست أحبست “hapset-
tim, hapsettirdim”23 denilir. Abdullah 
b. Ömer’den rivayet edilen hadiste bu 
şekilde kullanılmıştır. Dedi ki: “Hayber’de 
Ömer’in payına bir arazi düştü. Bu hususta 
ne emredeceğini öğrenmek için Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e geldi ve şöyle 
dedi: Ya Rasulallah! Bana göre daha güze-
linin isabet etmediği kadar güzel bir arazi 
payıma düştü. Bu hususta bana ne emre-
dersin? Buyurdu ki:

قَْت ِبَها  إِْن ِشئَْت َحبَّْسَت أَْصلََها , َوتََصدَّ

“Dilersen aslını hapsedersin ve onu 
tasadduk edersin.” Bunun üzerine Ömer 
onu tasadduk etti. Ancak aslının satılmama-
sı, hibe edilmemesi ve miras bırakılmamasını 
şart koştu. Dedi ki: Ömer onu fakirlere, yakın 
akrabaya, kölelere, misafirlere ve yolda kal-
mışlara tasadduk etti. O arazinin velayetine 
sahip olan kimsenin (mütevellinin) onunla 
zenginleşmeden ve mal biriktirmeden24 ma-
ruf  ölçüsünde ondan yemesinde veya ar-
kadaşına yedirmesinde bir günah yoktur.” 

Istılahta Vakıf: Aslı hapsetmek 
menfaati ise akıtmaktır. Bir kaynağı hap-
seden kimse “vakıf ” olarak, hapsedilen 
mal da “el-aynu’l mahbûse” diye isimlen-
dirilir. Bir malın vakfı muhtelif  türler altın-
da gerçekleşir: el-vakfu’z zürrî, (aile veya 
soydan gelenlere ait vakıf ), el-vakfu’l hay-
rî, (hayır vakfı), vakfu’s sebîl (sebil vakfı) 
bunlardandır. Vakfeden kimse; mülkü ya 
üzerine göre veya Allah Teâlâ’nın mülkü 
üzere aynıyla hapseden kimsedir.

İbni Kudame’nin el-Muğnisi’nde şöy-
ledir: “Seleften ilim ehlinin çoğu ve onlar-
dan sonra gelenler vakfın sıhhatine kaildir-
ler. Cabir dedi ki: Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in ashabından Zü Makdere haricin-
de herkes vakfetmiştir.25

Müslüman, Müslümanlar için bir şeyi 
vakfettiği zaman (mutlak olarak vakıf  yap-
tığında) kendisinin de ondan faydalanma-
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sı caizdir. Çünkü Müslümanlar cümlesinin 
içine o da girmektedir. Örneğin: Bir mes-
cit vakfettiğinde orada namaz kılabilir 
veya vakfettiği kuyudan su içebilir.26 Bu, 
genel mülkiyet kapsamına girer. Ancak 
çocukları ve torunları gibi belli bir toplu-
luğa vakfetmişse vakıf  bunlarla sınırlı kalır.

Vakıfla ilgilenilecek cihete gelince: 
İşin başında vâkıf  (vakıfta bulunan kim-
se) buna bakar. Veya vakıf  mutlak değilse 
yani çocuklara, akrabalara veya zürriyete 
ait ise ona vâkıf  olarak tayin eden kimse 
tarafından bakılır. Vefat sonrası mülkün 
mefkûfun aleyhe (kendisi namına vakıf 
yapılana) veya Allahu Teâlâ’ya intikal im-
kânına göre vakfa bakacak olan cihet be-
lirlenir. Şayet bu, kendisi namına vakıf  ya-
pılan olduğunu söyleyecek olursak vakfa 
kendisi namına vâkıf  yapılan bakar. Çünkü 
o, onun aynını mülk ettirmiş ve faydalan-
dırmıştır. Şayet onun Allah olduğunu söy-
leyecek olursak, Allah adına vakfa bakar 
ve masraflarını gerekli yerlerine harcar. 
Çünkü o, Allah’a ait bir maldır. Miskin-
ler için yapılan bir vakfa bakacak olan da 
Müslümanların yöneticisidir. Miskinler için 
olan bir vakıf, mescitler ve benzerleri veya 
sınırlandırılması ve kuşatılması mümkün 
olmayan vakıfların bakımı yöneticiye ait-
tir. Çünkü onun bakımını üstlenecek tayin 
edilmiş bir malik yoktur. Hâkim onun için 
bir naip atayabilir. Çünkü bizzat kendisi-
nin buna bakması mümkün olmayabilir.27

Bu açıklamalara göre İbni Kudame; 
işlerine bakacak tayin edilmiş kimse bu-
lunmadığı, insanlardan onu kucaklaya-
cak kimsenin olmaması ve hasredilmesi 
mümkün olmadığı için miskinlere ve 
mescitlere ait vakıfların bakımını üstlene-
cek olan kimsenin yönetici (Halîfe) oldu-
ğu görüşündedir. Bu türden vakıflar için 
tayin edilmiş bir malik bulunmadığından 
işleri yürütecek olan, takip etme yetki-
sine sahip olan devlettir. Devlet kamuya 
ait haklardan, kamuya ait mallardan ve bu 
çerçeve içerisinde yer alan mülklerden 
sorumludur. Efendimiz Ömer RadiyAlla-
hu Anh’ın şöyle dediği rivayet edilmekte-
dir: “Her kim bir mal istiyorsa bana gelsin. 
Zira Allah Tebârake ve Teâlâ beni onun 
hazinedarı ve taksim edicisi kılmıştır.”28

Devlet, cemaatin naibi ve onun tem-
silcisidir. Devlet, hazinedar, infak eden ve 
güden kimse konumundadır. Yine devlet, 
mülkiyetlerden birisinin bir diğerine karşı 
aşırılığa gitmemesi, haddi aşmaması için 
muhtelif  türleriyle mülkiyetlerin hamisi-
dir. Devlet, cemaate ait olan bir mülkün 
fert tarafından veya ferde ait bir mülkün 
devlet tarafından mülk edinilmesine izin 
vermez. Bir yol açılması veya cemaat için 
bir tesisin inşa edilmesinin zaruri olması 
halinde olduğu gibi devlet, ancak eş değe-
rini ödedikten sonra birtakım şartlar içe-
risinde bunu yapabilir. Yani ferdî mülkiye-
te, kamu mülkiyetine ve devlet mülkiye-
tine saygı göstermek Hilâfet Devleti’nin 
görevidir. Bir mülkiyetin bir başka mül-
kiyete nakledilmesi halinde mali karşılığı-
nın ödenmesinden sonra istisnai hallerde 
şeriat tarafından buna cevaz verilmiştir.

Devlet, fertler tarafından gerçekleşti-
rilmesi, güç olan büyük projelerde kamu 
mallarını değerlendirir. Yapılan harcama-
ya göre kârlı olmayan bir takım projelerin 
veya devasa büyüklükte sermayeyi gerek-
tiren projelerin fertler tarafından hayata 
geçirilememesi tabiidir. Böylesi durumlar-
da insanların işlerini kapsamlı bir şekilde 
görüp gözetmek ve idare etmekle sorumlu 
olan Hilâfet Devleti için bu projeleri ikame 
etmekten veya finansmanını sağlamaktan 
başka çıkar yol yoktur. İnsanlar için hayati 
niteliği olan tesisleri temin etmek de dev-
letin görevlerindendir. Hilâfet Devleti, kal-
kınmaya liderlik eder, ekonomik faaliyetle-
re ait süreci tashih eder, kamuya ait tesis-
lerden faydalanılmasını kolaylaştırır. Suların 

arıtılması, deniz sularının tahliye edilmesi, 
çevre kirliliği ve benzeri hususları kontrol 
etmesi gibi bunlardan en kolay bir şekilde 
faydalanma imkânlarını oluşturur ve sağlık 
şartlarının tam uyumuna bakar.

Fertlerin gerçekleştirmekten aciz ol-
duğu işlerin en bariz olanları şunlardır: Ağır 
sanayiler, demir yolları, yolların açılması, 
havaalanlarının inşası, köprüler yapılması 
ve büyük tüneller gibi kamuya ait yapılardır. 
İşte burada Hilâfet Devleti’nin boşluğu dol-
durma ve mesuliyetini taşıma rolü yer alır.
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Devlet, cemaate ait olan bir mülkün 
fert tarafından veya ferde ait bir 
mülkün devlet tarafından mülk 

edinilmesine izin vermez.

HİLÂFET DEVLETİ’NDE KAMU MÜLKİYETİ
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