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Kapitalizmin krizlere gebe iktisat nizamının dünyayı getirdiği durum malu-
munuzdur. Kapitalizm için krizler, özellikle iktisadi krizler hava, su gibidir. Zira 
kapitalizm krizsiz var olamaz. 

Dolayısıyla insanlığı huzur ve istikrardan mahrum bırakan kapitalizme, onun 
krizleri doğuran nizamlarına alternatif  bir söylem bugün daha da gerekli olmuş-
tur. Bu gereklilik, kapitalizmin karşısında durabilecek, onun krizlerine insan fıt-
ratına uygun, insanı tatmin eden ve onu layık olduğu kalkınma basamaklarına 
çıkaracak kabiliyette olan İslâm ideolojisinin çözümlerine odaklanmayı da bera-
berinde getirmiştir. 

Zira İslâm, yeryüzünde mevcut üç ideolojiden biri olarak buna tek layık olan-
dır. Çünkü kısa ömründe kaostan başka bir şey var edememiş komünizmin de 
günümüzün baş belası kapitalizmin de insanlık için sunup sunabileceği her zul-
me tanık olduk. Artık zaman yeniden İslâm’ın zamanıdır. Nitekim ufukta beliren 
umudun adıdır İslâm. 

O hâlde günümüz kapitalist nizamlardan kaynaklı iktisadi krizlere İslâmi çö-
zümler sunmak ve insanların umutlarının İslâm’la yeniden yeşermesini sağlamak 
için bir adım atmak düne göre bugün daha da ivedilik kazanmıştır. Bu adımlardan 
biri olması amacıyla Köklü Değişim Dergisi olarak “İktisadi Krizlere İslâmi 
Çözümler” başlığı altında iktisadi krizlere ve bu krizlerden çıkış yollarına işaret 
eden bir sayı hazırladık. 

Bu minvalde krizlerin neden oluştuğunu, önlenememesinin nedenlerini ve 
bu krizlere yönelik İslâmi çözümleri haiz dergimizde konuk yazarlarımız Prof. 
Dr. Ahamed Kameel Mydin Meera (Malezya), Prof. Dr. Muhammed Malkawi 
(Ürdün) yanı sıra Mahmut Kar, Hakan Bolat, Muhammet Hanefi  Yağmur, Ab-
dullah Özer, Suat Altıparmak, Süleyman Uğurlu, Mehmet Çetinbudak, Ahmet 
Sapa, Serdar Yılmaz, Kadir Kaşıkçı, Yılmaz Çelik, Aydın Usalp, Abdullah İma-
moğlu ve Haluk Özdoğan gibi değerli Köklü Değişim yazarlarının makalelerini 
okuyabileceksiniz. 

Sosyal adalet, borsa, bankacılık, faiz, işsizlik, tarım ve hayvancılık, enfl asyon, 
sanayileşme, vergi, maliye, mülkiyet, şirket ve şirketleşme gibi iktisadi birçok 
konunun işlendiği bu sayımızın iktisadi sorunlar karşısında İslâm’ın köklü ve kap-
samlı çözümlerini içeren bir başucu kaynağı olacağını umuyoruz.

Yine umuyoruz ki bu sayımız, İslâm’ın köklü çözümlerinden bihaber olan 
Müslümanlara İslâm’ın iktisadi krizlere ve günümüz iktisadi meselelerine sağlıklı 
çözümler sunabilme potansiyeline sahip bir ideoloji olduğu hakkında bir fi kir 
verebilir ve bu İslâmi çözümlere dair onlarda bir güven oluşturabilir. 

Çaba bizden, muvaff akiyet Allah’tandır!

Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç

Genel Yayın Yönetmeni
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KRİZLERİN KAYNAĞI 

KAPİTALİZMDİR!

Dr. Abdurrahim Şen
abdurrahimsen@hotmail.com

Krizden bahis açıldığında sadece 
ekonomik gidişatta beklentile-
rin karşılanmaması, hedeflerin 

tutturulamaması ve refah seviyesinin 
düşmesi gibi maddi hususlardan söz edili-
yor. Buna göre örneğin yaşadığımız ülke-
de GSMH 50 bin dolar seviyesinde olsa 
herhangi bir krizden söz etmek mümkün 
görünmüyor. Kapitalist düşünce kalkın-
mayı sadece maddi ilerleme ile açıkladı-
ğından insani ve ruhi değerlerin kaybını 
kriz olarak görmüyor. 

Maddi, manevi, ruhi, insani tüm kriz-
lilerin kaynağı dinle hayatın ayrılmasıyla 
birlikte iyi ve kötünün göreli hâle getiril-
mesidir:

َوَمن  َوالْ�أَْرُض  َماَواُت  السَّ َلَفَسَدِت  اأَْهَواَءُهْم  اْلَحقُّ  اتَّبََع  َوَلِو 

ِفيِهنَّ 

“Eğer hak (hukuk ve düzen) on-
ların keyfi arzularına uysaydı mu-
hakkak ki gökler, yer ve bunlarda 
bulunanların düzeni bozulurdu.”1

Din ile hayatın ayrılması sonucunda 

insanın yaratıcısıyla olan bağı koparıldı-

ğında insan da hayat da kâinat da meta-

laştırıldı. İnsan ve içinde yaşadığı gezege-

nin kaynakları bir avuç sermaye sahibinin 

elinde rant objesi oldu. İnsanlığın en 

kıymetli, paha biçilmez madenleri, ham 

hâlleriyle üretilmesinde hiçbir beşerin 

emeği olmadığı hâlde sermaye sahipleri-

nin elinde tekelleştirildi. 
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KRİZLERİN KAYNAĞI KAPİTALİZMDİR!

KAPİTALİZM DÜNYAYI NE 
HÂLE GETİRDİ?

Gelir Dağılımı Eşitsizliği

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın ra-
poruna göre dünyanın en zengin %1’lik 
kesiminin serveti, geri kalan %99’luk ke-
simin servetinin toplamına eşit. Bu %1’lik 
kesimin içinde en zengin 26 kişinin serve-
tinin, dünya nüfusunun yarısının yani 3,8 
milyar insanın servetine denk. 

“7 kardeş” olarak adlandırılan BP, 
Shell, Mobil, Chevron, Exxon, Gulf  ve 
Texaco şirketleri, dünya petrolünün 
%70’ini kontrol etmektedir. Ger-
çekte petrolü üreten ülkeler çoğun-
lukla Müslümanların yaşadığı ülkeler 
olmasına rağmen Shell firması tek 
başına OPEC ülkelerinin (bu arada 
bu ülkelerin toplam nüfusu yakla-
şık 650 milyondur) petrolden elde 
ettikleri gelirden daha fazlasını elde 
etmektedir. 

Dünyanın en büyük ilk on şir-
ketinin toplam sermayesi neredey-
se 3 trilyon doları bulmaktadır. Bu 
listenin 4. sırasında yer alan ABD 
tandanslı ExxonMobil şirketinin pi-
yasa değeri 407,2 milyar dolardır. 
Bu rakam 175 milyona yaklaşan 
nüfusu ile Pakistan’ın millî gelirine 
nerede ise denk bir rakamdır. Yine 
bu listenin 6. sırasında yer alan Çin 
tandanslı PetroChina şirketi 320,8 
milyar dolarlık piyasa değeri ile tek 
başına, nüfusu 120 milyonun üze-
rinde olan Bangladeş’in millî gelirine 
neredeyse denktir. Bu örnekleri ço-
ğaltmamız mümkündür. 

Kapitalizmin doğasında barın-
dırdığı krizler patlak verdiğinde, finanse 
ettikleri politikacıların verdiği tepkilerin 
biçimine bakarak aslında bu ideolojinin 
kriz dediği şeyin de üç beş küresel şirke-
tin batık vermesi olduğu anlaşılmaktadır. 
2008 krizinde ABD Başkanı Bush batık 
finans ve kredi kuruluşlarının zararlarını 
karşılamak için 800 milyar dolarlık bir 
meblağı içeren destek paketini Amerikan 
senatosundan geçirmek istediğinde, kar-
şılaştığı şiddetli muhalefete bu meblağın 

ödeneceğini söyleyen Bush, “Dünyanın 
gözleri önünde kapitalizmin yıkılışını izleye-
meyeceklerini” söylüyordu. Evet onlar için 
kriz bir avuç kapitalistin yaşadığı krizdir.

Uygulandığı her ülkede gelir dağılım-
da uçurumlar meydana getiren kapitalist 
sistem “Bir kişiye dokuz pul, dokuz kişiye 
bir pul” vermektedir. "Bu taksimi kurt yap-
maz kuzulara şah olsa."

Açlık Krizi

Vahşi kapitalizmin küresel bir kurumu 
olan Birleşmiş Milletler, 2018 yılında 830 
milyondan fazla insanın yatağa aç girdi-

ğini açıklarken bir başka kurumu olan 
Dünya Gıda Örgütü gıda israfının, dünya 
gıda üretiminin üçte birini oluşturduğunu 
açıklayabiliyor. Bu israfın sadece dörtte 
birinin önlenmesiyle bile her gece aç ya-
tağa giren 830 milyon insanın gıda ihtiyacı 
karşılanabilmektedir.

Bunun yanında 830 milyon insan 
açlıkla boğuşurken bunun 2 katı ve ço-
ğunlukla gelişmiş ülkelerde olmak üzere 

1 milyar 600 milyon insanın aşırı kilo 
obeziteyle boğuştuğuna bakarak bugün 
yaşanan krizin gerçekte bir ideoloji krizi 
olduğu kolayca anlaşılacaktır.

Kozmetik sektörü hacminin yılda 200 
milyar euro, evcil hayvan (kedi-köpek) 
mama sektörü hacminin 42 milyar euro, 
fakat uluslararası insani yardımların hac-
minin 25-30 milyar euro olduğuna baka-
rak bu ideolojinin insani yardım çabaları-
nın gösterişten başka bir işe yaramadığı 
kolaylıkla görülecektir.

Forbes’ta yayınlanan “Küresel Lüks 
Ürünler Piyasası” araştırmasına göre 

2014 yılında ultra zenginlerin lüks 
ürünlere yaptıkları harcamalar 1,1 
trilyon doları buldu. Bu harcamalar 
içinde lüks araçlar 438 milyar dolar 
iken, giyim, takı, parfüm ve akse-
suar harcamaları 288 milyar doları 
buluyordu. Süper zenginlerin sade-
ce özel jet ve yatlar için harcadığı 
33 milyar dolar dünyada açlık çe-
ken insanların bir yıllık gıda ihtiya-
cı için gereken 30 milyar dolardan 
fazla. Yapılan hesaplamalara göre 
bir yılda lükse harcanan 1,1 trilyon 
dolar ise dünyadaki aşırı yoksullu-
ğun giderilmesi için gereken yıllık 
175 milyar doların 6 katına ulaşıyor. 
Başka bir deyişle, lüks tutkunlarının 
bir yıllık harcamaları dünyadaki 
yoksulları 6 yıl doyuracak miktarda. 

İslâm ise tarihinde iptidai üre-
tim koşullarında, tarım ve hay-
vancılık gibi birkaç sektörün var 
olduğu sade ekonomilerde dahi 
zekât verilecek fakirin bulunama-
dığı bir kalkınmışlık seviyesini te-
min etti. 1800’lü yıllarda Osmanlı 

İstanbul’unda fakir yoktu. Aynı dönemde 
Paris ve Londra’da yoksulluk oranı %40. 
Avrupa’nın bu iki başkentinde 55 bin di-
lenci varken İstanbul’da 300 küsur dilenci 
vardı.

Çevre Krizi

Üretim süreçlerinde girdi maliyetleri-
ni düşürmek için doğayı da metalaştıran 
kapitalizm dünyada her yıl 11 milyon 
hektar ormanı yok etmektedir. 

Uygulandığı 
her ülkede gelir 

dağılımda uçurumlar 
meydana getiren 

kapitalist sistem “Bir 
kişiye dokuz pul, 

dokuz kişiye bir pul” 
vermektedir. "Bu 

taksimi kurt yapmaz 
kuzulara şah olsa."
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1987 yılında Dünya Çevre ve Kal-
kınma Komisyonu tarafından yayınlanan 
“Ortak Geleceğimiz” başlıklı ünlü Brunt-
land Raporu’nda şunlar kaydedilmiş:

“Biz gelecek kuşaklardan çevre serma-
yesini ödünç alıyoruz, bunu geri ödemek 
gibi bir niyetimiz de imkânımız da yok. O 
kuşaklar müsrifliğimiz yüzünden bize lanet 
okuyabilirler ama alacaklarını bizden asla 
tahsil edemezler. Bizim böyle davranma-
mızın nedeni bu tutum yanımıza kâr kala-
cağı içindir. Gelecek kuşaklar oy vermez, 
üzerimizde siyasi ve mali güçleri yoktur. 
Kararlarımıza meydan okuyamazlar.”  

Şimdi gezegeni me-
talaştıran bir anlayış mı, 
yoksa gezegenin bizle-
re verilmiş bir emanet 
olduğu bilincini veren 
İslâm mı insanlığa ya-
şanabilir bir gelecek 
vadediyor? Bize göre 
gezegen Allah’ın mül-
küdür, insanoğlu da bu 
görkemli konakta Al-
lah’ın konuğudur…

Rasul SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in “Kı-
yametin kopacağını 
bilseniz dahi eliniz-
deki fidanı dikin.” 
buyruğunu düstur 
edinmiş olan atalarımız 
çevreye “Yaş kesen baş 
keser!” anlayışıyla yak-
laşmış, ona insan ya-
şamına verdiği kıymeti 
vermiştir. 

Gıda Krizi

Evet, son iki yüzyılda insanlığın başına 
gelebilecek en büyük bela kapitalizm ol-
muştur. Dünya Bankası verilerine göre, 
dünyada hâli hazırdaki ekilebilir arazi-
ler ekilse ve dengeli dağıtımı yapılsa 30 
milyar insana yetecek kadar gıda üreti-
lebilecek bir potansiyel varken, bugün 1 
milyara yakın insan açlık sınırının altında 
yaşama mahkûm edilmektedir. Yılda 6 
milyon insan açlıktan ölmektedir. 

Amerikan Eski Dışişleri Bakanların-
dan Kessinger’in meşhur bir sözü var: 
“Devletleri kontrol etmek istiyorsan petro-
lü, halkları kontrol etmek istiyorsan gıdayı 
kontrol etmelisin!” Bu emperyal hedefler 
doğrultusunda ekini (tohumu) ve nesli 
(kültürü) her şeyi ifsat eden bu ideoloji 
olmuştur:

ٱْلَحْرَث  َويُْهِلَك  ِفيَها  ِليُْفِسَد  ٱلْ�أَْرِض  ِفى  َسَعٰى  تََولَّٰى  َذا  َواإِ

َوٱلنَّْسَل 

“Hâkimiyeti aldığında ise ülke-
de bozgunculuk çıkarıp ürünleri 
ve nesilleri yok etmeye çalışır.”2

GDO ile kapitalist devletler gıda üre-
timini tekelleştirerek dünya halklarını 
kontrol etmeyi amaçlıyor. Allah’ın insan, 
hayvan ve bitki gibi canlı türünde kodla-
dığı genler (ilahi kodlar) metalaştırılarak 
beşerin mülkü hâline getiriliyor. Ameri-
ka’nın 2003 Irak saldırısının hemen ar-
dından bu ülkedeki ilk icraatlarından biri-
si tohum yasası çıkartmak oldu. O vahşi 
işkenceleri ile bilinir hâle gelmiş Ebû Ga-

rip cezaevinin aslında bir tohum ambarı 
olduğunu biliyor muyuz? Tarihte tarımın 
ilk uygulamalarının yapıldığı bu bölgede/
Mezopotamya’da binlerce tohum topla-
tıldı ve Norveç’te kıyamet deposuna ta-
şındı. Dünyadaki tüm tohumlar bir araya 
getirilip burada depolanıyor. Sansasyo-
nel terör saldırıları sonucu bir şekilde 
diğer tohum bankaları yok edildiğinde 
tohum tekelleri GDO’lu tohumlarını 
tüm dünya çiftçilerine tekelden sunabi-
lecekler.  Dünyadaki tüm GDO’lu mah-
sullerin %80’ninin bir Amerikan şirketi 
olan Monsanto’ya ait olduğu göz önün-

de bulundurulduğunda 
gıda piyasasına hâkim 
olma hedeflerini ger-
çekleştirmiş oldukları 
görülecektir.

Sağlık Krizi

Modern tıbbın hari-
kalar yarattığı bir çağda 
tedavisi çok basit olan 
sıradan hastalıklardan 
dolayı 35.000’i çocuk 
olmak üzere her gün 
50.000, yılda yaklaşık 
20 milyon insan yaşa-
mını yitirmektedir. 

Su Krizi

Küresel Çevre Rapo-
ru’na göre, başta Afri-
ka ve Asya kıtalarında 
yaşayanlar olmak üze-
re, dünyada 1,1 mil-
yar insan güvenli içme 
suyundan mahrum. Su 
krizine maruz bırakıl-
maktadır.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF), durum bu şekilde de-
vam ederse dünya genelinde her 4 ço-
cuktan birinin yani 600 milyon çocuğun 
ölüm ya da hastalık riski ile karşı karşıya 
kalacağı uyarısında bulunuyor. Dünyada 
her gün 5 yaş altı 800’den fazla çocuk 
temiz su ve hijyene erişimi olmadığı için 
ishal vb. hastalıklardan dolayı hayatını 
kaybediyor.



7Suskunluğun Kırılma Noktası

Bununla birlikte zengin üst sınıfın lüks 
eğlencesi olan Golf  oyun sahaları için 
tüketilen su, 4,7 milyar insanın günlük 
asgari su gereksinimine eşit olduğuna ba-
karak, krizin kaynak krizi değil, kapitalizm 
krizi olduğu söylenebilir. Zira kapitalizm 
yaşamını idame ettirebilmek için insan-
ların ihtiyaç duyduğu suyu zengin sınıfın 
lüks eğlencesi için harcamaktadır. Dün-
yada mevcut golf  sahalarının yıllık tüket-
tiği su miktarı 9 milyar 25 milyon metre-
küp su, dünyadaki tüm tarım alanlarının 
sulanması için ihtiyaç duyulan miktardır. 

Trajikomik bir durum da dünyayı bu 
şekilde hoyratça kuraklaştıran kapitalist 
devletlerin bir başka gezegende su ara-
ma çalışmalarına milyarlarca dolar harca-
malarıdır. Örneğin Somali’de susuzluğun 
giderilmesi için sadece 1,3 milyar dolar 
yeterli iken kapitalist devletler Mars’ta su 
arama çalışmaları için 18,5 milyar dolar 
harcama yapmaktadır.

Şayet bu kaynaklar “Akmakta olan 
bir nehirde dahi abdest alsanız suyu 
israf etmeyin!” buyuran bir dinin de-
ğerler sistemi ile yönetilmiş olsaydı bu-
gün kuraklıktan, çoraklıktan söz edilebi-
lir miydi? Şimdi bu hayat veren anlayışla 
kaynakların dağıtımını esas alan bir dev-
let olsa insanlar kendilerine hayat veren 
bu devletin dini olan İslâm’a fevç fevç 
girmezler mi?

Aile Krizi

Kapitalizmin idealize ettiği şey bu 
dünya hayatında maddi refahtan en bü-
yük payı almak. Bunun için kazanmak, 
mutlaka kazanmak, her halükârda kazan-
mak! Maddi kazanca ulaşmak için insani 
ve manevi değerlerden arındırılan insan 
her şeyi hatta hemcinsini bile metalaş-
tırdı ve satın alınabilir hâle getirdi. Uyuş-
turucu, kadın, çocuk, su hava, insan vü-
cudunu oluşturan tüm organlar, medya, 
politikacı vs…  

2018 yılına ait bir raporda Amerika 
ve Avrupa ülkelerinde evlilik dışı doğum 
oranlarının %50’nin üzerine çıktığı belirti-
liyor. Gayri meşru ilişkiden olan çocuklar 
dünyaya gelmeden kürtaj yapılarak kat-
lediliyor, yaşama şansı bulanlar ise bakım 

evlerine veya sokağa bırakılıyor. 

Görünmeyen Soykırım: Kürtaj

Gayri meşru ilişki kürtaj vakalarını te-
tikliyor. Amerika’da sadece bir yılda bir 
milyon kürtaj vakası meydana geliyor. 
1973’ten bu yana dünyanın maddi an-
lamda en kalkınmış ülkesinde dünyanın 
en büyük fakat gizli soykırımı gerçek-
leşmiştir. Tam 65 milyon kürtaj vakası 
(cenin katliamı) meydana gelmiştir. Tabii 
ki bu rakamlara gayri resmi kürtaj vaka-
larının dahil olmadığının altını çizmeliyiz. 
2005 yılından bugüne Çin, Hindistan ve 
Güney Kore gibi Asya ülkelerinde 160 
milyon kürtaj vakası meydana gelmiş. 
Sadece 2018 yılında dünya genelinde 
meydana gelen cenin cinayeti 41 milyon! 
Akıllara zarar bu barbar cenin cinayetleri 
hep kapitalizmin maddi kıymeti esas alan 
fasit düşüncesinden dolayıdır. Bu uygar-
lık sınırsız haz ve zevkin tutkunu hâline 
getirdiği insanları, evlatlarını katledecek 
barbarlara dönüştürmüştür. 

Ukrayna’da 150 euro karşılığında sa-
tın alınan ceninler, uluslararası piyasalar-
da 7.500 euroya alıcı buluyor. Örneğin 
Rusya’da cenin kullanılarak yaşlılığı gecik-
tirmek için yapılan estetik ameliyatlar için 
150.000 euro isteniyor.

Ahlak Krizi

Bir başka iç karartıcı manzara cinsel 
taciz ve tecavüz olayları ile ilgidir. 2015 
verilerine göre dünyada en çok tecavüz 
vakalarının yaşandığı ilk on ülke sırasıyla 
şu şekildedir: Amerika, Hindistan, Gü-
ney Afrika, Meksika, Kanada, Almanya, 
İsviçre, Rusya, Tayland, Belçika. Sade-
ce İngiltere’de bir yılda (2014) 500 bin 
cinsel suç ve 24 bin fiilî tecavüz vakası 
gerçekleşmiş. Fransa’da sadece başkent 
Paris’te toplu taşıma araçlarını kullanan 
kadınların %100’ü sözlü ya da fiilî tacize 
maruz kalmış.  

2015 yılının haziran ayında çıkarılan 
bir kanun ile ABD’nin tüm eyaletlerin-
de eşcinsel evlilik yasallaştırıldı. Böylece 
bugün 12’si Avrupa ülkesi olmak üzere 
dünya üzerinde 17 ülkenin tamamında 
eşcinsel evlilik serbest hâle getirildi.

Güvenlik Krizi

Dünya Sağlık Örgütü, BM Uyuşturu-
cu ve Suç Ofisi’nin hazırladığı Şiddeti Ön-
leme Küresel Raporu’na göre sadece bir 
yılda (2012) 475 bin kişi cinayete kurban 
gitti ve cinayet dünya genelinde 15-44 
yaş arası erkeklerde üçüncü ölüm nedeni 
oldu. Her gün 500 gencin öldürüldüğü, 
her dört çocuktan birinin fiziksel tacize, 
her üç kadından birinin ise cinsel istismar 
ve şiddete maruz kaldığına bakarak ka-
pitalist değerlerin bir güvenlik krizine yol 
açtığını söylememek elde değil. Sömür-
geci devletlerin servetleri yağmalamak 
için çıkarttıkları savaşlarda ölenler bu ra-
kamlara dahil değil.  

Kontrolden Çıkmış Dünya

Kapitalizmin yol açtığı bu krizlerden 
sonra dünya, kendi politika yapımcıların-
dan birinin kitabına kapak olacak bir hâl 
alıyor. “Kontrolden Çıkmış Dünya” yazarı 
Zbigniew Brzezinski’nin kendi ifadesiyle 
dünya sahnesine çıkışıyla birlikte kapita-
lizm, iki büyük dünya savaşı ve bölgesel 
savaşlarda toplam 200 milyon insanın 
ölümüne neden olmuştur. 

Yine yazarın ifadeleriyle dünyadaki 
toplam avukatların sadece 1/3’ü Ame-
rika’da olduğuna bakarak dünyayı kont-
rolden çıkaran ideolojinin kapitalizm ol-
duğunu söylemek artık bir kehanet değil.

1  Muminûn Suresi 71
2  Bakara Suresi 205

KRİZLERİN KAYNAĞI KAPİTALİZMDİR!
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KAPİTALİZM
DOĞASI GEREĞİ KUSURLU VE 

KRİZLERE GEBEDİR!

Prof. Dr. Ahamed Kameel Mydin Meera
akameel@gmail.com

Kuşkusuz, özellikle ekonomi, si-
yaset ve çevre alanlarında bazı 
güçlü mega eğilimler yer almak-

tadır. Küresel olarak ekonomik ve para-
sal krizler çok sık gözlemlenirken jeopo-
litik gerilimler de her yerde artmaktadır. 
Bu yüzden, dünyanın hemen hemen her 
yerinde küresel uyanmalar da gerçekleş-
mektedir. 1990’ların başında sosyalizm 
çöktükten sonra kapitalist hegemonya-
nın “tek” süper gücü ve bayraktarı olan 
ABD’nin, doğası gereği kusurlu ve kriz-
lere eğilimli olan kapitalizmin kalesini tu-
tamadığı görülmektedir. Bu makale, bu 

fenomenin arkasında önemli ölçüde “fiat 
money” itibarî para yani karşılıksız kâğıt 
para ve borç tabanlı para sisteminin ol-
duğunu savunuyor.

Ribâ, İslâm’da şiddetle kınanmış ve 
yasaklanmış olan bir şeydir. Kur’an-ı 
Kerim’in, müminleri Allah ve Rasulü ile 
savaşla tehdit ettiği tek konudur.1 Ribâ 
meselesi, Orta Doğu’daki hükûmetlerin 
çöküşüne ve ABD, Avrupa ve Japonya 
gibi büyük gelişmiş ülkelerin ekonomile-
rini, -örneğin; borç krizi, kalıcı (ekono-
mik, iktisadi) durgunluk, işsizlik, evsizlik 

vb. gibi- ciddi sosyo-ekonomik sorunlar-
la karşı karşıya bırakmıştır. Çoğu ülkede 
kalıcı enflasyon vardır ve mesela konut 
satın almak gittikçe imkânsızlaşmaktadır. 
Özellikle her ekonomik krizden sonra 
zenginlik ve gelir dağılımındaki eşitsizlik 
daha da artıyor, fakirler daha da fakirle-
şirken zenginler daha da zenginleşiyor. Şu 
an dünyanın en zengin 8 kişisi, en fakir 3,6 
milyar insanın toplam servetinden fazla 
bir servete sahip.2 Avrupa’daki borç kri-
zi, tek para birimi olarak euroyu da teh-
dit etmektedir ve hatta Avrupa Birliği’ni 
parçalayabilecek boyutlara ulaşmıştır. 
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KAPİTALİZM DOĞASI GEREĞİ KUSURLU VE KRİZLERE GEBEDİR!

Yukarıdakilerin hepsine katkıda bulu-
nan en önemli faktör, “fiat money” (iti-
barî ve karşılıksız para) ve bileşik faize 
dayanan küresel para sistemimizin yapı-
sıdır. Bununla ilgili geçerli para sisteminin 
üç ana özelliği vardır. 

1- Kâğıt para ve kaydî paranın da dâhil 
olduğu “Fiat money veya itibarî para”

2- Bankalara, ellerindeki mevduattan 
çok daha fazla miktarda kredi vermeleri-
ne müsaade eden kısmi rezerv bankacı-
lığı (KRB) 

3- Faiz

Bu üç özellik sayesinde günümüzün 
ticari bankaları, dolaşımda olan paranın 
%90’ını hiç yoktan oluşturmakta ve baş-
kalarına faiz karşılığında borç vermekte-
dir. Bu çerçevede faaliyet gösteren İslâmi 
bankalar da parayı aynı şekilde oluştur-
maktadırlar. Bileşik faiz, matematiksel 
olarak bir üstel fonksiyondur ve para ve 
borcun reel sektörün büyümesinden kat 
kat daha fazla artmasına neden olur. Bu 
üç özellik birlikte başka bir önemli özel-
liği beraberinde getirmektedir ki bu da 
toplam borçtur. Yani borç artı faiz gider-
lerinin geri ödenmesi mümkün değildir. 
Çünkü ödenmesi gereken faiz, para ola-
rak piyasada yok. Başka bir deyişle, borç 
temerrütleri aslında sistemin kendisinden 
kaynaklanmaktadır. Kapitalizmin temel 
sorunlarından birisi burada yatmaktadır. 

Para ve borç reel ekonomiyi aştığında 
fark; enflasyon, borsa ve emlak balonla-
rı gibi ve zengin ile fakir arasında açılan 
bir boşluk şeklinde ortaya çıkar. Bu sü-
reçte bireyler, işletmeler ve hükûmetler 
giderek borçlanmış hâle gelirler (bkz. aş. 
Tablo 1, 2014 verileri). Malezya’nın top-
lam borcunun GSYİH’ya oranı %222’dir, 
Türkiye’nin ise %104’tür. Ortalama borç 
düzeyi, ekonominin borcu karşılayabildi-
ği bir eşik düzeyine ulaştığında “çöküş” 
başlar. Mülk hacizleri çığ gibi gelir ve böy-

lece paranın yok edilmesi de başlamış 
olur. Bu da ekonomik durgunluk (reses-
yon), işsizlik ve benzeri şeyleri berabe-
rinde getirir. Her krizden sonra zengin-
lerin daha da zenginleşmesinin nedeni 
işte budur. Sürekli (nakit) para sıkıntısı, 
işletmelerin her zaman rekabetçi bir hâl-
de olmasına neden olurken öte yandan 
insanların yaşam standardının korunabil-
mesi için reel ekonominin sonsuz büyü-
meye ihtiyacı vardır.

Japonya gibi -çalışkan ve zeki insanla-
ra sahip olan- bir ülkenin ekonomisinin 
yirmi yıldan beri gerilemesinin nedeni 
budur. Reel ekonomide, bu tür insanların 
borcu yerine ellerinde birikim olurdu ve 
fazlasını başkalarına borç verme imkânı-
na sahip olurlardı. Ancak, bu borç taban-
lı fiat money sisteminde Japonya, borç/
GSYİH oranına göre; %234’ü devlet bor-
cu olmak üzere %400 toplam borç ile 
aşırı derecede borç batağına saplanmış 
bir ülke hâline gelmiştir. Aslında devlet 
borcu da halkın borcudur. Sonuçta bu 
da halkın birikmiş servetlerini hükûmete 
veya alacaklılara aktararak halka ait mil-
li tasarrufları yok edebilir. Nihayetinde 
devlet borcunun yine halktan elde edilen Şekil 1: Para ve Borç Üstel Büyüyor ve Reel Ekonominin Büyümesini Aşıyor

Tablo 1: Bazı Dünya Ülkelerinde GSYİH’nın Yüzdesi Olarak Toplam Borç Verileri (2014) 
Kaynak: Haver Analytics; ulusal kaynaklar; World Economic Outlook, IMF; BIS; McKin-
sey Global Institute analizleri
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gelir ve toplanan vergilerle ödenmesi ge-
rekecektir. Örneğin, Yunanistan’ın duru-
munda halka uygulanan acımasız kemer 
sıkma önlemlerinin nedeni budur. Borç 
krizi, Avrupa Para Birliği’nin varlığını bile 
tehdit etmektedir. Bankalar “iyi” dönem-
lerde faiz tahsil ederken “kötü” yani te-
merrüte düşülen dönemlerde, teminat 
şeklindeki gerçek varlıkları toplar.

Bu nedenle, fi at money ile birlikte 
bileşik faiz, kapitalizmin kendi yıkımının 
tohumunu oluşturmaktadır. Bu sistem, 
halkın içinden küçük bir azınlığı güçlendi-
rirken halkın çoğu için ekonomik mahru-
miyet, enfl asyon, sosyal eşitsizlik, yüksek 
suç oranı, ahlaki değerlerin erozyonu, 
azalan nüfus, başkaları için sevgi ve mer-
hamet duygularının aşınması gibi apaçık 
bir felakete neden olmaktadır.

Dolayısıyla böyle bir para sistemi ile 
mekâsidü’ş-şerîanın (şeriatın maksatları-
nın) serveti koruması ge rçekleştirilemez. 
Bu aynı zamanda, diğer maksatlara ulaşıl-
masını tehlikeye atmaktadır. Gerçekten 
de 19. yy. ortasından Müslümanların ve 
Malezya’daki yerli halkın önceki dönem-

lerde var olan üstün ekonomik gücünün 
kaybedilmesi, sömürgecilerin fi at money 
ve ribâ tabanlı bankacılık sistemini baş-
latmasıyla olmuştur. Daha sonra Müslü-
manlar 100 yıldan uzun bir dönem bo-
yunca mâli olarak dışlandılar. Şimdiyse 
siyasi egemenliklerini de kaybetme teh-
likesiyle karşı karşıyalar. 1997 Doğu Asya 
krizi sırasında, spekülatif  döviz saldırıları 
ve arbitraj işlemleri aracılığıyla Malezya 
ekonomisi büyük bir soyguna uğradı. 
Sadece döviz manipülasyonu yoluyla Ma-
lezya ekonomisinden milyarlarca dolar 
değerinde ringgit (Malezya para birimi) 
ve varlık yağmalandı.

Aslında tarihsel olarak İslâm dünyası 
da ribâya bulaşıp daha sonrasında fi at 
money sistemini benimsedikten sonra 
egemenliğini yitirmiştir. Uluslararası fi at 
money ve rezerv sistemi aracılığıyla Müs-
lüman ülkelerden çok büyük miktarda 
kaynak, özellikle petrol yağmalanmıştır. 

“1875 yılında, Osmanlı Hilâfet Devle-
ti’nin nominal kamu borcu 200 milyon ster-
lin iken yıllık faiz ve anapara ödemesi 12 mil-
yon sterlin ile milli gelirinin yarısını aşmıştı.”3

Fiat para sisteminin yukarıda belir-
tilen tüm sorunları, Prof. İmran Khan 
Nyazee’nin kitabında şu söylediklerine 
atfedilebilir:

“Gerçek şu ki İslâm hukukunun harfi yen 
benimsenmesi hâlinde kâğıt para [fi at 
money] ile yapılan tüm işlemler ge-
çersiz hâle gelecektir.”4

Yukarıda tartışılan tüm sorunların 
çözümü, daha önce bahsedilen modern 
para sisteminin üç ribevî özelliğinin ele 
alınmasında yatmaktadır. Fiat para ile 
KRB, birlikte paranın doğasını belirler-
ken, KRB ve faiz uygulaması, borç en-
düstrisinin özelliklerini belirlemektedir. 
Dolayısıyla, sunduğumuz çözümler ne 
olursa olsun kullanılan paranın niteliğini 
ve sözleşmelerin risk profi lini ele alma-
lıdır. Çözüm, -Şekil 2’de gösterildiği gibi- 
para ile reel sektörün birbirine paralel 
bir şekilde büyümesini sağlamalıdır.

Bu bağlamda öne çıkan sorular şun-
lardır: Fiat para hâlâ İslâmi sistemin bir 
parçası olabilir mi? Yoksa paranın, altın 
dinar ve gümüş dirhem gibi aslî bir değe-
ri olması mı gerekiyor? İslâmi bankalar fi at 

Fiat money ile birlikte bileşik faiz, kapitalizmin kendi 
yıkımının tohumunu oluşturmaktadır. Bu sistem, 

halkın içinden küçük bir azınlığı güçlendirirken 
halkın çoğu için ekonomik mahrumiyet, enflasyon, 

sosyal eşitsizlik, yüksek suç oranı, ahlaki değerlerin 
erozyonu, azalan nüfus, başkaları için sevgi ve 

merhamet duygularının aşınması gibi apaçık bir 
felakete neden olmaktadır.
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money ve kısmî rezerv bankacılığı sistemi ile çalışabilir mi? Hatta bankalara gerçekten ihtiyacımız var mı? Dijital para, e-ticaret, e-cüzdan 
vb. gibi modern araçları kullanmaktan kaçınamayacağımıza göre tüm bunlar İslâmi bir parasal çözüme nasıl dâhil edilebilir? Kripto para 
birimleri günümüzde gittikçe popüler hâle geliyor, dolayısıyla İslâmi bir sistem, Blockchain teknolojisine dayanan bu tür para birimlerini 
benimseyebilir mi? Bu çözümler herhangi bir siyasi tehdit veya etki doğurabilir mi? 

Sonuç olarak, şu anda içinde bulunduğumuz istikrarsız küresel sosyo-ekono-
mik-politik-çevresel durumun fiat money ve bileşik faizli para sistemine dayandığı 
açıktır. Bu nedenle, Albert Einstein’ın bir zamanlar, evrendeki en büyük kuvvetin bile-
şik faiz olduğunu açıkça ifade etmiş olması şaşırtıcı değildir. Şu an insanlık tarihinin bir 
dönüm noktasında bulunmaktayız ve kendimizi mutlak yıkımdan kurtarmak istiyorsak 
bu insan yapımı “yıkıcı güç” ile cesurca ve acilen yüzleşmek zorundayız. İnşaAllah 
İslâm dünyası böylece, sömürge döneminden kalan ribevî para sistemini düzelterek 
Allah’ın nimetlerine ve de eski görkemine tekrar kavuşabilecektir.

Şekil 2: Reel Ekonominin Büyümesini Aşan Parasal Büyümeye Çözüm

1  Bakara Suresi 279
2  Oxfam, 2019
3  Christopher Clay, Gold for the Sul-
tan, IB Tauris 2000
4  Nyazee (2008), The Con-
cept of Ribâ and Islamic Ban-
king, Advanced Legal Studies 
Institute, sayfa 129.

KAPİTALİZM DOĞASI GEREĞİ KUSURLU VE KRİZLERE GEBEDİR!



12 Köklü Değişim

İktisadi Krizlere İslâmi Çözümler

İKTİSADİ KRİZLERİN 
YEGÂNE ÇÖZÜMÜ 
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Mahmut Kar
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Dünya’da egemen olan kapita-
list iktisadi sistem, çözümünü 
bir türlü bulamadığı krizlere 

bizatihi kendisi sebep olmaktadır. Kapita-
lizmin kriz üreten bu doğası gereği bugü-
ne kadar dünyada birçok ekonomik kriz 
yaşandı. 1929 yılındaki Büyük Buhran, II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan 
1948 krizi, Amerika’nın karşılıksız dolar 
basmaya karar vermesi neticesinde orta-
ya çıkan 1974 krizi, 1994 Meksika krizi, 
1997 Güneydoğu Asya krizi, 1998 Rus-
ya krizi, 2001 Türkiye krizi, 2008 yılında 
Amerika’da ortaya çıkan Mortgage krizi 
ve Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu 
malî kriz bunların başında gelmektedir. 
Bu krizler kapitalist iktisadi sistemin de-
vamlı sorun üreten bir özelliğinin oldu-
ğunu ve çözüm üretmekten de mahrum 
bulunduğunu göstermektedir.

Türkiye ve genel olarak dünyanın bu 
tür krizlerle boğuşuyor olmasının başlıca 
sebepleri; bozuk fikirler üzerine kurulu 
iktisadi düşünceler ile hareket ediyor ol-
malarıdır. Yine iktisadi sistemi bilimsel bir 
metot ile incelenmeleri başka bir hatadır. 
Bu krizlerin yaşandığı ülkelerde hatta 
tüm dünyada uygulanan kâğıt para sis-
temi krizlerin diğer başlıca sebebidir. En 
başlıca sebep ise bu yaşanan krizlerden 
asgari düzeyde etkilenen ve hatta krizleri 
fırsata çeviren açgözlü devletler ve kapi-
talist şirketlerin varlığıdır. Çünkü devlet-
ler siyasi hegemonyalarını sürdürebilmek 
için ekonomiyi araç olarak kullanırlar. 
Ülkelerdeki hükumetleri belirleyen ve ik-
tidarda kalmalarını sağlayan büyük kapi-
talist şirketler ise kendi çıkarları için para 
ve ekonomiyi bir manivela olarak kullan-
makta ve krizleri kendi sömürgeleri için 
fırsata dönüştürmektedirler.

Ekonomik kriz, ekonominin temel 
yapı taşlarından biri olan mal kıtlığından, 
üretim düşüklüğünden, para rezervinin 
azlığından ve döviz fiyatlarında anormal 
dalgalanmalardan oluşur. Ekonomik krizi 
normalde olağan müdahalelerle düzeltil-
mesi mümkün olan basit parasal işlerdeki 
basit boşluklar olarak görmek doğru değil 
zira her iktisadi sistemde bu türden boş-
luklar normal olarak görülebilir. Çözüm 
de normal yollarla uygulamaya konula-
bilir. Ancak bugün devletler ve kapitalist 
büyük şirketler krizleri çözemiyorlar ya 
da çözmüyorlar. Daha da önemlisi kriz-
ler oluşmadan önlem almıyorlar. İslâm 
iktisat nizamı gibi sahih fikirler ve şer’î 
hükümler üzerine oturtulan bir ekono-
mi, bu tür basit boşluklar ve problemler 
karşısında seyirci kalmaz. Çünkü sahih bir 
iktisadi nizam, meydana gelme ihtimali 
olan bu tür sorunları başlangıçta çözer 
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ve riskleri bertaraf  eder. Kapitalizmde 
olduğu gibi krizlerden medet ummaya, 
krizleri fırsata çevirmeye çalışmaz!

Ekonomik krizler, devletlerin malî 
işlerini düzenleyememesinden kaynak-
lanmaktadır ki bu duruma etki eden üç 
faktör bulunmaktadır:

1-Para: Dünya altına dayalı para 
sisteminden önce altına karşılık gelen 
kâğıt para sistemine geçti, sonra karşılığı 
olmayan kâğıt para sistemini uygulamaya 
başladı ve karşılıksız kâğıt para basılmaya 
başlandı. En sonunda ise ABD tüm 
dünyayı kendi para birimine yani 
dolara bağımlı hale getirdi. Artık 
ülkelerin para rezervi altın ile değil 
dolar ile ölçülür olmaya başladı. 
Bu durum Amerika’ya ülkelerde 
parasal krizler çıkarmak için çok 
yönlü imkân sundu. 

2-Ödemeler Dengesi: Bu 
kavram ekonomide İhracat ve 
ithalat dengesi olarak bilinir. İhra-
cat yaparak gelir sağlanır, ithalat 
yaparak gider oluşturulur. Burada 
eğer ithal olarak aldığınız ihraç et-
tiğinizden fazla ise zarar var de-
mektir bu da kriz sebebi olarak 
görülür. Eğer ihraç ettiğiniz ithal 
olarak aldığınızdan fazla ise ülke-
ye daha fazla döviz girmiş, ülke 
dışına daha az döviz çıkmış de-
mektir bu da kâr olarak görülür.

3-Diğer Faktörler: Para 
sistemi ve ödemeler dengesi dı-
şında krizlere sebep olan bazı 
tali faktörler de vardır. Bunları; 
servetin yanlış dağıtılmasından 
kaynaklanan krizler, kapita-
list devletlerin veya şirketlerin 
açgözlü politikalarından kaynaklanan 
suni krizler ve faiz, finans sisteminden 
kaynaklanan krizler olarak sayabiliriz.

Ekonomik krizlerinin üç ana faktör-
den kaynaklandığını ve bunların vakıa-
larını izah ettik. Uygulanan kâğıt para 
sistemi, ödemeler dengesinin kolayca 
bozulması ve gerek servetin insanlar ara-
sında yanlış dağıtılması, gerek kapitalist 
devletlerin veya şirketlerin açgözlü poli-
tikaları, gerekse de faiz ve finans sistemi 
bu krizlerin başlıca sebepleridir, dedik. 

İktisadi sorunun ve krizlerin 
sahih çözümüne gelince: Bu çözüm 
İslâm iktisat sisteminden başka hiç bir 
ideolojik sistemde bulunmuyor. Kapita-
list ideolojinin iktisat sistemi içerisinde 
bu krizlerin bir çözümü yok. Bu kriz-
lerden kurtuluş çökmüş olan sosyalist 
ideolojinin ekonomik programları ya da 
modellerinde de yok. Bu çözüm sadece 
İslâm iktisat sisteminde var. İslâm, orta-
ya koymuş olduğu şer’î hükümler ile bu 
krizlerin ortaya çıkmasına sebep olan 
hususlara sahih çözümler getirmiştir.

İslâm’ın İktisadi Krizlere 
Yönelik Sahih Çözümü

Kâğıt Para Yerine Altın

Ülkelerin ekonomik krizlere sebep 
olan kâğıt paradaki ısrarlarının asıl sebebi 
Amerika’dır. Amerika, ekonomik ve siyasi 
açıdan egemenliğini kaybedeceği için 
tekrar altın sistemine dönmenin önündeki 
tek engeldir. Yoksa diğer devletler 
tekrardan altın sistemine dönmeyi tercih 
etmektedirler. Burada Amerika’yı kâğıt 

parada ısrarlı kılan şey kendi parası olan 
doların tüm dünyada ticarette kullanılan 
en etkili ve neredeyse tek dönüşüm aracı 
olmasıdır. Böylece ABD diğer devletler 
üzerinde egemenlik kurabiliyorken, 
ülkelerin kendi paralarının değerini 
dolar karşısında değersizleştiriyor. 

Altın para sistemine gelince: altın, 
ekonomide istikrarı sağlar ve bir devletin 
parasının diğer devletlerin parası üzerin-
de egemenlik kurmasına imkân vermez. 
Çünkü onun yani altının zati bir kıymeti 
vardır ve bu kıymet tüm dünyada geçer-

lidir. Tüm ülkelerin kendi altın re-
zervleri vardır ve bu o ülkeler için 
dünyanın her yerinde ayni kıymeti 
karşılamaktadır. Ayrıca altın para 
sisteminde devletler istedikleri 
gibi para miktarının hacmini de 
artıramazlar. Devletler zorunlu 
olarak altın stokuna bağlı kala-
cakları için her sıkıştıklarında para 
basamayacaklardır. Oysaki kâğıt 
para sisteminde böyle değildir. 
Çünkü kâğıdın belli bir stok sınır-
laması yoktur ve devletler çıkar-
ları doğrultusunda her istedikle-
rinde piyasaya para sürümü yap-
maktadırlar. Bu ise direkt olarak 
enflasyona ve para birimine olan 
güvenin azalmasına, paranın de-
ğersizleşmesine yol açmaktadır.

Altın para sisteminin sağlık-
lı bir şekilde işleyebilmesi altının 
değişim değerinin sabit olmasını 
garantilemek için altın ihracat ve 
ithalatının serbest bırakılmasına 
bağlıdır. Eğer kâğıt para kullanı-
lacaksa üzerinde yazılı değerin 

tamamının her an altına dönüştürüle-
bilmesi gerekmektedir. Masrafları karşı-
lanmak koşuluyla insanların ellerindeki 
altını eriterek ister külçe isterse sikke 
olarak değiştirebilme serbestliği sağ-
lanması gerekmektedir. Bu üç esas sağ-
lanmadığı zaman altın para sisteminin 
sağlıklı işleyebilmesinden bahsedilemez. 

İslâm iktisat nizamında Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in Medine’de kur-
duğu İslâm Devleti’nde de uyguladığı gibi 
para, altın ve gümüş olarak belirlenmiştir. 

Altın, ekonomide 
istikrarı sağlar ve bir 
devletin parasının 

diğer devletlerin parası 
üzerinde egemenlik 

kurmasına imkân vermez. 
Çünkü onun yani altının 
zati bir kıymeti vardır ve 
bu kıymet tüm dünyada 

geçerlidir.

İKTİSADİ KRİZLERİN YEGÂNE ÇÖZÜMÜ İSLÂM’DADIR!
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İktisadi Krizlere İslâmi Çözümler

İslâm, yalnızca altının veya altın ve gümü-
şün birlikte kullanıldığı altın para sistemini 
benimsemiştir. Altın para sistemine dö-
nebilmek için ise bu sisteme dönmek is-
teyen devletlerin kendi kendine yeterlilik 
siyasetini uygulayarak ithalatlarını azalt-
ması ve ithal etmek istediği malları da 
kendisinde var olan mallarla takas ede-
rek ithal etmesi gereklidir. Yani kendin-
de var olan bir malı ihraç ederken buna 
mukabil olarak ithalat yapmalı ve dış ti-
caretini altın ve gümüşe dayandırmalıdır.

Altın sistemine yönelik yapılan en 
büyük eleştiri, altının az bulunurluğudur. 
Oysaki gerçek böyle değildir. Bugün dün-
yadaki mevcut altın ve gümüş rezervleri, 
altının ve gümüşün para olarak kullanıl-
masına yetecek miktardadır. Bu sade-
ce sömürgeciliğini kâğıt para sistemine 
dayandıran emperyalist devletlerin öne 
sürdüğü bir mugalâtadır. Eğer para reel 
bir değerden yoksun olursa, devletlerin 
aralarında yaptıkları ticaret hakiki ma-
nada bir ticaretten daha çok sömürü ol-
maktadır. Örneğin, dünyanın en kıymetli 
mallarından sayılan petrolü satıp karşılı-
ğında devamlı olarak krizlere sebep olan 
ve kendi kâğıt para biriminiz karşılığında 
sürekli yükselen kâğıt (dolar) almak nasıl 
olur da ticaret olarak kabul edilebilir? 
Petrol vb. gibi kıymetli madenlerin ancak 
hak ettiği şekilde başka bir kıymet ile 
satılması gerekmektedir ki bu kıymet 
altındır. İslâm beldelerindeki devletler 
böyle bir ticaret yapsalar, Müslümanların 
para olarak kullanacakları altın arzında 
hiçbir sorunları olmayacaktır.

Altın para sisteminin uygulanması, 
ekonomilerin istikrara kavuşmasını da 
sağlayacaktır. Böylece paradan kaynakla-
nan ekonomik krizler ortadan kalkacak 
ve Amerika’nın diğer devletler üzerin-
deki para egemenliği son bulacaktır. İşte 
dünyayı krizlere boğan para kaynaklı so-
runların sahih çözümü budur.

Ödemeler Dengesi

Devletlerin gelirlerinin giderlerini 
karşılamadığı yani ödemeler dengesinin 
tutturulamayarak açık verdiği zaman-
larda da ekonomik krizler olur. Günü-

müzde sıkça rastlanan bu tür durumlar-
da devletler, açığı kapatmak adına bazı 
önlemler almaktadırlar. Genel olarak 
devletler bu dengeyi sağlamak için sıcak 
para girişini sağlamak adına faizleri yük-
seltirler; ithalatı azaltmak adına gümrük 
vergileri gibi vergileri yükseltirler; ihraca-
tı artırmak için teşvik paketleri çıkarırlar 
ve ihracata ilişkin vergileri düşürürler; 
ithal mala bağımlılığı azaltmak için yer-
li üretimini teşvik ederler. Yine bunun 
yanında halktan alınan vergileri yüksel-
tirler, enflasyona sebep olacağı bilinse 
de karşılıksız olarak para basarlar, ulus-
lararası kuruluşlar ya da devletlerden 
kredi alarak borçlanırlar. Ancak alınan 
bu önlemler çoğu zaman bırakın den-
geyi sağlamayı, dengeyi daha da bozar; 
açığın daha da büyümesine sebep olur.

İslâm’ın iktisat nizamı uygulandığı 
zaman ödemeler dengesi güçlü bir 
istikrara kavuşacaktır. Çünkü İslâm’ın 
belirlemiş olduğu hükümler, devletin 
gelir-gider denkleminin oluşmasını ve 
bozulmamasını sağlamaktadır. Kapitalist 
sistemlerde ödemeler dengesinin 
bozulmasının ana sebebi, giderlerin ge-
lirlerden daha fazla olması ve oluşan bu 
açığı kapatmak için alınan faizli krediler-
dir. Bu nedenle İslâm, öncelikle giderlerin 
gelirlere göre ayarlanmasını sağlamakta-
dır. Devlet para olmadığı zamanlarda, 
sadece zenginlerden vergi alarak bu tür 
muayyen işleri gerçekleştirir. İslâm, ge-
lirlerin artması, ülkenin kendi kendine 
yetebilme kabiliyetine kavuşması ve itha-

latın azaltılması için önemli sektörlerde 
zorunlu siyasetler belirlemektedir. Böy-
lece ekonomide istikrar sağlanacak ve 
ödemeler dengesi açık vermeyecektir.

Kapitalizmde kâğıt para sistemi ve 
ödemeler dengesinden kaynaklı krizle-
ri İslâm’ın nasıl çözdüğünü söyledikten 
sonra krize sebep olan diğer tali faktör-
leri ele alalım.

Servetin Yanlış Dağılımı

İslâm’ın iktisada bakışı günümüzdeki 
gibi sadece matematiksel dengeyi 
sağlamak ve hedeflenen rakamlara 
ulaşmaktan ibaret değildir. Bazen kişi 
başına düşen milli gelir yüksek olsa, bazen 
de ödemeler dengesi eşit olsa veya artı 
verse de “sorun çözülmüştür” denilemez. 
Çünkü esas mesele iktisadi refahın top-
lumun tamamını kapsaması ve servetin 
doğru bir şekilde dağıtılmasıdır. Kapitalist 
bir devlette sömürü, önce kendi içinde 
başlar ve daha sonra başka halklara ula-
şır. İnsanlar çalışarak üretimi artırırsa da, 
servetin büyük bir kısmı azınlık olan ve 
kendilerine “burjuva” denilen elit kesime 
gitmektedir. Bu nedenle işsizlik ve aka-
binde ortaya çıkan fakirlik, kapitalizmde 
yaygın olarak görülen temel sorunlardan-
dır. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkele-
rinde bile sokaklarda yaşayan yüz binler-
ce evsiz ve açlık sınırının altında yaşayan 
milyonlarca insan bulunmaktadır. Ancak 
kapitalizm buna “kendilerinin sorunudur” 
gözüyle baktığı için, ihtiyaç sahibi olan 
bu insanlarla ilgilenmemektedir. İslâm 
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ise bu sorunu işsizlere çalışma fırsatları 
oluşturarak çözüme kavuşturur. Ayrıca 
devlet, tüm bireylerin temel ihtiyaçlarını 
(yiyecek, giyecek, barınma, güvenlik, 
eğitim ve sağlık) karşılamayı garanti eder. 
Çalışabilecek güçte olan erkelere, temel 
ihtiyaçlarını sağlayabilmeleri için çalışma-
yı farz kılar. Zekât mekanizması ile fakir-
leri, yoksulları ve miskinleri de gözetir. 
Vergiyi ihtiyaç hâsıl olduğu zaman sadece 
zenginlerden alır. 

İslâm, servetin doğru bir 
şekilde dağılımı için serveti 
oluşturan malların yalnızca 
zenginler arasında dolaşmasını 
yasaklamıştır. Allah Subhanehu ve 
Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

كَْي ل� يَكُوَن ُدوَلًة بَْيَن ال�أْغِنيَاِء ِمْنكُْم

“… O mallar, içinizden yalnız 
zenginler arasında dolaşan bir ser-
vet (ve güç) hâline gelmesin…”1

Açgözlü Şirketlerin Krizlerden 
Beslenmeleri

Bazı şirketlerin bütçeleri devlet büt-
çelerinden daha büyüktür. Böyle olunca 
da sermaye sahipleri, devlet üzerinde 
doğrudan etkili olmakta ve özellikle si-
yasileri istedikleri gibi yönlendirebilmek-
tedir. On binlerce işçi çalıştıran, medya 
kuruluşlarına sahip olan ve finans sektö-
rüne hâkim olan bu şirketlerin talepleri, 
hükümetler tarafından geri çevrilemeye-
cek düzeydedir. Devasa güce sahip olan 
bu şirketler silah satmak için savaş dahi 
çıkarabilmektedirler. Çünkü bu şirketle-
rin arkasında sömürgeci devletler var-
dır. Bu şirketler daha çok kazanmak için 
özellikle her türlü manipülasyona açık 
olan kâğıt para standardı ve borsa siste-
minden ziyadesiyle faydalanmaktadırlar.

Kapitalistlerin aç gözlülüğüne yöne-
lik bir çözüm olmasa da onların kolayca 
manipülasyon yaptıkları alanları ortadan 
kaldırmak mümkündür. İslâm, sermaye 
hâkimiyetini sağlayan çok ortaklı olan 
anonim şirketlerin kurulmasına müsaade 
etmediği gibi, hisse senedi arzı ile bu his-
se senetlerinin alınıp satıldığı borsa siste-
mine de izin vermez.

Faiz ve Küresel Finans Sistemi-
nin Krizi 

Bir ekonominin önündeki en bü-
yük engel, çalışmadan ve üretmeden 
kolayca para kazanılmasına sebep olan 
faizdir. Ülkeler ekonomik krizleri üre-
tim düşüklüğü, mal kıtlığı vb. şeylere 
dayandırmaktalar ama esasen krizin ne-
denlerini kendileri ekonomik politikaları 
ile oluşturmaktadırlar. Zira iş yapmak 
ve parasını değerlendirmek isteyenleri 
tarım, sanayi vb. diğer sektörlerde faa-
liyet göstermeye, böylece de istihdam 
olanaklarını genişletmeye ve üretime 
katkıda bulunmaya değil bankalara 
yönlendirmektedirler. Faiz gelirlerini 
teşvik etmektedirler. Bu da helal ve 
haram ölçüsünü unutmuş insanlar için zor 
ve meşakkatli olmayan bir kazanç kapısı 
olmuş oluyor. Dolayısıyla faiz merkezli 
çalışan bankacılık ve finans sistemi, 
habis bir ur gibi gittikçe büyümekte ve 
ekonomiyi ele geçirmektedir. Oysaki 
üretmeyen bir ekonomi zayıf, kırılgan ve 
bağımlı olmaya mahkûmdur. 

Bankaların geçmiş yıllarda elde et-
tikleri kârlara baktığımızda çok ciddi 
rakamlarla karşılaşıyoruz. Türkiye’deki 
bankaların 2014 yılı net kârı 24,5 milyar 
liraydı. Bu, 2015’te 26 milyar TL’ye ulaş-
tı. 2016’daki kârı 37,5 milyar TL olarak 
belirlendi. Bankaların 2017’deki toplam 
kârı 49,1 milyar TL iken Türkiye’de eko-
nomik krizin etkilerinin en fazla görüldü-
ğü 2018 yılında bu kâr tam 50,7 milyar 
Liraya ulaştı. Bankaların bu kazancı sa-
dece faizden elde ettiklerini düşündüğü-
müzde durumun ne kadar vahim olduğu 
gözler önüne serilmektedir. Bu değerle-
re rağmen bugün Cumhurbaşkanı’ndan 
ekonomi bakanlarına hepsi, krize çözüm 
olarak bankaların malî durumlarının güç-
lendirilmesini öneriyorlar. 

İslâm’ın hem devlete hem de halka 
büyük bir yük getiren faizi yasaklamış 
olmasındaki hikmet açıktır. Allah Azze ve 
Celle şöyle buyurmaktadır:

بَا َم الرِّ َواأََحلَّ اللَُّه اْلبَْيَع َوَحرَّ

“Allah alış-verişi helal, ribâyı 
(faizi) haram kılmıştır.”2

Faizin olduğu yerde bereket olmaz. 
Faizin olduğu yerde çalışma olmaz, alın 
teri olmaz! İslâm iktisat nizamında faizin 
yeri yoktur. Bu sebeple para, piyasada 
sadece alım-satım için dolaşan bir araçtır. 

Özetle: özelde Türkiye, genelde 
tüm dünyayı bu ekonomik krizlerden 
kurtaracak tek sistem, İslâm’ın iktisadi 
nizamıdır. Bu nizam, insanları tüm bu 
ekonomik felaketlerden kurtaracak, fai-
zin kamu ve özel kurumlardaki tüm te-
zahürlerini haram kılacak, paranın insan-
lar arasındaki küçük bir zümrenin elinde 
toplanmasını ve tekelleşmenin önlenme-
sini sağlayacak, adil bir nizamdır. Bu ni-
zam, ümmetin servetini heba olmaktan, 
hortumlanmaktan ve sömürülmekten 
kurtaracak hem kamu hem de özel mül-
kiyeti, her türlü talandan muhafaza ede-
cek sahih bir nizamdır. Bu nizam, geçim 
mücadelesinde insanların eza ve cefaya 
maruz kalmasını engelleyecek, dolayısıyla 
da mal ve hizmetler üzerindeki her türlü 
ihtikârı ve spekülasyonları yasaklayacak 
olan yegâne nizamdır. 

Bu nizam, ekonomik hususlarda in-
sanların işlerini adaletle gözetecek, vergi-
yi gerektiği zaman yalnızca zenginlerden 
alacak, piyasalarda tekelleşmeye hiçbir 
mecal bırakmayacak ve piyasadaki arz ve 
talep meselesinin dışındaki fahiş pahalılığı 
önleyecek bir nizamdır. Bu nizam, fertle-
rin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını ga-
ranti edecek, insanların ekonomik stan-
dartlarının yükselmesi ve lüks ihtiyaçları-
nın karşılanması için gayretle çalışacak bir 
nizamdır.

Günümüzde İslâm’ın iktisada ilişkin 
belirlediği şer’î hükümlerin yani İslâm 
iktisat nizamının uygulanmasının önün-
de hiçbir engel yoktur. Ancak kapitalizm 
ve Batılı düşünce, hayatımızda o kadar 
çok yer edinmiştir ki bugün bu sahih 
çözümlerin uygulanabilirliğinin kalmadığı 
düşünülmektedir. Bu düşünce hem İslâmi 
açıdan tehlikeli hem de vakıa açısından 
doğru değildir.

1  Haşr Suresi 7
2  Bakara Suresi 275

İKTİSADİ KRİZLERİN YEGÂNE ÇÖZÜMÜ İSLÂM’DADIR!
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İktisadi krizler kapitalizm açısından 
yeni bir şey değildir. Nitekim ABD 
ve Avrupa geçen yüzyıl içerisin-

de defaten durgunluk ve krizler geçirdi. 
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 bu başarı hikayesi-

nin üzerinden sadece bir yüzyıl geçme-
sinin ardından, kapitalizm dünyanın has-
ta adamı hâline gelirken İslâm ise şimdi 
sağlıklı adam olarak tüm görkemiyle tarih 
sahnesine yeniden dönüyor.

Financial Times Gazetesi “Kapitaliz-
min Geleceği” başlıklı makaleler serisi 
yayınlamıştı. Bu makalelerde siyasiler, ik-
tisatçılar ve felsefeciler 2009 yılında dün-
yayı sarsan ekonomik durgunluğu tarihin 
dönüşüm noktası olarak gördüklerini 
ifade ettiler ve bu boğucu krizden çıkış 
olabilecek kapitalist sistemde değişiklik 
ve formüller önermeye çalıştılar. Financi-
al Times’ın en popüler yorumcularından 
Martin Harry Wolf  şunları yazdı:

“Bu krizin, iktisat sözcüğüne, insan-
ların onu duymaktan nefret edecekleri 
ölçüde zarar verdiğini ve dünyaya acı 
bir miras bırakacağını düşünüyorum.” 
Polonya Eski Başbakan Yardımcısı ve 
aynı zamanda ekonomi profesörü Les-
zek Balcerowicz ise yaşanan mali krizin 
kapitalist sistemin temelinde var olan 
zayıflığa işaret ettiğini düşünmektedir. 
“Para piyasalarının çöküşü, şimdilerde 
kapitalizmin en tehlikeli düşmanının içer-
den olduğuna işaret ediyor.” demekte-
dir. İşte bu gedikler, kapitalizmin özün-
de var olan genlerinde kalıtsal olarak 
taşımakta olduğu ve onu nihai bir çö-
küşe götürecek olan gediklerdir. 
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 Küresel mali kriz, 247 trilyon dola-
ra ulaşan küresel borç stoku neticesin-
de bugüne kadar görülmemiş boyutlara 
ulaşmıştır. Bu rakam dünya üretim ka-
pasitesinin üç katıdır. İşte bu bir patlama 
sinyalidir. Mali krizler kapitalizm krizini ve 
bir iktisat sistemi olarak kapitalizmin ge-
leceğini konu edinen sayısız araştırmayı 
tetikledi. İşte bu yönelimler daha 
önceki krizlere göre bu son kriz 
arasındaki farklılığı açık bir şekil-
de ortaya koymaktadır. Zira daha 
önce yaşanan krizler, boyutlarının 
tahlil edilerek, yol açtığı zararlar 
tespit edilerek nihayetinde bir-
likte yaşanabilir bir problematik 
olarak görülüyordu. Ancak bu 
defa kriz bütünüyle kapitalist ikti-
sat sisteminin geleceğine dair bir 
problematik olarak görülmekte-
dir. Bu nedenle iktisatçı, siyasetçi 
ve düşünürlerin bu krizi daha bü-
yük; ahlak, değerler ve ideolojik 
ölçekli bir kriz olarak görmeleri 
ve kapitalizmin iflas ettiğini ilan 
ederek taziyelerini bildirmeleri 
hiç de şaşılacak bir durum değil-
dir. Nitekim ABD’nin dünyanın 
liderliğini sürdürmek için zorunlu 
olan ahlaki pusulasını kaybettiği-
ne dikkat çeken Brzezinski şöyle 
demişti: “Artık Amerikan’ın ahlaki 
pozisyonu çirkinleşmiştir.” Jimmy 
Carter “Tehlike Altındaki Değerleri-
miz: Amerika’nın Ahlaki Krizi” adlı 
kitabında ABD’de derinleşen ahla-
ki krizi şu sözleriyle özetler: “Bizim temel 
ahlaki değerlerimizde, kamusal söylemleri-
mizde ve siyaset felsefemizde yer almakta 
olan dönüşümler kapsamlı ve derindir.”

Inner Projection Dergisi “Mali Çöküş 
Mali Değil Ahlaki Bir Krizdir” başlıklı bir 
makale yayınladı. Bu makalede şunlar 
söyleniyor: “Tartışmasız biçimde iktisadi 
açıdan çok zor zamanlar geçirdik. Ancak 
biz sadece manevi açıdan büyük bir çöküş 
yaşamadık. Aksine bu çöküş daha derindir.”

Kapitalizmin Çöküşünün Ger-
çek Sebepleri

Kapitalist ülkelerde görülen mali kriz-
lerin sebebi bu sistemin yanlış kuram ve 
bozuk teoriler üzerine kurulu olmasıdır. 

Böyle bir sistemin sonunda onu yıkılışa 
götürünceye kadar peş peşe krizler üret-
mesi kaçınılmazdır. Adam Smith ve Da-
vid Ricardo tarafından geliştirilen temel 
teori ve kuramlarından bağımsız düşü-
nülemeyecek olan bu esaslı yanlışlar ve 
gedikler “göreli kıtlık”, “ürünlerin değeri” 
ve “fiyat mekanizması” teorileridir.

Göreli Kıtlık

Kapitalizm mal ve hizmetlerin insan 
ihtiyaçlarına oranla sınırlı olduğuna, in-
sanın ihtiyaçlarının ise sınırlı olmadığı ve 
sürekli olarak artış gösterdiğine inanır. 
Üretilen mal ve hizmetlerin hacmi ne ka-
dar büyük olursa olsun bunların, ihtiyaç-
ların tümünü karşılaması mümkün değil-
dir. Diğer bir ifadeyle ürünler her zaman 
ihtiyaçlara göre daha az kalacaktır. Bu da 
fakirliği kaçınılmaz hâle getirmektedir.

Kapitalist sistemin bu probleme ilişkin 
çözümü, mal ve hizmetlerde meydana 
gelen göreli kıtlık açığını üretim kapasi-
telerini en üst seviyeye çıkartarak milli 
gelirin artırılmasıdır. Bu, ürünlerin göreli 
kıtlığı teorisinin doğal sonucudur. 

Bu teori pratik vakıa ve insan tabiatıy-
la çelişen hatalı bir teoridir. Karşılanması 
gereken ihtiyaçlar, sınır tanımayan lüks 
ihtiyaçlar değil (beslenme, barınma, sağ-
lık ve giyinme) temel ihtiyaçlardır. Prob-
lemin sebebi de mal ve hizmetlerin kıtlı-
ğı veya az bulunurluğu değil dağıtımının 
kötü yönetilmesidir. Dolayısıyla iktisadi 

problemin; her bir ferdin temel 
ihtiyaçlarını karşılamayı mümkün 
kılacak bir yöntemle mal ve hiz-
metlerin dağıtımına odaklanması 
gerekir. Rasul SallAllhu Aleyhi ve 
Sellem sahih bir rivayette şöyle bu-
yurmuştur:

َمْن اأَصبََح ِمْنكُْم اآِمناً ِفي ِسرِبِه، ُمعافًى في َجَسِدِه، 

نيا ِعنَدهُ قوُت يَوِمِه، فَكَاأَنَّما حيَزت َلُه الدُّ

“Sizden kim güven içinde, 
bedeni sağlıklı ve günlük yiyece-
ği de yanında olarak güne baş-
larsa sanki dünya nimetlerinin 
tümü ona verilmiş gibi olur.”1

İdrak edilmesi gereken ger-
çek şudur ki herhangi bir ülkede 
mevcut ürünler o toplumda tüm 
fertlerin ihtiyaçlarını doyurmaya 
kâfidir. Kaliforniya Gıda ve Kalkın-
ma Politikaları Enstitüsü Direktörü 
ve “Dünya Açlığı: On İki Efsane” adlı 
eserin yazarları arasında olan Peter 
Rosset, kıtlık mitini keşfediyor ve 
dünya gıda kaynaklarının kıt değil 

aksine bol olduğunu ve hatta fazla gıda 
üretimi olan ülkelerde bile milyonların 
açlık çektiğini ortaya koyuyor.2 Sonuç 
olarak Rosset, dünyadaki açlığın gıda 
üretimini artırarak çözülebileceğini iddia 
etmenin temelsiz bir efsane olduğu so-
nucuna varıyor. 

Ürünlerin Değeri

Kapitalizmin değerin göreli olduğuna 
dair tanımı da kapitalist iktisat siyasetinin 
öze dair hatalarından birisidir. Bu düşün-
ce ekonominin reel olandan veya olması 
gerekenden kat kat daha fazla büyütüle-
bileceği düşüncesine yani sanal (reel ol-
mayan) bir ekonominin icat edilmesine 
neden olmuştur.

Kapitalist ülkelerde 
görülen mali krizlerin 

sebebi bu sistemin 
yanlış kuram ve bozuk 
teoriler üzerine kurulu 

olmasıdır. Böyle bir 
sistemin sonunda onu 
yıkılışa götürünceye 

kadar peş peşe krizler 
üretmesi kaçınılmazdır.

İKTİSADİ VE MALİ KRİZLER
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Fiyat Mekanizması

Fiyat (bir ürünün parasal değişim de-
ğeri) kapitalistlerin “fiyat mekanizması” 
dediği bir yolla üretim, tüketim, ürün ve 
hizmetlerin dağıtımı sürecinde önemli 
bir rol oynar. Fiyat mekanizması ürünler 
ve bunların tüketimi arasındaki dengeyi 
sağlayan bir araçtır. Kapitalistler insanı 
üretme yönünde herhangi bir çaba 
ve eğilime iten motivasyonun mu-
hakkak maddi bir karşılık olduğunu 
düşünürler.

Fiyat mekanizması serveti tabii 
şekilde dağıtma yerine kapitalizmin 
benimsendiği ve uygulandığı bütün 
ülkelerde servetin dağılımında den-
gesizlikler meydana getirmiştir. Mal 
ve hizmetleri üretenler bu mekaniz-
mayı, diledikleri ürünlerin fiyatlarını 
sınırlandırıp dilediklerinin fiyatla-
rını artırarak tüketiciler üzerinde 
kurmuş oldukları hegemonyalarını 
daha da genişlettikleri bir mekaniz-
ma olarak kullanmaktadırlar. Bu ise 
petrol, otomotiv ve ağır sanayi ala-
nını kontrolüne almış şirketler gibi 
servetin toplum içinde bir azınlığın 
elinde birikmesine neden olmakta-
dır. Örneğin ABD vatandaşlarının 
%5’i milli gelir toplamının %50’sini 
elinde bulundurmaktadır. %20’lik 
bir dilim servetin %80’ini kontrol 
etmektedir.

Kapitalizmin Özel Mülkiyet Te-
orisi

Kapitalizm, özel sektör tarafından sa-
hip olunan tüm mülkiyetler dahil olmak 
üzere bireysel hakların tanınmasına da-
yalı bir sistemdir. Bireysel mülk edinme 
özgürlüğü kilise ile devletin ayrılması il-
kesinden ve bunun gereği olan insanın 
temel özgürlüklerinin geliştirilmesine 
dayanmaktadır. “Kaynak” kitabının yaza-
rı Ayn Rand3 özel mülkiyet ve kilise ile 
devletin ayrılması arasındaki bu ilişkiyi 
şöyle anlatır: “Kapitalizm derken, tam, 
saf, kontrolsüz, düzenlemeye tâbi olma-
yan Laissez-faire kapitalizmini; devlet ve 
ekonominin kilise ile devletin ayrılmasıyla 
aynı nedenlere bağlı olarak ve aynı şekilde 

ayrılmış olan kapitalizmi kastediyorum.”4 
Özel mülkiyetle ilgili sorunlar birçok dü-
şünürün de dikkat çektiği üzere bizatihi 
özel mülk edinmekten kaynaklanmıyor. 
Aksine özel mülkiyeti mülk edinmenin 
tek yolu olarak kabul etmekten, devlet 
ve kamu mülkiyetini itibara almamaktan 
kaynaklanıyor.

Sanal Ekonomi

Sanal ekonomi mal ve hizmetlerin 
göreli kıtlığı, faiz, borsa sistemi başta ol-
mak üzere birçok etkenden kaynaklan-
maktadır. Dünyada sanal ekonomi reel 
ekonomiden 50 kat daha fazla bir hac-
me ulaşmıştır. Bu ise gelecekte büyük bir 
tehlikenin sinyalidir.

İslâmi İktisat Perspektifinden 
Sorun ve Çözüm

Toplumdaki her bir ferdin temel ih-
tiyaçlarını karşılamayı garantileme, lüks 
ihtiyaçlarını karşılamanın ise imkânlarını 
temin etme esasına dayanır. Rasul SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem güven içinde, bedeni 
sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olan 

kimseyi dünya nimetlerinin tümü kendi-
sine verilmiş kimse olarak tarif  etmiştir. 
Kur’an-ı Kerim sürekli olarak fakir, mis-
kin, yetim, esir ve azat edilmek için mala 
ihtiyaç duyan köleden bahsetmektedir. 
İslâm iktisat sisteminin karşı karşıya kal-
dığı sorunlar bunlardı. İslâm bunları külli 
olarak çözüme kavuşturmuş; fakirlik so-
rununu çözerken toplumu da zenginleş-

tirmiştir. Kapitalist sistem ise top-
lumu zenginleştirmiş ise de fertleri 
fakirleşmekten koruma garantisi 
sunamamıştır. Kapitalist toplumlar-
da toplumda servet sahipleri veya 
servetler arttıkça halk fakirleşmiş, 
fakirlik de o oranda artmıştır.

Mülkiyetler Arasında Ay-
rım Yapmak

 İslâm mülkiyeti üç farklı kate-
goride değerlendirmiştir: Ferdî, 
kamu ve devlet mülkiyeti. Ferdî 
mülkiyet, ferdin kişisel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesini sağlar. Şayet fert 
kişisel ihtiyaçlarını karşılamaktan 
aciz kalırsa kamu ve devlet kaynak-
ları bu acziyeti gidermek için dev-
reye girer. Kamu mülkiyeti eğitim, 
sağlık cihad vb. insanların müşte-
rek oldukları ihtiyaçları karşılamak 
için kullanılır. Devlet mülkiyeti ise 
devlet çalışanları, görevlileri ve bü-
rokratlarının giderleri için kullanılır. 
Devletin, ihtiyaçlarını karşılamak 

için fertlere vergi yükleme hakkı yoktur. 
Fertler de kamuya ait olan mülkleri kişi-
sel mülk edinemezler. Devlet de kendi 
mülkiyeti altına alacak şekilde insanların 
mülklerini kamulaştıramaz.

İslâm’ın “Değer” Anlayışı

İslâm ürünlere bir kıymet vermiştir. 
Ancak bu göreli değil hakiki bir değerdir. 
Hangi hâl ve şartlarda olursa olsun kıy-
metin değişmesi caiz değildir. İslâm’ın bu 
kıymet anlayışı sanal ve farazi bir iktisadın 
gelişimine asla müsaade etmez. İslâm’da 
gerçekte sahip olmadıkları mallar ve ser-
maye ile senetler üzerinden şirketlere 
ticaret yapma hakkını veren hisse sistemi 
de yoktur. Ayrıca İslâm parayla değeri 

Fiyat mekanizması 
serveti tabii 

şekilde dağıtma 
yerine kapitalizmin 

benimsendiği 
ve uygulandığı 

bütün ülkelerde 
servetin dağılımında 

dengesizlikler 
meydana getirmiştir.
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verilemeyecek ruhi ve manevi kıymet 
anlayışını da getirmiştir. Sadakanın bir 
kıymeti vardır. Zekâtın bir kıymeti vardır. 
Haccın ve cihadın bir kıymeti vardır, vb.

Mal ve Ürünlerin Bulunurluğu

Keza İslâm yeryüzünde malların kıt 
değil aksine bol olduğunu ileri sürmek-
tedir. Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle bu-
yurmaktadır:

َوتَْستَْخِرُجوْا  َطِريّاً  َلْحماً  ِمْنُه  كُلُوْا  ِلتَاأْ اْلبَْحَر  َر  الَِّذي َسخَّ َوُهَو 

فَْضِلِه  ِمن  َوِلتَْبتَُغوْا  ِفيِه  َمَواِخَر  اْلُفْلَك  َوتََرى  تَْلبَُسونََها  ِحْليًَة  ِمْنُه 

َوَلَعلَّكُْم تَْشكُُروَن”

“O, taze et yemeniz ve takına-
cağınız süs eşyası çıkarmanız için 
denizi sizin hizmetinize verendir. 
Gemilerin orada suyu yara yara 
gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) 
O’nun lütfundan nasip aramanız 
ve şükretmeniz içindir.”5

Kenz Yasağı

Malın kenzi, serveti toplamak, mal ve 
hizmetlerin üretim döngüsüne dahil et-
meden onu bir yerde saklamaktır. İslâm 
ise İslâm Devleti’nde tedavülde bulunan 
başlıca para niteliğini taşıyan altın ve gü-
müşün ve servetin biriktirilmesini kesin 
bir şekilde haram kılmıştır. Üretim te-
kerleğinin dönmesini sağlamak için altın 
ve gümüşün biriktirmenin haram olması 
İslâm iktisadının temel ilkesidir. Herhan-
gi bir kimsenin yanında büyük bir servet 
birikimi olduğu zaman onu bankalardaki 
emanet kasalarına veya şirket hisselerine 
veya herhangi bir hesapta saklar. Bu pa-
rayı; gayrimenkul satın alma, ticari işlem-
ler yapma veya ciddiye alınacak maddi 
değere sahip herhangi bir projede kul-
lanmaması hâlinde bu biriktirme işlemi 
genel ekonomi için büyük çaplı zarara 
neden olur. Çünkü üretimin ve üretim 
döngüsünün doğal hacmiyle devam et-
mesi mümkün olmaz. Bu sebeple İslâm 
kenzi haram kılarak bu sorunu kökten 
çözmüştür. 2008 yılından bu yana kapita-
list dünyanın karşı karşıya kalmış olduğu 
ekonomik krizlerin sebeplerinden bir ta-
nesi de servetin biriktirilmesidir.

Altın ve Gümüşe Dayalı Para 
Sistemi

İktisadi hayatın istikrar kazanması için 
İslâm’da para sistemi sağlam temeller 
üzerine kurulmuştur. Onu iktisadi ko-
şulların dalgalandırmasına bırakmamıştır. 
Aksine parasal işlemler altın ve gümüşle 
olmak zorundadır. Altın sisteminin kulla-
nılmıyor olması sebebiyle bütün dünya, 
kâğıt paranın yaşadığı dalgalanmaların acı 
sonuçlarından mustarip olmuştur. Bunun 
en son örneği çok acı bir şekilde Türki-
ye’de görülmüştür.

Altını esas alan para sistemiyle altını 
esas almayan para sistemi arasında piya-
salar, insanların birikimi ve alım güçleri, 
borç alışverişleri, sermayenin ve ticaretin 
geliştirilmesi, ekonomik hayatın sağlıklı 
bir yapıya kavuşturulması ve iktisadi kal-
kınmanın sağlanması ve nihayet günümüz 
para sisteminin gölgesinde ekonomik 
hayatı vuran kasırgalar gibi birçok me-
sele üzerindeki etkileri açısından büyük 
farklılık var. Bu farklılık dünyada geçerli 
olması gereken para sisteminin altın para 
sistemi olmasını zorunlu hâle getiriyor. 
Altın ve gümüşe dayalı para sistemi; tek 
başına bütün dünyanın özellikle de dolar 
gibi kâğıt parayı ekonomik ve mali sö-
mürge araçlarından birisi hâline getirerek 
ekonomik hayatı sürekli değişken ve bir 
türlü istikrar bulamayan bir hâle getiren 
kapitalistlerin sömürgeci yöntemlerin-
den son derece usanmış günümüz dün-
yasının İslâm’ın iktisat siyasetine ve mali 
sistemine güvenini kazanmaya kefil olabi-
lecek bir sistemdir.

Çözüm İçin Öneri

İslâm’ın sistemlerinden herhangi biri-
sini diğerlerinden bağımsız uygulanama-
yacağını idrak etmemiz gerekiyor. İktisat 
sistemi, yönetim ve ictimai sistem ile bir-
likte ve İslâm’ın değerler sistemi ile yoğ-
rulmuş bir toplumda fertlerin takvası ve 
yöneticinin adaleti ile bir bütünlük içeri-
sinde sonuçlarını verebilir. Bütün bunlar 
nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet sis-
teminde disipline edilmiş ve planlanmıştır.

يتَاِء ِذي اْلُقْربَٰى َويَْنَهٰى َعِن  ْحَساِن َواإِ ُمُر ِباْلَعْدِل َوالْ�إِ نَّ اللََّه يَاأْ اإِ
اْلَفْحَشاِء َواْلُمنكَِر َواْلبَْغِي ۚ يَِعُظكُْم َلَعلَّكُْم تََذكَُّروَن

“Muhakkak ki Allah adaleti, ih-
sanı, akrabaya karşı cömert olma-
yı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü 
ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, 
aklınızı başınıza alasınız diye size 
böyle öğüt veriyor.”6

ْمُس َواْلَقَمُر  نَْساَن َعلََّمُه اْلبَيَاَن الشَّ ْحَمُن َعلََّم اْلُقْراآَن َخلََق الْ�إِ الرَّ
َماَء َرفََعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن  َجُر يَْسُجَداِن َوالسَّ ِبُحْسبَاٍن َوالنَّْجُم َوالشَّ
اأَلَّ� تَْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن َواأَِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َولَ� تُْخِسُروا اْلِميَزاَن

“O Kur’an’ı Rahman öğretti. 
İnsanı O yarattı. Ona anlama ve 
anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir 
hesaba bağlı (olarak hareket eder-
ler).  Yıldızlar da ağaçlar da secde 
ederler. Göğü O yükseltti, denge 
ve ölçüyü O koydu ki dengeden 
sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tu-
tasınız ve eksik tartmayasınız.”7

İKTİSADİ VE MALİ KRİZLER
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Bu makalede laik-kapitalist ulus 
devletlerin mal ve hizmet pay-
laşımları sonucu ortaya çıkan 

gelir dağılımının yarattığı adaletsizlik ve 
yoksulluğun çözüm yolu olarak gösteri-
len sosyal adalet konusuna değineceğiz. 
Binaenaleyh laik-kapitalist ulus devlet-
lerinin Fransız İhtilâli sürecinde [1789-1799] 
“Mülk mutlak manada insana aittir!” fikri 
ile sunulan “müreffeh yaşam” hedefinde 
gelinen noktaya bakıldığında, rakamların 
hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir! 
Dünyanın en zengin sekiz insanının ser-

veti, bugünün dünyasında 3 milyar 600 
bin insanın servetine eşit düzeydedir. 
Yine dünyanın en büyük 10 şirketinin ge-
lirinin 180 ülkenin gelirinden daha büyük 
olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Sosyal 
adalet teorisyenlerinin ortaya attıkları te-
orileri ile dünyada açlık sınırında yaşayan 
820 milyon insanı kurtarmalarını bekle-
mekteyiz. Sosyal adalet teorisyenlerinin 
gerçeklere ulaşmayı engelleyen mugala-
tacı-yanıltmacı düşünceleri ile gayri insa-
ni durumlar ve adaletsizliğe çözüm yolu 
bulmaya çalışmaktayız. Acı olan başka bir 

gerçek ise İslâm coğrafyası bu adaletsiz-
liğin merkezinde yer almaktadır. Müslü-
manların âlimleri, kanaat önderleri, siya-
sileri de diğer konularda olduğu gibi bu 
konuda da Batılı düşünürleri referans alıp 
mevcut soruna çözüm yolları bulmak için 
gayret ve enerjilerini harcamaktadırlar. 
Hâlbuki İslâm’ın servetlerin dağıtımı, ko-
runması ve çoğaltılması konularına sun-
muş olduğu fikirler mevcut sorunu köklü 
şekilde çözmeye kadirdir.  Makalenin ikin-
ci kısmında ise Allah’ın yardımını umarak; 
İslâm ümmetinin kalkınmasını sağlayacak 
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fikir ve çözümlerin başka ideolojilerle 
değil, iman etmiş oldukları İslâm akidesi 
ve ondan fışkıran hayat nizamında oldu-
ğunu hatırlatmaya gayret sarf  edeceğiz. 

وا ٰايَاِت۪ه َوِليَتََذكََّر ُا۬وُلوا الْ�َْلبَاِب بَُّرآ ِكتَاٌب َانَْزْلنَاهُ ِاَلْيَك ُمبَاَرٌك ِليَدَّ

“Bu mübarek Kitabı, ayetlerini, 
iyiden iyiye düşünsünler ve temiz 
akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sa-
na(inananlara) indirdik.”1

Sosyal adalet düşüncesi, Avrupa’da 
totalitarizme karşı oluşan laiklik ve onun 
türevi kapitalizmin tatbiki sonucu dev-
letin zengin ve yoksul arasındaki maddi 
farkı kapatamaması, yoksul kitlelerin te-

mel-zorunlu (yeme-içme-barınma-sağ-
lık-eğitim vb.) ihtiyaçlarını karşılayama-
ması, işçi sınıfının mülk özgürlüğüne rağ-
men emeği karşılığında mal edinememesi 
vb. sosyoekonomik hadiseleri pansuman 
etmek için oluşturulmuş bir düşüncedir. 
Batılı düşünürler sosyal adalet kavra-
mı üzerinde birçok çalışmalar yapsalar 

da kavramın anlamını sınırlandırmayı ve 
belirsizlikten kurtarmayı başaramadılar. 
Sosyal adalet kavramının 21.yy’daki kar-
şılığı “Mal ve hizmetlerin toplumda adil bir 
şekilde dağıtılmasıdır.” Başka bir ifadeyle 
“Toplumda herkesin, eşit bir paylaşım ol-
duğu konusunda genel bir kanaatinin bu-
lunmasıdır.”

Fakat sosyal adalet kavramını birçok 
düşünür tanımlamaya çalışmıştır. Ünlü 
sosyal adalet savunucularından olan Ka-
tolik rahip John A. Ryan [1869-1945] kavramı 
söyle tanımlamaktadır: “Sosyal adalet, 
toplumun bir üyesi olarak kabul edilen bi-
reylerle toplum arasındaki sosyal ilişkilerin 
ortaklaşa iyinin gerçekleştirilmesi amacıy-
la düzenlenmesine verilen addır.” Asgari 
ücretin ilk tanımını yapan Ryan aslında 
kişi başına düşen milli gelirin bireylere 

dağılımına odaklanmış 
ve devletin bireyin hak 
ve özgürlüklerini koru-
ması gerektiğini savun-
muştur. Fakat bunların 
nasıl yapılacağı ve nasıl 
korunacağı düşüncele-
rinde kapalıdır. 

Düşünürler sos-
yal adalet kavramına 
siyasal ve ekonomik 
anlamlar yükleyerek 
kapitalizmin oluştur-
duğu sosyal çöküntüye 
çareler oluşturmaya 
çabalamışlardır. Kapita-
lizmin topluma verdiği 
zararları devlet yardımı 
ve işçi sendikalarıyla 
giderilebileceğine ina-
nan Louis Blanc [1811-

1882] ise sosyal adaletin 
örgütsel ve kurumsal 
çalışmalarla elde edi-

lebileceğini iddia etmektedir. Yine kav-
ramın siyasi anlamını güçlendiren diğer 
bir düşünür anarşizmin kurucusu Pierre 
J. Proudhon’dur [1809-1865]. Faiz ve emek-
lilikten doğan mülkiyeti “hırsızlık” olarak 
görmekte ve faiz ve para despotlarının 
ortadan kaldırılması ile sosyal adaletin 
sağlanacağına inanmaktadır.2 

Düşünürler sosyal 
adalet kavramına 

siyasal ve ekonomik 
anlamlar yükleyerek 

kapitalizmin 
oluşturduğu sosyal 
çöküntüye çareler 

oluşturmaya 
çabalamışlardır.

SOSYAL ADALET YANILTMACASI MI, SERVETİN İSLÂM’A GÖRE DAĞILIMI MI?
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Hegel’in birey ve devlet kavramların-
dan yola çıkan Alman düşünür Von Ste-
in’e göre sosyal adalet, devlet aygıtının 
düzenlemesi ile olabilecektir. Şöyle ki: 
“Hukuk devleti, devlet gücünü sınırlayan ve 
hukuk karşısında bütün bireylerin mutlak 
eşitliğini sağlayan devlettir. Böyle bir dev-
let aynı zamanda üyelerinin ekonomik ve 
toplumsal ilerlemelerini de garanti altına 
almalıdır.”3

Sosyal Adalet kavramını iktisadi olarak 
yorumlanmasını sağlayan Karl Marx’ın en 
meşhur teorilerinden biri “değer teorisi”-
dir. Karl Marx, işçisinin ürettiği ile fiilen 
aldığı arasındaki farka “artık değer” adını 
vermiş ve bunu, üretim araçlarına sahip 
olanların “sermayenin kârı” olarak işçile-
rin haklarından gasp edilen değeri temsil 
ettiğini söylemiştir.4 

Karl Marx’ın bu önermesinden hare-
ket eden sosyalist düşünürler sosyal ada-
let kavramını “kârın eşit dağılımı” olarak, 
tanımlarının merkezine almışlardır ve 
“Ortak üretim, ortak paylaşım” çıkarımları 
ile sosyal adaletin oluşmasını şu üç esasa 
bina etmişlerdir:

1- Fiilî eşitliğin olduğu bir sınıf 

2- Ferdî mülkiyetin kısmen ilgası 

3- Üretim ve dağıtımın toplumsal 
araçlar ile düzenlenmesi

Diyalektik materyalizm üzerine bina 
edilen bu teoriler politik yaşamda karşılık 
bulmuştur. Kapitalist devletler buna kar-
şıt eylemler geliştirerek; ilk yasal sendika 
1820, emeklilik, hastalık sigortası 1883, 
iş kazası sigortası 1884 kanunlarıyla, yaş-
lılık ve iş görmezlik sigortaları 1891, vb. 
uygulamalar ile kapitalist sistemin açıkla-
rını kapamaya çalışmışlardır.

Siyaset felsefecisi John Rawls [1921-2002 

ABD] “Bir Adalet Kuramı” isimli kitabında 
sosyal adalet teorisini iki temelde ince-
lemektedir. Birincisi temel hak ve ödev-
lerin eşit bölüşümünü gerektirirken, 
ikincisi; sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin 
ancak toplumun en az avantajlı üyeleri-
nin yararına olacaksa ahlaki açıdan kabul 
edilebilir olmasını gerektirmektedir.5 Bu 
iki temelde vurgulanan nokta ile; demok-

rasinin sağladığı özgürlüklerin korunması 
(mülk, şahıs, inanç, fikir) ve söz konusu 
özgürlüklerin oluşturduğu hakların in-
sanlara eşit şekilde tanzim edilmesinin 
gerektiğini savunmaktadır.

Batı düşünce dünyasında sosyal ada-
let kavramını savunan düşünürler olduğu 
gibi bu teoriye karşı çıkan birçok Batılı 
iktisat ve hukuk felsefecileri de mevcut-
tur. Bunlardan en önemlilerinden biri 
iktisatçı F. August von Hayek’tir.[1899- 1992] 
“Sosyal Adalet Kavramı İllüzyonu” adlı ki-
tabında sosyal adaletin imkânsız olduğu-
nu, bu kavramla amaçlanan sosyal eşitlik 
ve adil paylaşımın bir mugalatadan ibaret 
olduğunu savunur. Hayek, sosyal adalet 
kavramının, ancak eksik ve yanlış yön-
lendirilmiş sosyalist planlı ekonomide bir 
anlam taşıyabileceği sonucuna ulaşır.6 As-
lında bu düşüncesi ile Batı’nın demokrasi 
ve eşitlik ilkelerinin sosyal adaleti sağla-
yacak dinamiklere hiçbir zaman sahip ol-
madığını söylemektedir.

Batılı düşünürlerin laik-kapitalist ulus 
devletlerin insanlığa yaşatmış olduğu acı 
tecrübeler karşısında arızi vakıaya çözüm 
üretme gayretleri takdire şayan olsa da 
İslâmiyet’e karşı mesafeli (inatçı) olduk-
ları sürece hakikati bulmaları mümkün 
olmayacaktır. Düşünürlerden yapılan 

alıntılara dikkat edilirse birçoğunun arızi 
vakıayı doğru tespit ettiğini göreceksiniz. 
Düşünürlerin ekseriyetinin düşünce te-
mellerinde sosyal adalet kavramına kay-
ma nedeni kapitalist iktisadın üretim-ser-
vet edinme araçlarını kendi menfaatleri 
için kullanması ve ortaya çıkan artı değeri 
paylaşmak istememesinden kaynaklan-
maktadır.

Lakin mevcut sorunu sosyal adalet 
teorisiyle temellendirip çözmeye çalış-
mak, toplumsal hayatı daha da karmaşık 
hâle getirecektir. Fakat düşünürlerin tes-
pit ettiği mevcut sorunda teşhis edilen iki 
önemli alanı düşüncenin konusu hâline 
getirmeliyiz. 

1- İktisat nizamının düzenlenmesi 

2- Yönetim sistemin düzenlenmesi

İslâm insanların yanlış veyahut sapık-
ça tatminleri sonucu oluşan arızi vakıaya 
çözüm ararken; Mevcut sorunu düşün-
cesinin merkezine yerip çözümler sun-
mamıştır. İslâm, insanların problemlerini 
çözerken mevcut problemi düşüncesinin 
konusu edinir. Düşüncesinin merkezine 
de İslâm akidesini yerleştirir. Bu sebeple 
sosyal adalet vb. kavramlar veyahut te-
oriler onun düşünce sisteminde hiçbir 
zaman var olmamıştır. 
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İslâm akidesi, mülkiyetin tümüyle sa-
hibini mülkü kendisine ait kılması itibarıy-
la sadece Allah’a ait olduğunu bildirmek-
tedir. 

ي ٰاٰتيكُْمۜ ـذآ۪ َوٰاتُوُهْم ِمْن َماِل اللِّٰه الَّ

“Allah’ın size vermiş olduğu 
malından siz de onlara verin.”7 

İnsanlar fiilen mülkün sahibi değiller-
dir. İnsanların ihtiyaçlarını doyurmaları 
için Allahu Teâlâ malın temsilî mülkiyet 
hakkını insanoğlunun bütün bireylerine 
genel olarak vermiştir. 

ا َجَعلَكُْم ُمْستَْخلَ۪فيَن ۪فيِهۜ َوَانِْفُقوا ِممَّ

“Sizi, üzerinde tasarrufa yetki-
li kıldığı (servet-mülk) şeylerden 
harcayın.”8

Bu minvalde insanların iktisadi sorun-
larına iki temel üzerinden yaklaşarak onu 
sükuna kavuşturmaktadır.

1- Bireye insan nazarı ile bakar. İn-
sanın temel-zorunlu ihtiyaçlarını garanti 
altına alınmasını mevcut otoriteye emre-
der. Lüks ihtiyaçlarının karşılanması için 
de fırsatların yani maddi servet edinme-
sinin önünün açılmasını talep eder.

2- İnsanın iktisadi yaşamında bir tek 
fikrî temel üzerine yani işlerini şer’î hü-
kümler ile yürütmesini kayıtlı kılar. Şer’î 
hükümler ise insanların Allah’a olan tak-

valarının etkisiyle, otorite ve devlet tara-
fından uygulanır ve gözetilir.

İslâm, insanların sosyal alakalarını, fa-
aliyetlerini çözen, düzenleyen hükümler 
ile birey ve toplumun maddi-ruhi-ahla-
ki-insani değerlerini dengede tutulması-
nı hedefler. Amacı her bir ferdin temel 
ihtiyaçlarını karşılamasını güven altına 
almaktır. Yine lüks ihtiyaçlarını da karşı-
laması için imkân ve olanaklar sağlar. Bu 
minvalde insanların fiilleriyle ilgili Şâri’nin 
hitabına bakıldığında insanların arızaları-
nı tatmin etmeleri için birtakım teklifler 
sunmaktadır:

- Çalışmayı emreder. Zorunlu kılar.

- Çalışmaya uygun değil ise yakınları-
nı (aile-akraba) onun ihtiyaçlarını gider-
mekle sorumlu kılar 

- Temel ihtiyaçlarını devlet aygıtı ile 
garanti altına alır

- Temiz yararlı işlerde teşvik eder

- Devletin vergi almasını yasaklar

- Ferde, servet kazanmasının yolunu 
açar

- Mülk edinme sınırlarını belirler ve 
kolaylaştırır

- Sözleşme türlerini belirler 

- Piyasaya (devlet-sermaye sahipleri, 
şirketler vb.) maddi bir kuvvetin etki et-
mesini engeller 

- Servetin insanlar arasında dağılımını 
belirler

İslâm akidesi arızi vakıaya çözümler 
sunarken kapitalizm ve komünizmde ol-
duğu gibi sadece maddi varlıklara değer 
atfetmez. Ruhi-insani-ahlaki hissedilen 
bütün olgulara değer atfederek toplumun 
iktisadi ve toplumsal bütün sorunlarına 
çözümler sunmaktadır. Bu sebeple “İnsa-
nın temel ihtiyaçlarını karşılamam, üretime 
katkı sağlasın ve kazansın!” diyen kapita-
lizmin karşısında İslâm; insana insan na-
zarı ile bakarak temel ihtiyaçlarını garanti 
altına alır. Sosyalizmin “İnsanın temel ihti-
yaçlarını karşılarım fakat eşitliği koruyabil-
mek için lüks ihtiyaçlarının önünün kesilme-
si lazım!” tezi karşında İslâm; insana insan 
nazarında bakarak lüks ihtiyaçlara ulaşa-
bilmesi için imkân ve olanaklar sağlar.

İkinci sorun olan yönetim nizamının 
düzenlemesi kısmında ise İslâm, servetin 
insanlar arasında dağıtımını esas almıştır. 
Toplumun vazgeçmeyeceği ve gerek-
sinim duyduğu mal ve hizmetleri kamu 
mülkiyetine dahil etmiştir. Bu tür malların 
özel mülkiyet olarak kullanılmasını caiz 
görmemiştir. Diğer yandan gelirin, mal ve 
hizmet olarak insanlara dağılımında dev-
leti mesul tutmuş, bunun sağlanması için-
de devlet mülkiyetine ait malları da dev-
letin mülk edinmesini mubah görmüştür. 
Bunun oluşması da bir bütün olarak şeriat 

SOSYAL ADALET YANILTMACASI MI, SERVETİN İSLÂM’A GÖRE DAĞILIMI MI?
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hükümlerinin (mülk edinme hükümleri-
nin) uygulanması ile toplumun böylesi bir 
sistem atmosferinde olmasına bağlıdır. 

Gerek devletin İslâm nizamını uygu-
lamadaki zafiyeti ve gerekse halkın İs-
lâm anlayışındaki yanlışlıkları neticesinde 
meydana gelebilecek gelir dağılımı bo-
zuklukları şu iki kök nedene bağlıdır:

1- Maddi servetlerin yalnız-
ca zenginler arasında dolaşarak, 
sadece zengin kesim arasında 
birikmesinden

2- Maddi servetlerin insan-
lar arasında dolaşımını engelle-
yici tutumlardan 

İslâm her iki durum için 
de çözümler oluşturmuş-
tur

Dünyanın hemen her yerin-
de milli gelirin fertler arasında 
dağılımındaki adaletsizlik, gün-
lük hayatta bir realite olarak 
karşımızda durmaktadır. İhti-
yaçların karşılanmasında insan-
lığın yaşadığı bu korkunç den-
gesizlik, açıklama veya izahat 
getirmeye gerek kalmayacak 
şekilde ortadadır.

Batılı düşünürler bu konuyu 
çözüme ulaştırmak amacıyla 
birtakım çalışmalar yapmış ol-
malarına rağmen bir başarı sağ-
layamamışlardır. Kapitalist eko-
nomistler ise gelir dağılımı üze-
rine yaptıkları araştırmalarda 
gelir dağılımının ferdî boyutunu 
büsbütün ihmal etmişlerdir. Bu 
konuda bir çözüm üretmek 
yerine, ortaya istatistiki bilgiler 
vermekle yetinmişlerdir. Sosya-
listler ise mülkiyeti genel mül-
kiyetle sınırlandırmak dışında gelir dağı-
lımındaki dengesizliğe çözüm getirmek 
için bir yol bulamamışlardır. Komünistler 
ise ferdî mülkiyeti yasaklamakla çözüm 
yoluna gitmişlerdir.

İslâm ise üç temel esasının uygulan-
ması ile gelir dağılımını mutabık bir şekil-
de dengelemiştir. 

1- Mülkiyetin belirlenmesi; ferdî mül-
kiyet, kamu mülkiyeti, devlet mülkiyeti-
nin sınırlarının belirlenmesi

2- Sahip olunan malın harcanma key-
fiyetinin belirlenmesi, serveti biriktirme-
nin yasaklaması

3- İnsanlar arasında ihtiyaçların temi-
ninde, zenginlik ve fakirlik seviyelerinin 

yakınlaştırılması ve ihtiyaçların temini 
noktasında mahrum olan kişilere yardım 
etmeyi garanti etmek.

İslâm sunduğu üç çözüm yoluyla top-
lumun yaşanmış olduğu çirkin gelir dağılı-
mına bir çözüm sağlamaktadır. 

İktisadi dengenin bozulmasını sağla-

yan en büyük tehlike, büyük servet-ser-
maye sahiplerinin kasalarında veyahut 
bankalarda biriktirmiş oldukları altın, gü-
müş veyahut nakit paralardan gelir. Para-
nın, altın ve gümüşün bir yerde birikme-
siyle gelir dağılımı bozulur. İşsizlik artar ve 
fakirlik baş gösterir. Bu nedenle nakit pa-
ranın biriktirilmesine bir çözüm bulmak 
gerekir. Zira nakit; mal ile mal, mal ile 

emek, emek ile emek arasın-
da bir mübadele aracıdır. Bu 
mübadelenin ölçüsü de para-
dır. Para piyasadan çekildiği ve 
halkın elinden alındığı zaman 
bu mübadele yok olur. Bunun 
neticesinde ekonomi durma 
noktasına gelir. Bu nedenledir 
ki insanların elinde mübadele 
aracı olarak para, ne kadar 
fazla bulunursa yatırım ve 
üretim hacmi o kadar büyür.

Toplumda, insanların ge-
lirleri ile yaptıkları genel har-
camalar devamlı olarak bir 
daire şeklinde devam eder. 
Bir kimse para harcamayarak 
biriktirse o piyasadan o kadar 
para çekilmiş olur. Bu da tabii 
olarak harcamanın azalması-
nı doğurur. Böylece paradan 
biriktirdiği miktarla kendile-
rine verilecek veya kendile-
riyle alışveriş yapılan kişiler 
gibi başkalarının gelirlerinin 
azaltılmasına neden olur. Bu 
ise onların üretimlerini azalt-
maya götürür. Çünkü mala 
talep azalmıştır. Bu da işsizliğe 
sebep olacağı gibi genel ola-
rak ekonominin düşmesine 
de sebep olacaktır. Bundan 
dolayı nakit paranın, altın ve 
gümüşün birikimi, halkın geli-

rinin azalmasından işsizliğin meydana gel-
mesine ve ekonominin düşmesine neden 
teşkil edecektir. Paranın, altın ve gümüş 
birikimini İslâm, Kur’an’ın açık ayeti ile 
haram kılmıştır. Allahu Teâlâ şöyle dedi:

َة َولَ� يُْنِفُقونََها ۪في َس۪بيِل اللِّٰهۙ  َهَب َواْلِفضَّ َوالَّ۪ذيَن يَكِْنُزوَن الذَّ

ْرُهْم ِبَعَذاٍب َا۪ليٍمۙ فَبَشِّ

“Altın ve gümüşü biriktirip onu 

Batılı düşünürler 
bu konuyu çözüme 
ulaştırmak amacıyla 

birtakım çalışmalar yapmış 
olmalarına rağmen bir 

başarı sağlayamamışlardır. 
Kapitalist ekonomistler 

ise gelir dağılımı üzerine 
yaptıkları araştırmalarda 

gelir dağılımının ferdî 
boyutunu büsbütün ihmal 
etmişlerdir. Bu konuda bir 

çözüm üretmek yerine, 
ortaya istatistiki bilgiler 
vermekle yetinmişlerdir. 
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Allah yolunda infak etmeyenleri 
elem verici bir azapla müjdele.”9

Ancak şu hususun bilinmesi gerekir 
ki ekonomiye gelen zarar, yapılan tasar-
ruftan dolayı değil, nakit paranın biriki-
minden dolayıdır. Tasarruf  hiçbir zaman 
ekonomik işleri durdurmaz. Durduran 
unsur nakit birikimidir. 

Diğer bir çözüm ise İslâm, tüm mal ve 
servetlerin toplumun tüm fertleri arasın-
da dağılımını vacip kılmıştır. Bu dağılıma 
yalnızca belli bir kesim arasında cereyan 
eden tekelleşmeyi yasaklamıştır. Allahu 
Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

كَْي ل� يَكُوَن ُدوَلًة بَْيَن ال�أْغِنيَاِء ِمْنكُْم  

“Mal içinizde yalnızca zenginler 
arasında dolaşan bir devlet olma-
sın.”10 

İhtiyaçların temini noktasında fertler 
arasında fahiş bir dengesizlik durumun-
da -ki bunun nedeni İslâmi hükümlerin 
tatbikinden doğan zafiyet olsa da- bu 
durumun düzeltilmesi için yani toplumsal 
dengenin sağlanması için devletin müda-
halesi gereklidir. Devlet bu dengeyi, ihti-
yaçlarını karşılamaktan aciz olan kişilere, 
elinde bulunan menkul ve gayrimenkul 
mallardan vererek sağlamaya çalışır. Mal 
vermekten amaç, ihtiyaçların geçici ola-
rak tatmini değil ihtiyaçları giderici ve 
servet veya mülkiyeti çoğaltarak köklü 
bir çözüm sağlanmasına yardımcı olacak 
vasıtaları çoğaltmaktır.

Bu dengeyi tesis etmek için elinde 
yeterince mal bulunmadığı zaman halkın 
malından temin ederek bunu yapması 
devlet için doğru olmaz. Yine tesis edile-
cek bu denge için halk üzerine vergi koy-
ması da doğru olmaz. Zira bu konu tüm 
Müslümanlar üzerine farz olan işlerden 
değildir. Bu nedenle devlete düşen gö-
rev, bu dengeyi sağlamak amacıyla kamu 
mülkiyeti ve ganimetler gibi kaynakları 
çoğaltmaya çalışmaktır.

Böylece devlet toplumda dağılım ko-
nusunda ekonomik ihtiyaçlarını karşıla-
maktan aciz olan kişilere beytu’l maldan 
mal vererek bu durumu tedavi eder. 
Ekonomik dengenin temini için bütün 

Müslümanların malı olan beytu’l maldan 
tebaasından sadece fakirlere mal verme-
si, halife üzerine düşen bir vazifedir. Böy-
lece bu yardım vasıtasıyla istenen ekono-
mik denge sağlanmış olur. Yalnız bu konu 
beytu’l malın sabit bir harcaması olarak 
düşünülmemelidir. Çünkü bu, belli du-
rumlar için yine belirli malların harcaması 
yoluyla düşünülmüş bir düzenlemedir.

Sonuç

İnsanlığın tarihî sürecinde toplumlar, 
bireyin kendisi ile olan alakaları ve diğer 
varlıklar ile alakalarının doğru tanzimi-
nin sağlanması için “adalet” mefhumu-
na ihtiyaç duymuşlardır. İnsan, hissettiği 
maddi hayat içerisinde zorunlu ve lüks 
ihtiyaçlarının doyumunun doğru mikyas-
lar ile tatmin edilmesini, gözetilmesini 
ve yerine getirilmesini talep etmektedir. 
Bu sebeple adalet mefhumu insanlık için 
olmazsa olmaz bir zaruret olmuş ve dü-
şünce konularının başında yer almıştır. 
Ne var ki “sosyal adalet” kavramı için 
bunu söylemek mümkün değildir. Çünkü 
bu kavram insanların organik ve içgüdü-
sel alakalarının sonucunda ortaya çıkan 
doğal bir sorun veyahut varlık düşünce-
sinin oluşturduğu bir alan değildir. Sosyal 
adalet kavramı, Avrupalı ve ekseriyette 
dünya halklarına tatbik edilen sömürgeci 
sistemlerin sonucu oluşan “adaletsizliğe” 
sunulan önermelerden oluşmaktadır. 
Yani özetle diyebiliriz ki; sosyal adalet 
kavramı, arızi vakıası idrak edilen fakat 
vakıaya uygunluğu olmayan görüşler 
bütününden oluşmaktadır. Mamafih Av-
rupalı aydınların ifsat olan toplumlarına 
sundukları sosyal adalet teorisinin top-
lumsal pratikte uygulaması olmamış, in-
sanın karşılaştığı problemleri sulha götü-
rüp sükûnete kovuşturduğu hiçbir zaman 
mutlak manada gözlenmemiştir. 

İslâm bu sorun ile birlikte diğer tüm 
sorunlara insani bir mesele olarak bak-
mış ve hepsini akidesinden çıkan hüküm-
ler ile çözüme kavuşturmuştur. Adalet, 
hayatın her alanını kuşattığından, sosyal 
adalet gibi bir mugalataya gereksinim du-
yulmamıştır. Bu makalede İslâm’ın fikir-
lerine canlı şahitlik etmiş tarihî vesikaları 
sunmadık. Eğer İslâm tarihine ve yönetim 

nizamına temiz bir akılla bakılır ise Müslü-
manların, Batılılar gibi gayri insani ve ada-
letsiz olan nizamlarını, sosyal adalet gibi 
bir sloganla perdelemeye çalışmadıkları 
görülecektir. Bilakis Müslümanlar, İslâm 
akidesini esas alarak kurdukları yönetim 
nizamı ile hakkın her alanda tesisini sağ-
lamışlardır. Tarihî vesikalar ve İslâm Dev-
leti’nin zabıtları buna şahitlik etmektedir. 
Dolaysıyla İslâm’ın iktisadi hayatla ilgili 
ortaya koyduğu köklü çözümler, sosyal 
adalet kuramcılarının ulaşamayacağı sevi-
ye ve netliktedir. Bu nedenle İslâm, serve-
tin dağılımına sunduğu sahih ve pratik çö-
zümler ile mevcut siyasi ve iktisadi sorun-
ları köklü bir şekilde ortadan kaldırmıştır.

1  Sad Suresi 29
2  Sosyal Adalet Kavramı Sadece Bir 
İdeal midir? Doç.Dr.Arslan Topakkaya
3  Von Stein, 1876;215/ Sosyal Adalet 
Kavramı Sadece Bir İdeal midir? Doç.
Dr.Arslan Topakkaya
4  İslâm’da İktisat Nizamı-Takiyyuddin 
En-Nebhani
5  Ali Fuad Başgil ve sosyal adalet me-
selesi
6  Sosyal Adalet Kavramı Sadece Bir 
İdeal midir? Doç.Dr.Arslan Topakkaya
7  Nur Suresi 33
8  Hadid Suresi 7
9  Tevbe Suresi 34
10  Haşr Suresi 7
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Günümüz dünya ekonomileri 
için en temel yapılardan iki-
si banka ve borsa sistemidir. 

Öncelikli olarak banka ve borsa siste-
minin ortaya çıkışını ve işlevlerini ortaya 
koymak suretiyle konumuza başlamak 
istiyorum.

BANKA

Tarihi süreç içerisinde banka siste-
minin ortaya çıkışı ile ilgili olarak her ne 
kadar çok eski zamanlara kadar uzanan 
bir zaman diliminden bahsediliyorsa da 
banka sisteminin belirgin bir şekilde or-
taya çıkması 1700’lü yılların Avrupa’sın-
da olmuştur. “Modern anlamda ilk banka 
1609’da Hollanda’da Amsterdam Bankası 
adıyla kurulmuştur. 1637’de Venedik’te, 
Venedik Bankası kurulmuştur. 1640’ta 

İngiltere’de kralın tüccarların Londra Kule-
si’nde saklanan altın külçelerine el koyma-
sı, tüccarların devlete olan güvenini sarsmış 
ve tüccarlar bundan böyle altınlarını adları-
na ‘Goldsmith’ denilen tüccarlara vermeye 
bunun karşılığında şahadetname almaya 
başlamışlardır. Bir süre sonra Goldsmithler 
kasalarındaki altınların âtıl durduğunu gö-
rerek bunlara dayalı olarak borç isteyenlere 
‘Goldsmithnots’ denilen kendi senetlerini 
vermeye başlamışlardır. İşte bu senetlerin 
zamanla piyasadaki alışverişlerde dolaşır ol-
ması ilk banknot sistemini oluşturmuştur.”1

Bu ifadelere göre modern anlamda 
bankacılık sistemi ilk ortaya çıktığı dö-
nemlerde bir taraftan kasalarında bulu-
nan altınlar karşılığında borç isteyenlere 
şahadetnameler verirlerken aynı zaman-
da da piyasaya para temini sağlıyorlardı. 

“İlk dönem modern bankalar merkez ban-
kalarının emisyon yetkisi ile ortaya çıkmış-
tır. Bu bankalar kendi tesis ettikleri güven 
karşılığından tasarruf  sahiplerinin neztle-
rinde bulunan varlıkları karşılığında itibari 
değeri olan belgeler düzenlemişlerdir. Bu 
belgelere banknot ismi verilmiştir. Böylece 
bildiğimiz banknot sistemi bankalar tara-
fından ilk defa topladıkları fonlar karşılı-
ğından düzenlenerek uygulanmıştır.”2 Yani 
başlangıcı itibariyle piyasada kullanılmak-
ta olan paralar merkez bankaları aracılı-
ğıyla basılmayıp özel bankalar tarafından 
çıkartılıyordu. 

“Bankalar günlük yaşamımızın bir par-
çası hâline gelen ve ekonomi içinde önemli 
rol oynayan aktörlerdir. ABD gibi gelişmiş 
bir ekonomide 25 bin civarında banka var-
dır. Japonya ve Almanya’da 4000 civarı 
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banka bulunmaktadır. Ülkemizde 45 ban-
ka bulunmasına rağmen bankacılık ekono-
mimizin tümüne işlemiştir.”3

Banka, fon fazlası olan ekonomik bi-
rimlerden fon açığı olan ekonomik bi-
rimlere fon transferine aracılık eden ve 
amaçları kâr maksimizasyonu olan ticari 
işletmeler olarak tarif  edilmektedir. Gü-
nümüz modern bankacılığında ise banka-
lar özellikle fon transferlerini kasalarında 
fiilî olarak var olan para miktarının bir-
kaç katı üzerinden gerçekleştirirler. Ör-
neğin herhangi bir bankanın gün 
itibariyle kasasında bir milyon 
lira parası varsa buna karşılık ola-
rak, merkez bankaları tarafından 
belirlenen oranlar çerçevesinde 
beş, altı, sekiz, on, on beş milyon 
gibi rakamlara varan seviyelerde 
kredi kullandırma imkânlarına 
sahip olmaktadırlar. Bir başka ifa-
de ile banka kendilerinden borç 
para isteyen kimselere kredi ve-
rirlerken bu parayı kasalarında 
bulunan net rakamlar üzerinden 
gerçekleştirmezler. Tam tersi-
ne bankacılık sisteminde “kaydi 
para” veya “banka parası” olarak 
bilinen sistem gereğince bankalar, 
sahip oldukları fiilî rakamın katları 
oranında para kullandırabilirler. 
Örneğin 2008 yılında Amerika’da 
çöken Lehman Brothers Banka-
sı’nın 1/50 oranında kaydi para 
kullandığı tespit edilmiştir. Yani 
kasasında örneğin bir milyon do-
lar var iken buna karşılık elli mil-
yon dolar kredi kullandırmıştır.

Günümüz modern bankacılık siste-
mi yürütmekte olduğu faaliyetlerle bir 
taraftan kaydi para şeklinde hayali bir 
para kullanma fonksiyonunu ifa ettiği gibi 
diğer taraftan da banka kartları, fatura 
ödemeleri, her çeşidi ile banka kredileri 
gibi araçlarla ekonomide var olan para-
nın büyük bir kısmını da ellerinde bulun-
duruyorlar ve piyasada dolaşımda bulu-
nan para farklı şekillerde tekrar banka-
ların kasalarına intikal ediyor. Buna göre 
bankalar en belirgin özellikleriyle:

a- Fon kullanma ihtiyacı olan kimsele-
re faizli olarak para temin ederler.

b- Tedavülde bulunan paranın büyük 
bir kısmını ellerinde toplarlar.

BORSA

Belirli kural ve yönetmelikler çerçe-
vesinde ve belirli bir yerleşim yerinde 
menkul kıymetlerin alım ve satımını yap-
mak amacıyla alıcı ve satıcı tarafların bu-
luştuğu mekânlara Menkul Kıymet Bor-
sası adı verilmektedir.4 Borsa deyince ilk 

önce akla hisse senetlerinin alım satım-
larının yapıldığı piyasa akla geliyor olsa 
da altın, demir-çelik, bakır, petrol, canlı 
hayvan borsası gibi mal alım satımlarının 
yapıldığı yerel ve küresel nitelikli borsalar 
da bulunmaktadır. Ancak burada bizim 
ele almak istediğimiz konu borsa kavra-
mıyla hemen hemen herkesin aklına ilk 
gelen menkul kıymetler borsasıdır.

Gerçekte borsaların kuruluş sebeple-
ri de bankaların kaydi para oluşturma se-

bepleri gibidir. Bir başka ifade ile borsa, 
fon ihtiyacı olan işletmelerin şirketlerine 
ait hisse senetlerinin bir kısmını satmak 
suretiyle fon açıklarını kapatma esasına 
dayanır. “Menkul kıymet borsalarının eko-
nomik açıdan birçok işlevi bulunmaktadır. 
En önemli işlevlerinden birisi ekonominin 
kaynak dağılımı sorunu çözümüne yar-
dımcı olmasıdır. Ekonomideki tasarrufların 
en verimli yatırım alanlarına kaydırılması 
suretiyle bütçe açığını borçlanma yolu ile 
kapatmak isteyen devletin, borçlanma ih-
tiyacı olan veya sermayesine ortak olacak 

yeni kişi ve kurumlar arayan şir-
ketlerin, bunun karşısında bir şir-
kete ortak olmak isteyecek kişi 
ve kurumların, devlete veya özel 
sektöre borç vererek nema elde 
etmek isteyenlerin veya vadeli 
işlemler yaparak birtakım riskler-
den korunma amacı güden ya da 
tamamen spekülatif  amaçlı gelir 
elde etmek isteyen kişilerin kar-
şılaşacakları yer menkul kıymet 
borsalarıdır.”5

Yukarıda yer alan açıklamada 
borsaların ekonomiye önemli 
katkıda bulundukları, şirketlerin 
fon ihtiyaçlarının banka kredi-
lerine ihtiyaç duymadan, kendi 
varlıklarının bir kısmını satışa 
arz etmek suretiyle temin ettik-
leri böylelikle de borçlanma ve 
buna bağlı risklerden kurtulduk-
ları varsayılmaktadır.

Günümüz dünyası borsaları-
na ve borsa işlemlerine baktığı-
mızda ise bu işlemlerin oldukça 
karmaşık bir sistem içerisinde 

yürütülmekte olduğu, borsada işlem 
gören firmaların hisse senetlerine ait de-
ğerlerin gerçek değerlerini yansıtmadığı, 
büyük balığın küçük balığı yediği bir oyun 
alanı hâline gelmiştir. 

Teknolojik imkânların, bilgisayar, in-
ternet ve iletişim imkânlarının akıl almaz 
boyutlara ulaştığı günümüzde dahi bor-
salarda çöküşler yaşanıyorsa, hangi şir-
ketin ne zaman çökeceği bilinemiyorsa, 
ekonomi bıçak sırtında yürüyorsa borsa 
sistemi yukarıda ifade edildiği gibi genel 

Gerçekte borsaların 
kuruluş sebepleri de 
bankaların kaydi para 
oluşturma sebepleri 

gibidir. Bir başka ifade ile 
borsa, fon ihtiyacı olan 

işletmelerin şirketlerine 
ait hisse senetlerinin bir 
kısmını satmak suretiyle 
fon açıklarını kapatma 

esasına dayanır.

BORSA VE BANKACILIKTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE İSLÂMİ ÇÖZÜM



28 Köklü Değişim

İktisadi Krizlere İslâmi Çözümler

ekonomiye ve hisse senetlerinin alımını 
yapan bir kısım alıcıların lehine olmaktan 
ziyade borsada büyük oynayan, mekaniz-
mayı kendi lehine kullanan birtakım kişi 
veya şirketlerin lehine ancak fayda sağla-
maktadır. Zaman zaman yaşanan borsa 
krizleri nedeniyle ülke ekonomilerinde 
yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında ise 
borsaların zannedildiği gibi ekonomiye 
katkı sağlayan kurumlar olmaktan ziyade 
ekonomiye zarar veren kurumlar olduğu 
görülmektedir.

Gerçekte hem banka hem de bor-
sa sistemi sermayenin belli çevrelerin 
ellerinde toplanmasına aracılık eden 
mekanizmalardır. Dolayısıyla çalışma 
sistematiği itibariyle bankacılık sektörü 
ile borsa birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. 
Hem banka sisteminde hem de menkul 
kıymetler borsasında tüm işlemler para 
üzerinde yürütülmektedir. Her iki sistem 
de genel anlamda ekonominin bütününe 
ciddi anlamda katkı sağlamak, ekonomiyi 
geliştirip canlandırmak yerine sınırlı sayı-
daki çevrelerin ve kişilerin kazançlarını 
kat kat artırmaktadır. 

“Oxfam Direktörü Winni Byanyima 26 
milyarderin servetinin dünyanın fakir ya-
rısından fazla olduğunu söyledi. Oxfam’ın 
yaptığı araştırmaya göre 2018 yılında mil-
yarderlerin serveti yüzde 12 oranında ya 
da günde 2,5 milyar dolar artmış. Dünya 
nüfusunun fakir yarısı ise günde 500 mil-
yon dolar daha fakirleşmiş ve zaten sınırlı 
olan maddi varlığı yüzde 11 oranında eri-
miş.”6 “Zenginlerle fakirler arasındaki gelir 
eşitsizliğinin artarak devam ettiğini belirten 
Oxfam, 2016 yılında dünyanın yüzde 1’lik 
nüfusuna denk gelen 70 milyon kişinin 
dünyanın geri kalan %99’undan (yaklaşık 
7 milyar insan) daha fazla servete sahip 
olacağını açıkladı.  Oxfam’ın raporuna göre 
62 süper zenginin toplam serveti, dünyanın 
nüfusunun en fakir olan yarısından daha 
fazla olduğu belirtildi. Bir yıl önce, dünya 
nüfusunun en fakir olan yarısının serveti, 80 
süper zenginin servetine denk geliyordu.”7

Bu konu ile ilgili olarak var olan bil-
giler detaylı olarak ortaya konulduğu za-
man, kişilerin sahip oldukları bu servetle-
rin büyük bir kısmının bankacılık ve borsa 

sistemi üzerinden elde edildiği görülür. 
Örneğin DW Türkçe’de yer alan yukarı-
daki alıntıdaki habere göre dünyaca ünlü 
e-ticaret sitesi Amazon’un kurucusu Jeff 
Bezos, New York borsasının açılmasıyla 
birlikte servetini katlayarak ilk sıraya yer-
leşiyor.

Günümüz dünya ekonomilerini özel-
likle de Amerikan ekonomisini borsa açı-
sından ele aldığımızda en büyük spekü-
latif  faaliyetlerin buralarda dönüp dolaş-
tığını, borsa sistemi üzerinden insanların 
servetlerinin çalınıp bir kısım şirketlerin 
zengin olmaları için transfer edildiğine 
şahit olmaktayız. 

“2008 yılında zirveye ulaşan son kriz 
birçok şekilde isimlendirilmiş olup bunların 
en belirgin olanı ‘ekonomik çöküştür’. Çöküş 
kavramı zararın çok kısa bir zaman içinde 
15 trilyon dolardan fazla olduğunu göste-
rir. Nitekim Dow Jones günlük zararın 500 
milyar dolar olduğunu ifade etmiştir. New 
York Menkul Kıymetler Borsası yönetim 
kurulu eski başkanı John Phelan, faktörlerin 
bir araya gelmesi nedeniyle yakın bir çöküş 
çağrısı yaparak şöyle dedi: ‘Uzun yükselişin 
ardından piyasanın dönüşümü kaçınılmaz-
dır. Artan faiz oranları, gelecekteki enflas-
yon ve çevrimiçi ticaretin etkisi ile ilgili en-
dişeleri artırdı.’ Bear Stearns Bankası değe-
rinin %90’ından fazlasını kaybetti ve 16,7 
milyar dolardan 1,7 milyar dolara düştü. 
Lehman Brothers değerinin %93’ünden faz-
lasını kaybetti ve iflasla sona erdi. Washin-
gton Mutual Bank, J.P. Morgan tarafından 
satın alınmadan önce değerinin %60’ından 
fazlasını kaybetti. İçinde diğer bankaların 
ve büyük şirketlerin ve otomobil fabrikala-
rının da yer aldığı liste uzayıp gidiyor. Leh-
man Brothers Bankası çöktüğünde İngiliz 
Guardian gazetesi şunu yazdı: ‘Kapitalist 
sistemde temel bir çatlak ortaya çıktı.”8

Borsada işlem gören şirketlerin his-
se değerleri ile ilgili olarak dünyanın en 
büyük ekonomisi olan Amerikan borsa-
larından da dünyanın diğer borsalarından 
da oldukça çok sayıda örnek vermek 
mümkündür. Örneğin I. Dünya Savaşı 
esnasında -Fransa Savaşı sırasında bor-
sada müthiş bir hareketlenme olmuş ve 
borsaya oynayan halk İngilizlerin savaşı 

kazanacağını düşünerek girişimlerini art-
tırmışlardır. Bunu fırsat bilen Rothschild 
ailesi “İngilizlerin savaşı kazandığı” iddiası-
nı ortaya atarak İngiliz halkının her şeyini 
borsaya oynamasını sağlamıştır. Ancak 
generaller ve ordudan geriye kalanlar İn-
giltere’ye döndüğünde gerçekler ortaya 
çıkmış ve İngiltere’nin savaşta kaybettiği 
ortaya çıkmıştır.

Kısacası menkul kıymetler borsası 
tabiri caizse pireyi deve yapma mekaniz-
masıdır. Borsada faaliyet gösteren şirket-
lerin büyük bir çoğunluğu gerçek değer-
lerinin çok çok üstünde fiyatlandırılırlar. 
Örneğin 10 milyon değere sahip bir şir-
ket borsa oyunlarıyla gerçek değerinin 
çok çok üstünde fiyatlara sahip olmak-
tadır. Yukarıda da belirttiğim gibi borsa 
ve banka sanal para ve piyasa oluşturma 
mekanizmalarıdır. Bunu yapmalarında-
ki gerçek amaç ise yerel ve küresel an-
lamda sermayenin sınırlı sayıda kişilerin 
ellerinde toplanmasını sağlamaktır. Dün-
yanın en zenginleri şeklinde bir kulüp 
oluşturmak, bu şekilde de dünyayı daha 
fazla sömürmektir. Kendi zenginliklerini 
artırırlarken kendileri dışında kalan mil-
yarlarca insanın aç, sefil bir hâlde yaşa-
malarından zevk almaktadırlar.

Ancak banka ve borsanın (BB/ya da 
iki B) bu serveti elde edebilmelerinin en 
önemli aracı anonim şirketlerdir. Gü-
nümüz dünyasında yerel ve küresel an-
lamda Kur’an’ın ifadesiyle “mütref ”lerin 
türemesine neden olan en temel unsur, 
sermaye şirketi olarak bilinen anonim 
şirketlerdir. Bu şirket türlerinin ortaya 
çıkartılmasına, kurallarına bakıldığında 
tümüyle sermaye toplama ve toplanan 
sermayenin sınırlı insanların ellerinde 
birikmesini sağlamayı amaçladığı görül-
mektedir. Bir başka ifade ile anonim şir-
ketlerin oluşumunu hazırlayanlar gerçek-
te sanal ekonomiler oluşturmak, insan-
ların ceplerindeki paraları çalıp çırpmayı 
amaç edinmişlerdir. 

Borsa ve bankacılıktan kaynaklı so-
runlar sayılamayacak kadar çoktur. An-
cak bunları ana başlıklar hâlinde sıralaya-
cak olursak şunları söyleyebiliriz.
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a- Banka sistemi faiz esası üzerine ku-
rulu olup ekonomik sistemde maliyet ar-
tışlarına neden olur. Ekonominin gerçek 
anlamda büyümesini engeller.

b- Banka sistemi paradan para kazan-
ma esası üzerine kurulu olduğu için üre-
timi olumsuz etkiler.

c- Banka parası veya kaydi para yo-
luyla hayali bir kaynak oluşturur.

d- Paranın dolaşım hızını düşürür, 
buna bağlı olarak da ekonomik sistem-
de nakit alım satımlar azalır. Bunun yerini 
çek, senet, kredi kartları gibi araçlar alır.

e- Borsa sistemi ise sanal bir ekono-
mi oluşturur. Ülke ekonomisinin gerçek 
gücünün üstünde bir görüntü ile sunul-
masına neden olur.

f- Ülke içinde insanların birikimlerinin 
belli kişi ya da kesimlerin ceplerine dola-
yısıyla da ülke servetinin kaybolup gitme-
sine neden olur.

g- Borsa sistemi küresel ekonomiye 
açık bir sistem olduğu için sömürgeci 
güçler ve onların aracıları istedikleri za-
man ülke ekonomisi üzerinde etki mey-
dana getirirler, halka ağır faturalar öde-
tirler. İnsanların yıllar boyu biriktirdikleri-
ni bir gece içinde küle çevirirler.

Banka ve borsa sisteminden kaynaklı 
sorunların çözümünde ise İslâm’ın getir-
miş olduğu çözümler başlıklar hâlinde 
şunlardır:

a- İslâm, hayatın her alanında faizi 
haram kılmıştır. İslâm ekonomi siste-
minde faiz kesinlikle yer alamaz. Buna 
bağlı olarak da varlık sebebi faizli iş-
lemler olan banka sistemine İslâm eko-
nomisinde ihtiyaç yoktur. Çünkü İslâm 
ekonomisinde yatırımların finansmanı 
için mudarebe ve inan şirketleri gibi şir-
ketleşmeler vardır. Bu şirketlerde emek 
sermaye ortaklığı esastır. Bunun gerçek-
leşmesinin en önemli unsuru ise İslâm’ın 
paranın âtıl olarak, ihtiyaç dışı bir şekilde 
yastık altında tutulmasını haram kılmış 
olmasıdır. Buna göre parası olan kimse 
bunu ya kendisi doğrudan yatırıma dö-
nüştürme veya bir başkasıyla ortak olma 
veya karz-ı hasen şeklinde borç verme, 

sadaka verme, hibe etme, kendisinin ve 
ailesinin ihtiyaçları için harcama, yakınla-
rıyla hediyeleşme gibi yollarla harcamak 
zorumdadır.

b- İslâm paranın belli kişi/kişilerin 
ellerinde birikmesini haram kılmıştır. Bu-
nun için İslâm’ın getirdiği diğer çözümler 
ile hem paranın dolaşım hızı artar hem 
de paranın belli kesimlerin ellerinde bi-
rikmesi engellenmiş olur. 

c- İslâm anonim şirketleri haram kıl-
mıştır. Çünkü anonim şirketler sermaye 
şirketleri olup bu şirketlerde emek yer 
almaz. İslâm ahkâmına göre ise beden 
ortaklığı şirketleşmenin esasi unsurudur. 
İslâmi ekonomi sisteminde anonim şir-
ketlerin kurulmasına izin verilmeyecek 
olması, aynı zamanda borsa işlemlerinin 
de varlık bulmasına engel olur. Çünkü 
menkul kıymetler borsası tümüyle ano-
nim şirketler üzerinden faaliyet gösterir. 
Sermaye şirketi niteliğinde olmayan bir 
şirketin borsada işlem görme imkânı 
yoktur. Anonim şirketin haram olmasıyla 
borsa aracılığıyla oluşturulan sanal eko-
nomi de engellenmiş olur.

d- İslâm servetin dağıtımını sağlaya-
cak farklı hükümler getirmiştir. Her ne 
kadar bu hükümlerin tümü doğrudan 
ekonomi ile alakalı olmasa da sonuçları 
itibariyle ekonomik sistemde etkileri söz 
konusudur. Bunun için İslâm

- Miras yoluyla malın dengeli bir şe-
kilde dağıtılmasını sağlayacak hükümler 
getirmiştir.

- Zenginlerin mallarından alınıp fakir-
lere verilecek olan bir hak olarak zekâtı 
farz kılmıştır.

- İslâm sadaka vermeyi ve yardımlaş-
mayı teşvik etmiştir.

e- Banka sisteminin para ihtiyacı 
olan kimselere faizli borç vermesine kar-
şılık İslâm bu sorunun çözümünde üm-
metin bireyleri arasında borç alışverişini 
teşvik etmiştir. Öyle ki Müslüman karde-
şine borç veren kimsenin vermiş olduğu 
bu borç, Allah’a verilen güzel bir borca 
benzetilmiştir. Allah Subhanehû ve Teâlâ, 
karzı hasen yapan ve başkalarına yardım-

1  Filiz Yetiz, Bankacılığın Doğuşu ve Türk Ban-
kacılık Sistemi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016; 9(2)
2  Yrd. Doç. Dr. Dinç YUSUF, Banka Pazarlaması 
ve Yeni Nesil Bankacılık, Beta, Şubat 2017, İstan-
bul. S. 8
3  Dr. Dinç, YUSUF, Gölge Bankacılıktan Regüler 
Bankacılığa Geçiş, Beta, İstanbul-2015  S. 25
4  Çapanoğlu, M. B.: Türkiye’de ve Dış Ülke-
lerde Sermaye Piyasaları, Özelleştirme Uygula-
maları ve Menkul Kıymetler Borsaları, İstanbul 
1993
5  Peçin YALÇIN, Uzm. Yrd., Borsa istanbul’un 
seans dışı çalışma esasına göre çalışmasının 
uygulanabilirliği ve yurtdışı örnekleri yeterlik 
etüdü, SPK, ANKARA-2017
6  Deutsche Welle Türkçe, 21/01/2019 https://
www.dw.com/tr/oxfam-sosyal-e%C5%9Fitsiz-
lik-art%C4%B1yor/a-47163444
7  https://www.ntv.com.tr/dunya/62-su-
per-zengin-dunyanin-geri-kalan-yarisindan-da-
ha-fazla-servete-sahip,ED0YBTn0vk21tcmxtZ-
c8eQ
8  Prof. Dr. Muhammed Melkavi, Kapitalizmin 
Çöküşü ve İslam’ın Yükselişi. 
9  Hadîd Sûresi: 11

da bulunan kimseye ise kat kat iyilik vere-
ceğini vaat etmiş ve şöyle buyurmuştur:

َوَلُه  َلُه  فَيَُضاِعَفُه  َحَسنًا  قَْرًضا  اللَّـَه  يُْقِرُض  الَِّذي  َذا  َمْن 
اأَْجٌر كَِريٌم

“Kim Allah’a güzel bir ödünç 
verecek olursa, Allah da onun kar-
şılığını kat kat verir ve ayrıca onun 
çok değerli bir mükâfatı da var-
dır”9

f- Özellikle tarım sektöründe faaliyet 
gösteren çiftçilere devlet karşılıksız ola-
rak hibelerde bulunur. Arazisi olmayan 
kimselere arazi, dikimde kullanacağı aleti 
olmayana alet, tohumu bulunmayana to-
hum vs. temin eder. Böylelikle arazilerin 
sürekli olarak ekili hâlde bulunması te-
min edildiği gibi işçilere çalışma imkânları 
sağlanmış ve üretim artışı gerçekleştiril-
miş olur. Ancak devlet bunların hiçbiri-
sini borç olarak veya faizli kredi vermek 
suretiyle gerçekleştirmez.

g- Yine İslâm ekonomi sisteminde 
borçlu olan kimselerin borçlarını kapa-
tabilmeleri için zekât fonundan ödeme 
yapılır. Bu durumda olan kimseler borç-
larını ödeyebilmek için faizli olarak borç-
landırılıp borçlarına borç katılmaz.

BORSA VE BANKACILIKTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE İSLÂMİ ÇÖZÜM
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Uluslararası para sistemi, 19. 
yüzyılın başından beri, Altın 
Esaslı Sistem, Altına Konver-

tibl/Dönüştürülebilir Para Sistemi ve 
Doların Altın karşılığı olmadan tek başına 
hüküm sürdüğü, yalnızca Dolar Sistemi 
olmak üzere, üç evreden geçmiştir. 

19. yüzyılın ilk başlarında başlayıp, I. 
Dünya Savaşı’nın öncesine kadar sürmüş 
olan Altın Esaslı Sistem, Uluslararası Para 
Sistemi’nin ilk tarihsel evresiydi. Dönem 
boyunca dünya, ekonomik krizlerden ve 
mali kargaşadan uzaktı. Bu dönem bo-
yunca, uluslararası para tahtında bağdaş 
kuran altındı. 

Uluslararası Para Sistemi’nin tarihî 
yolculuğundaki ikinci evreye gelince; 

Bretton Woods Antlaşmasının uygulan-
masından başlamış, Nixon’ın Amerikan 
ekonomisini çöküşten kurtarmaya çalış-
tığı 1971 tarihine kadar sürmüştür.

Altın Esaslı Sistemin Özellikleri

Dikkatli bir incelemeyle, altın esaslı 
sistemin aşağıdaki özelliklere sahip oldu-
ğu ortaya çıkar:

1- Fiyatlarda istikrarı sağlamadaki 
doğal gücü. Böylece 1910 yılı altın fiyat 
endeksi, 1890 yılı ile aynı seviyede ol-
muştur.

2- İç ve dış bağlamda para biriminin 
kıymetinin aynı seviyede gerçekleşmesi

3- Resmî altın fiyatı ile (altının) ticari fiya-

tı arasında herhangi bir dengesizliği engel-
lemesiyle, mâli sistem dengesi ve istikrarı

4- Altın çıkışı ve girişi serbestisi döviz 
kuru istikrarını temin ettiği için, kayıtsız 
şartsız (devlet veya fert) herkesin altın 
ihraç ve ithal edebilmesi

5- Herkes için değişim (takas) ser-
bestisi. Yani, merkez bankasından yasal, 
resmî fiyata dayanarak, kâğıt para türle-
rinin altınla değişimi. Bu uygulama saye-
sinde merkez bankası büyük miktarlarda 
banknotu tedavüle çıkaramaz/piyasaya 
süremez. Değişim serbestliğiyle, kâğıt 
paralarla resmî altın miktarı arasındaki 
bu kanuni ilişki, para biriminin değerinin 
garantisi olduğu dikkatleri çeker.
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6- Kur fiyatını belirlemedeki gücü. 
Daha doğrusu, dar limitler içinde kur 
dalgalanmasını sınırlandırması. Bu altın 
esaslı sistemin en önemli özelliğidir. Çün-
kü, döviz kurunun şiddetli bir şekilde 
dalgalanması, dış ticarette ve uluslararası 
mâli koşullardaki önemli dalgalanmalar, 
aynı derecededir.

Bununla birlikte, döviz kurunu sabit 
tutmak ekonomik hayatta önemli bir iş-
tir. İktisatçıların birinci derecede hissetti-
ği gerçek budur. Bu nedenle, Uluslararası 
Para Fonu (IMF) altın esaslı sistem iptal 
edildikten sonra bile, döviz kurunu sa-
bitlemenin önemini idrak etti ve bunun 
için üye devletlere sabit döviz kurunu 
korumayı zorunlu tuttu. Dalgalanmasına 
da her iki yönelimde (düşmesi ve yüksel-
mesi) %1 oranıyla dar sınırlar içinde izin 
verdi. İki sistem arasındaki fark (Bretton 
Woods ve Altın Esaslı Sistem), ancak al-
tın esaslı sistemde otomatik olarak ger-
çekleşen kur sabitleme uygulamasından 
kaynaklanır. Çünkü zikredilen sistem (Al-
tın Esaslı Sistem) dengesizlik baş göster-
diğinde, otomatik olarak devreye giren 
kur fiyatında önemli dalgalanmalar olma-
dan çözen mekanizmalar içerir. 

Altın Esaslı Sistemin Dinamiz-
mi ve Başarısı

Uluslararası Para Sistemi, altınla yü-
rürlükte olsa da belirli bir kimlikle tanın-
mıyordu. Tarafını tutan belirli bir vatanı 
da yoktu. Bu nedenle, tarafsızlık ve ka-
yırmama üzere ayakta duruyordu. Mâli 
problemler olmamakla birlikte, iktisadi 
krizlere de yer yoktu. Herkes, kanuni 
banknotlarının tedavüldeki kanuni bank-
notlarını karşılayacak şekilde, ekono-
misini güçlendirecek sermayeyi elinde 
bulundurmak için, bu değerli madenden 
mümkün olduğunca artırmaya gayret 
ediyordu.

Krizler ve şiddetli sarsıntılardan uzak 
bir şekilde, zinde bir ekonomiyle, Altın 
Esaslı Sistem hakim ve yürürlükte kalmış-
tır. İçeride ve dışarıda herhangi bir eko-
nomik krizin meydana geldiği de zikredil-
memiştir. 

Altın Esaslı Sistem’in uygulanması ile 
iki ülke arasında endüstriyel ve zirai üre-
tim farkı olsa bile, devletler birbirleriyle 
dış mâli politikada, bir devletin bir başka 
devlete tahakkümü olmadan, ilişkilerde 
eşitlik sağlanır. Çünkü sonuçta dönüş, 
tarafsızlık yönüyle bağlantılı olan ilişki-
lerdeki hakemliğine başvurulan, siyasi bir 
müdahale olmadan otomatik düzeltme 
ve denge mekanizmasını elinde bulundu-
ran, altınadır. 

Altın esasına dayanan dahili işlemlere 
gelince; yerel merkez bankasının çıkardı-
ğı temsili banknotlar, zati olarak güveni-
lirliğini temsil ettiği altından aldığından, 
başka ülkelerle ticaret yapanlar nezdin-
de, nakitin kendisine güven olduğu için, 
döviz kuru dalgalanmaları korkusundan 
otomatikman güveni var eder.

Altın Esaslı Sistemin Bozulma-
sı Merkez Bankalarının Karşılıksız 
Banknot Basımına Yönelmesiyle 
Olmuştur

Altın Esaslı Sistem, savaşan devletle-
rin askıya almak zorunda kaldığı, I. Dünya 
Savaşı öncesine kadar kalmıştır. Çünkü 
savaşın hacmi ve kapsamı nedeniyle, sa-
vaşan devletlerden herhangi birinin güç 
ve imkânlarını aşan kaynaklar, (yaşamını 
idame ettirebileceği) geleneksel/kendi-
ne has kaynakların bile, ancak önemsiz 
bir kısmını karşılamaya yettiği, büyük 
paralar tüketmişlerdi. Piyasaya ilave para 
sürmek için merkez bankalarına sığınmak 
kaçınılmaz hâle geldi. Ancak Altın esası-
nın denetimindeki merkez bankaları, ila-
ve bir miktarı piyasaya süremezdi. Çün-
kü bankalar, kambiyo işlemiyle sınırlıydı. 
Yani altının banknotla değişiminin ga-
rantisiydiler. Savaşan devletlerin merkez 
bankalarını kambiyo işleminden azlet-
meye yönelmeleri, banknotların zorun-
lu tedavülü/dolaşımına yani Altın Esaslı 
Sistemini askıya almaya karar vermeleri, 
bunun içindi.

Böylece, I. Dünya Savaşı’nın başla-
dığı, kapsamının genişlediği, savaş gücü 
gereksinimlerinin kapsamı ve askerî har-
camaları genişlediğinde, iş olağan çerçe-
vesinden çıktı. Bununla birlikte devletler, 

savaş harcamalarıyla eşdeğer çok yüksek 
miktarlarda, zorunlu yasal kâğıt para pi-
yasaya sürmeye başladılar. Bunun he-
men ardından uluslararası para sistemi 
bozuldu. Çünkü savaşan devletler, tüm 
imkânlarını bu savaşın emrine vermiş ve 
savaşın yakıtı olmuştu. I. Dünya Savaşı’na 
kadar, ilk banka Britanya’da kurulmuştu. 
Britanya’nın ardından Almanya, dayatılan 
ağır savaş tazminatlarını da ödeyebile-
ceği, altın karşılığı olmayan kâğıt paraları 
piyasaya sürdü. 1920’lerin sonunda ise 
kâğıt paralara bankacılık kurumlarının 
güveni en alt seviyeye ulaştı. 

Bununla beraber 1929 yılı genel dur-
gunluğuyla piyasaların, hisse senetlerinin 
ve bankaların büyük çöküşünden 1944 
yılına gelinceye kadar, altın paralar bir 
karşılık olarak kullanılırken, değerini 
veya değerinin büyük bölümünü koru-
yarak kaldı. 1968’de büyük devletlerdeki 
merkez bankaları, altın üzerine nakit iş-
lemlerini ve ticari işlemlerden ayırmada 
anlaştıklarında ise altın, dünya para pi-
yasalarında biri resmî diğeri serbest fiyat 
olmak üzere iki fiyat sistemine maruz 
kalmaya başladı. Amerika Birleşik Dev-
letleri Başkanı Nixon 1971 yılında para 
birimi olarak doların altınla ilişkisinin 
sona erdiğini ve artık doların altına dö-
nüştürülemeyeceğini açıkladıktan sonra, 
bu tarihten itibaren Amerika altınla, onu 
para olmaktan çıkarmak, finansal niteli-
ğini tamamen çekip aldıktan sonra arz 
ve talep yasasının hükmettiği metalardan 
herhangi bir metaya dönüştürmek için, 
acımasızca kapsamlı bir şekilde, savaştı. 
Böylece dolar, dünya para sistemi tahtı 
üzerinde, altının yerini alarak bağdaş ku-
rup otursun, paranın temelinde, para ve 
metanın değerini belirlemede, devletle-
rarası ticarette ortak para birimi olsun!

ABD, Dünyanın Uluslararası 
Antlaşmalara Bağlı Kalmasını An-
cak Tahakkümünün Devamı İçin 
İster!

Amerika Birleşik Devletleri’nin şekil-
lendirdiği herhangi bir ekonomik antlaş-
manın, ancak lehine elde edeceği menfa-
at kadar bir değeri vardır.  Aynı şekilde, 
kendi hazırladığı anlaşma olsa bile, mas-

DÜNYAYI SARAN DOLAR KRİZİNE ANCAK RÂŞİDÎ HİLÂFET DEVLETİ SON VEREBİLİR!
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lahatlarını gerçekleştiremediğini gördü-
ğünde, antlaşmayı bozar. Çünkü Bretton 
Woods anlaşmasını şekillendiren Ame-
rika, daha sonra anlaşmayı bozdu, hatta 
Nixon anlaşmayı iptal etti. Devletlerarası 
ticari düzenlemenin arkasında olan ve kü-
resel olarak ticari serbestliği yerleştiren, 
sonra bu düzenlemenin gereğini yapma-
yıp, ithal çelik madde üzerindeki güm-
rük vergilerini yükselten de Amerika’dır. 

Muhakkak ki ABD, sadece Amerikan 
ekonomisi hesabına, dünya üzerindeki 
askerî ve siyasi hegemonyasını koruma-
ya çalışmaktadır. Amerikan siyasetçilerini 
ABD’nin benimsediği kapitalist sistem-
de metodun esası olan sömürü şekille-
rinden herhangi biri ile diğer servetler 
üzerinde hegemonya kurarak dışarıdaki 
ekonomik problemlerine çözüm arama-
ya sevk eden şey de budur. 

Amerika, II. Dünya Savaşı bitiminin 
hemen akabinde, Bretton Woods ant-
laşmasıyla, saf  bir altınmış gibi kâğıt para 
birimini, altının her bir onsu için 35 dolar 
şeklinde altın fiyatı takdir ederek (doları) 
dayatmıştır. Bu fiyatlandırma dayatmasıy-
la da devletler hazinelerine altınla birlikte 
dolar koymaya başladılar. Bu yüzden sanki 
altınla doğrudan bağlantılıymış gibi fiyat-
ların dolarla bağı doğrudan bir bağ hâline 
geldi ve bu, Bretton Woods antlaşması 

gereğince de dünyaya yayıldı. Yani dolar, 
ödemeleri ve ticari alışverişleri karşılama 
yönünden, küresel olarak, (konvertibl) 
para birimine dönüştü. Amerika’nın do-
ları altın fiyatına göre, yani Bretton Wo-
ods antlaşmasının belirlediği gibi onsu 35 
dolar olarak koruyamadığı için, Nixon’un 
altına konvertibl sistemi iptaline kadar da 
otuz yıla yakın esasi konvertibl para bi-
rimi olarak tek başına kaldı. 2000 yılına 
kadar dünya merkez bankalarının toplam 
döviz rezervinin yaklaşık %71’ni dolar 
oluşturuyordu.

Euronun 2002 yılından itibaren Avru-
pa Birliği içinde ve anlaşmalı olduğu belli 
ülkelerde ulusal para birimlerinin yerine 
geçerek, tedavüle girmesiyle, dolara ra-
kip olması söz konusu oldu. Almanya ve 
Fransa’nın öncülük ettiği ekonomik açı-
dan güçlü küresel güçler, euronun küre-
sel güçlü bir para birimi hâline gelmesine 
katkı sağlamıştır. Dünya merkez bankala-
rında %20 ila 23 aralığında Euro rezervi 
bulunmaktadır. Ancak euronun küresel 
ekonomide söz sahibi olmasının önünde 
duran en önemli faktörlerden biri, Ame-
rika karşısında Avrupa’nın siyasi, askerî ve 
ekonomik zafiyetidir. Brexit’in de AB’ye 
güven sarsıntısı oluşturmasında büyük 
etkisi olmuştur. Bu nedenle Avrupa Bir-
liği, varlığını koruma derdine düşmüş du-
rumdadır. Ayrıca birlikten ayrılmayı talep 

eden ırkçı ayrılıkçı hareketlerin yükselişi 
ve AB’nin gerçek anlamda siyasal birlik 
ve bütünlükten yoksun oluşu, birliğe olan 
güveni daha da baltalamaktadır. Tüm bu 
faktörler, euro para birimine ve ona olan 
güvene yansımaktadır.

Öte yandan Trump yönetiminin 
“Önce Amerika” sloganı ile diğer ülkelerin 
çıkarlarını önemsemeyen, Amerika’nın 
askerî koruması karşılığında Avrupa’dan 
geriye dönük ödeme yapmasını isteme-
si, Çin’le ticaret savaşının fitilini ateşle-
yen tehditleri, Kuzey Kore füzelerinden 
koruma karşılığında Japonya ve Güney 
Kore’den ödeme yapmalarını istemesi, 
petrol satın almak için doları kullanan 
herkesi kapsayan İran’a yaptırım kararı, 
dünyanın ABD dolarının küresel ege-
menliğini kırma yönelimini hızlandırdı. 

2009’da Londra’da gerçekleşen G8 
Zirvesi’nde dönemin Rusya Devlet Baş-
kanı Medvedev’in, ABD dolarına alter-
natif  rezerv para birimi olarak yeni bir 
uluslar üstü para birimi oluşturulması 
çağrısı ve hâlen Rusya’nın dolar yerine 
milli para birimlerini kullanma ve dolar 
dışında başka para birimleriyle Rus pet-
rollerini satın alma yönünde yaptığı çağ-
rılar, Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye ve 
petrol üreticisi diğer ülkelerin, “Karşılıklı 
ticari işlemleri ve yatırımları milli para biri-
miyle gerçekleştirme” konusunda mutabık 
kalmaları, Çin’in Mart 2018’de Şanghay 
Vadeli İşlemler Borsası’nın, yabancı ya-
tırımcıya, hâlen standart ve kıstas nok-
tası olarak kabul edilen dolar cinsinden 
Brent ve WTI kontratlarına rakip olacak 
şekilde, yuan cinsinden açık vadeli pet-
rol kontratını işleme açması gibi hususlar, 
2008 yılında Amerika’da patlak veren fi-
nansal kriz ve birçok ülke ekonomisinin 
bu krizden zarar görmesi, etkilenmesi, 
sonra Trump’ın korumacılık politikaları, 
ticaret savaşı ve izlediği mâli ve ekonomik 
politikalar... İşte bütün bunlar, doların ve-
sayetine karşı yükselen trendlere örnek 
teşkil etmektedir. Günümüzde doların 
dünya merkez bankalarının toplam döviz 
rezervindeki payı yaklaşık %62’ye gerile-
miştir. Nitekim, “Elit para birimleri ara-
sında anılmaya başlayan yuan; Amerikan 
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doları, İngiliz sterlini, Japon yeni ve euro 
ile aynı sepete girmiştir. 1 Ekim 2016 ta-
rihinde ise Çin yuanı, Özel Çekme Hak-
ları (SPR) sepetinde faaliyet göstermeye 
başlamıştır.”1

Herhangi bir devletin kâğıt parasını, 
özellikle de günümüzde doları ulusla-
rarası para sisteminin temeli olmaktan 
uzaklaştırıp, sonra yeniden Altın Esas-
lı Sistem’e dönmedikçe, dolar ve ABD 
kaynaklı krizler sona ermeyecektir. Al-
lah’ın şeriatı hakem kılınmadığı sürece 
dünya, mâli ve ekonomik sefalet içinde 
yaşamaya devam edecektir.

َمِعيَشًة  َلُه  نَّ  فَاإِ ِذكِْري  َعْن  اأَْعَرَض  َوَمْن 
َضْنكاً

“Kim Benim zikrim-
den yüz çevirirse mutla-
ka onun için sıkıntılı bir 
geçim vardır.”2

Ancak dolara darbe vur-
mak ve onu tahtından kaldır-
mak, ABD’ye darbe vurmak 
ve onu uluslararası konumun-
dan uzaklaştırmak anlamına 
gelir. Bu onun için korkunç bir 
ölüm sayılacağından bütün gü-
cüyle savaşacaktır. Bunun için 
mevcut herhangi bir devlet 
doları kaldırıp, dünyayı altın 
esasına yeniden döndüremez.

Amerika’ya engel olma-
sı beklenen devletler, günü-
müzün büyük devletleri aynı 
şekilde kapitalist ideolojinin 
hakim olduğu devletlerdir. Bu 
devletler, taşıdıkları kapitalist 
ideoloji gereği, ölçüleri men-
faat olup, meselelere yakla-
şımları da doğru veya yanlış 
olmasına göre değil, orta 
yollu çözümdür. Bunun için 
de bu devletler Amerika’nın 
zorbalığı ve kibri karşısında isteyerek 
ya da korkudan onun ile orta yollu çö-
zümü tercih ederek, yolun ortasında ya 
da çeyreğinde duracaktır. Doların bazı 
dayanaklarının direnci kırıldıysa bile -ki 
bu devletler bununla yetinmektedir- do-
lar aktif  bir şekilde egemen olarak kalır. 

Özellikle de altın esası, bu devletler nez-
dinde bir ölüm kalım meselesi değildir. 

Muhakkak ki dünyayı altın esasına ye-
niden döndürebilecek, dolara veya tüm 
kâğıt paralara darbe vurma yolunu sonu-
na kadar sürdürebilecek, dünyayı ABD 
ve onun arkasından gelenlerin banknot-
larının tahakküm ettiği iktisadi kapitalizm 
bedbahtlığından kurtarabilecek ve de 
dünyanın her köşesine hayrı taşıyabile-
cek yalnızca Râşidî Hilâfet Devleti olan 
İslâmi Devlet’tir. 

Zira İslâm Devleti öncelikli ola-
rak; Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın Kitab’ı 
ve O’nun Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in Sünneti’ndeki değişmez nasslarla, 
para esasının altın ve gümüş olduğu, İs-
lâm üzerine kuruludur. Çünkü para bu 

sıfatıyla devletin uygulamak zorunda ol-
duğu bir şer’î hükümdür.

Yine İslâm Devleti ikinci olarak; 
Müslümanlardan daha fazla dünyanın ih-
tiyaç duyduğu nimetlerle doludur. Zira 
diğer devletlerdekinin kat kat fazlası ser-
vetlere sahip olan zengin İslâm beldeleri 
vardır.

Aynı şekilde üçüncü olarak İs-
lâm Devleti; mücahit bir ümmet olan, 
Allah için kınayanın kınamasından kork-
mayan, Allah’ın izni ve yardımı sayesin-

de bir aylık yürüyüşle korku 
salarak zafer elde eden, düş-
man ordularının Müslüman 
orduları karşısında itibar ba-
kımından en düşüğü ve ka-
rarlılık bakımından en zayıfı 
olan, düşman kibrinin asla 
korkutamadığı, tarihin ger-
çeklerinin de buna şahit ol-
duğu Müslümanların omuz-
larında yükselecektir.

Bu devlet, dünyaya ya-
şamın mutluluğunu getiren 
devlettir! Yine o, Müslüman-
ların Allah Subhanehû’nun 
emrine itaat edip, Rasulü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
rehberliğine tâbi olarak gay-
ret sarfettiği devlettir. Aynı 
şekilde o, dünyanın tüm şe-
killeriyle sömürgecilik siya-
setinin ve tüm uzantılarıyla 
dolar hakimiyetini ortadan 
kaldıracak tüm yönleri ile 
özelde tüm Müslümanları 
genelde ise insanlığı sefalet-
ten kurtarması için dört göz-
le beklenen devlettir.

َوْعَد اللَِّه لَ� يُْخِلُف اللَُّه َوْعَدهُ َوَلِكنَّ اأَكْثََر 
النَّاِس لَ� يَْعلَُموَن

“Allah, (onlara zafer 
konusunda) bir vaatte bulunmuş-
tur. Allah, vaadinden dönmez. Fa-
kat insanların çoğu bilmezler.”3

Herhangi bir devletin 
kâğıt parasını, özellikle 
de günümüzde doları 

uluslararası para 
sisteminin temeli olmaktan 
uzaklaştırıp, sonra yeniden 

Altın Esaslı Sistem’e 
dönmedikçe, dolar ve 

ABD kaynaklı krizler sona 
ermeyecektir. Allah’ın şeriatı 

hakem kılınmadığı sürece 
dünya, mâli ve ekonomik 
sefalet içinde yaşamaya 

devam edecektir.

DÜNYAYI SARAN DOLAR KRİZİNE ANCAK RÂŞİDÎ HİLÂFET DEVLETİ SON VEREBİLİR!
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EN BÜYÜK
EKONOMİK SORUN “FAİZ”

VE İSLÂMİ ÇÖZÜMÜ

Suat Altıparmak
suataltiparmak@gmail.com

İnsanlık var olduğu zamandan beri, 
ekonomi meselesi her dönemin, en 
önemli kavramlarından biri olmuş-

tur. Hayatını idame ettirmek gayretinde 
olan her insan, ihtiyaçları olan mal ve 
hizmetleri temin edebilmek için çeşitli 
mücadeleler vermiştir. İlkel zamanlarda 
avlanarak bu ihtiyaçlarını karşılayan insa-
noğlu, toplumların oluşması ve sosyal ha-
yat düzenine geçilmesi ile birlikte çeşitli 
ekonomi sistemleri geliştirmişlerdir. Hâl 
böyle olunca her toplumun kendine has 
ekonomi sistemleri ve bu sisteme bağlı 
birtakım sorunları cereyan etmiştir.

İslâm’ın hayat sahasından uzaklaşması 
ve komünizmin yıkılmasıyla birlikte ne-

redeyse tüm dünya, kapitalizmi ve onun 
iktisat sistemini benimsemiş durumdadır. 
Kapitalist ideolojinin dayandığı hürriyet-
lerin en önemlisi mülk edinme hürriyeti-
dir. Bu da kapitalizm için, iktisat kavramı-
nı bir adım daha ön plana çıkarmaktadır. 
Amerika ve Batılı güçlerin dayatmaları ile 
ayakta tutulmaya çalışılan bu ideolojide, 
para belirli bir zümrenin elinde dolaş-
maktadır. Paranın ve sermaye sahipleri-
nin söz sahibi olduğu bu sömürü düzenini 
besleyen en büyük kaynak ise “FAİZ”dir. 

Müslümanlar için faiz kavramı Al-
lah Subhanehû ve Teâlâ’nın kesin olarak 
haram kıldığı, Kur’an ve Sünnet’te açık-
ça delilleri olan büyük günahlardandır. 

Ancak faizin, toplumları ve ekonomileri 
de çökerten, halkları fakirleştirip faiz ku-
rumlarının kölesi hâline getiren bir yönü 
de vardır. İşte bu yazımda faizin ekono-
milere olan etkilerini ve bunların İslâmi 
çözümlerinin neler olduğunu vurgulama-
ya çalışacağım.

Kapitalist iktisat sisteminin yürütme 
organı bankalardır. Neredeyse tüm iş-
lemler bankalar üzerinde ve sanal or-
tamlarda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 
bankalar bu sistemin kaleleri konumun-
dalar. Gerek kamu bankaları gerekse 
özel bankaların hepsi faizli işlemler ile 
iştigal etmekteler. Dolayısıyla faizin eko-
nomiler üzerinde olan etkisini ve top-
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luma olan zararlarını iyi anlamak için ilk 
olarak faizli bankacılık sistemini iyi etüt 
etmemiz gerekir.

A- FAİZLİ BANKACILIK SİS-
TEMİ

Bankalar kapitalizmin kalesidir dedik. 
Kapitalist ideolojinin her geçen gün güç-
lenmesini sağlayan ve ona adeta yaşam 
kaynağı sunan kurum bankalardır. Gü-
nümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılarda 
bile bankaların el üstünde tutulmasının 
sebebi, kapitalist ideolojinin ayakta tu-
tulması gayretidir. Bu yüzden devletler, 
kaynakların büyük bir kısmını bankalara 
aktarır, onların vergi borcunu siler, olma-
dık imtiyazlar ile bankaları güçlendirirler. 

Faizli bankaların işleyiş sistemini ve 
kâr ettiği işlemleri birkaç madde ile özet-
leyecek olursak:

1- Mevduat İşlemleri: Bankalara, 
gerçek ve tüzel kişilerin, belirli bir faiz 
karşılığında, istedikleri anda veya belli bir 
süre sonra ya da belli bir ihbar süresine 
uyarak geri almak üzere yatırılan paralara 
mevduat denir.  Kişi ya da kurumlar gelir 
elde etmek, birikim yapmak, paralarını 
güvenli bir biçimde saklamak ve finans-
manlarının yönetimi için paralarını banka 
mevduatlarına yatırırlar.                           

Bankaların en temel amaçlarından 
birisi mevduatları artırmaktır. Bu saye-
de kaynaklarını artırıp, bilançolarını güç-
lü tutarlar. Yerli ve yabancı yatırımcılar 
nezdinde güven oluşturup bankaların 
kredi derecelerini yukarılara çekmeye 
çalışırlar. Bankaların mevduatlarının güçlü 
olması demek, kredi verebilmesi ve ter-
cih sebebi olması demektir. Bu yüzden 
insanların parasına ihtiyacı vardır. Dola-
yısıyla bankalar, mevduatlarına para yatı-
rılması için insanlara yüksek faiz kazancı 
sunarlar. Örneğin bugün 300 bin TL 
birikimi olup bir ev alma niyetinde olan 
kişi, parasını banka mevduatına yatırma-
sı durumunda, bankanın ona sunduğu 
aylık faiz getirisi 4 Bin TL’yi bulmaktadır. 
Böylece piyasada ticarette dönmesi ge-
reken para, bankaların kasasına girmekte 
ve onların kontrolünde geçmektedir. Bu 
ise ticarette yaşanan nakit daralmalarının 
ana sebeplerinden biridir. 

2- Kredi İşlemleri: Bankaların ana 
gelirlerini faizli bir şekilde verdikleri kre-
diler oluşturmaktadır. Bankaların kredi 
verebilmesi için mevduatlarının güçlü 
olması gerekir demiştik. Faize dayalı her 
banka, müşterilerine kredi verebilmek 
için kaynaklarında belirli oranda karşılık 
göstermelidir. Bunun için birinci mad-
dede yazdığımız mevduat kaynaklarının 
önemi büyüktür. Bugün 100 bin TL kredi 
alan bir kişi 60 ay (5 yıl) vade ile ödeme 
planı oluşturduğunda ortalama 70 bin TL 
ile 100 bin TL arasında değişen bir faiz 
yükünü de kabullenmiş olur. 

Yukarıdaki örnek tabloda temsilî ola-
rak kredi ödeme planı bulunmaktadır. 
Bankalar, müşterilerine verdiği kredinin 
tahsilatlarını yaparken ilk olarak faiz-
li kısmı kapatmaktalar. Örnek tabloda 
görüldüğü gibi 10. ayda ödemelerinin 
yarısı yapmış olan bir kişinin ödediği faiz 
725 TL anapara ise 275 TL’dir. Bankalar 
kredileri bu sisteme göre verirler. Do-
layısıyla ödemiş olduğunuz taksitler eşit 
olsa bile kapattığı borç ilk olarak faizden 
düşmektedir. Günümüzde birçok kişinin 
sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller, 
büyük çoğunlukla bankaların sunduğu 
krediler ile dönmektedir. Dolayısıyla bu, 
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hem fiyatların maliyetini yükselterek ma-
lın daha fazla bir fiyata satılmasına neden 
olur hem de borç yükümlülüğü altında gi-
ren insanları borç bitinceye kadar bank-
ların kölesi hâline getirir. 

3- Kredi Kartı ve POS işlemleri: 
Bankaların işlem kapasitele-
rini yükselten, günlük sıcak 
para girmesini sağlayan unsur, 
kredi kartı ve POS cihazları 
vasıtasıyla yapılan ticarettir. 
Günümüzde, özellikle de pe-
rakende ticaretin büyük bir 
bölümü “Point Of Sale 
(Satış Noktası)” anlamına 
gelen POS cihazları ile yapıl-
maktadır. “POS ile yapılan ti-
carette tek kazançlı çıkan ban-
kalardır.” dersek yanlış olmaz.

Bu sistemin işleyişi şu şe-
kildedir: Müşteriler alışveriş-
lerinde, ödemelerini gerek 
kredi kartı gerekse banka 
kartı ile POS cihazından ya-
parlar. Ancak alıcıdan tahsil 
edilen para, satıcının hesabına 
direk geçmez. Bankalar satıcı 
mağazalara iki seçenek sunar-
lar. Birincisi, işlem tutarından 
belirli bir kesinti ile (%3-15 
arası) ertesi gün hesaba geç-
mesi. İkincisi, herhangi bir ke-
sinti olmaksınız, belirli bir gün 
(29-35 gün arası) sonra hesa-
ba kesintisiz olarak geçmesi. 
Bu iki sistem de müşteriye ve 
satıcıya zarar verirken, ban-
kalara hiçbir şey yapmaksızın 
kâr sağlar. Müşterinin parası 
satıcıya geçerken ya kesintiye 
uğrayacak ya da banka 30 gün 
bu parayı kullanacaktır. Birinci 
yolu tercih eden esnafın kârı 
bankalarca kesilecek, ikinci 
yolu tercih eden esnafın ise 
tahsilatı gecikeceği için ken-
di ödemelerini yapmakta zorlanacaktır. 
Tam bu sırada bankalar POS’da bekle-
yen paralarını kaynak göstererek esnafa 
ihtiyaç kredisi sunarlar, yani esnaf  tekrar-
dan faiz yükünün altına girer. Bu sürece 

dayanamayan birçok işyeri de iflas eder.

Türkiye’de 66,3 milyon adet kredi 
kartı, 146,4 milyon adet de banka kar-
tı olmak üzere toplam 213 milyon adet 
kart kullanılmaktadır. Her 5 alışverişin 
3’ü kart ile yapılmaktadır. Dolayısıyla 

günümüz ticaretinde yaşanan nakit sıkın-
tısının en önemli unsurlarından birisi de 
POS cihazı ticaretidir. Son araştırmalar 
göre ise ülkemizde 32 milyon vatandaşın 
kredi kartı borcu bulunmakta, bunun 9 
milyonu ise yasal takiptedir.

4- İktisadi Krizler: Ekonomilerde 
yaşanan iktisadi krizleri incelediğimiz 
zaman, sebeplerinin çoğunlukla faizli 
bankacılık sistemine dayandığı görülmek-
tedir. Örneğin ekonominin dönem nok-
talarından biri sayılan 1929 Krizi (Büyük 

Buhran) kapitalist ideolojinin 
faizli bankacılık sistemine da-
yanmaktadır. 1929 Buhranı, 
ABD’deki New York borsa-
sının çöküşüyle başlamıştır. 
ABD’de 1920’li yıllarda üre-
timin olağanüstü bir şekilde 
artması, ancak işçi ücret-
lerinin, bu üretimi tükete-
bilecek düzeyde olmaması 
nedeniyle üretim ve tüketim 
arasında büyük bir dengesiz-
lik ortaya çıkmıştır. Yani satın 
alma gücü, bu büyüyen üre-
timle paralel olarak artma-
mıştır. Bu satın alma gücünü 
oluşturmak için bankalar, 
konut ve otomobil başta ol-
mak üzere krediler vermeye 
başladılar. Ancak bankalara 
kredilerin geri ödenmeme-
si neticesinde ABD borsası 
çöktü. Birçok banka ve şirket 
iflas etti. Halk ise hayatta ka-
labilmek için kendi mahsulle-
rini yetiştirmeye başladı. Ül-
kemizde yaşanan 2001 krizi 
ve ABD merkezli 2008 kriz-
leri ise yine aynı şekilde faize 
dayalı ekonomi siteminden 
kaynaklanmaktadır. Hâlen 
küresel dünyada yaşanan 
ekonomik sıkıntı 2008’de 
yaşanan ABD merkezli 
Mortgage krizinin etkileridir. 

Ekonomilerde yaşanan 
krizler en çok bankaların 
işine gelmektedir. Kredi ile 
bankalara borçlanan kişi ve 
şirketler aldıkları kredinin 

karşılığında, gayrimenkul ya da taşıt gibi 
sahip olduğu malları ipotek göstermek-
tedir. Krizlerin neticesinde piyasalarda 
nakit para azalır, faizler yükselir, işçiler 
içten çıkarılır ve işyerleri iflas eder. Eko-
nomide yaşanan bu daralma neticesinde 

Ekonomilerde yaşanan 
krizler en çok bankaların 
işine gelmektedir. Kredi 
ile bankalara borçlanan 
kişi ve şirketler aldıkları 

kredinin karşılığında, 
gayrimenkul ya da taşıt gibi 
sahip olduğu malları ipotek 

göstermektedir. Krizlerin 
neticesinde piyasalarda 
nakit para azalır, faizler 

yükselir, işçiler içten 
çıkarılır ve işyerleri iflas 

eder. Ekonomide yaşanan 
bu daralma neticesinde 

bankalara borcunu 
ödeyemeyen binlerce 
kişinin malları bankalar 
tarafından haczedilir.
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bankalara borcunu ödeyemeyen bin-
lerce kişinin malları bankalar tarafından 
haczedilir. İnsanların sahip olduğu tüm bu 
birikimler, bankaların faiz yüküne kurban 
edilir. Dolayısıyla krizler, bankalar için bir 
fırsat hatta bazı krizler direk bankaların 
müdahalesiyle bile oluşmakta-
dır. Çünkü yukarıda da belirt-
tiğim gibi para onlarda olduğu 
sürece, güç tamamen onla-
rın kontrolüne geçmektedir. 

5- Diğer İşlemler: Tüm 
bu yukarıda saydıklarımın ha-
ricinde bankalar, borsa, hisse 
senedi, tahvil, yatırım işlem-
leri, swap, kâr ortaklıkları vb. 
gibi yine faize dayalı birtakım 
işlemler ile kâr marjlarını yük-
seltmekte, faizin oluşturdu-
ğu bu yükü de tüm topluma 
ödetmektedirler. 

Özetle bankalar yatırım-
cılık adı altında, kolay yoldan 
para kazanma fırsatları ile 
hem insanları faize bulaştırır 
hem birikimlerini tüketir hem 
de sundukları krediler ile ken-
dilerine muhtaç konuma geti-
rirler. Tüm para kendilerinde 
toplandığı için gücün ve yap-
tırımların merkezi olurlar. Ge-
rek ülkemizde gerekse tüm 
dünyada bankaların yaptırım-
larına dayanamayan birçok 
kişi iflas etmiştir. Faiz, aileleri 
dağıtmış, bunalımlar ve intihar 
vakıaları yaşatmıştır. 

B- FAİZİN TİCARETE 
OLAN ETKİLERİ

Ticari işletmeler, kuruluş 
ve işletme açısından bir ser-
mayeye ihtiyaç duyarlar. Gü-
nümüz ticaretinde birçok kişi 
ve kuruluş, işletme faaliyetle-
rine banka kredileri ile başla-
maktadır. Bu durum daha en baştan işye-
rine faiz maliyeti oluşturmaktadır. Örnek 
verecek olursak: 1 Milyon TL sermaye 
ile işyeri kuran bir girişimci, %50 kâr he-
deflemektedir. İhtiyacı olan bu sermaye-

yi 1 yıl vadeli olarak bankalardan temin 
ettiğinde 1 yıl sonra ödeyeceği faiz 200 
Bin TL’dir. Bu durum işyeri açısından %20 
faiz maliyeti oluşturmaktadır. İşyerinin 
hedeflediği kâr, daha işin başında %30’a 
düşmektedir. Tahsilatın POS sistemin-

den geçmesi durumunda ise ikinci bir faiz 
maliyeti ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Bir ürün, hammadde hâlinden, tica-
ri mal hâline gelene kadarki sürecinde 
birkaç aşamadan geçer. Hammadde te-

darikçisinden malın ana üreticisine, üre-
timden sonra toptancısına daha sonra 
da perakendeciye ulaşır. Alıcıya ulaşana 
kadar her firma bu şekilde faizin oluştur-
duğu yükü, malın maliyetine ekler. Do-
layısıyla hammadde fiyatı 1 TL olan bir 

ürün; üretim maliyetlerine 
faiz maliyetlerinin de eklen-
mesiyle birlikte alıcıya 8-10 
TL gibi 10 katına varan bir 
fiyatla ulaşır.

Aynı zamanda borç ile 
başladıkları bu ticarette, ban-
ka kredilerinin oluşturduğu 
bu yükü vadesinde ödeme 
gayretinde olan işletmeciler, 
ürettikleri mal ve hizmetle-
rin satılabilmesi için piyasada 
sıkı bir rekabete girmekte-
dir. Tercih sebebi olmak için 
ürünlerinin fiyatlarını aşa-
ğı çekerler. Dolayısıyla kâr 
marjları oldukça aşağıya iner. 
Bu durumda üreticiler ve 
tüketiciler, faizlerin oluştur-
duğu bu maliyetlerin yükünü 
çekmeye mecbur kalırken, 
arada oluşan yüksek kâr, ta-
mamen bankalara akmakta-
dır. Özetle üretici kazandığı 
az bir parayı da faize öder. 
Tüketiciler ise aslı ucuz olan 
bir ürünü çok pahalı bir fiya-
ta almış olurlar. 

C- FAİZİN PARA Pİ-
YASALARINA ETKİSİ

Para, mal ve hizmetlerin 
değişimini sağlayan araç-
tır. Günümüzde, madeni ve 
kâğıt olmak üzere Merkez 
Bankası tarafından basılan 
paralar kullanılmaktadır.  Pi-
yasanın ihtiyacı olan bu para 
miktarı Merkez Bankası ta-
rafından sağlanır. Faizin bir 
zararı da piyasada dolanım-

da kullanılan para miktarını azaltmasıdır. 
Yukarıda anlattığımız bankacılık sistemin-
den dolayı piyasada dolanımda bulunma-
sı gereken paralar, bankaların kasalarında 
beklemektedir. Kişi ve kurumlar gerek 

Bankalar yatırımcılık adı 
altında, kolay yoldan 

para kazanma fırsatları 
ile hem insanları faize 

bulaştırır hem birikimlerini 
tüketir hem de sundukları 

krediler ile kendilerine 
muhtaç konuma getirirler. 

Tüm para kendilerinde 
toplandığı için gücün 

ve yaptırımların merkezi 
olurlar. Gerek ülkemizde 

gerekse tüm dünyada 
bankaların yaptırımlarına 
dayanamayan birçok kişi 
iflas etmiştir. Faiz, aileleri 
dağıtmış, bunalımlar ve 

intihar vakıaları yaşatmıştır.
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güvenlik gerekçesiyle gerekse faiz getirisi 
nedeniyle mevduatlarını banka kasaların-
da bekletmektedir. Ticarette dönmesi 
gereken para bankaların kontrolü altına 
girmektedir. Ödemeler ise ya havale ve 
EFT gibi bankalar arasında sanal bir or-
tamda ya da kredi kartı ve çek gibi yine 
banka işlemleri çerçevesinde yapılmakta-
dır. Dolayısıyla faizli bankalar her şekilde 
kazançlı çıkmaktalar. 

Dolanımdaki para ne kadar fazla 
olursa ticaret ortamı bir o kadar rahat 
ve hızlı işler. Bugün Türkiye özelinde de-
ğerlendirecek olursak, GSYİH (Gayri Safi 
Yurt İçi Hasıla) 3.7 trilyon TL’dir. 5 Nisan 
2019 tarihli Merkez Bankası istatistikle-
rine göre ise dolanımda bulunan para 
miktarı 123 Milyar TL. Yani GSYİH’nın 
%3’ü kadardır. Aynı verilere göre ban-
kalarda bulunan mevduat toplamı ise 1 
trilyon 945 milyar TL’dir. Yani GSYİH’nın 
%53’ü kadar. Dolayısıyla piyasada dolan-
ması gereken para gerek faiz getirisinden 
dolayı gerekse birtakım risklerden dolayı 
bankalarda tutulmaktadır. Bunun netice-
sinde piyasalarda nakit azalırken, fiyatlar 
yükselir. Ticaret hacmi küçülür ve eko-
nomide durağanlık yaşanır. Zaruri ihtiyaç 
maddelerinin fiyatlarında artış olurken, 
zaruri olmayan mal ve hizmet ticareti 
durma noktasına gelir. Dolayısıyla para si-
zin olsa bile bankalarda beklediği sürece, 
kontrolü tamamen faizli bankalara geçer.

D- FAİZLİ YURT DIŞI BORÇ-
LANMALAR

Mevcut devlet kaynakları yetersiz ol-
duğunda, hükümet ve finans kuruluşları, 
dış borç yönetime başvururlar. Bu borç-
lanma devletlerarası olabileceği gibi, IMF, 
Avrupa Merkez Bankası, Dünya Bankası 
gibi uluslararası kuruluşlardan da olabilir. 
Dış borçlanma sadece bir para ilişkisi de-
ğildir. Çeşitli yaptırımları da beraberinde 
getirir. Alınan dış borç hem döviz cinsin-
dendir hem de faizli şekilde geri ödemesi 
vardır. Hem de borç alınan kurum ya da 
devletlere çeşitli imtiyazları vermeyi ge-

rektirir. Örneğin A devleti B devletinden 
borç aldığında, B devleti kendi şirketle-
rinin A devletinde çeşitli imtiyazlar ile 
ticaret yapma hakkını talep eder. Kamu 
ihalelerinin kendi şirketlerine verilmesi 
ya da birtakım ortaklıklar gibi talepleri 
olur. Borç alan A devleti ise hem aldığı 
borcun faiz yükünden hem de verilen im-
tiyazların altından kalkabilmek için, kendi 
vatandaşlarına uyguladığı vergi politikala-
rını artırarak yeni yükümlülükler getirir. 
Şu an Türkiye’nin mevcut dış borcu ise 
466 milyar dolardır.

İSLÂMİ ÇÖZÜM

Ekonominin sahih ve kalıcı çözümle-
rine gelecek olursak; ilk olarak yapılması 
gereken şey, Batı’nın kapitalist nizamını 
ve onun faize dayalı iktisat sistemini terk 
edip, İslâm’ın iktisat sistemine geçmektir. 
Çünkü İslâm şeriatı, faizi kesin bir şekilde 
yasaklamıştır. Bir Müslüman’ın böyle bir 
sistem içinde olması kesinlikle caiz değildir. 

Faiz olayının belirgin vasfı şudur: Faiz, 
tefecinin halkın emeğini sömürerek hiçbir 
emek harcamaksızın elde ettiği faydadır. 
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1  Bakara Suresi 275
2  Bakara Suresi 278-279

Kendisinden faiz elde edilen mal, herhan-
gi bir zarar rizikosuna sahip olmayan kârı 
garantili olan bir maldır ve zarar etme 
ihtimali sıfırdır. Bu ise [بالُغْنِم  Zarar“ [الُغْرُم 
kâra göredir.” kaidesine aykırıdır. 

Bu nedenle kapsamlı ve yaygın bir 
inkılap yapılırken hâli hazırdaki kokuş-
muş iktisat nizamını bütünü ile değiştir-
mek onun yerine İslâm’ın iktisat nizamını 
koymak farz olmuştur. Mevcut kapitalist 
nizam ortadan kaldırılıp yerine İslâm ni-
zamı tatbikata koyulduğunda İslâm niza-
mını yaşayan toplumun faize ihtiyaç duy-
mayacağı açıkça görülecektir.

Faiz olmayınca mevcut bankalara olan 
ihtiyaç da ortadan kalkacak ve o andan 
itibaren, beytü’l maldan faydalanma im-
kânlarının incelenmesinin ardından faizsiz 
borç verme işini sadece beytü’l mal üst-
lenecektir. Nitekim Ömer b. Hattab Ra-
diyAllahu Anh arazilerini değerlendirme-
leri ve işletmeleri için Irak’taki çiftçilere 
beytü’l maldan mal/para vermiştir. Şer’î 
hüküm gereğince mahsul hasat edilene 
kadar çiftçilere arazilerini işlemelerini 
sağlayacak kadar beytü’l maldan mal ve-
rilir. İmam Ebu Yusuf ’a göre de geçimini 
temin etmekten aciz olan kimselere bir iş 
kurmasını ve toprağı işletmesini sağlaya-
cak kadar mal/para beytü’l maldan borç 
olarak verilir.

İslâm, paranın biriktirilmesini, stok 
edilmesini ve belirli zümrenin elinde tu-
tulmasını da yasaklar.  Ya ticaret yapılacak 
ya borç verilecek ya da infak edilecektir. 
Dolayısıyla bugün banka mevduatlarında 
bekleyen 2 trilyon TL para vardır. Ayrı-
ca yapılan bir araştırmaya göre ise yastık 
altında 3000 ile 5000 ton arasında altın 
olduğu söylenmektedir. Bu kaynakların 
İslâm ekonomisi içinde kullanıldığını dü-
şünürsek piyasada dolanan para miktarı 
GSYİH’nın %’80’ine denk gelir. Hâlbuki 
bugün ekonomi uçuyor dediğimiz zaman-
larda bile bu oran %8-10 seviyesindedir. 

Türkiye gerek coğrafi konumu itiba-
riyle gerekse yeraltı ve yerüstü kaynak-
ları açısından oldukça zengin bir ülkedir. 
Örneğin tarım arazileri doğru bir strateji 
ile yıllık 200 milyon nüfusa yetecek mah-

sul üretme kapasitesine sahiptir. Üç ta-
rafının denizler ile çevrili olması, Asya ve 
Avrupa arasında bir köprü konumumda 
olması, 22’si büyük olmak üzere toplam 
180 limana sahip olması, ulaşım, nakliyat 
ve yükleme açısından ülkemizi oldukça 
potansiyel kılmaktadır. Ayrıca nüfus ola-
rak da oldukça genç sayılır. İstatistiklere 
göre Türkiye’de 20-50 yaş arasındakile-
rin nüfusu 36 milyondur. Neredeyse nü-
fusun yarısına denk olan bu sayı, muaz-
zam bir işgücü demektir.

Sonuç olarak; sahip olduğumuz tüm 
bu kaynaklara ve daha burada sayamadı-
ğım birçok özellikleri ile Türkiye, gerçek-
ten ekonomi alanında çığır açacak po-
tansiyele sahiptir. Ancak kapitalist düzen 
tüm bu kaynaklarımızı sömürmektedir. 
Yaşanan sıkıntılar ve krizler ise tamamen 
sömürü ideolojisinden kaynaklanmakta-
dır. Eğer ki tüm bu servetlerimizi İslâm 
nizamı ile kullanırsak, tarımdan sanayiye, 
üretimden pazarlamaya, bilişimden tek-
nolojiye her alanda süper bir ekonomiye 
sahip oluruz. Faiz ve stokçuluk olmadığı 
için üretim artar, maliyetler azalır. Yeni iş 
kapıları açılıp işsizlik önlenir. Halkın eko-
nomik seviyesi ve alım gücü güçlenir, na-
kit ticaret başlar. Dış borç diye bir kavram 
olmaz. Bütçemiz açık değil fazla vermeye 
başlar. Bir de bunlara tüm İslâm belde-
lerini dahil ederek düşündüğümüzde ise 
gerçekten tahayyülü zor bir güç ortaya 
çıkar. İşte bunu çok iyi bilen kâfir Batılı 
güçler, birlik olmamızı ve bu güce ulaş-
mamızı engellemek için her gün çökmek-
te olan sistemlerini revize etmeye çalışı-
yorlar. Çünkü kapitalizm onların düzeni-
dir ve faiz, onlara güç veren bir sistemdir.

Faiz oranı az veya çok olsun, mantıklı 
ya da mantıksız olsun fark etmez, faizden 
elde edilen mal, her halükârda haramdır. 
Bir Müslüman’ın her şeyden önce bu bi-
linç ile hareket edip faizi ne suretle olur-
sa olsun reddetmesi gerekir. 

Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ل� كََما يَُقوُم الَِّذي يَتََخبَُّطُه  بَا ل� يَُقوُموَن اإِ كُلُوَن الرِّ   الَِّذيَن يَاأْ
بَا َواأََحلَّ اللَُّه  نََّما اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ ْيَطاُن ِمْن اْلَمسِّ َذِلَك ِباأَنَُّهْم قَاُلوا اإِ الشَّ
بَا فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه فَانتََهى فَلَُه َما َسلََف  َم الرِّ اْلبَْيَع َوَحرَّ

َلى اللَِّه َوَمْن َعاَد فَاأُْوَلِئَك اأَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  َواأَْمُرهُ اإِ

“Faiz yiyenler, ancak şeyta-
nın çarptığı kimsenin kalktığı gibi 
kalkarlar. Bu, onların ‘Alışveriş de 
faiz gibidir.’ demelerinden dolayı-
dır. Oysa Allah alışverişi helal, fa-
izi haram kılmıştır. Bundan böyle 
kime Rabbinden bir öğüt gelir de 
(o öğüte uyarak) faizden vazgeçer-
se, artık önceden aldığı onun olur. 
Durumu da Allah’a kalmıştır. (Al-
lah onu affeder.) Kim tekrar (faize) 
dönerse işte onlar cehennemlik-
lerdir. Orada ebedi kalacaklardır.”1

ْن كُنتُْم  بَا اإِ يَااأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمْن الرِّ
تُْبتُْم  ْن  َواإِ َوَرُسوِلِه  اللَِّه  ِمْن  ِبَحْرٍب  َذنُوا  فَاأْ تَْفَعلُوا  َلْم  ْن  فَاإِ ُمْؤِمِنيَن 

فَلَكُْم ُرُءوُس اأَْمَواِلكُْم ل� تَْظِلُموَن َول� تُْظلَُموَن 

“Ey iman edenler! Allah’tan 
korkun. Eğer iman etmişseniz, 
faizden geri kalan kısmı bırakın. 
Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve 
elçisi ile savaşa girdiğinizi bilin. 
Tövbe ederseniz ana malınız sizin-
dir. Ne zulmedilirsiniz ne de zul-
me uğrarsınız.”2

EN BÜYÜK EKONOMİK SORUN “FAİZ” VE İSLÂMİ ÇÖZÜMÜ
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Bilindiği üzere iktisadın kaynakla-
rından tarım, sanayi ve ticaret-
te insan emeği aracılığı ile üre-

tim yapılır. Toprağı eken, aleti kullanan, 
fabrikada imalat yapan, alışveriş işlemini 
gerçekleştiren varlık insandır. Bu nedenle 
insanın emeği servet kaynaklarından en 
önemlisidir. Her ne kadar insan olmadan 
tarım yapılamazsa da insan tarımdan bir 
parça değildir. Ticarette ve sanayide de 
durum aynıdır. Her ne kadar insan olma-
dan bunların hiçbiri yapılamazsa da insan 
yine de onların hiçbirinden bir parça de-
ğildir. Bilakis insan emeği bu üç kaynak-
tan bağımsız bir kaynaktır. 

İnsan emeği, ister aklın kullanılması is-

terse bedenin kullanılması ile olsun çalış-
ma ile gerçekleştirilen bir iştir. Bunun için 
iş yapan kimseye “işçi” denilmektedir. 
Ancak insan, bu emeği kendisi için üretim 
yapmaya harcarsa böylesi bir durumu in-
celemeye gerek yoktur. Çünkü üretim 
ne seviyede olursa olsun sonuç kişinin 
kendisine aittir. Ne kadar güç harcarsa 
harcasın ancak kendisi için harcamış olur. 
Dolayısıyla hakkında hüküm koymayı ve 
çözüm üretmeyi gerektirecek bir prob-
leme neden olmaz. Fakat kişi, emeğini 
ücret karşılığında başkası için üretim yap-
maya harcarsa işte bu durum araştırma 
ve incelemeyi gerektirir. Çünkü bu du-
rumda çözüme kavuşturulması gereken 
problemler ortaya çıkar. Dolayısıyla da 

hakkında hüküm konulması kaçınılmaz-
dır. Servetin kaynaklarından birisini oluş-
turmasından dolayı insan emeği hakkın-
daki inceleme yalnızca ücretliyi kapsayan 
bir çözüme muhtaçtır. Bu konuya işçiler 
hakkında bir araştırma denilmesi daha 
geniş bir anlam ortaya koymak içindir. 
Çünkü her işi yapan kimseye işçi denir. 
Çalışan herkes için de kullanılır. Kendisi 
için çalışan kimse hakkında kullanıldığı 
gibi ücret karşılığında başkası için çalışan 
kimse hakkında da kullanılır. Kendisi için 
çalışan kimseyi araştırma kapsamına al-
maya gerek yoktur. Fakat başkası için 
çalışan kimsenin araştırma kapsamına 
alınması gerekir. 
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Kapitalist sistem içerisinde en zorlu 
şartları haiz olanlar şüphesiz “işçi sınıfı” 
diye ifade edilen kimselerdir. 

İşçilerin günümüze değin gelen so-
runlar sarmalının başlangıcını 1789 Fran-
sız İhtilali’ne kadar götürmek mümkün-
dür. Nitekim 1789 ihtilali burjuvazinin 
kendisini insanlığın bütün taleplerini dile 
getiren sınıf  olarak ortaya koyduğu ve 
bunu özgürlük, eşitlik, kar-
deşlik sloganıyla dile getirdi-
ği, temel hak ve hürriyetlerin 
gerçekleşmesi uğruna totali-
ter rejimler ile kilise dininin 
devre dışı bırakıldığı büyük 
bir devrimdir. Sadece yaşa-
nan olayların büyüklüğünden 
dolayı değil, ileri sürdüğü 
idealler bakımından da in-
sanlık tarihi açısından dö-
nüm noktalarındandır. Fakat 
vadettiği özgürlük, eşitlik ve 
kardeşliği bütün insanlar için 
gerçekleştirememiştir.

İşçi sorunları, çalışma üc-
retinin tespitinde esas alınan 
ölçünün en aşağı seviyede 
yaşam standardına göre 
yapılmasından kaynaklan-
maktadır. Böyle olunca iş-
çiler, gerçekten hakları olan 
ücreti değil, ancak hayatta 
kalıp çalışabilecekleri sevi-
yede bir ücreti alabilmekte-
dirler. Böylesi bir uygulama 
patronların işçiler üzerinde 
baskı kurmasına yol açmıştır. 

Sanayi Devrimi bilim ve 
teknolojinin sunduğu yeni 
imkânların üretime uygulan-
ması anlamına gelir. Bir yandan da kapi-
talizmin gelişmesinde son derece önemli 
bir adım teşkil ederken diğer yandan da 
sınıflar arasındaki uçurumu derinleştir-
miş, özellikle işçi emekçi yığınlarının yok-
sullaşmasına, daha fazla sömürülmesine, 
daha fazla acı çekmesine yol açmıştır. 
Makineleşme kuşkusuz üretimi son de-
rece geliştirmiştir. Fakat bunun sağladığı 
imkânlar işçi sınıfının hayat şartlarına yan-
sımamıştır. 

İşçilerin işverenlerden şiddetli zulüm, 
baskı, emeklerinin ve alın terlerinin sö-
mürülmesini görmelerinden sonra bun-
ların sona erdirilmesi; işçinin ücretinin ve 
çalışma süresinin sınırlandırılması ve din-
lenme garantisi verilmesi gibi hususlarla 
onlara “adil” davranılması gerektiğini öne 
süren sosyalist fikirler ortaya çıkmıştır. 

1789’da işçi sınıfı devrimde sadece 
kitle gücü olarak yer almış ve kendi ta-
leplerini ortaya koyabilme imkânından 
yoksundu. Bu yüzden burjuvazinin bir 
eklentisi olarak hareket etmiştir. Onu 
desteklemiştir, onun devrimini kendi 
devrimi olarak kabul etmiştir. 1830’lara 
gelindiğindeyse işçi sınıfı artık kendi ta-
leplerini dile getirmeye başlamış, 1848’e 
gelindiğinde durum yine bir rejim tartış-
masına dönüşmüştür.

Bu sefer kapitalistler, ücretlinin ücre-
tinin tespitinde esas alınan asgari yaşam 
seviyesinde bir değişiklik yapmadan, ça-
lışma ve mülk edinme hürriyetlerinde bir-
takım değişiklikler yapma mecburiyetinde 
kaldılar. İş sözleşmesine işçileri korumayı 
hedefleyen, sendika kurma, toplantı yap-
ma hürriyeti, grev hakkı, işçilerin emekli 
olmaları ve emekli ikramiyesi almaları 

veya tazminatlar gibi işçile-
re daha önceleri verilme-
miş olan haklar tanıyan bir-
takım hükümler ve kaideler 
koydular. İşçilere ücretleri 
artırma, haftalık tatil ve sağ-
lık hakları gibi haklar verildi. 

Dolayısıyla Karanlık Or-
taçağ sonrası insanlığa yeni 
bir hayat tarzı armağan 
etme iddiasında bulunan 
ideoloji işçi sorunları diye 
isimlendirilen ve şu anda da 
var olan sorunun kaynağıdır. 
Nitekim bu sorun kapitalist 
nizamın teşkil ediliş esasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bu 
esaslar mülkiyet hürriyeti, 
çalışma hürriyeti ve ücret-
linin ücretinin takdirinde 
asgari geçim seviyesinin 
esas alınmasıdır. Ücretli ile 
işveren arasındaki ilişkiler 
bu nizama göre yürüdüğü 
sürece işçi sorunları da de-
vam edecektir. Kapitalistler, 
işçileri susturmak ve sos-
yalist kışkırtma karşısında 
ayakta kalabilmek için bir-
takım yamalarla gediklerini 
kapatmaya çalışmaktadır-
lar. Nizamlarının devamını 
sağlayabilmek için böylesi 

vaziyetlerde bu yamalar tabii olarak orta-
ya çıkacaktır. Bununla birlikte yapılan tüm 
düzenlemelerin ve sosyalist taleplerin ta-
mamı işçi sorunlarını çözmek için yeterli 
olmayacaktır. Sosyalizmin hayat sahnesin-
den silinmesi onun toplumların yaralarını 
sarmada aciz kaldığının fiilî kanıtıdır. Ka-
pitalizmin uyguladığı yamalar ise sorunu 
çözmek ve işçilere haklarını vermek için 
değil, hakikatte işçileri susturmak için ya-
pılan yamalardan başka bir şey değildir.

İşçi sorunları, çalışma 
ücretinin tespitinde esas 
alınan ölçünün en aşağı 

seviyede yaşam standardına 
göre yapılmasından 

kaynaklanmaktadır. Böyle 
olunca işçiler, gerçekten 
hakları olan ücreti değil, 

ancak hayatta kalıp 
çalışabilecekleri seviyede 

bir ücreti alabilmektedirler. 
Böylesi bir uygulama 

patronların işçiler üzerinde 
baskı kurmasına yol açmıştır. 

İŞSİZLİK SORUNUNA İSLÂMİ ÇÖZÜM
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İslâm’da bu tür işçi sorunu bahsi geç-
mez. Kapitalizmin ürettiği bu sorunlar 
İslâm’da söz konusu bile olmaz. İslâm’da 
çalışma ve mülk edinme hürriyeti değil 
çalışmanın ve mülk edinmenin mubahlığı 
vardır. Çalışma ve mülk edinme hürriyeti 
ile çalışmanın ve mülk edinmenin mu-
bah olması arasında çok ciddi fark var-
dır. Zira mülk edinme hürriyeti demek 
ne suretle olursa olsun mülk edinmede 
insanı tamamen serbest bırakmak de-
mektir. Mülk edinmenin mubah olması 
ise mülk edinmenin aslı içindir. Mülkiyet 
insanın fiillerinden bir fiil olup hükmü 
ise mubahlıktır. Her Müslümanın mülk 
edinme hakkı vardır. Ancak mülk edinme 
keyfiyeti, şeriatın mülk edinme ile ilgili 
olarak getirdiği nasslarla kayıtlıdır. Yani 
avlanma, mudarebe, komisyonculuk gibi 
hakkında şeriatın belirli nasslarla sebep-
lerini belirlediği şartlarla kayıtlıdır. Mu-
bahlık her ne sebeple olursa olsun onu 
mülk edinebilme hakkında değil yalnızca 
mülkiyetin aslı için geçerlidir. Aynı şekil-
de sahip olunan bir şeyin geliştirilmesi de 
alışveriş ve kiralama gibi belirli hükümler-
le kayıtlıdır. Muayyen herhangi bir malın 
mülkiyeti de sözleşmeler ve davranışlar 
gibi belirli hükümlerle kayıtlıdır. Mülk 
edinmenin mubah olması insanın diledi-
ği şekilde mülk edinebilmesi, mülkünü 
geliştirebilmesi, dilediği malı mülk edine-
bilmesi hususunda insanın tamamen ser-

best bırakılması manasına gelmez. Tam 
tersine insanın yaratılışında mülk edinme 
özelliğinin var olması ile yani sadece mülk 
edinmenin aslı ile sınırlıdır. Bunun dışında 
kalan hususlar ise bu husus ile ilgili şer’î 
hükümlerle sınırlıdır. Bu ise mülkiyet hür-
riyetinden farklıdır. Zira mülkiyet hürri-
yeti, mülk edinmede ve ne surette olursa 
olsun mülk sahibi olmada kişiyi tamamen 
serbest bırakmak demektir.

Aynı şekilde çalışmak da insanın fiil-
lerinden bir fiil olup mubah bir iştir. Her 
Müslümanın çalışma hakkı vardır. Ancak 
malı elde edebilmek için iş yapma keyfi-
yeti belirli hükümlerle kayıtlıdır. Kişi işçi, 
tüccar, çiftçi, sarraf  olarak çalışabilir. An-
cak yaptığı işin mutlaka şer’î hükümlerle 
kayıtlı olması gerekir. Mubah olan alanla-
rın dışında çalışması doğru değildir. Şarap 
fabrikasında, domuz çiftliğinde ve haşhaş 
ekimi ile ilgili işlerde çalışamaz. Anonim 
şirketlerde, bankada, kumarhanede veya 
şeriatın haram kıldığı herhangi bir işte 
çalışamaz. Mubah olan bir işi yaptığında 
şer’î hükümlerle mukayyettir. Ücretliy-
se icar/kiralama hükümleri ile tacirse 
alışveriş hükümleriyle, simsarsa simsar-
lık hakkındaki hükümlerle mukayyettir. 
Mubahlık yalnızca çalışma hakkında ge-
çerlidir. Fakat çalışma keyfiyeti yani belli 
bir işi yerine getirmek, yapmak ise belirli 
hükümlerle kayıtlıdır. Dolayısıyla bu hü-

kümlerin dışına çıkılması yasaktır. Bu ise 
mülkiyet hürriyetine ters düşmektedir. 
Zira mülkiyet hürriyeti, kişinin, hoşuna 
giden bir işte dilediği şekilde çalışıp ça-
lışmamakta serbest bırakılması demektir.

Bütün bu açıklamalardan mülk edin-
menin ve çalışmanın mubah olması ile 
çalışma ve mülk edinme hürriyeti ara-
sındaki büyük fark açığa çıkmaktadır. 
Bu sebeple kapitalist nizamda görülen 
bu sorunlar İslâm’da görülmez. Zira 
İslâm’da mülkiyet, belirli keyfiyetlerle 
kayıtlıdır. Mülkün çoğaltılması ve belirli 
bir mala sahip olmak belirli hükümlerle 
bağlanmıştır. Çalışma mubah işlerdendir 
ve belirli hükümlerle de çalışma keyfiyeti 
belirlenmiştir. Yani İslâm’da mülkiyet ve 
çalışma, ortaya çıkabilecek sorunları kö-
künden ortadan kaldıracak faaliyetlerle 
sınırlı olması sebebiyle kapitalist nizamda 
görülen sorunlara rastlanmaz. İşveren ile 
ücretli arasındaki ilişkileri düzenleyen icar 
hükümlerinin yanında ticaret, ziraat, sa-
nayi ile ilgili hükümler, yaşamak için nafa-
ka ile ilgili hükümler ve işlerin gözetilmesi 
ile ilgili hükümler işçinin sorunlarını esas-
tan çözüme kavuşturan hükümlerdendir. 
Bu sebeple işçiyi ve işvereni sınırlayacak 
birtakım bağlara ihtiyaç duyulmaz. Zira 
İslâm’da kayıt altına alınmayı gerektirecek 
mülk edinme ve çalışma hürriyeti denen 
bir şey yoktur. İslâm’da ancak çalışmanın 
ve mülk edinmenin mubahlığı vardır. 

Ayrıca ücretlinin ücretinin takdirin-
de asgari geçim seviyesi değil ücretlinin 
sağladığı fayda yani piyasada ücretlinin 
harcadığı emeğin faydası esas alınır. Bu 
sebeple ücretlilerin işverenler tarafından 
köleleştirilmesi ve işçilerin alın terinin ve 
emeklerinin sömürülmesi mevzubahis 
olmaz. Bu hususta ücretli ile devlet me-
muru arasında bir fark yoktur. Ücretli, 
içerisinde bulunduğu toplumdaki insan-
lar arasında kendi emsaline göre ücret 
alır. Ücretli ile işveren ihtilaf  ettikleri 
zaman ecr-i mislin takdiri için uzmanlar 
devreye girerler. Bu uzmanlar taraflarca 
seçilirler. Taraflar uzman seçiminde anla-
şamazlarsa uzmanı devlet seçer ve dev-
letin seçtiği bu uzmanın sözü her iki tarafı 
da bağlayıcı olur. 
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1  Saffat Suresi 61

Yönetici tarafından belirli bir ücretin 
belirlenmesi, ticaret mallarına fiyat tah-
didi koymanın caiz olmamasına kıyasen 
caiz değildir. Zira ücret faydanın, fiyat ise 
ticari malın karşılığıdır. Mal piyasası tabii 
olarak malın fiyatını nasıl belirliyorsa üc-
retlilerin sağladığı faydaya ait piyasa da 
ücreti belirler. 

Kapitalist yamaların işçilere verdiği 
haklardan toplantı yapma hürriyetine 
gelince, şeriat, ücretli olsun olmasın te-
baadan her ferdin toplanmasını mubah 
kılmıştır. Sendika kurma hakkı açısından 
ise İslâm’da sendikalar yoktur. Zira işlerin 
gözetilmesi devletle sınırlıdır. Halifenin 
dışında hiçbir kimsenin genel veya cüzi 
olarak işleri gütme hakkı yoktur. Sendi-
kalar ise üyelerinin işlerini gözetmek için 
kurulurlar ki bu caiz değildir.

Grev yapma hakkına gelince, icar 
caiz olan sözleşmelerden değil bağlayıcı 
özelliği bulunan sözleşmelerdendir. Bu 
sebeple taraflardan hiçbirinin sözleşmeyi 
feshetme hakkı yoktur. Ücretlinin, üze-
rinde anlaşma yaptığı işi yerine getirmesi 
gerekir. Yerine getirmediği takdirde üc-
ret alamaz. Bu sebeple işçinin grev yap-
ma hakkı yoktur. 

Emeklilik, ikramiyeler ve tazminatlar 
kapitalist nizamın zulmünü hafifletebil-
mek için icat edilmiş kapitalist yamalardır. 
Çalışmaktan aciz olanlar kendine yetecek 
kadar bir parayı devletten almaya hak ka-
zanır. Dolayısıyla emekliliğe, ikramiyelere 
ve tazminatlara gerek yoktur. Temel ihti-
yaçlarını doyurmaktan aciz olan herkesin 
bu ihtiyacını gidermek, işverenin vazifesi 
değil devletin vazifesidir. Çünkü topluma 
ait işlerin gözetilmesi işverenin vazifele-
rinden değil devletin yapması gereken 
vazifelerdendir. 

İşçilerin ve ailelerin sağlık ihtiyaçları-
nın, çocuklarının eğitimlerinin garantilen-
mesi gibi işleri yerine getirmek de işve-
renin vazifesi değil devletin vazifesidir. 
Dolayısıyla bu hususlar ücretli ve ücret-
liler konusu içerisinde araştırılmaz. İşten 
çıkarıldıkları zaman nafakalarının garanti-
lenmesi de devletin vazifesidir. Zira onla-
ra iş bulmak devletin vazifesidir. Devlet 

onlara iş bulamazsa onlar hükmen aciz 
sayılacağından dolayı nafaka hükümleri 
onlara tatbik edilir. 

Kapitalist nizamda işçi konusu ile il-
gili olarak var olan meseleler bunlardır. 
Şu anda fabrika ve atölyelerde var olan 
sorunlar İslâm’da ücret hususu içerisinde 
ele alınmaz. Zira bu sorunlar başlıca şu 
sebeplerden kaynaklanmaktadır:

1-Ücretlinin ücretinin takdirinde göz 
önünde bulundurulan esaslardaki farklı-
lıklar

2-Fakir ve çalışmaktan acizlerin na-
fakalarını temin konusuna ve işsizlere iş 
temin etme hadisesine bakıştaki farklılık 

3-İslâm’daki devlet mefhumunun de-
mokrasideki devlet mefhumundan farklı 
olması. İslâm’da devlet tek müessesedir 
ve bütün işlerin gözetilmesi işini doğru-
dan doğruya devlet yapar. Oysa demok-
ratik nizamda birçok müessese vardır. 
Devlet ise sadece tek müesseseye, hü-
kümete bakar. 

İşte iktisattaki insan emeği veya daha 
doğru bir ifade ile ücretliler hususu böy-
ledir. Genel hatlarla şeriatın icarı ve söz-
leşme yapanların diledikleri şartlara göre 
sözleşme yapmalarını Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in [ِعْنَد ُشُروِطِهْم  [اْلُمْسِلُموَن 
“Müslümanlar şartları [sözleşmeleri] 
üzeredirler.” hadisine göre mubah bı-
raktığı, ücretin emeğin sağladığı faydaya 
göre takdir edildiği, sözleşme yapanla-
rın ücretin takdirinde ihtilaf  ettiklerinde 
hükmün emeğin piyasası tarafından be-
lirleneceği ve uzmanların takdirine göre 
bu piyasanın gösterdiği ücretin bağlayıcı 
olduğu açığa çıkmaktadır. İcar muame-
lelerindeki bütün çekişmeler böylece 
ortadan kaldırılmış, işveren ve ücretliye 
üretimde limitsiz bir şekilde gayret gös-
terme fırsatı tanınmış olmaktadır.

Ayrıca kapitalizm ile İslâm arasındaki 
en bariz fark malın dağıtılması ile ilgilidir. 
İslâm’da malın dağıtılması hususunda her 
ferdin doğrudan temel ihtiyaçlarının kar-
şılanması esas alınırken kapitalizmde bu 
durum tamamen ferdin pastadan payını 
alabilme kapasite ve kabiliyetine bağlı-

dır. Dolayısıyla kapitalist sistemde ferdin 
çalışamayacak durumda olması hâlinde 
eğer sosyal güvenlik kurumlarına prim-
lerini yatırarak emekliliğini hak ederse 
-ki verilen ücret hiçbir zaman tatminkâr 
olmamıştır- fert bir miktar gelire sa-
hip olabilmektedir. Aksi hâlde hayatını 
muhtaç olarak geçirmekte hatta zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için suça yö-
nelmektedir. Hâlbuki İslâm ferdin kendi 
ihtiyaçlarını göremediği hâllerde duruma, 
o fert nezdinde müdahale etmektedir. 
Öncelikle kendi ihtiyaçlarını giderebilme 
imkânına sahip olmasını, yaşlı, bedensel 
ya da zihinsel engelli olması durumunda 
sırasıyla akrabalarına, zenginlere ve en 
sonunda da devlet bütçesinden karşılan-
mak üzere ferdin temel ihtiyaçlarını ga-
ranti altına almaktadır. 

Temel ihtiyaçların karşılanması nok-
tasında sorumlu bulunan devlet lüks 
ihtiyaçların karşılanması noktasında da 
imkânı el verdiği müddetçe bu ihtiyaçları 
sağlama yoluna gider. Bu husus devle-
tin beytu’l malının durumuyla alakalıdır; 
beytu’l malın durumu buna elverişliyse 
ve zorunlu ihtiyaçlar karşılanmışsa dev-
let, tebaasının lüks ihtiyaçlarının da sağ-
lanacağı bir ortamı hazırlar ama beytu’l 
malın durumu buna elverişli değilse dev-
letin lüks ihtiyaçları karşılamak gibi bir 
yükümlülüğü yoktur.

Kapitalizme ait tüm bu ve benzer 
sorunlar müjdesi verilen Raşîdî Hilâfet 
Devleti’nin kurulması ile çözüme kavu-
şacaktır.

ِلِمْثِل ٰهَذا فَْليَْعَمِل اْلَعاِملُوَن

“Çalışanlar işte böyle bir şeyi 
elde etmek için çalışsınlar.”1
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Âdemoğlu hayatını idame 
ettirebilmek için vazgeçilmez 
bazı faaliyetlerde 

bulunmuştur. Bilindiği üzere, nebati ve 
hayvansal ürünlerin elde edilmesi ile ilgili 
yapılan bu faaliyetlere tarım denir. Yiye-
cek ya da hammadde elde etmek için 
hayvan yetiştirmek ve tarımla uğraşmak 
yani bildiğimiz adıyla çiftçilik, toplumların 
ve halk kitlelerinin en vazgeçilmez ihti-
yaçlarının temin edildiği alandır. Bu alan, 
tarla bitkileri, meyve bahçeleri, üzüm 
bağları, kümes hayvanları ya da diğer 
çiftlik hayvanları alanlarının bazı kombi-
nasyonlarını içerir. 

Enerji ve diğer yeraltı ve yerüstü zen-
ginliklerinde olduğu gibi tarım alanında da 

İslâm beldeleri diğer ecnebi memleketle-
re oranla dünyanın en verimli arazilerine 
sahiptir. Hatta sadece birkaç İslâm beldesi 
tüm dünya insanının yiyecek sıkıntısını çö-
zecek miktarda tarımsal araziye sahiptir.  

Mesela, Türkiye özelinde Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
2017 yılsonu itibarıyla Türkiye’de ekilen 
ve dikilen tarım alanı 23 milyon 763 bin 
hektar, çayır ve mera arazileriyle toplam 
tarım alanı da 38 milyon 380 bin hektar 
olarak belirlenmiştir. Bu rakam sade-
ce fiilen ekilen alanlardır. Henüz tarıma 
açılmamış diğer devlet/hazine arazilerini 
de ekilebilir hâle getirdiğinizde ve tarım 
politikasındaki problemler giderildiğinde 
bu rakamlar katlanacaktır. Bir araştırma-

ya göre Türkiye’nin ekilebilir arazilerinin 
tamamı ekildiğinde Türkiye nüfusunun 
10 katına yetecek miktarda gıda üretimi 
gerçekleştirmek mümkündür.

Diğer İslâm beldeleri için de durum 
Türkiye’ninkinden farklı değildir. İslâm 
beldelerindeki Batılı sömürgeci devletler 
eliyle gerçekleştirilen kargaşalar, savaşlar 
nedeniyle tarım arazileri gerektiği gibi 
kullanılamamaktadır. Hakeza hayvancılık-
ta da durum aynıdır. Artan nüfusa oranla 
hayvan sayısının giderek azalması söz ko-
nusudur. Yine mesela, Türkiye et tedari-
kinde dışa bağımlı hâle gelmiştir. Avrupa 
Birliği verilerine göre Türkiye, 2018 yılı-
nın ilk altı ayında Avrupa Birliği’nden en 
fazla et alan ülke olmuştur.
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Tüm İslâm beldelerindeki, servetlerin 
doğru kullanılmaması durumu, Türki-
ye’de de bir hakikat olmuştur. Ülkemizde 
hayvancılık sektörü yıllarca ihmal edilmiş, 
yanlış ekonomi politikaları ve krizlerin de 
etkisiyle et ihraç ederken et ithal eder 
hâle gelinmiştir. Hayvancılığımızın en 
yaygın yapıldığı Doğu ve Güneydoğu böl-
geleri terör olayları nedeniyle boşalmış, 
eskiden doğudan dünyaya pazarladığımız 
hayvancılık bitme noktasına gelmiştir. 

 Hollanda gibi yüzölçümü 42.508 km² 
ile Türkiye topraklarının 1/19’u olan bir 
ülke, dünyaya tarımsal ürünler pazarla-
mada dünya ülkeleri arasında ilk sıralar-
da yer alırken Türkiye ve bilumum İslâm 
beldeleri her geçen gün daha fakir daha 
muhtaç bir hâle gelmektedir. Sadece ve-
rimli tarım arazileri bulunan Sudan’da 84 
milyon hektar kullanılabilir tarım arazi-
sinden sadece 14 milyon hektarında üre-
tim yapılmaktadır. Bu 84 milyon hektar 
arazi ise ihya edilmemiş fiilen ekime hazır 
arazilerdir. İhya edilerek tarıma açılmaya 
müsait araziler de dâhil edildiğinde bu 
rakam katbekat artacak, neredeyse tüm 
İslâm beldelerinin ihtiyaçları karşılanıp 
ecnebi memleketlere ihracat yapılabile-
cektir. Varlık içinde yokluk çekmek sanı-
rım bundan daha iyi tarif  edilemez. 

Sadece birkaç İslâm beldesi ile bu 
ihya süreci gerçekleşebilecekken, bel-
delerimizi açlık ve sefalet sınırına neyin 
getirdiği vuzuha kavuşturulmalıdır. Şüp-
hesiz bu durumun birkaç nedeni var. 
Bunların ilki sömürgeci kâfirlerin hayranı 
ve beslemesi olan beldelerimizin başın-
daki yöneticilerin Osmanlı İslâm Hilâfet 
Devleti’nin ilgasından beri kâfirlerin çı-
karlarını halkın çıkarlarının önünde tut-
masıdır ki aslında bunda garipsenecek bir 
şey yok! Zira onları bu koltuklara layık(!) 
gören irade kendilerini bu şartla belde-
lerimizin başına musallat etmiştir. İkin-
ci ve konumuzun merkezini oluşturan 
husus ise Batılıların tamamıyla serbest 
bırakması hâlinde bile insanları refaha 
ulaştıramayacak kapitalizmin yetersiz 
ve işlevsiz, aynı zamanda sermaye 
sahiplerini ihya eden iktisat nizamıdır. Bu 
iktisat nizamı insanların genelini bir avuç 

sermaye sahibinin çıkarları doğrultusun-
da çalıştırmaktadır. Tüm tarımsal izinler, 
yaptırımlar, kotalar, tohum ve gübre 
programları onların çıkarları doğrultu-
sunda düzenlenmektedir. 

Hatırlayın; ülkemizde yıllarca top-
rakların ekilmemesini teşvik etmek için 
tarlasını ekmeyenlere belirli miktarlarda 
ödemelerde bulunuldu. Bu süreç öyle-
sine uzun sürdü ki “artık topraklarınızı 
ekebilirsiniz” dendiğinde çiftçinin elinde 
tohumu kalmamıştı. Nitekim çiftçimiz 
tarlasını ekip hasatını yaptığında diğer 
sene ekim yapabilmek için tohumluğunu 
ayırırdı. Ancak yıllarca uygulanan tarla-
ların ekilmemesini teşvik politikası yerli 
tohumun bitmesine neden oldu. Top-
raklarını ekme konusunda yeni teşvikler 
geldiğinde çiftçinin tek bir seçeneği vardı 
ki o da ithal “hibrit” tohumlar… Bu to-
humlar hasattan tohumluk elde edileme-
yen sadece bir kere ekilebilir tohumlardı. 
Dolayısıyla her yıl tohum almak zorun-
da kalan çiftçimiz dışa bağımlı bir hâle 
gelmiştir. Sadece tohumda mı? Nitekim 
gübre ve bilumum tarımsal kimyasal ürün 
dışa bağımlılıkta çiftçinin maliyetini tavan 
yaptırmış, kazanç elde edemez hâle ge-
tirmiştir. Topraklarımız zehirlenmiş, or-
ganik ürün elde edilemez olmuştur. Hat-
ta son zamanlarda çıkan bazı yasalarla 
yerli tohum ekmek yasal olarak cezai 
müeyyidesi olan bir husus olmuştur. 

Dahası sömürgeci kâfirlerle yapılan 
uluslararası sözleşmeler doğrultusunda 
tarım ve halk sağlığı, kapitalist şirket ve 
kurumların insafına(!) terk edilmiş du-
rumdadır. Dünden bugüne yapılan ihanet 
anlaşmalarına hızlı bir bakış sürecin hangi 
yöne evrildiğini görmemize yetecektir 
sanırım…

Türkiye, 1956 yılında Amerika ile 
“Münakit Zirai Emtia Anlaşmasını” imzala-
yarak tarım ürünleri ithalatının önünü aç-
mıştır. Bunu anlaşmanın şu maddesinde 
açıkça görmek mümkündür:

“Türk ve Amerikan Hükümetleri, Ame-
rikan tarım ürünlerine ait Türkiye’deki piya-
sa taleplerini artırmak ve geliştirmek için 
devamlı gayret sarf  edeceklerdir. Her iki 

hükümet, bu anlaşmanın uygulanmasında 
özel teşebbüs sahiplerinin etkili biçimde rol 
oynaması için ticari şartlar sağlayacaklar-
dır.” 

1957 yılında yapılan “Tarım Anlaşma-
sı” ile buğday, arpa, mısır, konserve sığır 
eti, peynir, süt tozu, pamuk tohumu ve 
soya yağı ithal edilmesi kararlaştırılmıştır. 

1958 yılında “Tarım Ürünleri Anlaşma-
sı” imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında 
Türkiye, buğday, yem, soya ve pamuk 
yağı, tereyağı, yağlı süt tozu vb. ürünler 
karşılığı 46.8 milyon dolar ödeyecektir. 
Anlaşmanın bitiminde ABD’nin Türki-
ye’ye gönderdiği 1775 nolu notada şöyle 
geçmiştir:

“1 Ağustos 1958 tarihine kadar buğ-
day ihraç etmeyeceksin, eğer bu yasa-
ğa uymazsan ihraç ettiğin buğday kadar 
Amerikan buğdayını kendi kaynaklarından 
finanse edeceksin.” 

1963’te “Zirai Maddeler Ticaretinin 
Geliştirilmesi” hakkında 161 milyon do-
larlık ikili anlaşma yapılmıştır. 

Yine 1963 yılında bir nota daha ve-
rilir:

“Türkiye’nin yurtdışına ihraç edece-
ği zeytinyağı 10 bin ton ile sınırlanır. Eğer 
Türkiye ABD’nin verdiği sınırı aşarsa, aştığı 
miktar kadar nebati yağı kendi dövizi ile 
alacaktır.” 

İthal ürünlerin ülkeye girmesiyle 
çiftçinin alamadığı destekler kat kat 
fazlasıyla kâfir ABD ve Avrupa ülkelerine 
verilmiştir. Ülkemizde ve bilumum İslâm 
beldelerinde uygulanan tarım politikaları 
üretimi azaltırken çiftçiliği bitirmiş, 
azalan tarımsal yatırımlar çiftçinin 
şehirlere göçüne sebebiyet vermiştir. 
İthal ürünlerle rekabet şansı olmayan 
çiftçilerimiz üretimden kopmuştur. 

Sömürgecilerin dayatmaları ve Batı 
hayranı yöneticilerimizin politikaları ile 
ABD ve Avrupa üretip satarak ihraç 
eden, İslâm beldeleri ise ithal ederek 
kendi üretimini baltalayıp tarımını çöker-
ten ülkeler oldu.

Bugüne geldiğimizde Türkiye özelin-
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de uygulanan tarım politikaları nedeniyle 
fındık bahçelerimizi İtalyan Ferroro’ya, 
mısır ve patates tarlalarını ABD’li Frito 
Lay ve Pringles’a, şeker ile şeker panca-
rı ve mısırını ABD’li tatlandırıcı üreticisi 
Cargill’e, çay üretim alanlarımızı da İngiliz 
Lipton şirketine bıraktık. 

Bununla beraber tavuk ve yumurtayı 
Tayland, Almanya, Fransa, İngiltere ve 
Hollandalı şirketlere; sebze ve meyve 
suyu bahçelerini Almanya, 
Japonya, Hollandalı şirket-
lere; sıvı ve katı yağı ABD, 
Hollanda, Ukrayna ve Lük-
semburglu şirketlere; öğü-
tülmüş hububat ve sebzeyi 
Hollanda, İsviçre, Almanya, 
Fransa ve ABD’li şirketlere 
bırakmış durumdayız.

Tarımsal üretim açısın-
dan kendi kendisine yeten 
beldelerimizde, artık tarım 
sektörü adeta bitme nokta-
sına gelmiş, gıda güvenliği ve 
güvencesi sorunu kapımızı 
çalmıştır. Coğrafi konumu 
itibariyle ürün çeşitliliği bol 
olan ülkemizde bilerek uy-
gulanan bu yanlış politikalar 
nedeniyle hububat, pamuk, 
şeker pancarı, tütün, çay, 
zeytin, fındık yetiştirilemez 
ya da masrafını bile karşıla-
maz hâle getirilmiştir.

AB’nin inisiyatifine bıra-
kılan hayvancılıkla et ithala-
tının önü açılmıştır. Gümrük 
duvarlarının düşürülmesi tarım ürünleri 
girişini kolaylaştırırken, gemiler dolusu 
ithal et ve sınırlardan giren kaçak et, ülke 
hayvancılığını tehdit eder durumu geç-
miş, bitirme noktasına getirmiştir.

Öyle ki soframızdaki kuru fasulye 
ve -koyabilme imkânı olanların içine 
koydukları- et, yanında yenilen pirinç 
pilavı ve kenarına konulan nohut, bera-
berinde içtiğimiz ayrandan tutun da -yi-
yebilirsek- üzerine yediğimiz tatlı ya da 
baklavanın unu ve kullanılan tatlandırıcı-
lar bile ithal edilir olmuştur! 

İslâm beldelerinde ve “gelişmekte 
olan” diye tanımlanan diğer ülkelerde 
tarım ve hayvancılığa dair ülkeleri sömürü 
çarkına düşüren tüm bu sorunlar, kapita-
list iktisat nizamından kaynaklanmakta-
dır. Nitekim hemen hemen bütün dün-
yada uygulamada olan sistem, kapitalist 
sistemdir. Dolayısıyla insanlık tüm fikrî ve 
nizami hususlarda olduğu gibi tarım ve 
hayvancılık politikasında da bir alternati-

fe muhtaçtır. Bu alternatif  ise hiç şüphe-
siz İslâm iktisat nizamı ve onun tarım ve 
hayvancılık politikasıdır. 

Zira İslâm iktisat nizamının uygulan-
dığı herhangi bir beldede tarımsal so-
runlarla karşılaşılmaz. Ayrıca İslâm ikti-
sat nizamının arazilere ait hükümleri/
düzenlemeleri, insanların sahibi 
olamayacakları dolayısıyla da tarım ve 
hayvancılık yapmasının anlamı olmadığı 
sosyalist düzenlemelere de benzemez. 
İslâm’da arazi hükümleri mümkün oldu-

ğunca arazilerin tamamının faal hâlde 
tutulması esasına dayanır. 

İcar Caiz Değildir

Bununla birlikte tarıma elverişli bir 
arazinin, buğday, arpa, maydanoz, pata-
tes, bakla, fasulye, hayvan yemi veya tıb-
bî ürün elde etmek gibi muhtelif  tarımsal 
faaliyetler yapmak için araziden elde edi-
lecek ürünün belli bir kısmı karşılığında 

kiralanması caiz değildir. 
Bir başka ifade ile herhangi 
bir şekli ile tarım yapmak 
üzere arazi kiralamak su-
retiyle araziden elde edilen 
ürünün belli bir kısmı kar-
şılığında araziyi kiralamak 
caiz değildir. 

Bu hüküm doğrultusun-
da arazi sahibi ya kendisi 
tarımsal arazisini işletmek 
zorunda kalır ya da işçi tu-
tarak bu işi yapma seçene-
ğini kullanabilir. Ancak hiç-
bir şekilde arazisini “icar” 
manasına gelecek şekilde 
ürünün bir kısmı karşılığın-
da başkasına ekmesi için 
kiralayamaz ve üç yıl üst 
üste âtıl bir şekilde de bıra-
kamaz. Bu şekilde arazisini 
âtıl bıraktığında devlet onu, 
kullanıp işletecek bir başka 
Müslümana verir. 

Ölü Arazinin İhya 
Edilmesi 

Devletin kontrolündeki 
arazilerin tamamı hâliha-

zırda işlenen ve sahiplenilmiş araziler-
den oluşmamaktadır. Şu an fertler ve 
devlet tarafından fiilen işlenen arazile-
rin oranı işlenmemiş arazi oranının çok 
küçük bir bölümünü teşkil eder. Bunu 
Türkiye özelinde iki şehir arasında yol-
culuk yaptığınızda görürsünüz. Yol gü-
zergâhı üzerindeki yerleşim yerleri ve 
işlenen topraklar boş kalan ve işlenme-
yen yerlere oranla çok küçük alanlardır. 

İşte bu sahiplenilmiş ve işlenen 
arazilerin dışında kalan mevât yani ölü 

Ölü arazinin ihya edilmesi 
ile ilgili İslâmi hükümler 

doğrultusunda tarım, 
ağaçlandırma, bina yapmak, 
çit çekmek, duvar yapmak 

veya kazık çakmak gibi 
imar edildiğine işaret eden 
herhangi bir şekilde kişinin 

burayı canlandırılması o 
araziyi ihya sayılır. Her kim 

ölü arazide bunlardan birisini 
yaparsa arazi onun olur.



47Suskunluğun Kırılma Noktası

arazi, (herhangi bir kimsenin mülkü 
olduğuna, herhangi bir şekilde çevrelen-
diğine, ekildiğine veya imara tâbi tutuldu-
ğuna dair üzerinde herhangi bir görüntü 
olmayan yerler) çok fazladır. Ölü arazi-
nin ihya edilmesi ile ilgili İslâmi hükümler 
doğrultusunda tarım, ağaçlandırma, bina 
yapmak, çit çekmek, duvar yapmak veya 
kazık çakmak gibi imar edildiğine işaret 
eden herhangi bir şekilde kişinin burayı 
canlandırılması o araziyi ihya sayılır. Her 
kim ölü arazide bunlardan birisini yapar-
sa arazi onun olur. 

Araziye arpa ve buğday ekimi ya-
pan kimse araziyi ihya etmiştir. Bakla, 
fasulye, patates, maydanoz eken kimse 
de araziyi ihya etmiş demektir. Meyvesi 
olan ya da olmayan ağaçları eken kimse 
de araziyi ihya etmiştir. Sadece taşla çe-
viren kimse de ihya etmiş ve onu mülk 
edinmiştir. Bu nedenle ihya belli tür bit-
kilere has olmadığı gibi sadece tarımsal 
faaliyetlere de has değildir. Topraktan 
faydalanmayı sağlayan, imar eden her 
türlü iş ihya sayılır.

Tarım yapmak veya tarıma elveriş-
li hâle getirmekle araziyi ihya eden her 
bir şahıs, yukarıda da ifade edildiği üze-
re daha sonra araziyi ihmal eder, ziraat 
yapmak ya da başka bir şeyle araziden 
faydalanmayı bırakırsa ziraat yapmak su-
retiyle araziyi imar etmesi istenir. Bunu 
yapmazsa devlet başkanı araziyi ondan 
alır ve işletecek olan bir başkasına verir. 
Bu husus sadece ihya edilen araziler hak-
kında değil tarıma elverişli tüm araziler 
hakkında geçerlidir. İhya, tahcir, miras 
veya satın alma yollarından herhangi biri 
ile mülk edinilmiş her kimin elinde bir 
tarım arazisi varsa bu araziyi faydalan-
ma şekillerinden herhangi birisi ile üç yıl 
süre ile işlemez de ihmal eder ise devlet 
araziyi ondan alır ve bir başkasına verir. 
Ancak herhangi bir bitki veya ağaçlandır-
ma suretiyle tarım yaparsa bu durumda 
devlet arazisini ondan almaz. Çünkü 
arazi işletilmiş ve kendisinden faydalanıl-
mıştır. İşte bu uygulamalar tüm tarımsal 
alanların işletilmesi için tam bir teşviktir.

İkta Yoluyla Devletin Arazileri 
Faal Hâle Getirmesi

Devlet, kendine ait olup işletilmeyen 
yerleri ümmetin fertlerine mülk olarak 
vererek buralardan yararlanmalarını sağ-
layabilir. Devlet sahipsiz bazı arazileri ikta 
yolu ile fertlere mal olarak verebilir. Ni-
tekim Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem Medine’ye geldiğinde Ebû Bekir ve 
Ömer RadiyAllahu Anhumâ’ya arazi ikta 
etmiştir. Yine Zübeyr RadiyAllahu Anh’a 
da geniş bir araziyi ikta etmiştir. O’ndan 
sonra gelen raşid halifeler de bu uygula-
mayı sürdürerek devlete ait bazı arazileri 
fertlere ikta etmişlerdir. Bu yolla fertlerin 
arazileri işletmesi sağlanmıştır. 

Ancak kişinin sahip olduğu arazi, ta-
rım arazisi değil de bina yapmaya elverişli 
bir arazi ise üç yıl süre ile ihmal edilmesi 
hâlinde sahibinin elinden alınmaz. Çünkü 
bu hâlde tarım yapmak söz konusu de-
ğildir. 

Arazilere dair bütün bu hükümler 
onun boş kalmasını engellemek, insanları 
arazileri kullanmaya teşvik etmek dolayı-
sıyla da tarımsal faaliyetlerle arazilerin en 
yüksek derecede ekonomiye katkı sağla-
masını amaçlamaktadır. 

Aynı şekilde hayvancılıkta da aynı teş-
vikler söz konusudur. Bu sektör için bi-
limsel tüm tekniklerin kullanılması teşvik 
edilir, hatta laboratuvar ortamlarında ıs-
lah ve verim artışı, çoğaltma ve klonlama 
teknikleri kullanılır. 

Yine meralar kamu mülkiyetindedir 
ve fertlerin buraları mülk edinmesine izin 
verilmez. Bu da büyük ve küçükbaş hay-
vancılık için önemli unsurdur.

İbni Abbas RadiyAllahu Anh’dan Nebî 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediği 
rivayet edildi: اْلكَلا ِفي  ثَلاٍث  ِفي  ُشَركَاُء  اْلُمْسِلُموَن    
َوالنَّاِر -Müslümanlar üç şeyde or“ َواْلَماِء 
taktır; su, mera ve ateş.”1 

Bu hadis, fertlerin su, ateş ve mera-
larda ortak olduklarının ve bunların fert-
lerin mülkiyetine girmesinin yasaklandığı-
nın delilidir.

Bitkiler ile hayvanların kalitesini iyi-
leştirmek ve bunlardaki üretimi artırmak 

şer’î yönden teşvik edilen mubahlardan-
dır. Bitkilerin ve hayvanların, özellikle 
çaresiz olanlar olmak üzere insan has-
talıklarının tedavisi amacıyla bir ilaç ola-
rak kullanılması, İslâm’ın mendup kıldığı 
hususlardandır. Çünkü tedavi, mendup 
olduğu gibi tedavi için ilaç üretilmesi 
de menduptur. Zira Enes RadiyAllahu 
Anh’tan, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edil-
miştir: 

َواَء فَتََداَوْوا اَء َخلََق الدَّ نَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحْيُث َخلََق الدَّ اإِ

“Muhakkak ki Allah Azze ve Celle 
hastalığı yarattığına göre devasını da 
yaratmıştır. O hâlde tedavi olunuz.”2 

Aynı şekilde hem ineğin, koyunun, 
devenin, atların ve benzerlerinin kalitesi-
nin yükseltilmesi, hem de bu hayvanların 
üretimini arttırmak amacıyla teknolojik 
gelişmelerin kullanılması gerekmektedir. 
Hâlbuki günümüzde Allahu Teâlâ’nın 
insanların yararı için yarattığı hayvanları 
neredeyse hayatımızdan çıkardık. Tekno-
lojik yenilikleri üretmek ve verimi artır-
mak için kullanmak yerine tüketmek ve 
farkında olmadan tüketilmek için kullanır 
olduk. Çünkü kapitalist sistem tüm ku-
rumlarıyla bizi, benliğimizi, değerlerimizi, 
kazanımlarımızı, hayatımızı kısacası her 
şeyimizi sömürüyor, tüketiyor, yok edi-
yor. 

O halde; kapitalizm için karın toklu-
ğuna köle gibi çalışmaktan ve çökertilen 
tarım ve hayvancılığı yeniden bereket-
li hale getirecek olan sadece İslâm’a ait 
arazi hükümleridir. Bunların uygulamaya 
konulması ile kısa sürede bu alanlarda 
refah seviyesi yükselecektir. Fakat asıl 
sürekli ve kâmil kalkınma; Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesi olan 
ikinci Râşidî Hilâfet Devleti ile mümkün 
olacaktır. Bu devlet ile nelerin değişece-
ğini siz düşünün.

1  Sünen-i Ebû Dâvud, Kitâbu’l İcâre, 
H. No: 3477
2  Ahmed Bin Hanbel
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Makalenin en başında söyle-
mekte fayda var: Enflasyon 
sorunu, İslâm’ın sorunu de-

ğildir. İslâm iktisadi nizamının “enflasyon” 
diye bir problemi yoktur. Enflasyon, kapi-
talist iktisadi nizamın getirmiş olduğu bir 
problemdir. Amacımız, kapitalizmi tedavi 
etmek değil onu kökünden İslâm belde-
lerinden söküp atmaktır. Bu makalenin 
amacı, kapitalist iktisadi düzenlemelerin 
nasıl da bozuk sonuçlar doğurduğunu 
sizlere aktarmak ve Allah Subhanehu ve 
Teâlâ’dan gelen İslâm iktisat nizamının 
neden böyle bir problem oluşturmadığı-
nı açıklamak üzerine olacaktır. Umulur ki 
feraset ile bakan Müslümanlar, kapitaliz-
min fasitliğini idrak edip İslâm’ın nizamla-
rına sarılacaklardır. 

Türkiye’nin sık sık enflasyon proble-
mi çektiği bilinmektedir. Bu sebeple irili 

ufaklı pek çok esnaf  veya bir işe bağlı ola-
rak çalışan kişiler, enflasyonun artmasıyla 
beraber kendi ürünlerini de daha yüksek 
meblağlardan satışa sunar ve bu durum-
da alternatifi bol ürünler, yüksek paha-
lardan tüketicilere sunulur. Peki, nedir bu 
enflasyon dediğimiz kavram? 

Enflasyon biraz hava durumuna ben-
zer: ilan edilen hava sıcaklığı ile hissedilen 
hava sıcaklığı genelde farklıdır. Özellikle 
ülkemizde raporlanan enflasyonla, ki-
şilerin hissettiği enflasyon arasında fark 
olduğu için ilan edilen enflasyon rakam-
larının doğruluğuna olan inanç toplumu-
muzun genelinde düşüktür. 

Latince, “şişkinlik, genişleme” anlamı-
na gelen enflasyonun sözlük tanımı, “fi-
yatlar genel seviyesinin artmasıdır”. Basit 
bir anlatımla enflasyon, fiyat artışıdır. 

Enflasyon, reel satın alım gücündeki 
kayıp olarak kısaca tarif  edilebilir. Enflas-
yon, borç verme durumunda borç vere-
nin bir kusuru olmaksızın parasal varlığı 
erozyona uğratır. İslâm kaynaklarında 
paranın satın alım gücündeki değişimler 
“rahs” (ucuzlama) ve “gala” (pahalanma) 
terimleri ile ifade edilmiştir. 

Enflasyon, cebinizdeki paranın satın 
alma gücünün düşmesidir. Örnek ver-
mek gerekirse cebimizde 50 TL olsun 
ve fındık almaya gidelim. 50 TL ile 1 ki-
logram fındık alalım. Aradan 1 yıl geçmiş 
olsun ve tekrar 50 TL ile fındık almaya 
gidelim. Ancak bu sefer yarım kilo fın-
dık alabilmiş olalım. Ne oldu? Fındık mı 
zamlandı yoksa paramız mı değersizleşti? 
Eğer bu aradan geçen bir yıl içinde fındık 
kıtlığı yaşandıysa fındık özelinde bir zam 
olmuş olabilir. Ama öyle bir durum ol-
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madıysa, ülkede ciddi bir enflasyon soru-
nu var demektir. Yani paranın satın alma 
gücü azalmış, para değersiz hale gelmiştir. 

Fiyatlar genel seviyesindeki artış, 
TÜİK tarafından içeriği her yıl güncelle-
nen TÜFE sepetinin değerindeki değişi-
me göre hesaplanır/ölçülür. 

TÜFE, veri yayınlama yetkisi bulunan 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tara-
fından enflasyon için anahtar gösterge 
sayılmaktadır. TÜFE, belirli bir referans 
döneminde bireylerin ortalama tüketim 
kalıplarını yansıtan bir mal ve hizmet 
sepetinin zaman içinde fiyat değişimini 
ölçen endekstir. TÜİK endeksi hesaplar-
ken fiyat değişimlerinin yanında miktar 
ve kalite değişimlerini de göz önünde 
bulundurur. Bu bakımdan TÜFE güçlü bir 
endekstir. 

TÜFE, hane halklarının tüketimine 
yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman 
içindeki değişimini ölçer. TÜFE’nin he-
saplanmasındaki temel amaç; piyasada 
tüketime konu olan mal ve hizmetlerin 
fiyatlarındaki değişimi ölçerek enflasyon 
oranını hesaplamaktır. 

Bu kapsamda TÜİK 2008 itibari ile 
454 madde ürün ile bir sepet oluştur-
muştur. Madde bazında ürün sayısı değiş-
se de genel endeks hesaplamasına konu 
ana ürün grupları aşağıdaki gibidir:

· Gıda ve alkolsüz içecekler, 

· Alkollü içecekler ve tütün, 

· Giyim ve ayakkabı, 

· Konut, 

· Ev eşyası, 

· Sağlık, 

· Ulaştırma, 

· Haberleşme, 

· Eğlence ve kültür, 

· Eğitim, 

· Lokanta ve oteller, 

· Çeşitli mal ve hizmetler. 

TÜİK bu ürün grupları üzerinden ge-

nel endeksi ve sekiz farklı özel kapsamlı 
göstergeyi hesaplar. Özel kapsamlı gös-
tergeler “çekirdek enflasyon göstergeleri” 
olarak da bilinir ve çeşitli grupların sepet-
ten çıkarılması sonucu hesaplanan TÜFE 
türleridir. Bu göstergelerin enflasyonun 
geleceğini tahmin gücünün yüksek ol-
duğu iddia edilir. Özel kapsamlı TÜFE 
göstergeleri, enflasyon eğiliminin hesap-
lanmasında ve para politikasının oluştu-
rulmasında yardımcıdır. 

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri aşa-
ğıdaki gibidir: 

(A) Mevsimsel ürünler hariç, 

(B) İşlenmemiş gıda ürünleri hariç, 

(C) Enerji hariç, 

(D) İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji 
hariç, 

(E) Enerji, alkollü içkiler ve tütün 
ürünleri hariç, 

(F) Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünle-
ri, fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer 
ürünler ve dolaylı vergiler hariç, 

(G) Enerji, alkollü içkiler ve tütün 
ürünleri, fiyatları yönetilen/yönlendirilen 
diğer ürünler, dolaylı vergiler ve işlenme-
miş gıda ürünleri hariç, 

(H) İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, 
alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç. 

Tanımlarda dışlanan mal ve hizmet 
gruplarının örnek içerikleri aşağıda gös-
terilmiştir. 

Enerji: Su, elektrik, tüp, kalorifer ya-
kıtı, kömür, odun, benzin, LPG, mazot, 
motor yağı 

Alkollü içecekler ve tütün ürünleri: 
Rakı, viski, bira, şarap, tütün ve sigaralar 

İşlenmemiş gıda ürünleri: Et, sakatat, 
balık, süt, yumurta, taze meyve ve seb-
zeler 

Yönetilen/yönlendirilen fiyatlar: Be-
lediye ekmeği, atık çöp, devlet hastane-
lerinde çeşitli sağlık hizmetleri, otoban 
ücretleri, çeşitli toplu taşıma ücretleri, 
çeşitli iletişim hizmetleri, şans oyunları, 
üniversite harcı, noter ücretleri.1 

Özellikle Türkiye, “enflasyon sınırı” 
olarak görülen bir ülke olmasından do-
layı bu gibi problemlerle sık sık karşılaş-
maktadır. Haberlerde sıkça duyduğumuz 
“enflasyon canavarı” denen şey, giderek 
artan oranlardır. Türkiye’de enflasyonun 
bu kadar çok gündeme gelmesinin se-
bebi ülkemizin ithalata olan bağlılığıdır. 
Türkiye gibi dolarizasyon (para ikamesi) 
kavramının etkin olduğu ülkelerde enf-
lasyon ciddi bir sorun olarak kalmaya 
devam eder. 

Dolar kurunda görülen dalgalanma-
lar, üretim yapmayan Türkiye’nin başın-
daki en büyük sorundur. Bu nedenle de 
enflasyon, büyüme, cari açık gibi ekono-
mik terimler, doğrudan dolar kurundan 
etkilenmektedir. Dolar kurunun 7 liralık 
zirvesiyle birlikte %25 düzeyine yükselen 
yıllık enflasyon sonrasında “stagflasyon” 
terimi ile karşılaşıldı. Kısaca ekonomik 
durgunluk içinde yüksek enflasyon soru-
nu gözlendi ve bu terimi bilmeyen kişiler 
ne olduğunu araştırmaya başladı. 

Staglasyon, hem klasik iktisat teori-
sinde hem de Keynesyen iktisat teori-
sinde paradoksal bir durum olarak de-
ğerlendirilmektedir. Çünkü enflasyon ve 
işsizlik ters orantılı bir ilişkiye sahiptir. 
Yani enflasyon düşerken, işsizlik yükse-
lir; enflasyon yükselirken, işsizlik düşer 
şeklinde bir ilişki söz konusudur. Ama 
bu kriz halinde doğru orantılı bir hareket 
gözlenmektedir. 

Ekonomide durgunluk söz konusu 
olduğunda istihdam düşer. Buna karşın 
enflasyon olabilmesi için toplam arzın, 
toplam talebi karşılamıyor olması gere-
kir. Bu da arzı artıracak iş gücü kalmadığı-
na işaret ederken, ekonominin tam istih-
dam ve tam kapasite çalışmasının bir yan 
etkisi olarak ortaya çıkar. Stagflasyonda 
durgunluk artar ve istihdam düşerken ta-
lebi karşılayacak arz yaratılamaz. Her iki-
sinin de aynı anda yükselmesi ise içinden 
çıkması zor bir sarmal haline gelir. 

Stagflasyon, yüksek işsizlik oranı ve 
ekonomik durgunluğun, yüksek enflas-
yon oranları ile birlikte ortaya çıkmasıdır. 
Bu, sanayileşmiş ülkelerde, 1973 Petrol 
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kriziyle beraber yaşandı. 1973 petrol kri-
zinin diğer adı “Stagflasyon krizi”ydi. Bir 
yandan petrol fiyatları artarken öte yan-
dan ekonomilerde bu artıştan dolayı ciddi 
durgunluklar baş göstermiştir. Durgunlu-
ğa rağmen sanayileşmiş ülkelerde birçok 
üründe fiyat artışları devam etmiştir. 

Türkiye’de de tatbik edilen bu kapita-
list iktisadi nizamın, bugüne 
kadar hiçbir İslâmi beldeye 
istikrar, huzur, refah getir-
mediği gibi Türkiye’ye de 
getirmediği açıktır. Hizb-ut 
Tahrir’in, Türkiye’de yaşa-
nan hızlı dolar artışı ve eko-
nomik krize yönelik “TL’de-
ki Değer Kaybı” başlıklı 
yayınladığı analizde dikkate 
değer konular ele alınmış-
tı. Alıntı yaparak konunun 
hassasiyetini hatırlatmak 
isterim. 

Öncelikle Türk Lirası-
nın (TL) gidişatına dün-bu-
gün-yarın olarak bakacak 
olursak şunları söyleyebili-
riz:

“TL, Halife ve altın ve 
gümüşe dayalı para sistemi-
nin ortadan kaldırılmasından 
sonra 1927’de yaklaşık bir 
dolar karşılığında tedavüle 
girdi... 1933’ten beri değer 
kaybetmeye başlayan TL/
Dolar paritesi 2 lira oldu... 
2001’de TL/Dolar paritesi 
bir milyon 650 bin lira olana 
dek TL sürekli değer kay-
betti. IMF baskısıyla Türk ekonomisindeki 
bütçe açığı dibe vurdu. Bunun üzerine İn-
giliz yanlısı Ecevit hükümeti yalpalamaya 
başladı... Erdoğan ve partisinin kazanabil-
mesi için 2002’de seçimler yapıldı. Ardın-
dan Erdoğan, ABD’nin desteğiyle hükümeti 
kurdu. Erdoğan hükümeti, meclisin onayı 
ile TL’den altı sıfır attı. 1 Ocak 2005’ten 
itibaren YTL tedavüle girdi. YTL ile birlik-
te TL/Dolar kuru 1,79 lira oldu. Fakat bu 
pek uzun sürmedi. 2013’ten bu yana lira 
tekrar değer kaybetmeye başladı. 2014’ün 
başından Eylül ayına kadar dokuz aylık za-

man içerisinde TL yüzde 30 değer kaybetti. 
Bugüne değin de bu değer kaybı durdurula-
bilmiş değil. Erdoğan hükümeti, TL’deki bu 
düşüşü önlemek ve istikrarı sağlamak için 
uğraş verse de başarılı olamadı. TL, 2018 
başından itibaren önemli ölçüde değer kay-
betti. 2018’nin ortalarına gelindiğinde yani 
altı aylık zaman diliminde yaklaşık yüzde 
21 oranında devalüasyona uğramış oldu...”2 

Kapitalist ideolojinin iktisat nizamını 
gözden geçirdiğimizde görürüz ki: onla-
rın kafalarında iktisat; insanın ihtiyaçları-
nı karşılama vasıta ve üsluplarını sadece 
maddî yönü ile inceler. Kapitalizmin ikti-
sadî nizamı üç esas üzere kuruludur: 

1-İnsanın ihtiyaçlarına nispetle mal ve 
hizmetlerin azlığı meselesi. Yani insanın çe-
şitli ve değişen ihtiyaçlarına karşı, tabiatın 
nisbî olarak yetersiz kalması meselesi. 

2-Üzerinde sürekli olarak araştırma ve 
inceleme yapılan, üretilen mal ve hizmetin 
kıymeti meselesi. 

3-Fiyat ve fiyatın; üretim, tüketim ve 
dağıtım süreçlerinde oynadığı rol. Aynı za-
manda bu, Kapitalist iktisadın esasıdır. 

Dünyanın hemen her yerinde millî ge-
lirin fertler arasında dağılımındaki çirkin 
görüntü günlük hayatın sabit bir görüntü-
sü olarak, hiçbir delile ihtiyaç duymadan 
bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır. 

İhtiyaçların karşılanma-
sında insanlığın yaşadığı 
bu korkunç dengesizlik, 
açıklama veya izahat ge-
tirmeye gerek kalmayacak 
şekilde ortadadır. 

Kapitalizm, bu mevzuu 
çözüme ulaştırmak ama-
cıyla birtakım çalışmalar 
yapmış olmasına rağmen 
bir başarı sağlayamadı. 
Kapitalist iktisatçılar, gelir 
dağılımı üzerine yaptıkları 
araştırmalarda gelir dağı-
lımının ferdî cihetini büs-
bütün ihmal etmişlerdir. 
Bu mevzuda bir çare üret-
mek yerine, ortaya istatis-
tikî bilgiler vermekle iktifa 
etmişlerdir. 

Sosyalistler, mülkiyeti, 
kamu mülkiyetiyle sınır-
landırmak dışında, gelir 
dağılımındaki dengesizliğe 
çare getirmek için bir yol 
bulamadılar. Komünistler 
ise çareyi, ferdî mülkiyeti 
yasaklamakla aramışlardır. 

Fakat İslâm, şu üç esasî kaideyi tatbik 
ederek gelir dağılımını güzel bir şekilde 
dengeye oturtmuştur. Bunlar: 

a- Mülkiyetin belirlenmesi, 

b- Sahip olunan malın harcanma keyfi-
yetinin belirlenmesi, 

c- İnsanlar arasında ihtiyaçların temi-
ninde, aradaki seviyenin yakınlaştırılması 
amacıyla ihtiyaçların temini noktasında 
mahrum olan şahıslara yardım etmeyi ga-
ranti etmek. 

Dünyanın hemen her yerinde 
millî gelirin fertler arasında 

dağılımındaki çirkin görüntü 
günlük hayatın sabit bir 
görüntüsü olarak, hiçbir 
delile ihtiyaç duymadan 

bir vakıa olarak karşımızda 
durmaktadır. İhtiyaçların 

karşılanmasında insanlığın 
yaşadığı bu korkunç 

dengesizlik, açıklama veya 
izahat getirmeye gerek 

kalmayacak şekilde ortadadır. 
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1  TÜİK, 2008; 12
2  TL’deki Değer Kaybı; Soru Cevap; 
Hizb-ut Tahrir

İslâm’da para nizamı esas itibariyle, 
belirli bir gramajda altın ve gümüştür. 
Hacmi, şekli, nakış ve motifleri şeklî şey-
lerdir. Şeriat’ta geçen altın ve gümüş ke-
limeleri şu iki şeyi kapsar: 

1- Karşılığı altın ve gümüş olan bakır, 
bronz ve nakdî kâğıt para... 

2- Bizzat altın ve gümüş madenlerini 
içeren nakdî paralar. Bizzat altın ve gümüş-
ten basılmış paralar her yerde itibar gördü-
ğü gibi altına konvertibli olan bakır ve kâğıt 
paralar da her yerde itibar görür. Altın ve 
gümüşe konvertibli olmayan kâğıt paralara 
ise itibar edilmez. 

Devlet’in iç ve dış iktisadî ilişkilerin-
deki paranın kullanım siyaseti değişik şe-
killerde olabilir. 

1- İçerde ve dışarıda ödemelerin altın 
ile yapılması, 

2- İçeride ve dışarıda altın endeksli 
para kullanımı, 

3- Yalnızca dış ödemelerde altına en-
deksli kâğıt para kullanımı... 

Bu seçeneklerin tamamı, o ülkenin al-
tına endeksli ve konvertibilitesi olan para 
kullanımı olduğunu göstermektedir. Kâ-
ğıt paranın altına olan konvertibilitesi sa-
bit kur ile mümkündür. Tabii olarak ülke 
parasının altın kıymetine endekslenmesi 
(altın destekli olması) diğer mallardaki 
fiyat artışlarının ancak altına karşı olan 
kıymet dalgalanmalarına bağlı kalmasını 
sağlayacaktır. 

Altın esasına göre ayarlanmış para-
lar, kanunî olarak belirli bir ölçüyle altına 
bağlanmış olur. İnsanın nakit olarak pa-
raya sahip olması veya külçe altın veya 
gümüşe sahip olması ve bunları ihraç et-
mesi caiz olduğu için altının ihraç ve ithali 
serbest bırakılır. 

Altının, devletlerarası serbest dola-
şımı olması hasebiyle, şahısların yabancı 
para veya altın bulundurma ve ödemele-
rini bunlarla yapabilme imkânı olacaktır. 
Bu mevzuda transfer maliyeti daha düşük 
olan ödeme şekli göz önüne alınır. Altı-
nın kur kıymeti dövize nispeten piyasada 
yüksek ise ödemelerin altınla yapılması 

avantajdır. Tersi hâlde ise ödemelerin 
dövizle yapılması uygun olacaktır. 

İslâm Devleti, altın para nizamını tat-
bik eder. Bu tatbik, ister madenî para 
tarzında olsun, isterse madenî para ye-
rine geçecek olan kâğıt para tarzında ol-
sun, fark etmez. Karşılığı olan kâğıt para 
nizamı da altın para nizamı dâhilinde olan 
bir vakıadır. Madenî parayı sabit bir ni-
zamla tatbik etsin veya tatbik etmesin, 
İslâmi Devlet altın para nizamını tatbike 
mecburdur. Çünkü bu mecburiyet birta-
kım şer’î hükümlere istinat etmektedir. 
Aynı cins paraların mübadelesinde ben-
zerlik şart olup fazlalık caiz olmaz. Bu hâl, 
ister ülkeler içinde isterse dışında olsun, 
fark etmez. Zira şer’î hüküm tektir. Fakat 
altın ile gümüş arasındaki mübadele gibi 
değişik iki cins para arasındaki mübadele, 
peşin olması kaydıyla caizdir. Bu hususta 
ülke sınırları içinde veya dışarısında yapı-
lıyor olması arasında bir fark yoktur. Aynı 
şekilde İslâmi Devlet’in parası ile altın ve 
gümüşe dayalı kâğıt para kullanan ülke-
ler arasında yapılan mübadele de aynıdır. 
Değişik para cinslerinde, mübadelenin 
peşin olarak yapılması şartıyla fazlalığın 
olması caizdir. Ancak aynı cins paralar 
için bu hâl, söz konusu değildir. Miktarı 
denk olmayan bu tür mübadeleler Şeri-
at’a göre faiz hükmündedir. 

İslâmi Devlet parası ile yabancı para-
lar arasındaki mübadele, bu sebeplerle 
İslâm Devleti’ne tesir etmez. Çünkü: 

Birincisi: İslâmi Topraklar’da Ümmet’e 
ve Devlet’e lazım olacak çok fazla miktar-

da hammadde vardır. Bu sebeple diğer dev-
letlerin mallarına zarurî ihtiyaç cinsinden bir 
ihtiyaç hissedilmez. Yani elinde bulunan im-
kânlarla kendi kendine müstağni olabilmesi 
mümkün olduğu için birtakım değişiklikler 
kendi iktisadı için bir tesir teşkil etmez. 

İkincisi: İslâmi Topraklar bütün dün-
yanın ihtiyaç duyduğu, petrol gibi ana kay-
naklara sahiptir. Bu sebeple bu tür mal sa-
tışlarında ödeme olarak altın dışında para 
kabul etmeyebilir. 

Kendi imkânları ile kendine müstağ-
ni olmaya çalışan devletin (halkın ihtiyaç 
duyacağı malları kendinde bulunduran 
devlet), oluşacak olan mübadele fiyat-
larından asla etkilenmeyeceği gibi dünya 
para piyasasına da hâkim olabilirliği var-
dır. Fakat hiçbir devlet onun parasına hâ-
kim olamaz. 

Öyle ise gerek İslâmi beldelerin ge-
rekse de tüm dünyanın mevcut iktisadi 
buhranlarından kurtulması için İslâm’ın 
iktisadi sistemine koşarak geçmesi gerek. 
Gerek ki tüm dünya huzura, refaha, ada-
lete kavuşsun. Zenginlik sadece bir grup 
insan arasında dönüp durmasın.

ENFLASYON SORUNUNA İSLÂMİ ÇÖZÜM
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Kapitalist iktisat nizamının, halk-
ları yoksulluk, sefalet ve hatta 
açlığa mahkûm ettiği artık her-

kesin bildiği bir hakikattir. Yine tatbik 
edildiği tüm beldelerde sürekli krizlere 
sebep olduğu ve bu krizlere çözüm adına 
ortaya konulan hususların da bir müddet 
sonra daha büyük krizleri tetiklediği de 
malumdur. Kısa aralıklarla yaşanan bu 

krizlerde her zaman için krizin faturası ve 
yükü yine halkların sırtına yüklenmekte 
ve zaten temel ihtiyaçlarını bile karşıla-
makta zorluk çeken insanların yüksek 
enflasyon, artan vergiler ve işsizlik gibi 
ağır bir yükü daha omuzlamaları sonucu-
nu doğurmaktadır. Sadece kriz dönem-
lerinde değil, ekonomik göstergelerin 
kâğıt üzerinde iyi olduğu(!) dönemlerde 

dahi, kendilerinin ve ailelerinin geçimle-
rini sağlamak için mücadele veren halklar 
sömürülmek, haklarının gasp edilmesi 
ve emeklerinin çalınması ile karşı karşı-
ya kalmışlardır. Zira bu sistem, insanların 
haklarının ve emeklerinin sömürülüp, ka-
pital ve sermaye sahiplerine aktarılması 
üzerinde kurulmuştur. Dolayısıyla insan-
ların büyük bir çoğunluğunun fakirlik, aç-
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lık, temel ihtiyaçlarını karşılayamama gibi 
sorunlarla boğuşması, bu sistemin tabii 
bir sonucudur. Kapitalist sistemin eko-
nomik esaslarının ve bu esaslardan kay-
naklanan uygulamaların yol açtığı krizler 
ve sorunları uzun uzadıya ele almak tabii 
ki elzemdir. Ancak bu yazımda ben daha 
somut olarak insanların hissettiği bir va-
kıayı ele alacağım. Bu vakıada klasik ola-

rak bir ailenin, ekonomiyi basit ve somut 
olarak algıladığı bir hakikattir. Bu da bir 
ailenin gider kalemleridir. Yani aylık ola-
rak ailenin eline geçen para ve bu para-
nın nerelere harcandığıdır. Zira insanların 
genelini ilgilendiren husus somut olarak 
bunlardır. 

Türkiye’de yaşayan insanların yakla-
şık %85 gibi bir kesimi alt ve orta gelir 
grubu denilen insanlardan oluşmaktadır. 
Son verilere göre 15 milyona yakın asgari 
ücretli, 12 milyon emekli, 22 milyon si-
gortalı çalışanla beraber birde %14 civa-
rında işsiz bulunmaktadır. Hiçbir düzenli 
aylık geliri olmayan insanları bir kenara 
bırakırsak, Türkiye hane halkının büyük 
bir çoğunluğu an itibariyle 1 milyar ile 5 
milyar arasında bir aylık gelir ile yaşamı-
nı sürdürmeye çalışmaktadır. Peki “Gelir 
durumlarının bu ortalamada olduğu Tür-
kiye halkının gider durumu nedir?” diye 
bir soru sorduğumuzda işte gelirlerden 
daha vahim bir tablo burada karşımıza 
çıkmaktadır. Zira geliri ne olursa olsun 
insanların karşı karşıya kaldığı bir gider 
durumu söz konusudur ki bunlar da baş-
ta yüksek vergiler olmak üzere, devletin 
vatandaşına vermesi zaruri olan hizmet-
ler karşılığında çıkan faturalar ve diğer 
hizmetlere ait gider kalemleridir. Bunlar 
esasen insanların belini büken, temel bir 
ailenin tamamen ücretsiz olarak alması 
gereken hizmetlere karşı ödediği yüksek 
meblağlardır. 

Bunların başında tabii ki bir zulüm 
kamçısı olan vergiler gelmektedir. Türki-
ye’de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güncel 
verilerine göre çeşitli alanlarda olmak 
üzere yaklaşık 450 kalem vergi bulun-
maktadır. Klasik bir asgari ücretli daha 
maaşını eline almadan yüzde 20 gelir ver-
gisi ödemek zorundadır. Vergimi ödedim 
ve artık kurtuldum diye düşünüyorsanız 
çok yanılıyorsunuz. Bu daha bir başlan-
gıç. Yaptığınız her harcama, aldığınız her 
bir mal ve hizmetten de doğrudan ya 
da dolaylı olarak vergi ödemek zorun-
dasınız. An itibariyle Türkiye’de yaşayan 
bir kişi, gelirinin %62’sini devlete vergi 
olarak ödemektedir. Evet yanlış duyma-
dınız. Her bir aile çeşitli yollarla geliri-

nin %62’sini vergi olarak ödüyor. Katma 
değer vergisi, özel tüketim vergisi, özel 
iletişim vergisi, gümrük vergisi, kurumlar 
vergisi, damga pulu vergisi, emlak vergisi, 
reklam vergisi, çer çöp vergisi gibi isimler 
altında insanların gelirlerinin büyük bir 
kısmına devlet tarafından vergi adı altın-
da el konulmaktadır. 

Yine çekirdek bir ailenin gider ka-
lemlerinden en önemlisi de su, doğalgaz, 
elektrik ve iletişim için ödediği fatura gi-
derleridir. Zira bir asgari ücretli gelirinin 
%25’ini faturalara ödemektedir. Daha bir 
önceki ayın faturalarını ödeyemeden, bir 
sonraki faturalar kapıya dayanmakta, ge-
ciktirdiği ya da ödeyemediği taktirde de 
suyunun kesilmesi, karanlıkta kalması ya 
da kışın ortasında gazının kesilmesi duru-
mu ile karşılaşmaktadır. 

Diğer gider kalemleri ise sağlık, eğitim 
ve ulaşım giderleridir. Tamamen ücretsiz 
alınması gereken bu hizmetler TUİK ve-
rilerine göre, Türkiye’de bir hane halkının 
giderlerinin yüzde 25’ini oluşturmaktadır. 

İşte geliri ne olursa olsun Türkiye’de 
yaşayan insanların somut olarak hissettiği 
ekonomik sıkıntı, asıl itibariyle yukarıda 
saydığımız vergiler, faturalar ve temel 
hizmetler karşısında ödemek zorunda 
oldukları meblağlardır. Zira bu giderler 
diğer yeme içme ve kira gibi giderlerden 
farklı olarak, devletin bir zulüm olarak 
halkından aldığı haksız giderlerdir. Çün-
kü elektrik, su, doğalgaz, iletişim, sağlık, 
eğitim ve güvenlik gibi hizmetler, tama-
men ücretsiz olarak alınması gereken 
hizmetlerdir. Hatta bunlardan devlet bir 
gelir elde ederse bu geliri halkına dağıt-
ması gerekir. Zira bunlar ümmete ait 
olan kamu malları ve hizmetlerindendir. 
Ancak günümüzde kamuya ait olan bu 
mal ve hizmetlerden bir kısmı özel sek-
törlere peşkeş çekilmiş ve belirli yerli ya 
da yabancı şirketleri zengin etmek uğru-
na insanların üzerine bir yük olarak yük-
lenmiştir. Bu durumun uzun bir süredir 
devam etmesinden dolayı nerdeyse in-
sanlar bu zulmü normal görmeye başla-
mış ve farklı bir uygulamanın olamayacağı 
zannına kapılmıştır. Yani daimî vergilerin 
ve faturaların olmadığı ve yine aldıkla-
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rı hizmetler karşısında ücret ödenme-
yen bir ekonomik modelin olamayacağı 
düşüncesine kapılmıştır. Oysa ki İslâmi 
ekonomi modelinde bu giderlerin hiçbi-
risi yoktur. Ne daimî vergiler ne devamlı 
birbirini takip eden yüksek 
faturalar ve ne de toplumun 
temel ihtiyaçlarından olan 
hizmetlere karşı bir bedel 
ödenmesi durumu İslâm 
ekonomik nizamında söz ko-
nusu değildir.      

Daimî Vergilerin Ol-
madığı Bir Ekonomi Mo-
deli

İslâmi ekonomik nizam, 
halkının üzerinde bir zulüm 
kamçısı olarak bulunan da-
imî vergileri haram kılan bir 
nizamdır. Daimî ve dolaylı 
yollardan vergi alınması bir 
zulümdür ve İslâm bütün 
zulümleri ortadan kaldırmak 
için gelmiştir. Dolayısıyla 
katma değer vergisi, özel 
tüketim vergisi, özel iletişim 
vergisi, gümrük vergisi, ku-
rumlar vergisi, damga pulu 
vergisi, emlak vergisi, reklam 
vergisi, mahkeme harçları vb. 
gibi alanlardan vergi almak 
caiz olmadığı gibi devletin 
dolaylı yollarla vergi alması 
da caiz değildir. Çünkü böyle 
bir uygulama şer’î açıdan ya-
saklanmış bir davranış olup 
zulümdür. Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in meks/
gümrük vergisi hakkında 
söylediği, [َصاِحُب اْلَجنََّة  يَْدُخُل   ل�َ 
 Meks sahibi cennete“ [َمكٍْس
giremez.” hadisinde geçen 
“gümrük vergisi” de aynı kap-
sam içerisinde değerlendirilir.  

Vergiler, sadece devletin 
gerçekleştirmesi zaruri olan birtakım 
harcamaları karşılamak için hazinede ye-
terli miktarda para bulunmadığı zaman, 
yaşadıkları ortamdaki hayat standardına 
göre temel ihtiyaçları ve lüks ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri miktardan fazla mal-

lara sahip olan kimselerden alınır. Geçici 
olarak alınacak olan bu vergiler de dev-
letin yapması zorunlu olan harcamaları 
karşılamaya yetecek derecede olur. Bu 
miktardan fazla alınamaz. Çünkü gerekli 

miktardan fazla vergi tahsilatında bulun-
mak Müslümanlara farz olmayan bir yük 
yüklemek sayılır ki bu caiz değildir. Dev-
letin yapması zorunlu olan ve yapmadı-
ğı taktirde Müslümanlara zararın isabet 
edeceği alanlar ise başlıca altı alandır. 

1- Cihad ve cihatla bağlantılı olan 
harcamalar. Bunları gerçekleştirmek için 
beytu’l malda para varsa beytu’l malda-
ki paradan harcama yapılır. Eğer beytu’l 
malda yeteri kadar para yoksa cihad de-

vam ettiği müddetçe gerekli 
harcamaları yapabilmek için 
geçici bir vergi belirlenir. 
Çünkü hem malları hem de 
canları ile cihad etmek Müs-
lümanlara farzdır.

2- Harp sanayisi ve bu 
sanayiyi gerçekleştirmek 
için gerekli olan sanayileri 
sağlamak ve böylece silah 
sanayisini kurmak için ya-
pılması zorunlu olan harca-
malar. Zira bu türden fab-
rikaların kurulması mutlaka 
gerekli olan hususlardandır. 
Beytu’l malda para varsa 
gerekli harcamalar mevcut 
paradan karşılanır. Eğer 
beytu’l malda para yoksa bu 
parayı temin etme farziyeti 
ümmete intikal eder. Bu 
nedenle devlet, gerekli sa-
nayii kurmak için ümmetin 
zenginlerine geçici vergiler 
koyar. 

3- Fakirler, miskinler, 
yolda kalmışların ihtiyaçla-
rının karşılanması için har-
canması gereken paralar. 
Sayılan bu grupların ihti-
yaçlarını karşılamak, beytu’l 
malda para olsa da olmasa 
da beytu’l mala ait bir gö-
revdir. Beytu’l malda para 
varsa harcama buradan ya-
pılır. Eğer para yoksa gerek-
li miktarı karşılama görevi 
Müslümanlara intikal eder. 
Çünkü fakirlerin, miskinle-
rin ve yolda kalmış kimsele-

rin ihtiyaçlarını zekât, sadaka ve diğer ge-
lirlerle karşılamak, Allah’ın Müslümanlara 
farz kıldığı hususlardandır. 

4- Askerlerin, memurların, kadıların, 
öğretmenlerin ve bunların dışında top-
luma hizmet sunan kişilerin ücretlerinin 

İslâmi ekonomik nizam, 
halkının üzerinde bir zulüm 

kamçısı olarak bulunan 
daimî vergileri haram kılan 

bir nizamdır. Daimî ve dolaylı 
yollardan vergi alınması bir 
zulümdür ve İslâm bütün 

zulümleri ortadan kaldırmak 
için gelmiştir. Dolayısıyla 
katma değer vergisi, özel 

tüketim vergisi, özel iletişim 
vergisi, gümrük vergisi, 

kurumlar vergisi, damga 
pulu vergisi, emlak vergisi, 
reklam vergisi, mahkeme 

harçları vb. gibi alanlardan 
vergi almak caiz olmadığı 

gibi devletin dolaylı yollarla 
vergi alması da caiz değildir.
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karşılanması. Bunlar topluma sundukları 
hizmet karşılığında beytu’l maldan ücret 
almaya hak kazanan kimselerdir. Beytu’l 
malda para bulunsun veya bulunması bu 
tür görevlilerin ücretlerinin karşılanması, 
zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken 
haklardandır. Beytu’l malda para varsa 
ücretler mevcut paradan ödenir. Eğer 
beytu’l malda para yoksa bu ücretlerin 
ödenme farziyeti Müslümanlara ait bir 
borç hâline gelir.

5- Varlığı kesinlikle zaruret arz eden, 
yokluğunda ise ümmetin zarara uğrama-
sının söz konusu olduğu yollar, okullar, 
hastaneler, üniversiteler, mescitler ve su 
şebekeleri gibi tesislerin kurulması için 
gereken harcamalar. Devlet, şayet hazi-
nesinde yeterli para yoksa, bunları karşı-
lamak içinde geçici olarak vergi koyabilir. 

6- Kıtlık, deprem, sel felaketleri ve 
düşman saldırısı gibi olağanüstü olaylar 
için yapılan harcamalar. Böyle olağanüstü 
durumlarda da devlet, gerekli harcamala-
rı yapabilmek için hazinede yeteri kadar 
para yoksa geçici olarak vergi koyabilir.

İşte İslâmi ekonomik nizamda dev-
letin geçici olarak vergi koyabileceği 
alanlar bunlardır. Bunların dışında zaruri 
olmayan harcamalar için devlet vergi ko-
yamaz. Yukarıda saydığımız gerekçelerle 
konulabilecek bu vergiler hem geçicidir 
hem de sadece zenginlere konulur.   

Faturaların Olmadığı Bir Eko-
nomi Modeli

Yukarıda bahsettiğimiz şekilde gü-
nümüzde bir ailenin en büyük gider ka-
lemlerinden olan su, elektrik, doğalgaz 
gibi faturalar İslâmi ekonomik nizamda 
olmayacaktır. Zira günümüzdeki bu fatu-
ralar, zaten Müslümanlara ait olan kamu 
mallarını devletin tamamen ücretsiz bir 
şekilde halkına ulaştırması gereken tür-
den mallardır. Fakat tam aksine büyük 
meblağlar şeklinde insanlar üzerinde ağır 
bir yük olarak uygulanmaktadır. Hatta 
kamuya ait olan bu tür mallar ve kaynak-
lar özel şirketlere peşkeş çekilmekte ve 
bu şirketler de su, elektrik, doğalgaz ve 

internet gibi hizmetleri bir de üzerlerine 
ciddi kâr marjları koyarak vatandaşlara 
fatura olarak göndermektedirler. Oysaki 
bunlar kamu mülkiyetindendir ve fertle-
rin ya da şirketlerin bunları mülk edin-
meleri caiz değildir. Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

النَّاُس ُشَركَاُء ِفي ثَلَاٍث: اْلَماُء َواْلكَلَاأُ َوالنَّاُر

“İnsanlar üç şeyde ortaktırlar: su, 
mera ve ateş.”1

Buna göre pınarlar, nehirler, göller, 
barajlar, buralardan kamu sularını çı-
karmak ve bu suları akıtmak ve insan-
ların evlerine ulaştırmak için kullanılan 
tüm aletler suların hükmüne tâbi ola-
rak, kamu mülkiyetinden olurlar. Bunun 
gibi kanallar, nehirler, elektrik direkleri, 
kabloları, santraller gibi kamuya ait su-
lar üzerindeki çağlayanlardan elektrik 
üretmede kullanılan tribünler de kamu 
mülkiyetinden sayılırlar. Çünkü bu araç 
ve gereçler, kamu mülkiyetine ait kay-
naklardan elektrik üretmektedirler. Aynı 
şekilde elektriğin aydınlanmada, yemek 
pişirmede, ısınmada, fabrikalardaki alet-
leri çevirmede veya madenleri eritmede 
kullanılması da aynı hükümdedir. Çünkü 
bu durumda elektrik ateş konumundadır. 
Ateş ise kamu mülkiyetindendir. 

Yine doğalgaz ve taş kömürünün 
kamu mülkiyeti olmasından dolayı, bu 
alandaki fabrikalar ve taşkömürü termik 
santralleri de kamu mülkiyetinden sayılır. 
Çünkü ikisi de tükenmeyen madenler-
dendir ve ateş hükmündedirler. Tüken-
meyen madenler ve ateş ise kamu mül-
kiyetindendir. 

İşte su, elektrik, doğalgaz gibi kamu 
mülkiyetine ait hizmetleri insanlara üc-
retsiz ve adil bir şekilde ulaştırmak İslâm 
Devleti’nin vazifesidir. Bunları kullandı-
ğından dolayı insanlar yüksek meblağlı 
faturaların altında ezilmezler. Ancak bu 
hizmetleri tüm ailelere ulaştırmak için 
gerekli olan altyapıyı oluşturmaktan kay-
naklanan masraflar hane halkından talep 
edebilir ki bu da geçici olan ve belki bir 
kereye mahsus olan bir durumdur. 

Eğitim ve Sağlık Giderlerinin 
Olmadığı Bir Ekonomi Modeli

Nasıl ki yeme içme, giyinme ve barın-
ma her bir ferdin zaruri ihtiyaçlarından 
ise eğitim, sağlık ve güvenlik de toplu-
mun temel ihtiyaçlarındandır. İslâmi eko-
nomik sistem öncelikle ferdin zaruri ih-
tiyaçlarının karşılanmasını esas aldığı gibi 
toplumun zaruri ve temel ihtiyaçlarının 
da karşılanmasını esas almıştır. Bundan 
dolayı toplumun eğitim, sağlık ve güven-
lik ihtiyaçlarının karşılanmasında herhan-
gi bir ücret talep edilmez. Bu sebeple her 
bir kişi ücretsiz olarak ve hiçbir ek külfe-
te girmeksizin eğitim ve sağlık taleplerini 
karşılayabilir. Tabii ki özel okullar ya da 
özel hastaneler şahıslar veya şirketler ta-
rafından kurulabilir. İsteyen kişiler ücret 
karşılığında bu özel kurumlardan hizmet 
alabilirler. Ancak devletin üzerine vacip 
olan, tamamen ücretsiz ve mali külfeti 
olmayan bu hizmetleri tüm fertlerine su-
nabilmektir.   

İşte İslâmi ekonomi modelinde günü-
müzde insanların belini büken bu giderle-
rin hiçbirisi yoktur. Ne daimî vergiler ne 
devamlı birbirini takip eden yüksek fatu-
ralar ve ne de toplumun temel ihtiyaç-
larından olan hizmetlere karşı bir bedel 
ödenmesi durumu İslâm ekonomik niza-
mında söz konusu değildir. Çünkü İslâmi 
Devlet, şer’î hükümler çerçevesinde hal-
kına hizmet sunmak için vardır. Bugünkü 
zulüm üzerine kurulu devlet anlayışların-
da ise devlet insanlara hizmet için değil 
insanlar devlete ve kapital sahiplerine 
hizmet için vardır.

DAİMÎ VERGİLER, FATURALAR, EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ OLMAYAN BİR EKONOMİ VAADİ
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GELİR VE GİDERLERİ İLE 

İSLÂM’DA MALİYE

Kadir Kaşıkcı
kdr16444@gmail.com

Allah Subhanehu ve Teâlâ, Pey-
gamber SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem aracılığıyla İslâm’ı, bir 

hayat nizamı olarak gönderdi. Bu nizamı 
tatbik edecek ve bütün dünyaya taşıya-
cak bir devletin bulunması da gerekir. 
İslâm, bu devleti Hilâfet Devleti kılmış ve 
onu dünyadaki tüm devlet şekillerinden 
ayrı olarak kendine has şekil ve tarzda bir 
devlet yapmıştır. Onun üzerine kuruldu-
ğu rükünleri, organları, kurum, anayasa 
ve kanunları ile Allah’ın Kitabı ve Rasu-
lü’nün Sünneti’nden alınmıştır.  

Yani Hilâfet, ikame edilmesi, hüküm-
lerine bağlanılması, tatbik edilmesi, uyul-
ması, yönetici ve Ümmet’e vacip olan bir 
devlettir.  

İslâm, ümmet’in işlerini gözetmeyi 
Hilâfet Devleti’ne yüklemiş ve devletin 
gelirleri olan malların idaresini, bunların 
harcanmasını ve yürütmeyi ona bağlamış 
ki işlerin gözetilmesi, davetin taşınması 

mümkün olabilsin. O, Devlet maliyesinin 
gelirlerini, türlerini ve tahsil keyfiyetinin 
şer’î delillerini açıkladığı gibi, hak sahiplerini 
ve sarf  yönlerini de beyan etmiştir.

BEYTU’L MAL

“Beytu’l Mal” kelimesi, devletin gelir-
lerinden olan malların toplandığı, içinde 
divanların muhafaza edildiği, ödenekle-
rin çıkarıldığı ve hak sahiplerine malların 
verildiği yer (Devlet Hazinesi) anlamında 
kullanılır.  

Şer’î hükümlere göre, Müslümanların 
hak kazandığı, harcanacağı yer belli olsa 
da toprak, bina, maden, nakit veya mal, 
Beytu’l Mal hazinesine girmiş olsun veya 
olmasın her mal, Müslümanların Beytu’l 
Mal’inin hakkıdır. 

Cihet/taraf  anlamıyla Beytu’l Mal’in ilk 
kuruluşu, Bedir’de savaşın bitmesi ve ga-
nimetlerde ihtilafa düşülmesinin ardından 
Allah’ın şu ayetinin inmesinden sonradır:

الّلَه  فَاتَُّقوْا  ُسوِل  َوالرَّ ِلّلِه  ال�أَنَفاُل  قُِل  ال�أَنَفاِل  َعِن  يَْساأَُلونََك 
ْؤِمِنيَن ن كُنتُم مُّ َواأَْصِلُحوْا َذاَت ِبْيِنكُْم َواأَِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه اإِ

“(Rasul’üm) Sana enfali (sa-
vaş ganimetlerini) soruyorlar. De 
ki: Ganimetler Allah’a ve Rasul’e 
aittir. O hâlde siz gerçek mümin-
lerseniz Allah’tan korkun, aranızı 
düzeltin, Allah’a ve Rasulü’ne itaat 
edin.” 

Beytu’l Mal’in Divanları ve Kı-
sımları

Kâtiplerin/sekreterlerin oturduğu si-
cillerin/kayıtların muhafaza edildiği yere 
ve aynı zamanda bu kayıtların kendisine 
de “divan” adı verilir. Bu iki anlam arasın-
da da bir birliktelik bulunmaktadır. Beytu’l 
Mal divanları başlıca iki kısımdan oluşur:

1- Beytu’l Mal’in gelirleriyle ilgili ve 
devletin hakkı olan mallar

2- Harcama/giderler ve devletin 
ödeme yükümlülüğüyle ilgili mallar.
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Gelirler Bölümü

Gelirler bölümü malın türüne göre 
aşağıdaki divanları kapsar:

A) Fey’ ve Harac Divanı:

Müslümanların geneline ait fey’ ola-
rak kabul edilen devlet gelirlerinin kay-
dedildiği ve bu sicillerin korunduğu yer-
den oluşan divandır. Aynı zamanda, sarf 
yeri bedel yoluyla veya maslahat ve hiz-
met gereği bedelsiz olarak ortaya çıkmış 
yeni hak edilmiş olsun, harcaması Beytu’l 
Mal’in yükümlülüğü altında olan ihtiyaç-
ların giderilmesi için Beytu’l Mal gelirle-
rinin yetersizliğinde Müslümanlar üzerine 
vacip olan vergilerin gelirleri de böyledir. 
Bu divanın gelirleri olan mallara Beytu’l 
Mal’de özel bir yer tahsis edilir, bunun dı-
şındaki diğer mallarla karıştırılmaz. Çün-
kü bu divana ait mallar, Halifenin görüş 
ve içtihadına uygun olarak Müslüman-
ların işlerinin yürütülmesi ve maslahat-
larının karşılanmasına harcanır. Fey’ ve 
Harac Divanı’nın daireleri, divanın gelir-
leri ve hakkı olan mallara göre şunlardan 
meydana gelmektedir:

1- Ganimetler Dairesi: Ganimetler, 
Enfal, Fey’ ve Humus gelirlerinden oluşur.

2- Harac Dairesi

3- Araziler Dairesi: Savaşla ele geçiri-
len, öşri olan yahut sahibi bilinmeyen ara-
ziler ile devlet mülklerini, kamu mülkiyetini 
ve Halife tarafından özel olarak koruma 
altına alınmış olan arazileri kapsar.

4- Cizye Dairesi

5- Fey’ Dairesi: Sahipsiz boş araziler, 
öşürler, maden ve definelerin beşte biri, 
devlete ait satılabilir veya kiralanabilir bina 
ve arazilerin gelirleri ile mirasçısı olmayanın 
malından olan gelirlerin kayıtlarını/sicillerini 
kapsamaktadır.

6- Vergiler Dairesi

B) Kamu Mülkiyeti Divanı:

Kamu mülkiyetinden olan malların 
araştırılması ve işletilmesi, çıkarılması, 
pazarlanması, gelir ve gider olarak kay-
dedilmesiyle ilgili kayıtlar ve malların 
korunduğu mekândan oluşan divandır. 

Kamu Mülkiyeti Divanı, bu malların mül-
kiyeti ve onlar için gerekli olan şeylere 
göre şu dairelerden meydana gelir:

a- Petrol ve Doğalgaz Dairesi b- 
Elektrik Dairesi c- Madenler Dairesi 
d- Denizler, Göller, Nehirler ve Pınarlar 
Dairesi e- Ormanlar ve Meralar Dairesi 
f- Korular/Koruluklar Dairesi

C) Sadakalar/Zekât Divanı

Farz olan zekât mallarının tescil edildi-
ği ve konulduğu yer olan divandır. Zekât 
Divanı’nın daireleri, farz olan zekât mal-
larının türlerine göre şunlardan meydana 
gelir:

1- Nakitlerin ve ticaret mallarının 
zekâtı dairesi

2- Ekin ve meyvelerin zekâtı dairesi

3- Büyükbaş, davar ve koyunların 
zekâtı dairesi

Zekât malları Beytu’l Mal’de özel, ayrı 
bir yerde tutulur ve başka hiçbir malla 
karıştırılmaz. Çünkü Allah Subhanehu ve 
Teâlâ, zekât gelirlerinin sahiplerini sekiz 
sınıfla sınırlandırmıştır:

َفِة  َدقَاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّ نََّما الصَّ اإِ
ِبيِل  السَّ َوابِْن  الّلِه  َسِبيِل  َوِفي  َواْلَغاِرِميَن  قَاِب  الرِّ َوِفي  قُلُوبُُهْم 

َن الّلِه فَِريَضًة مِّ

“Sadakalar (Zekât), Allah’tan 
bir farz olarak ancak fakirlere, 
yoksullara, zekât toplayan me-
murlara, kalpleri İslâm’a ısındırıla-
cak olanlara, kölelere, borçlulara, 
Allah yolundakilere harcamaya, 
yolda kalmışlara mahsustur.”1 Bun-
lardan başkasına verilmesi caiz olmaz.

Giderler (Harcamalar) Bölümü

Bu sayılanlar Beytu’l Mal’in birinci 
kısmıyla ilgili divanlardır. İkinci kısım ise, 
harcama yönü yani Beytu’l Mal’in yü-
kümlülüğü ile ilgili mallardır ki divanların, 
dairelerin ve idarelerin giderlerini 
ve aşağıdaki hak sahibi olan yönleri 
kapsamaktadır.

Hilâfet Merkezi Divanı:

1- Hilâfet Merkezi 

2- Müsteşarlar Bürosu

3- Tefviz Muavini Bürosu 

4- Tenfiz Muavini Bürosu

Devlet Daireleri Divanı:

a- Cihad Emiri Dairesi

b- Valiler Dairesi

c- Kadılar/Yargıçlar Dairesi

d- Devlet Daireleri, Kamu Hizmetle-
ri, buna tâbi Altyapı Hizmetleri ve Yöne-
timi Dairesi

Bağışlar Divanı:

Halifenin fakirlere, düşkünlere, muh-
taçlara, borçlulara, yolda kalanlara, çiftçi-
lere, fabrika sahiplerine ve Müslümanla-
rın yararına uygun gördüğü kişilere yapı-
lan bağış kayıtlarının konulduğu divandır. 
Bu dîvana fey’ ve harac gelirlerinden har-
cama yapılır.

Cihad Divanı:

a- Ordu Dairesi b- Silahlanma Daire-
si c- Silah Sanayii Dairesi

Zekât Harcamaları Divanı 

Kamu Mülkiyeti Harcamaları 
Divanı 

Olağanüstü Durumlar Divanı

Genel Bütçe, Genel Muhasebe 
ve Kontrol Divanları

Genel bütçe divanı: Halifenin uy-
gun gördüğü biçimde devlet gelirlerinin 
ve giderlerinin takdirine göre devletin 
gelecekteki bütçesini hazırlama, bu büt-
çenin gelirleri ve fiilî giderleri toplamının 
karşılaştırılması, devlet gelirleri ve reel 
harcamaları denkliğinin araştırılmasıyla 
uğraşan divandır. 

Genel Muhasebe Divanı: Dev-
let mallarının kaydını tutan yani mevcut 
malların, taleplerinin, gelirlerinin, gider-
lerinin, bunlarda gerçekleşen ve gerçek-
leşebilecek olanların muhasebesini yapan 
divandır.

Kontrol/Murakabe Divanı: Dev-
let malları ve maslahatlarını gözden ge-
çirme ve muhasebe açıklamalarını tetkik 
etme; mal varlığı ve mevcutlarının, talep-

GELİR VE GİDERLERİ İLE İSLÂM’DA MALİYE
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lerinin, gelirlerinin, giderlerinin doğrulu-
ğunu tekit etme; sorumluların bu malları 
tahsili, sahiplenilmesi ve sarfının muhase-
besi ve idaresi ile ilgili devlet daireleri ile 
mevcutlarının ve bütün divanların muha-
sebesi, denetlenmesi işlerini yürütür.

MALİYE

Hilâfet Devleti’nde Maliye, malların 
idaresini, bunların harcanmasını, yürüt-
meyi, onunla ilişkili işlerin gözetilmesini 
bunların türleri ve tahsil keyfiyetinin şer’î 
delillerini açıklar, hak sahiplerini ve sarf 
yönlerini de beyan eder. 

Hilâfet Devleti’nde Maliye, aşağıdaki 
kalemlerden oluşmaktadır: 

1) Enfal, ganimetler, fey’ 
ve humus, 2) Harac, 3) Ciz-
ye, 4) Bütün türleriyle kamu 
mülkiyeti, 5) Toprak, bina, 
altyapı ve bunların gelirlerin-
de oluşan devlet mülkleri, 6) 
Öşürler, 7) Yöneticilerin ve 
devlet memurlarının haksız ve 
gayrimeşru yolla edindikleri 
mallardan el konularak ve idari 
cezaların tahsilinden elde edilen 
mallar, 8) Maden ve definelerin 
beşte biri, 9) Mirasçısı olmaya-
nın malı, 10) Mürtetlerin malı, 
11) Vergiler, 12) Sadaka malla-
rı/zekât.

Enfal, Ganimetler Fey’ 
ve Humus

Enfal veya Ganimetler; Müslümanla-
rın çarpışma meydanında savaş yoluyla 
kâfirlerin para, silah, eşya, azık ve bun-
dan başka mallarından ele geçirdikleri 
her şeydir. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
bazen ganimetlerin taksiminden önce ve 
sonra, bazen beşte birini ayırmadan ga-
nimetin tamamından, bazen beşte birini 
ayırdıktan sonra bazen beşte birinden 
veriyordu. Enfal ve ganimetler hakkında 
inen ilk ayet ganimet işini, bunların kulla-
nımını ve tasarruf  işini Allah’a ve Rasul’e 
mahsus kıldı. Ardından da Rasul’den 
sonra Müslümanların yönetim işlerini 
üstlenen kişiye yükledi. 

Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle 
buyurdu:

ُسوِل  َواْعلَُموا اأَنََّما َغِنْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَاأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَّ

“Biliniz ki ganimet olarak aldı-
ğınız herhangi bir şeyin beşte biri, 
Allah’ın ve Rasulü’nündür.”2  

Fey’

Müslümanların yaya veya binekli olarak 
üzerlerine yürümeksizin, yani orduyu ha-
rekete geçirmeden, sefer zorluğuna kat-
lanmadan ve savaşmadan kâfirlerin mal-
larından, üstünlükle elde ettiği şeylerdir.  

Fey’, zorla veya sulh yoluyla fetholu-
nan arazi, harac arazisi, cizye ve ticaret 
öşrüne tâbi olan şeyler anlamında da 

kullanılır. Ordu harekete geçmeksizin, 
savaşsız, Müslümanların düşmanlarından 
elde ettiği her fey’in hükmü, harac ve ciz-
ye gibi kâfirlerden alınan Allah’ın malının 
hükmünü alır, Beytu’l Mal’e konur. Müs-
lümanların yararına olan işlerinin yürütül-
mesine uygun gördüğü şekilde Halifenin 
görüşüne muvafık olarak sarf  olunur.

Humus

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
zamanında humus beş kısma taksim edi-
liyordu. Bir bölümü Allah’a ve Rasulü’ne, 
bir bölümü Rasul’ün akrabalarına, kalan 
üç bölümü de yetimlere, yoksullara ve 
yolda kalanlara (yolculara) taksim edili-
yordu. Allah Subhanehu ve Teâlâ humu-

sun ne olduğunu aşağıdaki ayette bildir-
miştir:

ُسوِل َوِلِذي  َواْعلَُموا اأَنََّما َغِنْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَاأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَّ
اْلُقْربَٰى َواْليَتَاَمٰى َواْلَمَساِكيِن

“Bilin ki ganimet olarak aldığı-
nız herhangi bir şeyin beşte biri; 
Allah’a, Rasulü’ne, onun akrabala-
rına, yetimlere, yoksullara ve yol-
cuya aittir.”3 

Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem humustan kendi payını Müslüman-
lara infak ediyor, Allah yoluna aktarıyor, 
silah ve savaş için binek hayvanları satın 
alıyor ve savaşçıları donatıyordu. 

Harac

Harac, kâfirlerden harp veya 
sulh yolu ile ganimet olarak alı-
nan toprağa konan bir haktır. 

Harac ikiye ayrılır: a) Sa-
vaş Haracı, b) Sulh Haracı

Savaş Haracı: Müslümanların 
kâfirlerden savaş ve kuvvet 
yoluyla elde ettikleri topraklara 
konan haractır; Irak, Şam ve 
Mısır arazilerinde olduğu gibi.

Sulh Haracı: Halkıyla sulh 
yapılan her araziye konulan ha-
racdır. Müslümanlarla barış ant-
laşması yapanlar arasında ta-
mamlanan ittifaka tâbi olur. Zira 
kâfirler, harac ve cizye halkından-
dır. Harac, öşür değildir. Öşür, 

arazinin ürününden alınır. 

Haracın araziye (toprağa) konması 
mümkün olduğu gibi ekin ve meyvelere 
de konması mümkündür. Haracın nakit, 
nakit ile tohumluk ve mahsulden oldu-
ğu gibi payını ayırma şeklinde olması da 
mümkündür. 

Haracın Sarf Edilme Yeri

Harac, bütün Müslümanların hakkıdır 
ve ondan, devletin bütün ihtiyaçlarına 
harcama yapılır. Memur ve askerlerin rı-
zıkları ve maaşları ödenir. Ordu hazırlanır, 
silahlar ile donatılır. Dul ve muhtaçlara 
harcanır, insanların ihtiyaçları giderilir ve 
diğer işleri yürütülür. Halife bunda kendi 

Hilâfet Devleti’nde Maliye, 
malların idaresini, bunların 
harcanmasını, yürütmeyi, 

onunla ilişkili işlerin 
gözetilmesini bunların 

türleri ve tahsil keyfiyetinin 
şer’î delillerini açıklar.



59Suskunluğun Kırılma Noktası

görüş ve içtihadına göre, İslâm’a ve Müs-
lümanların hayır ve iyiliğine uygun gördü-
ğü gibi tasarrufta/harcamada bulunur.

Cizye

Cizye, İslâm’ın egemenliğine boyun 
eğdikleri için Allah’ın kâfirlerden Müs-
lümanlara ulaştırdığı bir haktır. Müslü-
manlar, cizye veren kâfirlerden, ellerini 
çekmek, gelebilecek tehlikelerden onları 
korumak ve güvenlik içerisinde yaşa-
malarını sağlamak hususunda sorumlu-
durlar. Allahu Subhanehu ve Teâlâ şöyle 
buyurdu: 

ُموَن َما  آِخِر َول�َ يَُحرِّ قَاِتلُوْا الَِّذيَن ل�َ يُْؤِمنُوَن ِبالّلِه َول�َ ِباْليَْوِم ال�
يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن اأُوتُوْا اْلِكتَاَب  َم الّلُه َوَرُسوُلُه َول�َ  َحرَّ

َحتَّى يُْعُطوْا اْلِجْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن

“Kendilerine kitap verilenler-
den, Allah’a da ahiret gününe de 
inanmayan, Allah’ın ve Rasulü’nün 
haram ettiğini haram saymayan ve 
hak dinini kendilerine din edinme-
yen kimselerle küçülmüş oldukları 
hâlde elden cizye verinceye kadar 
savaşın.”4 

Cizyenin Harcama Yeri

İslâm’ın tatbik edildiği dönemlerde 
Müslümanlardan hiç kimse, cizyenin 
harcama yerinin, Beytu’l Mal’e konan 
harac, öşür gibi fey’ mallarının sarf  edil-
diği yerlere sarf  edileceğinde, Müslüman-
ların işlerini yürütmede, maslahatlarını ve 
kamu yararını gözetmede Halifenin kendi 
görüşüne ve içtihadına göre uygun gör-
düğü biçimde, Müslümanların yararına 
ve Allah yolunda kullanılmak üzere sarf 
edileceği hususunda ihtilafa düşmemiştir.

VERGİLER

Vergiler, Beytu’l Mal’de yeterli miktar-
da para bulunmadığı zaman gerçekleşti-
rilmesi zorunlu olan birtakım harcamaları 
karşılayabilmek için Allah’ın Müslümanla-
ra farz kıldığı gelirlerdir. Beytu’l Mal’de 
aslolan gelirlerin sürekliliğidir. 

Beytu’l Mal’in sürekli gelirlerini oluş-
turan fey’, cizye, harac, öşür ve devlet 
tarafından koruma altına alınmış olan ka-
muya ait mallardan elde edilen gelirler-
den harcamalar yapılması esastır. 

Beytu’l Mal gelirleri yetersiz oldu-
ğunda, zorunlu olan harcamaları ger-
çekleştirme farziyeti Beytu’l Mal’den 
Müslümanlara intikal eder. Zira Şari’, 
Beytu’l Mal’de para bulunduğu zaman 
Beytu’l Mal tarafından harcanmasını, 
Beytu’l Mal’de para bulunmadığı zaman 
ise Müslümanlar tarafından gerekli yerle-
re harcamaların yapılmasını farz kılmıştır. 
İslâm, devlete, Müslümanlar için gerekli 
ihtiyaçları karşılamaya yönelik harcama-
ların yapılabilmesi için Müslümanlardan 
mal/para tahsil etme hakkı vermiştir. 

Mahkeme harçları, damga pul bede-
li, emlak vergisi, reklam paraları, tartılar 
gibi alanlardan vergi almak caiz olmadığı 
gibi devletin dolaylı yollarla vergi alması 
da caiz değildir. Çünkü böyle bir uygu-
lama Şer’an yasaklanmış bir davranıştır. 
Gümrük vergisi de aynı kapsam içerisin-
de değerlendirilir.

ZEKÂTLAR/SADAKALAR

Beytu’l Mal gelirlerinden birini de 
sadakalar oluşturmaktadır. Zekâta, “sa-
daka” denildiği gibi sadakaya da “zekât” 
denilebilmektedir. Sözlükte zekât; “bü-
yümek, çoğalmak” anlamına gelmekte-
dir. “Temizlenmek” anlamına da gelir. 

Zekât, devlet tarafından toplanma-
sına rağmen devlete ait bir gelir kaynağı 
değildir. Zekât, Kur’an-ı Kerim’in belirt-
tiği sekiz sınıfa dağıtılmak üzere devletin 
görevlendirdiği memurlar tarafından 
toplanan malî bir yükümlülüktür. Devletin 
diğer gelirleriyle karıştırılmaksızın Beytu’l 
Mal’de Zekât Dairesi’ne aktarılır.  Zekâtın 
şer’î tarifi ise şöyledir: 

معينة اأموال  في  يجب  مقّدر  حقٌّ   Muayyen“ اأنها 
mallarda miktarı belirlenmiş bir haktır.” 

Zekât İslâm’daki namaz, hac ve oruç 
gibi ibadetlerden, İslâm’ın temel esas-
larından birisidir. Ayrıca zekât, yalnızca 
Müslümanlara farzdır. Farziyeti Kitap ve 
Sünnet’le sabittir. Kitap’tan delil, كَاة  َواآتُوا الزَّ
“Zekâtı veriniz.” ayetidir. Sünnet’ten 
delil ise şudur: Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem Muaz’ı Yemen’e vali olarak gön-
derdiğinde şöyle diyordu: 

اأعلمهم اأن الله افترض عليهم صدقة في اأموالهم تُؤخذ من 
اأغنيائهم، فترد في فقرائهم

“Zenginlerinin mallarından alın-
mak ve fakirlere verilmek üzere Allah’ın 
onlara zekâtı farz kıldığını bildir.”5

Yöneticinin zekâtı vermeyenlere karşı 
zor kullanma hakkı vardır. 

Aşağıdaki mallara zekât farzdır: 1- 
Koyun, sığır ve develer 2- Ekinler ve 
meyveler 3- Nakitler 4- Ticaret malları 

Zekâtın Verileceği Yerler

Zekâtın nerelere ve kimlere verilece-
ği Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın,ـُٰت َدقَ   ِنََّما الصَّ
قَاِب َفِة قُلُوبُُهْم َوِفى الرِّ ـِٰمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّ ـِٰكيِن َواْلَع  ِلْلُفَقَراآِء َواْلَمَس
ِبيِل ـِٰرِميَن َوِفى َسِبيِل اللَِّه َوابِْن السَّ  Zekât ancak“ َواْلَغ
fakirlerin, miskinlerin, zekât tahsi-
li işinde çalışanların, Müellefe-i Ku-
lub (kalpleri İslâm’a ısındırılmak 
istenenlerin), kölelerin, borçlula-
rın, Allah yolunda cihad edenle-
rin ve yolcuların hakkıdır.”6 ayetiyle 
belirlenmiştir. Allah Subhanehu ve Teâlâ, 
zekâtın harcanacağı yerleri, sekiz sınıf 
olarak belirtmekte ve sınırlamaktadır. 
Bu sekiz sınıfın haklarını gözetmek üzere 
Halife, tıpkı Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in ve Halifelerinin uygulamala-
rında olduğu gibi uygun gördüğü biçim-
de bunlara zekât verme hakkına sahiptir. 
Eğer bu sekiz sınıftan kimse bulunmazsa 
zekât, Beytu’l Mal’de, Sadakalar Diva-
nı’nda, ihtiyaç duyulduğunda harcanmak 
üzere muhafaza edilir. 

Hilâfet Devleti’nde, bütün kurum ve 
divanlarıyla 13 asır boyunca İslâm’ı tatbik 
etti. İslâm’ın yayılmasını, İslâm akidesi-
nin korunmasını ve Müslümanların, gayri 
Müslimlerin güven içerisinde yaşamasını 
sağladı. İslâm iktisat nizamı ve maliye po-
litikası ancak Hilâfet Devleti’nde uygula-
nabilir. Allah Subhanehu ve Teâlâ yeniden 
İslâm siyasetini, yönetimini, ekonomi, 
maliye ve içtimai nizamını tatbik edecek, 
mazlumun yanında, zalimin, kâfirin kar-
şısında duracak Râşidî Hilâfet’in gölgesi 
altında yaşamayı bizlere nasip etsin.

1  Tevbe 60
2  Enfal 1
3  Enfal 41
4  Tevbe 29
5  Buhari, Zekât 1; Ebu Davud, Zekât 5; İbni 
Mace, Zekât 1
6  Tevbe 60
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İSLÂM’DA MÜLKİYET
VE MÜLKİYET ÇEŞİTLERİ
Yılmaz Çelik
yilmazcelikkd@gmail.com

Bir kimsenin malik olup, tasar-
ruf  edebildiği şeye mülk denir. 
Çoğulu ise emlaktır. Mülkiyet 

ise “mülk” veya “milk” mastarından bir 
isim olup, kişi ile eşya arasındaki ilişkiyi 
ifade eder. Nitekim mülk edinmek insa-
nın beka içgüdüsünün bir gereğidir. Mülk 
edinme isteği insanda kesinlikle vardır. 
Zira insanın yaratılışından bir parçadır. 
İnsanın tabii kuvvetinin tezahürlerinden-
dir. Onun yok edilmesi hem aklen hem 
de vakıa açısından mümkün değildir. İç-
güdüsel olarak insanda var olan şeylerin, 
hayat tezahürleri olduğu müddetçe in-
sandan sökülüp atılması mümkün değil-
dir. Bu nedenle içgüdüyü söküp atmak, 
yok etmek kesinlikle mümkün değildir. 
İşte beka içgüdüsünün tezahürlerinden 
biri olan mülkiyet insanoğlunu mülk 
edinmeye yöneltir.

Kapitalist sistem bu içgüdüyü tama-
men serbest bırakarak her ne yoldan 
olursa olsun insanın mülk edinmesinin 
önünü açmıştır. Her yol mubah anlayışı 
içerisinde insanlar İslâm’ın haram kıldığı 
yollardan birisi ile mülkiyet sahibi ola-
bilmektedirler. Mesela tefecilik, kumar, 
faiz, hırsızlık, rüşvet veya buna benzer 
yollardan birisi ile bir malı mülk edine-
bilirler. Kapitalist sistemde mülk edinme 
hürriyeti fikri, insanları bir canavar hâline 
getirmiş ve bir mala sahip olabilme adına 
tüm insani kıymetleri hiçe saymıştır. Bun-
dan dolayı bugün bu sisteme vahşi kapi-
talizm denilmesi garipsenmemektedir. 
Sadece fertler değil aynı şekilde büyük 
devasa kapitalist şirketler ve devletler 
mala sahip olmak için gerektiğinde koca 
bir toplumu bile yok etmede bir an bile 
tereddüt içerisinde olmamışlardır. Bugü-
nün kapitalist dünyada bunun birçok ör-

neğini görmekteyiz. Mesela her yıl For-
tune Dergisi tarafından açıklanan ve ara-
larında BP, Royal Dutch Shell ve Exxon 
Mobil gibi bir takım petrol şirketlerinin 
de olduğu dünya çapında en yüksek ciro 
yapan 10 şirketin yıllık toplam cirolarına 
baktığımız zaman bu sömürünün ve mal 
kazanma hırsının ne boyutta olduğunu 
görmemiz mümkündür. Bu on şirketin 
2018 yıllık toplam ciroları 2 trilyon 856 
milyar dolar. Yani bu tutar bugün dün-
yada birçok ülkenin yıllık milli gelirinden 
daha üst bir seviyededir. Yine bununla 
beraber yoksulluğa karşı çalışmalarıyla 
bilinen yardım kuruluşu Oxfam, hazırla-
mış olduğu raporda dünyanın en zengin 
26 milyarderinin, dünya nüfusunun en 
yoksul yüzde 50’sini oluşturan 3,8 milyar 
insanın toplam varlığına eşit servete sa-
hip olduğunu bildirmiştir. 
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Bununla birlikte kapitalizm fert ve 
devlet mülkiyetine önem verirken kamu 
mülkiyetini ortadan kaldırmıştır. Sadece 
kamulaştırma adı altında birtakım mülkle-
ri kamu mülkiyeti hâline dönüştürmüştür. 
Bu uygulama ise İslâm’a göre haramdır.

Sosyalizm ise beka içgüdüsünü bastı-
rarak madenler, fabrikalar ve toprak gibi 
üretim kaynaklarının özel mülkiyete ve-
rilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Di-
ğer bir ifade ile üretime mevzu olan her 
malın mülkiyetini yasaklamaktadır. Fert, 
oturmak gayesiyle bir evi mülk edinebilir 
fakat kiraya vermek için bir evi mülk edi-
nemez. Üretmek ve satmak için fabrika 
sahibi olamaz. Sosyalistler tüketime mev-
zu olan kaynakların ferdî mülkiyetini ka-
bullenirken, gelir sağlayan her türlü malın 
mülk edinilmesini ise yasaklamaktadır. 

İslâm ise mülk edinme ile ilgili kural-
ları belirlemiştir. Buna göre bireye (özel) 
mülkiyet hakkı verilmiştir. Mülk edinme 
insanın fıtratında vardır. Kur’an-ı Ke-
rim’de şöyle buyrulur: 

َواْلَقنَا۪طيِر  َواْلبَ۪نيَن  اِء  النَِّسآ ِمَن  َهَواِت  الشَّ ُحبُّ  ِللنَّاِس  ُزيَِّن 
َمِة َوالْ�َنَْعاِم َواْلَحْرِثۜ  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ َهِب َواْلِفضَّ اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ

“Kadınlara, oğullara, yığın yı-
ğın biriktirilmiş altın ve gümüşe, 
salma güzel atlara, (deve, sığır, ko-
yun, keçi gibi) hayvanlara, ekinlere 
karşı aşırı sevgi beslemek insanla-
ra güzel gösterilmiştir.”1

Aslı itibariyle mülkiyet hakkı tümüyle 
mülkün sahibi olması ve malı kendisine 
ait kılmış olması itibariyle Allah’a aittir. 
Bunda insanoğlunu halef/vekil seçmiştir. 
İnsanoğlunun halife seçilmesi sebebiyle, 
mülkiyet hakkı doğmuştur. Dolayısıyla 
ferdin mal sahibi olmasına izin veren Al-
lah Azze ve Celle’dir. Allahu Teâlâ’nın bu 
hususi izninden dolayı, malın bilfiil mülki-
yeti ferde ait olmuştur.  Bu konuda Alla-
hu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

ي ٰاٰتيكُْمۜ ـذآ۪ َوٰاتُوُهْم ِمْن َماِل اللِّٰه الَّ

“Size vermiş olduğu Allah’ın 
malından onlara veriniz.”2 

Şu hâlde mal yalnız Allah’a aittir. An-
cak Allahu Teâlâ mal üzerinde temsil 
etme yetkisine sahip kılarak onunla in-

sanoğlunu kuvvetlendirmiştir. Böylece 
malın mülkiyet hakkını insanoğluna ver-
miştir. Allahu Teâlâ şöyle buyurdu:

ا َجَعلَكُْم ُمْستَْخلَ۪فيَن ۪فيِهۜ َوَانِْفُقوا ِممَّ

“Size harcama yetkisi verdiği 
şeylerde infak ediniz.”3

Bununla birlikte İslâm, belirli bir fer-
din fiilî mülkiyete sahip olabilmesi için Al-
lah’tan ferde bir iznin olmasını şart koş-
muştur. Yani İslâm’a göre bir insan ancak 
şeriatın izni olduğu zaman fiilî mülkiyet 
edinebilme hakkını kazanır.

İslâm şu an günümüzde tatbik edilen 
kapitalist sistemden tamamıyla bu ko-
nuda farklılık arz etmektedir. Kapitalist 
sistem sadece ferdî mülkiyeti ve devlet 
mülkiyetini konu edinir. Kamu mülkiye-
ti mefhumu kapitalist sistemde yoktur. 
Yani bir mülk ya ferdî mülkiyettir ya da 
sadece devlet mülkiyetidir. Bir üçüncüsü 
yoktur. İşte İslâm her konuda olduğu gibi 
bu konuya da açıklık getirmiş, mülkiyet 
ve mülkiyet çeşitlerini dakik bir şekilde 
ele alarak bunu da insan fıtratına uygun 
bir şekilde çözmüştür. Bununla beraber 
şeriat, mülkün yalnızca zenginler arasın-
da dolaşan bir kuvvet olmasını yasak-
lamış, bütün insanlar arasında dolaşan 
bir iktisadi kuvvet olmasını emretmiştir. 
Hatta zekâtı verilmiş olsa dahi, altın ve 
gümüşün belli ellerde toplanmasını ya-
saklamıştır.  

Dolayısıyla şeriat insan fıtratına uygun 
ve çok dakik bir şekilde ferdin, ümmetin 
ve devletin ayrı ayrı mülk edinme sebep-
lerini ve yollarını belirleyerek bu sebep 
ve hâllerin dışında mülk edinilmesini ya-
saklamıştır. Mülkiyete dakik bir şekilde 
göz attığımızda üç çeşit mülkiyet olduğu-
nu görürüz. Bunlar şu şekildedir:

a- Ferdî mülkiyet

b- Kamu mülkiyeti

c- Devlet mülkiyeti

Ferdî Mülkiyet: Şeriatın insana, 
tüketerek, faydalanarak ve değiştirerek 
bizzat kendisinden istifadesine izin ver-
diği mülkiyettir. İslâm, mülk edinmeyi 
ferde şer’î bir hak kılmıştır. Ferdin da-
varlar, nakitler, otomobiller, elbiseler gibi 

menkul; arazi, ev, fabrika gibi gayri men-
kulleri mülk edinme hakkı vardır. Şeriat 
maliki olduğu şeyde tasarruf  için ferde 
bir yetki vermiştir. Ancak İslâm insanın 
mal edinme ve malı çoğaltma sebeple-
rini sınırlandırdığı gibi, aynı zamanda bu 
malı kullanma-sarf  etme keyfiyetini de 
sınırlandırmıştır. Yine bununla beraber 
mülk edinme yolları olarak şunları ka-
bul etmiştir: Kendi adına veya başkaları 
yanında çalışma, ölü toprağı işleme, ikta 
(karşılıksız olarak devletin fertlere arazi 
vermesi), avlanma, toprak altından -ma-
den vs.- çıkarma, simsarlık (komisyon-
culuk), delale (danışmanlık), mudarebe 
(beden ve sermaye ortaklığı), musakat 
(sulamacılık)…

Yine aynı şekilde fabrikaların ferdî 
mülkiyetten olması caizdir. Otomobil, 
ev eşyası, tekstil, ambalaj ve bunun gibi 
fabrikaların mülkiyeti ferdî olur. Fakat 
kamu ve devlet mülkiyeti kapsamına gi-
ren fabrikaların ferdî mülkiyetten olma-
sı caiz değildir. Fertler bu tür fabrikaları 
mülk edinemez. Çünkü: [ُحكَْم ُخُذ  تَاأْ نَاَعَة  الصِّ  اأَنَّ 
-Sanayi/fabrika ürettiği ma“ [َما تُْنِتُجُه
mulün hükmünü alır.” kaidesine bağlı 
olarak fertlerin bu tür fabrikaları mülk 
edinmeleri doğru değildir. Bu konu kamu 
ve devlet mülkiyeti konusunda geniş bir 
şekilde ele alınmıştır.

Şu yolları da Allah Azze ve Celle mülk 
edinme sebepleri kabul etmiştir: Miras, 
yaşayabilmek için mala muhtaç olma, 
devletin tebaasına mal vermesi, çalışma 
ve mukabili olmaksızın fertlerin elde et-
tiği mallar; hibe, hediye, vasiyet, atıyye 
(bahşiş), diyet, mehir ve buluntu...

Ayrıca şeriat, ziraatı, ticareti, sana-
tı, mal kazanma ve malı artırma yolla-
rı olarak kabul etmiş, bu yollarla malın 
çoğaltılma keyfiyetini belirlediği gibi, 
Müslümanın mallarını çoğaltmak veya 
kazanca vesile olmak için tutulan yol-
lardan yasaklananları da belirtmiştir. Şu 
yollarla mal kazanma ve artırmayı da 
yasaklamıştır: Sermaye (anonim) şir-
ketleri kurmak, onlara ortak olmak, 
hisse senetlerine sahip olmak, faiz, ih-
tikar (stokçuluk), kumar, hile, aldatma, 
dolandırıcılık, içki, domuz, leş, hırsız-
lık, yankesicilik, rüşvet, sahtekârlık…

İSLÂM’DA MÜLKİYET VE MÜLKİYET ÇEŞİTLERİ
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Kamu Mülkiyeti: Mülkiyet çeşit-
lerinin ikincisidir. Kamu mülkiyeti, Allah 
Azze ve Celle’nin mülkiyetini Müslüman 
topluma verdiği mallardır. İslâm Müslü-
manları bunlara ortak kılmıştır. Fertlere 
bunlardan faydalanmayı mubah kılmış ve 
ferdin bunları mülk edinmesini yasak kıl-
mıştır. Bu malları şöyle sıralayabiliriz:

a- Toplumun genel gereksinimlerini 
oluşturan mallar. Bunları kaybettiği tak-
dirde dağılacağı, toplumun temel daya-
nağı sayılan şeyler genel olarak insanla-
rın temel ihtiyaçları kapsamına giren her 
türlü mallardır. Yani bunların yokluğunda 
veya kıtlığında insanlar başka yerlerde 
bunları bulabilme arayışına girer ve dağı-
lırlar. Mesela, su gibi… Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

اْلُمْسِلُموَن ُشَركَاُء ِفي ثَلاٍَث ِفي اْلَماِء َواْلكَلاإِ َوالنَّاِر 

“Müslümanlar üç şeyde ortaktır-
lar: Su, mera ve ateş.”4

Toplumun muhtaç olduğu şeyle kas-
tedilen ise ister çadırda oturan bir toplu-
luk olsun, isterse köy veya devlet sınırları 
içerisindeki halk kitleleri olsun, bu ihtiyaç 
mallarını bulamadıkları takdirde onu bul-
mak için dağılabilecekleri temel ihtiyaç 
mallarıdır. İşte bu bağlamda su kaynakla-
rı, ormanlar, hayvan meraları ve benzeri 
mallar, toplumun temel ihtiyaçlarından 
sayılır ve kamu mülkiyeti kapsamına girer.

Ayrıca hadiste bu üç şeyin zikredilme-

si sınırlandırma ifade etmemektedir. Bila-
kis bu, topluluğun ihtiyacı olan her şeye 
şamil olur. Bu nevi mülkiyete, onlar için 
kullanılan her alet de girer. Bu hadis on-
ları da kapsar. Mesela, nehirler, denizler, 
göller, taşlar, ormanlardaki ağaçlar, odun, 
odun kömürü, denizlerdeki balıklar, ya-
bani kuşlar, otlaklar, güneş enerjisi, umu-
mi akarsular ve bu suları taşıyan borular, 
çağlayanlardan elektrik üreten santraller, 
elektrik direkleri ve kabloları, doğalgaz 
fabrikaları kamu mülkiyetindendir. Bun-
lar vb. suyun, ateşin ve meranın hükmü-
nü alırlar. Bundan dolayı bunları fertlerin 
mülk edinmesi caiz değildir. Yine aynı 
şekilde elektrik santralleri, direkleri ve 
kabloları, petrol çıkartma aletleri ve nakil 
boruları, petrol depolama ve boşaltma 
limanları, petrol arıtma tesisleri, kömür 
madenleri, kömür çıkartma aletleri, taş 
ocakları, nükleer enerji santralleri, atom 
fırınları, barajlar, köprüler, tüneller, yapay 
kanallar, yapay göller, caddeler, devlet 
yolları, genel alanlar, parklar, oyun alan-
ları, mescitler, hastaneler, demir yolları, 
limanlar, hava alanları ve sığınaklar… 
Tüm bunlar kamu mülkiyetinden olup, 
mülkiyetinde tüm insanlar hak sahibidir.

b- Tabiatı gereği ferdin mülkiyeti altı-
na giremeyecek mallar: Denizler, nehir-
ler, umumi sahalar, mescitler, umumi yol-
lar gibi. Bu konuda Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

ِمنًى ُمنَاُخ َمْن َسبََق

“Mina, önce gelenin konak yeri-
dir.”5

Kamu mülkiyetinin bu çeşidine, tren 
vagonları, elektrik direkleri, umumi yol-
lardan geçen amme şebeke boruları-
nın mülkiyeti de dahildir. Bunların ferde 
mahsus olması ve insanların geneline ait 
olduğundan himaye olunması/kamudan 
yasaklanması caiz olmaz. Çünkü daimî 
şekilde kamu mülkiyetinde olan bir şe-
yin, bir kişiye mahsus olması doğru ol-
maz ve insanların geneline ait olan bir şey 
koruma altına alınarak diğer insanlardan 
men edilemez. Nitekim Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

ل�َّ ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه ل�َ ِحَمى اإِ

“Himaye, ancak Allah ve Rasu-
lü’ne aittir.”6 

Böylece, himayenin devletten başka-
sına ait olması caiz değildir.

c- Tükenmez vasıflı madenler: Bu ni-
teliğe sahip olan madenler iki şekilde de-
ğerlendirilir.

Birincisi, herhangi bir fert için büyük 
miktar sayılmayacak, miktarı sınırlı olan 
madenler. Bunları fertler mülk edinebilir. 
Mesela rikaz/define (insanlarca toprağa 
gömülmüş maden) hükümleri uygulana-
rak onun beşte biri devlete bırakılır kala-
nı ferdî mülkiyete girer. Buluntu hakkında 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e 
sorulduğunda o şöyle demiştir:

“Bulunan şey insanların gelip geç-
tiği bir yolda veya içerisinde insanla-
rın yaşadığı bir köyde bulunmuşsa bir 
yıl süre ile onu tanıt, duyur. Sahibi ge-
lirse ona ver, gelmezse senindir. Şayet 
insanların gelip geçtiği bir yol üzerin-
de değilse veya içerisinde insanların 
yaşamadığı bir köyde bulunmuşsa 
rikazdan sayılır ve beşte bir vardır.”7

İkincisi, tükenmeyecek kadar büyük 
miktara sahip madenler: Bu tür maden-
ler bütün Müslümanların mülküdür. Fert-
lerin veya şirketlerin bunlara sahip olma-
sı caiz değildir. Aynı zamanda bunların 
çıkarılma ve imal edilme imtiyazı, dağıtım 



63Suskunluğun Kırılma Noktası

tekeli fertlere ve şirketlere verilmez. Bu 
madenlerin tuz veya sürme gibi toprak 
üstünde açık olması ile altın, gümüş, de-
mir, bakır, kurşun, kalay, kömür madeni, 
uranyum, petrol, tuz vb. madenler gibi 
yerin altında çıkarılması için uğraşılması, 
büyük meşakkatler ve zorluklarla olması 
arasında bir fark yoktur. Bunlar vb. ma-
denler tebaanın tüm fertlerinin fayda-
lanma hakkı bulunan stratejik maddeler-
dendir. Aynı zamanda bu maddeler mal, 
nakit, sivil ve askerî sanayi, uzay savaşı 
ve servetin birikimi gibi hassas maddeler 
üzerinde devletin egemenliğini yürütme-
si için devletin gücünü tamamlayan mad-
delerdir. Dolayısıyla bu tür tükenmez 
madenleri fertlerin mülk edinmesi caiz 
değildir. Bunun delili şu hadistir:

ِرَب  اأَنَُّه اْستَْقَطَع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْلِمْلَح ِبَماأْ
ا َولَّى، ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه اأَتَْدِري َما اأَْقَطْعت َلُه اإنََّما اأَْقَطْعت َلُه  فَلَمَّ

اْلَماَء اْلِعدَّ قَاَل فََرَجَعُه ِمْنُه 

“(Ebyad Bin Hammal) Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den 
Me’rib’deki tuzlayı kendisine verme-
sini istedi ve Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’de ona verdi. Ora-
dan ayrılınca: Ey Allah’ın Rasulü! 
Ona neyi ikta ettiğini biliyor musun? 
Ona kaynağı kesilmeyen bir su ikta 
ettiniz denilince: Öyleyse ondan geri 
alındı, dedi.”8 

Kesintisiz olması nedeniyle hadiste 
tuz, çok miktardaki suya benzetilmiştir. 
Rasulullah SallAlahu Aleyhi ve Sellem bu-
rasının 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 sınırlı olmayıp 
tüm madenlere de aynen uygulanır. 

İslâm’ın kamu mülkiyetine dair bu 
dakik açıklamasından sonra geriye bir 
şey daha kalmaktadır ki o da kamu mül-
kiyetinden ve gelirlerinden faydalanma 
biçimi. Madem ki kamu mülkü ve gelir-
leri, Müslümanların tümüne ait ortak bir 
mülktür öyleyse kadın, erkek, büyük, kü-
çük, salih veya facir olmaları bakımından 
aralarında bir fark olmaksızın tebaanın 

fertlerinden her biri, kamu mülkiyetinin 
kendisinden ve gelirlerinden faydalanma 
hakkına sahiptir. Bu malların işletilmesi 
ve gözetilmesi devlet tarafından yapılır. 
Bu kapsamda yer alan malların ya bizzat 
kendileri ya da gelirleri ümmete dağıtılır. 
Günümüz dünyasının en önemli ham-
maddelerinden olan petrol ve doğalgaz 
İslâm ahkâmına göre kamu mülkiyeti 
kapsamında yer alan mallardandır. İslâm 
Devleti bunların işletilmesini doğrudan 
doğruya üstlenir ve bunların gelirlerini 
ümmete yansıtır. Aynı durum elektrik, 
demir çelik fabrikaları, altın, kömür, ba-
kır, uranyum, fosfat, bor madeni gibi her 
türlü hammadde için de geçerlidir. Bun-
ların geliri, masraflar çıkarıldıktan sonra 
mal ve hizmet olarak ümmete dağıtılır.

Devlet Mülkiyeti: Kamu mülkiyeti 
kapsamına girmeyen, Müslümanların tü-
münün hakkı olan arazi ve bina türünden 
her şey, devlet mülkiyeti sayılır. Bu mülk-
ler şunlardır:

Sahralar, dağlar, deniz kıyıları, fertler 
tarafından mülk edinilmemiş işlenmemiş 
topraklar, geniş yataklı vadiler, savafti9, 
binalar ve çatı altına alınmış diğer yapılar 
(bunlar Hilâfet Devleti tarafından fet-
hedilen ülkede bulunan köşk, saray vb. 
yapılar) devlet dairelerinin bulunduğu bi-
nalar, okullar, hastaneler ve buna benzer 
bina ve tesislerdir. 

Ayrıca silah, petrol ve maden çıkar-
ma, işleme ve buna benzer fabrikaların 
mülkiyetinin devlet mülkiyetinde olmazı 
caizdir. Fakat ürettikleri maddeler kamu 
mülkiyetine ait olan fabrikaların, mesela; 
demir, kurşun, altın, gümüş işleyen, pet-
rol çıkarıp işleyen ve bundan başka kamu 
mülkiyetine ait maddeler imal eden fab-
rikaların mülkiyeti kamuya aittir. [نَاَعَة  اأَنَّ الصِّ
ُخُذ ُحكَْم َما تُْنِتُجُه -Sanayi/fabrika üretti“ [تَاأْ
ği mamulün hükmünü alır.” kaidesi-
ne bağlı olarak fabrikaların mülkiyeti de 
üretimi yaptıkları maddelerin hükmüne 
tâbi olur.

Bu mülklerin işletilmesine gelince; 
onlarda Müslümanların genelinin hakkı 
bulunduğundan, bunların ve bunlarla il-
gili işlerin yürütülmesine ve tasarrufuna 

halife, yani devlet vekil kılınmıştır. Çünkü 
Müslümanların genelinin hakkıyla ilgili her 
şeyde yetki sahibi sadece devlet başkanı 
yani halifedir. Halife ise görüş ve içtihadına 
göre tasarrufta bulunabilir. Yalnız burada 
devletin kamu mülkiyeti ve devlet mülki-
yetine ait olan mülkleri işletmesinde bir 
fark vardır. Şöyle ki devlet kamu mülki-
yetinden herkesin faydalanmasını sağlar. 
Devlet mülkiyeti ise böyle değildir. Dev-
let isterse kendisine ait olan herhangi bir 
malı istediği herhangi bir kişiye verebilir. 
Mesela, devlete ait arazi ve binanın satıl-
ması ya da kiraya verilmesi gibi. Böylesi 
mülkleri devlet, uygun gördüğü şekilde 
Müslümanların çıkarlarını gerçekleştir-
mek üzere insanlara satabilir ya da kira-
layabilir. Halife İslâm’ın ve Müslümanların 
çıkarlarına uygun gördüğü şekilde devlet 
mülkiyetine ait arazilerden insanlara ikta 
olarak da verebilir. Yine aynı şekilde ta-
rım ve sanayiyi kuvvetlendirmek amacıy-
la yatırımcısına hazineden karşılıksız kre-
diler verir. Yine malda, insanların işlerinin 
görülmesi gibi bir husus görürse o malı 
fertlere vermeyebilir. Bununla beraber 
devlet, maslahatı gereği uygun gördüğü 
yerlere tasarrufta bulunur. 

Dolayısıyla İslâm bu mülkiyetleri öy-
lesine dakik ve titiz bir şekilde tahdit et-
miştir ki onun bu dakik ve titizliği akıllara 
durgunluk vermektedir ve gözleri kamaş-
tırmaktadır. Rabbim inşaAllah bu çözüm-
lere sahip İslâm iktisat nizamını uygulaya-
cak olan Râşidî Hilâfet Devleti’ni en kısa 
zamanda görmeyi bizlere nasip etsin.

1  Âl-i İmran Suresi 14
2  Nur Suresi 33
3  Hadid Suresi 7
4  Buhari
5  Tirmizi
6  Buhari
7  Ebu Davud
8  Tirmizi
9  Savafti, halifenin beytu’l mala katma kararı 
aldığı her toprağa denir. Bunlar, fethedilen yer-
lerde yaşayan halk çekildikten sonra sahipsiz 
olarak kalan ve fethedilen memleketlerin mülkü 
olan topraklarla, yönetici ve komutanlara ait 
olup savaşta ölen veya savaştan kaçan kimsele-
rin terk ettiği topraklardır.
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Türkçede şirket, ticari ortak-
lık anlamına gelir. Ekseriyetle 
kapitalist iktisat nizamının hâ-

kim olmasından kaynaklı tüm dünyadaki 
yasalarda ise “iki veya daha fazla gerçek 
veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek 
veya mallarını müşterek bir amaçla bir 
sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya 
çıkan tüzel kişilik” olarak tarif  edilmiştir. 
Halklar nezdinde ise “şirket” denildiğinde 
herhangi bir ticari işlem yapabilmek için, 
birden çok kimsenin sermayelerini ve 
çalışmalarını, bazen yalnız sermayelerini 
birleştirmeleri sonucu meydana gelen 
birlikler anlaşılmaktadır.

Batı düşüncesinde gerek yatırımların 
gerçekleşmesi gerek istihdamın oluşması 
için şirketler olmazsa olmazdır. Özellik-
le büyük sermaye şirketleri kapitalizmin 
omurgasıdır. Kapitalizm nezdinde; ser-
mayenin halka dağıtılması, onun heder 
edilmesi manasına gelmektedir. Belli el-
lerde birikmesi hâlinde ise ihtiyaç fazlası 
birikim yatırıma dönüşecek, dolayısıyla 
da hem gelişme hem de istihdam mey-
dana gelecektir.

Bu minvalde kapitalizmdeki şirketle-
ri iki kategoride toplamak mümkündür. 
Birincisi; şahıs şirketleri -ki bunlar; kol-
lektif, komandit ve limited şirketlerdir-, 

ikincisi; sermaye şirketleridir -ki bu da 
“anonim şirket” diye bildiğimiz şirket tü-
rüdür-. “Holding” olarak bildiğimiz şirket-
leşme de anonim şirket kapsamında yer 
almaktadır ve daha çok iki ve daha fazla 
sermaye şirketinin hisselerinin çoğunu 
elinde bulundurarak şirketlerin yöneti-
mini elinde bulunduran yapılara bu isim 
verilmektedir. Aslı itibarıyla bu şirketleri 
anonim şirketlerden ayırmanın pek bir 
anlamı olmadığından ayrıntılarına girme-
ye gerek duymuyoruz. 

Kapitalizmde büyük sermaye gerek-
tirecek işlerin yapılmasında, bir kişinin 
sermaye gücünün bu işi yapmaya gücü 
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yetmeyeceği gerekçesiyle sermaye yatırı-
mında bulunacak kimselerin katılımına ih-
tiyaç duyulmaktadır. Böylece anonim şir-
ketlere gerekçe oluşturulmuştur. Onlara 
göre ancak bu şekilde büyük ölçekli işle-
rin yapılabilmesine imkân sağlanmış olur.

 Bu uygulama pratik yönden iki hatayı 
bünyesinde barındırmaktadır. Birincisi; 
sermaye üzerinden sanal büyüme mey-
dana getirmektedirler -ki bu da borsa 
sistemleri üzerinden sürekli hisse senedi 
sahiplerinin zararına yol açmakta, hatta 
bazı hâllerde devletlerin ekonomilerini 
bozmaktadır-. Bunu gerek 1929 
büyük buhranında gerekse de 
mortgage krizinde yaşadık. Bu 
iki örnek herkesçe malum oldu-
ğu için burada zikredilmiştir. Zira 
bunların dışında ABD, Avrupa ve 
diğer birçok ülke sermaye şirket-
leri yüzünden ekonomik sarsıntı-
lar yaşamıştır, yaşamaya devam 
etmektedir. İkinci yön ise serma-
ye şirketlerinin devlet bütçelerini 
aşan birikimlere sahip olmasıdır 
-ki bu yönüyle yönetimlere baskı 
oluşturabilme ve hatta savaşlar 
çıkarabilme gücüne ulaşabilmele-
ri dahi söz konusudur-.

İşte sermaye şirketleri bu iki 
tehditkâr durumu bünyesinde 
bulundurmaktadır. Dolayısıyla 
dünyamızın geldiği içler acısı hâlin 
müsebbibi olarak kapitalizmi ve 
onun kan emici devasa şirketleri-
ni görmek hiç de zor değildir. 

Kendi aralarında gerçekleş-
tirdikleri birtakım centilmenlik 
anlaşmaları, konsorsiyumlar, karteller, 
tröstler, holdingleşmelerle de daha da 
büyük kapitalist köpek balıkları hâlini 
alan bu şirketler, daha küçük şirketleri 
ve esnafları önce iş yapamaz hâle geti-
rip daha sonra yutmakta, uluslararası 
anlaşmalar yoluyla da “gelişmemiş”, “az 
gelişmiş” ya da “gelişmekte olan ülkeler” 
adıyla maruf  ülkelere çöreklenerek o 
beldenin yeraltı-yerüstü vs. kaynaklarını 
sömürebilmektedirler. 

Kapitalist şirketleşmelere hızlı bir ba-

kış önümüze bu doneleri vermişken peki 
İslâm’ın şirketleşmeler hakkındaki hük-
mü nedir, şimdi de projeksiyonumuzu 
bu hususa yönlendirelim ve yine hızlı bir 
bakışla İslâm’ın şirket, şirketleşme hak-
kındaki görüşlerini inceleyelim.

Görüyoruz ki, İslâm’da da şirketleş-
meler var ve şeriat, şirketleşmenin tari-
fini şu şekilde yapmıştır: Şirket, iki veya 
daha fazla kişinin, kazanç sağlamak amacı 
ile mâli bir iş yapmak üzere aralarında 
yaptıkları bir akittir (sözleşmedir).

Şirketlerin şer’î açıdan caiz olduğu-
na dair delilleri ilgili kaynaklarda bulmak 
mümkündür. Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem elçi olarak gönderildiği insanla-
rın ortaklaşa iş yapmalarına şahit olmuş 
ve onların bu davranışlarına ses çıkarma-
mıştır. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in herhangi bir şey hakkındaki ikrarı 
ise yapılan işin şer’î açıdan caiz olduğu-
nun delilidir.

Süleyman bin Ebi Müslim yoluyla şu 
hadis rivayet edilmiştir:

اأَنَا  اْشتََريُْت  فََقاَل  ِبيٍَد  يًَدا  ْرِف  الصَّ َعْن  اْلِمْنَهاِل  اأَبَا   َساأَْلُت 
َوَشِريٌك ِلي َشْيئًا يًَدا ِبيٍَد َونَِسيئًَة فََجاَءنَا اْلبََراُء بُْن َعاِزٍب فََساأَْلنَاهُ 
فََقاَل فََعْلُت اأَنَا َوَشِريِكي َزيُْد بُْن اأَْرقََم َوَساأَْلنَا النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َوَسلََّم َعْن َذِلَك فََقاَل َما كَاَن يًَدا ِبيٍَد فَُخُذوهُ َوَما كَاَن نَِسيئًَة فََذُروهُ 

“Ebû el-Minhâl’e peşin bozdur-
manın (sarf) hükmünü sordum. Dedi 
ki: Ben ve ortağım peşin ve veresiye 
bir şey aldık. Bize Berâe bin Azib gel-
di. Ona bunu sorduk. Bunun üzerine 
şöyle dedi: Ben ve ortağım Zeyd bin 
Erkam da aynı şekilde ticaret yapı-
yorduk. Bu faaliyetimiz hakkında 
Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e 

sorduğumuzda bize şöyle 
dedi: Peşin olanı alın, veresi-
ye olanı geri verin.”1

  Bu hadise göre Müslüman-
lar birbirleriyle ortaklık yapıyor-
lar Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem de onların bu faaliyetle-
rini gördüğü hâlde onlara karşı 
çıkmıyordu. 

Yine Ebu Hureyre’den Nebî 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
şöyle dediği rivayet edilmiştir:

يَُخْن  َلْم  َما  ِريكَْيِن  الشَّ ثَاِلُث  اأَنَا  يَُقوُل  اللََّه  نَّ  اإِ
َذا َخانَُه َخَرْجُت ِمْن بَْيِنِهَما  اأََحُدُهَما َصاِحبَُه فَاإِ

“Yüce Allah şöyle buyu-
ruyor: Biri diğerine ihanet 
etmediği sürece, ben iki or-
tağın üçüncüsüyüm. Biri iha-
net edince ben aralarından 
çıkarım.”2 

Müslümanın Müslümanla, 
zimminin zimmiyle, Müslüman-

ların zimmilerle ticari ortaklık yapmaları 
caizdir. Bir Müslümanın Hristiyan, Mecusi 
veya diğer dinlerden olan zimmilerle or-
taklık yapmaları da caizdir.   

Abdullah bin Ömer’den şöyle rivayet 
edilmiştir:

اأَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَمَل اأَْهَل َخْيبََر ِبَشْطِر 
َما يَْخُرُج ِمْنَها ِمْن ثََمٍر اأَْو َزْرٍع 

“Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem Hayber halkı ile -ki onlar Yahu-
di idiler- Hayber’in meyve ve ekinleri-
nin yarısına karşılık anlaşma yaptı.”3  

İslâm’da da 
şirketleşmeler var ve 
şeriat, şirketleşmenin 

tarifini şu şekilde 
yapmıştır: Şirket, iki veya 
daha fazla kişinin, kazanç 
sağlamak amacı ile mâli 

bir iş yapmak üzere 
aralarında yaptıkları bir 

akittir (sözleşmedir).

İSLÂM’DA ŞİRKET VE ŞİRKETLEŞME TÜRLERİ
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Aişe RadiyAllahu Anhâ’dan yapılan ri-
vayette şöyle denilmiştir: 

اْشتََرى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن يَُهوِديٍّ َطَعاًما 
َوَرَهنَُه ِدْرَعُه  

“Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem bir Yahudi’den yiyecek satın 
aldı ve ona zırhını rehin olarak ver-
di.”4

  İbni Abbas RadiyAllahu Anh’tan yapı-
lan rivayette şöyle geçmiştir:

ِبِعْشِريَن  َمْرُهونٌَة  َوِدْرُعُه  َوَسلََّم  َعلَْيِه  اللَُّه  النَِّبيُّ َصلَّى  تُُوفَِّي 
َصاًعا ِمْن َطَعاٍم اأََخَذهُ ِل�أَْهِلِه 

“Nebî SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
zırhını ailesi için almış olduğu yirmi 
ölçek yiyecek karşılığı rehin vermiş 
olduğu hâlde vefat etti.”5

  Âişe RadiyAllahu Anhâ’dan yapılan 
rivayette ise şöyle geçmiştir:

َلى  اإِ ثَْوبَْيِن  ِمْنُه  يَْطلُُب  يَُهوِدىٍّ  َلى  اإِ اأَْرَسَل  اللِه  َرُسوُل  اأَنَّ 
اْلَمْيَسَرة 

“Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem bir Yahudi’ye, bedelini vak-
tinde ödemek üzere iki elbise sipariş 
verdi.”6 

Bu hadislere göre Yahudi, Hristiyan 
ve diğer zimmilerle ortaklık yapmak 
caizdir. Çünkü yukarıdaki delillerde de 

görüldüğü gibi zimmilerle muamelede 
bulunmak caizdir. Ancak Müslümanlarla 
ortaklık hâlindeyken zimmilerin şarap ve 
domuz gibi haram kılınmış şeylerin alım 
ve satımını yapmaları caiz değildir. Fakat 
Müslümanlarla ortak olmadan önce şa-
rap ve domuz satmışsa, karşılığında almış 
olduğu bedeli şirkete koyması caizdir. 
Caiz tasarrufta bulunması hâlinde ancak 
şirket sahih olur. Çünkü şirket, malda 
tasarrufa dayalı olarak yapılan bir sözleş-
medir. Malda tasarrufta bulunması ken-
disine caiz olmayan kişi ile şirket kurul-
ması sahih olmaz. Bu nedenle hacr altına 
alınan (tasarruftan men edilen) kimseler 
ve tasarrufta bulunmaları caiz olmayan 
kimselerle şirket kurulması caiz değildir.

Esasen ticari ortaklıkların varlığı, ya-
pılmak istenen işin fert tarafından bede-
nen ya da sermaye açısından güç yetiri-
lememesi neticesine dayanmaktadır. Yani 
bir kişi bir işe girişeceği zaman ya bedenî 
gücü o işi yerine getirmeye yetmemek-
tedir ya da sermayesi o iş için gerekli ye-
terliliğe sahip olmamaktadır. Dolayısıyla 
bu durum ferdi, ortaklık yapmaya yön-
lendirmektedir. Dolayısıyla ortaklık bir 
zaruret işidir. 

Şeriat işte bu zaruretten doğan or-
taklıkları belirli vasıflandırmalarla katego-
rilere ayırmıştır. Onlara dair şartları be-

yan etmiştir. Bu minvalde İslâm’da malın 
arttırılması maksadıyla gerçekleştirilen 
şirketlere akit şirketleri denmekte ve bu 
şirketler beş türden oluşmaktadır. 

1- İnan Şirketi

2- Ebdan Şirketi

3- Mudârebe Şirketi

4- Vücuh Şirketi

5- Mufâveda Şirketi

İslâm’a göre tüm bu şirketlerin vücut 
bulabilmesinin belli şartları vardır. Her 
şirketi kendi özelinde inceleyerek onları 
diğer şirketleşmelerden ayıran hususları 
zikredeceğiz inşaAllah ancak herhangi bir 
şirketin oluşabilmesinin, akdinin kabul ol-
masının ön şartı “icap” ve “kabul”ün bir 
arada bulunmasıdır. 

“İcap” ortak olacaklardan birinin di-
ğerine “Şu hususta seninle ortak oldum.” 
demesidir. “Kabul” ise diğerinin “Kabul 
ettim.” demesidir. Bu lafızların aynen söy-
lenmesi gerekmemekle birlikte önemli 
olan mananın yani icap ve kabulde akit 
taraflarından birinin diğerine bir şey 
üzerinde ortak olmayı sözlü veya yazılı 
şekilde bildirdiğini ve diğerinin de bunu 
kabul ettiğini ifade eden mananın tecelli 
etmesidir. 
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Dikkatle bakıldığında; kapitalist ni-
zamdaki sermaye şirketlerinin dışındaki 
şirketleşmelerin fiilî durumu, İslâm’daki 
şirketleşme türlerinden biri ile örtüştüğü 
görülmektedir. Dolayısıyla Müslümanla-
rın, aşağıda açıklayacağımız şartları bün-
yesinde bulundurdukları sürece isimleri 
farklı olsa da kapitalist sistem içerisinde 
bu tür şirketler kurmaları caizdir. 

Sermaye şirketlerine gelin-
ce; bu şirketlere Müslümanların 
iştirak etmeleri iki açıdan caiz 
değildir. Birincisi; bu şirketlerin 
İslâm’da zorunlu olan beden or-
tağından yoksun oluşudur. Bu 
şirketlerin tüm işleri ücretliler 
eliyle gerçekleştirilir. İşçilere işi 
veren ve onları denetleyen hatta 
ücretlerini verenler de yine şir-
ket bünyesindeki genel müdür, 
müdür, şef  vs. isimler altındaki 
ücretlilerdir. Dolayısıyla sermaye 
şirketlerinde beden ortağı bulun-
mamaktadır ve bu yönüyle bu tür 
şirketlere Müslümanların ortak 
olması caiz değildir. İkinci açıdan; 
bu şirketler, şirketin oluşması es-
nasında bir ortaklık sözleşmesini 
imzalayarak şirketi oluşturmak-
tadırlar. İcap ve kabul şartları 
şahıslar arasında değil sözleşme 
ve şahıslar arasında gerçekleş-
mektedir. Yani tek taraflı bir 
akitleşme ile sadece sözleşmeye 
icabet eden “kabul” tarafı mev-
cuttur. İcap tarafı ise sözleşme-
nin kendisidir. Dolayısıyla İslâm’ın 
akitleşmeler için koştuğu ön şart 
olan icap ve kabul gerçekleşmemektedir. 
Her ne kadar sözleşmeyi bu şirketi kur-
mak isteyenler düzenlemiş/düzenletmiş 
olsalar da onlar da bu sözleşmeye imza 
atmadıkça ortak sayılmamaktadırlar. Do-
layısıyla sözleşmeyi düzenlemiş/düzen-
letmiş olmaları onları icap tarafı yapma-
maktadır. Bilakis onlar sözleşmeyi kabul 
tarafı olarak kendileri de imzalamadıkça 
ortak olamamaktadırlar. İşte bu vasfın-
dan dolayı fiilî olarak ismi ile müsemma 
sermaye şirketlerine ortak olmak caiz 
değildir. İsmi “anonim şirket” olup fiilî 
olarak hisse senetlerini satışa sunmamış, 

ortakları belli ve kâğıt üzerinde anonim 
şirket olmakla birlikte fiilî olarak beden 
ortağına sahip şirketlere gelince; bunlar 
İslâmi şartları haiz oldukları sürece onlar-
da ortak olmak caizdir. 

İslâm’daki şirketlere gelince bunlar 
yukarıda ifade edildiği üzere beş türden 
oluşur:

1- İnan şirketi

İnan şirketi iki kişinin bedenleriyle ça-
lışmak ve kazancı aralarında paylaşmak 
üzere ortaya koydukları malda ortaklık 
yapmalarıdır. Bu şirkete “inan” denme-
sinin sebebi, her iki ortağın tasarrufta 
birbirlerine eşit olmalarıdır. Bu şirket 
Sünnet ve Sahabe’nin icması ile caizdir. 
İnsanlar Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
ve Sahabe RadiyAllahu Anhum dönemin-
den beri bu tür ortaklıklar yapmaya de-
vam etmektedirler.

Şirketlerin bu çeşidinde sermaye na-
kit para olarak ortaya konur. Çünkü na-
kit, malların değeri ve satın alınacak eş-
yanın fiyatıdır. 

Ortaklardan her birinin şirketin çıka-
rına uygun bir şekilde şirket namına alım 
satımda bulunmaları caizdir. Yine şirket 
adına satılan şeyin bedelini veya alınan 
şeyi teslim alabilir, şirketin borcu hak-

kında tartışır, borcu talep eder, 
havale alır, havale eder, kusurlu 
malı geri verebilir. Şirketin ser-
mayesinden ücretli işçi tutabilir 
ve ona ücret verebilir. 

Ortakların koydukları malda 
eşit olmaları şart değildir. Fakat 
yetkide eşit olmaları şarttır. Ka-
zanç ise anlaşmalarına bağlıdır. 
Kazançta hem eşit hem de biri 
diğerinden fazla alabilir. Bu du-
rum, akit sırasında ortaya koy-
dukları şartlara bağlıdır. İnan 
şirketinde zarar, ortaya koyu-
lan mal miktarına bağlıdır. Eğer 
mal, miktar bakımından eşit 
ise zarar da yarı yarıyadır. Eğer 
konan mal üçte bir ise zarar da 
üçte bir olarak tahakkuk eder. 
Eğer bunun dışında bir şart ko-
şulmuşsa bu şartın bir değeri 
yoktur. Şartlarına bakılmaksızın 
zarar hükmü infaz edilir. Zarar 
hükmü “Zarar mal nispetinde 
taksim edilir.” şeklindedir. Ali 
RadiyAllahu Anh’tan şöyle dediği 
rivayet edilmiştir:

بُْح َعلَى َما اْصَطلَُحوا  اْلَوِضيَعُة َعلَى اْلَماِل َوالرِّ
َعلَْيِه 

“Zarar malların miktarına, kâr 
üzerinde anlaştıkları şartlara göre-
dir.”  

2- Ebdan Şirketi

 Bu şirket, ortaya mal koymaksızın iki 
veya daha fazla kişinin sadece bedenle-
riyle yani elleriyle, emekleriyle kazanmak 
hususunda belli bir işi yapmak üzere or-
taklık kurmalarıdır. Yapılacak olan işin zi-
hinsel ya da bedenî olması fark etmez. 
Elde edilen kazanç kendi aralarında tak-

İnan şirketi iki kişinin 
bedenleriyle çalışmak 
ve kazancı aralarında 

paylaşmak üzere ortaya 
koydukları malda ortaklık 
yapmalarıdır. Bu şirkete 

“inan” denmesinin 
sebebi, her iki ortağın 
tasarrufta birbirlerine 

eşit olmalarıdır. Bu şirket 
Sünnet ve Sahabe’nin 

icması ile caizdir. 

İSLÂM’DA ŞİRKET VE ŞİRKETLEŞME TÜRLERİ
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sim edilir. Mühendis, doktor, avcı, ha-
mal, marangoz, şoför ve benzerlerinin 
bir araya gelerek yapacakları ortaklık bu 
kapsamda değerlendirilir. Hepsinin aynı 
zanaatı yapmakta ortak olmaları şart ol-
madığı gibi hepsinin zanaatkâr olması da 
gerekmez. Çeşitli zanaat dallarından an-
layanların bir araya gelerek ortak olma-
ları caizdir. Misal olarak üç kişi bir araya 
gelip biri şirketi idare, ikincisi mal alma, 
üçüncüsü de eliyle çalışmak üzere muay-
yen bir iş üzerinde bir şirket kurarlarsa 
bu ortaklık caiz, kurdukları şir-
ket sahihtir. 

Ebdan şirketinde ortakların 
iş hususunda birbirinden üstün 
olmaları caiz olduğu gibi elde 
edilen kazançta da birbirinden 
üstün olmaları caizdir. Ortak-
lardan her birinin işini yaptıkları 
kimseden ücretin tamamını veya 
imal ettikleri malın değerini malı 
satın alan kimseden isteme hak-
kı vardır. Onları ücretle çalıştı-
ran veya onlardan yaptıkları malı 
alan kimse ücreti ve malın değe-
rini onlardan birine veya hepsine 
verebilir. Ortaklardan biri, bir 
başkasını kendisine vekâleten 
beden ortağı yapamayacağı gibi 
kendi yerine ortak gibi çalışmak 
üzere birini ücretle çalıştırma 
hakkına da sahip değildir. Çünkü 
sözleşme, kendi zatı üzerinde 
yapılmıştır. Bu nedenle doğru-
dan doğruya ortakların bizzat 
kendilerinin çalışması gerekir. 

Bu şirket Ebu Ubeyde bin 
Abdullah bin Mesud’a isnat edi-
len hadise göre caizdir. 

اٌر َوَسْعٌد ِفيَما نُِصيُب يَْوَم بَْدٍر  اْشتََركُْت اأَنَا َوَعمَّ
اٌر ِبَشْيٍء   قَاَل فََجاَء َسْعٌد ِباأَِسيَريِْن َوَلْم اأَِجْئ اأَنَا َوَعمَّ

“Bedir günü elde edeceğimiz ga-
nimet üzerinde ben, Ammar bin Yasir 
ve Sa’d bin Ebi Vakkas bir şirket kur-
duk. Sa’d iki esir getirdi. Fakat ben ve 
Ammar bir şey getiremedik.”7 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
bu duruma şahit olmuş ve bir şey deme-
yerek ikrar etmiştir.

3- Mudârebe Şirketi

Bu şirket, beden ve malın ortaklığı 
anlamına gelmektedir. Yani bir kişinin bir 
başka kişiye, ticaret yapması, elde edilen 
kazancın da aralarındaki anlaşmaya göre 
paylaşılması için mal vermesidir. Mudâ-
rabe şirketinde birden fazla mudâribin 
bulunması caiz olduğu gibi birden fazla 
sermaye sahibinin bulunması da caizdir. 
Bu anlamda mudârabe şirketinin değişik 
türleri vardır. Bir emek ve bir sermaye 
ortaklığı, iki emek ve bunlardan birisinin 

sermayesi ya da iki sermaye ortağı ve 
bunlardan birisinin bedeni ile olmak üzere 
çeşitli şekillerde olabilir. Mudârebe şirke-
tinde zarar ortakların anlaşmalarına göre 
değil, şeriatın belirttiği hususa göredir. 
Bu anlamda kâr aralarında taksim edilir 
fakat zarar sermayeden karşılanır. Beden 
ortağı sadece harcadığı emekten zarar 
eder. Böylece zarar mal üzerinde kalır.

Bu şirketleşmede bedeni ile çalışacak 
olan ortağa malın teslim edilmesi, çalışa-
nın payının belirlenmesi ve üzerinde mu-
dârebenin cereyan ettiği sermayenin de 
bilinen bir miktar olması gerekir. 

Mal ortağı şirkete ait malda da işlerde 
de tasarruf  yetkisine sahip değildir. Mal 
üzerinde tasarrufta bulunma ve yetki be-
denen çalışan ortağa yani mudâribe aittir. 
Ancak bedeniyle çalışan ortak da tasar-
ruf  hususunda mal sahibinin izin verdiği 

hususla mukayyet olup ona 
muhalefet edemez, bu caiz de-
ğildir. Sadece kendisine verilen 
izinle tasarrufa sahiptir. Eğer 
mal sahibi olan ortak çalışan 
ortağının yalnızca yün ticareti 
yapmasına izin vermiş ise ya-
hut deniz yolu ile malın naklini 
yasaklamış ise o takdirde mal 
sahibinin görüşü geçerlidir. 
Mudârebe şirketinde ortaklar-
dan birinin bedenen çalışması 
şartıyla her ikisinin de sermaye 
koyması caizdir. Yine sermaye 
iki kişiden beden de bir üçüncü 
kişiden olduğunda da bu ortak-
lık mudârebe ortaklığı olur. 

Mudârebe şer’an caizdir. 
Zira Abbas bin Abdulmuttalib 
birtakım şartlar koşarak mu-
dârib ortağa sermaye vermiş, 
yapacağı ticarette ona birtakım 
şartlar koşmuş, bu durum Nebi 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e ula-
şınca O, bunu hoş karşılamıştır. 
Bu şirketin caiz olduğu Saha-
be’nin icması ile de sabittir.

4- Vücûh Şirketi

Bu şirket, iki bedenin kendi-
leri dışında bir başkasına ait mal 

ile ortaklaşmasıdır. Yani bir kişinin malını 
iki ya da daha fazla kişiye mudârib (ça-
lışan ortakları) olarak vermesidir. Böy-
lece iki mudârib başkasının malı ile elde 
edilecek olan kârda ortak olurlar. Onlar 
kazancın taksimi hakkında aralarında be-
lirledikleri miktara göre anlaşabilirler.

 Bu şirket, her ne kadar mudârebe 
şirketi görünümünde olsa da mudârebe 

Ebdan şirketinde 
ortakların iş hususunda 

birbirinden üstün olmaları 
caiz olduğu gibi elde 
edilen kazançta da 

birbirinden üstün olmaları 
caizdir. Ortaklardan her 

birinin işini yaptıkları 
kimseden ücretin 

tamamını veya imal 
ettikleri malın değerini 

malı satın alan kimseden 
isteme hakkı vardır. 
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şirketinden farklıdır. Bu şirket daha çok 
ortaya sermaye koymadan tüccarların 
kendilerine olan güvenlerine dayalı say-
gınlıkları ile satın aldıkları malda ortak 
olmayı içerir. Burada söz konusu olan 
güvenden kastedilen mâli güvendir. O da 
doğrulukla elde edilen güvendir. Makam, 
nüfuz ve saygınlık değildir. Çünkü şirket 
ve ticaret konusunda güvenden maksat 
doğrulukla elde edilen güvendir ki bu da 
mâli güven ve itimattır. Dolayısıyla vücûh 
şirketi ile müdârebe şirketini birbirinden 
ayıran en önemli husus vücûh şirketin-
de sermayenin güvene dayalı ortakların 
dışında başka kişilere dayanması, müdâ-
rebe şirketinde ise kendi sermayeleri ol-
masıdır. Bu sermaye borç alarak olsa da 
vücûh şirketi değil müdârebe şirketi olur. 
Nitekim bu borç ticari metanın elde edil-
mesinde güvenden doğan bir borç değil-
dir. Bilakis şirketi kurmak için ortakların 
kişisel borçlarıdır.  

5- Mufâveda Şirketi

Mufâveda şirketi, yukarıda adı geçen; 
inan, ebdan, mudârebe ve vücuh şirket-
lerinin tümünü bir araya getiren şirkete 
denir. Buna göre bir kişi, emeklerini ve 
mallarını katacak olan iki mühendise, ko-
nutlar yapıp satmaları için mudârebe or-
taklığı ile mal verir. Mühendisler ise elle-
rindeki sermayenin üstünde bir gayretle 
çalışmak üzere aralarında ittifak ederler 
ve tüccarların kendilerine olan güvenine 
binaen bedelini ödemeden mal almaya 
başlarlar. Bu şekilde faaliyet gösteren bir 
şirket mufâveda şirketi olur. Zira iki mü-
hendisin bedenleriyle beraber ortaklaş-
maları ebdan şirketidir. Hem emekleriyle 
ortak olmaları hem de mal koymaları 
bakımından inan şirketidir. Ortak olarak 
başkalarından mal almaları bakımından 
ise mudârebe şirketidir. Tüccarların ken-
dilerine olan güvenine binaen satın almış 
oldukları malda ortaklaşmaları bakımın-
dan da vücûh şirketi olmaktadır. Mufâ-
veda şirketinde kâr, ortakların aralarında 
anlaştıkları şekle göre dağıtılır. İşte böyle 
bir şirket, İslâm’daki şirket türlerinin tü-
münü bir arada bulundurmaktadır. Bu 
tür bir ortaklık İslâm nazarında sahih bir 
ortaklıktır. Çünkü bu şirketlerin her biri 

yalnız başlarına sahih olduklarından bir 
araya gelerek mufâveda şeklini almaları 
da caiz ve sahihtir. 

Şirketlerin feshi ile ilgili hâller ise ge-
nellikle ortaklardan birinin ölümü veya 
aklî dengesini kaybetmesiyle ya da se-
fihliğinden dolayı hacr edilmesiyle veya 
ortaklardan birinin ayrılması ile bozulur. 
Bunlara dair burada zikredilemeyecek 
daha birçok detay vardır. Ancak konu-
nun çok fazla uzamaması için bu kadarla 
yetiniyoruz.  

Bütün bunlardan sonra birkaç cümle 
ile toparlamak gerekirse şöyle diyebiliriz: 
Kapitalist iktisat nizamının temeli bozuk 
olduğundan bu bozukluk şirketleşme-
lerine de sirayet etmiştir. İktisadını kıt 
kaynakların çoğaltılması ve malların insan 
ihtiyaçlarına oranla azlığı düşüncesi üze-
rine kurmuş olmasından şirketleşmeleri 
de bu esasla hareket etmiş, pastadan pa-
yını almak için vahşi hayvanlar gibi dün-
ya nimetlerine saldırmayı ilke edinmiştir. 
Problemin merkezinde işte bu yanlış esas 
üzere hareket etmeleri yatmaktadır. 

İslâm’daki şirketleşmelerin mantığı 
ise bundan çok çok uzaktır. Kapitalist 
şirketleşmelerin aksine İslâm açısından 
ticari faaliyetlerde bulunmak, fertlerin 
geçimlerini temin etmek ve mümkün 
olduğunca lüks ihtiyaçlarını karşılamak, 
başkalarına muhtaç olmadan hayatını 
idame ettirmek esası üzerine kuruludur. 
Rezzak olan Allah Subhanehû ve Teâlâ’dır 
ve Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere çalışmaları farzdır. İslâm nazarında 
şirketler ve bilumum iktisadi uygulamalar 
devletlere ve milletlere bir hükmetme 
aracı olarak görülmezler ve vakıa 
olarak da sistem içerisinde bu konuma 
erişmeleri mümkün olmaz.

İSLÂM’DA ŞİRKET VE ŞİRKETLEŞME TÜRLERİ
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ZEKÂT,
ZEKÂT HÜKÜMLERİ VE İNFAK

Abdullah İmamoğlu
abdullahimamoglu06@gmail.com

Zekât ve Hükümleri

Zekât sözlükte; artma, çoğal-
ma, arıtma, bereket ve övme 
anlamlarına gelir. Istılahi an-

lamda ise zekât şöyle tarif  edilir: “Belli 
mal türlerinin belirli bir bölümünü, Allah 
Teâlâ’nın belirlediği bir kısım Müslümanlara 
mülk olarak vermektir.” Zekât İslâm’daki 
namaz, hac ve oruç gibi ibadetlerden, İs-
lâm’ın temel esaslarından biridir. Zekât, 
yalnızca Müslümanlara farzdır. Müslüman 
olmayanlardan alınmaz. Zekât, İslâm’ın 
beş rüknünden biridir. Hükmü, Kitap, 
Sünnet ve icma ile sabit olup hicretin 
ikinci yılında farz kılınmıştır. 

Zekât konusunun hükmü hepimizce 
biliniyor olmasına rağmen, farziyetinin de-
lillerinden birkaç tanesini paylaşmak isti-
yorum. Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

اِكعيَن  ٰكوةَ َواْركَُعوا َمَع الرَّ لٰوةَ َوٰاتُوا الزَّ َوَاقيُموا الصَّ

“Namazı kılın, zekâtı verin. 
Rükû edenlerle birlikte siz de rükû 
edin.”1 Sünnet’ten delil ise efendimiz 
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
Muâz RadiyAllahu Anh’ı Yemen’e vali ola-
rak gönderdiğinde ona söylediği şu sözü-
dür:

اأَْغِنيَاِئِهْم  ِمْن  تُْؤَخُذ  َصَدقًَة  َعلَْيِهْم  اْفتََرَض  اللََّه  اأَنَّ   اأَْعِلْمُهْم 
َوتَُردُّ ِفي فَُقَراِئِهْم 

“Allah’ın onların zenginlerinden 
alınarak fakirlerine verilen zekâtı 
farz kıldığını onlara bildir.”2

Zekât konusunun teşrideki hükmünü 
ve kısaca tarifini izah ettikten sonra şimdi 
ana hatlarıyla zekât konusunun işleyişine 
değinmek istiyorum. 

Zekât malı, beytu’l mala konulan mal 
türlerinden birisidir. Ancak zekât gerek 
toplanması gerek toplanacak miktarı ge-

rekse de harcanması bakımından diğer 
mal türlerinden farklıdır. Başka bir ifa-
deyle toplanmasından tutun da dağıtımı-
na kadar şeriat tarafından yapılış keyfiyeti 
beyan edilmiş bir ibadet türüdür. Örnek 
teşkil etmesi bakımından zikredecek 
olursak; toplanması bakımından zekât, 
ancak Müslümanların mallarından top-
lanır ve başkalarından toplanmaz. Yani 
zekât ibadeti “Borç alıp verdiğinizde 
yazışın!” ayetinde olduğu gibi yazışma-
nın emredilip nasıl yazılacağının, ne ile 
yazılacağının beyan edilmediği muame-
lat hükümleri gibi değildir. Bilakis yapılış 
keyfiyeti ince ayrıntısına kadar beyan 
edilmiştir. Zekât, vergi değildir. Zekât, 
ibadetlerden bir ibadettir ve İslâm’ın 
rükûnlarından bir rükûndur. Zekât, bir 
mal olmasına rağmen zekâtın ödenmesi 
ile namaz, oruç ve hac gibi ruhi bir kıy-
met gerçekleşir. Bir Müslüman’ın zekât 
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vermesi farz-ı ayındır. Zekâtın toplanma-
sı, ümmetten toplanan diğer mallar gibi 
devletin ihtiyaçları ve toplumun masla-
hatı açısından bir kolaylık ya da bir gelir 
olarak görülmez. Bilakis zekât, ihtiyaç ol-
sun ya da olmasın beytu’l mala verilmesi 
gereken özel bir mal türüdür. Borçların-
dan ve ihtiyaçlarından fazla olarak nisap 
miktarı mala sahip olan bir Müslüman’ın 
zekât vermesi gerekir. Zekât gayrimüs-
limlere düşmez. Müslümanlardan çocuk 
ve deliye ise düşer. Çünkü Abdullah İbnu 
Amr’dan Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

كُلَُه  اأَلَ� َمْن َوِلَي يَِتيًما َلُه َماٌل فَْليَتَِّجْر ِفيِه، َولَ� يَْتُركُْه َحتَّى تَاأْ
َدقَُة الصَّ

“Dikkat edin! Kim malı olan bir 
yetime veli olmuş ise onun malını 
işletsin (ticaret yapsın). O malı, sa-
dakanın (zekâtın) bitirmesine izin 
vermesin.”3 

Zekât, bedensel bir ibadet değil, mâli 
bir ibadettir. Nisap ve havelânü’l havl 
yani malın üzerinden bir kamerî yılın geç-
miş olması zekât mükellefiyetinin temel 
şartlarındandır. 

Toplanacak miktara gelince bu mik-
tar, oranı artmayan ve azalmayan belli 
bir miktar olup altın, gümüş ve ticaret 
mallarında 1/40’tır. Zekât, malın belli bir 
miktarından alınır. Bu miktar ise nisap ve 
nisap üzeri olan miktardır. Nisap miktarı 
ise 200 dirhem gümüş ve 20 miskal al-
tındır. Altının bir miskali, ağırlığı 20 kırat 
olan ve 4,25 grama denk gelen şer’î 1 
dinara denktir. Böylece altının nisabı, 85 
gram altın olmaktadır. Gümüş dirhem ise 
2,975 grama denktir. Böylece gümüşün 
nisabı, 595 gram gümüşe denk olmakta-
dır. Bu nisap miktarının altına düştüğünde 
bir şey alınmaz. Buğday ve benzerleri gibi 
hububata, deve, sığır ve koyun gibi hay-
vanlara gelince; fakihler, bunların nisap 
miktarlarını ve bunlardan ne kadar alına-
cağını detaylı bir şekilde ele almışlardır.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi zekât 
ince ayrıntıları şeriat tarafından belirlen-
miş mâli bir ibadettir. Dolaysıyla nereye 
harcanması gerektiği de belirlenmiştir. 
Şöyle ki; zekât, sadece Allah’ın Kur’an’ı 

Kerim’de zikrettiği şu sekiz sınıfa harcanır:

َفِة  َدقَاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّ نََّما الصَّ اإِ
ِبيِل  قَاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل الّلِه َوابِْن السَّ قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّ

“Sadakalar (zekâtlar) ancak 
fakirlere, miskinlere, zekât âmil-
lerine, müellefe-i kulûba (gönül-
leri İslâm’a ısındırılacak olanlara), 
kölelere, borçlulara, Allah yolun-
dakilere, yolda kalmışlara mah-
sustur.”4 Ayette zikredilen kategorileri 
biraz açacak olursak eğer kısaca şunlar 
söylenebilir:

Fakirler, mala sahip oldukları hâlde gi-
derleri sahip oldukları maldan fazla olan 
kimselerdir. 

Miskinler, mala sahip olmayan ve hiç-
bir geliri bulunmayan kimselerdir. 

Zekât âmilleri, zekâtın toplanmasında 
ve dağıtılmasında çalışan kimselerdir. 

Müellefe-i kulûb (gönülleri İslâm’a 
ısındırılacak olanlar), devletin, kendile-
rine zekât malından verilmesinin İslâm’a 
bağlanmalarında fayda olduğu görülen 
Müslüman kimselerdir. 

Köleler, kölelikten kurtulmaları için 
kendilerine zekât malından verilen yazış-
malı kölelerdir. 

Borçlular, borçlarını ödeyemeyen 
kimselerdir. 

Allah yolundakilere gelince, bunlar 
Allah yolunda cihat eden kimselerdir. 
الّلِه] َسِبيِل   ,Allah yolunda” ifadesi“ [ِفي 
Kur’an’da infak kelimesi ile birlikte zik-
redildiğinde bu ancak cihat manasında 
anlaşılmalıdır. 

Yolda kalmışlar ise yolculuk esnasında 
parası kalmayan kimselerdir. 

Zekâtın bu sekiz sınıfın dışında başka 
bir kimseye verilmesi asla caiz değildir. 
Aynı şekilde zekâtın devletin iktisatla ilgili 
işlerine harcanması da caiz değildir. Zekât 
verecek bir sınıf  bulunmaması halinde, 
başka bir yere ihtiyaç vardır düşüncesiyle 
harcanmaz ve -gerek duyulduğunda- bu 
sekiz yere harcanmak üzere beytu’l mal-
da muhafaza edilir. 

Zekât malı, imama/halifeye veya 

tayin ettiği kişiye verilir. Bu da Allahu 
Teâlâ’nın şu kavlinden dolayıdır:

ُرُهْم َوتَُزكِّيِهم ِبَها  ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم َصَدقًَة تَُطهِّ

“Onların mallarından sadaka al 
ki, bununla onları temizleyip arın-
dırmış olasın.”5 Çünkü zekâtı belirle-
nen yerlere verecek olan kişi, imamdır/
halifedir. Valiler zalim olsalar bile zekât, 
onlara verilir. İster zimmi olsun isterse 
olmasın zekât, kesinlikle kâfirlere veril-
mez. Çünkü Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem, Yemen’e gönderdiğinde Muaz İbnu 
Cebel’e şöyle demiştir: 

َصَدقًَة ِفي اأَْمَواِلِهْم  َعلَْيِهْم  اْفتََرَض  اللََّه  اأَنَّ  فَاأَْعِلْمُهْم 
تُْؤَخُذ ِمْن اأَْغِنيَاِئِهْم َوتَُردُّ َعلَى فَُقَراِئِهْم

“Onlara zenginlerinden alınıp fa-
kirlerine verilmek üzere Allah’ın ken-
dilerine mallarında zekâtı farz kıldı-
ğını bildir.” Böylece zekât hassaten on-
ların zenginlerine farz kılındığı gibi zekâtın 
hassaten onların fakirlerine harcanacağı 
belirtilmiştir. 

İnfak 

İnfak kelimesi [نََفَق] “ne-fe-ka” kökün-
den türemiştir. Lügat olarak, tükenmek, 
azalmak anlamlarına gelir. Nafaka; har-
canan para veya ihtiyaçların tamamı için 
gerekli kazanç anlamında kullanılan kap-
samlı bir kelimedir. İnfak ise daha sınırlı 
olup; malı veya benzeri ihtiyaç madde-
lerini hayır yolunda harcamak, tüketmek 
anlamında kullanılmaktadır. Allah’tan 
sevap umarak yapılan harcamaya infak 
denir. Terim olarak infak: Gerek akraba-
lardan ve gerekse diğer insanlardan yok-
sul ve muhtaç olanlara para veya maişet 
yardımı yaparak, onların geçimini sağla-
mak demektir. 

Aslında infak kelimesi çok kapsamlı 
bir kelimedir. Yani infak farz olanını kap-
sadığı gibi nafile olanı da kapsar. Bir malı 
infak etmek, onu karşılıksız olarak har-
camaktır. Malın bir karşılık beklenerek 
harcanması infak olarak isimlendirilmez. 
Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

َواأَنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه 

“Allah yolunda infak edin.”6 Yine 
şöyle buyurmuştur:

ZEKÂT, ZEKÂT HÜKÜMLERİ VE İNFAK
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ِليُنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه 

“İmkânı fazla olan imkânına 
göre infak etsin.”7 

İslâm, infakın keyfiyetini belirlemiş, 
infak için sınırlamalar getirmiş ve malı di-
lediği gibi infak etsin diye tasarruf  husu-
sunda mal sahibini mutlak olarak özgür 
bırakmamıştır. Bilakis hayatında ve ölü-
münden sonra malında nasıl tasarrufta 
bulunacağını belirlemiştir. Kişi mülk sa-
hibi olduğu mal ile ilgili karşılıksız olarak 
başkasına devretmek yoluyla malında 
tasarrufta bulunabilir. Bu harcama ise ya 
hayatta iken hibe, hediye, sadaka ve na-
faka gibi yollarla ya da vefatından sonra 
vasiyet gibi yollarla olur. Yukarıda da ifa-
de ettiğim gibi tasarrufla alakalı İslâm mal 
sahibini tamamen serbest bırakmamış-
tır. Örneğin İslâm, ferdin savaş hâlinde 
Müslümanlara karşı güçlenecek şekilde 
düşmana hibede bulunmasını yasakla-
yarak tasarrufa müdahale etmiştir. Yine 
kendisine ve ailesine bir şey kalmayacak 
şekilde kişinin malını hibe etmesini veya 
hediye olarak vermesini veya tasadduk-
ta bulunmasını da yasaklamıştır. Eğer bir 
kimse, zenginken kendisine ve ailesine 
bir şey kalmayacak şekilde malını verirse 
onun bu tasarruflarının hepsi Allah katın-
da geçersizdir. Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şöyle buyurmuştur:

َدقَِة َما كَاَن َعْن َظْهِر ِغًن َوابَْداأْ ِبَمْن تَُعوُل  َخْيُر الصَّ

“Sadakanın en hayırlısı zenginin 
sırtından olandır. Nafakasını vermek 
zorunda olduklarından başla.”8 Yine, 
Cabir İbnu Abdullah’tan şöyle dediği ri-
vayet edilmiştir: 

َجاَءهُ َرُجٌل ِبِمْثِل اْلبَْيَضِة ِمْن َذَهٍب اأََصابََها ِفي بَْعِض اْلَمَغاِزي 
َرُسوَل  يَا  فََقاَل:  َواُب -  َوُهَو الصَّ اْلَمَعاِدِن  بَْعِض  اأَْحَمُد ِفي  قَاَل   -
اللَِّه ُخْذَها ِمنِّي َصَدقًَة، فََواللَِّه َما ِلي َماٌل َغْيَرَها، فَاأَْعَرَض َعْنُه، 
أَيَْسِر، فََقاَل ِمْثَل َذِلَك ثُمَّ َجاَءهُ ِمْن بَْيِن يََديِْه،  ثُمَّ َجاَءهُ َعْن ُركِْنِه الْ�
َلْو  ِبَها َحْذفًَة  فََقاَل ِمْثَل َذِلَك، ثُمَّ قَاَل: »َهاِتَها« ُمْغَضبًا، فََحَذفَُه 
َلى َماِلِه لَ� يَْمِلُك  أَْوَجَعُه - اأَْو َعَقَرهُ - ثُمَّ قَاَليَْعِمُد اأََحُدكُْم اإِ اأََصابَُه لَ�
َدقَُة َعْن َظْهِر  نََّما الصَّ ُف النَّاَس، اإِ ُق ِبِه، ثُمَّ يَْقُعُد يَتَكَفَّ َغْيَرهُ فَيَتََصدَّ

ُجُل َماَلُه ِغنًى، ُخِذ الَِّذي َلَك لَ� َحاَجَة َلنَا ِبِه فَاأََخَذ الرَّ

“Biz Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in yanındayken harp ala-
nında (Ahmed İbnu Hanbel, bir ma-
den yerinde” der ki doğru olan da 

budur) bir adam beraberinde yumur-
ta büyüklüğünde bir altınla geldi ve 
dedi ki: Ey Allah’ın Rasulü! Bunu ben-
den sadaka olarak al. Vallahi bundan 
başka malım yoktur. Rasul Sallallahu 
Aleyhi ve Selem, ondan yüz çevirdi. 
Sonra adam ona sol taraftan geldi ve 
aynı şeyi söyledi. Sonra önünde durup 
aynı şeyi söyledi. Sonra Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem kızarak: 
Onu bana getir, dedi ve altını alarak 
süratle adama fırlattı. Eğer adama 
isabet etseydi canını yakar ya da onu 
yaralardı. Sonra şöyle dedi: Biriniz, 
başka bir şeye sahip olmadığı hâlde 
malına yönelip onu sadaka olarak 
veriyor, sonra da oturup insanlara el 
açıyor. Sadaka ancak zenginin sır-
tından olandır. Sana ait olan şeyi al. 
Bizim ona ihtiyacımız yok. Ve adam 
malını geri aldı.”9 Dolaysıyla bu hadis 
bir nevi infak konusunun esasını teşkil et-
mektedir. Şeriata uygun olarak yapılması 
gereken yani talep edilen infak kişinin ön-
celikle, yiyecek, giyecek ve mesken gibi 
zaruri ihtiyaçlarından ve normal maişeti-
ne göre bunun gibi zaruretlerden sayılan 
lüks ihtiyaçlarından kendisine yetecek 
miktarı bırakmasıdır. Yani insanlar arasın-
da marufa yani kabul gören anlayışa göre 
kendisine yetecek miktarı bırakmasıdır. 
Bu miktar ise kendisi ile ailesinin, kendisi 
gibi insanların yaşadığı hayat standardını 
korumasıdır.

Belki bu cümlelerden sonra birço-
ğumuzun aklına malının tamamını infak 
etmiş ya da ailesinden önce malını Al-
lah yolunda infak etmiş Sahabelerden 
bize ulaşan rivayetler gelmiştir.  Peki bu 
durumu nasıl değerlendirmek gerekir? 
Yine aynı minvalde Haşr Suresi’nde ge-
çen [َويُْؤِثُروَن َعلَى اأَنُْفِسِهْم َوَلْو كَاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة] “Ken-
di ihtiyaçları olsa bile kendilerine 
tercih ederler.” ayetini nasıl okumak 
gerekir? Buradaki ihtiyaçtan kasıt temel 
ihtiyaçların dışındaki ihtiyaçlardır. Çünkü 
kendisi muhtaçken infak etmeyi İslâm 
nehyetmiştir. Hadis bu konuda gayet 
açıktır. Şöyle ki: 

ُق ِبِه، ثُمَّ يَْقُعُد  فَيَتََصدَّ َلى َماِلِه لَ� يَْمِلُك َغْيَرهُ  يَْعِمُد اأََحُدكُْم اإِ
ُف النَّاَس يَتَكَفَّ

“Biriniz, başka bir şeye sahip ol-
madığı halde malına yönelip onu sa-
daka olarak veriyor, sonra da oturup 
insanlara el açıyor.” Temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayan fakir bir kimsenin temel 
ihtiyaçlarını karşılamak için kendisine ge-
rekli olan şeyleri sadaka olarak vermesi 
caiz değildir. Çünkü sadaka, ancak zengi-
nin sırtından olur. Şu hadiste olduğu gibi:

َدقَُة َعْن َظْهِر ِغنًى  نََّما الصَّ اإِ

“Sadaka ancak zenginin sırtından 
olandır.” Yani bu, temel ihtiyaçlarını kar-
şılamada insanlara ihtiyaç duymayan kişi-
nin sırtından olur, demektir. Fakat temel 
ihtiyaçlarından fazla mala sahip olan ve 
bu temel ihtiyaçlarını karşıladıktan son-
ra temel ihtiyaçlarının dışında maslahat-
larını, yani lüks ihtiyaçlarını karşılamak 
için bu mala ihtiyacı olduğunu gören bir 
kimsenin fakirleri kendisine tercih etmesi 
faziletli bir davranıştır. Yani lüks ihtiyaçla-
rını karşılamak için malına ihtiyaç duysa 
bile fakirleri kendi nefisine tercih etmesi 
menduptur. 

Buraya kadar anlatılanlar kişinin malını 
insanlara verme tasarrufunda bulunması 
hakkındaydı. Kendisi ve nafakasını temin 
etmekle yükümlü olduğu kimselere in-
fakta bulunma tasarrufuna gelince; İslâm, 
bu nafakaya müdahale etmiş, bunun için 
doğru olanı beyan etmiştir. İnfak konu-
sunun bu yönünde detaylara girmeden 
şunlara değinmek mümkündür: 

a- İslâm, malını harcarken kişinin is-
raf  etmesini yasaklamış ve israfı sefihlik 
saymıştır. İsraf  ve tebzir kelimelerinin bir 
lügat bir de şer’î manası vardır. İnsanlara 
lügat manaları galebe çalmış ve şer’î ma-
nadan uzaklaşmışlardır. Böylece bu keli-
meleri şeriatın kastettiği mananın dışında 
bir mana ile açıklamaya başlamışlardır. 
Lügat manalarına gelince; lügatte [السرف] 
“serf ” ve [سراف israf“ [وال�إ ” kelimesinin ma-
nası, haddi ve sınırı aşmaktır. [َالتَّْبذيُر] “Teb-
zir” ise; denilir ki [ًر المال تبذيرا  Malı saçıp“ [بذَّ
savurdu.” İşte bunlar lügat manalarıdır. 
Şer’î manalarına gelince; israf  ve tebzir, 
malı Allah’ın yasakladığı şeylere harca-
maktır. Dolayısıyla az ya da çok olsun 
Allahu Teâlâ’nın mubah kıldığı veya em-
rettiği harcamaların hiçbiri israf  ve tebzir 
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değildir. Az ya da çok olsun Allah’ın ya-
sakladığı her harcama ise israf  ve tebzir-
dir. Nitekim Zühri’nin Allahu Teâlâ’nın: 
اْلبَْسِط] كُلَّ  تَْبُسْطَها  َول�  ُعنُِقَك  َلى  اإِ َمْغلُوَلًة  يََدَك  تَْجَعْل   [َول� 
“Eli sıkı olma ve büsbütün eli açık 
da olma!”10 kavli hakkında “malı haktan 
men etme ve bâtıl yolda harcama” dediği 
rivayet edilmiştir.

b- İslâm, kişinin varlıklıyken sefahete 
dalmış bir şekilde yaşamasını yasaklamış 
ve bu şekilde yaşayanları azapla tehdit et-
miştir. Allahu Teâlâ, şöyle buyurmuştur:

َوَحِميٍم  َسُموٍم  ِفي  َماِل  الشِّ اأَْصَحاُب  َما  َماِل  الشِّ َواأَْصَحاُب 
نَُّهْم كَانُوا قَْبَل َذِلَك ُمْتَرِفيَن  َوِظلٍّ ِمْن يَْحُموٍم ل� بَاِرٍد َول� كَِريٍم اإِ

“Sol ashabı, nedir sol ashabı? 
Onlar vücudun her tarafına işleyen 
sıcak ve kapkara bir duman gölge-
si içerisindedirler ki o ne serindir 
ne de hoştur. Çünkü onlar bundan 
önce varlık içinde sefahete dalmış-
lardı.”11 

-Etterafu” kelimesi lügatte ni“ [َالتََّرُف]
metlerden faydalanmaya karşın nankör-
lük etmek ve kibirlenmek anlamına gelir. 
Denilir ki [المال واأَتَْرفَُه  -Mal onu şımart“ [تََرفَُه 
tı.” Yani bu, onu nankör yaptı ve ifsat etti, 
anlamına gelir. [اأترف الرجل] “Adamı şımarttı.” 
Yani adam azgınlıkta ısrar etti, demektir. 
İstetraf“ [استترف] ” kelimesi, azmak ve ki-
birlenmek demektir. Buna göre Kur’an’ın 
zemmettiği, Allah’ın haram kıldığı ve gü-
nah saydığı şımarık hayat, lügat manada 
varit olan şımarık hayattır ki o da nimet-
lerden faydalanmaya karşın nankörlük 
etmek ve kibirlenmektir. Yoksa sadece 
nimetlerden faydalanmak değildir. Bunun 
içindir ki şımarık hayatı, maldan ve Al-
lah’ın rızıklarından faydalanmak şeklinde 
açıklamak hatalı bir açıklamadır. Çünkü 
şeriat, Allah’ın rızıklarından nimetlenme-
yi ve faydalanmayı zemmetmemiştir. Ni-
tekim Allahu Teâlâ, şöyle buyurmuştur:

ْزِق  يِّبَاِت ِمْن الرِّ َم ِزينََة اللَِّه الَِّتي اأَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطَّ قُْل َمْن َحرَّ

“De ki: Allah’ın kulları için ya-
rattığı ziyneti ve rızıktan temiz 
olanları kim haram kıldı?”12

Abdullah İbnu Amr’dan SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğu riva-
yet edilmiştir:

اإّن الله يُِحبُّ اأن يََرى اأَثََر ِنْعَمِته علَى َعْبِدِه 

“Allah, kulunun üzerinde nimeti-
nin eserini görmeyi sever.”13 Yani bu, 
kulunun Allah’ın nimetleri ile nimetlen-
mesini ve âlemlerin Rabbi’nin ona rızık 
olarak verdiği güzel şeylerden fayda-
lanmasını sever, demektir. Ancak Allah 
Subhanehû ve Teâlâ, nimetlerden fay-
dalanmaya karşın nankörlük etmekten, 
kibirlenmekten ve azmaktan hoşlanmaz 
ve nehyettiği de tam olarak budur. Yani 
nimetlerden kibirlenmeye, azgınlığa, zor-
balığa ve şımarıklığa neden olabilecek 
şekilde faydalanmaktan hoşlanmaz, de-
mektir. İslâm, bunları yasaklamış ve ha-
ram kılmıştır. 

c- İslâm, kişinin kendi nefsine karşı 
cimrilik yaparak onu meşru mallardan 
mahrum etmesini yasaklamış, temiz olan 
rızıklardan faydalanmasını ve uygun ziy-
netler edinmesini helal kılmıştır. Allahu 
Teâlâ şöyle buyurmuştur:

َلى ُعنُِقَك َول� تَْبُسْطَها كُلَّ اْلبَْسِط  َول� تَْجَعْل يََدَك َمْغلُوَلًة اإِ
فَتَْقُعَد َملُوًما َمْحُسوًرا 

“Eli sıkı olma; büsbütün eli açık 
da olma. Sonra kınanır, (kaybet-
tiklerinin) hasretini çeker durur-
sun.”14 Yine şöyle buyurmuştur:

َذا اأَنَفُقوا َلْم يُْسِرفُوا َوَلْم يَْقتُُروا َوكَاَن بَْيَن َذِلَك قََواًما  َوالَِّذيَن اإِ

“Harcadıkları zaman ne israf 
ederler ne de cimrilik… İkisinin 
arasında orta bir yol tutarlar.”15 
Aleyhi’s Salatu ve’s Selam ise şöyle bu-
yurmuştur:

اإّن الله يُِحبُّ اأن يََرى اأَثََر ِنْعَمِته علَى َعْبِدِه 

“Allah, kulunun üzerinde nimeti-
nin eserini görmeyi sever.”16 Başka bir 
hadiste ise şöyle buyurmuştur:

َذا اأَتَاَك اللَُّه َمال�ً فَْليَُر اأَثَُر ِنْعَمِة اللَِّه َعلَْيَك َوكََراَمِتِه  فَاإِ

“Allah sana bir mal verdiğinde, 
Allah’ın nimetinin eseri ve kerameti 
senin üzerinde görülsün.”17 Dolayısıyla 
bir kimsenin malı olur ve bu malda nefsi-
ne karşı cimrilik yaparsa Allahu Teâlâ ka-
tında günahkâr olur. Fakat bu malda bak-
makla yükümlü olduğu kimselere karşı 
cimrilik yaparsa Allahu Teâlâ katında 

günahkâr olmasının ötesinde devletin bu 
kişiyi, bakmakla yükümlü olduğu ehline 
infak etmeye zorlaması ve onlara güzel 
bir hayat standardı temin etmesi için bu 
harcamanın güçlü bir harcama olmasını 
garantilemesi kaçınılmazdır. 

Fıkıh kitaplarında bütün detaylarıyla 
bulabileceğiniz zekât ve infak konusunu 
yukarıdaki şekliyle özetlemeye çalıştım. 
Son olarak; zekât müessesinin hakkıyla 
hayata geçirilmesi ve İslâm’ın öngördü-
ğü infak anlayışının hayatımıza yerleşip 
meleke hâline gelmesi Râşidî Hilâfet 
Devleti’nin tesis edeceği yaşanabilir bir 
İslâm ile hakkıyla gerçekleşecektir. Ge-
rek kâfir Batılı halklar ve gerekse de 
Müslüman halklar kapitalizmin refah ve 
güvenliğe kavuşturamayan, bilakis kriz-
ler üreten uygulamalarından fazlasıyla 
bunalmış ve ciddi anlamda çözüm ara-
yışına girmiştir. İnsanlık bugün, kendi-
siyle huzura kavuşacağı bir nizamın ara-
yışı içerisindedir. Şüphesiz ki insanlığı ve 
özelde Müslümanları kapitalizmin sömü-
rü pençesinden kurtaracak ve istikrarın 
gölgesinde huzur dolu bir hayat vade-
decek ancak Râşidî Hilâfet Devleti’dir. 

1  Bakara Suresi 43
2  Fethu’l Bârî Şerhu Sahîhu’l Buhârî, 
a.e, 3/ (34) 450, Kitabu’z Zekât
3  Tirmizi
4  Tevbe Suresi 60
5  Tevbe Suresi 103
6  Bakara Suresi 195
7  Talak Suresi 7
8  Buhari
9  Darimi
10  İsra Suresi 29
11  Vakıa Suresi 41-46
12  A’raf Suresi 32
13  Tirmizi
14  İsra Suresi 29
15  Furkan Suresi 67
16  Tirmizi
17  Hakim
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İSLÂM’IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
BUGÜN UYGULANABİLİR Mİ?

Haluk Özdoğan
haluk.ozdogan@hotmail.com

Kuşkusuz bu başlık altında bir yazı 
kaleme almış olmak, Müslü-
manların bugün yaşadığı sahip-

sizlik kadar acı verici bir durumdur. Aynı 
şekilde İslâm’a inanan bir halka, İslâm’ın 
çözümlerinin bugün de uygulanabilir olu-
şunu izah etmek, ağırlıklı olarak gayri-
müslimlerin yaşadığı bir beldede izah et-
meye çalışmaktan daha vahimdir. Çünkü 
Müslümanlara bugünkü sahipsizliğinden 
kurtuluşunun zaten sahip oldukları ve 
iman ettikleri İslâm akidesinden fışkırmış 
çözümlerin uygulanmasıyla mümkün ola-
cağını ifade ediyor oluşumuz, ümmette 
var olan genel bir geçici hafıza kaybının 
ve hadarat kimliğinden arızi/sıra dışı 
olarak ne denli uzaklaştırılmış olduğunun 
işaretlerini veriyor maalesef. 

Burada hadarattan kastettiğimiz hu-
sus, bir ümmetin akidesinden/hayata 

bakışından kaynaklanan mefhumlarının 
tümüdür ki bir hayat görüşü etrafında 
toplanmış ümmetin, özünü/cevherî gü-
cünü, kültürel kodlarını, yaşam tarzını, 
mutluluk anlayışını, hayattaki vizyonunu 
kısacası bir ümmeti ayakta tutan değerler 
bütününü ifade eder.

Öyle ki; bir ümmetin başına gelebi-
leceklerin en tehlikelisi hadarat kimliğini 
kaybetmesidir. Hadarat kimliği herhangi 
bir toplumun sahip olduğu en kıymetli 
değerdir. Zira toplumlar uykularını ka-
çıran, toplumların huzurunu bozan ve 
sıkıntıya sürükleyen çeşitli felaketlerle 
karşılaşmıştır. Ancak hadarat kimliğini 
ve şahsiyetini idrak etmiş toplum, bağlı 
olduğu hadarat, hayatın çeşitli şekiller-
deki sorunlarına karşı koymaya yetecek 
nitelikte dinamiklere ve çözümlere sahip 
olduğu sürece, onu tahrik eden ve he-

saplaşmaya çağıran bu felaketlere karşı 
koymaya güç yetirebilir.

Velakin bu bunalımlar ve felaketler, 
-toplumu bir araya getiren özünden, 
kimliğinden, şahsiyetinden ve varlığının 
dinamiklerinden gafil olduğunda- birbiri 
ardına toplumu yerle bir olmuş bir hâlde 
mahvedene kadar düzenini bozar. Belki 
de toplumun insan hadaratları haritasın-
dan silinmesine yol açar.

Uzun tarihi boyunca İslâm ümmetinin 
başına çokça sıkıntı ve bunalımlar gelmiş-
tir. Hatta gözlerin yaşa boğulduğu, utanç 
verici düşüş merhalelerinden geçmiştir. 
Bu tarih merhaleleri Abbasi halifelerinin 
zayıfladığı dönemden beri başlayan, si-
yasi olarak parçalanmaya şahit olmuştur. 
Ayrıca haçlı saldırıları karşısında bazı böl-
geleri düşmüştür. Hatta Moğol ve Tatar 
saldırıları karşısında bu bölgelerin çoğu 
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düşmüştür. İslâmi toplum bazı tarih dö-
nemlerinde bazı iktisadi krizlerin ve baş-
ka krizlerin sıkıntısını çekmiştir. Ancak bu 
ümmet, her tökezlemenin ardından, ba-
şına gelen felaketle mücadele etmek ve 
rahatsızlık veren problem ve bunalımları 
çözüme kavuşturmak üzere, sarsılmaz 
akidesine binaen ve akidesinin kültürel 
ve teşri/yasama sistemi, hadarat şahsi-
yeti yoluyla, uluslararası alandaki liderlik 
rolü ve hakim konumunu tekrar elde 
etmek üzere silkinip kendine geliyordu. 
Belki de Osmanlı Devleti’nin başları, üm-
metin uyuşukluk, durgunluk ve gerileme 
merhalelerinden sonra geçirdiği kalkın-
ma hamlelerinin, en bariz olanıydı.

Bir bütün olarak hadarat varlıklarını 
ortadan kaldırabilecek türden -özellik-
le de Moğol ve Tatar- ümmetin başına 
gelen bazı felaketler olmuştur. Hadarat 
kimliğine ilişkin ümmetin bir uyanıklığı ol-
masa bile, ümmetimiz tarih denizinin bir 
gemisi olarak sonraki yüzyıllar boyunca 
seyrini yeniden sürdürmüştür. 

Ancak 19. yüzyılın başından itibaren 
bu ümmetin başına daha önce gelme-
yen; felaketlerin, en büyüğü gelmiştir. Bu, 
ümmetin kılıç, mızrak ve askerî gereçten 
başka bir şekilde karşısına çıkabilecek 
bir düşman tanımadan geçirdiği yüzyıllar 
sonra, İslâmi ümmeti savaş sahasına ça-
ğıran rakip bir hadaratın belirdiği zaman 
dilimidir. Nitekim İslâm’ın doğuşundan 
ilk Abbasi dönemlerine ulaşıncaya kadar 
İslâmi ümmetin giriştiği ve Yunan, Roma, 
Fars ve bunlardan başka diğer hadaratla-
rın İslâmi hadarat kalesi karşısında yere 
serilerek yıkıldığı hadarat savaşlarından 
sonra, İslâmi toplum fikrini kışkırtarak 
harekete geçirecek savaş sahası boş kal-
mıştır. Öyle ki hadaratları Müslümanlara 
tarihin son hadaratı gibi görünüyordu. 
İslâmi ümmetin çevresinde yalnızca cahil 
halklar dışında herhangi bir öneme sahip 
hadarat mesajı kalmamış gibi görünü-
yordu. Böylece İslâmi Devlet’in, ülkeleri 
fethedip bu beldeleri daru’l İslâm’a ilhak 
etmek üzere, cihadı durdurduğu anda 
kusur işleyeceği şuuruyla birlikte, daru’l 
İslâm çevresindeki halklardan birinin as-
kerî düşmanlık yaparak oluşturabileceği 

herhangi bir maddi tehlikeye karşı toplu-
munu korumak üzere, teyakkuz hâlinde 
olmaktan başka bir durumda olmasını 
gerektirecek bir husus kalmamıştır. 

Ancak muasır Batı hadaratının siyasi 
varlıklarını kurarak, ayırt edici özellikleri-
ni tamamladıktan sonra tarih sahnesinde 
ortaya çıkması, bu ümmetin karşısına çı-
kan en tehlikeli meydan okuma olmuştur. 
İşte bu hadarat, bu defa İslâmi ümmete 
meydan okuyarak, hadarat ve kültürel 
anlamda savaşma girişiminde bulunan 
hadarattır. Düşünmede donakalmış, fikrî 
canlılığın bulunmadığı, diniyle, nizamıyla, 
yaşama tarzıyla ve devletinin heybetiyle 
iftihar ederek, geçmiş fakihler ve ulema-
dan devraldıklarıyla yaşayan, varlığını sar-
san düşüş faktörlerine karşı basiretsiz bir 
toplumla karşılaşmış olması, bu husus-
ta söz konusu hadarata yardımcı oldu. 
Böylece bu hadaratla İslâm’a, İslâm’ın 
hadaratına, hükümlerine, çözümlerine, 
nizamlarına ve yaşama tarzına saldıran, 
fikrî eleştiri ile darbe indirmeye başladı. 
Nitekim bu doğal olarak, Batı hadaratının 
hücum durumunda, İslâmi ümmetin ise 
savunma durumunda olmasına yol açtı. 

Şüphesiz Batı, İslâmi ümmetin hada-
rat kimliğini yok etmeyi hedeflemiştir. 
Zira İslâm ümmetiyle yüzyıllar süren 
çatışmadan sonra, “İslâmi bir ümmet” 
vasfıyla savaştığı sürece İslâmi ümmetin 
askeri ve maddi olarak yenilemez oldu-
ğunu kesin olarak idrak etmiştir. Bu ne-
denle onu İslâmi bir ümmet hüviyetin-
den uzaklaştırmaya karar verildi. Bu gaye 
uğrunda çeşitli araçlar benimsendi. Tesir 
bakımından “hadarat kaynaşması” konu-
su en belirgin ve en etkililerinden biriydi.

Hadaratların doğuşu hakkında, her-
hangi bir hadaratın doğuşunun ancak çe-
şitli hadaratların kaynaşmasının sonucu 
olduğunu, bir hadaratın ancak başka ha-
daratlardan elde edildiği ve öncesindeki 
hadaratın eseriyle zenginleştiğini, tarzları 
eşit oluncaya kadar ilişkide olduğu diğer 
hadaratların kültüründen beslenip asimi-
le olduğunu, hiçbir hadaratın çevresinde-
ki hadaratlardan soyutlanmış bir şekilde 
devam edemeyeceğini, kendi içine kapan-
dığında ise ölümüne ve yok oluşuna hük-

metmiş olacağı şeklinde tekrarlanan te-
raneyi sık sık dinlemişiz ve okumuşuzdur.

İşte bu teraneye meftun olmuş za-
manın sözde aydınları ve siyasi/askerî 
kadroları, Batı’nın aydınlanma felsefesini 
kendilerine rehber edinip, Batı’nın gönül-
lü hizmetçisi olarak, İslâm ümmetinin ha-
darat kimliğinin yok edilmesi hedefinde 
etkin rol oynamışlardır. Osmanlı Hilâfet 
Devleti’nin fikren zayıf  düşmesi nede-
niyle 18. yüzyıl itibariyle Batı’dan sadece 
kanunlar ithal etmesi yeterli görülmeyip, 
mesele İslâm ümmetinin siyasi varlığı 
olan Hilâfet’in ilga edilerek dini hayattan 
ayırma esasına dayanan laik bir devlet 
kurulması noktasına kadar taşınmış-
tır. Eğitim-öğretim sistemi de bu laiklik 
prensibi doğrultusunda dizayn edilerek, 
İslâm ciltler dolusu kitaplarda yazılı, ha-
yattan kopuk bir ilahiyat/teoloji konusu 
yapılmış, bu sayede de İslâm, sadece 
mugayyebat konularıyla ilgilenen yeryü-
zündeki dinlerden bir din hâline getiril-
mek istenmiştir. Ne yazık ki bu nedenle 
günümüzde Müslümanlar, İslâmi fikirleri 
anlarken veya öğrenirken tatbik edilmesi 
gerektiğini ve hayatlarını düzenleyici bi-
rer esaslar şeklinde kavramıyorlar. 

Bugün de İslâmi ümmetin içinde 
bulunduğu bu sarsıntıdan İslâm hada-
ratıyla kurtulmasını engellemeye ya da 
daha doğrusu geciktirmeye çalışan, si-
yasilerden, akademisyenlerden, ilahiyat 
camiasından, sözde yazar, gazeteci ve 
araştırmacı etiketi ile topluma sunulan 
kimselerden geniş yelpazede bir kesim 
her vesileyle, İslâm’ın “çağın gerisinde 
kaldığı”, “günümüzde uygulanamayacağı” 
vehimlerini Müslümanlar arasında yay-
gınlaştırma gayreti içerisindedirler. Bazı-
ları uygulanır durumdaki sistemin pratik 
deneyimler ve gerçek olaylardan fışkıran, 
bir sistem olduğunu dile getirerek, şunu 
ortaya atmaktadır. “Mevcut sistem, pozi-
tivist/vakıacı kanun ve yönetmeliklerden 
fışkıran idari ve siyasi düzenlemelerin yanı 
sıra, uluslararası anlaşmalar, uluslararası 
olaylar, pratik tecrübeler ve parasal sistem 
bakımından ise dış düzeyde ticari işlemle-
rin koordinasyonunda tüccarların kullandığı 
yollara, dayanmaktadır. Böylelikle, ulusla-

İSLÂM’IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BUGÜN UYGULANABİLİR Mİ?



76 Köklü Değişim

İktisadi Krizlere İslâmi Çözümler

rarası para sistemi de dahil olmak üzere, 
tamamı insan aklına, hatalarından yararla-
narak insan tecrübelerine dayanan, idari ve 
siyasi düzenlemelerle olmaktadır.”  Bunun 
için de bu kimseler mevcut sistemi, reali-
te olarak kabul etmektedir.

Bu gibi idari, siyasi, hukuki ve mâli 
kanun koyucular, herhangi bir mesele-
yi araştırmada yaklaşımın, insan odaklı 
olması gerektiğini ve problemin insanın 
problemi olduğunu, problemin mâli veya 
idari veya siyasi bir problem olmadığını 
anlayamadılar. Problem ancak, insan ol-
ması bakımından insanın problemidir. Bu 
da İnsan olması bakımından ister mâli is-
ter hukuki ister siyasi isterse de toplum-
sal olsun, insanın problemlerinin çözümü 
için, hakemliğine başvurulması ve bağlı 
kalınması bakımından insanın yaratıcısının 
koyduğu hükümlerine müracaat edilme-
si gerektiği anlamına gelir. Bunların hepsi 
insanın problemidir ve insanın problemi 
olduğu esası üzere incelenir. Bu da İslâm 
hükümleri ve İslâm nizamı olarak, insa-
nın yaratıcısının indirdiği hükümlere iman 
edip, bağlı kalmayı gerektirir. 

َايَّاٍم  ِستَِّة  ۪في  َوالْ�َْرَض  ٰمَواِت  السَّ َخلََق  الَّ۪ذي  اللُّٰه  َربَّكُُم  ِانَّ 
ْمَس  ْيَل النََّهاَر يَْطلُبُُه َح۪ثيثًۙا َوالشَّ ثُمَّ اْستَٰوى َعلَى اْلَعْرِش يُْغِشي الَّ
َراٍت ِبَاْمِر۪هۜ َالَ� َلُه اْلَخْلُق َوالْ�َْمُرۜ تَبَاَرَك اللُّٰه  َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

َربُّ اْلَعاَل۪ميَن 

“Şüphesiz sizin Rabbiniz gök-
leri ve yeri altı günde yaratıp son-
ra arşı kuşatan Allah’tır. O, gece-
yi kendisini durmadan kovalayan 
gündüze örter. Güneş, ay ve yıl-
dızları kendi buyruğuna boyun eğ-
miş olarak var eden O’dur. Dikkat 
edin! Yaratma ve emir O’na aittir. 
Âlemlerin Rabbi olan Allah pek 
yücedir.”1

Yine şöyle söyleyenler vardır: “Her-
hangi bir ortamda doğru olan nizam, başka 
bir ortama geçildiğinde doğru olmayabilece-
ğinden zaman ve mekânın göreceliliği yasa-
sına tâbi olan herhangi bir husus gibi, geçmiş-
te iyi bir şekilde yürüyen sistem, belki artık 
günümüzde iyi bir şekilde yürümeyecektir.”

Ancak ne var ki herhangi bir sistem, 
ancak insan ilişkilerini düzenlemek ve 
problemlerini çözmek ve işlerini gütmek 

için vardır. İnsanın problemleri ise her ne 
kadar çoğalsa ve çeşitlense de, ister mâli 
ve iktisadi problemler, ister toplumsal 
ve siyasi problemler olsalar bile, insanın 
problemleri olarak kalır. Allah’ın yeryü-
züne ve üzerindekilere varis kıldığı kadar 
eski zamanlardan beri insan değişmedi. 
Allah onu eşit birer beşer olarak yarattı. 
Bunun için onun problemleri insanlığıyla 
yani, fıtratıyla sınırlı kalmaktadır. Yani, iç-
güdü ve uzvi ihtiyaçlarından kaynaklanan 
problemleri başkalaşmadı veya değiş-
medi veya da dönüşmedi. İnsan, zaman 
ve mekânın göreceliliği yasasına uymak 
zorunda da değildir. Zaman ve mekânın 
göreceliliği yasasının etkisi yalnızca vesile 
ve üsluplarda olur. Problemleri çözüme 
kavuşturan ve işleri güden hükümler ise 
değişmez. Bu yasaya tâbi de değildir. Ve-
sile ve üsluplar ise yerine getirme veya 
uygulama esnasında şer’î hükmün ya da 
kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak 
için bir tercih olarak seçilen, araçlar ve 
durumlardır. 

Kuşkusuz bu önermelerin nedeni, sö-
mürgeci kâfir Batı ve yerli uzantılarının, 
95 yıldır arızi/sıra dışı olarak bir devleti 
olmasa da Batı hadaratı karşısında ye-
gâne alternatif  bir ideoloji olduğundan, 
İslâm’ın, Batı’nın uykularını kaçıran bir 
tehdit hâline gelmesidir. Nitekim ABD 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kendileri 
açısından bu tehlikeyi şöyle ifade etmek-
tedir: “Tehlike hakkında son bir şey söyle-
mek gerekirse Amerika’yı tehdit eden şey, 
İslâm’ın tek yol, aydınlık geleceğin ve her 
şeyin cevabının onda olduğuna derinden 
inanan insanlar tarafından oluşturuluyor.”

Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle buyur-
muştur:

يُِتمَّ  َاْن  آ�  ِالَّ اللُّٰه  بَى  َويَاأْ ِبَاْفَواِهِهْم  اللِّٰه  نُوَر  ا  يُْطِفُؤ۫ َاْن  يُ۪ريُدوَن 
ي َاْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهٰدى َو۪ديِن اْلَحقِّ  ۪ذآ نُوَرهُ َوَلْو كَِرهَ اْلكَاِفُرون ُهَو الَّ

يِن كُلِّ۪هۙ َوَلْو كَِرهَ اْلُمْشِركُوَن ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّد۪

“Allah’ın nurunu ağızlarıyla sön-
dürmek istiyorlar. Ancak kâfirler 
istemese de Allah nurunu mutlaka 
tamamlayacaktır. Müşrikler iste-
mese de O dini (İslâm’ı) bütün din-
lere üstün kılmak için elçisini hida-
yetle ve hak dinle gönderen O’dur.”2

Evet İslâm, zaman ve mekân ne ka-
dar değişirse değişsin, dönüşmeyen ve 
değişmeyen sabit bir renge bürünerek 
yaşamayı Müslümanlara farz kılmasıyla, 
seçkinlik bakımından kendi dışındaki tüm 
hayat tarzlarından ayrılan özel bir hayat 
tarzıdır. Bu özel tarza bağlı olmayı Müslü-
manlara öyle zorunlu kılar ki fikrî ve nef-
sî olarak ancak bu belirli yaşam biçimi, 
Müslümanları tam bir huzura kavuşturur 
ve ancak onda mutluluğu idrak ederler. 

İslâm hayata ilişkin belirli bir bakış 
açısını biçimlendiren mefhumlar topla-
mı olarak gelmiştir. Yani genel anlamda 
insanın hayata dair problemlerini çözen 
genel hatlar şeklinde gelmiştir. Bu genel 
hatlardan insanın karşılaştığı tüm prob-
lemlere çözüm, fiilî olarak istinbat edi-
lir. Ayrıca İslâm tüm çözümleri, hayat 
hakkındaki tüm fikirlerin altında sınıflan-
dığı ve diğer tüm fikirlerin üzerine bina 
edildiği, bir ölçü olarak benimsenen fikrî 
bir kaideye dayandırmıştır. Aynı şekilde, 
akideden fışkıran çözümler, fikirler ve 
görüşler, genel hatlardan istinbat edilmiş 
hükümler hâline gelmiştir. 

Ne var ki İslâm, insan için fikirleri be-
lirlemiştir ancak aklını sınırlandırmamış 
hatta serbest bırakmıştır. (Böylece hak 
ve batılı kendisi seçebilsin.)

Ayrıca İslâm insanın hayattaki davra-
nışını belirli fikirlere bağlı kılmış, ancak 
insanı kısıtlamamış bilakis serbest bırak-
mıştır. (Böylece düşük davranış ve yük-
sek davranış arasında seçim yapabilsin.)

Bu nedenle Müslüman’ın dünya ha-
yatına bakışı iyimser, (dünyadan el etek 
çekmiş bir vaziyette değil, gerçekleştir-
mek istediği hedefleri, beklentileri olan) 
gerçeğe uygun bir ciddiyete sahip (hayali 
değil, insanın vakıasına uygun bir ciddi-
yet) bir bakıştır ve bir gaye olmaya uy-
gun olmayan, dünya hayatına gaye olması 
bakımından değil, dünya hayatından elde 
edilmesi gerekenler bakımından, hak et-
tiği kadar değer verme üzere oldu. Zira 
Müslüman, Allah’ın (dünya hayatında 
var ettiği ve insanın hizmetine sunduğu) 
rızkından yediği ve kulları için çıkardığı 
ziynetinden ve temiz/güzel rızıklarından 
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faydalandığı, yeryüzündeki nimetleri elde 
etmeye çabalarken, dünyanın ancak ge-
çici bir yer, ahiretin ise kalıcı ve ebedi bir 
yer olduğunu idrak eder.

İslâm’ın hükümleri, insanın namaz ile 
ilgili konuları ele aldığı gibi, özel bir me-
totla alışverişe ilişkin konuları ele alacak, 
zekâta ilişkin meseleleri ele aldığı gibi, 
yine özel bir metotla evlilik problemle-
rini çözecek, hacc konularını beyan ettiği 
gibi, mal sahibi olma ve harcama keyfi-
yetini beyan edecek, dualar ve ibadetleri 
ayrıntılı olarak açıkladığı gibi, sözleşme-
ler ve bireyler arası muamelatı özel bir 
metotla ayrıntılı bir biçimde açıklayacak 
şekilde gelmiştir. Cehennem azabını ve 
cennet nimetlerini açıkladığı gibi hadler, 
cinayetler ve diğer cezaları da açıklar. 
Ayrıca Allah’ın rızasını gözeterek, kendi 
isteği ile hükümleri uygulamasını işaret 
ettiği gibi, yönetim şeklini ve metodunu 
da özel bir tarzda gösterir. İnsana İslâm 
davetinin dünyaya taşınmasını tastamam 
gösterdiği gibi, devletin diğer devletler, 
halklar ve ümmetlerle ilişkisini de göste-
rir. İnsanlar nezdinde güzel sıfatlar olduğu 
için değil, Allah nezdinde hükümlerden 
olmaları itibariyle, insanın yüce sıfatlarla 
sıfatlanmasını yükümlü kılar.

Nitekim İslâm, Allah ile ilişkisini dü-
zenlediği gibi insanın kendisiyle ve diğer 
insanlarla tüm ilişkilerini düzenlemesi se-
bebiyle, bir fikirler ve çözümler sistemi 
şeklinde gelmiştir. Böylece insan, bu dün-
ya hayatında harekete sevk eden belirli 
bir etkenle (İslâm akidesi) ve sınırlandırıl-
mış (Allah’ın emir ve yasakları yani İslâmi 
mefhumlarla) belirli bir doğrultuda ve de 
sınırlandırılmış belirli bir gayeye doğru 
seyretmekle mükellef  olmuştur. 

İslâm bu doğrultudan kıl kadar sap-
maları durumunda kaçınılmaz olarak 
biriyle karşılaşacakları dünyadaki sert 
bir cezadan sakındırdığı gibi, ahiret haya-
tındaki elim bir azaptan da sakındırarak 
insanları sadece bu hayat tarzına bağlı ol-
makla zorunlu tutmuştur.

Bunun için de Müslüman öyle belir-
li bir seyirle hareket eder ki bu hayatta 
İslâm akidesini benimsemesinden dolayı 

ve İslâm’ın hükümlerine bağlı bir şekilde 
Allah’ın emir ve nehiylerine itaati gereği 
belli bir tarzda, belli bir yaşayışla yaşar.

Bu sebeple hayatı belirli bir şekilde 
anlayarak ve belirli bir doğrultuda hare-
ket ederek yaşamanın bu özel türü, her 
bir Müslüman’a yani tüm Müslümanlara 
kaçınılmaz bir şekilde farz kılınmış bir hu-
sustur.

Bu yaşam tarzı İslâm tarafından apa-
çık, şüphe içermeyecek bir şekilde Kitap 
ve Sünnet’te, İslâm akidesi ve şer’î hü-
kümler olarak beyan edilmiştir.

İşte bu sebeple de İslâm, sadece ruhi 
din olmayıp, ilahiyatla ilgili veya kehanet-
çi mefhumlar (hayattan kopuk ve hayali) 
da değildir. O, ancak her bir Müslüman’a 
veya tüm Müslümanlara hayatlarının bir 
tek bu istikamete göre olması gereken, 
belirli bir yaşama biçimidir. 

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِتْبيَانًا ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوبُْشٰرى  َونَزَّ
ِلْلُمْسِل۪ميَن۟

“Biz Kitabı sana, her şeyin açık-
layıcısı, Müslümanlara bir hidayet, 
bir rahmet ve bir müjde olarak in-
dirdik.”3

Öyleyse başlı başına hayatın tüm 
yönlerini kuşatan ruhi-siyasi bir akide ve 
hayat nizamı olan İslâm’ın bugün hayat 
sahnesinde geçmişte olduğu gibi dün-
yanın gözünün kulağının dikkat kesildiği 
merkezi konumu, fikrî liderlik, hadarat 
ve medeniyetin beşiği olarak işaret edil-
meyişinin nedeni, İslâm’ın çözümlerinin 
topyekûn uygulayıp, yeniden tüm insan-
lığa huzur ve adalet mesajını yayacak İs-
lâmi ümmetin siyasi varlığının henüz bu-
lunmuyor oluşudur ki bu tekrarla ifade 
ettiğimiz gibi, geçici, arızi bir durumdur. 
Çünkü İslâmi ümmet, Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in Medine’de kurduğu 
İslâm Devleti’nden sonra, son yaşanan 
95 yıl dışında yeryüzünde siyasi varlığı ol-
madan bir gün geçirmemiştir. 

Hilâfet’in ilga edildiği Miladi 3 Mart 
1924 tarihinde yaşanan şokun hemen ar-
dından İslâmi ümmet, bu durumdan kur-
tulmak üzere yeniden harekete geçmiş, 
çeşitli kalkınma arayışlarına yönelmiştir. 

Çok geçmeden İslâmi ümmet, İslâmi fi-
kirler etrafında fikrî ve siyasi çalışma ya-
pan bir kitleleşme ile Hizb-ut Tahrir ile 
tanışmıştır. Bünyesinde yetiştirdiği nice 
müçtehit âlimler ve nitelikli düşünür-si-
yasi gençleriyle Hizb-ut Tahrir kuruldu-
ğu günden bugüne, belirlediği “zamana 
ve mekâna” yenik düşmeyen Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in metodun-
dan zerre sapma göstermeden, karşı-
laşılan vakıalar hakkındaki İslâmi görüş-
lerini gecikmeksizin hatta İslâmi ümmet 
üzerine kurgulanan senaryoları önceden 
sezip İslâmi ümmete işaret ederek, tür-
lü karalama ve engelleme kampanyala-
rına, gençlerinin hapis, işkence ve türlü 
eziyetlerle karşılaşmasına rağmen, yıl-
madan ve hiçbir kınayıcının kınamasına 
aldırmadan, çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürmüş, İslâmi fikirlerin ve meto-
dunun cisimleştiği İslâmi siyasi bir kitle 
olarak, İslâmi ümmetin teveccühünü 
kazanmış ve İslâmi ümmet onu bağrına 
basmıştır. O’nun İslâm kültüründen be-
nimsediği fikirler, hükümler ve görüşler 
sadece İslâmi ümmette, İslâmi çözüm-
lerin bugün de uygulanabileceğine ilişkin 
sağlam bir irade ve siyasi uyanıklığı açığa 
çıkarmakla kalmamış, kâfir sömürgeci 
devletlerin siyasi ortamlarının da dikkat 
kesildiği, hesaba kattığı, uykularını kaçı-
ran küresel çapta İslâmi fikrî kalkınmanın 
adresi olmuştur. Allah’ın izniyle, ümmet-
te meydana gelen İslâmi fikrî ve siyasi 
uyanıklık, Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın 
vaadi ve Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in müjdesi olan II. Râşidî Hilâ-
fet’le de İslâm’ın tatbiki yeniden fiilî bir 
duruma yani asli durumuna dönecektir.

1  A’raf Suresi 54
2  Tevbe Suresi 32-33
3  Nahl Suresi 89

İSLÂM’IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BUGÜN UYGULANABİLİR Mİ?
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İnsanoğlu, yaradılışından günümüze 
değin yaratılan şeylerle ihtiyaçlarını 
doyurmaya çalışmaktadır. Gerek 

savunma gerekse de saldırı amaçlı olsun 
güvenliği için aletlerden istifade etmek 
suretiyle bekasını muhafaza etmektedir. 
İnsan, yaşadığı çevrede edindiği malu-
matlar, tecrübe, birikim ve bunların akle-
dilmesiyle daha ileriye gitti. Aletleri daha 
verimlileştirme ve etkin hâle getirme 
adına bunları kullandı, geliştirdi. Bu sü-
reç, kimi zaman temel gıda maddelerini 
temin etmek için ziraat ve aletlerini ge-
liştirme üzerinde kimi zaman da güven-
liğini daha güçlü sağlama adına savunma 
ve saldırı aletlerini geliştirmek suretiyle 
madenleri kullanma üzerinde oldu.

İnsanın madenleri kullanmaya başla-
masıyla bunların konumlarını ve şekille-
rini değiştirmesi iki temel unsura daya-
nıyordu. Bunlardan birincisi ihtiyaçlarını 
doyurması, ikincisi ise güvenlik, savunma 

ihtiyaçlarını gidermesi. Bu iki temel kaygı, 
devletlerin sanayileşmedeki itici unsu-
ru olmaktadır. Nihayetinde bu kaygılar 
üzerine sanayileşen devletler, aynı anda 
kaçınılmaz bir rekabeti de beraberinde 
getirmiştir ki bu rekabet daha çok birin-
ci devletler arasında yaşanmıştır. Geç-
mişte bu rekabet Fars imparatorluğu 
ile Bizanslılar arasında yaşanırken, daha 
sonra İslâm Devleti’nin ortaya çıkmasıyla 
birlikte İslâm Devleti ile Fars ve Bizans 
imparatorlukları arasında yaşandı. Ardın-
dan bu durum I. Dünya Savaşı’na kadar 
İslâm Devleti ile İngiltere, Fransa, Rusya, 
Almanya arasında yaşandı. Sonrasında 
bu rekabet Amerika ile İngiltere, Fransa, 
Rusya arasında yaşandı. 

Sınai rekabet önceleri daha çok be-
densel ve akli maharete dayanırken, 19. 
yüzyılda buhar enerjisinin keşfiyle sana-
yide bambaşka bir çığır açılmış oldu. Be-
densel gücün yerini makinaların alması, 

üretimin çok yüksek boyutlara ulaşması, 
yeni icatların ortaya çıkması, makine sa-
nayisini hayatın esası hâline getirdi.

Enerjinin, sanayinin belkemiği me-
sabesinde olduğu herkesin malumudur. 
İnsanoğlu yeni enerji kaynaklarını keşfet-
tikçe sanayide daha bir ilerleme kaydet-
ti. Önceleri ateşi, daha sonra kömür ve 
kömüre dayalı buhar enerjisini kullanan 
insanoğlu, sonrasında petrol, nükleer 
enerji ve doğalgazdan istifade etmeye 
başladı ki bu gelişmeler sanayide, yeni 
devrimlerin yaşanmasını sağladı. Tabii 
olarak sanayide bu atılımların gerçek-
leşmesini sağlayan esasi unsur, ideoloji-
lerine sahip çıkan milletlerin onu taşıma 
düşüncesinden ileri gelmektedir.

 Bu hakikat Şeyh Takiyyuddin en-Ne-
bhani tarafından şöyle ifade edilmekte-
dir: “Fikrî servetlerini koruyabilen bir top-
lum maddi servetleri tahrip edilse dahi, 
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böylesi bir toplum, onu hemen yeniden 
üretebilir. Fakat fikrî servetleri çökmüş top-
lumlarda maddi servet mevcut olsa da bun-
ların azalması ve fakirleşmesi çok çabuk 
olur. Zaten bir toplum düşünce metodunu 
kaybetmeden elde ettiği bilimsel gerçekle-
ri kaybetse bile onların çoğunu tekrar elde 
edebilir. Hâlbuki kendine ait verimli düşün-
ce metodunu kaybederse anında gerileme-
ye ve elindeki tüm teknolojik gücü kaybet-
meye başlar. Bundan dolayı öncelikle fikrî 
değerlere sahip çıkmak gerekir.”

Nebhani’nin tarihe ışık tutacak bu 
tespitinin ne kadar haklı ve yerinde oldu-
ğuna yaşadığımız coğrafyada bir kez daha 
şahitlik etmiş oluyoruz. Bugün, akidesin-
den çıkan çözümlerden uzak bir hayat 
yaşayan Müslümanların, kâfirler karşı-
sında varlık gösterememelerinin yegâne 
sebebi sahip olduğu fikrî servetlerin bir 
devlet bünyesinde vücut bulmamasıdır. 
İslâm akidesinden çıkan fikirlerin devletle 

temsil edildiği asırlarda Müslümanlar is-
tisnasız her alanda kâfirlere karşı mutlak 
üstünlük kurmuşlardı. Tarih bunun şahit-
liğini yapmaktadır.

Bugün kapitalizmin bayraktarlığını 
yapan sanayileşmiş Batılı ülkeler, dünya-
daki enerji ve hammadde kaynaklarının 
önemli bir kısmını tüketerek diğer dev-
letlerin gerek zati gerekse de savunma 
ihtiyaçlarının karşılanmaması için kirli 
hesaplarla iğrenç politikalar izlemekteler.

Bu iğrenç politikalara rağmen ülkeler, 
siyasetlerini, sanayileşmiş ülkeler hâline 
gelme maksadı üzerine kurmalıdır.  Bu-
nun ise yalnızca tek bir yolu vardır. Bu yol 
makine sanayisinin kurulmasıdır. Sanayi-
nin diğer kolları ise buna dayalı olarak 
ortaya çıkar. Yani her şeyden önce mo-
torlar gibi makineleri üreten sanayilerin 
kurulmasını gerçekleştirmek gerekir. Bu 
tür sanayilerin kurulmasından sonra bu 

makineler yardımıyla diğer sanayiler de 
kurulur. Ülkenin sanayileşmesini sağlaya-
cak makinelerin çoğaltılmasından sonra 
ise bu makineler kullanılarak diğer sani-
yeler de kurulur. Bir ülkeyi sanayileşmiş 
bir ülke yapabilmek için, öncelikli olarak 
işe makine sanayisinden başlamaktan 
başka bir yol yoktur. Bunun ardından ül-
kede makinelerin üretimine geçilebilir. 

Birilerinin telkin ettiği gibi “Makine 
sanayisi için uzun bir zamana ihtiyaç var. 
Bunun için önce temel ihtiyaç sanayisinden 
başlamak gerekiyor. Makine sanayisi için 
birtakım aşamalardan geçmek gerek. Bu-
nun için mühendis, tekniker, işçiden mey-
dana gelen sanayi ortamının oluşturulması 
gerekir.” sözleri ile kurulmak istenen ağır 
sanayinin önüne geçmek, ülkeyi Batı ve 
ABD’nin tüketim pazarı hâline getirmek-
ten başka bir amaca hizmet edilmediği-
nin bilinmesi gerekir. 

İSLÂM’IN SANAYİLEŞME HAMLESİ
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Bu telkinler, oyalamadır, kandırmadır, 
aldatmadır. Nitekim Batılı ülkeler, Ame-
rika ve hatta Rusya ağır sanayi hamlesini 
hiçbir aşamaya tâbi olmaksızın gerçek-
leştirmiştir.  Elbette birtakım mühendis-
lik ve tekniker elemana ihtiyaçlar olabi-
lir. Fakat bu diğer ülkelerden getirilecek 
bilginlerin, gençlerin eğitilmesiyle hızla 
aşılabilecek bir problemdir. Yeter ki dev-
letler, ağır sanayi yani motorlar üreten 
sanayi dışında gözünü başka bir sanayiye 
dikmiş olmasın.

Makine sanayisine sahip olmayan ül-
keler, ellerindeki sanayi ve sanayileri için 
gerekli olan yedek parça vs. unsurların 
tamamı için makine sanayisine sahip olan 
ülkelere muhtaç ve bağımlıdır. Bu, ülke-
nin güvenliği, bağımsızlığı için büyük bir 
risktir. Bugün İslâm coğrafyasındaki ül-
kelerin sahip olduğu sanayinin büyük bir 
kısmı tüketim ve montaj sanayisini aşa-
madığı için kâfirlerin sanayisine göbekten 
bağlı bir durumda maalesef. Bu da hem 
ekonomik hem siyasi hem de stratejik 
anlamda ümmetin çok büyük kayıplar 
yaşamasına sebep olmaktadır. 

Allah’ın izniyle kurulacak olan İslâm 
Hilâfet Devleti açısından ise sanayileşme 
vacip olan büyük bir iştir. Zira makine 
sanayisinin kurulması Müslümanlar üze-
rindeki şer’î bir vaciptir yani farz olan bir 
husustur. Devletin ve ümmetin kesin ola-
rak herhangi bir seçeneğe sahip olmadan 
mutlaka yapmaları gereken bir farzdır. Bu 
farziyet şundan dolayıdır:

َوَلْن يَْجَعَل اللُّٰه ِلْلكَاِفٖريَن َعلَى اْلُمْؤِمٖنيَن َسٖبيلًا 

“…ve Allah elbette o günde, 
kâfirler için müminler aleyhine bir 
yol (imkân ve delil) verecek değil-
dir.”1

Makine sanayisi bulunmadığında 
Müslümanlar, bu sanayiye sahip olan 
sömürgeci kâfirlere muhtaç olup, ge-
rekli olan yedek parçaları dahi onlardan 
temin etme zorunluluğu Müslümanlara 
zarar verecektir. Ayrıca makine sana-
yine sahip olunmaması savaş sanayi-
nin de durmasına sebep olur. Böylesi 
bir durum Müslümanları topraklarını 
savunmaktan aciz bir duruma geti-
rir ki bu, çok daha büyük bir zarardır.

Yine İslâm’ın zirvesi olan cihadın 
hakkıyla yapılabilmesi ancak güçlü bir 
makine sanayisiyle mümkündür. Hilâfet 
Devleti’nde ağır sanayi, savaş sanayisiy-
le iç içedir. İdeolojik bir din olan İslâm’ın 
yeryüzünün her karışına taşınması, önü-
ne çıkan maddi engelleri kaldırma zorun-
luluğu bu sanayiyi elzem kılmaktadır:

يُن كُلُُّه ِللِّٰهۚ فَِاِن انْتََهْوا  َوقَاِتلُوُهْم َحتّٰى لَ� تَكُوَن ِفْتنٌَة َويَكُوَن الّد۪
فَِانَّ اللَّٰه ِبَما يَْعَملُوَن بَ۪صيٌر

“Fitne kalmayıncaya ve din ta-
mamıyla Allah’ın oluncaya kadar 
onlara karşı savaşın. Eğer vazge-
çerlerse şüphesiz Allah ne yaptık-
larını görmektedir.”2

ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن  وا َلُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ َوَاِعدُّ
كُْم َوٰاَخريَن ِمْن ُدوِنِهْم لَ� تَْعلَُمونَُهْم َاللُّٰه يَْعلَُمُهْم   ِبه َعُدوَّ اللِّٰه َوَعُدوَّ

“Siz de düşmanlara karşı gücü-
nüzün yettiği kadar her türlü kuv-
vet ve cihad için, bağlanıp besle-
nen atlar hazırlayın ki bununla Al-
lah düşmanını, kendi düşmanınızı 
ve bunlardan başka sizin bilmeyip 
de Allah’ın bildiği diğer düşmanla-
rı korkutasınız.”3 Zira [ما لَ� يَِتمُّ اْلَواِجُب اإلَّ� ِبِه 
 Kendisi olmadıkça vacibin“ [فَُهَو َواِجٌب
tamamlanmayacağı husus da va-
ciptir.” kaidesine göre ağır sanayinin ve 
makine sanayinin oluşturulması vaciptir. 

Ağır sanayinin kurulması farz olduğu 
için ister maddi anlamda zarar edelim 
ister ihtiyaç duyduğumuz ürün ve par-
çaları zor veya kolay temin etmiş olalım, 
isterse de birtakım devletlerin engelle-
riyle karşılaşalım bunların hiçbiri Müslü-
manları bu sanayi hamlesini gerçekleş-
tirmekten uzak tutmayacaktır biiznillah. 
Müslümanlar geçmişte İslâm Devleti’nin 
gölgesi altında, bulundukları çağın en ileri 
hamlelerini gerçekleştirdiler.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
döneminde Sahabe’nin mancınığı öğren-
mesi, Abbasiler döneminde Müslüman-
ların icat ve keşiflerdeki hayret verici 
üstünlükleri, Fatih Sultan Muhammed’in, 
İstanbul’un fethi için döktürdüğü devasa 
toplar -ki bu toplar bir çağın kapanıp yeni 
bir çağın açılmasına vesile oldu- Müslü-
manların asırlarca düşmanlarına üstünlü-

ğünü sağlarken insanlığa da güven ve em-
niyet temin ediyordu. Bütün bu başarılar 
çağın ilerisini fikredip icat ve hamleler 
yapmalarındandı.

Bugün, İslâm coğrafyasının her karış 
toprağı, bu ağır sanayi hamlesini gerçek-
leştirecek kaynağa fazlasıyla sahiptir. İs-
lâm, bu hamleyi gerçekleştirirken bugün 
kapitalizmin yaptığı gibi halkların kanını 
emerek değil, insanlığa, Müslümanlara 
huzur getirecek bir liderlikle yapacaktır. 
İslâm coğrafyasının sahip olduğu petrol, 
doğalgaz, kömür, uranyum, toryum ve 
yenilenebilir enerji kaynakları ağır sana-
yi hamlesi için gereken enerjiyi fazlasıyla 
bünyesinde barındırmaktadır. Yine maki-
ne sanayinin hammaddesi için gerekli olan 
demir, çinko, manganez, bakır, kurşun, 
uranyum ve diğer değerli madenlerin ta-
mamı bu coğrafyada fazlasıyla mevcuttur.

 Bütün ulaşım araçları için uygun coğ-
rafi özellikler, stratejik boğaz ve su yolla-
rı, gerekli olan dinamik iş gücünün muaz-
zam oranda olması, makine sanayisi için 
gerekli her nimetin hazır olduğunu biz-
lere göstermektedir. Geriye sadece bu 
hamleyi gerçekleştirecek Hilâfet Devle-
ti’nin vücut bulması kalmıştır. İşte İslâm, 
sanayi hamlesini inkılabi bir şekilde ger-
çekleştirecek, ümmeti kâfirlere muhtaç 
etmekten kurtarıp o kâfirlere hak ettiğini 
verecektir. Böylece İslâm Devleti tekrar-
dan hatta daha güçlü bir şekilde dünya-
nın dört bir tarafına adaleti götürecektir. 
Çünkü ümmet, bunu gerçekleştirecek 
fikre de kaynağa da fazlasıyla sahiptir. 

ٍة ُاْخِرَجْت ِللنَّاِس تَْاُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن  كُْنتُْم َخْيَر ُامَّ
اْلُمْنكَِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللِّٰه َوَلْو ٰاَمَن َاْهُل اْلِكتَاِب َلكَاَن َخْيًرا َلُهْم ِمْنُهُم 

اْلُمْؤِمنُوَن َوَاكْثَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن

“Siz, insanlar için çıkarılmış 
en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği em-
reder, kötülükten men eder ve 
Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli 
de inansalardı elbette kendileri 
için hayırlı olurdu. Onlardan iman 
edenler de var ama pek çoğu fasık 
kimselerdir.”4

 1  Nisa Suresi 141 
 2  Enfal Suresi 39 
 3  Enfal Suresi 60 
 4  Âl-i İmran Suresi 110 
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