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Giriş	
İnsanın	 temel	 hakkı	 hayat	 hakkıdır.	 Hayat	 ise	 rızık	 ile	 devam	 eder.	 Rızık	

iktisat	 ilminin	konusudur.	Bediüzzaman	Said	Nursi’nin	ifadesi	 ile	“Hayatı	veren,	
hayatın	 levazımatını	 da	 o	 veriyor.”	 İnsanın	 vazifesi	 ihtiyaçları	 hak	 sahiplerine	
dengeli	bir	şekilde	dağıtmak	ve	adil	bir	ekonomik	sistem	oluşturmaktır.	

İnsanın	temel	ihtiyaçları,	beslenme,	giyinme	ve	korunmadır.	İsraf	ise	örfün	
dışına	 çıkarak	 yapılan	 harcamalar	 ile	 Allah’ın	 yasakladığı	 haram	 olan	 yerlere	
malı	harcamaktır.		

İnsanın	duyguları	ve	bunlara	bağlı	olan	ihtiyaçları	sınırsızdır;	ancak	mal	ve	
hizmetler	 sınırlıdır.	 Bu	 durumda	 üretim,	 tüketim	 ve	 dağıtım	 (bölüşme)	
faaliyetleri	 dengeli	 olmazsa	 ekonomik	 buhranlar	 meydana	 gelir.	 Bunu	
engellemek	için	“adalet”	anlamında	gelen	“iktisat”	prensiplerine	uymak	gerekir.	

Üretim,	ihtiyaç	olan	maddeleri	üretmek	için	yapılan	faaliyetlerdir.	
Dağıtım,	mal	ve	hizmetleri	ihtiyaç	sahiplerine	ulaştırma	faaliyetidir.	
Tüketim,	ihtiyaç	sahiplerinin	ihtiyaçlarını	giderme	faaliyetidir.	
İktisat,	 ihtiyaç,	 talep	 ve	 arz,	 üretim,	 dağıtım	 ve	 tüketim	 faaliyetlerini	

yönetme	ilmidir.	
İktisat	ilmi	sosyal	bir	ilimdir.	En	çok	etkilendiği	diğer	ilim	dalları	sosyoloji	

ve	psikoloji	 ile	hukuk	 ilmidir.	Psikolojik	ve	sosyolojik	unsurlar	gözardı	edilerek	
fizikî	ihtiyaçlar	üzerine	odaklanan	bir	iktisat	ilmi	çözüm	üretemez.		

İktisat,	 iman	 ve	 ahlaktan,	 ibadet	 ve	 dinden	 bağımsız	 ele	 alındığı	 zaman	
çözüm	 olmaz	 ve	 insan	 saadetine	 hizmet	 etmez.	 Bu	 sebeple	 İslam	 bilginleri	
iktisadı	 “Fıkıh/Hukuk	 ilmi	çerçevesinde	ele	almış	ve	 incelemişlerdir.	Burada	da	
daha	 çok	 zekât	 ve	 sadakalar	 ile	 ilgili	 bölümü	 üzerinde	 durmuşlardır.	 Bir	 diğer	
taratan	da	“Ticaret”	konusu	olarak	ele	alınmış	ve	daha	ziyade	“Faiz”	konuları	da	
bu	 çerçevede	 işlenmiştir.	 Ancak	 ihtiyaçlar,	 üretim,	 dağıtım	 ve	 tüketim	 konusu	
üzerinde	fazla	durmamışlardır.	



“Zamanın	tebeddülü	ile	ahkam	tebeddül	eder.”	(Mecelle-39.)	Bu	çerçevede	
artan	nüfus,	şehirleşme	ve	gelişen	şartlara	göre	günümüzde	ihtiyaçlar	da	üretim	
araçları	da,	tüketim	faaliyetleri	de,	dağıtım	da	tamamen	değişmiştir.	Problemler	
de	 haliyle	 çoğalmıştır.	 İktisat	 ilminin	 de	 buna	 göre	 ele	 alınması	 gerekir.	 bu	
bağlamda	 ihtiyaç,	 üretim,	 tüketim,	 dağıtım,	 yardımlaşma,	 ziraat,	 sanat,	 ticaret,	
faiz	ve	israf	gibi	hususlar	günümüz	şartlarına	göre	yeniden	düzenlenmeli	ve	yeni	
hükümlerle	 insanların	 ihtiyaçlarına	 cevap	 verilerek	 fakirlik	 ve	 yoksulluğa	 çare	
aramalı,	kalkınma	ve	refah	gerçekleştirilmelidir.	

Zamanımızdaki	 cihad	 ve	 ilây-ı	 kelimetullah	 metot	 değiştirmiştir.	 Eski	
zamanda	savaşlar	ve	devletlerin	en	önemli	gelir	kaynakları	olan	ganimet,	haraç	
ve	 buna	 benzer	 gelir	 kaynakları	 artık	 yerini	 sanayi	 ve	 ticarete	 devretmiştir.	
Batılılar	 ilim	 ve	 sanat	 cihetiyle	 terakki	 ederek	 müslümanları	 iktisaden	
çökertmekle	istibdad-ı	manevileri	altına	almaktadırlar.	Bunun	için	Bediüzzaman	
“Bu	 zamanda	 ilây-ı	 kelimetullah	 olan	 Allah’ın	 dinini	 yüceltmenin	 ancak	
maddeten	terakki	etmeye	bağlı	olduğunu”	ifade	etmektedir.	

Biz	bu	 çalışmamızda	 iktisadın	 temel	unsurları	üzerinde	durarak	genel	bir	
“İktisat”	 bilgisi	 kazandırmayı	 amaçladık.	 Gayret	 bizden	 tevfik	 ve	 hidayet	
Allah’tandır.	
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İKTİSAT	VE	DİN	
Din	kültürün	en	belirleyici	faktörüdür.	Zira,	inanç	sistemi	düşünce	yapısını,	

o	 da	 davranış	 ve	 kültürü	 etkilemektedir.	 Batının	 liberalizmini	 ve	 liberal	
ekonomiyi	etkileyen	ve	belirleyen	de	Hıristiyanlık	olmuştur.	Laiklik	dini	hayattan	
dışlayarak	 gerçekte	 kilisenin	 taassubunu	 ve	 batıl	 anlayışını	 dışlayarak	 akla	 ve	
gerçeğe	yaklaşmaya	çalışma	arayışıdır.		

İslam	iktisat	düşüncesi	de	her	şeyden	önce	dine	ve	inanç	sistemine	dayanır.	
Hak	ve	adalet,	helal	ve	haram,	çalışma	ve	yardımlaşma	esasına	istinat	ederek	bu	
alanları	 düzenler.	 Üretim,	 dağıtım	 ve	 bölüşümde	 akıl,	 gözlem	 ve	 tecrübenin	
büyük	önemi	inkar	edilemez.	

Kur’an-ı	 Kerime	 göre	 insanın	 yaratılış	 amacı	 iman	 ve	Allah’a	 itaat	 ederek	
maddeten	 ve	 manen	 insan	 kabiliyetlerini	 geliştirmek,	 adalet	 ve	 hakkaniyet	
ölçülerine	 dayanarak	 dünya	 ve	 ahiret	 saadetini	 kazanmaktır.	 (Zariyat	 Suresi,	
51:56.)	 İbadet,	 imandan	 sonra	 istenen	 “Salih	 amel”dir.	 Salih	 amel	 ise	 geniş	 bir	
kavram	olup	her	nevi	 faydalı	 faaliyetleri	 içine	alır.	 İktisadî	 faaliyetler	de	bunun	
içine	girer	ve	salih	amelin	en	önemli	kısmını	teşkil	eder.	Zira	Allah’a	yaklaşmanın	
ve	 tüm	diğer	 ibadetlerin	makbuliyetinin	 şartı	 “Helal	 kazanç”	 ve	helal	 yemektir.	
Namaz	 ve	 oruç	 gibi	 bedenî	 ibadetler	 ile	 zekat	 ve	 hac	 gibi	 malî	 ibadetlerin	
kabulünün	ön	şartı	kazancın	meşru	ve	helal	olmasıdır.	

Salih	 amel	 içinde	 yalan	 söylememek,	 kimsenin	 hakkını	 üzerine	
geçirmemek,	 sözleşmelere	uymak,	 sözünde	durmak,	emaneti	 ifa	etmek,	hukuka	
uymak,	 yardımlaşmaya	değer	vermek	gibi	birçok	 iktisadî	 faaliyeti	 kapsar.	 Salih	
amelin	sosyal	hayata	bakan	bir	yönü	de	 toplumun	menfaatini	kendi	 çıkarından	
üstün	tutmaktır.		

Yüce	Allah	kainatı	ve	içindeki	nimetlerin	tamamını	insanların	faydalanması	
için	yaratmıştır.	Bu	nimetlerin	tamamından	meşru	şekilde	yararlammak	helaldir.	



(Bakara	Suresi,	2:32;	Mâide	Suresi,	5:20.)	Ancak	dünya	malı	ve	iktisadî	faaliyetler	
“Allah’ı	anmaktan,	namaz	kılmaktan	ve	zekat	vermekten	kişiyi	alıkoymamalıdır.”	
(Nur	Suresi,	24:38.)	

Yüce	 Allah	 yeri	 ve	 gökleri	 ve	 aralarındaki	 hiçbir	 şeyi	 başıboş	 ve	 gereksiz	
yaratmamıştır.	 (Sa’d	 Suresi,	 38:27.)	 İnsanların	 Allah’a	 itaat	 etmelerine	 ibadet	
denir.	 İbadet	 ise	Allah’ın	 rızasını	niyet	 edinen	her	nevi	 faaliyet	 vardır.	Dünyayı	
imar	ve	tamir	etmek,	Allah’ın	verdiği	aklı	ve	kabiliyetleri	geliştirmek	gibi	önemli	
bir	görevi	vardır	ki	bu	insanın	dünyaya	bakan	yönüdür.	Şayet	 insanın	böyle	bir	
misyonu	 olmamış	 olsaydı	 Allah	 inkarcılara	 dünyadan	 bir	 yudum	 su	 içirmezdi.	
Onlar	 her	 ne	 kadar	 Allah’ı	 ve	 ahireti	 inkar	 ederek	 dini	 gereksiz	 görseler	 de	
Allah’ın	verdiği	akıl	ve	kabiliyetlerle	dünyanın	imar	ve	tamirine	yönelik	amacına	
hizmet	etmektedirler.	İktisadi	kalkınma	da	bu	amaçlardan	birisidir.	

Dünya	hayatı	ahireti	kazanmak	için	verilmiştir.	Dünyaya	gelen	herkes	inkar	
da	etse,	kabul	da	etmese	ister	istemez	ölüm	ve	kabir	yoluyla	ahirete	gitmektedir.	
Ancak	iman	edenler,	itaat	ile	ebedi	bir	cenneti	hak	ederken,	inkar	edenler	ebedi	
bir	 cehennem	hayatını	 kazanmış	 olarak	 ahirete	 gitmektedir.	 Bu	 sebeple	 dünya	
insan	kabiliyetlerini	gelişmesi	ve	ahirete	hazırlık	için	bir	okul	ve	imtihan	yeridir.	
İnanmayan	 ve	 nefsani	 arzular	 peşinde	 koşanlar	 için	 ise	 dünya	 bir	 oyun	 ve	
eğlence	yeri	ve	imtihan	vesilesidir.	(Enfal	Suresi,	8:	28;	En’am	Suresi,	6:32.)	

Yüce	Allah	insana	dünyada	iyilik	ve	ahirette	iyilik	vermek	istemektedir	(Âl-i	
İmran,	3:148.)	ki	“dünyada	 iyilik,	ahirette	 iyilik	ver!”	(Bakara,	2:	201.)	diye	dua	
etmemizi	istemektedir.	

İnsanın	 yaratılış	 amaçlarından	 birisi	 de	 Allah’ın	 verdiği	 nimetlerin	
karşılığında	 şükür	 vazifesini	 yapmaktır.	 Kur’ân-ı	 Kerim	 “Allah’ın	 kulları	 için	
hazırladığı	güzellikleri,	temiz	ve	hoş	rızıkları	kim	haram	kılmıştır?”	(A’raf	Suresi,	
7:32.)	 buyurarak	 Allah’ın	 nimetlerinden	 istifadeyi	 yasaklayanları	 tehdit	
etmektedir.	

Nimetler	 şükür	 içindir.	 Nimetin	 değeri	 bilindiği,	 şükredildiği	 ve	 israf	
edilmediği	 sürece	 nimetlerden	 istifade	 etmek	 de	 bir	 nevi	 ibadet	 ve	 Allah’a	
itaattir.	 Yüce	 Allah	 “Yiyin,	 için	 israf	 etmeyin”	 (A’raf	 Suresi,	 7:31.)	 ferman	
etmektedir.	“Allah	mü’minlerin	mallarını	ve	kendilerini	cennet	karşılığında	satın	
almak	 istiyor”	 (Tevbe	 Suresi,	 9:110.)	 ayeti	 de	 Allah	 için	 elde	 edilen	 kazanç	 ve	
Allah	 rızasına	 uygun	 yapılan	 harcamaların	 kişiye	 cenneti	 kazandıracağını	
müjdelemektedir.	

Allah’ın	insana	verdiği	her	şey	emanettir.	Asıl	mal	sahibi	Allah’tır.	Sonunda	
“Varis”	 olan	 da	 Allah’tır	 ve	 her	 iş	 sonunda	 Allah’a	 ulaşır.	 Emaneti	 emanet	
sahibinin	 rızası	 doğrultusunda	 kullanmak	 hem	 şükür,	 hem	 malı	 sahib-i	
hakikisine	satmaktır.	

Dünyadan	 inkarcıların	 istifadesi	 ile	müminlerin	 istifadeleri	 aynıdır;	 ancak	
mümin	 imanı	 ve	 şükrü	 ile,	 Allah’ın	 nimetlerinin	 değerini	 bilmesi	 ile	 ahiretin	
ebedi	 saadetini	 ve	 cennetin	 yüksek	 nimetlerini	 hak	 eder.	 O	 nimetlere	 layık	
olduğunu	 ispat	 eder.	 Kâfir	 ise	 nimetlerin	 değerini	 bilmediği	 ve	 nankörlük	 ile	
Allah’ın	 nimetlerini	 kendi	 ilmine,	 zekasına	 ve	 çalışmasına	 verdiği	 için	 ahirette	
sorguya	çekilir	ve	cezasını	çeker.	

Bunun	 için	 yüce	 Allah	 “Şüphesiz	 inkarcıların	 malları	 ve	 evlatları	 onları	
cehennem	azabından	ve	cezadan	kurtarmaz”	(Âl-i	İmran,	3:10.)	buyurur.	“Bırak	
onları	dünyada	yesinler	içsinler	ve	faydalansınlar.	Emelleri	onları	oyalasın.	Onlar	
gerçeği	yakında	bileceklerdir”	(Hicr	Suresi,	15:3.)	buyurur.	



Müminler	 ise	malları	ve	nimetleri	Allah’ın	malı,	Onun	biz	 insanlara	ikramı	
ve	 ihsanı	 olarak	 bilirler.	 İsraf	 etmeden,	 yerli	 yerinde	 kullanarak	 şükrederler	
bunun	 alameti	 de	 “Sevdiklerini	 Allah	 yolunda	 harcamaları	 ve	 cimrilik	
etmemeleridir.	(Âl-i	İmran,	3:92.)	

Allah	 iman	 ile	 Allah’a	 tevekkül	 edene,	 günahlardan	 çekinerek	 Allah’tan	
korktuğunu	 ispat	 edenleri	 de	 ummadığı	 yerden	 rızıklandırır.	 Kim	 Allah’a	
tevekkül	ederse	Allah	ona	kafidir.	(Talak	Suresi,	65:3.)	Yüce	Allah	iman	edip	salih	
amel	 işleyenlerin	 sonuçta	 dünyaya	 da	 varis	 olacaklarını	 ve	 yeryüzünün	
idarecileri,	halifeleri	olacaklarını	vadetmiştir.	(Nur	Suresi,	24:55.)	

Bütün	bunlarla	beraber	gerçek	zenginlik	gelip	gitmeyen	zenginliktir.	Mal	ve	
mülk	maddi	olduğu	 için	elden	çıkabilir.	Düşmanlar	ve	hasetçiler	ondan	alabilir.	
Ancan	 “gönül	 zenginliği”	 dediğimiz	 “kanaat”	 (Buhari,	 Rikak,	 15;	Müslim,	 Zekat,	
120;	Tirmizi,	Zühd,	40;	İbn-i	Mâce,	Zühd,	9.)	iman,	ilim,	tevazu,	ahlak,	doğruluk,	
fazilet,	rıza,	çalışkanlık	ve	gayret	gibi	manevi	değerler	gerçek	zenginliktir.	Bunlar	
kaybedilen	maddi	serveti	kısa	zamanda	yine	kazandırabilir.		

Din	iktisada	bu	geniş	açılardan	bakar.	
	

	

 
	



ÇALIŞMA	HAYATI	VE	TEŞEBBÜS-Ü	ŞAHSÎ	
	
İnsan	 yeryüzünde	 Allah	 adına	 tasarrufa	 memur	 halife-i	 arz	 olarak	

yaratılmıştır.	 (Bakara	 Suresi,	 2:30.)	 Vazifesi	 gereği	 mahlukata	 hakim	 olma	 ve	
aralarında	hükmetme	 ile	 yetkilidir.	 (Mülk	 Suresi,	 67:15.)	Bu	 sebepe	 yüce	Allah	
insanın	 çalışmasına	 ve	 emeğine	 büyük	 değer	 verir.	 “İnsan	 için	 çalıştığının	
karşılığı	 vardır	 ve	 çalışmasının	 karşılığını	 mutlaka	 görecektir”	 (Necm	 Suresi,	
53:39-40.)	buyurur.	

Çalışmanın	 amacı	 verimli	 olmaktır.	 Verimli	 olmanın	 şartı	 ise	 bilgi	 sahibi	
olmaktan	 geçer.	 Bu	 sebeple	 erkeklerin	 ve	 kadınların	 ilim	 öğrenmeleri	 farz	
kılınmıştır.	 (İbn-i	 Mâce,	 Mukaddime,	 17.)	 Öğrenmek	 ise	 amel	 etmek	 içindir.	
Kişinin	 öğrendiği	 ile	 amel	 etmeke	 yükümlüdür.	 (İbn-i	 Mâce,	 Mukaddime,	 34.)	
Aksi	 insana	 sorumluluk	 getirir.	 Zira,	 Allah	 insanı	 başıboş	 bırakmamıştır,	
(Mü’minun	Suresi,	23:115.)	yaptıklarından	hesaba	çekecektir.	

Bilginin	 amacı,	 amel	 etmek,	 yani	 uygulamaktır.	 İlim	 amel	 etmek	 için	
öğrenilir.	 Dolayısıyla	 ilmi	 ile	 amel	 etmeyen	 ilim	 sahibi	 sayılmaz.	Doğru	 şekilde	
amel	 edip	 sonuç	 alamayan	 da	 bilgi	 sahibi	 kabul	 edilmez.	 (Darimi,	Mukaddime,	
29.)	 İnsandan	 istenen	 iman	ve	 ilimden	sonra	salih	ameldir.	 (Asr	Suresi,	103:3.)	
Amel-i	salih	ise	bir	bakıma	“sa’y-i	insanî”dir.	İnsana	ise	çalışması	ve	amel	etmesi	
karşılığında	 mükafat	 ve	 ceza	 verilir.	 (Necm	 Suresi,	 53:39-40;	 Enbiya	 Suresi,	
21:94.)	 Yoksa	 insan	 hangi	 ölçülerle	 ve	 neye	 göre	 mükafatı	 ve	 cezayı	 hak	
edecektir?	 Allah	 insanın	 sa’yine	 ve	 ameline	 ve	 niyetine	 göre	 onu	 dünya	 ve	
ahirette	mükafatlandıracak,	ahirette	de	mükafat	ve	cezalandıracaktır.	Bu	sebeple	
insanın	çalışmasının	hem	dünyevi,	hem	uhrevi	sonuçları	vardır.	

Dünyaya	 ait	 çalışmalar	 da	 Allah’ın	 emri	 ve	 yasaklarına	 uyma	 derecesine	
göre,	hayırlı	bir	niyetle	 ibadet	sayılır.	Çalışmanın	dünyevi	sonuçları	olan	başarı	
ve	zenginlik	yanında	uhrevi	mükafatı	da	vardır.	

Çalışma	 ve	 emek	 karşılığında	 “Üretim”	 ortaya	 çıkar.	 Üretim	 de	maddi	 ve	
manevi	olarak	 ikiye	ayrılır.	Gerek	dünyevi,	 gerekse	uyrevi	 sa’yin	 sonucunda	da	
insan	 kabiliyet	 ve	 zekasına	 göre	 gerek	 iktisaden,	 gerekse	 Allah’a	 yakınlık	
bakımından	 farklı	derecededirler.	Derecelendirme	yine	 sa’y	ve	gayretin	 sonucu	
olarak	ortaya	çıkan	fiilî	bir	durumdur.	Ceza	da	mükafat	da	çalışmanın	semeresi	
ve	meyvesidir.	 Sa’y	 ve	 gayret	 insan	 insan	 fiili	 olduğu	 için	mertebeler	 de	 insan	
fiilinin	 sonunda	 olmuş	 olur.	 Sonuçta	 herkes	 “Bu	 benim	 amelimin	 mükafat	 ve	
cezasıdır”	 diye	 haline	 razı	 olur;	 adalet	 de	 bu	 şekilde	 tecelli	 eder.	 Aksi	 taktirde	
adaletsizlik	olur	ve	kişinin	de	itiraz	hakkı	doğar.	(Nahl	Suresi,	16:71.)	

Akıl,	 iş	 bölümü,	 kabiliyetlerin,	 imkanların,	 kaynakların	 israf	 edilmeden	
verimli	 kullanımı	 ve	 israfın	 önlenmesini	 sağlayacak	 olan	 en	 önemli	 unsurdur.	
Sosyal	 hayatta	 insanların	 imtiyaz	 kazanmaları,	 servet	 ve	mevki	 sahibi	 olmaları	
akla,	 bilgiye	 ve	 çalışmaya,	 maddi-manevi	 kaynakların	 verimli	 ve	 akıllıca	
kullanılmasına	 bağlıdır.	 Yüce	 Allah	 bütün	 bu	 hususları	 “Biz	 insanları	
derecelendirdik	 ki	 birbirlerine	 muhtaç	 olsunlar	 ve	 iş	 bölümü	 yaparak	
birbirlerine	yardım	etsinler”	(Zuhruf	Suresi,	43:32.)	buyurmaktadır.	

Herkes	 hükmetmek,	 zengin	 olmak	 ve	 yüksek	 makamlara	 çıkmak	 ister.	
Ancak	 bu	 kişinin	 gayretine	 ve	 çalışmasına	 bağlıdır.	 Böyle	 olmazsa	 haksızlık	 ve	
zulüm	 olur.	 Yüce	 Allah	 rızkı	 çalışma	 prensibine	 bağlamıştır.	 Bu	 sebeple	
“Sınavlar”	 yapılmaktadır.	 İnsanların	 sınav	 yapmalarının	 ve	 buna	 göre	 ücret	 ve	
makam	vermelerinin	sebebi	de	budur.	Derecelendirme	sınav	ile	olur.	Yüce	Allah	
Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Sizi	 yeryüzünde	 halife	 yapan,	 size	 verdiği	maddi	 ve	manevi	



kaynaklarla	sizi	imtihan	eden	ve	derecelendiren	Allah’tır”	(En’am	Suresi,	6:165.)	
buyurur.	

Üretimin	 temel	 faktörü	 olan	 emek	 ve	 amel	 iktisadi	 faaliyetin	 en	 önemli	
unsurudur.	 Bediüzzaman	 “Sa’y	 asıl	 ve	 esastır”	 (Sözler,	 2005,	 s.	 1214.)	 derken	
“İnsan	 için	 çalışmasının	 karşılığı	 vardır”	 (Necm	 Suresi,	 53:	 39.)	 ayetine	 ve	
çalışmanın	 önemine	 dikkatimizi	 çeker.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “En	 hayırlı	 helal	
kazanç	kişinin	elinin	emeği,	alın	teri	ve	göz	nuru	olan	kazançtır”	(Buhari,	Buyû,	
15.)	buyurarak	bizi	çalışmaya	teşvik	etmiştir.	

Üretim	ve	emek	için	teşebbüs	şarttır.	Üretim	için	yapılan	iş,	ister	fizikî,	ister	
zihnî	 olsun,	 isterse	 kamu	 hizmeti	 veya	 hizmet	 sekötürüne	 ait	 olsun	 “Emek”	
kavramı	 içerisinde	yer	alır.	 İş	helal	 kazanç	 için	olduğu	 taktirde	Allah’ın	emrine	
uygun	 olursa	 ve	 niyeti	 de	 Allah	 rızası	 olsa	 Allah	 yolunda	 cihad	 etmek,	 nafile	
namaz	kılmak,	oruç	tutmak	ve	ibadet	etmek	gibidir.	(Buhari,	Nafakat,	1.)	

Çalışmak	 ve	 üretmek,	 üretime	 katkı	 sağlamadan	 istemekten	 ve	
dilenmekten	çok	daha	hayırlıdır.	(Buhari,	Büyû,	15.)	dilencilik	insan	şahsiyetine	
ve	 onuruna	 asla	 yakışmaz.	 İzzet-i	 nefis	 sahibi	 sıhhati	 yerinde	 olduğu	 sürece	
başkasından	 asla	 hak	 etmediği	 bir	 şeyi	 isteyerek	 yüz	 suyu	 dökmez.	 Kişinin	
başkasına	 muhtaç	 olmadan	 ailesini	 geçindirmek	 üzere	 helal	 kazanç	 peşinde	
koşması	 ve	 çalışması	 farzdır.	 Şayet	 bu	 çalışma	 sosyal	 ihtiyaçlardan	 birini	
giderme	amacına	yönelik	olursa	bu	durumda	ayrıca	farz-ı	kifaye	olan	bir	ibadet	
de	 olmaktadır.	 Doktorluk,	 öğretmenlik	 ve	 sanatkarlık	 bunların	 başında	 gelir.	
Devletin	 bu	 gibi	 görevleri	 yapmak	 üzere	 eğitim	 vermesi,	 sonra	 layık	 olanları	
liyakat	esasına	göre	görevlendirmesi	en	önemli	vazifelerinden	birisidir.	(Halebî,	
s.	168;	Ebu	Zehra,	98.)	

İnsanların	 temel	 ihtiyaçlarını	 giderecek	 olan	 meşru	 ve	 helal	 kazanç	
vasıtaları	üçtür.	Bunlar	da	 “Ziraat,	Ticaret	ve	Sanattır.”	Memuriyet	 ise	bu	 temel	
ihtiyaçların	giderilmesinde	vatandaşlara	yardımcı	olmak	üzere	 ihdas	edilmiştir.	
Hizmet	amacını	gerçekleştirmek	şartı	ile	kazanımları	helal	dairesine	girer.		

Ziraat	insanın	yeme	ve	içme	ihtiyacını	giderir.	Sanat,	ziraate	yardım	etmek,	
giyinme	 ve	 barınma	 gibi	 insanların	 ihtiyaçlarına	 cevap	 vermek	 için	 gereklidir.	
Amacı	 hayatı	 kolaylaştırmak	 ve	 üretimi	 artırmak,	 zamanı	 daha	 verimli	
kullanmayı	 sağlamaktır.	 Ticaret	 bir	 mübadele	 ve	 dağıtım	 aracıdır.	 Ülke	 için	
gerekli	olan	gelir	kaynakları	ve	zenginlik	vasıtaları	da	bu	mesleklerdir.	

İhtiyaçtan	fazla	üretim	zenginliktir.	Bununla	beraber	üretim	ve	kazanç	hırsı	
ile	sorumsuzca	tüketim	ve	tüketimi	teşvik	olan	“İsraf”	dinen	yasaklanmıştır.	Hırs	
yerine	kanaat,	israf	yerine	tutumluluk,	iktisadın	ve	kalkınmanın	temel	faktörünü	
oluşturur.	Kanaat	 ise	çalışmaya	değil,	 sonucadır.	Çalışmaya	kanaat	 tembelliktir.	
Amacına	 uygun,	 tembelliğe	 sebep	 olmayan	 kanaat	 teşebbüsü,	 verimliliği	
sağlamakla	 beraber	 kişinin	 iç	 huzurunu	 da	 temin	 eder.	 Bu	 ise	 insanın	 mutlu	
olmasını	 netice	 verir.	 Hırs	 ve	 israf	 ferdin	 huzurunu	 kaçırdığı	 gibi	 haksızlığa,	
tecavüze,	 toplumdaki	 huzur	 ve	 barışın	 ortadan	 kalkmasına	 sebep	 olur.	
Çalışmadan	 başkasının	 emeğini	 sömürerek	 haksız	 kazanç	 sağlayan	 “Faiz”	 bu	
sebeple	yasaklanmıştır.		

Servet	 ve	 sermaye	 sahiplerinin	 üretime	 yatırım	 yapmaları,	 iş	 sahaları	
açarak	 istihdam	 oluşturmaları,	 çalışana	 emeğin	 karşılığını	 vererek	 onlara	 da	
kazandırma	yerine	müteşebbise	borç	vererek	bundan	gelir	elde	etmeleri,	ödünç	
alanları	 ödünç	 verenlere	 bağımlı	 hale	 getirmeyi	 netice	 veren	 reel	 faiz	 ve	
spekülasyonla	 kazanç	 elde	 etmeleri	 dinen	 yasaktır.	 Burada	 para	 sahiplerinin	
hiçbir	riske	girmeden	emekçi	ve	müteşebbislerin	kazançlarına	ortak	olmaları	ve	



onların	 emeklerini	 sömürmeleri	 söz	 konusudur.	 Bu	 durum	 ise	 çalışanlara	 çok	
büyük	 haksızlıktır.	 Burada	 para	 sahiplerinin	 emeksiz	 kazanç	 elde	 etmeleri	 söz	
konusudur.	Bu	ise	ticarî	bir	faaliyet	sayılmaz.	Zira	ticarette	risk	faktörü	yanında	
emek	ve	mübadele	 karşılığı	 kâra	 çalışma	vardır.	 Faizde	 ise	para	 verenin	hiçbir	
riski	 emeği	ve	 teşebbüsü	olmamakla	beraber	kazancı	 vardır.	Borç	alan	da	kâra	
çalışmak	 yerine	 borca	 çalışmış	 olmakta	 ve	 çalışması	 para	 sahibi	 hesabına	
olmaktadır.	 Bu	 ise	 modern	 kölelik	 demektir.	 Birincisinde	 teşebbüs	 ve	 emekle	
kazanç	varken,	ikincisinde	tembellikle	beraber	risksiz	kazanç	vardır.	

Emek,	 risk,	 hizmet,	 çalışma,	 karşılıksız	 yardımlaşma,	 borç	 verme,	
merhamet	 ve	 şefkat	 duygularını	 öldürmeyi	 netice	 veren	 faiz	 bu	 sebeple	
yasaklanmış	 ve	 faiz	 kazancı	 kazançların	 en	 haksızı	 ve	 en	 kötüsü	 olarak	 kabul	
edilmiştir.	

	
MÜLKİYET	ANLAYIŞI	
Mülkiyet	 iktisadın	 en	 önemli	 kavramlarından	 birisidir.	 Mülk	 edinmek	 ve	

servet	sahibi	olmak	insanın	temel	haklarından	birisidir.	 “Mülk	sahibi	mülkünde	
dilediği	gibi	tasarruf	eder”	temel	kuraldır.	

Mülkiyet	 kutsal	 ve	 dokunulmaz	 temel	 haktır.	 İslamda	 mülkkiyet	 insanın	
bencilliğinden	 ve	madde	 tutkunluğundan	 dolayı	 değil,	 sosyal	 görevleri	 olan	 ve	
insana	 belli	 sorumluluklar	 yükleyen	 temel	 bir	 haktır.	 Bu	 sebeple	 mülkiyetin	
edinilmesinde	en	temel	hak	“miras	hakkı”dır.	Mirasta	milkiyet	el	değiştirir	ve	bu	
yeni	mülk	sahibine	ferdî	ve	toplumsal	belli	sorumluluklar	yükler.	

Gerçekte	mülk	Allah’ındır.	Her	 şeyin	 yaratıcısı	 ve	 sahibi	Allah	olduğu	 için	
mülk	umumen	onundur.	 (Maide,	5:17.)	Allah	bu	mülkten	 insanın	 ihtiyacı	kadar	
olanını	ve	daha	 fazlasını	dilediğine	verir.	 (Bakara,	2:	247.)	 İnsanın	 izafî	ve	sunî	
olan	 malikiyeti	 hem	 kendi	 ihtiyacını	 karşılamak	 hem	 de	 diğer	 insanların	
ihtiyaçlarını	 gidermek	 için	 emâneten	 uhdesine	 verilmiştir.	 Bununla	 insanın	
kabiliyetlerinin	 gelişmesi	 ve	 uhdesine	 verilen	 diğer	 aile	 efradının	 sorumlu	
olduğu	yakınlarının	 ve	 toplumun	 ihtiyaçlarının	karşılanması	 istenmiştir.	Bu	bir	
imtihandır.	(Enfal	Suresi,	8:28.)	

İnsan	 malı	 ve	 serveti	 yerli	 yerinde	 harcar,	 insanların	 hakkını	 insanlara	
verir,	kendi	hakkı	olanı	da	alır	ve	ihtiraslarına	esir	olmaz,	meşru	yoldan	kazanıp	
meşru	 yola	 harcarsa,	 israftan	 ve	 tebzirden,	 cimrilik	 ve	 pintilikten	 sakınırsa	
emaneti	korumuş	ve	Allah’ın	rızasını	ve	ebedi	mükafatı	kazanmış	olur.	Şayet	mal	
sahibinin	 isteği	 ve	 rızası	 dışında	 nefsin	 ihtirasları	 doğrultusunda	 bozar,	 israf	
ederse	cezayı	hak	eder.	Bu	da	insanın	imtihanıdır.	Sonra	o	mal	yine	miras	olarak	
başkalarına	intikal	eder.	böylece	servetler	ellerde	dolaşır	durur.	

Mülk	emanet	olduğu	için	bunun	korunması	da	bir	haktır.	Bu	sebeple	meşru	
servertin	 ve	 alın	 korunması	 ve	 hakların	 müdafaası	 için	 ölüdürülen	 şehit,	
mütecaviz,	 haksız	 ve	 tecavüz	 eden	 öldürülürse	 cezası	 meşru	 müdafaa	 olarak	
değerlendirilir.	(Buhari,	Mezalim,	33.)	

Yüce	Allah	malların	tedavülünü	ve	toplumda	elden	ele	dolaşmasının	meşru	
olduğunu	Kur’ân-ı	Kerimde	haber	vermiştir.	Ancak	bu	tedavülün	topluma	faydalı	
olacak	 ve	 haksızlığa	 sebep	 olmayacak	 şekilde	 dolaşımına	 müsaade	 etmiştir.	
Karşılıklı	 rızadan	 doğan	 ticari	 münasebetler	 dışında	 malı	 haksız	 kazanç,	 gasb,	
hırsızlık,	 aldatma,	 rüşvet	 ve	 faiz	 gibi	 batıl	 sebeplerle	 yenmesini	 yasaklamıştır.	
(Nisa	Suresi,	4:29.)	

Malın	ve	mülkün	belli	ellerde	toplanması,	yalnız	zenginler	arasında	dolaşan	
bir	 meta	 haline	 gelmemesini	 istediği	 için	 (Haşr	 Suresi,	 59:7.)	 faizi	 yasaklamış,	



mirası	 ve	 zekatı	 emretmiştir.	 Kur’ân-ı	 Kerim	 mala	 “devlet”	 adını	 vermektedir.	
Kur’ân-ı	 Kerim	 mülkiyetin	 yani,	 Allah’ın	 en	 değerli	 nimetlerinden	 olan	 malın	
olabildiğince	 bütün	 insanlar	 arasında	 yaygınlaştırılmasını	 istemiştir.	 Mülkün	
kazanılmasında	 emeğe	 değer	 verilmesini	 ve	 hakkın	 korunması	 yanında	 malın	
tembelden	çalışana	akmasını	istenmiştir.	Yine	bu	sebeple	servetin	edinilmesinde	
ve	 nimetlerden	 istifade	 edilmesi	 noktasında	 tüm	 insanların	 ihtiyacı	 olan	 temel	
maddeler	“ortak”	kabul	edilmiştir.	Bunlar	 ise	 “su,	 tabii	bitkiler	ve	ateştir.”	 (Ebu	
Davud,	 İcare,	 3477.)	 Bu	 temel	 kaynaklar	 servetin	 kazanılmasında	 ortak	
maddelerdir.	Bu	sebeple	kısıtlanamaz	ve	hiç	kimse	bunlardan	mahrum	edilemez.	

Zenginlik	 kaynakları	 Allah’ın	 yarattığı	 ve	 insanların	 istifadesine	 sunduğu,	
toprak,	 sular,	 güneş,	 yeraltı	 ve	 yerüstü	madenler,	 ormanlar	 ve	mevsim	 şartları	
gibi	 herkesin	 istifade	 edebileceği	 hususlardır.	 Bunları	 güzel	 şekilde	 işlemek	 ve	
akıllıca	kullanmakla	servetler	elde	edilmekte	ve	mülk	sahibi	olunmaktadır.	

Özel	 mülkiyetin	 fazla	 yaygın	 olmadığı	 ve	 savaşlar	 sonucu	 devlete	 ait	
mülkiyetin	 el	 değiştirdiği	 dönemlerde	 toprak	 devlete	 ait	 olup	 tasarruf	 hakkı	
fertlere	 verilebiliyordu.	 Ancak	 günümüzde	 savaşların	 azalması	 ve	 savaşların	
mülkiyet	 hakkını	 ortadan	 kaldırcak	 nitelikte	 olmaması	 ve	 kanun	 hakimiyetini	
olması,	 özel	mülkiyetin	 de	devlet	 ve	 kanun	 güvencesinde	 korunuyor	 olması	 ile	
mülkiyet	 özele	 geçmiş	 ve	 devletin	 tasarruf	 hakkı	 ortadan	 kalkmıştır.	 Günümüz	
şartları	devletin	mülkiyeti	edinmek,	korumak	ve	muhafaza	etmek	yerine	müliketi	
özele	 dağıtarak	 vergilendirmek	 suretiyle	 daha	 fazla	 gelir	 elde	 etmekte	
olduğundan	mülkiyeti	elinde	tutmasının	bir	anlamı	da	kalmamıştır.	

Günümüzde	 devlet	 özel	 mülkiyetin	 korunması	 için	 yasalar	 yapmaya	
başlamıştır.	 Doğrusu	 da	 budur.	 Zira	 devletin	 görevi	 bireyin	 hukukunu	
korumaktır.	Devlet	kurumlar	ve	yasalar	bütünüdür	ve	 tüzel	kişiliktir.	Amacı	da	
vatandaşlarını	ve	özellikle	bireyi	korumaktır.	Nerede	haksızlığa	uğramış	ve	hakkı	
elinden	 alınmış	 bir	 birey	 varsa	 orada	 bir	 devlet	 olmalıdır.	 Bu	 sebeple	 devletin	
kamu	 binaları	 dışında	 mülkiyeti	 olmamalıdır.	 Mülkiyet	 hakkı	 bireye	 ve	 ferde	
aittir.	Devlet	mülkiyeti	ve	vatandaşı	koruma	ve	kollama	karşılığında	vergi	alır	ve	
bu	vergiyi	de	yine	toplumun	yararına	kullanır.	
	

 
	



İKİNCİ	BÖLÜM	
TOPLUM	VE	İKTİSAT	

	
TOPLUM	İÇİNDE	BİREYİN	KONUMU	
İnsan	 ihtiyaçlarını	giderebilmek	 için	 toplum	 içinde	yaşamak	zorunda	olan	

medeni	bir	 varlıktır.	Toplum	 içinde	bireyin	hürriyeti	 ve	hakları	 vardır.	Toplum	
da	 organizasyonlar	 da	 insan	 için	 vardır.	 İslamda	 ferdin	 hukuku	 kutsaldır.	 Bu	
sebeple	ferd	toplum	için	feda	edilemez.		

Yüce	Allah’ın	yeryüzünde	muhatabı	 insandır.	Tüm	eşya	 insanın	 ihtiyaçları	
için	 yaratılığı	 gibi	 toplum	 da	 insan	 ihtiyaçlarının	 giderilmesi	 için	 gereklidir.	
İnsanın	 fıtraten	 medeni	 olması	 ve	 ebnây-ı	 cinsini	 mülahaza	 etmesi	 toplumu	
meydana	 getirmiştir.	 Ancak	 toplum	 içinde	 bireyin	 hakkı,	 şahsiyeti	 ve	 varlığı	
korunmalıdır.	İslamda	“Kul	Hakkı”	hakların	en	değerlisi	ve	en	büyüğüdür.	Bir	fert	
rızası	 olmadan	 tüm	 toplumun	 selameti	 için	 dahi	 feda	 edilemez.	 Yüce	 Allah	
Kur’ân-ı	Kerimde	“Bir	insanı	öldürmek	tüm	insanlığı	öldürmek	gibidir,	bir	insanı	
ihya	etmek	de	tüm	insanları	ihya	etmek	gibidir”	(Maide	Suresi,	5:32.)	buyurur.	

Toplum	içinde	bireyciliğin	üç	temel	unsuru	vardır:	Bunlar	“Sorumluluk,	iyi	
niyet	 ve	 samimiyettir.”	 Sorumluluğun	 insan	 vicdanında	 müessir	 olması	 “Ey	
insanlar!	 Rabbinizden	 korkun.	 Ne	 babasının	 çocuğuna,	 ne	 çocuğun	 babasına	
hiçbir	 şeyle	 fayda	 veremeyeceği	 günden	 korkun!”	 (Lokman,	 31:33.)	 ayeti	 ile	
ahiret	 hayatıdır.	 “Kişi	 kıyamette	 nimetlerden	 sorguya	 çekilecektir.”	 (Tekâsür,	
102:8.)	

Peygamberimiz	(asm)	“Ameller	niyetlere	göredir”	(Buhari,	Bed’ul-Vahy,	1.)	
Din	 samimiyettir	 ve	 nasihattir.	 Allah’a	 elçisine,	 müminlere,	 idarecilere	 ve	
topluma	nasihat	ve	samimi	iyiilik	yapmaktır.”	(Ebu	Davud,	Edeb,	4944.)	

Haklar	 ikiye	 ayrılır.	 Birincisi	 hukuk-u	 ibad,	 yani	 kul	 hakları.	 İkincisi	 ise	
hukukullah,	yani	âmme	hakkı	denen	“kamu	hukuku”dur.	“Zarar-ı	âm	için	zarar-ı	
has	ihtiyar	olunur”	(Mecelle-26)	ancak	ferdin	rızası	şarttır.	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Bütün	 kulların	 kardeş	 olduğuna	 şahitlik	 ederim”	
(Ebu	Davud,	Salat,	1508.)	hadisi	ile	insanların	hür	ve	eşit	yaratıldığını	ifade	eder.	
İnsanlar	kabiliyet	ve	çalışmada	eşit	olmasa	da	hukukta	eşittir.	Hukuk	karşısında	
şah	ve	geda	birdir,	imtiyaz	yoktur.	Fazilette	ise	merdiven	basamakları	gibi	derece	
derece	iken	hukukta	tarak	dişleri	gibi	eşittirler.	Üstünlüğün	fazilet	yönünü	“İlim	
ve	 takva”	 oluşturur.	 (Hucurat	 Suresi,	 49:13;	 Zümer,	 9:39.)	 Bu	 sebeple	 İslam	
dünyasında	aristokratik	sınıf	ve	kast	sistemi	yoktur.	

“Mü’minler	 kardeştir.”	 (Hucurat	 Suresi,	 49:10.)	 “Mü’minler	 birbirlerini	
sevmede	 ve	 merhamet	 etmekte	 bir	 vücut	 gibidir.	 Onun	 her	 hangi	 bir	 uzvu	
rahatsızlandığı	zaman	diğer	uzuvları	da	rahatsız	olur.”	(Buhari,	Edeb,	27.)	“Bütün	
insanlar	Allah’ın	iyalidir.	Allah’ın	kulları	ve	ailesidir.	Allah’ın	en	sevdiği	kimseler	
ailenin	 hizmetine	 kendileri	 verenler,	 insanlara	 hizmet	 edenlerdir.”	 (Aclunî,	
1:380.)	

Hürriyet,	merhamet,	adalet,	hürmet	ve	hizmet	gibi	ahlâkî	prensipler	hukuki	
prensiplere	 hakimdir.	 Bu	 prensipler	 üzerine	 oturan	 sosyal	 ve	 iktisadi	 hayat	
sınıflaşmayı	değil,	sosyal	birliği	ve	beraberliği	netice	verir.		

İslamda	 toplumun	 temelini	 aile	 oluşturur.	 Ailenin	 reisi	 ise	 erkektir.	 (Nisa	
Suresi,	 4:34.)	 İstisnalar	 dışında	 genel	 kural	 budur.	 Kadının	 çalışması	
yasaklanmamıştır;	 ancak	 kadın	 ailenin	 geçiminden	 ve	 nafakasından	 sorumlu	
değildir.	 Kadının	 iş	 hayatına	 aktif	 katılımı	 aileyi	 zayıflatmış	 ve	 çocuk	 eğitimini	
zora	sokmuştur.	



SOSYAL	DAYANIŞMA	(YARDIMLAŞMA)	
Kapitalizmin	 rekabetçi	 anlayışına	 mukabil	 İslam’ın	 yardımlaşma	 prensibi	

“hayırda	yarışmayı”	netice	vermesi	gerekir.	(Maide	Suresi,	5:2.)	Yardımlaşma	iyi	
ve	 hayır	 olan	 hususlardadır.	 Zulümde	 ve	 şerde	 yardımlaşma	 yasaklanmıştır.	
Yardımlaşmaya	ise	en	yakınından	başlanması	esastır.	(Şura	Suresi,	26:214.)	

Yardımlaşmanın	 en	 önemlisi	 ve	 iyiliğin	 en	 mükemmeli	 eğitimdir.	 Eğitim	
ferdin	yararlı	hale	gelmesi,	kabiliyetlerinin	gelişmesi	ve	verimli	hale	gelmesinin	
ön	şartıdır.	Bu	sebeple	“İnsanın	kendisini	düzeltmesi	ve	ferdin	ıslahı	her	şeyden	
daha	 önemlidir.”	 (Maide	 Suresi,	 5:105.)	 Kişi	 kendisini	 düzeltirse	 toplumda	
düzelme	 eğilimine	 girer.	 İnsan	 doğru	 yolda	 giderse	 yanlış	 yolda	 gidenlerin	
yanlışları	ona	zarar	veremez.	

Yüce	 Allah	 toplumda	 yaşayan	 insanlara	 “Adaleti,	 iyilik	 ve	 ihsanda	
bulunmayı	 ve	 yakınlarına	 bakmayı	 emreder,	 çirkin	 işlerden,	 zulüm	 ve	 haksız	
davranışları	yasaklar.”	(Nahl	Suresi,	16:90.)	“Yakına,	miskine	ve	yolcuya	hakkını	
ver!”	 (Rum	 Suresi,	 30:38.)	 ferman	 eder.	 böylece	 kişide	 bencillik	 ve	 menfaat	
duygusu	 yerine	 akraba	 ve	 yakınlara,	 topluma	 faydalı	 insan	 modelini	 ortaya	
çıkmasını	 ister.	 Ekonomik	 insan	 yerine	 faydalı	 ve	 üretken	 insan	 modelini	
geliştirmeyi	 hedefler.	 “İnsanların	 hayırlısı	 insanlara	 faydalı	 olandır”	 (Aclunî,	
Keşfu’l-Hafa,	 1:347.)	 der.	 “Kendileri	 ihtiyaç	 sahibi	 olsalar	 da	 başkalarını	
kendilerine	 tercih	 etmeyi	 istemiş”	 ve	 böyle	 insanlar	 övülmüştür.	 (Haşr	 Suresi,	
59:9.)	

Kur’ân-ı	Kerimde	73	ayette	geçen	 “İnfak”	 tabiri,	 insanların	 faydasına	olan	
her	 nevi	 harcamayı	 kapsamaktadır.	 Her	 şeyden	 önce	 infak	 ve	 yardımın	 ilk	
muhatabı	anne-baba	ve	çocuklardır.	(Bakara	Suresi,	2:	215.)	Sonra	diğer	akraba	
ve	 yetimler,	 miskinler,	 yolcular	 borçlular	 ile	 hürriyetlerini	 kaybetmiş	 köleler	
gelir.	 Allah	 yolunda	 çalışarak	 topluma	 hizmet	 edenler	 de	 bu	 sınıfa	 dahil	
edilmiştir.	(Bakara	Suresi,	2:177;	Nisa	Suresi,	4:36;	Tevbe	Suresi,	9:	18,	71.)	

Peygamberimiz	(asm)	“Bir	babanın	kendi	çocuklarını	ve	varislerini	zengin	
bırakması	 muhtaç	 bırakmasından	 hayırlıdır”	 (Buhari,	 Vesaya,	 2.)	 buyurarak	
miras	 malının	 sadaka	 olarak	 verilmesine	 karşı	 çıkmış	 ve	 “Kişinin	 ailesine	
harcadığı	 para	 mükafatı	 en	 çok	 verilecek	 sadaka”	 (Müslim,	 Zekat,	 39.)	 olarak	
değerlendirmiştir.	

Dinimiz	 cimrilik	 yaparak	 malı	 harcamadan	 insanların	 istifadesine	 engel	
olmayı	 yasaklamış	 ve	 böylelerine	 büyük	 tehditler	 yapmıştır.	 “Cimrilik	 ile	 iman	
bir	 arada	 bulunmaz”	 (Tirmizi,	 Birr,	 41;	 Buhari,	 Edebü’l	 Müfred,	 282.)	 hadisi	
bunlardan	sadece	biridir.	Yüce	Allah	 “Altını	ve	gümüşü	biriktirip	Allah	yolunda	
harcamayanlara	acılı	bir	azabı	müjdeleyin!”	(Tevbe	Suresi,	9:34.)	buyurarak	açık	
bir	şekilde	tehdit	etmiştir.	Böylece	insanların	refah	ve	mutluluğu	için	harcanacak	
olan	 malı	 biriktirerek	 engel	 olanların	 ne	 derece	 topluma	 zarar	 verdiği	 ifade	
edilmiştir.	

“Allah	yolunda	harcama”	ifadesi	yalnız	“dini	amaca	yönelik”	harcama	olarak	
görmemek	gerektir.	Helal	kazanç	peşinde	koşarak,	emeği	 ile	elde	edilen	kazanç	
aile	 fertlerinden	başlayarak	 insanlığın	 faydasına	ve	hizmetine	sunulması	olarak	
geniş	 manada	 ele	 almak	 daha	 doğru	 olacaktır	 ki	 dinimizin	 tavsiyeleri	 hep	 bu	
yöndedir.		

Kazanç	 stok	 için	 değil,	 insanlığın	 terakki	 ve	 tekamülü	 içindir.	 Ancak	 bu	
harcama	 ne	 cimrice	 ve	 ne	 de	 israfa	 yönelik	 olmamalıdır.	 (İsra	 Suresi,	 17:29;	
Furkan	 Suresi,	 25:67.)	 “Müsrifler	 Allah’ın	 nimetlerine	 nankörlük	 edenlerdir.”	



(İsra	 Suresi,	 17:	 26-27.)	Malların	boş	 yere	 telef	 edilmesi	 hoş	 karşılanmamış	 ve	
yasaklanmıştır.	(Buhari,	Edeb,	2.)	

Yardımlaşmanın	 bir	 başka	 şekli	 de	 komşu	 hakkına	 riayet	 etmek	
şeklindedir.	Komşuluk	ve	yakınlık	yalnız	ev	komşuluğu	olmayıp,	dükkan,	tarla	ve	
bahçe	 gibi	 gayr-i	 menkul	 komşulukları	 da	 kapsamaktadır.	 Bu	 sebeple	 gayr-i	
menkul	alım	satımında	“şüf’a	hakkı”	denen	bir	hak	vardır	ki	alım	satımda	komşu	
daha	çok	hak	sahibidir	ve	 ilk	teklif	komşuya	yapılır,	komşu	alacak	durumda	ise	
başkalarına	 satılmaz.	 (Buhari,	 Büyu,	 73.)	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Cebrail	 (as)	
bana	 komşu	 hakkını	 o	 derece	 önemle	 tavsiye	 etti	 ki	 nerede	 ise	 komşuyu	
komşuya	 mirasçı	 olacak	 zannettim”	 (Buhari,	 Edeb,	 28.)	 buyurarak	 bu	 hakkın	
Allah’ın	emri	ve	tavsiyesi	olduğunu	haber	vermiştir.	

Peygamberimiz	(asm)	“Komşusu	aç	iken	tok	yatan	bizden	değildir”	(Buharî,	
Edebu'l-Müfred,	H.	No:	112;	Mişkat,	3:	1391;	İbn	Ebi	Şeybe,	Kitabu'l-iman,	s.33.)	
buyurarak	komşuluk	hukukunun	ne	derece	önemli	olduğunu	ifade	etmiştir.		

Sadaka,	 yardım	 çeşitlerinin	 tümüne	 verilen	 ortak	 bir	 isimdir.	 Zekat	 ise	
maldan	verilecek	sadakanın	farz	olan	40/1’ini	ifade	etmektedir.	En	üstün	sadaka	
muhtaç	olanların	ihtiyacını	giderendir.	Veren	el	alan	elden	üstündür.	Vermeye	de	
ilk	 olarak	 aile	 fertlerinden	 başlamak	 emredilmiştir.	 (Buhari,	 Nafakat,	 2.)	 Aile	
fertleri	ve	yakınlar	ihmal	edilerek	yapılacak	yardımların	kişiye	faydası	yoktur.	

Sadaka	olarak	verilecek	mal	da	ihtiyaç	fazlası	olan	kısımdır.	(Bakara	Suresi,	
2:	 219.)	 Kendisi	 sadakaya	 muhtaç	 olacak	 şekilde	 vermek	 doğru	 değildir.	
Atalarımız	“Eve	lazım	olan	camiye	haramdır”	sözü	ile	bunu	veciz	bir	şekilde	ifade	
etmiştir.	 Peygamberimiz	 (asm)	 usulüne	 uygun	 bir	 şekilde	 verilen	 mal	 ve	
sadakanın	 malı	 azaltmayacağı,	 bilakis	 çoğaltacağını	 ve	 bereketlendirerek	
nemalandıracağını	ve	kişinin	de	şerefini	artıracağını	ifade	etmiştir.	(Müslim,	Birr,	
69;	Tirmizî,	Birr,	82.)	Zira	rızkı	veren	ve	dağıtan	Allah’tır.	(Sebe	Suresi,	34:39.)	

Sadakalar	ve	yardımlar	Allah	için	yapılmalıdır.	Gösteriş	için	yapılan	yardım	
ile	 başa	 kakarak	 ve	 eza	 vererek	 yapılan	 yardım	 boşa	 gider.	 Uhrevi	 hiçbir	
mükafatı	netice	vermez.	(Bakara	Suresi,	2:264.)	

Sadakaların	 ve	 yardımların	 zekât	 kısmı	 farz	 olduğu	 için	 açıktan,	 zekat	
dışındaki	 yardımlar	 ise	 nafile	 nevinden	 olduğu	 için	 gizli	 yapılması	 efdaldir	 ve	
hayırlıdır.	 Böyle	 olması	 uhrevi	 mükafatı	 kazandırma,	 sosyal	 adaleti	 sağlama	
yanında	 ruhî	ve	manevi	gelişime	katkı	 sağlama	bakımından	da	büyük	 faydaları	
vardır.	

İnfak	edilen	mal	malın	en	iyisinden	ve	sevdiğinden	olmalıdır.	Atılacak	ve	işe	
yaramayacak	 olan	 değersiz	 malı	 sadaka	 olarak	 ve	 yardım	 amacı	 ile	 verilmesi	
iyilik	sayılmaz.	(Âl-i	İmran	Suresi,	3:92.)	

Toplumda	 yardımlaşmanın	 kalkması	 o	 toplumu	 kötüye	 sevk	 eder.	 Sosyal	
dayanışma	 ve	 yardımlar	 sadaka	 ve	 zekat	 yanında	 “kefaret”	 kurumu	 ile	 de	
desteklenmelidir.	 Kefaretler	 de	 yemin	 kefareti,	 zıhar	 kefareti,	 oruç	 kefareti	 ve	
kan	 bedeli	 olarak	 çeşitli	 kısımlara	 ayrılır.	 Yemini	 bozmanın	 kefareti	 	 on	 fakiri	
yedirmek	 ve	 giydirmek,	 oruç	 ve	 zıhar	 kefareti	 ise	 altmış	 fakiri	 sabah-akşam	
yedirmek	veya	bedelini	(fıtra	üzerinden)	ödemek	kaydı	ile	muhtaçlara	verilmesi	
şeklindedir.		

Sosyal	 dayanışma	 devlet	 tarafından	 da	 desteklenmelidir.	 Nitekim	
Peygamberimiz	(asm)	“Ben	müminlere	herkesten	daha	yakınım.	Kim	vefat	eder,	
borcu	 ve	 çocukları	 kalır	 ve	 malı	 da	 olmazsa	 bana	 gelsin.	 Onun	 yakını	 benim.	
Malın	ise	üçte	ikisi	varislere	aittir”	(Buhari,	Feraiz,	4;	Nefakat,	15;	Müslim,	Feraiz,	



14,	17.)	buyurarak	ölenin	mirasının	üçte	ikisine	borcundan	dolayı	dokunulamaz	
olduğunu	ifade	etmiştir.	Ölenin	borçları	ancak	mirasının	üçte	birinden	verilebilir.	

Bu	yardımlardan	herkes	istifade	eder.	Gayr-i	müslim	ve	müslim	fark	etmez.	
Çaresiz	 kalan	 gayr-i	 müslimlerden	 cizye	 (vergi)	 mükellefliği	 dahi	 kaldırılır	 ve	
geçimleri	 hazineden	 sağlanır.	 (Harettin	 Karaman,	Mukayeseli	 İslam	Hukuku,	 s.	
352.)	

	
	

 
	



ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	
ÜRETİM	VE	DAĞITIM	

	
Üretim,	insanların	ihtiyacını	gidermeye	yönelik	her	nevi	faaliyettir.	İhriyacı	

giderecek	olan	da	mal	ve	hizmetlerdir.	Üretimin	amacı	da	tüketmektir.	Tüketim	
ise	 ihtiyaçların	 giderilmesidir.	 Üretimi	 de	 tüketimi	 de	 oluşturan	 “ihtiyaç”ların	
giderilmesidir.	

	
İHTİYAÇ	
Hayatın	 devamı	 için	 gerekli	 olan	 mal	 ve	 hizmetlerin	 tamamına	 ihtiyaç	

denir.	 İhtiyaçlar	 da	 zaruri	 ve	 hayatı	 kolaylaştıran	 ihtiyaçlar	 olmak	 üzere	 ikiye	
ayrılır.	 Bu	 sebeple	 ihtiyaçlar	 sınırsızdır.	 Mal	 ve	 hizmetler	 ise	 sınırlıdır.	 Sınırlı	
kaynaklar	ile	sınırsız	ihtiyaçaların	giderilmesi	dengeli	bir	dağıtım	ve	bölüşüm	ile	
olursa	adil	olur.	Aksi	taktirde	haksızlık	ve	tecavüzler	meydana	gelir.		

İhtiyaçlar	 sınırlandırılabilir;	 ama	 arzular	 sınırsızdır.	 Çünkü	 arzular	
psikolojiktir.	 İhtiyaçlar	 ise	 fizyolojik	 olduğu	 için	 sınırlıdır.	 İslam	 arzuların	
sınırsızlığını	ortadan	kaldırmak	ve	bir	psikolojik	sınır	getirmek	için	“Haramları”	
belirlemiş	 ve	 helal	 dairesini	 geniş	 tutmakla	 beraber	 “Kanaat”	 duygusunun	
geliştirilmesini	tavsiye	etmiştir.		

İnsanınn	 ihtiyaç	hiyerarşisi	 çok	geniştir.	Temel	 ihtiyaçlar	 tatmin	edildikçe	
yeni	 ihtiyaçlar	 ortaya	 çıkar.	 Dolayısıyla	 zaruri	 olandan	 başlayarak	 insan	
ihtiyaçlarının	 sınırsız	 olmasını	 netice	 verir.	 İnsanlığın	 gelişmesi,	 medeniyetin	
meydana	 gelmesi	 ve	 teknolojinin	 gelişimi	 hep	 ihtiyaçların	 sınırsız	 olmasından	
kaynaklanır.	Bu	sebeple	Bediüzzaman	“İhtiyaç	medeniyetin	üstadıdır”	demiştir.	

İhtiyaçların	tatmininde	kadere	rıza,	kanaat	ve	tutumluluk	gibi	İslâmî	temel	
prensipler	kaynak	israfını	önleyen	en	önemli	hususlardır.	

	
ÜRETİM	
Üretim	 sınırsız	 olan	 ihtiyaçları	 karşılamak	 için	 değil,	 sınırlı	 ihtiyaçları	

gidermek	 için	 yapılır.	 Amacı	 da	 tüketimdir.	 İhtiyaç	 ve	 tüketim	 olmazsa	 üretim	
anlamsız	olur	ve	üreticiyi	zarara	ve	sıkıntıya	sokar.	

İktisadî	denge	ihtiyaç,	üretim	ve	tüketimin	dengeli	olarak	devamı	sosyal	ve	
iktisadi	 hayatın	 gelişmeye	 ve	 kalkınmaya	 yönelik	 işleyişini	 ve	 zenginliği	 netice	
verir.	 İslam	 iktisadı	 ihtiyaç,	 üretim	 ve	 tüketim	 dengesi	 üzerine	 kurulmuştur.	
Kapitalist	 sistem	 ise	 ihtiyaç	 fazlası	 üretimi	 gerçekleştirerek	 reklam	 ve	 özenti	
yoluyla	 tüketimi	 teşvik	 etmeyi	 amaç	 edinir.	 Zenginliğin	 bu	 şekilde	 oluşacağını	
varsayarlar.	 Dengesiz	 üretim	 ve	 tüketim	 hem	 israfı,	 hem	 de	 üretimin	
tüketilememesi	sonucu	kaynak	israfını	ve	ekonomik	krizleri	körükler.	Ekonomik	
krizlerin	sebebi	budur.		

Bediüzzaman	 “Bu	 medeniyet,	 eşhası	 fakir	 ve	 sefih	 ve	 ahlâksız	 eder”	
demekte	 ve	 şöyle	 devam	 etmektedir:	 “Medeniyet-i	 hâzıra-i	 garbiyye	 semâvî	
kânun-u	esâsilere	muhalif	olarak	hareket	ettiği	için,	seyyiâtı,	hasenâtına,	hataları,	
zararları,	 fâidelerine	râcih	geldi.	Medeniyetteki	maksûd-u	hakîki	olan	istirahât-ı	
umûmiye	ve	saadet-i	hayât-ı	dünyeviye	bozuldu.	 İktisad,	kanaat	yerine,	 israf	ve	
sefâhet	ve	sa’y	ve	hizmet	yerine;	tenbellik	ve	istirahat	meyli	galebe	çaldığından,	
bîçâre	beşeri	hem	gayet	fakîr,	hem	gayet	tenbel	eyledi.	

Bedevîlikte	beşer,	üç	dört	şeye	muhtaçtı.	Şimdiki	Garb	medeniyet-i	zâlimesi	
sui	 istimâlât	 ve	 isrâfât	 ve	 hevesâtı	 tehyîc	 ve	 havâic-i	 gayr-ı	 zaruriyeyi,	 havâic-i	



zaruriye	 yaparak	 medenî	 insanı	 yirmi	 şeye	 muhtaç	 etti.”	 (EmirdağLahikasıII,	
Sinan	Matbaası,	İstanbul,	1959,	s.98.)	

Kapital	sistemde	üretim	teşvik	görürken,	üretilen	malların	tüketimi	için	de	
israf	 teşvik	 edilir.	 Üretim	 devam	 ettiği	 için	 insanlar	 ihtiyaç	 olsun	 olmasın	
tüketmek	zorundadır.	Bu	sebeple	sunî	 ihtiyaçlar	ortaya	çıkarılır.	Reklam,	moda	
ve	modeller	sıralı	şekilde	devam	eder.	İnsanda	bulunan	bencillik	ve	cinsellik	gibi	
duygular	 devamlı	 istismar	 edilerek	 insanların	 ahlakı	 bozulur.	 Böylece	 sunî	
ihtiyaçlar	 istihsalin	 peşinden	 koşar,	 talepteki	 daralmayı	 ve	 tıkanmayı	 aşmaya	
çalışır.	

Tüketimi	 teşvik	 etmek	 için	 “Anneler	 Günü”	 “Babalar	 Günü”	 “Yılbaşı”	
“Sevgililer	Günü”	 “Doğum	Günleri”	 “Evlilik	Yıldönümleri”	 gibi	 günler	 icat	 edilir,	
eğlenceler	 ve	 balolar	 tertip	 edilir.	 Böylece	 tüketim	 teşvik	 edilir.	 Her	 sene	 yeni	
modeller	 çıkarılarak	 bir	 taraftan	 teknolojinin	 gelişimi	 sağlanır;	 ama	 diğer	
taraftan	israfın	kapısı	da	açılmış	olur.	

Üretimin	 artması	 ve	 tüketilmemesi	 ve	 talebe	 olan	 doyumluluk	 potansiyel	
enflasyonu	 meydana	 getirir.	 Fabrikaların	 üretimi	 kısması	 tıkanmayı	 ve	
kapanması	 işsizliği	 netice	 verir.	 Sonuçta	 büyük	 krizler	 de	 meydana	 gelir.	 Bu	
sebeple	kapitalist	sistem	her	zaman	krizlerin	oluşmasına	gebedir.	Daralmayı	ve	
krizi	 aşmak	 için	 bankalar	 faizi	 düşürerek	 üreticiyi	 rahatlatmak	 amacı	 ile	 faizli	
borç	 (kredi)	verir.	Ancak	bu	 faizi	 ile	beraber	borcu	daha	da	artırdığı	 için	 şayet	
tüketim	 devam	 etmezse	 daha	 büyük	 krizleri	 ve	 iktisadî	 bunalımları	 meydana	
getirir.		

Arz-talep	 ve	 bölüşümdeki	 dengesizlik	 sosyal	 dengeyi	 de	 oldukça	
bozmuştur.	Aşırı	zenginler	ile	aşırı	fakirler	tabakasını	oluşturarak	zengin	ile	fakir	
arasında	büyük	bir	uçurum	meydana	getirilmiştir.	Bu	da	fakir	ile	zengin	arasında	
kin	 ve	 düşmanlık	 ve	 kavga	 sebebi	 olur.	 Kavgayı	 önlemek	 için	 devletin	 aşırı	
baskısı	da	istibdadı,	o	da	isyanları	meydana	getirmiştir.	Anarşinin	ve	ihtilallerin	
sebebi	de	budur.	

Kapitalizm	 bu	 haliyle	 insanlığı	 yeni	 arayışlara	 itmiş	 ve	 bundan	 da	 özel	
mülkiyeti	 yasaklayan	 devletçi	 bir	 sistem	 olan	 Komünizmin	 doğmasına	 sebep	
olmuştur.	 Halbuki	 İslam	 arz	 -	 talep	 ve	 ihtiyaç	 –	 üretim	 dengesini	 kurarak	
krizlerin	önünü	aldığı	gibi	faizi	yasaklayıp	zekat	ile	yardımlaşmayı	teşvik	ederek	
toplumda	uçurum	meydana	gelmesini	önlemektedir.	 (İşaratu’l-İ’caz,	2006,	s.76-
79.)	

	
TÜKETİM	
Tüketim	 ihtiyaçların	 tatminidir.	 Bunların	 başında	 temel	 ihtiyaç	 olan	

beslenme,	giyinme	ve	barınma	gelir.	Ayrıca	ulaşım,	eğitim,	dinlenme,	eğlenme	vb.	
ihtiyaçların	tamamı	gelir.	Bireyler	mal	ve	hizmetleri	tüketerek	kaliteli	bir	hayatı	
sürerler.	 Bireyler	 bu	 ihtiyaçların	 kendi	 güç	 ve	 imkanlar	 ile	 gideremezse	 devlet	
onlara	yardımcı	olur.	

İslam	 tüketimde	 israf,	 bencillik	 ve	 lüks	 esasına	 dayanan	 ve	 cinselliği	 öne	
çıkaran,	 eğlence	 ve	 oyunu	 hayatın	 bir	 parçası	 haline	 getiren	 tüketime	 beşte	
birinden	 daha	 ziyade	 kaynak	 ve	 zaman	 ayrılmasını	 kabul	 etmez.	 Zira	 oyun	 ve	
eğlence	çalışan	kişinin	dinlenme	ihtiyacını	gidermek	içindir.		

İslam	ihtiyaçların	helalden	kazanılmasını	ve	helal	yolda	harcanmasını	esas	
alır.	 Aşırı	 lüks	 ve	 israfa	 girmeden	 temel	 ihtiyaçlarını	 eğitim,	 temizlik	 ve	 sağlık	
ihtiyacının	karşılanmasını	ister.	Tasarrufları	aşırı	lüks	ve	israfa	değil,	yatırımlara	
ve	sosyal	yardımlara	aktarılmasını	ister.		



İslam	 iktisadında	 birikime	 değil,	 harcamaya	 önem	 verilir.	 Paranın	
tedavülde	kalması,	“kenz”	olarak	âtıl	vaziyette	kamasından	çok	daha	fazla	kazanç	
getireceği	ve	ticari	hayatı	canlı	tutacağı	ifade	edilir.		

Harcama	 iki	 şekilde	 teşvik	 edilmiştir.	 Birincisi,	 temel	 ihtiyaçların	
giderilmesi	ve	bu	hususta	lüks	ve	israftan	ve	cimrilikten	kaçınılması.	İkincisi	de	
“Fi-Sebilillah”	kurumun	ve	toplumun	ihtiyaçlarına	sarf	edilmesi	şeklindedir.		

Fakir	 ve	 yoksulların	 azaldığı	 ve	 bulunmadığı	 zaman	 savaşların	 olmadığı	
dönem	 “Fi-Sebilillah”	 harcama	 nasıl	 yapılacaktır?	 Toplum	 refahını	 artırma	 ve	
kültür	 seviyesini	 yükseltme	 yolunda	 yapılan	 harcamalara	 yönelik	 olacaktır.	 Bu	
durumda	“Fi-Sebilillah”	toplumun	maddi	ve	manevi	gelişmesine	hizmet	eden	her	
nevi	harcama	olarak	kabul	edilecektir.	

	
ÜRETİM	ARAÇLARI	
Üretim	amel	 (emek)	mal	ve	risk	 (daman)	unsurlarından	meydan	gelir.	Bu	

üç	unsurun	olmadığı	kazanç	ve	gelir	meşru	sayılmaz.	
	
Emek		
Üretime	 yönelik	 bütün	 fiil,	 amel	 ve	 gayreti	 ifade	 eder.	 İnsan	 ameli	 ile	

varlıklar	üzerinde	tasarrufa	yetkilidir.	(Mülk	Suresi,	67:15.)	Emek,	sadece	maddi	
değil	manevi	yönü	de	olan	bir	faaliyettir.	Bilgi	ve	bilgi	kazanımı	ve	üretimini	de	
kapsar.	 Emek,	 İslamda	 “amel-i	 salih”	 ve	 “sa’y”	 kavramları	 ile	 ifadesini	 bulur.		
Emekçiye	“ecir”	hak	ettiği	şeye	de	“ücret”	denir.		

İslamda	“el	emeği	kutsaldır.”	(Buhari,	Büyu’,	15.)	Mülkiyet	her	nevi	tecavüz	
ve	gasptan	masundur.	Mala	yapılacak	her	nevi	 tecavüz	yasaklanmıştır.	Emeksiz	
kazancına	 başında	 “Riba”	 gelir.	 Riba,	 açıkça	 başkasının	 emeğini	 sömürmek	
olduğu	için	yasaklanmıştır.		

Emek-sermaye	 ortaklığına	 “Mudaraba”	 ve	 emek-toprak	 ortaklığına	 da	
“muzaraa”	adı	verilir.	Helal	kazançta	ve	ticarette	“rıza”	önemlidir.	(Bakara	Suresi,	
2:	188;	Nisa	Suresi,	4:	29.)	Zorlama	ve	tehdit	altında	yapılan	bir	sözleşme	meşru	
ve	 sahih/geçerli	 değildir.	 (Hayrettin	 Karaman,	 İslamda	 İşçi	 ve	 İşveren	
Münasebetleri,	s.	40.)	

Grev	 ve	 Lokavt	 gibi	 sonradan	 edinilmiş	 haklar	 İslamda	 yoktur.	 İş	
hayatındaki	anlaşmazlıklar	ise	mahkeme	yoluyla	çözülür.	

	
Sermaye	(Mal)	
Mal,	 kar	 ve	 zarar	 elde	 edilebilen	 üretim	 aracıdır.	 Mallar	 ikiye	 ayrılır.	

Kullanım	 ve	 mübadele	 değeri	 taşıyan	 mallara	 “mütekavvim”	 taşımayanlara	
“gayr-i	mütekavvim”	mallar	denir.	Para,	meta,	mal,	ehil	hayvanlar,	toprak	ve	gıda	
maddeleri	 mütekavvim;	 içki,	 domuz	 eti	 ve	 çalıntı	 eşyası	 mübadele	 değeri	
taşımadığı	için	gayr-i	mütekavvim	mal	sayılır.	(Abdürresul,	Mebadiu’l-İktisadiyye	
fi’l-İslâm,	 s.	 9-11.)	 Mütekavvim	 malın	 üretime	 katkısı	 olan	 kısmına	 “sermaye”	
(re’su’l-mal)	adı	verilir.	(Bakara	Suresi,	2:279.)	

Emek	 ve	 sermayenin	 ortakları	 karşılıklı	 risk	 ihtiva	 etmelidir.	 Sermaye	
üretim	sürecine	emekle	beraber	katılmazsa	veya	zarar	riski	yüklenmezse	üretim	
faktörü	olarak	kabul	edilemez.	Burada	sermayenin	emek	üzerinde	baskı	kurması	
önlenmiş	ve	aralarında	iş	birliği	sağlanması	amaçlanmıştır.		

Risksiz	 ve	 emeksiz	 sermayenin	 kazancına	 “Riba”	 (Faiz)	 adı	 verilir.	 Riba	
emeği	 üretim	 dışında	 tutarken	 emeği	 üretim	 sürecinden	 koparır.	 Çalışmadan	
kazanmayı	özendirir	ve	servetin	belli	ellerde	toplanmasını	sağlar.	



İslam	servetin	ve	sermayenin	yaygınlaştırılmasını	ve	saadetin	azınlığa	değil	
çoğunluğa	 hakim	 olmasını	 ister.	 Bu	 durumda	 %20	 fakir	 ve	 %80	 zengin	 olup	
refahtan	payını	alır.	Faizli	sistem	ise	%20’sine	hayalî	bir	zenginlik	verirken	%80’i	
fakir	ve	muhtaç	hale	getirir.	(Tarihçe-i	Hayat,	Sünuhat,	207;	Mektubat,	618.)	

İslamda	 sermaye	 birikiminin	 olmaması	 sermayenin	 sürekli	 harcanması	
(infak)	 ve	 yatırım	 (ticaret)	 vetiresinde	 tutulmuş	olmasındandır.	Halbuki	 “Zekat	
Müessesesi”	Peygamberimizin	(asm)	kurumsal	hale	getirdiği	gibi	kurumsal	halini	
korumuş	olsaydı,	şahısların	inisiyatifine	bırakılarak	sadece	“fakirin	hakkı”	olarak	
görülmemiş	 olsaydı	 sermaye	 birikimini	 de	 sağlayabilir	 ve	 bankalara	 ihtiyaç	
kalmazdı.		

Sermayenin	 atıl	 şekilde	 tutulması	 dinen	 yasaklanmıştır.	 (Tevbe	 Suresi,	
9:34.)	 Belli	 ellerde	 toplanması	 da	 hoş	 görülmemiştir.	 (Haşr	 Suresi,	 59:7.)	 İsraf	
yasağı	da	İslamın	temel	prensiplerinden	birisidir.	(Â’raf	Suresi,	7:31.)	

İslam	 faiz,	 karaborsa,	 kumar,	 sömürü,	 gasb,	 hırsızlık	 ve	 israf	 yasağını	
getirmekle	sermayenin	belli	ellerde	toplanmasını	engellemiştir.	

	
Kaynakların	Kullanımı	
Allah	tabii	kaynakları	insanın	emrine	vermiştir.	Emek	ve	sermaye	tabiattaki	

Allah’ın	yarattığı	ve	insanın	hizmetine	verdiği	potansiyel	verimi	açığa	çıkaracak	
ve	ıslah	edecek	güçlerdir.	İnsanlar	tabii	kaynakları	kullanarak	hayatlarını	devam	
ettireceklerdir.	 Ancak	 İslam	 kapitale,	 yani	 mal	 ve	 sermayeye	 karşı	 değil,	
sömürüye	 karşıdır.	 Kapitalizm	 ise	 sömürgeye	 dayanan	 bir	 sermaye	 birikimi	
yaparak	 zengin-fakir	 tabakaları	 arasında	uçurum	meydana	getirerek	 insanların	
büyük	kesimini	mağdur	etmiştir.	

Zenginlik	kaynakları	insan	kaynağı,	toprak,	hava,	su,	güneş,	orman,	dağlar,	
hayvanlar	 ve	 ormanlardır.	 İnsanların	 tabiattan	 istifadesi	 eşittir.	 Gerek	 insan	
kaynaklarını,	 gerekse	 tabii	 kaynakları	 verimli	 bir	 şekilde	 kullanmak	 gerekir.	
Bunu	 yine	 insanlar	 yapacaklardır.	 Tabii	 kaynaklar	 emek	 sonucu	 verimli	 hale	
gelebilir.	 Boş	 ve	 sahipsiz	 toprakların	 işletilmesi	 işletene	 aittir.	 Peygamberimiz	
(asm)	“Ölü	araziyi	canlandıran	ona	sahip	olur”	(Darimi,	Harac,	2671.)	buyurarak	
arazinin	işletilmesini	tavsiye	etmiştir.	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Rızkınızı	 yerin	 derinliklerinde	 arayın!”	 (Aclunî,	
1:131.)	 ferman	 ederek	 toprağı	 işlemeyi	 ve	 madenleri	 çıkarmayı	 tavsiye	 etmiş,	
rızkın	çoğunun	buna	bağlı	olduğunu	ifade	etmiştir.	“Dikilen	ağacın	meyvesinden	
kurt	 kuş	 yese	 dikene	 sevabı	 ve	 mükafatı	 vardır”	 (Buhari,	 Hars,	 1;	 Müslim,	
Müsakat,	 7-10.)	 buyurarak	 ziraati,	 ağaç	 dikmeyi	 ve	meyveciliği	 teşvik	 etmiştir.	
(Nursi,	Sözler,	2005,	21.	Söz,	s.	430.)	Hatta	“Kıyamet	kopuyor	görseniz	elinizdeki	
fidanı	diksin”	(Müsned-i	Ahmed,	3:1991.)	buyurarak	sonuç	odaklı	değil,	iş	odaklı	
çalışmayı	emretmiştir.	

Bütün	 bunlarla	 beraber	 dengeli	 bir	 gelişmeyi	 ve	 her	 konuda	 ihtiyaçlara	
önem	vermeyi	biri	 ile	meşgul	olurken	diğerini	 ihmal	etmemeyi	de	emretmiştir.	
Nitekip	 Peygamberimiz	 (asm)	 bir	 belde	 halkının	 ziraat	 aletleri	 yapmakla	 ve	
ziraat	ile	yoğun	meşgul	olduğunu	görünce	“Bu	aletler	bir	kavmin	yurduna	girerse	
zilleti	de	beraberinde	getirir”	(Buhari,	Hars,	2.)	buyurarak	sadece	ziraat	ve	sanat	
ile	 meşgul	 olarak	 ilmi	 ve	 cihadı	 ihmal	 ve	 terk	 etmeleri	 durumunda	 sonuçta	
zilletten	 kurtulamayacaklarını	 ifade	 edere	 dengeli	 bir	 faaliyet	 yapılmasını	
istemiştir.	

Ölü	 araziyi	 ihya	 etmenin	 önemini	 de	 dile	 getiren	 Peygamberimiz	 (asm)	
“Toprak	Allah’ın	toprağı,	kullar	da	Allah’ın	kullarıdır.	Kim	ölü	toprağı	ihya	ederse	



o	 yer	 onundur”	 (Ebu	 Davud,	 Harac,	 H.	 No:	 30794-3706.)	 buyurarak	 toprağı	
olanın	 onun	 işlemesini,	 olmayanın	 da	 ölü	 araziyi	 dirilterek	 tarımı	 ve	 ziraati	
canlandırmasını	 tavsiye	 etmiş;	 ayrıca	 toprağı	 olup	 işleyemeyecek	 durumda	
olanın	 da	 onu	 işleyecek	 birisine	 vermesini	 veya	 satmasını	 tavsiye	 etmiştir.	
(Buhari,	 Hibe,	 35;	 Hars,	 19;	Müslim,	 Büyu	 120-123.)	 Bir	 ülkenin	 bayındır	 hale	
gelmesi	 ve	 iktisaden	 kalkınması	 daha	 çok	 ziraat,	 ticaret	 ve	 sanata	 bağlıdır.	 Bu	
konuda	 gerileme	 olursa	 o	 ülke	 fakirleşmeye	 mahkumdur.	 (Nursi,	 ESDE,	 2009,	
Münazarat,	253;	Lem’alar,	2005,	İktisat	Risalesi,	s.	364.)	

Eskiden	savaş	ve	 fetih	zamanında	toprak	devlete	ait	olup	 işletilmek	üzere	
tebaya	veriliyordu.	Günümüzde	ise	devlet	tapu	ile	toprağı	şahıslara	vermekte	ve	
tasarrufu	 da	 tamamen	 mülk	 sahibine	 ait	 olmaktadır.	 Devlet	 hak	 sahibi	
olmamakta,	 mülk	 sahibinin	 hakkını	 korumayı	 üzerine	 almaktadır.	 Dolayısıyla	
devlet	bireyin	mülkiyet	hukukunu	korumakla	mükelleftir.	Dolayısıla	mal	 sahibi	
başkalarına	 zarar	 vermemek	 şartıyla	 malında	 istediği	 gibi	 tasarruf	 etmek	
hakkına	sahiptir	ve	istediğine	satmak	konusunda	da	hürdür.	

	
BÖLÜŞME	VE	DAĞITIM	
Bölüşme	 üretimden	 ve	 diğer	 kazançlardan	 elde	 edilen	 gelirin	 adil	 ve	

dengeli	dağılımını	ve	harcanmasını	kapsar.	Servet	ve	mülkiyetin	tüm	insanların	
istifadesi	 için	 yaygınlaştırılmasını	 tavsiye	 eden	 İslamiyet	 mülkün	 sadece	
zenginler	arasında	dolaşan	bir	bir	devlet,	bir	güç	olmamasını	ister.	(Haşr	Suresi,	
59:7.)	 Emredilen	 zekat	 da	 40/1	 oranında	 sermayenin	 fakir	 ve	 muhtaçlara	
transferini	hedeflemiştir.		

Üretim	 sürecinde	 emeğe	 âdil	 ücret	 ile	 emeğin	 üdretinin	 korunması	
amaçlanmıştır.	 “İşçinin	ücretini	alın	 teri	kurumadan	veriniz!”	 (İbn	Mâce,	Rehin,	
4.)	 emri	 işçi	 haklarının	 korunması	 açısından	 önemlidir.	 Ayrıca	 "işçi	 çalıştıran	
kimse,	 işçisine	 ne	 kadar	 ücret	 vereceğini	 bildirsin”	 (Nesaî,	 Eymân	 ve'n-Nuzûr,	
44.)	hadisi	de	iş	akdinin	başta	yapılması	gerektiğini	ifade	eder.	İslâm	hukukuna	
göre	iş	akdi	karşılıklı	rızâ	ve	 irade	beyanı	 ile	tamam	olur.	 İşin	meşrû	ve	mübah	
olması,	 işçinin	yapacağı	 iş	ve	hizmetin	 -	müddet	veya	 iş	ve	eser	şeklinde	 -	belli	
olması,	alacağı	ücretin	ve	istifade	edeceği	hakların	kesin	olarak	tayin	edilmesi,	iş	
akdinin	sıhhat	şartlarıdır.	(Mecelle,	Madde:	448-457.)	

	
Ücret	
Ücret	emeğin	karşılığı	olan	haktır.	Yine	ücret	emeğin	kira	bedelidir.	Ancak	

sermaye	ile	üretime	katılan	kişinin	ücreti,	saf	ücret	olmayıp	kâr	ve	bazı	alternatif	
gelirlerin	de	katılımı	ile	belirlenen	ücrettir.	

Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Herkese	 işlediklerinin	 karşılığı	 ödenir,	
kendilerine	 haksızlık	 yapılmaz.”	 (Ahkâf	 Suresi,	 46:19)	 ve	 “Dünya	 hayatını	 ve	
güzelliklerini	 isteyenlere,	 orada	 işlediklerinin	karşılığını	 eksikliğe	uğratılmadan	
veririz."	 (Hûd	 Suresi,	 11:15.)	 ayetleri	 ile	 çalışmanın,	 amelin	 ve	 emeğin	
karşılığının	kesinlikle	verilmesi	gerektiğini	haber	verir.	

	Ücretin	ödenmesinin	şartları	vardır.	Bunlar:	
1.	Ücretin	önceden	tespiti.	(Mecelle-450.)	
2.	 Ücretin	 iş	 bitiminde	 alın	 teri	 kurumadan	 peşin	 verilmesi.	 (İbn-i	 Mace,	

Rehin,	4;	Heysemi,	Zevaid,	4:97.)	
3.	 Mutlak	 hak	 olup	 kesinlikle	 ödenmesi.	 Ödemeyenin	 kıyamette	 hasmı	

bizzat	 Peygamberimizin	 olacağı	 “Üç	 kimse	 kıyamet	 gününde,	 karşılarında	 beni	
bulacaklardır:	 1.	 Benim	 namıma	 verip	 haksızlık	 eden,	 2.	 Hür	 bir	 kimseyi	 satıp	



parasını	yiyen,	3.	Bir	 işçi	 tutup	çalıştırdıktan	sonra	ücretini	vermeyen”	(Buhari,	
Büyu’,	166;	İcare,	10.)	hadisi	ile	ifade	edilmiştir.	

4.	Ücret	emeğe	göredir.	Emeğe	göre	farklı	olan	ama	hak	ettiği	ücret	ödenir.	
(Ahkaf	Suresi,	46:19.)	

Bütün	 bunlarla	 beraber	 tüketimde	 hayat	 standardı	 olarak	 büyük	 farklara	
karşıdır.	 “Elinin	 altındakileri	 yediğinden	 yedirmek,	 giydiğinden	 giydirmek,	
kaldıramayacağı	yükü	yüklememek	ve	yüklenirse	kendisine	yardımcı	olunması”	
(Buhari,	İman,	22.)	emredilmiştir.	

	
Kâr	ve	Ribâ	(Faiz)	
Ötedenberi	 faizin	 de	 bir	 nevi	 ticaret	 olduğu	 öne	 sürülmüştür.	 Kur’ân-ı	

Kerim	buna	veciz	bir	 cevap	vermiştir.	 “Onlar,	 ‘Alım	satım	da	ancak	 faiz	gibidir’	
derler.	Halbuki	Allah	alım	satımı	helâl,	faizi	ise	haram	kılmıştır.	Allah	faiz	gelirini	
imha	 eder,	 sadakaları	 ise	 arttırır	 ve	 Allah	 hiçbir	 inkârcı	 günahkârı	 sevmez”	
(Bakara	Suresi,	2:	275-276.)	Ticarette	elde	edilen	kar,	 teşebbüs,	belli	bir	emek,	
çalışma	ve	risk	sonucu	iken,	faiz	sadece	vadenin	karşılığıdır.	

Ticarette	satan	ile	alanın	menfaatleri	arasında	belli	bir	denge	varken,	faizli	
işlemlerde	tek	taraflı	kazanç,	istifade	ve	çalışanın	emeğinin	sömürülmesi	vardır.	
Ticarette	 kâr	 bir	 defadır,	 ancak	 faizde	 bu	 katlanarak	 emek	 sahibi	 aleyhine	
büyümeye	devam	eder.	 ticaret	üretken	ve	verimli	bir	kazanç	şekli	 iken,	 faiz	atıl	
bir	kazanç	yoludur.	Ticarette	karşılıklı	 rıza	ve	adalet	ölçüleri	 varken,	 faizde	 ise	
emek	sahibinin	zorunlu	bir	 talebi,	 sermaye	sahibinin	 ise	haksız	bir	kazancı	 söz	
konusudur.		Bu	ve	benzeri	sebeplerle	Allah	tarafından	yasak	edilmiştir.		

	
1.	Kâr	
Sermaye	 ve	 teşebbüsün	 artı	 kazancına	 kâr	 denir.	 Emeksiz	 ve	 meşru	

olmayan	sermayenin	gelirine	ise	riba	(faiz)	denir.	Kâr,	mübadele	sürecinde	insan	
emeği	ile	beraber	giderlerin	ve	masrafların	ilavesi	sonucu	elde	edilen	fazlalıktır.	
Bu	fazlalık	aşırı	olmamak	ve	müşteriyi	aldatmamak	şartı	 ile	helal	kazanç	olarak	
kabul	 edilmiştir.	 Sınırlarını	 maslahat,	 örf	 ve	 kamu	 yararı	 belirler	 ve	 çizer.	 Bu	
sınırlar	içerisinde	oluşacak	olan	çoklu	ve	çok	çeşitli	ortaklıklar	üretimin	adil	bir	
gelir	dağılımına	imkan	verecek	şekilde	yapılmasını	sağlamaya	yöneliktir.	

Sermaye	 sahiplerinin	 bir	 yatırıma	 ortak	 olmaları,	 kar	 ve	 zararı	
paylaşmaları,	 faizin	 is	 sabit	 geliri	 sonucu	 ve	 emeği	 üretim	 sürecinden	 koparan	
bir	gelir	olmasından	ortaya	çıkan	mahzurları	ortadan	kaldırır.		

Kâra	 dayanan	 bir	 sermaye	 ortaklığı	 faizin	 aksine	 dinamik	 bir	 hareketlilik	
kazandırır.	 Sermaye	 sahibi	 ile	 müteşebbis	 tam	 bir	 işbirliği	 içinde	 olmalarını	
sağlar.	(Mahmud	Ahmed,	İslam	İktisadı,	51.)	

	
2.	Ribâ	(Fâiz)	
Emeksiz	 ve	 sermayenin	 belirlenmiş	 olan	 risksiz	 fazlasına	 verilen	 isimdir.	

İslamda	temel	 	üretim	aracı	emektir.	Riba,	emeği	ve	riski	devre	dışı	bırakan	bir	
kazanç	 vasıtasıdır.	 Yardımlaşmayı	 ve	 dayanışmayı	 öldürür.	 Menfaat	 toplumu	
oluşturarak	kardeşliği	ve	merhameti	ortadan	kaldırır.		

Müteşebbislerin	ödünç/kredi	talebi	faizin	potansiyel	olarak	varlığını	devam	
ettirir.	 Borç	 alışverişi	 her	 zaman	 uygulanagelen	 bir	 işlemdir.	 Bu	 sebeple	 İslam	
bilginleri	ne	gibi	işlemlerin	faiz/riba	olduğu	hususuna	açıklık	getirmişlerdir.	

2.1	Riba-i	Neseî	



Kredi/ödünç	 ilişkilerinden	 doğan	 faiz	 türüdür.	 Borç	 vermede	 elde	 edilen	
fazlalık	 tamamen	 faizdir	 ve	 bu	 sebeple	 kesin	 olarak	 yasaklanmıştır.	 “Faiz	
yiyenler	 şeytan	 çarpmış	 gibi	 kabirlerinden	 çıkarlar.	 Bunlar	 ‘Alışveriş	 de	 faiz	
gibidir’	diyenlerdir.	Halbuki	Allah	alışverişi	helal	kılmış,	faizi	yasaklamıştır.	Allah	
ribanın	gelirini	azaltır,	alışverişin	gelirini	ise	artırır.”	(Bakara	Suresi,	2:	275-276.)	

Faizi	 alışverişten	 ayıran	 özellik,	 faizin	 yeni	 bir	 değer	 oluşturmaması	 ve	
üretken	 olmamasıdır.	 Bey’	 denen	 alışveriş	 ise	 emek	 ve	 üretkenlik	 ile	 yeni	 bir	
değer	oluşturur.	Tek	taraflı	ve	risksiz	bir	kazanç,	iki	taraflı	ve	riskli	bir	kazanç	ile	
eşit	olmadığı	gerçektir.		

Sermaye	 sahiplerinin	 ve	 bankaların	 faizli	 kazançları	 sermayeyi	 korumayı	
ve	 artırmayı	 amaçladığı	 için	 tüketime	 katkı	 sağlamamakta,	 bu	 da	 tüketimin	
azalmasına	 ve	 toplamda	 milli	 gelirin	 azalmasına	 sebep	 olur.	 Sermayenin	
bankalarda	 toplanması	 üretimi	 de	 dolaşımı	 da	 menfi	 etkileyecek	 ve	 gelir	
dağılımını	azaltacaktır.	Bu	da	gelir	dağıılımında	uçurumun	oluşmasına	sebeptir.	
Tüketimin	 azalması	 otomatik	 olarak	 üretimi	 de	 ekonomiyi	 de	 menfî	 olarak	
etkiler.	Böylece	faizin	bereketi	yok	olur.	

Zekat	 ve	 yardımlar	 ise	 tüketime	 yöneliktir.	 Bu	 sebeple	 Kur’ân-ı	 Kerimde	
“nafaka”	olarak	isimlendirilmiş	ve	nafaka	olarak	temel	gıdaya	yapılacak	yardımı	
ifade	 etmektedir.	 “Malın	 artması	 için	 ödenen	 faiz	 ile	 mal	 artmaz.	 Allah	 için	
verdiğiniz	zekatlar	ise	Allah	katında	/	gerçekte	artar.”	(Rum	Suresi,	30:39.)	

Cahiliye	 Araplarında	 faizli	 alışveriş	 yapanlarda	 da	 genel	 kanı	 “faizin	 de	
alışverişin	bir	türü	olduğu”	şeklindedir.	Bu	ise	yanılmadır	ve	Kur’an	buna	dikkat	
çeker.	(Bakara	Suresi,	2:	275-276.)	

Emek	 ve	 sermaye	 veya	 risk	 veya	 sermaye	 sektörü	 tedavülü,	 dolaşımı	 ve	
tüketimi	 netice	 verir.	 Mal	 Allah’ındır,	 insan	 ise	 emanetçidir.	 Bu	 sebeple	 malın	
tedavülü,	dolaşımı	bireysel	olarak	eksilmeyi	netice	verse	de	gerçekte	toplum	için	
bir	kazançtır	ve	bu	kazançtan	bireyler	de	mal	sahibi	olmazlarsa	da	genel	refahtan	
paylarını	alarak	zenginleşirler.	Mal	elden	ele	dolaştıkça	katma	değer	sağlayarak	
artmaya	devam	eder.	Meselâ,	100	TL	bir	senede	faizden	5	Tl	kazanç	sağladığını	
ve	105	TL	olduğunu	düşünelim.	Şayet	 ticari	olarak	 tedavülde	olsa	%	10	kar	 ile	
dört	ele	girip	çıktığını	düşündüğümüz	zaman	40	TL	kazanç	sağlar.	Katma	değer	
ile	değeri	140	TL	olur.		

İslam	 “zamanı”	 ve	 “paranın	 kendisini”	 bir	 gelir	 oluşturma	 aracı	 kabul	
etmez.	Zaman	alınıp	 satılmayacağı	gibi	para	da	 tek	başına	bir	değer	ve	bir	mal	
değildir;	ancak	malın	karşılığı	olan	bir	değerdir.	Ortadan	mal	yoksa	değer	de	yok	
demektir.	 Emek	 ve	 risk	 faktörü	 ile	 sermayenin	 dolaşımını	 esas	 alır.	 İslam	 faizi	
yasaklayınca	 “Sermayelerinin	 verdikleri	 borcun	 geri	 verilmesini	 istemiştir.”	
(Bakara	Suresi,	2:	278-279.)	

Faiz	 alan	 da	 veren	 de	 günahkârdır.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Faizi	 alana,	
verene,	yiyene,	yedirene,	kâtibine	ve	şahidine	lanet	etmiştir.”	(Buhari,	Libas,	86;	
Müslim,	Müsakat,	106.)	

2.2.	Ribau’l-Fadl	(Eşitsizliğe	Dayanan	Mübadele)	
Ribanın	 bu	 çeşidini	 Peygamberimiz	 (asm)	 yasaklamıştır.	 “Altına	 mukabil	

altın,	 gümüşe	mukabil	 gümüş,	 buğdaya	mukabil	 buğday,	 arpaya	mukabil	 arpa,	
hurmaya	 mukabil	 hurma	 ve	 tuza	 mukabil	 tuz,	 aynı	 evsafta	 ve	 aynı	 ölçüde	 ve	
hemen	mübadele	 edilmelidir;	 fazlalık	 ribadır.	 Şayet	 farklı	 ise	 o	 zaman	 dilediği	
gibi	mübadele	edebilir.”	(Müslim,	Müsakat,	80;	Ebu	Davud,	Büyû,	12.)	Bu	hadiste	
geçen	ifadeler	ve	metalar	hasr	için	değil,	misal	içindir.	Bu	neviden	her	şeyde	riba	
cereyan	edebilir.		



Peygamberimiz	(asm)	kalite	farkı	olan	ürünlerin	mübadelesini	değil,	satılıp	
parası	 ile	 diğer	 ihtiyaçların	 alınmasını	 tavsiye	 eder.	 (Buhari,	 Şirket,	 10.)	 Farklı	
cinsten	 mübadele	 nakit	 para	 ile	 kumaş	 almak,	 buğdayı	 satıp	 parası	 ile	 elbise	
almak	vs.	 gibi...	 Bu	 çeşit	mübadele	 alışveriş	 kapsamına	 girer.	 Yine	düşük	kalite	
buğday	 satılır,	 parası	 ile	 yüksek	 kalite	 buğday	 alınır.	 Doğru	 olan	 ve	 faiz	 riski	
taşımayan	alışveriş	şekli	budur.	

2.3.	Bey’ul-Garar	(Belirsizliğe	Dayanan	Mübadele)	
Bu	nevi	mübadele	(değiş-tokuş)	mahiyeti	bilinmeyen	ve	görünmeyen	malın	

mübadelesidir.	 Olgunlaşmayan	 mahsülün	 ve	 doğmayan	 kuzunun	 satışı	 gibi...	
Kumar	da	bu	nevidendir	ve	yasaklanmıştır.		

Peygamberimiz	 (asm)	 “Elde	 mevcut	 olan	 bir	 şey	 ile	 mevcut	 olmayan	
belirsiz	bir	şeyi	mübadele	etmeyin”	(Buhari,	Şirket,	10;	Ebu	Davud,	Büyu,	H.	No:	
3503.)	buyurur.	Buğday	olgunlaşıp	ele	geçip	 ticari	değeri	belli	olmadan	satışını	
yasaklamıştır.	 (Buhari,	 Büyu’	 87;	 Müsâkât,	 16.)	 İslam	 mübadelenin	 reel	
değerlerle	yapılmasını	ister.	Üretim	ihtiyaca	göredir.	Üretim,	ihtiyaç,	arz	ve	talep	
dengesinin	korunması	bunu	gerektirir.	

Kâr	 değişgendir,	 faiz	 ise	 sabittir.	 Mallar	 azaldığı	 zaman	 talep	 çoğalır	 ve	
değeri	artar,	çoğaldığı	zaman	ise	talep	azalır	ve	değeri	düşer.	Piyasada	kâr	haddi	
azalırsa	 sabit	 faiz	 haddi	 ticârî,	 zirâî	 ve	 sınâî	 yatırımların	 engellenmesine	 sebep	
olur.	Faiz	ile	tasarruf	arasında	güçlü	bir	ilişki	sözkonusu	değildir.	Tasarruf	daha	
çok	gelirin	sonucudur.	Gelir	arttıkça	tasarruf	artar,	azaldıkça	azalır.	

Faiz	enflasyonu	körükler,	enflasyon	ise	pahalılığı	netice	verir.	Bu	durumda	
yüksek	 faiz	 daha	 çok	 yüksek	 gelirlilerin	 işine	 gelir;	 ama	 ne	 var	 ki	 faizin	 sabit	
olması	 enflasyon	 ortamında	 kredi	 kullananların	 işine	 yarar.	 Bu	 durumda	
alacaklılar	 zararlı,	 borçlular	 karlı	 çıkarlar.	 Toplumun	 umumi	 refahı	 azaldıkça	
bankaların	gelirlerinin	artması,	 zenginleri	daha	zengin,	 fakirleri	daha	 fakir	hale	
getirir.		

Faiz	sadece	kredi	işlemlerine	has	bir	yasak	değildir.	Belirsizlik	taşıyan	her	
nevi	alış-verişi	kapsar.	

	
RANT	VE	TOPRAK	KİRASI	
Toprak	 genelde	 işleyenin	 elinde	 olması	 fereken	 bir	 maldır.	 (Ebu	 Davud,	

Büyu,	 3389-3400.)	 Toprak	 sahibinin	 de	 herhangi	 bir	 zarara	 uğramaması	 için	
nakit	 karşılığı	 kiraya/icara	 verilmelidir.	 (Buhari,	 İcara,	 22;	 Hars,	 18;	 Müslim,	
Buyû,	86-87.)	

Mahsuller	mutlaka	ölçekle	 veya	 tartı	 ile	mübadele	 edilmelidir.	 Veya	nakit	
karşılığı	mübadele	edilmelidir.	(Müslim,	Büyu’,	57,	67,	Ebu	Davud,	Büyû’,	3361.)	

Meşru	gelir	türleri	emek	ve	risk	faktörü	içermelidir.	Ortada	meşru	bir	mal	
olmalıdır.	 Bunun	 dışında	 gayr-i	 meşru	 olan	 gelirler	 ise	 riba	 adı	 altında	
yasaklanmıştır.		

Stok	 meselelerine	 gelince	 bir	 ailenin	 bir	 yıllık	 gelirini	 sağlayacak	 kadar	
malın	 stok	 edilmesi	 meşru	 kabul	 edilmiştir.	 Bu	 da	 bir	 ton	 miktarı	 olarak	
belirlenmiştir.	(Müslim,	Büyû,	59,	62,	66;	Ebu	Davud,	Büyû,	3364.)	
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Giriş	
İslam	 iktisadının	 ana	 hedefi	 israfın	 önlenmesidir.	 (En’am	 Suresi,	 6:141;	

A’raf	 Suresi,	 7:31.)	 Kapitalizmin	 temeli	 olan	 kütlevî	 üretim	 ve	 bunları	 tüketim	
çılgınlığı	israfın	günümüzdeki	başlıca	kaynakları	olarak	görülebilir.		

İslam	 kültürü	 hakim	 olursa,	 reklamcılık,	 sömürgecilik	 ve	 savaş,	 nihayet	
talebin	daralmasıyla	 ortaya	 çıkan	 işsizlik	 oluşmaz.	Kapitalizm	 tüketim	hevesini	
kamçılamış	 ve	 modernleştirerek	 burjuva	 tipini	 oluşturmuş	 ve	 insanı	 homo-
ekonomikus	 haline	 getirmiştir.	 İslam	 harcamada	 itidali	 tavsiye	 ederek	 insan	
ihtiyaçlarını	gidermekle	beraber	sonsuz	manevi	tatmin	imkânı	vermiştir.		

İslamın	 ortaya	 koyduğu	 prensipler	 dengeli	 bir	 ekonomik	 yapıyı	meydana	
getirmiştir.	

Birincisi,	 içki,	 kumar,	 talih	 ve	 şans	 oyunlarını	 yasaklayarak	 bir	 çok	 israf	
tüketiminin	önünü	kapatmış	ve	bir	tüketim	dengesi	oluşturmuştur.	

İkincisi,	Adil	bir	 gelir	bölüşümü	ve	 servet	ve	mülkiyetin	yaygınlaştırması	
ile	sosyal	adaleti,	refah	ve	güvenliği	sağlamıştır.	“Servet	içinizde	yalnız	zenginler	
arasında	 dolaşan	 bir	 güç,	 bir	 devlet	 olmasın,	 (Haşr	 Suresi,	 59:7.)	 ayeti	 bunu	
emreder.	 Gelirin	 adil	 bölüşümünü	 sağlamak	 için	 yalnız	 sadaka	 ve	 zekatı	
yaygınlaştırmak	ve	insanların	büyük	bir	kısmını	sadakaya	muhtaç	hale	getirmek	
değil,	herkesi	zekat	verebilecek	yüksek	gelir	seviyesine	getirmek	esastır.	

Zekât,	 fakir-zengin	 arasındaki	 uçurumun	 40/1	 nispetinden	 fazla	
olmamasını	 netice	 verecektir.	 Aradaki	 uçurumu	dengelemekle	 “Zengin	 ile	 fakir	
arasında	 bir	 köprü”	 (İşaratu’l-İ’caz,	 64-65;	 MÜnziri,	 Tergib	 ve	 Terhib,	 2:183.)	
olmaktadır.	

Üçüncüsü,	 servetin	 yaygınlaştırılmasının	 diğer	 bir	 sebebi	 mirasın	
genişletilmesidir.	Miras	mülkiyeti	oldukça	küçük	parçalara	ayırmaya	eğilimlidir.	

Dördüncüsü,	 “Gücünüzün	yettiği	 kadar	kuvvet	hazıralayın”	 (Enfal	 Suresi,	
8:60.)	 prensibidir.	 Bu	 prensibe	 göre	 yeni	 teknolojiler	 üretmek	 ve	 bağımsızlığı,	
hürriyet	 ve	 hukuku	 korumak	 ve	 güvenliği	 sağlamak	 gerekir.	 Bu	 da	 güçle	 ve	



kuvvetle	 mümkündür.	 Günümüzde	 bunun	 karşılığı	 sanayi	 ve	 teknolojiyi	
geliştirmek	“fen	ve	teknoloji”	silahı	ile	mümkün	olacaktır.	

Beşincisi,	 iktisadî	 istikrardır.	 Bu	 da	 fiyat	 istikrarı	 ile	 mümkün	 olur.	
Tekelciliğin	 önlendiği,	 arz-talep	 ve	 ihtiyaç	 dengesinin	 oluşturduğu	 “serbest	
piyasa	 ekonomisinin	 korunması”	 ile	 mümkündür.	 Bu	 da	 devletin	 ekonomiye	
müdahale	etmemesi	ve	sadece	emniyet	ve	güveni	sağlamasına	bağlıdır.		

Devletin	 ticaret	 ve	 sanayiye	 doğrudan	 katılımı,	 ihtiyaçları	 ve	 fiyatları	
belirlemesi	 halkın	 ekonomik	 olarak	 güç	 kaybını	 netice	 verir.	 Kimse	 devletle	
yarışamaz.	 Bu	 durumda	 halk	 çalışmaz	 ve	 üretmez.	 Ekonomik	 dengeler	 alt-üst	
olur.	 Zorlama	 ve	 devletçi	 teşvikleri	 de	 arz-talep	 ve	 ihtiyaç	 dengesini	 bozar	 ve	
ekonomide	istikrarsızlık	başgösterir.		

Devletin	 görevi	müdahil	 olmak	 ve	 yönlendirmek	 değil,	 “mesaileri	 tanzim,	
adaleti	 ve	 emniyeti	 sağlamak,	 yardımlaşmayı	 kolaylaştırmak”	 (Lem’alar,	 17.	
Lem’a,	 7.	 Nota,	 s.	 303.)	 şeklinde	 olmalıdır.	 Hür	 teşebbüsün	 önünü	 açacak	 ve	
ekonomik	kalkınmayı	sağlayacak	olan	temel	prensipler	bunlardır.	

	
	
	
PARA	VE	KREDİ	SİYASETİ	
Para,	mübadele,	değer	ve	kenz	aracıdır.	En	önemli	husus	paranın	mübadele	

aracı	 olmasıdır.	 Para	 ihtiyaçların	 kolay	 giderilmesini,	 mal	 ve	 hizmetlerin	
mübadelesini	kolaylaştırır.	Üretimin	artmasını	 ve	 iş	bölümünün	geliştirilmesini	
sağlar.	Para	aynı	zamanda	bir	değer	ölçüsü	ve	tasarruf	aracıdır.	

Paranın	 bir	 diğer	 özelliği	 bir	 nakil	 ve	 mübadele	 aracı	 olmasıdır.	 Böylece	
paranın	 tasarruf	 ve	 el	 değiştirmesi	 kolaylaşır.	 Bunu	 da	 yine	 ihtiyaçlar	 belirler.	
Paranın	 tarih	 içindeki	 seyri	 ekonomik	 gelişmeye	 bağlı	 olarak	 artmış	 ve	
değişmiştir.	Günümüzde	kredi	kartı	ve	değerli	kağıtlar	da	bir	mübadele	ve	nakil	
aracı	 olmaktadır;	 ancak	 bunların	 değer	 ölçüsü	 yine	 paraya	 bağlıdır.	 Bunlar	
paranın	 transferini	 kolaylaştırmak	 için	 kullanılmaktadırlar.	 Para	 talebi	 kendisi	
ile	 satın	 alınacak	 mallara	 olan	 talepten	 kaynaklanır.	 Paranın	 arz	 ve	 talebi	 de	
değerlerin	ayarlanmasını	sağlamaktadır.	

Para	sadece	bir	mübadele	aracı	olarak	ortaya	çıkmışken	kapitalizm	parayı	
da	 bir	 değer	 olarak	 kabul	 eder.	 Kapitalizmde	 para	 da	 bir	 maldır.	 Para	 diğer	
mallarla	mübadele	edilmedikçe	zahirî	bir	servet	göstergesidir.	Paraya	müdahale	
ekonomiye	 müdahaleyi	 kolaylaştırdığı	 için	 gerek	 devletin,	 gerekse	
spekülatörlerin	 bu	 müdahaleyi	 kolaylıkla	 yapmasını	 sağlayarak	 ekonomik	
istikrarsızlığa,	haksız	kazançlara	ve	pekçok	haksızlıklara	sebep	olunmaktadır.		

Ortada	 üretim	 ve	 mal	 bulunmadığı	 halde	 paranın	 artması	 enflasyonu	 ve	
pahalılığı,	 piyasadan	 paranın	 çekilerek	 paraya	 talebin	 artırılması	 da	 paranın	
değer	 kazanmasına	 sebep	 olmakta	 ve	 böylece	 ortada	 dolaşan	 spekülatörlerin	
çalışmadan	ve	üretmeden	haksız	kazanç	sağlamasına,	üreticinin	ve	tüketicinin	de	
zarar	görmesine	sebep	olmaktadır.	

Keynes’e	 göre	 para	 üç	 sebeple	 talep	 edilmektedir:	 Günlük	 muameleleri	
yapabilmek,	 tasarruf	 dağlayabilmek,	 spekülasyon	 (borsa	 aradı)	 ile	 değerinin	
artmasını	 belkemek.	 Üretim	 azaldıkça	 para	 değer	 kazandığı	 için	 üretimin	
azalmasına,	 talebin	 değeri	 artıracağından	 dolayı	 reklam	 ve	 sunî	 taleplerle	 ve	
israfı	 teşvik	 ederek	 paranın	 değerinin	 artmasına	 sebep	 olacağından	 ekonomik	
istikrar	 sunî	 ve	 gereksiz	 müdahalelerle	 kaybolmaktadır.	 Bunun	 sonucunda	 ise	



ekonomik	 krizler	 ve	 büyük	 felâketler	 yaşanmaktadır.	 Hayalî	 balonlar	
patlatmakta	ve	ona	bel	bağlayanlarda	perişan	olmaktadır.	

Para	 arzı	 piyasalardaki	 kağıt	 ve	 ufak	 para	 ile	 bankalarda	 oluşan	 kaydî	
paranın	 toplamıdır.	 Günümüzde	 bunu	 paraya	 çevirebilen	 ve	 para	 benzeri	 olan	
vadeli	 mevduatlar,	 alacaklar,	 tahviller,	 kredi	 kartları	 vb.	 kıymetler	 de	 ilave	
edilerek	para	tarifini	daha	da	genişletmişlerdir.	

Bir	 ülkenin	 para	 politikasını	 paranın	 miktarı,	 kredi	 hacmi,	 faiz	 haddi	
kullanılarak	 paraya	 bağlı	 bütün	 unsurlar	 dikkate	 alınarak	 hesaba	 katılır	 ve	
uygulanır.	 Bununla	 gerek	 devlet,	 gerekse	 spekülatörler	 belirledikleri	 hedeflere	
ulaşmaya	çalışırlar.		

Parayı	basan	ve	para	politikalarını	yürüten	“Merkez	Bankası”dır.	Amacı	da	
paraya	 müdahaleyi	 ve	 enflasyonu	 önlemek	 olmalıdır.	 Bunu	 da	 para	 ve	 kredi	
arzını	 kontrol	 altında	 tutarak	 sağlamaya	 çalışır.	 Enflasyon	 ortamından	 para	 ve	
kredi	 hacmini	 daraltır,	 durgunluk	 olunca	 da	 para	 ve	 kredi	 hacmini	 artıararak	
piyasaya	müdahale	eder.	Para	arzının	kontrolü	bir	bakıma	emisyonun	kontrolü	
demektir.		

Merkez	Bankası’nın	elinde	dört	önemli	kontrol	aracı	vardır.	Iskonto	haddi,	
açık	 piyasa	 işlemleri,	 kanuni	 ihtiyat	 oranlarını	 değiştirme	 ve	 kredi	 tavanını	
belirleme.	Bunlar	vasıtası	ile	para	ve	kredi	hacmini	genişletir	ve	daraltır.		

Para	politikası	 “Maliye”	politikası	 ile	desteklenmedikçe	 tek	başına	 istenen	
hedeflere	ulaşamaz.	

	
1.	İslamda	Para	Siyaseti	
Asr-ı	 Saadet	ve	 sonraki	dönemlerde	 tedavülde	madenî	para	bulunuyordu.	

Para	birimi	aynı	zamanda	bir	tartı	birimi	olarak	da	geçerliliğini	koruyordu.	İslam	
para	 birimini	 ve	 paranın	 kendisini	 dünyevî	 ihtiyaçları	 karşılayan	 bir	 mesele	
olarak	gördüğü	ve	 ihtiyaçları	karşıladığı	 için,	devlet	 şekli	önermediği	 gibi,	para	
birimini	ve	şeklini	de	önermemiştir.		

Altın	 ve	 gümüş	 paranın	 Bizans	 dinarı	 (Dinarius)	 ve	 İran	 dirhemi	 olarak	
tedavülde	olan	para	üzerinde	hukuk-u	şahsî	ve	hukuk-u	âmme	için	ahkâm	ortaya	
koymuştur.	“Altını	ve	gümüşü	biriktirerek	Allah	yolunda	harcamayanlar	için	acı	
ve	acıklı	bir	azabı	müjdele!”	(Tevbe	Suresi,	9:34.)	ayeti	bunu	ifade	eder.	bu	ayet	
paranın	 bir	 mübadele	 aracı	 ve	 kenz	 (hazine/birikim)	 aracı	 olduğunu	 da	 ifade	
etmektedir.	Bu	ayetten	yola	çıkan	İslam	bilginleri	ve	hukukçuları	altın	ve	gümüşü	
değer	 aracı	 olarak	 görmüşler,	 kuruş	 anlamında	 “fels”lerin	 de	 aynı	 değerde	
olduğunu	kabul	etmişlerdir.	

Altın	 ve	 gümüş	 mal	 olarak,	 kağıt	 para	 ise	 itibarî	 olarak	 değere	 sahiptir.	
Paranın	itibârî	değer	ölçüsü	olarak	kabul	edilmesi,	altın	ve	gümüşün	para	birimi	
olarak	 tedavülde	 kalkması	 ekkonomiye	 istikrarsızlık	 getirdiği	 gibi,	
spekülatörlerin	ve	haksız	kazançların	önünü	de	açmıştır.	Böylece	fiyat	istikararı	
ortadan	kalkmıştır.		

İslam	bilginleri	iktisat	çalışmalarını	hep	altın	ve	gümüş,	yani,	mal	ve	gerçek	
değer	üzerinden	yaptıkları	için	malın	karşılığının	para	ile	satın	alınmasını	tavsiye	
etmişlerdir.	 Paranın	 kenz,	 yani	 biriktirme,	 yani	 iddiharı	 hoş	 görülmemiştir.	
(Müslim,	Müsaakat,	80;	Ebu	Davud,	Büyû,	12.)	

Malların	 karşılıklı	 mübadelesinin	 aynı	 ölçüde	 ve	 peşin	 olarak	 yapılması	
istenir.	 Zaman	 ve	 vaade	 sonunda	 fazlalık	 alınmasını	 yasaklamıştır.	 (Müslim,	
Müsakaat,	80;	Ebu	Davud,	Büyû,	12.)	peşin	yapılan	alışverişlerin	ve	farklı	cinsten	



olanların	da	 satılarak	para	 ile	 alınması	 tavsiye	edilmiştir.	 Fazlalıkla	ve	misli	 ile	
değiştirme	tavsiye	edilmemiştir.		

Madeni	 paranın	 tedariki	 zor,	 maliyeti	 de	 yüksek	 olduğu	 için	 fiyatların	
yükselmesi	 sözkonusu	 olmamaktadır.	 Kağıt	 parada	 ise	 temini,	 basılması	 ve	
piyasaya	sürülmesi	çok	kolaydır.	Bu	da	 fiyat	 istikrarını	ortadan	kaldırmaktadır.	
Başlangıçta	 kağıt	 para	 altın	 karşılığı	 tedavüle	 çıkarılarak	 kontrolü	
sağlanmaktaydı.	Günümüzde	ise	para	basımının	önündeki	sınırlar	kaldırılmıştır.	
Özellikle	 hükümetler	 sıkıştıkları	 zaman	 karşılıksız	 para	 basarak	 piyasaya	
sürmektedirker.	Enflasyonun	en	önemli	sebebi	de	budur.		

Selçuklular	 ve	 Osmanlılar	 para	 hacminin	 artmasını	 bir	 politika	 olarak	
benimsemişler	 ve	 ülkeye	 altın	 ve	 gümüş	 girişini	 teşvik	 etmişler,	 çıkışını	 ise	
yasaklamışlar,	para	yerine	mal	çıkışına	önem	vermişlerdir.	

Osmanlı’da	 “Akçe”nin	 ilk	 basıldığı	 1326’dan	 1740	 yılına	 kadar	 geçen	 414	
sene	içinde	Akçenin	değer	kaydı	%	84.3’tür.	Buna	göre	yıllık	değer	kaybı	%	0.2	
seviyesinde	 cüz’î	 bir	 rakamdır.	 (İslamda	 Ekonomik	 Hayat,	 Doç.	 Dr.	 Ahmet	
Tabakoğlu,	sç	91.)	

Fiyat	 hareketlerinin	 kaynağı	 altın	 ve	 gümüşte	 parasaldeğerdir.	 Sistemin	
kendisi	bir	istikrar	unsurudur.	Para	arzı	istikrarı	bozmayacak	şekilde	bir	sisteme	
oturmuştur.	

Parayı	 para	 ile	 mübadele	 etmek	 para	 biriktirme	 amacına	 yönelik	 olduğu	
açıktır.	 Burada	 ihtiyaçtan	 değil,	 spekülatif	 bir	 para	 talebi	 sözkonusudur.	 Bu	 da	
piyasada	 istikrarsızlık,	 gelir	 ve	 istihdamda	 dalgalanma,	 adil	 olmayan	 bir	 gelir	
dağılımı	ve	çok	para	kazanan	kişinin	israf	için	para	harcamasını	netice	verir.		

İslam	 infakı	 teşvik,	 zekatı	 farz	 kılıp	 faizi	 yasaklamakla	 paranın	 tedavülde	
kalmasını	sağlar.	Bu	ise	gelir	ve	harcama	akımını	sürekli	canlı	tutarak	istihdamı	
artırır.		

İslam	 helal	 kazanç,	 faiz	 yasağı	 ve	 zekatı	 farz	 kılınması	 dışında	 fazla	
ekonomik	 önerilerde	 bulunmamıştır.	 Zira	 bunlar	 dünyevi	 insan	 ihtiyaçlarına	
yönelik	 hususlardır.	 Devlet	 sistemi	 de	 böyledir.	 Bu	 konuda	 yasaklanmayan	 ve	
emredilmeyen	hususlar	dışında	insanların	akılları	ile	yaptıkları	faaliyetler	dinen	
de	 caiz	 ve	makbul	 sayılmaktadır.	 Nitekim	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Sizler	 dünya	
işlerini	benden	daha	iyi	bilirsiniz”	(Müslim,	Fedail,	141;	Müsned-i	Ahmed,	1:162;	
İbn-i	Mâce,	Ruhûn,	15.)		buyurarak	ümmetine	bu	konuda	geniş	bir	akıl	yürütme	
ve	çalışma	alanı	bırakmıştır.	Ekonomik	faaliyetler	insanların	ihtiyaçlarına	cevap	
veren	 şeylerdir.	 Bu	 da	 zamanla	 değişikliğe	 uğrayarak	 devamlı	 gelişme	
kaydetmektedir.	Bu	sebeple	katı	kuralları	koymak	gelişime	engel	olur.	

	
2.	Kredi	Siyaseti	
Kur’an-ı	Kerim	“Karz-ı	Hasen”	yani,	ödünç	vermeyi	teşvik	etmektedir.	Faizli	

krediyi	 ise	 yasaklamıştır.	 “Borçlu	 sıkıntı	 içinde	 ise	 ona	 mühlet	 verin.	 Şayet	
alacağınızı	 bağışlarsanız	 biliniz	 ki	 bu	 sizin	 için	 daha	 hayırlıdır.	 (Bakara	 Suresi,	
2:280.)	 buyurmaktadır.	 Ayrıca	 borç	 işlemlerinin	 yazı	 ile	 şahitler	 huzurunda	
kaydedilmesini	 istemektedir.	 (Bakara	 Suresi,	 2:	 282-283.)	 Bu	 sebeple	
Peygamberimiz	 (asm)	 ödünç	 vermeyi	 sadakadan	üstün	 tutmuştur.	 (İbn-i	Mâce,	
Sadakat,	19.)	

Faizin	yasaklanması	ve	ödünç	vermenin	teşviki	ile	“müteşebbis”	itici	bir	güç	
sahibi	 haline	 gelmekte,	 servetin,	 zenginliğin	 ve	 teşebbüsün	 yaygınlaştırılması	
istenmektedir.	 Teşebbüs	 teşvik	 edilmektedir.	 Müteşebbislerin	 çoğalması	



herkesten	 önce	 kendi	 imkanları	 ile	 ayakta	 durması	 üretimin	 artmasını	 ve	 iş	
hacminin	genişletilmesi	amaçlanmaktadır.		

Faizin	 yasaklanması	 da	 kredi	 üzerindeki	 spekülatif	 oyunları	 engeller.	
Kapitalist	sistemde	ise	para	ve	kredi	politikaları,	faiz	oranları	kredi	politikalarını	
belirlemektedir.	 İslam	 ise	 arz-talep	 ve	 değişen	 kâr	 oranlarını	 dikkate	 alır.	 Bu	
sebeple	Mekez	Bankası	ve	kredi	kurumları	para	arzını,	kredileri	kontrol	ederek	
fiyat	 artışlarını	 önleyici	 ve	 yararlı	 üretimi	 artırıcı	 ve	 iç	 ticareti	 düzenleyici	 bir	
müessese	teşkil	edebilir.		

İslamda	 ortaklık	 kurumu	 “sermaye,	 teşebbüs	 ve	 emek	 ortaklığı”	 şeklinde	
sistemli	 kurumlar	 oluştururulabilir	 ve	 işletilebilir.	 Faizsiz	 bankalar	 ve	 “zekât	
kurumu”	 bu	 ortaklıkları	 teşvik	 ve	 finanse	 edebilir.	 Mudarabe	 esasına	 dayalı	
bankacılık	sistemi	oluşturulabilir.		

Devlet	 zekat	 kurumu	oluşturarak	 borçlular	 borçlarını	 bununla	 ödeyebilir.	
(M.	 Hamidullah,	 İslam	 Peygamberi,	 2:216.)	 Açık	 piyasa	 işlemlerinde	 hisse	
senetleri	ve	kâr	ortaklığı	senetleri	kullanılabilir.	Merkez	Bankası	bu	tür	araçlarla	
kredi	 arzı	 düzenler.	 Selektif	 (seçmeci)	 kredi	 uygulaması	 yaparak	 üretim	
piyasasına	yön	verebilir.	

Kapitalist	 para	 ve	 kredi	 sisteminde	 para	 politikasını	 faiz	 yönlendirirken	
faizsiz	 sistemde	 “Karz-ı	 Hasen”	 müessesesi	 ve	 “kâr	 ortaklığı”	 sistemi	 kredi	
politikalarını	 belirleyebilmektedir.	 Bu	 da	 gelir	 dağılımı	 dengeler,	 teşebbüsü	
artırır	 ve	 para	 üzerinden	 spekülasyonlara	 müsaade	 etmez.	 Paranın	 sürekli	
tedavülde	kalması	ve	kredi	arzının	genişletilmesi	gelirleri	de	reel	olarak	artırır.	
Böyşece	hem	iktisadi	gelişme,	hem	de	âdil	gelir	dağılımı	sağlanmış	olur.		

	
FİYAT	POLİTİKASI	
İslam	 iktisat	 sistemine	 göre	 insan	 ekonominin	 aracı	 değil,	 ekonomi	 insan	

ihtiyaçlarını	 gidermek	 için	 gereklidir.	 Amaç	 da	 ferdin,	 toplumun	 ve	 devletin	
zenginleşmesi	 ve	 kalkınması	 değil,	 insan	 refah	 ve	 saadetinin,	 güvenin	 ve	
mutluluğunun	sağlanmasına	yönelik	iktisadî	güçlenmedir.		

Nakdî	 mübadelenin	 geçerli	 olduğu	 yerde	 iktisadî	 olayları	 fiyat	 olgusu	
belirler.	Fiyat	ile	değer	arasından	yakın	bir	ilişki	vardır.	Mal	veya	hizmetin	ihtiva	
ettiği	değer	kullanım	ve	mübadele	değeri	olarak	ikiye	ayrılır.	Bunu	da	üretim	ve	
üretim	maliyetleri	etkiler.		

Fiyatın	 ortaya	 çıkması,	 mal	 ve	 hizmetin	 faydalı	 olması	 ile	 kıt	 ve	
ulaşılmasının	zor	olması	doğrudan	etkilidir.	Bu	Allah’ın	insanlar	arasında	faydalı	
ilişkiler	 kurmaları,	 yardımlaşmaları	 içindir.	 Bu	 da	 sosyal	 hayatın	 oluşması	 ve	
medeniyetin	gelişmesi	içindir.	Yüce	Allah	insan	ihtiyacı	için	hayati	önemi	olan	ve	
en	çok	gerekli	olan	hava	gibi	nimetleri	en	kolay	ulaşılabilir	ve	bedava	vermekle	
beraber	 daha	 az	 önemli	 olan	 su	 ve	 gıdayı	 insanın	 çalışmasına	 ve	 gayretine,	
birbirleri	 ile	 yardımlaşmalarına	 bağlamıştır.	 Bununla	 beraber	 su,	 hava,	 toprak,	
güneş,	dünya,	mevsimlerin	oluşması	 gibi	nimetler	 tamamen	Allah’ın	kudreti	 ile	
insanın	 hizmetine	 vermiştir.	 İnsandan	 “Şükür”	 istemektedir	 ve	 “Şükrederseniz	
artırırım.	 Nanakörlük	 ederseniz	 benim	 azabım	 da	 çetindir”	 (İbrahim	 Suresi,	
14:7.)	buyurmaktadır.	

Fiyat	politikasını	mal	ve	hizmetlerin	nasıl	ve	ne	kadar	üretilmesi	gerektiği	
meselesini	 de	 çözer.	 Rekabet	 bu	 sistemin	 esasıdır.	 Fiyat	 üretimi	 dağıtımı	 da	
etkiler.		



Arz	 ve	 talebin,	 alıcı	 ve	 satıcıların	 karşılaştıüı	 ortamlara	 “piyasa”	 denir.	
Çağımızın	 gelişen	 teknolojisi	 piyasa	 kavramını	 bir	 mekana	 bağlı	 olmaktan	
çıkarmıştır.		

Fiyatlar	 büyük	ölçüde	para	 sistemi	 tarafından	belirlenir.	 Günümüzde	 arz-
talep	 kesin	 belirleme	 ölçüsü	 olmaktan	 çıkmıştır.	 Tekelci	 sermaye	 otomatik	 ve	
çok	üretim	fiyatları	büyük	ölçüde	etkiler.	Ayrıca	küresel	ekonomi	dünya	çapında	
fiyat	 hareketliliğine	 sebep	 olabilmektedir.	 Tekelci	 eğilimlerin	 var	 olduğu	
piyasalarda	oluşan	fiyatların	ideal	olduğu	da	söylenemez.		

İslam	 iktisadının	 temel	 yaklaşımı	 üretimin	 ve	 bölüşümün	 sosyal	 kayıtlar	
dışında	 serbest	 piyasa	 sistemine	 bırakılmasıdır.	 Devletin	 denetimi	 serbest	
piyasayı	 kontrol	 etmek	 için	 değil,	 tekelci	 piyasayı	 haksızlığa	 yönelmemesi	 için	
almalıdır.		

Fiyatların	 oluşmasında	 üç	 eğilim	 kanunu	 vardır:	 Birincisi,	 arz	 ve	 talep	
dengesine	 göre	 serbest	 piyasada	 fiyatların	 belirlenmesi.	 İkincisi,	 Tekelleşme	
sonucu	üreticinin	istediği	fiyatı	koyması.	Bunun	devlet	denetimi	ile	kontrol	altına	
alınması	 şarttır.	 Üçüncüsü,	 kamu	 otoritelerinin	 belli	 amaç	 ve	 hedeflerini	
gerçekleştirmek	 için	 arz	 ve	 talebi	 ve	 sonuçları	 oluşturmak	 amacı	 ile	 yaptıkları	
yönlendirme	 ve	 teşviklerle	 oluşmaktadır.	 Kıtlık	 ve	 darlık	 döneminde	 ve	 ülke	
kalkınmasını	 amaçlayarak	 bu	 ayarlama	 yapılabilir.	 Bunu	 ülkenin	 ekonomik	
hedefleri	belirler.	Yine	fiyatlara	devletin	müdahalesi	tarım	ve	emek	piyasasında	
sosyal	 refah	 hedefine	 ters	 düşen	 durumlarda	 devlet	 vergi	 ve	 sübvansiyon	
politikaları	 ile	 durumu	 dengelemeye	 çalışabilir	 ve	 haksızlıkları	 önlemeyi	
hedefler.		

İslam	serbest	piyasa	ekonomisini	benimser	bunun	haksızlığı	önleyecek	ve	
adaleti	sağlayacak	en	güzel	metot	kabul	eder.	Bu	da	karşılıklı	rızaya	dayanan	adil	
fiyat	ilkesidir.	(Şuara	Suresi,	26:183.)	Peygamberimiz	(asm)	“Fiyatları	ayarlayan,	
darlık	ve	bolluk	getiren	ve	rızıklandıran	Allah’tır.”	(Tirmizi,	Büyû,	73;	İbn-i	Mâce,	
Ticaret,	 27.)	 Dolayısıyla	 anormal	 şartlar	 oluşmadan	 fiyatlara	 müdahale	 etmek	
doğru	değildir.	

Medine’de	kıtlığın	yaşandığı	bir	zaman	Peygamberimize	(asm)	ithal	edilen	
mallardaki	 fiyatlara	müdahale	etmesi	 istendiği	zaman	müdahale	etmemiştir.	Bu	
durumda	 ithalat	 durabilir,	 mal	 darlığı	 da	 karaborsaya	 sebep	 olabilirdi.	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Fiyataları	 ayarlayan,	 darlık	 ve	 bolluk	 getiren	 ve	
rızıklandıran	Allah’tır.	Ben	kimsenin	hakkına	girmek	istemem”	buyurarak	kabul	
etmemiştir.	(İbn-i	Kudame,	Muğnî,	4:217.)	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Dışarıdan	mal	getiren	rızıklandırılmıştır;	muhtekir	
ise	 lânetlenmiştir.”	 (İbn-i	Mâce,	 Ticaret,	 6;	 Darimî,	 Büyû’,	 12.)	 buyurmuşlar	 ve	
ithalatı	 tavsiye	 etmişlerdir.	 Fiyatları	 devletin	 belirlemesi	 pek	 çok	 haksızlıklara	
sebep	olabilir.	(İbn-i	Kayyum,	Siyasetü’ş-Şer’iye,	223-237.)	

İslam	 iktisatçıları	 tekelciliğe	 karşı	 devletin	 fiyatlara	 müdahalesini	 meşru	
kabul	 ederler.	Maliyet	+	 talep	hesap	 edilerek	belli	 bir	 kar	oranı	 belirleyip	 fiyat	
koyabilir.	 Satıcıya	 normal	 kar	 bırakılmazsa	 karaborsa	 oluşur.	 (İbn-i	 Teymiye,	
Hisbe	 fi’l-İslam,	33.)	Fiyat	 talebinde	kalite	 farkı	da	gözetilir.	Bunu	yapacak	olan	
da	“Hisbe”	teşkilatıdır.		

Alışverişte	 müsamaha	 esastır.	 “Satarken	 müsamahalı	 olan,	 alırken	
müsamahalı	 ve	 cömert	 kulunu	 Allah	 sever”	 (Buhari,	 Büyû’,	 16.)	 Devletin	 fiyat	
belirlemede	 esas	 aldığı	 ürünler	 “zaruri	 ihtiyaç”	 maddeleridir.	 Lüks	 ve	 fayr-i	
zaruri	mallarda	serbest	rekâbet	esastır.	



Fiyat	 belirlemede	 adalet,	 maslahat	 ve	 ekonomik	 canlılık	 esastır.	 Zira	
fiyatların	yükselmesi	sabit	gelirlilerin	zararınadır.	

	
İKTİSADİ	YASAKLAR	
İslamda	riba	(faiz)	ihtikar	(karaborsa)	ve	israf	yasaktır.	Ancak	bunlar	yasal	

olmaktan	 çok	 imânî	 ve	 vicdânîdir.	 Bununla	 beraber	 Peygamberimiz	 (asm)	
bilhassa	karaborsa	(ihtikar)	için	müeyyideler	getirmiştir.	(İbn-i	Mâce,	Ticaret,	6;	
Darimî,	Büyû’,	12.)	İhtikarın	(stok)	malları	piyasaya	sürmeyerek	pahalılanmasını	
beklemektir.	Yoksa	piyasadaki	malın	stoklarda	bulunması	yasak	değildir.	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Pazara	 mal	 getirenin	 malını	 kapmak	 için	 şehir	
dışında	 karşılamayın,	 başkasının	 akdi	 üzerine	 akit	 yapmayın,	 mal	 fiyatlarını	
damızlık	 şeklinde	 artırarak	 tüketiciyi	 aldatmayın”	 (Müslim,	 İman,	 164.)	
buyurmuşlardır.	 İsraf	konusunda	yasak	daha	kesindir.	 “Nehir	kenarında	abdest	
alsanız	dahi	israf	etmek”	(Buhari,	Vudû,	1;	Libas,	1.)	yasaklanmıştır.	

	
	

 
	

	
	



	
MALÎ	SİYASET	
Amaç,	 âdil	 gelir	 bölüşümünü	 sağlamaktır.	 Peygamberimiz	 (asm)	 idârî,	

kazâî,	malî	 teşkilat	 kurdurmuştur.	Malî	 politikakaların	 başında	 herkesin	 asgarî	
ihtiyaçlarının	temini	gelir.		

Peygamberimiz	 (asm)	 zekat	 toplamak	 için	 memur	 görevlendirmiş	 ve	
bunları	çevre	kabilelere	göndererek	yörenin	ihtiyaçlarını	tespit	etmek,	fakirlere	
bunları	 dağıtmakla	 görevlendirmiştir.	 Artanı	 da	 “Beytü’l-Mal”	 denen	 hazineye	
koydurmuştur.	Aynı	şekilde	ganimet,	haraç	ve	cizye	gibi	gelirleri	de	önde	ihtiyaç	
sahiplerine	dağıtmış,	artanı	da	hazineye	koydurmuştur.	

	
1.	Gelirler	
Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	“Zenginlerin	mallarından	isteyen	ve	istemeyen	

ihtiyaç	sahipleri	için	bir	hak	vardır”	(Zariyat	Suresi,	51:9;	Meâric	Suresi,	70:	25.)	
buyurur.	 Bu	 ayetten	 verginin	 ihtiyaç	 sahiplerine	 aktarılması	 gereken	 bir	 mal	
olduğu	anlaşılmaktadır.	

Zekat	 ve	 sadaka	 genel	 olarak	 bir	 yardımlaşma	 aracıdır.	 Farz	 kılınmadan	
önce	Mekke	döneminde	de	“sadaka”	olarak	geçmektedir.	(Enbiya	Suresi,	21:73.)	
“Allah’ın	size	verdiği	maldan	Allah	yolunda	infak	edin”	(Nur	Suresi,	24:33.)	“Size	
verdiği	şeyden	Allah	yolunda	infak	etmedikçe	gerçek	iyiliğe	ulaşamazsınız”	(Âl-i	
İmran	Suresi,	3:	92.)	“İnfak	ise	ihtiyaç	fazlası	olan	şeydir.	(Bakara	Suresi,	2:	219.)	
“İhtiyaçtan	fazlasını	al.”	(A’raf	Suresi,	7:	199.)	

İhtiyaç	 fazlası	 nakdî	 servet	 hoş	 görülmemiş,	 yatırıma	 ve	 harcamaya	
dönüştürülmesi	 istenmiştir.	 “Altını	 ve	 gümüşü	 biriktirip	 Allah	 yolunda	
harcamayana	acıkı	bir	azabı	müjdele!”	(Tevbe	Suresi,	9:	34.)	buyrulmuştur.		

Peygamberimiz	 (asm)	 “Malda	 zekâttan	 başka	 haklar	 da	 vardır.”	 (Tirmizi,	
Zekât,	 27;	Dârimî,	 Zekat,	 13.)	 buyurmuşlardır.	Bu	oldukça	 geniş	bir	 kavramdır.	
Bu	 mülkiyeti	 de	 içine	 alır.	 Evin	 zekâtı	 Evin	 zekâtı	 misafir	 odasının	 olması	 ve	
misafir	ağarlamak,	servetin	fakir	ve	akrabalara	ziyafet	çekmek	vs	gibi.		

İslam	 zekâtın	 ticaret	 mallarından	 sermaye	 üzerinden	 40/1;	 ziraat	
mahsullerinden	 ise,	 10/1	ve	 ganimetlerden	%20,	 yani	5/1	vergi	 alınması	hâriç	
vergi	oranlarının	belirlenmiştir.	

	
Zekât	
Şartları	

• Nisab	miktarına	ulaşması:	Bu	da	asgarî	geçim	standardının	üzerinde	
olmalıdır.		

• Havelân-ı	Havl:	Üzerinden	bir	sene	geçmiş	olmalı.	Bu	ticaret	malları	
ve	paradır.	Zira	altın	ve	gümüşş	gibi	kıymettar	mallar,	madenler	ve	
nakit	para	hükmen	nâmî	(nemalanan	mal)	sayılırlar.	

• Malın	mülkiyet	 ve	 tasarruf	 haklarının	 bulunmasıdır.	 Elde	 olmayan	
maldan	zekât	verilmez.	

• Toprak	 mahsullerinin	 ise	 hasat	 yapılınca	 zekâtı	 verilir	 ve	 depoya	
atılır	veya	satılır.	

• Her	 nevi	 ticaret	 malı	 zekâta	 tabidir.	 Bunlar	 alınan	 ve	 satılan	
mallardır.	Kıymetleri	üzerinden	zekat	verilir.		

• Sınâî	 mallar	 mükiyet	 üzerinden	 değil,	 üretim	 üzerinden	 ve	
verimliliğe	göre	%5,	%10,	zekâta	tabidir.	Kira	gelirleri	%2.5	zekata	
tabidir.	



• Maaş	ve	ücretler	ihtiyaç	fazlası	birikimler	zekâta	tabidir.		
• Cizye	ve	haraç	günümüzde	kalkmıştır.	
• Ganimetler	kalkmıştır.	
• Gümrük	vergisi	%	10	alınır.	

	
2.	Harcamalar	
Kur’ân-ı	Kerim	zekatın	sarf	yerlerini	tayin	etmiştir.	(Tevbe	Suresi,	9:60.)	

1. Fakirler:	Nisab	mıktarı	malı	olmayanlar...	
2. Miskinler:	Temel	ihtiyaçlarını	gideremiyenler...		
3. Âmiller:	 Zekat	 toplamakla	 görevli	 memurların	 maaşları.	 Bunlar	

zengin	de	olsalar	görevlerinin	gereği	ücretleri	verilir.	
4. Müellefet-i	 kulûb:	 Kalpleri	 İslama	 ısındırılmak	 istenenler.	 Bu	 Hz.	

Ömer	(ra)	tarafından	kaldırılmıştır.	
5. Borçlular:	Bunlara	zekat	verildiği	gibi	kredi	olarak	da	verilebilir	ve	

bu	geri	istenir.		
6. Mükatep	Köleler:	Günümüzde	kölelik	olmadığı	için	bu	da	kalkmıştır.		
7. Allah	yolunda	olan	harcamalar:	Dine	ve	imana	hizmet	yolunda	“İlây-ı	

Kelimetullah”	 için	 yapılan	 işlere	 ait	 harcamalar	 zekat	 fonundan	
yapılır	ve	bu	hizmetlere	zekat	verilir.	

8. Yolcular:	 Yolda	 kalanlara	 yapılan	 yardımlar	 da	 zekat	 fonundan	
yapılır.	 Ancak	 günümüz	 imkanları	 yolda	 kalanların	 zekata	 muhtaç	
etmeyecek	şekilde	gelişmiştir.	

	
İKTİSATTA	İÇTİMAÎ	VE	SOSYAL	SİYASET	
İslam	 “Sosyal	 Refahı”	 emreder.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “İdareci	 eli	

altındakilerin	ihtiyaç	ve	yoksulluklarına	kayıtsız	kalırsa	Allah	da	onun	ihtiyaç	ve	
yoksulluğuna	kayıtsız	kalır”	(Ebu	Davud,	Harac,	2083;	Müsned-i	Ahmed,	6:	70.)	
buyurur.	

Devlet,	 yani	 yönetici	 velisi	 olmayan,	 ortada	 kalmış	 yetim	 ve	 fakirlere	
bakmakla	 yükümlüdür.	 Nitekim	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Velisi	 olmayanın	 velisi	
benim”	(Ebu	Davud,	Nikah,	2083;	Tirmizi,	Nikah,	14.)	buyurmuştur.	Yöneticileri	
de	 ikaz	 ederek	 “Müslümanların	 işlerini	 üzerine	 alan	 fakat	 onların	 refahı	 için	
çalışmayan	onlarla	beraber	asla	cennete	giremez”	(Müslim,	İmare,	28.)	buyurur.	
Bu	sebeple	Osmanlı	“İbadullahın	terfîh-i	ahvaline”	önem	verirdi.	

Devletin	koruması	gereken	fertlere	ait	temel	haklar	şöyledir:	
1.	Can	ve	Mal	Emniyet	ve	Güvenlik:	 “Bir	müslümanın	malik	olduğu	can,	

mal	ve	servet	öteki	müslümana	haramdır.”	(Buhari,	İlim,	9,	37;	Müslim,	Kasame,	
29-30.)	 Bu	 hadis	 “Hayat	 ve	Mülkiyet”	 hakkını	 güvence	 altına	 almıştır.	 Devletin	
görevi	toplumda	barış,	güvenlik	ve	refahı	sağlamaktır.	Bunu	güvenlik	güçleri	ile	
yapar.	Devletin	varlık	sebebi	budur.	

2.	Adaletin	Tesisi:	İnsanlar	arasındaki	anlaşmazlıkları	ve	zulümleri	adaleti	
temin	 etmekle,	mahkeme	 yoluyla	meşru	 yollarla	 sağlamaya	 çalışmaktır.	 Adalet	
hak	 sahibine	 hakkını	 vermek	 ve	 haksızı	 cezalandırmaktır.	 Bunu	 ancak	 devlet	
“Hukuk”	yoluyla	gerçekleştirir.	

3.	 Sosyal	 Güvenlik	 ve	 Yardımlaşma:	 Yetimlere,	 yoksullara,	 yaşlılara	 ve	
çocuklara,	 barınma	 evleri,	 aş	 evleri	 kurar	 ve	 onların	 giderlerini	 de	 “Zekat	
Fonundan”	karşılar.		

Devletin	varlık	sebebi	ve	yapması	gereken	temel	görevler	bunlardır.	Devlet	
bunu	sağladığı	zaman	halk	güven	ve	huzur	içinde	çalışır	ve	zengin	olur.	Vergisini	



de	 vererek	 devletin	 zengin	 olmasına	 çalışır.	 Adaletin	 sağlandığı	 yerde	 de	 halk	
devlete	güvenir	ve	suç	işleyenler	de	devletten	korkar.	Bu	durumda	suçlar	azalır;	
refah	artar.	

	
KALKINMA	SİYASETİ	
Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 müslümanların	 görevlerinin	 başında	

“Cihad”	 vazifesinin	 geldiğini;	 cihadın	 amacının	 “İlây-ı	 Kelimetullah”	 olduğunu,	
bunun	 da	 bu	 zamanda	 maddeten	 terakkiye	 bağlı	 olduğunu	 ifade	 eder.	 (ESDE,	
Divan-ı	Harb-i	Örfi,	71,	90.)		

Kalkınma	 fert	 başına	 düşen	 milli	 gelirin	 artması	 ve	 refahın	 tabana	
yayılmasıdır.	 Medeniyet	 maddi	 ve	 manevi	 zenginliktir.	 Zenginlik	 olmazsa	
medeniyet	olmaz.	Medeniyet	 “Ümran”	denen	kültürel	 zenginliktir,	bu	da	maddi	
refaha	 bağlıdır.	 Günümüzde	 kalkınma	 sanayileşme	 anlamına	 gelmektedir.	
Sanayileşme	 için	 “sermayeye”	 ihtiyaç	 vardır.	 Sermaye	 bankalarda	 birikir.	
Üretilen	 mal	 tüketilmelidir.	 Tüketim	 için	 reklam	 ve	 israf	 teşvik	 edilmelidir.	
Kapitalizm	bunu	yapmaya	çalışır.	

Fert	başına	artan	milli	gelir	bölüşümde	adalet	 ilkesine	göre	dağıtılmalı	ve	
harcama	da	 buna	 göre	 dengeli	 şekilde	 yapılmalıdır.	Üretim	ve	 tüketim	dengesi	
korunmalıdır.	Kalkınma	yatırım	malları	 ithalatına	bağlıdır.	Bu	bağımlılığı	ve	dış	
ticaret	 hacminin	 büyümesi	 ve	 dış	 ticaret	 açığını	 netice	 verir.	 Günümüzde	
dengesiz	ve	sömürgeci	kalkınma	iktisadî	dengeyi	bozmuştur.	Bunun	düzeltilmesi	
gerekir.		

Kakınmada	 halkın	 bütünüyle	 refah	 seviyesinin	 yükseltilmesi	
amaçlanmalıdır.	Bu	da	“savunma,	sosyal	adalet	ve	ihtiyaçların”	rahat	bir	şekilde	
giderilmesi	 şeklinde	 olmalıdır.	 “Fakirlik	 nerede	 ise	 küfür	 olacaktı”	 (Aclunî,	
Keşfu’l-Hafa,	 1919.)	 hadisi	 zenginliğin	 enemine	 vurgu	 yapar.	 Toplumun	 geniş	
kesimini	içine	alan	fakirlik	ihtilal	ve	isyanlara	yol	açar.	Küfrün	en	dehşetlisi	olan	
Komünizm	bundan	doğmuştur	ve	bu	durum	Peygamberimizin	(asm)	“Fakirlik	az	
kalsın	küfür	olacaktı”	hadisini	ispat	etmektedir.	

İslamda	her	şeyin	odağında	“İnsan”	vardır.	İnsanın	ihtiyaçları	ve	mutluluğu	
esastır.	İnsanın	saadeti	ve	mutluluğu	için	ise;	

1. Çalışmanın	yaygınlaştırılması,	
2. Riba	yerine	kâr	esasının	getirilmesi,	
3. Zekat	ve	Sosyal	Yardımların	yaygınlaştırılması,	
4. İsrafın	önlenmesi,	
5. Lüks,	eğlence	ve	gayr-i	meşru	ihtiyaçların	azaltılması,	
6. İnsana	hizmet	şuurunun	yaygınlaştırılması,	
7. Eğitimin	 yaygın	 hale	 getirilmesi	 ve	 eğitimde	 İman,	 ibadet,	 ahlak	

yanında	hukuk	ve	iktisat	eğitimine	de	önem	verilmesi,	
8. Gelir	dağılımının	(	bölüşümün)	dengeli	hale	getirilmesi,	
9. Hürriyetçi,	 ferdiyetçi	 ve	 insan	 şahsiyetini	 koruyucu	 bir	 sistemin	 işler	

hale	getirilmesi	gerekir.	
İslam	 iktisadı	 yüksek	 bir	 tekonolojik	 sistemi	 benimser;	 ancak	 insanı	

teknlojinin	 esiri	 yapmaz,	 teknolojiyi	 insanın	 hizmetine	 sokar,	 insanı	 da	 yüksek	
amaç	 ve	 gayelere	 yöneltir;	 bunu	 da	 “ahirete	 yüzleri	 çevirme”	 şeklinde	 ortaya	
koyar.	Bu	zamanda	teknoloji	“İlay-ı	Kelimetullah”ın	sebebi	ve	aracıdır.	

İnsan	 ihtiyaçlara	 yönelik	 gelir	 ve	 geçim	kaynakları	 üçtür:	 “Ziraat,	 Ticaret,	
Sanat.”	Bu	üçü	gelişmeyen	bir	ülke	 fakirleşir.	 Sanayi	de	her	 evin	 atölye	olması,	
okul	olması	ve	KOBİ’ler	gelişmenin	ve	gelir	dağılımının	sağlanabileceği	yerlerdir.	



BEŞİNCİ	BÖLÜM		
İSLAM	ÜLKELERİNİN	GELİR	KAYNAKLARI	

	

 
	
	

İslam’ın	 ilk	 dönemlerinde	 “Asr-ı	 Saadetin”	 hürriyetçi,	 adalet	 ve	 eşitliğe	
dayanan	ve	gelir	dağılımını	 tabana	yayan	dengeli	ekonomik	sistemi,	 çoğulcu	ve	
refahı	 tabana	 yayan	 politikası	 ve	 eski	 medeniyetlerin	 mirasını	 koruması	 ve	
geliştirmesi	İslam	Medeniyetinin	hakimiyetini	kolaylaştırmış	ve	Bizans	ve	Sasani	
Devletine	galip	olmasını	sağlamıştır.	

Müslümanlar	kilise,	havra	ve	ateşgedeler	 için	biriktirdikleri	paraları	(altın	
ve	 gümüşü)	 Allah	 yolunda	 harcayarak	 geliri	 tabana	 yaymalarının	 büyük	 rolü	
vardır.	 Bu	 durum	 piyasaya	 para	 arzını	 artırmış	 ve	 ödeme	 güçlüğü	 yüzünden	
tıkanan	pazarları	açarak	ticaret	hayatını	canlandırmıştır.	

Sosyal	dayanışma	Fütüvvet	ve	Ahilik	gibi	ticârî	ve	sınâî	teşkilatlar	ticaret	ve	
sanatın	gelişimine	sebep	olmuştur.	Kara	ve	deniz	ticaretinin	müslümanlar	eline	
geçmesi	 ile	XI.	 Yüzyıla	 kadar	Hristiyanlar	Akdenizde	 tahta	parçası	 yüzdüremez	
hale	 gelmişlerdir.	 VII	 ila	 XI.	 Yüzyıl	 arası	 Moğol	 İstilasına	 kadar	 Atlas	
Okyanusundan	 Çine	 kadar,	 Hint	 Okyanusundan	 Hazar	 Denizine	 kadar	 “İslam	
Ortak	Pazarı”	fiilen	kurulumuş	durumda	idi.		

Bağdat,	 Kahire,	 Kurtuba	 gibi	 tüm	 İslam	 dünyasında	 oluşan	 İslam	
Medeniyeti	din,	dil,	 ırk	ve	renk	ayrımı	gözetmeden	tüm	 insanlığın	kafa,	kalp	ve	
beden	gücü	ile	oluşan	yüksek	bir	medeniyetti.	

IX.	Yüzyıldan	itibaren	Bâtınîlerin	terör	hareketleri,	Haçlı	ve	Moğol	istilaları	
güvenliği	 ortadan	 kaldırmış,	 sosyal	 ve	 iktisadî	 kutuplaşmayı	 doğurmuştur.	 Bu	
durumda	 Selçuklular,	 Harzemliler,	 Eyyubiler	 ve	 Memlükler	 sahneye	 çıkarak	
güven	 ortamı	 oluşturmaya	 çalışmışlarsa	 da	 başarılı	 olamamışlardır.	 Yine	 bu	
dönemde	Şiiler	Mısırda	Fatimiler	ve	İranda	Safeviler	olarak	“Tarikattan	devlete”	
dönüşerek	 yeni	 bir	 bunalım	 ve	 kutuplaşma	 sebebi	 olmuşlardır.	 Bu	 karışıklık	
Osmanlı	hakimiyetine	kadar	devam	etmiştir.		

Osmanlılar	 Yavuz	 Sultan	 Selim	 döneminde	 Ortadoğu’da	 ve	 Balkanlar’da,	
Mısır’da	 hakimiyeti	 sağlayarak	 güven	 ortamını	 yeniden	 tesis	 etmişlerdir.	
Hazineyi	 altın	 ile	 doldurarak	 ekonomik	 ve	 sosyal	 refahı	 sağlamışlardır.	



Kanunî’nin	Kapütilasyonları	kabul	etmesinden	sonra	denge	yavaş	yavaş	Batı’ya	
kaymaya	başlamıştır.	

Doğu	 ile	 Batı	 arasındaki	 “İpek	 ve	 Baharat	 Yolları”nın	 Osmanlı	
hakimiyetinde	 olması	 Batı’yı	 yeni	 arayışlara	 zorlamış,	 böylece	 ticari	 amaçla	
ortaya	çıkan	çabalar	sonucu	“Keşif”	hareketlerine	konu	olmuştur.	Böylece	Afrika	
sahillerinden	Hindistan’a	gidecek	deniz	yolları	keşfedilmiştir.	

Haçlı	 Seferlerinden	 sonra	 İslam’ın	 “Şehir	 Medeniyeti”	 Batı’yı	 da	
şehirleşmeye	 itmiş	o	da	sanat	ve	ticareti,	o	da	kalkınmayı	netice	vermiştir.	Zira	
nüfus	 yoğunluğu	 ihtiyacı,	 ihtiyaç	 çalışmayı,	 çalışma	 sanat	 ve	 medeniyeti	
doğurmuştur.		

XVII.	Yüzyıldan	 itibaren	Batılılar	keşiflerle	yeni	 ticaret	 yolları	 edinmiş,	bu	
da	dünyayı	keşfetmelerini	sağlamıştır.	Bu	sebeple	XVIII.	Yüzyıldan	sonra	Osmanlı	
ticaret	hayatında	gerileme	başlamıştır.		

Sonuç	olarak	ekonomik	güç	diğer	güçlerin	motoru	ve	yakıtıdır.	O	olmazsa	
motor	 çalışmaz	 ve	 diğerleri	 de	 harekete	 geçmez.	 Peygamberimiz	 (asm)	
“Mehdi’nin	hakimiyeti	cömertlikle	olacaktır”	(İbn-i	Mace,	Fiten,	34.)	hadisinde	de	
yine	 ekonomik	 güce	 vurgu	 vardır	 ki	 “Ahirzamanda”	 müslümanların	 dünya	
hakimiyeti	 yine	 ekonomik	 güç	 ile	 olacaktır	 demektir.	 Buradan	 yola	 çıkarak	
Bediüzzaman’ın	 “İlây-ı	 Kelimetullah	 bu	 zamanda	 maddeten	 terakkiye	
mütevakkıftır”	sözü	daha	da	anlamlı	hale	gelmektedir.	

	
Günümüz	İslam	Dünyasının	Gelir	Kaynakları	
	
1. 57	İslam	ülkesi	mevcuttur.	
2. Dünya	nüfusunun	5/1’i	 ve	dünya	 topraklarının	2/1’i	 İslam	ülkelerine	

aittir.	
3. İslam	ülkelerinin	toprakları	14	milyar	nüfusu	besleyecek	güce	sahiptir.	
4. Nüfusun	yaş	ortalaması	40-50	yaş	civarındadır.	
5. Gelir	seviyesi	düşüktür.	
6. Üretim	imkanları	çok	fazladır.	
7. Yeraltı	ve	yerüstü	kaynakları	oldukça	fazla	ve	zengindir.	
8. Ekonomik	işbirliği	ve	imkanları	oldukça	geniştir;	kullanılmamaktadır.		
	
Zira;	
“Cehalet,	 zaruret	 ve	 ihtilaf	 vardır.	 Bunların	 çaresi	 ise	 marifet,	 sanat	 ve	

ittifaktır.”	(Bediüzzaman)	


