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Özet 

İslâm dini sadece ibadetleri, kulun Allah (cc) ile olan münasebetini veya dini kurumları değil, sosyal 

hayatın her yönünü düzenleyen, her konuda söylediği bir sözü olan, kapsamlı bir sistem va’zetmiştir.  

İslâm, iktisadi ve sosyal mesajını onbeş asır önce vermiş, örnek bir sosyo ekonomik hayatı gözler önüne 

sermiştir. İnsanlığa düşen, bundan dersler çıkarıp, asrın anlayışına uygun olarak Kur’an’ı yeniden anlamaktır.  

İslâm dini ekonomik sisteme çok önem vermiş, Kur’an’ın sayfa sistemine de esas teşkil edecek şekilde 

en uzun ayet olan, ticareti, anlaşmayı, borç verme ve bunu kayıt altına almayı detaylı olarak, uzun uzun anlatan 

Müdayene ayeti bunu gösteren önemli delillerden biridir. 

Yine hadiste de ekonomi konusu işlenmiş, Hazreti Peygamber son hitabı olan veda hutbesinde, ruhunu 

teslim etme safhasında, son sözleri olacak şekilde ashabına nihai nasihatinde ekonomi üzerinde durmuştur.  

Bu çalışmanın amacı belli iktisadi kavramları İslâm penceresinden incelemek, İslâm ekonomisinin 

esasları ile bazı sorunlara çözüm önerilerini paylaşmaktır. 

Bu amaçla çalışmada temel iktisadi kavramlar ve sorunlar İslâm bakışıyla ele alınmıştır. Böylece Batı 

İktisadının yaptığı iktisat, ürün, faktör gibi kavramların tanımlarındaki eksiklikler, İslâm’ın kapsayıcılığı ile 

yeniden değerlendirilmiştir. 

Beraberinde İslâm ekonomisinin temel esasları paylaşılmış, öneriler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: İslâm ekonomisi, ürün, ihtiyaç, faiz 

 

BASIC ECONOMIC CONCEPTS, ISSUES AND SUGGESTIONS ISLAMIC ECONOMICS 

PERSPECTIVE 

 

Abstract 

The religion of Islam worship is the promise of a comprehensive system not only the servant of Allah 

your relationship with religious institutions, but also regulate every aspect of social life, everything about this 

quote, with. 

Islam gave the message that economic and social fifteen centuries ago and have highlighted the sample 

socio-economic life. The right thing to do for humanity, to understand the philosophy of the Quran again and 

appearance the lessons from perspective of the 20th century. 

The Islam has given much importance to economic system. The longest ayet in the  Qur'an is Müdayene 

Ayeti. This ayet, has constituted the basis for the pages system of the Qur'an. 

Subject of Economics again processed in the Hadis. The prophet focused on the economy in the final 

advice. 

The purpose of this study to examine certain economic concepts by the Islamic window and  to share 

their solutions to some problems by Islamic economy principles. 

For this purpose in the study, basic economic concepts and issues is discussed of the Islamic 

perspective. Thus, in the definitions of concepts Western Economics such, ekonomy, product and factor 

deficiencies were re-evaluated with the comprehensiveness of Islam. 

With it, the basic principles of Islamic Economics were shared and recommendations are presented. 
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GİRİŞ    

İslâm dini sadece ibadetleri, kulun Allah (cc) ile olan münasebetini veya dini 

kurumları değil, sosyal hayatın her yönünü düzenleyen, her konuda söylediği bir sözü olan, 

kapsamlı bir sistem va’zetmiştir. Hatta öyle ki; “mislini getiremezsiniz!” meydan okumasına 

benzer biçimde iddialı bir ifade şu şekilde paylaşılmıştır: 

“Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve 

denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları 

içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır”. (En’am 

6/59) 

Her şeyin Kur’an’da olduğu yönündeki bu iddia, mislini, hatta suresinin, ayetinin ve 

dahi harfinin mislini getiremezsiniz biçimindeki meydan okuma ile birlikte bugün 

geçerliliğini korumaktadır. Ve arayan, aradığını, dermanını, şifasını, matlubunu sarsılmaz 

hakikat olan Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’da bulmaktadır. 

Elbette üretim yöntemleri, pazarlama usulleri ve teknoloji değişiyor ve gelişiyor. Bu 

nedenle, belli kanunların zamanın anlayışına uygun olarak yeniden değerlendirilmesi önem 

arz etmektedir. Fakat bu yapılırken temel, değişmez esaslara uygun davranılması 

gerekmektedir. Bu esas da Kur’an’da va’z edilmiş, çerçevesi çizilmiştir. O bakımdan bu genel 

çerçeveyi esas almak, sarsılmaz hakikatler ışığında çözüm önerileri geliştirmek yararlı 

olacaktır. 

İslâm, iktisadi ve sosyal mesajını onbeş asır önce vermiş, örnek bir sosyo ekonomik 

hayatı gözler önüne sermiştir. İnsanlığa düşen, bundan dersler çıkarıp, asrın fehmine uygun 

olarak Kur’an’ı yeniden anlamak, gelişen teknoloji ve hayat koşullarına bağlı olarak genel 

çerçeveye sadık kalarak düzenlemeler yapmaktır. Fakat bu böyle olmamış, İslâm ekonomi 

modelinin getirdiği eşitlik, adalet, hak vb. düzenlemeleri kendi lehine değiştirmek isteyenler 

veya belki bu mesaja yeterince muhatap olamayanlar, kendilerince yeni usul ve esaslar 

geliştirmişler ve bunu hâkim kılmak için güçlü bir uğraş içerisine girmişlerdir. 

Bugün dünya üzerinde, İslâm ekonomi modeline alternatif olarak dayatılan, asıl gibi 

gösterilmeye çalışılan ama aslında varlık mücadelesi veren, arızalarına rağmen ayakta 

tutulmaya çalışılan iki temel ekonomi sistemi sözkonusudur. Bunlar; Kapitalizm ve 

Kollektivizmdir. Bu iki sistem için bilinmesi gereken husus, bilimin ideolojiye alet edilmesi 

anlayışının uzantısı olarak burada da ekonomi anlayışlarının ideolojinin esiri, destekçisi, 

taşeronu olarak kurgulandığı realitesidir. 

Kapitalizm, temel çıkış noktasıyla üretim miktarını ve satışları artıran, büyük 

yatırımlar yapabilmek için sermaye birikimine (!) katkı sağlayan bir ekonomik sistem ortaya 

koymaktadır. Fakat elde edilen kazancın bölüşümü konusunda handikapı çözememektedir. 

Aslında özü itibariyle bu handikapı öngörmekte, arzulamakta ve sorun olarak değil, tarihsel 

süreç olarak değerlendirmektedir. 

Şöyle ki; kazançtan en büyük payın sermayeye ayrılması gereğini öne sürmekte, 

işgücünün ise piyasada belirlenen düzeyden, razı olunan seviyeden fiyatlandırılmasını 

savunmaktadır. Oysa piyasada arz ve talebe göre belirlenen ücretler, çoğu kez bireylerin ve 

hane halkının geçinmesi için yeterli gelmemektedir. Böylece Kapitalizm, insanların 

sorunlarına çare üretmeyi, onlara mutluluk getirmeyi başaramamıştır. Temeli de eşitsizlik ve 

sermayenin belli ellerde birikimi üzerine kurulu olduğundan, eğer maksat umumun menfaat 

ve mutluluğu ise, bunu başaramayacaktır. 

Gelirin adil bölüşümünü öneren Kollektivizm, sosyal yapıda eşitlikçi, sınıf 

farklılıklarının sözde ortadan kaldırılacağı bir anlayış olarak ortaya atılan bu ekonomi sistemi, 

uygulamaya bakıldığında bir seçkinler grubu oluşturmuş, halkı tebaalaştırmış ve geçimini 

sağlamaya yetmeyecek düzeyde bir gelirle yaşamak zorunda bırakılmıştır. Sadece özel 

teşebbüsü sınırlandırmakla kalmamış, aynı zamanda özel mülkiyete de sınırlamalar 

getirmiştir. Benim ifademle; “eşit süründürme” anlayışını hakim kılmıştır. Dolayısıyla bu 
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yönüyle Liberalizm’e alternatif oluşturmayı, insanlara refah ve huzur getirmeyi becerememiş, 

böyle olunca Liberalizm gibi adil olmayan, insanı kıymetsizleştiren bir sistem bile 

savunulmaya devam etmiştir. 

İslâm dini ekonomik sisteme çok önem vermiş, Kur’an’ın sayfa sistemine de esas 

teşkil edecek şekilde en uzun ayet olan, ticareti, anlaşmayı, borç verme ve bunu kayıt altına 

almayı detaylı olarak, uzun uzun anlatan Müdayene ayeti (Bakara 2/282) bunu gösteren 

önemli delillerden biridir. 

Ezel ebed Sultanı’nın, tüm zamanları şamil olacak ve bütün insanları kapsayacak 

şekilde vahyettiği Kur’an, ticarete en uzun ayeti ayırmış, toplamda da belki Kur’an’ın %10’u 

yine ticaretle ilgili ayetlerden oluşmaktadır. Peki böyle bir din, hiç kul ile Allah arasına, hiç 

camiye ve Kur’an kursuna hapsedilebilir mi? Peki asırlardır misli yazılamamış, sarsılmaz 

hakikatler ihtiva eden, en muannid bilim insanlarının bile en ufak bir hata bulamadıkları 

Kur’an’ı ve onun va’zettiği diğer esaslarla birlikte ekonomiye ait tespitlerini anlamaya 

çalışmayalım mı? Realize etmeyelim mi? 

Yine hadiste de ekonomi konusu işlenmiş, Hazreti Peygamber son hitabı olan veda 

hutbesinde, ruhunu teslim etme safhasında, son sözleri olacak şekilde ashabına nihai 

nasihatinde ekonomi üzerinde durmuştur. Şöyle ki;  

“Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki 

faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de 

Abdulmuttalib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lâkin anaparanız size aittir. Ne zulmediniz 

ne de zulme uğrayınız.  

… 

Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir 

ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da, malı da helal 

olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.  

Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan 

hissesi ayrılmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur.” 

Peygamberin de son sözlerinin üçte birini sosyal ve ekonomik meselelere ayırması, bu 

konuda insanlara öğütler vermesi, İslâm dininin ekonomiye ne denli önem verdiğinin 

göstergesidir. Çünkü ekonomi temeldir, hayatın her yönünün kesiştiği ortak alandır. Eğer bu 

sahada gerçeklikler üzerine kurulu bir sistem var edilemezse sosyal yapı sakat olacaktır. 

Bu temel değerlendirmeden sonra iktisadın başlıca birkaç kavramı İslâm ekonomisi 

bakışıyla incelenecek, temel sorunlar ve öneriler paylaşılacaktır. 

1. Temel Kavramlar 

1.1. İktisat tanımı 

Öncelikle tanımdan başlamak gerekirse, klasik iktisat, iktisat bilimini tanımlarken 

“sınırsız ihtiyaçların kıt kaynaklarla karşılanması ile uğraşan disiplin” biçiminde bir tarif 

yapmaktadır. 

Şunu belirtmek gerekir ki; ihtiyaçlar sınırsız değildir, kaynaklar da kıt değildir. 

İhtiyaçlar aslında fizyolojik ve psikolojik özelliklerimizle, bunun yanında hayal dünyamızla 

sınırlıdır. Hiç kimse bilmediği bir şeyin eksikliğini hissetmez, buna ilişkin bir talep üretmez. 

Yine hepimizin beli büyüklükte midesi var, her insan belli miktar uyumak durumunda, bir 

anda birden fazla yerde olamıyor, aynı anda birden fazla vasıtayı kullanamıyor, çocukluk 

yıllarında öğrenme devresinde, ileri yaşlarında enerjisi oldukça azalıyor, kemal dönemi olarak 

bilinen dönemi ise en fazla 20 yıl ile sınırlıdır. İhtiyaçlar nasıl sınırsız olacak?  

Her sene yeni doğan çocukları, dünyaya gelen kuzuları, buzağıları ve diğer canlıları, 

her baharda yeniden çiçek açan, yeniden meyveye duran ağaçları bitkileri, sürekli oksijen 

üretimini düşündüğümüzde kaynakların kıt olduğunu söylemenin de çok doğru olmadığı 

anlaşılacaktır. Evet, ihtiyaçlar hayal dairesi kadar geniş, kaynaklar ise tüm canlıların 

ihtiyaçları dikkate alınarak takdir edilmiş ve ölçülüdür. 
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İnsanın ancak emelleri, arzuları hadsiz olarak ifade edilebilir. Bunlar da bu dünyada 

doyurulması mümkün olmayan, ebede uzanan arzulardır. İşte çoğunlukla dünyevi ihtiyaçlarını 

büyük bir bolluk ve israf içerisinde karşılayanlar, bu emellerini dünyada doyurabileceklerini 

düşünerek savurganlık etmekte, bununla da tatmin olamayınca dünyayı anlamsız ve değersiz 

bularak hazin bir sona doğru sürüklenmektedirler. 

Batı iktisadının tanımlamasındaki sınırsız ihtiyaç belki ihtiras kavramı için geçerli 

olabilir. İhtirasların sınırsız olduğu söylenebilir ve bu durum beşeri yoldan çıkaran, başta 

bizzat muhteris kişi olmak üzere ilgili pek çok insanı yakan bir ateştir. 

1.2. Ürün 

Batı’nın yazdığı iktisatta ürün ya da mal veya hizmet, insan ihtiyaçlarını karşılayan her 

şeydir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. Oysa İslâm ekonomisi burada bir çerçeve 

belirlemiştir. 

İslâm ekonomisinde ürün, yasal ve kültürel sınırlar içerisinde insan ihtiyaçlarını 

karşılayan mal ve hizmetlerdir.  Gayri meşru, insanı kötülüğe sevk eden, sağlığa zarar veren 

unsurların ticareti yasaklanmıştır. Bu tür ürünlerin tüketilmesi de yasak edilmiş, bu durum 

toplumsal yapının sağlıklı bir biçimde devamı için zorunluluk olarak kabul edilmiştir. 

Kumar ve şans oyunları da İslâm ekonomi modelinin yasakladığı, toplumu çökerten, 

atalete sevk eden, motivasyonunu azaltan, bir anda veya kısa sürede köşe dönmeyi vaat 

ederek insanların ellerinde avuçlarında ne varsa alma üzerine kurulmuş, sistem ürünleridir. 

1.3. Fiyat 

Klasik iktisatta fiyat, mal veya hizmetlerin mübadele değeridir. Bir malın fiyatı serbest 

piyasa ekonomisinde arz ve talebe göre, diğer piyasa biçimlerinden örneğin monopolde de 

negatif eğimli talep eğrisi dikkate alınarak belirlenir. 

İslâm ekonomisinde fiyattan çok değer kavramı esastır. Burada mala önerilen, 

ödenebilecek olan miktardan çok, o malın ederinin ne olduğu dikkate alınır. Bunun üzerinden 

piyasada makul görülen bir kârla fiyat belirlenir ve böylece aşırı kâr ya da tüketicilerin 

mağdur edilmesi durumu sözkonusu olmaz.  

1.4. Kaynaklar 

Üretim faktörleri olarak anılan işgücü, toprak ve sermaye, İslâm Ekonomisi’nde de 

genel olarak benzer biçimde değerlendirilmekte, fakat bunların ürün fiyatından alacakları pay 

konusunda klasik iktisadın sermaye karşılığı olarak ifade ettiği faiz kesin bir dille 

yasaklanmaktadır.  

Allah, alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. (Bakara 2/275) 

Hatta Kur’an’ın en şiddetli tehdidi bu konuda nazil olmuştur: 

“Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından 

(faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tövbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz 

sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.” (Bakara 2/279) 

Klasik iktisat kaynakların yeryüzüne eşit olmayan içimde dağıldığını söylemektedir. 

Oysa Cenab-ı Hak kaynakları yeryüzüne dengeli bir biçimde dağıtmıştır. İnsanları da kabile 

kabile yaratmış ve birbirleri ile tanışmalarını kaynaşmalarını istemiştir. 

Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve 

kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en 

değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır (Hucurat 

49/13). 

1.5. Ücret  

Batılı iktisatta ücret, işgücü piyasasının koşullarına göre, işgücü arzı ve talebi dikkate 

alınarak belirlenmektedir. Fakat eğer işgücü arzı yüksek, insanlar işsiz bırakılmış, büyük 

sermaye sahipleri üretmeden, paradan para kazanır hale gelmişlerse, o zaman işgücü ücretleri 

doğal olarak düşük olacaktır. 
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İslâm ekonomisine göre ücretlerin, kişinin birey olarak ve hanehalkı ile birlikte 

yaşamasını sağlayabilecek düzeyde olması gerekir.  

Burada ücretlendirme konusunda benim önerim; faktör yükü modelidir. 

Faktör Yükü Modeli; ürünün içinde her bir faktörün ağırlığının/yükünün belirlenmesi, 

işgücü, sermaye gibi faktörlerin fiyatının ürün fiyatına göre tespit edilerek ödenmesidir. Böyle 

olursa faktör fiyatlarındaki spekülatif artışlar, özellikle spekülatif araçlarla alınıp satılan 

faktörlerin fiyatlarındaki öngörülemez değişikliklerin zararları elimine edilebilir. Bu işlemin 

yurt içi piyasada gerçekleştirilmesi oldukça kolaydır. Yurt dışı için de bunun bir uzantısı 

olarak takas önerilebilir. 

İşgücü ücretlerinin belirlenmesinde eğer işgücünün faktör olarak yükü tespit edilip, 

ürün fiyatı içinde ağırlığına göre bir bedel belirlenebilirse, bu daha adil bir ücretlendirme 

olacaktır. 

Ücretlerin mümkün olduğunca düşük belirlenmesinde, maliyetleri yükselten bir etken 

olarak bakılmasında insanı çıkarcı görme mantığı da etkili olmaktadır. Ücret burada, ürüne 

olan katkı, ihtiyaçlar ve sosyal konumun bir fonksiyonu olarak ele alınmalıdır. Ücret olarak 

ödenecek meblağ, eder veya karşılık bakımından faktörler arasında ölçülü biçimde 

değerlendirilmeli, ona göre tespit edilmelidir.  

Piyasa koşullarında ürün maliyetleri rekabeti zorlaştıracak kadar artıyorsa, özellikle 

emek yoğun sektörlerde, sosyal devlet yönüyle kamu katkısı devreye girebilmelidir. İşsize 

olduğu kadar, asgari ücretliye de sosyal devlet bakışı olabilmelidir. 

1.6. İnsan 

İnsan klasik iktisatta homoekonomikus, yani çıkarcı, kârını düşünen varlık olarak ifade 

edilirken, İslâm dini insanı halife-i arz olarak tanımlamakta, kâinattaki her şeyin onun 

yararına yaratıldığını, onun emrine verildiğini ve onun tasarrufunda olduğunu beyan etmekte, 

aynı zamanda bir gözetim görevi yüklemektedir. Allah, yardımlaşma ve dayanışma hissini 

galiben insanda programlamış, bu konuyu özendirerek teşvik etmiştir. İnsan, bakıldığında 

vicdanen tefessüh etmedikçe özünde yardımsever, hemcinsine de diğer canlılara karşı da 

şefkatlidir.   

Bu, insanı yücelten, onore eden bir bakıştır. Bunun bir diğer olumlu yönü de, malın 

satışından elde edilecek olan gelirin bölüşümünde, sadece gücü veya etkinliği kadar pay 

alacak bir faktör olarak değerlendirmenin ötesinde, kâinatta sorumlulukları olan özel bir 

varlığın emeğinin karşılığının, farklı yönleri dikkate alınarak belirlenmesini sağlamasıdır. 

2. İslâm Ekonomisinin Esasları  

İslâm ekonomisinin temeli basit olarak şu esaslardan oluşmaktadır 

* Bireysel Teşebbüs, 

* Faizsiz sistem,  

* Sermayenin belli ellerde toplanmasının önüne geçilerek paranın piyasada 

dolaşmasının sağlanması, böylece hem kazancın tüm toplum kesimlerine yaygınlaştırılması, 

hem de çarpan etkisinin artırılması, 

* Ortaklığın ve faizsiz borç vermenin özendirilmesi,  

* Sermayenin, elde tutmayı irrasyonel kılacak şekilde yatırıma yönlendirilmesi, 

* Farklı toplumsal tabakalar arasında denge sağlayacak şekilde gelirin adil bölüşümü, 

* Sosyal sınıflar arası afaki farklılıkların azaltılması için yardımlaşmanın tesis 

edilmesi ve böylece aynı zamanda sınıflar arası çatışmanın önüne geçilmesi ve 

* İsrafın yasaklanması suretiyle yatırım ve tasarrufun özendirilmesi, helal kazancın 

kıymetlendirilmesi, yine böylece dar gelirlilerin muhtemel kıskançlığının da önüne 

geçilmesidir. 

2.1. Bireysel Teşebbüs 

İslâmiyet, bireysel teşebbüsün önünü açmış, herkesin mülke sahibi olabileceğini, 

işletme kurabileceğini, farklı alanlarda ticaretle iştigal edebileceğini hükme bağlamıştır. 
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O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak 

çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. (Bakara 2/22) 

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. (Necm 53/39) 

“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. 

Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü 

Allah bozguncuları sevmez.” (Kasas 28/77) 

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın 

zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır * Namaz 

kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin 

ki kurtuluşa eresiniz (Cuma 62/ 9-10). 

2.2. Faizsiz Sistem  

İslâm ekonomisi temel olarak ticareti özendirmekte, faizi yasaklamaktadır. 

275. Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden 

kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım-satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir. 

Halbuki Allah, alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir 

öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a 

kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. 

276. Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise 

bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. (Bakara 2/275-276) 

Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz 

alacaklarınızı terk edin. (Bakara 2/278) 

279. Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından 

(faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tövbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz 

sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. (Bakara 2/279) 

130. Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki 

kurtuluşsa eresiniz. (Al-i İmran 3/130). 

131. Kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının! 

132. Allah'a ve Resul'üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. (Al-i İmran 3/131-

132). 

Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer 

kadar olan cennete koşun! (Al-i İmran 3/133). 

Faiz burada haksız bir kazanç olarak değerlendirilmektedir. Çünkü faiz bir satış akdi 

neticesinde değil, İslâm’ın temelde karşı çıktığı, sermayeyi ellerinde toplayan, dünya 

üzerindeki bir kaç mutlu azınlığın, belki önce zor duruma düşürüp sonra parayı yüksek 

karşılıkla kullandırarak, birikimini daha da artırdığı, meşru olmayan bir kazanç yöntemidir. 

İslâm ekonomisi aynı zamanda sermayenin belli ellerde toplanmasını sağlayacak ve 

paranın yatırım yerine faiz aracılığıyla üzerinden para kazanılan bir ticari ”meta”ya 

dönüştürülmesine şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu yüzden faizi yasaklamakta, para kazanmak 

istiyorsan yatırım yap, ticaret yap demektedir. Bunun sonucunda yeni yatırım alanlarının 

oluşmasını, paranın piyasaya çıkmasını, istihdamın artmasını, vergi, ücret vb. tahakkuk 

etmesini özendirmektedir. 

Oysa Kapitalizm, özünde faiz sistemine dayanmakta, böylece insanların zor 

durumlarından yararlanılmasından beslenmekte, paranın piyasada dolaşmasını 

engellemektedir. Örneğin bir Anadolu vilayetine  her ay maaş olarak gelen paranın belki 

%70’inin, hiç daha kentin yüzünü bile görmeden küresel sermayeye geri dönmesini 

sistemleştirmektedir. Satın almayı özendirmek suretiyle kredi kartı borçlarının artırılması 

bunun en temel enstrümanıdır. Dıt para ve üstü kalsın gibi uygulamalar da, halkın bir 

kuruşuna bile göz diken bu doymak bilmeyen anlayışın çerez uygulamalarıdır. 

2.3. Sermayenin belli ellerde toplanmasının önüne geçilmesi 
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Birbiriyle ilişkili konular olduğu için tekrar gibi anlaşılabilecek olmakla birlikte, 

sermayenin belli ellerde toplanmasının önüne geçilerek paranın piyasada dolaşmasının 

sağlanması, böylece hem kazancın tüm toplum kesimlerine yaygınlaştırılması, hem de çarpan 

etkisinin artırılması esastır. 

Çünkü; belli kesimlerin çok parası olur ve toplumun çoğu geçimini dahi temin 

edemeyecek şekilde düşkün olursa o zaman toplumsal huzursuzluk çıkar. Burada küresel 

şirketlere karşı olduğum anlamı çıkarılmasın. Böyle güçlü kuruluşlara da gereksinim var. 

Fakat küçük işletmelerin piyasada varlığını koruması özendirilirse her bir işletmede az çok 

belli bir istihdam olur, girişimcilerin cesareti artar, kendisinin ve hane halkının geçimini ve 

sosyal güvencesini sağlayacak bir teşebbüs sözkonusu olabilir. Yüz kişilik bir toplumda iki 

kişinin her şeyin sahibi olması mı daha iyidir? Yoksa doksan sekiz kişinin iş sahibi olduğu 2 

kişinin varlıklı olması mı daha iyidir?  

 

2.4. Ortaklığın ve faizsiz borç vermenin özendirilmesi 

Efendimiz (sav) “rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir.” buyurmuş ve geçim 

konusunda memuriyettense ticareti özendirmiştir.  

Bir başka husus da ortaklık konusudur.  

* Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki: 

- “Allahu Zülcelal Hazretleri buyurdu ki: Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki 

ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.” 

(Canan, age., C. 8/10, ss. 174-175, Ebû Davud, Büyû 27). 

Rezin şunu ilave etmiştir “… şeytan gelir.” 

İslam ekonomisinde borç verme özendirilmiş, hatta sadakadan ve karşılıksız 

vermekten üstün tutulmuştur. Vadesinde ödenemezse mühlet verilmesi, şayet borçlunun 

ödeme imkânı kalmazsa bunun bağışlanması muteber görülmüştür. Bu alacağın, zekâta 

mahsup edilebileceği de aşağıdaki ayet-i kerime ile hükme bağlanmıştır. 

245. İsteyene, verdiğinin kat kat fazlasını Allah'ın kendisine ödeyeceği, faizsiz ödünç 

güzel bir borç verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sadece O'na 

döndürüleceksiniz. (Bakara 2/245) 

280. Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek 

(gerekir). Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadakaya (veya zekâta) saymak sizin için daha 

hayırlıdır. 

281. Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve 

kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının. 

282. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu 

yazın. Bir kâtip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi 

yazmaktan geri durmasın; (her şeyi olduğu gibi) yazsın. Üzerinde hak olan kimse (borçlu) da 

yazdırsın, Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu sefih veya aklı 

zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. 

Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz 

şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun). 

Çağırıldıkları vakit şahitler gelmemezlik etmesin. Büyük veya küçük, vadesine kadar hiçbir 

şeyi yazmaktan sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah nezdinde daha adaletli, şehadet için 

daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz 

peşin bir ticaret olursa, bu durum farklıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir 

sakınca yoktur. (Genellikle) alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zarara 

uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız (zarar verirseniz) şüphe yok ki bu, sizin yoldan çıkmanız 

demektir. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir. 

(Bakara 2/280-282) 
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283. Yolculukta olur da, yazacak kimse bulamazsanız (borca karşılık) alınmış bir rehin 

de yeterlidir. Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine 

versin ve (bu hususta) Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği bildiklerinizi gizlemeyin. Kim 

onu gizlerse, bilsin ki onun kalbi günahkârdır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. 

18. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç 

verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükâfat vardır. (Hadid 

57/18) 

2.5. Sermayenin yatırıma yönlendirilmesi 

İslâm, elde tutulan, üzerinden para kazanılmak istenen, atıl bekleyen sermayeye zekât 

yükümlülüğü getirmiştir. Üzerinden para kazanmayı da belirtildiği üzere yasaklamıştır.  

Eğer bir para ticarette kullanılıyorsa onun gelirini zekâta tabi tutmakta, şayet elde 

tutuluyorsa tamamına zekât tahakkuk etmektedir. Sahip olunan arsa üzerine ev yapılacaksa 

zekât tahakkuk etmemekte, eğer yatırım amaçlı bekletiliyorsa o zaman zekât devreye 

girmektedir. 

Böylece paranın yatırıma dönüşmesi özendirilmektedir. Bunun sonucunda üretim, 

ticaret, istihdam ve kalkınma gerçekleşmektedir. 

2.6. Farklı toplumsal tabakalar arasında denge sağlayacak şekilde gelirin adil 

bölüşümü 

Gelirin adil bölüşümü İslâm ekonomisinde esastır. Tüm üretim faktörlerinin yeterli 

payı alması sosyal ahengi beraberinde getirecektir. 

Oysa Kapitalizm, elde edilen kazancın mümkünse tamamına yakınını sermaye 

sahibinin hakkı olarak görmekte ve yoksulluğu körüklemektedir. Kollektivizm ise sınırlı bir 

elit grubun yanında topluma fakir bir halk topluluğu olarak yaşamayı reva görmektedir. Bu 

yüzden ikisi de yürümemiş ve yürüyememektedir.  

Bugün eğer Kapitalizm, tüm vahşiliğine rağmen belli ölçüde varlığını sürdürüyorsa, 

bunda sosyal devlet uygulamalarının ve ücretli kesim oluşturarak sürdürülebilir bir pazar var 

etme stratejisinin rolü büyüktür.    

Efendimiz (sav) de; “Çalışana hakkını alın teri kurumadan veriniz.” Buyurmakta, hak 

kavramına, emeğin karşılığına ve geciktirmemeye vurgu yapmaktadır. 

2.7. Yardımlaşmanın tesis edilmesi 

İslâm ekonomisinin olmazsa olmazlarından biri de; sosyal sınıflar arası farklılıkların 

azaltılması için yardımlaşmanın tesis edilmesidir. Böylece aynı zamanda sınıflar arası 

çatışmanın önüne geçilmesi, varlıklı insanların yoksullara karşı şefkatinin ziyadeleşmesi, 

yoksul kesimin de göreli olarak zengin olanlara karşı hürmet ve muhabbet beslemesi temin 

edilebilecektir.  

Kapitalizm’in oluşturduğu sınıf farklılığı ve sınıflar arası uçurum, yoksul halkın 

zenginlere kin beslemesine sebep olmuş, bunun neticesinde Sosyalizm’e kapı açılmış ve sınıf 

kavgaları olmuştur. İşte böyle büyük bir toplumsal felaketin reçetesi, zekât, fitre ve sadaka 

gibi araçlarla ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesidir. 

2. O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler (sakınanlar ve arınmak 

isteyenler) için bir yol göstericidir. 

3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah 

yolunda harcarlar. (Bakara 2/2-3) 

43. Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. (Bakara 

2/43) 

110. Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın 

katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür. (Bakara 2/110) 

195. Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü 

hareketinizde dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever. (Bakara 2/195) 
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207. İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda 

eder. Allah da kullarına şefkatlidir. (Bakara 2/207) 

254. Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün 

(kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr 

edenler elbette zalimlerdir. (Bakara 2/254) 

263. Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah 

zengindir, acelesi de yoktur.  

264. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için 

harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa 

çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak 

bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar 

kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez. 

265. Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için 

mallarını hayra sarf edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, 

üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti 

düşer (de yine ürün verir). Allah, yaptıklarınızı görmektedir. (Bakara 2/263-265) 

267. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size 

çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü 

malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. 

268. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından 

bir mağfiret ve bir lütuf vadeder. Allah her şeyi ihata eden ve herşeyi bilendir. (Bakara 2/267-

268) 

2.8. İsrafın yasaklanması  

Burada paylaşılacak olan bir husus da; israfın yasaklanması suretiyle yatırım ve 

tasarrufun özendirilmesi, helal kazancın kıymetlendirilmesi, yine böylece dar gelirlilerin 

muhtemel çekemezliğinin de önüne geçilmesidir. 

İsraf aşırı miktarda harcamayı beraberinde getirmekte, bunun sonucunda çok kazanılsa 

bile kazanç yine de yetersiz gelebilmekte, memnuniyetsizlik oluşmaktadır. Bu da insanları 

hırsla, meşru veya gayri meşru demeden daha fazla kazanmak için yollar aramaya 

yönlendirebilmektedir. 

Yine israf, insanın emeği ile kazanıp tükettiğinin lezzetini kaçırmakta, bir 

doyumsuzluğa sebep olmaktadır. 

İsraf bir yönüyle de üretime, ticarete, istihdama dönüşebilecek kaynakların fütursuzca 

heba edilmesi anlamına gelebilmektedir. 

Nihayet israf, dar gelirlilerin hoşnutsuzluğu, kin beslemeleri ve hatta “nasıl olsa bu 

varlıklar yasal yollardan kazanılmıyor, bizim de hakkımız var!” gibi bir aldatmaca ile bazı 

zayıfları hırsızlığa ve yağmaya yönlendirebilmektedir. 

Bu sorun da Kapitalizm ve Kollektivizm’in çaresiz kaldığı, İslâm’ın evrensel mesajı 

ile çözümlenebilecek bir sosyal gerçekliktir. 

3. İslâm Ekonomisi Çerçevesinde Çözüm Önerileri  
Bu ülkenin enerjisi yıllardır pek çok konuda heba edilebilmiştir. Heba edilirken bazen 

sui niyet, bazen iyi niyet de olsa bilgi noksanlığı, bazen de daha iyiyi, mükemmeli arama 

adına bize aslında çok yakın olan basit çözümlere itibar edilmemesi etkili olmuştur. Bana göre 

sorun çözmede, eğer en önemli bir kaç adım atılabilirse sorun yaklaşık %70-80 

çözümlenmekte, kalan küçük kısmın zaman içinde halledilmesi önemli bir sorun teşkil 

etmeyecektir. 

İslâm ekonomisi çerçevesinde çözüm önerileri basit olarak dört başlıkta paylaşılabilir: 

* Faizsiz Sistem: Faiz kaldırılmalı, katılım bankacılığı güçlendirilmelidir. 
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* Yardımlaşma (Zekat, fitre, sadaka vb.): Vakıf müessesesi üzerinden veya ayrıca 

bir yapı oluşturularak, yardım etme yükümlülüğünü haiz olan kişilerin, servetlerinde yer alan 

fakirlerin hakkının verilebilmesi, bunun vergi sistemi ile de entegre edilmesi sağlanmalıdır. 

* Ortaklığın Özendirilmesi: Ortaklığı özendirecek şekilde şeffaf, kâr ve zarar 

ortaklığı biçiminde kurulmuş, faaliyetleri belli, meşru ve yasal olan, performans rasyoları 

kamu tarafından denetlenen ve ortaklara açıklanan, aldatmacaya açık olmayan yapılar 

kurulmalı, küçük tasarruf sahibine de yatırım alanları oluşturulmalı, küçük tasarrufların israfa 

dönüşmesine mani olunmalıdır.    

* Borç Verme: Borç alma verme müessesesi kurulmalı, kamunun kontrolünde, şeffaf, 

parasını yatırıma dönüştürmeyenlerin borç verdim diyerek yükümlülüklerden kurtuldukları, 

ihtiyaç sahiplerinin geri ödemek koşuluyla sadece bu örgütlenmenin maliyetine katlanarak 

borç aldıkları bir mekanizma var edilmelidir. 

4. Sonuç 

Sonuç olarak insanlığa huzur getirecek şekilde İslâm ekonomisi konusunda şu 

değerlendirmeler paylaşılabilir: 

İslâm ekonomisi faizin kaldırılmasını, paranın ticaretle ve meşru yoldan 

kazanılmasını, ortaklık yoluyla güçlü yapılar oluşturulmasını, sermaye halka yayılarak halife-i 

arza yakışır bir yaşantının garanti edilmesini insanlığın ufkuna sunmaktadır. 

İslâm ekonomisi zekâtı emretmekte, yardımlaşmayı özendirmekte, böylece sosyal 

barış vizyonu ortaya koymaktadır. 

İslâm ekonomisi paranın satılmayıp borç verilmesini, bunun karşılığının maddi bir 

beklenti olmayacağını, karşılığın Allah katında olacağını beyan etmektedir.  

İslâm ekonomisi, bireyin onurlu bir yaşayışa sahip olacağı, hakkının verildiği bir ücret 

sistemini va’z etmektedir. 

İslâm ekonomisi israfı yasaklamış, ölçüyü, tartıyı doğru yapmayı ve adaleti 

emretmiştir.  
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