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İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ TARİHİ
Maruf Vakfı – İslam Ekonomisi Enstitüsü’nün, alanda yetkinleşmeyi hedefleyen akademisyen adayları
için hazırlamış olduğu müfredatında İslam iktisat tarihi önemli bir bölüm olarak durmaktadır. Bu çalışmalar İslam iktisat tarihi ve İslam iktisadi düşünce tarihi şeklinde iki bölüm halinde gerçekleştirilmektedir. İlk kısımda genellikle müesseselerin, daha genel olarak İslam tarihindeki pratiğin tarihini öğrenme
amaçlanmıştır ve bu yönde seminer ve okumalar yapılmaktadır. Diğer kısımla alakalı olarak da iktisadi
düşünce tarihini araştırmak için “İslam İktisat Düşüncesi Tarihi” projesini hayata geçirmiş bulunmaktayız.
Projenin genel şeması şu şekildedir: öncelikle konuyla alakalı ikincil literatür incelenmiştir. Böylelikle
literatürdeki genel bilgi birikimi ve eğilimler gözlemlenerek ne tür bir çalışmanın daha verimli olacağı
üzerine fikir teatisi yapılmıştır. Belirtmek gerekir ki yerli literatürde Sabri Orman ve Cengiz Kallek gibi
kıymetli hocalarımızın katkıları haricinde bu konuyla ilgili öne çıkan çalışmalar daha çok Türkiye dışında
gerçekleşmiştir. Örneğin Necatullah Sıddıki ve Abdul Azim Islahi bu alanın önde gelen müellifleridir. İki
yazarın da İslam İktisadi Düşünce Tarihi üzerine titiz bir özet sunan makalelerini “İslam İktisat Düşüncesi: Birikim ve Yönelim” kitabımızda yayımlamış bulunmaktayız. Bu müelliflerin yazılarında başlangıçtan
bugüne kadarki düşünürlerle alakalı öz bilgiler kronolojik sırayla sunulmaktadır. Bütüncül bir mahiyette
olmayan çalışmalar literatürün önemli bir yekününü tutmaktadır.
Alandaki akademik birikime katkı sağlamak amacıyla, mevcut problemlerden azade, anlamlı ve
bütüncül bir iktisadi düşünce tarihi için çeşitli öneriler kaleme alınması proje dahilindedir. Böylece bu
çalışmanın şimdiye kadarki birikimin derli toplu bir özeti olmaktan fazlası olması murad edilmektedir.
Projeyle beraber alandaki akademik birikime muhtemel bir diğer katkı da Türk-İslam düşüncesinin
konumu ve önemini iktisadi tarih özelinde gündeme getirmek olacaktır. Böylelikle, bugün dünyada
İslam Ekonomisi literatürünün önemli bir eksiği olan Türk tarihini ve tecrübesine gereken alanı vermeme durumundan çıkmaya önemli bir destek verilecek ve daha bütünlüklü/kapsayıcı bir İslam İktisadi
Düşünce Tarihi anlatısı kurmanın imkanı sağlanacaktır.
Aşağıdaki liste, İslami ilimlerin teşekkül dönemiyle başlayıp Batı kökenli Ekonomi disiplininin
Müslüman zihinlerde yer etmeye on dokuzuncu yüzyıla kadar olan dönemdeki alimleri kapsamaktadır.
Bu yayın henüz sürmekte olan bir projenin bugüne kadarki ilerlemesini muhtasar olarak sunmak
amacındadır. Kronolojik bir sırayla aktarılan bu listede, kaleme aldıkları eserler ile İslam’da iktisadi
düşünceye dair katkıları olan alimlerin kısa biyografileri ve alakalı eserleri hakkında öz bilgiler mevcuttur.
Elbette bu alana dair bir çalışmanın içeriğinin daha geniş olması beklenir, biz buna projenin hâl-i hazırda devam ettiği ve şimdilik maksadın bilgi birikimimiz hakkında bir ufuk kazanmak olduğu şeklinde bir
cevap vermekteyiz.
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İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİNE KATKI VEREN ALİMLER
Zeyd bin Ali (ö. 122/740)
Hz. Hüseyin’in torunudur ve fıkıh alanında eser yazmış olan ilk alimlerdendir. Meşhur eseri
Mecmû‘ul-kebîr fi’l-fıkh künyesiyle bilinir. Satış akitleri üzerine yorumlarında özellikle vadeli satışa cevaz
vermesi ile öne çıkar. Bu satışta peşin ile vadeli fiyat arasındaki fazlalığın riba olmadığını belirtmiştir.
Bu yorumdan hareketle, özellikle Avrupa Skolastik düşüncesinde yoğun bir şekilde tartışılan “zaman
değeri” kavrayışına sahip olduğu söylenebilir.

Ebu Hanife (ö. 150/767)
Numan b. Sabit olarak da bilinen müctehid imam, Hanefi mezhebinin kurucusudur. Fıkıh usulünün
ilk uygulayıcısıdır, bu yönüyle İslami ilimler metodolojisine katkısı çok büyüktür. Ebu Hanife kendisi de
tüccarlık yaptığı için iktisadi düşünce tarihi açısından mühim bir örneklik sunmaktadır. Bunlardan başka,
kendisi birçok satış akdinin dinî yapıya tam uyumlu hâle gelmesini sağlamıştır. Ebu Hanife için aktarılan
bir anekdotta; kendisine borcu olan birisinin bu durumundan psikolojik üstünlük çıkarmayı dahi riba
olarak addetmesi de özellikle faiz tartışmaları açısından önemi haizdir.

el-Evzâî (ö. 157/774)
Ebu Amr Abdurrahman b. Amr el Evzâî, Ebu Hanife’nin çağdaşı fıkıh ve hadis alimidir. Kitâbü Siyeri’l-Evzâî adlı eseri bugüne ulaşabilmiştir. Bu esere göre kendisi satış akitleri bağlamında birtakım yeni
yorumlarda bulunmuştur. Örneğin, bir çeşit ziraat ortaklığı olan müzaraâya cevaz verir. Kâr paylaşımı
esasına dayanan bir emek-sermaye ortaklığı olan mudârebeyi de aynı şekilde onaylamıştır. Burada
diğer alimlerden ayrıldığı nokta; ortaklığa başlarken temin edilecek sermayenin sadece para şeklinde
olamayabileceğini de onaylamasıdır.

İmam Züfer (ö. 158/775)
Basra kökenlidir. Ebû Hanife’nin önde gelen öğrencilerinden olsa da Hanefi mezhebinin Ebu Hanife’den sonra üst otorite kabul ettiği imameyn’den (Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Şeybani) sonra gelir.
Özellikle Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan para vakfı tartışmasında, kendisinin paranın da vakfedilebileceği cevazı kullanıldığından Osmanlı vakıf sistemine etkisi büyük olmuştur. Bahsi geçen fetvası, vakfın
mahiyeti ve iktisadi görevi üzerine önemli fikirlere sahip olduğunu gösterir.
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Mâlik b. Enes (ö. 179/796)
Müctehid imam, önde gelen hadis alimlerinden biri ve Mâlikî mezhebinin kurucusudur.
Daha sonraları alimlerce iktisadi alanlarda da sıklıkla kullanılacak olan maslahat mefhumunu usûl
olarak tatbik etmiştir. Maslahat öz olarak; üzerinde doğrudan hüküm bulunan konuları ümmetin faydası
açısından değerlendirmek olduğu için, özellikle karşılaşılan sosyo-ekonomik meselelerde önemli bir
çözüm kaynağı olmuştur. Bunun yanında Hz. Ömer’in mâlî ve iktisadi ictihadlarını savunmuş olması da
iktisadi düşünce tarihi açısından önem arzeder.

Ebu Yusuf (ö. 182/798)
Kûfelidir, Ebû Hanife’den sonra Hanefilik’in önde gelen iki imamından biridir. Baş kadı olarak devlet
görevinde de bulunmuştur. Bu tecrübesi ona harac literatürünün ilk ve en önemli eserlerinden biri olan
Kitâbü’l-Harâc’ı yazmaya yönlendirmiştir. Bu eserde vergiler, ganimetler, zekat ve diğer gelir kalemleri
İslami kaidelere uyumlu olarak düzenlenmiştir. Eser bu yapısıyla sonraki dönemlerde de kullanılan bir
başvuru kaynağı mesabesine ulaşmış, aynı zamanda da bu alana dair diğer teliflere imkan sağlamıştır.
Ekin üzerinden vergi alınması ve iltizamın meni şeklinde ictihadlarda bulunmuştur. Ayrıca sosyo-ekonomik adalete vurgu yapmış ve şeffaflığı öncelemiştir. Fiyatların yöneticiler tarafından düzenlenmesi anlamına gelen narh üzerine yorumları da iktisadi analiz açısından önemi haizdir.

İmam Muhammed Şeybânî (ö. 189/805)
Ebu Hanife’nin öğrencisi ve mezhebin otoritelerinden biridir. Kesb literatürünü başlatan Kitabü’l-iktisab fî’r-rızkı’l-müstetab adlı eserin müellifidir. Bunun yanında muamelat fıkhının gelişmesinde önemli pay
sahibidir. Kesb üzerine telifinde, Müslüman’ın bireysel olarak iktisadi davranışlarına yönelik inceleme ve
önerilerde bulunur. Burada gelir elde etme yöntemleri ve bunların değerlendirilmesi, zühdün içeriği ve
buna dair normlar tartışılmakla birlikte gelir adaleti açısından bireylerin sorumluluklarına da vurgu vardır.
Yoksullukla mücadeleyi ümmetin üzerindeki bir sorumluluk olarak addeder. Fakirlik ve ibadet ile maişet
çabası içerisinde bulunmayla alakalı çıkarımları da İslam perspektifinden kopuk olmayan bir ekonomi
sistemi için bugünün araştırmacıları tarafından değerlendirmeyi beklemektedir.

Yahyâ b. Âdem (ö. 203/818)
Kûfe asıllı Kur’an ve hadis alimi. Mezheplerin oluşum döneminde yaşadığı için farklı müctehid
imamların meclislerinde bulunmuştur. Kendisinin de Kitâbü’l-Harâc adlı eseri vardır. Bu eser, Ebu
Yusuf’unkinden farklı olarak fıkıh değil hadis temelli bir üslûba sahiptir ve farklı mezheplerin görüşlerini
değerlendirir.
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Hasan b. Ziyad (ö. 204/819)
Tam adı Ebû Alî el-Hasen b. Ziyâd el-Ensârî el-Kûfî el-Lü’lüî’dir ve Ebu Hanife’nin öğrencilerindendir.
Kendisinin Kitâbü’l-harac alanından bir eseri olduğu ifade edilmektedir.

İmam Şâfiî (ö. 204/820)
İmam Şafii; kendi adıyla anılan mezhebin kurucusu, müctehid imamdır. Maslahat mefhumunun İslam
iktisat tarihi açısından önemine önceden değinilmişti. Binaenaleyh, Şafii’nin maslahatı kısıtlayıcı görüşleri
onu İslam iktisat düşüncesi açısından önemli kılmaktadır. Ayrıca muamelat fıkhı içerisindeki bazı akitlere
yönelik yorumları (örneğin murabaha satışı) bugünün İslami Finans dünyasında kullanılmaktadır.

Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm (ö. 224/838)
Fıkıh, dil, hadis gibi birçok alanda uzmanlaşmış mütebahhir bir alimdir.“Emval literatürünün en önemli örneği olarak addedilen Kitabü’l-Emval’in müellifidir. Bu eser de harac literatürü gibi İslam devletinin
maliye konuları ile ilgilenir. Eserde, vurgu olarak hadisler öncelenmektedir.

Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)
Hanbelî mezhebinin kurucusu müctehid imam. İbn Hanbel, mezhebinin usûlü açısından maslahata
önem vermiştir. Bu açıdan gerekli durumlarda devletin piyasaya müdahalesini meşru görmüş, bireysel
girişimlerde ise serbestiyeti savunmuştur.

marufvakfi.org
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Muhâsibî (ö. 243/857)
Tasavvuf ekolünün ilk ve en önemli figürlerinden olan bu alim, Haris el-Muhasibi olarak da
bilinir. Kesb literatürü içerisinde değerlendirilebilecek olan el-Mekasib adlı eserinde rızık ve zühd üzerine
önemli ifadeleri bulunmaktadır. İslam tarihinin bazı dönemlerinde yükselen fakirlik övgüleri ve kazanç için
çabalamanın kötülenmesi yorumları genellikle tasavvufi görüşle ilişkilendirilir. Muhasibi ise eserinde,
İslam’da bu çeşit bir aşırı zühdün murad edilmediğini ifade eder. Rızk elde etmek için çalışılmalıdır. Rızk
peşinde koşup kazanç kesbetmenin, ümmete katkı sağlamak açısından da önemi vardır. Elbette Muhasibi, bu maişetçiliğin ahlaki sınırları olması gerektiğini de belirtir. İnsanların en önemli dürtü olarak kişisel
çıkarlarını öne sürmelerinin nefsi olarak anlaşılabilir olduğunu ama bunun onları felaha ulaştırmayacağını
belirtmesi de fayda maksimizasyonu açısından üzerine düşünülmeyi hak eden bir tespittir.

İbn Zenceveyh (ö. 251/865)
Fıkıh ve hadis alimidir, İbn Zencûye olarak da bilinir. Hocası olan Ebu Ubeyd gibi Kitâbü’l-Harac telif
etmiş ve bu eserde üslup olarak da hocasını takip etmiştir.

Câhiz (ö. 255/869)
Birçok alanda eser vermiş bu alim, edebiyat ve kelam hususundaki yetkinliğiyle öne çıkmaktadır.
Meşhur Mutezile alimlerindendir. Kendisine haraç literatürüden bir eser nispet edilmekle birlikte zanaatler, ticaret üzerine yazdığı eserler de iktisadi konularla ilgilidir. Bunlar Kitabü’t-tebassur bi’t-ticare (ziynet
eşyalarının yapımı ve kıymet ölçümü, ticareti gibi konuları işler), risâle fî medhi’t-tüccâr ve zemmi ameli’s-sultân (devlet memurluğu yerine serbest meslek/ticaret sahibi olmayı övmektedir) ve zanaatlerdeki
hileleri anlattığı kitâbü gışşi’s-sınâat adlı eserleridir.

Şihabüddin Ahmed b. Muhammed (ö. 272/885-886)
Hakkında pek bilgi bulunmayan bu alimin Sülûkü’l-malîk fî tedbîri’l-memâlik adlı eseri el-ahkâmü’s-sultaniyye türü içerisinde değerledirilebilir. Bu tür içerisinde, yöneticiye devlet yönetimiyle alakalı
tavsiyeler ve tarihten kıssalar bulunmaktadır. Doğası itibariyle mali hususlar ve halkın sosyo-ekonomik
durumunu iyi tutmaya yönelik tavsiyeler barındırır. Politik-ekonomi dalı henüz gelişmemişken bu tür
eserlerin benzer görevi üstlendiğini ifade etmek yanlış olmasa gerektir. Zira türün örneği olan bu eserde
kamu harcamaları, bütçe dengesi gibi unsurlara değinilmiştir.
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İbn Ebü’d-Dünya (ö. 281/894)
Mutasavvıf kimliğiyle bilinen, hadis ve fıkıh (Hanbelî) alimi. Özellikle Islâhu’-l-mal adlı risalesi bir
Müslüman’ın ekonomik faaliyetlerini yaparken aklından çıkarmaması gereken kaidelere değinir. Bunun
yanında diğer eserlerinde de iktisada dair çıkarımlar bulmak mümkündür.

Cehdamî (ö. 282/896)
Ebû İshâk İsmâîl b. İshâk b. İsmâîl el-Ezdî el-Cehdamî; hadis ve fıkıh alanında meşhur bir Maliki alimdir. Kadılık görevinde bulunmuştur. Kitâbü’l-emvâl adlı eseri de aynı adlı türün bir örneğidir.

el-Kinânî, Yahyâ b. Ömer (öl. 289/902)
Endülüslü Mâlikî fakihi Kinânî’nin Ahkâmu’s-sûk adlı eseri pazar düzeni ile alakalıdır ve hisbe literatürü
içerisinde önemli bir yeri haizdir. Belediye hizmetleri, işçi-işveren münasebetleri, ölçü birimleri, çeşitli
meslek erbabı, karaborsacılık, fiyatlar, narh, sarraflık, kalite kontrolü, oyun ve eğlence, kadınların günlük
hayattaki yeri gibi konularla, döneminin ekonomik ve sosyal hayatını yansıtan önemli bir kaynaktır.

Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed el Hallal (ö. 311/923)
Bağdat doğumlu Hanbeli fakihi; mezhep imamının görüşlerini derlemiştir. İktisadi mevzulara değinen
eseri: el hass ale’t-ticare ve’s-sınaa ve’l-amel’dir. Ticaret ve zanaat üzerine değerlendirmeler içerir.

marufvakfi.org
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İbnü’l-Cerrâh, Alî b. İsâ (ö. 334/946)
Abbasiler döneminde vezirlik yapmıştır. Görevde kaldığı süre içerisinde ekonomik sorunlarla da
başa çıkmaya çalışmıştır. Bu görevlerden edindiği tecrübeyi başka eserleri yanında, ahkâmü’s-sultâniyye
türüne dahil edilebilecek Siyâseti’l-memleke adlı eserine aktarmıştır.

Kudâme b. Cafer (ö. 337/948)
Özellikle dil alanında uzman bir alim ve bürokrattır. Kitâbü’l-harâc ve sınâ’ati’l-kitâbe adlı eseri, harac
literatürüne dahil edilir. Bu eser, türün genel özelliklerini taşımakla birlikte, müellifin derin bürokratik
tecrübesi ile zenginleşmiştir. Ayrıca eserde, müellifin memuru bulunduğu Abbasi Devleti’nin ilgili
dönemlerine dair veriler sunması da iktisat tarihçileri açısından önemlidir.

Fârâbî (ö. 339/950)
Felsefe alanındaki yetkinliğiyle öne çıkan bu alim, Yunan düşüncesinden aldığı bazı mefhumları İslam
düşüncesine katmaya çalışmıştır. Medînetü’l-Fâzıla adlı eseri meşhurdur. Bu eserinde insanın bireysel
varlığı ve toplumsal örgütlenmesini incelemiş ve onun felaha ulaşabilmesinin koşullarını dile getirmiştir.
Bu yapıtında ayrıca devlet mefhumuna dair de değerlendirmelerde bulunmuştur.

Ebü’l-Vefâ el-Bûzcânî (ö. 388/998)
Trigonometri ilminin kurucusu olarak kabul edilip, astronomi gibi diğer ilimlerde de yetkinleşmiştir.
Matematik alanındaki uzmanlığını mali hesaplamalar ve darphane işlemleri için de kullandığı eserler
kaleme almıştır. Kitâb fîmâ yehtâcü ileyhi’l-küttâb ve’l-ummâl min ilmi’l-hisâb adlı eseri vergi memurları
ve tüccarlar gibi parasal hesaplamalar yapanlara yönelik yardımcı mahiyettedir.

10
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Dâvûdî, Ahmed b. Nasr (ö. 402/1011)
Kendisi için el-Esedî künyesi de kullanılan Maliki fakihi. Kitâbü’l-Emvâl adlı eseri, türün diğer
eserlerinden soru-cevap tarzında olmasıyla ayrılır. Müellif eserinde gelir adaleti meselesi üzerinde
durmuştur ve bunun için kifayeti vurgulamıştır.

İbn Miskeveyh (ö. 421/1030)
Büveyhîler devrinde yaşamış ünlü ahlâk âlimi, tarihçi ve filozof; aynı zamanda devlet görevinde de
bulunmuştur. İbn Miskeveyh eserlerinde paranın niteliği ve görevine değinmiştir. Altının, tabiat olarak
para olması gerektiğini vurgulamış ve mübadele işlemlerindeki önemine değinmiştir. Bunun yanında altının darp ve piyasadaki dolaşım süreçlerini sıkı kontrol etmenin de yöneticilerin mühim bir sorumluluğu
olduğunu ifade etmiştir.

Râgıb el-İsfahânî (ö. V/XI. yüzyılın ilk çeyreği)
Müfessir, ahlâk felsefecisi ve dil âlimidir. Tefsir, Arap dili ve edebiyatı, tasavvuf ve ahlâk alanlarında
birçok eser kaleme almıştır. Ez-Zeri’a ilâ mekârimi’ş-şeri’a adlı eserinde iktisadi hususlara değinmektedir.
İnsanın birey ve toplumsal yaşamdaki konumuyla alakalı olarak hayatın idamesi için gerekli mevzular
(ihtiyaçlar, üretim, istihdam, servet ve tüketim) üzerine düşüncelerini dile getirmiştir. Bunun yanında o
da altın ve gümüş özelinde paranın mahiyeti ve görevleri üzerine yorumlarda bulunmuştur.

Bîrûnî (ö. 453/1061)
Türk-İslâm ve dünya tarihinin en tanınmış ilim adamlarından birisidir. Astronomi, matematik, fizik, tıp,
coğrafya, tarih ve dinler tarihi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli eserler vermiştir.Tahkîku mâ
li’l-Hind adlı eserinde iktisâdî düşüncelerine rastlamak mümkündür. Düşünür, bu eserinde, miladi 1030
yılında Hindistan’da câri olan din, felsefe, edebiyat, coğrafya, astronomi, tarih, hukuk, gelenek-görenek
alanlarına ilişkin durum hakkında bilgi vermektedir. Bîrûnî’nin söz konusu eserinde, iktisat bilimi açısından
anlamlı olan ve birbirleriyle ilişkili iki dikkate değer konu incelenmiştir.Konulardan birincisi “sosyal
darvinizm” ile ilgilidir. Bu konunun piyasa ekonomisine ve öz çıkar meselesine ilişkin sonuçları da söz
konusu kavramla birlikte incelenmiştir. İkincisi ise adı sıklıkla Thomas Malthus ile birlikte anılan nüfus ile
gıda miktarı arasındaki ilişki hakkındadır.

marufvakfi.org
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Mâverdî (ö. 450/1058)
Basra doğumlu Şâfiî fakihidir. Fıkıh, tefsir gibi alanlarda yetkindir, ahlak ve siyaset alanındaki
eserleriyle meşhurdur. Mâli ve iktisadi meselelere değindiği eserlerinden ilki el-Ahkâmü’s-Sultaniyye’dir.
Bu telif, türün diğer örnekleri gibi sultanın tebaaya yönelik iktisadi yükümlülükleri (onları koruyup kollama), hazine gelir ve harcama dengesinin önemi, arazilerin gelirlerine göre efektif dağılımı gibi hususlara
değinmektedir. Eserde; hisbe literatürünün konuları arasında olan pazarın denetlenmesi, muhtesibin
nitelikleri, ölçü ve tartının kontrolü, ticaretin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamak gibi hususlara
da değinilir. Maverdi’nin “Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eseri de kesb literatürüne yakın durmaktadır.
Bu telifte kişinin rızık elde edinme yöntemleri değerlendirmekte, kazanç ve mal ile kurulacak ilişkinin
boyutları tartışılıp önerilen davranış belirtilmektedir.Maverdi ayrıca fıkıh eseri olan el-Havî içerisinde
ticari ortaklıklardan özellikle mudarebeyle alakalı devrine göre yeni görüşler serdetmektedir.

İbn Sînâ (ö. 428/1037)
Birçok alanda eser kaleme almış olmakla birlikte felsefe alanındaki yetkinliğiyle daha sık anılmaktadır.
Aristocu yaklaşımı İslam düşüncesine dahil eden Meşşâî okulunun en önde gelen aktörüdür. İbn Sînâ’nın
iktisada dair yorumlarını en yoğun şekilde, İlm-i tedbir-i menzil (Oikonomia) üzerine olan eserinde görebilmekteyiz. Aristo’ya göre amelî felsefe üç kısımda incelenebilirdi; ilm-i tedbir-i medine (şehir yönetimi/
siyaset), ilm-i tedbir-i menzil (ev/aile yönetimi) ve ahlak. İlm-i tedbir-i menzil ilk bakışta bireysel bir yapıda gözükse de, aile anlamını da havidir. Böylelikle ev ekonomisi başlığına alınabilecek tüm faaliyetler
bu alanın araştırma ve yorum nesnesi olabilirler. Rızık elde etme yöntemleri, etik, haram getirinin zararı,
harcama ve tasarruf gibi konular bunların bazılarıdır.

İbn Hazm (ö. 456/1064)
Endülüslü usulcü, fakih, muhaddis, tarihçi, şair ve ediptir. Zâhiri mezhebinin en büyük temsilcisidir.
Fıkıh, fıkıh usûlü, tarih, biyografi, kelâm, felsefe ve edebiyat alanında eserler vermiştir. İbn Hazm’ın bazı
meselelere dair fıkhi görüşleri; iktisat alanında rahatlıkla ele alınabilir. Öyle ki insanların temel ihtiyaçları
ve gelir dağılımı üzerine söyledikleri üzerine ilmi tartışmalar yapılsa hakkıdır. Zira o, Şeybani’nin Kitabü’lKesb’de ifade ettiğinden de kuvvetli bir şekilde, bir bölgedeki fakirlerin bakımının yine o bölgedeki
zenginlerin üzerine bir vebal olduğunu ifade eder. İbn Hazm’ın fakirlik ve ihtiyaçlar (yeme, içme, giyinme ve barınma) konularındaki görüşleri de önemlidir.Kendisinin ayrıca zekat ve vergi hususlarında da
iktisadi bakış açısıyla değerlendirilmeyi bekleyen ifadeleri bulunmaktadır. Yine İbn Hazm, arazi icaresine
cevaz vermez ki bu iktisadi rant açısından üzerinde durulmaya değerdir.

Ebû Ya’lâ el-Ferrâ (ö. 458/1066)
Meşhur Hanbeli alimi. Kelam, hadis ve tefsir alanlarında da eserleri vardır. El-Ahkâmu’s-sultâniyye
adlı eseri, türünün tipik bir örneğidir.
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Cafer b. Ali ed-Dımaşkî (X.-XI. yy.lar)
El-İşâre ilâ mehâsini’t-ticâre adlı eserin yazarıdır. Eser, İslâm ticaret dünyasını yansıtması bakımından
zengin bir içeriğe sahiptir. Devrinin Müslüman tacirleri için pratik bir el kitabı olarak hazırlanmışsa da
günümüz araştırmacıları için IX.-XI. yüzyıllar arasında Ortadoğu ve Akdeniz ticaretinin ayrıntılı tasvirini yapması bakımından önemli bir eserdir. Alimin; ticaretin ve tüccarın önemi ve amacı, değer, üretim, kâr, arz-talep dengesi gibi iktisadi hususlar üzerine ifadeleri araştırmacılar tarafından incelenmeyi
beklemektedir.

Serahsî (ö. 483/1090)
Hanefî fakihidir, mezhebin birikimini tedvin ettiği eseri Mebsût ile önemli bir yer kazanmıştır. İmam
Şeybani’nin Kitabü’l-Kesb’ini kendi notları ile yeniden telif etmiştir. Bunun yanında eserlerinde ve fetvalarında iktisadi meselelere vukufiyet öne çıkmaktadır.

Nizâmülmülk (ö. 485/1093)
Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri ve Nizamiye medreselerinin kurucusudur. Görevdeyken askerî iktâ
sistemini hayata geçirmiştir ve böylece tarım arazisinin gelirlerini askeri sınıfa tahsis etmiştir.Siyâsetnâme
(Siyerü’l-Mülûk) adlı ünlü eserini din ve dünya işlerinin daha kolay yürütülmesi noktasında hükümdarlara
iyi bir kılavuz olması amacıyla kaleme almıştır. Bu eser ahkâmü’s-sultâniyye türünün başarılı bir örneğidir.
İçerisinde mâli yönetim alanındaki değinilerle beraber ihtiyaçlar, verimlilik, arazi tahsisi ve pazarların
yönetimi gibi iktisadi meselelere vurgular bulunmaktadır.

Keykâvus b. İskender (ö. 475/1082’den sonra)
Miladi on birinci yüzyılda yaşamış Ziyârî hükümdarıdır, oğlu için kaleme aldığı Kâbûsnâme ile meşhurdur.Bu eserde; nasihatname türündeki diğer eserler gibi gelir dağılımı, arz-talep, pazarın kontrol ve
güvenliği, ticaret ve zanaatin önemi, verimlilik ve vergi gibi mâli mevzularda ekonomiye dair ifadeler
bulunmaktadır. Malın fiyatı ile kâr oranı arasındaki ilişkiye dair ifadeleri de günümüz iktisatçıları için
önem arz etmektedir.
marufvakfi.org
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Gazzâlî (ö. 505/1111)
Eş’arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, müderris, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm
düşünürüdür.Gazzali’nin birçok eserinde iktisadi mevzulara değiniler görmek mümkündür zira kendisi
devrinin felsefi ve diğer birikimleriyle yüzleşmenin yanında bir Müslüman’ın dünya ve ahiretle kurduğu
ilişki üzerine derin analizlerde de bulunmuştur. Meşhur eseri İhya içinde bulunan kesb üzerine bölüm de
bu alanın önde gelen teliflerinden biridir. Gelir elde etme yöntemleri, karaborsacılık, zühd ve rızık ilişkisi,
satış yaparken dikkat edilmesi gerekenler, kanaat, satış akitleri gibi hususlar üzerine görüşleri önemlidir.
Kimya-yı Saadet adlı eserinde bu hususların yanında zekat üzerine çeşitli analizlerde bulunmuştur.

Kâsânî (ö. 587/1191)
Miladi on ikinci yüzyılda Orta Asya’da yaşamış Hanefî fakihi. Bedâiü’s-sanâyi adlı eserinde iş ortaklığında kâr ve risk paylaşımı üzerine yorumlarıyla iktisadi analiz yönünden öne çıkmaktadır.

İbn Tufeyl (1105-1185)
Felsefi alandaki yetkinliğiyle öne çıkan Endülüslü mütebahhir alim. İktisadi konulara dair yorumlarını Hay b. Yakzân adlı eserinde bulmak mümkündür. Aristo düşüncesinin etkisinin görülebileceği bu
eserde bireyin doğayla ilişkisi, rızık bulma yöntemleri, fakirlik ve zenginlik gibi durumlara dair analizler
bulunabilir.

Mahzûmî Ebü’l-Hasen Ali (ö. 584-585/1189)
Hayatı hakkında pek bilgi bulunmayan bu alim, on ikinci yüzyılda Mısır’da çeşitli devlet görevlerinde
bulunmuş ve özellikle mâli ve iktisadi alandaki gözlemlerini el-Minhâc adlı eserinde paylaşmıştır. Dönemin Mısır’ının parasal, mali ve zirai durumu üzerine kıymetli bilgileri haizdir.
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Şeyzerî (ö. 589/1193)
Eyyübiler devrinde kadılık ve muhtesiblik görevlerini yürütmüş bu alimin özellikle hisbe literatürüne
katkısı önemlidir. Nihâyetü’r-rütbe fi talebi’l-hisbe adlı telifi İslam’da pazarın mahiyeti ve denetimi üzerine bilgiler sunar. Siyasetname tarzındaki başka bir eserinde de devletin ve yöneticinin mali
yükümlülüklerine değinmiştir.

Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210)
On ikinci yüzyılda yaşamış, felsefe ve tefsir başta olmak üzere birçok alandaki çalışmalarıyla tanınan
meşhur alim. Mefâtîhu’l-Gayb adlı tefsirinde özellikle riba hususundaki analizleri İslam iktisadi düşünce
tarihçileri tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İktisadi analize konu olabilecek diğer eserleri de
araştırmacıları beklemektedir.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273)
On üçüncü yüzyılda yaşamış, Belh’de doğup Anadolu’ya göç etmiş mutasavvıf, şair. Mevleviyye’nin
kurucusudur. Mesnevi adlı meşhur eserinde ve diğer eserlerinde iktisadi meselelere değiniler görülmektedir. Bu değiniler daha çok tasavvufi bir çerçevede olup fakirlik, infak, cömertlik, mal ve makam sevgisi,
çeşitli zenginlik yolları ve hileleri ibret veçhesinden aktarılmıştır.

Nasîrüddîn Tûsî (ö. 672/1274)
Tûs doğumludur. Kelam, mantık, astronomi gibi birçok alanda eser kaleme almıştır ve felsefe alanındaki yetkinliğiyle meşhurdur. Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserinden iktisadi düşüncelerini takip etmek mümkündür.
Onun değindiği iktisadi konular şunlardır; para, mali meseleler, iş bölümü, refah, tasarruf, kesb yolları,
harcama kalemleri.

marufvakfi.org

15

İslam Ekonomisi Enstitüsü Araştırmaları-3

İbn Teymiyye (ö. 728/1328)
Moğol işgali sonrasında yaşamış ve birçok ilim dalında eserler vermiş olan meşhur alim. İslam iktisadi
düşünce tarihi literatüründe en çok çalışılan alimlerden biridir. İktisadi meselelere dair yorumları el-Hisbe fi’l-İslam, es-Siyasetü’ş-şer’iyye ve el-Emvalü’s-Sultâniyye adlı eserlerinde yoğunlaşmıştır.Arz-talep
dengesi ve fiyat oluşumu, pazarın ahkamı ve ahlakı, mülkiyet tasavvuru, fiyatlar, mali başarı ve vergi
oranları ilişkisi ve daha birçok iktisadi meselelerde derin analizlerde bulunmuştur.

İbnü’l-Uhuvve (ö. 729/1329)
Mısır ulemasından, miladi on dördüncü yüzyılda yaşamış olan Şâfiî fakihi. Me’âlimü’l-kurbe fî ahkâmi’l-hisbe adlı eseri hisbeyle ilgilidir. Eserinde hisbe literatürü çerçevesinde pazar ahlakı ve düzeni,
tüccarın ve muhtesibin görevleri gibi konulara değinmektedir. Muhteva olarak Şeyzeri’nin eseriyle büyük
oranda aynıdır.

İbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350)
Miladi on dördüncü yüzyılda yaşamış Hanbelî fakihi alim, siyasetü’ş-şer’iyye ve tasavvuf alanlarındaki eserlerinde iktisadi mevzulara değinmiştir. Bunlar; et-Turuku’l-hükmiyye fi’s-siyâseti’ş-şer‘iyye,
İ’lâmü’l-muvakkı’în an rabbi’l-‘âlemîn ve zâdü’l-me’âd fî heydi hayri’l-‘ibâd’dır. Riba, yoksulluk ve fakirliğin özellikleri, mal ile kurulması gereken ilişki gibi konular üzerine kıymetli yorumları vardır. Fiyat
mekanizması üzerine görüşleri de hocası İbn Teymiyye ile benzerdir. Parayla alakalı yazan diğer alimler
gibi onun mahiyetini tartışmış ve bu tartışmaya devrinin gündeminden de etkilenerek paranın tağşişini
(devalüasyon) yorumlamıştır.

Şâtıbî (ö. 790/1388)
On dördüncü yüzyılda Endülüs’te yaşamış Mâliki fakihi. Fetvalarının toplandığı Fetâvâ ve el Muvâfakât adlı eserlerinde iktisadi analizlerini görmek mümkündür. İnsanın ihtiyaçları ve bu amaçla kurdukları
iktisadi ortaklıklar ve tüketim meseleleri üzerine çıkarımları akademik çalışmalarda aktarılmaktadır.
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Ebu’l-Ferec (ö. /1393)
Muhaddis, müfessir ve Hanbelî fakihidir, bu alanlarda eserler vermiş alimin eserlerinden biri de el-İstihrâc li-ahkâmi’l-harâc adlı telifidir. Anlaşılacağı üzere harac literatürüne dahil edilebilecek bu eser ana
hatlarıyla mali konuları ağırlıklı olarak işlemektedir.

İbn Haldûn (ö. 808/1404)
Tunus doğumlu olup on dördüncü yüzyılda İslam dünyasının birçok ülkesinde yaşamıştır. Modern
zamanlarda şöhreti oldukça artmış olan İbn Haldun; tarih felsefesi, sosyoloji (ilm-i umran olarak kurucusu
sayılır), siyaset bilimi ve başka alanlarda çığır açmış bir alimdir. Devlet görevlerinde de bulunmuştur.İbn
Haldun’un iktisadi analize katkıları üzerine geniş bir literatür bulunmaktadır. Başta Mukaddime adlı telifi
olmak üzere eserlerinde mali ve iktisadi konulara vukufiyetiyle öne çıkmıştır. Arz-talep ve fiyat oluşumu, iş bölümü, efektif vergi, ticaret, gelir dağılımı, iktisadi gelişmişlik ve dalgalanmalar gibi konularda
kıymetli yorumlar yapmıştır.

Makrizî (ö. 845/1441)
Tarihçiliği ile öne çıksa da klasik bir İslam alimi gibi mütebahhirdir. İbn Haldun’un, yöntemini de takip
eden öğrencisidir. Muhtesiblik görevinde bulunmuştur. İktisadi tarihçilik alanında yetkinliği yanında iktisadi teoriye yönelik analizleri de vardır. İğasetü’l-umme bi keşfi’l-gumme adlı telifinde devrinde görülen
kıtlığın da etkisiyle iktisadi krizlerin tarihini ortaya koymuştur. Krizlerin oluşma sebepleri arasında ağır
vergi yükleri, yöneticilerin yolsuzluk ve hataları ve para arz politikasının dengesizliği gibi unsurlar olabileceğini ifade etmiştir. En-Nukûdü’l-İslamiyye adlı eseri de nümizmatik alanında büyük önemi haizdir.

İbnü’l-Ezrak el-Gırnâtî (ö. 896/1491)
Miladi on beşinci yüzyılda Endülüs’te yaşamış Malikî fakihi. Min Bedaiü’s-silk fi tabaiül mülk adlı eseri,
ahkâmu’s-sultâniyye türü içerisindeki konular dahilinde iktisadi mevzulara değinmektedir. Ayrıca İbn
Haldun’un Mukaddime’sine şerhi de iktisadi gözle incelenmeyi beklemektedir.

marufvakfi.org

17

İslam Ekonomisi Enstitüsü Araştırmaları-3

Devvânî (ö. 908/1502)
On beşinci yüzyılda yaşamış ve daha çok kelam alanındaki vukufiyetiyle tanınan alim. Ahlak-ı Celali
adlı eserinde iktisadi mevzulara değinir.

Süyûtî (ö. 911/1505)
Kahire doğumlu meşhur alim, Kur’anî ilimlerde söz sahibi olup birçok alanda eserler kaleme almıştır.
İfadesine göre, devrindeki fels (bakır para) değerlerinin dalgalanması sebebiyle bu durumu araştırıp
durumla alakalı bir eser telif etmiştir. Kat’ul mücâdele ‘inde tağyîri’l-mu’âmele adlı bu risalesinde tağşişe
karşı çıkmıştır. Para darp işinin sadece tek bir elde olması ve bunun sıkı kontrol edilmesi gerektiğini
savunur. Makrizî’nin çalışmasında olduğu gibi Suyutî de para tarihi hakkında detaylı bilgiler sunmuştur.

Huncî (ö. 1521)
İran’lı Şafii alimi; tarihçidir. Ahkamu’s-Sultaniyye tarzında olan Sülûkü’l-mülûk adlı eserinde mali ve
iktisadi konulara değinilerde bulunmuştur.

İbn Nüceym (ö. 970/1563)
Mısırlı İbn Nüceym döneminin önemli alimlerindendir. et-Tuhfetü’l-mardıyye fî ‘l-arâdi’l-Mısriyye adlı
risalesi Mısır arazileri ve bunların vergilendirmesi üzerinedir. Bu eseri kaleme alma sebebi, Osmanlı
fethiyle oluşan yeni durumda arazilerin konumunun içine düştüğü belirsizlik hâlini def etme isteğidir.
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Kınalızâde Ali Efendi (ö. 979/1572)
Ahlâk-ı Alâî adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimi, devlet adamı ve şair. Osmanlı ilmi hayatında Kınalizade’nin ilm-i tedbirü’l-menzil eseri gibi başka eserler de bulunmakla birlikte en meşhuru budur. Eser daha
önce bahsedilen Aristocu amelî felsefenin Osmanlı dünyası için klasik bir şerhini sunmaktadır.

Ebussuûd Efendi (ö. 982/1574)
Osmanlı uleması içinde önemli bir yeri olan bu alim, İslami ilimlerde yetkinlik kazanmış ve birçok
eserler kaleme almıştır. Tefsir çalışması ve fetvalarının toplandığı Ma’rûzat adlı eserleri en çok
bilinenleridir. Döneminin para vakfı tartışmalarında Sofyalı Bâlî Efendi gibi alimlerle maslahat ilkesinden hareketle para vakıflarının cevazını savunmuştur ve uygulamada bunların kararı işlerlik kazanmıştır.
Para vakıflarını savunduğu risalesi ile birlikte fetvaları içinde iktisadi konulara verdiği cevaplarda iktisadi
kavrayışının gelişmiş olduğu takip edilebilir.

Şemseddin Timurtaşî (ö. 1006/1598)
Gazzeli Hanefi fakihidir. Osmanlı Devleti’nde ciddi bir devalüasyon yaşanmasından sonra nukud
risalesi kaleme almış ve bu duruma ilmî değerlendirmelerde bulunmuştur. O da Suyuti gibi para darp
etme ile alakalı kontrolün önemine değinmiştir.

Kâtib Çelebi (ö. 1067/1657)
On yedinci asrın önemli alimlerindendir, Hacı Halife olarak da bilinir. Devrine kadarki ilmî birikimi derlediği mühim eseri Keşfü’z-zünûn yanında coğrafya gibi birçok alanda kıymetli telifleri bulunmaktadır.
Düstûru’l-amel fî ıslâhı’l-halel adlı risalesinde, Osmanlı Devleti’nin o zamanki durumunu analiz edip tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyeler içinde iktisadi yapıya dair olanları da önemli bir yer tutar.

Muhammed bin Hamza el-Aydınî (17. yüzyıl sonları)
Osmanlı fakihhi. Bey’u’l-îne ve diğer iktisadi akitlere yönelik risaleler telif etmiştir. Osmanlı Devleti’nde sıkça kullanılan muamele-i şeriyye adlı satış yöntemine muhalif bir tavır takınması ile diğer
alimlerden ayrılır.
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Hamza Efendi (ö. 1105/1694)
Malatya doğumlu Osmanlı fakihi, müderrislik yapmıştır. Bey’ ü şira (alışveriş) üzerine yazdığı risalesi
sonraki ulemaca kabul görmüş ve bu eserine şerhler yazılmıştır. Bu eserinde helal ve haram kazançlara
değinmiş, rüşvetten sakındırmış, ibadet ve dini sömürü yoluyla para istemenin haram olduğunu vurgulamıştır. Borç ilişkisine değinirken devalüasyon gibi sebeplerden dolayı borcun artırılmasına cevaz
vermez.

Naîmâ (ö. 1128/1716)
İlk resmî Osmanlı vakanüvisi, tarihçi. Eserlerinde mali ve iktisadi meseleleri klasik tarih anlatıcılığından
daha geniş bir perspektifle ele almıştır.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa (ö. 1129/1717)
Osmanlı Devleti’nde defterdarlık (maliyeden sorumlu bürokrat) görevini üstlenmiş devlet adamı ve
tarihçi. Nesâyihu’l-vüzerâ ve’l-ümerâ adlı risalesi; uzun yıllar sürdürdüğü görevinin tecrübesiyle önemli
çıkarımlarda ve tavsiyelerde bulunmuştur. Değindiği konular arasında reayanın sosyo-ekonomik durumu, rüşvet gibi bazı bozukluklara karşı uyarma, hazine gelir-gider dengesinin önemi, verimli harcama
yanında cimrilik, haset gibi kişisel ahlakî tutumlara da değinmiştir.

Şah Veliyyullah Dihlevî (ö. 1176/1762)
On sekizinci yüzyılda yaşamış Hindistanlı âlim ve ıslahatçı. Hüccetullahil Baliga adlı meşhur eserinde,
etrafında gördüğü yaşantıyı analiz etmiş ve şer’i kuralların maksadını da birlikte düşünerek kıymetli
değerlendirmelerde bulunmuştur. Örneğin, mensubu olduğu Babür Devleti’nin yöneticilerinin içine
düştüğü hataları kaleme almıştır. Halkın üzerindeki ağır vergi yükü ve benzeri diğer yanlışları da dile
getirmiştir. Bunun yanında kumar, riba gibi gayri meşru kazanç türlerinin neden yasaklandığı üzerine
analizler yapmıştır.
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Süleyman Penah Efendi (ö. 1200/1786)
Mora asıllı Osmanlı devlet adamı. Başmuhasebecilik görevinde bulunmuştur. On sekizinci yüzyılın
sonlarında yazdığı “esbab-ı tebdir-i nizam-i ekâlimin” adlı risalesi ile ünlenmiştir. Bu risalede döneminin
bazı karışıklıklarını incelerken halkın sosyo-ekonomik durumunun da önemli bir amil olduğu görüşlerini
serdetmiştir.

Tatarcık Abdullah Efendi (ö. 1211/1797)
III. Selim’e sunduğu layihası ile bilinen Osmanlı devlet adamı. Kazaskerlik görevinde bulunmuştur.
Sunduğu layihada devletin iktisadi olarak düzelebilmesi için alınması gereken tedbirleri sıralamıştır. Ona
göre bu tedbirler; parasal kontrol, devlet gelir-giderlerinin düzenlenmesi, halkın sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesi gibi konulara yoğunlaşmalıdır.

Osman bin Fûdî (ö. 1232/1817)
Sokoto Hilafeti’ni kuran Nijeryalı Osman b. Fûdî, bir siyasi figür olmasının yanında İslami hususlarda bolca risaleleri bulunan bir zattır. Kendi toplumunu ve devrini yakından gözlemlemiş ve bunları
eserlerine aktarmıştır.

Moralı Osman Efendi (ö. 1818)
Babası Süleyman Penah Efendi gibi Osmanlı devlet görevlisidir. III. Selim’e layiha sunan bürokratlardan biridir. Bu layihada özellikle yetim malının korunması hususuna dikkat edilmesi vurgulanmaktadır.
Bu vurgunun; o dönemde yoğunlaşan müsadere uygulamalarına yönelik bir uyarı olduğu düşünülmektedir.
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SONUÇ
Alimlerin eserlerinden de görülebileceği üzerine İslam iktisat düşüncesi tarihine içerisinde birden
fazla türde yapıt bulunmaktadır. Bunların bir kısmı doğrudan mali/iktisadi meselelerle ilgilenmekte diğer
bir kısmı da konular bazında iktisadi analizler yahut gözlemler içermektedir.
Dolaylı olarak değinen türler: tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, coğrafya sözlükleri, tabakat, edeb,
tarih ve coğrafya kitapları, siyasetnameler, ahkâmu’s sultâniyye ve siyasetü’ş-şeriyyeler, fütüvvetnameler,
fetva literatürü gibi eserler,
Doğrudan değinenler ise: hisbe, harac, emval, kesb, nukud, ticaret ve muhasebe eserleridir.
Günümüzde İslam iktisadi birikimiyle alakalı, buradaki yaklaşımımızdan farklı türde çalışmaların da
sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar; kendisi ilmi eser telif etmemiş ama yaptıklarıyla İslam iktisadi
yaşantısına etki etmiş olan tarihi şahsiyetlerin incelendiği eserler şeklinde bir gruba, İslam devlet ve müessese
tarihi diyebileceğimiz birikim üzerine yazılanlar şeklinde bir başka gruba ayrılabilir. Örneğin diğer
her alanda olduğu gibi mali/iktisadi alanda da İslam’da büyük yer bırakmış Hz. Ömer’in uygulamaları
akademide çalışılmıştır. Bundan başka, diğer sahabiler de araştırılmayı beklemektedir. Bundan başka,
ashabdan da iktisatçılar tarafından araştırılması gereken örnekler boldur. İkinci gruba dair de örnek
olarak özellikle uzun yıllar varlıklarını sürdürmüş İslam devletlerinin uygulamaları İslam iktisat
düşüncesine katkı sağlayacaktır. Örneğin mahkeme kayıtlarından iktisadi yaşayışa yönelik nüveler
görülebilir, kanunname ve beratlardan yöneticilerin reayaya yönelik iktisadi kaygıları izlenebilir. Vakıflar
gibi müesseselerin araştırılması da bu kapsamdadır.
Bu projenin ümid edilen çıktıları; Müslümanların, bugün iktisat diye ayrı bir bilim dalı olarak çalışılan
alana dair algılarını ve kavrayışlarını ortaya çıkarmaktır. Ekonomi bilim dalının Batı’da Aydınlanma sonrası ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu alanı araştıran yetkin bilim insanları, Kapitalizm öncesi dönemde
insanların bugünkü gibi iktisadı tek başına düşünmediklerini ifade etmektedirler. Dolayısıyla bizim bu
araştırmamız bir anlamıyla sonradan oluşmuş bir şeyi geçmişte aramak gibi bir mahiyette görünebilse
de bu sorun tarihe yaklaşım bilinciyle ortadan kaldırılabilir.
Bilinçten kastımız şudur; İslam alimlerinin iktisada dair söylediklerini kendi dönemleri içinde düşünmenin lüzumunun farkındayız. Söz gelimi bir alimin paraya dair çıkarımlarını gördüğümüz zaman, genelde yapılan en önemli hatalardan biri bugünkü para kavramıyla o eserdeki para kavramını birebir aynı
sanmaktır. Oysa ki terimler ve kavramlar tarihsel süreçte anlam açısından değişim ve dönüşüme uğrar.
Unutmayalım ki global kapitalizm’in hükümranlığı altındaki bir dönemde yaşıyoruz ve Kapitalizm dahi
kendi içinde dönüşümler yaşamıştır.
Bundan başka, iktisadi mevzulara yapılan değinilerin bağlamlarını anlamak gereklidir. Biz, ulemanın
eserlerini zaman bağlamından koparmadan İslam Ekonomisi mizanına vurmaya gayret edeceğiz. Bunun
sonucunda alimlerin iktisadi düşüncelerinin bugüne sağlıklı bir katkı olarak yer almaları mümkün olacaktır.
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