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!L!M VE TEFEKKÜR 
Tefekkür/dü!ünce, "nsan "ç"n n"tel"#" en yüksek faal"yet alanlarından oldu#u ortak kabul sayılab"l"r. $nsanlara hayatı 
okuma b"ç"m"n", hayatı yönetme karakter"n" verme, de#erler üretme ruhu kazandırma ve tüm bunların sonuçlan-
dırılması "le "lg"l" kanaat olu!turma, "lm" ve f"kr" faal"yetlerle mümkün olmaktadır. 

$l"m ve f"kre emek vermek, zor me!akkatl" ve get"r"s" genell"kle madd" olmayan ve dolayısıyla fedakarlık gerekt"ren 
"!lerd"r. Ne var k" bu u#ra!lar kend" tatm"n"n" olu!turacak zeng"nl"#e sah"pt"r. Bu yüzden bu alanlara kend"n" adamı! 
"nsanlar beklent"ler"n" buna göre yönlend"r"rler. Genell"kle müsta#n"d"rler ve ba!ka "nsanlardan b"r !eyler bekleme 
konumunda da olmazlar. Ancak bu tür "nsanların ürett"kler" "lm", f"kr" ve sanatsal ürünler kalıcı de#er kazanır ve 
tüm "nsanlar nezd"nde varlıklarını sürdürmeye devam ederler. Bu açıdan bakıldı#ında yeryüzünde b"rçok "l"m, f"k"r 
ve sanat "nsanının ya!adıkları dönemde zor !artlarda ya!adıkları ancak kend"ler" öldükten sonra eserler"n"n çok 
c"dd" ekonom"k sonuçlar üretmeye devam ett"#" görüleb"l"r. Bu da "lg"nç b"r "ron"d"r. 

Bu yüksek düzeyl" u#ra!ın son güzel tems"lc"ler"nden b"r"s" b"z"m topraklarımızda yet"!m"! olan Üstat Seza" KARA-
KOÇ’tu. $y" b"r ömür ya!adı ve sonunda göçtü g"tt". Yüce Rabb"mden kend"s"ne bol rahmetler "kram etmes"n" n"yaz 
ed"yorum. 

Dü!ün/f"k"r "nsanı "d". F"k"rler"n" öneml" oranda !""rle "fade ed"yordu. Varolu!tan, meden"yet mukayeseler"ne, duygu 
namusundan söz-eylem tutarlılı#ına varıncaya kadar n"ce erdeml" özell"k onda toplanmı!tı. 

$st"kamet" çok önemsed"#"n" sadece yazılarından de#"l, ya!adı#ı hayatta ortaya koydu#u tems"lden de görmek 
mümkündü. Böylece gönüllerde müstesna b"r yer ed"nd" ve eserler" de tüm ümmete m"ras olarak kaldı. 

B"z"m u#ra! alanımız olan $slam $kt"sadında da b"r hayl" erken b"r dönemde “$slam Toplumunun Ekonom"k Strüktürü” 
"s"ml", b"r eser kaleme almayı "ht"yaç olarak göreb"lm"!t". O k"tap da bu alan "ç"n rehber oldu. Ufuk açtı ve Müslü-
manlar "ç"n b"r özgüven referansı oldu. 

Bugün b"zler Maruf Vakfı olarak, $slam $kt"sadı çalı!malarını çok daha "ler" sev"yelere ta!ıma mücadeles" ver"rken 
o kıymetler"n açtı#ı yollardan geçmeye çalı!ıyoruz. Bu yüzden onları anmak en azıdan b"r kad"r!"naslık görev"d"r. 
Onları unutmamak, haklarını tesl"m etmek ve her ves"le "le onlara rahmet d"lemek vefakârlıktır d"ye dü!ünüyoruz. 

Ona ve onun g"b" emektarlara kar!ı en güzel te!ekkür !ekl", herhalde açtıkları müstesna yolları devam ett"rmek, 
gen"!letmek, büyütmek ve ya!anılır kılma mücadeles"nde bulunmaktır. 

Rabb"m"n rahmet" onlar üzer"ne, h"dayet" b"zler üzer"ne olsun… 

YUSUF KALYONCUO"LU
7",*'�#"̃,"/*



MARUF BÜLTEN
Maruf Vakfı bülten"n"n yen" sayısıyla kar!ınızdayız. Bu dönemde Maruf $kt"sat derg"s"n"n "k"nc" sayısını 
da okurlarıyla bulu!turmu! olmanın heyecanını ya!amaktayız. D"#er yandan aramıza yen" katılan $s-
lam Ekonom"s" genç ara!tırmacılarının da sah"p oldukları farklı alt yapılarıyla mevcut çalı!malarımızı 
zeng"nle!t"rerek heyecanımızı daha da arttırdı#ını söylemel"y"z. Bu ves"lelerle $slam Ekonom"s"n"n farklı 
ve mevcut ekonom"k s"stemlere güçlü b"r alternat"f olacak b"r ekonom" okulu !ekl"nde kabul görece#" 
günlere daha da yakla!tı#ına "nanıyoruz. 

Bu sayımızda %aban Al" Düzgün Hoca "le yaptı#ımız b"r sem"ner ve de#erlend"rmes"n" bulacaksınız. $slam 
Ekonom"s" perspekt"f"n"n temel"n"n Kur’ân-ı Ker"m’den Allah’ın "drak ed"lmes"ne yönel"k çıkardı#ımız ö#-
ret"lerle do#rudan b"r "l"!k" "çer"s"nde oldu#unu dü!ünmektey"z. Bu ba#lamda gerçekle!t"rd"#"m"z sem"-
ner"n do#ru b"r Allah tasavvuru anlayı!ının ortaya çıkmasına katkı verece#"n" üm"t ed"yoruz. 

Genç ara!tırmacılarımızın kend" bel"rled"kler" konularda kaleme aldıkları yazıların, her geçen gün zeng"n 
b"r $slam Ekonom"s" perspekt"f"n"n olu!umunu b"zlere göstermes" yönüyle kıymetl" oldu#una "nanıyoruz. 
Bütün ara!tırmacılarımızın katkı verd"#" bu bölüm hayl" "lg"nç konuları "çer"s"nde barındırıyor. 

Bu süreçte heyecanımızı törpüleyen, üzüntümüzü ve keder"m"z" artıran durumların çıktı#ını da üzülerek 
söylemel"y"z. B"r öncek" bültende Sabr" Orman Hocamızı kaybetmen"n hüznünü ya!arken bu bülten"m"z-
de kıymetl" üstadımız Seza" Karakoç beyefend"y" ah"rete u#urlamanın hüznünü ya!ıyoruz. Bu alandak" 
eserler"n "lkler"nden olarak 1967’de kaleme aldı#ı $slam Toplumunun Ekonom"k Strüktürü "s"ml" eser"yle 
bu alanda yol göster"c" b"r örnekl"kle önümüzü aydınlatmı!tı bundan sonra da b"zler "ç"n yol göster"c" 
olmaya devam edecek.  Kend"s"ne rahmet; yakınlarına ba! sa#lı#ı ve sabr-ı cem"l n"yaz ed"yoruz.  Ona 
olan vefamızı, bu bültende Karakoç’un "lg"l" eser"nden hareketle $slam Ekonom"s"ne maruf b"r yolculuk 
!ekl"nde b"r de#erlend"rme yazısıyla göstermeye çalı!tık.

Öte yandan Maruf Vakfı’nın $slam Ekonom"s" ara!tırmacısı yet"!t"rme amacıyla devam ett"rd"#" e#"t"m 
programı yen" dersler ve hocalarla devam etmekted"r. Yen" dersler"n "çer"kler"ne ve "lg"l" de#erlend"rme-
lere de bülten "çer"s"nde yer verd"#"m"z" bel"rtmek "ster"z. 

Bu sayının olu!umuna katkı veren genç arkada!larımıza, hocalarımıza ve Maruf Vakfı yönet"m"ne te!ek-
kür eder"z. Daha güzel günler"n b"zler" bekled"#" "nancı ve temenn"s"yle $slam Ekonom"s" s"stem"n"n tes"s 
ed"ld"#" zamanları görmey" n"yaz ed"yoruz.

ABDULLAH KULUÇ 
&%ł5½3



Edeb"yat "lm"n"n her dalında 
n"ce kıymetl" ve n"tel"kl" eserler 
kaleme alan mütefekk"r Üstad Seza" 
Karakoç’u 16 Kasım 2021 tar"h"n"n 
"k"nd" vakt" %ehzadeba#ı Cam""’nden 
der"n b"r üzüntü "le Hakkın 
Rahmet"ne u$urladık. Bu sebeple 
buradan tüm sevenler"ne sabır ve 
ba# sa$lı$ı d"l"yorum.

Seza" Karakoç, "lm" tefekkürü "le 
edeb"yattan s"yasete, sosyoloj"den 
ekonom"ye b"rçok "l"m dalında 
hal"s dü#üncelere öncülük etm"#t"r. 
Ya#amı boyunca mücadele ç"zg"s"n", 
!slam d"n" gerekler" üzer"nden 
"lerletme gayret"nde bulunmu#tur. 
Müslüman #uuru "le dü#ünceler"n" 
besleyen Karakoç, tar"h, felsefe, 
sosyoloj", ekonom" ve d"$er 
d"s"pl"nlerde de b"lg" donanımını 
!slam" hassas"yet ve "lkeler 
eksen"nde sab"tleyerek, b"r ‘’d"r"l"# 
s"tes"’’ "n#a etmey" hede&em"#t"r. 
Bu s"ten"n "kamet edenler"n" "se; 
tar"hsel ve kültürel b"rl"k b"l"nc" 
olu#mu# Müslüman b"r m"llet 
olarak bel"rtm"#t"r. Karakoç, "lm" 
tecrübeler"n" günlük ya#amına 
ta#ıma gayret"yle, b"rçok "nsana 
örnek b"r k"#"l"k te#k"l etm"#t"r. 
S"yasal ya#amında da cevval b"r 
k"ml"$e bürünerek, uzun yıllar 
boyunca b"rl"k ve beraberl"k 
ça$rılarında bulunmu#tur. 

!zah etmekte yeters"z 
kalaca$ımız kadar dü#ünce ve 
tecrübey" ya#amına sı$dıran 
Karakoç’un ‘’!slam Toplumunun 
Ekonom"k Strüktürü’’ eser"ne 

referansla, "kt"sad" dü#ünceler" 
üzer"nden s"stem" anal"z etmek, 
yazının devamında öneml" b"r eksen 
olu#turacaktır.

Modern "kt"sat b"l"m"n"n 
ba#langıç tar"h" üzer"nde çe#"tl" 
f"k"rler olsa da genel kabul 
gören Adam Sm"th’"n ‘’M"lletler"n 
Zeng"nl"$"’’ adlı eser" "le ba#ladı$ı 
yönünded"r. Karakoç, daha en 
ba#ında bu dü#ünceye "t"raz "le 
ba#lamaktadır. Adam Sm"th’"n 
"kt"sad" dü#ünce ve ö$ret"ler"n"n, 
kend" arzuları do$rultusunda 
gelecek kurgusu olmaktan öteye 
geçmed"$"nden bahsetmekted"r. 
Mevcut kap"tal"st teor" ve düzen, 
ülkeler"n sosyal ve "kt"sad" 
yapılarını d"kkate almaksızın 
n"tel"ks"z b"r tasn"f yapmakta, 
kurallarını "se "nsan ve p"yasa 
üzer"nden materyal"st bakı# 
açısıyla uygulamaktadır. Bu 
sebeple Karakoç, Batı ülkeler"n"n 
ekonom"ler"n" ‘’klan ekonom"s"’’ 
olarak tanımlamı# ve ülkeler" de 
teor"ler"n üzer"nde denend"$" zem"n 
olarak görmü#tür. Ekonom"y" 
amaçsalla#tıran her türlü dü#ünceye 
kar#ı oldu$unu bel"rtmekted"r. 
Kap"tal"zm, "nsan nefs"n" tatm"n 
etme hedef" üzer"nden ba#arıyla 
"lerleyerek tar"h" sey"r "çer"s"nde 
kend"ne yer bulmu#tur. K"#"sel fayda 
ve çıkar etrafında "nsanı ahlak" 
de$erler"nden yoksunla#tırarak, 
mekan"k b"r ekonom"k meta hal"ne 
get"rmey" ba#armı#tır. Mak"ne 
çalı#ımından farksız b"r ekonom"k 
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"nsan/düzen hal" b"reysel boyutta 
karakter a#ınmasına sebep olurken, 
toplumsal boyutta "se toplumu 
öldürücü b"r rekabet"n e#"$"ne 
sürüklem"#t"r. O yüzden Kap"tal"zm, 
Sosyal"zm ve Komün"zm g"b" 
düzen s"stemler" Karakoç’a göre 
‘’zulüm s"teler"’’d"r.  Bu s"stemler 
"nsanı tükett"kçe mutlu olan b"r 
varlık olarak ekonom"k döngüye 
dah"l etmekte ve ona en a$ır yükü 
yüklemekted"r. 

Toplumların varlı$ını 
sürdüreb"lmes" "ç"n gerekl"  
ko#ul, ekonom"k yapıya  
ba$lılıktan z"yade; ahlak"  
de$erler s"stem"ne ver"len  
önem ve ba$lılıktır. !kt"sad"  
teor"ler bel"rl" d"n, kültür, çevre 
vb. faktörler "le etk"le#"m hal"nde 
#ek"llenerek olu#maktadır. 
Mevcut toplumun problemler"ne 
odaklanarak çözüm öner"ler" 
sunmaktadırlar. Bu sebeple özell"kle 
kültür, d"n ve f"k"r boyutu teor" 
"n#a etme sürec"nde göz ardı 
ed"lmemel"d"r. Bel"rtmek gerek"r 
k"; sürdürüleb"l"r ahlak" düzen 
"le tahk"m ed"lm"# toplumlar, 
ekonom"k hareketler" sonuç 
olarak görürler. Ekonom"n"n 
amaçsalla#tırılıp toplumun ana 
varlık sebeb" sayılması, "nsanların 
materyal"stle#t"$"n"n kanıtı olarak 
kar#ımıza çıkmaktadır. Bu sebeple 
Karakoç, materyal"stle#mey" 
engelleyen en öneml" faktörü 
"nanç olarak görmekted"r. !nançtan 
beslenen ahlak" davranı#lar, 
toplumun sosyoloj"k ve ekonom"k 
yapısına öneml" b"r "y"le#t"rme 
sa$lamaktadır. Ahlak" davranı#ların 
ekonom"dek" varlı$ına engel te#k"l 

eden en öneml" sebeplerden b"r", 
poz"t"v"st bakı# açısıdır. Poz"t"v"st 
b"r yakla#ımla ekonom" "lm"n"n 
gel"#mes", "spatlanamayan her 
durumun redd"ne ve bu da 
ekonom"de ahlak" boyutun yok 
sayılmasına sebep olmaktadır. 
K"#"n"n manev" yapısını redded"#, 
n"hayet"nde materyal"zm "le 
kayna#an b"r topluma dönü#me 
tehl"kes"ne u$ramaktadır.

Karakoç, tüm bu s"stem 
ele#t"r"ler"n"n ardından, d"r"l"# 
hareket"n"n öneml" b"r boyutu 
olan !slam !kt"sadı s"stem"n" 
sunmaktadır. !slam !kt"sadını 
tanımlamadan evvel, vurgulamak 
"sted"$" öneml" b"r nokta vardır 
k"; s"stem" teor" ve "dealden 
"baret sanmanın yanlı#lı$ıdır. 
Köklü b"r "kt"sat tecrübes" olan 
!slam toplumları, s"stem"n "lkeler", 

metodoloj"s" ve "çer"$"n" olu#turacak 
b"lg" b"r"k"m"ne sah"pt"r. Aynı 
zamanda Batı kaynaklı "kt"sad" 
teor"ler "le tanımlamanın tehl"kes"ne 
de d"kkat çekmekted"r.

Karakoç’a göre, poz"t"v"st b"r 
yakla#ım "le tanımlama gayret", 
dü#ünce "fades"nden ba#ka b"r 
anlama gelmemekted"r. Bu sebeple 
s"stem"n or"j"nal ve bütüncül oldu$u 
vurgusu öneml" b"r tesp"tt"r.

!slam "kt"sadını ararken 
referans noktalarımız, tar"h" 
sey"r, "kt"sad" dü#ünce yapısı ve 
"kt"sad" olaylar bütünü olmalıdır. 
Yukarıda bahsed"len s"stemlerden 
farkının tesp"t ed"lmes", hukuk, 
ahlâk, "nanç vb. "l"mler "le bütün 
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dü#ünülmes" ve geçm"# tecrübeler"n 
anal"zler"n"n sıhhatl" b"r #ek"lde 
yapılmasını gerekt"rmekted"r. Ancak 
bu do$rultuda do$ru tesp"tler 
yapılarak, !slam hukukunun ana 
kaynakları etrafında yen" b"r s"stem 
"n#ası mümkün olab"l"r. Karakoç’a 
göre, !slam "kt"sadının en öneml" 
ayırt ed"c" noktalarından b"r", 
k"#"n"n manev" dünyasını d"kkate 
alarak "kt"sad" davranı#larını 
ve toplumdak" yansımasını 
çözümlemes"d"r. K"#"n"n sadece 
‘’homoeconom"cus’’ olamayaca$ını 
"fade ederken; v"cdan, merhamet, 
dayanı#ma, karde#l"k g"b" 
kavramları merkez"ne alan s"stem"n, 
"nsana bakı#ının nezaket"ne de 
d"kkat çekmekted"r. !slam "kt"sadı, 
tefec"l"$e, uçurum boyutta servet 
aralı$ına ve tekel gücüne müsaade 
etmemekted"r. 

Rekabet"n öldürmed"$", reklam 
faal"yetler"n"n sun" boyutta tüket"m" 
te#v"k etmed"$", "nsanın fıtr" ve 
toplumsal "l"#k"lerde metala#madı$ı 
b"r s"stemd"r. O yüzden Karakoç, 
Kap"tal"zm’"n "nsana ve ekonom"k 
dengelere bakı#ının sadece 
rakamsal boyutta oldu$unu 
vurgulamaktadır. 

Seza" Karakoç üret"m- tüket"m 
"l"#k"s"nde; tüket"me sınırlama 
get"rme noktasında özel mülk"yet 
ve "t"dall" rekabet ortamını 
sunarken; üret"m" destekleyen 
unsurları "se c"hat b"l"nc" ve hayır 
kavramı üzer"nden "zah etmekted"r. 
C"hat b"l"nc" "le hayırda yarı#mak, 
k"#"n"n üret"m mot"vasyonunu 
öneml" derecede etk"lemekted"r. 
Bu yarı#, karde#l"k müesseses" 
"le bütünle#t"r"ld"$"nde, öldürücü 
rekabet"n g"der"lmes"ne sebep 
olurken, toplumu da b"rb"r"ne 
ba$lamaktadır. Müslümanlar arası 

sorumluluk transfer" yapan !slam 
"kt"sadı, eme$e ba$lı kazancı me#ru 
görürken, "sraf, fa"z ve kumar 
yasakları "le de kırmızı ç"zg"s"n" 
çekmekted"r. Haram ve helal 
ölçüsünde dengelenen ekonom"k 
faal"yetler, mevcut "kt"sad" s"stem"n 
tek yönlü faydasının aks"ne, k"#"ye 
ç"ft yönlü (dünya-ah"ret) fayda 
sa$layacaktır.

Son olarak Karakoç’un 
"kt"sad" çözüm öner"ler"n", özet 
mah"yet"nde d"kkatler"n"ze 
sunmak "st"yorum. !slam "kt"sadı 
anla#ılmak ve olu#turulmak 
"stend"$"nde öncel"kle Batı z"h"n 
yapısı ve l"teratür çerçeves"nden 
uzak b"r #ek"lde tanımlanması 
gerekmekted"r. S"stem"n sıhhat" 
"ç"n "lk ve en öneml" adım budur. 
Daha sonra b"r yandan fa"z"n 
yasaklanması gerçekle#t"r"l"rken, 
d"$er yandan da zekât kavramını 
sosyal adalet verg"s" olarak 

sunmak gerekl"d"r. Teknoloj"k 
gel"#men"n hızla "lerled"$" dönemde, 
hammadde üret"m" "ç"n modern 
tekn"klerle donatılmı# s"stemler 
kurulmalıdır. Ülkeler, "çt"ma", co$raf" 
ve ekonom"k yapısına uygun 
hang" sektörde öncü olab"lece$"n" 
tesp"t ederek, uzmanla#masını 
o yönde sa$lamalıdır. Karakoç, 
!slam devletler" b"rl"$"n"n önem"n" 
vurgularken; ortak pazar, para 
ün"tes" ve sermaye p"yasası 
kurulması gerekt"$"n"n de önemle 
altını ç"zmekted"r. Karakoç’a 
göre gerçek ekonom"k s"stem bu 
boyutuyladır.

Görüldü$ü üzere Seza" Karakoç 
çok yönlü mütefekk"r k"ml"$"n"n 
hakkını vererek dönem"ne ve 
sonrak" nes"llere öneml" tesp"tler 
aktarmı#tır. O yüzden dü#ünceler", 
"lm" tecrübes" ve ya#amı b"zler "ç"n 
kıymetl" ve örnekt"r. Tekrardan 
Cenab-ı Hak’tan rahmet ve ger"de 
kalanlara sabırlar d"l"yorum.  Q
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              « PERSPEKT"F »

Geçt"$"m"z haftalarda ülke 
ekonom"s"nde meydana gelen 
döv"z kuru artı#ı ve bunun öncülü 
olarak pol"t"ka fa"z"n"n dü#ürülmes" 
halen tartı#ıladurmaktadır. Bununla 
b"rl"kte, ‘fa"z en&asyonun sebeb" 
m"d"r, yoksa sonucu mudur’ 
"k"lem" de yo$un b"r #ek"lde ele 
alınmaktadır. Bu tartı#malar 
süredursun “!slam ekonom"s"n"n 
bu hususta perspekt"f" ne 
olmaktadır” konusu son derece 
kr"t"kt"r. Öncel"kle #unu bel"rtmekte 
fayda var !slam fa"z"n her 
türlüsüne kar#ıdır ve fa"z meseles" 
yalnızca oranla açıklanacak b"r 
mevzu de$"ld"r. Yan", fa"z oranını 
dü#ürmekle tek ba#ına fa"zle 

mücadele sa$lanmı# olmaz. Esasen 
fa"z ve fa"zl" s"stem"n neden oldu$u 
ekonom"k e#"ts"zl"klere; gel"r 
adalets"zl"$" ve servet e#"ts"zl"$"ne 
odaklanmak gerek"r. Fa"z oranının 
dü#üklü$ü elbette ekonom"k 
büyüme ve üret"m ver"ml"l"$" 
adına ülkeler "ç"n "stenen b"r 
olgudur. Ancak, ekonom"k hayatın 
gerçekl"kler"yle uyumla#tırılmamı# 
b"r planlama ekonom"k güvens"zl"k 
ve bel"rs"zl"k olu#turab"l"r. Öyle k", 
bu pol"t"kaların ekonom"k güven ve 
"st"krara halel get"rmeyecek #ek"lde, 
kısa-orta-uzun vadel" b"r stratej"k 
plan dah"l"nde gerçekle#t"r"lmes" 
elzemd"r. 

Mevcut l"beral ekonom"k 
s"stem"n kend"ne göre "#ley"# 
mekan"zmaları vardır. Bu "#ley"# 
"ç"nde merkez bankasının da ulusal 
paranın de$er"n" korumak g"b" 
öncel"kl" vaz"fes" vardır ve bunun 

"ç"n para pol"t"kası aygıtlarını 
kullanmaktadır. Fa"z pol"t"kası 
ayarlaması da merkez bankasının 
en tes"rl" aygıtlarından b"r"d"r. 
Elbette mal"ye pol"t"kalarıyla 
b"rl"kte ancak daha tes"rl" ve etk"n 
olab"lmekted"r. Bu bakımdan 
"thalat-"hracat denges"n" gözeterek 
car" açı$ı azaltıcı pol"t"kalar önem 
arz etmekted"r. Ancak bunun 
"hracat "ç"n gereken hammadde 
"thalatını göz önünde bulundurarak, 
#"rketler"n döv"z bazlı borç stokunu 
zorlamayacak ve en öneml"s" 
ülke "nsanının satın alma gücünü 
zedelemeyecek b"r altın-oranda 
yapılmasında büyük yarar vardır. 
Böylel"kle, bu ekonom" pol"t"kaları 
kend" kend"ne yeten, güçlü b"r 
m"ll" ekonom"n"n "n#asına ves"le 
olacaktır. !slam ekonom"s" bu 
ba$lamda ekonom"k refahın toplum 
sathına mümkün oldu$unca 
yayıldı$ı, öngörüleb"l"rl"k, güven 
ve "st"krarın sa$landı$ı güçlü m"ll" 
b"r ekonom"k yakla#ıma yakın 
durmaktadır Q

Dr. Hakan KALKAVAN
!stanbul Med"pol Ün"vers"tes"

!SLAM EKONOM!S! PERSPEKT!F!YLE
GÜNCEL EKONOM!
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  « PERSPEKT"F »

Fatma Nur "AH!N
!stanbul Ün"vers"tes" !kt"sat Doktora Programı,
Maruf Vakfı !EE Ara#tırmacısı
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ÖZNEDEN METAYA:
TÜKET!YORUM 

O HALDE VARIM?

Post modern dünyada özneler, 
‘tüket"c"’ olarak "fade ed"lmekted"rler. 
!nsanların tükett"kler"yle kend"ler"n" 
toplumun "ç"nde var etmeler", 
tüket"m"n artık ürün satın 
almaktan z"yade "maj satın aldı$ını 
göstermekted"r. Fakat "nsanın 
bu süreçte manev" yönler"n"n 
tahr"bata u$radı$ı ve mahrem"yet 
duygusunun yer"n" te#h"rc"l"$"n 
aldı$ı görülmekted"r (Yanar, 2020, 

91). Yalnızlı$ından kaçarak tüket"me 
sı$ınan öznen"n aslında kend"s"n" 
metala#tırdı$ı, bu çalı#manın temel 
argümanıdır. 

Putperestler"n kend" eller"yle 
yaptıkları putlara yükled"kler" 
manalar, onları tapılır hale 
get"rmekted"r. Tıpkı bunun g"b" 
özneler günümüzde ürett"kler" 
nesnelere olması gerekenden fazla 
anlam yükleyerek kend" eller"yle 

yaptıklarına neredeyse kutsallık 
atfetmekte ve varolu#larını onlarla 
görünür kılmaktadırlar (Sayın, 
2020, 171, 173). Marx, buna ‘meta 
fet"#"zm"’ demekted"r. Bu m"nvalde 
günümüzün kutsal mekanlarının 
süper marketlerle özde#le#t"r"lmes" 
yer"nde b"r görü#tür. 

Kap"tal"zm"n öznen"n "ç"ne 
"#lemes"yle ortaya ed"lgen, pas"f, 
de$er" ölçüleb"l"r b"r meta çıkmı#tır. 
Öznen"n en öneml" özell"$" b"l"nçt"r. 
Nesne "se öznen"n kavradı$ıdır. 
Öznen"n "ht"yacı oldu$u veya 
"rades"yle almak "sted"$" nesneler 
günümüzde yer"n" kend"n" satın 
aldıran nesnelere bırakmı#tır. Bu 
durumda bu yen" özne b"l"nçten 
yoksun b"r meta hal"ne gelm"#t"r. Bu 
yen" meta, aynı zamanda tüket"leb"l"r 
b"r k"ml"$e bürünmü#tür (Tomak, 
Seylan, Yazar, Turkaya, 2015, 65-
74). Andy Warhol, sanatıyla bunu 
ele#t"rmekted"r. Traf"k kazalarının 
üzer"nde çe#"tl" oynamalar yaparak 
elde ett"$" tabloları sunarak 
kazaların "çerd"$" "nsan bedenler"n"  Andy Warhol. Orange Car Crash (5 Deaths 11 T$mes $n Orange) (Orange D$saster) https://l24.$m/9zIe8
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satın alınab"l"r b"rer nesne hal"ne 
get"rm"#t"r (Res"m 1) (Sarıkaya, 2020, 
67). 

Tüketerek kend"ler"n" fark ed"l"r 
kılan meta-b"rey bu yen" düzende 
kend"s"n" çe#"tl" mecralarda te#h"r 
etme e$"l"m"nded"r. Gözetlenmek 
artık rahatsız ed"c"l"$" b"r yana, 
"stenen b"r durumdur. Sosyal medya 
hesaplarından k"#"ler hakkında 
b"rçok b"lg" elde ed"leb"lmekte, özel 
ya#amları artık kamuya açık b"r hale 
dönü#mekted"r. Bu gözetlenme hal" 
"se devletler"n k"#"ler hakkında daha 
fazla müdahale alanı bulmasına 
yol açmaktadır. Tükett"kler"m"ze/
kullandıklarımıza göre olu#turulmu# 
sanal sosyal ortamlar "se 
yalnızlı$ımızı unutab"lece$"m"z 
anlık konforlar sa$lamaktadır. 
Toplumdan gerçek dünyada kopmu# 
fakat sanal dünyada arkada# canlısı 
olan b"reyler"n bu paralel evrende 
kend"ler"n" de be$en"ye sunarak 
metala#tırdıklarını söylemek 
mümkündür. !kt"darın gözet"m"nde 
olmak da onları metaya "nd"rgem"#, 
üzerler"nde tahakküm yetene$"n"n 
gel"#mes"ne "mkan verm"#t"r (Çoban, 
2009, 186). Paralel olan sanal 
dünya bu meta-b"reyler"n Platon’un 
bahsett"$" ma$aradak" gölgeler"d"r 
(Sayın, 2020, 171-186).

Ayrıca "nternette gez"n"rken 
bıraktı$ımız sanal parmak "z" "lg" 
alanlarımıza göre reklamlara maruz 
kalmamıza sebep olmaktadırlar. 
Tüket"c" k"ml"$"m"z" rahatça 
ben"msemem"zde büyük rolü olan 

reklamlar, her yanımızı sarmı# 
durumdadırlar. B"l"nçaltımızı ele 
geç"rm"# olan reklamların b"r gün 
rüyalarımızı b"le yönlend"rmes" 
teknoloj"n"n gel"#"m"yle belk" 
mümkün olacak; z"h"nler"m"z artık 
dü#üneb"lme kab"l"yet" açısından 
daha da kısırla#acaktır. 

Kap"tal"zm, tüket"m" s"stem"n 
devamlılı$ını sa$lamak açısından üst 
amaç olarak ortaya koymaktadır. 
Kr"zlerden çıkı#larda taleb"n 
canlı tutulmaya çalı#ıldı$ına 
hep"m"z b"rçok kere tanıklık etm"# 
bulunmaktayız. Tüket"m"n tabu hal"n" 
almasıyla beraber "nsan "ç"n e#ya 
anlayı#ı e#ya "ç"n "nsana evr"lm"#t"r. 
Söylem" gen"#let"rsek bu düzende 
özne s"stem "ç"nd"r. Özgürlü$ün 
kap"tal"zm"n temel söylemler"nden 

olması fakat "nsanı çe#"tl" 
yöntemlerle kend" varlı$ını sürdürme 
mücadeles"nde yönlend"rmes" hatta 
yok etmes" dü#ünmeye de$erd"r.

Gel"nen son noktada, açıktır k" 
b"z özneler de$"#t"rme, yönlend"rme, 
terc"h etme g"b" b"z" öznele#t"ren 
özell"kler" kaybetme e$"l"m"ndey"z. 
Tüketmek "ç"n tüket"m"n yapıldı$ı 
ve arzların taleb" do$urdu$u bu 
kısır döngüden kurtulmamız, "ç"ne 
atıldı$ımız bu okyanustan -her ne 
kadar bo$ulmaya yakla#sak b"le- 
ba#ımızı kaldırmamızla mümkün 
olacaktır.

Bu ba#kaldırı#, "nsanı özünden 
uzakla#tırıp metala#tıran tüm 
de$ers"zle#t"rmeler"n kar#ıtı b"r 
yerded"r. Q

Kaynakça 
• Al" Tomak, Al" Seylan, Tarık Yazar, Abdülker"m Turkaya. 2015. Tüket"m Ça$ında Özne-Nesne D"yalekt"$" ve De$"#en Anlam. Meden"yet Sanat, !MÜ Sanat ve 
Tasarım Fakültes" Derg"s". 1 (2). 65-74.
• Barı# Çoban. 2009. Yen" Panopt"kon, Gözün !kt"darı ve Facebook. Yed"tepe Ün"vers"tes" !let"#"m Fakültes" Derg"s". 10. 1-18. 
• Hüday" Sayın. 2020. Ba#kasına A"t Olmaya Yazgılı Özneler"n Gez"nd"$" Karanlık Arka Sokaklarda Büyübozumu. Çalı#ma ve Toplum. 41 (1). 169-194.
• Muhs"n Yanar. 2020. Don DeL"llo’nun Wh"te No"se Eser"nde Metala#an Özneler. Monograf: Edeb"yat Ele#t"r"s" Derg"s". 14. 83-98. 
•  Ras"m Sarıkaya. 2017. B"r Reklam Mecrası Olarak B"rey: %eyle#me. Yen" Dü#ünceler. 8. 57-73. 
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Allah Teala bu ayetlerde "nfak 
konusunun farklı yönler"n" 
"#lemekte, "nfakla "nsan "l"#k"ler"n"n 
olması gereken boyutunu ortaya 
koymaktadır. !lk ayettek" "fadeden 
"nfakın çerçeves"n"n ne kadar gen"# 
oldu$u anla#ılmaktadır. “S"z "nfak 
adına ne yaparsanız, ya da adak 
olarak ney" adarsanız h"ç #üphes"z 
k" Allah onu b"l"r. 

Zal"mler de herhang" b"r yardımcı 
bulamayacaklardır.” Buyurularak 
"ht"yaç sah"b" leh"ne yapılacak 
olan her "y" faal"yet ya da k"#"n"n 
kend"s"n" ba$layan b"r söz olarak 
"fade ett"$" nez"r/adak beyanın, çok 
öneml" b"r hayır olarak kayıtlara 
geçt"$" anla#ılmaktadır. Aynı 
zamanda bu öneml" beyanın gere$" 
mutlaka yer"ne get"r"lmes" gerekt"$" 
anla#ılmaktadır. 

Böylece, k"#"n"n kend"s"n"n dah" 
söz vererek olu#turdu$u borçlanma 
artık yer"ne get"r"lmes" zorunlu 
olan b"r görev hal"ne gelmekted"r. 
Bunun yer"ne get"r"lmemes"n"n de 
öneml" b"r haksızlık olaca$ı ayet"n 
sonundak" "fadeden anla#ılmaktadır. 

!nfak, Allah "ç"n yapılan harcama 
demekt"r. Bu ayet-" ker"me, 
adak "le "nfak aynı ba$lamda 

  « TEMEL KAYNAKLARDA EKONOM"K ANLAYI! »

SITKI ABDULLAHO#LU 
!EE Ba#kanı

(Bakara 2/270-272)

(Bakara 2/271)

AYETLE GELENLER
YAPAN AÇISINDAN #NFAK

 !"# !$%&'( !) *+, -$%&'( !.%/'( !" -0!1

234 +5-6+7 -) !8 +9 !,!'4 %:/!' 4 +8 +;  <. <,+/ -=+> +.%/'( %?!@ +A 23 -B+6 -) !8 -" <C-3 +B+6 -;+7 2D +E +F+6 -) !8 -" <G -E +F-6+7 4 +8 +;

 -) !8 -" <H-I +J <& KF +H<>+  -" <H+' L -M +N +O <P +A +Q(+& +E <F-'( 4 +RO<C -S <C +; 4 +RO <F -T<C -?!U +; +V !R %W !=!I +A !X4 +Y +Z %5'( (; <Z-[ <C -?!U
LM![ +N +?O</ +, -=+C 4+ !\ <.%/'( +; -" <H!C4+]K# +̂

BAKARA 270-271

Ne tür b"r harcama yapsanız ne g"b" b"r adakta bulunsanız, onu Allah b"l"r. Yanlı# yapanların yardımcıları olmaz.

Zekâtları/sadakaları açıkça ver"rsen"z pek güzel olur! Ama fak"rlere ver"rken g"zlemen"z, s"z"n "ç"n daha "y"d"r; b"r kısım 
kötülükler"n"z" örter. Yaptı$ınız her #ey"n "ç yüzünü b"len Allah’tır.
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de$erlend"rmekte ve "k"s"n" 
de yer"ne get"rmeyen" benzer 
b"r haksızlık yapan konumuna 
sokmaktadır. Bu tutumun #öyle 
gerekçes"n"n olması mümkündür; 
adakta da "nfakta da büyük 
oranda muhataplar genell"kle 
toplumun muhtaç kes"mler"d"r. O 
kes"mlere "l"#k"n hakkı, ya da hak 
hal"ne gelen sözün gere$"n" yer"ne 
get"rmek artık b"r zorunluk hal"ne 
gelmekted"r.

Adak, k"#"n"n kend"s"ne yükled"$" 
b"r mükellef"yett"r. Genell"kle b"r 
#arta ba$lı olarak uygulanır. K"#" 
olmasını bekled"$" b"r had"se "le 
"lg"l" olarak e$er olursa #u kadar 
"nfak ya$aca$ım, ya da #u kadar 
kurban kesece$"m der. Böylece 
adak yapılmı# olur. Bu da b"r borç 
hal"ne gel"r. Artık k"#" bunu yer"ne 
get"rmek zorundadır. Allah Teala 
bu sözü ve söyleyen" çok c"dd"ye 
almaktadır. Adeta #öyle demekted"r: 
E$er b"r söz verd"ysen ve bu 
söz özell"kle topluma dönük b"r 
anlam "fade ed"yorsa daha da özel" 
fak"rler" umutlandıran b"r anlama 
sah"pse, bu sözün gere$"n" yer"ne 
get"rmek zorundasın. Muhtaçların 
z"hn"ne havale etm"# oldu$un b"r 
s"par"#" d"led"$"nce ger" alamazsın...

Bu "faden"n k"#"n"n sadece 
kalb"nden geç"rmes" b"r 
mükellef"yet olu#turmaz. Aslında 
Allah h"ç #üphes"z onu da b"l"r. 
Ama Allah, topluma kar#ı ver"lm"# 
olan ve beyan ed"len sözü taahhüt 
saymaktadır. 

Ayet-" ker"men"n sonunun 
“zal"mler asla yardımcı bulamaz”, 
#ekl"nde b"tmekted"r. Bu "fadeden 
muradın, bu görevler" yan" "nfak 
ve ada$ı yer"ne get"rmeyenler 
büyük haksızlık yapmı# oluyorlar. 

Dolayısıyla onlar k"mseye yardımcı 
olmadıklarından, onlara da yardımcı 
çıkmayacaktır, hükmü ver"lm"# 
olmaktadır. Bu yardımcı dünyada 
da olab"l"r öte dünyada da veya her 
"k"s"nde de. 

Adak konusunun daha detay fıkh" 
yönler" bulunmaktadır. O konuların 
detayını "rdelemek "steyenler "lg"l" 
k"taplara müracaat edeb"l"rler. 

Adak meseles"nde fena 
sayılmayacak b"r ekonom" 
ya#anmaktadır. B"z !slam ekonom"s" 

çalı#malarında yen"den da$ılım 
konusunun ba#lıkları "çer"s"nde, 
bu meseley" de b"r ba#lık olarak 
ele alırız. Z"ra bu fak"r "nsanlara 
ula#an c"dd" b"r ekonom"k de$erd"r. 
Dolayısıyla son derece kıymetl"d"r. 
Allah Teala da bu adak konusunu 
"nfakla beraber aynı yerde 
z"kretm"#t"r.

B"r sonrak" ayette “E$er 
sadakalarınızı açıktan ver"rsen"z 
bu güzeld"r. E$er onu g"zleyerek 
fak"rlere ver"rsen"z, bu s"z"n 
"ç"n daha da hayırlıdır.” Burada 
kullanılan n"telemelere çok 
d"kkat etmek gerek"r. Sadakaların 
açıktan ver"lmes"n" güzel, g"zl"den 
ver"lmes"n" hayır "le kar#ılamaktadır. 
Hayır kel"mes" anahtar b"r kel"me 
makamındadır. Kur’an’ı Ker"m’de 
çok geçen b"r kavramdır. S"z"n "ç"n 
hayırlıdır dend"$" zaman, bunun 

çok yönlü "y" sonuçlar 
üretece$" anlamak 
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gerekmekted"r. Çok yönlü "y"l"kler; 
yan" ps"koloj"k, sosyoloj"k, 
ekonom"k, b"reysel, toplumsal, 
veren açısından alan açısından vs. 
her açıdan dü#ünülecek hayırların 
gelece$"n" görmek gerek"r. 

Açıktan yapılan "nfakın önünün 
kes"lmemes" ancak g"zl"den 
yapılanın daha hayırlı olaca$ının 
"fade ed"lmes", tüm kanalların 
da devrede kalmasını sa$layan 
b"r yakla#ım olmaktadır. Açıktan 
yapılması "ht"yaç kar#ılayıcıdır 
ve te#v"k ed"c"d"r dolayısıyla 
güzeld"r. G"zl" yapılması hem "ht"yaç 
kar#ılayıcıdır hem de onur koruyucu 
ve r"yadan uzak özel"kted"r ve 
hayırlıdır.   !nfakın sadece Allah 
rızası "ç"n yapılmı# olması, Allah’ın 
"kram edece$" özel bereketlerle çok 
daha etk"n sonuçları ku#atması 
mümkün olacaktır. Bunun da ger"ye 
dönü#ü toplumsal olarak daha 
yüksek hayırlara sebep olacaktır. 

!nfak yapılan "nsanlar, "nfakın 
g"zl" olarak yapıldı$ı durumlarda 
h"ç #üphes"z çok daha rahat 
kalacaklardır. Herhang" b"r ez"kl"k 
h"ssetmeyecekler ve sıkıntıya 

g"rmeyeceklerd"r. Dolayısıyla 
onurun renc"de olmaması o 
"nsanların "nc"nmemes", "nfakın 
amacına daha uygun sonuçlar 
do$urmu# olmaktadır. Z"ra Allah 
Teala, "nsan onurunun korunması 
meseles"n" çok önemsemekted"r.  

G"zl" olarak yapılan "nfak 
kar#ılı$ında Allah, b"r ödül daha 
vadetmekted"r. Bu takd"rde 
Allah Teala da böyle sorumlu 
b"r davranı#a kar#ılık günahı 
ba$ı#layaca$ını beyan etmekted"r. 
Herkes günahının g"zl" kalmasını 
"ster. Utanaca$ı b"r davranı#ın 
ortaya ser"lmes"nden k"mse 
hazzetmez. Bu te#v"k "çer"nde 
"#te böyle b"r boyut daha 
bulunmaktadır. Fak"r"n "ht"yacını 
g"zl"ce kar#ılayana Allah Teala 
da günahını g"zleyerek ödül 
vermekted"r. 

Günahın g"zlenmes", b"r taraftan 
Allah Teala’nın onu a'etme 
statüsüne alması anlamına 
gelmekted"r. D"$er taraftan da 
topluma yayılmasına engel olması 
anlamına gelmekted"r. Böylece 
hem yüzün kızarmasına man" 
olunur hem de a'ed"lme #ansı 

artar demekt"r.  H"ç #üphes"z 
k" Allah Teala yapılan her #ey"n 
tüm detaylarından haberdardır. 
Bu yüzden herkes yapıp ett"$"ne 
d"kkat etmek zorundadır.   Yapıp 
etme sırasındak" ps"koloj"ye d"kkat 
etmek gerekmekted"r. Z"ra Allah’ın 
k"msen"n parasına "ht"yacı yok. 
Allah zeng"nd"r. Kudret sah"b"d"r. 
D"led"$"n" d"led"$" kadar yaratab"l"r. 
Allah’ın "nfak emr", evrene koydu$u 
düzenle "lg"l" der"nl"$" "fade 
etmekted"r. Kend"s" rızkı b"r"nc"l 
da$ılımda herkese aynı a$ırlık 
dereces"nde da$ıtmamaktadır. 
Kurdu$u düzen"n gere$" olarak, 
"k"nc"l da$ılım düzen"nde "nsanların 
kend"s"n"n kurdu$u bu da$ıtım 
düzen" f"kr"n" kavrayıp aynı da$ıtım 
düzen"n" devam ett"rmeler"n" 
beklemekted"r. 

Böylece hem herkes "#"n "ç"ne 
g"rm"# olacak hem de evren" 
kullanma hakkı olab"ld"$"nce ad"l 
olarak "nsanlar arasında yayılma 
"mkanı bulacaktır. !nsanların 
da$ılıma yaptıkları katkı oranında 
"nsanlar arası payla#ım, "let"#"m ve 
muhabbet gel"#t"r"lm"# olacaktır.  Q
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SÜNNETLE GELENLER
ALI#VERi# AHLAKI

Hayat prat"kler" konusunda 
Rasullah Efend"m"z, hemen her 
konuda b"rçok örnekl"k ortaya 
koymu#tur. O bu ö$ret"ler"n" bazen 
sadece örnek davranı#la göster"rken 
bazen sözel olarak "fade ed"yor 
bazen de ortaya çıkan, konu ed"len 
davranı#lara susarak onay ver"yordu. 
Had"s küll"yatları "ç"nde seç"lerek 
b"zlere ula#tırılan bazı konuları 
b"zler de "rdeleyerek bugünün d"l"ne 
aktarmaya gayret sarf ed"yoruz. Bu 
yazı da alı#ver"# meseleler"nde tesp"t 
ed"len had"sler üzer"nden ortaya 
çıkan tavs"yeler" veya uygulamaları 
görmek, do$ru e$"t"c" olmak 
bakımından son derece kıymetl"d"r.   

Öncel"kle, b"zzat met"nler"n 
tercümeler"n" aktarmak ve bu 
ves"leyle dönem"n #artlarını 
h"ssetmeye çalı#arak konuyu 
kavramak daha yer"nde olacaktır.  

1. - Hz. Câb"r (radıyallahu 
anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber 
(aleyh"ssalâtu vesselâm) 
buyurdular k": 

“Satı#ında, satın alı#ında, borcunu 
ödey"#"nde cömert ve kolayla#tırıcı 
davranan k"mseye Allah rahmet"n" 
bol kılsın”.  

2. - T"rm"zî’n"n r"vayet" #öyled"r: 

“Allah, s"zden önce ya#amı# olan 
b"r k"mseye rahmet"yle muamele 
ett". Çünkü bu adam satınca kolaylık 
göster"r, satın alınca kolaylık 
göster"r, alaca$ını "stey"nce (kabalık 
ve sertl"k de$"l, anlayı# ve) kolaylık 

göster"rd".” 

 3. - T"rm"zî’n"n Ebu Hüreyre’den 
kaydett"$" b"r r"vayette Resûlullah 
(aleyh"ssalâtu vesselâm) #öyle 
buyurur: 

“Allah, satı#tak" müsâmahayı, 
satın alı#tak" müsâmahayı, 
ödemedek" müsâmahayı 
sever.” 

 4. - Huzeyfe ve Ebu Mes’ud 

el-Bedrî (radıyallahu anh) Resûlullah 
(aleyh"ssalâtu vesselâm)’ın #öyle 
söyled"$"n" "#"tt"kler"n" anlatır: 

“S"zden önce ya#amı# olan 
b"r"s"ne, ruhunu kabzetmek üzere 
melek gelm"# "d", sordu: 

“- B"r hayır "#led"n m"?” Adam:

SITKI ABDULLAHO#LU 
!EE Ba#kanı
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“- B"lm"yorum” d"ye cevapladı. 
Kend"s"ne tekrar:

“- Hele b"r dü#ün (belk" 
hatırlarsın) dend". Adam:

“- B"r #ey hatırlamıyorum, ancak 
dünyada "ken, "nsanlarla alı#ver"# 
yapardım. Bu muâmeleler"mde 
zeng"ne ödeme müddet"n" uzatır, 
fak"re de (ödeme "#ler"nde 
müsâmaha ve bazı eks"kl"kler"n" 
ba$ı#lamak sûret"yle) kolaylık 
göster"rd"m” ded".

Allah onu cennet"ne koydu.” 

5. - Amra B"ntu Abd"rrahmân 
(radıyallahu anhâ) anlatıyor: 
“B"r adam b"r meyve bahçes"n"n 
meyveler"n" toptan satın aldı. 
Meyvey" toplayıp m"ktarını tay"n 
ed"nce, tahmîn ed"lenden noksan 
buldu. Bahçe sâh"b"n" görerek eks"k 
çıkan kısmı hesaptan dü#mes"n" 
veya alım-satım akd"nden 
dönmes"n" talep ett". Fakat adam 
tekl"f ed"lenler" kabul etmemeye 
yem"n ett". Bunun üzer"ne 
mü#ter"n"n annes", Hz. Peygamber 
(aleyh"ssalâtu vesselâm)’e müracaat 
ederek durumu arzett". Resûlullah 
(aleyh"ssalâtu vesselâm): “O adam, 
hayır yapmamaya yem"n etm"#t"r” 
buyurdu. Bu sözü "#"ten bahçe 
sâh"b" Hz. Peygamber (aleyh"ssalâtu 
vesselâm)’e gelerek: “Ey Allah’ın 
Resûlü, taleb"n" kabul ett"m” ded". 
Muvatta,  Büyû 15. (2, 621); Buhârî, 
Sulh 10; Müsl"m, Müsâkât 19, 
(1557). 

6. - Ebu Hüreyre (radıyallahu 
anh) anlatıyor: Rasûlullah 
(aleyh"ssalâtu vesselâm) buyurdu 
k": 

“K"m b"r Müslümanın 
"kâles"n"  (yan" alım-satım akd"n" 
feshetmes"n") kabul ederse, Allah 
da onu dü#mekten kurtarır.” 

Bu had"sler üzer"nde yapılan 
müzakerelerden ortaya çıkan bazı 
sonuçları #u #ek"lde "fade etmek 
de$erlend"rmek mümkündür.  

Hz. Peygamber"n ö$ret"s"nde, 
her alanda oldu$u g"b" ekonom" 

ve ahlak konusunda da 
kolayla#tırma yakla#ımının ön 
planda tutuldu$u görülmekted"r. 
O zaten hayatı kolayla#tırmak 
ve "nsanların huzurlu b"r hayat 
ya#amalarına rehberl"k etmek 
amacıyla gönder"lm"#t"r. Bu 
özell"$"n" her konuda görmek 
mümkündür. !st"smar etmek 
g"b" marj"nal sorunlar har"c"nde 
t"car" faal"yetler"n de alan ve 
satan açsından kolayla#tırılmasını 
"stem"# ve mütemad"yen cömertl"k 
tavs"yes"nde bulunmu#tur.  

H"ç #üphes"z k" t"car" faal"yet, 
menfaat elde etmek "ç"n 
yapılmaktadır. Ancak unutmamak 
gerek"r k", bu menfaat"n t"caret" 
a#an boyutları da vardır. !nsan" 
"l"#k"ler"n kalıcı b"r #ek"lde 
sürdürülmes"n" sa$lamak en güzel 
menfaat hal"ne dönü#eb"l"r. Ayrıca 
"nsan" "l"#k"lerde güzel atmosfer"n 
gel"#"m"ne katkıda bulunmak, Allah 
tarafından da ödüllend"r"lecek 
b"r fayda tem"n edece$" beyan 
ed"lmekted"r.  Gerekt"$"nde ödeme 
müddet"n" uzatmak ve b"r kısım 
ödeme sorunlarını görmezden 
gelmek sosyoekonom"k yapının 
ps"koloj"k olarak güçlenmes"ne 

katkı sunmak anlamına geleb"l"r. 
Z"ra alı#ver"# meseles"n" sadece 
rakamlardan "baret menfaat tem"n" 
olarak görmek b"r yanılsamadır.   

Sözle#meye dayalı konularda 
dah" müsamaha göstermek 
erdemd"r. Sadece sözle#me var d"ye 
muhatapların zarar görmes"ne razı 
olmak do$ru b"r davranı# olarak 
kabul ed"lmemekted"r. Her zaman 
kolayla#tırıcı yakla#ımların yen" 
bereketler"n yen" muhabbetler"n 
kapılarını aralayab"lece$"n" b"lmek 
gerek"r. Sözle#meye uymak 
c"dd"yet"n ve sözünde durmanın b"r 
gere$" olarak "stenen ve beklenen 
b"r davranı#tır. Ancak y"ne de 
bozma taleb" gel"rse ona "lt"fat 
etmek de erdemd"r. Z"ra bu b"r zarar 
ve kaybın gere$" olarak talebe konu 
ed"lm"# olab"l"r. Muhatabın zarara 
u$ramasına razı olmamak öneml" 
b"r ahlak" tutum ve uzun er"ml" b"r 
t"car" tutumdur. 

B"lmek gerek"r k", bu hayatta b"r 
atasözünde "fades"n" buldu$u g"b", 
“Dü#mez kalkmaz b"r Allah’tır.” Çok 
do$al b"r sosyoloj"k kural olarak 
kabul ed"lmel"d"r k", dü#en" koruyan 
dü#mekten korunur.  Q
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               « RÖPORTAJ »

ESMA VATANDA"
!stanbul Ün"vers"tes" !slam !kt"sadı ve 

F"nansı Doktora Programı
Maruf Vakfı Ara#tırmacısı
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“NE ÜRET!L!RSE ÜRET!LS!N; N!TEL!KL! !# ORTAYA KOYUP BUNU 
DA D!J!TALLE DESTEKLEMEK BA#ARIYI GET!RECEKT!R.”

Q Merhabalar, hem a$lev$-çevresel 
ko%ullarınızla b$rl$kte s$z$ tanımak hem 
de ülkem$zde ba%arılı b$r $% $nsanı olma 
yolundak$ tecrübeler$n$z$ d$nlemek 
$stesek neler söylers$n$z?

Merhabalar… Dedem köyde tarımcılık 
yaparmı#. 1940’larda #ehre göç ed"lm"# 
ve 1950’lerde amcalarım terz" çıraklı$ı 
ve pazarcılıkla #eh"rde çalı#maya 
ba#lamı#lar. 1960’ların ortasında büyük 
amcam b"r kuyumcu dükkanında çıraklık 
ve kalfalık yapmı#. Amcalarım askere 
g"d"p döndükten sonra 1960’ların 
sonlarında a"leye a"t b"r kuyumcu dükkânı 
açtıklarında b"z"m a"len"n kuyumculuk 
h"kayes" ba#lamı#. Babam 1970’lerde 
!stanbul Ün"vers"tes"ne okumaya gel"nce 
burada kalmı#. B"z de burada !stanbul’da 
yet"#m"# olduk. M
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Ben !stanbul Tekn"k 
Ün"vers"tes" Mak"ne 
Mühend"sl"$"n" okudum 
ve üret"m planlama "le 
"lg"l" çalı#tım. Okurken b"r 
yandan da 1992’den bu yana 
kuyumcu dükkanlarımızda 
çıraklık ve kalfalık yaparak 
"#" ö$renm"# oldum. Babam 
2005 yılında kuyumculuk 
"#"n" bırakmı#tı ve ben de 
2010 yılında ün"vers"teden 
mezun olmu#tum. Bu 
arada kız karde#"m k"mya 
mühend"sl"$" ve metalürj" 
malzeme mühend"sl"$" 
okumu#tu. Karde#"m 

mezun olunca TÜB!TAK’a 
b"r proje ba#vurusunda 
bulunmu#tu. O zaman 
karde#"me kuyumculuktak" 
tecrübem"zden dolayı bu 
alanda b"r doktora projes" 
yapmasını tavs"ye etm"#t"m. 
Onun bu yöndek" projes" 
kuyumcu k"myasallarını 
da "çer"yordu. 2008-2010 
yıllarında bu proje deste$"yle 
b"rl"kte kend" #"rket"m"z" 
kurarak "lk faal"yetler"m"ze 
ba#ladık. Karde#"m kuyumcu 
k"myasallarını ürett", ben 
mücevher "malatı yaptım. 
On be# senel"k süreç 

sonunda dört ma$azada 
on yed" çalı#an "le faal"yet 
göstermeye devam ed"yoruz.

Q�Türk$ye ekonom$s$n$ 
genelde p$yasa %artları 
özelde $% $nsanlarına 
sundu&u avantajlar ve 
dezavantajlar $t$bar$yle 
kısaca de&erlend$r$r m$s$n$z? 

1994’lü yıllar çıraklık 
dönemler"md" ve çok 
gülenlerle b"rl"kte çok 
a$layanları hatırlıyorum hem 
çevremdek" "nsanlardan hem 
de haberlerden… 1998-1999 
yıllarındak" sıkıntılarını 
hatırlıyorum: En&asyondan 
dolayı büyük b"r k"tle 
a$lıyordu ama b"r yandan 
Özal dönem"ndek" çılgın 
b"r yüksel"#"n sonuçlarını, 
1992’de daha mutlu b"r 
esnaf var "ken 1998-1999 
Özal dönem"n"n hızlı 
büyümes"n"n yan etk"ler" 
olan an" devalüasyonlar 
net"ces"nde sanay"c"ler 
yok oluyordu. Daha sonra 
2002-2003 buhranlarını 
hatırlıyorum yen" b"r part"n"n 
kurulu#u vs. merkezdeyd" 
o günlerde. Ün"vers"te 
e$"t"m"mden dolayı p"yasada 
bulunmadı$ım 2002-
2008 yılları arasında daha 
ed"lgen b"r aktör oldu$umu 
söyleyeb"l"r"m. 

2002 yılı "t"bar"yle 
"nsanların tekrar umutlandı$ını 
ve 2010 yılına kadar "nsanların 
yen"den para kazanab"lmeye 
ba#ladıklarını hatırlıyorum. 
2012-2013 yıllarından sonra 
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2020-2021 yıllarına kadar 
belk" gel"#en teknoloj", 
dönü#en "let"#"m araçları ve 
de$"#en t"caret b"ç"mler"n"n 
de etk"s"yle para kazanmanın 
a#ırı zorla#tı$ını; herkes"n 
gere$"nden fazla çabalamak 
zorunda kaldı$ından c"dd" 
b"r hırslı rekabet"n oldu$unu 
dü#ünüyorum. 

Q�Pek$, kem$kle%m$% yanlı% 
stratej$ler, mutlaka korunan 
do&ru adımlar ya da s$zler$n 
özel olarak bazı beklent$ler$ 
var mı?

Geçm"#te b"r dükkâna b"r 
mü#ter" geld"$"nde sah"b" e$er 
s"ftah ett"yse d"$er dükkana 
yönlend"r"r, "lk s"ftah eden 
dükkan sah"pler" esnafa 
kahvaltı ısmarlar ve "nsanlar 
az kazansa da çok kazansa 
da mutlu olur ve gülerlerd". 
%"md"yse 2012’den sonra 
"nsanlar az veya çok para 
kazab"l"yor ama mesele #u k" 
para kazanab"lmek "ç"n hep 
beraber çalı#ma temposunu 
a#ırı yükselt"yoruz. Mesela 
10 tane gömlek satılacak 
d"yel"m 3 model yeterl" olacak 
ama kap"tal"zm"n etk"s"yle 
"nanılmaz b"r rekabetç" 
p"yasa oldu$u "ç"n 10 
gömlek satılacak 
yerde 20 model 
üret"l"yor ve 
kal"te sürekl" 
yükselt"lmeye 
çalı#ılıyor. 

Tab"" 
kal"ten"n n"tel"k ve 
f"yatla b"r "l"#k"s" vardır. 
Kal"te f"yatla satın alınab"len 
en "y" n"tel"kt"r. Ancak b"r 
hand"kap olarak bu rekabet 

b"r n"tel"ks"zl"k de do$ruyor. 
!nsanlar çok çalı#ıyorlar 
ve rahat ya#ayab"lecekler" 
hayatlarını olab"ld"$"nce 
kolayla#tırab"lecek ürünler" 
alıyorlar. Bu kadar çalı#manın 
ve alab"lme gücünün kar#ısında 
"nsanlar y"ne de mutsuzlu$a 
dü#üyorlar. Dolayısıyla ben 
mutluluk ve refah "#"n" gel"rden 
daha çok tutumlu olmaya, 
b"r hayat amacı ed"nmeye 
ve kanaat sah"b" olmaya 
ba$lıyorum.

Mevcut "kt"darın 
kurulu# "lkeler"nden b"r" 
küçülmeye g"tmekt"; küçük 
devlet denetley"c" devlet 
anlayı#ı hak"md". Devlet 
bazı sektörlerden çek"ld" ve 
özelle#t"rmeler yaptı, bazı 
noktalarda hız yapmak "ç"n 
fonlara ba#vurdu. Daha 
sonra nedense devlet pek 
çok alana tekrardan müdah"l 
olmaya ba#ladı. Kurulu# 

pol"t"kalarından g"derek 
uzakla#mı# oldu ve pol"t"ka 
üretme kab"l"yet"n" de y"t"rmeye 
ba#ladı d"ye dü#ünüyorum. 

Devlet"n s"v"l toplum 
kurulu#ları ve odalar "le 
sürekl" "let"#"m hal"nde olması 
ve #"rketler"n- "#letmeler"n 
f"nansal durumlarına vakıf 
olması gerek"r. Ancak bunu 
da sa$layamadı$ı "ç"n devlet 
düzenley"c" k"ml"$"n" de 
kaybetmek durumunda 
kalmı#tır. O S"v"l Toplum 
Kurulu#ları (STK) ve odaların da 
ba#kanlarının gerçekten l"yakat 
sah"b" ve n"tel"kl" k"ml"$e 
sah"p üst düzey yönet"c"ler 
olmaları gerek"r. Bu üst 
düzey yönet"c"ler bulundu$u 
sektörlerde m"n"mum 20 sene, 
alt düzeydek"ler 10-15 sene 
faal"yet gösteren, aynı zamanda 
rak"pler" tarafından dah" takd"r 
ed"lecek ölçüde ahlaklı ve 
de$er üreten "# yapan k"#"ler 
olmalıdır. Bu sayede bu k"#"ler 
sektörün bölgesel sıkıntılarını 
hızlı, do$rudan ve pürüzsüz b"r 
#ek"lde "lg"l" devlet b"r"mler"ne 
"leteb"leceklerd"r. 

Q�!slam$ hassas$yetler$ 
ve $nanç ba&lılıkları olan 
b$r $% adamı olarak hem 

çalı%anlarınıza hem de 
d$&er $% verenlere kar%ı 

tutumunuz ve $% yapma 
$lkeler$n$z nelerd$r?

Yakla#ık 8 
yıldır çalı#anlarımın 

heps"n" payda# olarak 
görüyorum ve bu yönde 

kararlar almaya çalı#ıyorum. 
Buna yönel"k hem onların 

madd" ve manev" talt"&er"n" 
nasıl arttırab"lece$"m" hem de 
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onların "#e nasıl daha fazla sah"p 
çıkab"lecekler"n" ara#tırıyorum. 
!#e yen" ba#layan çalı#anımıza 
önce alaca$ı k"#"sel gel"#"mlerden 
bahseder ve onu meslek", ahlak" 
ve "nsan" olarak e$"tmeye çalı#ırız. 
B"z"m "# akd"m"z"n temel"nde 
bulunan ahlak ahde vefa, emanete 
sah"p çıkmak ve dürüstlükle sözünü 
tutmak "lkeler" üzer"ne kuruludur. 
Bu üç "lkeden herhang" b"r"nde zaaf 
gösteren çalı#anlar "le "# akd"m"z" 
n"hayete erd"r"r"z. Çünkü k"m olursa 
olsun "sterse sıradan halktan b"r" 
"sterse b"r profesör; ahlakı sa$lam 
olmayan b"r k"#"yle uzun mesafe yol 
g"demezs"n"z. 

Aynı zamanda çalı#anlarımıza 
b"r gelecek projeks"yonu sa$lamaya 
çalı#ırız; bell" yıl per"yodları sonunda 
ed"nece$" tecrübe ve tahm"n" gel"r 
rakamlarını "fade eder"z. B"z"m de 
çalı#anlardan beklent"m"z düzenl" 
gel"#"m göster"lmes" ve c"dd" bell" 
b"r "# tak"p s"ls"les"nde "#ler"n bell" 
b"r kal"tede gerçekle#t"r"lmes"d"r. 
Çalı#anlar beklenen kal"te "# 
yapılıyorsa bell" puan (aylık) 
alır, öte yandan tak"p ett"kler" 
"#ler"n sonlarında #"rket"n elde 

ett"$" sayılab"len karlılıklardan 
da çalı#anlarımızın ekstra kazanç 
sa$lamalarına çalı#ırız. 

Orta sev"yel" orta kal"f"yede b"r 
çalı#anın "#ten çıkıp yer"ne aynı 
sev"yede yen" b"r"n"n gelmes"n"n 
#"rkete ortalama 2 senel"k maa#a 
tekabül eden b"r mal"yet" olmaktadır. 
Bu sebeple çalı#anların sürekl" 
"# de$"#t"rd"$" sürdürüleb"l"rl"$"n 
olmadı$ı durum en ba#ta #"rket"n 
kend"ne zarar verd"$" "ç"n çalı#an 
odaklı olmak #"rket "ç"n de olumlu 
b"r durum ve b"r kazanımdır.

Q�!slam ekonom$s$n$n en temel 
varsayımlarından b$r$ da&ılım 
ekonom$s$ düzen$n$n daha ba%arılı 
olaca&ı ve çok daha sürdürüleb$l$r 
oldu&udur. S$z bu konuyu $% 
dünyası ve $% $nsanları açısından 
nasıl de&erlend$r$rs$n$z; s$zce nasıl 
etk$ler$ olur?

Bu sorunun pek çok yönden 
farklı cevapları var ama ben 
tüccara bakan yönünü ele alayım: 
Böyle tahayyül ed"len b"r ekonom" 
bugün var olmu# olsaydı, "# gören-
"#veren ve f"rma daha düzenl" ve 
"st"krarlı b"r hayat ya#ayab"l"r, anlık 

kavgalar yer"ne uzun vadel" hede&er 
öngörüleb"l"r olab"l"r ve en küçük 
f"rmaların dah" bell" planlamaları 
olab"l"rd". D"$er yandan "#verenler 
veya "# görenlere hadd"nden fazla 
de$er yüklenmez, kutsanmaz; heps" 
bütününü sa$ladıkları s"stem"n b"rer 
d"#l"s" olarak görülürdü. Çünkü bell" 
b"r sev"yede "k"s"n"n de s"stem"n 
vazgeç"lmez aktörler" oldu$unun 
farkında olunması ve buna göre 
kıymet ver"lmes" gerekl"d"r. Bu 
sayede dengen"n korunması ve 
toplumsal barı#ın sa$lanması 
gerçekle#t"r"leb"l"r.

Q�!% $nsanlarının salt büyümey$ 
hede'emen$n ötes$nde sosyal 
yardımlara da yönelmes$n$, vakı'ar 
kurmasını destekl$yor musunuz 
yoksa $% olanaklarını artırarak 
$st$hdamı hareketlend$rmen$n 
m$ daha öneml$ oldu&unu 
dü%ünürsünüz? 

Her "#letmen"n b"r opt"mum 
sermayes" vardır; ona fayda 
sa$layab"lecek b"r sermaye. 
Burada öncel"kle tüm Müslüman "# 
verenler"n zekât yükümlülükler"n" 
b"lançolarının pas"&er bölümüne 
yansıtması, envanterler"nde zekâtın 
b"r alanı olması gerek"r. Zekâtın 
daha da fazlasını vereb"l"yor ve 
düzenl" sadakalar vereb"l"yorsa çok 
daha kıymetl"d"r. Ancak bununla 
b"rl"kte müte#ebb"s, tüccar yön 
verend"r; mahalleye, KOB!’lere sah"p 
çıkandır. Sadece parasal olarak 
de$"l, duru#uyla, k"ml"$"yle, cesaret" 
ve güven"l"rl"$"yle her #ey"yle b"r 
neferd"r ben"m nazarımda. 

Dolayısıyla "st"hdam da üretmel", 
tasadduk da etmel", zekât da 
vermel" aynı zamanda f"z"ken de 
mücadele vermel", sosyal yardımlar 
"ç"n ko#turmalı, d"nam"k olması 
gerek"r, sa$lıklı olması gerek"r, 
göbekl" olmaması gerek"r. Kısacası 
Müslüman b"r g"r"#"mc" veya 
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tüccarın her zaman hem beden"yle 
hem sermayes"yle h"zmet etmes" 
gerek"r ve ne kadar sermaye sah"b" 
olursa olsun ölene dek çalı#maya 
devam etmek zorundadır.

Q�Özel sektör ve kamu sektörü 
arasında avantajlar ve dezavantajlar 
olarak nasıl b$r kar%ıla%tırma 
yaparsınız? 

Pol"t"ka üret"c"ler"n"n kısa 
vadel" pol"t"ka çözümler" sebeb"yle 
belk" anlık seç"m kaygılarıyla 
düzenlemelerde hızlı kararlar 
alınarak bell" ekonom"k b"r"k"mler 
olu#turulmaya, asgar" ücrettek" 
c"dd" artı#larının mal"yetler" kenara 
koyulmaya, seç"me yönel"k #övan"st 
söylemler"n"n altı doldurulmaya 
çalı#ılıyor. Bunlar gel"#mekte olan 
ülkem"z"n sı$ bakı# açılarıdır. 
Asker" vesayet ortadan kaldırıldı$ı 
"ç"n b"r #eyler üreterek yorumlar 
yapab"ld"$"m"z "ç"n b"raz umudumuz 
var. Ancak #unu söylemel"y"m k" 
gel"#m"#l"k zor b"r serüvend"r.

P"yasa mevcut bel"rs"zl"kler" 
f"yatlamı#tır ve kurumların 
de$er" oldukça dü#mü#tür. D"$er 
yandan ya#anan olumsuzluklar 
bell" terc"hler"n sonuçlarıdır; 
üretmeden elde ed"len refah 
ve sunulan h"zmetler"n b"zlere 
mal"yet"d"r. !HA’lar S!HA’lar yapıldı 
haval"manları, yollar, köprüler 
yapıldı; b"zler bunların mal"yet"n" 
ödüyoruz. Tıpkı 1998 senes"nde Özal 
dönem"n"n her eve telefon her eve 
elektr"k get"rmes"n"n mal"yet"n" de 
o dönem halkın öded"$" g"b". Bunlar 
hep terc"ht"r ve her terc"h"n bell" 
mal"yetler" olmaktadır. 

Gel"#mekte olan ülkelerde 
belk" b"raz kend"n" öne çıkaran, 
mesa"s"n", a"les"n", hayatını ger"de 
tutarak devlet"n" m"llet"n" çok 
fazla mot"vasyonla önceleyen 
yönet"c"ler"n "kt"dar kaygısıyla 
aldıkları anlık kararların ve 

terc"hler"n sonuçlarıdır. E$er 
gel"#m"#l"k meseles" ekonom"y" 
büyütmeyle veya otoyollarla olacak 
b"r mesele olsaydı #u an H"nd"stan 
dünyanın en gel"#m"# ülkes" olurdu. 
B"z kaygılar sebeb"yle alınan anlık 
kararların ve terc"hler"n çıktılarını 
#u an hep beraber ya#ıyoruz 
ama geçm"#te oldu$u g"b" y"ne 
atlataca$ımıza "nanıyorum. 

D"$er yandan seç"mlerden sonra 

seç"m ekonom"s"n"n mal"yetler"n" 
bertaraf ederek bell" kaynaklara 
ula#ab"lmey" ba#arab"l"rsek, fırsatları 
do$ru de$erlend"reb"l"rsek, s"yas" 
"st"krarsızlıktan kurtulup güven 
ortamı olu#turab"l"rsek ve dı# 
pol"t"kayı ba#arılı yöneteb"l"rsek 
2025 sonrası b"r sıçrama ve refah 
ya#ayab"lece$"m"ze "nanıyorum. 

Q�Artık her %ey$n d$j$talle%t$&$, 
teknoloj$n$n her geçen gün 
$vme kazandı&ı, yen$l$klere, 
$novasyonlara açık olmamız ve kısa 
vadede adaptasyon sa&lamamız 
gereken b$r ça&da ya%ıyoruz. 
Çok farklı g$r$%$m modeller$ ve 
araçları mevcut. S$z bu de&$%$mlere, 
yen$ teknoloj$lere, bugünün 
dünyasındak$ g$r$%$mc$l$&e nasıl 
bakıyorsunuz ve genç g$r$%$mc$ler 
$ç$n neler söylemek $sters$n$z?

Elbette çok c"dd" b"r teknoloj"k 
gel"#me ya#andı; özell"kle h"zmet 
sektöründe serv"s h"zmetler"nde 
dah" büyük b"r dönü#üm ya#andı. 
Burada ürett"$"m"z b"r ç"ft küpey" 
b"r kargoyla Venezüella’ya 
göndereb"l"yoruz. Bu ben"m babamın 
hayal ett"$" b"r #ey b"le de$"ld". 
Ancak #öyle b"r olumsuz taraf var: 
D"j"talle#me gerçekle#t"$"nde bütün 
dünya uçacakmı# her #ey müth"# 
ba#arılı olacakmı# g"b" b"r algı var. 
Bu gerçekle#med"$"nde da hayal 
kırıklı$ı oluyor. Hang" ölçekte ve 
hang" platformda olursak olalım #u 
temel ka"dey" unutmamalıyız: !#"m"z" 
düzgün yapaca$ız, kal"tel" ve n"tel"kl" 
"# üretece$"z ve ahlaklı olaca$ız. 
Bu prens"pler "n#a ed"ld"kten sonra 
d"j"tal dönü#üm çok güzel b"r araçtır. 
Yan" d"j"tal dönü#üm ve ba#arılı 
d"j"talle#me b"r amaç b"r n"ha" hedef 
de$"ld"r; b"r araçtır, b"r kolaylıktır. 
Ne üret"l"rse üret"ls"n n"tel"kl" "# 
ortaya koymak ve bunu da d"j"talle 
desteklemek ba#arıyı get"recekt"r. Q
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  « MARUFTAN HABERLER »

MARUF VAKFI 
!SLAM EKONOM!S!

ENST!TÜSÜ 2021-2022 
DERS DÖNEM!

YAKUP YAKAR
!EE Sekreter"

Maruf Vakfı !slam Ekonom"s" 
Enst"tüsü, Yüksek L"sans ve 
Doktora Ö$renc"ler"ne yönel"k 
güz dönem" ders programı 
25 Ek"m "t"bar"yle ba#ladı. 
Geçt"$"m"z son "k" yıldan bu yana 
bünyes"ne aldı$ı ara#tırmacılar 
"le yüksek l"sans e$"t"m 
programını tamamlayan enst"tü, 
bu sene güz dönem"nde yen" 
b"r yüksek l"sans ve doktora 
programını hayata geç"rd". 
Enst"tü Bünyes"nde Yüksek 

L"sans Ö$renc"ler"ne Kur’an-
Sünnet ve Ekonom", Ekonom"ye 
G"r"#, !slam Ekonom"s" Okumaları 
ve !slam" !l"mlere G"r"# dersler", 
Doktora Ö$renc"ler"ne "se !slam 
Ülkeler"n"n Pol"t"k Ekonom"s", 
Ekonom" ve Ahlak, Kur’an Sünnet 
ve Ekonom" dersler" ver"l"yor. 
Kur’an-Sünnet ve Ekonom" 
ders" Enst"tü Ba#kanı Sıtkı 
Abdullaho$lu, !slam Ülkeler"n"n 
Pol"t"k Ekonom"s" ders" Dr. 
Erhan Akka#, Ekonom"ye G"r"# 

ders" Doç. Dr. Serhat Yüksel, 
Ekonom" ve Ahlak ders" "le !slam 
Ekonom"s" Okumaları ders" 
Dr. Hakan Kalkavan ve !slam" 
!l"mlere G"r"# ders" Abdullah 
Kuluç tarafından ver"l"yor. Ayrıca 
programda çe#"tl" projeler, 
akadem"k süreç tak"pler" ve 
sem"nerler yer almaktadır. Yüz 
yüze gerçekle#t"r"len e$"t"m 
programında pandem" 
neden"yle bazı dersler onl"ne 
yapılmaktadır. Q 
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MARUF VAKFI 7. MÜTEVELL! 
HEYET TOPLANTISINI YAPTI

1 A$ustos Pazar günü 
Maruf E$"t"m Ara#tırma ve 
Dayanı#ma Vakfı mütevell" 
heyet üyeler" b"r araya 
geld" ve vakıf merkez"nde 7. 
Mütevell" Heyet toplantısını 
gerçekle#t"rd".

Toplantının d"van 
ba#kanlı$ına seç"len Ak"f 
Gürdo$an, yaptı$ı g"r"# 
konu#masında; “Vakfımızın 
son derece özel b"r konuda 
n"tel"kl" b"r çalı#ma çabası 
"ç"nde olmasını ayrıcalıklı b"r 
durum olarak görüyorum. 
Do$rusu sıradanlı$ı a#an ve 
gelecek açısından "lm" olarak 
ve toplumsal olarak de$er" son 
derece yüksek olan b"r çalı#ma 
yapılmaktadır. Bu açıdan 
vakfın mensubu olmaktan 
fevkalade baht"yarım. B"zat"h" 
emek veren arkada#lara da 
m"nnettarlık duyuyorum. 
Burada bulunan arkada#ların 

öneml" b"r kısmıyla akran 
oldu$umuzun farkındayım. 
Ömrümüzün bu dönem"nde 
hayra bu #ek"lde b"r 
katkı sunma "mkanı "ç"n 
#ükred"yorum. !n#allah ba#arılı 
"#ler yapmak nas"p olur.” 
#ekl"nde görü#lere yer verd".

Programın faal"yet 
raporunu sunan Maruf Vakfı 
Ba#kanı Yusuf Kalyoncuo$lu 
da, vakıf faal"yetler"n" 
"k" öneml" ba#lık altında 
toplayaca$ını beyan ederek 
söze ba#ladı. Öncel"kle f"z"ksel 
#artların olgunla#tırılmasıyla 
"lg"l" atılımlarından bahsett" 
ve Eyüpsultan’da bulunan 
yer"n yapımı le "lg"l" 
gel"#meler" payla#tı. Ardından 
Zeyt"nburnu’nda yen" alınan 
yerle "lg"l" b"lg"ler verd".

Vakfın asıl odaklandı$ı 
konunun kend"s"n" z"yades"yle 
umutlu kıldı$ını "fade ederek, 

çok uzun er"ml"de olsa 
bu çalı#manın b"r yer"nde 
olmaktan dolayı son derece 
mutluyum. Öyle anlıyorum 
k", asırladır koptu$umuz 
yarı#a yen"den g"r"#"n "lg"nç 
denemeler"nden b"r"n"n 
"ç"ndey"z. !slam !kt"sadı "le 
"lg"l" olarak olu#turulmaya 
çalı#ılan "kl"me katkı ver"yoruz. 
Bu büyük b"r baht"yarlıktır. 
Gücümüz yett"kçe destek 
olmaya devam edece$"z, 
"fadeler"n" kullandı.

Vakıf bünyes"nde e$"t"m 
faal"yetler"n" sürdürmekle 
görevl" b"r"m olan !slam 
Ekonom"s" Enst"tüsü’nün 
ba#kanı Sıtkı Abdullaho$lu 
da "fadeler"nde, yaptıkları 
"#"n n"tel"$"ne vurgu yaparak, 
21. Yüzyılda Müslümanlara, 
gerek b"reysel anlamda 
gerekse toplumsal anlamda, 
onları tutarlı kılacak ve 
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kend" "nanç kodlarından 
hareketle üret"lm"# b"r 
"kt"sat anlayı#ıyla hayatlarını 
sürdürmeler"ne katkı verecek 
b"r üret"m faal"yet" yürütmeye 
çalı#tıklarına de$"nd".

Bu meselen"n ba#langıcı 
"lm" ve akadem"k alanda "#"n 
gere$"n" yer"ne get"rmekt"r, 
d"yerek konunun detaylarını 
özet olarak anal"z ed"p, artık 
b"zler de bu yarı#ın "ç"nde yer 
alab"l"r"z. Kanaat"n" ortaya 
koydu.

Vakfın yönet"m kurulu 
üyeler"nden ve ASR!AD Genel 
Ba#kanı Adnan Danı#man 
da yaptı$ı konu#mada, 
kend" k"#"sel tecrübemden 

ve geçm"#"m"n bana verd"$" 
n"speten farklı dü#ünme 
"ht"yacından hareketle 
#unu söylemek "ster"m k", 
"nsanlık "ç"n asıl konu zaten 
hakkan"yetl" b"r payla#ım 
düzen" kurmaktan "barett"r. 
Tüm mücadele de bunun 
üzer"nded"r. Artık de$er"n, 
payla#ımın, meta ve üret"m 
g"rd"ler"n"n payda#lar arasında 
k" da$ılımının n"telenmes" 
sorunları asl" sorunlardır. 
Öncel"kle bunun entelektüel 
olarak çözüme kavu#turulması 
ardından da bu konunun 
pol"t"ka hal"ne get"r"lerek 
p"yasaya sunumunun yapılması 
kr"t"k meseled"r. Vakfımızın 
bu yönel"#" heyecan ver"c"d"r. 

Umarım "y" sonuçlar alma 
"mkanımız olur.

Vakfa katılan yen" 
mütevell" heyet üyeler"nden 
Av. %ad" Çarsancaklı da 
yaptı$ı konu#mada; bu vakıfta 
yapılanın son derece hayat" 
de$erde b"r "# oldu$unu 
buradak" arkada#ların bu 
de$erl" çalı#maya kend"ler"n" 
de davet etmeler"n" son derece 
memnun"yet ver"c" oldu$unu 
"fade ett". Ba#arılar d"lerken, 
b"z"m de el"m"zden gelen" 
yapmaya gayret edece$"m"z"n 
b"l"nmes"n" "ster"m, "fadeler"n" 
kullandı.

Toplantı d"lek ve 
temenn"lerle kapatıldı. Q

                « "EE SEM"NERLER »

MARUF !KT!SAT DERG!S!  
Maruf E$"t"m Ara#tırma ve 

Dayanı#ma Vakfı bünyes"nde 
faal"yetler"n" sürdüren !slam 
Ekonom"s" Enst"tüsü’nün yo$un 
emek harcayarak hazırladı$ı 
“Maruf !kt"sat” derg"s" "lk sayısı 
2021 yılının N"san ayında, 2. 
Sayı "se Aralık ayında çıktı.  
Yılda "k" kez yayınlanan Maruf 
!kt"sat "lk sayısında, “Maruf B"r 
!kt"sat” arayı#ıyla yola çıktı. 
Maruf !kt"sat Derg"s", Maruf 
b"r "kt"sad" anlayı#ın ürett"$" 
maruf b"r "kt"sadın ne anlama 
geld"$", hang" aks"yomları 
ve "#levsel mekan"zmaları 
"çerd"$"ne da"r der"nl"kl", 
n"tel"kl", saha çalı#malarına 
dayanan, felsef" sorgulamalar 
ve açılımlar get"ren "kt"sat ve 
!slam "kt"sadı ba#ta olmak üzere 
tüm sosyal b"l"mlerden gelen 
çalı#maları kabul ed"yor. Maruf 
!kt"sat Derg"s", esas olarak 

!slam "kt"sadı çalı#malarının 
akadem"k düzeyde anlatılmasını, 
anla#ılmasını, gel"#t"r"lmes"n" 
ve kavramsalla#tırılmasını 
öncelemekted"r. Bunun 
yanında, Maruf !kt"sat Derg"s", 
konvans"yonel "kt"sada ele#t"rel 
b"r yakla#ım sunan alternat"f, 
özgün ve yen"l"kç" "kt"sat 
yakla#ımlarının da l"teratüre 
kazandırılmasını hede&emekted"r. 
Ayrıca Maruf !kt"sat Derg"s", !slam 
"kt"sadı ve "kt"sat alanlarıyla "l"#k"l" 
olacak #ek"lde; "lah"yat, "#letme, 
hukuk, tar"h, s"yaset, sosyoloj", 
antropoloj", felsefe g"b" sosyal 
b"l"m alanlarında gerçekle#t"r"lm"# 
çoklu d"s"pl"ner çalı#malara da 
açıktır. Amaç ve kapsam, yazım 
kuralları, yayın pol"t"kası g"b" 
Maruf !kt"sat Derg"s"yle "lg"l" 
b"lg"ler www.maruf$kt$sat.com 
"nternet adres"nde ayrıntılı olarak 
yer almaktadır. Q
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Prof. Dr. %aban Al" Düzgün, Maruf Vakfı 
!EE sem"nerler" kapsamında “Kur’an’da Allah 
Tasavvuru” konusunu "#led". Sunumda, Allah-
"nsan-âlem arasındak" bütünle#"k "l"#k"n"n 
kavranması noktasında, öncel"kl" olarak Allah 
tasavvurunun do$ru tanımlanması ve anla#ılması 
gerekt"$" üzer"nde durdu. !l"#k"n"n düzey"n"n 
“Kozm"k S"stem ve Ahlak" S"stem” olmak üzere "k" 
s"stem üzer"nden okunması gerekt"$"ne de$"nen 
Düzgün, kozm"k s"stemde sorumlulu$un Tanrı’da 
oldu$unu "fade ederken ahlak" s"stemde "se bu 
sorumlulu$u "nsanın yüklenmes" gerekt"$"ne vurgu 
yapmaktadır. Bu ba$lamda sem"ner sürec"nde d"le 
get"rm"# oldu$u, Tanrı’nın krallı$ını unutup kend" 
krallı$ımızı kurmamız gerekt"$"ne da"r görü#ler" 
kar#ısında, tasavvurun do$ru #ek"llend"r"lmes" 
sayes"nde Allah’ın maksadının daha do$ru kar#ılık 
bulaca$ı ve "n#a sorumlulu$unun daha do$ru 
konu#landırılaca$ı dü#ünüleb"l"r. 

S"stem ayrı#tırılması noktasında, aynı 
zamanda Ahlak" olanın her ne kadar hukuktan 
daha gen"# b"r alanı kapsadı$ı b"l"nse de hukukun 
yaptırım gücüyle desteklenm"# olması dolayısıyla 
ahlakın b"reysel terc"hlerle de$erlend"r"lmes" 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Allah-"nsan-
âlem tasavvurunun tanımlanmasından önce, 
"nsanın dünyayı daha ya#anab"l"r hale get"rmes" 
sorumlulu$unun keyf" b"r terc"h de$"l aks"ne 
b"r zorunluluk ve em"r oldu$unun anla#ılması 
gerekmekted"r. Allah, "nsan ve âlem"n, aralarında 
çatı#ma olmadan b"rb"r" "le uyum "çer"s"nde olması 
gerekt"$"ne de$"nen Düzgün, özell"kle Allah 
tasavvurunun, toplumun z"hn"yet"nden ba$ımsız 
dü#ünülmemes" gerekt"$" vurgusuyla etk"n b"r 
b"ç"mde ve toplum nezd"nde kar#ılık bulab"lmes" 
adına gerek özel ya#antıda gerekse tüzel olarak 
kamusal alanda hang" kavramlarla etk"n olaca$ı 
üzer"nde durulması gerekt"$"n" bel"rtmekted"r. 

                « "EE SEM"NERLER »

EL!F SA#LIK
29 Mayıs Ün"vers"tes" !slam Ekonom"s" ve F"nansı Yüksek L"sans Programı

Maruf Vakfı !EE Yüksek L"sans Programı

KUR’AN’DA ALLAH TASAVVURU

 marufvak!.org | MARUF BÜLTEN | 23 |



Bu ba$lamda somut b"r örnek olarak, "nsan 
özel"nde de$erlend"r"rsek “özgür "nsanın” 
"sten"lmes" vurgusuyla aslında s"stem"n "nsan 
temel"nde, "nsanın sorunlarına e$"len ve "nsanı 
yetk"nle#t"rmeye çalı#an b"r Allah tasavvurunu 
ortaya koyaca$ı söyleneb"l"r. 

Allah ve "nsan arasındak" "l"#k"n"n ç"ft yönlü 
olması gerekt"$" bel"rt"lerek, "nsanın Allah’tan 
"stekler"n"n ve Allah’ın "nsandan talep ett"kler"n"n 
dengel" olması gerekt"$" söylenmekted"r. 
Bu dengen"n sa$lanmasının, “özgür "nsan” 
tanımlamasında ba#lıca kar#ılıklar bulunmaktadır. 
Özgür "nsan model"nde bahsed"len"n, bulundu$u 
cemaatten yahut otor"te b"ç"mler"nden ba$ımsız, 
aynı zamanda “sorumluluk b"l"nc"yl” hareket 
edeb"len "nsan olması, dolayısıyla bu dengey" 
gözetmes" gerekt"$" #ekl"nde yorumlanab"l"r. 

Bahsed"len kar#ılıkları "se ekonom" 
perspekt"f"nden de$erlend"r"rsek, özgür ve 
aynı zamanda sorumluluklarının b"l"nc"nde 
özgürle#eb"len "nsan model"n"n ters" durumu 
söz konusu oldu$unda, yan" “kölele#en "nsan 
model"nde” sorumluluklarından uzak b"r "nsanın, 
Allah tasavvuruna kamusal ya da özel hayatında 
kar#ılık bulab"lmes" mümkün olmayacaktır. 

Dolayısıyla Allah’ın kurdu$u dengel" düzen 
bozulacak ve adalets"z b"r sosyo-ekonom"k düzen 
ortaya çıkmı# olacaktır. Evrensell"k "dd"asında 
bulunan b"r d"n"n, ahlakın öncelend"$" b"r Allah-
"nsan-alem tasavvuru "n#a etmes" gerekt"$"n" 
bel"rten Düzgün, "nsanın yapısının adaptasyona 
u$rayaca$ını dolayısıyla fıtrata de$"l akla uygun 
hareket etmes" gerekt"$"ne vurgu yapmaktadır. 
Akl" olanın hem d"n" olanla hem de ahlak" olanla 
uyumlu oldu$una da"r de$erlend"rmes"ne, akl" 
olanın subjekt"f de$erlend"rmeler" de "çermes"ne 
kar#ın ne kadar etk"n kar#ılı$ı olaca$ı ele#t"r" 
mah"yet"nde d"le get"r"leb"lecek hususlardan 
olmaktadır. 

Aklın ve yorumun tamamen dı#lanmı# oldu$u 
b"r s"stemde, dolaylı olarak ahlaktan uzakla#an 
b"r "nsan tasavvurunun yer"ne, aklı ve yorumu 
devrede tutan Allah tasavvurunun merkezde 
oldu$u b"r yakla#ım terc"h ed"lmel"d"r. Dolayısıyla 
böyle b"r Allah tasavvurunun yansıması olan b"r 
"nsan tasavvurunun "n#a ed"lmes"n"n, ekonom"k 
davranı#larımız özel"nde dah", rasyonel b"rey 
tanımlamasına kar#ıt olacak #ek"lde düzgün 
ve do$ru "#leyen b"r ekonom"k s"stem "n#asını 
mümkün kılacaktır. Q

             « KAVRAMLARLA "SLAM EKONOM"S" »

| 24 | MARUF BÜLTEN2022  



Günümüzde fa"zs"z f"nans 
kurumları, muhataplarına 
"ht"yaçlarını g"dereb"lmeler" 
"ç"n bazı fa"zs"z enstrümanlar 
sunmaktadır. Bu enstrümanlar 
müslümanların fa"zl" s"steme 
bula#madan "ht"yaçlarını 
g"dermes"ne yardımcı 
olurken aynı zamanda 
f"nans kurumlarının fon 
açıklarını kapatmasına 
yardımcı olmaktadır. Bu 
maksat do$rultusunda 
"slam" f"nans kurulu#ları 
murabaha, mü#areke, leas"ng, 
yatırım vekalet", teverruk 
g"b" b"rçok fa"zs"z f"nans 
enstrümanı üretm"#lerd"r. 
Bunlardan bazıları klas"k 
fıkıh kaynaklarında "lk 
uygulamalarını gördü$ümüz 
ürünler olup güncel dünyanın 
kattıklarıyla beraber  
modern  

hüv"yetlere bürünmü# 
uygulamalar "ken bazıları 
"se son dönemde sıfırdan 
üret"lm"# uygulamalardır.  
B"z bu yazıda klas"k fıkıh 
eserler"nde de uygulamalarını 
gördü$ümüz teverruk "#lem"n" 
de$erlend"rmeye tab" tutaca$ız.

Teverruk 
Teverruk sözlükte “hayr, 

mal, kum reng" ve gümü#” 
anlamına gelen  kökünden 
türet"lm"# b"r "s"md"r ancak 
bu kel"me "le daha çok, 
basılı gümü# para (d"rhem) 
kasted"lm"#t"r. Teverruk’un 
ıstılah" anlamında "se b"r 
"tt"fak olmamakla beraber 
nak"t para elde etmek "ç"n 
b"r malı vade "le alıp bunu 

satıcıdan b"r ba#kasına alı# 
f"yatından daha dü#ük pe#"n 
b"r f"yata satmak manasında 
kullanılmaktadır. Teverruk 
meseles"ne gel"nce klas"k fıkıh 
kaynaklarında bu "#lem "le çok 
benzer olan Beyu’l-Îne’ ye de 
temas ed"lmes" "cab etmekte 
ve teveruk "le arasındak" 
farkın ortaya konulması 
gerekmekted"r. Beyu’l-Îne 
k"#"n"n b"r malı vadel" b"r 
#ek"lde b"r"s"ne satıp sonra y"ne 
aynı k"#"den pe#"n b"r #ek"lde 
alması "#lem"ne denmekted"r. 
Bunu b"r örnek üzer"nden 
tasv"r edecek olursak örne$"n 
A #ahsı paraya "ht"yacı oldu$u 
"ç"n B #ahsından 100 l"ra borç 
"st"yor.  

             « KAVRAMLARLA "SLAM EKONOM"S" »
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B #ahsı bu parayı 100 l"ra 
olarak A #ahsına verd"$" 
takd"rde ger" alaca$ı 
zaman 100 l"ra olarak alma 
mecbur"yet"nded"r çünkü 
alaca$ı her fazla l"ra fa"z 
olacaktır. Dolayısıyla bu borç 
"#lem"nden madd" olarak h"çb"r 
get"r" elde edemeyecekt"r. !#te 
bu "#lemden get"r" elde etmek 
"sted"$" takd"rde Beyu’l-Îne’ye 
ba#vurarak A #ahsına #öyle b"r 
tekl"fte bulunur. Bu ceket" sana 
110 l"raya 11 ay vadel" olarak 
satayım sonra bunu senden 
100 l"raya ger" alayım ve 
böylel"kle sen"n el"ne d"led"$"n 
100 l"ra geçm"# olsun bana da 
100 l"rayı 11 ay vadel" olarak 
110 l"ra olarak ödem"# ol. !#te 
burada tasv"r ett"$"m"z suret 
göründü$ü üzere teverruk 
"#lem"ne benzemekted"r ancak 
aradak" fark Teverruk’ta 
bu "#lemler 3 k"#" arasında 
dönerken Beyu’l-Îne’de 2 k"#" 

arasında dönmekted"r. !#te bu 
fark da Teverruk "le Beyu’l-Îne 
arasındak" en temel farkı te#k"l 
etmekted"r.

Teverruk Çe%$tler$
Teverruk uygulamaları 

günümüzde B"reysel Teverruk, 
Organ"ze Teverruk ve Ters 
Teverruk olmak üzere 3 #ek"lde 
yapılmaktadır. 

A. B$reysel Teverruk
K"#"n"n nak"t elde etmek 

maksadıyla b"r malı vadel" 
olarak satın alıp onu, satın 
aldı$ı k"#"n"n dı#ında b"r 
k"#"ye pe#"n olarak satması 
#ekl"nde gerçekle#mekted"r. 
Örnek üzer"nden ele almak 
gerek"rse 25 b"n l"raya "ht"yacı 
olan b"r k"mse, galer"den b"r 
aracı 30 b"n l"raya taks"tl" 
olarak satın alarak bunu araba 
pazarında 25 b"n l"raya satmak 

suret"yle nak"t "ht"yacını 
g"dermekted"r. Bu teverruk 
çe#"d" “fıkhî teverruk” veya 
“ferd" teverruk” #ekl"nde de 
"s"mlend"r"lmekted"r. 

B. Organ$ze Teverruk
%"rketler veya #ahıslar b"r 

mala "ht"yaç duyduklarında 
ve bunu satın alacak nak"t 
paraya sah"p olmadıkları zaman 
bankaya ba#vurarak murabaha 
"#lem" "le bu malı satın alırlar. 
Ancak nakde veya projeler"n"n 
f"nansman "ht"yaçlarının 
kar#ılanmasına "ht"yaç 
duydukları zaman Organ"ze 
Teverruk veya Banka Teverruku 
olarak da "s"mlend"r"len bu 
"#leme ba#vururlar. Bu "#lem 
ger"de geçen B"reysel Teverruk 
"#lem"nden daha karma#ık b"r 
"#lem olmakla beraber b"rçok 
prosedürü bulunmaktadır. 
Bu "#lemde f"nansal kurum 
nak"t para tem"n" "ç"n bankaya 
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ba#vurmakta ondan sonrak" 
süreç #u #ek"lde "#lemekted"r:
- Banka mü#ter"ye talep formu 
"mzalatır.

- Talep formunda mü#ter"n"n 
"ht"yaç duydu$u nak"t 
m"ktarı ve banka tarafından 
eklenecek vade farkı 
bel"rlen"r.

- Banka mü#ter"n"n nak"t 
"ht"yacı de$er"ndek" malı 
kend" adına satın alır (bu 
mal ço$unlukla Londra 
Metal Borsasından aracılar 
vasıtasıyla alınan ürünler 
olmaktadır)

- Banka almı# oldu$u bu 
malı üzer"ne b"r m"ktar kâr 
koyarak mü#ter"ye vadel" 
olarak satar.

- Sonra banka mü#ter"ye sattı$ı 
bu malı, mü#ter"n"n vek"l" 
sıfatıyla tekrardan aynı 
borsaya satarak bu malları 
nakde dönü#türür ve parayı 
mü#ter"n"n hesabına geçer.

C. Ters Teverruk
Bu "#lem günümüzde 

f"nans mühend"sler" tarafından 
üret"lm"# ve "çer"s"nde vedîa 
vekalet, murabaha g"b" b"rçok 
anla#mayı "çeren b"r üründür. 
Bu "#lemde öncek" "#lemde 
bel"rtt"$"m"z"n aks" olarak 
bankanın mü#ter" konumuna 
geçt"$" mü#ter"n"n de f"nansör 
rolünü üstlend"$" b"r anla#ma 
olarak kar#ımıza çıkmaktadır. 
Bu "#lemde el"nde nak"t fazlası 
bulunan k"mse bu parasından 
get"r" sa$lamak "sted"$" zaman 
bu "#leme ba#vurmaktadır. 
Sırasıyla:
-Yatırımcı k"mse el"ndek" parayı 

bankaya tesl"m ederek bu 
para "le bankanın kend"s" 
adına borsalardan emt"a 

almasına "z"n ver"r.
-Banka bu para "le yatırımcı 

adına borsadan ürünler alır. 
(bu mallar Londra Metal 
Borsasından alınan altın ve 
gümü# dı#ındak" mallardır.)

- Banka mülk"yet" mü#ter"de 
olan bu malı mü#ter"n"n 
leh"ne olmak üzere ba#ta 
anla#tıkları kar oranına 
r"ayet ederek mü#ter" adına 
kend"s"ne satar. 

- Artık banka kend" mülk"yet"ne 
geçm"# olan bu malı borsada 
satarak nakde dönü#türür ve 
böylece f"nansman "ht"yacını 
kar#ılamı# olur.

- Mü#ter"ye olan borcunu da 
vadel" olarak öder.

E$er mü#ter" bankanın 
kend"s"ne olan borcunu vade 
dolmadan talep edecek olursa 
bu durum “"nd"r"m yap pe#"n 
tahs"l et” kuralı "#let"lerek 
mü#ter"n"n alaca$ında b"r 
azalma meydana gel"r. Bu 
uygulama yatırımcılar "le 
bankalar arasında oldu$u g"b", 
bankalar "le bankalar arasında 
da gerçekle#eb"lmekted"r. 

Burada z"krett"$"m"z 
teverruk çe#"tler"n" B"reysel 
Teverruk ve Organ"ze 
Teverruk olarak 2 Ana ba#lı$a 
"nd"rgemem"z mümkündür. 
Bunların arasındak" temel 
farklar B"reysel teverruk 
b"rb"r"nden ba$ımsız "k" 
ak"tten olu#urken Organ"ze 
Teverruk b"rb"r"ne ba$ımlı 
b"rçok ak"tten olu#ur. Ayrıca 
B"reysel Teverruk’ta mal f""len 
kabz ed"lmekte "ken Organ"ze 
Teverruk’ta mal ne banka 
ne de mü#ter" tarafından 
kabzed"lmemekted"r. Bunun 
yanı sıra B"reysel Teverruk’ta 
tara&ar b"rb"rler"n"n n"yetler"n" 
b"lmezken Organ"ze Teverruk’ta 
yapılacak "#lemler daha 
ba#tan bel"rlenm"#t"r. Son 
olarak B"reysel Teverruk’ta 
"#lemler gerçek mal üzer"nden 
yapılırken Organ"ze Teverruk 
uygulamasında türev n"tel"kl" 
hayal" ürünler üzer"nden 
gerçekle#mekted"r.

Teverrukun
Fıkh$ Durumu
Günümüzde Teverrukun 

hükmü konusunda bazı al"mler 
alı#ver"#"n helal ve fa"z"n 
haram kılınması "lkes"nden 
hareketle bu "#lem"n ca"z 
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olaca$ına hükmetm"#lerd"r. 
Ayrıca onlara göre mal sonuç 
olarak aynı k"#"ye dönmemekte 
dolayısıyla probleml" b"r "#lem 
bulunmamaktadır. Ancak 
!slam al"mler"n"n büyük 
ço$unlu$u bu "#lem"n ca"z 
olmadı$ını bel"rtm"#lerd"r. Bu 
görü#ler"n" de bazı "lletlerle 
gerekçelend"rm"#lerd"r. Bunlar 
b"r satı# "çer"s"nde "k" satı# 
olması ve satı# akd" "çer"s"nde 
akd"n gerekt"rmed"$" bazı 
#artların bulunması olarak 
bel"rtm"#lerd"r. Burada banka 
malı teverruk "#lem" esnasında 
borsadan tem"n ed"p mü#ter"ye 
sattıktan sonra kend"s"n"n 
tekrardan bu malı borsada 
satıp nakde dönü#türece$"n" 
söylemem"# olsa b"le bu 
tara&arca b"l"nmekted"r aks" 
takd"rde mü#ter" bunu zaten 
kabul etmeyecekt"r. Çünkü malı 
borsada satamama g"b" b"r r"sk" 
üstlenmek "stemez. !#te bu 
noktada akd"n gerekt"rmed"$" 
b"r #art ko#ulmu# olmaktadır. 
Ayrıca banka mal satın alınması 

noktasında p"yasaya g"rmed"$", 
ço$u zaman alınıp satılan 
malın b"le mah"yet" hakkında 
h"çb"r b"lg"s" olmaması ve bu 
söylen"len "#lemler"n b"rkaç 
dak"kada gerçekle#"yor olması 
bu "#lem"n b"r formal"te 
olması noktasındak" #üpheler" 
kuvvetlend"rmekte ve ca"z 
olmadı$ını söyleyenler"n 
en temel dayanaklarını 
olu#turmaktadır. Bu meseley" 4 
mezhep eksen" do$rultusundak" 
görü#ler çerçeves"nde 
de$erlend"recek olursak Mal"k" 
ve Hanbel" mezheb" al"mler"n"n 
katî b"r suretle haram kıldı$ını 
Hanef" mezheb" al"mler"n"n 
Beyu’l-Îne’y" ca"z görmed"kler" 
ancak Teverruku bazı #artlarla 
beraber ca"z gördü$ünü, 
%af" mezheb" "se Teverruk’u 
"ht"lafsız b"r #ek"lde ca"z 
gördü$ünü söyleyeb"l"r"z.

Sonuç
Günümüzde pek çok "lm" 

toplantıda de$erlend"rmeye 

tab" tutulan teverruk 
"#lem"n"n ca"z olmadı$ı 
görü#ünün baskın oldu$unu 
söyleyeb"l"r"z. Yukarıda ca"z 
olmadı$ını söyleyenler"n 
del"ller" "ncelend"$"m"zde, 
organ"ze teverruk "#lem"n"n 
teverruk olmadı$ı aslında b"r 
"kt"sad" faal"yet b"le olmadı$ı 
sadece b"r formal"teden 
"baret olarak gerçekle#t"$"n" 
gözlemlemektey"z. Çünkü bu 
"#lem bankalar ve borsalar 
arasında tamamen kaydî b"r 
#ek"lde gerçekle#mekted"r. 
F"nans kurumları bu malları 
f"z"kken talep edecek olsa 
borsaların bunu kar#ılaması 
"mkansızdır. Bazı bankalar 
"se bu alım satım "#lemler"n", 
depolarında tuttukları madenler 
üzer"nden yapmaktadırlar k" 
bu da ca"z olmadı$ının d"$er 
b"r gösterges"d"r. Çünkü kısıtlı 
b"r m"ktardak" mal üzer"nden 
m"lyonlarca l"ralık alı#ver"# 
yapılmakta ve yapılan "#lem 
tamamen formal"teden "baret 
olmaktadır. Q 

                    « "EE DERS DE#ERLEND"RMELER" »

| 28 | MARUF BÜLTEN2022  



                    « "EE DERS DE#ERLEND"RMELER" »

ESMA NUR ATASOY
                       !zü Uluslararası F"nans ve Katılım Bankacılı$ı Yüksek L"sans Programı

Maruf Vakfı !EE Yüksek L"sans Programı

!slam ekonom"s" okumaları, Dr. Hakan Kalkavan 
e#l"$"nde yapılan yüksek l"sans düzey"ndek" 
b"r müzakere ders"d"r. Bu derste, alanın öncü 
teor"syenler"n"n eserler" tahl"l ed"lerek, tartı#ma 
zem"n"nde çe#"tl" tesp"tlerde bulunulmaktadır. 
%u ana kadar !slam !kt"sadına G"r"# (Muhammed 
Akram Khan), !slam Ekonom"s"n Temel !lkeler" 
(Mevdud") ve !slam !kt"sadının Kısa Tar"h" (Ahmed 
el-Ashker) g"b" eserler" referans alarak; !slam 
"kt"sadının tanımı, tar"hsel serüven", metodoloj"s" ve 
varsayımları üzer"nden çıkarımlarda bulunulmu#tur.

!lk müzakere ed"len eser !slam !kt"sadına 
G"r"#, Muhammed Akram Khan’ın 1994 yılında 
Pak"stan’da yayımladı$ı ve Sosyal"zmden 
Kap"tal"zme geç"# dönem"n"n "zler"n" ta#ıyan b"r 
eserd"r. Geç"# dönem"nde özell"kle Do$u Bloku 
ülkeler"n"n "kt"sad" s"stemler"n" !slam "kt"sadı olarak 
gel"#t"rmeler" gerekt"$" yönünde vurgu yapan 
Khan, !slam" dünya görü#ünü adalet duygusu, 
güçlü hesap ver"leb"l"rl"k s"stem", sömürü kar#ıtlı$ı 

ve fayda eksen" "lkeler" "le de$erlend"rmekted"r. 
Önerd"$" "kt"sad" düzen" "se "nsan do$ası, mülk"yet, 
evrensell"k ve materyal"zm konularındak" tutumu 
üzer"nden ortaya koymaktadır. !slam "kt"sadının 
çe#"tl" mot"vasyonlarından bahsederek, özell"kle 
‘’felah’’ kavramı üzer"nden amaçlanan b"r s"stem 
oldu$unu söylemekted"r. !nsan felahının m"kro 
ve makro düzeyde olmak üzere, ya#amın 
sürdürülmes", yoksulluktan kurtulma özgürlü$ü 
ve güç-#eref bakımından faydaları üzer"nde 
der"n tesp"tlerde bulunmu#tur. Felahın manev", 
"kt"sad", kültürel ve pol"t"k ko#ulları "le sa$lanacak 
b"r "kt"sad" düzen"n sürdürüleb"l"rl"$" üzer"nde 
de$erlend"r"lmelerde bulunmaktadır. Gelecek 
yıllarda !slam !kt"sadı ara#tırmalarının bütüncül ve 
ekonom"k yönü, teknoloj"k boyutu g"b" konuların 
"kt"sat d"s"pl"n"n"n çıkmazlarına anlamlı katkılar 
sa$layaca$ını bel"rterek eser"n" sonlandırmaktadır.

B"r sonrak" “!slam Ekonom"s"n"n Temel 
!lkeler"” adlı eser, Mevdud"’n"n 1969 yılında 
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kaleme aldı$ı ve konuyla "lg"l" makaleler"n"n 
toplandı$ı b"r eserd"r. Mevdud", üret"m, tüket"m, 
emek ve sermaye kavramlarının dönü#ümü 
etrafında, dünya ve devletler "ç"n g"tt"kçe 
der"nle#en ekonom"k problemlere yönel"k çe#"tl" 
durum tesp"tler"nde bulunmaktadır. Ekonom"k 
problemler"n çözümündek" çıkmazlardan b"r"n"n, 
ekonom" b"l"m"ndek" yo$un tekn"k d"l döngüsü ve 
emek adalets"zl"$"/ver"ms"zl"$" oldu$u konusuna 
ele#t"r" get"r"rken; problemler"n çözümünde yalın 
ve bütüncül b"r yakla#ımın olması gerekt"$" 
yönünde tesp"t yapmaktadır. Mevcut ekonom"k 
dengede tanımı zedelenm"# durumda olan emek 
üzer"nden, günümüz çalı#ma ko#ulları, asgar" 
ücret vb. konular üzer"nden emek-"#ç" "l"#k"s" 
üzer"nde durmaktadır. Zekât temel"nde çözüm 
öner"ler" get"ren Mevdud", eser"n devamında 
!slam ekonom"s"n"n felsefes", temel de$erler", 
prens"pler" ve hede&er" ba#lıkları altında s"stem"n 

çözümlemes"n" yapma gayret"nde bulunmu#tur.
“!slam !kt"sadının Kısa Tar"h"” adlı eser "se, 

Ahmed El-Ashker ve Rodney W"lson ortaklı$ında 
2006 yılında yazılan b"r eserd"r. Eserde, geçm"# 
ve günümüz arasındak" ba$lantılar "kt"sad" "l"#k"ler 
ba$lamında "ncelenerek, !slam"yet önces" ve 
sonrası toplumlarda b"reyler"n "kt"sad" z"h"n yapısı, 
t"car" davranı# b"ç"m", ölçüler" ve mal" ya#amı 
hakkında de$erlend"rmeler bulunmaktadır. Yazar, 
!slam "kt"sat dü#ünces"n"n temel felsefes"n" tevh"d, 
hal"fel"k ve "rade-sorumluluk kavramları üzer"nden; 
"lkeler"n" "se "t"dall" olma, "kt"sad" ver"ml"l"k 
ve sosyal adalet üzer"nden olu#turulab"lece$" 
konusunda b"lg"ler vermekted"r.

Tüm bu çalı#malar yanında, ders"n yo$un 
"çer"$" ve tartı#ma düzlem"nde sürdürülmes", alan 
hakkında ed"n"len b"lg"ler"n kalıcı olmasına "mkân 
vermekted"r. Q

EL!F SA#LIK 
29 Mayıs Ün"vers"tes" !slam Ekonom"s" ve F"nansı Yüksek L"sans Programı
Maruf Vakfı !EE Yüksek L"sans Programı

Maruf Vakfı !slam Ekonom"s" Enst"tüsü 
bünyes"nde yüksek l"sans ö$renc"ler"ne 
yönel"k olarak düzenlenen Kur’an, Sünnet ve 
Ekonom" ders" kapsamında a$ırlıklı olarak 
Bakara sures"n"n ayetler", “"nfak model"” ba#lı$ı 
altında "ncelenm"# ve sosyo-ekonom"k b"r 
perspekt"ften b"rey-toplum "l"#k"ler" üzer"ne 
öneml" çıkarımlarda bulunulmu#tur. G"r"# 
mah"yet"nde, madd" kaynakların b"r"kt"r"ld"$"nde 
m", yoksa da$ıtıldı$ında mı daha fazla ekonom"k 
de$er "fade ed"lece$" üzer"nden "st"#areler"n 
gerçekle#t"$" söyleneb"l"r. Kavramın et"moloj"k 
köken" tartı#ılarak, hâk"m "kt"sad" yapının meydana 
get"rd"$" çökü# ve ayrı#maların ancak !slam’ın 
önerd"$" da$ıtım model" "le çözülece$" #ekl"nde 
genel b"r kanaate varılmı#tır. !nfak, Allah’ın 
emrett"$" #ek"lde yapıldı$ında, toplumda olu#acak 
yen" düzen"n bugüne kadar k" en ad"l düzen 
olaca$ı bel"rt"lm"#t"r. 

Bu ders müzakereler"nde ortaya çıkarılmı# 
ve öner"lmekte olan “"nfak model"”nde "l"#k"ler, 
veren ve alan durumunda olan k"#"ler üzer"nden 
"ncelenmekted"r. Bu ba$lamda "nfak model"nde 
ayetler"n, ço$unlukla "nfak eden k"#"ler üzer"nden 
de$erlend"r"ld"$" tesp"t ed"lm"#t"r. Bu noktada, 
harcamanın Allah yolunda ve "sten"len #ek"llerde 
yapılmaması durumunda, k"#"n"n neler "le 
kar#ıla#aca$ı ayetler özel"nde bel"rt"l"rken, dolaylı 
olarak toplumsal dengeler"n de nasıl de$"#t"$"ne 
da"r bazı bulgulara ula#ılmı#tır. 

!nfak model"nde, harcamanın ne #ek"lde 
ve öncel"kle k"mlere yapılaca$ı da ayetlerden 
hareketle açıkça saptanab"lmekted"r. K"#"n"n 
öncel"$" en yakınında bulunan k"mseye tanıması, 
yan" sıralamanın öncel"kle anne-baba, en yakınlar, 
yet"mler, çares"zler ve yolda kalmı#lar #ekl"nde 
yapılması "le dengel" b"r düzen"n kurulmasına 
ves"le olaca$ı söylenm"#t"r. Öner"len bu modelde 
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ekonom"k s"stem açısından da olumlu ger" 
dönü#ler"n olaca$ına da"r bel"rl" hususlara 
odaklanılmı#tır. Bu noktada, tüm dünyada c"dd" 
sorunlar te#k"l eden obez"te ve açlık meseleler"ne, 
ders esnasında orantısal b"ç"mde mukayese 
ed"lerek, "nfak model" "le çözüm bulunulaca$ına 
da"r yorumlarda bulunulmu#tur. !nfak model"nde, 
k"#"n"n hem dünyev" hem de ah"r" boyutunda 
her da"m kazançlı çıkaca$ı elde ed"len genel 
b"r sonuçtur. !nfak model"n"n, "nsan temel"nde 
yorumlanması da ders süres"nce tartı#ılan en 
temel meselelerden b"r" olmu#tur. B"reyler"n, 
temelde Allah’ın rızasını gözeterek yapmı# oldu$u 
"nfak "le Allah tarafından "lt"fata tab" olmakla 
b"rl"kte, b"r"s"n"n yaptı$ı "nfak "ç"n d"$er b"reyler"n 
"lt"fatta bulunmasının da toplumsal ho#görünün 
olu#masına ves"le olaca$ı bel"rt"lm"#t"r. 
Dolayısıyla "nsanın "nfak ederken, âdeta b"r ez"yet 
dü#ünces"nden uzakla#arak maruf b"r z"hn"yet"n 
yen"den hayata geç"r"lmes"n" sa$lamı# olurken, 
davranı#larında üstünlük göstermeyerek de 
dolaylı yoldan toplumsal dengey" sa$lamı# olaca$ı 
söylenm"#t"r. Söz konusu modelde "nfakın, madd" 
ve manev" herhang" b"r kar#ılık beklenmeden 
yapılması gerekt"$" vurgulanırken, ayetler 
özel"nde de buna del"l olarak b"rçok yerde Allah’ın, 
k"#"n"n end"#e ve korku duymaması gerekt"$"n", 
hatta zamanla mükafata da tab" olaca$ını haber 
vermes" üzer"nde durulmu#tur. Modelde esasen 
vurgulanan “empat"” kavramının da aynı #ek"lde 
öneml" b"r denge unsuru oldu$u söyleneb"l"r. 
Böylel"kle hem toplumsal güvenl"$"n hem de 

ekonom"k güvenl"$"n sa$lanaca$ı elde ed"len 
temel çıkarımlardan b"r"s"d"r. Ayetler özel"nde, 
her #eye sah"p olan b"r"s"n"n an"den gelecek 
b"r felaketle mevcut varlı$ını kaybetmes"n"n 
olası sonuçları üzer"ne de$erlend"rmelerde 
bulunulmu#tur. Bu noktada k"#"n"n mal "le 
kurdu$u "l"#k"y" gözden geç"rmes", her #ey"n 
sah"b"n"n Allah olması, dolayısıyla yapılan 
her harcamanın da onun rızasının gözet"lerek 
yapılmasının “empat"” duygusunun gel"#mes"ne 
öneml" katkılarda bulunaca$ı bel"rt"lm"#t"r. 
!nfak model"nde, k"#"n"n Allah "le olan "l"#k"ler" 
ba$lamında çe#"tl" yükümlülükler" bulunmaktadır. 
Bu yükümlülükler, özell"kle adak ve "nfak konuları 
kapsamında toplumsal b"r borç "fade etmekted"r. 
E$er k"#", "nfakı "sten"len #ek"lde yapmaz "se 
do$rudan toplumsal b"r borcun ortaya çıkaca$ı ve 
hak yen"lmes" g"b" kr"t"k b"r meselen"n gündeme 
get"r"lmes"ne neden olaca$ı vurgulanmı#tır. 
Bunun sonucu olarak k"#"n"n Allah’ın yardımından 
mahrum kalarak dünyev" b"r yalnızlık "çer"s"nde 
olaca$ı bel"rt"lm"#t"r.

Ders boyunca üzer"nde mütalaalarda bulunulan 
ayetler"n, en temelde "nfak eden k"#" üzer"nden, 
b"reysel ve toplumsal dengen"n gözet"lmes"ne 
"mkân tanıyacak b"r ö$ret" sundu$u #ekl"nde 
genel b"r çıkarımda bulunulab"l"r. Son olarak, "nfak 
model"ne da"r müzakerelerde, elde ed"len olumlu 
ve olumsuz her durumun, b"reysel ve toplumsal 
kar#ılıklarının olaca$ı, do$rudan yahut dolaylı 
#ek"lde ekonom"ye etk"s"n"n de sonuçları olaca$ı 
kanaat"n"n elde ed"ld"$" söylen"leb"l"r. Q
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ADEM KARTAL 
!stanbul Ün"vers"tes" !slam !kt"sadı ve F"nansı Yüksek L"sans Programı
Maruf Vakfı !EE Yüksek L"sans Programı

Ekonom"ye G"r"# I ders"m"z Doç. Dr. Serhat 
Yüksel hocamızın "#t"rakler"yle gerçekle#t"r"len, 
temel düzeyde ekonom" b"l"m"n"n "#lend"$" b"r 
derst"r. Ders"n amacı l"sans alanı ekonom" olmayan 
ö$renc"lere temel düzeyde b"r ana akım ekonom" 
perspekt"f" kazandırmak ve bu do$rultuda b"r 
meleke kesb etmeler"n" sa$lamaktır. Böylel"kle 
"lah"yat a$ırlıklı ö$renc"ler meselelere yalnızca o 
zamana kadar ed"nm"# oldukları b"lg" zav"yes"nden 
de$"l farklı b"r perspekt"f yorumlama "mkânı 
bulmakta ve bu yorumlama net"ces"nde de ed"nd"$" 
b"lg"ler "le z"hn"nde kar#ıla#tırma yapma "mkanı 
bulmaktadır. !slam ekonom"s" enst"tüsü yüksek 
l"sans düzey"ndek" ö$renc"lere sunulmakta olan bu 
derse doktora sev"yes"nden de ekonom" kökenl" 
olmayan ö$renc"ler "#t"rak edeb"lmekted"r. Dersler 
"nterakt"f ve d"nam"k b"r #ek"lde gerçekle#mekted"r. 
Derste "#len"len her konunun hayata olan 
yansımaları tartı#ılmakta ve b"r konu tamamen 
kavranmadan geç"lmemes"ne gayret ed"lmekted"r. 
Derstek" konuların salt teor" düzey"nde kalmaması 
ve kavramların b"r zaman sonra unutulmaması "ç"n, 
meseleler "rdelenmekte ve anla#ılab"l"r olması "ç"n 
gündel"k ya#amdan bolca örnekler ver"lmekted"r. 
Hocamız sorulan soruları ve anla#ılmayan noktaları 
"lg" "le d"nlemekte ve bas"t görünen b"r mesele dah" 

olsa örnek skalasını daha da büyüterek meseleler" 
daha anla#ılır kılmaya gayret etmekted"r.  !lk 
hafta makro ve m"kro ekonom"ler"n ne oldu$u 
ve farklarından bahsed"ld"kten sonra 8 hafta 
boyunca m"kro ekonom" konuları "#lend". M"kro 
ekonom"de; mal kavramı ve türler", bütçe-gel"r ve 
bütçe kısıtlaması, talep ve talep e$r"s", arz ve arz 
e$r"s", p"yasa denges", esnekl"k, talep ve arzdak" 
esnekl"kler ve son olarak p"yasa türler" ba#lıklı 
konular "#lend". Önümüzdek" süreçte de makro 
ekonom" kavramları ve konularının "#lenmes" 
planlanmaktadır. B"r !slam ekonom"s" ara#tırmacısı 
"ç"n oldukça öneml" olan bu konuların anla#ılması 
ve kavranması gerekmekted"r. Aks" takt"rde 
mult" d"s"pl"ner olan !slam ekonom"s" alanında; 
"lah"yatçıların ana akım ekonom"den, ekonom" 
kökenl" olanların da "lah"yat alanından habers"z 
olması ve bu eks"kl"kler"n" g"dermemeler" üretkenl"k 
açısından b"r engel te#k"l etmekted"r. Her "k" alanın 
da mü#terek olarak "y"ce özümsenmes" net"ces"nde 
ancak meyve toplanılab"lece$" öngörüleb"l"r. Bu 
do$rultuda "lah"yat kökenl" b"r !slam ekonom"s" 
ara#tırmacısı olarak #ahsım adına bu dersler"n 
"#lenmes"n" ve "ler"de daha da gen"#let"lm"# 
b"r #ek"lde devam etmes"n" oldukça kıymetl" 
buluyorum. Q 

EKONOM!YE G!R!#
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HASAN AT!K 
Marmara Ün"vers"tes" !kt"sat Tar"h" Doktora Programı

Maruf Vakfı !EE Doktora Programı

“!slam Ülkeler"n"n Pol"t"k Ekonom"s"” ders", 
!slam Ahlak Ekonom"s"’n"n d"$er "kt"sat ekoller"nden 
farkının “ne” ve “nasıl” oldu$unu sormaktadır. 
Feodal"zm’den Merkant"l"zm’e, Merkant"l"zm’den 
Neoklas"k !kt"sat’a kadar Marx’ı, Keynes’", Polany"’y" 
"ncelemeye alan bu ders"n amacı, !slam Ahlak 
Ekonom"s"’n"n d"$er "kt"sat ekoller" "le ontoloj"k 
farklarını bulmak üzer"ne kurulmu#tur. En genel 
#ek"lde "fade etmek gerek"rse; !slam Ahlak 
Ekonom"s"’n"n ontoloj"k bakımdan yan" “varlık 
tasavvuru” bakımından Kap"tal"zm’den farkı ned"r? 
Ders"n temel problemat"$" budur. Varlı$ı “atıl” 
bırakan ve “de$ers"z” gören kap"tal"st anlayı#ın 
dünyayı "st"smar ed"#" kar#ısında !slam ahlakı 
nasıl b"r varlık tasavvuru ve de$erler dünyası 
"n#a etmekted"r? Bu ba$lamda kap"tal"zm"n 
do$du$u yer olan Avrupa’nın "ç d"nam"kler"n" ve 
Batı "kt"sad" dü#ünces"n"n evr"mler"n" "ncelemek, 
ders"n "lk hedef" olmu#tur. Ayrıca !slam ülkeler"n"n 
mevcut ekonom"k durumları "ncelenerek pol"t"k 
ekonom" ve kalkınma tartı#maları çerçeves"nde 
de$erlend"r"lmes" ders"n b"r d"$er hedef"d"r. Böylece 
bu ders, !slam ekonom"s" ontoloj"s"ne ba$lı kalarak 

!slam toplumlarının mevcut ekonom"k durumlarının 
kar#ıla#tırılmalı olarak tartı#ılmasına "mkân 
sa$lamaktadır.

Bu ders"n "lk haftalarında, "kt"sad" ve s"yas" 
"deoloj" olarak merkant"l"zmden l"beral"zme 
geç"# "le neol"beral"zm kavramı tartı#ılmı#tır. 
Merkant"l"st ö$ret"n"n, l"beral"zme nasıl evr"ld"$" 
ve bu geç"#tek" ana d"nam"kler ele alınmı#tır. 
Bu ba$lamda merkant"l"zmden l"beral"zme geç"# 
“t"car" kap"tal"zmden sına" kap"tal"zm"ne geç"#” 
olarak özetlenm"#t"r. Merkant"l"zm"n servet"n 
kayna$ı olarak gördü$ü “altın ve gümü#” g"b" 
de$erl" madenlere daha fazla sah"p olma "ste$"n"n 
yer"n" artık l"beral"zm "le b"rl"kte “emek ve üret"m” 
almı#tır. L"beral"zm "le b"rl"kte özgür ve rasyonel 
"fade ed"len b"rey ve devlet"n ekonom"dek" yer" 
bu çerçevede tartı#ılmı#tır. Bu derste, l"beral"zm"n 
ya#andı$ı dönemden sonra “Keynesyen” pol"t"kalar 
b"r kenara bırakılarak, 1970’lerden sonra neol"beral 
pol"t"kaların uygulandı$ı "fade ed"lm"#; l"beral"zm 
"le neol"beral"zm arasındak" farklar tartı#maya 
açılmı#tır. 

En d"kkat çeken husus "se emek kavramına 

!SLAM ÜLKELER!N!N  
POL!T!K EKONOM!S!
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önem atfeden l"beral 
dü#üncen"n yer"n" sermayey" 
ön plana çıkaran neol"beral 
pol"t"kalara bırakmasıdır. 
Neol"beral pol"t"kalarla b"rl"kte 
sermayey" yönlend"ren 
uluslararası #"rketler ve f"nansal 
aktörler g"b" hegemon yapılar 
tartı#ılmı#tır. Bu dönü#ümle 
b"rl"kte artık tasarruf yer"n" 
tüket"me, özgür olan b"rey 
de sermayeye bıraktı$ı "fade 
ed"lm"#t"r. Özetle; ders"n "lk üç 
haftasında yapılan merkant"l"zm 
ve l"beral"zm tartı#malarında 
devlet"n ekonom"dek" yer", 
de$"#en toplum yapısı ve ahlak" 
de$erlere yer ver"lm"#t"r. 

Marks"zm ve Marks"st pol"t"k 
ekonom" anlayı#ı konusuna 
da de$"n"lm"#t"r. Marks"zm"n 
pol"t"k ekonom"de nasıl b"r 
zem"ne dayandı$ı ve Marks"st 
anlayı#ın 1960’lardan sonra 
ortaya çıkan “Ba$ımlılık Teor"s"” 
ve “Dünya S"stem" Yakla#ımı” 
g"b" kuramları tartı#ılmı#tır. Bu 
konulara g"rmeden önce genel 
hatlarıyla emek-de$er teor"s"ne 
yen" b"r soluk get"ren Marx’ın 
eme$e yükled"$" anlamla 
klas"klerden nasıl farklıla#tı$ına 
de$"n"lm"#t"r. Marx’ın yen"den 
ve kend" metoduyla ele aldı$ı 
emek, emek gücü, artı de$er, 
sermaye, yabancıla#ma, 
para ve meta g"b" kavramlar 
konu#ulmu#tur. Özell"kle Marx’ın 
sermayen"n sah"p oldu$u “artı 
de$er” kavramı tartı#maya 
açılmı#; sermaye sah"b"n"n ele 
geç"rd"$" “artı de$er”"n eme$"n 
sömürüsü oldu$u vurgusu 
üzer"nde durulmu#tur. Ayrıca 
Marx’ın teor"s"n" kurarken sah"p 
oldu$u tar"hsel maddec"l"k ve 
d"yalekt"k tar"h anlayı#ı da 
"rdelenm"#t"r. Mülk"yet, adalet, 
e#"tl"k, h"yerar#"k sınıf yapısı 
tartı#malarının "#lend"$" bu 

derste, Marx’ın savundu$u 
tezler, !slam ahlakı ve "kt"sadî 
anlayı#ı "le de$erlend"r"lm"#t"r. 
Her ne kadar "k" anlayı#ta 
benzer kavramları kullanmı# 
olsa da !slam’ın "kt"sad" 
anlayı#ının, l"beral ve Marks"st 
ekolün ontoloj"ler"nden farklı 
oldu$u "fade ed"lm"#t"r. Bu aynı 
kavramların, üç ekol altında 
olu#turdu$u anlam-de$er 
dünyası b"rb"r"nden oldukça 
farklı oldu$u vurgulanmı#tır. 

Marks"st anlayı#ın 
1960’lardan sonra gel"#en yen" 
yakla#ımları (Ba$ımlılık Ekolü 
ve Dünya S"stem" Yakla#ımı) 
temelde uluslararası alanda 
devletler"n ve sermayeler"n 
"ç"nde bulundu$u "l"#k"lere 
dayanmaktadır. Gel"#m"# ve 
azgel"#m"# ülke ayrımı yapılarak 
kurulan bu yakla#ımlar, 
gel"#m"# ülkeler"n azgel"#m"# 
ülkeler" sömürmes" üzer"nden 
açıklanmı#tır. Ba$ımlılık 
teor"s"nde merkez ülken"n çevre 

"le "l"#k"s"nde çok uluslu #"rketler 
ön planda "ken; Dünya S"stem" 
Yakla#ımı’nda devletler ön 
planda olup, merkez ülkeler"n 
çevre ülkeler"n kalkınmasını 
engelled"$" dü#ünces" 
yatmaktadır. N"hayet"nde derste 
varılan son nokta #udur; çevre 
ülke olarak anılan ülkeler"n 
ya#adı$ı yapısal sorunların 
sebeb" "ç ve dı# d"nam"klerd"r. 
Dı# d"nam"klerden kaynaklanan 
sorunların arkasında "se 
kap"tal"st dünya s"stem" 
bulunmaktadır.

Bu ders kapsamında “Karl 
Polany" ve Büyük Dönü#üm” 
konusu da "#lenm"#t"r. 
Neol"beral"zm kar#ıtlı$ının 
büyük b"r problem olarak 
görüldü$ü döneme denk gelen 
“Büyük Dönü#üm” k"tabının 
hak ett"$" de$er" göremed"$" 
bel"rt"lm"#t"r. Ancak Sovyet 
Rusya’nın çökü#ünden sonra 
p"yasayı serbest bırakan 
Rusya’da p"yasaların "y" 
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"#lememes" “Büyük Dönü#üm” 
k"tabının kıymet"n" ortaya 
çıkarmı#tır. Karl Polany"’n"n 
kavramlarının ve görü#ler"n"n 
"#lend"$" bu derste, özell"kle 
eme$"n, topra$ın ve paranın 
metala#tırılması üzer"nde 
durulmu#tur. “Gömülülük” ve 
“Ç"fte Hareket” kavramlarının 
konu#uldu$u derste, “toplum 
"ç"n p"yasa mı?” yoksa “p"yasa 
toplumu mu?” önermeler" 
"rdelenm"#t"r. Ekonom"k 
faal"yetler, l"beral"zm "le b"rl"kte 
toplumdan koparılmı# ve 
ekonom" toplumu yönlend"ren 
b"r role bürünmü#tür. 
Polany"’ye göre "se ekonom"k 
düzen, sosyal düzen"n sadece 
b"r fonks"yonudur. P"yasa 
ekonom"s" önces" ekonom", 
toplumun "ç"nde toplumsal 
"l"#k"lerde “gömülü”dür. 
Polany"’n"n "kt"sad" dü#ünces"n"n 
merkez"nde “sınıf” de$"l “"nsan” 
ve “toplum” vardır. 

Polany", serbest p"yasanın 
s"yas" b"r süreç olarak 
“metala#tırma” vaz"fes"n" 
ön plana koydu$u d"kkat 
çekmekted"r. Ekonom"k 
faal"yetler, p"yasa ekonom"s" 
"ç"nde araç olmaktan amaç 
olmaya do$ru evr"lm"#t"r. 
Polany", “"nsan ve do$a asla 
meta olamaz” demekted"r. 
Polany" p"yasa ele#t"r"s" 
yaparken "nsan, özgürlük ve 
barı# vurgusu yapmaktadır. 
Polany" !ng"ltere’dek" saha 
ara#tırmaları "le emek, toprak, 
paranın metala#masını 
"nceleyerek fa#"zm" ele#t"rm"# 
ve ç"fte hareket yasasını 
ortaya koyarak p"yasanın 
"ç"nde bulundu$u paradoksu 
açı$a çıkarmı#tır. Eme$"n 
p"yasanın "#lemes" "ç"n kend"n" 
metala#tırdı$ını ve do$asından 
koparıldı$ını "fade etmekle 

b"rl"kte toplum "ç"n eme$"n 
önem"ne de$"nmekted"r. Eme$"n 
metala#masının, yabancıla#ma 
ve yozla#mayı beraber"nde 
get"rd"$" üzer"nde durulmu#tur. 
Özetle, eme$"n metala#ması, 
"nsanın toplumsalla#masını 
engellemekte; kültüre ve "nanca 
kar#ı yabancıla#masına neden 
olmaktadır.

N"hayet"nde buraya kadar 
aktarılan "kt"sad" dü#üncen"n 
evr"m", “!slam Ahlak Ekonom"s"” 
açısından öneml"d"r. Kap"tal"st 
s"stem toplumu ve kurumları, 
sosyal ve ekonom"k ya#amı 
kend" çıkarları do$rultusunda 
ve varlı$ı kend"s" "ç"n "st"smar 
ederek “küresel denge”y" 
bozmu#tur. Oysa !slamî de$erler 
üzer"ne "n#a ed"len !slam ahlak 

ekonom"s", !slam "nancı ve 
ahlakı temel"ne oturmaktadır. 
Dünyayı “Tanrı merkezl"” 
okuyan, varlı$ı b"r bütün olarak 
gören, varlı$a “ad"l” davranmayı 
ahlak ed"nen !slam Ahlak 
Ekonom"s", “Tevh"d” temell" 
b"r anlayı#a sah"pt"r. Genelde 
"nsanlı$ın özelde toplumun tüm 
maddî ve manev" "ht"yaçlarını 
kar#ılamak ve refaha ula#mak 
gayes" ta#ımaktadır. D"n" ve 
ahlakî sorumluluklar barındıran 
ve sosyal sorumlulukları da 
beraber"nde get"ren !slam 
ahlak ekonom"s", “sorumlulu$u” 
ve “toplumsal genel "y"y"” 
ön plana çıkaran ekonom" 
anlayı#ıdır. Bu açıdan !slam 
ahlak ekonom"s", kavramsal 
temeller"n" gel"#t"rmeye yönel"k 
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aks"yomlara sah"pt"r. !slam 
ahlak ekonom"s"n"n temel 
"lkeler" üzer"nde durulan bu 
derste, aks"yomlar #u #ek"lde 
konu#ulmu#tur; 

!lk aks"yom “Tevh"d” "lkes"d"r 
ve bu "lken"n, !slam ahlak 
ekonom"s"n"n d"$er ekonom"k 
s"stemlerden ayıran ontoloj"k 
yanları bulunmaktadır. Tanrı’nın 
tekl"$", b"rl"$" üzer"ne; O’nun 
muradını aramak ve yaratı#ına 
#ah"t olmak esasına dayanan 
bu "lke; “Varlık”ı d"nam"k, b"r ve 
bütün olarak görmek gayret"ne 
dayanmaktadır. “Tevh"d” 
"lkes", Mehmet Asutay’ın 
çalı#malarından hareketle, ahlak 
s"stem"n"n d"key boyutunu 
göstermekted"r. !k"nc" aks"yom, 
“Denge ve Sosyall"k” "lkes"d"r. 
B"reysel ahlak ve toplumsal 
denge gözet"len bu "lkede 
b"reyler toplumda ve do$ada 
varlıkların denges"n" gözetmek 
zorundadır. Varlı$ı, var oldu$u 
hâl üzere tutma ve koruma 
gayret" ta#ımaktadır. Bu, denge 
ve adalet"n sa$lanması "ç"n 
#arttır. Üçüncü aks"yom, “Adalet 
ve !hsan”dır. B"reyler özgür b"r 
#ek"lde ve toplumsal ya#amda 
adalete, dengeye uygun b"r 
#ek"lde hareket etmel"d"r. 
B"reyler"n hür "rades" toplumsal 
dengey" gözetmel"d"r. Dördüncü 
aks"yom, “Sorumluluk”tur. 
Sorumluluk, gönüllülük esası 
üzer"ne dü#ünülmel"d"r. 
Sorumluluk, hür "nsanların 
alab"lece$" b"r unsurdur. K"#", 
hürr"yet"n" de ancak “Tevh"d” 
"lkes" "çer"s"nde kavrayab"l"r. 
K"#" hürr"yet"n" ancak Mutlak 
Hür’e (Vâh"d’e) tesl"m ett"$"nde 
hürr"yet"n" tam anlamıyla 
kazanmı# olur.  Sorumlulu$u da 
böylel"kle ed"nm"# olur. Be#"nc" 
aks"yom, “Rubub"ye”d"r. Rızkın, 
varlı$ın düzenl"l"$"n"n, evren"n 

temel yasasının "lah" oldu$u 
üzer"ned"r. !nsanın, âlem"n, 
varlı$ın Rabb"n"n, terb"ye 
ed"c"s"n"n, koruyucusunun Allah 
oldu$unu b"lmek demekt"r. 
Altıncı aks"yom, “Tezk"ye”d"r. 
Arınma ve uyum "le gel"#"m 
göstermey" esas alır. B"reyler 
tezk"ye "le arınır ve toplumla, 
do$ayla uyum "ç"nde gel"#me 
göster"r. Yed"nc" aks"yom, 
“!nsanın Allah’ın yeryüzündek" 
hal"fes" olması ve ah"rette hesap 
verme sorumlulu$unu duyması” 
"lkes"d"r. Bu "lke, toplumsal 
güven ve dayanı#mayı olu#turur. 
Bu "lke "le sosyal sermaye 
#ek"llen"r. Sek"z"nc" aks"yom, 
“%er"atın Amacı”dır. Gazal"’n"n 
tanımı "le #er"atın yükümlülü$ü 
altında tüm "nsanlı$ın refahını 
sa$lamak esası vardır. 

Bu aks"yomlar, b"rb"r"n" 
destekleyen, b"rb"r"ne ba$lı 
ve bütünlüklü b"r anlayı#ın 
açılımıdır. !slam ahlak 
ekonom"s", b"reyler"n günlük 
ya#amlarının ve davranı#larının 

temel kayna$ını "n#a edecek 
bu "lkeler" önemsed"$" 
bel"rt"lm"#t"r. !nsan refahı 
ve dolayısıyla toplumsal 
kalkınmayı sa$layacak olan 
#ey, do$aya ve topluma yan" 
varlı$a ad"l olmakla ona uyumlu 
davranmakla mümkündür. 
!slam, b"ze bunun "mkanını 
ö$retmekted"r. !slam, b"r 
ekonom"k s"stemden z"yade 
çerçeves" bell" alan ç"zmekted"r. 
Bu alanda ahlaklı ya#amın 
"mkanlarını m"sallerle (Kuran ve 
sünnet) göstermekted"r. !nsan 
da bu çerçeve ve "mkânlar 
"ç"nde ahlak ed"nmekted"r. 

Genel olarak, bu derste, 
!slam ekonom"s"n" ve !slam 
ülkeler"n"n ekonom"k durumunu 
tartı#mak "ç"n fıkh" tartı#maların 
ötes"ne g"d"lerek Ortodoks ve 
Heterodoks tartı#maları "çeren 
gen"# b"r okuma yapılmaktadır. 
Böylece güncel ekonom" 
tartı#malarının !slam ekonom"s" 
açısından de$erlend"r"lmes"ne 
"mkân tanınmaktadır. Q
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!slam" !l"mler, !slam !kt"sat alanında çalı#ma 
yapmak "steyenler"n b"lmes" elzem olan derslerden 
b"r"d"r.  !lah"yat köken" olmayan ö$renc"lere alana 
da"r temel olu#turması açısından Abdullah KULUÇ 
hocamız tarafından ver"lmekted"r. Böylel"kle 
"kt"sat b"lg"s" olan ö$renc"ler"n !slam" "l"mler 
ders"n" de alarak d"s"pl"nler arası b"r perspekt"f 
kazanmaları amaçlanmaktadır.  Ders"n "#len"# usulü 
bu perspekt"f"n kazanılması "ç"n konu ba$lamında 
ana akım "kt"sadın uygulanı#ı "le !slam "kt"sadı 
arasındak" farklılıklarına da de$"n"lerek konunun 
anla#ılması sa$lanmaktadır. !slam "kt"sadı, Allah’ın 
(c.c) em"r ve yasaklarının ekonom"k yapı "çer"s"nde 
uygulanmasıdır. Bundan dolayı kend"ne has kuralları 
ve de ö$ret"ler" vardır. Ekonom"de uygulanacak 
olan kuralların temel "lkes" yapılan ak"tlerde b"r 
bel"rs"zl"k olmaması ve sadece b"r tarafın menfaat" 
"le sonuçlanmamalıdır. Bu "lkeler ı#ı$ında kurulan 
ak"tlerde fa"z yer almamaktadır. Fa"z borçlu olan 
k"#"n"n “paranın fırsat mal"yet"” sebep göster"lerek 
borçlunun fazladan para ödemes" ve borç veren"n 
de emek sarf etmeden kazanç elde etmes"d"r. 
N"tek"m yukarıdak" "lkeler do$rultusunda fa"z 
b"r tarafın kazancı olarak #ek"llen"r. Toplumdak" 
bell" ba#lı kes"mler"n sürekl" fa"zl" borç vermes" 
sonucu da borç veren "le alan kes"m"n gün geçt"kçe 
aralarındak" sınır kesk"nle#mekte ve sonrasında da 
toplumdak" kes"mler"n genel refahında uçurumlar 
olu#turmaktadır. !slam "kt"sadı her "nsanın bu 

dünyada ekonom"k olarak bell" b"r refahının 
gözet"lmes" "ç"n paranın bell" b"r yerde toplanması 
yer"ne da$ıtımına öncel"k verm"#t"r.  Bu amaçla 
!slam "kt"sadındak" ak"tlerden b"r" “müdârabe”d"r. 
Emek-sermaye ortaklı$ı olarak b"l"nen bu ak"t, her 
"k" taraf da sorumluluk almaktadır. Zarar durumu 
oldu$u vak"t tara&arın ortaklık "ç"n koydu$unu 
kaybetmekted"r. Böylel"kle ak"t sadece b"r tarafın 
kazancı/zararı üstlenmemes"n" sa$lamaktadır. 
Bu ortaklıkların tarımda olması “müzaraa” olarak 
adlandırılmaktadır. D"$er türlü sadece borç ver"lmes" 
söz konusu "se “ karz” geçerl" olmaktadır. Böyle b"r 
ak"tte borcun m"ktarında de$"#"kl"k olmamaktadır. 
N"tek"m borçlu borcun "fasını yapamıyorsa da 
borç veren"n bu durumu sadaka olarak dü#ünmes" 
tavs"ye ed"l"r. Kar#ılıklı güven esaslı kurulan bu 
ak"tler"n b"r"s" de murabahadır. Murabaha bugünkü 
kullanımından z"yade l"teratürde “klas"k murabaha” 
olarak tanımlanan ak"tte satıcının ürünün 
mal"yet"n" ve üzer"ne ekled"$" kârı söylemes" "le 
#ek"llenmekted"r. 

Sonuç olarak !slam "kt"sadı beslenm"# oldu$u 
kaynaklar "le b"rl"kte ortaya koydu$u dü#ünce, 
s"stem"n devamlılı$ı "ç"n de$"l b"zat"h" "nsanlar "ç"n 
gerekl" olan pol"t"kaları "cra etmekted"r. Bu yüzden 
de gerek ekonom"k gerekse d"$er d"s"pl"nler arası 
perspekt"fte "nsanlar arası "l"#k"ler" zedeleyecek olan 
her türlü eylem"n de Allah’ın rızasından uzak olaca$ı 
b"ld"r"lmekted"r. Q 

!SLAM! !L!MLERE G!R!#
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Maruf Vakfı ekonom"de daha ad"l ve 
hakkan"yetl" b"r alternat"f"n mümkün oldu$unu 
somut temellend"rmelerle ortaya koymak adına 
çalı#malarını sürdürüyor.  Kayna$ını Kur’an ve 
Sünnetten alan Da$ılım Ekonom"s"n"n aks"ne 
Temerküz (Konvans"yonel) Ekonom"s"n"n, 
ekonom"k gücü bell" merkezlerde toplamasının 
as"metr"k da$ılım ve tüket"m"n sebeb" olması 
yanında b"reyler"n ekonom"k ve pol"t"k 
katılımlarını c"dd" ölçüde pas"f"ze ett"$"n" 
gözlemlemektey"z. N"tek"m orantısız güç da$ılım 
sebeb"yle toplumun büyük kes"m"n" küçük 
zümreler yönlend"rmekted"r. B"reyler "se bu 
durum sebeb"yle merkezler kar#ısında varlık 
alanı bulamayaca$ı end"#es" ta#ımaktadır. Üstel"k 
sermaye merkezl" anlayı#ın kârın maks"m"ze 
ed"lmes"n" yegâne hedef sayarak gel"#t"rd"$" 
yöntemler toplumu kırılgan ve kutupla#mı# b"r 
hale get"rmekle aslında gen"# projeks"yonda 
ekonom"k tehl"kelere ve toplumsal çatı#malara 
sebep olmaktadır.

Maruf Vakfı nezd"nde yüksek l"sans ve 
doktora ö$renc"ler" "le yapılan Kur’an, 
Sünnet ve Ekonom" dersler"nde yukarıda 
b"r kısmı "zah ed"len dezavantajları 
ha"z ekonom"k s"steme da"r "nsanların 
z"hn"ne yerle#en vazgeç"lemezl"k ve 
mutlaklık "llüzyonuna b"r "t"raz get"r"lmekted"r. 
Z"ra konvans"yonel s"stem"n sınırlandırılmadı$ı 
takd"rde yıkıcı olab"lecek "nsan güdüler" etrafında 
kurumsalla#mı# ve ‘’normalle#m"#’’ 
olmasına kar#ın aslında gerek 
normları gerek "#ley"#" 
bakımından "nsan 
do$asına c"dd" 
zararlar veren 

anormal b"r s"stem oldu$u gözlemleneb"l"r 
hale gelm"#t"r. Bu anlamda kap"tal"st anlayı#a 
b"lhassa sosyal"st dü#ünürler öneml" ve büyük 
ölçüde haklı ele#t"r"ler get"rm"#t"r. Ancak 
onlar da aslında sermaye yer"ne salt eme$" 
yerle#t"rmeler" ve prat"kler"nde devlet"n tüm güç 
merkezler"n" tek el"nde toplaması sonucu farklı 
denges"zl"klere ve uçurumlara sebep olması 
sebeb"yle haklı ele#t"r"ler"ne ra$men her yönüyle 
makbul b"r s"stem ortaya koyamamı#tır. Z"ra 
e#"tl"k mutlak manada adalet" ve hakkan"yet" 
"fade etmemekted"r. Bu anlamda da$ılım 
ekonom"s"n"n ele#t"r"s" sermayeye de$"l sermayey" 
merkeze alarak salt sermaye odaklı gel"#t"r"len 
dü#ünceyed"r.

Temerküz ekonom"s" savunucuları b"zzat 
kend"ler" de ortaya çıkan problemlere kar#ı 
b"rtakım ele#t"r"ler get"rmek suret"yle b"r nev" 
yen" yamalar ekleyerek s"stem"n devamlılı$ını 
sa$lamayı hede&emekted"r. Örne$"n müdahalen"n 
h"ç olmaması gereken kend" kend"n" regüle 
eden p"yasa anlayı#ı rekabet" koruma zaruret" 

gerekçes"yle ele#t"r"lerek dönü#türülmü#tür. Bu 
örnek temerküz ekonom"s"n"n bell" deney"mler 
sonrası zaman zaman Kur’an ve sünnete 
dayalı ekonom"ye yakla#tı$ını göstermekted"r. 
N"tek"m yaratıcı "nsanların merhaleler 
kaydederek sancılı gözlem süreçler" sonunda 

farkedece$" pek çok hususu rahmet"n"n b"r 
tecell"s" olarak önces"nden "nsana b"ld"rm"#t"r.

Da$ılım ekonom"s"n"n 
temellend"rmeler"n"n 

sadece "nananlar 
"ç"n 

KUR’AN - SÜNNET VE EKONOM! 

Av. ERTU#RUL KEÇEC! 
ASR!AD G. Sekreter Yrd.
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de$"l "nanmayanlar "ç"n dah" kapsayıcı 
yapıda olması gerekmekted"r. Z"ra onun 
temeller" Alemler"n Rabb" olan Allah ve 
kıyamete kadar gelecek tüm toplumlara 
peygamber olarak gönder"len elç"s" 
oldu$una göre buradan kaynaklı b"r 
ekonom"k anlayı#ın global kapsayıcılı$a 
sah"p olması gerekmekted"r. Ancak 
prat"k uygulamaları "le görünür olsa 
da bu anlayı#ın teor"le#t"r"lmes" ve 
s"stemat"ze ed"lmes" sürec" oldukça 
geç ba#lamı# olup hala öneml" 
ölçüde çalı#ma gerekt"rmekted"r. 
Kur’an, Sünnet ve Ekonom" 
dersler"nde bu ba$lamda 
kapsayıcı h"potezler"n 
ortaya çıkarılması maksadıyla 
çalı#ılmaktadır. Toplumda 
da$ılımın dengelenmes" üzer"ne 
kurulu ekonom"k anlayı#ın 
olu#turaca$ı güven ve katılımcılık 
öner"len s"stem"n en müh"m 
faylarındandır. Fayda-mal"yet anal"z"ne 
ah"ret"n dah"l ed"lmes"n"n çevreye ve 
topluma gözler"n" yumarak benc"l b"r 
#ek"lde salt kâr pe#"nde ko#turmanın 
önünde engel te#k"l ett"$" açıktır. Bunun 
yanında sermaye ve gücün da$ılımıyla 
g"r"#"mc"l"$"n artması ve tüket"m 
"mkanlarının toplumda yaygınla#ması 
"le erdeml" davranı#lar "le elde ed"lecek 
somut kârın anal"z ed"lmes" sonucu 
ortaya çıkan tablo gerek b"reyler 
bazında gerek toplumsal bazda 
oldukça "ç açıcı ekonom"k sonuçlar 
barındırmaktadır. Bu kapsamda 
Maruf Vakfı; tevh"t, adalet, b"reysel 
özgürlük, farz, rubûb"yet, tezk"ye, 
"hsan ve mekas"dü’l #er"a aks"yomları 
etrafında #ek"llenen (Asutay, 2014: 
14-17) alternat"f b"r ekonom"k anlayı#ın 
ortaya konulması, uygulanması ve 
sürdürüleb"l"rl"$"n"n sa$lanması "ç"n 
çalı#malarını sürdürmekted"r.  Q
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Dr. Hakan Kalkavan tarafından yürütülen Ahlak 
ve Ekonom" ders", doktora ö$renc"ler"ne yönel"k 
olarak ver"lmekted"r. 2020-2021 e$"t"m dönem"nde 
"#lenen Ahlak ve Ekonom" ders"n"n devamı 
n"tel"$"nded"r. Ahlakın ne oldu$u/olması gerekt"$" 
g"b" temel sorgulamalar ve okumalar zem"n"nde 
"n#a ed"len ders"n "k"nc" kısmında ahlakın "kt"sat "le 
bütünle#t"$" met"nler ve tartı#malar ele alınmaktadır.  

Bu do$rultuda sırasıyla "kt"sad" antropoloj", 
de$"# toku# b"ç"mler", paranın "lk #ek"ller" ve "lk 
s"kkeler g"b" konular ele alınmı#tır. !#lenen dersler" 
sırasıyla kısaca gözden geç"r"rsek; geç"m sanatının 
#ek"ller" üzer"nden yapılan çözümlemelerle "kt"sadın 
antropoloj" "le olan "l"#k"ler" anla#ılmaya çalı#ılmı#tır. 
De$"# toku#un "lk örnekler"n"n hed"yele#meler 
olarak ortaya çıkması, az nüfuslu "lkel toplulukların 
b"rb"rler" "le tanı#ması ve t"car" "l"#k"ler"n ba#langıcı 
olarak ele alınab"l"r. Paranın pres ed"lm"# çay, 
kakao taneler", darı, den"z kabukları g"b" çok farklı 
#ek"llerde oldu$unu okudu$umuz met"nlerde "se 

henüz en kullanı#lı hale bürünmeyen b"r metanın 
do$u#unun süreçler"n" tartı#mı# bulunmaktayız. 
Gel"#en "l"#k"ler ve ortak b"r b"r"m bulma arayı#ı 
paraya duyulan "ht"yacı b"zlere gösterm"#t"r. Olu#an 
bu ortak b"r"mle t"caret gel"#m"#t"r.

‘Ahlak’ okumalarının üzer"ne "n#a ed"lme 
arzusu güdülen tar"hsel süreç, #u a#amada "#lenen 
konu açısından yer"n" !lm-" Tedb"r-" Menz"l ve 
O"konom"a olarak klas"k met"nlerde kend"s"ne 
yer ed"nen ‘ev yönetme sanatı’na bırakmı#tır. Bu 
kavramla b"rl"kte ahlak ve "kt"sadın bahsett"$"m"z 
bütünle#m"# dünyasına g"r"# yapılmı#tır. Ders"n 
tamamından hede&end"$" anla#ılan da seküler 
ayrımlar bombardımanına tutulmu# olan 
z"h"nler"m"z"n meselelere daha bütüncül bakmasını 
sa$lamaktır. Bu m"nvalde söyleneb"l"r k" ahlak "lm", 
"kt"sad" dünyamızın tüm veçheler"ne nüfuz etme 
kab"l"yet"nde olmalıdır. !lm" çalı#malarımız da bu 
bakı# açısı do$rultusunda olu#malıdır. Q

EKONOM! VE AHLAK 
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!stanbul Meden"yet Ün"vers"tes" !kt"sat Yüksek L"sans Programı

           Maruf Vakfı !EE Yüksek L"sans Programı

Modern ekonom"k yapının 
ve kap"tal"zm"n, m"ladı sanay" 
devr"m" oldu$u söyleneb"l"r. 
Sanay" devr"m" "le b"rl"kte yerel 
ölçektek" üret"m küresel ölçekte 
b"r üret"m boyutuna ula#mı#tır. 
Bunun sonucunda "kt"sadın 
temel varsayımlarından “her 
arz kend" taleb"n" olu#turur” 
dü#ünces" meydana gelm"# ve 
k"tlesel üret"m"n kar#ılı$ı olarak 
k"tlesel tüket"m ba#lamı#tır. Bu 
tüket"m taleb"n"n kend"s" yen" b"r 
toplum türünü olu#turmu#tur. 
Tüket"m toplumu1 olarak 
tanımlanan bu yen" toplum türü, 
b"reylere tüket"m alı#kanlı$ı 

kazandırarak k"tlesel tüket"m 
kültürü olu#turmu#tur.

Tüket"m toplumun ana 
karakter"st"k özell"$" “ben”"n 
merkezde yer almasıdır. 
N"tek"m "nsanlı$ın “ben” ke#f" 
modern zaman d"l"mler"ne denk 
gelmekted"r. “Ben” ke#f" "le 
b"reyler"n cemaat ya da topluluk 
"çer"s"ndek" b"r parçaya tekabül 
ett"$" #ekl"ndek" dü#ünceden 
b"reyler"n b"r araya gelerek 
b"r toplumu olu#turdu$u 
(un"vers"tas vs. soc"etas) 
dü#ünces"ne geç"lm"#t"r.
Bu dü#ünce farklılı$ı sadece 
toplum-b"rey arasındak" "l"#k"n"n 
de$"#mes"n" sa$lamamı# aynı 
zamanda b"rey"n muhtevası 
hakkındak" tartı#malara da 
zem"n hazırlamı#tır. Tartı#maların 
merkez"nde yer alan ps"kanal"z 
çerçeves"nde b"rey"n özünü 
olu#turan etmenlere da"r algı "k" 
a#amalı olarak gerçekle#m"#t"r. 

Bu a#amaların "lk" S"gmund 
Freud’un önderl"$"nde 
1930-1950 yıllar arasındak" 
popüler olan Freudyan görü#ü 
kapsamaktadır. !k"nc" a#ama 
"se 1950lerde ba#lamı# ve 
günümüzde hala c"dd" b"r 
nüfuza sah"p olan W"lhelm 
Re"ch’"n önderl"$"ndek" ant"-
Freudçu topluluktur. “Ben” 
"nsanın özü oranınca önce kötü 
olarak algılanmı# ve "nsanların 
bunu baskılaması gerekt"$" 
dü#ünülmü#tür. Freud "nsanın 
b"l"nçdı#ındak"2  dürtüler" "le 
hareket ett"$"n" bu yüzden de 
bu dürtüler"n toplum açısından 
ne denl" tehl"kel" 
oldu$unu 

SOSYO-PS!KOLOJ!DEN
TÜKET!M TOPLUMUNA

1 Roach, Goodw"n & Nelson, Consumpt"on and Consumer Soc"ety, 2019 Global Development and Env"ronment 
Inst"tute, Tufts Un"vers"ty
2 B"l"nçdı#ı kavramı kullanılması terc"h ed"lm"#t"r.
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söylem"#t"r. I. Dünya Sava#ı ve ardından Naz"ler"n 
ortaya çıkması Freud’un dü#ünces"ne kanıt n"tel"$" 
ta#ıyan olaylar olarak z"kred"lm"#t"r. 1950’lerden 
sonra bu durum tam ters"ne dönmü# ve “ben”" 
olu#turan "rrasyonel arzu ve duyguların aslında 
özü "t"bar"yle "y" oldu$u vurgulanmı#tır. Net"ce 
"t"bar"yle “ben”"n toplum "ç"n özgürce var olması 
gerekt"$" dü#ünülmü#tür. Bu dönemde yaygınlık 
kazan toplu terap"ler "le b"rey"n "ç"ndek" her 
#ey" açıkça d"le get"rmes" amaçlanmı#tır. Her "k" 
dü#üncede de b"reyler"n b"l"nçdı#ılarının dı#arıdan 
etk" "le yönlend"r"leb"lece$"n" varsaymaktadır. Bu 
dü#ünceler ı#ı$ında ortak olan durum da b"reyler"n 
b"l"nçdı#ının man"püle ed"leb"l"yor olmasıdır. 

1930’lu yıllardan "t"baren b"reyler"n 
b"l"nçler" man"püle ed"lmeye ba#lanmı# ve bu 
man"pülasyonlar ekonom"k s"stemde de yer almaya 
ba#lamı#tır. Öyle k" sermaye sah"pler" satılmayan 
b"r ürünün satı#ının artması "ç"n ps"kanal"stlere 
ba#vuruyorlardı. !lk man"pülasyon hareket" 
kaynaklara  göre Edwars Barneys tütün satı#larını 
artırmak "ç"n kullandı$ı propaganda yolu "le ABD’de 
tabu olan kadının s"gara "çmes" artık b"r tabu 
olmaktan çıkmı# ve bu propaganda "le kadınların 
s"gara tüket"m" artmı#tır. Bundan sonrak" süreçte 
b"l"nçdı#ında kalmı# olan g"zl" arzu ve duyguların 
man"püle ed"lmes" s"yas" ve t"car" b"r yöntem 
olarak gelm"#t"r. 1950l" yıllarda Re"ch önderl"$"nde 
ps"kanal"stler, "nsanın ya da b"l"nçdı#ının "y" 
oldu$unu; bu yüzden baskılamak yer"ne açı$a 
çıkarılması gerekt"$"n" savunmu#lardır. Beklenen"n 
aks"ne bu b"r özgürlük get"rmek yer"ne daha da 

man"pülasyona 
açık b"reyler"n 
yet"#mes"ne 

sebep olmu#tur. B"reyler, yen" b"r sosyo-ps"koloj"k 
perspekt"f kazanarak artık bulundu$u sınıfın 
de$"l sadece kend" ya#am standartlarının veya 
kend" arzusunun yer"ne get"r"lmes"n" "stemeye 
ba#lamı#tır. Bunun sonucunda ortaya çıkan toplum 
mefhumu "se ps"kanal"stler"n yönlend"rmes"yle, 
b"reyler"n kend"ler"ne b"rer k"ml"k kazandırdı$ını 
dü#ündürdü$ü d"$er b"r "fade "le kend"ler"n" 
tamamlayacak ürünler"n satı#ının artırılmasını talep 
eden b"r topluma dönü#mü#tür. Bu nedenle yapılan 
reklamlar daha do$rusu man"pülasyon aracı olan 
k"tlesel araçlar da b"l"nçdı#ına mesaj göndererek 
tüket"me yönlend"rmekted"r. Olu#turulan tüket"m 
"stenc", b"reyler"n pol"t"k konulardak" bakı#ını da 
etk"lem"#t"r. Böylel"kle b"reyler bulundukları yer"n 
pol"t"k anlayı#ını da de$"#t"rmeye ba#lamı# ve 
b"reyler"n kend"ler"n" olu#turacak ürünler"n" aldı$ı 
sürece b"l"nçdı#ındak" "rrasyonel duygunun harekete 
geçmed"$" ve b"reyler"n mutlu oldu$u dü#ünces" 
pol"t"kacılar arasında da kabul görmü#tür. Bu olaylar 
s"ls"les" b"ze göstermekted"r k" modern demokras" 
kap"tal"zm üzer"nden "n#a ed"lmekted"r.

Tar"h" serüvenden de görüldü$ü üzere 
toplumların sosyo-ps"koloj"k yapısı zamanla 
maddec"/materyal"st b"r bakı# açısına "nd"rgenmekte 
ve bu durumun "nsanların mutlulu$u "ç"n 
yeterl" oldu$u algısı hâk"m olmu#tur. B"reyler" 
özgürle#t"rme adı "le yola çıkılan bu süreçte zaman 
"ç"nde “ben” "n b"rey" "st"lası "le b"rey"n çok boyutsal 
yapısı (ruhu, aklı/z"hn", beden") tek b"r perspekt"ften 
"ncelenmeye ba#landı$ı görülmekted"r. Bugün "se 
b"reyler" tekrardan “ant"-"temsel” k"ml"k "n#âsına 
döndürmen"n yollarını aramamız gerekmekted"r. Q

Kaynakça
• Kenan Sev"ç- Freudyen Ps"koloj"de B"l"nçaltı ve B"l"nçdı#ı 
Kavramları Arasındak" Benzerl"kler ve Farklılıklar
• K"l"tbah"r, Sayı 15, s. 125-158
• The Century of The Self (Ben Devr") Belgesel" 
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!nsan felsefes", tar"hsel süreç boyunca "nsanı 
anal"z etmek ve anlamak üzer"ne b"na ed"len 
çalı#malardan olu#arak gelm"#t"r. (Canatan, 
2018) Çe#"tl" bedensel ve bölgesel farklılıklara 
ra$men "nsan tanımında her zaman b"r öz arayı#ı 
bulunmaktadır. Ancak son dönemlerde teknoloj"k 
gel"#"m ve b"l"#sel evr"m "le karakter a#ınmasına 
u$rayan "nsan, öz arayı#ını unutup; süreç 
"lerled"kçe varlı$ını sorgu çember"nde bulmu#tur. 
B"rey"n ya#adı$ı k"ml"k bunalımı küreselle#me ve 
b"reyselle#men"n ortakla#a olu#turdu$u ger"l"m 
hattının ürünü olarak dı#a vurmakta; bunalımın 
do$urdu$u varlık karga#ası, bedensel ve b"l"#sel 
zaf"yet "nancı, kend"n" d"n" ya#am, c"nsel yönel"m, 
ya#am tarzı vb. konularda da müdahaleye açık 
hale get"rmekted"r. (Bauman, 2018) Müdahale 
faal"yetler"nde "se, b"rçok nanoteknolog, genet"k 
mühend"s" ve s"n"rb"l"mc" devreye g"r"p, "nsan 
b"yoloj"k beden"n" metala#tırarak üzer"nde 
çalı#malar yapmaktadır. Burada özell"kle bel"rtmek 
gerek"r k" nanoteknoloj" b"l"m" kr"t"k öneme ve 

tehl"keye sah"pt"r. Çünkü nanoteknoloj", atomların 
d"z"l"m"n" de$"#t"rerek madde yapısında gen"# 
ölçekte b"r hak"m"yet çabasını hede&emekted"r. 
(Bostrom, 2003)  Bahsed"len çalı#maların h"zmet 
ett"$" hedefte, mevcut "nsan "le post-"nsan arasında 
b"r geç"# sürec" olan Transhüman"zm akımı yer 
almaktadır. Transhüman"zm, yaratılı# "t"barıyla "nsan 
fıtratının sab"t ve de$"#t"r"lemez oldu$u f"kr"ne 
kar#ın gel"#en b"r dü#ünce b"ç"m"d"r. Sınırsızlık 
temellend"rmes" "le "nsan do$asının yapay zekâ, 
nanoteknoloj", gen terap"s" vb. teknoloj"k ve 
b"yoloj"k çalı#malarla de$"#t"r"leb"lece$" ve yükleme 
yapılab"lece$" "dd"asını ta#ımaktadır. Bu çalı#malarla 
süper zekâ, süper uzun ömür ve süper mutluluk 
dünyası yüklemeler"yle donatılmı# b"r trans-"nsan 
olu#turma gayes" gerçekle#t"r"lmek "stenmekted"r. 
(Bostrom, 2005) Transhüman"st dü#üncen"n sorgu 
mekan"zması, k"#"ler"n d"n" "nanç ve geleneksel 
ya#ama olan ba$lılıkları noktasındadır.

Mevcut dünya düzen"nde anlam "le gerçekl"k 
"l"#k"s" zedelenen "nsan, z"h"nsel durumunda da 

K!ML!K BUNALIMINDAK! !NSANA 
TRANSHÜMAN!ST MÜDAHALE

ESMA NUR ATASOY
!ZÜ Uluslararası F"nans ve Katılım Bankacılı$ı Yüksek L"sans Programı

Maruf Vakfı !EE Yüksek L"sans Programı
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yıpranmı#lık "çer"s"nded"r. Dünyada 
"nsan varlı$ını anlamlı ve öneml" kılan 
hususlardan "k"s", beden ve karakter 
farklılıklarıdır. Beden ve karakter"n 
b"r araya gelmes"yle #ahs"yet kavramı 
olu#maktadır. %ahs"yet; k"#"n"n genet"k 
faktörler" ve bulundu$u çevren"n 
etk"le#"m" "le olu#an davranı#ların 
uyumlu b"r b"rl"ktel"k hal"d"r. !y" ve 
kötü olarak sını&andırılan özell"kler"n 
bütünü #ahs"yette toplanmaktadır. 
%ahs"yet"n üzer"nde #ek"llend"$" 
yaratılı# sırrı olan fıtrat "se; ‘’fatr’’ 
kökünden türem"# olup, “yarmak, 
"k"ye ayırmak; yaratmak, "cat etmek” 
anlamlarına gelmekted"r. Yaratılı# 
gere$" "nsanlarda fıtrat farklılıkları 
söz konusudur. !slam Hukuku, 
bazı zorunlu maslahatlar "le "nsan 
fıtratı ve #ahs"yet"n" koruma altında 
tutmaktadır. Bu hususlar, d"n, nes"l, can, mal ve akıl 
durumunun korunmasından olu#maktadır (Hökelekl", 
1996)  lak"n Transhüman"zm akımının "nsan fıtratı 
hakkındak" ana dü#ünces"; yoklu$u ve sürdürüleb"l"r 
b"r yapı olmadı$ı yönünded"r. !nsanın varolu# 
durumunun yaratılı# temel"nde sınırlandırıldı$ını, 
gel"#t"r"lmes" yönünde "se toplumdak" d"n" ve 
ahlak" normların engel te#k"l ett"$" savunmasını 
yapmaktadır. Transhüman"zm de k"#"sel k"ml"k, 
karakter a#ımının olumlu yönde olmasıyla göz ardı 
ed"lerek, korunması gereken b"r unsur olmaktan 
çıkmaktadır. Beden veya karakterden vazgeç"#, 
yen" de$erler kar#ılı$ında mümkün görünerek k"#"y" 
tatm"n etmel" dü#ünces"nded"r. Transhüman"stler, 
b"l"#sel ve f"z"ksel gel"#"m arttıkça, trans-"nsan 
olma gayret" de alternat"f olarak kalmayıp 
gönüllü b"r terc"h olma yolunda "lerlemel"d"r tez"n" 
savunmaktadır. Aynı zamanda Transhüman"zm, 
"nsanın duygusal durumları hakkında yeters"z b"r 
sev"yede oldu$unu, mevcut "nsan durumundan daha 
fazla de$erler bütünü oldu$unu d"le get"rmekle 
beraber, dönemsel ya#anan ruhsal denges"zl"$"n 
de yaratılı#tan geld"$"n" söylemekted"r. (Bostrom, 
2020)

Transhüman"zm akımının savunması, b"yoloj"k, 
ps"koloj"k, et"k vb. alanlarda b"rçok sorunsalı da 
beraber"nde get"rmekted"r. Bunlardan bazılarını #u 
#ek"lde sıralamak mümkündür;
• B"yoloj"k ve de$ersel sınırları a#ılan varlık, "nsan 

kavramı/beden" olmaktan çıkacak mı?

• Trans-"nsan "ç"n öz k"ml"k tanımının ölçüsü neye ve 
k"me göre düzenlenecekt"r?

• Ya#am-mutluluk-zekâ üçlemes"nde tasarlanan 
kapas"te ned"r?

• !nsan gel"#t"rme çalı#malarının artması et"k sınırları 
"hlâl eder m" ve ne ölçüded"r?

• Sosyal e#"ts"zl"k der"nl"k kazanarak anar#" 
olu#turmaz mı ya da çözüm öner"s" mevcut 
mudur?

• Gen terap"s" "le de$"#t"r"len b"r nes"l nasıl gel"#"m 
göster"r?
%ekl"nde daha b"rçok soruyu sıralamak 

mümkündür. Kısacası Transhüman"zm akımının 
"nsana bakı# açısı probleml", ölçüsüz ve meta 
temel"nded"r. Ancak özell"kle bel"rtmek gerek"r 
k", son yıllarda transhüman"zm"n dü#ünsel b"r 
durumdan çıkmasının sebeb", yapay zekâ destekl" 
teknoloj"k devr"m"n ya#anmasıdır. Transhüman"stler, 
"nsan dü#ünce ve davranı#larını teknoloj"k de$er 
ölçüsünde d"kkate almaktadır. Kend" hayatını 
yaratab"ld"$" ve planlayab"ld"$" ölçüde gel"#"m"n" 
kabul etmekted"r. Özerkl"k olgusu, görüldü$ü üzere 
transhüman"stler"n temel mot"vasyonlarından b"r"d"r. 
Bu yüzden yapılan "nsan gel"#t"rme çalı#malarında 
b"yoloj"k ve de$ersel yaratılı# sınırı, öz k"ml"k 
önem", "nsan "le trans-"nsan arasındak" farktan 
ötürü yükselen anar#"yle beraber sosyal e#"ts"zl"k 
olu#turma "ht"mal", ekoloj"k çe#"tl"l"$e zarar verme, 
"nsan "l"#k"ler" g"b" unsurlar göz ardı ed"lmekted"r. 
Trans-"nsan olma yolundak" mal" yükümlülük 

| 44 | MARUF BÜLTEN2022  



hakkında da net b"r açıklama söz 
konusu de$"ld"r. Transhüman"st 
gündem, uluslararası medya 
ve akadem"de oldukça yo$un 
b"r #ek"lde devam etmekted"r. 
!nsan genet"$"n" hedef almak, 
b"rçok et"k ve ya#amsal problem" 
de beraber"nde get"recekt"r. 
Bu tartı#malar arasında b"z" asıl 
"lg"lend"ren kısım, Müslümanların 
konumu ve korunması olacaktır. 
Transhüman"st kavram ve gel"#meler, 
yakın gelecekte özell"kle !slam 
d"n"n"n çözümlemes" gereken öneml" 
meseleler arasında yer alacaktır. 

Pearce, transhüman"st gel"#"m 
de engel olarak gördü$ü ve kabul 
etmed"$" durumları d"n" ba$lılık, 
batıl "nançlar ve ho#görüsüzlük 
olarak sını&andırmaktadır. (Pearce, 2020) 
Bu açıklamadan hareketle d"ndar ve geleneksel 
ya#am tarzına ba$lı olan "nsanların transhüman"zme 
kar#ı çıkma sebepler" nelerd"r? N"ç"n d"n" "nanı#lar 
transhüman"st hareket"n kar#ısında durmaktadır? 
Söyleneb"lecek "lk cevap; transhüman"st dü#üncen"n 
"nsana özerkl"k ve yaratım "ç güdüsü "le hareket 
etmes"n" sa$lamasıdır. B"reyselle#me ve özgürlük 
denklem"n" kuran dü#ünce tarzı, ya#amı düzenley"c" 
rolünü üstlenmek "stemekted"r. Özell"kle ölümsüzlük 
arzusu, en öneml" "dd"alarındandır.  Trans-"nsan 
dünya ya#amında en yüksek f"z"ksel, b"l"#sel ve 
ps"koloj"k donanımları d"leyerek ölümsüzlük arzusu 
ta#ırken, "nsan !slam’ın #artlarından olan ah"ret 
gününe "man "le bu arzudan ölüm ve kader b"l"nc"yle 
uzakta durmaktadır. !slam, "nsana der k": ‘’Her 
ümmet "ç"n bel"rlenm"# b"r ecel vardır.’’(el-A’râf 7/34)  
ya da ölümden kaçarak dünya ya#amında kalıcı 
olmak "steyenlere de ‘’Allah, ecel" geld"$"nde h"çb"r 
k"msey" asla ertelemez’’(el-Münaf"kûn 63/4) #ekl"nde 
buyurmaktadır. Bununla b"rl"kte bel"rtmek gerek"r k", 
Rıza-" !lah"’n"n yer"ne b"l"msel ve teknoloj"k çabalar, 
"nsan do$asının yer"ne de kend" kend"ne tasarım 
gücüne sah"p yapay zekayı yerle#t"rme gayes" vardır. 
!nsanın yaratım serbestl"$"ne sah"p olması, kader 
"nancını a#an b"r durumdur. (Bauman, 2018) Bu 
yakla#ım "nsana tanıdı$ı sınırsız özerkl"k "le !slam’da 
kend"ne yer bulamamaktadır. Müslüman b"l"nc"ndek" 
sorumluluk duygusu, #ahsına ve çevres"ne yönel"k 
#ek"llenmekte ve transhüman"st tasarılarla bu 
duyguya yer kalmamaktadır. Çünkü "nsan sadece 

moleküler, ps"koloj"k ve sosyoloj"k b"r 
varlık de$"ld"r. Transhüman"zm, "nsanın 

ahlak" ve hukuk" sınır ve ya#antısını 
d"kkate almayarak, sorumluluk 

ve dayanı#ma g"b" unsurları yok 
edeb"lme r"sk" olu#turmaktadır. 

(%"#man, 2020) !slam, "nsanı 
trans-"nsana geç"#te nasıl 

koruyab"l"r sorusunu 
yöneltt"$"m"zde kar#ımıza 

d"n"n hükümler" "le sarılmı# b"r 
koruma çember" çıkmaktadır. 
!slam’da fıtrat ve #ahs"yet 
olguları, manev" tatm"n, 
kanâat-sabır-#ükür-nas"p 

kavramları, sonlu b"r dünya 
b"l"nc", "y"-güzel davranı# ve 

f"k"r s"ls"les", tebl"$ kültürü, akıl-kalp 
bütünlü$ü g"b" ka"deler ayet ve had"sler çerçeves"nde 
"nsanın hayatına yön vermekte ve onu dünyev" 
arzu ve "steklere kar#ı korumaktadır. Yaratıcılık 
"dd"ası "se #"rk sayılırken, "nsan kader" "ç"n de en 
tehl"kel" dü#ünced"r. Transhüman"st dü#ünce, "nsanın 
yaratılı# hal"n" kusurlu ve eks"k görerek, b"l"msel 
ve teor"k çalı#maları "le "nsanlı$ın b"l"nc"ne daha 
mükemmel olma #üphes" atma gayret"nded"r. !nsanlık 
"ç"n teknoloj" öncülü yer"ne, teknoloj" "ç"n "nsanlık 
tasarısı yapmaktadır. Beden mülk"yet"n"n b"l"m ve 
teknoloj"n"n yönet"m"nde olması gayret" de hede&er" 
do$rultusundadır. !#te bu sebeple gen seç"m"nden 
tasarım bebek konusuna, moleküler nanoteknoloj"den 
nöro-ç"plere kadar her türlü b"yoloj"k ve tekn"k 
yönden konunun "ncelenmes" gerek"rken; felsef", 
ps"koloj"k, d"n" ve sosyoloj"k boyuttak" sonuçları da 
tartı#ılmalıdır.
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Devlet"n p"yasadak" varlı$ı Klas"k !kt"sat 
Okulundan günümüzde hâk"m "kt"sad" anlayı# 
olan Neo-l"beral"zme kadar tartı#ılmı#tır. Devlet 
müdahales"n"n m"n"mum oldu$u b"r p"yasada 
“aktörler"n ekonom"k faal"yetler"nde serbest 
olmaları gerekt"$"’’ dü#ünces" hak"md". Devlet 
burada ekonom" faal"yetler"n sürdürüleb"lmes" "ç"n 
man"pülasyonlara veya tekelle#meye kar#ı gerekl" 
tedb"rler" almakla yükümlüydü. B"reyler"n 
kend" çıkarlarını maks"m"ze 
ederken aynı zamanda 
toplumun faydasını da 
maks"m"ze edece$" 
anlayı#ı herhang" 
b"r kr"z dönem"nde 
geçerl"l"$"n" 
kaybeden b"r 
anlayı#tır. Kr"z 
dönemler"ne 
bakıldı$ında 

kısaca #öyle açıklayab"l"r"z: Sürekl" f"yatları 
artan ürünler ve yeterl" m"ktarda gel"r" olmayan 
b"reyler"n "ht"yaç duydukları malların tedar"k"nde 
sorun ya#amaları. Böyle b"r durumda p"yasanın 
beklent"s" devlet"n ekonom"ye müdahales" "le kr"z"n 
çözülmes"d"r. Pek" devlet"n kr"z dönemler"nde 
p"yasada bulunan aktörler" kurtarma çabası #öyle 

b"r dü#ünceye sebep olmaz mı? “Kr"z önces" 
kar özel, kr"z dönem"nde "se zarar kamusaldır’’. 

Aslında bu dü#ünce ekonom"dek" 
bozuk "#ley"#" göstermekted"r. 

Bu durum toplumdak" 
huzurun bozulmasına sebep 

olmaktadır. 
Pandem" dönemler"nde 

tüm dünyada atılacak 
adımlar konusunda 
bel"rs"zl"kler 
ya#anmaktadır. !nsanlar 
bu süre zarfında dı# dünya 
"le olan ba$lantıları 
zayı&ayaca$ı 
dü#ünces"ne 
kapıldıkları "ç"n 
tedb"rler"n" artırırlar. 

PANDEM!DE EKONOM! YÖNETMEK

BEYTULLAH DALAY
Marmara Ün"vers"tes" !kt"sat Tar"h" Yüksek L"sans Programı
Maruf Vakfı !EE Yüksek L"sans Programı
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Yüksek gel"re sah"p k"#"ler bu süre zarfında 
evler"nde yaptıkları gıda ve h"jyen ürünler" stokuyla 
dı# dünya "le olan temaslarını m"n"mum sev"yede 
tutmaya çalı#ırlar. 

Ancak dü#ük gel"rl" "nsanlara bakıldı$ında 
dünyada Cov"d-19 kaynaklı ölümler"n arttı$ı süreçte 
"ht"yaçlarını kar#ılamak "ç"n r"sk alarak "#e g"tmek 
zorunda kaldılar. Böylece pandem"de toplumdak" 
e#"ts"zl"k özell"kle soka$a çıkma yasaklarının oldu$u 
dönemlerde kend"n" net b"r #ek"lde gösterd". Bu 
durum sa$lık, e$"t"m ve ürünler"n tedar"k"nde 
ya#anılan sıkıntılardan anla#ılab"l"r. 

Cov"d-19 dönem"nde sa$lık s"stem"n"n özel 
sektörün el"nde de$"l de devlet"n el"nde olması 
gerekt"$" anla#ıldı. Özell"kle kap"tal"st ülkelerde 
sa$lık s"stem"n"n özel sektörün el"nde olmasından 
dolayı "nsanlar bu sıkıntılı süreçte en ufak Cov"d 
bel"rt"ler"nde tedb"r amaçlı hastaneye g"tt"kler"nde 
b"le bel"rl" b"r ücret ödemek zorunda kaldılar. Ancak 
ekonom"k durumu buna müsa"t olmayanlar "se 
herhang" b"r bel"rt" ya da sa$lık sorunları ya#adıkları 
zaman hastaneye g"demed"kler" 
"ç"n bu durumdan olumsuz 
etk"lend"ler. Dünyanın en 
büyük ekonom"s"ne sah"p 
ABD’ye bakıldı$ında evs"zler 
ba#ta olmak üzere alt tabaka 
sınıf "ç"n pandem", kend" 
ba#larının çares"ne bakmaları 
gerekt"$" b"r durum olarak 
tanımlanab"l"r. Bu "nsanlar 
ne sa$lıkları "ç"n hastaneye 
g"deb"lecek duruma ne de 
kend"ler"n" dı# dünyadan 
"zole edeb"lecekler" b"r eve 
sah"plerd". Devlet gereken 
adımları zamanında atmadı$ı 
"ç"n sonradan sa$lanan madd" 
destek de c"dd" b"r anlam 
"fade etmed". !ng"ltere’ye 
baktı$ımızda Malthus’un 
dü#ünceler" hala geçerl"l"$"n" 
koruyordu. Malthus’un 
gelene$"n" devam ett"rme 
çabası, sosyo-ekonom"k 
durumu dü#ük olan 
vatanda#ları dü#ünmek yer"ne 
sürü ba$ı#ıklı$ı mantı$ı "le bu 
sorunu çözmeye çalı#tı. Ancak 
bu durum kabul ed"leb"l"r 

b"r anlayı# de$"ld"r. Çünkü kap"tal"st s"stemde her 
zaman toplumun küçük b"r kısmı zeng"n olurken 
ger" kalan kısmı "se asgar" sev"yede hayatta kalma 
mücadeles" vermekted"r. Sa$lık sektörünün devlet"n 
el"nde oldu$u ülkelere bakıldı$ında batıdak" g"b" b"r 
süreç ya#anmadı. Örne$"n Türk"ye’ye bakıldı$ında 
sa$lık s"stem"n"n devlet el"nde bulunması özell"kle 
madd" durumu "y" olmayan vatanda#ların herhang" 
b"r sorun "le kar#ıla#tı$ında sa$lık s"stem"nden 
yararlanma "mkânı sa$lamaktadır. Bu durum b"zlere 
paternal"st (halk arasında devlet baba) devlet 
mantı$ını h"ssett"ren b"r davranı#tır. Türk"ye’de 
devlet Cov"d-19 "le mücadele kapsamında HES 
(Hayat Eve Sı$ar) uygulamasını hayata geç"rd". Bu 
uygulama "le halk, telefonları üzer"nden çevres"nde 
k"mler"n korona v"rüs kapmı# oldu$unu veya 
bulundu$u noktanın ne kadar güvenl" oldu$unu 
göreb"l"yor ya da uygulama üzer"nden sa$lık 
durumları hakkında test de olab"l"yorlardı. Ç"n’de 
"se, Cov"d-19 vakalarının ortaya çıktı$ı "lk günlerden 
"t"baren çok sıkı pol"t"kalar uygulanmı#tır. !nsanlar 
herhang" b"r r"sk durumuyla kar#ıla#tıklarında 

ya evler"nde karant"nada kalıyor 
ya da hastanelerde tedav" altına 
alınıyorlardı. 

D"$er b"r örnek "se e$"t"m 
s"stem"d"r. Pandem" önces"nde 
de zaten devlet okulları "le özel 
okullar arasındak" farktan dolayı 
e#"t #artlarda "mkân sa$lamayan bu 
s"stem, toplumda c"dd" b"r sorundu. 
Çünkü toplumda "mkanlara er"#"m 
konusunda c"dd" b"r e#"ts"zl"k vardı. 
Nasıl b"r pol"t"ka uygulanaca$ı 
merak konusuydu. !#te pandem" 
dönem"nde bu bel"rs"zl"klerle b"rl"kte 
onl"ne e$"t"mde hayatımıza g"rd". 
Kalabalık ortamlardan kaçınmak 
"ç"n atılan bu adım maalesef madd" 
durumu kötü olan "nsanların, 
atılan bu adımlardan olumsuz 
etk"lenmeler"ne sebep oldu. 

Çok çocuklu a"lelerde b"rden 
fazla b"lg"sayar, tablet veya dersler"n 
"#lenece$" programları kaldırab"lecek 
telefona "ht"yaç vardı. Bu ürünler 
madd" durumu "y" olmayan a"leler"n 
bütçeler" "ç"n büyük b"r sorundu. 
Ancak toplumda yüksek gel"re sah"p 
kes"m"n bu sıkıntıları ya#amaması 
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makasın ne kadar açık oldu$unu göstermekted"r. 
Halbuk" devlet bu olumsuzluklar ya#anmadan 

önce toplumda "ht"yaç sah"pler"n"n nelere 
"ht"yacı oldu$unun tesp"t"n" yapmı# olsaydı bu 
olumsuzluklar m"n"mum sev"yede tutulab"l"rd".

Son örnek "se ürünler"n tedar"k"nde ya#anılan 
sorunlardır. Her kr"z dönem"nde oldu$u g"b" 
pandem" dönem"nde de ülkeler "ht"yaç duydukları 
malların tedar"$"nde sorunlar ya#adı. Bunun en 
öneml" sebeb" artan f"yatlar kar#ısında üret"c"n"n 
f"yat bel"rleyememes" ve olu#ab"lecek mal"yet 
artı#larına kar#ı kend"s"n" güvence altına alma 
h"ss" yatmaktadır. Madd" gel"r" bu duruma müsa"t 
olmayan "nsanlar "se "ht"yaç duydukları malların 
tedar"k"nde sorun ya#ayacaktır. Çünkü gel"r sab"t 
kalırken g"der "se sürekl" artmaktadır. Ancak 
pandem" dönem"nde d"$er kr"zlerden farklı olarak 
v"rüsün yayılma "ht"mal"ne kar#ı t"caret çok sınırlı 
düzeyde gerçekle#t". Z"ra v"rüs çok hızlı yayılıyordu. 
Bu süreçte güçlü üret"m altyapısına sah"p ülkeler 
d"$erler"ne göre daha az etk"lense de f"yatlardak" 
oynaklık kaçınılmazdı. Çünkü üret"c"ler bu süre 
zarfında ekonom"de g"rd" olarak kullandıkları 
malların hem tedar"k"nde hem de f"yatların 
bel"rlenmes"nde sorunlar ya#adılar. Ancak burada 
asıl vurgulanması gereken madd" durumu kötü olan 
"nsanların bu kr"z ortamında ne yapaca$ı ve devlet"n 

bu tedb"rler" neden daha önceden almadı$ıydı? Bu 
soruların cevaplanmasını kend" çıkarlarını gözeten 
serbest p"yasa taraftarlarından bekleyemezs"n"z. 
Burada tedb"r alması gereken taraf devlett"r. Devlet 
burada kâr amacı gütmeyen tek yapıdır. O zaman 
tedar"k sürec"nde devlet"n akt"f b"r #ek"lde rol 
alması gerek"r. Yapılacak denet"mlerle tüket"c"n"n 
zarar görmes" engellenecekt"r. Üret"c" kes"m"ne 
bakıldı$ında eller"ndek" ürünler"n satılmamasından 
dolayı hem f"nansman hem de stok mal"yet" 
g"b" c"dd" b"r zarar olu#acaktır. Üret"c" zararı 
dü#ürmek "ç"n "#ç" çıkartab"l"r veya ürünlere zam 
yapab"l"r. Bunun devlet "ç"n #öyle sorunları vardır. 
B"r"nc"s"; devlet, "#s"zl"$"n artması "le "#s"zlere "# 
bulab"lecekler" zamana kadar bell" ödeme yapacak. 
!k"nc"s"; en&asyona sebep olacak. Üçüncüsü; 
devlet çalı#anlardan elde edece$" s"gorta ve gel"r 
verg"s"nden mahrum kalacaktır. Bu durum g"derler"n 
artmasının sonucu olarak bütçe açı$ına neden 
olacaktır. Son olarak "#s"zl"kten dolayı toplumda 
asay"# sorunu da olur. !#te bu zararın m"n"mum 
sev"yede tutulması devlet "ç"n çok öneml"d"r. 

Sonuç olarak devlet kr"z dönem"nde de$"l kr"z 
önces" dönemde ataca$ı bell" adımlar "le bu sorunu 
çözeb"l"r. Devlet"n ekonom"dek" varlı$ı "nsanların 
a#ırıya kaçmasını engelleyecek ve huzur ortamını 
tes"s edecekt"r.  Q
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!nsanlar geçm"#ten günümüze dek mal ve can 
güvenl"kler"n" tehd"t edeb"len tehl"kelerle kar#ı 
kar#ıya kaldıklarından, do$ab"lecek zararlara kar#ı 
korunma "çgüdüsüyle b"rtakım mücadele yolları 
gel"#t"rm"#lerd"r. Bu mücadele yolları zamanla 
farklı formasyonlar hal"nde kar#ımıza çıkmı#tır. 
Günümüzde s"gortacılık s"stem" bu mah"yet" 
kapsayıcı b"r n"tel"kte kullanılmaktadır. S"gortacılık, 
b"reyler"n olası r"skler kar#ısında kend"ler"n" 
güvence altına almalarını sa$layan ve olu#ab"lecek 
zararın tazm"n ed"lmes"n" hede&eyen b"r s"stemd"r 
(D"lek, 2019).

!slam d"n"n"n ö$ret"ler" do$rultusunda 
"ncelend"$"nde "se, önlem alındıktan sonra 
kar#ıla#ılan tal"hs"z olayların Allah’ın 
"ste$" sonucunda gerçekle#t"$" kabul 
ed"lmekted"r. Dolayısıyla "ler"ye 
yönel"k önlem alma amacı, !slam 
al"mler" açısından tartı#malara 
yol açmı# ve s"gortacılık 
kavramının helal m" haram 

mı oldu$una yönel"k cevaplar aranmı#tır. Muhtel"f 
görü#lerle b"rl"kte, !slam al"mler"nden bazıları,  Hz. 
Peygamber (sav) dönem"nde “teberrü (dayanı#ma)” 
usulü "le toplanan ak"le fonlarının “tekafül (!slam" 
s"gorta)” "#ley"#"ndek" dayanı#ma temel" "le benzer 
oldu$unu "fade etmekted"r. B"r d"$er ba$layıcı husus 
"se !bn Ab"d"n’"n çalı#malarında yer alan, s"gorta 
kavramını kapsayıcı "fadeler"n olmasıdır. Bu husus, 
daha sonrak" fetva ve teor"k çalı#malar üzer"nde 
etk"l" olmu# ve !slam" s"gortanın temel"n" 
olu#turmu#tur (Hacak, 2006). 

Tekafül s"gorta "ç"n yapılan fıkh" 
tartı#malar, tekafülün uygulanmasının 

detaylandırılması "le son 
bulmu#tur. 

!SLAM EKONOM!S!NDE 
S!GORTACILIK: TEKAFÜL

ZEYNEP "AKARCAN
                       !zü Uluslararası F"nans ve Katılım Bankacılı$ı Yüksek L"sans Programı

  Maruf Vakfı !EE Yüksek L"sans Programı
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Bu detayda, ba$ı#lanan #eyler"n bell" olması 
#artı öne sürülmü# ve dört mezheb"n "tt"fakıyla 
net"ceye kavu#mu#tur (Karaman, 2018). Öte 
yandan, !slam" l"taratürde tekafül mü !slam" 
s"gorta mı soruları "se b"r d"$er tartı#ma konusu 
olarak karı#ımıza çıkmaktadır. Görü#ler"n çe#"tl"l"k 
gösterd"$" tekafül kavramı "ç"n yaygın olarak kabul 
ed"lm"# b"r tanımlama olmadı$ı söyleneb"l"r. Bu 
yazıda, tekafülün mah"yet"n" kavrayab"lmek adına, 
genel hatlarıyla tekafül ve konvans"yonel s"gortanın 
farkları, tekafülün Dünya genel"nde ve Türk"ye’dek" 
potans"yel"ne odaklanılacaktır. 

Tekafül ve Konvans$yonel S$gortacılı&ın 
Kar%ıla%tırılması

Tekafül s"gorta ve konvans"yonel s"gortayı 
kavramsal çerçevede "nceled"$"m"zde bu "k" s"gorta 
türünün temelde aynı amaca yönel"k h"zmet ett"$" 
görülmekted"r. Fakat "#ley"#te esas alınan de$erler"n 
dayana$ı farklılık göstermekted"r. 
Bu "k" s"gorta türü arasındak" temel 
farkları a#a$ıdak" g"b" sıralayab"l"r"z:
Q Tekafüldek" sözle#me yapısı 

ba$ı# ya da katılımcılar "le #"rket 
arasında kar-zarar akd"ne dayalı 
"ken; konvans"yonel s"gortada 
mü#ter"ler s"gorta #"rket"nden 
pol"çe satın almaktadır. 

Q Tekafül gönüllülük esasına 
dayandı$ından alınan 
katkılar ba$ı# n"tel"$"nded"r. 
Konvans"yonel s"gortacılıkta 
mü#ter"ler"n öded"kler" m"ktarlar 

pr"m olarak adlandırılmaktadır.
Q Tekafül s"gortada katılımcılar fonun sah"pler"d"r 

ve bunun b"r sonucu olarak olu#ab"lecek 
“underwr"t"ng (s"gortalama)” zararı r"sk" 
katılımcılara a"tt"r. Konvans"yonel s"gortada "se, 
s"gorta #"rket" zararı üstlenmekte, gerek"rse 
kend" bütçes"nden ödeme yapmak zorunda 
kalab"lmekted"r. 

Q Tekafül fonundak" katkılar !slam" usullere uygun 
olan yatırım araçlarıyla yapılan "#lemler "ç"n 
kullanılır. Konvans"yonel s"gortacılıkta "se fa"ze 
dayalı yatırım usuller" uygulanmaktadır. 

Dünya Genel$nde ve Türk$ye’de Tekafül S$gortacılı&ı
Dünya genel"nde toplamda 336 kurumun 

tekafül h"zmet" sundu$u tekafül sektöründe, 
en büyük pazar payı d"l"m"ne sah"p olan 
Suud" Arab"stan ba#ta olmak üzere Körfez 
Arap bölges"ndek" ülkeler, tekafül sektörünün 
büyümes"nde öneml" rol oynamaktadır. Bu b"lg"ler 
ba$lamında, Suud" Arab"stan, !ran ve Malezya 
sırasıyla 17 m"lyar ABD doları, 14 m"lyar ABD doları 
ve 10 m"lyar ABD doları varlıklarıyla "lk 3 pazar 
olmayı sürdürürken, toplam tekâfül varlıklarının 
%80’"n" olu#turmaktadır. Fakat, 2019 yılı "t"bar"yle 
Dünyayı sarsan pandem"n"n ekonom"k sonuçları 
b"rçok f"nansal aracın etk"lenmes" g"b" tekafül 
sektörünü de olumsuz yönde etk"lem"#t"r. Ne yazık 
k" sektörde h"zmet veren bazı #"rketler bu sebeple 
kapanmı#tır. Tüm bunlara ra$men, Dünya genel"nde 
tekafülün büyüme potans"yel" b"r öncek" yıllardak" 
sınırlı büyümeye kıyasla artı# trend"ne geçerek 
"lerleme kaydetm"# ve %2’l"k b"r potans"yele sah"p 
olmu#tur (TKBB, 2020).

Katılım F$nans Varlıklarının Da&ılımları

Kaynak: Islam"c F"nanc"al Development Report 2020
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2020 yılında yayımlanan !slam" f"nansal gel"#"m 
raporuna göre, Türk"ye tekafül sektöründe en 
hızlı büyüyen pazar olarak kayda geçm"#t"r. Fakat 
tekafül sektöründek" büyüme trend"ne ra$men 
y"ne de bu alanda "y"le#t"rme yapılmasına "ht"yaç 
duyulmaktadır.

Türk"ye’dek" tekafül s"gortacılı$ı öncül olarak 
bankalar bünyes"nde bulunan #"rketler aracılı$ı "le 
sürdürülmekted"r. Tekafül "ç"n en büyük da$ıtım 
kanallarının bankalar olması, katılım bankalarının 
son yıllarda devlet tarafından te#v"k ed"ld"$" 
dü#ünüldü$ünde, "lerleyen yıllarda önünün daha 
da açılaca$ı kanaat"n" ortaya çıkarmaktadır. Öte 
yandan, SEDDK’nın yayımladı$ı yen" yönetmel"k 
"le mevzuat kapsamında yapılan "y"le#t"rmeler"n 
oldu$unu da söylemek mümkündür. Türk"ye’de 
tekafül "ç"n de$"n"lecek b"r d"$er husus, ne yazık 
k" ülkem"zde retekafül s"stem"n"n uygulanmaması 
ve tekafül #"rketler"n"n konvans"yonel s"gorta 
#"rketler"n"n ba$lı oldu$u reasürans #"rketler"ne 
ba$lı kalarak hareket etmes"d"r. Bu görünüm, !slam" 
usullere uygun olmamakla b"rl"kte toplum nezd"nde 
güven kaybına sebep olmaktadır. 

Bel"rt"len b"lg"ler ı#ı$ında, Türk"ye’n"n !slam" 
f"nans açısından gel"#mekte oldu$u ve tekafül 
s"gortacılı$ı "ç"n yeterl" pazara sah"p oldu$u 
yorumu yapılab"lmekted"r. Aynı zamanda bu alanda 
yapılan çalı#maların artırılması ve devlet te#v"k" 
"le desteklen"yor olması da tekafül s"gortanın 
b"l"n"rl"$"n" günden güne artıracaktır.
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Max Weber, sosyoloj"n"n kurucu babalarından 
b"r"d"r. O modernl"kle b"rl"kte hayatımıza g"ren 
yen" yapıları yorumlama konusunda öncülerden 
b"r"s"d"r. Onun otor"te ve me#ru"yet b"ç"mler"ne da"r 
yorumları esasen “Sosyoloj" Yazıları” eser"ndek" 
bölümlerde "fade ed"lm"#t"r. B"z bu yazıda bu 
bölümler"n b"rle#t"r"lerek ayrıca basılmı# hal" 
olan “Bürokras" ve Otor"te” adlı eser"n"n tahl"l"n" 
yapaca$ız.

 Konumuza geçmeden önce ‘’toplumsal eylem’’ 
kavramı "ncelenmel"d"r. Toplumsal eylem, ferd"n 
cem"yet"n etk"s"nde kalarak "cra ett"$" ve/ya kend"s" 
"le cem"yet" etk"leyece$" eylem"d"r. Toplumun 
etk"s"ne ön kabuller"n, kuralların veya görenekler"n 
baskısı örnek ver"leb"l"r. Ferd"n cem"yete etk"s"ne 
"se, toplumu ona kar#ı müspet veya menf" b"r tavır 
takınmak mecbur"yet"nde bırakması veya yen" 
gelenek-görenek setler" olu#turacak b"r akımın 
kar"zmat"k önderl"$"n" yapması örnek ver"leb"l"r. 

 Weber’e göre, geleneksel, duygusal, de$er-
rasyonel ve araç-rasyonel olmak üzere 4 çe#"t 
toplumsal eylem mevcuttur. Bu kategor"ler" 
anlamak, kend"s"n"n me#ru"yet ve otor"te b"ç"mler"n" 
anlatısını kavramak "ç"n b"r temel te#k"l eder.

 Geleneksel eylem, k"#"n"n f""l" "cra ederken k" 
mot"vasyonunu, me#ru"yet"n", ve varlık sebeb"n" 
geleneksel mah"yettek" b"r "lkeden alan 
eylemd"r. Gelenek (kad"m) yaygınlıkla 
“evvel"n" k"msen"n b"lmed"$"” g"b" 
"fadelerle tanımlanır. K"#" esasen bu t"p 
eylemde, hesabı ver"lm"# b"r f""lden z"yade 
tevârüs ed"lm"# b"r f""l "çer"s"nded"r. Kız 
"steme meras"mler", dü$ün #ek"ller" vs. g"b". 

 Duygusal eylem, k"#"n"n b"r f""l" "cra 
ederken k" mot"vasyon ve me#ru"yet"n", 
varlık sebeb"n" duygusal mah"yette b"r "lkeden 
alan eylemd"r. Bunlar acıma, merhamet, 
sev"nç, hüzün vs. olab"l"r. B"r k"msen"n "ç"nde 
bulundu$u toplumsal ba$lamda adet oldu$u 
"ç"n b"r d"lenc"ye yardımda bulunması geleneksel 
b"r toplumsal eylemken o k"#"n"n durumuna kar#ı 
duydu$u acıma h"ss" "le yardımda bulunması 
duygusal toplumsal b"r eylemd"r.

 De$er-rasyonel eylem, k"#"n"n f""l" "cra ederken 
k" mot"vasyon ve me#ru"yet"n", varlık sebeb"n" de$er 
yargısal mah"yette b"r "lkeden alan eylemd"r. Bu 
eylem t"p"n"n b"r vasfı da rasyonell"kt"r. Bu hem, 
eylemden murad olunan b"r amacı s"stemat"k olarak 
gerçekle#t"rme üzer"ne b"r akıl yürütmeye, hem de 

ney"n "y" oldu$u ney"n kötü oldu$una da"r b"r akıl 
yürütmeye telm"hte bulunur. Lak"n esasen bütün 
bu dört toplumsal eylem tarzı da rasyonell"kten 
tecr"d ed"lemez. Belk" de$er-rasyonel ve araç-
rasyonel eylem tarzı genell"kle uzun metrajlı b"r 
‘’stratej"’’ gerekt"rd"$" "ç"n bu vurgu müsamaha "le 
kar#ılanab"l"r. Ama y"ne de Weber’"n bu vurgusu 
ele#t"r"ye açıktır. B"r k"msen"n ‘’"y"’’ oldu$unu 
dü#ündü$ü "ç"n b"r d"lenc"ye yardımda bulunması 
de$er-rasyonel toplumsal eyleme b"r örnekt"r.

 Son olarak araç-rasyonel eylem k"#"n"n f""l" 
yaparken k" mot"vasyon ve me#ru"yet"n", varlık 
sebeb"n" araçsal mah"yette b"r "lkeden alan 
eylemd"r. Burada da eylem ba#ka b"r amaç "ç"n 
araçsalla#tırılmı#tır. Lak"n burada eylem"n kend"s"ne 
araç kılındı$ı amaç ulvî ve de$er yargısal b"r 
mah"yet arz etmez. Bu bakımdan aslında bu tarz 
toplumsal eylem"n Weber tarafından "s"mlend"r"lme 
b"ç"m" murad ed"len manaya tam denk dü#mez. 
Bu tarz eylem t"p"n"n “seküler-rasyonel eylem t"p"” 
olarak adlandırılması belk" daha do$ru olur. 
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Çünkü esasen bütün eylemler b"r amaç "ç"n 
araçsalla#tırılmı# eylemlerd"r. Onları farklı kılan 
bu amaçların mah"yet"d"r. B"r k"msen"n amaçladı$ı 
b"r menfaate ula#mak, "ç"nde bulunulan ba$lamda 
menfaat dev#"rmek amacıyla b"r d"lenc"ye yardımda 
bulunması araç-rasyonel eylem b"ç"m"ne b"r örnekt"r.

 %urası unutulmamalıdır k" h"çb"r toplumsal 
eylem t"p" nesnel dünyada saf halde bulunmaz. 
Bunlar toplum hakkında dü#ünmem"z" mümkün 
kılan “"deal t"pler”, "n#alardır. B"r eylem asla saf 
b"ç"mde bu dört kategor"den b"r"s"ne mensup olmaz. 
Bunların az veya çok b"r terk"b"nden meydana gel"r. 
Weber bunu özell"kle "fade eder.

 Weber -toplumsal eylem tasn"f"yle ba$lantılı 
olarak- otor"te ve egemenl"$"n me#ru"yet türler"n" 
de,  rasyonel, geleneksel ve kar"zmat"k olmak üzere 
3 kategor"de ele alır.

 Bunların b"r"nc"s" olan rasyonel temell" 
me#ru"yet, “normat"f kuralların me#rulu$u ve bu 
yasalara göre egemenl"k konumuna get"r"lenler"n, 
em"r verme hakkı oldu$u "nancına dayalıdır.” Bu 
yasal otor"te b"ç"m"d"r. K"#"n"n #ahsından z"yade 
onun doldurdu$u tüzel makama ve ona bu yetk"ler" 
veren yasalara gayr-ı #ahsî b"ç"mde "taat vardır. 
Modern bürokras" buna b"r örnekt"r.

 !k"nc" me#ru"yet b"ç"m" olan geleneksel temell" 

me#ru"yet, “çok esk" zamanlardan ber" süregelen 
gelenekler"n kutsallı$ına ve bu geleneklere göre 
gücü kullananların me#rulu$una olan yerle#"k 
"nanca dayalıdır.” Bu kend"s"nde tüzel makama, 
"lkelere-yasalara "taatten z"yade k"#"n"n kend"s"ne 
#ahsî "taat" esas alan geleneksel otor"te b"ç"m"n" 
do$urur. Patr"monyal bürokras" buna b"r örnekt"r.

Üçüncü ve son me#ru"yet b"ç"m" olan 
kar"zmat"k temell" me#ru"yet "se, “b"r b"rey"n "st"sna 
kutsallı$ına, kahramanlı$ına, örnek özell"kler"ne 
ya da onun tarafından açıklanan veya emred"len 
normat"f kalıpların ya da emr"n kutsallı$ına olan 
ba$lılı$a dayalıdır.” Bu da esasen her türlü formell"$" 
dı#layan, sam"m"yet" ve ‘’dava adamlı$ını’’ esas 
alan "nformel ve "deal"st "taat b"ç"m"yle sonuçlanan 
kar"zmat"k otor"tey" do$urur. Devr"m l"derler" ve 
arkada#ları buna b"r örnekt"r. Weber bu otor"te 
b"ç"m"n"n "st"krarlı b"r #ek"lde devam edemey"p 
tar"h"n meydan okuması "le kar#ıla#aca$ını 
ve net"cede ya gelenekselle#ece$"n", ya 
rasyonelle#ece$"n" ya da "k"s"n"n terk"b"ne g"dece$"n" 
"fade eder k" tar"h de buna #ah"tt"r.

Weber’"n toplumsal davranı#, otor"te ve 
me#ru"yet b"ç"mler"ne da"r yorumları, halen 
toplumsal gerçekl"$" yorumlama noktasında b"ze 
yardımcı olma potans"yel"ne sah"pt"r.
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