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Tarım devrimi ile birlikte ilk medeniyetlerin de ortaya çıktığı 
Doğu, dünya tarihinin çok uzun bir dönemi boyunca sosyal ve 
iktisadi açıdan iktisadi bir merkez olma özelliğine sahipti. Çeşit-
li dinler, kültürler ve medeniyetlere ev sahipliği yapan bu bölge, 
15. yüzyıla kadar Çin ile birlikte değerlendirildiğinde, Batı ile 
boy ölçüşecek ve hatta onu geçecek bir ekonomik yapıya sa-
hipti. İslam dininin ortaya çıkışından önce veya sonra, bölgede 
hayat bulmuş birçok imparatorluğun parasal veya ticarî açıdan 
güçlü temelleri de bu sağlam ekonomik yapılarının bir sonu-
cuydu. Ancak özellikle 15. yüzyılın sonlarıyla birlikte değişen 
dünyanın ekonomik dengeleri de kökten sarstığını görüyoruz. 
Avrupa ülkelerinin ekonomik olarak güçlenmeye başlaması, sa-
dece ulusal veya uluslararası ticaret ilişkilerini değil, belki de en 
az bunlar kadar önemli sonuçlara sahip olacak şekilde sosyal ve 
ekonomik hayattaki değerleri de değiştirip dönüştürdü.

‘Modern’ döneme geçişle birlikte Batı ekonomilerinin pra-
tik ve zihinsel anlamda yaşadığı değişim, sadece Doğu ve onun 
temsil ettiği değerlerle değil, iktisadi zihniyetlerinde ahlâkın çok 
önemli bir konuma sahip olduğu Antik Yunan düşünürleri veya 
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St. Thomas Aquinas gibi Orta Çağ skolastiklerinden de bir ko-
puş anlamına gelmekteydi. 16. ve 17. yüzyılda başlayan bu ko-
puş, Avrupa insanının sadece ‘doğa’ değil, aynı zamanda ‘Doğu’ 
üzerindeki hâkimiyetini de pekiştiren sanayi devrimi ve sonra-
sındaki teknolojik, ekonomik, siyasi ve kültürel değişmelerle 
güçlenerek devam etti. Bir bilim olarak iktisadın ve bu bilimin 
pratikteki karşılığı olarak ekonominin bireylerin veya ülkelerin 
statülerini belirleyen bir unsur haline gelmesi, insan hayatını 
kolaylaştıran bir ‘araç’ olmaktan çıkıp kendi başına bir ‘amaç’ 
olması anlamına da gelmekteydi. Üretimde, ulusal ve uluslarara-
sı ticarette, şirketlerin sayı ve hacimlerinde, ekonomik büyüme 
oranlarında yaşanan devasa artışlara karşın, gelir ve servetin ül-
keler içinde veya uluslararasında dağılım ve paylaşımı açısından 
ise dünyanın bu yeni ekonomik döneminin pek de olumlu bir 
performans gösteremediğini günümüz yoksulluk ve eşitsizlik 
verilerinden kolaylıkla görebiliyoruz. Temiz suya ulaşım, açlık 
sınırının altındaki milyonlarca insan gibi veriler, köleliğin kağıt 
üzerinde kalktığı bir dünyada, ‘yoksulluğun iktisadi köle’ haline 
getirdiği yığınların ‘görünür’ veya ‘görünmez’ bir ‘elin’ yardımı-
na ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor.

Değişimin bir kural haline geldiği dünyamızda ekonomi ile 
birlikte birey ve kurumların değerleri de dönüşürken, olumsuz 
gidişata tepki gösterip daha adil ve ahlâklı bir dünya özlemine 
dair ekonomik arayışların da süreklilik kazandığı bir gerçektir. 
Oldukça köklü bir geçmişe sahip İslam ve onun öngördüğü ikti-
sadi değerler de barındırdığı yüksek potansiyelle adalet ve ahlâk 
arayışında alternatif ve güçlü bir ses olarak kendisini gösteriyor. 
Sosyal ve kültürel açıdan bu potansiyelini tarihi boyunca göste-
ren ‘eskimeyen bu yeni ses’, 20. yüzyılın son dönemleriyle bir-
likte ‘İslam iktisadı’ adı altında ekonomik hayatta da açılımlar 
getirmeyi amaçlıyor. Finans alanında yoğunlaştıkça ana akım 
iktisat bilimi değerleriyle daha fazla iç içe geçip saflığını yitirme 
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riskiyle karşı karşıya kalan bu ses, ahlâk ve zihniyet anlamında 
ise henüz pratikte çok fazla karşılık bulamamakla birlikte daha 
adil bir dünya özlemi için potansiyelini koruyor. Kütüphane-
lerin tozlu raflarında ve kitapların açılmayan sayfalarında uzun 
bir sessizlik dönemi yaşayan İslam iktisat tarihi ve iktisadi dü-
şünce tarihinin de tam bu noktada devreye girmesi gerektiğini 
söyleyebiliriz. İnsanlık tarihinin önemli köşe taşlarından birisi 
olmuş ve olacak olan İslam’ın ekonomik değerleri ile İslam ülke-
lerinin siyasi ve ekonomik anlamda dünyada söz sahibi olduğu 
dönemlerde uyguladıkları politikaların arkasında yatan zihni-
yet, sadece geçmişi aydınlatmakla kalmayıp bilakis günümüzün 
karanlığı için de bir ışık olma potansiyeline fazlasıyla sahiptir. 
Bu potansiyelin farkında olan bireylerin çabalarıyla başlayan İs-
lam iktisadı çalışmalarının dünyanın farklı bölgeleriyle birlikte 
son dönemde Türkiye’de de yaşadığı kıpırdanma, gelecek adına 
ümit verici gelişmelerden bir tanesidir. Her ne kadar geldiğimiz 
nokta itibariyle ünlü iktisat tarihçisi Halil Sahillioğlu’nun Türk 
iktisat tarihi çalışmaları için ifade ettiği ‘bir dağı gagalamaktan 
ileri gitmiştir’ sözünü İslam iktisadı ve iktisadi düşünce tarihi 
için de kullanmamız yanlış olmayacaksa da, elinizdeki eser ve 
benzerlerinin bir gölü oluşturacağına inandığımız damlalar ol-
duğunu da söyleyebiliriz.

Diğer önemli faaliyetleriyle birlikte İslam iktisadı alanında 
da ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapan İLKE İlim 
Kültür Eğitim Derneği çatısı altında kurulan İslam İktisadı 
Araştırma Merkezi de (İKAM) yukarıda ifade ettiğimiz çabala-
rın yüksek potansiyelli ürünlerinden bir tanesidir. ‘Kökü ezelde 
ve dalı ebedde bir sistem aşkına’ faaliyetlerini yürüten İKAM, 
formel eğitim ve çalışmaların yeni yeni fark edilir hale gelme-
ye başladığı Türkiye’de, İslam iktisadı alanına yönelik güçlü ve 
kurumsal bir tecrübe oluşturmayı hedefliyor. Gönüllülük ve di-
ğerkâmlık ile beslenen bu girişim, adil ve ahlâklı bir dünya ve 



ekonomi arayışını ülkemiz ilim camiasının gündemine taşımayı 
amaçlıyor. Elinizdeki kitap da bu amaca yönelik adımlardan bir 
tanesi olarak kıymetli okuyucuların faydalanmasına sunuldu.

16. yüzyılda Müslüman ilim adamlarının iktisadi düşüncele-
rini dönemin Batılı düşünürlerinin görüşleriyle karşılaştırmalı 
bir biçimde ele alan bu kitap, Prof. Dr. Abdul Azim Islahi’nin 
İslam iktisadi düşünce tarihine yönelik uzun dönemli çalışma-
larının ürünlerinden bir tanesi. İslam’ın ilk dönemlerinden baş-
layarak 20. yüzyıla kadar Müslüman ilim adamlarının iktisadi 
düşüncelerini çalışan Islahi, bu çabaları sonucunda çok sayıda 
eser kaleme almıştır. İslam iktisadı alanına yönelik çalışmaları 
kapsamında İKAM da bu kitaplardan beşini Türkçe’ye çevirip 
Türkiye ilim camiasının faydasına sunmaktadır. Islahi’nin kale-
minden çıkan bu beş eser, sırasıyla, İslam’ın ilk dönemlerinden 
15. yüzyıla kadar; 16. yüzyılda; 17. yüzyılda; 18. yüzyılda ve 19. 
yüzyılda yaşamış Müslüman ilim adamlarının iktisadi hayata 
yönelik görüşlerini değerlendirmektedir. Islahi’nin her döne-
min Müslüman ilim adamlarının görüşlerine yer verirken bun-
ları önceki dönemlerde yaşamış olan Müslüman ilim adamları-
nın görüşleriyle ve de çağdaşları Batılı düşünürlerin görüşleriyle 
karşılaştırmalı ele alması, ‘tarihte devamlılık esastır’ görüşünde-
ki haklılık payını da açıkça gösteriyor. Ticaretten finansa, vergi-
lemeden fiyat kontrolüne, ekonomiye devlet müdahalesi ve bu-
nun meşruiyetinden şer’î piyasa kurallarına kadar çok geniş bir 
çerçeveye değinen çalışmalar, söz konusu iktisadi düşüncelerin 
ortaya çıktığı dönemleri iktisat tarihi açısından da değerlendire-
rek pratik ve teoriyi bir araya getiriyor. 

Akademik anlamda atılmış her adım ve girişilen her çabanın 
aynı zamanda gelecek araştırmalar için de bir fikir uyandırma 
görevi gördüğünü düşünürsek, Islahi’nin çalışmalarındaki ek-
siklikleri bir olumsuzluktan ziyade yeni çalışmalara yönelik bir 
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fırsat olarak düşünebiliriz. Bu noktada, elinizdeki İslam iktisat 
düşüncesi ve kurumları ile ilgili bu kitap, Islahi’nin kendisinin 
de açıkça belirttiği üzere, Osmanlı dünyası ve Arapça konuşul-
mayan diğer İslam ülkelerinin arşiv ve diğer tarihi kayıtlarının 
kullanılmasına dayalı yeni araştırmaların ne kadar gerekli oldu-
ğunu gösteriyor. 

İslam iktisadı alanına yönelik talep ve ihtiyacın fazlasıyla 
hissedildiği günümüzde, Islahi’nin bu serisiyle birlikte İKAM’ın 
gerçekleştireceği diğer telif ve çeviri eser çalışmalarının alana ilgi 
duyan akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgililer için önem-
li bir bilgi kaynağı olacağı açıktır. İncelediği Müslüman ilim 
adamları ve iktisadi görüşleriyle, Schumpeter’in ‘büyük boşluk’ 
tezi gibi iktisadi düşünce tarihi alanını uzun dönemler boyunca 
yönlendirmiş iddiaların yanlışlığını bir kez daha ortaya koyan 
Islahi’nin bu serisinin ilim camiamıza faydalı olmasını umuyor, 
İslam iktisadı alanına yapılacak yeni çalışmalar için kurulacak fi-
kirsel temellere bir katkı sağlayacağını temenni ediyoruz. 

Gayret bizden, Tevfik Allah (c.c.)’tan.

Doç. Dr. Kadir Yıldırım
İstanbul Üniversitesi
Nisan 2017, İstanbul
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Modern dönemde İslam iktisat düşüncesi çalışmalarının baş-
lamasının üzerinden 75 yıldan fazla zaman geçti. Fakat bu ça-
lışmalar 15. yüzyıl (Hicri 9. yüzyıl) sonrasındaki dönemi kap-
samamaktadır. Bu çalışma, 16. yüzyıla denk gelen Hicri 10. 
yüzyıldaki İslam iktisat düşüncesini araştırmaya yönelik bir 
çabadır. Bu dönem, dünya tarihinde büyük bir öneme sahiptir. 
16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa’nın çeşitli bölgele-
rini hâkimiyeti altına aldı ve Mısır’ın iki buçuk yüzyıllık köklü 
Memlük Sultanlığı’nı ortadan kaldırarak Kutsal İslam toprakla-
rının himayesini üstlendi. Yüzyılın başı, İran’da yeni bir hane-
danlık olarak Safevîlerin, Hindistan’da ise Moğol Hanedanlığı-
nın kuruluşuna şahit oldu. Bu dönem aynı zamanda Avrupa’da 
erken modern dönemin de ‘ilk evresi’ydi. Rönesans’ın zaten 
canlı olduğu ve sosyal reform, bilimsel sorgulama ve iktisat ku-
rumları ve düşüncesinin yeni şekiller aldığı bir dönemdi. Bu du-
rum, İslam dünyası için hem bazı zorluklar hem de bazı fırsatlar 
doğurdu. Fakat ekonomik potansiyel ve teknolojik gelişmelerin 
dengesi, giderek Avrupa’nın lehine doğru gelişti.

Çalışmanın hemen başında, dönemin İslam ülkelerinin du-
rumu hakkında bir fikir oluşturmak için bu ülkelerin tarihi, en-
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telektüel ve edebî durumu ile ekonomik şartlarına genel olarak 
yer verilmiştir. Bu çalışma, İslam iktisat düşüncesini beş temel 
alanda incelemektedir: piyasa ve fiyatlama, merkantilizm, para, 
harâc arazileri ve toprak mülkiyeti hakkı ile vakıf ve para vakfı 
tartışmaları. Ayrıca bu dönemde üretilen ve geçmişteki İslam 
iktisat düşüncesinin en önemli kaynakları olan kamu maliyesi, 
hisbe, siyaset-i şer’iyye çalışmalarının analitik bir incelemesi su-
nulmaktadır. Çalışma, zaman zaman dönemin Müslüman ilim 
adamları ile onların selefleri arasında olduğu gibi, Müslüman 
ilim adamlarının çağdaşları Batılı düşünürler ile aralarında bir 
değerlendirme ve karşılaştırma yapmayı da hedeflemektedir.

Bunlarla birlikte, birtakım kısıtlardan dolayı araştırmanın te-
mel odak noktası, birkaç istisna hariç Arap dilindeki çalışmalar 
ve İslam’ın merkezî bölgeleri üzerinde hüküm sürmüş olan yö-
netimlerin iktisadi kurumlarıdır. Bazı Batılı iktisadi kurumlar ve 
fikirler hakkında da karşılaştırma amaçlı bilgi verilmiştir. Bazı 
durumlarda okuyucu, bu çalışmanın iktisadi düşünce tarihi ve 
iktisat tarihinin bir karışımı olduğu hissine kapılabilir. Yazar, bu 
tarz kaçınılmaz örtüşmelerin farkındadır. Bu durum, söz konu-
su iki disiplinin birbiriyle çok yakın ilişkide olması nedeniyle 
araştırmanın doğasından kaynaklanmaktadır. İktisadi düşünce 
hakkındaki bilgiler yeterli olmadığı zaman, iktisat tarihinin de-
taylarına başvurmak bir gereklilik halini almaktadır. Tarihi de-
tayların, dönemin İslam iktisadi düşüncesini anlamak ve takdir 
etmek için faydalı olacağını umuyoruz.

10/16. yüzyıldaki iktisadi düşüncenin genel bir görüntüsü-
ne yer verilmesine karşın, bu çalışmanın bir ölçüde İslam iktisa-
di düşünce tarihi literatüründeki bir boşluğu doldurmasını ümit 
ediyoruz.

Profesör Muhammad Nejatullah Siddiqi ve Profesör Ish-
tiaq Ahmad Zilli’ye çalışmanın müsvedde kısımlarını okuyup 
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yorumladıkları için şükranlarımı sunmayı vazife bilmekteyim. 
Çok değerli öneriler paylaşan Profesör Zafarul Islam ve Dr. Mu-
hammad Ubaydullah’a ayrıca minnettarım. Bununla birlikte, 
çalışmadaki eksiklikler ile ilgili bu kişilerden hiçbirisi sorumlu 
tutulamaz.

Kral Abdülaziz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Dekanlığı-
na bu projeye ayırdıkları cömert fon için derin minnettarlığımı 
ifade etmek isterim. Hem eski direktörümüz Dr. Muhammad 
Najeeb Gazzâlî Khayat’a hem de mevcut direktörümüz Dr. Ab-
dullah Qurban Turkistani’ye ve İslam İktisadı Araştırma Merke-
zi’ndeki tüm meslektaşlarıma bu girişimde devamlı ilham kay-
nağı olmaları ve teşvikleri için ayrıca teşekkür borçluyum.

Bu proje raporunu çeşitli hazırlık aşamalarında gözden geçi-
ren iki anonim değerlendiriciye de ayrıca teşekkür ederim. Br. 
Syed Anwer Mahmood’a projedeki sekretarya asistanlığından 
dolayı özel teşekkürlerimi ve minnetimi belirtmek isterim.

Evvel ve ahirde Allah’a hamdolsun.

Abdul Azim Islahi
Cidde


