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Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim
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Bir Vaka Çalışması ile Metodolojisi” konusu üzerine doktorasını tamamlayan Sarwath, Endonezya’da bulunan Trisakti Üniversitesinde ziyaretçi
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Masudul Alam Choudhury
6. Fıkhın İslamî Finanstaki Rolü
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Sunuş

Günümüzde İslam iktisadı adı altında yapılan çalışmaların geldiği nokta sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde
temelinden uzaklaşmış bir şekilde gerçekleşmektedir. 1970’li
yıllardan bugüne kadar uzanan İslam iktisadı çalışmaları gün
geçtikçe mevcut iktisadi sisteme eklemlenmiş ve sadece finansal
işlemlerden ibaret kalarak büyük bir ölçüde sınırlandırılmıştır.
Oysa “İslam iktisadı” kavramsallaştırılması esasında alternatif
bir iktisadi sistemi çağrıştırması gereken bir terim olmayı hak
etmektedir. Ancak reel ekonomik hayat içerisinde uygulanan
finansal ve ticari işlemler nihayetinde layık olduğu konumdan
gün geçtikçe uzaklaşmakta ve İslamî finans araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte iktisadi teoriye sağlanabilecek katkıları da
göz ardı edilmektedir.
Tüm bu gelişmelere rağmen, Müslüman iktisatçılar bu konu
hakkında değerli çalışmalarını sürdürmektedir. Ferdî düzeyde
gerçekleştirilen bu değerli çalışmalar da bir araya getirilmediği
müddetçe bugün hissedilen ihtiyaç ile görülüyor ki kalıcı bir zemin oluşturmak pek de mümkün değildir. Özellikle son on yılda
dünya çapında, ülkelerin iktisadi ve daha çok finansal sistemleri
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içerisinde yer vermeye başladıkları İslam iktisadı örnekleri ile
bu alanda canlanmaya başlayan çalışmalar olsa da, gün geçtikçe özgün ve sadr’a şifa olacak çalışmalar daha çok aranmaktadır.
Bugün “İslam iktisadı”, “İslamî iktisat”, “İslamî ekonomi”, “İslamî
finans” vb. birçok farklı kavramsallaştırma ile sıklıkla karşılaşılmasına rağmen kavramın esasında ne maksatla kullanılmak istendiği, neye tekabül ettiği ve nasıl bir gücü olduğuna dair fikirlerimizi netleştirmek zorlaşmıştır. Dahası bu karmaşa içerisinde,
üretildiği zemine nispetle bir iddia taşımayan değerlendirmeler,
kavramsal dönüşüm sürecinin dikkatle okunması gerekliliğini
de mecbur kılmaktadır. İlim ve fikir dünyamızda bugüne kadar
İslamî finans çalışmaları dışında İslamî iktisat konusunda yeterli
derecede sorunu bütünsel düzlemde ele alan çalışmalarla maalesef karşılaşamıyoruz. Zira İslamî finans alanında gerçekleştirilen
-makale, kitap yahut sempozyum vb.- çalışmalar İslamî iktisat
alanı içerisinde ve bir bakıma onun ikamesiymişçesine gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla her bir kavram kendi derinliği içinde şekillenmekte ve böylece İslam iktisadı çalışmaları da yetersiz
kalmaktadır.
2013 Mart’ta İslam iktisadı tartışmalarının tarihsel seyrini ve
kavram dünyamızdaki güncel etkilerini bütünsel bir bakış açısıyla ele almak maksadıyla iki günlük “İslam İktisadı Atölyesi-I:
Temel Kavramlar ve Fikirler” başlığı altında uluslararası bir çalışma gerçekleştirilmiş, bu atölyede dünyanın farklı coğrafyalarından değerli ilim adamları tebliğler sunmuştur. Elinizdeki kitap,
bu atölyede sunulan seçilmiş tebliğlerden oluşmaktadır. Atölye
çalışması süresince sunulan tebliğler ülkemizde konu ile ilgili
akademisyenlerimizce müzakere edilmiş, ayrıca yine davetliler
tarafından dile getirilen eleştiri ve katkılar da dikkate alınarak
tebliğ metinleri yazarlar tarafından yeniden gözden geçirilmiş,
birer makale hâlinde hazırlanarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur. İslam iktisadı kavramının ön plana çıktığı mevcut
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makaleler, geleneksel düşünce mirasımız ile birlikte günümüz
toplumsal-ekonomik meselelerimize sağlam bir temel kurabilmek amacıyla bir araya getirilmiştir.
İki bölüm altında şekillendirilen kitabın birinci bölümünde, kavramsal ve metodolojik tartışmalar; ikinci bölümde ise
İslam iktisadına konu olan meseleler ele alınmaktadır. Fahim
Khan İslam iktisadının kavramsal ve bilimsel olarak olması gereken düzeye neden gelemediğini tartıştığı metninde, bugüne gelinmesinde en önemli sebebin vizyon eksikliği olduğunu
vurgulamıştır. Khan makalesinde, İslam iktisadının bağımsız bir
bilimsel disiplin olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu yeni disiplinin kendi değerleri üzerinden geliştirilmesi gerektiğini ifade
etmiştir. İslam iktisadının yeniden tanımlanması gerektiği iddiasını dile getiren Asad Zaman ise yazısında ilgili alanı; Allah’ın
iktisadi meselelere ilişkin emirlerinin yerine getirildiği bireysel
yaşantı (mikro), cemaat yaşantısı (meso-orta) ve ümmet geneli
(makro) olarak üç kısma ayırmaktadır. Diğer taraftan Abul Hassan makalesinde İslam iktisadı alanında bugüne kadar yapılan
çalışmaları değerlendirerek metodolojik açıdan neler yapılabileceğini ve disiplinin geleceğinin nasıl olması gerektiğini tartışmaktadır. Birinci bölümün son makalesinde ise Şennur Özdemir
farklı bir perspektiften konuyu ele alarak, İslamî bir ekonominin
nasıl mümkün olabileceğini değerlendirmektedir.
İkinci bölümün ilk makalesinde Masudul Alam Choudhury,
metodolojik ve felsefi bir çalışma ile insan potansiyeli, saadet ve
hayırseverlik üzerine bir analiz gerçekleştirmektedir. Analitik
bir çerçevede ele alınan konu, evrimsel iktisat metodolojisi içerisinde tartışılarak alternatif bir kalkınma yaklaşımı önermektedir. İslam iktisadının geldiği noktada büyük önem arz eden
fıkıh ile ilişkisi bağlamında Abdulazeem Abozaid, finansal gelişmeleri ele almaktadır. Fıkhın İslamî finanstaki rolünün tartı-
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şıldığı makalede içtihat alanındaki düzensizlik ve organizasyon
eksikliğinin, ihtilaflı finansal araçların sistem içerisine sızdığı
iddia edilmektedir. Muhammad Syukri Salleh, yapmış olduğu
çalışmada İslamî bağlamda yeniden tanımlanmış kavramların
kullanılması gerekliliğine vurgu yapmakta ve bu bağlamda yoksulluk kavramını ele alarak konuyu bu minvalde tartışmaktadır.
Yeniden tanımlanan yoksulluk kavramının yoksulluğun giderilmesinde önemli bir rolü olacağını iddia etmektedir. Zakaria bin
Bahari ve Amir Wahbalbari birlikte yapmış oldukları çalışmada
klasik iktisadın tanımı üzerine inşa edilen kıtlık kavramını İslam
iktisadı açısından ele almışlardır. Farklı bir yaklaşım ve model
önerisi getirdiği çalışmasında Lubna Sarwath ise İslam iktisadı
içerisinde kurumsallaşmanın önemini vurgulamaktadır. Tevhid
kaynaklı olarak önerdiği bu kurumsallığın esas zemini ise tercihlerin ve maddi seçimlerin ahlâki bilince dayalı olarak şekillendirilmesine dayandırmaktadır.
On bir makale ile İslam iktisadı kavramını yeniden hayatımıza layık olduğu şekilde yansıtması umudunu beslediğimiz
bu kitabın, bundan sonra gerçekleştirilecek olan İslam iktisadı
çalışmalarına esaslı bir zemin teşkil edecek bir başvuru kitabı
olmasını temenni etmekteyiz.
Taha Eğri, Necmettin Kızılkaya, Oğuz Karasu

Şubat 2014 / İstanbul
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Günümüzde İslam iktisadı ve finansından bahseden hemen her
araştırmacı, daha çok Kur’an’a bazen de sünnete referansta bulunmaktadır. Bu tür bir yaklaşım, içinde yaşadığımız çağa hâkim
olan söylem dikkate alınarak değerlendirildiğinde ilk bakışta
doğru gözükmekle beraber, teferruata inildiğinde önemli sorunlar barındırmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak kısaca bu sorunlara işaret edildikten sonra İslam iktisadının nasıl ele alınacağına
dair bazı hususlar üzerinde durulacaktır. Bunu yaparken, Tahsin
Görgün’ün Kur’an’ın ve sünnetin mahiyetine ve anlamına dair
yaklaşımı (bkz. Görgün, 2013) çalışmanın teorik çerçevesine
zemin teşkil edecek ve İslam iktisadı bu yaklaşım üzerinden değerlendirilecektir.
Bu konuya, Kur’an ve sünnetin Müslümanlar için salt bilgi
kaynağı olup olmadığı meselesi üzerinde durmakla başlamak
uygun olacaktır. Bu durum, birçok kimse için anlamsız olabilir
ama bu satırların yazarı için oldukça anlamlı ve konunun anlaşılması için bir o kadar önemlidir. Genel olarak İslamî ilimler,
özel olarak İslam iktisadı ve finansı ile ilgili çalışmaların Kur’an
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ve sünnet vurgusu ve bu vurguların benzer durumları tekrar
edegeldikleri dikkate alındığında bunun önemi fark edilecektir.
Bu mevzuyu bir soru sorarak ele almak uygun olacaktır: Kur’an
ve sünnet ile Müslüman bir bireyin ilişkisi süje-obje ilişkisi midir, yoksa farklı bir ilişki midir? Bu soruya doğru cevap vermek
günümüzde karşılaşılan birçok problemin ortaya çıkış nedenini sağlıklı bir şekilde tespit etmek anlamına geleceği için hayati
önemi haizdir.
Söz konusu edilen mesele İslam iktisadı olduğundan, daha
önce uygulanmış ve belirli bir başarı kazanmış bir sistemden
bahsedildiği; bu sistemin beslendiği kaynakların eskiden mevcut olduğu ve aynı şekilde günümüzde de mevcudiyetlerini
sürdürdükleri açıktır. Bu durum Kur’an ve sünnetin klasik dönemde kaynaklık değeri ile günümüzde bunlara yüklenen anlam hakkında bazı soruların sorulmasını gerektirmektedir. Yani
İslam iktisadının üzerinde inşa edildiği kurucu değerler madem
bu iki kaynaktır ve bunlar hâlihazırda da mevcuttur, neden günümüzde İslam ekonomisine dair teorik bir çerçeve ortaya konulamamakta veya konmaya çalışıldığında belirli bir başarı elde
edilememektedir? Bu ve yukarıdaki soruların cevabı Kur’an’ın
ve sünnetin günümüz İslam iktisatçıları için bilgi kaynağı olmanın ötesinde bir anlam ifade etmemesinde aranmalıdır. Daha
açık bir ifadeyle, Kur’an ve sünnet, günümüz İslam iktisadı
çalışmalarında birer nesne olarak görülmekte ve kurucu rolleri dikkate alınmadan birer kaynak olarak kendilerine müracaat
edilmektedir. Bu durumda İslam toplumunun kurucu unsurları
olan bu iki kaynak İslam iktisadına dair araştırmalarda nesneleştirildiklerinden, söz konusu çalışmalarda isabetli sonuçlar elde
etme olasılığı da bu oranda azalmaktadır.
Günümüzde İslam iktisadı ile ilgili çalışmalarda verili olan
ekonomik modeller veya kavramlar asıl kabul edilmekte ve

İslam İktisadı Çalışmalarında Yöntem Üzerine Bazı Mülahazalar

3

bunlardan hareketle Kur’an’da ve sünnette var olan malumat
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Hâlbuki İslam iktisadının
başarılı bir sistem olarak uygulandığı dönemlerde bunun tam
tersi bir durum söz konusuydu: Kur’an’da ve sünnette var olan
bilgi asıl kabul edilmekte ve mevcut olan durum buna uydurulmaya çalışılmaktaydı. Bu yaklaşım, klasik dönemde mevcut olanın görmezden gelindiği anlamına gelmemekte, aksine mevcut
olan her zaman dikkate alınmaktaydı. Bunu bir misal üzerinden
açıklamak daha faydalı olacaktır: İslam iktisadı araştırmalarında ihtiyaç kavramı incelenirken günümüz iktisadına hâkim olan
teoriler dikkate alınmakta ve bunlardan elde edilen sonuçlar
esas kabul edilerek bunların Kur’an’dan ve sünnetten örnekleri
veya karşılıkları aranmaktadır. Bu çerçevede insan ihtiyaçlarının
sınırsız, kaynakların ise sınırlılığı esas kabul edilmekte ve buna
göre bir teori geliştirilmektedir. Bu tür bir yaklaşım, insanın biyolojik gereksinimlerinin sınırsızlığı varsayımına dayandığı ve
insanın sahip olduğu temel psikolojik ve ahlâki özellikleri göz
ardı ettiği için insanın bizzat kendisini yok sayan bir özelliğe
sahiptir. Bunun da ötesinde günümüz iktisat ilmi her ne kadar
insanın ihtiyaçlarını bu şekilde tasvir etse de iktisat ilminin ve
iktisadi faaliyetlerin büyük oranda sermayenin kârlılık, büyüme
ve rekabet gibi ihtiyaçlarını sağlamak için yapılandırıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla temelde Kur’an’ın ve sünnetin inşa etmek
istediği insan ve toplum modeline yabancı olan varsayımlardan
hareketle bazı kavramların Kur’an ve sünnette aranması, konunun üzerinde incelendiği zeminin bu iki kaynağa oldukça yabancı olması sebebiyle ne bu kaynaklar ile örtüşme ihtimali ne
de başarılı olma şansı bulunmaktadır.
Aynı durum mal, fayda, tüketim, kazanç, emek gibi kavramlar için de söz konusudur. Hâlbuki bu kavramların Kur’an’dan
ve sünnetten anlamlarını tespit etmek her şeyden önce bunların
içerisinde gerçekleştikleri sosyal gerçekliği belirlemeye bağlıdır.
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Bu da ancak Kur’an’a ve sünnete yüklenen anlamın bunların bilgi kaynağı olmalarının ötesinde farklı bir mahiyete sahip olduklarını tespit etmeye bağlıdır.
Burada İslam toplumu içerisinde ortaya çıkmış olan klasik teorilerin (mezheplerin) görmezden gelinerek hatta bunlardan hiç
haberdar olunmadan bu gibi konuların ele alınmasının ne kadar
mahzurlu olduğunu söylemeye gerek olmadığı açıktır. Zira sözü
edilen mal, kazanç, fayda gibi kavramların manalarının, bunların
sadece sözlük anlamlarından hareketle tespit edilmesi hâlinde
bunun önemli yanlışlıklara yol açacağı bariz bir şekilde ortadayken, bu tür kavramların içinde varlık buldukları sosyal realitenin dikkate alınmaması bu problemi bir kat daha artırmaktadır. Klasik usulden hareketle ifade etmek gerekirse Kur’an’da
ve sünnette bulunan kelimelerin lugavi, şer‘i ve örfi olmak üzere
üç anlam düzeyinin olduğu; modern İslam iktisadına dair çalışmalarda yapılan en önemli hatanın bu üç anlamın dışında yeni
bir anlama şekli ile -modern iktisadın bu kavramlara yüklediği
anlam- konuya yaklaşmak olduğu söylenebilir. Durum böyle
olunca, lafız olarak Kur’an’da ve sünnette mevcut olan kavramlar (sesteş kavramlar) ile aynı, ancak anlam ve mahiyet itibarıyla
tamamen farklı olan bazı kavramlardan hareketle oluşturulan
bir ekonomik model ortaya çıkmaktadır ki bu, günümüz İslam
iktisadı araştırmalarının temel metodolojik problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun temel nedeni, Kur’an’da ve sünnette
yer alan kavramların sadece lugavi anlamlarının göz önünde bulundurularak (bunun da doğru bir şekilde yapıldığını söylemek
her zaman mümkün değildir) şer‘i ve örfi manalarının dikkate
alınmamasıdır. Bu durum, kavramlara ruh kazandıran/varlık
veren sosyal yapının görmezden gelinmesini doğurmaktadır ki
böyle bir yaklaşım sonucunda elde edilen verilerin İslam iktisadı
olarak isimlendirilmesi oldukça zor olacaktır.
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Bu aynı zamanda günümüz İslam iktisadı ile ilgili çalışmalara
zemin teşkil eden kavramların tamamı için söz konusu edilecek
bir problemdir. Her ne kadar bazı araştırmalarda günümüz ekonomilerinde mevcut olan kavramların benzerlerinin Kur’an ve
sünnette de bulunması sebebiyle bunların lugavi anlamlarına
dair bazı tespitler yapılsa da şer‘i ve örfi hakikatlerinin ortaya
konduğunu söylemek oldukça güçtür. Çünkü bunların belirlenebilmesi, öncelikli olarak bu tür kavramların içinde doğduğu
sosyal gerçekliğin bulunması ile yakından alakalıdır. Çok nadir
olmakla birlikte günümüz İslam iktisadına dair çalışmaların bir
kısmının şer‘i hakikati tespit etmeye çalıştığını söylemek mümkün olmakla beraber örfi hakikatten oldukça uzak olunması
sebebiyle İslam iktisadına dair temel kavramların anlamlarının
yerli yerince ortaya konulamadığı görülür. Sonuç olarak günümüzde yapılan, Kur’an’dan ve sünnetten hareketle mevcut iktisadi sistemin sunduğu kavramları ve meseleleri incelemekten
ziyade, var olan iktisadi sistemin dayattığı kavramların ve sorunların Kur’an’da aranarak bulunması şeklindedir.
Bu tür bir yaklaşımın temel sebeplerinin başında, yukarıda
da ifade edildiği üzere Kur’an’ın ve sünnetin bilgi kaynağı olarak
kabul edilmesi gelmektedir. Bu durum, modern dönemde geçmişten tamamen farklı bir bakış açısının olduğunu göstermektedir. Zira İslam ekonomisinin bir sistem olarak uygulandığı
klasik dönemde amel merkeze alınarak Kur’an’a ve sünnete yaklaşılmaktaydı ve bu yaklaşım, dönüştürücü bir fonksiyon icra
ediyordu. Nitekim günümüz ile klasik dönem mukayese edildiğinde, bu bakış açısının, iki dönem arasındaki en temel farkı
teşkil ettiği görülür. Bu nedenle Müslümanlara yönelen şer‘i
hitap amele dönüşmeyip bir bilgi kaynağı olarak kaldığı sürece
günümüzde ileri sürülen teorilerin İslam ekonomisi olduğunu
söylemek oldukça zorlaşacaktır. Bu durumun aşılabilmesi için,
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Kur’an’ın ve sünnetin salt bir bilgi kaynağından ziyade bir varlık
kaynağı olarak görülmesi gerekir.
Buradan hareketle, Kur’an’ın diğer alanlarda olduğu gibi
ekonomi alanında da etkisinin görülebilmesi için her şeyden
önce nesneleştirmenin ötesinde bir yaklaşımla ele alınması ve
Müslüman toplumun varlık nedeni olarak görülmesinin icap
ettiğini söylemek gerekir. Bunun toplumsal hayatta uygulanabilirliğinin sağlanması için de sünnetin yani Hz. Peygamber
(s.a.v)’in kurucu rolünün göz ardı edilmemesi gerekir. Bu da
ancak Hz. Peygamber (s.a.v)’e tabi olmakla mümkün olacaktır
ki bu, İslam toplumunun inşa edici ilkesidir. Dolayısıyla Kur’an
ve sünnet birbirinden ayrılmadıkları gibi biri olmadan ötekinin
fonksiyonunu icra edemeyeceği de açıkça görülmüş olmaktadır (Görgün, 2013: 209-235). Bu nedenle günümüzde İslam
iktisadı ve finansı ile ilgili teoriler üzerinde çalışanlar özellikle
Kur’an üzerinde durduklarından ve Kur’an’da geçen bazı prensiplerden hareketle çeşitli varsayımlar ileri sürdüklerinden,
dolayısıyla sünnetin inşa edici karakterini göz önünde bulundurmadıklarından başarılı olma şansları yoktur. Buna ilave olarak, Kur’an İslam toplumunun varlık nedeni, Hz. Peygamber
(s.a.v)’e ittiba da bu toplumun inşa edici ilkesi olarak görülmedikçe bu iki kaynaktan beslenme iddiasında olan ve bunlar
üzerine kurulmaya çalışılan iktisadi bir sistemin İslam iktisadı
olarak isimlendirilmesi mümkün değildir.
Kur’an’ın ve sünnetin İslam toplumu ve ilimleri açısından
konumunu bu şekilde tespit ettikten sonra bir ilim olarak iktisat
için nasıl bir yöntem takip edileceği meselesine gelmiş bulunuyoruz. Burada öncelikli olarak İslam toplumunda ilimlerin ne tür
bir anlama sahip olduğu; iktisat ilminin diğer ilimlerle ilişkisi ve
kendi başına ne anlam ifade ettiği üzerinde durmak uygun olacaktır. Dil ilimlerinden hadise, tarihten tefsire, fıkıhtan akaide

