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İktisat Yayınları; “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası 
için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalış-
malara zemin oluşturmayı amaçlayan İKAM ve hazırladığı nitelikli ve 
özgün çalışmalarla yayın hayatına devam eden Nobel Akademik Yayın-
cılık ile birlikte alanda eksikliği hissedilen kaynak ihtiyacını karşılamak 
üzere kuruldu.

İktisat Yayınları bünyesinde İslam iktisadı ile ilgili geniş çaplı bir külli-
yat oluşturulması hedefleniyor. Alanda, yurtiçinde ve yurtdışında yapı-
lan çalışmaları, gerek derleyerek gerekse çeviri faaliyetleriyle yayına 
hazırlayarak Türkiye’de artan araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkı 
sağlanması amaçlanıyor. Yeni açılan lisans ve lisansüstü programlara 
kaynak teşkil edecek olan çeviri ve telif eserler, Türkçe literatürdeki 
birikim için önemli bir katkı sağlayacaktır.
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Vakıfta 
Amaç
Hanefi Vakıf Hukuku 
Çerçevesinde Bir Araştırma
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İktisadi  
Tehditler  
ve İslam

Müslüman ülkeler kapitalizmin, sosyalizmin ve refah devletinin 
seküler dünya görüşleri çerçevesinde birstrateji üretebilirler 
mi? İslam hedeflerine ulaşmalarında onlara yardımcı olabilir mi? 
Eğer olabilirse, İslamî öğretiler nasıl bir politika paketi sunmak-
tadır? Kitap, bu ve diğer ilişkili sorulara cevap aramaktadır.

Kitap seküler temelli tasarımlar olan kapitalizm, sosyalizm ve 
refah devletine ilişkin eleştirilerine ilaveten bu sistemlerin ba-
şarısızlıklarına dair İslamî bir perspektif oluşturması açısından 
özgün bir eserdir. Kur’an’ın öğretilerini modern ekonomi ile bir 
araya getirerek İslam iktisadının İslam’ın öngördüğü iyilik halini 
gerçekleştirmek için ne sunması gerektiğine dair net ve entegre 
bir çerçeve sunmaktadır.
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İslam İktisadı  
Perspektifinden  

Faiz
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Gazâlî, Adalet 
ve Sosyal Adalet
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İnsan davranışlarında ve onların ahlâki olarak değerlendirilmesinde 
sosyal olana öncelik verilmesi veya sosyalin öncelenmesi gerekliliğini 
esas alan çalışma, Gazâlî düşüncesinin daha önce hiç gündeme gel-
memiş bir yönüne ayna tutuyor. Bu durum, ahlâki değerler sistemin-
de geçişsiz olanlara kıyasla geçişli faziletlerin daha makbul; geçişli 
reziletlerin ise yine geçişsiz olanlara kıyasla daha menfur görülmesi 
şeklinde ifade edilebilir. Çalışmada ayrıca Orman, Gazâlî’nin hukuk ve 
ahlâka dair son derece dikkate değer iki ayrı yaklaşımını sosyal adalet 
perspektifine veya sosyal adalet meselesini bu iki yaklaşım perspek-
tifine yerleştirmeye çalışıyor. Bunlardan birisi, farz-ı kifâye yaklaşımı, 
diğeri de mesâlih ve makâsidu’ş-şerîa yaklaşım veya teorileridir. Risa-
le, bu iki yaklaşımın birer sosyal veya kolektif sorumluluk/ yükümlü-
lük referansı olarak kullanılabileceğinin gösterilmiş olması açısından 
önemlidir.



İslam, Ekonomi 
ve Toplum
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Mısır’da Ordu 
ve Ekonomi
Halk Ayaklanmaları ve Darbenin Ekonomi  Politiği 
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İslam İktisadının 
Meseleleri

Muhammad Akram Khan
Çev. Sercan Karadoğan

 

0 (216) 418 20 10

Güncel Durum ve Geleceğin Bir Analizi



İslam İktisadına 
Giriş
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Modern Ekonomiyle Mukayeseli Olarak 
Temellendirilmiş Bir Çalışma



Ekonomide  
Devletin Rolü

Mohammad Nejatullah Siddiqi
Çev.: Faruk Taşçı
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İslami Bir Bakış Açısı



Eksiksiz bir yaşam şekli olarak İslam’ın değer ve ilkeleri ile laiklik temelli sosyal 
gerçeklik arasındaki ayrım bugünkü Müslüman dünyasına nüfuz eden gerginliğin 
temelinde yatmaktadır. Bu nedenle İslam’ın orijinal kaynaklarından -Kur’an ve 
sünnet- ve Müslüman halkın tarihî tecrübelerinden yararlanarak İslam’ın gerçek 
anlamı ve mesajını keşfetmek için yeni bir arayış vardır. İslam’ın uygunluğunu 
değerlendirmek ve bu bilinci sosyoekonomik gerçekliğe dönüştürmenin yol ve 
araçlarını bulmak için kişisel ve toplumsal yaşamın -edebi, eğitimsel, politik, sosyo-
kültürel, ekonomik ve teknolojik- hemen hemen her alanında çaba gösterilmektedir. 
Gelişmekte olan bir sosyal bilim olarak İslam iktisadı, Müslüman iktisatçılar ve 
ulemadan böyle bir yaratıcı cevap niteliğindedir.

İslam İktisadı Çalışmaları, İslam iktisadının titiz bir akademik disiplin olarak tanıtımı 
ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Birinci Uluslararası İslam 
Ekonomisi Konferansı’nda sunulan bazı makaleleri içermektedir. İslam iktisadının 
bir disiplin hâline gelebilmesini amaçlayan toplantıda Müslüman iktisatçılara İslam 
iktisadının temel kavramalarını açıklamak ve çağdaş dünyada bunları uygulamanın 
yollarını ve araçlarını tartışmak için yapılan çaba da dâhil olmak üzere ekonominin 
İslamileştirilmesinin sorunlarına değinen tartışmalar yürütülmüştür. Elinizdeki 
çalışma, bu tartışmaların bir neticesi olarak İslam iktisadı kavramı ve metodolojisi, 
İslam iktisadında üretim ve tüketim, İslam iktisadında devletin rolü, şeriat 
çerçevesinde sigorta, faizsiz bankacılık, zekât ve maliye politikası, İslamî çerçevede 
ekonomik gelişmeler, Müslüman ülkeler arasında ekonomik iş birliği konularındaki 
makalelerden oluşmaktadır. 
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İslam İktisadı 
Çalışmaları

Editör: Khurshid Ahmad
Çev.: Fazıl Yozgat



Adil Bir Para 
Sistemine Doğru

Adil Bir Para Sistemine Doğru, İslamî para sisteminin hedefleri, doğası ve 
işlevlerinin  ele alındığı kapsamlı ve bütünleyici bir eserdir. Müslümanlar 
da dahil olmak üzere çoğu insan için, faizsiz ekonomi bir sırdır. Bu nedenle 
bir dizi soru sorulur. İslam’da faiz gerçekten yasaklandı mı, eğer öyleyse, 
bunun ardında yatan amaç nedir? Bir ekonomi faizsiz çalışabilir mi? 
Kaynak tahsisi, tasarruf ve sermaye oluşumunun, ekonomik istikrar ve 
büyüme üzerinde ne gibi etkiler vardır? Chapra, konuyla ilgili gizemleri 
ve bu konudaki bazı soruları kapsamlı bir ekonomik analiz yoluyla 
cevaplandırmaktadır. Faiz yasağının ardındaki mantığı ve tamamıyla 
adalet temelli bir İslam iktisadının güçlü yanlarını göstererek sorunları 
ortaya koymakta ve bunları çözmek için gerçekçi bir teklif vermektedir. 
Chapra ayrıca, ticari ve merkez bankalarının doğası ve faaliyetlerinde 
yapılması gereken değişiklikleri de ortaya koymaktadır. Kurulacak olan 
yardımcı kurumlar ve İslamî para ve bankacılık sistemini mümkün kılmak 
için geliştirilmesi gereken yeni para politikası araçlarını etkili bir şekilde 
sunmaktadır. Ancak, faizin kaldırılmasının İslam’ın tek değeri olmadığını 
ve Müslüman ülkelerin siyasi kurumları olmadıkça ekonomilerinin 
dönüştürülemeyeceği ve sosyo-ekonomik adalet ile İslam’ın diğer önemli 
hedeflerinin tamamının gerçekleştirilemeyeceği uyarısında bulunmaktadır.

M. Umer Chapra
Çev.: Ömer Faruk Tekdoğan
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İktisadın Geleceği
İslamî Bir Bakış

İktisadın Geleceği: İslamî Bir Bakış hem iktisadi hem de ahlâki açıdan ana akım 
iktisadın bilimsel ve samimi bir eleştirisidir. Chapra, yararının olduğu kadar Batı 
merkezli kapitalist iktisadın limitlerinin de farkındadır. İktisadi analizin gerçek 
değerinin ve dünyadaki insanlığın daha iyiye gitmesine katkı yapabileceğinin 
bilincinde olarak, zayıf taraflarının bu disiplinin gerçek rolünü oynamasına gölge 
düşürdüğünü belirtmektedir. Nelerin yanlış olduğunu belirterek aynı zamanda 
doğrusu için çözüm önerileri de sunmaktadır. Çalışma ayrıca iktisadın etkinliğini 
göz ardı etmeyecek şekilde eşitlik ve adalet meselesine odaklanılmasını sağlayan 
sistematik bir çaba sarf etmektedir. Eğer iktisat, insanın refahına yönelik bir bilim 
ise ve sadece “zenginliğin kasvetli bir bilimi” değilse denge ve etkinliğin ortak 
hedefleri birlikte ilerlemesi gerekmektedir. Chapra, ahlâki filtrelerin kavramlarını 
açıklarken ve ana akım iktisadın matrisleri içerisinde adalet boyutunu yeniden 
oluşturmaya çalışmaktadır. 

İslam iktisadını titizlikle iktisadın kendi alanına yerleştiren Chapra, İslam 
iktisadına ayrı bir tür olarak bakmamaktadır. İktisadi problemleri İslamî bir 
bakış açısı ile değerlendirmekte bu da iktisadı, İslamî bir toplumsal düzen ve 
tasavvurla uyumlu hâle getiren yenilikçi bir çabadır. İslam ve iktisat öyle 
birbirine geçmiştir ki iktisat yeni bir gidişat geliştirmekte ve katedilecek yeni 
bir dünya keşfetmektedir. Bütün bunlarla birlikte Chapra, iktisadın, adil düzen 
arayışında insanlık için gerçekten yararlı olması için İslamî bir bakış açısı ile 
ahlâki zenginleşmeye ihtiyacı varken ümmetin de iktisadın tarihini ve kendi 
noksanlarını farketmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

M. Umer Chapra
Çev.: Melih Turan
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Müslümanların zekâtla olan irtibatı gün geçtikçe azalmış ve neredeyse 
kopma noktasına gelmiştir. Zekâtı aslına uygun olarak hesaplayıp, hak 
edenlere ulaştıranların sayısında azalma olduğu görülmektedir. İslam 
ülkelerinin sahip olduğu zekât potansiyeli kolaylıkla gelir dağılımındaki 
bozuklukları ve fakirlik problemini ortadan kaldırabilecekken, zekâtın 
günümüzde yeterince kurumsallaşamaması birçok sosyo-ekonomik 
problemin ortaya çıkmasına ve mevcut problemlerle etkili bir mücadele 
yapılamamasına neden olmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.v.) sünnetinde 
olduğu gibi devlet otoritesi altında ve cebrî bir şekilde toplanıp 
dağıtılamasa da başta Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerde 
devlet destekli olarak zekâtın kurumsal bir yapıda uygulanmaya 
çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, zekâtın kurumsal bir yapıda 
uygulandığı ülkeler hakkında bilgiler verilmiş ve karşılaştırmalı olarak 
bu zekât kurumları incelenmiştir. Bu bilgiler ışığında, mevcut yasal ve 
kurumsal yapıları da göz önüne alarak, Türkiye’de modern anlamda 
uygulanabilir bir zekât kurumu için model oluşturulmuştur.
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Zekâtın  
Kurumsallaşması
Dünya Uygulamaları ve Türkiye için  
Model Önerisi



İslam  
İktisadı  
Üzerine 
Söyleşiler

İslam’ın iktisadi görüşünün ne olduğu, bir ekonomik sistem sunup sunmadığı, 
insanların ihtiyaçlarına ne gibi çözümler ürettiği, tarihsel olarak Müslümanların 
hangi kurumlar üzerinden ekonomiyle ilgili faaliyetlerini yürüttüğü gibi birçok 
konu uzun zamandır farklı kesimler tarafından tartışılmış ve hâlâ tartışılmaya 
devam etmektedir. Sadece teorik çabalar değil uygulamaya dönük de birçok 
gayret ortaya konulmuş, kurumlar tesis edilmiştir. Kimi zaman İslamî 
bankaların başını çektiği uygulama tarafı diğer teorik çalışmaları yönlendirmiş 
kimi zaman da teori, uygulamayı etkilemeye çalışmıştır. Diğer yandan İslamî 
finansın büyümesi ile birlikte kaçınılmaz olarak düzenleyici otoriteler de bu 
ekosistemin içine dâhil olmuştur. Nihayetinde birçok paydaş birbiriyle irtibatlı 
ya da değil İslam iktisadı ve finansı üzerine kafa yormakta, bu alanın gündemde 
kalmasına katkı sağlamaktadır.

Türkiye için de özellikle 1980’li yıllardan sonra İslam iktisadı ve finansı 
alanındaki çalışmalar artmıştır. İslam hukukçuları, İslamî finans sektöründeki 
çalışanlar, düzenleyici kurumlar, akademisyenler ve daha birçok kişi alana 
katkı sunmaktadır. Bunların içerisinde bazı isimler kendi alanlarında öncü roller 
oynamışlar ve günümüzde İslam iktisadı ve finansının çok daha geniş kesimlere 
ulaşmasında etkili olmuşlardır. İşte bu kitap, bu alanda uzun yıllardan bu yana 
emek vermiş hocalarla ve İslamî finans alanında faaliyet gösteren sektör 
temsilcileriyle ve düzenleyicilerle yapılan söyleşilerden oluşmaktadır.
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