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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.



İslam  
İktisadını  
Yeniden Düşünmek

Kitap, İslam iktisadı tartışmalarının tarihsel seyrini ve kavram dünyamızdaki 
güncel etkilerini bütünsel bir bakış açısıyla ele almak maksadıyla düzenlenen 
“İslam İktisadı Atölyesi-I: Temel Kavramlar ve Fikirler” atölyesinde tartışma-
ya açılan tebliğlerden oluşmaktadır. Farklı yazarların kavramsal, fikri ve me-
todolojik açılardan İslam iktisadı tartışmalarını çok boyutlu olarak ele aldıkları 
bu kitap, geleneksel düşünce mirasımız ile birlikte günümüz toplumsal-eko-
nomik meselelerine sağlam bir temel kurabilmek amacıyla bir araya getiril-
miştir. Kitabın İslam iktisadı çalışmalarına esaslı bir zemin teşkil edecek bir 
başvuru kitabı olması hedeflenmektedir.

Abdulazeem Abozaid - Zakaria bin Bahari - Masudul Alam Choudhury -  
Taha Eğri - Abul Hassan - Fahm Khan - Lubna Sarwath - Necmettin Kızılkaya - 
Şennur Özdemir - Muhammad Syukri Salleh - Amir Wahbalbari -Asad Zaman
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Editörler: 
Taha Eğri, Necmettin Kızılkaya, Oğuz Karasu
Kitap, farklı yazarların İslam iktisadı tartışmalarını 
kavramsal, fikri ve metodolojik açılardan çok boyutlu 
olarak ele alarak tarihsel seyrini ve kavram dünyamızdaki 
güncel etkilerini bütünsel bir bakış açısıyla ele alan 
makalelerden oluşuyor. 



İslam  
İktisadı ve  
Piyasa

Kitap, İslam ve piyasa arasındaki 
ilişkiyi odak noktası olarak 
belirlemiş, adil, insani ve 
sürdürülebilir bir piyasa modelinin 
imkânını tarihsel bilgiler ve mevcut 
iktisadi koşullar ışığında tartışıyor.

Son otuz yıldır İslam iktisadı üzerine yapılan çalışmalar neticesinde gelinen 
noktaya bakıldığında, alternatif sistem arayışlarının, mevcut sistem içeri-
sinde var olma çabalarına doğru evirildiği görülmektedir. İktisadi bir sistem 
oluşturma arayışları, özellikle finansal boyutla sınırlandırılmış ve faizsiz 
bankacılık hizmetlerinin başlatılması ile Müslümanlara sistem içerisinde 
yer açılmıştır. Kitap, İslam iktisadı çalışmalarını finansal alanın kısıtlama-
sından kurtararak bütün yönleriyle ele almak ve İslam iktisadının alternatif 
bir sistem olarak iddiasını sürdürmesini sağlamak maksadıyla düzenlenen 
“II. İslam İktisadı Atölyesi: İslam İktisadı ve Piyasa” başlıklı uluslararası 
toplantının bildirilerinden oluşmaktadır. Kitapta, İslam ve piyasa arasındaki 
ilişki odak noktası olarak belirlenmiş, adil, insani ve sürdürülebilir bir pi-
yasa modelinin imkânı tarihsel bilgiler ve mevcut iktisadi koşullar ışığında 
tartışılmıştır.

Ahmet Faruk Aysan - Valentino Cattelan - Mustafa Dişli - Ekrem Erdem - Ali-
akbar Jafari - Hüseyin Öztürk - Bilal Ahmed Qazi - Özlem Sandıkçı Türkdoğan 
- Mustafa İbrahim Turhan - Mansour Yeganeh 
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İslam  
İktisadı  
ve Emek
Kitap, kapitalist iktisadi sistemin 
aksine insanın piyasa zemininde 
konuşulacak bir meta olmadığı ve 
insanı salt emeğe indirgemenin 
İslam’ın temel değerleri ile 
bağdaşmayacağını vurguluyor.

Kapitalist iktisadi sistemin meydana getirdiği problemlerle başa çıkmada 
yeni bir İslam iktisadı anlayışı ortaya koyarak emeğin karşılığının adil belir-
lenmesinden emeğin karşılığının zamanında verilmesine; hukuki hakların 
güvence altına alınmasından iş güvenliği tedbirlerine kadar geniş bir yelpa-
zede teorik tartışmaların yapıldığı ve politika önerilerinin sunulduğu “İslam 
İktisadı ve Emek” başlığıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Kitapta, emek konusunda İslam iktisat düşüncesinin teorik düzeyde çalış-
ma ve emeğe atfettiği değer, hâkim iktisadi sistemin yarattığı pratik koşul-
ların sınırlandırmasından kurtulamadığı ve böylece İslam iktisadı ve emek 
arasındaki ilişkinin temelden ve açık bir şekilde konuşulamadığına dikkat 
çekilmiştir. Ayrıca kitapta, kapitalist iktisadi sistemin aksine insanın piyasa 
zemininde konuşulacak bir meta olmadığı ve insanı salt emeğe indirgeme-
nin İslam’ın temel değerleri ile bağdaşmayacağı vurgulanmıştır.

Chaib Bounoua - Kadir Yıldırım - Latife Reda - Mohamed Benbouziane - 
Muhammad Iqbal Anjum - Mustafa Macit - Rajai Ray Jureidini - Saffet Köse 
- Salman Ahmed Shaikh Siham Matallah - Toseef Azid - Yasien Mohamed - 
Zeynep Hafsa Orhan
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İslam  
İktisadında 
Sosyal Adalet

Kitap, farklı ülkelerden çalışmalar yapan akademisyenlerin sosyal adalet 
başlığı etrafındaki meseleleri İslam iktisadı perspektifinden ele aldığı yazılar-
dan oluşmaktadır. Yazarlar, mevcut sosyal ve iktisadi adaletsizliklerin sebep-
lerinin gerçekçi ve derinlikli bir şekilde irdelenmesi, İslamî ilkelere dayalı bir 
sosyal adalet anlayışının teorik zemininin nasıl oluşturulacağı, hangi alternatif 
mekanizmaları içereceği ve ne gibi somut çözümler üretilebileceği konuları 
üzerine tartışmalar yürütmektedir. Ayrıca kitapta, güncel iktisadi sistemin 
eşitsizlik kaynağı hakkındaki teorik tartışmalarla faiz, zekât, vakıf, dayanışma 
ve sadaka gibi uygulamalı alanlarda model önerileri bir araya getirilerek, İs-
lam iktisadı perspektifinden sosyal adalet mevzusunun kapsamlı ve bütüncül 
bir biçimde ele alınması sağlanmıştır.

Qazi Masood Ahmad - Osamah Hussain Al Rawashdeh - Toseef Azid -  
Valentino Cattelan - Mehmet Tarık Eraslan - Khoutem Ben Jedidia -  
Ozan Maraşlı - Yulizar D. Sanrego - Salman Ahmed Shaikh -  
Ömer Faruk Tekdoğan - Hüsnü Tekin - Aimatul Yumna
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Editör: Lütfi Sunar

Kitap, güncel iktisadi sistemin eşitsizlik kaynağı 
hakkındaki teorik tartışmalarla faiz, zekât, vakıf, 
dayanışma ve sadaka gibi uygulamalı alanlarda 
model önerileri bir araya getirerek, İslam iktisadı 
perspektifinden sosyal adalet mevzusunun kapsamlı ve 
bütüncül bir biçimde ele alıyor.



Adalet   
İslamî ve Batılı  
Pespektifler

Kitap, Batılı ve İslamî perspektifleri türetmek 
için kullanılan sezgisel yöntemleri atlayıp adalet 
meselesinin temeline, düşünce akışlarındaki 
siyasi, iktisadi ve sosyal organizasyon için ileri 
sürülen ilkelere odaklanıyor. 

Zafar Iqbal
Çev. Lütfi Sunar
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Kitap adaletle; denge, uyum ve barışın yeniden tesis edilmesine yönelik bir top-
lumsal düzenin taslak planıyla ilgilidir. Tarihsel olarak bu soruyu aydınlatan iki 
düşünce okulu, dini okul ve seküler okul kitaptaki tartışmanın zemini oluştur-
maktadır. Kitapta dini okulun ana çerçevesi İslam tarafından çizilirken, seküler 
okul bu konudaki entelektüel tartışmanın yönünü belirlemede en etkili olduğu 
düşünülen adaletle ilgili eski ve çağdaş seçilmiş görüşlerle temsil edilmektedir.
Yazar, Batılı ve İslamî perspektifleri türetmek için kullanılan sezgisel yöntemleri 
atlayıp meselenin temeline, yani bu gibi düşünce akışlarındaki siyasi, iktisadi ve 
sosyal organizasyon için ileri sürülen ilkelere odaklanmıştır. Bu çeşitli ilkeler 
eleştirel bir biçimde incelendikten sonra dini ve seküler görüşler arasındaki bir 
karşılaştırma, İslamî konumun objektif bir değerlendirmesi için zemin hazırla-
nır. Bu değerlendirme ile yazar adalet konusundaki rakip perspektiflerin artıları 
ve eksileri üzerine derinlemesine, nüfuz edici ve zaman zaman nefes kesen ar-
gümanlarının zirvesini teşkil eder.

Iqbal, National University of Computer and Emerging Sciences (Pakistan 
Ulusal Bilgisayar ve Gelecek Bilimleri Üniversitesi)’da finans profesörüdür.  
Iqbal’in araştırma alanları; İslam ülkelerinde İslamî finans, kaynak dağılımında 
adalet, kamu maliyesi, yolsuzluk ve yönetişimdir.

Zafar Iqbal



İslam 
İktisadının  
Fıkhi İlkeleri

Kitap, küllî kaidelerin klasik dönem iktisat 
meselelerinden bazılarına uygulanış 
örneklerini içerdiği gibi bunların çağdaş 
dönem iktisadî işlem, kurum ve politikalarına 
uygulandığı örneklerini kapsıyor. 

S.M. Hasanuzzaman 
Çev. Hamdi Çilingir
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Şer’î hukuk kuralları, açık bir şekilde belirlenmiş hükümler bütünü ile meşhur fa-
kihlerin herhangi bir fiil, kurum ya da politikanın İslam’a uygunluğunu belirlemek 
için Kur’an ve sünnetten çıkardığı küllî kaidelerden oluşmaktadır. Bu küllî kaideler 
nasların ruhunun sistematik bir yansıması olarak çağlar boyunca bir birinden farklı 
meselelerde insanlara rehberlik etmiştir. Bu çalışma, fert ve toplumlumun iktisa-
dî hayatı ile ilgili olan ve hayli kabul görmüş bazı küllî kaidelerin ele alınması ve 
bunların çağdaş iktisadî meselelere uygulanması hususunda bir çabanın ürünüdür. 
Geniş bir şekilde tasnif edildiğinde bu kaideler temelde; niyet ve fiil, şüphe ve ke-
sinlik, zararı giderme, kolaylaştırma kuralları, alma-verme, nimet-külfet, devletin 
takdir yetkisi-kamu menfaati, örf ve adet, aldatmanın cezası gibi konularla alakalı-
dır. Ayrıca çalışma, bu küllî kaidelerin sınırsız bir şekilde uygulanmaması için konu 
hakkındaki sınırları da belirtmektedir. Hem küllî kaidelere hasredilmiş özel çalış-
malarda hem de bütün genel fıkıh kitaplarında ele alınan bu konuyu, önceki çalış-
malarda, fakihler küllî kaidelerin uygulanmasını ya sadece ibadet alanı ya da klasik 
dönem iktisadî meselelerin sadece bazılarına odaklanarak örneklendirmişlerdir. 

Hasanuzzaman, İslam iktisadının farklı yönleri üzerine araştırmalar yapmakta 
ve halen Pakistan Devlet Bankası İslam İktisadı Departmanı’nı yönetmektedir. 
Pakistan’da zekât uygulamaları ve faizin ortadan kaldırılması için tavsiyelerde 
bulunmak üzere kurulan Ekonomistler ve Bankacılar Platformu üyesi ve İslam 
İdeolojisi Konseyi üyesi olarak çalıştı.  

S.M. Hasanuzzaman



Müslümanların  
İktisadi Düşünce  
ve Analize Katkıları

Kitap, iktisat alanında medeniyetler arası diyalog için ortak bir zemin arayışına 
binaen hazırlanmıştır. Bu nedenle, özellikle iktisadi düşünce alanında, İslam 
medeniyeti ve Orta Çağ Avrupa kültürünün çok boyutlu bağlarına ve birbirle-
riyle olan etkileşimlerine delil niteliğindedir. Müslüman ilim adamlarının fel-
sefe, bilim, matematik, tıp, coğrafya, tarih, sanat ve kültür alanında Orta Çağ 
Avrupası üzerindeki etkileri ayrıntılı bir şekilde belgelenmiş ve ilgili konuların 
çevrelerinde bilinmektedir. Ancak, iktisadi düşünce ve kurumlar üzerindeki 
etkisi henüz tam olarak araştırılmamış ve kabul de görmemiştir. Bu bağlam-
da önemli bir girişim olan kitap, Batılı bilim adamlarının son yıllarda Müslü-
manların iktisada katkıda bulunduğu yönündeki değişen eğilimlerini ve Avru-
pa Rönesansı’ndaki Müslüman entelektüel mirasa borçluluk hissinin arttığını 
gözler önüne sermektedir. Bu eğilim yalnızca iktisadi düşünce tarihinde daha 
önceki yazarlar tarafından oluşturulan boşluğu kapatmakla kalmayıp, aynı 
zamanda Doğu ile Batı arasındaki anlayışı artıracak, akademik ve entelektüel 
düzeyde etkileşimi kolaylaştıracaktır.

Abdul Azim Islahi

Abdul Azim Islahi, Cidde Kral Abdulazîz Üniversitesi İslam Ekonomisi Ensti-
tüsü’nde profesördür. İslam iktisadı alanının sınırlarını araştırmak, öğretmek 
ve genişletmek için çalışmaları bulunan Islahi, İslam iktisat düşüncesi ve ku-
rumları üzerine kitapları bulunuyor 
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Islahi’nin bu eseri Batılı bilim adamlarının son yıllarda 
Müslümanların iktisada katkıda bulunduğu yönündeki 
değişen eğilimlerini ve Avrupa Rönesansı’ndaki Müslüman 
entelektüel mirasa borçluluk hissinin arttığını gözler 
önüne seriyor.

Abdul Azim Islahi 
Çev. Fatih Furkan Akosman, Mustafa Özer



İslam İktisat  
Düşüncesi ve  
Kurumları  
(16. Yüzyıl)

İslam İktisat Tarihi serisinin ikinci kitabı olan çalışma, 
İslam iktisat düşüncesini beş temel alanda incelemekte: 
piyasa ve fiyatlama, merkantilizm, para, harâc arazileri ve 
toprak mülkiyeti hakkı ile vakıf ve para vakfı tartışmaları. 

Abdul Azim Islahi
Çev. Kadir Yıldırım

10/16. yüzyıldaki İslam iktisat düşüncesi ve kurumlarının incelendiği çalış-
ma temel olarak İslam’ın merkezî bölgeleri üzerinde hüküm sürmüş olan 
yönetimlerin iktisadi kurumlarıdır.

İslam İktisat Tarihi serisinin ikinci kitabı olan 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 kaynak-
ları olan kamu maliyesi, hisbe, siyaset-i şer’iyye çalışmalarının analitik bir in-
celemesi sunulmaktadır. Zaman zaman dönemin Müslüman ilim adamları ile 
onların selefleri arasında olduğu gibi, Müslüman ilim adamlarının çağdaşları 
Batılı düşünürler ile aralarında bir değerlendirme ve karşılaştırma yapmak-
tadır. Kitap, 10/16.yüzyıldaki İslam iktisat düşüncesi ve kurumlarının genel bir 
görüntüsüne yer verilmesinin yansıra, İslam iktisadi düşünce tarihi literatürüne 
de katkı sağlamaktadır.

Abdul Azim Islahi
Abdul Azim Islahi, Cidde Kral Abdulazîz Üniversitesi İslam Ekonomisi Ens-
titüsü’nde profesördür. İslam iktisadı alanının sınırlarını araştırmak, öğret-
mek ve genişletmek için çalışmaları bulunan Islahi, İslam iktisat düşüncesi 
ve kurumları üzerine kitapları bulunuyor. 
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İslamî Finansı  
Anlamak

İslamî bankacılık ve finans 
kuruluşlarının felsefesini, 
modellerini, araçlarını ve 
faaliyetlerini anlamak isteyen 
lisans ve lisansüstü öğrenciler, 
bankacılar ve diğer herkes için 
rehber niteliğinde.

Muhammad Ayub   
Çeviri Editörleri:  
Suna Akten Çürük, Raif Parlakkaya

Muhammad Ayub

Kitap, İslamî bankacılık ve finans kuruluşlarının felsefesini, modelle-
rini, araçlarını ve faaliyetlerini anlamak isteyen lisans ve lisansüstü 
öğrenciler, bankacılar ve diğer herkes için ders kitabı vazifesi göre-
cek şekilde hazırlanmıştır. İslamî finansın hem teorisini hem pratik 
yönlerini kapsayan bu kitap, İslamî finansın temelini oluşturan İs-
lamî ekonomisini, İslamî finans ilkelerini, İslam ticaret hukukunun 
temel özelliklerini, İslamî finansal kurumlar tarafından benimsene-
cek usulleri, ürünleri ve İslamî finans kurumları tarafından uygula-
nacak prosedürleri, finansal sistemin ve ekonominin gelişmesinde 
İslamî finans sisteminin oynayabileceği rolleri içermektedir. Ayrıca 
kitap, İslamî finans kurumlarının kullandığı ya da çeşitli müşterile-
re fon sağlamak için benimseyebilecekleri temel modellerin, şer’i 
kurallara uygunluğunu sağlayabilmek üzere yapılan tartışmaları da 
kapsamaktadır. Ekonominin çeşitli sektörlerini finanse eden İslamî 
bankaların mevduat ve fon yönetimini kapsayan pratik ve operasyo-
nel yönleri, risk yönetimi, muhasebe uygulaması ve İslamî mali piya-
saların ve araçların işleyişi derinlemesine tartışılmıştır.

Londra’daki İslamî Bankacılık ve Sigorta Kurumunda (IIBI) yönetici-
dir. İslamî bankacılık sisteminin uygulanması üzerine zaman zaman 
kurulan çeşitli komisyonlarla ilişkisi devam etmektedir.
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İslam İktisat 
Düşüncesinin 
Değişimi  
(18. Yüzyıl)

İslam İktisat Düşünce Tarihi serisinin dördüncü kitabı olan eser, Hicri 12. 
yüzyılda (Miladi 18. yüzyıl) İslam iktisat düşüncesini incelemektedir. Eser, 
büyük İslam medeniyetinde çöküşün hızlandığı, İslam topraklarında Batılı 
kolonizasyonun başladığı dönemde İslam düşünürlerince bir çeşit uyanışın, 
öz arayışın ve yenilik çalışmalarının başladığını vurgulamaktadır.

Islahi bu dönemi, dönemin dinamik ve devrimci üç şahsiyeti; Muhammed b. 
Abdülvehhab, Osman b. Fûdi, Veliyyullah Dihlevî  üzerinden anlatmaktadır. 
Uygun perspektifi oluşturmak adına öncelikli olarak dönemin İslam tarihine 
genel bir bakış sunulmuştur. İslam dünyasının farklı böl-gelerinde dünyaya 
gelmiş ve fikri ve fiili yenilikler getirmiş üç ilim adamının dini, sosyo-politik 
ve entelektüel alanlardaki yenilikçi çabalarına odaklanılmaktadır. Her biri 
için dönem ve çerçeve, hayat ve çalışma, iktisadi fikirleri ve etkileri başlıkları 
altında çalışmalar yapılmıştır. Kitap, 18. yüzyılda İslam iktisadi düşüncesine 
dair bir taslak oluşturmakta, İslam iktisat düşüncesi tarihi literatüründe bir 
boşluğu doldurmaktadır.
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Islahi, Hicri 12. yüzyılda (Miladi 18. yüzyıl) İslam 
iktisat düşüncesini dönemin dinamik ve devrimci 
üç şahsiyeti; Muhammed b. Abdülvehhab, Osman 
b. Fûdi, Veliyyullah Dihlevî’nin dini, sosyo-politik 
ve entelektüel alanlardaki yenilikçi çabalarına 
odaklanarak ele alıyor.

Abdul Azim Islahi
Çev.  Hümeyra Doruk Keskin



İslam  
İktisadına  
Giriş
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İslam iktisadının çerçevesini göstermeyi amaçlayan bu kitap, günümüz dünya-
sını şekillendiren neoklasik iktisadın ömrünü tamamladığını iddia etmektedir. 
Yaklaşımı sığ, varsayımları gerçekçi olmayan ve bütün stratejileri insanı dışlayan 
bir yapıda olan bu sistemin aşılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, 
okuyucuyu İslam iktisadının ilkelerine objektif bir şekilde yaklaşmaya ve İslam 
iktisadının potansiyellerini kavramaya davet etmektedir. 

İslam iktisadının doğası, metodolojisi ve Müslüman ülkelerin İslam iktisadının 
temel ilkelerini uygulama pratiklerini açık ve yalın bir dille ifade etmektedir. Tam 
istihdam, eksik istihdam, işsizlik, fakirlik, gelir dağılımında adaletsizlik, enflas-
yon, para, banka, faiz ve döviz kurunun istikrarsızlığı gibi iktisat müktesebatında 
çalışılan konular İslam iktisadının yaklaşımıyla ele alınmaktadır. Hem öğrenci-
lere hem de ekonomistlere hitap eden kitap, İslam iktisadı hakkında nitelikli ve 
kapsamlı bilgi edinme imkânı sunmaktadır. 

Khan, İslam iktisadının doğası, metodolojisi ve 
Müslüman ülkelerin İslam iktisadının temel 
ilkelerini uygulama pratiklerini açık ve yalın bir 
dille ifade ederek okuyucuyu İslam iktisadının 
ilkelerine objektif bir şekilde yaklaşmaya ve İslam 
iktisadının potansiyellerini kavramaya davet ediyor.

Muhammad Akram Khan
Çev.  Gökhan Umut



Ribâyı  
Anlamak
İslam İktisadında Faiz

İslam’ın finans sistemindeki en önemli öğe olan ribâ yasağı aynı zamanda 
din tarafından ona atfedilen önem açısından açık ve nettir. Bununla birlikte, 
bunun neden böyle olması gerektiği hususu bazı mülahazaları beraberinde 
gerektirmektedir. Bu nedenle kitap, kişinin bankacılık ve finansa dair tüm 
bakış açılarının etrafında döndüğü ve birçok kişinin uzak durma konusunda 
önem gösterdiği bir kelime olan ribâ hakkında yaklaşım yirmi kişisel araş-
tırmanın bir neticesidir. Söz konusu kelimenin ne anlama geldiği, neden 
sözleşmeleri geçersiz kıldığı ve kişinin onu nasıl anlayabileceğine dair ışık 
tutan görüşler serdeden âlimlerin katkılarını içermektedir. 

Kitap ribânın ıstılahi, fıkhi, ayet ve hadislerdeki manasına değinerek faiz ile 
arasındaki farkları ekollerin delillendirmeleri ile gözler önüne sermektedir. 
Ayrıca, ribânın İslam’da şeriat tarafından neden yasaklandığı, Hristiyanlığın 
ve Yahudiliğin faiz sorununa karşı duruşları ve konu üzerine yapılan modern  
tartışmalara odaklanmaktadır.

Şeyh Yûsuf Talal DeLorenzo  -  Imam Abi Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram-  
Vincent J. Cornell  Wahba Zuhayli  -  Emad H. Khalil  -   M. Umer Chapra  
-   Mahmoud A. Gamal  -  M. Akram Khan
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Kitap, İslam’ın finans sisteminin en önemli 
öğesi olan ribâ yasağının ne anlama geldiği, 
neden sözleşmeleri geçersiz kıldığı ve kişinin 
onu nasıl anlayabileceğine dair ışık tutan 
görüşler serdeden âlimlerin katkılarıyla 
okuyucusuyla buluşuyor. 

Editör: Abdulkader Thomas
Çev.  Zeyneb Hafsa Orhan



Finans  
Teorisini   
Yeniden Düşünmek

Kitap, gerek bilimsel bir çalışma alanı olarak 
finans teorisine, gerekse uygulama yönüyle 
küresel finansal sistemine yönelik özellikle 
krizlerden sonra daha da belirgin hale gelen 
tartışmaları, eleştirel görüşleri, yeni eğilimleri 
ve yeni paradigma arayışlarını ele alıyor.  

Mehmet Saraç
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Bilimler arasında nispeten genç sayılabilecek spesifik bir alan olan finansın 
teorik sorgulaması yapılırken aslında onun temeli olan neoklasik iktisat, ve 
belki daha da ötesinde neoklasik iktisadın dayandığı dünya görüşü ve insan 
algısı da sorgulanmış olmaktadır. Bu yapılırken aslında bilginin kaynağı, bi-
lim metodolojisi, Aydınlanma sürecinin bu meselelere nasıl bir yön verdiği 
ve bundan sonra bilimsel bilgi kavramının geleceğine dair görüşler de belli 
ölçüde tartışmaya dahil edilmiş olmaktadır.

Bugün konvansiyonel iktisadın ve bu anlayıştan türeyen finans disiplininin 
sorgulanan en temel noktası iktisat ve finans anlayışının epistemolojisi ve da-
yandığı varsayımlar, insan ve varoluş gerçeğini tam olarak kavrayamadığıdır. 
Bu nedenle modernite sonrası insanlık krizlerle boğuşmakta, sürdürülebilir 
bir ekonomik sistemi kuramamakta ve adil bir refah dağılımından mahrum 
kalmaktadır. Bu kitap, gerek bilimsel bir çalışma alanı olarak finans teorisi-
ne, gerekse uygulama yönüyle küresel finansal sistemine yönelik özellikle 
krizlerden sonra daha da belirgin hale gelen tartışmaları, eleştirel görüşleri, 
yeni eğilimleri ve yeni paradigma arayışlarını ele almaktadır. 



Vakıfta 
Amaç
Hanefi Vakıf Hukuku 
Çerçevesinde Bir Araştırma

Vakıf, özünü İslam’daki sadaka ve infak anlayışından alan, 
tarihsel süreç içerisinde Müslümanların tecrübeleriyle ge-
lişen ve zenginleşen, hizmet ettiği amaçlarla neredeyse ha-
yatın bütün alanlarını kapsayan çok önemli bir müessesedir. 
İslam, Müslümanları bir yandan zekât, sadaka-i fıtır, öşür 
gibi zorunlu sadakalarla (sadaka-i vâcibe) yükümlü tutarken 
diğer yandan da onları nafile sadakalar (sadaka-i nâfile) ko-
nusunda teşvik etmiştir. Bu nafile sadaka türleri arasında va-
kıf kurumsallık, yaygınlık ve hizmet ettiği amaçlar açısından 
tarih içinde çok önemli bir gelişim seyri takip etmiştir. Vakıf 
kuran kimsenin vakfına amaç belirleme hususunda sahip ol-
duğu özgürlük zamanla vakıflarda geniş bir amaç çeşitliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Kitap, vakıfta amaç konusuna farklı bir 
açıdan yaklaşmakta, konuyu hukuki çerçevede ele almakta 
ve vakfın amacına dair teorik bir çerçeve çizmeye çalışmak-
tadır.
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Hamdi Çilingir



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.

Rasimpaşa Mah. Rıhtım Cad. Nemlizade Sok.  
Güleryüz Apt. No:9 D:3 Kadıköy / İstanbul

0 (216) 418 20 10 iktisatyayin

iktisatyayinlari.com

iktisatyayin

M. Umer Chapra
Çev. Gülnihal Kafa



İslam İktisadı  
Perspektifinden  

Faiz

Temelde günümüz iktisadi problemlerinde yer aldığı düşünülen 
pek çok sosyal, siyasal ve iktisadi soruna yol açan faiz konusu-
nu odağına alan kitapta, kavramdan uygulamaya faizin birçok 
açıdan incelendiği makaleler yer almaktadır. Söz konusu metin-
ler genelden özele ; Kur’an-ı Kerim’de ribâ ayetlerinin kademeli 
nüzulü, faizin eylemsel ve sonuç odaklı tanımlanması önerisi, li-
teratürdeki faiz teorilerinin mukayesesi, literatürde faizle ilintili 
olarak en sık anılan teori olan paranın zaman değerinin İslamî 
açıdan değerlendirilmesi, alternatif bir bakış açısıyla faizi bir piya-
sa aksaklığı olarak açıklayan bir görüş ortaya konması, günümüz 
İslam finansındaki murâbaha ve faiz ilişkisi, kitle fonlamasından 
hareketle faizsiz yatırım ürünleri geliştirme önerisi gibi konularla 
ilgilidir.

Mabid Ali Al-Jarhi | Osamah Al Rawashdeh | Muhammed  
Iqbal Anjum | Toseef Azid | Servet Bayındır | Muhammet Fatih  
Canbaz | M. Kemalettin Çonkar | Abdullah Durmuş | Ekrem 
Erdem | H. Mehmet Günay | Hichem Hamza | Khoutem Ben  
Jedidia | M. Fahim Khan | Kadir Kızıltepe | Muhammad Azeem 
Qureshi | Fatih Yardımcıoğlu
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Editörler 

Taha Eğri  
Zeynep Hafsa Orhan



Gazâlî, Adalet 
ve Sosyal Adalet
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Sabri Orman

İnsan davranışlarında ve onların ahlâki 
olarak değerlendirilmesinde sosyal olana 
öncelik verilmesi veya sosyalin öncelenmesi 
gerekliliğini temel alan çalışma, Gazâlî 
düşüncesinin daha önce hiç gündeme gelmemiş 
bir yönüne ayna tutuyor.

İnsan davranışlarında ve onların ahlâki olarak değerlendirilme-
sinde sosyal olana öncelik verilmesi veya sosyalin öncelenmesi 
gerekliliğini esas alan çalışma, Gazâlî düşüncesinin daha önce hiç 
gündeme gelmemiş bir yönüne ayna tutuyor. Bu durum, ahlâki 
değerler sisteminde 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 ada-
let meselesini bu iki yaklaşım perspektifine yerleştirmeye çalışı-
yor. Bunlardan birisi, farz-ı kifâye yaklaşımı, diğeri de mesâlih ve 
makâsidu’ş-şerîa yaklaşım veya teorileridir. Risale, bu iki yaklaşı-
mın birer sosyal veya kolektif sorumluluk/ yükümlülük referansı 
olarak kullanılabileceğinin gösterilmiş olması açısından önemlidir.



İslam, Ekonomi 
ve Toplum

İslam iktisadının orijinalliği -neoklasik, iktisat, Marksist iktisat, 
kurumsal iktisat ve diğer bütün iktisadi yaklaşımlardan ayrıldığı 
üzere- onun temelde kurduğu belirgin “dinî-ahlâki” bağlantıların-
da yatmaktadır. Ahlâkın insanın iktisadi davranışlarına yansıması 
gerektiği emri üzerinden ilerleyen  Naqvi, İslam’ın ahlâki ilkelerin 
iktisadi davranışlarda etkili olması için çözümü aşikâr-olmayan 
ve indirgenemez bir aksiyom setine dönüştürülmesi gerektiğini 
belirtmektedir. Bu bağlamda kitap, İslam ahlâkına yönelik özün-
de sıra dışı bir bakış açısı sunmaktır. Böyle bir bakış açısı Tev-
hid, denge (Adalet ve İhsan), özgür irade (İhtiyar) ve sorumluluk 
(Farz)’dan oluşan dört temel aksiyom ile temsil edilmektedir. 
Bu aksiyom setinin İslam iktisadı hakkında mantıksal çıkarımlar 
yapmak adına kullanılmak için yeterli niteliğe sahip olduğunu ve 
yapılan çıkarımların gerçek hayattaki Müslüman toplumlar bağ-
lamında her zaman doğrulanabilir olmasa da yanlışlanabilir de 
olmayacağını savunmaktadır. 
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Syed Haider Nawab Naqvi
Çev. Ozan Maraşlı

Ahlâkın insanın iktisadi davranışlarına 
yansıması gerektiği üzerinden ilerleyen 
çalışma tevhid, denge (adalet ve ihsan), özgür 
irade (ihtiyar) ve sorumluluk (farz)’dan oluşan 
dört temel aksiyom üzerinden meseleyi ele 
almaktadır. 



Mısır’da Ordu 
ve Ekonomi
Halk Ayaklanmaları ve Darbenin Ekonomi  Politiği 

“Ekmek, Özgürlük, Sosyal Adalet” sloganı etrafında vücut 
bulan Arap ayaklanmaları, iktisadi ve sosyal meselelerin 
kitleleri harekete geçirmedeki rolünün somut bir örneğidir. Bu 
sloganda ağırlıklı temanın, iktisadi meselelerle ilgili olması, 
Mısır örneğinde olduğu gibi halkın iktisadi sorunlar karşısındaki 
duyarlılığının ve talebinin ne kadar önemli olduğunu açık biçimde 
ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalışmada, meselenin 
çok yönlü olduğu göz önünde bulundurulmakla birlikte Mısır 
tecrübesi, ekonomi-politik bir perspektifle sınırlandırılarak ele 
alınmaktadır.

Çalışmanın bulguları, çok yönlü olarak incelenmesi gereken 
toplumsal meseleleri iktisadi bir bakış açısı ile ele alması ve 
diğer alanlarda yapılan çalışmalara ışık tutması açısından 
önemlidir. Kitapta, Mısır’ın siyasal sisteminde dalgalanmalara 
yol açan ayaklanmaların arkasında yatan iktisadi nedenler ve 
ordunun iktisadi sistem içerisindeki rolü bağlamında Hüsnü 
Mübarek’in istifasından, Abdel Fettah Al-Sisi’nin darbesine kadar 
geçen süredeki demokrasiye geçiş denemesi inceleniyor. Kitap, 
ayaklanmaya varan olayların gelişiminde iktisadi faktörlerin 
etkisini ve boyutlarını Mısır pratiği üzerinden ele alarak toplumsal 
olaylara yol açan iktisadi faktörleri ortaya koyması açısından 
anlamlıdır.

Taha Eğri
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İslam İktisadına 
Giriş

Kitap, iktisatta yer alan en önemli kavramları tanımladıktan 
sonra, İslâm iktisadını açıklamak için araştırma yöntemini, 
İslâm’da iktisat ilmi, iktisat nizamı, iktisat teorisi, iktisat 
felsefesi, iktisadî bir problemin çözümü var mı? İslâm 
iktisadı “iktisadî problem”i kabul ediyor mu? gibi sürekli 
kışkırtıcı olan sorulara delilli ve gerekçeli olarak cevap 
vermektedir. Ekonomik ve küresel krizler, bilim, sistem 
ve teori olarak İslâm iktisadının temellendirilmesi, İslâm 
iktisadının kaynakları, özellikleri ve bunların araştırılma 
yöntemi, ekonomik hareketliliğin aşamaları, iktisat 
politikaları, İslam mali sistemi, İslâm iktisadında büyüme 
ve onu destekleyen temel faktörler konularını kapsamlı bir 
şekilde ele almaktadır.

Modern iktisat hakkında ilim talebesi için giriş niteliğinde 
olan kitap, her konuda benzerine ihtiyaç duyulan genel 
prensipler ve tümel kurallar üzerinde yoğunlaşarak, 
İslâm iktisadı hakkında detaylı ve temellendirici bilgiler 
vermektedir. Kitap, İslâm hukuku ve iktisadı öğrencisinin 
yanısıra alana ilgi duyan araştırmacıların, iktisatçıların 
ihtiyaç duyduğu her şeyi kapsamaktadır.

Ali Muhyiddin Karadâğî
Çev. Abdullah Kahraman
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Modern Ekonomiyle Mukayeseli Olarak 
Temellendirilmiş Bir Çalışma



İslam İktisadının 
Meseleleri

İslam iktisadı konusunda öncü çalışmaları olan Akram Khan, 
İslam iktisadının bir sosyal bilim olarak geliştirme hedefinin he-
nüz başarılamadığını iddia etmektedir. Khan, İslam ekonomist-
lerinin, İslam iktisadını bir sosyal bilim olarak geliştirme süreci-
ni ihmal ettiklerini ve mevcut durumun İslam iktisat öğretisinin 
ekonomi dili içinde yeniden ifade edildiğini belirtmektedir.

Bu nedenle kitap, İslam iktisadının mevcut durumuna dair yapıcı 
bir eleştiridir ve konuyu daha fazla tartışmaya teşvik etmektedir. 
Elinizdeki kitap, bu yaklaşımını destekler nitelikte çeşitli mitleri 
araştırmanın yanı sıra yeni alanlar üzerine konuyu geliştirmek 
için çeşitli yenilikçi fikirler ve bir metodoloji sunmaktadır. Kitap, 
tüm finansal meselelerin ele alınmasını sağlayarak günümüz 
İslamî finans kuruluşlarının gizli bir suçlulukla yürüdükleri 
karmaşık ve çok bilinmeyenli yoldan uzaklaştırarak daha ger-
çekçi bir ribâ tanımının geliştirilmesi gerektiğini savunmakta-
dır. Yazar, İslamî bankaların artık geleneksel bankalara daha 
yakın dururken, yeni bir bankacılık idealinin asıl amacının daha 
az belirgin hâle geldiğini belirtmektedir. Kitap ayrıca bazı ge-
leneksel düşüncelerin zekât kanununun eşitlikçi ruhunu nasıl 
görmezden geldiğine ve zekâtın dünya çapında milyarlarca fakir 
insana yardım edemediği bir senaryo yarattığına dair bir bakış 
sunmaktadır.

Muhammad Akram Khan
Çev. Sercan Karadoğan
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Güncel Durum ve Geleceğin Bir Analizi



Ekonomide  
Devletin Rolü

Sosyal adaletin tesisi için İslam toplumunda devletin rolünü tasdik eden 
ve ekonomideki yerini aktif bir aktör olarak vurgulayan Siddiqi, Kur’an 
ve sünnetten alıntılar vererek İslamî bir devletin temel ekonomik 
işlevlerini sıralamakta ve onları günümüz yapılarında incelemektedir. 
Kitap, herhangi Müslüman ülkeye yönelik gündem teklif etmemektedir 
yine de devletin vatandaşlarına yönelik sorumluluğunu, kamu 
harcamalarını, vergilendirmeyi, borçlanmayı ve uluslararası ekonomik 
ilişkileri müzakere ederken hepsinin görüşlerine yer vermektedir.

Siddiqi, İslamî devletin sosyal adaleti sağlamada ve ekonomik faaliyeti 
manevi-ahlâki gayelere götürmede önemli bir rolü olması hasebiyle 
bilgi, teşvikler, değişime uyum kabiliyeti ile otoriterlik ve yolsuzluğa 
hassasiyet hususlarında özel dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 
Devletin yozlaşma ve tiranlık eğilimi karşısında ahlâki değerleri 
özümseyerek ekonomik aktörlerin iyi davranışlı olması sağlanmalıdır. 
Devlet müdahalesine olan ihtiyacın asgariye indirilmesi, bireyin eğitim 
vasıtasıyla sosyal olarak sorumlu davranışa meyletmesine geçit 
verilmelidir. Gönüllü sektörün genişlemesinden sonra ise siyasi bir 
adım olarak yöneticilerin halka karşı hesap vermede sorumlu olduğu 
ve bireylerin görüşlerini ifade etme ve birbirleriyle ilişkilendirme 
özgürlüğüne sahip olduğu temsilî bir hükûmet sistemi kurulmalıdır. 
Ahlâki değerler, gönüllü sektör, siyasi yapının İslamî hayatın olmazsa 
olmaz parçaları olduğunu vurgulayan Siddiqi, günümüz yapılarında 
İslamî ekonomik yapı hakkında bir çerçeve sunmaktadır. 

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



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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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



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.

Fatih Savaşan 
Fatih Yardımcıoğlu 
Şakir Görmüş 
Süleyman Kaya
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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.

Mervan Selçuk
Şakir Görmüş
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Zekâtın  
Kurumsallaşması
Dünya Uygulamaları ve Türkiye için  
Model Önerisi



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.

Syed Nawab Haider Naqvi
Çev.: Miraç Çeven
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Ahlâklı Olmak  
ve İnsanın Esenliği 
Üzerine Görüşler
İslam İktisadına Bir Katkı



Hint coğrafyasının son dönem en önemli İslam âlimlerinden, hukukçu ve 
tarihçilerinden birisi olan Muhammed Hamidullah; Kur’an’ın çevirisine, 
hadis edebiyatına, Hz. Peygamberin biyografisine, uluslararası 
İslam hukukuna, İslam politikalarına ve İslam’ın mirasına dair geniş 
yelpazede birçok çalışma kaleme almış ve önemli bir başvuru kaynağı 
olmuştur. Fakat çok az kişi Hamidullah’ın modern İslam iktisadının 
öncülerinden biri olduğunun hatta disiplinin ismi olan “İslam iktisadı“ 
terimini icat eden kişi olduğunun farkındadır. Bu alandaki birçok ilkler 
ona aittir: modern dönemde faizsiz finans kurumlarının ilk ve en erken 
kayıtları, İslâmî sigortanın temeli olarak mütekabiliyetin desteklenmesi, 
mütekabiliyete dayalı İslâmî finans, uluslararası faizsiz para fonunun 
kurulmasının teklifi, Müslüman ülkelerin para birliği. Hamidullah’ın 
İslam iktisadı üzerine yazıları çeyrek asırdan daha fazla bir zaman 
dilimine ve çeşitli dergilere yayılmıştır. Islahi tarafından düzenlenen 
bu çalışmanın ilk bölümünde Hamidullah’ın hayatı, İslam iktisadına 
katkısı ve zekâta dair yaklaşımını ele alan yazılar yazar tarafından 
kaleme alınmış sonrasında ise İslam iktisadı ile ilgili çeşitli konularda 
Hamidullah tarafından yazılan on üç makaleye yer verilmiştir

Abdul Azim Islahi
Çev.: Abdulkadir Macit
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Muhammed  
Hamidullah
İslam İktisadının Öncü İsmi



İslam İktisadının Temelleri: Kurumlar ve Kuramlar, İslam dininin 
kurduğu ve geliştirdiği İslam iktisadı tarafından belirlenen kurumsal 
yapının önemine odaklamak için bir girişimdir. İslam’ın öngördüğü/
tasarladığı kurumsal yapıya dayanan bir ekonominin nasıl bir kurumsal 
ortam gerektirdiği sorusu üzerinden çalışmasını kaleme alan Kahf, 
arzu edilen ekonominin bünyesinde bulunan birim ve aktörlerin 
davranışlarını da şekillendirdiğini belirtmektedir. “İslam iktisadı 
nedir?” ve “Onu neden incelememiz gereklidir?” sorularına cevap 
vererek başlamakta tanım, kapsam, bilgi kaynakları ve uygunluk 
kavramlarını da tartışmaktadır. Kitap, farklı ekonomik birimlerin 
davranışlarını açıklamaya çalışan teorilerin nasıl formüle edildiğini 
ortaya koymaya çalışmakta, böylelikle tüketici, üretici ve pazar 
teorilerini de incelemektedir. Ayrıca İslam iktisadının metodolojik 
konuları, İslam iktisadı sistemi tarafından öngörülen ekonominin temel 
kurumlan (etik değerler, genel kurumsal yapı, kamu ve özel sektörün 
ekonomik kurumsal rolü) ve İslam i iktisat teorisine göre tüketici talebi, 
firma ve üretim, piyasa, piyasa düzenlemeleri ve üretim faktörlerine 
geri dönüşler konuları yer almaktadır.
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İslam İktisadının 
Temelleri
Kurumlar ve Kuramlar

Monzer Kahf
Çev.: Nurettin Tüysüz



Yoksullukla mücadele insanlığı, uzun zamandır meşgul eden ve 
bilhassa dünyanın belli bölgelerinde hâlen önemli bir mesele olarak 
durmaktadır. Dünyanın bu bölgeleri ise büyük oranda Müslüman 
nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Konu üzerine çalışmalar yapan 
Müslüman iktisatçılar, yoksulluğun tek boyutlu olmadığını, ekonomik 
büyüme odaklı yaklaşımların dağılımda yoksulluk ve eşitsizliğin esas 
sebeplerini gizlediğini vurgulamaktadır.

Kitap, yoksullukların azaltılmasına yönelik İslâmî yaklaşım ve 
İslâmî sistemin bazı kurumlarının bu konuda oynadığı rol üzerine 
odaklanmaktadır. Zekât, ribâ, vakıf, tekâfül, ifa gibi önemli kurumsal 
düzenlemelerin yoksullukların giderilmesindeki ve İslami iktisat 
paradigması içindeki sosyal olarak kabul edilebilir bir gelir dağılımına 
ulaşılmasındaki rolünü vurgulamak için hem teorik çerçeve hem de 
ampirik kanıtlar sunmaktadır.
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İslam’da İktisadi̇Kuruluşlar  
ve Yoksullukla Mücadele
Editör: Munawar Iqbal
Çev: Zeynep Özbek Sabır



Yoksullukla mücadele insanlığı, uzun zamandır meşgul eden ve 
bilhassa dünyanın belli bölgelerinde hâlen önemli bir mesele olarak 
durmaktadır. Dünyanın bu bölgeleri ise büyük oranda Müslüman 
nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Konu üzerine çalışmalar yapan 
Müslüman iktisatçılar, yoksulluğun tek boyutlu olmadığını, ekonomik 
büyüme odaklı yaklaşımların dağılımda yoksulluk ve eşitsizliğin esas 
sebeplerini gizlediğini vurgulamaktadır.

Kitap, yoksullukların azaltılmasına yönelik İslâmî yaklaşım ve 
İslâmî sistemin bazı kurumlarının bu konuda oynadığı rol üzerine 
odaklanmaktadır. Zekât, ribâ, vakıf, tekâfül, ifa gibi önemli kurumsal 
düzenlemelerin yoksullukların giderilmesindeki ve İslami iktisat 
paradigması içindeki sosyal olarak kabul edilebilir bir gelir dağılımına 
ulaşılmasındaki rolünü vurgulamak için hem teorik çerçeve hem de 
ampirik kanıtlar sunmaktadır.
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İslam İktisat Düşüncesinin 
Olgunlaşması (17. Yüzyıl)
Abdul Azim Islahi
Çev.: Hümeyra Doruk Keskin



Modern İslam iktisadı tartışmalarının düğümlendiği konular içerisin-
de metodoloji tartışmaları önemli bir yer teşkil etmektedir. Modern 
dönem İslam iktisadı tarihi kadar eskiye dayanan bu tartışmalarda 
bir metodolojinin olup olmadığı varsa bunun İslam’ın ortaya koyduğu 
dünya görüşü ile ne kadar uyumlu olduğu ve başka disiplinler ile iliş-
kisi gibi birçok mesele tartışma konusu edilmektedir. Bu tür tartışma-
ların modern öncesi dönemde yapılmaması ve neredeyse bir yüzyıla 
yaklaşmasına rağmen modern İslam iktisadı çalışmalarının hâlen me-
todoloji konusunda mühim sorunlarının bulunması oldukça önemlidir.

Elinizdeki bu kitap, İslam iktisadında metodoloji konusunu kapsamlı 
bir şekilde ele alan, bu konuda temel soru(n)ları tespit eden ve bun-
lara farklı çözüm önerileri ve cevaplar arayan çalışmalardan oluş-
maktadır. Bu çalışmaların yoğunlaştığı alanları dört ana başlık altında 
toplamak mümkündür: İslam iktisadının kökenleri ile ilgili meseleler, 
metodoloji çerçevesinde gündeme gelen temel sorular, fıkhın sunmuş 
olduğu imkânların metodoloji tartışmalarındaki yeri ve başka kültür 
ve medeniyetler ile karşılaşma sonucunda ortaya çıkan ana problem-
ler. Alanın önemli isimlerinin birikimlerini bir araya toplayan ve bu 
çerçevede önemli tartışmalara bir yandan kapı aralayan bir yandan 
da süregelen tartışmalara somut çözümler üreten çalışmaların her 
biri metodoloji tartışmalarına önemli katkılar sunmaktadır.
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İslam İktisadı 
Metodolojisi
Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Editör: 
Necmettin Kızılkaya



İslamî bir ekonomi diğer ekonomilerden ne derece farklıdır? 
İslam iktisatçıları tarafından sıkça gündeme getirilen bu soru 
bağlamında Azhar, İslamî bir ekonomi ve piyasa ekonomisi arasında 
mülahazalar gerçekleştirmektedir. Her ikisinin de piyasa ekonomisi 
örneği olması nedeniyle İslamî bir ekonominin, kapitalist ekonomi 
ile benzerlikler gösterdiği sonucuna ulaşmaktadır. Bu noktada bir 
piyasa ekonomisinin kapitalist olmasını sağlayan ilave kurumlara 
dayanan bu ekonomilerden ne oranda farklılaştığı sorusu ortaya 
çıkmaktadır. Mevcut kapitalist sistem söz konusu ilave kurumlar 
bakımından tek bir yapıda olmadığı için ve benzer şekilde farklı 
İslamî ekonomiler de kendilerini tek bir yapı oluşturmamaya sevk 
ettikleri için bu iki form arasındaki farklılıklar belki de son tahlilde 
sadece bir derece farklılaşmaktadır. 

Ekonominin içerisinde bulunduğu toplum tarafından oluşturulan 
değerleri yansıttığını belirten Azhar, İslamî değerlerin kapitalist 
sistemin öngördüğü değerlerden önemli oranda farklılaştığını 
belirterek, İslam iktisadının kurucuları tarafından savunulduğu gibi 
bu gibi farklılıkların, mülkiyet hakkı hususunda ve İslam iktisadının 
kurumları açısından da ortaya çıktığını belirtir. Kitap ayrıca ribâ 
ve faiz arasındaki benzerlik ve farklılıklara da odaklanmakta, ikisi 
arasında sıklıkla ihmal edilen bağlantıyı kurmakta ve bu bağlantının 
İslamî finansal sistemler için etkilerini araştırmaktadır. 
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Rauf A. Azhar
Çev. Hüsnü Tekin
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Güleryüz Apt. No:9 Daire:3 Kadıköy / İstanbul
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