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Tel: +90 216 212 567 45 35
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© İktisat Yayınları, 2019
Bütün yayın hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar
dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.
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Çok değil yakın zamana kadar İslam’daki faiz (ribâ) yasağı genellikle çoğu Müslüman entelektüel çevrelerinde dahi neredeyse imkânsız bir sav olarak görülmekteydi. Bu durum, son otuzkırk yılda çarpıcı bir şekilde değişmiştir. Faizin düşünsel ve aynı
zamanda kurumsal üstünlüğüne özellikle Müslüman âlimlerce
ve iktisatçılarca meydan okunmuştur. Bu konu hakkındaki literatür, niteliksel olduğu kadar niceliksel olarak da azımsanmayacak ölçüde artış göstermektedir. Bununla birlikte tartışma eskisi
gibi teorik argümanla sınırlı değildir artık zengin ve genişleyen
bir deney yapma ve kurum inşa etme geleneği vardır. İslam’ın
parasal iktisadı rüşdünü ispatlamaya başlamıştır.
Son elli yıla baktığımızda, bu disiplinin gelişiminde birbirinden kısmen ayrı en az üç evre ayırt edilebilir. 1930’ların ortalarında, resmî bir iktisat eğitimi almamış olsalar da bazı âlimlerin
çağın sosyo-ekonomik problemlerine ve İslam’ın bunlara yaklaşımına karşı net bir anlayışları vardı -faizin oluşturduğu sorunların
üzerine gitmekteydiler-. Bu kimseler, İslam’ın faiz konusundaki
emirlerini örtbas etmeye çalışan modernistlerden ve apolojistlerden farklı olarak konuya yeni bir bakış açısı getirmişlerdir. Kendileri, İslamî öğretileri günümüzdeki uygulamalara uyacak şekilde
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değiştirmek yerine herhangi bir tavizde bulunmadan, cesurca
İslam’ın duruşunu yeniden tasdik etmişler ve Müslüman iktisatçıları ve bankacıları, iktisadi kurumları İslamî normlarla ve ilkelerle
uyumu sağlayacak şekilde değiştirmeye çabalamaya davet etmişlerdir. Bazı Müslüman iktisatçılar ve bankacılar, bu çağrıya yanıt
vermişler ancak çabaları iptidai mahiyette kalmış ve etkisi sınırlı
olmuştur. Buna rağmen yeni bir başlangıç yapılmıştır.
Bu durum, Müslüman iktisatçıları, son yirmi yıl içinde İslam’ın parasal sisteminin belirli yönlerini geliştirmek için daha
yoğun şekilde uğraştıkları ikinci evreye götürmüştür. Ribâ yasağının İslamî temelinin iktisadi bir analizi açıklanmış ve ribâdan
arındırılmış alternatif bir bankacılık ve finans sisteminin ana
hatları çizilmiştir. 1976 yılında Mekke’de düzenlenen Birinci
Uluslararası İslam İktisadı Konferansı, 1977’de Londra’da düzenlenen Uluslararası İslam ve Yeni Uluslararası İktisadi Düzen Konferansı, 1978’de Mekke’de ve 1983’de İslamabad’da
düzenlenen İslam’ın Parasal ve Mali İktisadına dair iki seminer,
1982’de Almanya’da Baden-Baden’de tertip edilen İslamî Bankacılık ve İktisadi İş Birliği Stratejileri Konferansı ve 1983’de İslamabad’da düzenlenen İkinci Uluslararası İslam İktisadı Konferansı ile birlikte bu alana önemli katkılarda bulunulmuştur. Bu
konferanslar ve seminerlerdeki makaleleri ve müzakereleri içeren bir düzineden fazla kitap ve monograf yayınlanmıştır. Düşünsel ve operasyonel anlamda belki de en kayda değer katkı,
yaptığı İktisatçılar ve Bankacılar Panelinin Raporuna dayanarak
Pakistan’daki İslamî İdeoloji Konseyi’nce sağlanmıştır. Konsey,
ribânın modern ekonomiden nasıl bertaraf edileceğine dair ilk
kapsamlı ve sistematik şablonu oluşturmuştur. Yazarın görüşüne göre bu rapor, faizsiz bir ekonomi modeli geliştirmeye yönelik çağdaş Müslümanların katkılarının zirve noktasını temsil
etmektedir. Bu rapor ayrıca bu dönemdeki Müslüman iktisatçıların yaptığı orijinal çalışmaların kemale ermesidir.
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Son on yıldaki paralel bir gelişme, üçüncü evreyi temsil etmekte ve hem özel sektörde hem kamu sektöründe faizsiz bankacılık ve finansal kurumların geliştirilmesi çabalarından oluşmaktadır. Şu anda Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtada
38 banka ile finans ve yatırım kurumu faizsiz temelde faaliyet
göstermektedir. Bu kurumlardan Cidde’deki İslam Kalkınma
Bankası ve Bahamalar ve Cenova’daki Darul Mal el-İslamî olmak üzere en az ikisi çok uluslu faaliyette bulunmaktadır. Yeni
kurulmuş olmalarına ve önlerinde uzun bir yol olmasına rağmen bu kurumlar, İslamî finans teorisinin canlı kanıtlarıdır.
İslamî parasal iktisat artık dördüncü evresine girmektedir.
Bu evre, İslam’da para ve bankacılık teorisi ve pratiğinin tümüne daha bütünleyici ve eleştirel bir yaklaşım gerektirmektedir.
Bizden öncekilerin açtığı yolda daha detaylı ve daha kapsamlı
araştırma yapmalıyız. İktisatçılar, en az üç alanda bütün durumu
gözden geçirmek gibi zorlu bir görevle karşılaşmışlardır.
Birincisi, farklı iktisatçıların çalışmalarını, İslam’ın parasal
sisteminin kapsayıcı bir görüşü hâline getirecek şekilde bir araya getirmektir. Bunu yaparken, para ve bankacılığın belirli hatta
bazen dağınık unsurlarına odaklanmak yerine bütünlük için uğraşmalıdırlar. Artık odunla ağacı birbirinden ayırt etme zamanı
gelmiştir.
İkincisi, yıllar içinde ortaya çıkan farklı İslamî bankacılık
modellerini, İslamî bankacılık pratiği kapsamında teorinin iyileştirilmesi ve aynı zamanda pratiğin geliştirilmesi bakış açısıyla, eleştirel bir şekilde gözden geçirmektir. Artık teorilerin test
edilmesi, yeni ortaya çıkan kurumların incelenmesi ve İslamî
bankacılık ve finansın amaçları bağlamında değerlendirmeye
tabi tutulması zamanı gelmiştir.
Üçüncüsü, tüm İslamî bankacılık teorisinin ve pratiğinin,
İslam iktisadı ve İslamî ahlâk ve sosyal düzen bakış açısı içine so-
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kulması gerekmektedir. İslamî sistemin herhangi bir unsuru, her
ne kadar önemli de olsa kendiliğinden işlemesine izin verilirse
beklenen sonuçları veremez. Süreci tamamlamak için bütünleyici diğer değişikliklere yönlendirmesi gerekir. Ribânın ortadan
kaldırılması İslamî iktisadi programın sadece bir yönüdür. Bunun diğer güdüleyici ve yapısal değişiklikler ile birlikte olması
ve bunlarla desteklenmesi gerekir. İslamî bankacılık, sürecin yalnızca bir parçası olup en önemli unsuru değildir.
Bu bütünleyici ve eleştirel yaklaşım, İslamî parasal iktisadın
kapsamlı bir teorisinin gelişmesini sağlayacaktır. Bilgi ve pratik
konusundaki çoğu eksikliğin giderilmesi ve yeni fikirlerin denenerek rafine edilmesi ve yetkinleştirilmesi gerekir. İşte bu bağlamda kardeşim ve meslektaşım Muhammad Umer Chapra’nın
Adil Bir Para Sistemine Doğru isimli bu çalışmasını takdirle karşılıyorum. Naçizane görüşüm, İslamî İdeoloji Konseyi’nin Faizin
Bertaraf Edilmesine Dair Rapor’u ikinci ve üçünü evrenin zirve
çalışması kabul edilirse Chapra’nın çalışması, dördüncü evrenin
başlangıcı ilan edilmelidir. Bu öncü çalışmaya, bu takdim ile
katkıda bulunmayı bir ayrıcalık addediyor ve bu kitabı Islamic
Foundation’ın İslam İktisadı Serisi içinde sunmaktan gurur duyuyorum.
Muhammad Umer Chapra mümtaz bir iktisatçı ve kendini adamış bir İslam âlimidir. Ona bakan biri, modern ve geleneksel bilgi akımlarının birbiriyle kucaklaştığı İslamî irfanın
yeni modeline benzerliğini görebilir. Karaçi’de yüksek lisans ve
Minnesota’da doktora eğitimi alarak iktisadi eğitimin modern
merkezlerinden en sağlam bilgiyi elde etmiştir. Gayet başarılı
şekilde sıkı çalışarak Arapça yetkinliği edinmiş ve orijinal kaynaklardan İslam’ı çalışmıştır. Birçok önemli eğitim ve araştırma
pozisyonunda hizmet etmiştir. ABD’de önce araştırma görevlisi
olarak daha sonra doçent olarak iktisat eğitimi vermiş ve Pakistan Kalkınma İktisadı Enstitüsü’nde kıdemli ekonomist olarak,
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Pakistan’da İslam Araştırma Merkez Enstitüsü’nde okutman
(doçent) olarak çalışmıştır. Son 19 yıldır Suudi Arabistan Para
Kurumu’nda ekonomi danışmanı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle tecrübesi eğitimden araştırmaya ve politika oluşturmaya
kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Parasal iktisat uzmanlaştığı
alan olmuştur. İslam iktisadı ve finans alanında çoğu konferans
da dâhil olmak üzere çok sayıda uluslararası konferansa katılmış
ve bu etkinliklere önemli katkıları olmuştur. Adil Bir Para Sistemine Doğru isimli bu eser, bu konudaki fikirlerinin ve katkılarının bir hülasası niteliğini taşımaktadır.
Benim görüşüme göre bu kitap, birçok açıdan emsalsizdir.
Birincisi, İslamî para sistemi hakkında kapsamlı ve bütünleyici
ilk çalışma olup resmin bir bölümü yerine tümünü göstermektedir. Ayrıca İslamî parasal iktisadı, olması gereken bakış açısıyla sunmaktadır. Bu bağlamda büyük bir ihtiyacı karşılamakta ve
İslamî çevrelerde görülebilen ve bir hastalık gibi yayılan rehavet
için bir tür ilaç olmaktadır. Para, bankacılık ve finansa dair İslamî duruşu titiz, kapsamlı ve özgün bir şekilde yeniden ifade
etmekle birlikte bazı genelgeçer yaklaşımlardaki boşlukları da
tanımlamaktadır. Bu eser aynı zamanda bölük pörçük yaklaşımlara karşı yerinde bir ikazdır. Chapra’nın yapısal değişime,
suistimalin ve adaletsizliğin her türünün iktisadi hayatının iyileştirilmesi ihtiyacına ve İslamî yaşam düzeninin farklı unsurları
arasındaki karşılıklı bağımlılığa yaptığı vurgu sadece yerinde bir
ikaz olmamakta aynı zamanda gelecekte yapılacak reform ve yeniden imar için sağlam bir ajandayı meydana getirmektedir.
Bu çalışmanın ikinci bir özelliği, teori ile pratiği birleştirmesidir. Chapra, ribâ yasağındaki İslamî mantığı oldukça başarılı
bir şekilde anlatmış ve ortaklığa dayalı finansman sisteminin
hem sürdürülebilirliğini hem de üstünlüğünü akademik titizlikle ispatlamıştır. Günümüz İslamî bankacılığını sadece eleştirel
bir şekilde incelemekle kalmamış ayrıca bunun geliştirmesi ve
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İslamî hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşması için orijinal öneriler ortaya koymuştur.
Üçüncüsü, bu kitap, bazı anahtar kavramları özenle inceleyerek son on yılda üretilen bazı yeni fikirleri eleştirel bir şekilde değerlendirerek ve bazı yeni anlayışlar ve politika önerileri
sunarak İslamî parasal iktisat konusundaki tartışmaların seviyesini artırmıştır. Bu bağlamda ben okuyucuyu, yazarın özellikle
anonim şirket, borsa sisteminin reformu, hükûmetin borçlanma
ihtiyacı ve bankacılık dışı finans kurumları konularındaki tartışmalarına davet ediyorum. Bir mevduat sigortası kurumu ve
yatırım denetimi kurumu kurulması hakkındaki düşünce ciddi
şekilde incelenmeyi hak etmektedir. Daha önce bahsedilen İslamî İdeoloji Konseyi Raporu’ndaki bazı öneriler hakkındaki
değerlendirmeleri tartışmayı zenginleştirmiştir. Kredi üretme
ve endeksleme hakkındaki görüşleri üzerinde ciddi şekilde düşünmeye değerdir ancak bu konu tartışılmaya devam edildikçe
farklı görüşler ortaya çıkacaktır.
Son olarak, kitabın iki ekini son derece kıymetli katkı olarak görüyorum. Birinci ek olan Kur’an’da, hadiste ve fıkıhta ribâ,
ilmî bir başyapıt olmakla birlikte neyin ribâ olduğu konusundaki ihtilafı sonunda giderecek bir tebliğ olma özelliğidir. İkinci
ek olan mudârebe, ortaklık ve anonim şirket, kaynaklara erişim
sıkıntısı çeken iktisatçılar için paha biçilmez bir altyapı sunmaktadır. Kavramlar o kadar açık hâle getirilmiş ki İslamî iktisatta
yeni kombinasyonlar ve permütasyonlar şeklinde yeni ticari kurumlar geliştirilmesinde yapı taşı olarak kullanılabilirler.
Bu kitap parasal iktisatta büyük bir boşluğu doldururken,
uluslararası parasal ilişkiler ve bunların ribâdan ve diğer istismar
şekillerinden arındırılması hakkındaki tartışmalar birçok yönden daha ileriye taşınmalı, pekiştirilmeli ve genişletilmelidir.
Chapra ve diğer Müslüman iktisatçıların dünya para sisteminden kaynaklanan zorluklarla yüzleşmeye devam edeceklerine,
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ribânın olmadığı ve adil bir dünya ekonomik düzenine götürecek bir uluslararası para sistemi vizyonunu daha canlı biçimde
geliştireceklerine inanıyorum.

Islamic Foundation, Leicester
2 Zilhicce 1404
28 Ağustos 1984
Khurshid Ahmad

Önsöz

İslam, insanlığın maddi ve manevi ihtiyaçları arasında bir ahenk
oluşturma ve toplumda sosyo-ekonomik adalet ve uhuvveti
gerçekleştirme yoluyla insanı refaha (felah) ulaştırmak için tasarlanmış dengeli ve tutarlı bir hayat tarzıdır. Böyle dengeli ve
adalet eksenli bir refah çağrısı, günde beş kez minarelerde tekrar
edilmektedir. Müslümanlar bu çağrıya yeniden cevap vermeye
başlamıştır ve İslam dünyasında böylesi bir diriliş vardır. Bu dirilişin entelektüel alanda da yansıması vardır. İslam’la ilgili literatürün hacmi artmaktadır. İktisadi reform ve yeniden yapılanma İslamî dirilişin önemli unsurları olduğu için İslam’ın iktisadi
sistemi de daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Faiz yasağının
İslam’ın vazgeçilmez bir özelliği olması sebebiyle faizsiz bir para
ve bankacılık sistemi, Müslüman iktisatçılar için aşılması gereken en büyük zorluk olmuştur. Neyse ki bu konu azami ilgiyi
çekmiştir.
Birkaç âlim İslamî para ve bankacılık alanında öncü çalışmalar icra etmiştir fakat tüm listeyi buraya taşımak mümkün
değildir. Önde gelen bazı isimler arasında Arap ülkelerinden
Seyyid Ebü’l-Alâ Mevdûdî, Anwar Iqbal Qureshi, Sheikh Mahmud Ahmad, Naeem Siddiqi, Muhammad Uzair ve M. Nejatul-
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lah Siddiqi ve alt kıtadan Isa Abduh, Abdallah al-‘Arabī, Ahmad
Najjar, Muhammed Bâkır es-Sadr ve Sâmî Hammûd sayılabilir.
Birçok İslam ülkesinde İslam Kalkınma Bankası dâhil çeşitli İslamî bankaların kurulması, İslamî bankacılık kavramını ve tartışmasını teşvik etmiştir. Bu bankaların tüzükleri, raporları ve
yayınları, faaliyetlerin ve yaşadıkları sorunların anlaşılmasında
büyük katkı sağlamıştır.
1976 yılı Şubat ayında Mekke’de düzenlenen Birinci Uluslararası İslam İktisadı Konferansı, genel anlamda İslamî iktisadının özel olarak da faizsiz ve ortaklığa dayalı bir ekonominin
çalışılmasını büyük ölçüde teşvik etmiştir. Prof. Khurshid Ahmad, Muhammad Umar Zubair ve Abdullah O. Nasif ’in bu konferansta oynadıkları öncü rol inkâr edilemez. Bu konferansları
Mekke, Londra, Indianapolis, İslamabad, Dubai, Abu Dabi, Baden Baden, Kuveyt ve Daka’da düzenlenen başka konferanslar
ve seminerler takip etmiştir. Tüm bunlar şüphesiz karşılaşılan
farklı sorunların dürüst ve açık şekilde tartışılması için önemli bir oturum sunmaya hizmet etmiş ve konunun anlaşılmasını
ileriye götürmede önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Bu konferanslar ve seminerlerde sunulan tebliğlerin gözden geçirilmiş
hâllerini günümüzde birkaç yayında bulabilmekteyiz. Bu tebliğler şüphesiz bu alandaki yapılacak tüm çalışmalar için fikir sağlayacaktır.
Ancak safi bir ortaklığa dayalı sistemin güçlü yanlarını belirtmek ve böyle bir sistemin nasıl çalışacağını gösterecek şekilde ribâ yasağını ekonominin geniş bir perspektifinde ele alan
sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu kitap, bu doğrultuda atılan
mütevazı bir adımdır. Doğal olarak, bu alanda yapılmış çalışmalardan bazı önemli yapı taşlarını almıştır. Takdir edilmelidir
ki İslam’da ribâ yasağı münferit bir yasak değil sosyal ve ahlâki felsefenin bir parçası ve birbiriyle ilişkili ve uyumlu değerler
grubunun bütünleyici bir parçasıdır. Bu yüzden sorun sadece
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konvansiyonel sistemin ribâdan arındırılması değil aynı zamanda yeni bir sistemin getirilmesidir. Bu kitabın amacı, İslamî
sistemin ne olduğunu ve adaleti geliştirmenin yanı sıra kaynak
dağılımına, sermaye teşekkülüne, iktisadi büyümeye ve istikrara
müspet olarak neden katkıda bulunacağını göstermektir.
Bu kitapla ilgili bazı noktaları tartıştığım ve kıymetli görüşlerinden oldukça faydalandığım M. Anas Zarqa ve M. Nejatullah Siddiqi’ye şükranlarımı sunmak istiyorum. Kitabın taslağı
bazı âlimlerce gözden geçirilmiştir. Anas Zarqa, M. N. Siddiqi ve
Prof. Volker Nienhaus detaylı ve çevreleyici yorumlar yapmışlardır. Ziauddin Ahmad, Traute Wohlers-Scharf ve H. Albach da
bazı faydalı gözlemler yapmışlardır. Görüşlerine katılmadığım
yerler olsa da bu katkılar, taslağın geliştirilmesine ve sunumun
güçlendirilmesine büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Kur’an’dan
yapılan alıntıların tercümesinde Abdullah Yusuf Ali, Muhammad Marmaduke Pickthall ve A. J. Arberry’nin tercümelerinden yararlandım ama kopyalamadım. Zafar Ishaq Ansari’nin
Kur’an’dan ayetlerin, Ek 11’deki hadis ve fıkıh alıntılarının tercümelerine ve Arapça terimlerin lügatine yaptığı yorumlar bazı
kıymetli düzeltmeler yapmamızı sağlamıştır. Taslaktaki teknik
düzeltmeleri sebebiyle Abdul Wahhab Boase ve baskı sürecindeki katkıları sebebiyle E. R. Fox ayrıca övgüyü hak etmektedir. Bunlarla birlikte kitapta belirtilen görüşlerin tüm mesuliyeti bana ait olup yukarıda adı geçen âlimlerin veya çalıştığım
kurumların hiçbiri mesuliyet taşımamaktadır. Tercüme imleri
gerekli görülen yerlerde kullanılarak kitabın bu tür imlerle gereksiz yere doldurulmasından kaçınılmıştır.
Eşim Khairunnisa’nın yaptığı katkı, tabii yapısı itibarıyla
şüphesiz normal gözlemci için gözle görülür değildir. Annemin ve kardeşim İbrahim’in (Allah ikisine de rahmet eylesin)
ve kardeşim Abdul Rahman’ın, babamın vefatından sonra ilk
eğitimimde ve yetiştirilmemde oynadıkları rol özellikle mev-
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zubahis olmayı hak etmektedir. Yaptıkları için Allah onlardan
razı olsun. Kitabın hazırlanma sürecinde etkili şekilde yapmış
olduğu araştırma ve sekretarya yardımları için Mobin Ahmad’e
de müteşekkirim.
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