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Elinizdeki kitap 1994 yılında ilk defa yayınlandığında Sovyet-
ler Birliği daha yeni dağılmış ve birliği oluşturan ülkeler sos-
yalizmden çıkıp kapitalizme geçiş yapıyorlardı. Kapitalizm, 
sosyalizmle olan mücadelesini kazanmış görünüyordu ve li-
beralizm taraftarları zafer sarhoşluğuyla artık tarihin sonunun 
geldiğini ve insanlığın en mükemmel düzene ulaştığını iddia 
ediyorlardı. 

Bu tartışmaların yaşandığı dönemde Muhammad Akram 
Khan İslam İktisadına Giriş kitabını Pakistan’da yayınlamıştır. 
Akram Khan, Doğu Bloku ülkelerinin yeni iktisadi düzen ara-
yışlarına cevap vererek tercihin kapitalizm değil İslam iktisadı 
olması gerektiğini büyük bir öz güvenle dile getirmiştir. Alterna-
tif olma vurgusu çok açıktır. Bu bağlamda kitabın muhatap ola-
rak tüm insanlığı alması, değerini öne çıkaran ilk unsurdur zira 
İslam dini, belirli bir kavme değil tüm insanlığa indirilmiştir.  

Muhammad Akram Khan’ın önsözüyle başlayan bu kitap-
ta altı bölüm bulunmaktadır. İslam iktisadına genel bir bakışın 
verildiği ilk bölümden sonra İslam İktisadının doğası, İslam 
iktisadının metodolojisi ve İslam iktisadının uygulaması anla-

Takdim



İslam İktisadına Girişx

tılmaktadır. Son bölümde de gelecek çalışmalara yol gösterici 
açıklamalara yer verilmiştir. Konuların terkibi ve içeriğine bakıl-
dığında önemli bazı meziyetlerin olduğunu görüyoruz.

Bunlardan ilki, yayınlanmasının üzerinden 23 yıl geçmesine 
rağmen kitabın güncelliğini kaybetmemiş olmasıdır. Kitaptaki 
bölümler İslam iktisadının önemli iddialarını sergilemektedir. 
Bu iddialar üzerinde halen aktif olarak çalışılmakta ve ilerleme-
ler kaydedilmektedir. Dolayısıyla, İslam iktisadı hakkında bilgisi 
olmayanlar, İslam iktisadının önemli iddialarını öğrenme fırsatı 
bulacaklardır.     

İkinci olarak, Akram Khan kitabı çok açık bir dille yazmış-
tır. Bir kitap için anlatılanlar önemli olduğu kadar onun nasıl 
takdim edildiği de önemlidir. Bu açıdan okuyucular, anlaşılma-
sı rahat akıcı bir üslupla karşılaşacaklardır. Kitlelerin rahatlıkla 
anlayacağı bir dille yazıldığından İslam iktisadı hakkında bilgisi 
olmayan genel okuyucular dahi kitaptan önemli oranda istifade 
edecektir.

Üçüncüsü, kitabın bölümleri ve içeriği mevcut iktisat mük-
tesebatını göz önünde bulundurarak yazılmıştır. Konular iktisat 
müktesebatının uğraştığı meselelere temas edilerek anlatılmak-
tadır. Tam istihdam, eksik istihdam, işsizlik, fakirlik, gelir dağı-
lımında adaletsizlik, enflasyon, para, banka, faiz ve döviz kuru-
nun istikrarsızlığı gibi iktisat müktesebatında çalışılan konular 
İslam iktisadının yaklaşımıyla ele alınmaktadır. Bu açıdan bu 
meselelerle uğraşan fakat İslam iktisadı hakkında bilgisi olma-
yan okuyucular bu kitaptan en fazla istifade edecek olanlardır. 

Son olarak, bu değerli kitabın Türkçeye çevrilmesiyle İslam 
iktisadı alanında adeta kurak bir alan hüviyetine sahip olan Türk-
çe literatüre büyük bir katkı yapılmaktadır. Türk okuyucular bu 
kitapla İslam iktisadı hakkında daha nitelikli ve kapsamlı bilgi 
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edinme imkânı bulacağından bu durum, şüphesiz ki ülkemizin 
entelektüel birikimi için çok sevindirici bir gelişme olacaktır.  

Muhammad Akram Khan’ın bu kitabını Türkçeye çevirme 
kararı alan değerli İKAM başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar’a ve yöne-
tim kurulu üyelerine, kitabı Türkçeye büyük bir titizlikle çeviren 
Gökhan Umut’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.  

Prof. Dr. Hakan Sarıbaş
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xiiiÖnsöz

20. yüzyılın kazanımları sayılamayacak kadar çoktur. Bununla 
birlikte son tahlilde, bu yüzyıldaki maddi ilerleme insani vasıf-
ların sürekli yağmalanmasını ve insani kültürün ahlâki temelle-
rinin erozyona uğramasını görmemizi engellemiştir. Teknolojik 
gelişmelerle gelen eşi görülmemiş maddi refah, sıradan bir bi-
reye, geçen yüzyılda ancak kralların ve imtiyazlı seçkin kişile-
rin sahip olduğu bir yaşam tarzı imkânı sunmuştur. Bu, ancak 
bilimsel araştırmaları ve büyük kalkınma projelerini finanse 
etmek için sağlanan paranın yardımıyla mümkün oldu. Fakat 
ne yazık ki, maddi serveti ve konforu artırmaya yönelik tüm bu 
çabalar, en önemli odak noktası olan insanın kendisini kapsam 
dışı tutmuştur.   

Bütün yüzyıl boyunca dünyadaki bütün milletlerin biriktir-
diği başarı, insanoğlunun devasa kalkınma makinesinde yalnız-
ca küçük bir katkısı olan bir parça olarak büyümesine ve geliş-
mesine katkı sağlamıştır. İnsan, bütün kalkınma çabalarının tacı 
olarak düşünülmemiştir. En iyi ihtimalle, ‘beşerî sermaye’ ola-
rak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, insanın kültürel gelişimini 
sağlamak ve diğer insanlarla aynı duyguları paylaşma yetisini ka-
zandırabilmek amacıyla insanın eğitimi ve öğretimi adına çok az 
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şey yapılmıştır. Bugün bile, her ne kadar insanların eşit olduğu 
fikrine dair bir sözde bağlılık mevcut olsa da kırsal ile kentsel 
alanlarda ve zengin ile fakir ülkeler arasında; içme suyu,  hıfzıs-
sıhha, sağlık yardımı, yollar, yakıt, elektrik ve telefon gibi temel 
hizmetlerin sağlanmasında ciddi eşitsizlikler bulunmaktadır. 
Kaynak dağılımı çoğunlukla, insanların ihtiyaçlarına göre değil, 
ekonomik ve finansal kriterlere göre yönlendirilmektedir. Ben-
zer bir biçimde, bilimdeki ve teknolojideki araştırma programla-
rı da ticari firmalar için potansiyel getirisine ya da devletler için 
potansiyel ekonomik güce göre yönlendirilmektedir. Sermaye, 
nerede olursa olsun, güvenli bulduğu ve getirisinin garanti ol-
duğu programlara yönelir. Finansal saikler hüküm sürmektedir. 
Dünyadaki herkesin zenginleşmesini sağlayacak işlenmemiş 
topraklar ve okyanuslar ve kalkınma için sınırsız imkânlar mev-
cut ancak bu imkânların keşfedilmesi için finansman sağlanması 
gerekmektedir. Fakat ne yazık ki, finansman sadece belli bir faiz 
oranı ile kullanılabilir. Sermaye sahibine belli bir faiz oranı ga-
ranti etmeyen projeler, fon bulmakta zorlanmaktadır. Milyon-
larca insan, sırf faiz ile borç verenlerin son kuruşuna kadar ısrar 
etmesi sebebiyle işsizdir. İnsani gelişim, eğitim/öğretim, bilim-
sel araştırma ve altyapı inşasına yönelik bütün programlar ancak 
belli bir maliyetle elde edilebilen finansman gerektirir.    

 20. yüzyılın bize öğretmiş olduğu ders, ‘rantiyecilere öta-
nazi’ noktasına ulaşana kadar tam istihdamın mümkün olma-
dığıdır. Bu sebeple, 21. yüzyılın zorlu görevi, faizsiz temelde 
finansman sağlayan bir mekanizmanın icat edilmesine dayan-
maktadır. Eğer insanoğlu böyle bir mekanizmayı keşfedebilirse, 
kendisini paranın bağlarından kurtarmayı başarabilir. Böyle bir 
durum, paranın insana hâkim olduğu değil insanın paraya ege-
men olduğu bir döneme öncülük edebilir. Tüm çağlar boyunca 
bütün dinlerin ve çeşitli düşünce akımlarındaki düşünürlerin, 
finansman üzerindeki faizin aleyhinde olmasına rağmen, faiz-
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siz temelde kurumsal bir finansman sağlayacak uygulanabilir 
bir mekanizma bulmak yönünde çok az çaba sarf edilmiştir. 21. 
yüzyıl insanı, finansın bağlarından kurtaracak zorlu görevi kabul 
etmelidir.  

Birçok bakımdan, şartlar bu çaba için hazırlanmıştır. Ekono-
mik cephede, borç tuzağı, stagflasyon, işsizlik, zengin ve fakir 
ülkeler arasında artan eşitsizlik 20. yüzyılın ortaya koyduğu zor-
luklardır. Faiz zulmüne yönelik farkındalık giderek artmaktadır 
ve faizsiz finansa olan ihtiyaç her gün hissedilmektedir. Politik 
cephede, komünist ülkelerdeki dramatik değişimler ve kapita-
list dünyada benzer bazı öfke patlamalarına neden olan iç çeliş-
kiler üzerindeki uzun süreli korkular, bizleri sömürüsüz bir çer-
çeve geliştirmeye zorlamaktadır ve böylece 21. yüzyıl insanlık 
için bir umut asrı olabilir.       

 Birleşmiş Milletler’de ve çeşitli bölgesel örgütlerde, insanoğ-
lunun kalkınmasına büyük önem verilmesi gerektiğine dair gide-
rek artan bir farkındalık oluşmuştur. Fakat bu programlar temel 
noktayı kaçırmaktadır. İnsan, finansa bağımlı kaldığı müddetçe 
asla gelişip kalkınamaz. Kendisini finansın pençesinden kurtar-
malıdır. Faizsiz finansmanın varlığı, insanların geniş arazilerden 
yararlanmasını mümkün kılar. Mali açığı ortadan kaldırdığı ve 
enflasyonun azalmasına yardımcı olduğu ölçüde, işsizliği ve ek-
sik istihdamı ortadan kaldıracaktır. Uluslararası cephede, fakir 
ülkelerden zengin ülkelere faiz şeklindeki mevcut kaynak akışı 
duracaktır. Fakir ülkeler, borç aldıkları ülkelerin kalkınmaları 
için değil, kendi kalkınmaları için efor sarf edecektir. Bu, Key-
nes’in deyişiyle, insanlık için ‘büyük değişim’ olacaktır.   

21. yüzyıla, finansmanın masrafsız bir şekilde sağlanacağı 
uygulanabilir bir mekanizmanın geliştirilmesi kararlılığıyla gir-
meliyiz. Yeterli finansman mevcut değilse, dünyadaki refahı ve 
barışı artırmaya yönelik diğer bütün stratejilerin başarısız olma-
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sı muhtemeldir. Dolayısıyla, öncelikli olarak, en aşılamaz engel-
lerin üstesinden gelmeye çalışmalıyız. Bu herkes için bir refah 
dönemini de beraberinde getirecektir 

Bu öneri ütopik gibi görünebilir. Fakat tarih bize umut ve 
cesaret vermektedir. Köleliğin kaldırılması, tüm yetişkinlere oy 
hakkı verilmesi, herkes için eğitim ve kadın-erkek eşitliği gibi 
fikirlerin hayalperestlerin çılgın hayalleri olarak görüldüğü za-
manlar vardı. Birkaç on yıl önce ya da birkaç yüzyıl önce tüm 
bu fikirler, bugün faizsiz bir dünya vizyonunda düşünüldüğü 
gibi uygulanamaz olarak görülüyordu. Fakat insanın becerisi ve 
iradesi göz önüne alındığında, bu hayal de gerçekleşebilir. Bu, 
21. yüzyılı daha yaşanılası bir zaman dilimi yapacaktır. Bütün 
dünyayı neredeyse bir cennete dönüştürecektir.    

Bu kitap, İslam iktisadının bir çerçevesini göstermeyi 
amaçlıyor. Ana konusu, günümüz dünyasını şekillendiren  
neoklasik iktisadın ömrünü tamamladığını göstermektir. Yakla-
şımı sığ, varsayımları gerçekçi değil ve bütün stratejileri insanı 
dışlayan bir yapıdadır. Eğer insanın tasavvuru neoklasik iktisa-
dın temel çerçevesini aşamazsa, bu dünyadaki geleceği oldukça 
umutsuzdur.  

  Bu çerçevede, İslamî ekonomik kurallar bir umut ışığı sun-
maktadır. Bu kitap, okuyucuyu İslam iktisadının ilkelerine ob-
jektif bir şekilde yaklaşmaya ve İslam iktisadının potansiyelleri-
ni kavramaya davet ediyor. Kitap hem sıradan okuyucuya hem 
de Batı’da eğitim görmüş profesyonel ekonomistlere hitap et-
mektedir. Ancak, konuyu detaylı bir şekilde ele almamaktadır. 
Bunun yerine, İslam iktisadı konusuna sade bir giriş yapmaya 
çalışmaktadır.                

Birinci Bölüm, konuya genel bir bakış vermektedir. Özellik-
le, kitabın tümünü okumaya vakti olmayanlar için hazırlanmış-
tır. Konunun ana noktalarını hızlı bir şekilde ele almaktadır.    
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İkinci ve Üçüncü Bölümler, İslam iktisadının temel kuralları-
nı formüle etmeye yönelik daha çok akademik bir gezinti olarak 
organize edilmiştir. Konuyu tanımlamakta,  kapsamını ve me-
todolojisini ifade etmektedir. Bunlar profesyonel iktisatçılar ve 
üniversite düzeyindeki İslam iktisadı öğrencileri içindir.   

Dördüncü Bölüm, günümüz dünyasında İslam iktisadının 
uygulamasına dair kısa bir özet sunmaktadır. Bu, her ne kadar 
yeterli seviyede olmasa da Müslüman ülkelerin İslam iktisadının 
temel ilkelerini uygulamaya koyma istekliliğini göstermektedir.  

Son iki bölüm, İslam iktisadının geleceğin iktisadı olduğunu 
ve neoklasik iktisadın, İslam iktisadının ilkelerinden ve metodo-
lojisinden faydalanabileceğini iddia etmektedir.   

Ana metni iki ek takip etmektedir. Birinci ek, anonim bir 
şirkette hissedarların sorumluluğunu tartışmaktadır. İkinci ek, 
proje değerlendirmesinin hesaplanması ile ilgilidir. Kapitalizmle 
karşılaştırıldığında, İslam’ın bu meselelerde farklı bir konuma sa-
hip olduğuna inanıyoruz. Fakat ana metin, bu tartışmalara kita-
bın dengesini ve devamlılığını bozduğu için yeterli yer ayırama-
dı. Bu nedenle, bu tartışmaları ek olarak metne dâhil ettik. Daha 
detaylı okuma yapmak isteyen ciddi okuyucular için, İslam ikti-
sadı üzerine yapılmış son çalışmalardan seçilmiş bir bibliyografi 
ekledik. Kitabın, İslamî değerler ve davranış normları ile donan-
mış faizsiz bir dünya ekonomisi kurma yönünde daha fazla dü-
şünmeye teşvik edeceğine inanıyoruz. Modern dünyanın, dine 
karşı önyargısının, çağdaş insanın rasyonelliğini ve objektifliğini 
sarsmayacağını ısrarla umut ediyoruz. Umuyoruz ki, ümitsizlik 
içindeki mevcut yüzyıla bir hayli yakın olan çağımız insanı, İslam 
iktisadi düzeninin ilkelerinde bir umut ışığı görecektir.

 Muhammad Akram Khan
28 Şubat 1993
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Bu kitabı yazmamı sağlayan Yüce Allah’a şükürler olsun. Pek çok 
akademisyenin çalışmalarından istifade ettim. Hepsinden bura-
da bahsetmem mümkün değil. Fakat sadece bu kitabı tamamla-
mam için beni ikna etmiş olmasından dolayı değil aynı zamanda 
bu çalışmayı geliştirmemde de çok emeği geçen Dr. Zafar Ishaq 
Ansari’ye özel bir teşekkür borçluyum. El yazmalarını gözden 
geçirirken gösterdiği gayrete ve çabalarına nasıl teşekkür ede-
ceğimi bilemiyorum. Ayrıca kitabın bir önceki baskısında çok 
sayıda zayıf noktaya dikkat çeken isimsiz hakemlere de teşek-
kür borçluyum. Ancak bu akademisyenlerin büyük yardımları 
olmasaydı kitap bugünkü şeklini alamazdı. Allah onlardan razı 
olsun ve mükâfatlarını bahşetsin. Kitaptaki eksikliklerden ve za-
yıflıklardan sadece ben sorumluyum.    

Muhammad Akram Khan

Teşekkür




