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olarak çalıştı. Mayıs 2012’de Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana-
bilim Dalı’nda Eylül 2015 tarihinde doçent oldu. Şu anda İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan 
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Yirminci yüzyıl sonuna yaklaşırken ekonomistler, entelektüeller 
ve politika yapıcılar, en azından son iki yüzyıldır akıllarını çalka-
lamakta olan ekonomide devletin rolü meselesiyle bir kez daha 
boğuşmaktadırlar. Son on yılın bitiminde Sovyetler Birliği’nde 
ve Doğu Avrupa’da gerçekleşen sosyalizmin ani çöküşüyle bir-
likte ekonomik liberalizmin “nihai zaferi” hakkında coşku ve 
hatta “tarihin sonu” ile ilgili fısıltılar vardı. Gerek yerel gerekse 
küresel seviyedeki özelleştirme, hemen hemen tüm ekonomik 
hastalıkların her derdine deva alanı olarak öngörülmüştü.

Ancak bu coşku kısa sürdü. Piyasa ekonomisinin eksiklikle-
ri, gelir ve refah dağılımının yapısal sorunları ile bölgesel ve kü-
resel eşitsizlik sorunları, sosyal adalet ile ilgili duyulan endişe-
ler, yoksullar ve imkânları dar olanlar için destek ve sübvansiyon 
ihtiyacının giderek artan şekilde fark edilmesi, oligopolistik, 
tekelci, monopsonik ve ulusötesi şirketler ve karteller ve birkaç 
gelişmiş ülkenin açık ve gizli koruma politikalarının etkileri, 
diğerleri arasında (inter alia) ekonomistlerin yanı sıra politika 
yapıcıların dikkatini devletin ekonomideki bazı kritik rollerine 
duyulan ihtiyaç üzerine yoğunlaştırdı. 



Dünya ekonomisinin gerçekleri, devletin tamamen tarafsız 
bir tasavvurunun teşvikini haklı kılmamaktadır. Merkezî komü-
nist ekonomi başarısız olmakla birlikte kamu ve özel sektör ara-
sında birtakım iş birliği ve ortaklığa acil bir ihtiyaç bulunmakta-
dır. Gerçekten dengeli bir piyasa ekonomisi ancak ekonominin 
pürüzsüz ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan koşulları 
korumak için devlet olumlu bir rol oynarsa mümkündür. Dahası 
büyüme ve gelişme ile gelir, servet, teknoloji ve kaynak sağla-
madaki eşitsizlik aşamalarındaki farklılıklar nedeniyle devlet ve 
organları olumlu bir rol oynamazsa adalet sağlanamaz. Bununla 
birlikte mühim sorular, devlet müdahalesinin niteliği, kapsamı 
ve biçimleri ile alakalıdır. Sosyalizmin ekonomideki tüm bürok-
ratik yanlış yönetimi ve politik kötüye kullanımı ile ilgili trajik 
deneyimleri, devletin öncelikle bir girişimci olarak değil belir-
li bir şekilde iyi tanımlanmış sosyal hedeflerin başarılması için 
bir kılavuz ve düzenli olarak hareket etmesini gerektirmekte-
dir. Devletin hakem rolü, bir yarışmanın parçasını oynamaktan 
daha önemlidir.

Dünyanın dört bir yanındaki ekonomistler ve politika ya-
pıcılar arasında tartışılan devletin rolü konusundaki mütalaalar, 
daima orta yol izleyen İslam ekonomistleri tarafından da ciddi 
biçimde tartışılmaktadır. İslam iktisadı alanında bir öncü ve 
Faysal Ödülü’nün de sahibi Prof. Dr. M. Nejatullah Siddiqi, bu 
konuların bazılarıyla gençliğinden beri boğuşmaktadır. Kitabı 
İslam Mülkiyet Teorisi (Islamic Theory of Property), 1960’ların 
ortalarında ortaya çıkmış ve İslamî ekonomi literatüründe kla-
sik bir konuma gelmiştir. O, bununla birlikte tartışmanın ana 
konularını sürekli olarak yansıtmakta ve gözden geçirmektedir 
ve son birkaç yıl boyunca devletin ekonomideki rolünün farklı 
boyutlarıyla ilgilenen bir dizi makaleye katkıda bulunmuştur. 
Onun belirgin katkısı, bu konuları güncel ekonomik tartışmalar 
bağlamında ve İslamî bir bakış açısıyla müzakere etmekte yat-
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maktadır. Bu çalışmada, İslamî bir ekonomide devletin rolünün 
kuramsal konumunu tartıştıktan sonra yazar, İslamî bir devlet-
te yaşayan herkesin asgari hayat seviyesini garanti altına alan 
toplum konusunu derinlemesine incelemiştir. Bunu bir İslam 
devletinde kamu harcamalarının ve devasalığın nasıl kontrol 
altında tutulacağı konusu üzerine bir makale takip etmektedir. 
Siddiqi, erken İslam tarihinde kamu borçlanması meselesine 
de değinmiştir ve kalkınma ve ihtiyacın karşılanması için kamu 
borcunun tamamen modern veya özgün bir olgu olmadığını 
göstermek için yeterli kanıt ortaya koymuştur. Devletin yerel 
ekonomideki rolünü tartışmanın yanı sıra uluslararası ekono-
mik ilişkilerdeki rolünün doğasını ve kapsamını keşfetmeye de 
çalışmıştır. Bu çalışmanın son bölümü, İslam iktisadının nev’i 
şahsına münhasır niteliği olan, özel girişimciyi ve ayrıca adil bir 
sosyal düzen kurmada piyasa mekanizmasını tamamlamak için 
daha etkin ve saygın bir rol sağlayan sosyal ve ekonomik koşul-
ların yaratılmasında hayati bir rol oynayan çok güçlü bir gönül-
lü fedakâr sektöre titiz bir odaklanma getirdiği için son derece 
önemlidir. İslam’ın ekonomiyi sadece kamu-özel ikili ayrımı ze-
mininde değil üç sektörlü bir model (özel, gönüllü fedakârlık ve 
kamu) olarak tasavvur ettiği görülmektedir. Umarım bu makale 
derlemelerinin yayımlanması, öğrencilerin ve akademisyenlerin 
bir İslam ekonomisindeki devletin rolünü daha iyi anlamalarını 
sağlar. 

Khursid Ahmad

10 Ekim 1995





Devlet ekonomiden çekilmektedir ve böyle yapmakta haklıdır da. 
Doğu Bloku’ndaki yetmiş yıllık devlet yönetimi ve Batı’da yarım 
yüzyıllık refahçılık kıymetli dersler verdi. Bilgi yönetim için anah-
tardır. Fakat merkezî bir yönetimin bütün bilgileri doğru zaman-
da almasının imkânı bulunmamaktadır. Teşvik ve motivasyon, 
insan fiilleri için çok mühimdir. Doğasında tamamen bireysel 
(bencil) olmamalarına rağmen bireyin fıtratında bulunmakta-
dırlar. Sosyalizm suni motivasyonla ilerlemeye çabalarken, refah 
devleti teşvikleri zayıflatmıştır ve bağımlılık yaratmıştır. Değişim 
hayatın bir gerçeğidir ve değişen şartlara uyum sağlamak, ilerleme 
için lüzumludur. Fakat devlet yönetimi, özel yönetimden daha 
katı ve esnek olamama eğilimindedir ve bu, onun verimlilik açı-
sından kaybetmesine neden olmaktadır. En mühimi, yönetim ne 
kadar büyük olursa, yolsuzluğa ve otoriterliğe daha çok açık hâle 
gelmektedir ve böylelikle tiranlığa yol açmaktadır.

Tüm bunlar tarihtir. En azından bir müddet insanlığın, yir-
minci yüzyılın hatasını tekrar etmesi muhtemel değildir: Sosya-
lizm ve refahçılık. 

Ancak bu, devletin sonu değildir. Adaletin özellikle sosyal 

Önsöz
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adaletin devletin aktif rol oynamadan teminat altına alınabile-
ceğini kanıtlamak için hiçbir şey olmuş değildir. Kapitalizmin 
üç yüzyılı sadece sosyal adaletin otomatik olarak var olmadı-
ğını doğrulamıştır. Ve yirmi birinci yüzyıl tecrübesinden öğre-
nilecek ders ise bireyin dünya görüş ve motivasyonunda hiçbir 
temeli olmayan bir şey için zorlama ve devlet müdahalesine 
başvuramayacağımızdır. Temel ne kadar güçlüyse sonuçlar da 
o kadar iyidir. Fakat her iki durumda da sosyal adalet uygulan-
malıdır. Bu mühim işlevi yerine getirirken devlet, daha düşük 
performans gösterebilir ya da abartabilir ancak devletin rolünün 
yerini alacak bir şey söz konusu değildir. 

Bu kitap, İslamî yaklaşımla ele alınmıştır. Kitap, İslam top-
lumunda devletin rolünü tasdik etmekte ve ekonomideki yerini 
aktif bir aktör olarak vurgulamaktadır. Kur’an ve sünnetten alın-
tılayarak kitap, İslamî bir devletin temel ekonomik işlevlerini sı-
ralamakta ve onları günümüz yapılarında incelemektedir. Kitap, 
herhangi Müslüman ülkeye yönelik gündem teklif etmemek-
tedir yine de devletin vatandaşlarına yönelik sorumluluğunu, 
kamu harcamalarını, vergilendirmeyi, borçlanmayı ve uluslara-
rası ekonomik ilişkileri müzakere ederken hepsinin görüşlerine 
yer vermektedir.

İslamî Bir Devlette Asgari Hayat Seviyesinin Garantisi baş-
lıklı Birinci Bölüm, “İslamî Devlet Anayasası, toprak hâkimiye-
ti içindeki her insana temel ihtiyaçların karşılanmasını garanti 
eden bir madde içermek zorundadır” hükmünü cesurca ifade 
ederek İslamî hayatın dayanışmacı doğasını vurgulamaktadır.

İslamî Bir Devlette Kamu Harcamaları başlıklı İkinci Bö-
lüm, ilgili diğer işlevlere yoğunlaşarak devam etmektedir. Ko-
şullar gerektirdiği takdirde ekonomideki devletin faaliyet alanı-
nı genişletme imkânını incelemektedir. 

Erken İslam Tarihinde Kamu Borçlanması başlıklı Üçüncü 
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Bölüm, güvenilir borçlanmanın ihtiyacı karşılama ve ekonomik 
kalkınma arayışında bir yere sahip olduğu mesajını taşımaktadır.

İslam’da Uluslararası Ekonomik İlişkiler başlıklı Dördüncü 
Bölüm, geri kalan insanlık özellikle de dünya İslam topluluğu ile 
ilgili devlet faaliyetinin önemli fakat biraz ihmal edilmiş boyu-
tunu ortaya koymaktadır.

İslam’da Gönüllü Sektörün Rolü başlıklı Beşinci Bölüm yal-
nızca devletin ve bireyin tek oyuncu olmadığını hatırlatmakta-
dır. Gönüllü sektörün de önemli bir rolü bulunmaktadır.

İslamî devletin sosyal adaleti sağlamada ve ekonomik faali-
yeti manevi-ahlâki gayelere götürmede önemli bir rolü olması 
hasebiyle yukarıda belirtilen dört hususa özel dikkat kesilme-
lidir: Bilgi, teşvikler, değişime uyum kabiliyeti ile otoriterlik ve 
yolsuzluğa hassasiyet. 

Bilginin birikimine ve yayılmasına en üst düzeyde öncelik 
verilebilir. Manevi ve ahlâki yönlendirmenin yanı sıra sosyal 
yönelimli davranışları özendirmek için teşvikler sağlanabilir. 
Ademi-merkeziyet ve yerel özerklik esnekliği artırabilir. Siya-
set dosdoğru olanları karar verme pozisyonuna sevk etmek ve 
sahtekârları çok güçlü hâle gelmelerinden önce gözden düşür-
mek için yürütülmelidir. Otoriteyi hesap verilebilir ve ölçülü 
kılmak için bir kontrol ve denge sistemi geliştirilmelidir. Anarşi 
ile çevrelenen bireycilik deneyimi ile özgürlük ve girişimi boğan 
kolektif örgüt arasında dolaşmak yerine İslam ruhu orta yolda 
kalmayı gerektirmektedir. 

Devlet için genişleyen bir rol bazı şeylerden feragat etme-
yi içerebilir. Adalet ve eşitlikteki kazanç, verimlilikte bir miktar 
kayıptan daha değerlidir. Yozlaşma ve zulüm/tiranlık hususu, 
İslam’a aykırıdır hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir ilerleme, 
tiranlık etmeye değmez. O hâlde şu soru ortaya çıkmaktadır: Bü-
yük devletin yozlaşma ve tiranlık eğilimi hakkında ne yapacağız?
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İlk şey, ahlâki değerleri özümsemek ve böylece ekonomik 
aktörlerin iyi davranışlı olmasını sağlamak ve devlet müdahale-
si ihtiyacının asgariye indirilmesidir. Bireyin eğitim vasıtasıyla 
sosyal olarak sorumlu davranışa meyletmesine geçit verilmeli-
dir. Bu, otomatik olarak ikinci adıma götürecektir: Büyük dev-
letin tasarrufundaki bazı işleri yapması için gönüllü sektörün 
genişlemesi. Üçüncü adım, siyasidir. Yöneticilerin halka karşı 
hesap vermede sorumlu ve bireylerin gözlemleme, görüşlerini 
ifade etme ve birbirleriyle ilişkilendirme özgürlüğüne sahip ol-
duğu temsilî bir hükûmet sistemidir.

Her üçü de İslamî hayatın olmazsa olmaz parçasıdır. Ne ya-
zık ki ilk ikisinin üstesinden gelmede oldukça muvafık olunsa 
da üçüncüsü kötü bir şekilde oldu. Birçok iyi Müslüman ve pek 
çok gönüllü faaliyet mevcut fakat hâlihazır Müslüman siyasi ya-
pılarda cılız temsilî hükûmet hatta daha az hesap verebilirlik ve 
nadiren özgürlük bulunmaktadır. 

Günümüz yapılarında İslamî ekonomik yönetim hakkında 
bir fikir edinmek için bu kitabı okuyanlar, bu gerçekleri akılda 
tutmalıdır. Bu çalışmada öngörülen devletin aktif rolü, temel 
özgürlüklerden yararlanan bir halka karşı hesap verilebilir olan 
temsilî hükûmeti varsaymaktadır. Bunun yukarıda vurgulanmış 
olan İslam ahlâkının içselleştirilmesinden daha az önemli olma-
dığından emin olmalıdır. 

Kestirme yol bulunmamaktadır.

Mohammad Nejatullah Siddiqi

Cidde / Temmuz 1995 / Sefer 1416


