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Farabi‟ye göre bütün peygamberler politikacıdır. Peygamberlik, kuramsal
hakikatleri mümkün olduğu kadar geniĢ dinleyici için eriĢilebilir kılmak için
hayalgücüne dayanan ve canlı bir dil kullanma meselesidir. Peygamberlerin
ürünü dindir. Din, nasıl yaĢamaları gerektiği hakkında insanları - hem bu konuda
kendileri karar verme yeteneğine sahip kimseleri hem de bunu yapamayan
çoğunluğu - bilgilendirir. Burada dinle ilgili açıklamanın iki önemli noktası
vardır. Biri, dinin hakikatle olan bağıdır. Bu, onun yalnızca ikna edici bir hayal
ürünü parçası değil sahici bir din olmasının temelidir. Diğer nokta, onun bizim
için ulaĢılabilir kıldığı kavramsal araçlarla dünyayı ve bizim onun içindeki
faaliyetimizi anlamlandırma becerisidir. Bu, nasıl davranacağımıza, ötekilerle
nasıl yaĢayacağımıza ve yaĢamımızı nasıl anlamlandıracağımıza karar vermek
için dini kullanabilmek zorunda olduğumuz anlamına gelir. Kendi politik
amaçlarını din ile özdeĢleĢtirmeye çalıĢanlar tarafından bugün dinin, özellikle
Ġslam‟ın rolüne iliĢkin çok farklı bir görüĢün sık sık ortaya konulduğunu ve
bunun çoğu zaman tutarsızlığa götürdüğünü öne süreceğim. Biz bunu çağdaĢ
yaĢamın hemen hemen her alanında görebiliyoruz ve Ġslami sanat, Ġslami eğitim,
Ġslami etik vb. ifadeler, sanki belirli bir anlamları varmıĢ gibi ortalıkta
dolaĢmaktadırlar. Özellikle, Ġslami devlet, Ġslami mimari ve Ġslami ekonomi
hakkındaki düĢüncelerin bir kısmını ele alacağım ve bu düĢüncelerin Farabi‟nin
tutarlılık testinde baĢarılı olmadıklarını öne süreceğim. Sonuç Ģu olacaktır ki bin
yılı aĢkın süre önce Farabi tarafından kurulmuĢ yaklaĢıma geri dönmeye ve
bugün epeyce aĢina olduğumuz Ġslam hakkındaki basit açıklamaları reddetmeye
ihtiyacımız vardır.
Bir devleti İslami yapan nedir?
Arap Baharı‟nın ilginç ve paradoksal özelliklerinden biri, değiĢimden
yararlananlar çoğunlukla Ġslamcılarken sokaklarda hükümete karĢı koyan
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değiĢim kuvvetlerinin ağırlıklı olarak seküler olmalarıdır. Batılı muhabirler buna
ĢaĢırdılar. Onlar gösterilerin büyük çapta seküler olduğunu farkettiler ve böylece
bu devrimin, sanki değiĢtirilmekte olan hükümetlerin kendileri seküler
değillermiĢ gibi, yeni seküler hükümetlerle sonuçlanacağını zannettiler.
Politikada Ġslamcılığın anlamı ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili geniĢ
çapta seküler önceki rejimleri yeni ve farklı birĢeyle, açıkça dinsel bir Ģeyle
değiĢtirmektir. Politik Ġslamcılığın gerçek dinsel doğası
üzerinde çok
durmayacağız. “Yanıt Ġslamdır” popüler bir slogandır fakat aslında hiçbir anlamı
yoktur. “Yanıt Ġslamdır”ın aslında anlamı, cevabın Ġslamın özel bir yorumu
olduğudur. Devletin yalnızca bu yoruma uygun bir Ģekilde düzenlenmiĢ
olduğunda her Ģeyin yolunda gideceği fikri anlaĢılması güç bir düĢüncedir. Bu
yalnızca gülünç bir düĢünce değil aynı zamanda Ġslam‟a karĢı bir düĢüncedir.
Dinin iki yanı vardır; biri kamusal ve diğeri özel yan. Hükümet yalnızca
kamusal tarafı yansıtabilir. Bazen Ġslam‟ın yalnızca bir inanç sistemi
olmamasıyla ve bütün bir yaĢam tarzı olmasıyla diğer dinlerden farklı olduğu
söylenir. Bu, kesinlikle doğru bir fikir değildir. Hiçbir din kendisine bağlı
olanlardan yalnızca pratikle hiçbir iliĢkisi olmayan birtakım inançlar talep
etmez. Sadece Ġslam değil bütün dinler kendi takipçilerinden davranıĢ talep
ederler. Pratik ve inanç arasındaki ayırım Ġslam‟da uzun süredir devam eden
teolojik bir tartıĢma konusudur. Bu tartıĢma, kiĢinin eylemleri ne olursa olsun
kimin gerçek bir inanan olduğunu hiçkimse söyleyemez düĢüncesini savunan
Mürcie ekolü tarafından temsil edilir. Yalnızca Allah karar verebilir.
“Ertelemek” anlamına gelen Arapça “irca” terimi, insanları onların davranıĢları
temelinde inançsızlar olarak mahkum edemeyeceğimiz, böyle bir kararı onlar
ölünceye kadar ertelememiz gerektiği ve böylece karar verecek kiĢinin yalnızca
Allah olduğu düĢüncesini barındırdığı için onlar Mürcie diye adlandırıldılar.
Müslümanlar cihad ya da mücadelenin iki tipi arasında sık sık ayırım
yaparlar. Küçük cihad bir düĢmana karĢı savaĢa, fiziksel mücadeleye karĢılık
gelir. Büyük cihad ise tinseldir, kiĢinin kendisine karĢı mücadelesidir. Bu, kendi
aĢağı dürtülerimize, arzularımıza ve değersiz hırslarımıza karĢı savaĢmak dıĢsal
bir kuvvete karĢı koymaktan çok daha zor olduğu için doğru bir Ģekilde büyük
cihad olarak adlandırılmıĢtır. Kendimize karĢı mücadele ederken, düĢünce ve
eylemimizin bütün temelinin bencil olduğu ve çoğu zaman yanlıĢ uygulandıkları
ve kiĢisel-geliĢimin uzun ve çetin bir yol olduğu gerçeğiyle karĢılaĢırız. Bu
yüzleĢme bize Ģunu düĢündürür: eylem önemlidir ancak fikirlerimiz ve
düĢüncelerimiz, gerçek tinsel davamız daha da önemlidir ve bu bakımdan
özellikle Ġslam‟a özgü olan birĢey yoktur. Birçok din [eylem ve düĢünce
arasındaki] bu ayırımı yapar ve tinsel olana materyal olan karĢısında öncelik
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tanır. Dinlerin çoğu yaĢam biçimleridir ve onlar Ġslam‟ın yaptığı gibi,
eylemlerimiz ve onların dürtüleri arasında ayırım yapar. Dinlerin çoğu
kendilerini, dünyaya ve bizim onun içindeki rolümüze iliĢkin eksiksiz bir
yorumsal yaklaĢım olarak kendi takipçileri tarafından benimsenmek üzere
sunarlar. Kendi takipçilerine benimsemeleri gereken bir dizi inancın olduğunu,
ancak bu inançların onların davranıĢlarıyla ilgili hiçbir ima taĢımadıklarını
söyleyen bir din düĢünmek zordur.
Böylece politik Ġslam kavramı her türlü anlama gelebilir ve bu
bütünüyle kiĢinin ne tip bir müslüman olduğuna ve çeĢitli değiĢiklikleri iliĢkili
olduğu ideolojiyle uyumlu olarak nereye kadar gerçekleĢtirebileceği hissine
bağlı olacaktır. Basit bir örnek verecek olursak, müslümanların bir kısmı
müminleri gösteriĢsiz kıyafet giymeleri için cesaretlendirmenin uygun olduğunu
hissederler ancak bir baĢka kesim ise bunun bir bütün olarak nüfusa dayatılması
gerektiğini düĢünürler. Bazıları, doğru bir zamanda, ya yeterli güce sahip
olduklarında bunu dayatmanın ya da herkes bu konuda hemfikir olduğu zaman
hiçbir zora baĢvurmaksızın bunu gerçekleĢtirmenin iyi bir fikir olacağını
düĢünüyor. BaĢka müslümanlar Kuran‟ın gösteriĢsizlik üzerine emirlerinin
günümüz kadınlarının giyimi için özel bir iması olmadığını, fakat yalnızca
Peygamberin ailesine gönderme yaptığını düĢünürler, ya da kendileri için
gösteriĢsizliğin ne olduğu konusundaki kararı bireylere bırakırlar. Ġslami
görüĢün tek bir biçimi yoktur ve politik Ġslam bu konuda çeĢitli tutumlar
takınabilir. GeniĢ çapta seküler olan bir rejimi değiĢtirmekte kararlı bir antiseküler tavır almak için, eski ve yeni rejimler arasındaki, ve belki tam tersine,
ayırımı vurgulamak için dini kurallara bir eğilim vardır. Diğer taraftan,
Hıristiyan Demokratların Hıristiyan olmaları gibi Ġslamcıların da Müslaman
oldukları söylenemez. Birçok yorumcu, öncü sünni Ġslamcı hareketlerin bu kadar
“pragmatik” olabilmelerine ĢaĢırdılar. Müslüman KardeĢler çölde epey bir
zaman geçirdiler, onlar ancak Ģimdi kendi konumlarını yavaĢ yavaĢ
güçlendiriyorlar. Türkiye‟de bugün (2012) itibarıyla on yıldır iktidarda olan
Ġslamcı AK Parti kendi selefinin yazgısının çok iyi farkındadır. Doksanlı yıllarda
Erbakan‟ın Ġslamcı hükümeti Ģiddetli bir tepkiye varıncaya kadar seküler düzeni
korkuttu. Uzun zamandır iktidarda olmasına ve seçimlerde üç defa iktidara
gelmesine rağmen AK Parti, gerçekte Türkiye‟nin yapısını bambaĢka bir Ģeye
dönüĢtürmeye uğraĢırken, sekülarizmin önemini sürekli olarak yineliyor. Bunda
ĢaĢırtıcı ya da kötü niyetli hiçbir Ģey yoktur, bu durum politikanın nasıl
çalıĢtığını gösteriyor. Siyasi partiler kendi ülkelerini kendi suretlerine göre
yeniden Ģekillendirirler. Bunun dinsel bir dönüĢümü gerektirdiği yerde bu
dönüĢüm biraz zaman ister ve birçok engeli aĢmak zorundadır. Ġslamcıların bu
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görevi yavaĢça ve dikkatli Ģekilde gerçekleĢtirmeye koyulmaları olgusu onların
yapmaya çalıĢtıkları Ģey hakkında daha ılımlı ya da daha az ciddi olduklarını
değil fakat ihtiyatlı davrandıklarını gösterir.
Arap dünyasında sonuç olarak dinsel bir dönüĢün gerçekleĢmiĢ
olmasına ĢaĢırmamalıyız, çünkü isyanlara yol açan daha ilk olay din ile
bağlantılıdır. Tunus‟ta genç bir adam canına kıydı. Bunun nedeninin bu kiĢinin
ruhsatı olmaksızın meyve sattığı için bir polis memuru tarafından aĢağılanması
olduğu sanılıyor. Genç adamın bu faaliyeti bir miktar para kazanması için onun
tek seçeneğiydi, ancak bunu yapması engellendi ve böylece yasal bir güçlük
içine düĢtü. Bu genç adam kendi yaĢamına kıymaktan baĢka bir seçenek
olmadığını hissetti. ġimdi bu konuda dikkate değer iki Ģey vardır; birincisi,
müslümanların genel olarak intihar etmeyeceği sanılır. YaĢamımızın ne zaman
sonlanması gerektiği kararı bizim değil Allah‟ındır. Ġkinci ve genellikle gözardı
edilen olgu, bu genç adamın bir kadın polis memuru tarafından tutuklanmıĢ
olmasıdır. Büyük ihtimalle kendi Ġslam yorumuna dayanan, erkekler ve kadınlar
tarafından hoĢ karĢılanacak bu taraflara özgü konumlar hakkındaki görüĢü
gözönüne alındığında, bu genç adam kendi maruz kaldığı bu durumun son
derece haksız olduğunu hissetti. Onun aĢağılanma duygusu öyle baskın gelki ki
bu duygu onun intihar etmemesi gerektiği konusundaki bilgisini ezdi. Böylece
bu adam, genç halkın Arap dünyasında kendileri için kabul edilebilir bir
ekonomik ve sosyal konum kurma konusundaki güçlüklerin bir sembolü haline
geldi. Bu genç adamın eyleminin iĢaret ettiği kadınların erkekler üzerinde bir
otorite olmaması gerektiği düĢüncesi, Ġslam hakkındaki birtakım yaklaĢımlar
dıĢında kamçılayıcı bir düĢünce olmasına rağmen, bu düĢüncenin genel olarak
daha çok hak isteyen baĢka yerlerdeki genç halklarla uyuĢması çok zordur. Arap
Baharı‟nın bir sonucu olarak kadınların hakları ve imkanları erkeklerinki
karĢısında zarar görürse, ki böyle bir Ģey genç göstericilerin çoğunluğu
tarafından büyük ölçüde desteklenmemesine rağmen ĢaĢırtıcı olmayacaktır. Arap
Baharı hakkında sık sık dile getirilen bir nokta, devrimlerin çoğu zaman bir
yönde baĢlayıp bütünüyle farklı bir yönde sonuçlanıyor olmasıdır, ancak bu
gereğinden fazla vurgulanmamalıdır. Bu göstericilerin çoğu aslında sekülaristtir
ve kadınlar için daha az değil daha çok haktan yanadırlar, buna rağmen bütün
dönüĢümsel süreci baĢlatmıĢ olan olayın derin muhafazakar dinsel bir zihniyetin
sonucu olduğu bilinmelidir, ve öyle görünmektedir ki birçok yerde bu isyan
benzer bir muhafazakar dinsel renge sahip yönetimlerin kurulmasıyla
sonlanacak. Halk desteğini yitirdiklerinde bu iktidarların farklı yönetim
biçimlerine geçmeye çalıĢıp çalıĢmayacağını zaman gösterecek. Kendilerini
Allah‟ın temsilcileri olarak ya da Allah‟ın planlarını gerçekleĢtirenler olarak
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düĢünenler için, bu düĢünceyi halkın desteğine sahip ancak uygun dinsel yoldan
sapmıĢ ötekilere kabul ettirmek her zaman için kolay değildir. Böyle düĢünen
kimseler Farabi testinde baĢarısız kalırlar. Bunun nedeni onların demokrasi
hakkında isteksiz olmaları değildir -gelgelelim Farabi‟nin kendisi de demokrat
değildir - fakat Ġslam devletine özgü ayırtedici özelliği ve din tarafından
bildirilmiĢ olan görüĢü ortaya koymakta baĢarısız olmalarıdır.
Bir binayı İslami yapan nedir?
Bu baĢlık altında düĢünülmesi gereken en aĢikar bina, belirgin dini iĢlevi
olan bir bina olarak camidir. Müslümanlar elbette hemen hemen her yerde ibadet
edebilirler, fakat cami özellikle bu amaç için inĢa edilmiĢ bir binadır ve yıllar
boyunca bu binalarla ilgili olarak bir tasarılar çeĢitliliği denendi. Farklı kültürler
farklı tiplerde camileri kayırırlar ve çok sık olarak dünyanın bir bölgesine
bağlılık inĢa edilmiĢ cami çeĢidiyle gösterilir. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun
birçok cami ve benzer binaların inĢasını tasarlayan ve yöneten muhteĢem bir
mimarı, Sinan‟ı vardı ve böyle bir kiĢinin etkisinden uzak durmak çok zordur.
Son on yıllardır, ibadet etmenin ve bir ibadethaneye bağlanmanın cazip hale
geldiği ve dinin yeniden moda olduğu bir dönem boyunca Türkiye‟de bir cami
inĢası furyası baĢ gösterdi. Bu camilerin en iyisi dahil çoğunun üslupları
hayalgücünden yoksundur. Bunların büyük kısmı, çoğu zaman binanın
patronunun kim olduğuna ve yerel topluluğun bağlı olduğu öğretiye bağlı olarak,
bazen Selçuklu dönemine, bazen Sinan‟ın kendisine, bazen daha fazla Arap bir
özelliğe dönüp bakarak Türk camilerinin genel Ģablonlarını izlemeye çalıĢırlar.
Estetikte her zaman yeni bir yol açmak ile geçmiĢe bağlı kalma arasında
bir gerilim vardır. Bu gerilim dinsel binaların tasarımı söz konusu olduğunda
çok daha ilginç olmaktadır, çünkü aynı gerilim kesinlikle dinde, özellikle
Ġslam‟da vardır. Ġnsanlar çoğu zaman Ġslam‟ı gelenekle iliĢkilendirmelerine
rağmen, Ġslam tektanrıcı düĢünceyi ilk geliĢtirdiği zaman epey devrimciydi ve
Peygamber son mesajı yaymaya geldiğinde, orijinal bildiriyi kabul eden yerli
Arapların inançlarının ve geleneklerinin büyük kısmına karĢı olmakla, tekrar
devrimciydi. Diğer taraftan, Ġslam dünyasının erken zamanlarında sanat ve
mimarinin geliĢtirildiği yollar halihazırda mevcut olan tekniklere ve üsluplara
çok Ģey borçluydu. Ġslam dünyasındaki sanatçıların ve ustaların çoğunun
gerçekte Müslüman olmadıklarını gözönüne alacak olursak bu durum hiç de
ĢaĢırtıcı değildir. Birtakım üsluplar geliĢtirilir geliĢtirilmez bunları Ġslami ve
geleneksel olarak görmek kolaylaĢtı ve bu yeni binalardan uzak durmak zorlaĢtı.
Türkiye‟de Vedat Dalokay Kocatepe için, Sinan ve onun ekolü tarafından
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sağlamca kurulmuĢ olan birtakım ilkelerden uzaklaĢmaya çalıĢan yeni bir cami
tipi tasarladığında, sonuç olarak inĢa edilmedi fakat onun yerini buna epey
benzeyeni aldı. Diğer taraftan, Emre Arolat tarafından tasarlanan
Büyükçekmece‟deki Sancaklar camisi, birçok Türk camisinin çoğu zaman
pastiĢle sonuçlanacak Ģekilde öykündüğü sabit ve transendental değer
çeĢitlerinden çok, binanın doğal çevre ile etkileĢimini ve Ģehrin içindeki
konumunu düĢünen gerçek bir yenilik getirdi. [Herhangi bir yenilik getirmeyen
öykünmeci] binalarla ilgili sorunlardan biri onların, bir binayi Ġslami yapan
Ģeyin ne olduğu ya da bir binayı Türk yapanın ne olduğu sorusunu cevaplamaya
çalıĢmaları ve böylece bu tür bir soruya cevap bulmak için geçmiĢe
bakmalarıdır. [Buradak önkabul Ģudur ki] Yalnızca geçmiĢ bir cevap verebilir
çünkü hem Ġslam hemde Türklük geçmiĢten gelir.
Bu noktada Türkçe iki sözcük olan medeniyet ve uygarlık arasında ayırım
yapmamız gerekir. Ġkisi de “kültürlü” [civilized1] anlamına gelir, fakat
“uygarlık” Türk olmanın bir biçimine, kökensel olarak bir kabilenin parçası
olmaya iĢaret ederken “medeniyet” daha çok bir kent ve bir kültüre iĢaret eder.
Bu sözcükler dinin ve sanatın doğası hakkında bir gerilimi yansıtır ve bu gerilim
uygarlığın kendisi tarafından kastedilen Ģeyin bir parçasıdır. Müslüman ülkelerin
çoğunluğunda son zamanlardaki mimari tasarımlarda, gerçekte asla varolmamıĢ
bir geçmiĢe dönük bir tür nostalji - sanki oryantalizm Doğu‟nun gerçek
özelliğinden haberdar olmayanların nesnelleĢtirmelerinin kaba bir formu değil
de Doğu‟nun ne olduğu hakkında doğru bir açıklamaymıĢ gibi görülerek bir
çeĢit egzotisizmin2 öne çıktığı yerlerde - dinsel olmayan binaların tasarımında
bile baskın hale geldi. Diğer taraftan, baĢka bir yerde sürmekte olan bir Ģeyin
yalın bir kopyası olmayan bir üslubu tanımlamaya değerdir. Sanki, yapılacak en
iyi Ģeyin bir bölge dıĢından olan baĢarıların ve düĢüncelerin taklit edilmesi
olduğu düĢünülmektedir. Kubbesi, cami çizimlerinde geleneksel olandan faklı
olarak yere çok daha yakın olarak inĢa edilmiĢ Kocatepe camisi tasarısını
eleĢtirirken mimar Cansever tarafından bu önemli konuya iĢaret edilmiĢtir.
Böylece kubbe sanki heryerde olabilir ve birçok camide olduğu gibi gökyüzünü

1

Çevirmenin notu: civilized “kültürlü”, cultivated “kültürlü olmak” demektir. [Bkz. s.
107, William, R. (2005) Anahtar Sözcükler: Kültür ve Toplumun Sözvarlığı, çev. S. Kılıç,
Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları.] Civilization terimi Fransızca‟da 1935 yılından sonra
“uygarlık” anlamında kullanılmıĢtır. [Bkz. s.22, Guenon, R. (1980) Doğu Batı, Ġstanbul:
Yeryüzü Yayınları.]
2
Ç.n.: exoticism “bir kültürün tüketilmek üzere baĢka bir kültüre sunulması” demektir.
Bkz. “This is Not a Cruise”, Alden Jones,
çevrimiçi adresi:
http://www.thesmartset.com/article/article08060708.aspx, çevrimiçi tarihi: 30.10.2012.
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ve alemleri ve sonul olarak onlardan da yüksekte olan onların yaratıcısını temsil
edecek Ģekilde ibadet edenlerin üstünde yükselmek zorunda değildir. Orijinal
tasarının arkasındaki mimar Dalokay, bir kubbe nosyonunun geliĢtirilebileceğini
ve dönüĢtürülebileceğini düĢünmekte haklıdır. Dalokay‟ın caminin nasıl olması
gerektiğiyle ilgili imgesi, sonuçta inĢa için onaylanmıĢ olanından kesinlikle çok
daha heyecan verici ve etkileyici bir düĢüncedir. (Bozdoğan, S. & Akcan, E.
2012 künyeli kitapta bütünlüklü bir Ģekilde tartıĢılan) Dalokay‟ın düĢüncesi,
onun kendi tasarısında geleneksel birçok Ģey kapsandığı ve yeniden
yorumlandığı için birtakım nedenlerle gerçekleĢtirilemedi.
Dalokay‟ın
düĢüncesi, yeni olandan korkan kimseleri kendi tasarılarının rotasını sonuna dek
değilse de bir kısmını izleyecek kadar kıĢkırttı. Büyükçekmece binası ya da
Meclis binaları içindeki cami gibi gerçekten farklı bir cami çeĢidi baĢarılı
olmuĢtur çünkü geçmiĢe çok az ödün vermiĢlerdir ve kendilerine özgü terimlerle
değerlendirilmeyi talep etmiĢlerdir. Bu binalar, geçmiĢ tarafından ele
geçirilmeksizin geçmiĢe saygı duyan yollarda bugün nasıl bina inĢa edileceği
konusundaki tartıĢmaları çoğu zaman kaplayan nostaljiyi reddettiler.
[ĠnĢa edilmiĢ haliyle] Kocatepe camisi Farabi testinde baĢarısız kalır. Bu
cami, modern çağdaki fiziksel bir yapı içine dini yerleĢtirebilmenin uygun
yollarını tasarlama konusunda baĢarısız olur. Tasarım zamanla değiĢmek
zorundadır. Bu konu, kendisine seslenilen nüfusun yerel koĢullarına ve
zihniyetine daha iyi oturması için dinin zamanla nasıl değiĢtiğini tartıĢtırken,
Farabi‟nin kendisi tarafından çok sağlam bir Ģekilde ortaya konulmuĢtur.
DeğiĢik yer ve zamanlarda insanlığa elçilerin gönderildikleri ve onların
söylediklerinin bu zaman ve yerlere açıkça uyarlandıkları düĢüncesi Ġslami temel
bir düĢüncedir. Ġslamın son bildirim olduğu olgusu onun nasıl sergilendiği
konusunda hiçbir değiĢikliğin olmayacağını iĢaret etmez, çünkü Kuran‟ın
kendisi kesinlikle değiĢmiyor olsa da, onun aktarılması, yerel kültürel koĢullara
uyarlanması için açıkça çeĢitlilik gösterecektir.
Bir ekonomiyi İslami yapan nedir?
Ġslami ekonomi denilen Ģeyin temel ölçütleri nelerdir? Bize sık sık Ġslami
ekonominin adalet, eĢitlik ilkeleri ve karĢılıklı eylemlerde dürüstlük ve
hakkaniyetin önemini vurgulayarak, bölgenin her yerinde refahın artırılması
arzusu ilkesi üzerine oturtulduğu söylenir. Bilindik bir iddia da Ġslam‟ın yalnızca
bir inançlar dizgesi olmadığı, aynı zamanda bir yaĢam tarzı bütünü olduğudur.
Bu özelliğin yalnızca Ġslam‟a özgü olduğunu düĢünen bu iddiayı biraz önce
eleĢtirmiĢtik. Ġslam‟ın ayırt edici özelliklerinden biri ona öncülük eden kiĢinin,
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Peygamber Muhammed‟in kendisinin baĢlangıçta bir tüccar olması ve
kendisinden yaĢlı olan ve çok daha sağlam mali konuma sahip ilk eĢi Hatice
gibi, bütünüyle ticari bir arkaplandan gelmesidir. Gerçekten, çeĢitli Ġslami
minyatürlerin konusu Hatice‟nin Muhammed‟i ücret karĢılığında çalıĢtırmasıdır.
Bu minyatürler büyük ihtimalle onların ilk tanıĢtığı bağlamı tasvir eder.
Muhammed‟e onun kendi toplumundan epeyce karĢı çıkıĢ oldu. Bu karĢı
çıkıĢların çoğu, bu yeni ibadet biçiminin Mekke‟ye yapılan hac ticaretinin kendi
kontrollerinden çıkabileceği endiĢesinden kaynaklanıyordu. Peygamber‟den ve
onun bildirisinin gelmesinden çok önce Mekke ve oradaki Kabe taĢı uzun
zamandır sürdürülen bir ritüelin temeliydiler. Araplar bütün Arap
yarımadasından Mekke‟ye kendi tarzlarında ibadet etmeye geliyorlardı. Ġslam
çok kısa bir zaman içinde bu ticareti kendi öz inançlarının bir parçası olacak
Ģekilde kurumsallaĢtırdı. Ġslam tarafından geliĢtirilen, ya da en azından eskiden
olduğuna benzer Ģekilde sürdürülen Ģey büyük ihtimalle Ģehrin ve bölgenin ticari
yaĢamıdır. Kuran‟da ticarete epeyce çok sayıda referans vardır ve bu referanslar
temelinde geniĢ kapsamlı yorum külliyatı geliĢtirildi. Ġslami yasa ya da Ģeriat,
çoğu zaman riba‟nın çevirisi olarak kabul edilen faizi, spekülasyon olarak
çevirilen maysir‟i ve onun belirsizlik ya da ghara ile olan bağlantısını eleĢtirir.
Modern zamanlarda bankaların yalnızca ticari kurumlar olmadıkları fakat
kendilerini aynı zamanda sosyal sorumlulukla iliĢkilendirdikleri düĢünülür.
ġüphesiz Ġslam dünyasında bankacılık sektöründeki tüketicilerin çoğu Ġslami
bankaları kullanmaktan memnun olduklarını söylüyor, fakat onları güdüleyen
Ģeyin ne olduğu belirsizdir, çünkü bu kimselerin Ġslami bankalara yakıĢtırdıkları
niteliklerin din ile hiçbir ilgisi yoktur, yalnızca hizmet ve güvenle ilgisi vardır.
Buradaki varsayım Ġslami bankaların diğer bankalardan daha iyi oldukları,
birçok yönden müslümanların diğer insanlardan daha iyi olduklarıdır. Tüm bu
bankaların onların Ģeriat ile uygunluklarını sağlayan bir danıĢma kurulu vardır.
ġu unutulmamalıdır ki bu danıĢmanlara kendi görevlerini yürütmeleri için ücret
ödendiği için, onlar çoğunlukla bu varsayımdan memnundurlar ve buna uygun
olarak parayı cebe indirirler. Bir bankayı Ġslami bir banka yapan Ģeyle ilgili
kurallar belirsiz olduğu için, bu konuda, yasanın bütün uygulamalarında da
olduğu gibi, bireysel karar için birçok fırsat söz konusudur. ġu noktayı belirtmek
gerekir ki ne olursa olsun, bütün bankalar çeĢitli bankacılık sistemlerini içeren
bir pazar içinde varolmak zorundadırlar ve bu durum büyük olasılıkla onların ne
kadar farklı olabileceklerini sınırlandıracaktır. Ġslami bankalar çoğu zaman
Ġslami olmayan bankacılık sistemleri tarafından düzenlenmek zorunda kalırlar
ve hatta kendilerini Ġslami sayan ülkelerde baĢka bankalar bulmak mümkündür.
Bütün bunlar, Ġslami bankaların ayırtedici özelliklerini kendi müĢterilerine
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sunabilecekleri Ģeylere iliĢkin olarak sınırlandırırlar. Eğer onların sunduğu Ģeyler
diğer bankalarınkinden aĢağıda kalıyorsa, gelir kaybına uğrayacakları açıktır.
Buna rağmen, hesap sahiplerinin bir kısmına göre, inanç getirisi denilebilecek
Ģeyin varolması nedeniyle ve Ġslami bonoların, mali geri dönüĢ bağlamında daha
iyi seçenekler var olsa bile zaman zaman baĢarılı olmaları nedeniyle Ġslami
bankalar gelir kaybına uğramazlar.
İslami ekonomi ve bir yaşam tarzı
Özel fiyat teklifleri yoluyla gereksiz Ģeylerle ilgili müsrif harcamaların,
Ġslam‟ın hem harcama hem tutumluluk hakkında ölçülülük savunusu ciddiye
alındığı takdirde, Ġslam öğretilerine karĢıt oldukları görülür. Buna rağmen,
cimrilik ve müsriflik uçları arasındaki orta ölçünün nerede olduğunu bilmek
güçtür, fakat bu problem herhangi birĢey hakkındaki ölçülülüğü keĢfetme
çabasıyla ilgilidir. Bu, kendi ürünlerini satın alırken müĢterilerini teĢvik etmek
için müslümanların bir bedel kullanmamaları gerektiği anlamına mı gelir?
Satılık mallar üzerinden para tasarrufuyla ilgili olarak müĢterilerin yararına
olacak perakende satıcılar tarafından yapılan fiyat indirimi teĢvik edilir. Kuran
tüketicileri ve üreticileri ne müsrif olmaya nede cimri olmaya teĢvik eder, fakat
onlara bu uçlar arasında bir denge kurmayı tavsiye eder. (25.67). Böylece
pazarlığa tutuĢmada ya da kiĢinin kendi ürününü bu Ģekilde arz etmesinde,
gerçekten bir pazarlık söz konusu olduğu sürece yanlıĢ hiçbir Ģey yoktur. Buna
rağmen, bunun nesnel olarak ne anlama geldiğini çıkarmak güçtür, çünkü
tüketicinin ya da üreticinin duruĢ noktasından iyi bir alıĢveriĢin ne demek
olduğu her zaman açık değildir. Eğer bir kiĢi bir ürün için bana ödeme
yapmaktan mutlu oluyor ise ve bu, bana büyük bir kâr edinmemi sağlıyorsa,
daha küçük bir kâr ile, daha az olsa da mutlu olacaksam, ne fark eder? Birçok
pazarda insanlar çok sık olarak fiyat üzerine tartıĢırlar, sonunda bir miktar
üzerinde anlaĢırlar, fakat bu doğru dengeyi yansıtmayabilir, çünkü bu iĢlemin
taraflarından biri ürünü edinme konusunda çaresizken satıcı da ürünü satmakta
gönülsüz olabilir. Ġslam kendisini Hıristiyanlığın riyazetçiliği ve Yahudiliğin
materyalizmi arasında, ortada bir yerde görür. Müslümanlar hayırseverliğe,
zekata kaynak ayıracaklardır ve elbette ibadet edeceklerdir, ancak kesinlikle
ticarete tutkun bir rol oynamaya da teĢvik edilirler. Buna rağmen, bu
ölçülülüğün tanımını yapmak epey güçtür. Örneğin çok geniĢ hacimli ve aynı
zamanda oldukça küçük hacimli arabalar satın almak mümkündür. Bu durumda
hangi seçimin ölçülü olacağı düĢündürücüdür. Herhalde ne büyük nede küçük
bir araba ölçülü olacaktır. Fakat geniĢ bir ailenizin olduğunu, aynı zamanda tek
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lüksünüzün araba olduğunu varsayın. Onlar için önemli olan tek bu duruma
bakılarak bu kimselerin tüm yaĢamları içinde zorunlu olarak müsrif oldukları
sonucu çıkarılamaz, çünkü bizler zevklerimiz konusunda farklılık gösteririz ve
harcamalarımızı, makül sınırlar içinde kalsak da, bunu gözönüne alarak pay
etmemiz uygun olacaktır.
Pratik davranıĢı tavsiye eden birçok hadis vardır, buna göre Ġslami
bankacıların çalıĢma günlerinin büyük kısmını dua ederek değil bankacılık
yaparak harcamaları onlardan beklenebilir. Kuran iĢadamlarını, ve özellikle
ticari amaçla seyahat edenleri Allah için savaĢan kimselerle aynı yere koyar.
(73.20). Kuran‟ın baĢka yerlerinde, ticareti geliĢtirmek için kullanılan araçlar
övülür. (35.12). Bu pasajlardan anlaĢılmaktadır ki Ġslam ticareti ve sanayiyi
geliĢtirmeyi amaçlayan etkinliklere karĢı değildir. Bu, Kuran‟da belirtilen etik
kurallara ve Peygamber‟in sünnetine duyarlılıkla yerine getirilmelidir. Buna
uygun olarak yıllık hac kesinlikle uluslararası ticareti ve piyasayı teĢvik etmeye
hizmet eder. (22.27-8 ve 2.198). Konferanslar, hac zamanları, ya da ticaret
fuarları sırasında satıĢ yapmakla alıĢ veriĢin teĢvik edilmesinde ya da kiĢinin
kendi iĢini geliĢtirmesinde yanlıĢ hiçbir Ģey yoktur, çünkü bunlar niyetin
temizliğine ve adalete gölge düĢürmeyecektir. Mekke‟deki son zamanlardaki
geliĢmeler onların ticari tutumları nedeniyle çok yoğun eleĢtirilere maruz kaldı.
Suudi Arabistan‟ın zenginliği hacca katılan devasa sayıda insanlar tarafından
getirilen gelirle birlikte kent üzerinde açıkça bir etki sağlamaktadır. Mekke
neredeyse hareketsiz bir kent olmaktan çıkarak uluslararası önemde bir kent
haline geldi. Bunun, bir taraftan estetik kayıplar nedeniyle piĢman olunurken,
diğer taraftan ticarete yapılan vurgunun, ondan sağlanan gelir ya da gelirin bir
kısmı, doğru amaçlar için harcandığı sürece iyi olduğu düĢünülebilir. Yeni
binaların büyüklüğü hakkındaki eleĢtiri Kuran‟ın ölçülülük çağrısı üzerine
temellendirilmiĢtir, fakat çok sayıda insanın barınması için gereken binalar söz
konusu olduğunda ölçülü olan nedir? 2002 yılında El-Ezher Üniversitesi
Rektörü‟nün bir yatırımdan edinilecek kârı önceden belirleme pratiği konusu
üzerine bir görüĢ bildirmesi istendi, Rektör Kuran‟ın 4.29 nolu ayetine
gönderme yaptı. Bu ayet baĢkalarının malını müsaade edilemez yollarla ele
geçirip yok etmemek gerektiğini ve karĢılıklı rızaya dayanacak Ģekilde ticaretin
yürütülmesini emreder. Yatırımcının belirli bir vade sonunda ne kadar
kazanacağı konusunda bir anlaĢma yapıldığında ve bu anlaĢmanın Ģartları
karĢılıklı kabul edilebilir olduğunda bu karĢılıklı rıza açıkça sergilenir. Ancak
bunun böyle olduğu her zaman açık değildir, çünkü yatırımcı, seçeneklerin az
olması durumunda piyasa koĢulları tarafından kendisine dayatılan teklifi kabul
etmek zorunda kalabilir. Elbette iki tarafın üzerinde anlaĢtığı bir anlaĢma vardır,
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ancak buna rağmen taraflardan birinin zararına olan Ģeyden diğeri yararlanabilir
ve ticaret dünyasında çoğu zaman gerçekleĢen durum budur. Ticaret ve rekabet
aslında insafsız olaylardır. Modern sünni dünyanın en etkili düĢünürlerinden biri
olan modern hukuk düĢünürü Yusuf el-Karadavi‟nin yaptığı yoruma göre Ġslam
bir taraftan serbest pazar ilkelerini savunurken diğer taraftan birinin kazancının
diğerinin kaybıyla sonuçlandığı ticareti yasaklar. Karadavi‟nin serbest ticaret ve
rekabet ile ilgili uyarıcı savunusunu, onun bir kiĢinin kazancının baĢka bir
kimsenin kaybını içermemesi gerektiğiyle ilgili savıyla bağdaĢtırmak güçtür.
Eğer baĢka bir esnaftan daha becerikli bir esnafsam belki onun zarar etmesi
sayesinde zenginleĢirim ve onun ticaret hayatı bitebilir. Kağan hanımın ticari
hayatının bitmesinden Hüseyin bey yararlanacaktır, çünkü böylece yerli
müĢterilerin baĢka seçeneği kalmadığı için herkes onun dükkanından alıĢ veriĢ
yapar. Fakat onun dükkanı daha temiz, daha ucuz, çeĢitlilikte daha iyi vb.
özelliklere sahipse bu hoĢ karĢılanabilir. Elbette, Kağan hanımın ticari hayatı
biter bitmez Hüseyin bey fiyatları artırabilir ve dükkanını titiz bir Ģekilde
temizlemeyebilir ve böylece rekabetin genel arzulanabilirliği bu kiĢinin
sağladığı hizmetin bozulmasını yararlı bir Ģekilde sınırlandıracaktır, çünkü
böylece bir rakip gelip ona karĢı koyabilir ya da müĢteriler iyi hizmet için daha
uzaklara gidebilirler. AlıĢ veriĢ, haksızlık olmaksızın gerçekleĢtiği durumlarda
da, çoğu zaman bir taraf için kayıpla sonuçlanır. Belki uzun vadede rekabet
yoluyla bir bütün olarak toplum kazanır, fakat Ģüphesiz bu yol boyunca sık sık
zararlar olacaktır. Herkes rekabet edemez. Gerçekte Karadavi‟nin kitabı kendi
tutarsızlığı içinde, bu konu hakkında kendisinden daha çok tanınmıĢ birçok eser
arasında tipik özelliklere sahiptir. Ġslam‟ın ekonominin temel düzenleyici ilkesi
olmasının ne kadar muhteĢem olacağıyla ilgili uyarıcı beyanlar üretme
konusunda bundan çok daha fazlası vardır. Ancak bu beyanlar, ticaret
sektörünün herhangi bir dine göre düzenlenmesi durumunda, açıkça görülebilir
olan zorlukların bu dinin genel ve muğlak ilkeleriyle nasıl
bağdaĢtırılabileceğiyle ilgili hiçbir detay sağlamıyor. Arap dünyasındaki yeni
Müslüman KardeĢler yönetimleri, Türkiye‟deki AK Parti gibi, epey neoliberal
ekonomik politikalar izliyorlar. Ancak, bir kesim insan bunun yanlıĢ olduğunu
ve Müslümanların yürürlükte olacak ekonomik sistemi nasıl gördükleriyle ilgili
çok farklı bir Ģey olması gerektiğini düĢünüyor. Ancak gerçekte olanlar bunun
tersini gösteriyor.
Tekrar din ve ekonomi hakkında konuĢurken çirkin seçeneklerle yüz yüze
geldik. Bu seçenekler ya dini uygulanabilir olmaktan uzak göstermek pahasına
dinin ekonomi hakkındaki kendine özgü telkinlerine vurgu yapmak ya da dinin
ticaret hayatının temel özelliklerinin faydalılığını onayladığını kabul etmektir ki
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bu dinin bulanık görünmesine neden olacaktır. Eğer Ġslam faizi ve faize benzer
olan herĢeyi hakikaten yasaklıyorsa, o halde bu insanların ticari alıĢ veriĢi
hakkında gerçekten radikal bir yaklaĢımdır ve burada bütünüyle yeni bir çeĢit
ekonomi öngörülmektedir. Bugünün Ġslami bankacılık düzenlemeleri hakkında
olumsuz bir bakıĢ açısına sahip olduğumuz gerçeğinin nedeni, Ġslami olmayan
seçeneklerin, baĢka bir deyiĢle, faizin var olduğu bir ortamda buna eĢdeğer
birtakım kazançları sunmayan diğer bankacılık biçimlerinin varlıklarını
sürdürmelerinin güç olmasıdır. Ya da bunun nedeni çok farklı bir Ģey değildir.
Diğer taraftan, Ġslam aynı zamanda cinsel konuda iffeti ve evliliğin cinsel
iliĢkiler için uygun yer olduğunu savunur, yine de bu kurallardan sapma
olanağının olduğu bir kültürde bu olasılığın varolması, bu kurallardan sapmıĢ
olanları haklı çıkaracak bir bahane olarak kabul edilemez. Hiçbir kültür bu
kuralların kabul edilemez ya da gerçekdıĢı olduğunu savunmaz. Eğer Ġslam
insanlar tarafından yardımseverliğe ve sosyal adalete daha fazla bir bağlılığı
bütünüyle savunuyor ise bunu kabul etmek epey kolay görünür ve hemen hemen
bütün ekonomi sistemlerinin bu bağlılığı en azından itibari olarak
paylaĢmamaları için hiçbir neden yoktur.
Kuran‟ın baĢından sonuna kadar, serbest ticaret bağlamında adalet ve
yardımseverlik için tutkulu bir talep vardır ve toplum içindeki bahtsız olanlara
ve yoksul olanlara yardım etmek için gerekli önlemler alındığı sürece ticaretin
bu formlarında herhangi bir Ģeyin yanlıĢ olduğu yönünde hiçbir öneri yoktur.
Kuran‟da ya da hadislerde Wall Street Journal‟ın okurlarını üzecek hiçbir Ģey
yoktur. Wall Street Journal okurları da büyük ölçüde, muhtemelen, yoksullara
yardım etmekten yanadırlar ve sanki anlam taĢıyan tek amaçmıĢ gibi her zaman
zenginlik yaratmak üzerine konsantre olmazlar. Kim buna karĢı çıkabilir? Eğer
Ġslami ekonomi böyleyse, onun ekonomi hakkındaki diğer yaklaĢımlardan çok
büyük bir farkı yoktur. Bu düĢünce tekrar Farabi testinde baĢarısız kalır, çünkü
Ġslami ekonomi hakkında bu iki görüĢ de bize dinin insan davranıĢlarını nasıl
kuracağıyla ilgili tutarlı bir görüĢ sunmaz. Aksine, sanki dinin ilkeleriyle sıkı
bağlantı içindeymiĢ gibi görünen keyfi fikirler üretilir. Fakat bu fikirler baĢka ve
zıt fikirlerle kolayca değiĢtirildiği için bunların dinin ilkeleriyle hiçbir iliĢkileri
yoktur. Böylece, dinin dayandığı hakikatle bağlantısını kavramak zordur.
Farabi testini baĢarmada iki aĢama söz konusudur. Ġlki ne yapmak ve
neye inanmak gerektiğiyle ilgili yaratıcı ve ikna edici bir dil üretmektir. Ġslami
yönetim, inĢa ve ekonomiyle ilgilenen dilin büyük kısmı yalnızca bu Ģekilde
belirlenir. Üstesinden gelinmesi gereken diğer zorluk ise, bu dilin nasıl
davranmamız gerektiğiyle ilgili bir kılavuz olmasıdır, çünkü bu dil kim
olduğumuz ve niçin yaratılmıĢ olduğumuz hakkındaki hakikatler üzerine
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temellenmiĢtir. Buna rağmen, görmüĢ olduğumuz gibi, bu pratik ilkeler epey
bulanıktır ve böylece temel bir hakikati gerçekten yansıtıyor olarak
görülemezler. Farabi testi dinsel hakikatin açıklanmasında tutarlılık sağlamak
amacıyla bir ölçüt kurmak için yararlıdır ve görmüĢ olduğumuz gibi Ġslam
hakkında geçerli olan bugünkü söylemde aĢina olunan Ģeylerin çoğu ölçütün
altına düĢmektedirler.
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