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Kavganın yerine dü ünce
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Tüm Müslümanların, modern dünyanın ba arılı olmu  araç ve sistemleriyle kavga etmek yerine, 

onları kendi ahlaki ilke ve amaçlarına göre nasıl de erlendirebileceklerini dü ünmeleri

gerekiyor.

Son aylarda gündeme gelen, önceki hafta da Ali Kırca'nın
'Siyaset Meydanı'nda tartı ılan bir soru var: Kapitalizm 
slam ile ba da ır mı?

Aslında pek yeni olmayan bu tartı manın Türk 
kamuoyunun dikkatini çekmesinde, kısa adı ESI olan 
'European Stability Initiative' isimli Avrupalı dü ünce
kurulu unun Kayseri'deki ' slami Kapitalizm' hakkında
geçen eylülde yayımladı ı bir raporun etkisi var. ESI, 
Kayseri'de müthi  bir ekonomik ba arı gösteren sanayici 
ve i adamlarının ço unun dindar oldu una i aret etmi  ve 
bundan hareketle ünlü sosyolog Max Weber'e atıfta
bulunmu -tu. Weber, bilindi i gibi, 'Protestan Ahlakı ve 
Kapitalizmin Ruhu' adlı eserinde, Avrupa'da kapitalizmin 
geli mesinde Kalvinist Protestanların çalı kan ve tutumlu 
ahlakının önemli bir rol oynadı ını anlatır.

in içine Weber, Kalvinizm gibi Batılı kavramlar girince, 
bir de bazı yorumcular, "Bu, slam'ın elini dünya 
i lerinden çektirme projesidir" gibi komplo kokan laflar 
edince, bazı Müslümanlar tepki gösterdiler. 'Siyaset 
Meydanı'nda söz alan ilahiyatçılar da bu tepkiyi 
payla tılar, hatta 'Kapitalizm slam'a aykırıdır' diye 
kestirip attılar. Oysa durum hiç de öyle olmayabilir. Bunu 
görmek içinse, bazı kli eleri sorgulamak gerek. 

Kapitalizm nedir?  

lk sorgulanması gereken, 'kapitalizm' denince ne 
anladı mız. Bu kavram Türkiye'de ço u insanın aklına, 
i çilerini aç karnına çalı tırırken ellerini ovu tura
ovu tura para sayan zalim ve sahtekâr patron imajları
getirir. Yılmaz Güney filmlerinden 'Olacak O Kadar 
Televizyonu'na dek boy gösteren bir temadır bu. Gözünü 
para hırsı bürümü , ilkesiz ve namussuz adamlardır
kapitalistler...  

Oysa bu karikatür, kapitalizmin do ru bir tarifi de ildir. 
Kapitalizm, özetle, devletin yerine bireyin giri imci 
oldu u bir ekonomik sistem modelidir. Sermaye birikimi 
olu turan bu giri imciler, irketler ve fabrikalar açıp
istihdam yaratır ve elbette ki 'patron' olmu  olurlar. Ama 
'zalim patron' olmaları gerekmez; aksine çalı tırdıkları
insanlara haklarını veren dürüst insanlar da olabilirler. 
Hatta kazançlarının bir kısmını idealist bir biçimde 
toplum yararına da harcayabilirler.  

Zaten kapitalizmin teorik savunucuları da, böyle bir 
'kapitalist ahlak' öngörmü lerdir. Ünlü ngiliz iktisatçı
Adam Smith'in çok anılan 'Milletlerin Zenginli i'
kitabından ba ka 'Ahlaki Duyguların Teorisi' adlı bir 
kitabı da vardır ve orada kapitalist ekonomiyi ve bireysel 
özgürlü ü etik bir zemine oturtur.  

Peygamber de tüccardı

Günümüzde ABD'nin önde gelen Katolik 
ilahiyatçılarından biri olan Michael Novak da, 
'Demokratik Kapitalizm'in Ruhu' adlı eserinde aynı
mesajı verir: Kapitalizm zenginlik üretmekte en ba arılı
yöntemdir ve dinlerin ö retti i hayırseverlik ilkesiyle 
desteklendi inde, bir toplum için en sa lıklı
sosyoekonomik sistemi olu turur.  

Denebilir ki, 'kapitalizm Hıristiyanlık'la uyu mu  olabilir, 
ama slam'a uymaz.'  

Oysa tam aksine, slam'ın kapitalizme Hıristiyanlık'tan 
daha bile açık oldu unu savunmak mümkündür. ncil'de 
fakirlik övülmesine ra men, Kuran'da 'mülk' olumlu bir 
kavramdır. Hz. Muhammed, hayatının büyük bölümünde 
ticaretle ilgilenmi tir ve hatta 'Rızkın 10'da dokuzu 
ticarettedir' dedi i rivayet edilir. Zaten slam dünyasının
Ortaça 'daki görkemli yükseli inde de, dünya ticaret 
yollarının merkezinde yer alması ve Müslüman 
tüccarların bu konumu çok iyi de erlendirmesinin rolü 
büyüktür.  

Ama elbette kapitalizm yalnızca ticaretten ibaret de ildir 
ve asıl belirleyici karakteri 'sermaye birikimi' ve 
'ekonomik e itliksizlik'tir. Kapitalizme kar ı çıkan 
Müslüman teolog ve entelektüeller de i te bu noktaya 
i aret ediyor ve Kuran'da sosyal adalete yapılan vurgunun 
kapitalizmle çeli ti ini dü ünüyorlar.  

Oysa böyle bir çeli ki yoktur, çünkü Kuran'ın sosyal 
adalet kavramı, toplum içinde bulunan zenginlerin, kendi 
istek ve rızalarıyla yoksul ki ilere yardım etmeleri 
üzerine kuruludur. Özel mülkiyet ve veraset pek çok 
ayette güvence altına alındı ına göre, hiç kimsenin 
malına zorla el konulamaz.  

Zekât ve sadakalar da, zorla alınan de il, gönüllü olarak 
verilen ba ı lardır. Bir ba ka deyi le Kuran; fakirlerin 
'devrim' yapmasından veya malların
'kolektivizasyonundan' de il, kapital sahiplerinin ahlaklı
ve merhametli davranmasından söz etmektedir.  

te bu nedenledir ki, slam asıl sosyalizmle ba da maz: 
Sosyalizmde özel mülkiyet yerine devlet mülkiyeti vardır
ve 'sınıfsız toplum' hedeflenir. E er toplum 'sınıfsız' ise 
kim kime zekât verecek, hayırseverli in ne anlamı
kalacaktır ki?  

Zaten sosyalizm felsefi açıdan da slam'a uymaz. 
Sosyalizm, seküler bir araç olan 'devlet'in eliyle 
'yeryüzünde cennet' yaratmayı hedefler; oysa slam'a göre 
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cennet burada de ildir ve dünya eksikliklerle dolu bir 
'sınav ortamı'dır. Sosyalizmin hemen her zaman felsefi 
materyalizmle el ele geli mi  olması bir tesadüf de ildir...  

'Gâvur icadı' mı?

Tüm bunları aslında çok daha uzun makaleler ve hatta 
kitaplarla ele almak gerekiyor. Zaten bu konuda geni  bir 
literatür var. Bunlar, özetin özeti. Ancak u kadarını
söylemek lazım: 'Kapitalizm slam'a aykırıdır' diyerek 
kestirip atan Müslümanlar, dikkat etmeliler: slam 

dünyasını, Batı'nın ilerlemesini sa lamı , ba arı getirdi i
a ikâr olan bir sosyoekonomik sistemden mahrum 
bırakma yolunda olmasınlar... Matbaaya, televizyona 
veya internete 'gâvur icadı' demek ne ise, kapitalizmi 
lanetlemek de o olabilir. Belki de Müslümanların modern 
dünyanın ba arılı araç ve sistemleriyle kavga etmek 
yerine, onları kendi ahlaki ilke ve amaçlarına göre nasıl
de erlendirebileceklerini dü ünmeleri gerekiyor. lim 
Çin'de bile olsa alınacak ise ekonomi neden Batı'dan 
alınamasın?


