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AYET VE KISSALAR EKSENİNDE KAPİTALİZM1

ÖZET 

Sosyal hayata dair söz söyleyen, kural geliştiren bir fikir sistemi olarak tarif edilen 
ideoloji, Fransız İhtilali’nden sonra kavramsal bir boyut kazanır. İdeoloji, insan aklının 
ürettiği bir düşünce sistemi olarak birçok eksiklik barındırır. Din yani İslam ise vahyin 
insanı ve aklını muhatap alan İlahi bir bildirimdir. Vahiy veya din tarih boyunca kardeş-
lik, barış, huzur merkezli uğraşıp mücadele etmiş veya taraf olmuşken, akıl veya ideoloji 
tarih boyunca haksızlık, adaletsizlik, sömürü, zulüm merkezli uğraşıp mücadele etmiş ve 
taraf olmuştur. 

Hâkim sınıf ve elit kesim, çoğunlukla Kapitalizm, Komünizm; Marksizm ve Libe-
ralizm gibi ideolojik düşünceleri üretmiş veya ön ayak olmuştur. Ezilen ve hor görülen 
kesim de çoğunlukla hak, adalet, kardeşlik, özgürlük ve kazanım adına bu ideolojilere ya 
başkaldırmış ya da kapılıp gitmiştir. Kapitalist sistem; banker, finans ve mal gibi unsur-
ları merkeze alarak tefeci ve kapital sınıf oluşturan bir ideolojidir. Kapitalizm, başkasına 
muhtaç olmama, kazanma ve harcama gibi dursa da aslında parasal ve maddi bir hırs, her 
türlü kazancı ve kar yolunu meşru sayma, elindekini malı ve makamı ne pahasına olursa 
olsun tutma ve başkasına kaptırmama düşüncesidir. Kapitalizm güçlü olmayı daha çok 
kazanmaya, daha fazlasına sahip olmaya bağlar. 

İslam ise sevgi, kardeşlik ve barış dinidir. İslam, insanlara her meşru gelişime açık 
olmayı, helal üretimi, dengeli ve paylaşımcı tüketimi, adil ticareti ve Allah’ı razı etmeyi 
söyler. Kapitalizm, İslam’dan ilk reddiyesini buradan alır. İslam, can ve malı emanet ka-
bul eder; mülk kazanmaya, mal biriktirmeye meşru bir zemin getirir. İslam, “kendisi tok 
iken komşusu aç olan” bir yaklaşımı merkezinde boğar, “ihtiyacı olduğu halde başkala-
rını kendine tercih edenleri” över. Bu yaklaşımla İslam, Kapitalizmi tamamen reddeder.   

Kur’an-ı Kerim, birçok ayette insan nefsinin neticesi olan yerilmiş davranışları 
resmeder. Onların problemli yön, açmaz ve tahribatlarını gözler önüne serer. İdeolojiler, 
Kur’an-ı Kerim’de ismen geçmez; onların düşünsel bağlamı bazen doğrudan bazen de 

1  Dr. İbrahim DAĞILMA, Bingöl Üniversitesi, idagilmabingol.edu.tr
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dolaylı olarak geçer. Kapitalizm de bu ideolojilerden biridir. Kur’an-ı Kerim’in birçok aye-
tinde Kapitalist ahlak ve düşüncenin izlerini görmek ve anlamak mümkündür. Bu çalışma, 
ayet ve kıssalar ekseninde Kapitalizmi anlamak adına yapılmıştır.

Anahtar sözcükler: Kur’an, ayet, ideoloji, kapitalizm, toplum

GİRİŞ

İdeoloji, Fransızca bir kelime olup fikir (düşünce) bilimi anlamına gelir. İdeoloji, bir 
yaşam pratiğine yansıyan bir zihniyeti oluşturan teorik, sistemsel ve bütüncül bir fikir çer-
çevesidir.2 Kavramsal bir çerçevede Idéologie’yi ilk kez Fransız Devrimi esnasında Antoine 
Destutt de Tracy kullandı.3 Bu tarihten sonra, ideoloji ‘kişi veya toplumsal yaşama sirayet 
eden, yaşam pratiğine dair sözü ve tezi olan, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan; 
bir hükümet, parti veya sosyal bir sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bi-
limsel, felsefi, dinsel, moral ve estetik düşünceler bütünü olarak’ bilinegeldi ve kullanıldı.

Bu tarihlerden önce ideoloji yok muydu? Elbette vardı. Bunun tarihsel izlerine hem 
insanlık tarihinde hem de vahiy kaynaklı İlahi kitaplarda rastlanmaktadır. Kabil’den Ad 
kavmine, Semud’dan Gomore’ye, Bahçe Sahiplerinden Karun’a kadar İlahi öğretilere her 
karşı çıkışın arka planında bir ideolojik yaklaşım vardır. Rönesans, Reform ve Sanayi Dev-
rimi gibi genel durumlar, toplumsal yapı ve dengeyi; ekonomik, siyasal, sosyal, idari ve 
sanatsal yönden etkiler. Bu etkileme ve etkilenmeyle ideolojiler, insanlar ve toplumlar ta-
rafından bilinir ve kanıksar bir hale gelir. İdeoloji, 18. yüzyıldan itibaren bir kavramsal çer-
çeve kazanır. İdeolojiler, Batı’da Hıristiyan yozluğuna karşı Fransız İhtilali, I. ve II. Dünya 
Savaşı ile yükselişe geçer. Komünizm, Kapitalizm, Materyalizm, Faşizm, Demokrasi ve 
Liberalizm gibi öne çıkan ve kabul gören ideolojiler, felsefi bir temel üzerine inşa edilirler. 
Madde, akıl, menfaat ve insanı merkeze alan bu ideolojiler süreç içinde ‘Yaratıcı güce ve 
vahiy kültürüne’ karşı bir çıkış ve isyan olarak konumlanırlar.

 ‘Kapitalizm, Komünizm, Narsizm, Materyalizm, Nihilizm ve Irkçılık’ gibi bildiği-
miz ideolojiler, Kur’an-ı Kerim’de ismen geçmez; ama Allah’a karşı çıkışı ‘söz ve davra-
nışları’ üzerinden fikri bir savunmaya dönüştüren ‘kişi ve toplum’ anlatımlarında kodları, 
ilgili ideolojik zihniyeti tıpatıp karşılayan işari yaklaşımla çok açık olarak geçer. Kur’an-ı 
Kerim ayetleri üzerinde yapılacak geniş çaplı bir çalışmada birçok ideolojinin izlerine rast-
lamak mümkündür.

Bu çalışma, Kur’an-ı Kerim’de Kapitalist algıya vurgu yapan ve Kapitalist ideolo-
jinin açmazlarını ve kofluğuna işaret eden kıssa ve ayetler üzerine küçük çaplı bir araştır-
madır.

Kapitalizmin gelişimi ile modern toplumun ortaya çıkışı, farklı teorilerle açıklansa 
da bu ikisi birbirine yakındır. Kapitalizm ve modernizmde müteşebbislik, üretim araçla-
rı, özgür pazar, rasyonel teknoloji, hukuk, özgür işçi ve ticarileşen ekonomik yaşam gibi 
unsurlar öne çıkarılır. Bu ideolojide dünyevi çileyi ve zevki öne çıkaran sözde ahlaki bir 
yaklaşım da vardır. 

2  Mardin Şerif, İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul 2015, s. 2
3  Demir Şeyhmus & Sesli Mutlu, “İdeolojilerin Sonu Tartışmaları Üzerine Bir Analiz”, Dicle Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 10 / 19 (May 2020), s. 159-175 
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Kapitalizmle Hıristiyanlıktaki Protestan anlayış arasında yakın bir ilişki vardır. De-
vamlı çalışmayı Tanrı’nın bir emri olarak gören Protestan anlayış, Kapitalizmin özellik-
le dünyevileşme sürecine bir ruh katmıştır.4 Bu çerçevede Kapitalizm, insanın yaratılış 
özünden kopup kulluk amacından uzaklaşmasına sebep olmaktadır; çünkü Allah, insanı 
fıtri bir ahlak (tabiat) üzerine yaratmış ve kulluk bağlamında vasat/sade bir yaşam sürme-
sini istemiştir. Allah, malı ve parayı insanın tasarrufuna verirken Kapitalizmin iki sınırı 
olan ‘cimrilik ve israfı’ da men etmiştir. Para ve imkân üzerinden insanın şımarıp tuğyan 
etmesini de asla istememiştir.

Kapitalizm ve Komünizm’in asıl isyanı ve kavgası, Allah’adır. İnsan üzerinden 
kutsama ve çıkış yapan iki ideoloji de mülk üzerinden bu kavgayı öne sürdüğü ideolojik 
gerekçeler üzerinden anlamlandırmaya ve meşrulaştırmaya çalışır.  İki ideoloji de mül-
kün sahipliğini Allah’tan alıp ya bire bir ya da devlet aygıtı üzerinden fertlere has kılar. 
Komünizm toplum/devlet aygıtıyla mülkü insanlara ait kılarken Kapitalizm ise fert ba-
zında bu özgürlüğü oluşturmaya çalışır. Yani zıtlaşma, malzeme üzerinden değildir; mal-
zeme olan mülkün kime âit olduğu konusundadır. İslâm ise “Mülkü ne şahsa ne topluma 
has kılar. İslam’da mülk Allah’ındır, düsturu geçerli olup insan bu mal ve mülk üzerinde 
şükür, minnet ve ölçü çerçevesinde tasarruf yapabilir.” diyor.5 Bu sebeple derdimiz, İs-
lam’ı veya Kur’an-ı Kerim’i diğer sistem ve ideolojilerle yan yana koymak olmadığı gibi 
bu tutum doğru da değildir. Kur’an-ı Kerim’de bu ideolojik yaklaşımlardan Kapitalist 
yaklaşım sergileyen kişi veya toplumların izini sürmektir.

İslam ve Kapitalizm arasında bir ilişkiden bahsedilse de bu meczolabilme veya ya-
kınlaşma ilişkisi değil; aykırılık, uzaklık ve Kapitalizmin karşı çıkış cüreti(!) üzerinden 
bir ilişki olabilir. 

Kapitalizm güç, güçlü ve otoriteye dayanan toplumsal bir örgütlenme biçimidir. 
Bu biçimin temelini güçlü ve parası olanın, fikri oluşturur. Böylesi bir düzende paraya 
sahip olan daha çok saygı görür. Haliyle paraya sahip olanların düşünce, kültür, yaşantı 
ve inanç bağlamı, yaşadığı toplumu da etkiler.6 Kapitalizm, başlangıçta halkı derebeylik 
düzeninden kurtarma iddiasıyla ortaya çıksa da zamanla insanoğlunun ahlak ve vicda-
nını bozmuş, adaleti yıkmış, devlet ve halk arasındaki dayanışmayı ortadan kaldırmıştır. 
Kapitalizmin zararlarının ortadan kalkması insanların, Kur’an ahlakına bağlı kalmasıyla 
mümkündür.

“Hayır, insan kendini (mal ve mülk olarak) yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık 
eder.” (Alâk: 6-7)7

“Hayır, (ne mümkün)! Şüphesiz cehennem, derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. 
O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır. 
Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu 
zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak, namaz kılanlar başka. 
Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyeme-
yip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.” (Mearic: 17-25)8 

4  Tatar Canbay Hüsniye, “Din ve Kapitalizm”, Sosyoloji Konferansları, Istanbul Journal of Sociological 
Studies 0 / 45 (September 2012), s. 149-168
5  Bkz. 3/Âl-i İmrân, 189; 5/Mâide, 17, 18, 40, 120; 9/Tevbe, 116; 24/Nûr, 42; 45/Câsiye, 27; 48/Fetih, 
14 vb. ayetler
6  Öğüt Uzbay Meneviş, “Güç İlişkileri ve Fayda”, Birikim, Sayı: 75, Temmuz 1995, s. 38-50
7  Altuntaş Halil & Şahin Muzaffer (Hazırlayan), Kur’an-ı Kerim Meâli, DİB Yayınları, Ankara 2011, s. 
692
8  A.g.e, s. 644
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“Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı 
vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine 
tastamam verilecektir.” (Necm: 38-41)9

Ayetleri gibi birçok ayet ve ‘Ebu Leheb, Karun ve Bahçe Sahipleri’ gibi birçok kıssa, 
Kur’an-ı Kerim’de bize Kapitalist ideolojinin izlerini tespit etme imkânı verir.
 

I. AYET VE KISSALAR EKSENİNDE KAPİTALİZM
I.I. İSLAM’IN KAPİTALİZME BAKIŞI

Maddeye önem verme, modernleşme ve bireysellik algısı kapitalist bir kabulü öne çı-
kardı. Müslüman toplumlar dâhil günümüz toplumunda Kapitalizm, İslami değerlerin yeri-
ni almaya başladı.  Kapitalist egemenlik, birçok sorunu da beraberinde getirdi. Madde-ma-
na dengesinin maddi unsurlar lehine bozulması, güçlü olanın haklı görülmesi, kuvvetlinin 
zayıfı ezmesi, para tapıcılığın ve egoist duyguların belirgin baskılayıcılığı, zenginin fakiri 
hor görmesi, kazanç ve kar uğruna her yolun meşru sayılması, büyük işletmelerin küçük 
işletmelere fırsat vermemesi ve kadının cinsel bir meta haline dönüştürülmesi bu prob-
lemlerin belirgin olanlarıdır. Toplumun güçlü-zayıf, zengin-fakir gibi sınıflara ayrılması 
Kapitalist döngünün en belirgin sonucu oldu. Kapitalist sistem güçlendikçe zengin ve fakir 
arasındaki makas alabildiğine açıldı ve devasa bir uçuruma dönüştü. 

Zenginin zenginleştikçe zenginleşmesi ve fakirin fakirleştikçe fakirleşmesi bu zıt ku-
tuplar arasında aşılamaz duvarlar ve giderilemez düşmanlıklar oluşturdu. Aşırı zenginlerle 
aşırı yoksullar arasındaki mesafenin uçurumlara dönüştüğü ve insanlığı tehdit ettiği bir 
dönem, önceki yüzyıllarda pek göze çarpmamaktadır. Bir yardım kuruluşu Oxfam’ın 2016 
Davos zirvesi öncesinde Credit Suisse’in verilerine dayanarak yayımladığı rapora göre 
“Dünyanın en zengin %1’lik kesiminin serveti, mütebaki %99’luk kesimin servetine eşit.” 
Bu dehşet dengesine tüy diken gösterge ise “dünyadaki en zengin 62 kişinin 1 trilyon 760 
milyar ₴ tutan servetinin, dünyanın en yoksul kesiminin varlıklarının yarısına denk gel-
mektedir.10 Böyle bir yapı, zihniyet ve toplum sadece kaos ve huzursuzluk üretir. İşsizlik, 
hırsızlık, tefecilik, karaborsa ve faizli kredi gibi tedavi edilemez yaralar toplumsal yapıyı 
sardıkça sardı. Böyle bir bağlam, insanları ve insanlığı yeni arayışlara yöneltmektedir. İs-
lam, bu yeni arayışların alternatifsiz adresidir. 

İslam, insanlığı Kapitalist esaretten kurtaracak en güçlü ve doğru arayış olarak in-
sanlığın önünde durmaktadır. Çünkü İslam, insanlığa kardeşliği ve paylaşımcılığı önerir. 
İslam, kişilerin sermaye biriktirmesine ve zenginleşmesine karşı olmadığı gibi sermayenin 
tekelciliği ve karaborsayı getirmesini reddetmektedir. İslam, mal mülk edinme dâhil insanı 
meşru daire içinde hiçbir kazanımdan men etmemektedir. Helal olan ve alın teriyle elde 
edilen her kazancı değerli saymaktadır. İslam Peygamberi Hz. Muhammed aleyhi selam’ın 
kimi sahabelerinin binlerce orduyu donatacak ve koca bir şehri doyuracak zenginliği bu-
nun en somut misalidir. Müslümanlar, Mekke’den Medine’ye Hicret edince Ensar ve Mu-
hacir Müslümanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma İslam’ın önerdiği sosyal ve ikti-
sadi düzeni gözler önüne sermektedir. Bir lokma bir hırka ile kanaat, komşusu aç iken tok 

9  A.g.e., s. 587
10  Bozan Mahmut, “Yoksulluk Algısına Farklı Bir Bakış”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2017, 
Cilt: 8 Sayı: 15, s. 389-410
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yatmamak ile dayanışma, yerken ve içerken israf etmeme ile ölçü, birey ve toplumun mal 
algısı sağlıklı sınırlarına ulaşır. İslam, kazanç ve mal eldesinin önüne bir sınır koymaz; 
sadece makam, imkân ve kadın üzerinden maddi bir putlaştırma ve köleleşmeyi reddeder. 
Salebe11 örneğinde olduğu gibi İslam, daha çok kazanma hırsıyla kişinin ölçüyü yitirmesi 
endişesiyle daha fazla kazanma uğruna insanlıktan çıkmaktan endişe duymaktadır. Bu 
bağlamda, İslam mektebi; mal ve mülk edinme de mutedil olmayı, ihtiyacı kadar bir 
yönelişi ve aşırı gitmemeyi öğretir. İslam, hayatın her alanında olduğu gibi ekonomik 
alanda da ifrat ve tefriti reddedip itidali telkin ve tavsiye eder. 

Zekât; mal hırsını frenleme, fakir ile zengin arasındaki uçurumu azaltma ve top-
lumsal yardımlaşma yönüyle önemli bir müessesedir. Zekâtın kırkta bir olması aynı za-
manda ekonomik bir denge unsurudur. Servet arttıkça mal sahibinin vereceği zekât oranı 
da artar. Doğal olarak toplumda dezavantajlı konumda olan ihtiyaç sahiplerinin alacağı 
pay da büyür. Böylece zengin ile fakir arasındaki makas daralır. Makas daraldıkça zen-
ginle fakir birbirine yakınlaşacak, birbirini birinci kaynaktan tanıma fırsatı bulacak. Bu 
yakınlaşma, fakirlerin zenginlere karşı kızgınlığını ve başkaldırısını kıracağı için Sosya-
lizm, zenginlerin de fakirlere karşı hor bakışını ve kibrini kıracağı için Kapitalizm boşa 
çıkacaktır.

Kapitalizm, maddi bir kültürdür. Bu maddi kültür, hesapsız ve kontrolsüz kazanma, 
aşırı ve denetimsiz tüketme üzerine kurulmuştur.12 Manevi haz ve gönül huzuru, Kapita-
lizmin her şey madde ve para için ilkesine feda edildiğinden insanlar mutluluk açlığını 
daha fazla tüketmekle örtmek isterler. “Daha fazla, daha fazla tüketeyim. Şunu da şunu 
da alayım. Ben kazandığım için elbette istediğimi alır ve istediğim şekilde harcarım” 
düşüncesi paraya aşırı bir önemi sonuç verir. “Paran olsun, putun olmasın!”13 Ekonomik 
düzey, insanın dünya hayatı için bir geçim ve huzur aracı iken Batı kaynaklı ekonomik 
teoriler –özellikle Kapitalizm ve Liberalizm- geçim ve huzur aracı olmaktan çıkıp kibir, 
sömürme, hor görme ve yok sayma aracı olmuştur. Bu araç, asıl amacına tekrar İslam’la 
ve onun ekonomik sistemiyle ulaşabilir. İslam, zengin ve fakir arasında dengeyi, kişilerin 
şahsiyetini koruyan bir ekonomik öneriyle insanlığa seslendiği gibi tüketim noktasında 
da zararı dışlayan ve maksimum faydayı sağlayan bir model ortaya koyar. İslam, diğer 
tüm beşerî ekonomik sistemlere alternatif ve onlardan adımlarca önde olup insanlara 
şunu sunar:

11  Not: Sahabi Salebe ile ilgili rivayet “Vâhidî, Esbabü’n-Nüzul, I/170-171; Taberi, Camiu’l-Beyan, 
XIV/370-371; Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, H. No: 7790, VII/246.” Gibi kaynaklarda geçer. Fakat muh-
temeldir ki bu rivayette geçen Salebe başkasıdır, Salebe b. Hatıb meşhur bir sahabidir. Bu rivayetlerle 
farkında olmadan, masum bir insan, Bedir ashabından olan önemli bir sahabi fâsıklıkla, münafıklıkla it-
ham edildi ve hâlâ edilmektedir. Bu kadar meşhur olan bir sahabi hakkında anlatılan hikâyenin temel 
hadis kaynaklarında yer almaması, hikâyenin anlatıldığı tali kaynaklardaki isnadınında ilk dört dönemde 
haber-i vahit (tek kişinin haberi) seviyesinde kalması bu rivayetin sıhhatinde ciddi şüpheleri beraberinde 
getirmektedir… 
Bkz. Aytekin Mehmet Ali, “Doğru Bildiğimiz Yanlışlarımız (Salebe (r.a.) Örneği)”, https://dergi.diyanet.
gov.tr/makaledetay.php?ID=6455, Erişim Tarihi: 20.11.2021

12  Duman Zeki, “Tüketimci Kapitalizmin ve Tüketim Kültürünün Eleştirisi”, Sosyoloji Dergisi, Yıl: 
2016, Sayı 33, s. 15-36
13  Maden Fahri, “İslam ve Kapitalizm”; Dilek Serkan, “Tasarruf, İktisat ve Tüketim”, Bülten,  htt-
ps://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/arastirmavegelistirmemerkezleri/Kismer/Bulten_Tem-
muz2017.pdf, Erişim Tarihi: 20.11.2021
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İnsanlar, geçim ve ihtiyaç için meşru bir kazanç elde etmeli, alın teri ile kazanmalı, 
kazandığı doyum noktasından fazla ise ihtiyacı olan diğer insanlara yardım etmeli, malını 
Allah yolunda harcamalı ve mala tamah olmamalıdır. Bu realite şu ayetle ortaya konmak-
tadır:

“Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah hem de insanlar 
için (bazı zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.” Yine sana Allah 
yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan arta kalanı.” Allah, size ayet-
leri böyle açıklıyor ki düşünesiniz” (Bakara: 219)14

Mal ve para tüketimi ihtiyaçtan az olursa, elde tutulursa bu cimrilik; ihtiyaçtan fazla 
olursa israf olacaktır. Haliyle istenen fayda elde edilemeyecektir. İnsan için, her konuda 
olduğu gibi bu konuda da fayda ve hayır, orta yollu davranmasıdır. Kendisi ve ailesinin 
ihtiyacını karşılayacak bir tüketim, Allah yolunda zekât, sadaka ve fitre gibi kalemler de 
cömert olmak, kurban kesmek ve muhtaçları gözetmek bu orta yolun ana arterleri ola-
rak bir Müslümanın önünde durmaktadır. Çünkü Kur’an-ı Kerim, yeryüzünde haksızlık, 
adaletsizlik, baskı, sömürü, zulüm sona ersin; insanlar kardeşçe ve barış içinde olsunlar 
ilkesiyle insana kılavuzluk yapar. Bu hakikat şu ve benzeri ayetlerde ifade edilmektedir:

“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu 
ikisi arası dengeli bir harcamadır.” (Furkan: 67)15

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. 
Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük 
etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti beklerken onlardan yüz çevirecek olursan, 
onlara yumuşak söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çare-
siz kalırsın.” (İsra: 26-29)16

Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu dönemde tefeciler ve bezirgânlar hâkim sınıf idi. Bu 
hâkim sınıf, yakın zamanlarda karşımıza Liberalizm ve Kapitalizm isimleriyle çıkmıştır. 
Bu sınıf, aslında ilk insandan bu yana insanları sömüren, onların emeklerini yok sayan ve 
varsıl bir grup olarak kendini tüm baskı ve ötekileştirmeleriyle hissettirmektedir. Kur’an-ı 
Kerim ayetleri ve kıssaları iyice analiz edildiğinde bu finansal, kapital, tefeci ve bezirgân 
gruba; onların başat özelliklerine dair güçlü bir çerçeve sunmaktadır.

I.II. KUR’AN AYETLERİ VE KISSALARINDA KAPİTALİZM

• Kuran-ı Kerim’de mala karşı tamah, malının çokluğuyla böbürlenme, malını yok-
sullardan ve Allah yolunda esirgemede Karun, önemli bir isim olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Zenginliğin ve zenginlikle kibirlenme ve gururlanmanın simgesi olan Karun, Hz. 
Musa ve Hz. Harun’un Allah’tan alıp insanlara sunduğu emirlere karşı çıkmış ve onlara 
karşı isyan bayrağı açmıştır. Karun’un Kapitalizme kapı aralayan kişiliğini anlamak için 
onu Firavun’dan ayırmamak lazımdır; çünkü Firavun sınırsız iktidarı temsil ederken Karun 
da sınırsız zenginliği temsil etmekteydi. Ve bu iki despot kişinin yolu Kapitalizmle kesişti. 
Zenginlik başlı başına bir güç, kuvvet ve iktidar olunca Firavunlaşır; bir sermaye, mal yı-
ğımı olunca Kârunlaşır. Kur’an-ı Kerim’de 10’a yakın ayette Karun’dan bahsedilmektedir: 

14  Altuntaş & Şahin, a.g.e., s. 42
15  Altuntaş & Şahin, a.g.e., s. 400
16  A.g.e, s. 304
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“Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anah-
tarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi 
kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.” 
“Allah’ın sana verdiği (servet ve zenginlik gibi) şeylerde ahiret yurdunu ara. (Onları 
insanların yararına harcayarak ahirette seni mutlu kılacak mükâfatı elde etmeğe çalış). 
Dünyadan da nasibini unutma. (Bu imkânlardan ölçülü bir şekilde kendin de yararlan.) 
Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. 
Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.” Kârûn, “Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden 
dolayı verilmiştir” dedi. O, Allah’ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli 
ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helâk etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçluluk-
ları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz (Çünkü Allah hepsini bi-
lir). Kârûn, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu 
edenler, “Keşke Kârûn’a verilen (servet) gibi bizim de (servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o 
büyük bir servet sahibidir” dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, “Yazıklar olsun 
size! İman edip de iyi işler yapanlara Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlıdır. Ona 
da ancak sabredenler kavuşturulur” dediler. Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine 
batırdık. Allah’a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kur-
tarabileceklerden de değildi! Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, “Vay! Demek 
ki Allah, kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve (dilediğine) kısarmış. Allah, bize 
lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kâfirler iflah olmayacak” 
demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve boz-
gunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.” 
(Kasas: 76-83)17

“Kârûn’u, Firavun’u ve Hâmân’ı da helâk ettik. Andolsun, Mûsâ kendilerine apa-
çık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip (azabı-
mızdan) kurtulamazlardı.” (Ankebut: 39)18

• Kapitalizmin izlerine rastladığımız bir diğer ayette Alak Süresi’nde geçen şu iki 
ayettir: “Hayır, insan kendini (mal ve mülk olarak) yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık 
eder.” 

Bu ayetlerde zenginlerin diktatoryal hâkimiyetine, haddi aşarak şımarmalarına, 
zenginliğin bir devlet veya devletin bir zenginler sınıfı oluşturmasına reddiye vardır. 
Mekke, o dönemde bir site devleti gibiydi. Yönetim zengin tüccarların elindeydi. Bu 
tüccarlar çoğunlukla mala tamah eden, fakirleri gözetmez ve insanları köleleştirirdi. 
Kur’an-ı Kerim, daha ilk süredeki bu iki ayetle mal, güç ve zulümle oluşan bu sömürü 
düzeni ve tuğyan sistemine ‘Hayır!’ demektedir. Mekkeli sermaye baronlarının “Muham-
med bizi kölelerimizle eşit tutuyor… Böyle bir dine nasıl gireceğiz...” sözü bu realiteyi 
gözler önüne seriyor. 

• Kapitalizm, modern bir kavram olup mala tamah, malı tekeline alma ve mal üze-
rinden insanları hor görme ve ezme gibi birçok kötü hasleti içinde barındırır. Kapitalizm 
günümüzde bir ideoloji, bir ekonomik sistem olarak karşımıza çıksa da ilk insandan beri 
kendini hissettiren ve uygulanagelen habis bir duygudur. Kalem Suresi’nde Bahçe Sa-
hipleri kıssasını okurken bu izlere bütüncül olarak rastlamaktayız:

17  A.g.e, s. 433-434
18  A.g.e, s. 441
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 “Şüphesiz biz, vaktiyle “bahçe sahipleri”ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli 
inkârcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) 
bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. (Bunu tasarlarken) istisna da yapmı-
yorlardı. (“İnşaallah” demiyorlardı.) Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) 
bahçeyi sardı. Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü. Derken, sabahleyin birbir-
lerine, “Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin” diye seslendiler. Bunun 
üzerine, “Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın” diye fısıldaşarak yola 
koyuldular. (Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği hâlde (böyle söyleyerek) erkenden 
yola çıktılar. Fakat bahçeyi o hâlde gördüklerinde, “Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olma-
lıyız!” dediler. (Gerçeği anlayınca da), “Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!” dediler. 
Onların en akl-ı selim sahibi olanı, “Ben size ‘Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş 
miydim?” dedi. Onlar, “Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler 
imişiz” dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: “Yazıklar 
olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!” “Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine 
daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız.” İşte böyledir azap! Ahiret 
azabı ise elbette daha büyüktür; ah bir bilselerdi!’ (Kalem Süresi: 17-33)19

Bu kıssada Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeyen bahçe sahipleri anlatılır. Mekkeli 
müşrikleri ikaz eden bu ayetler aslında kıyamete kadar bütün insanlar için bir uyarı ve ibret 
levhası olarak durmaktadır. Rivayete göre geçmişte dindar bir adam vardı. Bu adam, her 
türlü meyve, ekin ve hurma ağaçları bulunan bir bahçe sahibiydi. Hasat zamanı geldiğinde 
bu adam fakirleri çağırır, bahçesinin ürünlerinden onlara ikramda bulunurdu. Bu adam, 
vefat edince malı ve bahçesi oğullarına kalır. Oğulları toplanır ve aile fertlerinin çokluğunu 
ileri sürerek yoksulların bahçedeki payını kesmeye ve bahçenin ürününü sabahleyin erken-
den toplamaya gizlice karar verirler; ancak gece gelen bir âfetle ürünün hepsi telef olur. 20  
Bu kıssa, sürenin tümü bağlamında parça olarak değerlendirildiğinde önümüze güçlü bir 
toprak ağalığı ve Kapitalizm eleştirisi kendini hissettirir. Kıssanın bu kısmında toprak ağa-
ları, servet, imkân ve mal sahiplerinden bahsedilir. Bahçe sahipleri üzerinden zenginliğine 
güvenenlerin hırsı, bencilliği ve tamahkârlığı resmedilir. Bugün dünyaya bir tebelleş gibi 
çöken; faiz, tefe, karaborsa gibi yollarla insanları sömüren; paranın gücünü kullanarak her 
türlü kirli kumpasın arkasında olan; devletleri işgal eden, hükümetler deviren Kapitalist 
aklın tanınması, mana yoluyla salık verilir. Dünyevi veya uhrevi bir musibet, hayıf ve piş-
manlık gelmeden fakirlerin hakkının verilmesi, ihtiyaç fazlasının meşru faydalar için dağı-
tılması gerektiği vurgulanır. Kapitalizmin temelini kökünden sökecek ‘paylaşım, bölüşme 
ve mülkün gerçek sahibinin Allah olduğu’ gerçekliğine işaret edilir.

Süre bir bütün olarak okunduğunda itikadi konuları içerdiği görülecektir. Kapital bir 
algı, mala temellük olarak çökünce bu konu itikadi bir sapma olarak ortaya çıkar.  Kapital/
malın dağıtılması Allah’ı tesbih eşliğinde ve Allah’ın her şeye gücü yeten olduğu bilincinde 
bir selamet sahili olur; ama bunlar ihmal edilip mala tamah devreye girer, yoksullar öteki-
leştirilirse dünyevi ve uhrevi kayıp ve azap kaçınılmaz olur. Bu gerçeği Nisâ 147; İbrâhim 
7; Lokmân 12 gibi ayetlerde görürüz. Yüce Allah, bu ayetlerde verdiği nimete şükredenleri 
nimete eriştireceğini, nankörlük edenleri de cezalandıracağını haber verir. Nitekim Hz. 
Peygamber’i yalancılıkla itham eden ve onun davetini reddeden Mekke müşrikleri, Pey-

19  A.g.e, s. 637-638
20  Doğan İshak, “Nüzûl Ortamı-Sûre-Kıssa İlişkisi (Kalem Sûresi Örneği)”, Din ve Bilim, Muş Alparslan 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2(1), s.115-139.
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gamber aleyhisselamın hicretinden sonra eski refahlarını, ticarî imkânlarını kaybederler 
ve nihayetinde Müslümanlara teslim olup şirkten yüz çeviriler.

• “O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, ora-
da bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun 
olarak rızıklar takdir etti.” (Fussilet Süresi: 10. Ayet)21

Bu ayet, yeryüzündeki dağların yaratılışının yanı sıra yeryüzünün her tarafına ya-
yılan bolluk ve bereketten, ihtiyaca göre takdir edilen rızıktan bahsetmektedir. Rızık, 
herkes için belli ve ölçüsüne göre bir takdir olduğuna göre insanoğluna yaraşan bu rızkı 
helal dairede elde etmesi, mal bölüşümünde adil olması ve paylaşımı ihmal etmemesidir. 

• “Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar, mallarında; isteyenler 
ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Onlar hesap, 
mükâfat ve ceza gününü tasdik eden kimselerdir.” (Mearic Süresi: 23-26. ayetler)22

Kapitalist algıyı ve kabulü reddeden ve tarumar eden bir başka ayetle karşı karşı-
yayız. Kapitalizm son birkaç asrın müzmin ideolojilerinden olup serbest piyasa ve liberal 
ekonomik politikalarla dünyayı yakıp yıkmaktadır. Tüketim temeli üzerine yükselen bu 
ideoloji üretmeyi ihmal etmez; ama bu üretme toplumsal bir katma değer hedefli değildir. 
Daha çok kazanma yollarından biridir. Kapitalizm tüketmek, tüketmek ve hep tüketmek 
sloganıyla ilerler. “Sermaye birikimi, özel mülkiyet hakkı, serbest piyasa, girişimcilik, 
rekabet ve kar” Kapitalizm dininin inanç esaslarıdır. Faiz, sömürü, tekel, istifçilik gibi 
hususlarda bu esasların çirkin dayanakları olarak Kapitalizmi besler. İslam ise mal ve 
imkân tekeline dönüşen, dönüştürülen bu zihniyeti, vahyin aydınlığında mahkûm eder. 
Zenginlerin mal ve kazançlarında yoksul, yetim, muhtaç ve sosyal fayda üretenlerin hak-
kı olduğunu ilan eder. Her yolu meşru görüp paraya para katan, ben kazandım hırsıyla 
fakire tepeden bakan her zengini hak gasıbı görür. Zenginin bu hırstan ve gasptan muh-
tacın hakkının verilmesiyle kurtulacağını ve temizleneceğini söyler. 

• “…Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan 
arta kalanı.” Allah, size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.” (Bakara Süresi: 219. 
Ayet)23

Bu ayet, insanlığa mal tasarrufu ile ilgili şüphe bırakmayan ölçüler sunuyor. Bu 
dünyaya ihtiyaçlarınla geldin, o halde ihtiyacın kadar harca, tüket! İhtiyaçtan olmayan 
şeyleri ihtiyaç sanarak ve sayarak kendini aldatma. İhtiyaç fazlası senin değildir; çünkü 
mal ve mülk senin tekelinde değildir. Onun gerçek sahibi Allah’tır. Sen ancak sana bahşe-
dilene emanetçisin. Zorunlu ihtiyaç sonrası mal elde tutulmamalı, biriktirilmemeli, Allah 
rızasına uygun toplumsal faydaya dönüşmelidir. Dünya malı ve makamı, kişi için bir 
ayrıcalık ve üstünlük değildir. Bilakis omuzlara yüklenen bir sorumluluktur. Makama ce-
ketiyle gelen ceketiyle ayrılmalıdır. Malı alın teriyle elde eden muhtaçları gözetmelidir. 
İnsanların alım gücünü kıran fahiş fiyattan, piyasayı daraltan tekelcilikten, adaletsizliği 
ve haramzadeliği arttıran israftan, kibri arttıran ve egoyu zirveye çıkaran cimrilikten, fa-
kirle zengin arasındaki makası açan ölçüsüzlükten kaçınmalıdır. Zengin malına konulan 
kırkta bir zekât farzıyla kendini avutup rahat davranmamalıdır. İhtiyaç fazlası malı, ahiret 
sermayesine dönüştürüp Allah yolunda harcamalıdır.

21  Altuntaş & Şahin, a.g.e., s. 524 
22  A.g.e. s. 644
23  A.g.e. s. 42
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• “Allah’ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine 
kazandırdığı mallar; Allah’a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yol-
da kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve 
güç) hâline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu 
alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, 
Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr Süresi 7. Ayet)24

Bu ayet İslam toplumundaki sosyal ve ekonomik düzeninin ilkelerinden temel bir 
ilke olan “malın yalnızca zenginler arasında dolaşan bir ayrıcalık olmaması gerektiğini” 
dile getirmektedir. Ayrıca ayetin devamında İslam anayasasında yer alan köklü bir ilke olan  
“Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının.” ile İslam’ın 
sosyal düzenindeki yönlendirici etkiye işaret edilmektedir. Ayetteki birinci ilke, ekonomik 
düzenin temel ilkelerinden biridir. İslam ekonomik düzeninde bireysel mülkiyet, vardır ve 
malların zenginler arasında dolaşan, fakirler arasında hiçbir yararı olmayan bir ayrıcalığa 
dönüşmemesi şartıyla kabul edilmektedir. Malın zenginler arasında dönen, dönüşen bir 
güç, etki ve imtiyaz olması Kapitalist bir ilkedir ve bu ilke İslam’ın ekonomik doktrinine 
aykırıdır ve sosyal yapının temel hedefleriyle de çelişir. İslam, toplumsal birliktelikte mal 
ve mülkiyet dâhil hiçbir kazanım, ilişki ve uygulamanın kişileri güç devşiren, tepeden ba-
kan, ayrıcalıklı sayan bir konum elde etmesine müsaade etmez; elit ve aristokrat bir sınıfın 
oluşup zalimane bir saltanat sürdürmesine göz yummaz.

Kapitalizm, zenginlerin mallarını istedikleri yoldan kazanmalarını, mallarını arttır-
mak için her hileye başvurabileceklerini, mallarını istedikleri gibi tüketebileceklerini, fa-
kirlere ve muhtaçlara mallarını vermek mecburiyetinde olmadıklarını, yoksul kesimin zen-
ginlerin ayaklarına dolanan bir ayak bağı olduğunu telkin eder. İslam ise zenginlerin fazla 
olan mallarını alıp fakirlere verme yetkisini devlet başkanına vermiştir. Devletin hazinesi 
açık verdiğinde bu açığı zenginlerin mallarıyla kapatma hakkını da ona verdiği gibi stok-
çuluğu yasaklar, faizi kaldırır. Zaten malın zenginler arasında dönen bir güç, tekel olma 
sebebi de stokçuluk ve faizden başkası değildir. 

İslam, kendi ekonomik sistemini tümüyle ayette belirtilen ilkeyi gerçekleştirmek 
üzere belirler. Buradan anlaşılıyor ki İslam ekonomi düzeni, bireysel mülkiyeti onaylar. 
İslam’ın bu yapısı kapitalist düzenle bağdaştırılamaz ve kapitalist düzen de hiçbir zaman 
İslam ekonomik düzeninden kaynaklanmış değildir. Faiz olmadan, stokçuluk olmadan ka-
pitalist bir düzen kurulamaz. İslam düzeni ise her şeyden haberi olan ve her şeyi en güzel 
şekilde düzenleyen, Allah tarafından belirlenen kendine has bir düzendir. Kendi başına or-
taya çıkmış kendi başına gelişmiştir ve bugüne kadar kendi başına ayakta kalmıştır. İslam 
nizamı her yönüyle dengeli, orijinal bir nizamdır. Bu düzende haklar ve görevler dengeli-
dir. Bütün evrenin uyumu gibi bir ahenge sahiptir. Bu yapısı evrenin yaratıcısından geldiği 
günden beri böyledir.25

• “İnsan için ancak çalıştığı vardır…” (Haşr Süresi: 39. Ayet)26

İslam, insanın emeğini, çalışmasını ve alın terini alabildiğine önemser. İslam’da 
emek ve alın teri değerlidir. Çalışanın alın teri kurumadan hakkının verilmesi Peygamberi 
bir öğüttür.

24  A.g.e. s. 612
25  Seyyid Kutub, Fizilal’il Kur’an, https://www.islamidavet.com/kuran/hasr-suresinin-1-10-ayet-tefsiri-fi-
zilalil-kuran-seyyid-kutub/, Erişim Tarihi: 09.12.2021
26  Altuntaş & Şahin, a.g.e., s. 588
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Kur’an ayetleri sosyal, siyasi ve ekonomik yönden tüm insanlığa bir kılavuzdur. Bu 
kılavuzluk sadece dünya hayatı için değil ahiret hayatı için de öyledir. İslam ve piyasalar 
arasındaki bağlantılar üzerine yazılan yazıların çoğu konuyu caiz veya caiz değil bağla-
mında dile getirir. Bu çalışma, piyasalara İslam’ın bakışını ayetler ekseninde ele aldığı 
gibi ekonomik sistemin kanserli hücrelerinden biri olan Kapitalizmin izlerini ayetler üze-
rinden değerlendirir. Kur’an’daki birçok ayetin metinsel yorumu ve dikkatli bir analizi 
İslam’ın Kapitalizm’e bakışını açığa çıkarmaktadır. Bunun için Kur’an’ın konuyla ilgili 
kıssa ve ayetlerine bakılmış, bunlardan birkaç kıssa/ayet ekseninde Kapitalizm üzerine 
bu yazı ölçeğinde değerlendirmeler yapılmış ve tespitlerde bulunulmuştur. 

İslam, Kapitalizm ve Komünizm’in iddia ettiği gibi sermaye düşmanı bir din de-
ğildir. Aksine insanlar helal ve meşru dairede istediği kadar yatırım yapabilir, sermaye 
elde edebilir, bir iş kurarak yanlarında işçi çalıştırabilir. İslam, sermaye ile ilgili algı, 
tasarruf ve harcamalara fıtri bir ölçü getirmektedir. Bu ölçü, Allah rızası için harcamak, 
ihtiyaç sahiplerini gözetmek, çalışanın hakkını tam ve zamanında vermek, çalışanı köle 
gibi çalıştırmamak gibi telkin ve tedbirleri içermektedir. Ayetler ekseninde Kapitalizm’in 
izlerini sürerken İslam’ın Kapitalizm’e güç katan faiz, tefe ve stok gibi haksız kazançları 
ve piyasa yanıltmalarını meşru saymadığını görürüz. Bununla beraber ticaret, tasarruf, 
yatırım ve meşru harcamalar olumlu görülmekte ve teşvik edilmektedir.

Çalışmamıza aldığımız Bahçe Sahipleri, Karun kıssası ve diğer ayetlerde de gö-
rüldüğü gibi Kapitalizm’in izlerini rahatlıkla görebilmekteyiz. 20. ve 21. yüzyıla bir ka-
rabasan gibi çöken bu ekonomik sistem, aslında dünün tefecilik ve bezirgânlığına tam 
denk düşmektedir. İlgili ayetler ve çalışmamıza dâhil edemediğimiz daha birçok ayet, 
günümüzün finans, kapital ve tefeci bezirgân anlayışına karşı çıkmaktadır. Eşitlik, adalet, 
kardeşlik, dayanışma ve barış içindeki bir toplumu önermekte; toplumsal dengeyi sarsan, 
fakirle zengini birbirine düşman eden her türlü sömürü, pahalılık, adaletsizlik, eşitsizlik, 
haksızlık, ırkçılık ve mal biriktirmeyi reddetmektedir.
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