
 
 

 
 



 
 

 
 



Küresel Krize Alternatif Çözüm 

29 Kasım 2010 Pazartesi 

Türkiye yeni bir dünya düzeninin oluşumunda bütün halkların 

haklarının âdilce korunabileceği bir denge unsuru olabilmek için iç ve 

dış politikada ciddi adımlar atarken, Malezya da dünya ekonomisinin 

âdilce serkülasyonu için alternatif çözüm arayışları yönünde başkent 

Kuala Lumpur’da Dünya Birinci Faiz (Riba) Konferansı ile 

meşguldü.Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi bir düşünce kuruluşu olan Thinkers Trends 

Resources (TTR) ile ortaklaşa düzenlediği konferans Malezya’nın 

modern mimarı Mahathir Mohamad’in liderliğinde 01-2 Ksım 2010 

tarihleri arasında bütün dünya ekonomik çevrelerinin yoğun bir ilgisi 

ile Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleşti. Konferansta kimler yoktu ki!  

 

Düyanın farlı bölgelerinden çok sayıda donanımlı akademisyen ve bilim adamlarının yanında, altın para 

konseptinin (Gold Dinar) temsilcilerinden İspanya merkezli katılımcılar, Malezya Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Perak Devleti bakanı, İngiltere İslam Partisi başkanı David Musa Pidcock, Para ve Adelet Konseyi Hristiyan 

Temsilcisi Rodney Shakespeare, ve Malezya’nın modern mimarı Mahathir Muhammad ile birlikte çok 

sayıda bankacılar, yerel ve uluslararası basın kuruluşları da vardı. Çağdaş sorunlar ve faiz senaryolarını 

gündemine alan konferans katılımcıları dünyanın yüz yüze kaldığı ekonomik krizin aşılmasında en etkili 

yöntemin ne olabileceğini tartıştılar. 

Kur’an tilâvetinin ardından Mahathir Mohamad’in açılış konuşmasında riba’nın gerçekliğinin ciddi 

anlamda araştırılması için bilim adamlarına çağrıda bulundu. Daha âdil bir toplumun inşa edilebilmesi 

için bunun vazgeçilmez bir zorunluluk olduğuna temas etti.  

Öncelikle faizin mahiyeti konusu masaya yatırıldı. Konuşmacılardan Şeyh Seraj Hendriks (Müftü, İmam, 

Cape Town Güney Afrika) faizin sistemin bir parçası haline gelmesinde hukuk kurallarının buna yardımcı 

olduğundan, ülkeyi yönetenlerin bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerektiğinden bahsetti. Faize 

alternatif olarak altın para (Gold Dinar) konseptinin bir çözüm yolu olabileceğini ancak İslam ülkelerinin 

altın paranın kullanımını serbest hale getirmeden bunun gerçekleşmesinin zorluklarından bahsetti. 

Ayrıca Mahatrhir’n önceki uygulamalarını eleştirdi. Hendriks’e göre Mahathir ve ekibi bu konuda samimi 

olmadıkları için altın para konsepti gerçekleştirilemedi ve hale kullanımının anayasal bir suç olmasının 

anlaşılmazlığından yakındı.  

Canlı video konferans yöntemi ile konuşmaya katılan Şeyh İmran N. Hosein (İmam, Trinidad & Carabian 

Adası) riba’ya alternatif olarak vakıf ve hayır kurumlarını önerdi. Ayrıca Hosein gerçekte İslam bankacılığı 

adı altında faaliyet gösteren geleneksel bankacılığın İslami anlayışa uymayan yöntemlerle işlediğini bu 

yüzden tamamen kapatılmasının uygun bir yöntem olabileceğini ifade etti. Elektronik işlemin tabiri caizse 

“abraka dabra” ile ticari işlem yapmalarının ne kadar İslami olduğunun yeniden tartışılması gerektiğine 

vurgu yaptı ve konuşmasına en iyi çözümün yine altın-para konseptinin uygulanması ile 

 

Saim Kayadibi 

mailto:%20skayadibi@yahoo.com 

mailto:%20skayadibi@yahoo.com


gerçekleşebileceği konusunda ısrar etti. Uluslararası İslam Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Öğretim 

üyelerinden Saim Kayadibi de İslam Bankacılığına alternatif bir sistemin ortaya konulmadan tamamen 

kapatılmasının sağlıklı bir çözüm olamayacağı üzerine eleştirilerini sundu.  

İlk günün öğleden sonraki oturumu Malezya’da altın-para konseptinin babası (father of gold dinar) olarak 

bilinen Ahamed Kameel Mydın Meera ile devam etti. Meera’ya göre faiz tabanlı fiat para sistemin yapısal 

olarak sürdürülemez olduğundan bahsetti. Ekonomiye canlılık getirilebilmesi için uluslararası ticaretin 

teşvik edilmesi ve altın-para bazında değişimin yapılmasının zorunlu olduğuna vurgu yapararak Robet A. 

Mundell’den alıntı ile riba’nın devletler ve toplumlar için büyük bir tehlike olduğundan bahsetti. Faizin 

siyasi boyutuna gönderme yapan İngiltere İslam Partisi başkanı David Musa Pidcock, riba’nın dünyayı 

kendi arzularına göre yönetmek için ortaya atılmış kanlı bir oyunun parçası olduğunu ve sayısız 

cinayetlerin bu nedenle işlendiği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Pidcock’a göre riba tam anlamıyla 

modern bir Câlut. 

Konferansın ikinci günü de birinci günündeki gibi oldukça canlı geçti. Katılımcılar arasından bazıları Yasin 

Dutton (Cape Town Üniversitesi), Zambry Abdul Kadir (Baş Bakan, Perak Eyaleti), Asyraf Wajdi Datuk 

Dusuki (Başkan, International Shari’ah Research Academy), Pervez Nasim (Toronto, Canada) ve 

Shirazdeen Adam Shah (Thinkers Trends Resources) farklı boyutlardaki yorumları ile konferansa anlam 

kattılar.  

Konferansın deklerasyonu ve yedi eylem planının ilan edilmesinin ardından Uluslararası İslam 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Khaliq Ahmed bin Mohd İsrail tarafından sonuç 

bildirgesi okundu ve yeni açılmış olan Finas bölümünün müjdesini vererek dünya birinci riba konferansı 

tamamlanmış oldu.  

* Uluslararası İslam Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, Öğretim üyesi. 

http://www.memleket.com.tr/ 
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