
 

 

 



 

 



Altın Ayarlı İslâmi Finans 
09 Ağustos 2011 Salı 

Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. 
Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik 
faaliyetlerden finansa, yatırımlardan üretime hayatın her safhasını kapsayan 
alışveriş mübâdelesinde temel İslâmi prensiplerin uygulanması, bir başka ifade 
ile, toplum içerisinde haksızlığı giderici, âdil bir para piyasasının oluşturulması 
anlamını taşır. 

Bir çok Batı ülkesinde İslâm bankacılığı ve finansına yönelik çalışmaların 
artmaya başlaması ile birlikte paranın da altın ayarlı piyasasının 
oluşturulmasının zorunlu olduğu bir çok defa gündeme geldi. Özellikle hayâli 
paranın neden olduğu ekonomik ve finans krizleri bu “gerçek para” ihtiyacını 
ortaya çıkarttı. 

Şimdiden altın para (dinar) endeksli piyasa ayarlamasına bir çok ülke geçmek 
için hazırlıklarını tamamlamak üzereler ve yakında düğmeye basmanın 
heyecanını paylaşacaklar. Güney Kore dolar endeksli para piyasasını altına 
dönderdi bile. Asya ülkelerinin şimdiden “gerçek para” modeline geçiyor olması 
artık Batı merkezli ayarlamalardan dünyanın kurtuluyor olduğunun da 

işaretlerini veriyor aslında. Yakında Çin de aynı şekilde altın ayarlı piyasaya geçeceğini imalarla ifade etmeye 
başladı. Zaten Çin’in dünya ekonomisinin büyük bir çoğuna sahip olması ile dengeleri alt üst edeceği kaçınılmaz 
görünüyor. 

Malezya’nın Perak eyalet başbakanı Dato’ Seri Zambry Abdul Kadir’in 28 Şubat 2011 tarihinde altın dinar ve gümüş 
dirhem ayarlı piyasaya geçtiğini ilân etmesinden sonra ülkede alternatif bir yatırım imkanı doğdu. Bu alternatif para 
piyasası “real money” anlayışının gerçekleşmesinde önemli bir adım olacağa benziyor. 

Bu konunun gittikçe öneminin artması ve dünya ekonomi ve finans piyasalarının geleceğin gündeminde İslâmi 
finansın yer edineceğine yönelik öngörüleri eğitim sahasına da yönelmelerini kaçınılmaz kıldı. Neredeyse dünyanın 
her yerinde ekonomi ve finans eğitimi yapan üniversitelerde İslâm ekonomi modeli ve finansı öğretimine başlandı 
ve hâlâ da yeni projeler de geliştirilmeye çalışılıyor. 

İslâm Konferansı Teşkilâtı’nın üye ülkeleri arasında da bu konuya eğilimlerin artmakta olduğu gözlenmekte. Bu 
teşkilât içerisinde elli tane ekonomi fakültesinin altısında fulltime İslâmi finans bağlantılı eğitim verilmekte. Bu altı 
üniversitenin dört tanesi Malezya merkezli. Bunun yanında fulltime olmasa da İslâmi finans bağlantılı derslerin 
içerdiği genel program içerisinde onbir ayrı üniversitede imkânlar sunulmaktadadır. Bunun aksine bir çok İslami 
finans hizmeti veren bankaların mevcut olmasına rağmen Türkiye’de hiç bir üniversitede fulltime bazında bir eğitim 
programının sunulmayışı oldukça düşündürücü. 

Ekonomi eğitimi veren Türkiye’deki belli başlı üniversitelere bir göz attığımızda, örneğin, Bilkent, Koç, Sabancı, 
İstanbul, Marmara, İstanbul Bilgi üniversitelerinin hiç birinde İslâmi finans eğitimi maalesef verilmemekte. Bunun 
nedeni de henüz bizim bilim üreten beyinlerimizin dünya gerçeğini yeterince okuyamıyor olmasından kaynaklanıyor 
olabilir. İş işten geçtikten sonra gerçeğin farkına varacağımız bir kesin, ama ülkemiz ve halkımızın geleceği için 
gönül ister ki ileri görüşlü ve dünyayı tanıyan bilim adamlarımız üniversitelerimizin başına getirilsin ki hızlı değişen 
ve gelişen dünyaya ayak uydurmakta ve öngörüler sunmakta ferasetle hareket ederek yarışta önde gidilebilecek 
fırsatlar yaratılabilsin. 

İslâmi finansa eğilimin Türkiye’de pratikte artış göstermesine rağmen teoride henüz bir kıpırdamanın olmayışı diğer 
ülkelerin tersine bir durum arzetmekte. Bunun nedeni de bu konuda henüz ne bilim adamlarımızın ne de siyasi 
otoritenin özgüven yeterliliğine sahip olamamasının bir sonucudur. Diyelim ki özgüven konusunda hiçbir sorun yok. 
Peki neden tatmin edici bir girişimde bulunulamıyor. 

Zaten son zamanlarda her sahada muhteşem gelişmeler bu özgüvenin varlığının ne derece sağlam temellere dayalı 
olduğunu teyit edici mahiyette olduğunu göstermektedir. Özgüven konusunda bir eksiklik olmadığı kanaati hakim. 
Peki o zaman bu sahanın boş bırakılmasına neden olan engelin öncelikle tesbit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Toplumların içerisinde düşünce dünyalarını dar boğaz eden gizli ağlar vardır. Bu gizli ağlar ruhun sağlıklı bir bakış 
açısına sahip olmasını engellediği için beynin sağlıklı düşünmesini engeller. Böylece diyebiliriz ki İslâmi finansa 
yönelik henüz sökülüp atılmamış ön yargılar ve değişmesi zorunlu bilinç altı düşüncelerin varlığı bu sahanın boş ve 
âtıl bırakılmasına neden olmaktadır. 
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Dünya’nın hızla altın endeksli para piyasasına kaymaya başladığı şu günlerde, İslâmi finans sisteminin önemi buna 
bağlantılı olarak gittikçe artmaktadır. Yükseköğretim kurumlarımızda ivedilikle bu konunun programa alınması 
büyüyen Türkiye için ertelenemez ihtiyaçlar arasında olmalıdır. 

http://www.memleket.com.tr/author_article_detail.php?id=14191 
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