
citation 

Çalýþmamýzýn konusunu 

çok ortaklý þirketlerin kuru-

luþ ve geliþmesinde dinin rolü 

oluþturmaktadýr. Bu çalýþmada 

Yimpaþ Holding örneði ince-

lenmiþtir. Yimpaþ Holding 1980 

yýlýnda tüketim kooperatifi ola-

rak kurulmuþ ve 1982 yýlýnda 

þirketleþme yoluna gitmiþtir. 

Ülkemizin ve dünyanýn deði-

þik yerlerinde birbirinden farklý 

yatýrýmlar yapmýþ ve diðer çok 

ortaklý þirketler gibi 2000’li yýl-

lardan itibaren duraklama ve 

gerileme dönemlerine girmiþtir. 

Yimpaþ Holding’in ortak sayýsý-

nýn halka açýk farklý þirketlerinin 

toplamýnda 100.000 civarýnda 

olduðu ifade edilmektedir.01 

Yimpaþ Holding’i örnek ola-

rak seçmemizin bir diðer nedeni 

de holdingin kuruluþ ve geliþme 

süreci olarak çok ortaklý þirket-

leri temsil kabiliyetinin yüksek olmasýdýr. Ülkemizde kurulan Yimpaþ benzeri 

çok ortaklý þirketlerin sayýsýnýn, çoðu Orta Anadolu’da olmak üzere, 70 civarýnda 

olduðu tahmin edilmektedir. Ancak bu þirketlerin kuruluþlarý genel olarak Yim-

paþ sonrasýna denk gelmekte, tüzük olarak da Yimpaþ model alýnarak kurulmuþ 

þirketlerden oluþmaktadýr. Diðer çok ortaklý þirketlerin çoðunun hayatiyetleri de 

Yimpaþ Holding kadar temsil kabiliyetine sahip deðildir. Çünkü önemli bir kýsmý 

çok ortaklý þirket modelinin raðbet görmeye baþladýðý 1990’lý yýllarda kurulmuþ ve 

mevcudiyetleri çok uzun süreli olmamýþtýr. Ayrýca 1990’lý yýllar Yimpaþ Holding 

ortaklarý açýsýndan da diðer þirketler açýsýndan da ortaklýklarda diðer sosyolojik 

faktörlerden ziyade ekonomik kaygý ve beklentilerin ön plana çýktýðý döneme denk 

gelmektedir. 

Genel olarak Türkçe iktisat literatüründe, ekonomi ve iktisat sözcüklerinin 

ayný anlamda kullanýldýklarý görülmektedir. Arapça kökenli olan “iktisat” söz-

 01.TBMM, 10/16,262 esas numaralý ve 1061 s. Sayýlý araþtýrma komisyonu raporu, http://www.

tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1061.pdf Er. Tarihi. 26/12/2012

Özet
Toplumsal olgularýn karþýlýklý etkileþim halinde 

olduklarý sosyologlarca genel kabul gören bir 

kuramdýr. Sosyal hayatýn önemli unsurlarýndan 

olan iktisat ile dinin de birbirleri ile karþýlýklý 

etkileþim halinde olmalarý kaçýnýlmaz bir durum-

dur. Ancak bu etkileþimin yönü ve etkisi bir takým 

etkenlere göre farklýlýklar arz etmektedir. Bu 

çalýþmamýzda iktisadî bir kurum olan çok ortaklý 

þirketlerden birisi olan Yimpaþ Holding’in kuruluþ 

ve geliþmesinde dinin rolü araþtýrýlmýþtýr.

Anahtar Kelimeler: Yimpaþ, Ýktisat, Kapitalizm, 

Þirket, Din

kanyakça
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cüðü, tutumluluk ve tasarruf etme an-

lamlarýna gelmektedir.01 Ekonomi ya da 

iktisat,  metodik bir tarzda, insanýn sý-

nýrsýz ihtiyaçlarýný tatmine imkân veren 

vasýtalardan en uygun bir þekilde ya-

rarlanmak ve onlarý yönetmek02, olarak 

tarif edildiði gibi, genel itibariyle sýnýr-

sýz olan insan ihtiyaçlarýnýn, sýnýrlý olan 

kaynaklarla en iyi nasýl karþýlanacaðýný 

inceleyen bir bilim dalý þeklinde de ta-

nýmlanýr.03 Ýnsanoðlunun yeryüzünde 

yaþamaya baþlamasýndan itibaren çe-

þitli ihtiyaçlarýný karþýlamak için, baþta 

avcýlýk ve toplayýcýlýkla baþlayan, daha 

sonra topraðýn iþlenmesi, yerleþik haya-

ta geçilmesi ve nihayet sanayileþmeyle 

devam eden süreç içerisinde; üretimde 

bulunmak, ticaret yapmak ve elindeki 

varlýklarý korumak gibi, esas itibariyle 

ekonomik karakterli çeþitli faaliyetler-

de bulunduðu kuþkusuzdur. Bu tarihi 

süreç içerisinde her dönemin kendine 

özgü karakteristik özelliklerinin olduðu 

da muhakkaktýr.

Ýktisat, insanlýðýn mevcudiyetini de-

vam ettirmesi, toplumlarýn oluþumu ve 

geliþmesi için gerekli olan en temel ku-

rumlardan birisidir. Ýnsanlar yaþamak 

için bir takým biyolojik temel gereksi-

nimlere ihtiyaç duyarlar. Ýhtiyaçlarýn 

karþýlanmasý ise süre giden bir mücade-

leden ibarettir. Bu mücadele içerisinde 

ihtiyaç duyulan temel biyolojik gerek-

sinimlerin çeþitliliði ve tedarik edilme 

 01.  Osman Z. Orhan, Seyfettin Erdoðan, 

, Palme Yay., Ankara 2010, s.3.

 02.  Gustav Mensching, Dinî Sosyoloji, (+

 03.  Osman Z. Orhan, Seyfettin Erdoðan, 

, Ankara: Palme Yay., 2010, s.4, Ömer 

Faruk Çolak, , Ankara : Gazi 

Kitabevi, 2007, s.2.

þekli toplumdan topluma deðiþtiði gibi, 

ayný toplum içerisinde de farklýlýklar 

arz ettiði görülmektedir. Ayný þekilde 

“ihtiyaç” kavramýnýn içeriði de öteden 

beri farklýlaþan bir unsur olmuþtur. Ýlk 

insanlar avcýlýk ve toplayýcýlýkla kendi-

sinin ve türünün devamýný saðlamaya 

çalýþýrken, hayvanlarýn evcilleþtirilmesi 

ve topraðýn sürülmesiyle birlikte yer-

leþik hayata geçilmiþ, geliþen teknoloji 

ve buna paralel olarak artan imkânlarla 

birlikte de ekonomik verimlilik artmýþ, 

bu sosyolojik evrimleþmenin neticesin-

de de fazla ürün elde edilmeye baþlan-

mýþtýr. Fazlalýk olarak elde edilen bu 

ürünlerin “deðerlendirilmesi” ve “el 

konulmasý” bir takým sosyolojik olay 

ve olgularýn ortaya çýkmasýna neden 

olmuþtur. Modern öncesi toplumlarda 

tüm ekonomik çabalar hane halký içe-

risinde ve arasýnda gerçekleþirken, mo-

dern toplumlarda bu ekonomik ya da 

iktisadi faaliyetler hane halkýnýn dýþýna 

çýkarak toplumsal bir olaylar bütünü ya 

da olgular haline dönüþmüþtür. Tasar-

rufa yönelmek insanlarýn kendi emekleri 

ile yetinmeyip baþkalarýnýn emeðinden 

de faydalanmasýný beraberinde getir-

miþtir.

Bütün toplumlarýn ekonomik ku-

rumlara sahip olduklarý, fakat ekono-

mik kurumlarýn teþekkülü ve iþleyiþinin 

kültürün ve toplumun organizasyon 

yoðunluðuna, mevcut kaynaklarýn, tek-

noloji ve servetin daðýlýmýna göre top-

lumdan topluma farklýlýk gösterdiði, 

buna baðlý olarak da ekonomik kalýplar 

arasýnda büyük farklýlýklarýn doðduðu 

kabul edilmektedir04. Bununla birlikte 

 04.  Zeki Arslantürk, Tayfun Amman, Sosyoloji, 
: Kaknüs Yay., 2000, s.333.
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toplumun kültürünü oluþturan temel 

deðerlerin iktisadi faaliyetleri ve dola-

yýsýyla ekonomik kurumlarý etkileme-

mesi düþünülemez. Ayný þekilde tüm 

toplumsal olgularýn sebep sonuç iliþkisi 

içerisinde birbirlerinden etkilendikleri 

de görülmektedir.

Ekonominin toplumsal hayattaki 

etkisi, dolayýsýyla sosyoloji ile iliþkisi 

kabul edilmekle birlikte, toplumu tek 

baþýna yönlendirmek için yeterli deðil-

dir. Toplumsal kurumlarýn ve olgularýn 

karþýlýklý etkileþim içerisinde olduklarý 

kabul edilmektedir. Bununla birlikte 

hangi toplumsal olgunun dominant bir 

özellik arz ettiði tarihi süreç içerisinde 

farklýlaþmaktadýr. Toplumum sürek-

li etkileþim halinde olduðu en önem-

li olgulardan birisi de dindir. Dinlerin 

toplumsal hayatý neredeyse bütünüyle 

belirlediði Orta Çað öncesinde, kazanç 

arzusu gündelik ihtiyaçlarýn giderilme-

siyle doðal bir biçimde sýnýrlandýrýlýrdý. 

Ýnsanlar temel ihtiyaçlarýný giderdikten 

sonra daha fazlasý için hareket etme, 

savaþ verme ihtiyacýný hissetmezlerdi. 

Orta Çað’da ise feodal sistemin ve din-

sel kurumlarýn gerekleri doðrultusunda 

“iþbirlikçi” ve teknik anlamda iþ odaklý, 

meslek örgütlenmesiyle sýnýrlý bir lonca 

düzeninin iktisadi yaþama dönük bel-

li düzenlemeleri söz konusuydu. Zira 

Protestanlýðýn ortaya çýkýþý ve refor-

masyon öncesinde Hýristiyanlýk keþiþ 

ve monklarýn yaþantýsýyla temsil edilir-

di ve ruhban yaþantýsýyla sýnýrlý dinî ya-

þantý iktisadi etkinliklerle iç içe geçemi-

yordu.01 Dikkatlerini dinin diðer sosyal 

 01.  Þennur Özdemir, “Din-Ekonomi Ýliþkisi 

ve Güncel Arayýþlar”, Ondokuz Mayýs 
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, 23, 

(2007), s.153

ve kültürel faaliyet alanlarý arasýndaki 

karþýlýklý ve karmaþýk iliþkilerinin, etki 

ve tepkilerin incelenmesi konusu üze-

rinde toplamýþ bulunan din sosyologla-

rýnýn üzerinde önemle durduklarý mese-

lelerden biri de dinî inançlar, düþünceler 

ve uygulamalarla ekonomik hayat ve 

faaliyetler arasýndaki münasebetlerin 

incelenmesi olmaktadýr.02 Bilindiði gibi, 

bu gün genel olarak “geri kalmýþ” veya 

“kalkýnmakta olan” ülkeler olarak bi-

linen ve dünya devletlerinin önemli bir 

bölümünü oluþturan kesimin büyük 

bir kýsmýný Müslüman ülkeler oluþtur-

maktadýr. Ayný gruba dâhil bulunan 

Türkiye’de ise dinin toplum hayatýnýn 

önemli ve ayrýlmaz bir realitesini oluþ-

turmakta olduðu vakýasý dinî ve sosyal 

ilimler ve özellikle din sosyolojisi ile 

uðraþanlarýn gözünden kaçmayan bir 

husustur. Böyle olunca, kalkýnmaya 

çalýþan Müslüman ülkeler ve özellikle 

bugün her þeyden önce sosyo-ekono-

mik bakýmdan kalkýnma ve modernleþ-

me problemiyle karþý karþýya bulunan 

toplumumuz açýsýndan dinle ekonomik 

hayat ve faaliyetler arasýndaki müna-

sebetlerin araþtýrýlýp deðerlendirilmesi 

büyük bir önem kazanmaktadýr.03 

Esas itibariyle tüm toplumsal olay-

larýn karþýlýklý olarak birbirlerini etki-

lemeleri kaçýnýlmazdýr.04 Bununla bir-

likte bu karþýlýklý etkileþimin tek yönlü 

ve determinist bir etkileþim olduðunu 

 02.  Ünver Günay, “ ”, Atatürk 
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 

(1986), s.109.

 03.  Ünver Günay, “ ”, Atatürk 
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 

(1986), s.110.

 04.  Hans Freyer, Din Sosyolojisi, (Çev. Turgut 

Kalpsüz), Ankara: Ank. Ünv. Basýmevi, 

1964, s.64.
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iddia etmek sosyal olay ve olgularýn 

ruhuna aykýrý bir yaklaþým olacaktýr. 

Nitekim dinin inanç ve ahlak yapýsýnýn 

toplumun ekonomik geliþmesini etkile-

diði gibi, ekonomik iþleyiþin de karþýlýklý 

olarak dinî tutum, davranýþlar ve ahlaka 

tesir ettiði kabul edilmektedir.01 Tüm 

sosyal olaylarda olduðu gibi, ekonomi 

ile din arasýndaki iliþki de karþýlýklýdýr. 

Bunlarýn bir kýsmý dinin egemen olduðu 

ve ekonomik olaylarý ve olgularý kontrol 

altýna aldýðý, geleneksel toplumlarda ol-

duðu gibi,02 arz talep dengesi de dâhil,03 

ekonomik hayatýn her alanýnda dinin 

fonksiyonel olduðu bir etkileþim tarzý 

þeklinde olurken, bir kýsmý ise, ekono-

mik olaylarýn, özellikle dindarlarýn dinî 

teoriden ziyade tecrübe ve pratiklerine 

tekabül eden kýsýmlarýna hâkimiyetinin 

olduðu ve ekonomik gerekliliklerin 

fonksiyonel olduðu bir etkileþimden 

söz edilebilir. Diðer bir etkileþim tarzý 

ise dinin ekonomik olaylarda göz önün-

de bulundurulmadýðý, ya da ekonomik 

olaylarda dinin ön plana çýkmadýðý yani 

iliþkilerin nötr olduðu etkileþim biçimi-

dir. Bizim araþtýrmamýz sürecinde bu 

üç durumda göz önünde bulundurula-

caktýr. 

Ýnsanlýk tarihinin baþlangýcýndan 

günümüze kadar tüm toplumlar hayat-

ta kalmak, varlýklarýný ve türlerini de-

vam ettirmek için bir takým çabalar içine 

girmiþlerdir. Ancak tarihi süreç içerisin-

de var olan bu çabanýn, sadece hayatta 

 01.  Abdurrahman Kurt, 

, Bursa: Emin Yay., 

2004, s.266.

 02.  Veysel Uysal, Türkiye’de Dindarlýk ve 
Kadýn, : Dem Yay., 2006, s. 12.

 03.  Mustafa Aydýn, Kurumlar Sosyolojisi, 
Ankara: Vadi Yay., 1997, s.135.

kalma ya da türünü devam ettirme ça-

basýndan ibaret olduðunu iddia etmek 

insanlýk türü için haksýzlýk olacaktýr. 

Ýnsanlýðýn bu çabasý ayný zamanda bir 

statü için verilen mücadele ya da türüne 

özgü zaman içerisinde oluþmuþ-oluþtu-

rulmuþ bir tabakalaþma/sýnýflaþmanýn 

varlýðýný devam ettirirken ortaya çýkan 

çatýþma da üstün olma çabasýdýr. Eko-

nomi, toplumun alt sistemlerinden biri-

si ve diðer toplumsal olgularla sýký iliþki 

içerisindedir. Zaman zaman kimi sosyal 

teorisyenlere göre diðer tüm toplumsal 

olgularý belirleyen en önemli etkendir.

Sosyolojinin iktisatla olan iliþkisi 

toplumbilimle uðraþanlarýn önemli ko-

nularý arasýnda yer almýþtýr. Ýbn Haldun 

toplumlarý “hadari” ve “bedevi” top-

lumlar olmak üzere iki aþamaya ayýr-

maktadýr. Ýnsanlarýn toplum halinde 

yaþamalarýnýn ve “umran” a geçmele-

rinin zorunlu olduðunu ifade eden Ýbn 

Haldun, toplumsal hayatýn da zorunlu 

olarak belli aþamalardan geçmesi gerek-

tiðini savunmaktadýr. Ona göre, bedevi 

umran baþlangýç noktasý, hadari umran 

ise ulaþýlan noktadýr.04 Esas itibariyle 

umran bir geliþmeyi ifade etmektedir. 

Mülk ve devlet kavramlarý sadece ha-

darilikte görülmektedir. Ýbn Haldun’a 

göre, tasnif edilmiþ olan toplumlarýn 

yatay ve dikey hareketliliði bir zorun-

luluktur ve tüm toplumlar bunu yaþa-

yacaklardýr. O, insanýn iktisadi yönünü 

ortaya koyarken, insanýn hayatýný sür-

dürebilmesi için, fýtratý gereði bir ta-

kým temel gereksinimlere ihtiyaç duy-

duðunu ifade eder. Bu konuda Kuran-ý 

Kerim’den de çeþitli ayetler nakleder. 

 04.  Ahmet Arslan, 

, Ankara: Vadi Yay., 1997, s.105-106.
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Ýbn Haldun yaratýlmýþ olan her þeyin 

yaratýlmýþlarýn en þereflisi olan insanla-

rýn faydalanmasý için yaratýldýðýný, bu-

nun da belli bir millet, sýnýf ya da züm-

reye hasredilmediðini, bütün insanlarýn 

emrine sunulduðunu ifade eder.01 

Ýbn Haldun insanýn emrine amade 

kýlýnan nimetlerden faydalanabilmesi 

için bir takým faaliyetlerde bulunmasý, 

bir araya gelerek çeþitli iktisadi teþeb-

büslere giriþmesi gerektiðini ifade et-

mektedir.02 Ancak þunu da hemen ifade 

etmek gerekir ki, Ýbn Haldun’un burada 

bahsettiði bir araya gelme þekli toplu-

mun üyelerinin emek ya da birikimlerini 

birlikte hareket ettirmelerinden ziyade 

bir iþ bölümünü ifade etmektedir. Ona 

göre, insanlar ihtiyaçlarýný tek baþlarýna 

karþýlayamazlar. En basit ihtiyaçlarýný 

karþýlamak için bile, baþkalarýnýn üret-

tikleri mal ve hizmetleri satýn almak, 

bunu karþýlayabilmek için de baþka-

larýnýn ihtiyaçlarýna yönelik üretimde 

bulunmak mecburiyetindedirler.03 Tüm 

bunlara göre Ýbn Haldun, insanýn ikti-

sadi faaliyetlerden ayrý düþünülemeyece-

ðini, hatta iktisadi faaliyette bulunmanýn 

Allah’ýn bir emri olduðunu ifade eder.04

Ýbn Haldun, iktisadi faaliyetler içe-

risinde iþbirliði, dayanýþma ve yardým-

laþma ilkelerine çok önem vermektedir. 

Ona göre, insanlarýn iktisadi faaliyette 

bulunmalarýnýn ve birbirleri için üret-

 01.  Ýbn Haldun, Mukaddime, (Çev. Z. Kadri 

Ugan), : MEB Yay., 1991 , II,  319-

320.

 02.  Ýbn Haldun, Mukaddime, (Çev. Z. Kadri 

Ugan), : MEB Yay., 1991, II, 100-

103.

 03.  Ýbn Haldun, Mukaddime, (Çev. Z. Kadri 

Ugan), : MEB Yay., 1991, I, 100-103.

 04.  Ýbn Haldun, Mukaddime, (Çev. Z. Kadri 

Ugan), : MEB Yay., 1991, II, 327.

melerinin bir hikmeti de onlarý iþ birliði-

ne yöneltmektir. Ýbn Haldun’un düþün-

ce sisteminde çok önemli bir yeri olan 

“asabiyet” kavramý da bir soyun (ne-

seb asabiyeti) veya bir deðerin (sebep 

asabiyeti) yüceliðine duyulan inancýn 

toplumun tüm fertlerince gönülden be-

nimsenmesini ve bu deðerlere bir saldýrý 

halinde hep birden, þiddetle karþý konul-

masýný ifade etmektedir. Bu da onun iþ 

birliði ve dayanýþmaya ne derece önem 

verdiðini göstermektedir.05 

Kozak’a göre asabiyet, genel planda 

bir topluluðun üyelerinin, hep birlikte 

müþterek bir deðeri benimsemeleri ve 

bu deðer uðruna her türlü fedakârlýða 

hazýr olarak çekinmeden öne atýlmalarý 

olduðu halde, ferdi planda insan olma-

nýn onuru ile ve hayatýný anlamlandýran 

üstün bir deðere sahip olmanýn verdiði 

güçle birleþmesi, daðýlma ve yabancýlaþ-

madan kendisini koruyan, kendisine gü-

ven duygusu, baþarma azmi yüksek, þah-

siyetli ve hür bir insan tipini simgeler.06 

Sosyolojinin iktisatla olan münase-

betine iliþkin önemli isimlerden birisi de 

Karl Marks’dýr. Marks insanlýk tarihini 

maddi kaynaklar üzerindeki mücadele-

den ibaret olarak görür. Ona göre, daha 

fazla maddi kaynaða sahip olan, ötekile-

ri kontrol hakkýna sahiptir. Dolayýsýyla 

diðerlerini daha fazla kontrol edebilmek 

için daha fazla maddi kaynak gereklidir. 

Nadir bulunan maddi kaynaklarýn teke-

li, onlara gereksinim duyanlar ve sahip 

olamayanlarýn itaat etmelerine neden 

olabilir.07 Marks’ýn genel olarak düþün-

 05.  Ýbrahim Erol Kozak, , 

Adapazarý: Deðiþim Yay., 1999, s.152.

 06.  Ýbrahim Erol Kozak, , 

Adapazarý: Deðiþim Yay., 1999, s.105.

 07.  Malcolm Waters, Modern Sosyoloji 
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ce sistemine bakýldýðý zaman sosyal ya-

pýyý iktisadi faaliyetlerin þekillendirdiði 

iddiasýnda olduðu görülür.

Marks’a göre, bir toplumdaki üretim 

iliþkilerinin tamamý o toplumun temel 

yapýsýný, alt yapýsýný ya da iktisadi yapý-

sýný oluþturur. Toplumdaki alt yapý üst 

yapýya þekil verir ve onu belirler.01 “Ar-

týk ürün” kavramý Marks’ýn kuramýnda 

önemli bir yer tutmaktadýr. O’na göre, 

geliþmekte olan tüm insan topluluklarý 

artýk ürün üretirler. Çoðu insan toplu-

munda artýk ürüne deðiþik yöntemlerle 

bir sýnýf insan tarafýndan el konulur. O, 

“artýk ürüne” belirli bir grup tarafýn-

dan el konulan toplumlarý “sýnýflý top-

lumlar” olarak adlandýrýr.02 Marksizm 

toplumu çatýþan ve gittikçe kutuplaþan 

bir mücadele ortamý olarak ele alýr. Sý-

nýf çatýþmasýnýn sonucu ise, organik 

bütünlüðü olmayan, birbirine karþýt 

unsurlardan oluþmuþ, çatýþan bir top-

lum tasavvurudur. Böyle toplumlarda 

devlet de üstün olanýn yanýndadýr. Yani 

devlet egemen sýnýflarýn baský aracýdýr.03 

Bir diðer ifade ile devlet çatýþan toplum-

da taraftýr ve egemen sýnýflar tarafýndan 

bir baský aracý olarak kullanýlmaktadýr.

Marks’a göre tarih, insani ihtiyaçla-

rýn sürekli yaratýlmasý, doyurulmasý ve 

yeniden yaratýlmasý sürecidir. Bu ne-

denle emek, yani insanlarla doðal çev-

releri arasýndaki yaratýcý alýþveriþ, insan 

toplumunun temelini oluþturur. Bire-

Kuramlarý, (ed. Zafer Cirhinlioðlu), 

:Gündoðan Yay., 2008, s.331.

 01.  Karl Marx, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, 
(Çev. Heyet), Ankara: Sol Yay., 1993, s.23.

 02.  Duncan F. Koley, Kapital’i Anlamak, (Çev. 

Hakan Öngel), Ankara: Arkadaþ Yay., 2010, s.51.

 03. Türk Kolasýnýn Düþündürdükleri: 

Bir Muhayyile mi, Süreklilik mi? Cola Turka 

ve Milli Ýktisat”, Bilgi, 2 (2003), s. 6.

yin kendi maddi çevresiyle iliþkisi, üyesi 

olduðu toplumun özel karakteristikle-

riyle dolayýmlanýr.04

Gerek sosyolojinin gerekse dinin 

ekonomi ile iliþkileri göz önünde bulun-

durulduðu zaman ilk akla gelen isimler-

den birisi de þüphesiz Max Weber’dir. 

Weber’in Roma tarihi üzerine yaptýðý 

erken dönem çalýþmalarýnda ekonomik 

yapýlar ve toplumsal düzenin diðer yan-

larý arasýndaki iliþkinin farkýnda olduðu 

ve daha özel anlamda tüm ham ekono-

mik determinizm biçimlerinin reddedil-

mesi gerektiðine inandýðýný da göste-

rir.05

Weber’in özellikle konumuz açýsýn-

dan da önemli olduðunu düþündüðü-

müz bir diðer araþtýrmasý ise topraða 

baðlý ve gündelik iþçiler ile ilgili yapmýþ 

olduðu çalýþmasýdýr. Weber bu çalýþma-

sýnda gerek toprak sahiplerinin, gerekse 

gündelik olarak çalýþanlarýn çabalarýnýn 

sadece temel biyolojik ihtiyaçlar güdü-

sü temelinde incelenemeyeceðini, bu-

nun ayný zamanda bir düzeyden baþka 

bir düzeye geçiþin çabasý olduðunu, bu 

düzeyinde korunabilmesi için toprak 

sahiplerinin zaman zaman çok daha 

aðýr þartlara tahammül etmek mecbu-

riyetinde olduklarýný ifade eder. Bu ça-

banýn ayný zamanda kiþisel baðýmlýlýk 

iliþkisinden kurtulma veya baðýmsýzlý-

ðýný sürdürme gayreti olduðunu iddia 

eder.06 

 04.  Anthony Gýddens, Kapitalizm ve Modern 
Sosyal Teori  : 

Ýletiþim Yay., 2009, s.57.

 05.  Anthony Gýddens, Kapitalizm ve Modern 
Sosyal Teori  : 

Ýletiþim Yay., 2009, s.200.

 06.  Anthony Gýddens, Kapitalizm ve Modern 
Sosyal Teori  : 
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Weber, insanlarýn kazanma hýrsýn-

dan daha çok kaliteli yaþam hevesinde 

olduklarýný iddia eder. O’na göre, iþçile-

rin kazançlarýný almaya alýþýk olduklarý 

kazancýn çok daha üzerinde artýrabile-

cekleri parça baþý ücret sisteminin uy-

gulamaya konulduðunda sonucun çoðu 

zaman yapýlan iþ miktarýnýn artmasýn-

dan ziyade azalmasý þeklinde yansýya-

caktýr. 

Ona göre geleneksel iþçi, gündelik 

ücretini en üst düzeye çýkartmaya ça-

lýþmaz. Daha ziyade sadece her zamanki 

ihtiyaçlarýný karþýlamak için ne kadar 

çalýþmak zorunda olduðunu düþünür. 

Kiþi doðasý gereði giderek daha çok para 

kazanmak istemez, aksine her zamanki 

gibi yaþamaya, alýþtýðý hayatý sürdür-

meye ve hayatý sürdürebilmek için ge-

rekli miktarý kazanmaya çalýþýr.01 Bu-

nunla birlikte kazanç konusunda tam 

ve bilinçli bir insafsýzlýk çoðu kez ge-

leneðe kesin itaatle doðrudan ve yakýn 

iliþki içinde olmuþtur.02 Ýnsan, hayatý-

nýn amacý olarak, kazanma güdüsünün 

hâkimiyeti altýndadýr. Kazanmak artýk 

kendi maddi ihtiyaçlarýný karþýlamanýn 

bir aracý deðildir. Doðal durum olarak 

adlandýrabileceðimiz þeyin tersi olan bu 

durum, ön yargýsýz bir bakýþ açýsýndan 

tamamen anlamsýz olan þey, kapitalist 

etki altýnda olmayan bütün insanlara 

yabancý olduðu kadar kesinlikle kapita-

lizmin mutlak yönetici etkisidir.03 We-

Ýletiþim Yay., 2009, s.203.

 01.  Max Weber, Protestan Ahlaký ve Kapitalizmin 
Ruhu, (Çev. Zeynep Gürata), Ankara: Ayraç 

Yay., 1997, s.60.

 02.  Max Weber, Protestan Ahlaký ve Kapitalizmin 
Ruhu, (Çev. Zeynep Gürata), Ankara: Ayraç 

Yay., 1997, s.58.

 03.  Max Weber, Protestan Ahlaký ve Kapitalizmin 
Ruhu, (Çev. Zeynep Gürata), Ankara: Ayraç 

ber, ayrýca ekonomik rasyonelleþmenin 

saðlandýðý ülkelerin, hukuki rasyonel-

leþme derecesi bakýmýndan, ekonomik 

açýdan daha geri bazý ülkelerin altýnda 

olduðunu ifade eder. Rasyonelleþme bir 

çok somut biçim kazanan ve toplumsal 

hayatýn farklý alanlarýnda farklý biçim-

lerde geliþen kompleks bir olgudur. 04

Weber’e göre kapitalist ruhun kö-

kenindeki asketik Protestanlýk ile kapi-

talist ekonominin farklý düzeylerindeki 

toplumsal tabakalar arasýnda tarihsel 

bir iliþki olabilir. Püriten ahlakýn büyük 

ölçüde yerleþmesi ile modern kapita-

lizmin iþleyiþinin zorunlu bir bileþeni-

ne dönüþtüðü iddiasýna karþýdýr. Tam 

tersine Protestan ahlakýn özel sonucu 

olarak, püriten kendi dinsel inancý ne-

deniyle bir meslekte bilinçli olarak ça-

lýþmayý seçse bile, modern insaný böyle 

davranmaya kapitalist iþ bölümünün 

uzmanlaþmýþ karakterinin ittiði düþün-

cesidir.05 O özellikle “Protestan Ahlaký 

ve Kapitalizmin Ruhu” adlý çalýþma-

sýnda kapitalizm ile Protestanlýk ara-

sýndaki iliþkiyi incelemiþ ve kapitalist 

ruhun köklerinin en kesin haliyle Pro-

testan ahlaký içerisinde araþtýrýlmasý 

gerektiði sonucuna ulaþmýþtýr. Aslýnda 

Weber, belirli bir dinî ahlakýn iç mantý-

ðý ile deðil, onun bireylerin davranýþlarý 

açýsýndan toplumsal sonuçlarý ile ilgile-

nir. Ona göre dinsel inançlar ekonomik 

ahlakýn oluþmasýný koþullandýrabilecek 

birçok etkenden sadece birisidir ve din 

Yay, 1997, s.53.

 04.  Max Weber, Protestan Ahlaký ve Kapitalizmin 
Ruhu, (Çev. Zeynep Gürata), Ankara: Ayraç 

Yay., 1997, s.78.

 05.  Max Weber, Protestan Ahlaký ve Kapitalizmin 
Ruhu, (Çev. Zeynep Gürata),Ankara: Ayraç 

Yay., 1997, s.139.
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diðer toplumsal olaylardan etkilenir.01 

Weber, dünya dinleri ile ilgili yapmýþ ol-

duðu çalýþmasýna göre, mistik bir eðilim 

taþýyan dinler iktisadi geliþmeye uygun 

olmamasýna karþýlýk dünyaya dönük as-

ketizmle uzlaþmýþ dinler iktisadi geliþ-

me için münbit bir kaynaðý oluþturur-

lar.02 

Weber, Hindistan’da dinsel içerikli 

olan kast siteminin oluþmasýna kadar 

ekonomi ve bilimin yeterince geliþtiðini 

ancak kast sisteminin oluþmasý ve yay-

gýnlaþmasý ile birlikte ekonomik geliþ-

meyi fiilen etkilediðini ifade etmektedir. 

Kast sisteminin ekonomik geliþme üze-

rindeki olumsuz etkisinin sýnýrlý deðil 

oldukça yaygýn olduðunu belirtmek-

tedir.03 Yine Konfüçyanist etki altýn-

daki geleneksel Çin’de de dinî teori ve 

pratikler ile ekonomik hayat arasýnda 

doðrudan bir iliþkinin olduðunu ifade 

etmektedir.04 Ýslam ise, baþlangýçta ak-

tif ve savaþçý bir dindi. Fakat daha sonra 

bedeviler ve tasavvufçular tarafýndan 

uzlaþmacý ve öte dünyacý bir din hali-

ne getirilmiþtir. Sonuçta Ýslam’ýn ne 

sûfileri, ne de savaþçýlarý kapitalizmin 

alt yapýsýný üretememiþlerdir.05

Sosyolojinin iktisatla olan müna-

 01.  Anthony Gýddens, Kapitalizm ve Modern 
Sosyal Teori (Çev. Ümit Tatlýcan), Ýstanbul: 

Ýletiþim Yay., 2009, s.268.

 02.  Ýshak Torun, “Kapitalizmin Zorunlu þartý 

Protestan Ahlak”, C. Ü, Ýktisadi ve Ýdari 
Bilimler Dergisi, 3,2(2002), s.92.

 03.  Anthony Gýddens, Kapitalizm ve Modern 
Sosyal Teori (Çev. Ümit Tatlýcan), Ýstanbul: 

Ýletiþim Yay., 2009, s.273-274.

 04.  Anthony Gýddens, Kapitalizm ve Modern 
Sosyal Teori (Çev. Ümit Tatlýcan), Ýstanbul: 

Ýletiþim Yay., 2009, s.279.

 05.  Ergün Yýldýrým, “Toplumsal Geliþme 

Açýsýndan Protestanlýk ve Ýslam”, DPÜSBE 
Dergisi, 12 (2005),  s.62.

sebetine iliþkin önemli açýklamalarda 

bulunan sosyologlardan birisi de Sabri 

Ülgener’dir. Ülgener’in önemli çalýþma-

larýndan birisi “iktisat ahlaký”  ile “ikti-

sat zihniyeti” kavramlarýný birbirinden 

ayýrmýþ olmasýdýr. O’na göre, Ýktisat 

ahlaký ve iktisat zihniyeti, biri uyulmasý 

istenen normlarýn ve hareket kurallarý-

nýn toplam ifadesi, öbürü gerçek dav-

ranýþýnda kiþinin sürdürdüðü deðer ve 

inançlarýn toplamýdýr. 

Dinin faiz yasaðý iktisat ahlakýný 

oluþtururken, faiz yasaðý karþýsýnda 

inananýn takýndýðý tavýr iktisadî zihni-

yeti oluþturmaktadýr. Birinin nereye 

kadar uzandýðýný, öbürünün nereden 

baþlayacaðýný gösteren hassas ve þaþ-

maz bir ölçüye sahip deðiliz.06 Ticari 

kuruluþlarýn genel yapýsýnýn ve çok or-

taklý þirketlerin kuruluþ ve geliþmeleri-

nin incelenmesinde iktisadi ahlak kadar 

iktisadi zihniyetin de önemli bir etken 

olduðu göz önünde bulundurulmalýdýr. 

Zira, esnaf psikolojisini tek baþýna deðil 

de devrin ahlak ve zihniyet çatýsý altýn-

da daha iyi kavrayabiliriz.07 Ýktisat ah-

lakýný ve zihniyetini daima barýþmaz ve 

tezat halinde karþý karþýya olan iki ayrý 

taným olarak da algýlamamak gerekir. 

Aralarýnda bunca gerginliðe raðmen, 

zaman zaman barýþmalarý ve birleþme-

leri imkânsýz deðildir.08 Ülgener’e göre, 

iktisadi kalkýnmanýn temel unsurunu, 

o ülkenin insan varlýðýnýn özelliklerin-

de aramak gerekir.09 Ona göre Ýslam’ýn 

 06.  Sabri F. Ülgener, Ýktisadi Çözülmenin Ahlak 
ve Zihniyet Dünyasý, Ýstanbul: Derin Yay., 

2006, s.17.

 07.  Sabri F. Ülgener,  

, Derin Yay., 2006, s.44.

 08. Sabri F. Ülgener,  

, : Derin Yay., 2006, s.49.

 09. Tevfik Ertüzün, “Prof. Ülgener’in Ýktisadi 
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özünde çalýþýp servet biriktirmeye engel 

bir durum yoktur. Ancak daha sonraki 

süreç içerisinde geliþen mistik- tasav-

vufi düþüncenin sonucu olarak madde 

ile iliþkisi olmayan bir anlayýþ ortaya 

çýkarýlmýþtýr.01 Yani ona göre Ýslam ikti-

sadýnýn yeterince geliþmemiþ olmasýnýn 

nedeni dinin kendisi deðil, halk tarafýn-

dan yorumlanan ve zaman içerisinde ge-

liþen tasavvufi Ýslâm’dýr.

Esas itibariyle tüm toplumsal olay-

larýn karþýlýklý olarak birbirlerini etki-

lemeleri kaçýnýlmazdýr.02 Bununla bir-

likte bu karþýlýklý etkileþimin tek yönlü 

ve determinist bir etkileþim olduðunu 

iddia etmek sosyal olay ve olgularýn ru-

huna aykýrý bir yaklaþým olacaktýr. Tüm 

sosyal olaylarda olduðu gibi ekonomi 

ile din arasýndaki iliþkide karþýlýklýdýr. 

Bunlarýn bir kýsmý dinin egemen ol-

duðu ve ekonomik olaylarý ve olgularý 

kontrol altýna aldýðý, ekonomik hayatýn 

her alanýnda dinin fonksiyonel olduðu 

bir etkileþim tarzý þeklinde olurken, bir 

kýsmý ise, ekonomik olaylarýn, özellikle 

dindarlarýn, dinî teoriden ziyade tecrü-

be ve pratiklerine tekabül eden kýsýmla-

rýna hâkimiyetinin olduðu ve ekonomik 

gerekliliklerin fonksiyonel olduðu bir 

etkileþimden söz edilebilir. Diðer bir 

etkileþim tarzý ise, dinin ekonomik olay-

larda göz önünde bulundurulmadýðý, ya 

da ekonomik olayla dinin ön plana çýk-

madýðý yani iliþkilerin nötr olduðu etki-

leþim biçimidir. Bunlardan birincisine 

Kalýnma Yaklaþýmý”, Ýstanbul Ünv., Ýktisat 

Fakültesi Mecmuasý,  43 (1987), s.19.

 01. Ahmet Özkiraz, “Sabri F. Ülgener’in Max 

Weber Eleþtirisi”, Ý.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. 

Dergisi, 28 (2003), s.60.

 02. Hans Freyer, Din Sosyolojisi, (Çev. Turgut 

Kalpsüz), Ankara: Ank. Ünv. Basýmevi, 

1964, s.64.

ekonomik þartlarýn ve gerekliliklerin 

inananlar tarafýndan oluþturulmadýðý 

toplumlarda cemaat halinde rastlanýl-

masý olanaksýz gibi gözükmektedir. Bu 

tür eylemler kiþisel dikkat ve riayetin 

ötesine geçmeyecek ve Ülgener’in ifa-

desi ile iktisadi ahlak boyutunda ka-

lacaktýr. Bu tür ahlaki karakterlerin 

zihniyet boyutuna geçmesi, ancak sis-

temlerin entegrasyonu ile deðil inþasý 

ile mümkün olacaktýr. Ekonomik koþul 

ve iþleyiþlerin ithal edildiði toplum-

larda, iktisadi yapýnýn þekillenmesi de 

beraberinde ithal edilecek ve inananlar 

yaþadýklarý hayata dinde yer aramaya 

baþlayacaklardýr.

Din iktisat iliþkisi ile ilgili olarak 

farklý bir çalýþmanýn Werner Sombart 

tarafýndan yapýldýðýný görmekteyiz. O 

baþta Kapitalizm ve Yahudiler olmak 

üzere deðiþik çalýþmalarýnda kapitaliz-

min ruhunun temellerini aramýþ ve Ya-

hudilik dini ve ýrký, Yahudilerin göç ha-

reketleri, bir takým bilimsel geliþmeler 

ve coðrafi keþiflerden hareketle kapita-

lizmin ruhunun Yahudiliðin ruhu ile eþ 

anlamlý olduðunu ifade etmiþtir.03

Ýslam’ýn Ekonomik Hayata Bakýþý

Ýslam gibi dünyanýn dört bir yanýna 

yayýlmýþ ve farklý iklimlerde farklý kül-

türlerle tanýþmýþ olan bir dinin, standart 

bir iktisadi zihniyet oluþturduðundan 

bahsetmek bilimsel bir iddia olmaya-

caktýr. Ýslam dini, yapýsý gereði tanýþtýðý 

farklý iklimlerde farklý kültür ve anlayýþ 

biçimlerinin geliþmesine öze sadýk kal-

mak þartýyla müsaade etmiþtir.04 Bunu 

 03. Werner Sombart, Kapitaizm ve Yahudiler, 

(Çev. Sabri Gürses), Ýstanbul: Ýleri Yay., 2005.

 04. Özkan Açýkgöz, “Toplumsal Zihniyet Olgusu 

ve iktisadi Geliþme ile Ýlgisi”, Sosyoloji 
Konferanslarý Dergisi, 32 (2005), s.113.
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özellikle muamelat ile ilgili birçok hu-

susta görmekteyiz. Bu durum din bi-

limciler tarafýndan meþhur 72 fýrka ha-

disi ile de izah edilmeye çalýþýlmýþtýr. 

Weber iktisat ahlakýnýn farklý çað ve 

zamanlara göre deðiþiklikler arz etti-

ðini, hatta ayný zaman içerisinde farklý 

toplumlara göre de deðiþik anlayýþ ve 

yaþayýþ biçimlerinin tezahür ettiðini 

kabul etmektedir.01 Ülgener de iktisadi 

ahlak diye ayrý bir ahlak tanýmlamasý 

yapýlamayacaðýný, iktisadi ahlakýn gün-

lük yaþamýmýz içinde sahip olduðumuz 

sosyal ahlakýn, günlük ihtiyaçlarý karþý-

larken þekillenen formu olduðunu ifade 

etmiþtir.02 

Ülgener bu ifadesi ile sosyal þartla-

ra ve zihniyet dünyasýna göre iktisadi 

davranýþýn nasýl þekillendiðini açýkla-

mýþtýr. Yine Sombart da insanlarýn üre-

tim için lüzumlu vasýtalarý ya gelenek 

ve göreneklerine göre seçeceklerini, ya 

da o vasýtalarýn gayeye uygun olup ol-

madýklarýný tetkik ettikten sonra yani 

rasyonel olarak kullanacaklarýný ifade 

etmektedir.03 Zaten din sosyologlarý da 

din ile toplum iliþkisinin karþýlýklý ol-

duðunu kabul etmektedirler. Örneðin 

Wach, din ile topluluk arasýndaki etki-

leþimin yakýndan ve sistematik bir þe-

kilde incelenmesi halinde, bunun birinci 

derecede, dinin topluluk üzerindeki etki 

 01. Fatma Torun, Hacý Duran, “Sabri F. 

Ülgener ve Ýki Farklý Eseri Üzerine Bir 

Deðerlendirme”, Sosyoloji Konferanslarý 
Dergisi, 42 (2010), s. 63-75.

 02.  Sabri F. Ülgener, Zihniyet ve Din, Der Yay., 

Ýstanbul 1981, s.23.

 03.  Fatma Torun, Hacý Duran, “Sabri F. 

Ülgener ve Ýki Farklý Eseri Üzerine Bir 

Deðerlendirme”, Sosyoloji Konferanslarý 
Dergisi, 42 (2010), s. 71.

biçiminde görüleceðini04 ikinci olarak 

toplumun dine etkisi biçiminde görü-

leceðini, toplumun dine etkisinin hem 

içerik hem de biçim açýsýndan kendini 

göstereceðini ifade etmektedir.05

Ýslamiyet’le ilgili yazýlarýný tamamla-

yamadan öldüðü ileri sürülen Weber’in 

Ýslam anlayýþýnýn temelinde askeri güdü 

kavramý yatmaktadýr. Ýslam’ýn ilk orta-

ya çýkýþýnda þehirli aydýnlarýn deðil, ga-

nimet, fetih ve cinsel arzularýný tatmin 

arzusu içinde motive edilmiþ disiplinli 

savaþçýlardan oluþan bir bedevi savaþ-

çýlar dini olduðunu iddia eder.06 Weber, 

Ýslam’da kapitalist ruhun geliþimini en-

gelleyen durumlarýn, sûfiliðin kaderci 

bir hayat çizgisini cesaretlendirmesin-

den, savaþçý ve fetihçi ruhun, üretken 

kapitalist ruhun önüne geçmesinden 

ve Ýslam’ýn despotik yapýsýnýn mülkiyet 

hakkýný, dolayýsýyla kapital birikimini 

sýnýrlandýrmasýndan kaynaklandýðýný 

ileri sürmektedir.07 Weberin Ýslam dini 

ile ilgi bu görüþleri, Müslüman savaþçý-

larýn rolünü tamamýyla abarttýðý, orta 

sýnýf tüccarlarýn Ýslam’ýn deðerlerini 

þekillendirmedeki öneminden habersiz 

olduðu, ilk dönem Müslümanlarýn sa-

dece iþsiz güçsüz bedevilerden ve sa-

vaþacak topluluk arayan bir gruptan 

oluþmadýðý, hemen hemen toplumun 

her tabakasýndan insanlardan oluþtuðu, 

ancak kendisinin muhtemelen bundan 

haberdar olmadýðý, savaþlarýn özellikle 

 04.  Joachim Wach, Din Sosyolojisine Giriþ, (Çev. 

Battal Ýnandý), Ankara: AÜÝFY, 1987, s.4-7

 05.  Joachim Wach, Din Sosyolojisine Giriþ, (Çev. 

Battal Ýnandý), Ankara: AÜÝFY, 1987, s.33.

 06.  S. Bryan Turner, Max Weber ve Ýslam (çev. 

Yasin Aktay) Ankara: Vadi Yay., 1991, s.10-11.

 07.  Abdurrahman Kurt, “Weber’in Ýslam Görüþü 

Üzerine Bir Deðerlendirme”, Uludað Ünv., 
Ýlahiyat Fak. Dergisi, 19, 1(2010), s.1-23.
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Hz. Muhammed döneminde lüks ve se-

fahatten deðil, onlarý yok etmek isteyen 

düþmanlarýn saldýrýlarýndan kaynak-

landýðý þeklinde eleþtirilere uðrarken,01 

sûfi-mistik düþüncenin, özellikle tekke-

cilik ve derviþliðin kapitalizmin Müslü-

man coðrafyada yayýlmasýnýn önündeki 

engel olduðu hususundaki görüþü de 

kabul görmüþtür.02 

Ülgener ise, Ýslam toplumlarýnda 

var olan ekonomik gerileyiþi, batý top-

lumlarýnda var olan müsamahakârlýðýn 

kültürel beslenme kaynaklarýnýn bizde 

olmayýþýna baðlar.03

Timur Kuran, ‘Ýslam’ýn Ekonomik 

Yüzleri’ adlý eserinde genel olarak Müs-

lümanlarýn gerilemelerindeki nedenler 

üzerinde durmaktadýr. O, Müslüman 

ilim Öncüleri Ansiklopedisi’ne daya-

narak, Müslüman bilim adamlarýnýn % 

64’ünün çýðýr açan yapýtlarýný 1250’den 

önce, % 36’sýnýn da 1250-1750 tarihle-

ri arasýnda gerçekleþtirdikleri üzerinde 

durmuþtur. Günümüzde ise ona göre, 

Arap dünyasýnda kiþi baþýna düþen bi-

limsel üretim Ýsrail’dekinin yüzde birini 

oluþturmaktadýr.04 Kuran’a göre Müs-

lümanlarca, Kur’an’ýn ezberlenmesi an-

laþýlmasýndan daha önemli hale gelmiþ 

ve düþünsel tutuculuk anlamýna gelen 

‘ortodoksiden’ çok davranýþsal tutucu-

luk anlamýna gelen ‘ortopraksi’ geçerli 

 01.  Abdurrahman Kurt, “Weber’in Ýslam Görüþü 

Üzerine Bir Deðerlendirme”, Uludað Ünv., 
Ýlahiyat Fak. Dergisi, 19, 1(2010), s.13-18.

 02.  H. Ziya Ülken, Türkiye’de Çaðdaþ Düþünce 
Tarihi, Ülken Yay., Ýstanbul 1992, s.83,86.

 03.  Sabri F. Ülgener, Darlýk Buhranlarý ve Ýslam 
Ýktisat Siyaseti, Ankara: Mayaþ Yayýnlarý, 

1984, s.146.

 04.  Timur Kuran, , (Çev. 

Yasemin Tezgiden), : Ýletiþim Yay., 

2002, s. 217.

olmaya baþlamýþtýr.05

Timur Kuran, Müslümanlarýn belli 

bir tarihten sonra ekonomik kalkýnma 

için temel teþkil edecek olan eðitim, bi-

lim ve teknolojik geliþmelere gereken 

önemi vermedikleri kanaatindedir. Ay-

rýca o, eðitim kurumlarýnda “ezbercili-

ðe alýþmýþ, klasiklere tapan öðrenciler 

yetiþtirildiðini, böylece verdikleri me-

zunlarýn, bilgiyi bulunup yayýlacak bir 

kaynaktan çok edinilebilecek bir meta 

olarak gördüklerini ve gözlem ve deneye 

dayanan bilimsel yöntemlere verdikleri 

önemin azaldýðý” kanaatindedir.06

Teorik olarak Ýslam’da dünya ve 

ahiret hayatlarý karþýsýnda dengeli bir 

tutum takýnýldýðý görülmektedir. Ger-

çekte Ýslam dini dünya hayatýný þartlý 

olarak kabul ve tasdik etmektedir. Zira 

Ýslamiyet’te asýl olan ahiret saadeti-

dir ve bu dünya hayatý ahiret saadetini 

elde etmek için bir imtihandýr. Ancak 

bu durum dünya hayatýnýn ve nimetle-

rinin inkârý anlamýna gelmemektedir. 

Müslüman’ýn dünya ve ahiret hayatýna 

karþý dengeli olmasý ve orta yolu tut-

masý, “hiç ölmeyecekmiþ gibi bu dün-

ya için, yarýn ölecekmiþ gibi de ahiret 

için çalýþmasý” istenmektedir.07 Sabri 

Ülgener de Ýslam’ýn temelde hem bu 

dünyaya hem de ahirete yönelik bir din 

olduðunu, “ey Rabbimiz bize dünyada 

ve ahirette iyilik ver”08 ayeti ile açýkla-

 05.  Timur Kuran, , (Çev. 

Yasemin Tezgiden), : Ýletiþim Yay., 

2002, s. 158.

 06.  Timur Kuran, , (Çev. 

Yasemin Tezgiden), : Ýletiþim Yay., 

2002, s. 237.

 07.  Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Ýnsan Yay., 

Ýstanbul 1998, s.395.

 08.  Bakara, 201.
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maktadýr.01

Ýslâm geleneðinde veren elin alan 

elden üstün olduðu düsturu ile açýkla-

nan ve varlýklý olmanýn hoþ görülmesi 

zaman içinde Ýslâm toplumlarýnda fa-

kirliðin zenginlikten daha kutsanmýþ bir 

durum olduðu þeklinde tahvil edilmiþ ve 

bunun sonucu olarak da Ýslâm toplum-

larýnda fakirliðin baskýn olduðu bir dinî-

mistik kültür geliþmiþtir. Diðer taraftan 

özellikle Anadolu’nun birçok yerinde 

Ýslam dininin bazý emirleri ile çalýþma 

prensipleri arasýnda doðrudan baðlantý 

kurulmakta ve biri diðerine engel olarak 

görülmektedir. Hacca gidip gelen bir in-

sanýn terazi iþleri ile uðraþmamasý anla-

yýþý bunun en belirgin örneðidir. 

Çok ortaklý þirketlerin önemli Ýsla-

mi argümanlarýndan birisi mudarebe 

olmuþtur. Mudarebe sözlükte, “top-

rakla uðraþmak” anlamýna gelmektedir. 

Ancak Ýslami terminolojide, elde edilen 

kârýn, karþýlýklý olarak anlaþmaya varý-

lan bir oranda daðýtýlmasý þartýyla bir 

ortaðýn diðerine, bir ticari iþlemi yü-

rütebilmesi için nakit olarak sermaye 

saðladýðý, iki ortak arasýndaki bir anlaþ-

ma02 olarak kabul edilmiþtir. Çok ortak-

lý þirketler, organizasyonlarýnýn çalýþma 

sistemlerini ve sermaye iliþkilerini mu-

darebe yöntemi ile temellendirmekte-

dirler.

Çok ortaklý þirketlerin ön plana çý-

kardýklarý Ýslami terminolojiye ait bir 

diðer kavram ise müþarekedir. Müþa-

reke, iki tarafýn ortaklýk kurmasý de-

 01.  Sabri F. Ülgener, Zihniyet ve Din, Der Yay., 

Ýstanbul 1981, s.32.

 02.  Mahmut Danacý,  Finans Teknikleri –
Uygulama Biçimleri, Sorunlarý Ve Çözüm 
Biçimleri,  (Basýlmamýþ Doktora Tezi), Ýstanbul 

Ünv., Sosyal Bilimler Ens. Ýstanbul 1991, s.40.

mektir.03 Mudarebede bir yanda iþe 

karýþmayan pasif bir sermayedar, diðer 

yandan emeðini ortaya koyan aktif bir 

müteþebbis olduðu halde, müþarekede 

hem sermaye, hem de emeðin aktif ola-

rak ortaya konduðu tam bir ortaklýktýr. 

Taraflarýn yapacaðý anlaþmada birbirle-

rinin çalýþmasýný engelleyecek herhangi 

bir þart getirilemez.04 Çok ortaklý þir-

ketlerin bu þekilde ortaklýk anlaþma-

larý da yaptýklarý görülmektedir. Ayný 

zamanda küçük sermaye sahiplerine 

belli miktarda ortaklýk karþýlýðýnda iþ 

imkânýnýn saðlanmasý da bu kapsamda 

deðerlendirilebilir.

Çok ortaklý þirketlerin toplumsal 

ilgi görmelerine neden olan en önemli 

Ýslamî iktisat kavramlarýndan birisi de 

faizdir. Türkçe’de faiz olarak kullanýlan 

Arapça’daki “riba” kelimesi sözlükte 

fazlalýk, nema, artma, çoðalma gibi an-

lamlara gelmektedir. Sözlük anlamýyla 

riba hem bir þeyin kendi içinde bulunan 

hem de iki þey arasýnda mukayeseden 

doðan fazlalýðý ifade etmektedir.05 Ýkti-

satçýlar ise faizi sermaye kullanýmýnýn 

karþýlýðýnda ödenen bedel veya serma-

yenin kirasý, ödünç alýnmýþ paranýn ki-

rasý06 þekillerinde tanýmlamýþlardýr.

Para, ticaretin ortaya çýkýþýndan 

yüzyýllar önce piyasadaki yerini almýþ 

ve tutunabilmiþtir. Kredi kavramýnýn 

bile paranýn ortaya çýkýþýndan önceye 

rastladýðý ifade edilmektedir.07 Ýslam 

 03.  Servet Armaðan, Ana Hatlarýyla Ýslam Ekonomisi, 
Timaþ Yayýnlarý, Ýstanbul  1991, s.41.

 04.  Cihangir Akýn, Faizsiz Bankacýlýk ve Kalkýnma, 

Kayýhan Yayýnlarý, Ýstanbul 1986, s.149.

 05.  Ýsmail Özsoy, “Faiz”, TDV Ýslam Ansiklopedisi, 
TDV Yay., Ýstanbul 1995, XXII, 110-126.

 06.  Feridun Ergin, Para ve Faiz Teorileri, Ýstanbul 

Ünv. Ýkt. Fak. Yay., Ýstanbul 1981, s. 273.

 07.  Feridun Ergin, Para Politikasý, Ý.Ü. Ýktisat 
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ekonomisinde para bir mübadele vasý-

tasý ve kýymet ölçüsüdür, bu görevlerin 

dýþýnda kullanýlmamalýdýr.01 

Ýslam para kazanma ve harcama 

üzerinde önemle durmuþ, azami fayda 

saðlamak için, kazançlarla harcamalar 

arasýnda saðlam bir denge kurmaya, ça-

lýþmýþtýr. Ýslam, sürekli meþru kazancý 

öðütlemiþtir. Gayrimeþru kazanç yolla-

rý sonunda, kiþiyi ve toplumu bir yýkýma 

sürükleyeceði için, tamamen yasaklan-

mýþtýr. Ancak þunu da ifade etmek gere-

kir ki faizin kesin olarak yasaklanmasý 

ile birlikte, neyin faiz olacaðý, neyin faiz 

olmayacaðý konusu uzun yýllar Ýslam 

hukukçularýný meþgul etmiþtir ve etme-

ye de devam etmektedir.

Faiz ortaya çýktýðý andan itibaren 

baþta din adamlarý olmak üzere filozof 

ve iktisatçýlarýn inceleme konularýndan 

birini teþkil etmiþtir. Faizi din ve ahlak 

açýsýndan inceleyen Eflatun ve Aristo 

onu çirkin bir kazanç yolu olarak gör-

müþler ve faizin zenginlerle fakirleri 

karþý karþýya getirerek devletin selame-

tini tehlikeye attýðýný ifade etmiþlerdir.

Aristo paradan para kazanýlmasýný gayri 

tabi ve adalete aykýrý bulmuþtur.02 

Tarihin deðiþik dönemlerinde deði-

þik usul ve uygulamalar ile karþýlaþan 

faizin, Eski Yunan ve Roma’da borcunu 

ödemeyen kimseyi alacaklýsýnýn kölesi 

haline getirdiði, Eski Hint’te de yüksek 

kastlar için tamamen yasak olduðu, an-

cak aþaðý kastlar için þartlarý belirlen-

miþ bir uygulamasýndan bahsedildiði 

Fakültesi, Ýstanbul 1975, s.17-19.

 01.  Ýsmail Özsoy, , : 

Asya Finans Kültür Yayýnlarý, 1997, s.46.

 02.  Ýsmail Özsoy, Faiz ve Problemleri, : Nil 

Yayýnlarý, 1994, s.46.

görülmektedir.03

Türkiye’de dinî sermayenin geliþimi
Türkiye’de dinî sermayenin geliþimi 
ve nedenleri
Öncelikle Türkiye’de dinî sermaye 

incelenirken doðrudan tarikat ve cema-

atler gibi Ýslami kurumlarýn kontrolün-

de olanlar ile dindar insanlar tarafýn-

dan kurulanlar ve sermayesi geniþ halk 

tabanýna yayýlan þirketleri birbirinden 

ayýrmak gerekir. Yine özellikle cemaat 

ve tarikatlarýn kontrolünde olan kuru-

luþlarý da; sermayesi de cemaat, tarikat 

ya da vakýflar tarafýndan konulan ve 

tüm kontrolünün yine cemaat ve tari-

katlarda olduðu kuruluþlar ile cemaat 

ve tarikatlara gönül veren esnaf ve iþa-

damlarýnýn oluþturduðu teþekkülleri 

ayrý tutmak gerekir. Nitekim bazý ce-

maat ve tarikat kuruluþlarýnýn bizzat 

ticari iþletmeler kurduklarý ve bunlarý 

yönettikleri bilinmektedir. Türkiye’de 

Ýslamî sermayenin doðuþunu hazýrla-

yan sebepleri baþlýca dört baþlýk altýnda 

toplamak mümkündür. Araþtýrmamýz-

dan elde ettiðimiz verilere de dayana-

rak, bunlarý ekonomik nedenler, politik 

nedenler, dinsel nedenler ve toplumsal 

nedenler olarak sýralayabiliriz. Ancak 

bu nedenler inceleme konumuz olan çok 

ortaklý þirketlerin teþekkülünde amil 

olan nedenlerden ziyade genel neden-

leri arz etmektir. Bununla birlikte çok 

ortaklý þirketlerin kuruluþ ve geliþme-

sinde etkili olan sosyolojik nedenlerle, 

dinî sermayenin geliþmesinde etkin olan 

amiller arasýnda bir paralelliðin olduðu 

da görülmektedir.

Türkiye’de dinî sermayenin geliþimi 

 03.  Ýsmail Özsoy, Faiz ve Problemleri, : Nil 

Yayýnlarý, 1994, s.46.



nin ekonomik nedenleri
Ýktisadi teþekküllerin oluþmasýndaki 

en önemli nedenlerin baþýnda ekono-

mik nedenler gelmektedir. Genellikle 

ekonomik açýdan üç grup Ýslam ülkesi 

ayýrt edilebilir. Birincisi; Yemen, Su-

dan gibi sanayileri geri, gayri safi milli 

hâsýlalarý ve milli gelirleri, dolayýsýyla 

kiþi baþýna düþen gelirleri çok düþük, is-

tihdam bakýmýndan tarýma baðlý, ancak 

tarým politikalarý tam olarak oluþma-

mýþ, endüstriyel tarým potansiyellerine 

yönelik çalýþmalar yapýlamamýþ, çoðu 

zaman açlýk, kuraklýk, kýtlýk gibi prob-

lemlerle uðraþan ülkelerdir. Ýkinci grup; 

Türkiye, Ýran, Mýsýr, Malezya, Endo-

nezya gibi nüfus yoðunluðu fazla, sa-

nayileri nispeten geliþmiþ ve geliþmeye 

de devam eden, sanayi sektörünün payý 

tarýma göre giderek yükselen, tarým 

toplumundan sanayi toplumuna geçiþ 

aþamasýnda olan ülkelerdir. Üçüncü 

grup ise; Suudi Arabistan, Kuveyt gibi 

herhangi bir sanayileþmesi olmamakla 

birlikte özellikle petrole dayalý ve belli 

zümrelerin refah seviyelerinin yüksek 

olduðu körfez ülkeleridir.01

Ýslam ülkelerinden zengin petrol 

kaynaklarýna sahip olanlar petrol saye-

sinde bu güne kadar büyük gelirler elde 

etmiþlerdir ve etmeye de devam etmek-

tedirler. 1970’li yýllarda OPEC ülkeleri-

nin petrole zam yapma kararý almalarý 

sonucu bu ülkelerin petrol gelirleri daha 

da artmýþtýr. Cari ticaret bilançolarýnda 

ortaya çýkan büyük fazlalýklar, bir yan-

dan bu gelirlerin nasýl deðerlendirile-

ceði sorununu ortaya çýkarýrken, diðer 

 01.Bu konu için ayrýca bkz. Ahmet Tabakoðlu, 

Ýslam ve Ekonomik Hayat, Ankara: Diyanet 

Ýþleri Yayýnlarý, 1988, s.149.

yandan da bu gelirlerin, bu ödemeleri 

yapan petrol alýcýsý ülkeler için ödenen 

paranýn geriye döndürülmesi konusunu 

ön plana getirmiþtir.02 Yani ortaya artýk 

deðerin deðerlendirilmesi ve Marksist 

terminoloji ile emeðe ve birikime yaban-

cýlaþtýrýlma problemi çýkmýþtýr. Bu artýk 

deðerlerin ekonomik olarak deðerlendi-

rilmesi çoðu zaman yine kapitalist sis-

temin en önemli argümanlarýndan olan 

ve çoðu batý merkezli olan bankalarda 

deðerlendirilirken, bir kýsmý için bunun 

dinsel gerekçeler ile alternatifleri aran-

mýþtýr. Elde edilen artýk deðer, yeterli 

insan gücüne ve tabii kaynaða da sahip 

olunmasýna raðmen, ekonomik kalkýn-

malarýnda bu ülkeler tarafýndan gereði 

gibi kullanýlamamýþtýr. Bu durumda pa-

ralarýnýn bir kýsmýný geliþmiþ ülke mali 

kuruluþlarýna yatýrarak onlardan petrol 

karþýlýðý aldýklarý paralarý tekrar onlarýn 

kullanýmlarýna vermiþlerdir.03 Ancak ar-

týk deðerlerini alternatif þekillerde de-

ðerlendirmek öteden beri küçük de olsa 

(bu tabir özellikle katýlým bankalarýnýn 

toplam bankacýlýk sektörü içerisindeki 

payýndan hareketle kullanýlmaktadýr) 

bir grup için problem teþkil etmiþ ve 

yeni arayýþlara yöneltmiþtir.

Dünya ölçeðinde Müslüman ülke-

lerde dini sermayenin özellikle finans 

kurumlarýnýn geliþmesindeki en önemli 

nedenlerden birisi petrol gelirleri ve bu-

nun deðerlendirilmesi problemi olmuþ-

tur. Artýk ürünlerin deðerlendirilmesi 

 02.Cihangir Akýn, Faizsiz Bankacýlýk ve 
Kalkýnma, Ýstanbul: Kayýhan Yayýnlarý,  

1986, s.4.

 03.Bilgin Yýldýrým, Türkiye’de Özel Finans 
Kurumlarý ve Türk Ekonomisine Katkýlarý, 
(Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi), 

Eskiþehir, 1993, s.17.
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ülkemiz açýsýndan da önemli problem-

ler arasýnda yer almýþtýr. Ayrýca diðer 

taraftan yatýrýmlarýnýn finansmaný için 

gerekli kaynak arayýþlarý da milli ve dinî 

hassasiyetler taþýyan yatýrýmcýlar için 

bir problem teþkil etmektedir. Banka-

lar özellikle belli rakamlarýn üzerinde 

finansal destek için, en az verecekleri 

finansal deðer kadar kendi eksperleri 

tarafýndan belirlenen miktarda gayri-

menkul ipoteði veya nakdi teminat is-

temektedirler. Sermaye sýkýntýsý çeken 

insanlar için böyle bir isteði karþýlamak 

imkânsýz gibi gözükmektedir. Ýþte bu 

karþýlýklý arayýþ insanlarýn tasarruflarýný 

deðerlendirmek için alternatifler arar-

larken, iþ kurmak ya da iþini büyütmek 

isteyen müteþebbislerin ortak bir nok-

tada buluþmalarýna neden olmuþtur. Bu 

ekonomik faaliyetler sonucunda oluþan 

en önemli alternatifler içerisinde Finans 

Kurumlarý ve Çok Ortaklý Þirketler baþ-

ta gelmiþtir.

Çok ortaklý þirketlerin ortaklarýnýn 

tamamýnýn dinsel nedenlerle ve artýk de-

ðerin “faiz” esasýna göre çalýþan mües-

seselerde deðerlendirilmemesi düþün-

cesi ile yatýrýmda bulunduklarýný iddia 

etmek doðru bir varsayým olmayacaktýr. 

Çünkü yatýrým yapan ortaklarýn önemli 

bir kýsmýnýn yakýnlarýndan birisini iþe 

yerleþtirme, tasarruflarýnýn artarak de-

ðerlenmesi, memleketinde iþ yerlerinin 

kurulmasý gibi gerekçelerle de yatýrým 

yaptýklarý görülmektedir. Bu olaylarýn 

hepsi baþlý baþýna birer ekonomik ge-

rekçedir. Yurt dýþýna giden vatandaþla-

rýmýzdan özellikle ilk dönem gidenlerin 

manevi deðerlerle birlikte milli deðer-

lerle de hareket ettikleri görülmektedir. 

Çünkü ortaya konulan çok ortaklý 

þirketlerin tamamý manevi hassasiyetle-

ri olan insanlar tarafýndan ya da sadece 

dinî argümanlar ön plana çýkarýlarak ku-

rulmamýþtýr. Bir kýsmý sadece ekonomik 

gerekçeler ve memleketin her tarafýnda 

fabrikalar kurulacaðý, gurbetçilerin ço-

cuklarýnýn “gâvurun gözüne bakmaya-

caðý” ve bu fabrikalara da halkýn ortak 

olacaðý sloganlarý ile oluþturulmuþtur. 

Bu bir yönüyle geri kalmýþlýðýn cezasýný 

gurbete gitmek suretiyle ödemek du-

rumunda kalan Anadolu insanýnýn ayný 

cezadan çocuklarýna hisse býrakmama 

çabasýdýr. Ayný zamanda katýlým banka-

larýnýn dýþýndaki bankalarýn da “faizsiz” 

argümaný kullanmak suretiyle artýk de-

ðeri ekonomiye kazandýrma çabasý içe-

risinde olduklarý görülmektedir. 

Hükümetler de bankalarda altýn ve 

döviz hesaplarý ile katýlým hesaplarý-

nýn açýlmasý suretiyle artýk ve atýl olan 

deðerlerin ekonomiye kazandýrýlmasý 

politikasýný benimsedikleri görülmekte-

dir. Gerek katýlým bankalarý gerekse çok 

ortaklý þirketler ekonomistlerin yastýk 

altý olarak ifade ettikleri sermayenin 

ekonomiye kazandýrýlmasý hususunda 

meþruiyet vazifesi gördükleri de ifade 

edilebilir.

Diðer taraftan günümüz bankalarý, 

kalkýnma hedefine yönelik uzun vade-

li yatýrým kredileri yerine, ticari amaçlý 

kýsa vadeli kredileri yeðlemekte; bu tu-

tum, geliþmekte olan ülkelerin kalkýn-

malarýna engel oluþturmaktadýr. Ýslam 

bankalarýnýn, kalkýnma amacýna yönelik 

yatýrým projelerini finanse ederek geliþ-

mekte olan ülkelerdeki bir eksikliði gi-

derebileceði düþünülmektedir.01

 01.  Bilgin Yýldýrým, Türkiye’de Özel Finans 
Kurumlarý ve Türk Ekonomisine Katkýlarý, 
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Siyasi nedenler
Ülkemizde dinî sermayenin yay-

gýnlaþmasýnda siyasi nedenler de söz 

konusu olabilmektedir. Özellikle Millî 

Görüþ teþkilatýnýn alternatif sermaye 

oluþturma ve Anadolu’nun her yerini 

fabrikalarla donatma, bunu yaparken 

de halký bu sistem içerisinde tutma dü-

þüncesi, dinî sermayenin yayýlmasýna 

neden olmuþtur. Avrupa Milli Görüþ 

Teþkilatý’nýn dinî sermayenin yayýlma-

sýna lojistik destek saðladýðý, dinî ser-

maye olarak adlandýrýlan sermayenin en 

çok geliþtikleri dönemin REFAHYOL 

iktidarý dönemi olduðunu da yine is-

tatistikler ortaya koymaktadýr. Ayrýca 

çok ortaklý þirketlerin geliþme, durak-

lama ve gerileme dönemleri, özellikle 

Millî Görüþ teþkilatýnýn tarihi süreci 

ile paralellik arz etmesi de önemli bir 

ayrýntýdýr. Yine ortaklardan önemli bir 

kýsmý ortak olma gerekçesini “siyasi 

görüþüne yakýnlýk” veya “siyasi emel-

lerinin gerçekleþtirilmesinin bir aracý” 

olarak izah etmiþtir.

Türkiye’de çok ortaklý þirketlerin 

geliþmesindeki en önemli etkenlerden 

birisi de devlet politikalarýdýr. Özellik-

le Özal’lý yýllarda aktif bir þekilde uy-

gulanmaya baþlanan liberal ekonomik 

sistem ile geliþmeleri adeta teþvik edil-

miþken, 28 Þubat döneminde önüne 

geçmek için belirgin bir þekilde tavýr 

alýnmýþ, MGK bildirileri yayýnlanmýþtýr. 

Çok ortaklý þirketlere ve dinî sermaye-

nin yayýlmasýna olan etkisi tartýþmalý 

bir konu olmakla birlikte, yayýnlanan bu 

bildiriler ve uygulanan bir takým tedbir-

(Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi), 

Eskiþehir: Anadolu Ünv., Sosyal Bilimler 

Ens., 1993, s.18.

ler þirketlerin sýkýntý yaþamasýna neden 

olmuþtur. Ancak halkýn bu kuruluþlara 

ve kuruluþlarýn ürettiði ürünlere olan 

raðbeti giderek artmýþtýr.

Ayrýca dinî sermayenin diðer bir bo-

yutu olan katýlým bankalarýnýn geliþme-

lerinin iki þekilde olduðu belirtilmekte-

dir. “Birincisi; geleneksel bankacýlýkla 

birlikte, Ýslam finansal kurumlarýnýn ku-

rulmasý giriþimleridir. Giriþimler iki 

türlü yapýlmakta; ya Müslüman ülke-

lerde Ýslami ticari bankalar kurulmakta, 

ya da bazý Müslüman ülkelerde, ancak 

çoðunlukla Müslüman olmayan ülke-

lerde Ýslami yatýrýmlar yapýlmakta ve 

holdingler kurulmaktadýr. Her iki du-

rumda da genellikle Ýslami bankalarýn 

bankacýlýk faaliyetleri tüm bankalara 

uygulanan belirli kurallara tabi bulun-

maktadýr. 

Mýsýr ve Sudan’da Faysal Ýslam 

Bankalarý, Dubai Ýslam Bankasý ve 

Ürdün Ýslam Bankasý birinci grubun 

örnekleridir. Ulusal veya uluslararasý 

yatýrým holding þirketleri olan Ýkin-

ci Grup örnekleri; Darül Mal Al-Ýdam 

(Cenevre), Ýslami Yatýrým Þirketi (Ba-

hama Adalarý) ve Bahrain Ýslam Yatýrým 

Bankasý’dýr. Faizden kaçýnmayý arzu 

eden Müslümanlarýn mevduatlarýný 

çekmek ve her nerede olursa olsun kârlý 

bulduklarý yatýrým fýrsatlarýna bu fon-

larý yatýrmak için söz konusu giriþim-

ler yoluyla kurulmuþ bulunmaktadýr.01 

Keza ikinci þekil, Ýslami emirlere uymak 

amacýyla tüm finansal sistemin yeniden 

inþa edilmesi giriþimini içermektedir. 

Burada iki yaklaþým yer almaktadýr. Bi-

 01.  Abdulbaki Baþgümüþ, 

, (Yayýmlanmamýþ 

Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Ünv., Sosyal 

Bilimler Ens., 1997, s.28.
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rincisi; ekonominin tamamý Ýslami esas-

lara göre deðiþtirilir. Diðer yaklaþým 

tüm ekonominin Ýslamileþtirilmesinin 

bankacýlýk sektöründen baþlayarak aðýr 

ilerleyen bir süreç içinde gerçekleþtiril-

mesidir.01 

Dinsel Nedenler
Bir kýsým siyasal rejimlerin, materya-

list, maddeci bir dünya görüþüne sahip 

olduklarý görülür. Bunlar, Dünyayý dü-

zenleme tarzlarý birbirinden ayrýlýrken, 

konu olarak ele aldýklarý ve düþündük-

leri insan tipi; maddi güdülerle davra-

nýþlarýný düzenleyen bir ekonomik insan 

tipidir. Oysa Ýslam Ekonomisinde dü-

þünülen ideal insan; Allah’ýn emir ve va-

hiylerine, Kitabý olan Kur’an-ý Kerim’e, 

Peygamberin sünnetine, âlimlerin müþ-

terek kanaatleri olan icma-ý ümmete ve 

büyük âlimlerin içtihatlarý sonucunda 

tavsiye ettiklerine göre yaþayýþýný ve 

davranýþýný düzenleyen bir insandýr.02

Ýslam’a göre, yukarýda saydýðýmýz 

dört temel kaynaða dayanarak Müslü-

man kiþinin günlük yaþamýnda haya-

týnýn yalnýz ekonomik yönünü deðil, 

inanç, ibadet, ahlak, sosyal ve beþeri 

yönlerinin de Ýslam’ýn koyduðu bütün 

esaslara uymasý gerekmektedir. Ýs-

lam, hayatýn tüm safhasýný kapsayan 

bir bütündür. Ekonomik prensipler ve 

meslekler de bu entegre bütünün bir 

parçasýdýr. Ýslam’da iktisadi konular, 

toplumun diðer meselelerinde ayrý ve 

baðýmsýz olarak ele alýnmaz, ekonomik 

davranýþ, insan hayatýnýn bütünlüðü 

 01.  Sami Kazýcý, “

, Vergi Dünyasý Dergisi, 77 

(1988), s.20.

 02.  Sabahattin Zaim, , 

Teknik Elemanlar Birliði Karabük Þubesi, 

Karabük 1979, s.37.

içinde ele alýnýr.03

Ýslam Dini’nin iktisadi hayatý yasak-

lamamak ve asketik bir hayat tavsiye et-

memekle birlikte uyulmasýný istediði bir 

takým prensipleri de vaaz ettiði görül-

mektedir. Bunlarýn baþýnda çalýþmanýn 

teþvik edilmesi ve emeksiz kazancýn hor 

görülmesi gelir. Ayný zamanda tekelci-

lik yasaklanmýþ, servet düþkünlüðü de 

yerilmiþtir. 

Ýslam’da para sadece bir deðiþim 

aracý olarak kabul edildiðinden dolayý, 

paraya verilen deðer ve bakýþ açýsýný 

da buna göre düzenlemek gerekmek-

tedir. Ýslam’da faizin olmayýþýnýn da 

bu nokta ile ilgili olduðu belirtilmek-

tedir.04 Ýslamiyet’te faiz, çok kesin ve 

çok sert bir biçimde yasaklanmýþ, faizle 

ilgilenenler, diðer kusur iþleyenler için 

uygulanmayan azap dolu bir gelecek-

le ikaz edilmiþtir. Faizcilik, Allah’a ve 

Resulü’ne savaþ ilan etmek kadar vahim 

bulunmuþtur.05 

Günümüzde bankalar, dünyanýn he-

men her yerinde olduðu gibi, ülkemizde 

de faaliyet göstermektedir. Ülkemiz-

deki dinî hassasiyetleri olan halkýn bir 

kýsmý bu tür kurumlarla iliþki kurmaya 

çekinmiþlerdir. Bu durum karþýsýnda 

tasarruflarýný ya altýn ve döviz gibi de-

ðerini kaybetmeyeceðini ve saklamasý 

kolay olan metalara yönlendirmiþler ya 

da gayri menkule yatýrým yapmýþlardýr. 

Ancak yatýrýmlarýnda bir takým sýkýntý-

larla (hýrsýzlýk, deðer kaybetme, yanlýþ 

yatýrým, ilgilenememe vb) karþýlaþmýþ-

 03.  Sabahattin Zaim, Ýslam - Ýnsan Ekonomi, 
Ýstanbul: Yeni Asya Yayýnlarý, 1992, s.124.

 04.  Sabahattin Zaim, Ýslam ve Ýktisadi Nizam, 

Teknik Elemanlar Birliði Karabük Þubesi, 

Karabük 1979, s.79.

 05.  Bakara, 2/279.
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lardýr. Tüm bu durumlar insanlarýn ma-

nevi deðerlerine de uygun alternatifler 

aramalarýna neden olmuþtur. 

Yine Ýslam dininin karþýlýksýz borç 

vermeyi, infakta bulunmayý, baþkalarý-

na faydalý olmayý tavsiye eden uygula-

malarý da insanlarýn manevi motivasyo-

nun önemli basamaklarýnýn arasýnda yer 

almýþtýr. 

Toplumsal nedenler
Gerek çok ortaklý þirketlerin gerekse 

diðer dinî sermayenin oluþmasýndaki en 

önemli nedenlerden birisi de toplumsal 

olanýdýr. Özellikle Osmanlýnýn son dö-

neminde oluþmaya baþlayan ve cum-

huriyetli yýllarda iyice belirginleþen, 

sermayenin renklendirilmesi ve belli 

ellerde toplanmasý ile devletin kendi 

eliyle oluþturduðu burjuvazi, zaman 

içerisinde çoðu zaman bir reaksiyon 

olarak alternatiflerin aranmasýna neden 

olmuþtur. Bunlarýn içerisinde bir takým 

küçüklü büyüklü sermaye kuruluþlarý 

yer alýrken, diðer taraftan da bunlarla 

birlikte MÜSÝAD, TUSKON, ASKON 

gibi sivil toplum kuruluþlarý geliþmiþtir. 

Süreç içerisinde oluþan ve kast si-

temindeki gibi net olarak belirginleþ-

memekle birlikte, varlýðý kabul edilen 

toplumsal tabakalaþma veya sýnýflaþma 

sisteminden duyulan rahatsýzlýk, bu sý-

nýfsal yapýlanmanýn en önemli faktörü 

olarak görülen ekonomik yapýlanmalara 

dolayýsýyla alternatif sermaye grubu-

nun teþekkül etmesine neden olmuþtur. 

Çok ortaklý þirketlerin ilk kez Batý 

Avrupa’da iþçi ortaklýklarý kurma þek-

linde ortaya çýktýðý savunulmaktadýr.01 

 01.  Ali Osman Taþlýca, “Çok Ortaklý Þirketler”, 
Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 2(1984), s.38.

19. Yüzyýlda Batý Avrupa’da iþçiler daha 

iyi yaþam koþullarý elde etmek için en 

iyi aracýn üretim araçlarý içinde örgüt-

lenmek olduðunu savunmuþlar ve bunu 

kooperatifçilik þeklinde hayata yansýt-

mýþlardýr. Bu þekildeki ortaklýklarýn bir 

amacý da liberalizmin iþleyiþindeki ada-

letsizliklere karþý iþçilerin çýkarlarýný ko-

ruma düþüncesidir. Batýda ikinci dünya 

savaþýndan sonra çok ortaklý þirketler 

olgusu, kurulu þirketlerin halka açýlma-

sý ve devletin elindeki þirketlerin halka 

devredilmesi þeklinde olmuþtur.02 Ülke-

mizde de devlet kuruluþlarýnýn birlikler 

þeklinde örgütlenmiþ olan halka devre-

dilmesi þeklinde çok ortaklý yapýlanma-

lara rastlamak mümkündür. Nitekim 

Karabük Demir Çelik Fabrikasý’nýn ka-

patýlma kararýndan sonra halktan ge-

len talepler doðrultusunda kapatýlma 

kararýndan vazgeçilmiþ ve yerel birliðe 

devredilmiþtir. Ayný þekilde Amasya, 

Konya ve Kayseri Þeker Fabrikalarý da 

üretici birliklere devredilen kamu ikti-

sadi teþekkülleri arasýnda yer almak-

tadýrlar. Ülkemizde bu þekilde yapýlan 

devirlerde devir bedellerinin genellikle 

sembolik olduðu da görülmektedir.

Almanya’da ise, ikinci dünya sava-

þýndan itibaren devlet yatýrýmlarýnýn 

halka devredilmesi suretiyle serma-

yenin tabana yayýlmasý ilkesi benim-

senmiþ ve halk ortaklýðý, halk hisse 

senedi gibi kavramlara yasalarda yer ve-

rilmiþtir. Bunun ilk örneklerinden birisi 

Wolkswagen’in yasa ile halka devredil-

mesidir. Bunu peyder pey diðer þirket-

lerin devredilmesi izlemiþtir.03 

 02.  Ali Osman Taþlýca, “Çok Ortaklý Þirketler”, 
Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 2, 2(1984), s.38-39.

 03.  Ali Osman Taþlýca, “Çok Ortaklý Þirketler”, 
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Diðer Avrupa ülkelerinde de bu tür 

uygulamalara rastlamak mümkündür. 

Örneðin Ýsviçre’de halka açýk olan fir-

malarýn kurulmasý ve geliþmesi teþvik 

edilmiþtir. Yunanistan’da ise bir kiþinin 

en fazla %2 paya sahip olabileceði þart 

koþulmuþ, böylece sermayenin tabana 

yayýlmasý hedeflenmiþtir.01

Türkiye’de çok ortaklý þirketler
Çok ortaklý þirketlerin kuruluþ ve ge-
liþmesi
Ülkemizde çok ortaklý þirketlerin 

doðuþu ve geliþimi yurt dýþýnda bulu-

nan iþçilerimizin kurduklarý iþçi þir-

ketleri ile baþlamýþ halk þirketleri ve 

halka açýk anonim þirketler þeklinde 

geliþme göstermiþtir.02 Ýkinci dünya 

savaþýnýn neden olduðu ekonomik sý-

kýntýlar, savaþtan zarar görmüþ ülke-

lerin yoðun bir kalkýnma seferberliðine 

girmelerini gerektirmiþtir. Özellikle 

Avrupa ülkelerinde görülen ekonomik 

kalkýnma hamlesinin, beklenenin üze-

rinde gerçekleþmesi nedeniyle iþgücü 

ihtiyacý artmýþ, bunu karþýlayamayan 

vatandaþlarýn yerine, geliþmemiþ ve iþ-

gücü fazlasý olan ülkelerden, özellikle 

Akdeniz ülkelerinden iþgücü transferi 

gerçekleþmiþtir. Bu arada sanayileþmiþ 

ülkelere iþçi akýmýnýn beklenenden yük-

sek olmasý ülkeler arasýnda resmi ikili iþ 

gücü anlaþmalarýný gerekli kýlmýþtýr. Bu 

anlaþmalarýn ilki Federal Almanya ile 

Ýtalya arasýnda 1957 yýlýnda yapýlmýþ-

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 2, 2(1984),  s.39.

 01.  Ali Osman Taþlýca, “Çok Ortaklý Þirketler”, 
Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 2(1984),  s.40.

 02.  Ali Osman Taþlýca, “Çok Ortaklý Þirketler”, 
Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 2, 2(1984), s.40.

týr. Türk iþçilerinin çalýþmak için yurt 

dýþýna gitmeleri ise 1961 yýlýnda Tür-

kiye ile Federal Almanya arasýnda im-

zalanan iþgücü anlaþmasý ile baþlamýþ, 

bunu diðer ülkelerle yapýlan anlaþmalar 

izlemiþtir.03 Ancak özellikle Avrupa ül-

kelerinde iþgücünün doyum noktasýna 

ulaþmasýný müteakip vatandaþlarýmýzýn 

“turist”04 olarak yurtdýþýna gitme yolu-

nu seçtikleri de olmuþtur. Vatandaþla-

rýmýzýn hepsinin çýkýþ þartlarýnýn kolay 

olduðunu ve yurt dýþýnda hemen iþ bul-

duklarýný ifade etmek eksiklik olacaktýr. 

Vatandaþlarýmýzdan bir kýsmý çok zor 

þartlar altýnda yurt dýþýna çýktýklarýný, 

buralarda hemen iþ bulamadýklarýný, 

genel olarak zor þartlar altýnda çalýþ-

makla birlikte, þikâyet edilme korkusu 

ile daha da aðýr koþullarda çalýþtýklarýný, 

insan onuruna yakýþmayacak yer ve ko-

þullarda yaþadýklarýný, tekrar çýkamama 

korkusu ile memleketlerine uzun yýllar 

dönemediklerini ifade etmiþlerdir. 

Yurt dýþýna çýkan vatandaþlarýmýz 

ülkemiz þartlarýna göre çok daha yük-

sek gelirler elde etmeye baþlamýþlardýr. 

Örneðin 1984 Suudi Arabistan’da çalý-

þan bir vatandaþýmýz 1,500 Suudi Ara-

bistan Riyali maaþ aldýðýný ifade etmiþ-

tir. Ayný tarihte SAR kurunun Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankasý verileri-

ne göre 88,000 TL civarýnda05 olduðu 

 03.  Ali Osman Gürbüz, Ýþçi Ve Halk Þirketleri Örneðinde 
Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmelerin 
Finansal Sorunlarý ve Çözüm Alternatifleri, 
(Yayýmlanmamýþ Doktora Tezi) Marmara Ünv. 

Sosyal Bilimler Ens. Ýstanbul 1987, s.50.

 04.  Bu tabir gurbetçi vatandaþlarýmýz tarafýndan 

kullanýlmakta olup, bununla, oturma ve 

çalýþma izni olmaksýzýn, genellikle kaçak 

yollarla veya turist vizesi alýnmak suretiyle, 

çalýþma düþüncesiyle yurt dýþýna çýkan 

vatandaþlarýmýz kastedilmektedir. 

 05. 
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ve Türkiye’de asgari ücretin de 16,200 

TL olduðu01 dikkate alýnýrsa, Suudi 

Arabistan’da çalýþan bir iþçimizin asgari 

ücretin yaklaþýk 8 katý maaþ aldýðý orta-

ya çýkacaktýr. Bu durum Avrupa ülkele-

rinde çalýþanlar açýsýndan çok daha iyi 

grafikler arz etmektedir. Yine yapýlan 

mülakatlardan tasarruf oranlarýnýn %30 

ile %70 arasýnda deðiþtiði görülmüþtür. 

Bu durum kazanýlan paralarýn deðer-

lendirilmesi sorunu da beraberinde gel-

miþtir. Bir kýsmý, ev, araba, arsa, tarla, 

döviz, altýn gibi geleneksel yatýrýmlara 

yönelirlerken çok az bir kýsmý da birey-

sel ticari giriþimlerde bulunmuþlardýr.

Ýþçilerimizin tasarruflarýný “birlik-

te” deðerlendirme düþünceleri daha çok 

duygusal etkenlerle baþlamýþtýr. Ýþçi 

þirketlerinin kurulmasýnda Türk iþçile-

rinin kurmuþ olduklarý kültür ve daya-

nýþma derneklerinin ve bunlarýn katý-

lýmýyla Köln’de kurulan federasyonun 

rolü büyüktür. Nitekim TÜRKSAN 

adlý ilk iþçi giriþimi 1964 yýlýnda Köln’de 

gerçekleþmiþtir. Bu giriþimlerin 1972 ile 

1976 yýllarýnda sayýlarýnýn 350 ye ulaþtý-

ðý ifade edilmektedir.02 Baþlangýçta kiþi-

sel özveriler ve amatörce yürütülen iþçi 

þirketleri kurma giriþimlerinde; ülkesin-

deki diðer insanlar için bir þeyler yapa-

bilmeyi kendine görev sayma, az da olsa 

bir ek gelir saðlama isteði ya da yurda 

dönüþte bir gelirinin olmasý düþüncesi, 

ülkemizde çalýþma ya da yakýnlarýndan 

birisinin iþ olanaðýna kavuþmasý düþün-

 01.Yýllar Ýtibariyle Asgari Ücretler, Eriþim 

Tarihi: 22/07/2012, www.alomaliye.com/

yillar_iti_asgari_ucretler.htm.

 02.  Ali Osman Taþlýca, “Çok Ortaklý Þirketler”, 

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 2(1984), s.42.

cesi, elde edeceði prestij gibi nedenlerin 

ön plana çýktýðý görülmektedir. Bu tür 

þirketlerin ilk zamanlarda kurulmasýnda 

yurt dýþýnda bulunan elçiliklerimizin de 

etkin rol oynadýklarý tespit edilmiþtir.03

Kurulan iþçi þirketlerinin ilk zaman-

lar ait olduklarý memlekete, kendi kö-

yüne, iline yatýrým yapýlmasý þeklinde 

baþladýðý görülür. Ancak bu þekilde baþ-

layan giriþimler zamanla geliþerek çok 

farklý boyutlar kazanmýþtýr. Ýlk zaman-

larda kurulan bu þirketlerin kuruluþ 

ve geliþmelerinde dinsel nedenlerin ön 

planda olduklarý gözükmemekte, daha 

çok duygusallýðýn ve ekonomik gerek-

çelerin ön planda olduðu görülmek-

tedir. Bu gerekçelerin oluþmasýndaki 

en önemli etken yurt dýþýnda bulunan 

vatandaþlarýmýzýn memleketlerine duy-

muþ olduklarý hasret ve buna mukabil 

bulunduklarý ülkelerin bizim ülkemize 

göre o günün þartlarýnda çok daha geliþ-

miþ olmasýdýr. Bu durum insanlarýmýzýn 

milli duygularýnýn kabarmasýna ve kal-

kýnmada katkýsýnýn olmasý düþüncesi-

nin geliþmesine neden olmuþtur. 

TÜRKSAN kýsa süre içerisinde 

aradýðý toplumsal desteði bulunca, bu 

durum karþýsýnda Türkiye’deki resmi 

çevreler, o günlerde daha çok iþçi þirke-

ti olarak ifade edilen, çok ortaklý þirket 

fikrine karþý ilgi duymaya baþlamýþ-

lardýr. Çeþitli basýn yayýn organlarýn-

da konuya geniþ yer verilmiþ,  bu yeni 

oluþuma sempatiyle yaklaþýlarak, bu 

tür oluþumlarla yakýndan ilgilenilmeye 

 03.  Ali Osman Gürbüz, Ýþçi Ve Halk Þirketleri 
Örneðinde Küçük ve Orta Büyüklükteki 
Ýþletmelerin Finansal Sorunlarý ve Çözüm 
Alternatifleri, (Yayýmlanmamýþ Doktora 

Tezi) Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Ens. 

Ýstanbul 1987,  s.51-52.
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baþlanmýþtýr.

TÜRKSAN firmasýnýn çok ortaklý 

þirketler açýsýndan önemi, diðer þirket-

lerin kurulmasýna örnek ve önayak ol-

masýndan kaynaklanmaktadýr. Yukarý-

da da belirttiðimiz gibi, TÜRKSAN’ýn 

kuruluþundan çok kýsa bir süre sonra 

tüm Almanya’da çeþitli iþçi þirketleri 

kurulmuþtur. Ancak daha sonra kuru-

lan þirketler ile TÜRKSAN arasýnda 

üstünde durulmasý gereken farklýlýklar 

bulunmaktadýr. TÜRKSAN’ýn kuru-

cularý Türkiye’nin çeþitli yerlerinden 

Avrupa’ya giden kimselerdir. Ayný þekil-

de göçmen iþçilerin dýþ ülkedeki çalýþma 

yerleri farklý bölgelerdir. TÜRKSAN’ýn 

ilk tesis kuruluþ yeri olarak alt yapý hiz-

metleri ve tüketici pazarý bakýmýndan 

karþýlaþýlabilecek güçlüklerin en aza in-

dirilmesi amacýyla Ýstanbul benimsen-

miþtir. Daha sonra kurulan iþletmelerin 

önemli bir kýsmý ise daha çok hemþeriler 

grubu þeklinde birbirlerine memleket 

olarak yakýn yerlerde bulunanlar tara-

fýndan kurulmuþtur. Yapýlan yatýrým-

larda da herhangi bir fizibilite çalýþmasý 

yapýlmadan “memleket” ler seçilmiþtir. 

Ancak þunu da hemen belirtmek gerekir 

ki; çok ortaklý þirketlerin 1980’li yýllar-

dan itibaren oluþan yapýlanmalarý bu ilk 

yapýlanmalardan farklýlýk arz etmekte-

dir. Yapýlan yatýrýmlarda herhangi bir 

alt yapý araþtýrmasý yapýlmaksýzýn aðýr-

lýklý olarak þirketlerin kuruluþ yerleri 

tercih edilmiþken, buralara yatýrým ya-

panlarýn böyle bir ayrým gözetmedikleri 

görülmektedir. Ýlk dönem planlanan ya-

týrým projelerinin yatýrýmcý iþçilere ca-

zip gelmesinin bir nedeni de ortaklarýn 

bölgelerinde onlar için yeni bir istihdam 

olanaðý oluþturmayý hedeflemiþ olmasý-

dýr. Þirkete para yatýran iþçilere yurda 

döndüklerinde, þirketin fabrikalarýnda 

iþe almada öncelik tanýnacaðý vaat edil-

miþtir. Türk iþçilerinden birçoðu da bu 

þirketlerden hisse almaya,  hisse senet-

lerinin nominal deðerini ödemeyi taah-

hüt etmeye, þirketler henüz proje bile 

kararlaþtýrmadan ve proje tercihlerine 

ait fizibilite hesabý dahi yapmadan gi-

riþmiþlerdir.01 

Almanya’daki Türk iþçiler bir yan-

dan kendi ekonomik durumlarýný dü-

zeltmeye çalýþýrken, bir yandan da Tür-

kiye ekonomisine katkýda bulunmayý 

amaçlýyorlardý. Çalýþtýklarý batý ülke-

lerinin insanlarýnýn yaþam koþullarýný 

hayranlýk ve o ölçüde de üzüntü ile iz-

leyen vatandaþlarýmýz, benzer yaþam 

koþullarýný kendi ülke ve yöresinde ger-

çekleþtirmeye yönelik olarak etrafýna 

toplayabildiði hemþerileriyle sorunlarý 

ve sonuçlarý ayrýntýlý olarak inceleme-

den kendi yöresinde fabrika bacalarýnýn 

tüttüðü þirketleri kurmaya yönelmiþtir. 

Daha iyi yaþam koþullarýna kavuþmayý 

isteyen vatandaþlarýmýz hem bu olanaðý 

bulamayan hemþerilerine, hem de yurda 

kesin dönüþ yaptýklarýnda kendilerine 

gelir veya çalýþma güvencesi verebilecek 

þirketlerin kurulmasýný istemiþlerdir. 

Bu yüzden herkes öncelikle kendi yöre-

sine yatýrým yapmayý istemiþtir.02 Gel-

dikleri bölgenin ekonomik geliþmesine 

ve sanayileþmesine katkýda bulunma 

isteði çok ortaklý þirketlerin oluþumun-

da önemli bir rol oynamýþtýr. Çok sayý-

 01.  R Penninx, H.Renselaar, Gurbet Mihnet 
Üç Kuruþluk Servet, Ankara: Ajans Türk 

Matbaacýlýk, 1979,  s.22.

 02.  S.Ceylan, Ýþçi Þirketlerinde Finansman 
Sorunlarý, DESÝYAB Yayýnlarý, Ankara1984, 

s.21-22.
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da göçmen iþçinin bu anonim þirketlere 

ortak olma sebeplerinin baþýnda, ileriki 

bir tarihte Türkiye’ye geri dönüþte bir 

iþe sahip olmayý istemeleri gelmektey-

di. Ayrýca hisse sahipleri hisse baþýna 

düþen kâr ile ek bir gelire sahip olmayý 

amaçlamýþlardýr.01 Ayný zamanda elde 

edilecek güç ve statü de önemli bir un-

sur olarak yer almaktaydý. Bu tespitler 

ilk dönem iþçi þirketleri için geçerli ol-

makla birlikte, asýl inceleme konumuz 

olan Yimpaþ gibi kuruluþlar için yeterli 

deðildir. Çünkü Yimpaþ ve diðer kuru-

luþlarýn oluþmaya ve ciddi manada or-

taklýklar toplamaya baþladýklarý dönem, 

iþçilerimizin ve çok ortaklý þirketlerin 

farklýlaþmaya baþladýklarý dönemdir. Bu 

dönemdeki siyasi ve iktisadi geliþmeler-

den müstakil bir þekilde çok ortaklý þir-

ketlerin tanýmlanmasý eksik olacaktýr.

Ýþçi þirketlerinin kurulmasý ile bir-

likte, bu þirketleri denetleyecek ve 

düzenleyecek DESÝYAP, SPK gibi 

bir takým kurum da teþekkül etmeye 

baþlamýþtýr. Sermayenin tabana yayýl-

masý ve özel teþebbüsün geliþtirilme-

si, küçük tasarruflarýn ekonomiye ka-

zandýrýlmasý, yatýrýmcýnýn korunmasý 

ve çok ortaklý yapýlanmalara rehberlik 

edilmesi gibi amaçlarla kurulan SPK, 

özellikle 28 þubat süreci ile birlikte 

çok ortaklý þirketler tarafýndan kendi-

lerine karþý defans uyguladýðý gerek-

çesi ile en çok eleþtirilen kurumlardan 

birisi olmuþtur.

Çok Ortaklý Þirketlerin Kuruluþ ve 
Geliþmesinde Dinin Rolü
Ýnsanlýðýn ne kadar iptidai dönem-

lerine gidilirse gidilsin daima bir “din” 

 01.  S. Koray, F. Þen, Türkiye’ den Avrupa’ ya Göç 
Hareketleri. Köln: Önel Yayýnevi, ,1993, s.81.

ile karþýlaþýldýðý, toplumsal hayatýn zo-

runluluðu gibi, dinî bir takým inançla-

rýn da kabul edildiði ve bazý olaðanüstü 

varlýklarýn mevcudiyetine inanýldýðý ka-

bul edilmekle birlikte,02 bu dinin tanýmý 

ve mahiyeti üzerinde bir mutabakatýn 

saðlanamadýðý da görülmektedir. Esas 

itibariyle din sosyolojisini,  dinin mahi-

yetinden ziyade onun toplum içerisin-

deki yeri ve diðer toplumsal kurumlar 

ile olan iliþkileri ilgilendirmektedir.03 

Tüm dinleri kapsayacak din taný-

mýnýn ilk defa Rudolf Otto tarafýndan 

yapýldýðý kabul edilmektedir. Sonrala-

rý birçok sosyolog tarafýndan da kabul 

edilen bu tarif dini, “kutsalýn tecrübesi” 

olarak tanýmlamaktadýr.04 Wach’ýn da 

ayný tanýmý benimsediði ve bunu yapý-

lan en zengin, en kýsa ve en basit taným 

olarak kabul ettiði görülmektedir.05 

Durkheim ise, dini, toplumun kendisi 

ile açýklamaya çalýþmýþ; dinin kaynaðý-

nýn toplumun kendisi olduðunu, top-

lumun heyecanýnýn ve ruhunun dinde 

ortaya çýktýðýný savunmuþtur.06 

Mircea Eliade ise, dinin sosyal bir 

olay olduðunu kabul etmekle birlikte, 

dini yalnýzca toplum veya bireyle izaha 

kalkýþmanýn yanlýþlýðýna iþaret etmek-

 02. Hans Freyer, Din Sosyolojisi, (Çev. Turgut 

Kalpsüz), Ankara: Ank. Ünv. Basýmevi, 

1964, s.31.

 03. Kemalettin Taþ, Sosyolojik Din Tanýmlarý, 
(Din Sosyolojisi El Kitabý, Ed. Niyazi 

Akyüz, Ýhsan Çapcýoðlu), Ankara: Grafiker 

Yay., 2012, s.37.

 04. Hans Freyer, Din Sosyolojisi, (Çev. Turgut 

Kalpsüz), Ankara: Ank. Ünv. Basýmevi, 

1964, s.32

 05. Joachim Wach, Din Sosyolojisi, (Çev. Ünver 

Günay), : 

 06. Emile Durkheim, Dini Hayatýn Ýptidai 
Þekilleri, (Çev. Hüseyin Cahit), Ýstanbul 

1923, I, 84.
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te ve bu tür bir yaklaþým dinin kendine 

özgü derin anlamýný görmemek, dinin 

aþkýnlýðý ile kutsal boyutunu gözden ka-

çýrmak, dini toplumun gölgesi yapmak 

ve dini davranýþ ve tavýrlarý kendi öz 

dinî muhtevalarýndan uzaklaþtýrmakla 

eþdeðer olacaðýný ifade ederek dini ola-

yý bu kadar basite indiren Durkheim’in 

yaklaþýmýna karþý çýktýðý görülmekte-

dir.01 Marx ise, insanlarýn yaþamýnýn her 

safhasýnda dinin bulunduðunu kabul 

etmektedir. 

Hatta Marx, dinsel acýnýn gerçek acý-

nýn bir anlatýmý olduðunu ifade etmek-

tedir. Ona göre din, ezilen kiþilerin sý-

ðýndýðý bir limandýr, dünyanýn duygusu 

ve ruhsuz koþullarýn ruhudur. Marx’ýn 

ünlü deyimi ile “din insanlarýn afyonu-

dur.” Toplumda var olan eþitsizliklere 

karþý insanlar dine sýðýnmaktadýrlar.02 

Marks, dinin bu dünyanýn genel bir ku-

ramý olduðu, dünyanýn evrensel düzey-

de ahlakî açýdan onaylanmasý, törensel 

tamamlayýcýsý, tesellisi ve haklýlaþtýrýl-

masý olduðu görüþünü taþýmaktadýr.03

Dinin kendisinin tanýmýnda olan 

çeþitliliðin dindarlýðýn tanýmýnda da 

olduðunu ve sosyal bilimcilerin çeþitli 

dindarlýk tanýmlarý yaptýklarýný gör-

mekteyiz. Nitekim Max Weber,  Farklý 

toplumsal tabakalara göre farklý din-

darlýk tiplerinin olduðunu belirterek,  

bu ayrýmý “statü tabakalaþmasý”  ola-

rak kavramlaþtýrmýþ ve bu doðrultuda 

 01. Mircea Eliade, Dinin Anlamý ve Sosyal 
Fonksiyonu, (Çev. Mehmet Aydýn), Ankara:

 02. Karl Marx, Toplumbilimsel Yazýlar: Seçme 
Metinler, (Çev. Özer Ozankaya), : 

Cem Yay., 2005, s. 39

 03. Ejder Okumuþ, Toplumsal Deðiþim ve Din, 

(Din Sosyolojisi, Ed. Talip Küçükcan), 

Eskiþehir: Anadolu Ünv Yay., 2013, s. 90 

deðiþik meslek gruplarýnýn ve sosyal 

sýnýflarýn dindarlýðý ile ilgili birçok ti-

polojiler tanýmlamýþtýr. Onun dindarlýk 

tanýmlamalarýnda entelektüellerin ve 

aydýnlarýn,  köy,  þehir,  çiftçi,  þövalye 

ruhlu savaþçýlarýn,  burjuva, tüccar ve 

zanaatkârlarýn, ayinci, büyüsel dindar-

lýk-dindarlýðý gibi kategoriler mevcut-

tur.04 

Yine Mensching,  sosyal sýnýflarý 

esas alarak geliþtirdiði tipolojide gö-

çebe ve asillerin,  köylü ve burjuvazi 

dindarlýðýndan bahsetmektedir.05 M. 

Taplamacýoðlu ise, dini hayatýn yoðun-

luðunu baz alarak bir dindarlýk tipo-

lojisi oluþturmuþtur.  Bunlar,  namaz 

kýlmayan,  oruç tutmayan ve cenaze tö-

renleri dýþýnda baþka bir törene katýlma-

yan gayri amil dindarlar;  içinde bulun-

duðu topluma göre dinî davranýþlarýný 

belirleyen idare-i maslahatçý dindarlar; 

namazlarýný kýlan, oruçlarýný tutan ve 

bunlarýn dýþýnda kendi iþleriyle uðraþan 

dini bütün veya amil dindarlar;  sünnet 

ve bunlarýn yanýnda nafile ibadetlerini 

de yerine getiren, vakitlerinin çoðunu 

ibadetle geçiren,  yenilikleri tenkit eden 

zarar verici davranýþlarý olmayan sofu 

dindarlar;  normal karþýlanacak çoðu 

þeyi haram olarak kabul eden,  yenilik-

lere karþý olan, þüpheci ve karamsar bir 

tutumla dinin ve imanýn dünyadan bu 

gidiþle silineceðini düþünen softa veya 

yobaz dindarlar þeklindedir.06

 04.  Max Weber, Sosyoloji Yazýlarý
: Hürriyet vakfý Yay., 1993, 

s.277-286.

 05. Gustav Mensching, Dinî Sosyoloji, (Çev. 

Mehmet Aydýn), Konya: Tekin Kitabevi, 

1994, s.253-259.

 06.  Kemalettin Taþ, Dindarlýðýn Kriterleri Üzerine 
Tipolojik Bir Araþtýrma, (Dindarlýðýn Sosyo-

psikolojisi, Ed. Ünver Günay, Celalettin Çelik), 
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Günay ise dindarlýðý, “kutsal olanýn 

yahut onun özel bir formu olmak itiba-

riyle belli bir dinin muayyen bir zaman 

ve þartlarda belli bir kiþi veya grup ya da 

toplum tarafýndan yaþanmasý” þeklinde 

ifade ederken,01 þiddetin azlýk veya çok-

luðu açýsýndan beþ tip dindarlýk tipoloji-

si öne sürer. Bunlar; dini emir ve yasak-

lara sýký sýkýya baðlý olup, dini gereklere 

dünyevi hayatlarýný kapsayacak þekilde 

baðlanmýþ bulunanlar için “ateþli din-

darlar”, dînî inanç ve geleneklere saygý-

lý ve içten baðlý olup, buna karþýlýk dini 

pratiklere baðlýlýklarýnda düzensizlik 

hakim olanlar için, “alaca dindarlar”, 

dinî inançlara az çok saygýlý olmakla 

birlikte, dînî pratiklere yalnýzca kolek-

tif dindarlýðýn doruk noktasýna ulaþtýðý 

anlarda ilgi gösterenler için “mevsimine 

göre dindarlar”, dînî inançlara karþý az 

çok saygýlý olmakla birlikte, dînî pratik-

ler yaþantýlarýnda çok az yer tutan, çok 

ender durumlarda bazý dînî pratikleri 

yerine getirmelerinin dýþýnda dinle faz-

la bir ilgileri olmayanlar için “oportü-

nist dindarlar”, ve temel dînî inançlara 

saygýlý olmakla birlikte pratikte dinin 

yaþantýlarýnda hemen hemen hiçbir yer 

tutmadýðý kimseler için “ilgisiz dindar-

lar” tipolojisini kullanmaktadýr. Biçi-

mine göre dînî yaþayýþ tipolojisinde ise 

Günay, dindarlýðý dört ayrý tipoloji için-

de deðerlendirir. Bunlar; “geleneksel 

halk dindarlýðý”, “seçkinlerin dindarlý-

ðý”, “laik dindarlýk” ve “tranzisyonel 

dindarlýk”týr.02

Adana: Karahan Yay., 2006, ss.175-206, s.181.

 01.  Ünver Günay, Din Sosyolojisi, : Ýnsan 

Yay., 1998, s.22.

 02.  Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köylerinde 
Dini Hayat, (Yayýnlanmamýþ Doçentlik 

Tezi), Erzurum 1978, s.234-238.

Din ve dindarlýðýn tanýmlanmasýnda 

var olan bu çeþitliliðin toplumsal olay 

ve olgulara da ayný çeþitlilikle yansýdý-

ðýný görmekteyiz. Dinin ve dindarlýðýn 

çok ortaklý þirketlerle olan münasebe-

tinin çok yönlü bir seyir arz ettiði gö-

rülmektedir. Bu çok yönlülük içerisinde 

dinin teorisinin yanýnda dini pratiklerin 

de karþýlýklý etkileþim içerisinde olduðu 

görülmektedir. 

Bu din ve dindarlýðýn tanýmýndaki 

çeþitliliðin etkisi kendisini sosyal ku-

rumlarla olan iliþkilerinde de göster-

mektedir. Soysal hayatýn önemli ku-

rumlarý arasýnda yer alan dinin diðer 

sosyal kurumlar ile olan iliþkisinde çok 

yönlülüðün pluralist bir özellik arz et-

tiði görülmektedir. Din ile çok ortaklý 

þirketlerin iliþkilerinde de bu özelliðin 

etkileri görülmektedir.

Dinî manevi duygularýn etkisi
Çok ortaklý þirketlerin ortaya çýkmasý 

ve geliþmesinin nedenlerinden birisi dînî 

manevi duygulardýr. Hatta çok ortaklý 

þirketlerin kuruluþ ve geliþmesindeki 

en önemli nedenlerden birisi olarak dinî 

ve manevi duygular kabul edilebilir. 

Mana etrafýndaki bütünleþme tipinde, 

bütünleþmenin maddi olduðu kadar 

manevi bakýmdan da bütünleþme 

durumu olarak göze çarptýðý ifade 

edilmektedir.03 Manevi bütünleþme; 

inanç, saygý-sevgi ve zevkler gibi manevi 

deðerlerde ortaklýðýn saðlanmasý olarak 

tanýmlanabilir. 

Mana etrafýnda bütünleþme 

durumunun göze çarptýðý toplumlarda 

çeþitli unsurlar sadece bir fonksiyonun 

gerekliliði olarak deðil, ihtiva 

 03.  Amiran Kurtkan Bilgiseven,  Genel Sosyoloji, 
: Filiz Kitabevi, 1995, s. 293.
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ettikleri içerik olarak da birbirlerini 

tamamlamaktadýrlar. 

Durkheim’e göre, geçici de olsa buh-

ran ve savaþ dönemlerinde toplum daha 

çok bütün haline gelmektedir. Ýþbölü-

mü teorisinden hareket eden Durkheim 

iþbölümünün artýþý ile bütünleþmenin 

gerçekleþebileceðini belirtmektedir. Bu 

konuya eðilen Sorokin’e göre ise, iþbö-

lümünün artýþý önemli bir olaydýr, ancak 

ekonomik kalkýnma ve modernleþmeye 

raðmen, toplumda çeþitli bunalýmlarýn 

ve krizlerin ortaya çýkýþýný azaltmamak-

tadýr. Bu bakýmdan Sorokin fonksiyo-

nel bütünleþmenin yetersizliðini gider-

mek ve sosyal deðiþmenin sürekliliði 

içindeki geliþmeleri de göz önünde tu-

tarak “mantýki-manalý” bir bütünleþme 

görüþünü ileri sürmektedir.01 

Sosyal bütünleþmenin belki de en 

önemlisi olan mana etrafýnda bütünleþ-

me bizim araþtýrma konumuz olan çok 

ortaklý þirketlerin ortaya çýkýþ ve geliþ-

me süreçlerini ifade etmesi bakýmýndan 

da önemi, toplumu oluþturan sosyal 

gruplarýn birtakým birlikteliklerin mah-

sulü olarak ortaya çýkabiliyor olmala-

rýndan kaynaklanmaktadýr. Ancak özel-

likle din sosyolojisi alanýnda yapýlan 

çalýþmalarda manevi bütünleþmenin 

diðerlerinden çok daha fazla önem arz 

ettiði bir gerçektir. Ayný zamanda bir 

sosyal grup olan çok ortaklý þirketlerin 

ortaya çýkýþlarýnýn ve geliþme süreçle-

rinin ifade edilmesi bakýmýndan mana 

etrafýnda bütünleþme önemli bir unsur 

olarak dikkat çekmektedir.

Dindarlarýn birbirlerine karþý, dinî 

kimliklerinden kaynaklanan, güven 

 01.  Mustafa E. Erkal, Sosyoloji, : Filiz 

Kitabevi, 1983, s.222-223.

duygularýnýn da çok ortaklý þirketlere 

olan ilginin artmasýnda önemli bir un-

sur olmuþtur. Bu duygunun etkisi ile 

herhangi bir resmî muameleye gerek 

kalmadan yüklü miktarda ortaklýklarýný 

teslim ettikleri gerek ortaklarýn, gerek-

se þirket çalýþanlarýnýn ifadelerinden an-

laþýlmaktadýr.

Önemli hususlardan birisi de top-

lum olarak resmî makamlar karþýsýnda 

ötekileþtirildiðini düþündüðümüz kiþi 

veya gruplarýn yanýnda yer alma reak-

siyonumuzun etkisidir. Nitekim bele-

diyenin müdahale ettiði iþportacý veya 

gecekonduyu yýkmaya gelen ekipler 

karþýsýnda birçok olumsuz duruma rað-

men belediye ekiplerinin deðil, iþporta-

cýnýn veya evi yýkýlan gecekondu sahi-

binin yanýnda yer alýrýz. Bu toplumsal 

olarak rasyonel deðil, duygusal hareket 

etmemizin sonucudur. Ayný þekilde res-

mi makamlar tarafýnda ötekileþtirildiði-

ni ve her fýrsatta horlandýðýný, maðdur 

edildiðini düþündüðümüz oluþumlarýn 

yanýnda yer alýrýz. Nitekim ayný akýbet-

ten þikâyetçi olan çok ortaklý þirketler 

de toplumsal reaksiyonun bir sonucu 

olarak beklediklerinin üzerinde ilgi ile 

karþýlaþmýþlardýr.

Din Kaynaklý Yasaklar ve Teþvikler
Ýslam dinindeki faiz yasaðýnýn, çok 

ortaklý þirketlerin ortaya çýkmasýný ha-

zýrlayan dinî nedenlerin baþýnda geldiði-

ni söylemek mümkündür. Ýslam dinin-

deki faiz yasaðý dolayýsýyla ülkemizde 

yaþayan insanlarýn bir kýsmý tasarrufla-

rýný faizle çalýþan sistemlerde deðerlen-

dirmemiþler, alternatif sistem arayýþlarý 

içerisine girmiþlerdir. Yatýrýmcýlar da 

insanlarýn dinî inançlarý ile uyumlu bir 

sistem geliþtirmeye çalýþmýþlardýr. Ni-
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tekim ortaklarýn önemli bir kýsmý yatý-

rým yapmasýnýn nedenini “… kazancýnýn 

helal yollardan deðerlenmesi..” olarak 

ifade etmektedirler. Avrupa’da bulu-

nan vatandaþlarýmýz ve bu þirketlere 

ortak olanlara yönelik çalýþmalarda din 

ve dindarlýðýn önemli bir unsur olduðu 

görülmektedir. Çok ortaklý þirketler ile 

ilgili olarak yapýlan bir araþtýrmada da 

katýlýmcýlarýn % 95’inin kendisini inanç-

lý olarak tanýmladýðý görülmüþtür.01

Tarihi süreç içerisinde Türkiye’de 

alternatif sermaye oluþumunun gerçek-

leþememesinin birçok nedeni olmakla 

birlikte yaþanan dinin etkisi inkâr edi-

lemez. Özellikle bilinçli bir politikanýn 

mahsulü olduðunu düþündüðümüz, 

“hacca gidenin teraziye dokunmama-

sý”, “dindar insanlarýn ticaretten uzak 

durmasý”, “helalinde hesap, haramýnda 

azap vardýr”  gibi bir takým düþünce-

lerin, bir dönem alternatif sermayenin 

oluþumuna olumsuz katký saðladýðý ve 

belli kesimleri iktisadi hayatýn dýþýnda 

tutma çabasý olduðu düþünülmektedir. 

Diðer taraftan dinin “veren ele alan el-

den üstündür” gibi toplumsal motivas-

yonu teþvik edici unsurlarý yerine din-

darlarýn “bir lokma bir hýrka” ya talip 

kýlýnmasý da yine dindarlarýn lehine ser-

maye çeþitliliðinin oluþmasýný engelle-

yici önemli etkenler arasýnda yer almak-

tadýr. Çok ortaklý þirketlerin oluþmasý 

ve geliþmesinde tasavvufi mistisizmin 

oluþturmuþ olduðu bu etkinin meydana 

getirdiði sosyolojik durum önemli bir 

yer tutmaktadýr.

Çok ortaklý þirketlerin geliþmesin-

 01. Dindarlarýn Para Ýle 
Ýmtihaný, Konya: Çizgi Kitabevi, 2012, s. 

169.

deki önemli dinî argümanlardan birisi 

de “ekonomik cihat” kavramýdýr. Zira 

ortaklar bu þirketlerin büyümesi ile bir-

likte dinin de güç kazanacaðýný dolayý-

sýyla bunun ekonomik anlamda bir cihat 

olduðunu ifade etmiþlerdir. Nitekim 

ortaklardan Savcý, “…biz dünyada geri 

kaldýðýný düþündüðümüz Müslüman 

coðrafyanýn bu ortaklýklar sayesinde 

kalkýnacaðýný düþünüyorduk. Ekono-

mik kalkýnmanýn da zamanýmýzýn en 

iyi cihadý olduðunu düþünüyorduk…” 

demektedir. Yine ortaklar, Avrupa or-

taklýk servisi görevlilerinin de konuþ-

malarýnda sýk sýk cihat kavramýný kul-

landýklarýný ifade etmektedirler. 

Dinin çalýþma, kazanma ve tasarrufa 

verdiði önem ile sadaka, infak gibi kav-

ramlara yapmýþ olduðu vurgu da din-

darlarýn ekonomik hayatta daha rasyo-

nel davranmalarýna neden olmaktadýr. 

Ayrýca dinin ölüm ve ölüm ötesi haya-

ta yapmýþ olduðu vurgu da dindarlarýn 

dünya hayatýna bakýþ açýlarýnda dola-

yýsýyla ekonomik hayatlarýnda etkili ol-

maktadýr.

Dinî semboller ve kiþiler
Çok ortaklý þirketlerin, çalýþmala-

rý esnasýnda Avrupa ülkelerinde cami 

ve cami dernekleri gibi dinî sembolleri 

yoðun bir þekilde kullandýklarý çalýþ-

mamýza katýlanlarýn anlatýmlarýndan 

anlaþýlmaktadýr. Ayrýca çok ortaklý þir-

ketlerin eleþtirilmesinde ön plana çýkan 

en önemli unsurlardan birisi de cami 

ve derneklerin kullanýlmasý olmuþtur. 

Nitekim ortaklardan Avrupa’da bulu-

nanlarýn önemli bir kýsmý yatýrdýðý pa-

rayý cami ve derneklerde yatýrdýklarýný 

ifade etmiþlerdir. Cimþit “… bir gün 

camide iken holdingin temsilcisi oldu-
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ðunu söyleyen bir kimse geldi, birlikte 

namaz kýldýk. Daha sonra cami derne-

ðinin misafirhanesine geçtik. Kalabalýk 

bir topluluktu. Kendisi bize orada soh-

bet etti. Sohbetinde ekonomik cihat ve 

Türkiye’de yapýlacak yatýrýmlarla Müs-

lümanlarýn kalkýnacaðýndan bahsedi-

yordu. Sýk sýk Peygamberimiz ve onun 

arkadaþlarýndan örnekler veriyor, hepi-

mizi coþturuyordu. Bu sohbetin neti-

cesinde ben ne kadar param varsa ya-

týrdým…” demektedir. Burada caminin 

yaný sýra din adamlarý da ön plana çýk-

maktadýr. Nitekim ortaklýk toplamakla 

görevli olan kimselerin din eðitimi almýþ 

ve dinî hassasiyeti yüksek olan kimse-

lerden seçildikleri ve konuþmalarýnda 

din ve dindara duyulan güveni ön plana 

çýkardýklarýný ifade eden ortaklarýn sa-

yýsý bir hayli yüksektir. Bu durum çok 

ortaklý þirketlere dinin ekonomik deðere 

katkýsý olarak yansýmýþtýr. Yimpaþ Hol-

ding Yönetim Kurulu Baþkaný Dursun 

Uyar ise, “… camileri özellikle kullan-

madýklarýný, camilerin Avrupa’da Tür-

kiye’deki gibi sadece ibadet edilen bir 

yer deðil, ayný zamanda bir çok sosyal 

görev ifa eden yerler olduðunu, hafta 

sonlarý ve boþ zamanlarýnda insanlarýn 

buralarda toplandýðýný, bu yüzden ter-

cih ettiklerini” ifade etmektedir.

Ortaklardan Þaban, “… bunlar cami-

lere geldiler, yanýmýzda abdestsiz dahi 

oturmuyorlardý. Birçoðu din görevlisi 

ya da dini konularda bilgili kimselerdi. 

Bize dinin emir ve yasaklarýndan bah-

sediyor. Bu kurumlara sahip çýkmanýn 

imanî bir mesele olduðunu anlatýyorlar-

dý. Biz de bu duygularýn etkisiyle ortak 

olduk, ancak daha sonra þirket sýkýntýya 

girince bizi tanýmadýlar bile…”  demek-

tedir. Burada ortaðýn dinî sembol ve 

kiþilerden etkilendiðini açýk bir þekilde 

ifade ettiði görülmektedir. Ancak bu 

durumlarýn gerçekçiliðinin ölçülmesi 

güç bir durumdur. Nitekim bu söylem 

dinî argümanlarýn ticarî hayatta kazanç 

vesilesi olarak kullanýldýðýný ve bunun 

neticesinde bir takým gelirlerin elde 

edildiðini ifade edebileceði gibi, deðiþik 

beklentilerle þirketlere ortak olanlarýn 

bu beklentilerini karþýlayamamasýnýn 

neticesinde, dini bir aracý kurum olarak 

kullanmalarýnýn yansýmasý olabileceði 

de muhtemeldir.

Sonuç

Sýnýrsýz olan insan ihtiyaçlarýnýn 

kýt kaynaklarla karþýlanmasý olarak ta-

nýmlanan iktisadýn sosyolojiyle olan 

münasebeti iktisadî gereklilikle bera-

ber baþladýðý kabul edilmekle birlikte, 

esas iliþki sanayileþme ile birlikte ivme 

kazanmýþ ve artýk deðerlerin üretilmesi 

sürecinde yoðun bir þekilde ortaya çýk-

mýþtýr. Nitekim sanayi inkýlâbý ile birlik-

te insanlýk sadece günübirlik ihtiyaçla-

rýný karþýlamak için deðil, ayný zamanda 

gelecek için de çalýþmaya, kazanmaya 

ve birikimlerde bulunmaya baþlamýþtýr. 

Bu durum artýk deðerin ortaya çýkma-

sýna neden olmuþ, artýk deðer de bera-

berinde deðerlendirilme ve el konulma 

problemlerini, iktisadýn olduðu kadar 

sosyolojinin de ilgi alanlarýndan birisi 

haline getirmiþtir. 

Sosyolojinin iktisatla olan münase-

beti tartýþýlmaz bir durumdur. Ancak 

bu münasebetin þekli hususunda farklý 

teorilerin ileri sürüldüðünü görmekte-

yiz. Sosyolojinin iktisatla olan müna-

sebetinde, tüm sosyal olaylarýn belirle-

yicisi durumunda kabul edilen, insanlýk 
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tarihini de mülkiyet ve sermayeye sahip 

olup olmama durumuna göre sýnýflan-

dýrýp, sonuçta da bu sýnýflar arasýndaki 

çatýþmadan ibaret gören kapitalist anla-

yýþýn temsilcisi Karl Marks ile kapitalist 

ruhun kökenindeki asketik Protestanlýk 

ile kapitalist ekonominin farklý düzeyle-

rindeki toplumsal tabakalar arasýnda ta-

rihsel bir iliþki olabileceðini, bu iliþkinin 

baþlangýcýnýn genelde gelenekçiliðin, 

özelde de dinî otoritelerin terk edilme-

siyle baþladýðýný savunan Max Weber iki 

önemli isimdir. Din kapitalizm iliþkisin-

de dikkat çeken bir baþka isim de Wer-

ner Sombart’týr. Sombart kapitalizmin 

ruhunun asketik Protestanlýktan deðil, 

Yahudilikten kaynaklandýðýný iddia et-

mekte ve bu iddiasýný çeþitli unsurlarla 

desteklemektedir. Bunun yanýnda Ýbn 

Haldun’un toplumu bedevi ve hadari 

olmak üzere iki sýnýfa ayýrdýðýný ve bu 

sýnýflar arasýnda zorunlu hareketlilikten 

bahsettiðini görmekteyiz. Diðer taraf-

tan ülkemizde Weberyan bakýþ açýsý ile 

bilinen Ülgener, iktisadi gücün rasyonel 

zihniyetin deðil, içtimai politik kýymet-

lerin, bilhassa gösteriþ ve ihtiþam heve-

sinin emrinde olduðunu belirtmektedir. 

Þarkýn ticaret kapitalizminin de, garp-

taki gibi, uzun zaman siyasi ihtiraslarýn, 

tahakküm hevesinin bilerek veya bilme-

yerek hizmetinde bulunduðunu ve dai-

ma o ihtiraslardan kuvvet aldýðýný ifade 

etmektedir. Ayný þekilde Ülgener’in ik-

tisadi ahlak ile iktisadi zihniyetin birbi-

rinden ayrýldýðýný ve Ýslam dünyasýnýn 

asýl probleminin dini öðretilerin özünü 

teþkil eden iktisadî ahlaktan deðil, mün-

tesiplerinin anlayýþýný ifade eden zihni-

yet dünyasýndan kaynaklandýðýný ifade 

ettiðini görmekteyiz.

Türkiye’de kendine has bir özellik 

arz eden çok ortaklý þirketlerin kuruluþu 

sanýldýðý gibi Ýslamî olarak adlandýrýlan 

holdinglerle birlikte baþlamamaktadýr.  

Çok ortaklý þirketlerin veya iþçi þirket-

lerinin kuruluþ ve geliþmesinde toplu-

mun bütün kesimlerinin kendi gücü nis-

petinde ekonomiye kazandýrýlmasý gibi 

fonksiyonel bir bütünleþmeden bahse-

dilmesi mümkündür. Ülkemizde çok or-

taklý þirketlerin doðuþu ve geliþimi yurt 

dýþýnda bulunan iþçilerimizin kurduklarý 

iþçi þirketleri ile baþlamýþ, halk þirketleri 

ve halka açýk anonim þirketler þeklinde 

geliþme göstermiþtir. Ýkinci Dünya Sa-

vaþýndan sonra kalkýnma seferberliðine 

giren Avrupa ülkelerinde görülen eko-

nomik kalkýnma hamlesinin, beklenenin 

üzerinde gerçekleþmesi fazla iþgücü ih-

tiyacý doðurmuþmuþ, bunu karþýlamak 

için de geliþmemiþ ve iþgücü fazlasý olan 

ülkelerden, özellikle Akdeniz ülkelerin-

den, iþgücü transferi gerçekleþmiþtir. 

Bu çerçevede Türk iþçilerinin çalýþmak 

için yurt dýþýna gitmeleri 1961 yýlýnda 

Türkiye ile Federal Almanya arasýnda 

imzalanan iþgücü anlaþmasý ile baþla-

mýþ, bunu diðer ülkelerle yapýlan anlaþ-

malar izlemiþtir. Yurt dýþý iþçi hareket-

leri sadece Avrupa ülkelerine yönelik 

olmayýp Ortadoðu ülkelerine yönelik 

olarak da gerçekleþmiþtir. 

Yurt dýþýna çýkan ilk iþçiler incelendi-

ði zaman bunlarýn yurt dýþýna çýkmadan 

önce ekonomik olarak düþük seviyede 

bulunduklarý, çobanlýk, yevmiyecilik, 

inþaat ve tarým iþçiliði gibi düþük sevi-

yeli iþlerde çalýþtýklarý görülür. Ýlk dö-

nemde bulunduklarý çevrede ekonomik 

durumu iyi olanlar ve kendi kendine 

yetebilenler yurt dýþýna gitmeyi ter-
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cih etmemiþlerdir. Yurt dýþýna çýkan ve 

yegâne amacý tasarruf etmek olan bu 

iþçilerimiz bir süre sonra artýk deðer 

oluþturmuþlar, bu da artýk deðerlerin 

ülke ekonomisine kazandýrýlmasý prob-

lemini doðurmuþtur. Bu çerçevede iþçi 

þirketlerinin kurulmasý gündeme gelmiþ 

ve nitekim zamanýn devlet ricalinin de 

desteði ile ilk iþçi þirketleri kurulmaya 

baþlanmýþtýr. 1980’li yýllardan itiba-

ren ise ülkede siyasetin ve ekonominin 

rengi farklýlaþmaya baþlamýþ, siyasal 

Ýslam geliþme göstermiþ ve kendi eko-

nomik sistemlerini oluþturmaya baþ-

lamýþtýr. Bununla birlikte ülkemizde 

kurulan çok ortaklý þirketlerin kuruluþ 

ve geliþmesinde etkili olan unsurlar si-

yasal Ýslamýn ekonomik faaliyetleri ile 

sýnýrlandýrýlamayacaðý gibi, sadece dini 

nedenlerle de sýnýrlandýrýlamazlar. Çok 

ortaklý þirketlerin kuruluþ ve geliþme-

sinde, baþta toplumsal olmak üzere, 

genel siyasi konjonktür ve ekonomik 

faktörlerin etkileri de önemli bir yer tut-

maktadýr.

Ýslam dinindeki faiz yasaðýnýn, çok 

ortaklý þirketlerin ortaya çýkmasýný ha-

zýrlayan dinî nedenlerin baþýnda geldiði-

ni söylemek mümkündür. Ýslam dinin-

deki faiz yasaðý dolayýsýyla ülkemizde 

yaþayan insanlarýn bir kýsmý tasarrufla-

rýný faizle çalýþan sistemlerde deðerlen-

dirmemiþler, alternatif sistem arayýþý 

içerisine girmiþlerdir. Yatýrýmcýlar da 

insanlarýn dinî inançlarý ile uyumlu bir 

sistem geliþtirmeye çalýþmýþlardýr. Bu 

alternatif sistem arayýþlarý þirketleþme-

nin yanýnda, faizsiz bankacýlýk sistemle-

rine olan ilgiye de vesile olmuþtur. Ni-

tekim faizsiz bankacýlýðýn dýþýnda kalan 

bankacýlýk sektörünün de deðiþik argü-

manlarla ve Ýslami bir takým literatürü 

kullanarak müþterilerine hitap etme 

gayreti içerisinde olduklarý görülmek-

tedir. 

Ülgener’in ifadesi ile dindarlarýn zih-

niyet dünyasýnda oluþan din algýsý da 

çok ortaklý þirketlerin kuruluþ ve geliþ-

mesindeki önemli faktörler arasýnda yer 

almaktadýr.

Çok ortaklý þirketlerin yayýlmasýnda 

tartýþma konusu olan önemli unsurlar-

dan birisi de cami, mescit, cihat gibi dinî 

argüman ve sembollerin þirketlerin bir 

takým iþlemlerinde kullanýlmasý mese-

lesidir. Türkiye’de olduðu gibi sadece 

vakit namazlarýnda kullanýlan bir iba-

dethane olmanýn ötesinde Avrupa’da 

önemli bir sosyal görev ifa eden cami, 

dernek gibi dinî mekânlarýn, çok ortak-

lý þirketlerin bir takým iþlerinin takip 

edilmesinde kullanýldýðý gerek þirket 

yöneticilerinin, gerekse ortaklarýnýn 

anlatýmlarýndan anlaþýlmaktadýr. An-

cak tüm anlatýmlardan bu durumun 

dinî mekânlarýn özellikle kullanýlma-

sýndan deðil, Avrupa ülkelerindeki dinî 

mekânlarýn sosyolojik anlamlarýndan 

kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr. Dinî 

mekânlarý, çok ortaklý þirketlerin tem-

silcileri kendilerini ifade etmek için in-

sanlarýn toplandýðý bir mekân olarak 

görmelerinden kaynaklandýðý anlaþýl-

maktadýr. Nitekim bir takým farklý si-

yasi oluþumlarýn da kendilerini ifade 

etmek için zaman zaman bu mekânlarý 

kullandýklarý yine ortaklarýn ifadelerin-

den anlaþýlmaktadýr.  

Dinî emir ve yasaklarda çok ortak-

lý þirketlere olan ilgiyi artýran bir baþ-

ka husus da dinî bir takým ritüellerdir. 

Nitekim çok ortaklý þirketlerin ortaklýk 
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toplamak için vaaz, sohbet, cihat gibi 

dinî sembolleri kullandýklarý, bunun da 

ortaklar tarafýndan karþýlýk gördüðü an-

laþýlmaktadýr.

Genelde din iktisat iliþkisinin özelde 

de çok ortaklý þirketler probleminin çok 

yönlü olduðu düþünülerek baþta ekono-

mi ve psikoloji olmak üzere diðer bilim 

dallarý ile iþbirliði yapýlarak farklý bo-

yutlarýyla incelenmesi gerekmektedir.

Abstract
(The Role of Religion on the Estab-

lishment and the Development of the 
Multi Partnered Companies Within 
the Frame of the Religion-Economy 
Relationship)

It is a generally accepted theory by the 

sociologists that the social facts are in a 

mutual interaction with each other. It is 

also an inevitable situation to have the 

economy which is one of the important ele-

ments of the social life and the religion is in 

a mutual interaction with each other. Ho-

wever, the direction and the effect of this 

interaction present differences according 

to some factors. In this study, the role of 

the religion on the establishment and the 

development of Yimpaþ Holding which is 

one of the multi partnered companies that 

is a financial corporation had been investi-

gated.

Key Words: Yimpaþ, Finance, Capita-

lism, Company, Religion.
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