30.01.2020
HEFİAD
KİTAP TAHLİLİ -3
İslam ve Ekonomi / Osman Eskicioğlu
Basım Yılı:1999 – Anadolu Yayınları
Tahlil Moderatörü:
Muhammet Sait Bozik
Program İslam ve Ekonomi kavramlarının katılımcıların zihnindeki yapısını tartışarak başlamıştır.
Katılımcılar İslam ve Ekonomi kitabının genel bir özetini diğer katılımcılarla paylaşmıştır. Genel
özet sonrasında yapılan bölüm tahlilleri ile kitabın içerdiği bilgiler ve katılımcıların entelektüel
bilgileri arasında nasıl bir geçiş yaşandığına dair tartışmalar yapılmıştır. Ekonomi kavramının
yalnızca modern toplumların bir alanı değil aynı zamanda modern toplumlarla farklılaşan tarafları
olan İslam dinini hayatlarının temeline alan insanların da alanı olduğu kanaati üzerine başlayan
tartışmalar ekonomi ve islam kavramlarının nasıl bütünleştiği üzerine yapılan eleştiri ve görüşlerle
noktalanmıştır. Her bir katılımcı sırasıyla olmak üzere İslam dininin ekonomi kavramına nasıl
baktığı üzerine okumaları değerlendirilmiştir. Tüm bu değerlendirmeler katılımcıların zihinlerinde
farklı kavram analizlerine sebep olmuş ve katılımcılar bu analizlerini paylaşarak üzerine önemli
fikir alışverişleri yapılmıştır. Modern ekonomi teorisyenlerinin ekonomi algıları ve ahlak algıları
analiz edilmiştir. İslam’ın modern ekonomiye ahlaki olgular katacağı ve modern ekonominin
rasyonel olduğu kanaati vurgulanmış ve rasyonel bir bireyi öngören ekonominin ne kadar adaletli
bir işleyişe sahip olacağına dair entelektüel fikir alışverişleri yapılmıştır. Modern ekonomi terosini
faiz üzerine kurmuşken İslam dini faizi yasaklamıştır. Özellikle İslam medeniyetinde faizin yerine,
faizli borç ilişkilerine ve din adamlarının faizli borç ilişkilerine ve faiz içeren ürünler üzerine verdiği
çeşitli görüşler ele alınmış ve görüşlerin hem iktisadi hem hukuki yönleri tartışılmıştır. Sonraki
süreçte ise kitaba dair eleştiriler dikkate alınarak kitabın daha geliştirilebilmesi adına
katılımcılardan görüşleri ve eleştirileri alınmıştır. Bu eleştirileri olgunlaştırmak adına analizler
yapılmış ve bu analizlerin bu alanda çalışma yapan genç insanlarla paylaşılmasına karar verilmiştir.
Tahlil programı sonucunda kitabın katılımcılara kattıkları üzerine görüşler beyan edilmiş ve bu
kavramların geliştirilmesi adına eleştiri ve tespitler not alınmıştır. Toplantı üç hafta sonra tekrar
edilecek olan tahlil için aşağıda künyesi bulunan kitabın kararlaştırılması ile son bulmuştur.
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