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ÖZ

Günümüz dünyasında cari olan ekonomik anlayış, insanı da toplumu da bozmakta
ve fıtrattan, yaratılıştan, ahlaktan uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle dünyayı ve
kendisini tüketen gözü dönmüş gösterişçi küresel kapitalist ekonominin yegâne ve
tek alternatifi kanaatimizce Katılım Ekonomisidir. İslam iktisadı insanı temel alıp
oluşturduğu yeni zihinle, insanı azgınlaştıran, saptıran, acizleştiren kapitalizme
karşı insanlığın tek umudu durumundadır. Bu iktisadi anlayış, ‘insanlar bir, eşit ve
kardeştir’ ilkesine hayat verecek, kurucu ve inşa edici bir ekonomik zemin
oluşturacaktır. Bu zemin insanlığın ve dünyanın yeniden kurulumu için bir fırsat
ve imkân sağlayacaktır. Bu sebeple, bu çalışma önce insan diyerek bir ekonomik
ilişkiler ve İslam iktisadı felsefesi ortaya koymaya çalışacaktır. Daha sonra da yeni
bir iktisat zihni üzerinden iktisat ve ekonomi ayrımı yapacak ve Katılım
Ekonomisi kavramının insanlığa yaratılış gayesini, varlık amacını idrak ettirecek
tek çare ve tek çözüm olduğunu gündeme getirip önerecektir.
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Human, Ethics, Economics and Economics of Participation
ABSTRACT
The existing economic understanding in today's world disrupts both human and
society, and it is away from the human nature, creation and ethics. Thus, our
opinion is that the participation economics is the unique and the only alternative
to the desperate and the furious global capitalist economy that consumes itself and
the world. Islamic economics is the only hope against capitalism that makes people
hopeless and incapable. This economic approach will create a founder economic
basis that will give life to the principles of “peoples are unique, equal and brother.”
This ground will provide an opportunity and possibility for re-installation of
humanity and the world. Therefore, this study will attempt to reveal humancentered economic relations and Islamic economics and philosophy. Then the
study will differentiate economics and the economy through a new economic mind
and will bring up the concept of participation economics and suggest that it is the
only remedy and solution for appreciating the purpose and existence of the
creation of humanity.
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