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İSLAM HUKUKUNUN HİDROKARBON KAYNAKLARI 
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Özet 

Orta Doğu bölgesi sahip olduğu rezervlerinin büyüklüğü, rezervlerin kalitesi, üretim maliyetleri-

nin düşük olması ve tüketim noktalarına yakınlığı gibi bir takım nedenlerle hidrokarbon endüst-

risinde küresel ölçekte hayati i bir yer işgal etmektedir. Bölgede yaşanan siyasal gelişmelerin 

hidrokarbon kaynakları üzerinde çeşitli yansımaları olmuştur. Siyasal gelişmeler, üretim düzeyi, 

nakliye güzergâhları ve hukuk rejimi yorumlanmaları üzerinde kendisini göstermiştir. Bölgede 

çeşitli nedenlerle yükselen köktenci akımların etkisiyle İslam hukuku ön plana çıkmıştır. Bu 

durum, bölgenin başlıca ürünü olan hidrokarbon kaynakları ile ilgili uygulamaların İslam huku-

ku prensipleri ile uyumlu olması konusunu gündeme taşımıştır. Bölgedeki halklar arasında İs-

lamcı akımların kuvvet kazanmasına paralel olarak bu yaklaşım kendisini daha açık bir şekilde 

göstermeye başlamıştır. İslam hukukunun hidrokarbon kaynaklarına yaklaşımı prensipleri çerçe-

vesinde hayat bulan Buy-Back anlaşmaları türetilmiştir. Ancak, Buy-Back anlaşmalarının içeri-

sinde bile İslami prensipler ile bağdaşmayan bazı unsurlar bulunmaktadır. İslam hukuku öğeleri 

ile uyumlu olmaya çalışan hidrokarbon endüstrisi uygulamalarının bir tekâmül çizgisi üzerinde 

yol aldığına dair gözlemler bulunmaktadır. Bu durumun küresel hidrokarbon endüstrisinin her 

halkası üzerinde etkili yansımaları olacağının ipuçları bulunmaktadır.   
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THE EFFECT OF ISLAMIC LAW ON HYDROCARBON 

SOURCES 
 

Abstract 

Middle East occupies a vital place in the the hydrocarbon industry in the global scale because of 

the amount of the big reserves it holds, the quality of the reserves, the low level of production 

costs and proximity to the consumption points. Political developments in the region have some 

reflections on the hydrocarbon sources. Political developments have shown themselves on the 

production levels, transportation routes and interpretations of the judiciary systems. İslamic Law 

has been fore grounded because of the fundemantalist movements that is rising in the region 

because of various reasons. This situation has brought the issue of the approach that the 

practices concerning the main product of the region, hydrocarbon sources, be in accoradance 

with the İslamic law into agenda. This approach can be felt more evident in parallel to the rise in 

İslamic movements among the public in the region. Buy-Back agreemnts have been produced as 

the life form of the effect of the approach of the Islamic law on the hydrocarbon sources. 

However, there are some issues that are not in conformity with the Islamic law even within the 

Buy-Back agreements. There are observations that the applications of the hydrocarbon practices 
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that are trying to be in confirmity with the Islamic principles are on a progressive line. There are 

clues that this would have effective reflections on every chain of the global hydrocarbon 

industry.   

 

Key Words: Interest (Riba), Minerals, Islamic Law, State 

 

Giriş 

„Yedi Kız KardeĢler‟ çok uzun yıllar küresel hidrokarbon endüstrisini el-

lerinde bulundurmuĢ, arama-tarama faaliyetlerinden nakliye unsurlarının nere-

deyse tümünü elinde bulundurmuĢtur. Rafinaj ve dağıtım konusundaki baskın 

güçleri ile de küresel hidrokarbon kaynaklarının gerek üretim gerekse tüketim 

unsurlarının yegâne belirleyicileri olmuĢlardır. Küresel olarak oynanan oyunun 

„kural koyucuları‟ olarak hareket etmiĢlerdir.  

Günümüzde, Yedi Kız kardeĢler eski etkileri ve güçlerini yitirmiĢlerdir. 

Yerlerini „Yeni Yedi Kız KardeĢlere‟ bırakmıĢlardır. Bu Ģirketler Suudi Arabis-

tan‟ın Suudi Aramco Ģirketi, Rusya‟nın Gazprom Ģirketi, Çin‟in CNPC Ģirketi, 

Ġran‟ın NIOC Ģirketi, Venezüella‟nın PDVSA Ģirketi, Brezilya‟nın Petrobras 

Ģirketi ve Malezya‟nın Petronas Ģirketleridir. Büyük çoğunluğu devlet Ģirketi 

olan bu yeni güçler küresel petrol ve doğal gaz kaynaklarının ve üretiminin 

yaklaĢık olarak üçte birini ellerinde bulundurmaktadırlar. Bu Yeni Yedi Kız 

KardeĢler kural koyucu statüsü almıĢlar, eski kız kardeĢler de kuralları uygula-

yan unsurlara dönüĢmüĢlerdir.
1
     

Küresel petrol endüstrisine yön veren yedi Ģirket içerisinde bulunan iki 

unsurun Ġslam devletleri Ģirketleri oldukları açık olmakla birlikte bir baĢka 

Ġslam devleti olan Irak‟ın milli petrol Ģirketi olan INOC (Iraq National Oil 

Company) da yakın bir gelecekte bu statüde değerlendirileceğinin belirtilerini 

yansıtmaktadır.
2
 Orta Doğu‟da bulunan hidrokarbon kaynakları açısından zen-

gin diğer devletlerin de bu bağlamda öneminin gittikçe arttığı açıktır.  

Kaynak milliyetçiliğinin etkisiyle Orta Doğu‟da bulunan ülkeler ulusla-

rarası petrol Ģirketlerinin kendi toprakları üzerindeki etkinliklerini sınırlandır-

mıĢ, doğal kaynaklarının geliĢtirilmesi ve üretilmesi konusunda kendi milli 

petrol Ģirketlerinin kontrolünün artmasını sağlamıĢlardır.
3
 Yegâne/baĢlıca gelir 

kaynağı hidrokarbon kaynaklarından elde edilen kazanımlar olan bu ülkelerde 

milli petrol Ģirketleri-dolayısıyla devlet- gerek ekonomik, gerekse sosyal haya-

tın temelini oluĢturmuĢlardır. Toplumun ve ülke ekonomisinin sağlık hizmetleri 

                                                           
1
 Carola Hoyos, “The New Seven Sisters: Oil and Gas Giants Dwarf Western Rivals”, 

Financial Times, 11 Mart 2007.  
2
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Mart 2007. 
3
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gereksiniminden eğitim ve iĢ olanaklarına kadar tüm ihtiyaçlarının bu yolla 

karĢılanması yoluna gidilmiĢtir.
4
  

Ekonomik ve sosyal hayatın temelini oluĢturan devlet, kendisini Ġslami 

olarak tanımlama yoluna gitmiĢ, meĢruluk kaynağı olarak kendisine din unsu-

runu seçmiĢtir. Devlet Ġslami olduğu gibi, yargı sistemi de Ġslam hukukundan 

oluĢmuĢtur. Bölgede yükselen köktenci akımların etkisiyle de Ġslam hukukunun 

bütün unsurlarıyla uygulanması talepleri hissedilir bir Ģekilde kendisini göster-

meye baĢlamıĢtır. Ġslam hukukunun hidrokarbon kaynakları üzerindeki etkisi 

de bunun bir parçasıdır. Bahis konusu coğrafyada bulunan devletlerin birer 

Ġslam devleti olduğu ve yargı sistemlerinin de Ġslam hukuku olduğu gerçeğin-

den hareketle inceleme altındaki konunun etkilerini küresel hidrokarbon en-

düstrisinin tümü üzerinde hissettireceği açıktır. Bu bağlamda, bu çalıĢma Ġslam 

hukukunun hidrokarbon kaynakları üzerindeki etkisini incelemekte ve bu hu-

kuk sisteminin önümüzdeki zaman dilimi içerisinde, Ġslami prensiplerin bölge-

deki rejimlerin uygulama pratiklerinde daha fazla yer bulacağı öngörüsü ile 

küresel petrol endüstrisinin halkalarının tümü üzerinde etkisini daha ağırlıklı 

olarak göstereceği savını ileri sürmektedir.  

 Mercek altına aldığı konuyu açıklığa kavuĢturmak için bu araĢtırmanın 

izlediği yol Ģöyledir: ÇalıĢmanın ilk bölümü Ġslam hukukunun öğelerinden 

bahsetmekte ve oluĢumunu açıklamaktadır. ÇalıĢmanın ikinci bölümünün ko-

nusu Ġslam dininde bulunan mezheplerin maden kaynaklarına bakıĢ açılarını 

çalıĢma altındaki konunun mülkiyeti, iĢletilmesi ve vergilendirilmesi açısından 

ele almaktadır. Ġslam hukuku bünyesinde „olması gereken‟ yaklaĢım inceleyen 

bu bölümden sonraki bölüm ise Ġslam devletlerinin pratikteki cari uygulamala-

rını örnekleyip „olanı‟ ortaya koymaktadır. Hidrokarbon sektöründe Ġslam hu-

kukuna uygunluk kaygılarıyla formüle edilen Buy-Back anlaĢmalarının gerek 

hidrokarbon endüstrisinin kendi dinamikleri açısından gerekse Ġslam hukukuna 

uygunluk derecesi açısından irdelenmesi is çalıĢmanın son bölümünün konusu-

dur.     

 

İslam Hukuku: Öğeleri, Oluşumu 

Ġslam hukukunun oluĢum süreci içerisinde birincil ve ikincil kaynakların 

varlığından söz etmek mümkündür. Kur‟an ve Sünnet Ġslam hukukunun birincil 

kaynaklarını oluĢtururken icma ve kıyas da ikincil kaynaklarını oluĢturmakta-

dırlar.  

Kur‟an, kelime anlamı olarak okumak, toplamak, herhangi bir bilgiyi 

akılda tutmak, açıklamak, toplayıp bir araya getirmek, beyan etmek gibi anlam-

ları içerisinde barındırır. Kur‟an‟ın anlamı bir terim olarak ele alındığında ise 

kazandığı anlam Ģu Ģekildedir: “Özel bir ulak olan vahiy meleği Cebrail vasıta-
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sıyla, içeriği akıl ile irdelenemeyecek bir Ģekilde son Peygamber olan Hz. Mu-

hammed‟in kalbine yerleĢtirilen, bir yandan hafızalara yerleĢtirilirken diğer 

taraftan yazı ile tespit edilmiĢ olunan, ibadetlerde okunurken gündelik davra-

nıĢlara ilaveten ölüm sonrası yeniden dirilme hakkında en üstün metinsel kay-

nak değeri taĢıyan varlığı ve nüfuzu ilahi güvenceye nail olmuĢ olan ve 

mütevatir olarak aktarılagelmiĢ son ilahi kitaptır.
5
 Bir baĢka ifade ile Kur‟an-ı 

Kerim, Allah kelamıdır.
6
 Kur‟an‟ın içeriğini oluĢturan temel meseleler arasında 

inanç konuları, ibadet konuları, aile ve toplum düzenine ait konular, ahlaki 

prensipler, peygamberlerin ve geçmiĢ milletlerin kıssaları, ahiret hayatı, mükâ-

fat ve ceza ile pozitif bilimlere ait unsurlar bulunmaktadır.
7
  

Ġslam hukukunun birincil kaynaklarından bir diğeri olan Sünnet, sözlük 

anlamı ile örnek, adet, yol, davranıĢ ve gidiĢ gibi manaları içerisinde barındır-

maktadır. Sünnet kelimesinin terim olarak anlamı ise Hz. Muhammed‟in söz, 

iĢ, davranma biçimi ve hareket tarzı ile uygun bulup desteklediği hususları 

ifade etmektedir. Kendisine sorulan bir soruya verdiği cevap Sünnet kavramı 

içerisinde değerlendirilebilir. Ayrıca Hz. Muhammed‟in ashabına yönelttiği 

öğüt, uyarı, buyruk, Kur‟an-ı Kerim‟in yorumlanması tarzı da Sünnetinin bir 

parçası olarak değerlendirilmektedir.
8
 Hz. Peygamber‟in bütün Müslümanlar 

için ortaya koyduğu bir model olan Sünnet, her zaman ve mekânda geçerliliğini 

koruyacak olan temel ilkelerden ve bu doğrultuda ortaya konulmuĢ örnek tavır 

ve davranıĢlardan oluĢmaktadır.
9
  

Sahih geleneğin en önemli dayanaklarından biri de icmadır.
10

 Sözlük an-

lamı ile birleĢtirmek, derleyip toparlamak, herhangi bir iĢi sağlam yapmak, 

herhangi bir konuda fikir birliği etmek manalarını taĢımaktadır. Fıkıh terimi 

olarak ise, Hz. Muhammed‟in vefatından sonraki bir zamanda Hz. Peygambe-

rin ümmetinin veya önde gelen din adamlarının Ġslam Hukuku ile ilgili fikir 

birliğine varmaları olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte icma kelimesi, 

Müslümanların tümünün ortak olarak kabul ettikleri dini hükümleri ifade etmek 

                                                           
5
 Sadık Kılıç, “Kur‟an”, İslam’a Giriş Evrensel Mesajlar, Editör: Mehmet Paçacı, (An-

kara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2008), s. 14. 
6
 Tahsin Görgün, “Kur‟an: Vahyin Özü”, İslam’a Giriş Ana Konulara Yeni Yaklaşım-

lar, Editör: Bünyamin Erul, (Ġstanbul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2007), s. 55. 
7
 Abdülhamit BirıĢık, “Kur‟an-ı Kerim‟i Bilmek”, İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgi-

si, Editör: Hayati Hökelekli, (Ġstanbul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2007), s. 

122, 123. 
8
 Hüseyin Algül, “Hz. Muhammed‟i Bilmek”, İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi, 

Editör: Hayati Hökelekli, (Ġstanbul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2007), s. 177. 
9
 Bünyamin Erul, “Sünnet”, İslam’a Giriş Evrensel Mesajlar, Editör: Mehmet Paçacı, 

(Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2008), s. 30. 
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 Hayreddin Karaman, “Ġctihad ve Tecdid”, İslam’a Giriş Evrensel Mesajlar, Editör: 

Mehmet Paçacı, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2008), s. 59. 
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için de kullanılmaktadır. Dinin temel ilkeleri açısından ulemanın tasvibinin 

alınmasıdır.
11

 

Ġslam hukukunun ikincil kaynaklarından bir diğeri de kıyastır. Kelime 

anlamı olarak ele alındığında kıyas, ölçme, takdir, eĢitlik gibi manalara geliyor 

olmakla birlikte herhangi bir Ģeyi baĢka bir unsura takdir edip uydurmak anla-

mında kullanılmaktadır. Fıkıh literatüründe ise bir akıl yürütmeyi ifade etmek-

tedir. Hakkında açık bir hüküm bulunmayan bir konunun hakkında açık bir 

hüküm bulunan bir baĢka konu ile arasındaki benzerlik, ortak özellik ve bağlan-

tılardan yola çıkarak hüküm belirlemek anlamına gelmektedir. Kıyas, hâliha-

zırda elde bulunan deliller ve veriler ile yola çıkarak salt düĢünce ve yorumla-

ma yoluyla doğruya ulaĢma anlamında kullanılmaktadır.
12

   

Ġslam hukuku ile diğer beĢeri hukuk sistemleri karĢılaĢtırıldığında iki sis-

tem arasında bir kısım temel farklar olduğu göze çarpmaktadır. Ġslam hukuku, 

kaynağı itibariyle ilahidir. Kur‟an-ı Kerim‟e, vahye dayanmaktadır. Ġslam Hu-

kukunun gerek Hz. Muhammed‟in gerekse diğer âlimlerin uygulamalarına- 

içtihatlarına- dayanan unsurlar da ilhamını, ölçüsünü ve kökeninin yine vahiy-

den, Allah‟ın kelamından almaktadır. Bunun yanı sıra beĢeri hukuk sistemle-

rinde bulunan cezai yaptırımların etkisi dünya hayatı ile sınırlı iken, Ġslam hu-

kukunun yaptırımları ebedi hayata da taĢınmaktadır.
13

 Bu nedenle Ġslam huku-

kuna aykırı hareket etmek bir nevi günah iĢlemek anlamına da gelmektedir. 

 

Mezhepsel Yaklaşımlar 

Hidrokarbon kaynakları Ġslam Hukuku çerçevesinde ele alındığında iki 

çeĢit incelemeden yola çıkmak gerekmektedir. Ġnceleme konusu olan madenle-

rin mülkiyeti ve vergilendirilmesi baĢlıca inceleme konularını oluĢturmakta-

dır.
14

 Hidrokarbon kaynaklarının incelenmesi çalıĢmalarında Ġslam hukukçula-

rının bir kısmı madenlerin iĢletilmesi çalıĢmalarının da içeriğe dâhil edilmesi 

görüĢünü benimsemektedirler.
15

 Ġslam Hukukunun birincil kaynaklarını oluĢtu-

ran Kur‟an ve Sünnet maden kaynaklarının inceleme konusu olan özellikleri 
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 Ġbrahim Hatiboğlu, “Dini Bilgi ve Hükümlerin Kaynağı”, İslam’a Giriş Temel Esas-

lar, Editör: Süleyman Uludağ, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2008), s. 

118. 
12

 Ġbrahim Hatiboğlu, “Dini Bilgi ve Hükümlerin Kaynağı”, s. 120. 
13

 Hayreddin Karaman, “Fıkıh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt 13, 

Ġnceleme Kurulu: Bekir Topaloğlu ve diğerleri, (Ġstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 

1996), s. 3. 
14

 Fahri Demir, İslam Hukukunda Mülkiyet ve Servet Dağılımı, (Ankara: Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı, 2003), s. 222–224.  
15

 Hamza Aktan, “Maden”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt 27,  Ġncele-

me Kurulu: Bekir Topaloğlu ve diğerleri, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, 2003), s. 

306. 



74 

 

üzerinde kesin yargılar ve hükümler belirtmemiĢlerdir. Ġslam Hukukunun ikin-

cil kaynaklarını oluĢturan icma ve kıyas hükümlerinin daha ağırlıklı olarak 

incelenmesi çerçevesinde inceleme konusu olan alanlar ile ilgili olan uygula-

malar belirlenmiĢtir.  

Ġslam‟ın ilk ortaya çıktığı ve yayıldığı dönem içerisinde gerek Arap Ya-

rımadasında gerekse Ġslam hükümlerinin uygulandığı diğer coğrafyalarda ma-

den iĢletmeciliği ve ticaretinin pek geliĢmemiĢ olduğu bir gerçektir. Bunun 

neticesinde madenlerin vergilendirilmesi, mülkiyeti ve iĢletilmesinin hükümleri 

çok açık ve belirlenmiĢ çerçevelere sahip olmamıĢtır. Sınırlı sayıdaki uygulama 

ve yaklaĢım Ġslam Hukukunun bu konudaki tatbikatı üzerinde etkili olmuĢtur. 

Hangi tür madenlerin zekâta tabi olduğu, hangilerinin olmadığı, hangi tür ma-

denin ne kadar vergilendirmeye tabi tutulacağı ve mülkiyetinin kime ait olduğu 

konusunda farklı görüĢlerin öne sürülmesinin temel sebebi budur.
16

 Farklı 

mezheplerin inceleme konusu olan alan ile ilgili yaklaĢımları küçük de olsa 

çeĢitli farklılıklar içermektedir.  

Ġslam Hukukunun incelenmesi neticesinde ortaya çıkan duruma göre 

gökte ve yerde mevcut olan her Ģey Allah‟ındır. Hakiki Malik Allah‟tır. Ġnsa-

noğlu âlemde mevcut bulunan unsurlardan istifade edip kendilerine fayda sağ-

lamakta serbesttir. Ġslam dininde mülkiyetin kaynağının Ġlahi olduğu inancı 

sebebiyle bu hak mukaddes olarak değerlendirilmiĢ ve ihlal edilmemesi inancı 

yerleĢmiĢtir.
17

 ÇalıĢmanın konusu olan madenlerin mülkiyetini de bu çerçeve 

içerisinde ele almak gerekmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu maden kay-

naklarının bulunduğu toprakların herhangi bir Ģahsın mülkiyeti altında bulun-

maması durumunun da göz önüne alınması gerekmektedir. Bu durumlarda ilgili 

kaynakların iĢletilmesi için ikta sisteminin uygulanması mümkün olabilmekte-

dir. Ġkta, kamu otoritesinin tasarrufu altında bulunan taĢınmaz malların ve ara-

zilerin mülkiyeti, faydalanma hakkı veya iĢletmesinin Ģahıslara verilmesi ola-

rak adlandırılmaktadır. Hz. Muhammed, çok sayıda kiĢiye farklı nedenlerle ikta 

vermiĢtir.
18

 Hz. Peygamber‟in yaptığı iktalar arasında madenlerin de bulunduğu 

bilinmektedir. Hz. Muhammed‟in Bilal bin Haris el-Müzeni‟ye Kabeliye isimli 

geniĢ bir araziyi içindeki altın madenleri ile birlikte ikta ettiği bilinmektedir. 

Ġslam Hukukuna göre madenler iki kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar za-

hir ve batın mineraller olmak üzere iki baĢlık altında ele alınmaktadır. Zahir 

madenler, yüzeyde ve/ veya açıkta bulunan madenlerdir. Bunlar su, sülfür ve 
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 İLMİHAL 1 İman ve İbadetler, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008), s. 

450. 
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 Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, (Ġstanbul: Boğaziçi 

Yayınları, 1985), s. 14. 
18

 Mustafa Demirci, “Ġkta”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt 22, Ġncele-

me Heyeti: Bekir Topaloğlu ve diğerleri, (Ġstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

2000), s. 43. 
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nafta gibi unsurları ihtiva etmektedir. Batın madenler ise yeraltında saklı halde 

bulunan altın, gümüĢ ve bakır gibi madenlerden oluĢmaktadır.
19

 Batın ve zahir 

madenlerin mülkiyeti, iĢletilmesi ve vergilendirilmesi mezhepler arasında fark-

lılıklar gösterebilmektedir.  

Hanefi mezhebinin ilgili hükümlerinin incelenmesi neticesinde ortaya çı-

kan duruma göre madenleri üç türde sınıflandırmak gerekmektedir. Bunları katı 

madenler, katı maddeler ve sıvı maddeler olarak birbirlerinden ayırmak gerek-

mektedir.  

Altın, kurĢun, gümüĢ, bakır ve demir gibi ateĢte eriyen ve farklı Ģekil 

alabilen unsurlar katı madenler olarak tanımlanmıĢlardır. Kireç, kireç taĢı, ya-

kut, sürme, zırnık ve sürme gibi taĢlar da katı maddeler olarak nitelendirilmiĢ-

tir. ÇalıĢmanın ana konusu olan hidrokarbon kaynaklarını oluĢturan petrol gibi 

unsurlar da sıvı madenler tanımının içerisine alınmaktadırlar.  

Katı madenler vergilendirilirken humus (beĢte birinin vergiye tabi olma-

sı) hükümleri uygulanır. Katı maddeler ve sıvı maddeler için bu hüküm geçerli 

değildir. Söz konusu madenlerin öĢür topraklar veya haraç topraklarda bulun-

ması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Vergi kalemi olarak elde 

edilen humuslar, harcama kalemleri çerçevesinde incelendiklerinde ganimetle-

rin harcandıkları alanlara yönlendirilmektedirler.
20

  

Bulunan madenler beĢte bir oranında zekâta tabi tutulduktan sonra izle-

nen uygulama bulunan madenin Ģahıs mülkünde veya herhangi bir kimsenin 

mülkiyeti altında olmayan açık arazide bulunmuĢ olmasına göre değiĢir. Eğer 

bulunan maden herhangi bir Ģahsın mülkiyeti altında bulunan topraklarda bu-

lunmuĢ ise ilgili maden mülk sahibine aittir. Eğer bulunan maden herhangi bir 

kimsenin tasarrufu altında bulunmayan açık topraklarda ise, söz konusu maden 

(beĢte bir oranında vergilendirildikten sonra) bulan kiĢiye ait olur. Bunun yanı 

sıra, madenlerden ateĢte erimeyen ve Ģekil almayan sıvı (petrol) ve katı olanla-

rının zekâta tabi tutulması gerekmemektedir.  

Hanefi mezhebinin bu kanısı çerçevesinde belirtilmesi gereken bir diğer 

önemli husus bulunmaktadır. Ebu Hanife‟ye göre eğer maden bir kiĢinin mülkü 

olan evde bulunuyorsa beĢte bir oranında zekât vermek gerekmez. Bunun ne-

deni ise madenin toprak altında yaratılmıĢ diğer parçalar/unsurlar ile birlikte 

bulunduğudur. Toprak altındaki diğer unsurlar nedeniyle herhangi bir vergi 

verilmediği gibi bu madenler için de vergi verilmesi gerekmemektedir. Ancak, 

Ġmam Ebu Yusuf ve Ġmam Muhammed‟e göre böyle madenlerden beĢte bir 

oranında vergi alınması gerekmektedir.
21
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Maliki mezhebine göre Allah Teâlâ‟nın toprak altında yarattığı unsurlar 

olan madenlerin yerin altından çıkarılıp elde edilmesi ve iĢlenmesi için belirli 

bir kısım emek ve tasfiye iĢlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Madenlerin mülkiye-

ti incelenirken yapılan sınıflandırma neticesinde madenler üç gurupta incelen-

mektedir. 

Herhangi bir kimsenin mülkiyeti altında olmayan topraklarda bulunan 

madenler devletin aidiyeti altında değerlendirilmektedirler. Yönetim organı 

olan devlet bu madenlerin iĢletilmesini herhangi bir Müslüman Ģahsa verebilir 

veya bütün toplumun menfaatine sunma açısından devlet hazinesine devredebi-

lir ve ilgili madenin iĢletilmesini bu yolla sağlayabilir. Ġlgili sınıflandırmanın 

ikinci kısmını herhangi bir Ģahsın kendi mülkü bünyesinde bulunan topraklarda 

keĢfedilen madenler oluĢturmaktadır. Bu konuda Maliki mezhebi içerisinde iki 

farklı görüĢ mevcuttur. Bir görüĢe göre bu madenler mülk sahibinin aidiyeti 

altında olduğu görüĢünü benimsemekte iken bir diğer görüĢ ise bu madenlerin 

mülk sahibine mahsus olmadığını belirtmektedir. ġahıs arazisi içerisinde bulu-

nan madenler de –toplumun tümünün yararı için- devlete ait olarak değerlendi-

rilmektedir. SavaĢ veya barıĢ yolu ile devletin geniĢlemesi neticesinde elde 

edilen yeni topraklarda bulunan madenler ise maden mülkiyeti sınıflamasının 

üçüncü ayağını oluĢturmaktadır. Bu konudaki uygulamalar da üzerinde konuĢu-

lan toprağın statüsüne göre değiĢiklik arz etmektedir. SavaĢ yolu ile devletin 

gücü kullanılarak elde edilen topraklarda bulunan madenler devlete aittir. Her-

hangi bir barıĢ anlaĢması çerçevesinde sulh yoluyla elde edilen topraklarda 

bulunan madenler ise toprak sahiplerinin –Müslüman olarak yaĢamadıkları 

sürece- kendi aidiyetlerinde değerlendirilmektedir. Ġlgili toprak sahipleri Ġslam 

dinine mensup olurlarsa ilgili maden kaynakları devletin tasarrufu altına nakle-

dilir. Maliki mezhebinde madenler ile ilgili tasarruflar mutlak olarak devlete 

havale edilmiĢtir.  

Madenlerden alınacak olan vergi çeĢitli sınıflandırmalara tabidir. Aynı 

madenin bir damarından alınan vergi ile diğer tarafından alınacak verginin 

oranlandırılması bir birinden farklılık gösterebilmektedir. Malik mezhebine 

göre, bir maden ocağından ikinci kez çıkarılan maden, daha önce ilk kez çıkarı-

lana eklenir. Madenlerin damarları birbirine eklenemedikleri gibi maden ocak-

ları da birbirlerine eklenmezler. Madenler ile ilgili vacip olan zekât miktarı 

kırkta bir olarak belirlenmiĢtir.
22

 Madenlerin vergilendirilmesi neticesinde elde 

edilen zekât gelirlerinin harcanacağı sekiz grup insan ise Tevbe Suresinin 60. 

Ayetinde belirtildiği üzere Ģu kiĢilerden oluĢmaktadır: fakirler, düĢkünler, esa-

retten kurtarılacaklar, borçlular, Allah yolunda cihat edenler, zekât toplama 

memurları ve kalbi Ġslam‟a ısındırılacak kimselerden oluĢmaktadır.
23
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ġafii mezhebi batın(saklı) mineralleri toprak sahibinin aidiyetinde değer-

lendirmekte zekât ödenmesi koĢuluyla iĢletilebilmesine olanak tanımaktadır. 

Zahir madenler –Ģahıs toprağı içerisinde bulunsalar dahi- herhangi bir kimsenin 

aidiyeti altında değerlendirilmemektedir. Toplumun tümünün genel yararına 

sunulmaktadır. Toprak sahibi kendi ihtiyacını karĢılayacak olan miktarı aldık-

tan sonra ilgili kaynaklar toplumun tümünün faydasına sunulmaktadır. Zahir ve 

batın madenlerin devlet toprakları içerisinde bulunması durumunda ise yapılan 

uygulama Ģudur: devlet topraklarındaki zahir madenler ve batın madenler bütün 

toplumun malıdır. Devlet topraklarındaki zahir madenlerden bütün toplum isti-

fade edebilmektedir. Batın madenler ise baĢka yatırımcıların iĢletmesi bünyesi-

ne devredilebilmektedir.
24

  

ġafii mezhebi, bir madenden çıkarılan ürünlerin kendisini bir çeĢit nema 

olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle zirai ürünler ile bir nevi benzerlik söz 

konusu olmaktadır. ġayet çıkarılan maden kaynağı bir ise ve etkinlik peĢ peĢe 

sürüyorsa buradan çıkarılan ürünlerin bir kısmı diğerine eklenir. Elde edilen 

meyvelerin birbirlerine ilave edilmesine benzer bir durumdur. Birinci olarak 

çıkarılan madenin çıkaran Ģahsın mülkiyeti altında kalmaya devam etmesi Ģartı 

bulunmamaktadır. Madenin çıkarıldığı ocağın ve sahanın aynı olması yeterlidir. 

Vergilendirmeye devam edilmektedir. Ancak, ürünler birkaç farklı ocaktan ve 

sahadan çıkarılıyorsa bu ürünler birbirlerine ilave edilemezler.
25

    

Hanbelî mezhebi maden tanımını yaparken madenin Allah‟ın yarattığı, 

toprak altından çıkarılmasına rağmen toprak cinsinden olmayan unsurları ta-

nımlamaktadır. Madenlerin mülkiyeti konusu ele alındığında, altın, gümüĢ ve 

bakır gibi katı madenler, içerisinde bulundukları toprağın aidiyeti neticesinde 

sahip olunurlar. Bu unsurlar toprağın birer parçası olup diğer taĢ ve kayalar gibi 

değerlendirilmektedirler. Petrol ve diğer benzeri sıvı maddeler herhalde mübah 

olarak değerlendirilmektedirler. Bu unsurları yeraltından çıkarıp iĢleme imkânı 

bulunmaktadır. Ne var ki, her hangi bir kiĢinin bir baĢkasının mülkiyeti altında 

bulunan toprağa girerek sıvı halde bulunan bu madenleri çıkarması mekruhtur. 

Toprak sahibinin rızasının alınması durumunda bu mekruhluk ortadan kalk-

maktadır. Hanbelî mezhebinde madenlerden alınacak zekâtın miktarı kırkta bir 

olarak belirlenmiĢtir ki bu durum ġafii mezhebi için de aynı oranda bulunmak-

tadır.
26

    

Caferi ekolü içtihat kapısını açık bırakmaya devem etmektedir. Topumun 

değiĢen ihtiyaçlarına göre yeni kanunlar oluĢturulması için belirli oranda bir 

esneklik ortaya çıkmaktadır. Ancak bu esnekliğin hidrokarbon endüstrisinin her 
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aĢamasında hissedilebilir bir oranda kendisini göstermiĢ olmaktan uzak oldu-

ğunu belirtmekte fayda vardır. Bu ekol hidrokarbon endüstrisinde hiçbir Ģekilde 

özel Ģirketlerin maden kaynaklarına sahip olmaları yaklaĢımını benimseme-

mektedir. Arama tarama ve üretim etkinlikleri kesinlikle devletin bir ekonomik 

etkinliği bünyesinde değerlendirilip ele alınmalıdır. Bunun sebebi ise sadece 

devletin toplumun bütün kesimlerinin faydasını gözetip bu doğrultuda hareket 

edeceği düĢüncesidir.
27

   

 

Pratikteki Uygulamalar 

Ġslam hukuku madenlerin mülkiyeti, vergilendirilmesi ve iĢletilmesi ko-

nusunda farklı mezheplerinin detaylı açıklamalarının bulunmasının yanı sıra 

pratikteki uygulamalar farklılıklar göstermektedir. Bu tartıĢmayı, Ġslam toplu-

munda devletin yeri ve rolü çıkarsamalarından bağımsız olarak ele almamak 

gerekir. Devletin varlık sebebi, sosyal adalet ve güvenliği sağlamasıdır. Birey-

ler devlete itaat ile yükümüdürler (Nisa Suresi 59. Ayet). Bu durum Mecellenin 

58. maddesinde de kendisini belirtmektedir: devlet, zulümden Ģiddetle kaçına-

rak cemiyetin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundadır.
28

  

Mukaddime isimli eserinde Ġbn-i Haldun, devletin ekonomik etkinlikler 

içerisindeki rolü ile ilgili uyarılarda bulunarak devletin ekonomik hayatın içeri-

sinde doğrudan yer almaması gerektiği, aksine bir nevi düzenleyici rolü olması 

gerektiğini belirtmektedir. Aynı elde toplanmıĢ politik ve ekonomik gücün 

ileride despotizme yol açabileceği uyarılarında bulunmuĢtur. Bu uyarıların 

yerinde olduğunun emareleri farklı ülkelerin günümüzdeki çeĢitli uygulamala-

rından da anlaĢılmaktadır.
29

  

Ġslam çerçevesinde ortaya konan devlet anlayıĢı ve yapısında hukukun 

belirleyici rolü ağırlık taĢımaktadır. Varılan her hüküm ve ortaya konan her 

türlü sonuç, Ġslam hukuku bağlamında bir delile kavuĢturulmaya çalıĢılmıĢ, ana 

teori bu yaĢamsal teori üzerine oturtulmaya çalıĢılmıĢtır. Hukukun hayata geçi-

rilmesi için ise devletin varlığı ve hakkaniyet içerisinde iĢleyiĢi kaçınılmaz bir 

zorunluluk halini almıĢtır.
30
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Devlet bir toplumda gücün sıralandırılması olarak da adlandırılabilmek-

tedir. Devletin bir kısım kurumları olması gerekmektedir. Yasal otorite oluna-

bilmesinin yolu hukuku düzenleme yetkisine ve gücüne sahip olmaktan geç-

mektedir. Bir devletin belirli bir ideoloji sistemi tarafından desteklenmesi ge-

rekmektedir. Hükümet etkinliklerinin meĢruluk kaynağının yasallaĢması aldığı 

bu dayanak noktasına bağlıdır. Herhangi bir devletin ideolojik tabanı bir Ģekil-

de Ġslam dinine dayandırılıp meĢruiyet bu Ģekilde sağlanıyorsa söz konusu dev-

let bir Ġslam Devleti olarak tanımlanabilmektedir.
31

    

Ġslam devleti, nev-i Ģahsına münhasır bir sosyal refah devleti olarak nite-

lendirilmektedir.
32

 Dini inanıĢlar, ekonomik çıkarsamalar ile belirli bir oranda 

iliĢkilendirilmiĢtir.
33

 Kur‟an Ġslamiyet ve Müslümanlar açısından Allah‟ın söz-

leri olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle ortaya koyduğu temel ekonomik 

ve siyasal prensipler zamana ve mekâna bağımlı olmaktan uzaktır. Bütün mez-

hepleri kapsamakta ve bağlamaktadır. Bir ekonomi ve siyasal sistem bu pren-

sipleri kendi sisteminin temeline oturtursa Ġslami olarak nitelenebilmektedir.
34

 

Suudi Arabistan, Ġran, Suriye, Mısır, Libya, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, 

Katar, Yemen, BirleĢik Arap Emirlikleri ve Sudan gibi ülkelerin Anayasaların-

da açık bir Ģekilde belirtildiği üzere Ġslam hukuku devletin kanunlarının temeli-

ni teĢkil etmektedir ve/ veya ana unsurunu oluĢturmaktadır.
35

 Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika gibi küresel hidrokarbon kaynaklarının büyük bir kısmını bünye-

sinde barındıran bu coğrafyadaki devletler genel olarak kendilerini Ġslam devle-

ti olarak tanımlamaktadırlar. Bu nedenle, bu devletlerin politikalarının ve uygu-

lamalarının bu doğrultuda olması beklenmektedir. 

Ne var ki Orta Doğu ve Kuzey Afrika‟daki bu devletlerin büyük bir kıs-

mı günümüz itibariyle bir çeĢit sosyal refah devleti gibi hareket etmekten uzak 

bir görünüm vermektedirler. Bu devletler, petrol zenginliğini bazı ekonomik ve 

etik yatırım ya da ihtiyaç kıstaslarına öre değil de asıl olarak yandaĢlar ve sadık 

destekçiler edinmek için bunların desteklerinin devamı için ekonomik kazanım-
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ları bölüĢtür(me)me yoluna gitmeyi seçmektedirler.
36

 Bu ülkelerde devlet kla-

sik bir rantiyeci devlet anlayıĢı ile hareket ediyormuĢ izlenimini vermektedir. 

Nitekim ekonomik etkinlikler içerisinde asıl görevi düzenleyici olan devlet, bu 

ülkelerde ekonominin kendisi olmaktadır. Bu durumun temel Ġslami prensip ve 

doktrinlerle bağdaĢmadığı ise açıktır. Yönetim sadece belirli bir grup ailenin 

elinde toplanmakta, kararlar çok dar bir çerçevede alınmaktadır. Ancak baĢta 

Suudi Arabistan olmak üzere bu durumda bulunan ülkelerde yalnızca kiĢisel 

etkiler ile karar alınması sürecinden daha resmi, profesyonel ve bürokratik ka-

rar alma süreçlerine doğru yol alınması çalıĢmasının yapıldığını belirtmekte 

fayda vardır. 
37

 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika‟daki bu devletlerin sistemlerinin Ġslam dev-

leti olasına rağmen birer refah devleti olarak hareket etmemeleri gibi yasama 

sistemleri Ġslam hukuku olmasına rağmen bazı uygulamalarının Ġslam hukuku 

ile bağdaĢıyor olmaktan uzak bir görüntü içerisinde olduğunu belirtmek ge-

rekmektedir. Maden yataklarının hukuki durumu bu konu altıda değerlendiril-

melidir. Maden kaynaklarının toplumun tümünün yararına sunulması düĢünce-

sinden yola çıkılarak söz konusu madenin Ģahıs arazisinde olup olamamasına 

bakılmaksızın vergilendirilmesi ve iĢletilmesi sadece devletin kontrolüne bıra-

kılmıĢtır.  

Ürdün Maden Kanununun ikinci maddesine göre Ürdün HaĢimi Krallı-

ğında bulunan bütün madenler, yeraltında, yer üstünde iç denizlerde veya kıta 

sahanlığında bulunduğuna bakılmaksızın devletin aidiyeti altındadır. Suudi 

Arabistan Krallığı Maden Kanunun birinci maddesi, Irak Anayasası Kuveyt 

Anayasası yirmi birinci maddesi ve Mısır Anayasası on birinci maddesi belirti-

len alanlarda bulunan enerji kaynaklarının tümünün devletin olduğunu açıkça 

belirtmektedirler.
38

 Diğer Müslüman ülkeler de benzer bir yaklaĢım uygulaya-

rak bu kaynakların halkın tümünün refahı açısından uygun bir Ģekilde kullanımı 

için devleti yetkili kılmaktadır.  

Maden kaynaklarının neden devletin aidiyeti altında ele alındığını Suudi 

Arabistan Maden Kanunu Ģu Ģekilde açıklamaktadır: 

Kamu refahı devlete emanet edildiği ve ulusal gelirin idaresinden devlet 

sorumlu olduğu için, devlet kanun ile ister yeraltında bulunsun ister yüzeyde 

bulunsun her türlü maden oluĢumunun sahibidir. Madenlerin aidiyeti toprak 

aidiyetine bırakılamaz, çünkü bu durum toprakların birden fazla kiĢiye ait ol-

ması durumunda madenin de parçalara ayrılmasına neden olacaktır. Bu durum, 
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madenlerin uygun olmayan bir Ģekilde iĢlenmesine yol açacak, hatta bazı du-

rumlarda madenin iĢlenmesini imkânsız kılacaktır. Buna ilaveten, madenlerin 

yeraltından çıkarılması Ģahısların isteklerine bırakılabilir ancak uygun iĢleme 

ve yeraltından çıkarma koĢulları genel bir politika gerektirir. Bununla birlikte, 

madenleri belirli bir aidiyet olmadan sahip olunan bir refah aracı olarak değer-

lendirirsek bu durum devletin bu kaynakları takip etme ve yeraltından çıkarıp 

iĢleme becerisinin zayıflamasına neden olacaktır ve bu kaynakları keĢfeden 

herhangi birinin ilgili kaynakları üretip üretememe yeteneğine veya bunları 

karĢılayacak maddi gücünün olup olmamasına bakılmaksızın bu kaynakların 

mülkiyeti üzerinde hak iddia etmesine neden olabilecektir.
39

  

Ġslam hukukun bu Ģekilde yorumlanması ve uygulanması ile birlikte ba-

his konusu ülkelerdeki vatandaĢları bağlı bulundukları devletlerin etkinliklerin-

den ne oranda mutluluk duydukları tartıĢmalı bir konudur. Pratikteki bu uygu-

lama ile Ġslam devletinin tebaasının ne kadar kazançlı çıktığının ya da kazançlı 

çıkanın devleti idare eden yönetici sınıfın mı olduğu sorusunun cevabı tatmin-

kâr bir Ģekilde verilememiĢtir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika‟da bulunan ülkele-

rin çoğunda Ġslam devletinin aslına ve Ġslam hukukunun temellerinin uygulan-

ması gerektiği fikirlerinin giderek yaygınlık kazanmakta olduğu açıktır.
40

  

 

İran Buy-Back Anlaşmaları 

Orta Doğu bölgesinde imzalanan ilk petrol anlaĢması Ġran ġahı 

Nasreddin ile Ġngiliz Baron Julius de Reuter arasında 25 Haziran 1872 yılında 

imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma de Reuter‟e yetmiĢ yıl boyunca Ġran‟da bulunan 

bütün petrol, gaz ve diğer maden kaynaklarının tümünü bulup iĢleme ve demir-

yolları inĢa etme imkânı tanıyordu. Altın ve gümüĢ gibi diğer değerli taĢlar bu 

imtiyazın dıĢında tutulmuĢtu. Lord Curzon, bu anlaĢmadan bahisle düĢleyebile-

ceğim en olağanüstü ve eksiksiz teslim olma anlaĢması yaklaĢımında bulun-

maktaydı.
41

  

Ev sahibi ülkeler tarafından önde gelen petrol Ģirketlerine veya yabancı 

yatırımcılara böyle cömert imkânlar sunma uygulaması yalnızca Ġran‟a mahsus 

değildi. Ekonomik ve siyasi sıkıntılar içerisinde bulunan zengin hidrokarbon 

kaynaklarına sahip ev sahibi ülke yöneticileri ekonomilerini geliĢtirmek ve 

kendilerine bir kazanç sağlamak için yabancı yatırımcılar ile bu Ģekilde bir 

iĢbirliği kurma yoluna gitmiĢlerdir. Yabancı yatırımcılar, sahip oldukları teknik 

bilgi, alet edevat ve finans gücü ile hareket edip bu ülkelerin doğal kaynaklarını 
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çok uzun yıllar boyunca iĢleyip yeryüzüne çıkarmıĢlardır. Ev sahibi ülke yöne-

ticileri ile yabancı yatırımcılar arasında yapılan bu çeĢit imtiyaz anlaĢmalarının 

hükümlerine göre ev sahibi ülke topraklarında bulunan petrol yabancı Ģirketle-

rin aidiyeti altında değerlendirilmekteydi.
42

 Petrol endüstrisinin ilk yıllarında 

uygulanan imtiyaz sisteminin bazı coğrafyalarda halen uygulanmaya devam 

ettiğini belirtmekte fayda vardır. Mayıs 1937‟de yetmiĢ beĢ yıl geçerlilik süresi 

ile Umman Sultanlığı ile yatırımcı petrol Ģirketi arasında imzalanan anlaĢmanın 

2012 yılına kadar faaliyetini sürdüreceğini belirtmek gerekmektedir. Umman 

petrolünü iĢleyip yeryüzüne çıkaran imtiyazı alan Ģirketin katılımcılarının dağı-

lımı ise Ģöyledir: Petroleum Development Oman isimli Ģirketin hislerinin % 

60‟ı Umman Devletine, % 35‟i Shell‟e, % 3 Total‟e ve % 2‟si Gulbenkinyan 

Ģirketine aittir.
43

   

Yirminci yüz yılın ikinci yarısı ile birlikte ev sahibi ülkeler, yabancı Ģir-

ketlerin baskınlığı altında bulunan kendi ülkelerinin petrol endüstrilerini milli-

leĢtirme yoluna gitmiĢlerdir. Petrol, Ġran örneğinde olduğu gibi, bu ülkeler için 

finansal birikimin temel kaynağını oluĢturmaktadır.
44

 MillileĢtirmeden önce bu 

ülkelerin milli petrol Ģirketleri yabancı Ģirketlerin etkinliklerini sadece dıĢarı-

dan izlemek durumunda kalmıĢ kendi ülkesinin toprakları üzerinde yapılan 

çalıĢmalar üzerinde herhangi bir söz sahibi olmamıĢtır. Yabancı yatırımcıları 

teĢvik etmekle birlikte Ġran gibi ev sahibi ülkelerin de ilgili operasyonlar içeri-

sinde aktif katılımcılar olarak yer alacağı yeni uygulamaların türetilmesi ge-

rekmiĢtir.
45

   

Ev sahibi ülkeler ile yatırımcı petrol Ģirketleri arasında yeni tür anlaĢma-

lar yapmak yoluna gidilmiĢtir. Bu çerçevede, üretim paylaĢım anlaĢmaları ge-

liĢtirilmiĢtir. Üretim paylaĢım anlaĢmaları ile yatırımcı Ģirketler ev sahibi ülke-

lerin petrol kaynaklarını iĢleyip yeryüzüne çıkarmaya baĢlamıĢ olmakla birlikte 

bu sistemin imtiyaz sisteminden en belirgin farklarının baĢında çıkarılan petro-

lün ev sahibi ülkenin aidiyetinde kalmaya devam etmesi hususu gelmektedir. 

Petrol yeraltından çıkarıldıktan sonra elde edilen ürün varılan anlaĢmanın hü-

kümlerine göre öncelikle maliyet kurtarım petrolü oranı ayrılarak yatırımcı 

Ģirketin harcamalarının karĢılanması yoluna gidilmektedir. Hidrokarbon kayna-

ğına sahip ülkelerin kendi toprakları üzerinde etkinliklerde bulunan petrol Ģir-
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ketlerinin ücretini ödemek için yeterli mali gücü olmayabilmektedir. Ev sahibi 

ülkeler, yatırımcı Ģirketin ücretini ödemek için elde edilen petrolü henüz kuyu 

baĢında anlaĢma ile varılan oran kadarını ilgili Ģirketin aidiyetine devretmekte-

dirler. Yatırımcı petrol Ģirketlerine yapılan ödeme nakit para ile değil de anlaĢı-

lan miktar oranında petrol ödemesi ile yapılmaktadır.
46

 ĠĢleyiĢin sonraki kısmı 

ise kalan petrolün (üretimin) ev sahibi ülke ile yatırımcı Ģirket arasında payla-

Ģıma gidilmesidir. Üretimin paylaĢılması sonucunda belirlenen oran yine ya-

bancı Ģirketin aidiyetine devredilmektedir.  

Petrol endüstrisinde yaĢanan küresel eğilimlerin etkilerini bütün dünyada 

hissettirdiği açıktır. Ancak bu genel etkinin Orta Doğu bölgesinde daha özel bir 

Ģekilde hissedildiğini ve yansımalar bulunduğunu belirtmekte fayda vardır. 

Orta Doğu bölgesi özelinde düĢünüldüğünde petrol, ana ihraç maddesi olma 

konumundadır. Hatta bazı ülkelerde yegâne ihraç maddesi olup ülkenin nere-

deyse tek gelir kaynağı konumundadır. Ekonomik girdinin temelini oluĢtur-

maktadır. Bu durum bahis konusu bölgede az petrolü olan veya hiç petrolü 

olmayan ülkeler için de geçerlidir.
47

 Hidrokarbon kaynakları açısından zengin 

olmayıp büyük oranda petrol sahibi olmayan ülkeler, ekonomik devinimleri 

için belirli oranlarda petrol zengini ülkeler tarafından desteklenmektedirler. 

Bölgede petrol fakiri ülkelerden zengini ülkelere doğru bir nevi göç yaĢanmak-

ta, iĢçi akımı olduğu görülmektedir. Petrol zengini ülkelerde çalıĢan bu iĢçiler, 

kendi ülkelerine para göndermekte ve ülkelerinin refahına bu Ģekilde katkıda 

bulunabilmektedirler. Bu nedenle petrol konusundaki mülahazalar yalnızca 

üretici ülkeler içerisinde değil, bölgenin tümü üzerinde etkisini hissettirmekte-

dir.   

Bölgenin tümü göz önüne alındığında hesaba katılması gereken bir diğer 

unsur da yükselen köktenci akımların varlığıdır. Uzunca bir süreden beri halk, 

yöneticilerinin Ġslami prensipleri yeterince benimseyip bu doğrultuda hareket 

etmediği görüĢündedir. Bu durum yalnızca yöneticilerin pratikteki uygulamala-

rı ile sınırlı da değildir. Bölgedeki halklar arasında yönetim Ģeklinin kurumsal 

olarak Ġslami prensipler çerçevesinde oluĢması gerektiği yönünde bir kanın 

olduğu gözlemlenebilmektedir. Nitekim Ürdün Üniversitesi Stratejik ÇalıĢma-

lar Merkezi‟nin ġubat 2005‟te yayınladığı bir çalıĢmaya göre Arap toplumları 

arasında Ġslam hukukunun temel alınması gerektiği üzerinde yaygın bir kanının 

olduğu belirtilmektedir. Katılımcılara Ġslam hukukunun yargı sisteminin tek 

kaynağı mı olması gerektiği, yargı sisteminin unsurlarından birisi olması gerek-

tiği mi yoksa yargı sisteminin herhangi bir kaynağını oluĢturup oluĢturmaması 

gerektiği sorusu yönlendirilmiĢtir. Ürdün, Filistin ve Mısır gibi ülkelerde katı-

lımcıların yaklaĢık olarak üçte ikisi Ġslam hukukunun yargı sisteminin tek unsu-
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ru olması gerektiğini belirtirken kalan üçte biri de yargı sisteminin bir parçası 

olması gerektiğini belirtmiĢtir.
48

 Benzer bir durumun hidrokarbon sahibi diğer 

ülkelerde de farklı oranlarda kendisini gösterdiğini gözlemlemek mümkündür. 

Bu nedenle söz konusu ülkelerdeki pratik uygulamaların bu doğrultuya doğru 

yöneldiği izlenimini almak mümkündür. Hidrokarbon endüstrisinde uygulanan 

yaklaĢımlar da bu noktaya bir istisna oluĢturmamaktadır.  

Ġran‟da uygulanan Buy-Back AnlaĢmaları, Ġslam hukukunun hidrokarbon 

endüstrisinde uygulanmasının ete kemiğe bürünmüĢ hali olarak değerlendiril-

mektedir. Herhangi bir petrol kontratının hazırlanıĢ ve imza sürecinde unutul-

maması gereken bir nokta ev sahibi ülkelerin milli petrol Ģirketleri ile yatırımcı 

petrol Ģirketlerinin çıkarlarının bir birinden farklı olduğu gerçeğidir.
49

 Bu çıkar 

kargaĢası denkleminin içerisine ev sahibi ülkelerdeki hukuk rejiminin sıkılığı 

eklenince anlaĢmaya varmanın güçlükleri kendisini daha da ağırlıklı olarak 

hissettirmektedir. Ġslam hukuku uygulamaları çerçevesinde Ġran tarafından 

ortaya konan Buy-Back anlaĢmaları temel olarak bir risk-servis anlaĢması gö-

rünümündedir. Ġlk olarak 1995 yılında Ġran‟ın Sirri petrol sahalarının iĢletilmesi 

için uluslararası katılımcıların gündemine sunduğu Buy-Back anlaĢmasını 

Amerika BirleĢik Devletleri kökenli bir Ģirket olan Connoco almıĢtır. Ancak, 

Ġran ile belirli bir miktarda ticaret yapılmasını engelleyen yaptırımları teĢkil 

eden Ġran Libya Sanctions Act nedeniyle projeden çekilmek durumunda kal-

mıĢtır. TOTAL firması Connoco‟nun yerini alarak ilgili petrol sahasının üreti-

mine baĢlamıĢtır. Sonrasında 1998 yılında Ġran‟lı yetkililerin Londra‟da düzen-

lenen bir konferansta ülkeleri sınırları dahilinde bulunan değiĢik alanlardaki 

petrol sahalarını Buy-Back anlaĢmaları çerçevesinde uluslararası firmaların 

iĢbirliğine açmıĢlardır.
50

  

Ġslam hukuku doktrini ile hareket eden Ġran Anayasasını çerçevesini be-

lirleyen yaklaĢım “Hükümran olan yalnızca Allah‟tır ve kanun koyma yetkisi 

sadece Allah‟ındır.” Ġran Anayasası bu direkt olarak bu hükmün yorumlanması 

üzerine bina edilmiĢtir. Anayasanın dördüncü maddesine göre her türlü sivil, 

cezai, finansal, ekonomik, idari, kültürel, askeri, siyasi ve diğer kanunlar Ġslami 

ölçütlere uygun olmalıdır. Bu nedenle, yabancıların doğal kaynaklara sahip 

olması yasaklandığı gibi yabacıların doğal kaynaklar üzerindeki herhangi bir 

kontrolü de yasaklanmıĢtır.
51
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Belirlenen bir hidrokarbon sahasında bulunan ürünün yeryüzüne çıkarıl-

ması amacını taĢıyan bu uygulama ile National Iranian Oil Company (NIOC: 

Ġran Milli Petrol ġirketi) ile yatırımcı firma arasında bir anlaĢmaya varılır. An-

laĢma öncelikle hidrokarbon kaynaklarını arama-tarama ile sınırlıdır. Birkaç yıl 

alabilen bu süreçten sonra ilgili hidrokarbon kaynaklarının üretimine geçilmesi 

sürecidir. YaklaĢık olarak 7 ila 12 yıl gibi bir süreyi kapsayan bu aĢamada ara-

ma-tarama etkinliklerini yürüten firmanın üretimi de yapması zorunluluğu yok-

tur ancak öncelik sahibidir. Üzerinde anlaĢılan hükümler uyarınca üretime baĢ-

lanır. Yatırımcı firmanın ücreti nakit para ile ödenmez. Üretim sonucu ortaya 

çıkan ürünün –petrolün- anlaĢılan kısmı bu Ģirkete satılır. Ġlgili ücretin ödene-

ceği zaman cari olan petrol fiyatları temel alınarak hesaplamalar yapılır.
52

  

Yatırımcı petrol Ģirketinin banka giderleri, keĢif ve üretim maliyeti gibi 

çeĢitli masraflarının karĢılanmasının yanı sıra kendisine aylık baĢka ödemeler 

de yapılmaktadır. Yapılan bu ödemeler LIBOR oranları hesabı ile yapılır. 

LIBOR (London Interbank Offered Rate), Londra bankaları arasında günlük 

olarak belirlenen, dolar mevduatı faiz oranı ile yapılır. Genellikle üç-altı ay 

vadeli krediler için geçerli olan bu faiz oranı, uluslararası kredi iĢlemlerinde 

referans olarak hesaplanır.
53

 Yapılan bu LIBOR ödemesinin yanı sıra yatırımcı 

Ģirkte üzerinde uzlaĢılan bir faiz ile getiri oranı (rate of return) hesaplanarak 

ödemesi yapılır.  

Buy-Back anlaĢmalarının küresel petrol endüstrisinin kendi yaklaĢımları 

açısından bir kısım sıkıntılarının bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Getiri 

oranının belirlenmiĢ olması, geliĢen durumlar için esneklik göstermemesi, bir 

sıkıntı kaynağı oluĢturmaktadır. Bu projelerin ömrünün çok kısa olması ayrı bir 

sorundur. Arama-tarama hakkının direkt olarak üretim hakkına aktarılmaması 

ise projenin bir safhasında bir kısım belirsizliklerin oluĢmasına yol açmaktadır. 

AnlaĢmanın hükümlerinin tümü hiç esnek olmamakla birlikte geliĢen zaman 

içerisinde ortaya çıkan yeni durumlara adapte edilebilmesi imkânını içerisinde 

barındırmamaktadır.
54

 Bürokratik uygulamaları çok fazla olan bu anlaĢma ile 

yatırımcı petrol Ģirketi milli petrol Ģirketi arasında çok büyük oranda bir bilgi 

akıĢının gerçekleĢtiğini, söz konusu unsurların çok fazla iletiĢim içerisinde 

bulunduğunu iddia etmek güçtür.  

Küresel hidrokarbon endüstrisinin kendi bünyesinde bulunan pratik uy-

gulamalar açısından bir kısım sorunlar oluĢturan bu hususların yanı sıra, Ġslami 

kaygılar içerisinde ortaya çıkan Buy-Back anlaĢmalarının Ġslami olmayan un-
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surları da içerisinde barındırdığını belirtmek gerekmektedir. Buy-Back anlaĢ-

maları Ġslam‟ın kabul etmediği riba (faiz) ve kumar gibi nitelendirilebilecek 

olan çok yüksek oranda risk ve belirsizlik unsurlarını içermektedir.
55

    

Riba, Ġslam terminolojisinde akitlerde Ģart koĢulmuĢ bulunan karĢılıksız 

fazlalık ya da ribevi mallardan aynı sınıfına dâhil olanların birbirleriyle veresi-

ye olarak satılması anlamında kullanılmaktadır.
56

 Hangi tür anlaĢmaların riba 

statüsüne nasıl girdiğine dair mezhepler arasında küçük farklılıklar bulunabil-

mektedir. Ancak, riba, hiç Ģüphesiz Ġslam hukukunun birincil kaynağını oluĢtu-

ran iki unsur olan Kur‟an ve Sünnet tarafından yasaklanmıĢtır.
57

 

Buy-Back anlaĢmalarının Ġslami prensipler ile bağdaĢmamasının bir di-

ğer ayağını da yüksek oranda risk ve belirsizlik unsuru içermesi durumu oluĢtu-

rur. ġayet küresel petrol fiyatları yüksek ise az aynı miktarda iĢ için daha az 

petrol verilirken küresel petrol fiyatlarının göreceli olarak düĢük olması duru-

munda aynı miktarda iĢ ve emek için daha fazla petrol ödenir. Petrol bulunup 

bulunmaması baĢlı baĢına yüksek bir risk unsuru oluĢturmaktadır. Üretim süre-

cinin verimli olup kar getirip getirmeyeceği ayrı bir risk unsurudur. Bunlara 

ilaveten, yatırımcı petrol Ģirketine yapılacak ödemenin hangi tarihte ne kadar 

olacağı önceden kestirilemeyen küresel petrol fiyatlarına bağımlı olarak yapıla-

cağı dikkate alındığında bahis konusu anlaĢmanın hemen hemen her aĢaması-

nın çok yüksek oranlarda risk ve belirsizlik unsuru barındırdığını belirtmek 

gerekmektedir.  

Buy-Back anlaĢmalarının küresel petrol endüstrisi pratiğindeki uygula-

malar ila daha uyumlu olması ve Ġslami kaygılar ile yola çıkan bu uygulamanın 

Ġslam‟ın temel prensipleri ile çakıĢmaması gerekmektedir. Bu çerçevede, Buy-

Back uygulamalarında daha esnek bir yapıya ve daha yapıcı bir yöne doğru 

gitme eğiliminin olduğunu belirtmekte fayda vardır.
58

   

 

Sonuç 

Ġslam, yaklaĢık olarak bir milyardan fazla insanın dini inancını teĢkil et-

mektedir. YaklaĢık olarak kırk üç ülkede insanların çoğunluğunu oluĢturmak-

tadır ve küresel doğal gaz ve ham petrol rezervlerinin azımsanmayacak bir 

kısmına sahip yirmi sekiz ülkede resmi devlet dini konumundadır. Bin yıldan 

daha uzun bir süredir oluĢturulan Ġslam hukuku, bu ülkelerin büyük bir çoğun-
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luğunda kendisini hissettirmektedir. 1950‟li yıllardaki gerilemesine rağmen 

Arap dünyasındaki devletlerin vatandaĢlarının ekonomik ve politik bağımsız-

lıklarını sağlama konusunda baĢarılı olmaktan uzak bir görüntü vermesi nede-

niyle bir yeniden doğuĢ süreci yaĢamaktadır.
59

 Bu bağlamda, bu çalıĢmanın 

konusunu oluĢturan Ġslam hukukunun hidrokarbon kaynakları üzerinde azım-

sanmayacak bir etkisi olduğu ve bu etkinin önümüzdeki zaman dilimi içerisin-

de kendisini daha fazla hissettireceği açıktır.  

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Ġslamcı akımların yaygınlık ka-

zanmakta oldukları gözlemlenmektedir. Bunun çeĢitli nedenleri bulunmaktadır. 

Günümüzde Ġslamcılık sosyal bir eleĢtiriyi temsil ediyor olmakla birlikte batıcı 

ve teknokratik yönetici sınıfına karĢı siyasal bir baĢkaldırı hüviyetini de alıĢtır. 

Yönetici sınıf ekonomik ve siyasi hayatı kontrolü altında tutmaktadır. Artan 

eĢitsizliklerden dolayı bu sınıfın konumu belirli bir meydan okuma ile karĢı 

karĢıya bulunmaktadır.
60

 Bu durum döngüsel olarak bölgede dini temelli akım-

ların güç kazanmasına yol açmaktadır. Selefiye akımını etkisiyle Ġslam‟ın ilk 

günlerine, Hz. Muhammed dönemindeki uygulamalara dönülmesi yaklaĢımları 

toplum arasında yer bulmaya baĢlamaktadır.
61

   

Bu durum, birçok konuda Ġslam hukukun aslının önem kazanmasını da 

beraberinde getirmektedir. Ġslam hukukunun gerek maden kaynakları gerekse 

ticaret kuralları üzerindeki etkisi giderek ağırlık kazanmaktadır. Bahis konusu 

bölgelerde daha önce hazırlanıp uygulanmıĢ olan hukuki ve ticari düzen, sos-

yoekonomik olayların etkisi ve köktenci akımların etkisiyle yerini Ġslami un-

surlara dönüĢe bırakma eğilimine girmeye baĢlamakta olduğu izlenimini uyan-

dırmaktadır.
62

 Bu nedenle Ġslam hukukunun hidrokarbon kaynaklarına bakıĢ 

açısı ve yaklaĢımı pratikteki uygulamalarının tekâmül ettirilmesiyle önümüz-

deki zaman dilimi içerisinde etkisini arttırarak varlığını hissettirecek izlemini 

yaratmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 Glenn Roberts, Sharia Law and the Arab Oil Bust: Petrocurse or ‘Cost of Being 

Muslim?’, (BasılmamıĢ Doktora tezi, Houston Üniversitesi, 2002), s. 12. 
60

 Oystein Noreng, “Oil and Islam”, CEPMLP Journal, Cilt: 10, Makale: 10, Mart 

2002, s. 4. 
61

 Leonardo Maugeri, The Age of Oil: The Mythology, History and Future of Worlds’ 

Most Controversial Resource, (London: Praeger, 2006), s. 264. 
62

 H.S. Shaaban, “Commercial Transactions in the Middle East: What Law Governs?”, 

Law and Policy in International Bussiness, Cilt: 31, No. 1, 1999–2000, s. 159.  



88 

 

Kaynakça 
AKTAN Hamza, “Maden”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt 27,  Ġnceleme Kurulu: 

TOPALOĞLU Bekir ve diğerleri, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, 2003). 

ALGÜL Hüseyin, “Hz. Muhammed‟i Bilmek”, İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi, Editör: 

HÖKELEKLĠ Hayati, (Ġstanbul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2007). 

Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, (Ġstanbul: Globus Dünya Basımevi, 2002). 

ARMAĞAN Servet, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢ-

kanlığı Yayınları, 2001). 

ASKARI Hossein ve TAGHAVI Roshanak, “The Principle Foundations of an Islamic 

Economy”, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, Cilt: 58, No. 235, 2005. 

BĠRIġIK Abdülhamit, “Kur‟an-ı Kerim‟i Bilmek”, İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi, Editör: 

HÖKELEKLĠ Hayati, (Ġstanbul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2007). 

BREXENDORFF Alexander ve diğerleri, “The Iranian Buy-Back Approach”, OGEL, Cilt: 7, 

No. 1, 2009. 

BUNTER Michael, “Early Concessions in the Middle East”, OGEL, Cilt: 1, No. 1, Ocak 2003. 

BUNTER Michael, “Petroleum Contracts in Islamic Law: the Concession and Contractor 

Agreements”, OGEL, Cilt: 3, No. 3, Ekim 2005. 

BUNTER Michael, “Sovereignity over Minerals and Petroleum in the Islamic Law and the 

Question of Ownership”, OGEL, Cilt. 4, No. 1, 2006. 

BUNTER Michael, “The Iranian Buy-Back Agreement”, OGEL, Cilt: 1, No. 2, 2003. 

BUNTER Michael, “The Islamic Law and Petroleum Developments in the Countries of North 

Africa and the Arabian Gulf”, OGEL, Cilt. 1, No. 4, 2003. 

BUNTER Michael, An Introduction to the Islamic Law and to its Effect on the Upstream 

Petroleum Sector, (Dundee: CEPMLP, 2003). 

CEZĠRĠ Abdurrahman, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Çeviren: KESKĠN Mehmet, (Ġstanbul: 

Çağrı Yayınları, 1990). 

CĠN Halil, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, (Ġstanbul: Boğaziçi Yayınları, 

1985). 

DAVIS Nancy ve ROBINSON Robert, “The Egalitarian Face of Islamic Orthodoxy: Support for 

Islamic Law and Economic Justice in Seven Muslim-Majority Nations”, American Sociological 

Review, Cilt: 71, No. 2, 2006. 

DAVUTOĞLU Ahmet, “Devlet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt 9, Ġnceleme 

Kurulu: TOPALOĞLU Bekir ve diğerleri, (Ġstanbul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, 1994). 

DEMĠR Fahri, İslam Hukukunda Mülkiyet ve Servet Dağılımı, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlı-

ğı, 2003). 

DEMĠRCĠ Mustafa, “Ġkta”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt 22, Ġnceleme Heyeti: 

TOPALOĞLU Bekir ve diğerleri, (Ġstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000). 

DONNER Fred, “The Formation of the Islamic State”, Journal of the American Oriental Society, 

Cilt: 106, No. 2, 1986. 

EL-MALIK Walied, “Minerals Investment Under Sharia Law”, Arab Law Quarterly, Cilt: 8, No. 

2, 1993. 

EL-MALIK Walied, “State Ownership of Minerals Under Islamic Law”, Journal of Energy and 

Natural Resources Law, Cilt: 14, No. 3, 1996. 

ERUL Bünyamin, “Sünnet”, İslam’a Giriş Evrensel Mesajlar, Editör: PAÇACI Mehmet, (Anka-

ra: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2008). 

FARNEJAD Hooman, “How Competitive is the Iranian Buy-Back Contracts in Comparison to 

Contractual Production Sharing Fiscal Systems?”, OGEL, Cilt: 7, No. 1, 2009. 

FELDMAN Noah, The Fall and the Rise of the Islamic State, (Princeton: Princeton University 

Press, 2008). 

 



89 

 

GÖRGÜN Tahsin, “Kur‟an: Vahyin Özü”, İslam’a Giriş Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar, Editör: 

ERUL Bünyamin, (Ġstanbul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2007). 

HASSANTASH Hossain, “Trend of Crude Oil Prices: Buy-Back Contracts vs. PSCs”, OGEL, 

Cilt: 7, No. 1, 2009. 

HASSANTASH Hossein, “Buy-Back Contracts and Asymmetric Information”, OGEL, Cilt: 7, 

No. 1, 2009. 

HATĠBOĞLU Ġbrahim, “Dini Bilgi ve Hükümlerin Kaynağı”, İslam’a Giriş Temel Esaslar, 

Editör: ULUDAĞ Süleyman, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2008). 

HOYOS Carola, “Honorary Mention: Iraq National Oil Company”, Financial Times, 11 Mart 

2007. 

HOYOS Carola, “The New Seven Sisters: Oil and Gas Giants Dwarf Western Rivals”, Financial 

Times, 11 Mart 2007.  

İLMİHAL 1 İman ve İbadetler, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008). 

KARAMAN Fikret ve diğerleri, Dini Kavramlar Sözlüğü, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

Yayınları, 2006). 

KARAMAN Hayreddin, “Fıkıh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt 13, Ġnceleme 

Kurulu: TOPALOĞLU Bekir ve diğerleri, (Ġstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 1996). 

KARAMAN Hayreddin, “Ġctihad ve Tecdid”, İslam’a Giriş Evrensel Mesajlar, Editör: PAÇACI 

Mehmet, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2008). 

KARSHENAS Massoud, Oil, State and Industrialization in Iran, (Cambridge: Cambridge 

University Press). 

KILIÇ Sadık, “Kur‟an”, İslam’a Giriş Evrensel Mesajlar, Editör: PAÇACI Mehmet, (Ankara: 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2008). 

LEWIS Bernard, Predictions: The Middle East, (Great Britain: Phoneix, 1997). 

M. Me, “The Iranian Buy-Back Model and its Efficiency in the International Petroleum Market- 

A Legal View”, OGEL, Cilt: 7, No. 1, 2009. 

MARCEL Valerie, Oil Titans National Oil Companies in the Middle East, (London: Royal 

Institute of International Affairs, 2006). 

MAUGERI Leonardo, The Age of Oil: The Mythology, History and Future of Worlds’ Most 

Controversial Resource, (London: Praeger, 2006). 

MOHAMMAD N, “The New Face of Iranian Buy-Back Contract: Any Hope for Foreign 

Investment?”, OGEL, Cilt: 7, No. 1, 2009. 

NAZHAD Arash, “The Link Between Islamic Law and Hydrocarbon Agreements”, Journal of 

Islamic Law and Culture, Cilt. 10, No. 2, 2008. 

NORENG Oystein, “Oil and Islam”, CEPMLP Journal, Cilt: 10, Makale: 10, Mart 2002. 

OBAID Nawaf, The Oil Kingdom at 100 Petroleum Policymaking in Saudi Arabia, (USA: 

Washington Institute for Near East Policy, 2000). 

RAMAZANI Rouhollah, “Oil and Law in Iran”, Journal of the John Bassett Moore Society of 

International Law, Cilt: 2, Yıl: 1961–1962. 

ROBERTS Glenn, Sharia Law and the Arab Oil Bust: Petrocurse or ‘Cost of Being Muslim?’, 

(BasılmamıĢ Doktora tezi, Houston Üniversitesi, 2002). 

SHAABAN H.S., “Commercial Transactions in the Middle East: What Law Governs?”, Law and 

Policy in International Bussiness, Cilt: 31, No. 1, 1999–2000. 

SHIHATA Ibrahim, “Some Observations of RIBA and the Challanges „Islamic Banking‟”, 

CEPMLP Journal, Cilt: 7, Temmuz-Aralık 2000. 

STEVENS Paul, “National Oil Companies and International Oil Companies in the Middle East: 

Under the Shadow of Government and the Resource Nationalism Cycle”, Journal of World 

Energy Law & Bussiness, Cilt: 1, No. 1, 2008. 

SUAWAIDI Al, “Development of the Legal Systems of the Gulf Arab States”, Arab Law 

Quarterly, Cilt: 8, No. 2, 1993. 

 



90 

 

TABAKOĞLU Ahmet, “Ġslam Medeniyetinde Ġktisadi Hayat”, Ġslam‟a GiriĢ Evrensel Mesajlar, 

Editör: PAÇACI Mehmet, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2008). 

TABAKOĞLU Ahmet, İslam ve Ekonomik Hayat, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, 2003). 

University of Jordan , Revisiting the Arab Street: Research from Within/University of Jordan-

Amman: Center for Strategic Studies, 2005. 

VIELLEVILLE Daniel ve VASANI Baiju Simal, “Soverignity Over Natural Resources Versus 

Rights Under Investment Contracts: Which One Prevails?”, OGEL, Cilt: 6, No. 2, Nisan 2008. 

ZUBAIDA Sami, İslam Halk ve Devlet, Çeviren: OĞUZ Sami, (Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 

1994). 

ZUHAYLĠ Vehbe, İslam Fıkhı Ansiklopedisi Cilt 3, Tercüme: EFE Ahmet ve diğerleri, (Ġstanbul: 

Risale Basın Yayın Dağıtım, 1990).


