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Hayat›
Sabahaddin Zaim 1926 y›l›nda Makedonya’n›n ‹stip
kazas›nda dünyaya geldi. Babas› Mehmet Efendi, annesi Saime Han›m’d›r. Baba taraf›ndan dedesi kereste tüccar› Hac› Mustafa Efendi
olup soyu 17. yüzy›lda Karaman’dan Balkanlar’a giden Aslan Zaim’e
kadar uzan›r. Aslan Zaim, Balkan fetihlerine kat›lm›fl ve Makedonya
bölgesinde ‹stip’te kendisine zeamet verilmifltir. Zaim soyad› da buradan gelmektedir. Anne taraf›ndan soyu da yine baba taraf›ndan oldu¤u gibi, 17. yüzy›lda Kafkaslar’dan Balkanlar’›n fethine kat›lan
Ayan Ahmet A¤a’ya dayanmaktad›r. Ayan Ahmet A¤a Köprülü’ye yerleflmifl ve ailesi burada kök salm›flt›r. Saime Han›m’›n babas› ise Köprülülü Ali Bey’dir.
Yaklafl›k üç yüzy›l boyunca Balkanlar’da yaflayan, ancak Birinci
Dünya Savafl›’ndan sonraki y›llarda Yugoslavya’n›n Türk ve Müslümanlara uygulad›¤› ve ‘Ç›ta Turfl› Azia’ (Türkler Asya’ya) flark›lar› eflli¤inde süren zulüm, Zaim ailesini yerlerinden etti. 1934’te ailesi ile
birlikte ‹talyan band›ral› bir gemiye binerek Türkiye’ye do¤ru yola ç›kan küçük Zaim, sekiz yafl›nda bir çocuk olarak Karaköy r›ht›m›na
ayak bast›. Day›s› taraf›ndan karfl›lanarak Fatih-Çarflamba’da dedesinin evine (fiimdiki Fatih K›z Lisesi’nin bulundu¤u yer) yerleflti. Böylece ‹stip’te bafllayan çocukluk y›llar› Çarflamba’da devam etti.
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‹lkokula o zamanki Yugoslavya topraklar› alt›nda olan ‹stip’te bafllayan Zaim, burada Makedonya’n›n ilk cumhurbaflkan› Kiro Gligorov
ile ayn› s›n›fta okudu. Üçüncü s›n›ftan sonras›n› Çarflamba’daki Fethiye 16’nc› Okulu’nda 1937 y›l›nda tamamlad›. Daha sonra Fatih Orta Okulu’na bafllad› ve buradan da 1940 y›l›nda mezun oldu. Hayat›nda her zaman önemli bir yer iflgal eden lise e¤itimini 1943 y›l›nda Türkiye’de öncü olarak kurulan ve Latince okutulan klasik flubenin ilk
mezunlar› aras›nda Vefa Lisesi’nde tamamlad›. Bu okulda Nurettin
Topçu, Reflat Ekrem Koçu gibi ünlü hocalar›n ö¤rencisi oldu. Ayn› y›l
girdi¤i Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹dari fiube’den
1947’de mezun oldu. 1950 y›l›nda ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden denklik ald›.
Bir mülkiye mezunu olarak Sabahaddin Zaim ilk idarî görevini ‹stanbul Maiyet Memuru s›fat›yla ald›. Fatih ve Eyüp’te Kaymakam Vekilli¤i yapt›. 1947-49 y›llar› aras›nda sürdürdü¤ü bu görevinden sonra
1950 y›l› bafl›nda kaymakaml›k kursunu kazanarak hayat›ndaki
önemli dönemlerden biri olan kaymakaml›¤a bafllad› ve s›ras›yla Malatya’n›n (flimdi Ad›yaman’›n) Kahta, Sinop’un Ayanc›k ve Kastamonu’nun Abana ilçelerinde görev yapt›. Askerlik görevini ise May›s
1951-Nisan 1952 tarihleri aras›nda yedek subay olarak ikmal etti.
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Prof. Zaim’in hayat›n›n esas› olan akademi ile tan›flmas› ‹stanbul’daki maiyet memurlu¤u esnas›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi’nde doktoraya bafllamas›yla olmufltur. Burada meflhur Alman hocalar›ndan Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler, Ord. Prof. Dr. Fritz
Neumark ve Ord. Prof. Dr. Alfred Isaac’›n seminerlerini ikmal etmifltir. Daha sonra kaymakaml›k görevini b›rakarak 31 A¤ustos 1953 tarihinde ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü’nde asistan olmufltur. 1955 y›l›nda doktor olan Zaim ayn› y›l sonunda ABD’ye gitmifl ve orada Cornell Üniversitesi’nde çal›flmalar›na
devam etmifltir. Cornell’de doçentlik tezini haz›rlam›fl ve iki y›l sonra
Türkiye’ye dönmüfltür. Müteakiben doçentlik s›nav›n› vermifl, 1957
y›l›nda Sosyal Siyaset Kürsüsü’nde hakikî manada hocal›¤a bafllam›flt›r. 1963 y›l›nda yine akademik araflt›rmalar yapmak üzere Almanya’ya gitmifl ve Münih Üniversitesi’nde iki y›l kalm›flt›r. Türkiye’ye
döndükten sonra 1965 y›l›nda profesör olmufltur. 1979 y›l›na kadar bu
görevini sürdüren Sabahaddin hoca, kürsü baflkan› Ord. Prof. Dr. Orhan Tuna’n›n emekli olmas› üzerine kürsü baflkan› olmufl ve bu görevini emekli oldu¤u Temmuz 1993 tarihine kadar sürdürmüfltür. ABD
ve Almanya yan›nda Suudi Arabistan’da da bulunan Zaim, 1980 y›l›nda gitti¤i bu ülkede, Cidde Melik Abdülaziz Üniversitesi Mühendislik
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Fakültesi Sosyo-Teknik Etütler Bölümü’nde iki y›l misafir hocal›k
yapm›flt›r.
1993 y›l› Temmuzu’nda emekli olan Zaim için resmî akademik yaflam sona ermemifl, Üniversiteleraras› Kurul’un ayn› y›l yapt›¤› bir
de¤ifliklik neticesinde, yeni kurulan üniversitelerde kurucu rektör ve
dekan olarak görev alanlar›n emeklilik yafl›n› befl y›l daha uzatm›flt›r.
Böylelikle Sakarya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi kurucu dekan› s›fat›yla yeniden göreve dönmüfltür. Bu görevini sürdürürken ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Çal›flma Ekonomisi Bölümü’nde de misafir profesör olarak lisansüstü derslerine girmifl, bir
anlamda bölümden emekli olamam›flt›r.
Prof. Zaim bir taraftan resmî olarak ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Çal›flma Ekonomisi Bölümü’nde görev yaparken, paralel olarak hem akademik hem de idarî olarak baflka görevler de deruhte etmifltir. Bu çerçevede ald›¤› görevleri flöylece listeleyebiliriz:
A. Akademik Ek Görevleri
1. ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Enstitüsü Ö¤retim Üyeli¤i: 19731993.
2. Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤retim
Üyeli¤i: 1976-1986.
3. Sakarya, Kad›köy, Ifl›k Mühendislik Mektepleri ve Galatasaray
‹ktisat ve Ticaret Akademileri Ö¤retim Üyeli¤i: 1975-1980.
B. Akademik Ek ‹dari Görevleri
1. Ortado¤u Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi: Ankara,
1977-1979.
2. Milletleraras› ‹slam Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi: ‹slamabad, 1980-1993.
C. Di¤er ‹lmi Ek Görevleri
1. Türk-‹fl Sendikac›l›k Koleji Ö¤retim Üyeli¤i: Ankara, 1965-1976.
2. ‹flçi-‹flveren Seminerleri/Konferanslar›: 1955-1980.
3. ‹slam Kalk›nma Bankas› Yönetici Seçme ve De¤erlendirme Komitesi Müflavirli¤i: 1977-1978.
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3. ‹slam Konferans› Teflkilat› ‹slam Bankac›l›¤› Temsilcili¤i: 1981.
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1. Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Üyeli¤i: 1975-1977.
2. Türkiye Milli Birlik Komitesi Sosyal ‹fller Sivil Komitesi Baflkanl›¤›: 1960-1961.
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E. Özel Sektör Yöneticilik Görevleri
1. Pancar Motor Yönetim Kurulu Üyeli¤i: 1958-1963.
2. Koç Holding ‹flçi-‹flveren Münasebetleri Müflavirli¤i: 1966-1967.
3. Anadolu Cam Sanayii A.fi. Murak›pl›¤›: 1975-1978.
4. Uzel Traktör Sanayii Murak›pl›¤› ve Yönetim Kurulu Üyeli¤i:
1978-1980.
5. TUMOSAN Yönetim Kurulu Üyeli¤i: 1977-1979.
6. Soytafl ve Soytur A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›: 1975-1980
7. Faisal Finans Kurumu A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili: 19982001
8. Kuveyt-Türk Finans Kurumu Müflavir ve Denetim Kurulu Üyesi:
1995-2007
F. Cemiyet Üyelikleri
1. Milletleraras› Endüstri ‹liflkileri Cemiyeti, ‹sviçre.
2. Milletleraras› Endüstri ‹liflkileri Cemiyeti, ABD.
3. Milletleraras› Müslüman Sosyal Bilim Adamlar› Cemiyeti, ABD.
4. Milletleraras› ‹slam ‹ktisatç›lar› Cemiyeti Kurucu Üyesi, ‹ngiltere.
5. ‹lim Yayma Vakf› Mütevelli Heyeti Üyesi ve Kurucu Üyesi.
6. Türkiye Milli Kültür Vakf› Kurucu Üyesi.
7. Türkiye Ayd›nlar Oca¤› Kurucu Üyesi.
8. ‹slami ‹limler Araflt›rma Vakf› Kurucu Üyesi.
9. Mülkiyeliler Birli¤i Üyesi (üye no: 367).
10. Türkiye Yeflilay Cemiyeti (üye no: 6985).
11. Vefa Lisesi Mezunlar› Vakf› Kurucu Üyesi.
12. ‹fl Dünyas› Vakf› Kurucu Baflkan›
13. Anadolu E¤itim Vakf› Baflkan›
G. fieref Ödülleri
1. Türkiye Milli Kültür Vakf› “Türk Milli Kültürüne Hizmet fieref Arma¤an›”, 1990.
2. ‹slam Kalk›nma Bankas› “1992 Y›l› Dünya ‹slam Ekonomisi Ödülü”, 1992.
3. Loriba Banking (Los Angeles, ABD) ‹slam Bankas› Ödülü, 1996.
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5. Türkiye Yazarlar Birli¤i “Üstün Hizmet Ödülü”, 2003.
6. Birlik Vakf› “Vak›f ‹nsan’a fiükran Ödülü”, 2005.
7. Türkiye Büyük Millet Meclisi “Üstün Hizmet Ödülü ve Madalyas›”, 2006
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Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, 10 Eylül 1959’da evlendi. Efli Ulya Han›m, Kayserili C›ng›ll›o¤lu ailesinden Galip Ç›ng›ll›o¤lu’nun k›z›yd›.
Ulya Han›m 1999 y›l›nda vefat etti. Zaim çiftinin, biri k›z, dördü erkek
befl çocu¤u dünyaya geldi. Biri hariç, çocuklar› da Prof. Zaim gibi
akademik hayat› tercih ettiler. K›z› Mehvefl Tar›m (1960) Marmara
Üniversitesi’nde doçent, o¤ullar› Selim Zaim (1962) Fatih Üniversitesi’nde profesör, Halim Zaim (1969) ‹stanbul Üniversitesi’nde doçent,
Halil Zaim (1974) Fatih Üniversitesi’nde yard›mc› doçent olarak çal›flmaktad›rlar. Kerim Zaim (1963) ise ticaretle u¤raflmaktad›r.
1998 y›l›nda resmen emekliye ayr›lan Sabahaddin Zaim’in son resmî akademik görevi 1998-2000 tarihleri aras›nda sürdürdü¤ü YÖK
üyeli¤i olmufltur. Böylece 6 y›l› kaymakaml›k, 40 y›l› ‹stanbul Üniversitesi olmak üzere yar›m as›r devlet hizmetinde bulunmufltur. 2000
y›l›ndan sonra da akademik ve ilmî hayat›n içinde olmaya devam etmifl ve ömrünün sonuna kadar bu faaliyetlerini sürdürmüfltür. Nitekim 2003-2004 y›llar›nda Uluslararas› Saraybosna Üniversitesi’nin
kurucu rektörlü¤ü görevini üstlenmifltir. Nihayet her faniyi bekleyen
mutlak ak›bet onu da bulmufl ve 9 Aral›k 2007 tarihinde aram›zdan
ayr›lm›flt›r.
Kiflili¤i
Prof. Dr. Sabahaddin Zaim’in kiflili¤ini ele almak hiç de kolay de¤ildir. Zira birbiriyle mütenasip ve tutarl› birçok boyutu vard›r Zaim hocan›n. Vefat›n› müteakiben Prof. Dr. Hayrettin Karaman yapt›¤› bir
de¤erlendirmesinde hocay› “befli bir yerde” diyerek tavsif etmifl ve
bunlar› “ilim, güzel ahlak, aksiyon, dava ve hizmet aflk›” olarak s›ralam›fl ve “Bir insanda bunlar›n hepsinin bir araya gelmesi zor fleydir.
Sabahaddin Zaim’de bu befl erdemin hepsi biraradayd›” diye nitelemifltir. Bu gerçekten hareketle Sabahaddin Zaim’i “insan olarak, hoca olarak ve cemiyet adam› olarak Sabahaddin Zaim” fleklinde üç
bafll›kta ele almak, onun kiflili¤ini anlamaya yard›mc› olacakt›r.
Zaim hoca her fleyden önce model bir insand›. Belki model olarak
görünen kiflili¤inin bir yan› f›trîydi bile denilebilir. Di¤er yan› ise hiç
kuflkusuz, bitmek tükenmek bilmeyen bir azimle çal›flmas›yd›. O, gelenekle bugünün sentezini oldukça iyi yapabilen biriydi. Bir aya¤› gelene¤e basarken, hiç bir flekilde orada kalm›yor ve di¤er aya¤›n› günün gerçekliklerine uzat›yordu. Yani geleneksel de¤erlerle ça¤dafl
de¤erleri birlefltirebilen bir kiflili¤i vard› ve tabiat›yla buradan ideal
bir sentez ç›k›yordu.
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Prof. Zaim ahlakl› ve dindard›. Ahlakl›yd› ve yapt›klar›n› gayet ciddi
bir flekilde ve samimiyet içinde yap›yordu. Dindard›, ancak bu dindarl›k itici de¤il, samimi ve sempatikti. Kendisiyle iliflki kuranlar onun
dindar kiflili¤ini bilir, o da kesinlikle dindar kimli¤i konusunda bir
komplekse kap›lmaz, perdeleme de yapmazd›. O zarif ve sempatik bir
mü’mindi.
Hiç kuflkusuz onun önemli özelliklerinden birisi, baflkalar›na karfl›
son derece di¤ergam olufluydu. Herkesin yard›m›na koflar, yard›mlar›n› gördü¤ü herkese de vefa gösterirdi. Ne laf olsun diye bir fley yapar, yapmac›k davran›r, ne de bir fley için birilerinin s›rt›n› s›vazlard›.
Himmeti de talebi de içtendi.
Bir baflka özelli¤i hocan›n, toplay›c› ve toparlay›c› olufluydu. ‹nsanlar onun etraf›nda biraraya gelmekten mutlu olur, baflka bir ifadeyle
güven duyarlard›. Bunu yaparken de hem herkesi kendi kiflilikleriyle
kabul eder, hem de kendi de¤erlerini koruyarak kucaklard›. Hoca bu
anlamda bir “ça¤dafl dervifl”ti. Bunu belki de en iyi özetleyen sözler
cenazesinde yapt›¤› konuflmada Prof. Dr. Raflit Küçük’ün söyledikleriydi: “O, peygamberi olmayan bir dönemin sahabesi gibiydi.”
Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, oldukça iyi bir hocayd›. Sadece ilerlemifl yafl› ve yetifltirdi¤i onca ö¤rencisi bak›m›ndan de¤il, dünya standartlar›nda bir bilim adam› olmas› itibariyle iyi bir hocayd›. “Çal›flma
Ekonomisi” gibi bir disiplini Türkiye’ye tafl›m›fl olmas›, onun kurumsal olarak inflas›n› gerçeklefltirmifl olmas› bile bu dediklerimizi kan›tlamak için yeterlidir. Bu anlamda “hocalar›n hocas›” s›fat› onun üzerinde hiç sakil durmamaktad›r.
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Zaim, bir taraftan iyi bir ilim adam›, âlimdir, fakat öte taraftan en
az âlimli¤i kadar iyi bir muallimdir de. Zira oldukça iyi ders anlat›r,
onun yapt›¤› seminerler ‹stanbul Üniversitesi’nde örnek olarak gösterilirdi. Bir konuyu sunmaktaki yetkinli¤i dikkate de¤er bir baflka
özelli¤iydi. En müflkil konular› bile dinleyicilerin durumunu göz
önünde bulundurarak aktar›r, anlafl›lmas›n› sa¤lard›. Dersleri s›k›c›
de¤ildi, aksine oldukça hareketli, esprili ve canl›yd›. Anlat›m›ndaki
ustal›¤› yaz›lar›na da hâkimdi. Türkçeyi oldukça iyi kullan›r, hem eski Türkçeye olan hâkimiyeti, hem de bildi¤i üç yabanc› dil kendisine
büyük avantaj sa¤lard›.
Hocan›n bir baflka ilmî özelli¤i, onun birkaç disipline birden vak›f
oluflu, sadece iktisat bilimiyle s›n›rl› kalmamas›yd›. Öte taraftan teorik bilgiyle yetinmeyip sürekli pratik hayat›n içinde de bulunuyordu.
Bir baflka ifadeyle söylenecek olursa, sahip oldu¤u teorik bilgileri pi-
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yasada pratize ediyor, test ediyordu. O bak›mdan bir aya¤› üniversitede kalm›fl, ama di¤er aya¤›n› bir flekilde toplumun, piyasan›n, ifl
dünyas›n›n içinde bas›l› tutmufltur. Bu da ona engin bir tecrübe kazand›rm›flt›r.
O, asistanlar›n›n hem hocas›, hem de babas› olabilmeyi baflaran
biriydi. Ö¤rencilerini adeta ömrü boyunca takip ederdi. Yani Sabahaddin hocan›n bir kere ö¤rencisi olundu mu, bu bitmeyen bir vetireye dönüflürdü. Ö¤rencileriyle iliflkilerini hep devam ettirmifl, yaln›zca üniversitedeki odas› de¤il, evi de bir okul olmufltur.
Sabahaddin hocan›n bilinen en önemli özelliklerinden birisi de hiç
kuflkusuz, bir cemiyet adam› olufludur. Özellikle muhafazakâr camia içinde ellili y›llardan sonra ortaya konulan hemen her türlü faaliyette onun ad›n› görmek mümkündür. O, vak›flar›n, derneklerin ya
kurucusu olmufl, ya mütevellisi yahut da üyesi olarak bulunmufltur.
Yukar›da s›ralanan liste de bu dedi¤imizi kan›tlayan bir örnek durumundad›r.
Prof. Zaim sadece bu kurulufllar›n idari çerçevesinde yer alan bir
kiflilik de¤ildir. Bunun d›fl›nda gerek ‹stanbul’da, gerekse bütün Anadolu’da yap›lan sosyal faaliyetlere konuflmac›, müzakereci olarak kat›lan biridir. Bu özelli¤i adeta onun için bir yaflam biçimi olmufltur.
Hatta bu konuda belki de gerekti¤inden daha yumuflak davran›r, neredeyse kimsenin talebini k›rmazd›. Hay›rl› gördü¤ü ve anlaml› buldu¤u her faaliyete ifltirak etmeye özen gösterirdi. Bunu yaparken kesinlikle prestij aramazd›. Bu anlamda en mütevaz› bir o¤renci toplant›s›na da gider, hatta bu kabil programlar› öncelerdi.
Zaim hoca her ne kadar ilerlemifl yafllar›nda k›sa süre bir siyasal
partinin genel idare kurulunda bulunmufl olsa da esas itibariyle aktif
siyasetten uzak durmufltur. Ancak bu durufl kesinlikle siyaseti d›fllayan yahut önemsiz addeden bir durufl de¤ildir. Tam da bu noktada
siyaseti önemsemesi onun bir ifadesi olarak siyasîlerle iyi iliflkileri olmufl, kendisine sürekli dan›fl›lm›flt›r. O da do¤ru bildi¤i flekliyle her
zaman gerekli yönlendirmelerde bulunmufltur. Asl›nda böylece bilinegelenin d›fl›nda da bir siyaset yap›labilece¤ini göstermifltir.
Hocan›n kiflili¤i özetlenecek olursa; o hem mükemmel bir ilim
adam›, hem çok iyi bir aile babas› ve hem de her daim toplumla içiçe olan bir vak›f adamd›. K›sacas› güzel insand›, insan-› kâmildi.
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Eserleri
Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, yukar›da akademik kiflili¤i de¤erlendirilirken de ifade edildi¤i gibi, standard› yüksek bir akademisyendir.
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Kuflku yok ki bu de¤erlendirmeyi akademik olarak yapt›klar› ve yazd›klar› ortaya koymaktad›r. Bu noktada yapt›klar› ile yazd›klar› aras›nda önemli bir korelasyon vard›r. Daha kaymakaml›k yaparken bu
mesle¤e bafllam›fl ve nihayet bir süre sonra da tercihini bilinçli olarak
akademiden yana yapm›flt›r. Kendisini oldukça iyi yetifltirmifl, daha
mesle¤inin ilk y›llar›nda ABD, Almanya gibi ülkelere giderek uluslararas› alanda tecrübe edinmifltir. Bu tecrübeler bir süre sonra onun yine uluslararas› ilim âleminde tan›nmas›na imkan haz›rlam›flt›r. Amerika, Almanya ve Suudi Arabistan’da çal›flarak üç ayr› ülkenin ilmî hayat›n› keflfetmifltir. Bu keflif hiç kuflkusuz ona üç lisan› da arma¤an etmifltir. Bütün bunlar›n neticesinde de çok verimli ve üretken bir akademisyen ortaya ç›km›flt›r.
Sabahaddin hocan›n yay›nlanm›fl onlarca kitab› ve yüzlerce makalesi bulunmaktad›r. Bu çal›flmalar› de¤erlendirirken e¤er bir s›n›flama yapmak gerekirse, bunlar› üç bafll›k alt›nda s›ralamak yararl› olacakt›r. Bunlardan birincisi, çal›flma ekonomisi ve sosyal siyasetle ilgili yazd›klar›d›r. ‹kincisi, ‹slam ekonomisi ile ilgili çal›flmalar›d›r.
Üçüncü olarak da Türk dünyas› konusunda yapt›¤› araflt›rmalar ve
çal›flmalard›r.
Türkiye’de “Çal›flma Ekonomisi” disiplininin banisi hiç kuflkusuz
Sabahaddin hoca olmufltur. Amerika’da yeni geliflmekte olan bu bilim dal›n› görmüfl, Cornell’deki tecrübesini Türkiye’ye tafl›m›fl ve Sosyal Siyaset kürsüsünü zenginlefltirmifltir. YÖK’ün kurulmas›yla beraber de bu disiplin bir bölüm halini alm›flt›r. Hoca daha doktora tezinden bafllamak üzere bu alanda üretime bafllam›flt›r. Doktora tezi de
olan ‹stanbul Mensucat Sanayiinin Bünyesi ve Ücretler tezinin savunulmas›ndan hemen bir y›l sonra, 1956’da, ‹ktisat Fakültesi yay›nlar›ndan ç›km›flt›r. Bu eser teorik iktisat bilgisinin piyasada uygulan›fl›n›n bir örne¤idir. Bu çal›flmayla da bu kabil araflt›rmalar›n önü aç›lm›flt›r. Müteakiben iflgücü ve prodüktivite meseleleri, ifl piyasalar›,
sanayi bölgeleri ve flehir planlamas› gibi konularda çal›flmalar yapm›fl, eserler vermifltir.
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Fakat hocan›n flaheseri flüphe yok ki hâlâ bugün bile afl›lamayan
Çal›flma Ekonomisi kitab› olmufltur. ‹lk defa 1968 y›l›nda ‹ktisat Fakültesi Yay›nlar› aras›ndan ç›kan bu kitap, farkl› yay›nevleri taraf›ndan çok say›da bask›s› yap›lm›flt›r. Bugün elimizde Filiz Kitabevi’nin
yay›nlad›¤› 10 bask› bulunmaktad›r. Bu kitaptan sonra muhtelif iktisatç›lar taraf›ndan çal›flma ekonomisi kitaplar› yay›nlanm›fl da olsa ve
bunlar farkl› ideolojik kamplardan da olsa hemen her iktisatç› bu kitab›n, alan›n›n en iyisi oldu¤unu ifade etmekten kaç›nmaz. Özellikle
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bolüm bafllar›nda yer alan ayet ve hadisler ilk planda okuyucuya tuhaf gelmekte, fakat bir sure sonra bu epigraflar›n çok fl›k durdu¤u görülmektedir. Kitab›n kurgusu, muhtevas› ve dili son derece seviyelidir. Bu nedenledir ki hâlâ bir çok üniversitede ders kitab› olarak okutulmaya devam edilmektedir ki üniversitelerde böyle bir imtiyaz çok
az kitaba nasip olmufltur.
‹kinci olarak hoca Türkiye’ye ilk defa ‹slam Ekonomisi konular›n›
tafl›yan kifli olmufltur. Gerçekten de hem telif hem de tercüme olarak
Türk okuyucusunun ‹slam ve ekonomi iliflkisini anlatan ve bir süre
sonra popülerleflen bir alan›n ilk örneklerini sunmufltur. Burada hocan›n bir iktisatç› olarak ‹slamî kimli¤i önemli bir rol oynam›flt›r. Sistem tart›flmalar›n›n yap›ld›¤› bu dönemde ‹slam’›n iktisada iliflkin
söyleyece¤i bir sözünün oldu¤unu düflünmüfl ve bu konuda yo¤unlaflm›flt›r. Ayr›ca ABD’de bulundu¤u y›llarda, bu konuda dünyada
neler olup bitti¤ini de inceleme imkan› bulmufltur. 1973’te Cidde’de
yap›lan ‹slam ‹ktisat Kongresi’nde ikinci baflkan olarak yer alm›fl ve
sadece bu konularla teorik olarak de¤il, pratik olarak da ilgilendi¤ini
göstermifltir.
Bu çerçevede Modern ‹ktisat ve ‹slam’› 1969 y›l›nda MTTB yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanm›fl ve kitap bir y›lda üç bask› yapm›flt›r. On
y›l sonra 1979’da ‹slam ve ‹ktisadî Nizam bafll›¤›yla bir kitapç›k yay›nlam›fl; onu, Yeni Asya Yay›nlar› aras›ndan ç›kan 1981 tarihli ‹slam’›n ‹ktisadî Görüflü ve 1992 tarihli ‹slam, ‹nsan ve Ekonomi isimli
çal›flmalar› takip etmifltir. Hem yurt içinde hem de yurt d›fl›nda çok
say›da tebli¤ sunmufl, ayr›ca ‹slam ekonomisiyle ilgili organizasyonlarda ‹slam iktisatç›s› kimli¤iyle yer alm›flt›r.
Üçüncü bir alan ise Türk dünyas› üzerine yazd›klar›d›r. Hayat›n›n
son y›llar›nda, memleketi olan Balkanlar’dan daha çok Orta Asya’ya
yönünü dönmüfl, oralara s›kça ziyaretler yapm›flt›r. Bu çerçevede çok
say›da makale kaleme alm›fl, röportajlar vermifl ve sunumlar yapm›flt›r. Kurtulufl reçetesi olarak Türk-‹slam kimli¤ini göstermifltir. Yine
Türkiye’nin Türk dünyas› ile iliflkilerine dair görüfl ve teklifler ortaya
koymufltur.
Sabahaddin hoca bize baflta Çal›flma Ekonomisi olmak üzere yay›nlanm›fl, muhtelif yay›nevlerinden müteaddit bask›lar› yap›lm›fl 22
kitap ve ço¤unlu¤unu makale, tebli¤, röportaj ve konferans kay›tlar›n›n oluflturdu¤u 150 civar›nda yay›nlanm›fl çal›flma miras b›rakm›flt›r. Ama onun b›rakt›¤› bir miras daha vard›r ki o da en az eserleri kadar k›ymetlidir. Hoca bize ideal bir ilim adam›n›n nas›l olmas› gerek-
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ti¤ini kendi flahs›nda yaflayarak ortaya koymak suretiyle göstermifl,
bir model b›rakm›flt›r. ‹lim dünyas›n›n mensuplar› yaln›z hocan›n
eserlerinden yararlanmayacak, belki de daha fazla onun ortaya koydu¤u güzel örneklikten istifade edeceklerdir.
Ruhu flad, mekân› cennet olsun.
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