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Amaç 
Türkiye’nin son 10 yılda dünya ekonomisinde ve finansında almı  oldu u yol, kısa sürede stanbul’u küresel finansın önemli 
merkezlerinden biri haline getirmi tir. Tarihsel mirası ve kültürü stanbul’u slami finans kurulu larının da gözdelerinden biri 
yapmı tır. Yüzyıllık moladan sonra Türkiye’nin kendi gerçek kimli ine dönme çabasının bir sonucu olarak Ortado u, 

Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Orta Asya toplumları Türkiye’nin gelece ine daha çok ilgi duymaya ba lamı tır. Böyle 
önemli tarihsel bir süreçte slam ekonomisi ve finansı gibi tarihsel ve kültürel olarak do al mirasçısı oldu umuz alanda 

yapılan ara tırmaları daha geni  kitlelere ula tırmak amacıyla slam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (ISSN 2149-3820) 
Uluslararası slam Ekonomi ve Finansı Ara tırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2015’ten itibaren yayımlanmaktadır. 
slam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, slam ekonomisi ve finansı alanında özgün fikir ve ara tırmaların yer aldı ı, asırların 

mirasının tekrar günümüze aktarıldı ı, yeni dü ünce ve araçlarla bu alana yön verebilecek ara tırmaların yayınlanmasını 

temel alan bir dergidir. 

Aim 
Turkey has taken in the last 10 years the way in which the world economy and finance, Istanbul in a short time has become 
one of the important centers of global finance. Historical heritage and culture has made Istanbul one of the eyes of Islamic 
financial institutions. A hundred years after the break Turkey's Middle East as a result of efforts to return to his true identity, 

the Balkans, the Caucasus, North Africa and Central Asian societies began to hear much more interested in the future of 
Turkey. Journal of Islamic Economics and Finance (ISSN 2149-3820) has been established by the International Research 

Centre for Islamic Economics and Finance in order to reach research on the ground that we are historically and culturally 
natural inheritors of Islamic economics and finance in such an important historical process. it is published. Journal of Islamic 
Economics and Finance magazine based on the publishing of researches that can give direction to the field with new ideas. 
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İslami bankacılık ve İslami finansal aktivitelerin büyüklüğü son yıllarda 
büyük bir artış göstermiştir. Uluslararası İslami bankacılık ve finans 
otoritelerinin ileri gelenlerinden “İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel 
Meclisi (CIBAFI)”, her 5 yılda bir İslami finansal endüstrinin büyüklüğünün 
iki katına çıkacağını ve 2020 yılındaki pazar büyüklüğünün ise 4 trilyon dolara 
ulaşacağını öngörmektedirler. (World Bank, 2018). Hiç şüphesiz bu büyüklük, 
konvansiyonel finans çevrelerince de yakından izlenmekte ve büyüyen bu 
pazardan pay alma çabası da konvansiyonel finansal kurumların İslami 
bankacılığa ilgisini her geçen gün artırmaktadır.    

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşmesi belirli bir dönüşüm 
süreci ile mümkün olabilmektedir. Arapça literatürde “at-tahawwul , التحول”; 
İngilizce literatürde “conversion” olarak ifade edilen konvansiyonel bankaların 
İslami bankacılığa dönüşümü, “fıkhî olarak kötü/bozulmuş/zayıf bir şeyin daha 
iyi/sağlam/sahih bir şeye geçişini” ifade eder (Ahmad & Hussainey, 2015). 
İslami finans literatüründe ise, dönüşüm, bir terim olarak “konvansiyonel 
bankaların tamamen veya şube/pencere açma yoluyla kısmen çalışma 
sistemlerini, hizmetlerini ve ürünlerini değiştirerek veya yeniden düzenleyerek 
İslam hukukunun prensiplerine uygun hale getirerek İslami bankacılığa 
dönüşmeleri olarak tanımlanır” (Rustum, 2014).  

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümünün tarihi, İslami 
bankaların kuruluş ve gelişme dönemlerine kadar gitmekle birlikte bu 
dönüşüm süreci son yıllarda büyük artış göstermiştir. Dünyanın farklı 
yerlerindeki dönüşüm süreçleri önemli bir tecrübe birikimi yanında büyük bir 
literatür ve birikimin oluşmasını da sağlamıştır. Diğer taraftan, konvansiyonel 
bankaların İslami bankalara dönüşümü çeşitli sebeplerle / gerekliliklerle farklı 
şekil ve formatlarda olabilmektedir. Konvansiyonel bankaların İslami bankalara 
dönüşüm süreci / şekli / mahiyeti her ne kadar bankadan bankaya değişiklik 
gösterse de dönüşüm geçiren her bir banka çeşitli hukuki, fıkhî, idari ve iktisadi 
zorluklarla karşılaşma noktasında benzer tecrübe yaşamaktadırlar.  

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümünü konu edinen bu 
çalışma, dönüşüm konusunda farkındalık oluşturma ve bu yönde dönüşüm 
sürecine rehberlik etme açısından literatüre bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Çalışma giriş ve sonuç dışında dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
konvansiyonel bankaların dönüşüm süreçlerini ele alan çeşitli çalışma ve 
düzenlemelerin oluşturduğu literatür değerlendirilmiş, ikinci bölümde 
bankadan bankaya ve bölgeden bölgeye farklılık arz eden dönüşüm şekilleri 
üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise konvansiyonel bankacılığın 
dönüşümündeki temel sebep ve motivasyonların tespit edilmesine çaba 
gösterilmiştir. Dördüncü bölümde ise dönüşüm süreci özellikle Bahreyn 
merkezli İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu 
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süreci ile mümkün olabilmektedir. Arapça literatürde “at-tahawwul , التحول”; 
İngilizce literatürde “conversion” olarak ifade edilen konvansiyonel bankaların 
İslami bankacılığa dönüşümü, “fıkhî olarak kötü/bozulmuş/zayıf bir şeyin daha 
iyi/sağlam/sahih bir şeye geçişini” ifade eder (Ahmad & Hussainey, 2015). 
İslami finans literatüründe ise, dönüşüm, bir terim olarak “konvansiyonel 
bankaların tamamen veya şube/pencere açma yoluyla kısmen çalışma 
sistemlerini, hizmetlerini ve ürünlerini değiştirerek veya yeniden düzenleyerek 
İslam hukukunun prensiplerine uygun hale getirerek İslami bankacılığa 
dönüşmeleri olarak tanımlanır” (Rustum, 2014).  

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümünün tarihi, İslami 
bankaların kuruluş ve gelişme dönemlerine kadar gitmekle birlikte bu 
dönüşüm süreci son yıllarda büyük artış göstermiştir. Dünyanın farklı 
yerlerindeki dönüşüm süreçleri önemli bir tecrübe birikimi yanında büyük bir 
literatür ve birikimin oluşmasını da sağlamıştır. Diğer taraftan, konvansiyonel 
bankaların İslami bankalara dönüşümü çeşitli sebeplerle / gerekliliklerle farklı 
şekil ve formatlarda olabilmektedir. Konvansiyonel bankaların İslami bankalara 
dönüşüm süreci / şekli / mahiyeti her ne kadar bankadan bankaya değişiklik 
gösterse de dönüşüm geçiren her bir banka çeşitli hukuki, fıkhî, idari ve iktisadi 
zorluklarla karşılaşma noktasında benzer tecrübe yaşamaktadırlar.  

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümünü konu edinen bu 
çalışma, dönüşüm konusunda farkındalık oluşturma ve bu yönde dönüşüm 
sürecine rehberlik etme açısından literatüre bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Çalışma giriş ve sonuç dışında dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
konvansiyonel bankaların dönüşüm süreçlerini ele alan çeşitli çalışma ve 
düzenlemelerin oluşturduğu literatür değerlendirilmiş, ikinci bölümde 
bankadan bankaya ve bölgeden bölgeye farklılık arz eden dönüşüm şekilleri 
üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise konvansiyonel bankacılığın 
dönüşümündeki temel sebep ve motivasyonların tespit edilmesine çaba 
gösterilmiştir. Dördüncü bölümde ise dönüşüm süreci özellikle Bahreyn 
merkezli İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu 
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(AAOIFI)’nun 6 no’lu “Konvansiyonel Bankanın İslami Bankacılığa 
Dönüşümü” (AAOIFI, 2010b) isimli standardı çerçevesinde tahlil edilmiştir. 
Sonuç bölümündeyse çalışma neticesinde elde edilen bulgulara yer verilerek 
gerek İslami finans endüstrisine gerekse bundan sonraki akademik çalışmalara 
ilişkin öneri ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Her ne kadar zaman zaman 
referansta bulunulsa da çalışmanın kapsamı göz önünde bulundurularak 
çalışmada konvansiyonel bankaların kısmî dönüşüm süreçleri ve dönüşüm 
sürecindeki gereklilikleri detaylı olarak ele alınmamıştır.  

 

LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ 

Konvansiyonel bankaların İslami bankacılığa dönüşümünü ele alan 
çalışmalar, dönüşüm süreçlerinin 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren hızlı bir 
şekilde artmasına paralel olarak çeşitlilik kazanmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı 
dönüşüm sürecini çeşitli açılardan ele alan ampirik çalışmalar olup çeşitli 
ülkelerdeki dönüşüm süreçlerini, dönüşüm imkanlarını ve dönüşümün 
gerçekleştiği ülkelerdeki hukuki alt yapıyı ele almaktadır. Şöyle ki, Libya’daki 
dönüşüm imkânlarını ve süreçlerindeki gerekli muameleleri (Aswaysy & Abo 
Homera, 2008); Ürdün örnekliğinde konvansiyonel bankaların dönüşüm 
imkânlarını ve dönüşüme etki eden sebepler (Al-Atyat, 2007); Suriye 
örnekliğinde Birleşik Arap Emirliklerindeki bazı dönüşüm örneklerinin Suriye 
Uluslararası Ticaret ve Finans Bankası’nın İslami bankacılığa dönüşümüyle 
mukayesesi (Rustum, 2014) bunlardandır. Ayrıca Suudi Arabistan’daki 
konvansiyonel bankaların dönüşüm sürecini ülkede dönüşüm geçiren çeşitli 
bankalar çerçevesinde ele alan çalışma da (Muhamad Mustafa, 2006) önemlidir. 
Maryam Saad Rustum dışındaki araştırmacıların genelde tek bir ülkedeki 
dönüşüm üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir.  

Konuyla ilgili çalışmalardan bir kısmı da bir ülkedeki bankacılık sistemini 
veya belirli bir bankanın dönüşüm sürecini ele almaktadır. Şöyle ki, Birleşik 
Arap Emirlikleri’ndeki Şârika Bankası (H. H. Hassan, 2002); Kuveyt Emlak 
Bankası ile Kuveyt Boubyan bankasının dönüşümü incelendiği çalışma (Alani 
& Yaacob, 2012) ile Bangladeş’teki dönüşüm sürecini iki bankanın dönüşümü 
üzerinden ele alan çalışma (Hasan, 2016) dikkat çekicidir.  

Konvansiyonel bankaların dönüşümünü teorik açıdan ele alan çalışmalar da 
önem arz eder. Bunlar arasında, dönüşüm için gerekli mekanizma ve süreci 
özet olarak incelediği çalışmayla (Zaki & Hussainey, 2015) ile dönüşüm 
sürecindeki fıkhî gereklilikler üzerinde durulan çalışma (Husayn Hamid 
Hassan, n.d.) dikkat çekicidir. Bir ülkedeki hukuk sisteminin değişimiyle 
bankacılık sisteminin de tümden dönüşümünü ele alan çalışmalar da 
bulunmaktadır. Pakistan’daki bankacılık sisteminin bütün olarak dönüşümünü 
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konu edindiği çalışma  (Ul-Hassan, 2007) bunlardandır..  

Bir kısım çalışmalar da konuyla ilgili düzenleme ve standartlar niteliğindedir. 
Bunlardan en önemlisi de Bahreyn merkezli AAOIFI tarafından Şer’i 
Standartlar dizisinin altıncısı olarak hazırlanan Konvansiyonel Bankaların İslami 
Bankacılığa Dönüşümü (AAOIFI, 2010b) isimli standarttır. Bu çerçevede 
Pakistan Merkez Bankası (State Bank of Pakistan, 2017) gibi çeşitli İslam 
ülkelerinin merkez bankalarının hazırladıkları yönetmelikler de bulunmaktadır.  

 

KONVANSİYONEL BANKALARIN İSLAMİ BANKALARA 
DÖNÜŞÜM ŞEKİLLERİ  

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümü mahiyet itibariyle iki 
şekildedir. İlki “tümden/küllî dönüşüm” olup kendisi içinde ikiye ayrılır.  

(a) Hukuk sistemlerinin tamamen değişerek İslamileştirilmesine bağlı olarak 
bir bankanın belirli bir süreç dâhilinde zorunlu olarak İslami bankacılığa 
dönüşümüdür. Bu tür dönüşümler İran (1979-1986), Pakistan (1980-1986) ve 
Sudan (1984-1985)’da gerçekleşmiştir. İran’da 1979 devrimiyle birlikte İran 
Merkez bankası, İran İslam Cumhuriyeti merkez bankası adını alırken 
bankacılık sistemi de iki aşamalı bir dönüşüm yaşamıştır. Bunlardan 1982’ye 
kadar devam edegelen ilk aşamada bankalar millileştirilip yeniden 
düzenlenirken 1986 yılına kadarki ikinci kısma kadar da bankacılık sistemi 
İslamileştirilerek bir dönüşüm süreci yaşanmıştır.(Parveen, Zadeh, & 
MuzakkirSyed, 2015). Pakistan’da da 1980’lerin öncesinde başlayan 
Pakistan’daki dönüşüm ve bankaların İslamileştirilmesi süreci 1986 yılına kadar 
devam etmiştir. (Akhtar, 2007). Sudan’da da 1984 yılında Sudan Merkez 
Bankası’nın devlet başkanlığı kararnâmesine dayanarak aldığı kararla ülke 
içinde faaliyet gösteren tüm bankaların faizli işlemlerden arındırılarak 
İslamileştirilmesi öngörülmüştür. (Aswaysy & Abo Homera, 2008) 

(b) Konvansiyonel bankaların ikinci dönüşüm şekli ise kendi içinde (i) içten 
dönüşüm ve (ii) dışarıdan dönüşüm olması itibariyle iki farklı şekilde olur. 
Bunun birincisinde banka yönetiminin kararıyla konvansiyonel bankaların 
belirlenen bir plan çerçevesinde ve ilan edilen bir zaman dâhilinde tam 
teşekküllü İslami bankaya dönüşmesidir. Buna Suudi Arabistan’ın Al-Jazira 
(BAJ) (1998-2007) bankası örnek verilebilir. Dıştan olan tümden dönüşüm ise, 
bankanın İslami bankacılığa dönüştürülmek amacıyla satın alınması şeklinde 
olmaktadır. Bahreyn merkezli Al-Salam Bank’ın Bahrain Saudi Bank’ı (Rabi, 
2009) ve BMI Bank’ı satın alarak dönüştürmesi (Al-Mahmud, 2017) buna 
örnektir. Bir diğer dönüşüm şekli ise “kısmî/cüzî dönüşüm” olup bu da kendi 
içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, (i) konvansiyonel bankaların banka içinde 
İslami bankacılığa yönelik finansal hizmetler veren İslami bankacılık 
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pencereleri açmasıdır. Örnek olarak Türkiye’deki Ziraat Bank’ın Ziraat 
Katılım, Vakıf Bank’ın “Vakıf Katılım” adlarıyla pencere açması gösterilebilir. 
(ii) Kısmî dönüşümün bir şekli de konvansiyonel bankaların şube veya pencere 
açmaksızın kurumsal çatıları altında çeşitli katılım bankacılığı ürünü, 
enstrümanı ve fon hizmeti vermesi şeklinde olur. Saudi American Bank 
(SAMBA)’nın 1996 yılından itibaren İslami bankacılık hizmetleri de vermeye 
başlaması buna örnek sayılabilir.  (iii) HSBC, City Bank, Chase JP Morgan & 
Co ve Deutsche Bank gibi ulusal finansal kurumların İslami bankacılık hizmeti 
vermeleri de genelde bu şekildedir. Burada belirtilmesi gereken bir nokta da 
konvansiyonel bankaların açacakları İslami bankacılık pencerelerinin veya 
şubelerinin mali ve idari olarak tamamen bağımsız bir yönetime sahip olması 
gereğidir (Al-Mahmud, 2017).    

Netice olarak, konvansiyonel bankaların İslami bankacılık hizmeti veren 
pencere açmaktan ziyade belirli bir plan dâhilinde ilan edilen bir zaman 
diliminde tam teşekkülü İslami bankaya dönüşümünün ideal olduğu 
söylenebilir. Çünkü bu şekildeki bir dönüşüm gerek fıkhî açıdan uygunluk 
yanında pratikte de başarılı bir dönüşüm imkânı vermektedir. İslami bankacılık 
hizmeti vermek için pencere/şube açma yoluyla sağlanan kısmî dönüşüm her 
ne kadar idari açıdan bir özerklik verse de nihayetinde mali açıdan ana şirketle 
arasında bir ayrım/özerlik söz konusu olamamaktadır. Diğer taraftan gerek 
taşıdığı mahzurlar gerekse müşteriler açısından olumsuz bir algıya sebep 
olacağından konvansiyonel bankanın sırf ticari kaygılarla müşteri kaybetmemek 
için İslami bankacılık ürünlerini sunması ise bu çerçevede kısmi bir 
dönüşümdür.  

 

KONVANSİYONEL BANKACILIĞIN DÖNÜŞÜMÜNDEKİ TEMEL 
ETKEN VE MOTİVASYONLAR  

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşüm sürecindeki temel 
etkenler dönüşümün niteliğine bağlı olduğu kadar ülkeden ülkeye, bankadan 
bankaya değişiklik gösterebilmektedir. İslami bankaların, katılım ortaklığı 
esasına dayanmaları, adil paylaşımı sağlamaları ve reel ekonomiye dayalı 
olmaları dönüşümün ana etmenlerindendir. Genel olarak konvansiyonel 
bankaların İslami bankalara dönüşümüne etki eden haller  (i) “dini ve hukûkî 
etkenler ve (ii) ekonomik / finansal etkenler şeklinde sınıflandırılabilir.  

 

A. Dini ve Hukûkî Etkenler 

İslam hukukunda fıkhî ve hukukî etmenlerin nihayetinde dini temele 
dayanması sebebiyle dini ve hukuki etmenleri aynı başlık altında incelemek bir 
zaruret taşımaktadır. İslam dininin, iktisadi alan da dâhil hayatın her alanına 
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ilişkin düzenlemeler getirmesi ve Müslümanın Allah’ın emir ve yasaklarına 
uyması gereği, konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümünün 
arkasındaki ana etmenlerdendir. (Yazıcı, 2018) Bu çerçevede kredi sistemine 
dayanan konvansiyonel bankaların dönüşümünde İslam dini tarafından “faiz” 
ve “garar/spekülasyon”  gibi yolların haram kılınması önemli rol oynamaktadır. 
Örneğin, Allah Teâla Kur’an-ı Kerim’de faizin haramlığıyla ilgili “Allah, 
alışverişi helal faizi haram kılmıştır” (Bakara, 2/275) ve “Eğer faizi terk etmezseniz 
bilin ki, Allah’a ve Resulüne karşı savaş açmışsınız…” (Bakara, 2/279) 
buyurmaktadır. Dolayısıyla Allah ve elçisine savaş açılmış olacağı kanaati 
önemli bir motivasyon kaynağı olup bundan dolayı yapılanlardan pişman 
duyularak terk edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu saik, İslam’ın yasakladığı 
başta faiz olmak üzere İslami ilkelere aykırı şeylere tövbe ederek uzak durma 
temeline dayanır. Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümde dini 
sebeplerin temel motivasyon olduğu görülmektedir (Hasan, 2016). 

Dönüşüm süreci geçiren Suudi Arabistan bankaları üzerine yapılan bir 
araştırma, dönüşüm gerçekleştiren İslami bankaların % 65’inin Müslümanın 
faizden uzak kalması gereğinden dolayı dönüşüm sürecini dini sebeplerle 
yaptıklarını göstermektedir. (Muhamad Mustafa, 2006) Libya’daki 
konvansiyonel bankalar üzerine yapılan bir çalışma da (Kumati, 2008) 
araştırmaya katılanların % 98’i eğer mevcut olması durumunda konvansiyonel 
bankalardaki hesaplarını İslami bankalara taşıyacaklarını belirtmektedirler. 
Dolayısıyla konvansiyonel bankacılıktan İslami bankacılığa dönüşümü bir 
anlamıyla Allah’ın, “Eğer tövbe ederseniz, ana mallarınız sizindir. Ne haksızlık 
edersiniz nede haksızlığa uğrarsınız” (Bakara, 2/279) emrine de uygun olarak 
önceki “günah” içerikli eylemlerden tövbe edilmesi ve ıslah olunması anlamına 
gelir.  

 

B. Ekonomik/Finansal Etkenler 

Ekonomik sebepler, İslami bankacılığa dönüşümü sağlayan ana etmenlerdir. 
Servet ve gelirin paylaşımında adil paylaşımın sağlanması, adil paylaşım yoluyla 
servet ve varlığın belirli grupların elinde toplanmasının önüne geçilmesi, kaydi 
para üretiminin önüne geçilerek enflasyonun engellenmesi, işsizliğin azaltılması 
gibi sebepler de konvansiyonel bankaları İslami bankalara dönüşmeye 
yönlendirmektedir (Abdulla er-Rabia, 1989).  

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümündeki temel 
ekonomik motivasyonları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:  

Risk Paylaşımı: Dönüşüm süreci geçiren bankalar üzerinde yapılan 
çalışmalar İslami bankalardaki risk paylaşımı prensibinin ve konvansiyonel 
bankalara nazaran daha fazla reel sektöre dayanmaları ve karşılaştıkları risklerin 
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önemli bir motivasyon kaynağı olup bundan dolayı yapılanlardan pişman 
duyularak terk edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu saik, İslam’ın yasakladığı 
başta faiz olmak üzere İslami ilkelere aykırı şeylere tövbe ederek uzak durma 
temeline dayanır. Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümde dini 
sebeplerin temel motivasyon olduğu görülmektedir (Hasan, 2016). 

Dönüşüm süreci geçiren Suudi Arabistan bankaları üzerine yapılan bir 
araştırma, dönüşüm gerçekleştiren İslami bankaların % 65’inin Müslümanın 
faizden uzak kalması gereğinden dolayı dönüşüm sürecini dini sebeplerle 
yaptıklarını göstermektedir. (Muhamad Mustafa, 2006) Libya’daki 
konvansiyonel bankalar üzerine yapılan bir çalışma da (Kumati, 2008) 
araştırmaya katılanların % 98’i eğer mevcut olması durumunda konvansiyonel 
bankalardaki hesaplarını İslami bankalara taşıyacaklarını belirtmektedirler. 
Dolayısıyla konvansiyonel bankacılıktan İslami bankacılığa dönüşümü bir 
anlamıyla Allah’ın, “Eğer tövbe ederseniz, ana mallarınız sizindir. Ne haksızlık 
edersiniz nede haksızlığa uğrarsınız” (Bakara, 2/279) emrine de uygun olarak 
önceki “günah” içerikli eylemlerden tövbe edilmesi ve ıslah olunması anlamına 
gelir.  

 

B. Ekonomik/Finansal Etkenler 

Ekonomik sebepler, İslami bankacılığa dönüşümü sağlayan ana etmenlerdir. 
Servet ve gelirin paylaşımında adil paylaşımın sağlanması, adil paylaşım yoluyla 
servet ve varlığın belirli grupların elinde toplanmasının önüne geçilmesi, kaydi 
para üretiminin önüne geçilerek enflasyonun engellenmesi, işsizliğin azaltılması 
gibi sebepler de konvansiyonel bankaları İslami bankalara dönüşmeye 
yönlendirmektedir (Abdulla er-Rabia, 1989).  

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümündeki temel 
ekonomik motivasyonları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:  

Risk Paylaşımı: Dönüşüm süreci geçiren bankalar üzerinde yapılan 
çalışmalar İslami bankalardaki risk paylaşımı prensibinin ve konvansiyonel 
bankalara nazaran daha fazla reel sektöre dayanmaları ve karşılaştıkları risklerin 
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konvansiyonel bankalara oranla daha az olması da dönüşümde rol oynadığını 
göstermektedir. (Alani & Yaacob, 2012) 

Krize Karşı İstikrar: 2008 Dünya finansal krizinden İslami bankaların 
konvansiyonel bankalara nispetle daha az zarar görerek çıkmaları da 
konvansiyonel bankaların dönüşüm sebeplerinin başında gelmektedir (Al-
Mahmud, 2017). Her ne kadar idealde İslami bankaların spekülasyon temelli 
türev ürünlerinden uzak kalmaları gerekirken, bu tür ürünlerle işlem yapmaları 
fakat bu tür ürünlerin finansal hacimlerinde sınırlı miktarda olması onların 
global ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı olmalarına etkide bulunmaktadır. 
(Alam, 2009) 

Karlılık Oranı: İslami bankaların konvansiyonel bankalara nispetle karlılık 
oranlarının fazlalığı ve hissedarlarına konvansiyonel bankalara oranla daha fazla 
getiri sağlamaları dönüşümde önemli rol oynamaktadır. Bazı çalışmalar İslami 
bankaların konvansiyonel bankalara oranla daha fazla kar ettiklerini ortaya 
koymaktadır. (Siraj & Pillai, 2012) Çeşitli konvansiyonel bankaların İslami 
bankaya dönüşmelerinden sonra başta öz kaynak karlılığı olmak üzere karlarını 
artırdığı da bilinmektedir. (Hasan, 2016) 

Konvansiyonel bankalar da bu çerçevede karlarını maksimize etmek 
istediklerinden dolayı dönüşümde bu durum önemli bir motivasyon kaynağı 
olmaktadır. (Ahmad & Hussainey, 2015) Suudi Arabistan’da konvansiyonel 
banka iken İslami bankacılığa dönüşen bankaların yöneticileri üzerine yapılan 
bir araştırmada bankaların % 47 bankalarının dönüşüm sebebi olarak 
konvansiyonel bankalara nispetle karlılık oranlarının daha fazla olmasını 
gördüklerini göstermektedir. (Muhamad Mustafa, 2006). Ayrıca konvansiyonel 
bankaların İslami bankalarla rekâbet edebilme (Al-Mahmud, 2017), 
müşterilerin talepleriyle bankaların müşterileri kaybetmeme düşüncesi, İslami 
bankalardaki büyük büyüme örnekleriyle uluslararası seviyedeki dönüşüm 
örnekleri ve tecrübesi de dönüşümü etkileyen önemli faktörlerdendir (Alani & 
Yaacob, 2012) 

Bunun yanında dünyanın çeşitli yerlerindeki konvansiyonel bankaların 
başarılı dönüşüm örneklerinin bulunması ve dünyanın önde gelen HSBC, City 
Bank, Deutsche Bank, Chase JP Morgan gibi konvansiyonel bankalar 
tarafından İslami bankacılık hizmeti veren pencereler / şubeler açılması önemli 
bir adım olmuştur. (Alani & Yaacob, 2012). Uluslararası Para Fonu, Dünya 
Bankası gibi uluslararası finansal kuruluşların İslami bankacılık konusunda 
araştırma yapmaları, bu yönde araştırma merkezler kurmaları da konvansiyonel 
bankaların İslami bankalara dönüşümüne de etki etmektedir.   
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AAOIFI’NİN KONVANSİYONEL BANKALARIN DÖNÜŞÜMÜNE 
İLİŞKİN STANDARDI VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ 

Konvansiyonel bankaların dönüşüm süreçleri ülkeden ülkeye, bankadan 
bankaya farklılık arz edebilmektedir. Bu bağlamda İslami bankacılığa dönüşmek 
isteyen konvansiyonel bankaların takip edecekleri kapsamlı ve genel geçer bir 
dönüşüm rehberi olmaması bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu eksikliği 
kapatmak üzere uluslararası İslami finans endüstrisine ilişkin standart geliştirme 
ve hazırlamakla sorumlu AAOIFI, şer’î standartlardan altıncısını 
“Konvansiyonel Bankanın İslami Bankaya Dönüşümü” adıyla bu konuya tahsis 
etmiştir. Bu standart, İslami bankaya dönüşmek isteyen konvansiyonel banka 
için İslami prensip ve kurallara uygun olarak gerekli prosedürü, temel 
mekanizmaları ve ilgili muameleleri açıklamaktadır. Bu çerçevede 
konvansiyonel bankacılığa alternatif olacak şekilde İslami bankacılık işlemleri 
konusunda da bir çerçeve sunmaktadır.  Standard, hazırlanışı ve düzenlemenin 
şer’i arka planına ilişkin ekleri ve standardın kapsamıyla yürürlüğe girmesine 
ilişkin bilgi veren bölümler dışında 10 kısımdan oluşmaktadır3.  

 

A. Dönüşüm Süresi 

Dönüşüm süresi, dönüşüm hedefini gerçekleştirmek için, bankanın çalışma 
sistemi ve kurumlarının öncelik ve önem sırasına göre belirli plan dâhilinde 
belirli bir sürede dönüştürülmesini ifade eder. (Abdulla er-Rabia, 1989). Eğer 
zaruri bir durum bulunmuyorsa dönüşüm süreci geciktirilmemelidir (AAOIFI, 
2010b). Eğer banka, “hızlı” ve “kapsamlı” bir dönüşüm süreci takip etmiyor 
ve belirli bir süreç içinde dönüşümü gerçekleştirmiyorsa bu banka dönüşüm 
tamamlanana kadar İslami banka olarak kabul edilmez (AAOIFI, 2010b, para. 
6: 2/2.). Standard her ne kadar belirli bir süre sınırlaması getirmese de dönüşüm 
sürecinin mümkün olan en hızlı sürede gerçekleştirilmesi gereğine işaret 
etmektedir. Bununla birlikte Pakistan Devlet Bankası, dönüşüm sürecine en 
fazla üç yıl gibi bir süre öngörerek gecikme durumunda banka yönetim kurulu 
ve şer’i danışma kurulu yoluyla gecikmenin sebep ve kanıtlarını da içeren 
uzatma talebini gerekli kılmaktadır. (State Bank of Pakistan, 2017).  

Dönüşüm süresinin planlanmasındaki önemli bir husus da, çeşitli faaliyetleri 
gerçekleştirecek sorumluların tespit edilerek görevlendirilmeleridir (Abdulla 
                                                           
3 Standardın bölümleri şöyledir: (i) dönüşümün gerçekleşeceği süre; (ii) gerekli önlemler; (iii) 
bankalarla müzâkereler; (iv) bankacılık hizmetlerinin meşru yollarla sağlanması; (v) dönüşümün 
faizli alacaklara etkisi ve ilgili Şer’i alternatifler; (vi) dönüşüm sürecinin banka yatırımlarına 
etkisi; (vii) dönüşüm kararından önceki gayri meşru vadesi gelmemiş faiz alacaklarına ilişkin 
muamele; (viii) dönüşüm kararından önceki gayri meşru borçlara ilişkin muamele; (ix) gayri 
meşru gelir ve kazançların tasfiyesi; (x) dönüşüm kararından öncesine ilişkin bankanın zekât 
sorumluluğu.  
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er-Rabia, 1989). Dönüşüm süresi ve yapılacak işler çizelgesinin bankadaki tüm 
ilgili kişi ve alt birimlerle paylaşılması da işlerin belirli bir düzen dâhilinde 
geciktirilmeden uygulanmasını sağlayacaktır.  

Her ne kadar dönüşüm sürecinin ani ve birden olması teorik olarak hoş 
gözükse de en başta fıkhî olmak üzere idari, yapısal ve çalışanlara eğitim ve 
muhasebe gereklilikleri açısından çeşitli sakıncaları barındırır. Ayrıca bu durum 
dönüşüm sürecindeki hataların, zarar ve maddi giderlerin artmasına sebep 
olacaktır (Abdulla er-Rabia, 1989). Diğer taraftan, dönüşüm sürecini 
çevreleyen ilgili şartların göz önünde bulundurulmaması bankanın iflasına ve 
ilgili operasyonlarının tamamen durmasına da neden olabilecektir. (AAOIFI, 
2010b, para. 2/1).  

 

B. Dönüşüm İçin Yapılacak Hazırlıklar ve Alınması Gereken Önlemler  

Konvansiyonel bankaların, İslami bankacılığa dönüşümü için kanuni, fıkhi 
ve idari anlamda ön hazırlık yapılması, ilgili prosedürlerin yerine getirilerek 
gerekli araçların sağlanması önem taşır. Bu çerçevede, dönüşüm sürecine 
giren/girecek banka, “şirket ana sözleşmesi”, “işletme lisansını” ve 
“organizasyon yapısını” değiştirmelidir. (AAOIFI, 2010b, para. 6: 3/a-c). 
Şirket ana sözleşmesinin yönetim kurulu ve genel kurul tarafından İslami 
esaslara uygun çalışacağını belirtecek şekilde değiştirilmesi dönüşüm sürecinin 
ilk adımı sayılır (Abdulla er-Rabia, 1989). Bu çerçevede dönüşüm sürecindeki 
banka kurumsal amaçlarını da yeniden düzenler. (Hasan, 2016). Ayrıca, 
dönüşüm sürecindeki banka, İslami bankacılığın muhteva ve işleyişine uygun 
olarak başta Şer’î danışma kurulu olmak üzere, yatırım, gayrimenkul yatırım, 
istisna ve selem departmanları gibi yatırım ve ihtiyacına uygun gerekli 
departmanları oluşturur. Bu çerçevede konvansiyonel bankacılığa has çeşitli 
kurumları ihtiyaca göre ya dönüştürür / ya da kaldırır (Husayn Hamid Hassan, 
n.d.). Diğer taraftan AAOIFI’nin4 ve IFSB’nin5 şer’î yönetim standartları, 
kurumsal dönüşümü gerçekleştirmede önemli rehber niteliğindedir.  

Bu esnada bankanın, İslami bankacılık esaslarını uygulayacak çalışanların 
seçimi, ileriye yönelik insan kaynakları planlamasının yapılması (Abdulla er-
Rabia, 1989) ve mevcut çalışanların hizmet içi eğitimi (Hasan, 2016) önem arz 
eder. Ayrıca İslami bankanın çalışma ve denetlenmesine ilişkin çeşitli 
                                                           
4 Bkz. AAOIFI Yönetim Standartları, No. 1 (Şer’î Danışma Kurulu: Atanması, Yapısı ve 
Raporu); No. 2 (Şer’î Gözetim); No. 3 (İç Şer’i Gözetim); No. 4: (Denetim ve Yönetim 
Komitesi); No. 5: (No. 5: Şer’i Kurulun Bağımsızlığı) 
5 Bkz. IFSB-3: Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions offering only 
Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Mutual 
Funds); IFSB-10: Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions offering 
Islamic Financial Services.  
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muhasebe, denetim, yönetim ve etik standartlarının uygulanması için gerekli 
teknik altyapı önlemlerini alır. Ayrıca ulusal ve uluslararası çeşitli İslami 
bankalarla iletişime geçmesi, hesap açması, çeşitli konvansiyonel muhabir 
bankalarla ilişkileri de asgari seviyeye indirmesi gerekir (AAOIFI, 2010b, para. 
6: 3/d-h). Bu çerçevede dönüşüm sürecinin merkez bankalarının 
bünyelerindeki ilgili kuruluşlar ile uluslararası İslami finansal kuruluşlarla 
işbirliği çerçevesinde yapılması muhtemel riskleri azaltacağı gibi dönüşüm 
sürecinin de başarılı olmasını sağlayacaktır.  

Her ne kadar AAOIFI standardı pencere/ şube açma şeklindeki kısmî 
dönüşüme yer vermemiş olsa da kısmî dönüşüm geçirerek İslami bankacılık 
yapmak üzere şube / pencere açan konvansiyonel bankaların da dönüşüm 
sürecinde uygulayacakları bir takım gereklilikler vardır. Bunlar arasında, İslami 
bankacılık penceresinin/şubesinin mali varlıklarıyla kurucusu olduğu 
konvansiyonel bankanın varlıklarının birbirinden tamamen ayrılmasıyla 
muhasebelerinin farklılığı en önemli olanlarındandır (Rustum, 2014).  

 

C. Bankalarla Müzâkereler 

Merkez bankasıyla olan mevduat ve likidite ihtiyacına yönelik ilişkiler Şer’i 
prensiplere, özellikle de faiz yasağına aykırılık arz etmemelidir. Bu çerçevede 
yapılacaklar temel olarak şöyle belirtilebilir: (i) Devam eden çeşitli projelere 
ilişkin enstrümanlar, alternatif katılım enstrümanlarına çevrilmeli ve merkez 
bankası nezdinde katılım hesapları açılmalıdır. (ii) Konvansiyonel bankalarla 
olan işlemler, şer’i açıdan uygunlukları dikkate alınarak faizsiz olacak şekilde 
gözden geçirilmelidir. (iii) Diğer İslami finansal kuruluşlarla ilişkiler 
geliştirilmeli, bu çerçevede cari ve yatırım hesapları açılmalı, kendi aralarında 
havale, akreditif ve vesikalı kabul kredisi / sendikasyon kredileri vb. alanlarda 
çalışmalar yapılmalıdır (AAOIFI, 2010b, para. 4:3). 

 

D. Bankacılık Hizmetlerinin Meşru Yollarla Sağlanması, Faizli Alacaklara 
Etkisi ve Şer’î Alternatifiler  

Dönüşümü gerçekleştiren banka, verdiği hizmetler mukabilinde faiz 
almayarak meşru finansal enstrümanlara yönelecektir. Faizli alacaklar ve faiz 
temelli bireylere, bankalara veya merkez bankasına karşı yükümlülükler 
sonlandırılıp tasfiye edilecektir. Bu tasfiyeye her türlü mevduat, imtiyazlı hisse 
senetleri, faizli yatırım fonu tahvilleri ile dönüşüm kararından önce ihraç edilen 
faiz temelli borç senetleriyle ilgili tüm konular dâhildir. (AAOIFI, 2010b, para. 
6:1).  

Dönüşüm sürecindeki banka, faiz temelli mevduata ilişkin a) mevduatın 
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mudarebe temelinde tutulması ile b) mevduatların çekilmesi seçeneklerini 
önerir (Husayn Hamid Hassan, n.d.). Bu çerçevede banka, ilgili 
sorumluluklarını yerine getirmek ve gerekli fonları elde ederek yatırımda 
bulunmak için meşru alanlara yönelir. Bu esnada ihtiyaç duyulan fonları/nakdi 
artırma yolları arasında şunlar sayılabilir (AAOIFI, 2010b, para. 6:/2/a-d): (i) 
Hissedarlar sermaye artırımına gider ve yeni müşteriler elde edilerek cari ve 
yatırım hesapları yoluyla fonlar toplanır.  (ii) Fıkhî esaslara uygun emek sermaye 
ortaklığı (mudarebe), sermaye ortaklığı (müşareke) ve kira / icâre temelli 
yatırım sertifikaları ihraç edilir. İslami banka, mudarebe esaslı yatırım 
mevduatları alabilir, özel projeler, aktiviteler veya ortaklık portföyleri ve fonları 
için mevduatlar alabilir (Husayn Hamid Hassan, n.d.). (iii) Selem (banka 
tedarikçi taraf) ve istisna (banka üretici / imalatçı taraf) sözleşmeleri yapar. (iv) 
Satış ve tekrar kiralama yoluyla bankanın bazı varlıklarını satarak icâre yoluyla 
geri kiralar. AAOIFI standardı, burada gerekli fonları sağlamak için alternatif 
enstrümanları sayarken ilgili fıkhi şartlara uymak şartıyla teverrük enstrümanını 
da zikretmektedir (AAOIFI, 2010b, para. 6/e). Bununla birlikte AAOIFI’nin 
30 numaralı teverrük konulu şer’î standardında İslami bankaların büyük 
çoğunlukla uyguladığı bey’ü’l-îne temelli teverrük tenkit edilmektedir.  
(AAOIFI, 2010a) AAOIFI’nin dönüşümle ilgili standardında teverrük 
dışındaki alternatif enstrümanlara yönlendirerek, fıkhî gereklilikler hakkında 
daha ayrıntılı bilgi vermesi dönüşüm sürecindeki bir banka için yönlendirici 
nitelikte olacaktır.  

Dönüşümü gerçekleştiren konvansiyonel bankanın ürün ve hizmetlerini 
dönüştürürken bu ürün ve hizmetlerin isimlerini Arapçalaştırma / İslami 
terminolojiye adapte edilmesinden ziyade muhteva ve mahiyet açısından İslami 
prensiplere uygun bir dönüşüm sağlaması gerekir.  

 

E. Dönüşüm Sürecinin Yatırımlara Etkisi 

Dönüşüm süreci geçiren bankanın mali kaynakları, fonları ve fon kabul ediş 
hesaplarının değişmesi doğal olarak bankanın fon kullandırma yöntemleri ve 
yatırımları üzerinde de çeşitli etkileri olacaktır. Bu çerçevede banka tüm faiz 
temelli finansal enstrümanları sonlandırarak mümkün olacak şekilde bunlara 
alternatif mudarebe, azalan müşareke, zirâî ortaklıklar, selem, istisna vb. 
ortaklık esasına dayalı katılım enstrümanlarını kullanmalıdır (AAOIFI, 2010b, 
para. 6: 7/1). Diğer taraftan bankanın dönüşüm kararından önce yaptığı tüm 
faiz temelli borçlar, ister kısa vadeli olsun ister uzun vadeli, kapatılması için 
azami gayret gösterilerek bunların çeşitli faizsiz enstrümanlarla karşılanması 
önem arz eder.  
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F. Dönüşüm Kararından Önce Elde Edilen Gayri Meşrû Varlıklara İlişkin 
Muamele  

Konvansiyonel banka, dönüşüm amacıyla el değiştirirse, bankanın el 
değiştirmesiyle bankanın yeni sahipleri bankanın intikalinden önceki faiz vb. 
meşru olmayan gelirlerin elden çıkarılmasından sorumlu değildirler. Eğer bir 
konvansiyonel banka, mevcut hissedarlarıyla İslami bankaya dönüştürülürse, 
faiz vb. meşru olmayan gelirlerin elden çıkarılmasında dönüşümün 
gerçekleştirildiği finansal mali yılı başlangıç olarak dikkate alır. Bununla birlikte 
eğer dönüşümden önce meşru olmayan karın dağıtımı yapılmışsa, etik olarak, 
gerek mevduat sahipleri gerekse hissedarların kişisel olarak bunları elden 
çıkartması gerekir. Bundan banka sorumlu olmaz. Şüpheli varidatlar, zorunlu 
elden çıkarmaya tabi olmazlar. Bunlar, ister bankanın dönüşüm kararının 
olduğu finansal yıl veya daha öncesi olsun bu durum değişmez. Aynı durum 
şüpheli olarak elde edilmiş alacaklar için de geçerlidir (AAOIFI, 2010b, para. 
6: 8/1/3).  Diğer taraftan, müşteri banka tarafından borcun ödenmesine ilişkin 
öneriyi reddeder ve anlaşamazsa borç vadesine kadar kalır ve banka parayı 
borçluya bırakmayarak tahsil eder. Bununla birlikte bankanın vadesinde 
ödenecek borç için faizi almaması durumunda, dönüşüm sürecine de zarar 
verme durumu yanında borçlunun vadesinden önce borcu ödememesi 
konusunda da teşvik edici olacaktır (Husayn Hamid Hassan, n.d.).  

 

G. Dönüşüm Kararından Önceki Gayri Meşrû Sorumluluklara/Borçlara 
İlişkin Muamele  

Eğer sorumluluklar faiz ödeme şeklinde ise banka, faizi ödememek için tüm 
hukuki yollara başvurur (Husayn Hamid Hassan, n.d.). Buna anaparanın 
ödenmesi dâhil olmayıp İslami banka sadece zaruri durumda faiz ödemek 
durumunda kalabilir. Eğer sorumluluklar, meşru olmayan hizmetleri sağlama 
şeklindeyse, banka bu durumda da bu tür sorumlulukları sonlandırmak için her 
türlü imkânı denemelidir (AAOIFI, 2010b, para. 6: 9/1/2). Eğer dönüşüm, 
bankanın el değiştirmesiyle dönüştürülmesi şeklinde dışarıdan ise bu durumda 
satın alan, meşru olmayan alacakların (faiz ve meşru olmayan varlıklar) hariç 
tutulması için her türlü müzakereyi yapar. Eğer faiz ve meşru olmayan 
varlıkların hariç tutulması noktasında anlaşma sağlanamazsa bu durumda satın 
alan, meşru olmayan varlıkları elinden çıkarmak için gayret gösterir. Meşru 
olmayan yüklenim ve taahhütlerle ilgili ise bankanın hissedarlarının bir an önce 
bankanın varlıklarına ilişkin meşru olmayan taahhütleri sonlandırmaları gerekir. 
(AAOIFI, 2010b, para. 6: 9/3).  
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H. Mübâh Olmayan Gelirlerin Tasfiyesi 

Dönüşümden önce banka tarafından elde edilen tüm meşru olmayan 
gelirler, mecburi bir durum oluşmadıkça (bankanın iflası, zarar görmesi gibi) 
geciktirilmeden tasfiye edilerek hayır için harcanmalıdır. Bu çerçevede faiz ve 
meşru olmayan gelirler hayır ve kamu ihtiyaçları için yönlendirilmelidir. 
Bankanın bu parayı doğrudan veya dolaylı olarak kullanması caiz değildir 
(AAOIFI, 2010b, para. 10/2).  

 

İ. Dönüşüm Kararından Önce Bankanın Zekât Sorumluluğu  

Banka satın alma vb. yollarla el değiştirmek suretiyle dönüştürüldüğünde,  
yeni sahiplerinin geçmiş mali yıllara ilişkin zekât borcunu ödeme zorunluluğu 
yoktur. Çünkü geçmiş yıllara ilişkin zekât sorumluluğu bankanın eski 
sahiplerine aittir. Dönüşüm kararıyla birlikte yeni sahiplerinin zekât 
sorumluluğu başlayacaktır. AAOIFI standardı bu noktada finansal kuruluşların 
zekât yükümlülüklerine ilişkin dokuzuncu muhasebe standardını 
önermektedir. Fakat dönüşüm süreci bankanın yeni hissedarları tarafından 
yapılmaktadır ancak geçmiş döneme ilişkin verilmeyen zekâtlardan eski 
hissedarlar sorumludur.   

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümüne ilişkin farklı ülke 
ve dönüşüm geçiren çeşitli bankalara yönelik birçok nazari ve pratik temelli 
çalışma dikkati çekmektedir. Fakat bu tür çalışmaların dönüşüm tecrübesini bir 
bütün olarak ele almadıkları, çoğunun dönüşüm sürecini farklı bankalarla 
gerekse aynı bankanın dönüşüm öncesi ve sonrasıyla mukayese etmedikleri 
müşahede edilmektedir.  

Konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümünde tüm ekonomik, 
iktisadi ve bankacılık sisteminin birlikte düşünülmesi gerekir. Dönüşüm 
sürecinin daha sağlıklı olması için merkez bankaları nezdinde bir danışma veya 
denetleme mekanizmasının bulunması önem arz eder. Bu yolla bir plan 
dâhilinde başarılı bir dönüşüm süreci garanti altına alınabilir. Konvansiyonel 
bankalar, dönüşümden önce ve dönüşüm esnasında daha önce tümden 
dönüşüm geçiren İslami bankaların tecrübelerinden istifade etmelidirler. Bu 
çerçevede, düzenleyici kural koyucular ve otoriteler, konvansiyonel bankaların 
dönüşümünün kolaylaştırılması ve risklerin asgariye indirilmesi amacıyla ilgili 
bankacılık sisteminde yeni düzenlemeler yapmalıdırlar. Bu çerçevede çeşitli 
İslami finansal kuruluşlarının hazırladıkları standart, yönetmelik ve 
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düzenlemelerden istifade edilmesi önemlidir.   

Uluslararası ve ulusal İslami banka ve finansal kuruluşlar başta olmak üzere 
ilgili otoriteler tarafından, konvansiyonel bankaların İslami bankacılığa 
dönüşümü teşvik edilerek bu yönde farkındalık oluşturulmalı, İslami 
bankacılığın önemi ve toplumda oynadığı rolü öne çıkartılmalıdır. Bu 
çerçevede finansal krizlere karşı, İslami bankaların daha güçlü olması, reel 
sektöre dayanmaları vurgulanması gereken önemli noktalardır.  

İslami bankalar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bu bankaların 
birbirlerine daha fazla entegre edilmeleriyle ilgili seminer, toplantı ve 
konferansların tertip edilmesi bu yönde teşvik edici olacaktır. Bu çerçevede 
konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümünü kolaylaştıracak çeşitli 
hukuki ve idari düzenlemeler yapılmasının dönüşüm örneklerini artıracağı bir 
gerçektir.  

AAOIFI’nin ilgili standardı her ne kadar dönüşüm süreci noktasında bir 
rehber niteliğindeyse de dönüşüm süreçlerini bir bütün olarak ayrıntılarıyla ele 
almamaktadır. Ayrıca kısmî dönüşümlere yer vermemesi sebebiyle muhtemel 
problem ve zorluklara çözümleriyle işaret eden kapsamlı bir dönüşüm süreci 
rehberi eksikliğinin devam ettiği görülmektedir. Bu çerçevede merkez 
bankaları nezdinde ilgili süreci yönlendirecek/yönetecek/denetleyecek bir 
mekanizmanın kurulması ve çözümleyici rehberlik standartlarının belirlenmesi 
başarılı bir dönüşüm süreci gerçekleştirme noktasında elzem gözükmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133

A. Yazıcı / İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi 2018 4(2) 119-138 

düzenlemelerden istifade edilmesi önemlidir.   

Uluslararası ve ulusal İslami banka ve finansal kuruluşlar başta olmak üzere 
ilgili otoriteler tarafından, konvansiyonel bankaların İslami bankacılığa 
dönüşümü teşvik edilerek bu yönde farkındalık oluşturulmalı, İslami 
bankacılığın önemi ve toplumda oynadığı rolü öne çıkartılmalıdır. Bu 
çerçevede finansal krizlere karşı, İslami bankaların daha güçlü olması, reel 
sektöre dayanmaları vurgulanması gereken önemli noktalardır.  

İslami bankalar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bu bankaların 
birbirlerine daha fazla entegre edilmeleriyle ilgili seminer, toplantı ve 
konferansların tertip edilmesi bu yönde teşvik edici olacaktır. Bu çerçevede 
konvansiyonel bankaların İslami bankalara dönüşümünü kolaylaştıracak çeşitli 
hukuki ve idari düzenlemeler yapılmasının dönüşüm örneklerini artıracağı bir 
gerçektir.  

AAOIFI’nin ilgili standardı her ne kadar dönüşüm süreci noktasında bir 
rehber niteliğindeyse de dönüşüm süreçlerini bir bütün olarak ayrıntılarıyla ele 
almamaktadır. Ayrıca kısmî dönüşümlere yer vermemesi sebebiyle muhtemel 
problem ve zorluklara çözümleriyle işaret eden kapsamlı bir dönüşüm süreci 
rehberi eksikliğinin devam ettiği görülmektedir. Bu çerçevede merkez 
bankaları nezdinde ilgili süreci yönlendirecek/yönetecek/denetleyecek bir 
mekanizmanın kurulması ve çözümleyici rehberlik standartlarının belirlenmesi 
başarılı bir dönüşüm süreci gerçekleştirme noktasında elzem gözükmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134

A. Yazıcı  / Journal of Islamic Economics and Finance 2018 4(2) 119-138 

 
 

KAYNAKÇA 

AAOIFI. (2010a). Shariah Standard: Monetization (Tawarruq). Manama, Bahrain. 

AAOIFI. (2010b). Shariah Standard: Conversion of a Conventional Bank to an Islamic 
Bank. Manama, Bahrain. 

Abdulla er-Rabia, S. M. (1989). Tahawwulu’l-masrafi’r-rabavî ilâ’l-masrafi’l-Islami va 
muqtadayatihi. Camiatu Ummu’l-Kura. 

Ahmad, F., & Hussainey, K. (2015). Conversion into Islamic banks: Jurisprudence, 
economic and AAOIFI requirements. European Journal of Islamic Finance, 3(June 2016), 
1–9. https://doi.org/10.13135/2421-2172/1111 

Akhtar, S. Pakistan Islamic Banking: Past, Present and Future Outlook (2007). 
Pakistan: State Bank of Pakistan. 

Al-Atyat, Y. (2007). Tahawwulu’l-masarifi’t-taqlidiyye li’l-amel vifka ahkâmi’ş-
Şerîati’l-Islamiyye. Akademiyyetü’l-Arabiyya. 

Al-Mahmud, A. A. (2017). Dirâse Nazariyya ve’t-tatbîkiyya li’t-tahawwuli banki’t-
taklîdî ilâ masrafi Islamî fi memleketi’l-Bahreyn. Manama, Bahrain. 

Alam, S. (2009). Islamic Finance: An Alternative to the Conventional Financial 
System? Korea Review of International Studies, 37–53. Retrieved from 
http://gsis.korea.ac.kr/wp-content/uploads/2015/04/12-1-03-Md.-Shafi-Alam.pdf 

Alani, F. S., & Yaacob, H. (2012). Traditional Banks Conversion Motivation into 
Islamic Banks: Evidence from the Middle East. International Business Research, 5(12), 
83–98. 

Aswaysy, N., & Abo Homera, M. (2008). Islamic Financal Services Conference. 
In Tahawwulu’l-masarifi’t-taklidiyye fî Libya nahva’s-sayrafa’l-Islamiyye: Dırasa tatbıkıyya 
alâ masrafi’l-cumhûriyye va’t-ticâra va’t-tanmiya. Tripoli, Libya. 

Hasan, Z. (2016). Conversion of conventional banks into Islamic banks: The case 
of Bangladesh. International Journal of Ethics in Social Sciences, 4(1), 63–78. 

Hassan, H. H. (n.d.). Shariah Parameters and Preliminary Tasks for Transforming 
Conventional Banks Into Islamic. In 5th conference of The Shariah Boards of Islamic 
Financial Institutions AAOIFI. Manama, Bahrain. 

Hassan, H. H. (2002). Davri’l-muassasati’l-masrafiyya’l-Islamiyye fî’l-İstismâr ve’t-
Tanmiya. In Hıttatu tahawwuli’l-banki’t-taqlîdî ilâ banki’l-Islâmî: Tacrubatu Masrafi’ş-
Şârikati’l-Vatanî. Imarât: Câmiatu Şârika. 

Kumati, A. (2008). Commercial Banking in Libya and the Potential for Islamic banking. 
Durham University. 

Muhamad Mustafa, M. I. (2006). Takyîmu zâhiratu tahawwuli’l-bunûki’t-taklîdiyye 
li’l-masrafiyye’l-Islâmiyye: Dırâsa tatbîkiyye an tacrubati badi’l-bunûki’s-Suûdiyye. Al-
Camiatu’l-Amerikiyye’l-Meftûh. 



135

A. Yazıcı / İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi 2018 4(2) 119-138 

Parveen, T., Zadeh, E. L., & MuzakkirSyed, A. (2015). Evolution of Islamic 
Banking in IRAN: Prospects and Problems. Journal of Business and Management (IOSR-
JBM), 17(9), 61–66. https://doi.org/10.9790/487X-17926166 

Rabi, M. (2009). Masrafu’s-Salami’l-Islami Yastahwizu ala’l-Bank’il-Bahrayn. Al-
Iktisadiyya. 

Rustum, M. S. (2014). Taqyîmu madahili tahawwuli’l-masârif’t-taqlîdiyya ilâ masârifi 
Islamiyya: Namuzaj muqtarah li’t-tatbiq alâ’l-masârifi’s-Sûriya. Câmiatu Haleb. 

Siraj, K., & Pillai, S. (2012). Comparative Study on Performance of Islamic BAnks 
and Conventional Banks in GCC Region. Journal of Applied Finance & Banking, 2(3), 
123–161. 

State Bank of Pakistan. Guidelines for Conversion of a Conventional Bank into 
an Islamic Bank (2017). Pakistan, Islamabad. 

Ul-Hassan, M. (2007). The Islamization of the Economy and the Development of 
Islamic Banking in Pakistan. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1–2, 92–109. 

World Bank. (2018). Turkey can Play a Leading Role in Islamic Finance. Islamic 
Finance Bulletin, 1–3. 

Yazıcı, A. (2018). Konvansiyonel Bankaların Katılım Bankacılığına Dönüşümüne 
Etki Eden Faktörler. In International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics 
(ISEFE) 2018. Istanbul. 

Zaki, F., & Hussainey, K. (2015). Conversion into Islamic banks: Jurisprudence, 
economic and AAOIFI requirements. European Journal of Islamic Finance, 3(June 2016), 
1–9. https://doi.org/10.13135/2421-2172/1111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136

A. Yazıcı  / Journal of Islamic Economics and Finance 2018 4(2) 119-138 

 
 

CONVERSION OF CONVENTIONAL BANKS INTO ISLAMIC 
BANKS AND EVALUATION ABOUT THE CONVERSION 

PROCESSES 

Purpose  

The size of the Islamic financial industry doubles every five years. The size 
is expected to increase in 2250 about $150 trillion. Actually, with the 
increasing of Islamic financial activities in recent years around the world, the 
conversion trend of conventional banks into Islamic banking has gained 
momentum. A lot of conventional banks around the world started to convert 
its businesses and operations according to Islamic principles completely in the 
form of full-fledged Islamic banks or micro conversion through opening 
Islamic banking windows or subsidiaries. There are some reasons for the 
conversion such as (a) jurisprudential and religious and (b) economics and 
financial. However motivations, conditions and experiences of conversion 
process of converted banks may change from one bank to another. Although 
the conversion processes, forms and nature of converted conventional banks 
varies from bank to bank, jurisdiction to jurisdiction. Conversely, all 
conversion processes have similar experiences in dealing with similar issues 
such as legal, administrative and economic.  

The objective of this study is to contribute to a conversion literature for 
establishing a comprehensive guideline, which consists of Shariah 
requirements, essential mechanisms and main stages of the conversion 
processes. This study also aims to help creation of awareness for conversion of 
conventional banks into Islamic banks. Also it discusses different conversion 
forms and main motivations behind conversion decisions.  

 

Literature Review 

Studies on the conversion of conventional banks into Islamic banking have 
diversified in parallel with the rapid transformation of the conversion processes 
from the last quarter of the 20th century. These studies can be classified into 
four categories: (i) empirical studies deal with conversion processes in different 
countries, including conversion possibilities, legal frameworks for conversion 
process etc., (ii) studies, which focus on the some converted bank/s in specific 
countries, (iii) studies, which focus one the theoretical issues in nature. They 
discusses conversion mechanisms, Shariah requirements etc. (iv) Studies, which 
consist of  guidelines of central banks and standards of Islamic financial standard 
setter bodies etc.  
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Discussions  

Conversion experiences of banks differ greatly in terms of their financial 
stability, regulation, corporate governance, legal framework and Shariah 
governance etc. However, some motivations are more effective in the 
conversion processes such as juristic /and religious and economic/financial 
reasons. Some economic based motivations are such as follows: risk sharing 
capacity of Islamic banks, stability against financial crises, rate of profitability, 
best practices of converted banks and establishing Islamic banking windows of 
famous international banks.  

The study discusses conversion processes of conventional banks into Islamic 
banks in the line of AAOIFI’s Shariah conversion standard 6: “Conversion of 
a conventional bank to an Islamic bank” under the following titles: (i) Time 
framework for conversion processes, (ii) Preparations for conversion and pre-
requirements, (iii) Dealing with Central band and conventional banks, (iv) 
Banking in permissible ways: Interest based receivables and Shariah 
alternatives, (v) The consequence of conversion process on investments, (vi) 
Dealing with non-permissible existing receivables before the conversion 
decision, (vii) Dealing with non-permissible liabilities before the conversion 
decision, (viii) Disposal of impermissible earnings, (ix) Zakat responsibility of 
the bank before the conversion decision.  

 

Conclusion, Key Findings and Suggestions  

Most of the studies on the conversion of conventional banks into Islamic 
banks don’t deal conversion processes comprehensively and comparatively. In 
conversion processes, a lot of different factors should be taken into 
consideration such as economic factors, legal framework of country etc.  

Having an advisory or supervisory mechanism of central banks is very 
important for safe and successful conversion process of banks. In some 
jurisdictions, legal framework of the country can be obstacle for the conversion 
processes of conventional banks. Authorities and other responsible regulatory 
and supervisory bodies may facilitate conversion processes of conventional 
banks into Islamic banks through establishing convenient legal frameworkand 
issuing guidelines.  

Conversion of conventional banks has a big literature and many good 
examples in different jurisdictions. Conventional banks should take advantage 
of experiences of converted Islamic banks, in different phases of conversion, 
which have completed conversion processes successfully. Hence, supervisory 
and regulatory bodies may facilitate conversion processes to mitigate different 
risks.  
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International Islamic financial institutions and Islamic banks may increase 
awareness for conversion through encouraging conventional banks. 
Strengthening the relations between Islamic banks will encourage 
conventional banks and mitigate risks in conversion processes. Also 
organization of seminars, meetings and workshops by responsible regulatory 
/supervisory bodies will increase awareness of conventional banks.  

It is a fact that AAOIFI’s conversion standard fills an important gap about 
the conversion of conventional banks into Islamic banking system. However, 
there is need a comprehensive guideline, which points out possible problems 
and challenges with their solutions, including best practices on conversion in 
different jurisdictions. 
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 Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’ler; 
istihdam, katma değer, yatırım ve ekonomik büyümenin en 
önemli iktisadi aktörleri olarak ekonomik sistemde hayati 
öneme sahiptir. Buna karşın KOBİ’lerin finansal problemleri; 
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Türkiye’de kurulan KOBİ’lerin %24’ü ikinci yılın sonunda, %51’i 
dördüncü yılın sonunda ve %63’ü altıncı yılın sonunda kapanmaktadır. Daha 
çarpıcı olanı ise istatistiki verilere göre %80’i onuncu yıl içinde tasfiye olarak 
faaliyetleri sona ermektedir (Yönetim Danışmanları Derneği, 2018:16).  
İşletmelerin bu denli yüksek tasfiye ve yok olma sürecine maruz kalması ülke 
ekonomisinde, istihdamda ve milli gelirde doğrudan negatif etkisi ile kendisini 
hissettirmektedir. Girişimler sınırlı ve yeterli sermaye birikiminden yoksun 
olarak teşekkül ettiği için faaliyetlerinin devam etmesi için yabancı kaynak 
ihtiyacı ve gereksinimi sürekli bulunmaktadır. Borçlanma esaslı finansman 
ürünleri özellikle yeni kurulmuş, emekleme ve tutunma dönemi yaşayan 
firmalar için çözümden ziyade borç baskısının getirdiği ağır yük ile birlikte mali 
durumlarına zarar verebilmektedir.  

Geleneksel finans yöntemlerinin sabit ödeme zorunluluğu işletmelerin mali 
yapılarıyla uyumlu olmadığı görülmektedir. Bankaların talep ettiği maddi 
teminatları üretmeyen ve yüksek riskli kredi müşteri statüsünde görülen 
firmalar yüksek kredi maliyetlerine maruz kalabilmektedir. Uzun vadeli kaynak 
imkânı bulunamayan girişimciler hem yüksek maliyet hem de kısa vade ödeme 
yükümlülüğü kıskacında kalabilmektedir.  

Girişim Sermayesi yaklaşımı ise firmaların ihtiyaç duydukları sermaye ve fon 
ihtiyacını karşılamak için belirli süreli olarak ortaklık esaslı olarak firmanın 
hisselerinin satın alınması şeklinde firma ile fon sahiplerinin birikimini vekâlet 
yoluyla temsil eden fonun ortaklığını ifade etmektedir. Girişim sermayesi 
modelinde fon sahipleri ile girişimci arasında bir bağ ve ortak birliktelik vardır. 
Taraflar girişimin başarısından ve sonucundan birlikte eşit ve adil düzeyde 
etkilenmektedir. Tarafların bu birlikteliği yatırımın veya girişimin başarısı için 
ortak hareket ederek güçlerini birleştirmek suretiyle sonuca ulaşmayı 
hedeflemektedir. Ortaklık yaklaşımında taraflar üstün ve güçlü yönlerini 
birleştirmek suretiyle bir güç birliği oluşturmaktadır. Fon sahibi sahip olmadığı 
bilgi, beceri ve teşebbüs kabiliyetine, girişimci de teşebbüsü eyleme çevirecek 
sermaye gücüne kavuşmaktadır.  

Girişim sermayesi yaklaşımı ortaklık esaslı riske katılım ve kar/zarar 
paylaşımı esasları ile katılım bankacılığı ilkelerine uyumlu ve sisteme kolaylıkla 
uyarlanabilecek özelliklere sahiptir. Katılım bankaları ihtiyaç duydukları yeni 
ürün çeşitliliği ve ortaklık esaslı ürün için girişim sermayesi metodu ile bir 
açılım ve yeni bir hizmet metoduna kavuşulabilecektir. Ekonomide küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin varlığı ve yeni girişimciliğin önünün açılarak fırsat 
eşitliği ortamının sağlanması ekonomide ve toplumda sosyal açıdan bir 
rahatlama ve dengenin oluşumuna önemli katkı sağlamaktadır (Yıldız & Alp, 
2012:38).  Özellikle mikro ölçekte yer alan firmalar gelir dağılımının dengeli 
olarak sağlanması ve gelir pastasında küçük yüksek gelirli işveren tabakasının 
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firmalar için çözümden ziyade borç baskısının getirdiği ağır yük ile birlikte mali 
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eşitliği ortamının sağlanması ekonomide ve toplumda sosyal açıdan bir 
rahatlama ve dengenin oluşumuna önemli katkı sağlamaktadır (Yıldız & Alp, 
2012:38).  Özellikle mikro ölçekte yer alan firmalar gelir dağılımının dengeli 
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oluşmasını engellenebilecektir.  

Çalışmanın temel amacı Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin gelişimini ve 
büyümesine engel olan finansman sorunun çözümüne ilişkin borçlanma veya 
kredi finansmanı esaslı geleneksel kaynak temini yerine ortaklık esaslı sermaye 
girişi modeline uygun girişim sermayesi yaklaşımı ile faizsiz bir fon aktarım 
modelinin oluşturulmasıdır. Bu bağlamda girişim sermayesi modeline ilişkin bu 
çalışmanın temel sorusunu şu şekilde tanımlayabiliriz: KOBİ’lerin ihtiyaç 
duyduğu fon talebini karşılamak için girişim sermayesi modeli yeterli ve uygun 
bir yaklaşım mıdır? Bu genel çerçeve içerisinde aşağıda maddeler halinde 
belirtilen alt araştırma soruları ile çalışmanın detayları oluşturulmuştur: Girişim 
Sermayesi yaklaşımı katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uyumlu bir model 
midir? Katılım Bankacılığı ortaklık esaslı girişim sermayesi modeli ile finansman 
temini yapabilir mi ve Katılım Bankaları Girişim Sermaye Fonu kurmak 
suretiyle KOBİ’lere hangi hizmet ve faydaları sağlayabilecektir? 

Literatür taramasında hem dünya üzerinde hem de ülkemizde faaliyet 
gösteren girişim sermayesi fonlarının dönemsel sektör ve firma raporları 
incelenerek pratik uygulamaların tarihsel gelişimi ve istatistiki verileri analiz 
edilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili yetkili ve uzman kişilerle yapılan derinlemesine 
mülakat görüşmelerinde etkin bir girişim sermayesi modelinin kurgulanması ve 
KOBİ’lere yönelik sağlayacağı faydalar tespit edilmiştir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Girişim Sermayesi Tanımı 
Girişim sermayesi, bağımsız profesyonel fon yöneticileri tarafından yatırım 

prensiplerine uygun firma ve girişimcilere ortaklık modeliyle yatırım yaparak 
kâr elde etmeyi hedefleyen, fon sahiplerinin tercih ettiği kolektif bir yatırım 
aracıdır (TTGV, 2012:6). İngilizce ‘Private Equity’ olarak ifade edilen kavram, 
iktisadi fikirlere, henüz başlangıç evresindeki yeni kurulmuş şirketlere yapılan 
yatırımları, satın almaları, yeniden yapılandırmaları ve büyüme hedefi taşıyan 
3-10 yıllık şirketlere yapılan büyüme ve genişleme yatırımlarını da 
içermektedir. Girişim sermayesi fonları fon fazlasına sahip yatırımcılar ile 
gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyete 
geçmesi ve kurulması amacıyla yaptıkları orta ve uzun vadeli bir alternatif bir 
yatırım yöntemidir (SPK, 2016:4-5). 
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Tablo 1. Girişim Sermayesi Uygulama Aşamaları 

 
Kaynak: OECD Raporu, 2014 

Girişim sermayesinin ilgilendiği alan özellikle geleceğe yönelik büyüme ve 
kâr potansiyeli taşıyan girişim ve şirketlerdir. Finansman modelinin en önemli 
özelliği orta ve uzun vadeli bir ortaklık yaklaşımı taşıyan yatırım tekniği 
olmasıdır. Girişim sermayeleri hem mevcut potansiyelinin altında faaliyet 
gösteren hem de yüksek büyüme potansiyeli taşıyan girişimleri kendisine hedef 
kitle olarak belirler (Cusmano, 2015:76). Mevcut finansın rutin ve potansiyel 
taşımayan alanları tercih etmesi yatırım isteğinin ve arayışının temel çıkış 
noktasıdır. Fon sahipleri mevcut sabit ve sınırlı getirilerin dışına çıkıp özel 
alanlarda yüksek kâr ve getiri amacıyla bu fonlara ve sermayelere katılım 
sağlamaktadır. Girişimcinin yeni ürün fikri veya bir işletmenin büyüme fikrinin 
her aşaması bu yöntem ile finanse edilebilir. En riskli aşama olan araştırma 
geliştirme aşamasından ürün geliştirme aşamasına kadar tüm aşamalarda yüksek 
riske katlanabilir ve girişimcinin ihtiyacı olan fonu sağlayabilir. Girişim 
sermayesi fonları spekülatif kısa vadeli fon gelirleri yerine ekonominin sağlıklı 
bir alt yapıda mal ve hizmet üretimine dayalı reel bir ekonominin 
finansmanında yer alan uzun vadeli, risk paylaşım oranında ortaklığa dayalı adil 
bir finansman modeli olarak görülmektedir. 

 

Girişim Sermayesi Fonlarının Yatırım Türleri 

Girişim sermayesinde öncelikle yatırımın fonlanmasını sağlayan tasarruf 
sahipleri bulunmaktadır. Fon fazlasına sahip ve elindeki fonu belirli getiri 
amacıyla yatırım yapmak isteyen tüzel kişilikler ve bireysel yatırımcılar 
bulunmaktadır. Yatırımcının en temel gayesi elinde bulunan fonu en yüksek 

Aşamaları Tanımı

Fikir Aşaması ve Çekirdek Sermaye (Pre-
seed/seed)

Girişimcinin fikir aşamasındaki teşebbüsünü 
araştırmak ve değerlendirmek suretiyle faaliyet öncesi 
destekler

Başlangıç Sermayesi (Start-Up/Early Stage) Faaliyete geçen girişimin ürün geliştirme ve pazarlama 
aşamalarında yeni girişimi destekler

Geç Dönem Sermayesi (Later Stage Venture) Mevcut iş modelinin iyileştirme ve revizyonu ile 
büyütülmesi aşamasında destekler

Büyüme Aşaması (Growth) Faaliyet olgunluğuna ulaşmış firmaların yeni Pazar ve 
operasyonel yapılanma gibi özel alan desteği sağlar

Satın Alma (Buyout) Potansiyel ve yüksek kar tahmini yapılan firmanın 
satın alma şeklinde hareket eder

Hisse Devri ve Satın Alma (Replacement) Mevcut bir firmanın kısmı hissesi veya hissedarların 
kismi hisselerini almak suretiyle katılır

Kurtarma ve Darboğaz Yatırımı 
(Rescue/Turnaround)

Mevcut durumda finansal darboğaz ve sıkıntıdaki 
firmalara yeniden yapılandırmak ve kurtarmak 
amacıyla katılır

Risk Sermayesi (Venture 
Capital)

Diğer Girişim Sermayesi 
(Other Private Equity )
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getiri ve riski en uygun düzeyde yönetilebilen bir getirili bir finansal araca 
yatırmaktır. Finans piyasalarında kısa vadeli ve riski düşük çok sayıda ürün 
bulunmaktadır. Girişim sermayesi fonları ise alternatif olarak uzun vadeli ve 
yüksek riski olmasına karşın getiri düzeyi klasik getiri oranlarının çok üzerinde 
kazanç sağlayan bir finansal getiri düzeyine sahiptir. Bu amaçla emeklilik 
fonları, vakıflar, sigorta şirketleri, yatırım bankaları ve bireysel yatırımcılar 
yüksek getiri elde etmek için bu tür girişim fonlarına yatırım yapmaktadırlar. 
Girişim sermayesi toplanan fonların tekrar üretime ve iş imkânlarının artışına 
neden olarak yeni kaynakların üretimini ve bu geri dönüşümü sürekli 
büyüterek toplumsal bir katma değer sağlama imkânına sahiptir (Zuhayr, 
2010:7). Ekonomik döngü içerisinde tarafların karşılıklı kazancı toplumsal 
değere ve refaha dönüşmektedir. 

Tablo 2. Girişim Sermayesi Yatırım Türleri 

 
Kaynak: Dallas Merkez Bankası, IFSL 

Girişim sermayesi fonları veya yatırımcılarının firmaların değişik yaşam 
evrelerinde ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları mali durumlarına göre 
farklılaşan yatırım türleri bulunmaktadır. 

Çekirdek Sermayesi Yatırımı; Bu aşamadaki firmaların henüz satışları ve 
faaliyet gelirleri bulunmamaktadır. Sahip oldukları girişim fikrinin hayata 
geçmesi için satışa konu mal veya hizmetin üretilmesi gereklidir. Henüz 
müşteri oluşmadığı için girişim sermayesinin öncelikle ürünün geliştirilmesi ve 
dizaynını tamamlanmasını sağlamalıdır. Ürün ticarileşmeden önce ürünün test 
edilmesi ve müşteri nezdindeki tepkilerinin ölçülerek ideal ürün 
geliştirilmesinin tamamlanması gereklidir. Ürün dizaynı ile eş anlı olarak satış 
kanallarının, ürün dağıtım ağının ve pazarlama yöntemlerinin de 
olgunlaştırılması ve belirlenmesi gereklidir. Henüz müşteri ve müşteri sadakati 
oluşmadığı için doğru ürün tespiti girişimin başarısında etkin bir adım olarak 
dikkat çekmektedir. Finansman sağlayan tüm kuruluşlar bu aşamadaki yüksek 
risk grubuna giren firmalara yaklaşımlarında azami temkinli ve kreditör olarak 
ilgisiz kaldıkları müşteri grubu sınıfında görülmektedir (Yatmaz, 2012:18). 

YATIRIMCILAR YATIRIMLAR

Emeklilik Fonu

Vakıf Fonları Çekirdek Sermaye

Sigorta Fonları  Başlangıç Sermayesi

Yatırım Bankaları Girişim Sermayesi Ortaklık Büyüme Sermayesi

Bireysel Yatırımcı Özel Durum Sermayesi

Kalkınma Bankaları Çoğunluk Hisse Satınalma

Kurumsal Yatırımcı

Girişim Sermayesi 
Fonu

Girişim Sermayesi Ortaklık

Girişim Sermayesi Ortaklık
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Fikir aşamasındaki yatırımların finansmanında profesyonel ve uzmanlaşmış 
yatırım fonlarının tercih ettiği ve özel bir yatırım alanı olarak dikkat 
çekmektedir. ‘Venture Capital’ veya risk sermayesi olarak kabul edilen bir alanı 
ifade eden bu aşamada hızlı büyüme alanı olan ve nitelikli sektörler tercih 
edilmektedir (Heard & Sibert, 2000:25). Teknoloji yoğun sektörler bu tarz 
yatırımların finansmanı için uygun bir sahayı ifade edebilir. 

Başlangıç Sermayesi (Start-Up Capital) Yatırımı; Erken dönem firma 
fonlarından olan başlangıç aşamasında olan firmaların hangi objektif ölçütler 
açısından bu tanıma girdiğine ait net bir tarif yapılamamaktadır. Firmanın yaşı, 
çalışan sayısı ve faaliyet büyüklüğü kıstasları sektör ve faaliyet bölgesi dikkate 
alındığında farklı dikkate alınabilir (Veki, 2017:11). Genel yaklaşımda yenilikçi, 
çözüm getirici ve teknoloji odaklı büyüme potansiyeli taşıyan genç firmalar bu 
kategori altında tanımlana bilmektedir. Yaş olarak kuruluşun ilk yıllarındaki 
firmaların bu aşamada konumlanması uygun olacaktır. Bu aşamadaki 
yatırımların geri dönüşü 3-5 yıl arasında gerçekleşmektedir. “Başlangıç 
aşamasındaki bir işletmeyi fonlamak oksijen vermek gibidir.  O olmadan iyi bir 
ekip bulacak, takım haline getirecek ve misyonunuzu yerine getirecek kadar 
hayatta kalamazsınız” (Jeffrey, 2010:196) Başlangıç aşamasındaki bir işletme 
kuruluş ve ilk faaliyet süreçlerini tamamladığı için zaman planlaması ve 
yönetimi açısından çekirdek aşamasındaki firmaya göre daha avantajlıdır. 

Büyüme Sermayesi ( Growth Capital ) Yatırımı; Girişim sermayesi 
fonlarının en çok tercih ettikleri firma yatırım evresini temsil etmektedir. İlk 
iki aşamada yeni kurulma aşamasında veya kurulan firmalardan sonraki 
olgunlaşma evresine gelmiş ve firma yaşam evresinde süreçlerini oturtmuş 
firmaların mevcut üretim ve satış süreçlerinde büyüme ve genişleme imkânı 
sağlayacak yatırım desteğini vermek hedeflenmektedir. Bu tip girişim 
sermayeleri, çoğunlukla azınlık hisseleri satın alır ve yeni market ve yeniden 
yapılandırma ile kârlılık artışı mümkün olan firmaları hedefler (Invest Europe, 
2016:7). Yatırıma konu girişim şirketinin faaliyet gösterdiği alanda var olan 
potansiyel ihracat ve yeni piyasalara açılma imkânı var ise yatırım şirketinin dış 
ticaret danışmanlığı ve pazarlama desteği ile firma hızlı bir şekilde satış hasılatını 
artırarak büyüme eğilimine girebilmektedir. 

Özel Durum Sermayesi (Special Situation Capital) Yatırımı; Bu yatırım türü 
sıkıntıya düşmüş veya mali zorluklarla karşı karşıya kalmış firmalara yapılan 
yatırımları ifade etmektedir.  Ortakların kendi aralarında anlaşmazlık yaşadıkları 
firmalarda bu kategoride yatırım alanına girmektedir. Bu tür yatırımlar 
olağandışı ortaklık girişimi olarak hem yüksek risk taşırlar hem de olağan dışı 
farklı sorunların çözümü gibi zorluklar ile karşı karşıya kalına bilinir. Kurumsal 
yatırımcıların %21’lik kısmı zordaki firmalara yatırım yapan fonları tercih 
etmektedir. Kurumsal yatırımcılar mali darboğaz altındaki firmalara yapılan 
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yatırımların daha kârlı ve kısa vadede geri dönüş imkânı olduğuna inanmaktadır 
(Pregin Alternatif Assets, Ekim 2011:5). Mali zorluk içerisinde yer alan 
firmaların tekrar sahip oldukları potansiyel ve büyüme hedeflerine ulaşması için 
sermaye aktarımı ve borç yükünün düşürülmesi yeterli olduğu durumlarda bu 
evredeki firmalara yatırım yapmak en makul yatırım türü olarak kabul 
edilmektedir. 

Çoğunluk Hisse Satın Alma (Leveraged Buy-Out Capital) Yatırımı; Bu 
yatırım metodunda fon, firmanın hâkim hisselerini borçları ile birlikte satın 
olma yoluna giderek 3-5 yıl içerisinde satış amaçlamaktadır. Genel yaklaşıma 
göre girişim sermayesi fonu bu yatırımdan %20-25 aralığında bir kârlılık veya 
geri dönüş beklemektedir. Şirket yönetiminin belirgin bir şekilde hisse 
oranlarının ağırlığı ve söz hakkı tanınan büyüklüğün karar hakkı olduğu 
görülmektedir. Satın alma kararlarında farklı yöntemler ile şirket hisse satın 
alımları yapılabilmektedir (Zaimoğlu, 1995:158-160). Bu aşamadaki 
yatırımların maliyetinin yüksek olması ve yatırımcıların katlandığı sermaye 
düzeyinin büyüklüğü nedeniyle her aşamasında fonların ve yatırım 
yöneticilerinin azami dikkat ve doğru tercihlerinde bulunması gerekmektedir. 

Aktif getirileri oldukça agresif değerler taşımakta ve şeffaflık açısından 
eksiklikler taşımaktadır (Brad, 2015:3-4). Sistemin uzun vadeli ve anlık likit 
karşılığının belirlenmemesi ağırlıklı spekülatif yatırımcı bakış açısı ile negatif 
görülebilir ancak ekonomik modelde anlık veya likit varlık değerlemesinden 
daha önemli ekonominin veya büyüme modelinin güçlendirilmesini sağlayacak 
firma yatırım mekanizmalarının korunması ve güçlendirilmesi daha önemli 
olacaktır. Modelin kolay likiditeye çevrilmemesi ve hızlı çıkış fırsatının 
bulunmaması bütünsel bir finans sisteminde sağlıklı bir işarettir.  

Fon sahibi ve sermayedar kişiler potansiyel ve gelecek gördükleri kişi ve 
fikirlere taşıdıkları yüksek risklere rağmen yatırım yapmak ve ortak olmak 
suretiyle yeni girişimi destekler. Sofistike bir yaklaşım olarak kural ve işleyişi 
fikre ve işe göre değişiklik arz ettiği için yapılandırılmamış veya enformel 
girişim sermayesi olarak da ifade edilmektedir (Bayar, 2012:137). Bu modelde 
yatırımcı arada bir aracı kurum olmadan doğrudan girişimciye yatırım yapar ve 
genellikle zengin fon sahiplerinden oluşan bir yatırımcı grubunu temsil eder. 

 

Girişim Sermayesi Fon Uygulaması ve Tarihsel Gelişimi 

Dünyada yatırım konusu varlık veya aktif olarak Girişim Sermayesinin 
doğuşu 20yy’ın ikinci yarısına dayanmaktadır.  Girişim sermayesi yatırımları iki 
alt kolu olan risk sermayesi ve borçlanarak satın alma metotlarının paralel olarak 
gelişimi ile yükselişe geçmiştir. Modern girişim sermayesinin doğuşu ise 1946 
yılında başlangıç olarak kabul edilebilir. 
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2013 yılından itibaren art arda başarılı dönem geçiren girişim sermayesi 
fonları olumlu performansları ile ortaklarını ve yöneticilerini tatmin etmiştir. 
2013 yılından sonra girişim sermayesi fonları yıllık küresel olarak 500 milyar 
USD büyüklüğe ulaşmıştır. Ayrıca henüz yatırıma dönüşmemiş nakit varlık 
büyüklüğü 1,3 trilyon USD olarak tahmin edilmektedir (Bain & Company, 
2016). 2008 finansal kriz sonrası girişim sermayesi fonlarının işlem hacmi 
istikrarlı bir büyüme göstermesine karşın adetsel değişiklik farklı bir gelişim ve 
değişiklik göstermektedir. Burada en önemli etken global fonlarda yaşanan 
değişim ve hareketlilikten kaynaklanmaktadır. Sermaye bolluğu döneminde 
ortaya çıkan fonların bir bölümü kriz sonrası kapanmış ya da yeni bir güç 
oluşturmak ve sermaye kapasitesini ve kârlılık yönetimi için birleşme 
yöntemiyle sayılarında azalma olmuştur. Girişim sermayesi fonlarının 
gelişiminin dünya ekonomisindeki genişleme ve daralmalara paralel bir eğilim 
izlediği görülmektedir. Girişim sermayesinin desteklediği ve fon girişi yaptığı 
firmaların kriz dönemlerinde bankacılık sektörünün geri çekildiği ve noksanlık 
gösterdiği dönemlerde etkin ve istikrar sağlayıcı bir fonksiyon 
üstlenebilmektedir (Bernstein, Lerner, & Mezzanotti, 2017:31). Büyüme 
yatırımları düşük risk görünümü, sınırlı yönetim sorumlulukları, düşük hisse 
katılımı ve konjonktürel değişimlere daha az oranda tepki vermesiyle birlikte 
2000 yılından bu güne diğer aktif getiri ile mukayese edildiğinde net bir şekilde 
daha yüksek getiri ve düşük risk düzeyi ile tercih edilmeye ve büyümeye 
devam etmektedir (Mooradian, A, & Quealy, 2013). 

Tablo 3. Global Girişim Sermayesi Fon Gelişimi (milyar USD) 

 

Kaynak: Pregin Global Private Equity & Venture Capital Report, 2018 



148

Z. Demir and İ. G. Yumuşak / Journal of Islamic Economics and Finance 2018 4(2) 139-174 

 

 

Girişim sermayesi fonu, sınırlı ortaklık yapısı ile yatırımcıların sermaye veya 
fon akışının sağlanması ile firmanın yönetim ve kontrolünde faaliyet gösterir. 
Bu kolektif yatırım hedefi firmada kapalı uçlu olarak yani belirli bir faaliyet 
veya yatırım takvimi içerisinde yatırımlarını tamamlamak üzere kurulur. Hedef 
firmada amaçlanan geri dönüş veya kârlılık bu zaman aralığı 3 yıldan 10 yıla 
kadar orta vade zaman diliminde gerçekleştirilmeye çalışılır. 

Yatırımcılar (LP-Limited Partners); Her rasyonel yatırımcının amacı 
zenginliğini artıracak yatırım araçlarına iştirak etmektir. Girişim Sermayesi 
Fonu da yatırımcıların fırsat taşıyan özel firmaları finanse ederek başarılı 
girişimlerin sonuçlarından faydalanmayı hedefler (Cyril, 2010:76-78). Fonun 
yatırım süreci boyunca sermayenin kullanımı ve kontrolünde çok sınırlı 
yetkileri bulunmaktadır. Fon yönetimine bu yönetim süreci boyunca yönetim 
komisyonu ödemesinde bulunurlar. Bazı ortaklıklarda ise kontrol ve denetim 
ücret veya komisyonları da ödenebilmektedir. 

Fon Yönetimi (General Partner); Fon yöneticileri girişim sermayesi şirketi 
tarafından yatırımları veya parayı yönetir. Ortaklığı yatırımcıların temel 
amaçlarına uygun hale getirecek yatırım kararları almak ile sorumludur. Bu 
yüzden seçimleri dikkat ve özen gerektirir. Konusunda tecrübeli, yatırım 
alanında daha önce faaliyet göstermesi veya yönetim göstermesi, yönettiği 
yatırımların geri dönüş ve başarı performansı gibi göstergeler dikkate 
alınmalıdır. 

Yönetici ortak katılımcıların hissesi oranında yatırım sürecinden ihtiyaç 
olunan fon veya kaynağı ilgili katılımcıdan talep eder. Yatırımcı ortağın fona 
karşı sorumluluğu katılım sürecinde taahhüt ettiği toplam fon miktarı ile 
sınırlıdır. Yönetici ortağın yatırım sürecindeki fonun büyüklüğü ile orantılı 
olarak toplam taahhüt bedelinin %1,5-2,5 oranında ve yatırım sonrası bu oran 
%1-2 oranında yönetim gideri esasında komisyon tahsil ederler. 

Girişim Sermayesi Fonu; Fon, yönetici ortak tarafından yatırımcıların veya 
girişim ortaklarının iştiraki sürecinde planlanan iş planına bağlı kalınarak 
yönetilmektedir. İş planı içeriğinde yatırım genel stratejisi, yönetim yapısı, 
kontrol ve raporlama vb. temel fonksiyonların hangi zaman aralıkları ve kimler 
tarafından ne şekilde yapılacağı tespit edilmektedir (TTGV, 2012). Girişim 
sermayesi fonunun temel gayesi yatırımcı için kar, girişimci için sermaye 
ihtiyacı, yönetici için performans primi ve yönetim gideri tahsili ve alıcı için 
karlı bir satın almak şeklinde özetleyebiliriz. 
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Tablo 4. Girişim Sermayesi Fon Yapısı İşleyişi 

 
Kaynak: TTGV Girişim Sermayesi Raporu, 2012 

 

Grafikte görüldüğü gibi girişim sermayesi yatırım aşamalarında farklı yatırım 
çıktıları, farklı yatırım zaman aralıklarında ve farklı risk düzeylerinde 
yönetilmektedir. İlk ve başlangıç yatırımı olarak tabir edeceğimiz risk sermayesi 
yatırımları göreceli olarak daha riskli ve uzun süreli yatırımlardır. Yatırım 
firmanın ileri evrelerinde ve özel amaçlar ile gerçekleştiğinde süreleri 
kısalmakta aynı düzeyde asgari risk düzeyi ile gerçekleşmektedir 

Yatırımın Sonlandırılması veya Çıkış Yöntemleri; Girişim sermayesi 
yatırımları kapalı uçlu yatırım ajandasına sahip ve süreli bir yatırım yöntemidir. 
Belirlenen iş planının sonunda yatırımcılar katlandıkları risk ve fon 
maliyetlerinin karşılığında satış veya çıkış yaparak kârlarını realize etmek 
isterler. Yapılan yatırımın türü, süresi ve başlangıçta belirlenen stratejilere 
uygun olarak değişik şekil ve metot ile yatırım sonlandırılabilmektedir. Fonun 
veya yatırımcının satış veya çıkış süreçlerini kademeli olarak incelersek (PWC, 
2013:13) aşağıdaki uygulamalara rastlarız. 

Doğrudan (Tamamen veya kısmen üçüncü bir tarafa) Satış; Doğrudan satış 
iki tür alıcı tarafından gerçekleşir. Satıcının iş konusundaki sinerjisinden 
faydalanmak isteyen stratejik ortak ile kısa vadeli yatırım amacıyla satın alma 
gayesi güden finansal alıcı tarafından alım gerçekleştirilebilir. 

 

Ortakların Mülkiyet Hak ve Sorumlulukları
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Tablo 5. Girişim Sermayesi Risk ve Yatırım Süresi 

 
Kaynak: TTGV Girişim Sermayesi: Türkiye İçin Çıkarımlar ve Öneriler 

Başka bir alıcı ile ortaklık; Yatırımdan çıkış kararı olarak yeni bir firma ile 
ortaklık tercihi kullanılabilir. Bu birleşme kararı kısa vadede satış tercihi 
yapılmayan ve yeni ortaklığın büyüme gücünden istifade edilmek amacı 
taşındığı zaman tercih edilir. Bu tercihler farklı ülkelerde faaliyet gösteren 
uluslararası yatırım ortaklıklarında da tercih edilebilir. Bu yöntemin faydaları 
ise; yeni Pazar ve ülkelere giriş imkânı sağlar, ürün yelpazesini ve müşteri 
kitlesini genişletir, müşteri ilişkilerinde derinleşme sağlayabilir, yeni teknolojik 
ve insan kaynağı gücü ile çalışma imkânı sağlar ve direkt satış öncesi daha büyük 
fırsat verebilir. 

Şirketin çalışanlarına satış-çalışan sermaye ortaklığı planı (ESOP); Girişim 
sermayesi çıkış stratejileri arasında en karmaşık ve az rastlanan yöntemlerden 
birisidir.  Bu yöntemde şirketin hisseleri firma çalışanlarına satılmaktadır.  Çok 
uluslu firmalarda karmaşık yapıları nedeniyle uygulamak daha da zor 
olmaktadır. Avrupa uygulamalarında vergi avantajı sağladı için birkaç örnekte 
tercih edilmiş ve dikkate alınmıştır. Tamamı çalışanlarca satın alınan firma 
alımlarında ciddi vergi indirimi imkânı tanınması girişim sermayesi fonları için 
de dikkate değer bulunmuştur (Carls & Brown, 2013:2-4). Firma ortaklarına 
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veya sahibine vergi avantajı sağlayarak sahipliği mevcut yönetim ve çalışanlarına 
devretmesine imkân tanır, vergi indirimi sağlar, kredi geri ödeme planlarında 
vergi kolaylığı sağlar. 

Halka Arz; Şirketin halka arz edilmesi genelde şirketin büyüme hedeflerine 
ihtiyaç duyulan fonlama bilançodaki aşırı borçlanma yüzünden zorlanmaya 
başladığı süreçlerde düşünülür. Bu yöntemde halka arz süreçlerindeki 
bürokrasi, hazırlık ve kabul aşamalarındaki yüksek maliyetler nedeniyle pahalı 
bir yöntem olarak kabul edilebilir. 

Aile Üyelerine Transfer veya Satış; Firmanın yeni nesil aile üyelerine satış 
yöntemi mevcut ortakların kaybettikleri ekip enerjisi ve geleceğe yönelik 
planlarının kaybolması nedeniyle azalan firma heyecanını yeni nesil 
yöneticilerin karar süreçlerine katılmasıyla yeni bir başlangıç imkânı tanımayı 
mümkün kılacaktır.  Mevcut ortakların emeğinin ve geçmişinin sonucu olan 
bir işi alıp büyütmek ve geliştirmek yeni üyeler için ayrı bir pozitif duygu 
olarak motivasyon unsuru sağlayacaktır. Bu miras mantığı ve duygusu 
yöneticilerin geçmişleri ile sağladıkları süreklilik başarının daha güçlü 
sağlanmasını ve doğru karar almada geçmiş deneyimin aktarımından 
faydalanmayı temin edebilir. 

 
İslami Finans Girişim Sermayesi Fonu ve Uygulaması 
İslami finans 2016 yılında gevşeme göstermesine karşın 2008 küresel finans 

krizinden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüme gelişimi göstermeye devam 
etmektedir. 2016 yılı itibariyle İslami finans aktiflerinin 2 trilyon USD’nı aştığı 
tahmin edilmektedir.  Sektörün kritik bir büyüklüğü ulaştığı düşünülürse, 2006 
yılında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve gerileme, küresel finans piyasaları 
düzenlemelerinde yaşanan hızlı değişimler ve İslami finansın genel dağınık 
yapısı sektörün önümüzdeki dönemde yüzleşeceği temel konular olarak 
görülmektedir (Mohammed, 2015:27-29). İslami finans sektörünün özgün ve 
temel İslami normlara uygun olarak yükselmesi temeldir. Konvansiyonel 
girişim sermayesi fonu ile İslami girişim sermayesi fonu arasındaki paralelliklere 
baktığımızda, bu yatırım aracının temel ilkelere uyumu açısından çok hızlı bir 
büyüme potansiyeli taşıdığı, yalnız Müslüman yatırımcılar için değil tüm dünya 
yatırımcıları için cazibe merkezi olabileceği söylenebilir. İki yaklaşım arasındaki 
dört nedeni yazarı bu sonuca götürmektedir (Nicholas, 2008:9). İki yaklaşımın 
ortaklık temelli çalışması sistemin İslami finans modeline rahatlıkla uyumunu 
detaylarda belirlenecek prensip ve kriterler ile de modelin çok rahatlıkla 
uygulanabileceğin göstermektedir. 
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Tablo 6. Geleneksel ve İslami Girişim Sermayesi Karşılaştırma 

 
Kaynak: Azmi&Associates Report 

İslami Girişim Sermayesi fonlarının temel ayrımı geleneksel fonlardan farklı 
olarak yatırım alanı sınırlamalarıdır.  İslami yatırım ilkeleri ve yasakları ile 
belirlenen haram veya engelli alanda yatırım yapmaları kesinlikle 
yasaklanmıştır.  Geleneksel bir fon yatırım kararı verirken dikkate almadığı 
veya danışmadığı uyumluluk prensibi İslami fonlarda temel adımdır. İslami 
danışma heyeti yatırım kararı alınmadan önce hedef sektör, firma veya faaliyet 
konusunda yeterlilik veya uygunluk vermeden yatırımın diğer aşamalarına 
geçiş mümkün olmayacaktır.  

Geleneksel fonlardan farklı olarak İslami fon yapısında yatırım kararı 
alınmadan önce İslami Danışma Kurulu’nun görüş ve onayı alınmaktadır 
(Chatti & Yousfi, 2013:120). Geleneksel finans yaklaşımında yatırım yasakları 
uluslararası suç ve sağlık kanunları gereği engellenen uyuşturucu ve silah ticareti 
gibi evrensel yasaklar ile sınırlandırılmıştır.  Yatırımcı veya girişimcinin 
kanunlar ile belirlenen yasaklar dışındaki firma ve faaliyet alanlarına yatırım 
yapmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İslami iktisat anlayışında 
yatırım veya faaliyet sınırlamaları belirlenen kanunlar dışında dini norm ve 
yasaklar ile belirlenmiş madde ve faaliyet alanlarında üretim yapmak, satış ve 
ticaret yapmak yasaklanmıştır (Schoon, 2011:10).  İslami ticari kararlarda kişisel 
veya ticari kaygılar bir kenara bırakılarak planlanan faaliyetin İslami kurallara 
ve emirlere uyumuna göre karar verilir. 

İslami kurallara uygun veya şartlara bağlı fon yönetimi fonun başarısı için 
tek başına yeterli bir özellik değildir. Yatırım konusunu ortaklığın veya satın 
almanın başarısı, planlama ve faaliyet kolundaki beklentilerin gerçekleşmesi ile 

Geleneksel Girişim Sermayesi Fonu İslami Girişim Sermayesi Fonu

Sermaye Yatırımı Sermaye Yatırımı
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Uzun Vadeli ve Değer Üreten Yatırım Uzun Vadeli ve Değer Üretim Yatırım

Tüm Sektörlerde Yatırım İmkânı İslami İlkeler ile Uyumlu Sektörlere Yatırım
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ilgilidir. Daha yenilikçi, doğru potansiyele sahip ve riskin doğru analiz edildiği 
yatırım alanlarını doğru bir şekilde analiz ederek yatırım kararı almak fonun 
başarısını ve gelecekteki performansını belirleyecektir (Hassan, Antonıou, & 
Paudyal, 2005:69). İslami Girişim Sermayesi fonlarının gelişimini gözlemlemek 
için veya fonların performansını görmek için daha geniş bir zaman diliminin 
verilerine ihtiyaç bulunmaktadır.  

Bu fonların spekülatif olmayan ve daha ilkeli yatırım tarzları nedeniyle 
hemen getiri tepkisi vermesi ve sonuçlarının orta vadede anlam ifade ettiğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sorumluluk ve bilinç ile hareket eden 
denetim uzmanları sadece başlangıç aşamasında değil çıkış aşamasına kadar 
sürekli firmanın aktif varlıklarını, faaliyet konularını, borçlanma ve faiz 
hassasiyetini kontrol edilebilinmelidir. (Abdull Mutalip, 2015:6). İslami 
fonların dolayısıyla girişim sermayesi fonlarının en kritik rolünü üstlenen 
denetim kurulu yalnız fon yatırımının ilk aşamasında danışılacak ve karar 
verecek bir görev üstlenmeyecektir. Kurul yatırımın her aşamasında ve 
girişimin gelişim aşamasında da belirlenen standartlara uyum ve sapmaları 
görmek, denetlemek ve bu konuda gereken uyarıları yapmakla sorumlu 
olacaktır. 

2013 yılında Malezya’da 150 ve Suudi Arabistan’da 130 İslami fon faaliyet 
gösteriyordu (Manas, 2014:109). İslami finansın taşıdığı potansiyeli ve sahip 
olduğu kaynak gücünün farkında olan batı ülkeleri Avrupa coğrafyasında çok 
sayıda İslami fon piyasası oluşturma çabasına girmiştir. Londra dışında 
Luxemburg, İtalya ve İrlanda bu konuda yoğun çaba sarf etmektedir. İslami 
finansın gelişimi ve potansiyeli birçok ülke ve şehrin bu İslami finans merkezi 
olması çabasını hızlandırmıştır. Özellikle batı ülkeleri kriz sonrası İslam 
ülkelerinin fon fazlasını ülkelerine çekmek için gayret etmektedir. Londra ve 
Luxemburg bu konuda önemli mesafeler almıştır. 

İslami fonların sahip oldukları yüksek likidite yatırımcıların ve girişimcilerin 
ihtiyaç duyduğu başlangıç ve büyüme sermayesi için potansiyel 
oluşturmaktadır. İslam ülkelerinin sahip oldukları servet ve sermaye birikimin 
aktarılacağı İslami finans ilkelerine uyumlu yatırım alanı sınırlıdır. Fon sahipleri 
güven duyacakları ve denetimin şeffaf bir şekilde yapıldığı güçlü finans 
piyasalarında rahatlıkla girişimlerin desteklenmesi ve fonlanması için 
kullanabilirler. Burada önemli konu model kadar ülkenin uluslararası 
yatırımcıların ihtiyaçlarını giderecek çözüm ve açılımları sağlaması ile ilgilidir. 
Örneğin İstanbul’un dünya finans merkezleri arasında özellikle de İslam finans 
merkezi olması için atılan adımların somut gelişmelere dönüşmesi hedeflenen 
gelişmelerin ve adımların atılmasıyla çok rahatlıkla fonların ihtiyaç duyduğu 
sermaye hareketleri veya fon girişleri sağlanacağı muhakkaktır.  

İslami girişim sermayesi yatırımcıları benzer yatırım ve değerlendirme 
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teknikleri ile klasik girişim sermayesi fonlarının yatırımlarına katılabilir ve 
benzer firmalar üzerinde çalışabilir. Geleneksel girişim sermayesi ve İslami 
girişim sermayesi uygulaması arasındaki göz ardı edilebilecek farklara rağmen 
finansal araç olarak çok yaygın bir uygulama ve kabul alanında faaliyet 
göstermesi mümkündür. 

 

KOBİ’lerin Finansal İhtiyaçları ve Sorunları 
Ülkemizde KOBİ’lerin ekonomik yaşamda karşılaştığı problemlerin başında 

sermaye yetersizliği olduğunu ifade edebiliriz. Sermayenin oluşumu ve sahip 
olunması kuramsal bir sorun olarak uzun vadeli bir ekonomik gelişimin sonucu 
olarak değişecek ve çözülecek bir ihtiyaç olarak fark edilmektedir. KOBİ’ler 
arasında yapılan anket ve çalışmada en temel sorunlarının finansman ihtiyacı 
olduğu ve kriz veya durgunluk dönemlerinde yeterli kredi imkânına dolayısıyla 
nakit ihtiyaçlarını gideremedikleri ifade edilmiştir (Torlak & Uçkun, 
2005:213). Temel sorunları şu şekilde özetleyebiliriz; 

Yetersiz Sermayesi Birikimi; Kobiler kuruluş aşamasında sahip oldukları 
düşük sermaye onların faaliyet sürecine başlangıç aşamasında zafiyet ile 
başlamasına neden olmaktadır (Oktay & Güney, 2002:4). Firmaların sahip 
oldukları yetersiz sermaye kriz dönemlerinde ve ekonomik konjonktürün 
dalgalandığı dönemlerde firmaların dayanıklılık ve sağlamlık düzeyini olumsuz 
etkilemektedir. 

Finansman ve Kredi İmkânına Ulaşamama Sorunu; Küçük ve Orta Ölçekli 
firmaların gerçekleştirmeyi planladıkları yatırım ve işletmelerinin rutin faaliyet 
döngüsünde yer alan hammadde ve diğer girdilerinin finansmanında ihtiyaç 
duydukları yabancı kaynak kolay temin edilememektedir. Özellikle kuruluş 
aşaması en zor aşama olmak üzere firmanın kuruluş ve emekleme yılları 
dediğimiz ilk üç yılda firma finans piyasalarından ihtiyaç duyduğu desteği 
alamamaktadır. 

KOBİ’lerin Yüksek Borçluluk Düzeyi Sorunu; KOBİ’lerin kuruluş ve 
büyüme aşamalarında yetersiz sermaye ile başlaması varlıkların finansmanında 
dengesiz bir mali yapının olmasına neden olmaktadır. Küçük işletmeler kuruluş 
aşamasında yeterli sermaye ve destek alamadıkları için firmanın işletme 
sermayesinde kullanacağı kıymetlerini veya işletme sermayesi dediğimiz çalışma 
nakit akışını yatırımlara aktarmakta bu durumda da sağlıksız bir mali görünüm 
ortaya çıkmaktadır. Bu mali görünümde bilançonun pasif yapısının ağırlıklı 
borç ve kısa vadeli kredilerden oluşmasına neden olmaktadır. 

KOBİ’lerin Teminat Üretememe Sorunu; KOBİ’ler kredi imkanlarına 
karşın Bankalardan teminat talebi ile karşılaşmaktadır. Özellikle yeni kurulan 
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küçük işletmelerin finans piyasalarında oluşmuş bir kredi ödeme sicil ve geçmiş 
performans kayıtları olmadığı için sürekli olarak başvuru aşamasında 
değerlendirme kriteri olarak risk düzeyi yüksek olan firma grubuna girmekte 
ve maddi teminat şartıyla kredi kullanım olanağı tanınabilmektedir. 

KOBİ’lerin Yönetim Sorunları; KOBİ’lerin yönetimi hem finansal hem de 
faaliyet süreçlerinin başarısını belirleyen bir kılavuz gibidir. Yeni kurulan ve 
kuruluş yıllarında tutunma mücadelesi veren firmaların ana odaklanması üretim 
ve pazarlama şeklinde olmaktadır. Küçük organizasyon yapılarında patron veya 
işletme sahibi birçok fonksiyonu üzerinde topladığından işletmenin tüm 
fonksiyonlarını kendisini yerine getirmeye çalışmaktadır. 

KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Ürünlerinden Faydalanamaması; Şirketlerin 
KOBİ ölçeğinde uzun vadeli sermaye piyasalarından kaynak temini ise daha 
karmaşık ve yoğun bürokrasi gereken bir yöntem olarak çok tercih edilmeyen 
bir yaklaşımı işaret etmektedir. Aile şirketi şeklindeki yapılarda halk arz edilmek 
suretiyle sermayelerinin üçüncü şahıslar ile paylaşılması yönetimin 
kaybedilmesi, karın paylaşılması ve yoğun denetim süreçlerine tabi tutulması 
algısıyla imtina edilmelerine neden olmaktadır. (Erkumay, 2000:11-12) Küçük 
işletmelerin sahiplik duygusu ve halka açılmanın algısı nedeniyle finans tekniği 
açısından temkinli bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir. 

 

Girişim Sermayesi Fonlarının KOBİ'lere Sağlayacağı Avantajlar 

Girişim Sermayesi ortaklık modeli öncelikle finansman tekniği açısından bir 
borçlanma veya kredilendirme yöntemi değil hisse alımı veya sermaye artışı 
yöntemiyle firmanın sermayesine doğrudan katılım yoluyla ortaklık esasına 
dayalı finansman metodudur. Bu açıdan ortaklık yoluyla sağlanan avantajlar 
ürünün işletmelere getireceği faydaların içeriğini de oluşturmaktadır. Girişim 
Sermayesi finansman tekniği olarak KOBİ’lere sağlayacağı faydalar ve 
avantajları temel ana başlıklar halinde özetleyebiliriz. 

Ekonomik Büyüme ve Yatırım Faydası; Girişim Sermayesi fonları ise 
firmaların farklı büyüme ve faaliyet evrelerinde ortaklık veya sermaye şeklinde 
katılım sağladıkları için vade baskısı olmadan yatırımın fonlamasına 
yapabileceklerdir. Kaynak doğrudan firmanın bilançosunda sermaye 
kalemlerine yer alarak mali bünyenin sağlıklı bir dağılıma kavuşmasını 
sağlayacaktır. Kaynakların ve varlıkların dengeli olması ve kaynaklar içerisinde 
yüksek sermaye düzeyine kavuşan firma büyümesi için gerekli kaynağa ulaşmış 
olacaktır. 

Üretim Faktörlerinin Temininde Maliyet Faydası; Girişim Sermayesi 
fonlarının şirketlerin hisselerine yaptığı yatırım ile birlikte maliyetsiz ve risksiz 
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küçük işletmelerin finans piyasalarında oluşmuş bir kredi ödeme sicil ve geçmiş 
performans kayıtları olmadığı için sürekli olarak başvuru aşamasında 
değerlendirme kriteri olarak risk düzeyi yüksek olan firma grubuna girmekte 
ve maddi teminat şartıyla kredi kullanım olanağı tanınabilmektedir. 

KOBİ’lerin Yönetim Sorunları; KOBİ’lerin yönetimi hem finansal hem de 
faaliyet süreçlerinin başarısını belirleyen bir kılavuz gibidir. Yeni kurulan ve 
kuruluş yıllarında tutunma mücadelesi veren firmaların ana odaklanması üretim 
ve pazarlama şeklinde olmaktadır. Küçük organizasyon yapılarında patron veya 
işletme sahibi birçok fonksiyonu üzerinde topladığından işletmenin tüm 
fonksiyonlarını kendisini yerine getirmeye çalışmaktadır. 

KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Ürünlerinden Faydalanamaması; Şirketlerin 
KOBİ ölçeğinde uzun vadeli sermaye piyasalarından kaynak temini ise daha 
karmaşık ve yoğun bürokrasi gereken bir yöntem olarak çok tercih edilmeyen 
bir yaklaşımı işaret etmektedir. Aile şirketi şeklindeki yapılarda halk arz edilmek 
suretiyle sermayelerinin üçüncü şahıslar ile paylaşılması yönetimin 
kaybedilmesi, karın paylaşılması ve yoğun denetim süreçlerine tabi tutulması 
algısıyla imtina edilmelerine neden olmaktadır. (Erkumay, 2000:11-12) Küçük 
işletmelerin sahiplik duygusu ve halka açılmanın algısı nedeniyle finans tekniği 
açısından temkinli bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir. 

 

Girişim Sermayesi Fonlarının KOBİ'lere Sağlayacağı Avantajlar 

Girişim Sermayesi ortaklık modeli öncelikle finansman tekniği açısından bir 
borçlanma veya kredilendirme yöntemi değil hisse alımı veya sermaye artışı 
yöntemiyle firmanın sermayesine doğrudan katılım yoluyla ortaklık esasına 
dayalı finansman metodudur. Bu açıdan ortaklık yoluyla sağlanan avantajlar 
ürünün işletmelere getireceği faydaların içeriğini de oluşturmaktadır. Girişim 
Sermayesi finansman tekniği olarak KOBİ’lere sağlayacağı faydalar ve 
avantajları temel ana başlıklar halinde özetleyebiliriz. 

Ekonomik Büyüme ve Yatırım Faydası; Girişim Sermayesi fonları ise 
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KATILIM BANKACILIĞI GIRIŞIM SERMAYESI MODELI 

Girişim Sermayesi ve İslami Finans Ortaklık Esaslı Ürünlerin Mukayesesi 

Girişim Sermayesi finansman modelinin İslami finans veya katılım 
bankacılığı faaliyetleri içerisinde yer alması için mevcut teorik ve pratik 
uygulamalar ile karşılıklı mukayese edilmesi ve değerlendirilmesi önemli bir 
husustur. Geleneksel finans ürünlerinden farklı olarak borçlanma tekniği yerine 
ortaklık esasına dayalı riskin ve karın paylaşıldığı hisse yaklaşımına dayanan 
girişim sermayesi fonları veya ülkemizdeki resmi adıyla Girişim Sermayesi 
Yatırım Ortaklığı tüzel kişilikleri temel yaklaşım ile İslami finansın ilkeleri ile 
uyumluluk göstermektedir. 

Mudarabe ile Mukayesesi; Mudarabe İslam dünyasının ilk dönemlerinden 
itibaren uygulanmaya başlayan temel iş ortaklığı yöntemi olarak varlığını 
sürdürmüştür. Yöntem bir tarafın emeğini diğer tarafında sermayesini ortaya 
koyduğu emek sermaye iş ortaklığı şeklinde tarif edilir. Ortaklık kurulurken 
sermayedar bazı şartları öne sürmek koşuluyla kullanım yeri ve koşullarını 
baştan belirlemek hakkına da sahiptir. (Döndüren, 1996:59-63) Mutlak veya 
şarta bağlık ortaklık üzerine kurulabilecek şirketlerde tarafların İslam hukukuna 
göre Müslüman olması şartı aranmaz. Müslüman bir sermayedar veya girişimci 
gayrimüslim bir kişi ile iş ortaklığı kurabilir. Katılım bankacılığının fon toplama 
ve kullandırım yöntemi ile girişim sermayesi ve risk sermayesi şirketlerinin fon 
toplama kullandırım yöntemleri temelde aynıdır. Riskin paylaşıldığı ve 
karlılığın oran ile tespit edildiği ticari akitler olarak girişim sermayesi modeli 
katılım bankacılığı veya İslami finans ürünü olarak kullanılması esas olarak 
mümkün görülmektedir. Karın veya oluşacak zararın tazmininde esas olan 
hakkaniyet ve adalet prensibi ile hareket etmektir. Sistemin hem sermaye sahibi 
hem de girişimcinin haklarını koruması tarafların akit dışına çıkan ve güven dışı 
ekonomik faaliyetlerinden doğacak sorumlulukların da adil olarak 
paylaştırılması veya cezalandırılması mekanizmasının kurulmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

Müşareke ile Mukayesesi; Mudarebe ortaklıkları bir tarafın sermaye diğer 
tarafın ise emek koyduğu ortaklıklar olarak tanımlanırken müşareke ise her iki 
tarafın sermaye koymak suretiyle yaptıkları ortaklık yapılarını ifade etmektedir. 
Katılım bankaları sermaye ortaklığını ya doğrudan kendileri şirket kurmak 
üzere ya da başka şirketlere sermaye ortağı olmak suretiyle gerçekleştirir 
(Bayındır, 2016:143-144). Sermaye ortaklığı şeklinde iş ortaklıkları İslam 
iktisadının müsaade verdiği ve esas ticari faaliyetler arasındadır. Girişim 
sermayesi ve fonları da aynı prensip ve ilkelere sahip faiz temelli olmayan risk 
taşıyan kar esaslı kazanç yöntemidir. Bu açıdan müşareke yöntemiyle fonların 
ortaklık yaparak kazanç sağlamasında bir engel bulunmamaktadır. Mukayese 
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ettiğimiz her iki İslami finans yaklaşımı da temel olarak girişim sermayesi 
fonlama yöntemleri arasında uygulanabilen ve ruhsat problemi bulunmayan 
yöntemdir. 

Özetle Girişim Sermayesi yaklaşımının kullandığı ortaklık sistemi İslami 
finans ortaklık ilkeleri ile uyumlu bir yapıya sahiptir. Dünya uygulamalarında 
da fonların tercih ettikleri yöntem sabit getirili borç veya tahvil ihracı ile 
firmaya kaynak sağlamak değil ya belirli oranlarda sermaye ortaklığı ya da emek 
sahibi girişimciye kaynak sağlamak suretiyle sermaye koymak suretiyle 
girişimlere destek sağlamaktadır. Belirli bölgelerde faizle istisnai işlemler olsa da 
küresel anlamda uygulanan teknik İslami iktisat uygulamalarına uyumlu bir 
özellik taşımaktadır. 

 

Katılım Bankacılığının Ortaklık Esaslı Ürün Geliştirmesi Önündeki 
Engeller 

Katılım Bankacılığı 1980’li yıllardan günümüze kadar Özel Finans Kurumu 
olarak başlayan hukuki yapıdan mevcut görünümüne ulaşmıştır. Kuruluş 
yıllarından bu yana ağırlıklı fon kullandırım yöntemi olarak murabaha tekniği 
benimsenmiştir. Katılım bankacılığının ağırlıklı olarak murabaha yöntemini 
tercih etmesi bir anlanma ortaklık esaslı mudarabe ve müşareke ürünlerinin 
önündeki engellerden kaynaklanmaktadır. Bu engelleri şu şekilde 
özetleyebiliriz: 

Fon Kaynaklarının Vade Yapısı; Katılım bankaları fon kullandırım için gerekli 
olan kaynakları hissedarların sermaye girişleri ve mudilerin fon veya mevduat 
birikimleri ile gerçekleştirirler. Sermayenin sınırlı ve pahalı bir kaynak olduğu 
dikkate alındığında sistemin toplanan mevduatların krediye dönüştürülmesi 
gerçekleştiği söylenebilir. Ülkemizde mevduat veya toplanan fonların vade 
yapısı geçmişten günümüze kısa olmuştur. Mevcut fon kaynak yapısı katılım 
bankalarının fonlama veya kredilendirme dediğimiz aktif yapılarının murabaha 
temelli bir metotla oluşturmalarını teşvik etmiş, uzun ve orta vadeli fon toplama 
imkânı sağlayacak gerekli yöntem ve açılımlar da kısıtlı kaldığı için diğer İslami 
araçlara yönelim olmamıştır. 

Sermaye Kazanç/Getiri Oranı Beklentisi; Kar veya kazanç getirisinin 
sağlanması nedeniyle yöneticiler ve icra sorumluları kısa vadeli planlama ve 
getirinin avantajından faydalanmak ister. Murabaha yaklaşımında fon 
kullandırım tarihinde vadeli satıştan gelecek kar fazlası ve getirisi belirli olduğu 
için toplam murabaha portföyünün getirisini ve kar katkısını da kolaylıkla 
hesaplayabilmektedir. Murabaha yaklaşımında batık krediler veya donuk 
alacakları çıkarsak getirinin değişme ihtimali zamanında tahsil koşullarında 
yoktur. Ortaklık yaklaşımında ise kar veya zarar belirli dönem verisinde ortaya 
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çıkacağı ve bütçelenmesi daha zor olduğu için sadece getiri yaklaşımı bakan bir 
modelde tercih edilmemesini doğurmaktadır. 

Ortaklık Esaslı Girişimlerde Denetim Çekincesi; Finans kuruluşları ve 
bankalar risk getiri dengesinde faaliyet gösteren mümkün olduğunca riskten 
uzak ve yüksek getiri hedefleyen bir strateji belirlemekten yana bir tutum 
içerisindedir. Doğru ve etkin bir murakabe sistemi konulması ve ortaklık 
sözleşmesinde cezai hüküm veya koşulların baştan doğru bir şekilde 
belirlenmesi ile birçok sorunun önüne geçilmesi mümkündür. Ticarette 
ekonomik veya ticari faaliyetlerin muhasebesi artık teknolojik ve daha az dış 
müdahaleye müsait görülmektedir. 

Uzman İnsan Kaynağının Yetersizliği; Katılım bankacılığının diğer 
alanlarında olduğu gibi fonlama tekniklerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 
için de yetişmiş insan kaynağına gerek duyulmaktadır. Katılım Bankalarının 
murabaha ağırlıklı bir aktif yönetimi belirlemesinin ve ortaklık esaslı bir 
fonlamadan imtina etmesinin diğer bir sebebi de yetişmiş uzman iş gücünün 
eksikliğidir. Katılım bankalarının hızlı büyüme ve genişleme yaklaşımı 
nedeniyle mevcut yetişmiş insan gücü yeterli kalmamış ve geleneksel finans 
sisteminden insan gücü transfer etmiştir. Katılım bankacılığının sadece 
uygulama alanında değil mevcut tekniklerin geliştirilmesi ve yeni İslami finans 
ürünlerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi setine ve arayış niyetine sahip kalifiye 
insan gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Katılım Bankacılığı Girişim Sermayesi Modeli 

Girişim sermayesi finansman tekniği olarak genel itibariyle Katılım 
Bankacılığı ilke ve prensiplerine uyumlu bir model olarak kabul edilmektedir. 
Ortaklık esası ile çalışan sistemin ticari teşebbüsün riskine katılmak suretiyle kar 
ve zarar ortaklığı ilkeleri ile faaliyet göstermektedir. Çalışmamızın teorik kısmı 
ve tarafların görüşlerini ülkemiz özgün koşullarında değerlendirdiğimizde 
uygulanabilir ve geliştirilebilir bir finansman ürünü olarak kabul edilebilir. 
Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların ülke ekonomisindeki önemi ve ağırlığı 
dikkate alındığında firmaların ve işletmelerin büyüme, hayatta kalma ve 
kurumsallaşma süreçlerinde önemli rol oynayabilecek bir yaklaşımdır. 
Geleneksel borçlanma esaslı finans tekniklerinde olmayan fon sahibinin 
ticaretin veya üretimin performansını takip ettiği ve katkı sağladığı bir 
yaklaşımdır. Taraflar sahip oldukları güçlü yanları bir araya getirmek suretiyle 
güç birliğinin avantajlarından fazlasıyla istifade etmektedir. Girişim sermayesi 
sisteminin faizsiz bankacılık sistemi veya İslami finans sisteminde uygulanması 
için dikkat edilecek yatırım alanları ve yatırıma konu girişimlere dikkat 
edilmelidir. 
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Katılım bankaları, girişim sermayesi fonları ve firma sahipleri ile yapılan 
görüşmelerde sistemin çalışabilir ve uygulanabilirliği konusunda görüş birliği 
bulunmaktadır. Bununla birlikte ülkemize özgü problemler ve engellerin 
olduğu da muhakkaktır. Kamu otoritesi ise son yıllarda ekonomik büyüme ve 
firmaların fon ihtiyacının karşılanması için girişim sermayesi ve benzeri yatırım 
fonlarını teşvik etmektedir. Özellikle tanıdığı vergi avantajı ve faaliyet kolaylığı 
sağlamak gibi yaklaşımlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özendirilen ve 
büyütülmesi hedeflenen bir yaklaşımdır. Aynı şekilde Katılım Bankaları Birliği 
olarak da faizsiz finans işlemlerinin geliştirilmesi ve yeni ürün gamının 
getirilmesi amacıyla çalışmalar ve toplantılar düzenlenmektedir. Katılım 
Bankacılığı olarak ihtisas gerektiren girişim ortaklığı yönetiminin bağımsız bir 
girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi veya portföy yönetim şirketi 
tarafından yürütülmesi doğru bir tercih olacaktır. 

Katılım Bankaları tarafından kurulacak girişim sermayesi fon veya yatırım 
ortaklığı şirketleri iki amaçla teşekkül edebilir. Birinci model geleneksel girişim 
sermayesi fonu şeklinde belirli hedef sektör ve evrelerdeki girişimlere ortak 
olmak suretiyle yatırım yapmak ve yatırımdan çıkış yaparak kar elde etmek 
şeklindedir. İkinci model katılım bankalarının kötü aktif veya batık kredilerine 
yönelik tahsil imkânı kalmayan veya çok düşük görülen şirketlere kullandırılan 
murabaha veya leasing fonlarını yeniden tahsil edebilmek ve firmanın 
faaliyetlerini sürdürmek için ilgili kredi tutarı kadar sermaye koymak suretiyle 
özel amaçlı girişim sermayesi fon sistemidir. 

 Geleneksel Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu; Katılım Bankaları 
%100 hisselerine sahip olduğu Sermayesi Piyasası Kurulu izni ve şartlarına 
uygun olarak girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurabilir.  

Organizasyon Yapısı; Girişim sermayesi sisteminin çalışması ve faaliyete 
geçirilmesi öncesinde organizasyonun kurulması ve ihtiyaç duyulan yeterlilikte 
insan kaynaklarına sahip olması önemlidir. Yatırımları yönetecek ve ortaklığın 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için uzmanlaşmış porftöy uzmanlarına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu yetkin ve nitelikli personel geleneksel bankacılık 
tecrübesinden oluşamayacaktır. İlk aşamada aktif girişim sermayesi 
şirketlerinden tecrübeli yöneticiler transfer edilmek suretiyle ilk çekirdek 
ekibin kurulması için hem tecrübeli yönetici hem de özel eğitim süreçleri ile 
kuruluştan önce yatırım ekibinin inceleme, değerlendirme, yürütme ve çıkış 
aşamalarını başarı ile yerine getirecek asgari niteliklere sahip olması 
beklenmektedir. Yatırım ekibinin sadece risk analizi veya finansal analiz 
tekniklerine hâkim geleneksel mali analiz uzmanlarından değil yatırımların 
nakit akışını ve geri dönüşünü hesaplayabilecek ortaklıklarda yönetime ve 
danışmanlık yapacak iletişim ve didaktik yapıya sahip kişilerden oluşması 
gereklidir. Bu ekiplerin kurulması için üniversiteler ile birlikte özel ihtisas ve 
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gelişim programları düzenlenebilir.  

Katılım Bankaları tarafından kurulacak fon ve yatırım ortaklıklarında 
geleneksel girişim sermayesinde temel organizasyon farklılığı sistemin 
merkezinde etik danışma heyetinin varlığı olacaktır. Bu heyet yatırımların 
seçiminde, kurulmasında ve yürütülmesinde temel faizsiz finans ilkelerine 
uyumun kontrolü ve denetimini yerine getirecektir. Yasaklı sektörler ve yasaklı 
ticari faaliyetler dışında yatırım yapılacak firmalarda belirlenen ilke ve 
standartlara uyumundan sorumlu olacaktır. Danışma heyeti doğrudan yönetim 
kuruluna bağlı olmak suretiyle icradan bağımsız ve özerk bir karar alma süreci 
olmalıdır. İlgili heyet içerisinde akademisyen, ilahiyatçı ve mesleki 
temsilcilerden oluşacak birçok yönle danışma mekanizması kurulmalıdır.  
Ekonomik hayatın dinamik ve değişken yapısı içerisinde yatırım ve ticari 
faaliyetlerin İslam iktisadı prensiplerine uyumu konusunda tüm tarafların 
görüşleri ile ortak bir istişare kararı şeklinde sonuca varılması hedeflenmelidir. 
Danışma heyeti sadece ekonomik fayda ve ticari kar hedefi dışında kurumun 
sosyal faydası ve toplumsal refahın artırılması gibi ana hedef ve amaçları da 
hatırlatan ve vurgulayan bir sistemde olması gereklidir. 

Girişim firmaları ve sektör seçimi; Katılım bankalarının ortaklık esaslı ürünlerde 
büyüyememesinin ve gelişmemesinin ana sebeplerinden birisinin de sistemin 
olumlu bir hafızası ve tecrübe birikiminin ortaya konulmamış olduğunu 
mülakatlarda tespit etmiştik. Bu nedenle kurulacak katılım girişim sermayesi 
ortaklıklarının öncelikle muhafazakâr ve ihtiyaçlı olarak umut verici sonuçlar 
ile faaliyete başlaması hedeflenmelidir. Bu nedenle hedef sektör ve girişim 
şirketi seçimi çok önemlidir. Batık ve tasfiye yüksek oranı riskli sektörler 
seçiminden uzak durulmalıdır. Yatırımın denetim ve takibinin daha kolay 
olduğu kayıt altına alınmış sektörlerin tercih edilmesi önemli avantaj 
sağlayacaktır. Hızlı büyüme ve fon üretme kapasitesi bulunan rekabet avantajı 
sağlayacak iş alanları belirlenebilir.  

Yatırımcı firma ilkeleri belirlenirken öncelikle temel misyon ve ilkelere 
uyumlu niteliklere sahip olması yanında rekabet avantajına sahip ar-ge veya 
marka değeri olabilecek nitelikli girişimciler ile yatırım kararı alınmalıdır. 
Yatırımcıların ticari geçmişi ve kariyeri detaylı analiz edilmelidir. Katılım 
bankları sahip oldukları şube ağları ile ülkenin her yanında müşteriye temas 
edebilmekte yatırımcı veya girişimcileri her yönüyle tanıyarak onları yakından 
gözlemleyebilmektedir. Bu bakımdan katılım bankaları müşteri dataları önemli 
bir destek ve veri sağlayacaktır. Ödeme performansı, ödeme ahlakı ve özel 
yaşamı dahil girişimcinin ticari ve kişisel yeterliliğine dair bilgilere derin ve 
analitik bir şekilde ulaşılabilir. Örneğin medikal ve teknoloji üretimi 
gerçekleştiren sektörlerde hedef yatırım sahaları hedeflenmek suretiyle doğru 
girişimcileri girişim sermayesi yatırım uzmanları kendileri gitmek suretiyle 
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gelişim programları düzenlenebilir.  

Katılım Bankaları tarafından kurulacak fon ve yatırım ortaklıklarında 
geleneksel girişim sermayesinde temel organizasyon farklılığı sistemin 
merkezinde etik danışma heyetinin varlığı olacaktır. Bu heyet yatırımların 
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kuruluna bağlı olmak suretiyle icradan bağımsız ve özerk bir karar alma süreci 
olmalıdır. İlgili heyet içerisinde akademisyen, ilahiyatçı ve mesleki 
temsilcilerden oluşacak birçok yönle danışma mekanizması kurulmalıdır.  
Ekonomik hayatın dinamik ve değişken yapısı içerisinde yatırım ve ticari 
faaliyetlerin İslam iktisadı prensiplerine uyumu konusunda tüm tarafların 
görüşleri ile ortak bir istişare kararı şeklinde sonuca varılması hedeflenmelidir. 
Danışma heyeti sadece ekonomik fayda ve ticari kar hedefi dışında kurumun 
sosyal faydası ve toplumsal refahın artırılması gibi ana hedef ve amaçları da 
hatırlatan ve vurgulayan bir sistemde olması gereklidir. 

Girişim firmaları ve sektör seçimi; Katılım bankalarının ortaklık esaslı ürünlerde 
büyüyememesinin ve gelişmemesinin ana sebeplerinden birisinin de sistemin 
olumlu bir hafızası ve tecrübe birikiminin ortaya konulmamış olduğunu 
mülakatlarda tespit etmiştik. Bu nedenle kurulacak katılım girişim sermayesi 
ortaklıklarının öncelikle muhafazakâr ve ihtiyaçlı olarak umut verici sonuçlar 
ile faaliyete başlaması hedeflenmelidir. Bu nedenle hedef sektör ve girişim 
şirketi seçimi çok önemlidir. Batık ve tasfiye yüksek oranı riskli sektörler 
seçiminden uzak durulmalıdır. Yatırımın denetim ve takibinin daha kolay 
olduğu kayıt altına alınmış sektörlerin tercih edilmesi önemli avantaj 
sağlayacaktır. Hızlı büyüme ve fon üretme kapasitesi bulunan rekabet avantajı 
sağlayacak iş alanları belirlenebilir.  

Yatırımcı firma ilkeleri belirlenirken öncelikle temel misyon ve ilkelere 
uyumlu niteliklere sahip olması yanında rekabet avantajına sahip ar-ge veya 
marka değeri olabilecek nitelikli girişimciler ile yatırım kararı alınmalıdır. 
Yatırımcıların ticari geçmişi ve kariyeri detaylı analiz edilmelidir. Katılım 
bankları sahip oldukları şube ağları ile ülkenin her yanında müşteriye temas 
edebilmekte yatırımcı veya girişimcileri her yönüyle tanıyarak onları yakından 
gözlemleyebilmektedir. Bu bakımdan katılım bankaları müşteri dataları önemli 
bir destek ve veri sağlayacaktır. Ödeme performansı, ödeme ahlakı ve özel 
yaşamı dahil girişimcinin ticari ve kişisel yeterliliğine dair bilgilere derin ve 
analitik bir şekilde ulaşılabilir. Örneğin medikal ve teknoloji üretimi 
gerçekleştiren sektörlerde hedef yatırım sahaları hedeflenmek suretiyle doğru 
girişimcileri girişim sermayesi yatırım uzmanları kendileri gitmek suretiyle 
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bulabilmektedir. Mülakatlarda büyük girişim sermayesi şirketlerinin firmalara 
ve girişimcilere kendilerinden teklif götürdükleri ve bulduklarını fark ettik. 
Yetkin portföy uzmanlarının olması bu nedenle önemlidir. Doğru girişim ve 
girişimciyi bulmak yatırım ilk ve en önemli evresi olarak başarının akıbetini 
doğrudan belirleyecek adımdır. Katılım bankaları sahip oldukları kredi 
istatistikleri ile sektörler ve ticari faaliyetler hakkında önemli verilere sahiptir. 
Buradan yola çıkılarak batık oranı yüksek ve başarısızlık düzeyi olan yatırım 
alanlarını tespit edebilir. Firmaların mali verilerini sistemde takip eden bankalar 
hangi sektörde firmaların aktif büyüklükleri ve sermayelerinin hızlı bir şekilde 
artıra bildiklerin ve karlılık oranlarından yola çıkarak hedef sahaları kolaylıkla 
tespit edebilir. Bu nedenle katılım bankasının kuracağı girişim sermayesi şirketi 
ile organik olarak bilgi akışının ve sistemlerin entegre olması ve bilişim alt 
yapısının veri akışına imkân verecek şekilde düzenlenmesi başarı oranını 
artıracağı kesindir. 

Firma seçiminde ise yeni kurulma aşamasında sadece fikir aşamasında olan 
risk sermayesi yatırım alanının biraz üzerinde emekleme aşamasına gelmiş ve 
büyüme veya karlılık için sermaye desteğine ihtiyaç bulunan potansiyelli 
firmalar aranmalıdır. Firmaların mali bünyelerinin yetersizliği ve yeni faaliyet 
süreleri nedeniyle finansman olanağı bulamadıkları için istedikleri atılımı ve 
büyüme rakamlarına ulaşmamış olması gereklidir. Eğer olgunlaşmış ve kaynak 
temini kolay bir firmaya yatırım yapılması da istenilen karlılık veya büyüme 
hedefinden sapılmasına sağlayacaktır. Bu nedenle yatırım veya girişim 
firmasının ne çok riskli ne de olgunlaşmış bir faaliyet döngüsüne sahip bir mali 
bünyeye sahip olması gereklidir. İki durumda da yüksek ve çok düşük risk 
nedeniyle hedeflenen girişim karlılığından uzaklaşılabilir.  

Pazarlama ve Tanıtım; Katılım bankacılığının bankacılık sektöründe müşteri 
nezdinde geleneksel bankalardan farklı olarak insani ve güven duygusuna daha 
odaklı oldukları bir gerçektir. Bu algının devamı olarak piyasada yatırım 
fonlarına duyulan endişeleri bertaraf edecek şekilde katılım girişim fonlarının 
müşterilere asıl amaç ve niyetlerini doğru şekilde aktaracakları tanıtım ve 
bilgilendirme yapmaları önemlidir. Katılım bankaları asıl misyonlarının ortaklık 
esası ile firmalara ve girişimlere katılarak kar elde etmek ve bu karı fon sahipleri 
ile bölüşmek olduklarını doğru bir şekilde izah eder ve taraflara kazanç 
sağlayacağına inandırırsa sahip oldukları güven ile piyasada hızlı bir şekilde 
rağbet ve ilgi göreceklerdir. Hem tekniğin hem de mevzuatın yeni olması 
nedeniyle temel bilgilendirme ve amacın hem medya hem de doğrudan 
girişimciyi birebir bilgilendirmek suretiyle yapılması için ilk aşamada ciddi 
emek sarf edilmelidir. Girişimciler yatırım fonlarının şirket hisselerini ve ticari 
bilgilerini ele geçirerek üçüncü şahıslara karlı satılması endişelerinin ortadan 
kaldırılması gereklidir. Her ne kadar tanıtım ve pazarlama kanallarıyla bu telkin 
edilse de gerçek tecrübelerin piyasada vereceği izlenim ve kanaat daha önemli 
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etki yapacaktır. Bu nedenle ilk girişimlerin örnek bir model ve teknik ile 
yapılması hem fon sahipleri hem de girişimciler için örnek teşkil etmesi 
gereklidir. Ülkemizde fon toplama ve kar vadiyle sağlanan kaynakların kötü 
niyetli olarak kullanılması tecrübesi çokça olduğu için sabırlı ve uzun vadeli 
planlama ile sistemin hayata geçirilmesi beklenmelidir. 

Girişime Fon Aktarımı; Girişim sermayesi yatırım fonu faizsiz finans ilkeleri 
gereğince borç aktarımı veya tahvil bedeli şeklinde borçlanma yoluyla girişime 
katılamaz. Doğrudan veya dolaylı ortaklık şeklinde girişim şirketine yatırım 
yapabilmektedir. Ortaklık sermaye girişi şeklinde ya mevcut şirket 
sermayesinden mevcut ortakların hissesini satın almak veya mevcut sermayeye 
ilave ederek yeni sermaye dağılımında koydukları sermayeleri oranında pay 
almak suretiyle ortaklık şeklinde değerlendirebilir. Girişim sermayesi yatırım 
fonlarının asgari %80 düzeyinde girişim şirketlerine fon aktarmak zorunluluğu 
olduğu için kalan tutarı veya varlıklarını da değerlendirmek isterlerse faizsiz fon 
getirisi sağlayacak katılım bankacılığı ürünleri veya fon getiri tekniklerine 
yatırmak zorundadır. Faiz getirisi devlet tahvili veya hazine bonosu gibi sabit 
getirili faiz ürünlerine yatırım yapamazlar. 

Fon Toplama; Katılım Bankaları tarafından girişim sermayesi şirketi ile 
birlikte kurulacak yatırım fonlarına yönelik fon toplama sistemi kurulmalıdır. 
Girişim sermayesi portföy yönetim şirketi kuracağı girişim sermayesi yatırım 
fonunu doğrudan nitelikli yatırımcılara arz edebilmektedir. Katılım bankaları 
nitelikli yatırımcı olarak fon kurabilecek ve kurdukları fonlardaki paylarını 
katılım bankası müşterilerine belirlenen asgari pay tutarları oranında 
satabilecektir. Bu paylar ile ilgili girişim fonunun süresinde sahip oldukları 
ortaklık veya yatırım katılıma paylarını koruyabilecek veya başka bir 
yatırımcıya satabilecektir. Yatırım fonlarının süresi sonunda girişim 
ortaklığından çıkış sonrası elde edilecek kar ise toplanan fon sahiplerine katılım 
payları oranında dağıtılacaktır. Girişim şirketi yatırım fonları yönettikleri fonlar 
için fon sahiplerinden yıllık veya dönemsel olarak yönetim ücreti altında belirli 
bir oran ve tutarda yönetim ücreti talep etmekte ve tahsil etmektedir. 

Mevcut mevzuata göre 1 milyon TL ve üzeri para ve sermaye piyasası 
varlığına Sahip olan kişiler doğrudan bu fonlara ortak olarak katılım payı 
alabilmektedir. Ülkemizde bir milyon TL ve üzeri mevduat ve para sahibi çok 
sayıda tasarruf sahibi olduğu muhakkaktır. Yüksek tasarruf sahibi kişiler 
geleneksel kâr payı geliri dışında ortaklık esası ile fonlara katılabilecek ve 
ortaklığın karından hissesi oranında pay alabilecektir. Katılım bankaları 
müşterilerine sınırlı kâr payı geliri dışında orta ve uzun vadeli yüksek getirili 
alternatif bir kar getiri ürününü de göstermiş olabilecektir. 

Fon Getirisi; Girişim sermayesi yatırım fonlarının getirisi tamamen hissenin 
piyasa ortamında yatırım süresi sonundaki değeri ile ilk yatırım aşamasındaki 
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olduğu için kalan tutarı veya varlıklarını da değerlendirmek isterlerse faizsiz fon 
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Girişim sermayesi portföy yönetim şirketi kuracağı girişim sermayesi yatırım 
fonunu doğrudan nitelikli yatırımcılara arz edebilmektedir. Katılım bankaları 
nitelikli yatırımcı olarak fon kurabilecek ve kurdukları fonlardaki paylarını 
katılım bankası müşterilerine belirlenen asgari pay tutarları oranında 
satabilecektir. Bu paylar ile ilgili girişim fonunun süresinde sahip oldukları 
ortaklık veya yatırım katılıma paylarını koruyabilecek veya başka bir 
yatırımcıya satabilecektir. Yatırım fonlarının süresi sonunda girişim 
ortaklığından çıkış sonrası elde edilecek kar ise toplanan fon sahiplerine katılım 
payları oranında dağıtılacaktır. Girişim şirketi yatırım fonları yönettikleri fonlar 
için fon sahiplerinden yıllık veya dönemsel olarak yönetim ücreti altında belirli 
bir oran ve tutarda yönetim ücreti talep etmekte ve tahsil etmektedir. 
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varlığına Sahip olan kişiler doğrudan bu fonlara ortak olarak katılım payı 
alabilmektedir. Ülkemizde bir milyon TL ve üzeri mevduat ve para sahibi çok 
sayıda tasarruf sahibi olduğu muhakkaktır. Yüksek tasarruf sahibi kişiler 
geleneksel kâr payı geliri dışında ortaklık esası ile fonlara katılabilecek ve 
ortaklığın karından hissesi oranında pay alabilecektir. Katılım bankaları 
müşterilerine sınırlı kâr payı geliri dışında orta ve uzun vadeli yüksek getirili 
alternatif bir kar getiri ürününü de göstermiş olabilecektir. 

Fon Getirisi; Girişim sermayesi yatırım fonlarının getirisi tamamen hissenin 
piyasa ortamında yatırım süresi sonundaki değeri ile ilk yatırım aşamasındaki 
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sermaye değeri arasındaki artı değerden oluşmaktadır. Girişim sermayesi 
yatırım fonunda sermaye aktarılan firma sayısı ve girişim miktarı ne kadar çok 
olursa girişim sepetinin karlılık ile getiri sağlaması o kadar muhtemel olacaktır. 
Girişim sermayesi yatırımlarının doğru bir şekilde sermaye aktarımında 
bulunması ve riski firmalar nezdinde yaygın bir şekilde dağıtarak tek veya sınırlı 
girişimin riskini almaması gereklidir.  Yatırım sonunda doğacak getiri fon 
sahibine girişim karının kendi payına düşen hissesi miktarında dağıtılır.  

• Özel Statülü Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu; Geleneksel girişim 
sermayesi fon yaklaşımının dışında Katılım Bankaları sahip oldukları sorunlu ve 
takip aşamasına gelmiş kredi müşterilerini hem aktardıkları fonları geri tahsil 
etmek hem de girişimci firmaların mali krizden kurtularak ticari faaliyetlerine 
devam etmeleri için özel amaçlı girişim sermayesi yatırım fonu kurabilir.  

Fon Yapısı; Özel amaçlı girişim sermayesi fonları girişimin büyümesi ve 
gelişiminden kaynaklanan kardan getiri sağlamak yerine kredi alan ve zor 
duruma düşen KOBİ’lerin yeniden faal hale gelerek ve borcunu ödeyebilecek 
mali görünüme ulaşması için yapılan fon aktarımını içermektedir. Bu amaçla 
katılım bankası murabaha veya leasing işleminden dolayı vadesi geldiğinde 
tahsil edilemeyen bedellerin sonucunda müşterisine tanıdığı gecikme süresinde 
de tahsil edilmemesi durumunda kredinin karşılık ayrılarak zarar yapılması ve 
varlık şirketlerine devredilmesi yerine ekonomik bir fayda sağlayacak ve 
tarafların en karlı şekilde süreçten çıkacağı ortaklık formülüne çevrilmesi 
hedeflenmektedir. Örneğin 1 milyon TL’lik kredisini tahsil edemeyen katılım 
bankası ilgili krediyi kanuni takip hesaplarında karşılık ayırarak zarar yazmak 
ve kanuni takip sürecinde tahsil edemediği bedeli varlık yönetim şirketlerine 
sembolik bedelleri ile satmak yerine 1 milyon TL’lik kredisini şirkete ortak 
olmak üzere firmaya sermaye olarak aktarır ve kredisi kapanır. Şirketin 1 
milyon TL’lik kredi tutarınca hissedarı olan girişim sermayesi yatırım fonu 
şirketle yapacağı ortaklık sözleşmesinde her yıl elde edeceği kardan bu 
hisselerin tekrar firma tarafından satın alınması yöntemiyle uzun veya orta 
vadede şirketin kredi borcunun sermaye payına dönüşmek suretiyle kazandıkça 
hisselerine yeniden geri almasına olanak tanınacaktır. Bu statüdeki yüksek riskli 
mali bünyesi sorunlu firmalar konulacak özel statülü fonların kaynağı katılım 
bankası tarafından sağlanacaktır. 

Fon Yönetimi; Özel amaçlı bu mali bozukluğun giderilmesi ve firmanın 
normal faaliyet döngüsüne kavuşarak aktarılan sermayenin ödenebilmesi için 
farklı bir fon yönetim yaklaşımına ve danışmanlığa ihtiyaç bulunmaktadır. 
Kredi borcundan girişim ortaklığına dönüşün tutarın yeniden fona dönmesi 
için mali görünümün düzelmesi gerekmektedir. Zaten ilk aşamada kredinin 
sermayeye dönüşmesi ile kaynak görünümü düzelen firmanın yeni ortaklık 
yapısı ile piyasa ve finans koşullarında işlem yapması daha rahatlayacaktır. 
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Yeniden finansal becerisi düzelen firma piyasa ortamında mal temini ve ticaret 
şartları da kolaylaşacaktır. Firmanın aksayan yönlerini doğru bir şekilde tespit 
edilerek çözüm önerileri de sunulabilirse firmada sadece aktarılan sermaye 
tutarı değil karlı bir dönüş veya fon çıkışı da sağlanabilecektir. 

Fon Çıkışı; Katılım bankası tarafından zora düşmüş KOBİ’lerin yeniden 
faaliyet göstererek ticari hayata dönmesi ve bankanın da aktardığı fona yeniden 
sahip olması amacıyla yapılan ortaklık girişim ilgili sermaye bedelinin elde 
edilen karlar ile ödenmesi ile girişimden çıkış gerçekleştirilir. Öncelikli amaç 
aktarılan sermayenin üzerinde hisse artışı sağlamak değil aktarılan sermayenin 
zora düşen girişimci tarafından yeniden satın alınarak krediden sermayeye 
dönüşen fon aktarımı yeniden fon sahibi katılım bankasına iade etmektir. 

Firma Seçimi; Özel statülü girişim fonlarına seçilecek firmalarda her sorunlu 
kredinin fon yoluyla rehabilitasyona tabi tutulması amaçlanmamaktadır. 
Önemli olan öncelikle girişime konu firmanın temel İslami girişim veya yatırım 
yapılabilir firma şartlarına sahip olmasıdır. Daha sonra firma ilgili kredi alacağı 
dışında sağlanacak sermaye desteği ve yönetsel danışmanlık ile düzelebilecek 
bir mali ve ticari yapıya sahip olması gereklidir. Firmaya aktarılacak sermaye 
sadece zaman kazanmak için değil düzelebilecek girişimci kabiliyeti ve piyasa 
koşullarına da sahip olmalıdır. 

Özetle her iki modelde katılım bankaları tarafından uygulanabilir ve sisteme 
entegre edilebilir özelliklere sahiptir. Geleneksel ve özel statülü girişim fon 
modeliyle katılım bankaları finans sisteminde pozitif ayrışacak, girişimci ve 
devlet nazarında önemli bir fonksiyonu icra eden bir kurum kimliğine 
bürünebilecektir. 

 

Katılım Girişim Sermayesi Modeli Uygulama Esasları 

Katılım girişim fonu modelinin uygulanabilmesi için geçerli mevcut yasal 
mevzuat ve fon uygulamaları yeterli görünmektedir. Modelin ekonomik 
sistemde uygulanması için mevcut girişim sermayesi fon mevzuatı ve katılım 
bankalarının teknolojik altyapıları müsaittir. Aşağıda maddeler halinde modelin 
kuruluş adım ve işleyişine ilişkin genel uygulama aksiyonları açıklanmaktadır. 

Katılım girişim fonlarının yasal altyapısı: Yasal mevzuata göre katılım bankaları 
portföy yönetim şirketi kurmak suretiyle girişim sermayesi fonu ihraç 
edebilmektedir. 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile Girişim 
sermayesi yatırım fonlarının kuruluş, faaliyet ve işleyişi düzenlenmiştir. İlgili 
düzenlemede katılım bankaları kurucu olabilmekte ve girişim fonu 
yönetebilmektedir. Mevcut yasal düzenlemede girişim fonları yalnız nitelikli 
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Yeniden finansal becerisi düzelen firma piyasa ortamında mal temini ve ticaret 
şartları da kolaylaşacaktır. Firmanın aksayan yönlerini doğru bir şekilde tespit 
edilerek çözüm önerileri de sunulabilirse firmada sadece aktarılan sermaye 
tutarı değil karlı bir dönüş veya fon çıkışı da sağlanabilecektir. 

Fon Çıkışı; Katılım bankası tarafından zora düşmüş KOBİ’lerin yeniden 
faaliyet göstererek ticari hayata dönmesi ve bankanın da aktardığı fona yeniden 
sahip olması amacıyla yapılan ortaklık girişim ilgili sermaye bedelinin elde 
edilen karlar ile ödenmesi ile girişimden çıkış gerçekleştirilir. Öncelikli amaç 
aktarılan sermayenin üzerinde hisse artışı sağlamak değil aktarılan sermayenin 
zora düşen girişimci tarafından yeniden satın alınarak krediden sermayeye 
dönüşen fon aktarımı yeniden fon sahibi katılım bankasına iade etmektir. 

Firma Seçimi; Özel statülü girişim fonlarına seçilecek firmalarda her sorunlu 
kredinin fon yoluyla rehabilitasyona tabi tutulması amaçlanmamaktadır. 
Önemli olan öncelikle girişime konu firmanın temel İslami girişim veya yatırım 
yapılabilir firma şartlarına sahip olmasıdır. Daha sonra firma ilgili kredi alacağı 
dışında sağlanacak sermaye desteği ve yönetsel danışmanlık ile düzelebilecek 
bir mali ve ticari yapıya sahip olması gereklidir. Firmaya aktarılacak sermaye 
sadece zaman kazanmak için değil düzelebilecek girişimci kabiliyeti ve piyasa 
koşullarına da sahip olmalıdır. 

Özetle her iki modelde katılım bankaları tarafından uygulanabilir ve sisteme 
entegre edilebilir özelliklere sahiptir. Geleneksel ve özel statülü girişim fon 
modeliyle katılım bankaları finans sisteminde pozitif ayrışacak, girişimci ve 
devlet nazarında önemli bir fonksiyonu icra eden bir kurum kimliğine 
bürünebilecektir. 

 

Katılım Girişim Sermayesi Modeli Uygulama Esasları 

Katılım girişim fonu modelinin uygulanabilmesi için geçerli mevcut yasal 
mevzuat ve fon uygulamaları yeterli görünmektedir. Modelin ekonomik 
sistemde uygulanması için mevcut girişim sermayesi fon mevzuatı ve katılım 
bankalarının teknolojik altyapıları müsaittir. Aşağıda maddeler halinde modelin 
kuruluş adım ve işleyişine ilişkin genel uygulama aksiyonları açıklanmaktadır. 

Katılım girişim fonlarının yasal altyapısı: Yasal mevzuata göre katılım bankaları 
portföy yönetim şirketi kurmak suretiyle girişim sermayesi fonu ihraç 
edebilmektedir. 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile Girişim 
sermayesi yatırım fonlarının kuruluş, faaliyet ve işleyişi düzenlenmiştir. İlgili 
düzenlemede katılım bankaları kurucu olabilmekte ve girişim fonu 
yönetebilmektedir. Mevcut yasal düzenlemede girişim fonları yalnız nitelikli 
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yatırımcılara satılabilmektedir. Yatırım fonları arasında doğrudan ekonomik 
üretime aktarılan kaynak yapısına sahip olması nedeniyle kamu otoritesince 
vergi ve yasal kolaylıklar ile desteklenmektedir. Katılım girişim fon modelinde 
öncelikle ilk aşamada yatırımcılar ve girişimciler nezdinde kabul görmesi 
amacıyla mevcut yasal koşullar çerçevesinde nitelikli yatırımcıların fona dâhil 
olduğu ve arz edilen katılım paylarının nitelikli işlem pazarından alınıp satıldığı 
fon işleyişinin uygulanması beklenmektedir. Karlılık ve getiri dönüşlerinin 
görüldüğü uygulama döneminin sonrasında fona katılım ve girişimlerin 
özelleştirildiği ve tabana yayıldığı daha geniş yelpazeye sahip yaygın bir 
uygulama alanı için fonun geliştirilmesi yapılabilecektir. İkinci aşamada daha 
düşük tutarlı fon yatırımcılarının sisteme dâhil olduğu sektör ve iş kolu 
ihtisaslaşması yapılmış çoklu girişim fon seçenekleri ile sistem 
zenginleştirilebilecektir. 

Katılım girişim fonlarının kuruluşu: Geleneksel bankacılık sisteminde fon 
yatırım hesapları bankaların şubelerinde açılmakta olup, banka kendi bankacılık 
sistemi ile fonların çalıştığı fon şirketi arasında sistemsel bağ kurarak müşterisine 
şubesinde hizmet verebilmektedir. Önerdiğimiz modelde yatırımcı şirket ve 
şahıslar direk olarak katılım bankalarının herhangi bir şubesinden yatırım 
fonları altında katılım girişim fonuna hesap açabilecek, fon aktarabilecek ve 
satabilecek şekilde bilgi işlem alt yapısının kurulması gerekmektedir. Fiili olarak 
çalışan katılım endeks ve sukuk fon hesapları bu şekilde katılım bankasından 
hizmet verebilmektedir. Katılım bankası müşterisinin tüm bankacılık ve 
yatırım işlemlerini aynı hizmet noktasından alması tercih ve ürüne ulaşım 
kolaylığı sağlayacaktır. Katılım bankası belirli özelliklere ve ihtisas alanlarına 
sahip birden fazla girişim fonu kurarak alternatif fon çeşitlerini sunabilir. Fon 
yatırımcısına vade, getiri beklentisi ve sektörel riskler gibi alanlarda 
bilgilendirme yaparak risk ve getiri beklentisi düzeyine göre yatırımcıya tercih 
seçeneği sunulabilir. 

Katılım girişim fonu yatırımcıları: Girişim fonları katılım bankalarının 
müşterileri arasında hem şahıslara hem de şirketlere yatırım imkânı 
sağlayabilmektedir. Katılım payı asgari tutarı fon iç tüzüğü ile belirlenmekte 
olup nitelikli yatırımcıların asgari yatırım tutarı bu fon tüzüğünde belirlenebilir. 
Girişim fonlarını uzun vadeli bir yatırım aracı olduğu dikkate alınarak taban 
ortaklık oranını belirleyen katılım payı tutarı belirlemek doğru olacaktır. 
Girişim fon sisteminin henüz bir performans geçmişinin olmaması nedeniyle 
katılım bankaları tarafından ilk aşamada mevcut yasal düzenleme koşullarında 
nitelikli fon yatırımcısı ile çalışılması daha uygun olabilecektir. Belirli bir mal 
ve servet büyüklüğüne sahip tüzel ve gerçek kişilere girişim fon katılım payları 
rahatlıkla satılabilecektir. Fonların performansı oluştukça ve gerçekleşen kar 
dağıtımları ortaya çıktıkça yeni yatırımcıların girişine ve yatırım fonlarını 
tabana yayılması için katılım payına ulaşacak yatırımcı özellikleri için daha 
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nitelikli yatırımcı dışında daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmak için yasal 
başvuru yapılabilir. Kamunun, yatırımların dolayısıyla istihdamın artırılması 
politikası çerçevesinde yatırım fonlarına ve özelde girişim fonlarına fon akışını 
artıracak yasal önerilere olumlu yaklaşacağı düşünülmektedir. SPK tarafından 
nitelikli yatırımcı tanımı ''Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, 
yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim 
şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 
Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya 
yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca 
belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi 
itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye 
piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler'' olarak tanımlamıştır. Katılım 
bankaları kuracakları katılım girişim fonlarını nitelikli yatırımcı tanımına uyan 
tüzel ve gerçek kişilere katılım payı şeklinde satabilecektir. 

Katılım girişim fonu nitelikli yatırımcı işlem pazarında işlem görmesi: 
Girişim fonlarının borsada işlem görme zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Çalışmamızda önerdiğimiz katılım girişim fonunun ‘Nitelikli Yatırımcı İşlem 
Pazarı’ bünyesinde işlem görmesi hedeflenmektedir. Modelimizin geniş bir 
yatırımcı ilgisi görmesi hedeflendiği için katılım paylarının değerinin BİST 
bünyesinde çalışan NYİP’de belirlenmesi kolaylık sağlayacaktır. Girişim fonları 
hem satıcı hem alıcı olarak borsada oluşan birim katılma payı üzerinden işlem 
yapmaktadır. Yatırımcı almış olduğu payları likidite açısından nakde dönmek 
istediğinde rahatlıkla borsada işlem yapabilecektir. Borsada işlem yapabilmeleri 
likidite kolaylığı sağlamakla birlikte model olarak kurguladığımız ortaklık 
sisteminde spekülatif bir gelir yöntemi olmayacak şekilde katılma paylarının 
alım ve satımında süre ve işlem sayılarına sınırlama getirmek doğru olabilir. 
Yatırımcı bir bilanço dönemi içerisinde belirlenecek işlem âdeti ile mevcut 
katılım paylarını al-sat şeklinde işlem yapabilmesi sağlanabilir. Katılım girişim 
fonlarını borsa bünyesinde işlem görmesi yurt dışı yatırımcı şirket ve 
şahıslarında yatırımcı olarak sisteme dâhil olmasını teşvik edebilecektir. 
Uluslararası yatırımcıların yatırım kararlarında en önemli hususlardan biriside 
yatırım konusu ürün ve sistemin yasal bir zeminde ve şeffaf bilgilendirme 
olanağı olan organize pazarlarda bulunmasıdır. Bu nedenle katılım girişim 
fonlarının organize borsa pazarında işlem görmesi başarılı bir performansı için 
önemli bir etken olacaktır. Yabancı şirket ve şahısların ülkemizde katılım 
bankası hesabı ve fon işlemi yapması önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. 

Katılım girişim fonlarının yatırımcılar nezdinde talep görmesi için en temel 
şart ülkemiz ekonomik sisteminin istikrarlı ve yatırım için güvenilir bir ortama 
sahip olmasıdır. Yüksek enflasyon ve döviz fiyatlarındaki dalgalanma orta ve 
uzun vadeli yatırım için gereken yatırım isteğini olumsuz etkilemektedir. 
Ekonomik istikrarın devamı, faiz oranlarını AB ekonomilerinde görülen 
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nitelikli yatırımcı dışında daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmak için yasal 
başvuru yapılabilir. Kamunun, yatırımların dolayısıyla istihdamın artırılması 
politikası çerçevesinde yatırım fonlarına ve özelde girişim fonlarına fon akışını 
artıracak yasal önerilere olumlu yaklaşacağı düşünülmektedir. SPK tarafından 
nitelikli yatırımcı tanımı ''Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, 
yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim 
şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 
Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya 
yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca 
belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi 
itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye 
piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler'' olarak tanımlamıştır. Katılım 
bankaları kuracakları katılım girişim fonlarını nitelikli yatırımcı tanımına uyan 
tüzel ve gerçek kişilere katılım payı şeklinde satabilecektir. 

Katılım girişim fonu nitelikli yatırımcı işlem pazarında işlem görmesi: 
Girişim fonlarının borsada işlem görme zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Çalışmamızda önerdiğimiz katılım girişim fonunun ‘Nitelikli Yatırımcı İşlem 
Pazarı’ bünyesinde işlem görmesi hedeflenmektedir. Modelimizin geniş bir 
yatırımcı ilgisi görmesi hedeflendiği için katılım paylarının değerinin BİST 
bünyesinde çalışan NYİP’de belirlenmesi kolaylık sağlayacaktır. Girişim fonları 
hem satıcı hem alıcı olarak borsada oluşan birim katılma payı üzerinden işlem 
yapmaktadır. Yatırımcı almış olduğu payları likidite açısından nakde dönmek 
istediğinde rahatlıkla borsada işlem yapabilecektir. Borsada işlem yapabilmeleri 
likidite kolaylığı sağlamakla birlikte model olarak kurguladığımız ortaklık 
sisteminde spekülatif bir gelir yöntemi olmayacak şekilde katılma paylarının 
alım ve satımında süre ve işlem sayılarına sınırlama getirmek doğru olabilir. 
Yatırımcı bir bilanço dönemi içerisinde belirlenecek işlem âdeti ile mevcut 
katılım paylarını al-sat şeklinde işlem yapabilmesi sağlanabilir. Katılım girişim 
fonlarını borsa bünyesinde işlem görmesi yurt dışı yatırımcı şirket ve 
şahıslarında yatırımcı olarak sisteme dâhil olmasını teşvik edebilecektir. 
Uluslararası yatırımcıların yatırım kararlarında en önemli hususlardan biriside 
yatırım konusu ürün ve sistemin yasal bir zeminde ve şeffaf bilgilendirme 
olanağı olan organize pazarlarda bulunmasıdır. Bu nedenle katılım girişim 
fonlarının organize borsa pazarında işlem görmesi başarılı bir performansı için 
önemli bir etken olacaktır. Yabancı şirket ve şahısların ülkemizde katılım 
bankası hesabı ve fon işlemi yapması önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. 

Katılım girişim fonlarının yatırımcılar nezdinde talep görmesi için en temel 
şart ülkemiz ekonomik sisteminin istikrarlı ve yatırım için güvenilir bir ortama 
sahip olmasıdır. Yüksek enflasyon ve döviz fiyatlarındaki dalgalanma orta ve 
uzun vadeli yatırım için gereken yatırım isteğini olumsuz etkilemektedir. 
Ekonomik istikrarın devamı, faiz oranlarını AB ekonomilerinde görülen 
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oranlara gerilemesi ve döviz fiyatlarında istikrarın yakalanması yatırım fonları 
için uygun ekonomik zeminin olması anlamına gelmektedir. Beklenen 
ekonomik ortam sadece yatırım fonları için değil ülkemizin ekonomik 
gelişmişliği ve toplumsal refahı içinde hedeflenen şartları ifade etmektedir. 
Modelimizin en temel gayesi yatırımcıların ve girişimcilerin birlikte kazandığı, 
nihai olarak da sosyal refaha hizmet eden ekonomik bir aktivite kurgulamaktır.  
Girişim fonlarının yatırım etkisi ile ekonomilerde refah döngüsü 
oluşturduğunu ve tüm taraflara fayda sağladığını söyleyebiliriz. İslami finans 
ilkeleri ile uyumlu ülkemiz milli gelir, istihdam ve ekonomik büyümesine 
hizmet edecek ortaklık esaslı katılım girişim fonunun toplumsal sorumluluk 
ilkesi ile desteklenmesi ve özendirilmesi faydalı olacaktır. Özellikle kamu 
otoritesi vergi mevzuatı, bürokratik engellerin kaldırılması, sistemin 
sadeleştirilmesi ve uluslararası fon girişlerine imkân sağlayacak şekilde 
uluslararası sistemle uyumlu olması büyük önem arz etmektedir. 

 

Girişim Sermayesi Modelinin Sağlayacağı Faydalar 

Girişim sermayesi tekniği ile tüm paydaşların kazanacağı ve değer üreteceği 
bir model tasarlanmaya çalışılmaktadır. Kazanç ve fayda tüm tarafların birlikte 
istifade edeceği şekilde düşünülmüş olup, bir bütün olarak ise toplumsal fayda 
çatı amaç olarak hedeflenmektedir.  Sistemin taraflara olan muhtemel 
faydalarını şu şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz. 

 

KOBİ’lere Sağlayacağı faydalar: 

• KOBİ’lerin kuruluş, büyüme ve yatırım ihtiyacı için duyduğu orta ve 
uzun vadeli fon teminini sağlamaktadır. 

• Yetersiz sermaye birikimi olan ülkemizde işletmelerin sabit kıymet 
yatırımları için sunulan kısa vadeli ve yüksek maliyetli geleneksel 
finansman teknikleri yerine yatırım sermaye girişi ile karşılanır. Finansman 
maliyetine katlanılmadığı için giderler azalarak karlılık yükselir. 

• İşletmelerin kurumsallaşması yönünde önemli katkı sağlar. Girişimin 
yönetimine danışmanlık ve mentör hizmeti vermek suretiyle 
dönüşümünü ve profesyonel bir yönetim yaklaşımına kavuşmasına hizmet 
eder. 

• Güçlü bir ortağın sermaye yapısında bulunması hem tedarikçiler hem de 
müşteriler nezdinde güven ve tercih sebebi olarak firmaya rekabet avantajı 
sağlar. 

• Ortaklığın denetime açık olması mali sistemin düzenli ve şeffaf bir şekilde 
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gerçekleşmesi firmanın ortaklar ve üçüncü şahıslar nezdinde güvenilir ve 
itibarlı şirket imajını güçlendirmektedir. 

• Mevcut kurucu ortakların süreli yatırım ortaklığı sonrasında hisselerine 
yeniden sahip olacak imkana sahip olması girişimcinin kar ve büyüme 
motivasyonu ile pozitif bir yönetim anlayışını güçlendirir. 

• Borçlanma ürünlerinin firma üzerindeki vade ve ödeme baskısının 
koşulsuz olması nedeniyle girişimcinin baskı altında yanlış karar almasına 
neden olmaktadır. Modelde ise tarafların birlikte hareket etmesi ve ticari 
faaliyete destek olmaları ile baskı oluşmamakta ve esas işe 
odaklanılmaktadır. 

• Ekonomik şartlarda bozulma olduğu küresel veya lokal kriz dönemlerinde 
güçlü sermaye yapısı ile daha rahat atlatmakta ve finansman açısından 
sıkıntı yaşamamaktadır. 

• Borçlanması düşük seviyede ve makul finansman maliyetlerine düşen 
girişimin giderlerindeki finansman giderinin azalmasına bağlı olarak 
karlılığa olumlu etki sağlayacaktır. 

• Sermaye girişi ile sabit maliyetleri yanında ölçeğin büyümesi ile birlikte 
karlılık hızlı bir şekilde artış gösterecek ve şirket değerindeki artış 
hızlanacaktır. 

 

Katılım Bankalarına Sağlayacağı Faydalar 

• Katılım Bankaları topladıkları fonların %98’ini murabaha yöntemiyle fon 
kullandırmak suretiyle değerlendirmektedir. Girişim sermayesi modeli ile 
toplanan fonların değerlendirilmesi müşteriler için alternatif bir ürün ve 
tercih sebebi olarak açılım sağlayacaktır. 

• Katılım Bankaları temel faizsiz finans yaklaşımı olarak kâr ve zarar ortaklığı 
esası ile faaliyet gösterme noktasında önemli bir tecrübe ve adım atmış 
olacaktır. 

• Katılım Bankaları geleneksel bankalar karşısında taklit ürün ve hizmet 
algısının kırılmasına ve özgün bir yaklaşım ile hizmet vermesine yardımcı 
olacaktır. 

• Ortaklık esası ile çalıştıkları bir girişim ve işletmede bankacılık 
hizmetlerinin tamamına talip olabilecek ve müşteriden azami verim elde 
edebilecektir. 

• Girişim Sermayesi fon ve ortaklık gelirlerine sağlanan vergi avantajı ile 
karlılık daha yüksek getiri sağlayacaktır. Vergi avantajı nedeniyle banka 
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gerçekleşmesi firmanın ortaklar ve üçüncü şahıslar nezdinde güvenilir ve 
itibarlı şirket imajını güçlendirmektedir. 

• Mevcut kurucu ortakların süreli yatırım ortaklığı sonrasında hisselerine 
yeniden sahip olacak imkana sahip olması girişimcinin kar ve büyüme 
motivasyonu ile pozitif bir yönetim anlayışını güçlendirir. 

• Borçlanma ürünlerinin firma üzerindeki vade ve ödeme baskısının 
koşulsuz olması nedeniyle girişimcinin baskı altında yanlış karar almasına 
neden olmaktadır. Modelde ise tarafların birlikte hareket etmesi ve ticari 
faaliyete destek olmaları ile baskı oluşmamakta ve esas işe 
odaklanılmaktadır. 

• Ekonomik şartlarda bozulma olduğu küresel veya lokal kriz dönemlerinde 
güçlü sermaye yapısı ile daha rahat atlatmakta ve finansman açısından 
sıkıntı yaşamamaktadır. 

• Borçlanması düşük seviyede ve makul finansman maliyetlerine düşen 
girişimin giderlerindeki finansman giderinin azalmasına bağlı olarak 
karlılığa olumlu etki sağlayacaktır. 

• Sermaye girişi ile sabit maliyetleri yanında ölçeğin büyümesi ile birlikte 
karlılık hızlı bir şekilde artış gösterecek ve şirket değerindeki artış 
hızlanacaktır. 

 

Katılım Bankalarına Sağlayacağı Faydalar 

• Katılım Bankaları topladıkları fonların %98’ini murabaha yöntemiyle fon 
kullandırmak suretiyle değerlendirmektedir. Girişim sermayesi modeli ile 
toplanan fonların değerlendirilmesi müşteriler için alternatif bir ürün ve 
tercih sebebi olarak açılım sağlayacaktır. 

• Katılım Bankaları temel faizsiz finans yaklaşımı olarak kâr ve zarar ortaklığı 
esası ile faaliyet gösterme noktasında önemli bir tecrübe ve adım atmış 
olacaktır. 

• Katılım Bankaları geleneksel bankalar karşısında taklit ürün ve hizmet 
algısının kırılmasına ve özgün bir yaklaşım ile hizmet vermesine yardımcı 
olacaktır. 

• Ortaklık esası ile çalıştıkları bir girişim ve işletmede bankacılık 
hizmetlerinin tamamına talip olabilecek ve müşteriden azami verim elde 
edebilecektir. 

• Girişim Sermayesi fon ve ortaklık gelirlerine sağlanan vergi avantajı ile 
karlılık daha yüksek getiri sağlayacaktır. Vergi avantajı nedeniyle banka 
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ortak ve hissedarları fonların fonlarda değerlenmesini teşvik edecektir. 

 

Fon veya Tasarruf Sahiplerine Sağlayacağı Faydalar 

• Tasarruf sahibi kişi ve şirketler para ve servet birikimlerini ortaklık esası ile 
çalışan doğrudan ticari girişimlerde değerlendirebilecektir. 

• Uzun vadeli ve yüksek getiri vaadiyle fonlarını değerlendirmek isteyen fon 
sahipleri için alternatif olacaktır. 

• Fon yatırım gelirleri vergi avantajı sağladığı için fona tasarruflarını 
yatırmak noktasında daha istekli davranacaktır. 

• Fonların gerektiğinde nitelikli yatırımcı piyasasında işlem görebilecek 
olması nedeniyle ihtiyaç duyduklarında hisselerini ve katılım paylarını 
borsada diğer yatırımcılara satarak çıkış yapabilecektir. 

• Ortaklık esaslı kâr zarar yaklaşımı ile fonların değerlendirilmesi bu konuda 
hassasiyet taşıyan ve birikimlerini değerlendirmek istemeyen tasarruf 
sahiplerinin getiri sağlamasına imkân verecektir. 

 

Ülke Ekonomisine Sağlayacağı Faydalar 

• Toplanan fonlar doğrudan reel ekonomik faaliyetlere aktarıldığı için katma 
değere dönüşecektir. Ülkenin milli gelir ve hasılanın artışına doğrudan 
katkı sağlayacaktır. 

• Ülke ekonomisinin en önemli aktörleri olan KOBİ’lerin büyümesi ve 
güçlenmesini sağlayarak istihdam ve üretim artışına katkı sağlayacaktır. 

• Fon gelirleri vergi muafiyeti taşısa da şirketlerin büyümesi ve yatırımları 
sonrası üretimden ve hasılat gelirlerinden vergi artışı sağlanarak bütçeye 
katkı sağlayacaktır. 

• Fonların orta ve uzun vadeli yatırımlara yönelmesi finansal istikrara katkı 
sağlayacak ve fonların hızlı hareket ederek olumsuz etkilerini azaltacaktır. 

• Körfez bölgesinde alternatif yatırım sahası arayan fon ve sermaye birikimi 
olan kişi ve kurumların ekonomiye yabancı yatırım olarak girişine fırsat 
verecektir. 

• Ortaklık kültürünün gelişimine katkı sağlayarak. Küçük işletmeci ve 
esnafların büyümek ve yatırım yaparak gelişmek noktasında isteklerini 
harekete geçerek girişime dönüşmesine katkı sağlayacaktır. Ortaklıkların 
başarısı işletmeler arasında güç birliği ve ortak iş gerçekleştirme 
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kültürünün oluşmasına katık sağlayacaktır. 

• Girişimcilik ruhunun gelişmesine ve desteklenmesine doğrudan katkı 
sağlayarak. Yeni ve mevcut girişimlerin fikirlerinin ticari ve ekonomik 
değere dönüşmesine katkı sağlayacaktır. 

İslam iktisadi anlayışının temel prensibi olarak riskin birlikte üstlenilmesi ve 
kar/zarar paylaşımının adil bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Girişim 
sermayesi bu temel prensip ile hareket eden kar veya zarara birlikte katlanan, 
faydadan ise tüm tarafların istifade ettiği insani bir finans yaklaşımıdır. 

 

SONUÇ  

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları temel işleyişi ve finans tekniği ile İslami 
finans prensiplerine ve normlarına uyumlu bir modeldir. Ülkemizde faaliyet 
gösteren katılım bankaları temel fonlama yöntemi olarak, kaynaklarının 
tamamına yakınının murabaha yöntemi ile firmalara fon olarak 
aktarabilmektedir. Ortaklık esaslı müşareke ve mudarebe ise ihmal edilebilecek 
miktarda kalmıştır. Katılım bankaları ortaklık yöntemiyle toplanan fonların 
değerlendirilmesi hususunda istenilen istek ve çabayı göstermemiştir. Hem 
hissedarlar hem fon sahipleri hem de banka yöneticileri ülkenin geçmiş tarihli 
ekonomik şartlarının da etkisiyle kısa vadeli hedef ve kâr maksadıyla orta ve 
uzun vadeli ortaklık yöntemlerinden uzak durmayı tercih etmişlerdir. Yapılan 
katılım bankası görüşmelerinde müşterilerine ortaklık esaslı ürünler sunmak 
noktasında gereken farkındalık ve niyet konusunda ise ilk adımların atıldığı ve 
önümüzdeki dönem bu konuda değişimler yaşanacağına ilişkin görüşlerde 
oluşmuştur. Girişim sermayesi modeli gerek reel bir ticari ortaklık olması 
gerekse tarafların güç birliği esası ile ortaklığın kazancından birlikte getiri veya 
risk altında kaldıkları bir yaklaşım olarak ekonomiye önemli katkı sağlayacaktır.  

Modelin reel ekonomik ve ticari faaliyetlere dayanması nedeniyle ülke 
ekonomisin istikrarlı ve güvenilir bir düzeyde faaliyet göstermesi gereklidir. 
Dalgalanma ve kriz dönemleri sıklıkla yaşanan ülkelerde yatırım fonlarının orta 
ve uzun vadeli hareket etmesi beklenemez. Bu nedenle ülke ekonomimiz son 
yıllarda sahip olduğu ekonomik güven ve istikrar ortamının sürdürülmesi ve 
güçlendirilmesi beklenmektedir. 

Ülkemizde girişimciler arasında ortaklık kültürünün gelişmemesi ve bireysel 
girişim motivasyonunun yüksek olması nedeniyle üçüncü şahıs ve kurumlar ile 
ortak iş yapmaktan imtina edilmektedir. Girişimcilik ve ortaklık kültürünün 
geliştirilmesi uzun vadeli bir ekonomik kültür programı ile gerçekleşebilir ve 
üniversitelerin bu konuda önemli bir rol oynayacağı muhakkaktır. Dünyada 
yeni gelişen ve ülkemizde henüz yaygınlık kazanmayan girişim sermayesi 
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ortaklıkların olumlu örnekler ile ekonomik sistemde güven ve kabul görmesi 
için zamana ihtiyaç vardır. Bunun da gerçekleşmesi için katılım bankalarının 
belirli ölçek ve hacimde örneklerin oluşması için öncülük görevini üstlenmesi 
gereklidir. 

Katılım bankaları ve fon yöneticileri şirketler ile yapılan ortaklıkta güven 
ilişkisinin zayıf olması ve kayıt dışı ekonomik faaliyetler nedeniyle denetim 
zorluğuna inanmaktadır. Öncelikle girişim ve ortaklık her ne kadar sağlam 
denetim ve kontrol sistemi üzerine kurulsa da güven ilişkisinin esas alındığı 
doğrudur. Girişimcilerin ve bireylerin doğru tespiti ve ticari ahlaklarının 
ölçülmesi kolaylaşmıştır. Katılım bankaları sahip oldukları köklü şube ağları ile 
doğru güvenilir ve ticari ahlak sahibi girişimciler ulaşabilecektir. Şirket ve hisse 
değerlemelerinde bağımsız ve adil bir sistem içini üniversitelerin 
uzmanlığından ve özerk yapılarından istifade edilebilir. 

Katılım bankaları tarafından aktive edilerek ekonomiye doğrudan destek 
sağlayacak girişim sermayesi fonlarının fon sahipleri, girişimciler ve katılım 
bankaları için fayda sağlayacağını ortaya konmuştur. Böylelikle sistemin tüm 
taraflarının kazanması esası etrafında kurulu fonlama tekniğinin en büyük 
resimde toplum refahı ve ülke ekonomisinin gelişmesine doğrudan katkısı ile 
önümüzdeki dönem desteklenen ve teşvik edilen bir finans yaklaşımı olacaktır. 
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Since production is the basic focus of capitalism, which is more a theory of 
supply than demand, banks depend on increase in investment to fulfill their 
needs (Bencivenga & Smith, 1991; 195). On the other hand, production is a 
function of investment. Capitalism’s concentration on production has brought 
it success (Ritzer & Jurgenson, 2010; 14). Behind capitalism’s production 
success may be found the problem of interest-based disparities. Thus, by 
ensuring the need to grow investments and being able to protect resources, it 
has been successful on the supply side in terms of increasing production 
capability. The issue of interest-based disparities has been ignored for the sake 
of production, however, the spread of this attitude has caused failure in 
cherishing the success of supply because of being unable to maintain demand. 
For this reason, capitalism has systematic problems that have caused an 
economic model in which each crisis follows another. 

Capitalism has strengthened its success on the supply side by consolidating 
resources and using financing mechanisms efficiently (Brealey et al., 1977; 
371). In this respect, the basic financing mechanism is bank intermediation. 
Bank intermediation has fed the sources capitalism needs for financing 
investments. In this respect, it is the basic element of the theory developed on 
the side of production. 

The demand crisis that capitalism experiences, has also turned into a 
problem for banking, which produces investment financing-oriented solutions. 
In order to achieve sustainability, meanwhile, banks have developed individual 
financing services that serve the purpose of investment financing by partially 
abandoning their actual functions (Calder, 2009; 24). In this way, capitalism 
ensures its sustainability without offering a proper solution to the interest-based 
disparities problem. Financing consumption through debt, however, is a 
temporary solution. If new and more functional solutions are not developed, 
capitalism will be unable to preserve its sustainability. 

Islamic financing, and Islamic economy, of which it is a part, basically 
establish its claim on the side of production that capitalism places the bar high. 
However, Islamic economy handles production as a tool for active distribution, 
unlike the approach of capitalism which sees interest-based disparities as the 
tool for production. 

This superior approach of the model has given birth to a structure where 
Islamic finance nourishes production for active income distribution. In this 
case, interest-free financial solutions are offered to daily economic problems. 
Meanwhile, Islamic finance also offers solutions to the economic problems 
stemming from interest that occur at the center of the capitalist financial 
system. 
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The first part of this study compares the conventional and Islamic banking 
business models. The second part handles solutions to the problem of inflation 
using murabaha and ijarah financing and at the same time discusses the concepts 
of maturity-difference arbitrage and cost advantage, which are among the 
economic benefits of murabaha economics. The solutions Islamic financing 
proposes to the problem of interest-based disparities using mudarabah and 
musharakah financing are also dealt with in this part. Application problems and 
recommendations are given in the last section. This study is important for 
developing Islamic economic theory, spreading Islamic financial practices to 
large masses, and also for future studies in this field. 

 

FINANCIAL INTERMEDIATION MODEL 

Banking is the financial intermediation from those with fund surplus 
towards those with fund deficiencies (Merton, 1995; 23). According to classical 
theory, banks perform the function of transferring funds for financing 
investments. As such, direct loan transfer costs are high due to the issues of 
asymmetric information and maturity mismatch. Banks gain recognition by 
scaling costs, combating information asymmetry, and undertaking the task of 
dealing with maturity incompatibility. 

When comparing this in light of classical theory, banks transfer the funds 
they collect from households to businesses and provide the resources they feel 
necessary for making investments. In this way, employment is ensured by 
improving investments and growth targets are achieved by increasing 
production. The authority to collect funds has been given to banks is the most 
exclusive authority presented to an enterprise due to the design of the function 
it is expected to perform in the general economy and the estimated positive 
results it will procure in terms of growth. Additionally, banks are felt necessary 
due to the efficiency of their fund-raising function. Banks, which perform the 
duty of Central Banks in ensuring the liquidity necessary for markets through 
money-deposit mechanisms without issuing bank notes, play a key role in 
preventing inflation that issuing bank notes otherwise causes. However, 
applying interest on capital, which is a production input, feeds inflation by way 
of costs. The banking function, which has two paths, is performed by 
conventional banks and interest-free financial institutions, the most important 
alternative developed so far. In interest-free financing, processes operate 
opposite to those of the conventional banking system. In terms of functioning, 
all interest-free financial institutions have a unique structure. The conventional 
banking system’s functioning leans on the basic logic of classical theory related 
to the functioning of banking. 
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Conventional Banking 

Conventional banking fulfills classical bank-intermediation activities by 
ensuring fund-flow to borrowers by adding interest margins on deposits 
collected in return for a specified interest rate. In this respect, the deposit exists 
at the beginning of the process. On the conventional side, the banking 
intermediation process begins by collecting deposits at a pre-set interest rate. 

In Figure 1, those with excessive funds provide inputs to conventional banks 
through their deposits. When deposits are provided, the interest rate to be paid 
at maturity is determined at the start. After this phase, the bank uses the excess 
funds as a loan by adding a margin to those which are available for funding. 
The loan is offered in cash. In this process, depositors obtain a certain interest 
earning. Those with a funding gap receive loans by paying off the amount they 
owe together with an additional margin on the interest rate that is paid to the 
depositors. In this process, the bank’s profit rate matches its applied interest 
margin. In conventional banking, because interest and principal payments are 
guaranteed, the risk belongs to the bank. 

According to Smith, banks have disruptive effects on market balance 
because they raise lending costs based on their applied interest margins. 
According to Smith’s theory, the money market is homogenous and has 
enough bonds and investors. All transactions are carried out in this market at a 
single price (here, the price is the interest rate). The theory’s results are correct 
because they are Pareto-optimal in the market. 

 

Figure 1. Conventional Bank Intermediation 

Source: Author 
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Smith in fact thought the necessity of banks’ money-producing functions 
to be ineffective and opposed printing banknotes under a certain amount 
(Gherity, 1994; 434). In this situation, the banknote would also depart from 
its original feature of an exchange tool, and the market would actively offer its 
own opportunities. However, in practice, banks are seen useful because the 
cost of borrowing directly from debt markets would be higher than the bank's 
interest margins due to the cost of lending decisions made by lenders 
(Hammond, 1991; 65). 

The phenomenon of interest lies at the base of conventional banking. In 
this respect, activities held outside the interest rate cannot be performed. 
According to this interest-based system, people make use of their savings in 
banks to obtain a certain amount of return. However, one of the motives that 
comes to the forefront when depositing money to the bank is security. Banks 
also make use of funds from depositors who transfer their fund surplus to banks 
with a security motive. However, some depositors who apply to banks with 
the motive of a specific return amount have the tendency to stockpile with the 
encouragement of the interest-based system. For this reason, they prefer 
interest investments. This situation proves the view that claims banks obstruct 
economic growth because the funds of those who give up their investments 
due to alternative cost are also used with the intention to finance consumption 
as well as investment. Retail banking services, which had started in the 1920s 
and developed after the 1970s, are enforced today and hold an important place 
in banks’ financial statements (Tschoegl, 1987; 67). In this respect, the problem 
of financing consumption has emerged as the other side of the exclusion effect. 
According to this, conventional bank intermediation has moved away from 
classical theory, resulting in a temporary solution to the interest-based 
disparities capitalism left neglected through retail banking activities. This has 
prevented the spread of savings through those with the potential to invest. For 
this reason, savings have remained in a certain group of households, their 
investment potential has been ignored, and financial structure for consumption 
has emerged. On the other hand, the interest-free finance model is mainly 
intended for financing investments. Its functioning, on the other hand, works 
in an opposite manner compared to conventional banks. 

 

Interest-free Finance 

Unlike conventional banks, interest-free finance performs the function of 
bank intermediation on a profit/loss basis. Interest-free banking should not be 
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treated as a form of bank structure that just avoids interest (Ayub, 2017; 80). 
In this respect, those with excess funds as rabbul mal (the owner of capital) 
transfer their deposits (participation funds) to interest-free financial institutions 
as mudarib for the purpose of purchasing and immediate selling/renting of 
goods/equipments, or transferring capital for financing (Dinc, 2017a; 95). In 
this respect, interest-free financial institutions perform bank intermediation 
without the function of moving away from economic growth. Those with 
excessive funds know they are participating in the investment or in supporting 
consumption. 

Figure 2 shows the interest-free bank intermediation system. Resources are 
obtained from those with excessive funds through the capacity of mudarib for 
financing investments in the financial intermediation of interest-free banks. 
Interest-free financial institutions act as a kind of proctor for those with more 
funds in order to finance legitimate activities that can be expected to profit in 
terms of mudarabah, the classical interest-free finance model in which one side 
participates with labor and the other side participates with his/her capital. The 
rate of the share in the profit is the only criteria decided at the beginning of 
the agreement.3 

Unlike in conventional banking, which have a certain interest-rate, 
interest-free financial institutions cannot assure a certain rate of profit because 
the accrual rate intended for those with excess funds is not an input as it is with 
interest in conventional banking. The accrual of profits or losses results from 
the process that operates in the interest-free finance business model (the day 
when the participation accounts from rabbul mal is collected is not known). 
Namely, profit or loss is not the input of the interest-free finance business 
model, it is its output. From this perspective, the capital side of mudarabah is 
not participating in the profit/loss but in the risk.  

 

                                                           
3 This may change in some practices. For example, in Turkey until the latest regulation on 
Islamic deposit in November 2018 Islamic banks participated in the loss at a half rate of their 
profit share 
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Figure 2. Interest-free Bank Intermediation 

 
Source: Author4

The input of the business model is investment financing. Accordingly, the 
system supports investments in the form of sales, rights, or capital instead of 
money, unlike the conventional banking model. Contrary to this, the system 
obtains profit or loss. The transfer of goods/capital/equipments within the 
transfer mechanism is performed using the methods of musharakah and 
mudarabah which are capital transferring models, ijarah (leasing) or in the form 
of murabaha which are goods/equipment transferring models. 

After obtaining the profit/loss, accruement is performed after separating the 
mudarib’s share for those who had excess funds at the share percentage 
determined at the beginning of the process. Namely, the system works on an 
accrual basis. Accordingly, those on the mudarabah side receive profits or losses 
as a result of how things have accrued. 

In this respect, the business model operates opposite to classical bank 
intermediation. Accrual is guaranteed when deposits take place in classical bank 
intermediation. In the interest-free financing model, meanwhile, accrual is the 
result obtained in the fruition state in the result of a legitimate project financing 

                                                           
4 The model is generated from Turkish practice and may differ in other cases. All type of 
financing considered as project in Turkish Islamic banking model. 
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that has expected profits. 

In this regard, the interest-free financial business model is an alternative to 
the conventional banking system. The main factor forming the alternative is 
that those who transfer their excess funds to interest-free financial institutions 
participate in the risk. In the conventional banking model, bearing the loss is 
not an issue. In this respect, conventional bank depositors’ consenting to such 
a risk is also not emerging possible situation. By participation, fund owners are 
knowingly and willingly included in the losses; a state of resource assessment 
in interest-free institutions which is incompatible with capitalist arguments.  

The main determinant of the interest-free finance business model is the 
participation of fund owners. After this point, the interest-free finance business 
model separates from the conventional banking model. 

The most fundamental difference between conventional banking and the 
interest-free finance system is the fundamental basis of their business models 
being interest-based or profit/loss-based. In other words, the issue of who 
carries the risk is at its very center. This is such a differentiation that after this 
point, all processes differ. As previously mentioned, interest-free finance thus 
considers investment as an instrument of distribution. 

 

INTEREST-FREE FINANCIAL TOOLS 

The building blocks of the interest-free business model are its financing 
methods. These methods bring solutions to daily economic problems thanks 
to their structure that evolved from real economy to finance. This section will 
discuss the solutions that murabaha, mudarabah, and musharakah bring to some 
of basic economic problems. 

 

Murabaha 

Arbitrage is known as an intermediate gain. Because the issue is usually 
money and capital markets, arbitrage is defined as a form of trade, income, or 
profit based on buying in a cheaper market and selling in a more expensive 
market and hence profiting. In general terms, each trade that has some kind of 
intermediate gain reaches its goal through the concept of arbitrage. In the 
economic system, many activities can be explained through arbitrage. One of 
these is murabaha financing. 

Murabaha is an interest-free financing method that works in the form of 
advanced purchasing and deferred selling (Abdul-Rahman, 1995, 431). This 
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type of financing provides resources in the form of transferring goods. In other 
words, it is not cash but has the same quality. Today, a significant portion of 
the financing carried out by interest-free financial institutions is realized by 
means of the murabaha method. 

The fact that businesses in our economy treat debts and debtor structures as 
operating capital causes murabaha financing to move away from its main 
function. Meanwhile, application problems originating from interest-free 
financial institutions, which will be discussed in the next section, also cause 
murabaha to move away from its original purpose. Yet murabaha is in actuality 
a preferable form of financing because it basically offers maturity-difference 
arbitrage. 

 

Maturity-Difference (Mark-up) Arbitrage 

Maturity-difference arbitrage provides earnings by purchasing a 
commodity/good from the market where the price of a good’s certain maturity 
is cheaper. In other words, this means preferring a lower rather than a higher 
maturity difference. This form of earning is possible only if an interest-free 
murabaha financing institution operates in the economy. In this respect, 
maturity-difference arbitrage becomes possible if the maturity-difference 
applied to a seller at a given rate is higher than the ratio to principal of realized 
profit amount that interest-free financial institutions apply for murabaha 
financing. It would be useful to explain this with an example. 

For example, a company that trades cheese learns that it can buy one ton of 
cheese at a price of 1,000 Turkish Liras (TRL) cash, and the same amount of 
cheese at a 3-month-maturity price of 1,100 TRL. In this process, the maturity 
difference the dairy farm imposes at a 3-month maturity is 10%. The 
opportunity of maturity-difference arbitrage arises in the case where the same 
company determines the 3-month maturity sale price of one ton of cheese can 
be realized at an amount less than 1,100 TRL by way of murabaha financing 
from an interest-free financial institution. When the related transaction is 
realized through murabaha financing by an interest-free financial institution, 
the cheese is purchased from the dairy for 1,000 TRL in cash. If we assume 
the ratio of realized profit principal to be 7% for 3 months, one ton of cheese 
is sold for 1,070 TRL to the company. A maturity-difference arbitrage of 30 
TRLs, corresponding to 3%, is obtained in this casewith the market research 
that the company conducts between commodity/good and finance.. The 
realization of intense arbitrage activity using this aspect of murabaha effectively 
may end with balancing prices among the markets. This is the basic principle 
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behind murabaha financing. In other words, the demand for financing is a form 
of trade aimed at obtaining maturity-difference arbitrage. However, this 
feature of murabaha financing loses its visibility if the businesses consider it as 
only a form borrowing. For this reason, murabaha financing is subject to 
criticism in the interest-free finance field.  

Overcoming this problem may not only be the problem of interest-free 
financial institutions but also of its partners (customers).  

 

Cost Advantage 

Another aspect of murabaha financing is that it can offer cost advantage. Cost 
advantage is the ability of a murabaha business to acquire a certain set of generic 
products at a more cost-effective price using bargaining power in favor of its 
customers. Cost advantage can be considered as one of the basic supports for 
maturity-difference arbitrage. In practice we can find examples of using cost 
advantage for borrowers like Turkish Agricultural Cooperatives. 

Thus by being provided a discount from the market’s cash price of related 
goods, maturity costs can be relatively reduced. However, application, which 
will be mentioned later, do not allow this opportunity to be used. 

But when considering from economic contribution perpective, murabaha 
produces a solution to the problem of high inflation through its moderate 
inflationist structure using its qualities of maturity-difference arbitrage and cost 
advantage. 

 

Murabaha and Inflation 

Inflation has two basic sources. The first comes from growths in demand, 
the second from increases in costs. Another cause of inflation which is the 
decrease in money’s purchasing power due to an increase in money supply. 
Here, high inflation is considered as a problem. Moderate inflation is a 
necessary phenomenon for sustaining economic viability (Parasız, 1998). 

Inflation caused by cost increases is where murabaha offers a solution. As 
commodities/goods subject to murabaha generally have the quality of 
production inputs, goods acquired at higher costs relative to futures markets 
cause an inflationary increase in production costs, namely by being unable to 
be bought with future purchase money from spot markets (Ozdemir & Goksel, 
2003; 60). However, maturity-difference arbitrage brings a deflationary effect 
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within high maturity cost by giving the opportunity to supply goods, which 
are a production input, at a more reasonable cost. In this respect, murabaha 
enables sustainability of a moderate inflation. 

At the same time, murabaha can be understood as having broken from the 
mutually nourishing structure of interest and inflation. Inflation grows as 
interest is applied to capital, the input of production. Interest rates rise as 
inflation grows (Crowder & Hoffman, 1996; 115). This vicious cycle leads to 
the crisis of capitalism where production falls behind the interest costs of the 
expected profit. 

In this way, capitalism has transformed the experience of crises into a market 
reality in the form of a wave of conjuncture. Murabaha financing may bring an 
alternative to the capitalism-inflation-interest relationship through its 
deflationary structure within inflation. At the same time, it may bring an 
important solution in the understanding of market sustainability. 

In addition, murabaha collects market information and paves the way for 
implementing finance models in the form of interest-free financial partnerships. 
In other words, murabaha is a financing method that gathers know-how from 
the real economy. Hence, it has naturally become prevalent and has emerged 
as the basic financing model for interest-free financial institutions. 

The market information murabaha provides offers an advantage for the use 
of interest-free financial institutions that conventional banks will never have. 
In this way, interest-free financial institutions have sufficient market 
knowledge for the financing models they can develop based on partnership. 
This situation forms the motivation for interest-free financial institutions to 
develop partnership financing, which is at the core of the model as deemed by 
many scholars. This is because those who don’t have knowledge or sales 
experience about interest-free financial institutions cannot realize the product 
of shared financing. This situation has been a reality in many markets before 
interest-free financial institutions emerged. For this reason, interest-free 
financial institutions should be considered as actors in the real market. The 
dominant structure in the financial market feeds the structure of the interest-
free institutions, which are in fact disconnected from the real economy in 
pratice, whereas interest-free finance is a tool of the real economy. The 
conventional model, through its transaction structure, develops a structure 
outside the economy; for this reason, the banking structure that grows 
extraneous to the economy should not be true for Islamic banks. This situation 
is an irony capitalism developed within its own theory. Finance does not feed 
the economy; economy feeds finance. 
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Mudarabah-Musharakah 

Mudarabah and musharakah are the interest-free finance methods that 
produce direct contribution, in contrast to the indirect economic contribution 
of murabaha. However, performing these financings and forming their 
groundwork closely relate to murabaha’s effectiveness.Mentioning mudarabah 
and musharakah is difficult if murabaha cannot be properly performed.  

Mudarabah is an interest-free financing method in the venture of human 
capital-physical capital. In this respect, one party participates in the project 
with his/her labor and the other party participates with his/her capital to realize 
a certain project (Askari et al., 2014; 192). It has been examined above as a 
method used by interest-free financial institutions for collecting funds. 
Musharakah is the type of interest-free financing in which both parties 
participate to realize a certain project through their capital and labor (Usmani, 
2004; 17). 

Spreading the capital directly to the base can provide an effective 
contribution to solve the interest-based disparities. As the solution to the 
problem of interest-based disparities feeds the demand, it eliminates 
conjuncture fluctuations. In this way, an endlessly-sustainable economic 
structure can be created. 

In mudarabah and musharakah, owners of capital benefit from the risk 
premium, which is revealed by the entrepreneur. Here the premium is profit 
and can be defined in the form of the emerging risk’s result of measurable 
success. 

On the other hand, guaranteed interest where loss is never possible cannot 
be considered as a success.  

Entrepreneurs are those who reveal the risk they themselves can tolerate 
through their own labor. This can be taken as an effort at explaining rather 
than a definition. In the literature’s definitions, one group of economists has 
been observed attempting to define entrepreneurship through its features and 
another to define it through entrepreneurial outputs (Sharma & Chrisman, 
1999; 84). An attempt to combine these two perspectives  has been put forth 
here. The entrepreneur will be recompensed with profit if the risk account is 
successful. If the risk account fails, they will acquire loss. In mudarabah and 
musharakah, if the risk exposed by the entrepreneur is under the capital owners’ 
margins, financing occurs. 

In this way, the side that has the risk will take part in the profit or loss. 
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Interest-free banking behaves in this field as an actor of capital market while 
distributing risk, spreading the base, and thus providing prosperity to capital 
owners through cash flow over profit are problems for which conventional 
banking has not produced a solution. Fisher does not accept capital revenues 
as income (1930; 25). 

 

Capital-based Models and Defeating Interest-Based Disparities 

In the present case, the economic system transfers the purchasing power 
through wage, which is considered as a cost in capitalist theory, instead of a 
share in prosperity. On the other hand, the interest-free finance system goes 
beyond the functioning of the capitalist banking model by spreading prosperity 
to both the capital owners and investors who can develop projects. Thus, the 
effect expressed as prosumption emerges where production and consumption 
can be provided simultaneously. 

At the same time, mudarabah and musharakah can be taken in opposition to 
capitalist theory, which deals with taking advantage of production factors. In 
this respect, labor, capital, natural resources, and the entrepreneur will receive 
wage, interest, rent, and profit, respectively (Dinler, 2011; 135). With these 
two models of interest-free financing, the capital owner will receive a share of 
profits just as the entrepreneur not interest. The capitalist system, by isolating 
capital, makes interest the subject athough distinguishing the capital-owner 
from the entrepreneur is difficult in many cases. In essence, other models of 
interest-free finance also offer profit-sharing yields, not interest except in the 
ijarah model, the capital owner earns rental income, such as in case of natural 
resources. 

Essentially, the factors of production in Islamic economics should be 
reconsidered. According to this, humans are responsible for societal status 
(reputation), which is considered a blessing, alongside how they benefit from 
health, wealth (prosperity), knowledge, and time as mention in a Hadith. If 
time is considered as a phenomenon outside human control, four distinct or 
differently-expressed production factors can be mentioned. 

 

 

PROBLEMS SEEN IN INTEREST-FREE FINANCE PRACTICES 

The practices of interest-free financial institutions cannot reflect their 
original essence due to the secular structure they operate in. The loss of 



189

Y. Dinç / İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi 2018 4(2) 175-194 

authenticity prevents their total benefit from emerging. For this reason, the 
interest-free system is criticized as if it is a derivative of the conventional 
system. However, the conventional banking system cannot find the courage 
to apply interest-free financial tools. Meanwhile, interest-free financial models, 
which one might think of as being distorted, are similar to conventional models 
in practice. 

 

Application Problems in Murabaha and Solutions 

Trade is an economic activity performed over goods/commodities. There 
are goods at the center for murabaha as a form of trade as well. Profit is inherent 
in any form of trade. Murabaha is a model focused merely on maturity 
difference as profit source. 

Maturity difference is the time value of a good in finance perpective. 
Evaluations in the form opposite of salam contracts can be considered as the 
groundwork to these evaluations (Gozubenli, 1997; 19). 

Today in murabaha, the client, being the representative, by buying goods 
on behalf of the institution, sells them to him/herself via proxy. Although 
debates are found that necessitate goods to actually pass through interest-free 
finance institutions, these are understood to not exceed a principled approach. 
Goods passing through institutions should be evaluated in the meaning of 
having them placed at the center. 

Those who oppose the proxy mechanism have no argument regarding 
goods being placed at the center because commodities/goods can be placed at 
the center even if the proxy, or even the proxy’s proxy, carries out the 
transaction. In this regard, the method of calculating the maturity difference in 
the existing system should be revised to return murabaha back to its potential 
form. 

In this respect, maturity difference (md) is a function of inflation and risk 
premium5 in practice: 

f(md)= (expected inflation+risk premium)    (1) 

The relation between inflation and delayed interest is seen as a general rule 
in the literature (Kaya, 1994; 348). Similarly it is true for interest. (Fama, 1975; 
282) 

                                                           
5 Risk Premium is in general use in this paper and includes different risk parameters,  expected 
rate of return, and other factors except good/commodity related parameters. 
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The Interest (i)  function is shown as follows: 

f(i)= (expected inflation+risk premium)  (2) 

These two are as different from each other as the variables in risk-premium 
computations; as both resemble inflation, maturity difference is criticized by 
likening it to interest (Koc, 2018; 94). The similarity of profit rates and interest 
rates has been proven statistically (Cetin, 2017; 252). In theory, the concept of 
uncertainty is used instead of the risk premium in the interest function. Levi 
and Makin (1979; 69) explained these two determinants in their studies while 
investigating every important theory about interest. Although the concept of 
uncertainty need to be argued in terms of Islamic jurisprudence, discussing it 
in terms of murabaha is unnecessary because the maturity-difference function 
must be fictionalized as follows in reality: 

f(md) = (exp.inflation+variables related to the commodity/good) (3) 

In this respect, the actual difference can be shown. Here, although inflation 
is mainly contained in the variables related to goods, the two upper variants of 
the function exist because having additional revenues in line with the rate of 
inflation is generally considered legitimate (Dinc, 2017b; 2052). 

If the commodity/good is not placed at the center, the transaction looks 
like a loan. Murabaha that approximates a loan faces the problem of resembling 
heavily criticized organized tawarruq. Murabaha is fundamentally a kind of 
investment finance for providing production inputs. However, interest-free 
financial institutions finance different goods over a standard profit rate. Yet 
different goods are seen to have different maturity structures in the real 
economy (Yanik & Karadaş, 2015; 137). By asking businesses from different 
sectors questions and examining their invoices, we have observed various 
maturity differences applied to different goods in the data obtained. For 
example, while the maturity costs in iron construction reach 8% per month, it 
is 4% in the food sector and 2% in the textile sector.6   

Interest-free financial institutions are able to finance all commodities/goods 
(except non-Shariah ones) at a standard rate without over-extending the 

                                                           
6   The rates shown as maturity differences on invoices are the “default interest rate” in the 
Turkish legal system (Kaya, 1994; 348). In terms of Turkish Accounting Standards, markup 
income, interest income, and delayed interest expenses are recorded as financing 
income/expenses (Yanık, 2012; 333). At the same time, profits from maturity differences 
under the Tax Methods Law can be reported as financial income instead of commercial profit 
(Avci, Avci, 2016; 86). This situation internalizes the irony at the company’s end. In this 
respect, interest-free financial institutions are treated under interest-rate items in the sense of 
accrued accounting records after all operations have been carried out and all records have been 
dealt with in an interest-free manner. 
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content. Interest-free finance institutions still in operation today cannot be 
questioned about what amount they financed annually to which 
commodity/good. There is no such record. 

The problems in interest-free financial institutions present in companies 
deviates murabaha from its spirit. In this respect, an invoice is subject to 
financing nothing else. However, murabaha is so closely related to 
commodities/goods that it holds the interest-free financial institution 
responsible for their delivery. Moreover, as actualizing murabaha in its potential 
form is not applied, market information that is actually very useful is missed. 
Mudarabah and musharakah cannot be easily realized unless information is 
obtained and sufficient expertise are developed through good/commodity 
based financing. 

 

Application Problems in Mudarabah and Musharakah and Solutions 

Murabaha is what provides the know-how for mudarabah and musharakah 
financing. As murabaha cannot be realized in its potential form, it is not easy 
for financial institutions to find the appropriate sector or area for investing. In 
other words, the murabaha mechanism must be fully functional to realize 
widespread mudarabah and musharakah. 

This situation has come to the forefront in the musharakah finances seen in 
practice. In Turkey, interest-free financial institutions have produced 
partnerships (musharakah financing) in the construction sector. Thinking 
otherwise is contradictory to the dynamics of the real economy. Because 
interest-free financial institutions have acquired expertise in the real estate 
market with the mortgage sales they have realized in murabaha. However, in 
areas they do not specialize in, performing musharakah or mudarabah has not 
been possible yet. 

Despite this, interest-free financial institutions’ realization of mudarabah and 
musharakah financing is difficult because firms that generate above-average 
profits will prefer debt transactions that are mainly around inflation. On the 
other hand interest-free financial institutions will not want to allocate 
mudarabah or musharakah financing to underperforming businesses. 

Companies that accept the partnership of interest-free financial institutions, 
even if they have above-average profitability, may be in a difficult position due 
to the high-profitability expectations of interest-free financial institutions that 
cannot fully participate in real economy. Companies that have already achieved 
musharakah have been seen losing their sustainability in Turkish case. 
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This actually is a very basic problem. Behind the problem lies the missing 
budgetary logic. Accordingly, profitability can be high on a project that has 
been revealed for the first time. In this respect, the expectation of the interest-
free financial institution may be high. However, budgetary work behind the 
first period is updated at the rate of inflation (Nelson, 1976; 931). In this regard, 
the project can produce normal profits after the first period. This situation 
disappoints those who expect profit accrual rates to change if mudarabah and 
musharakah are done instead of murabaha. Profit accrual rates can only be 
changed if the goods are received back at the center of the murabaha. In this 
respect, the budget function (b) mudarabah and musharakah finances will be 
exposed to can be shown as follows. 

f(b)= (exp.inflation+expectations(targets)) (4) 

At this point, the basic variable is inflation. However, the determinant of 
the characteristics is also what reveals the expectations or objectives of the 
business (Merchant, 1981; 826). 

When considering mudarabah and musharakah, reputation can be considered 
as a production factor. Accordingly, a limited share can be allocated to benefit 
from the reputation of interest-free financial institutions. Otherwise, a 
financialized interest-free finance system is a matter of criticism (Asutay, 2012; 
110). In order to bring out the system’s essential benefit, returning to its spirit 
is necessary. 

 

CONCLUSION 

Interest-free finance models have certain economic contributions. In 
particular, the proper application of these models may provide sustainability, 
especially for interest-based disparities. In addition, they can help to manage 
reasonable inflation environment and permanent solution to the deflation. The 
application issues show the basic building block of the interest-free financial 
system to be murabaha financing.  

Due to application-related problems, interest-free models evolving in 
finance have been unable to complete reveal their identity to show potential 
economic contributions. However, a new perspective must be provided and 
the models must be handled for producing a whole ecosystem. The 
contributions of the interest-free finance system are important in 
understanding the benefits of the Islamic economic model.  

To reveal the real spirit of Islamic finance potential economic contribution 
of financing methods need to be taken into account in real economy oriented 
financial intermediation perspective. Goods/ commodities should be taken 
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into the center of murabaha finances to achieve potential economic 
contribution of it. Similarly, a budgetary perspective should be applied to 
mudarabah/musharakah financing for sustainability of projects as well as partners. 
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 على واملتخلفة املتقدمة الدول اهتمام حمل هى اليت القضااي من االقتصادية التنمية قضية تعد
 يعرف االقتصاد علم فروع من مستقالا  فرعا اعتبارها خالل من واضحا ابلتنمية االهتمام بدا وقد السواء،

 وضع أو مدلوهلا ثحي من سواء هبا الدولية املؤسسات اهتمام عن فضال ، (التنمية اقتصادايت) ابسم
 قاصرة تعد فلم ابلديناميكية، هبا اخلاصة والتطبيقات الدراسات اتسمت كما  .لقياسها الالزمة املؤشرات

 ، البشرية والتنمية املستدامة، والتنمية الشاملة، ابلتنمية االهتمام إىل امتدت بل االقتصادية، التنمية على
 .البشر حياة جلودة أمهية وإيالء

 فالنظام السائدة، االقتصادية النظم فلسفة وفق االقتصادية التنمية لتحقيق املنظور اختلف وقد
 مث هللا حركها آلة الكون بتصوره ، بالحدود احلرية تعظيم على االقتصادية للتنمية تنظريه يف اعتمد الرأمسايل

 وعلى .األرض على هإل هو ذلك نتيجة واإلنسان ، لقيصر لقيصر وما هلل هلل فما تدخل بدون تدور تركها
 واالشباع واملنفعة  لإلنتاج، الرئيس احلافز الربح واعترب احلرة، املنافسة نظام منا املغلوطة املفاهيم هذه أساس
 فتفشى ابالحتكار، الدخول تفاوت وأقر املقامرة، وقننت الراب، وأبيح احلياة، هذه يف اإلنسان غاية واللذة
  .بالحدود واألزمات احلروب رتوانتش قيود، بال واالستغالل الفقر

 يويل ومل املادي البعد على اقتصر االقتصادية، للتنمية حتقيقه يف الرأمسايل النظام أن شك وال
 اإلسالم أقرها اليت اإلنسانية ابلفطرة بقدرأخذه النظام هذا جناح ارتبط وقد .لإلنسان الروحي للبعد اهتماما

 عن ابتعاده بقدر النظام هذا أزمات ارتبطت كما  الربح، وحافز الشريفة واملنافسة الفردية للملكية تقدير من
 وغش واحتكار ومقامرة وغرر راب من ابلباطل للمال أكل من اإلسالم حرمه ملا وإقراره اإلنسانية الفطرة

 طبقتني إىل اجملتمع وحتول األغنياء، بني دولة املال جعل من ذلك عن نتج وما وجشع، وخديعة وتدليس
 .صلبها يقيم ال ما العيش ضنك من جتد غارقة وأخرى عده، حيصى ال ما الرتف من جتد طافية :مهاأوال

 ومظامله الرأمسايل للنظام فعل كرد  االقتصادية للتنمية تنظريه جاء االشرتاكى النظام فإن املقابل ويف
 أله وبذلك ، مادة واحلياة هإل ال أبنه فجاهر هللا، وجود الشيوعية بفلسفته النظام هذا فأنكر االجتماعية،

 أفيون الدين وجعل ، والصراع التناقض طريق عن تتم احلركة وأن الوجود، أصل أهنا مدعيا املادة النظام هذا
 البشرية، والفطرة الفردية امللكية على حربه أعلن مث ومن األقوايء، ملصلحة الضعفاء به يستغل الشعوب

  .الدين وحماربة التأميم سالحه فكان

 القرن من الثمانينات أواخر يف صريعا سقوطه مث االشرتاكي النظام ترنح عن الواقع كشف  وقد
 جيد ومل واجلوع، الفقر لشعبه موراث ، السوية الفطرة على به اعتدي ومبا ، املتناقضات من محله مبا املاضي،

 ملكية من الفطرة إىل أخرى ةمر  والعودة ، وضياعه لتخلفه سببا معتربها وضالالته ماركس أوهام نبذ من بدا
 .ورحبية
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 هو ملا الوصف حدود عند يقف ال مثايل نظام أنه جند اإلسالمي االقتصادي للنظام وابلنظر
 الكل ارتباط احلياة نواحي تنظم اليت اإلسالمية ابلشريعة يرتبط وهو يكون، أن جيب مبا يهتم وإمنا ، كائن

 نظاما ابعتباره واألخالقية، واإلميانية العقدية القواعد عن ينفصل ال االقتصادية للتنمية فتنظريه ، أبجزائه
  .والعاملية والواقعية والتوازن واملرونة والشمولية ابلرابنية يتسم

 األرض وتعمري هلل، اخلالصة العبودية لتحقيق األرض، يف واستخلفه اإلنسان تعاىل هللا خلق لقد
 فوهبه ، ابألرض واالنتفاع اخلالفة مبهمة القيام على يساعده ما كلَّ   له تعاىل هللا هيَّأ وقد ، والعدل ابلقسط

 ، عليها وما فيها ما على والتعرف ، مناكبها يف للمشي يستخدمها اليت وامللكات واحلواس العقل نعمة
 .وجوده من الغاية حيق  ق ما بكل    وتسخريها

 منهج وفق إعمارها واجب يلهوحتم هللا أرض يف لإلنسان إسكان اإلهلى االستخالف كان  وملا
 املزدوجة امللكية خالل من االقتصادية التنمية لتحقيق يسعى اإلسالمي االقتصادي النظام فإن .تعاىل هللا
 ، والعدل االستخالف إطار يف االجتماعي والتكافل ، املنضبطة االقتصادية واحلرية ، (والعامة اخلاصة )

 األمم، هبا تبىن ثروة أهم ذاته حد يف هو ابعتباره ، اإلنسان هو التنمية هذه ومرتكز حمور أن تقرير مع
 يف الطيبة واحلياة الرفاهية لتحقيق الكون يف له تعاىل هللا سخره ما واستغالل والتفكري التعلم على لقدرته
  .واآلخرة الدنيا

 التعليم من وميتلك وحريته إرادته ميتلك إنسان بدون يتحقق ال االقتصادية التنمية حتقيق إن
 فالتنمية جانب، كل  من العدل حوله ويرفرف املعيش، وواقعه التاريخ حركة فهم على يعينه ما والتثقيف

 بل البشر حبياة فقط ترتبط ال فهي واملتكاملة، الشاملة جبوانبها التنمية لتشمل متتد اإلسالم يف االقتصادية
 .ةوالروحي املادية البشر حياة جبودة نفسه الوقت يف ترتبط

 التنمية حتقيق عن وعجزها اإلسالمية الدول من العديد منها تعاين اليت التخلف إشكالية ظل ويف
 الدراسة هذه تسعى االقتصادية التنمية عملية قياس خالله من ميكن إسالمي مؤشر وجود وعدم املأمولة،

 مؤشر بناء إمكانية فرضية رواختبا اإلسالمية، الرؤية يف االقتصادية التنمية وأهداف مفهوم عن الكشف إيل
 .االقتصادية للتنمية إسالمي

 عليه هو مبا مقارنة وأهدافها، االقتصادية للتنمية اإلسالمي املفهوم إبراز يف الدراسة أمهية وتبدو
 وقد .االقتصادية للتنمية إسالمي مؤشر وضع يف هدفها حتقيق عن فضال .التقليدي املنظور يف احلال

 وكذلك الدراسة موضوع مع يتناسب حيث الوصفي التحليلي املنهج على ذلك يقلتحق الدراسة اعتمدت
 .هدفها مع
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 ابلتنمية التعريف :األول املبحث يتناول : مباحث وثالثة املقدمة، تلك من الدراسة وتتكون
 ويتناول اإلسالمية، الرؤية يف االقتصادية التنمية وأهداف مفهوم :الثاين املبحث ويتناول االقتصادية،

 تتضمن خبامتة الدراسة وتنتهي مقرتح، إسالمي ومؤشر االقتصادية التنمية مقاييس :واألخري الثالث املبحث
   .وتوصياهتا نتائجها أهم

 

 األول املبحث

  االقتصادية ابلتنمية التعريف -1

 

 :اترخيية ذةنب االقتصادية التنمية 1-1

 التنمية مفهوم فإن ذلك ومع  الثانية، العاملية احلرب بعد للظهور طريقه التنمية مصطلح عرف
 البلدان كانت  حيث والرقي، والتحضر والتحديث والتمدن والتقدم التطور مثل املفاهيم من العديد سبقته
 يف الطبيعية املوارد إىل الوصول إمكانيات لتحسني إما املرسومة ابلتغريات فقط هتتم الفرتة تلك يف املتطورة
 بعض فيها مبا التحضر لعملية املنهجية اخلصائص بعض إلدخال قليلة حاالت يف أو النامية، البلدان

  .األساسية اخلدمات

 واالجتماعية االقتصادية التنمية إىل احلاجة بقبول االستعمار قوى بدأت الثانية العاملية احلرب وبعد
 واالقتصاد التنمية أجل من الضغط منو ظل يف احتلتها اليت الدول يف السياسي االستقالل يقةحق قبول وحىت
 وابلفروق املشرتكة، إبنسانيتهم والنامية املتقدمة البلدان يف املتزايد الناس ووعي البلدان هذه مواطين من

 واألفراد واملؤسسات وماتاحلك قبل من شائعا التنمية مفهوم ابت مث ومن .معيشتهم مستوايت يف اهلائلة
 .التخلف من جناة طوق ابعتبارها

 البيئة عن فضال فكر، من حيمله وما ابلتعريف القائم لفلسفة نتيجة التنمية تعريفات تعددت وقد
 التنمية تعريفات تعدد ورغم .اهتماماته بؤرة ميثل الذي التنموي واجلانب فيها، يعيش اليت والزمانية املكانية

 أببعاد وثيقا ارتباطا ارتبطت التعريفات تلك فإن خمتلفـة وآراء واجتهادات اختالفات من ذلكب ارتبط وما
 .وحنوها واجتماعية وسياسية اقتصادية نواحي من املتعددة التنمية

 الوكاالت يف ممثلة فئات ثالث يف تقريبا ينحصر التنمية تعريفه يف الفاعل الدور أن القول وميكن
 واملنظمات واحلكومات املتقدم، العامل يف واألكادمييني الدويل، والبنك املتحدة األمم وكاالت مثل الدولية
 .الثالث العامل يف نفسها تفرض زالت ما التخلف مشكلة ابعتبار الثالث العامل يف واألفراد احلكومية غري
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 يرتبط وما- االقتصادية التنمية مصطلح استخدام لعشرينا القرن نم الستينات رتةف هدتش وقد
 لىع الرتكيز رزب مث .إلمجايلا القومي الناتج على ياسهاق يف لرتكيزا مت مث ومن - اقتصادي منو من بذلك

 االقتصادية التنمية آخر عىنمب أو اجملتمعية لتنميـةا مصطلح ظهرف لتنميةل القتصاديةا ريغ اجلوانب
 وأصبحت .لبشريةا والتنمية املستدامة، يةوالتنم لشاملة،ا التنمية مفهوم ظهورل ذلك هدم وقد واالجتماعية،

  .التنمية بقضية هتماماتا له من لك  اهتمام طحم األشكال تلك

 

  :االقتصادي النموو  االقتصادية التنمية 1-2

 .احلقيقي القومي الناتج أو لدخلا منو معدل زايدة ىلإ يؤدي يكليه تغري عىنت القتصاديةا التنمية
 احلقيقي القومي الناتج وأ الدخل زايدة عيني كالمها  نأ يف القتصاديا لنموا مع االقتصادية التنمية وتتفق

  .قتصادياال النشاط يف اهليكلي لتغريا وهو ضافياإ شرطا تطلبت أهنا إال

 حبجمه قاسي االقتصادي والنشاط .ما بلد يف االقتصادي النشاط يكله تغري عيني اهليكلي والتغري
 العاملة القوة جمح وكذلك القومي لناتجا أو لقوميا لدخلا القتصاديا نشاطال حجم عن ويعرب .هبيلكه أو

 بني االقتصادي نشاطال توزيع عكسي فهو القتصاديا لنشاطا يكله أما .االقتصاد يف املستخدمة
 .وخدمات وزراعة صناعة نم الرئيسة القطاعات

 واملكانة االقتصادية األنشطة وتعدد بتنوع يتأتى االقتصاد بنية يف نوعيا تغيريا تعين بذلك والتنمية
 هو اهليكلي التغري فإن مث ومن .2ابلذات التحويلية والصناعة الصناعة قطاع تدرجييا أيخذها اليت املتزايدة

 اهليكلي التغري وهذا  .االقتصادي النمو عن مييزها الذي وهو االقتصادية، التنمية لتحقيق أساس شرط
 .والطويل املتوسط األجل يف أي السنوات من بعدد حتقيقه يرتبط

 سواء االقتصادي النشاط يف املستخدمة اإلنتاجية العناصر زايدة تشمل االقتصادية التنمية وعملية
 وكذلك .ندرة األكثر العناصر من املتاحة الكميات زايدة أو اجملتمع لدى منها املتعطل تشغيل طريق عن

 عن االقتصادي النشاط يف املستخدمة اإلنتاج لعناصر تاجيةاإلن الكفاءة زايدة التنمية عملية تتضمن أيضا
 تغريات إجراء طريق عن أو هلا، األمثل االستخدام بغية املختلفة االقتصاد قطاعات بني توزيعها إعادة طريق

 سبق ما كل  ويتضمن .العناصر هلذه أفضل استخدام على تنطوي اإلنتاج وفنون تنظيمات يف جذرية

                                                 
 مكتبة للكتاب، املصرية اهليئة إلسرائيل، العربية هةواملواج املستقلة التنميةو  الكوكبة ،هللا بدع ربيص إمساعيل .د 2

 .161ص م،2007 األسرة،
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 الناتج جهة من النشاط هذا إىل نظران سواء القومي االقتصادي النشاط هيكل يف جذرية تغريات حدوث
  .3املدفوعات ميزان أو التوظف أو

 

 الثاين املبحث

 اإلسالمية الرؤية يف االقتصادية لتنميةا وأهداف مفهوم -2

 

 :إلسالميةا الرؤية يف القتصاديةا التنمية مفهوم 2-1

 فإن صا،ن االقتصادية التنمية مصطلح ستخدماي مل فةالشري السنةو  لكرميا لقرآنا انك  إذا -1
 العمران : منها واليت ضمنا أو صراحة قتصاديةاال التنمية معىن لىع تدل لىتا املصطلحات نم لعديدا هناك

 مصطلح ويعترب .والتمكني األرض، إحياءو  هللا، فضل من واالبتغاء ، األرض يف السعيو  ، ةالطيب احلياةو  ،
 .االقتصادية التنمية مصطلح من نصا وداللة مشوالو  عمقا كثرأ الطيبة حلياةا مصطلحو  العمران

 رفع ، وكثَّره زاَده : إنتاَجه ومنَّى انميا، جعله : الشيء ومنى ، منَّى مصدر اللغة يف : التنمية -2
 لغة العمران بينما .4الوطين والدخل اإلنتاج مستوى من ابلرفع االقتصادية التنمية عرفت مث ومن معدَّله،

 األعمال وجنح األهايل وكثرة والتجارة والصناعة الفالحة بوساطة حاله وحيسن البلد به يعمر ما إىل يشري
 5االجتماع علم خلدون ابن عند العمران وعلم العمران، أساس والعدل العمران، استبحر يقال والتمدن،

 التاريخ حقيقة كانت  ملا أنه اعلم" :خلدون ابن يقول هذا ويف والصنائع والعلوم اشواملع الكسب فيه مبا
 مثل األحوال من العمران ذلك لطبيعة يعرض وما العامل، عمران هو الذي االنساين االجتماع عن خرب أنه

 كاملل من ذلك عن ينشأ وما بعض، على بعضهم للبشر التغلبات وأصناف والعصبيات والتأنس التوحش

                                                 
 اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة إلسالم،ا يف واالجتماعية القتصاديةا التنمية د،أمح سريي لرمحنا عبد .د 3

 .5ص ،1981
 قاموس ،956ص ،2ج نشر، ريخات بدون الدعوة، ارد ، لقاهرةاب لعربيةا للغةا معجم وسيط،ال ،املعجم انظر 4

 تنمية. مصطلح املعاين،
 .627ص ،2ج ابق،س مرجع الوسيط، ملعجما ، انظر 5
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 ما وسائر والصنائع والعلوم واملعاش الكسب من ومساعيهم أبعماهلم البشر ينتحله وما ومراتبها، والدول
 .6"األحوال من بطبيعته العمران ذلك من حيدث

ا و اْست  ْعم ر ُكمْ  اأْل ْرضِ  ِمن   أ ْنش أ ُكمْ  ُهو   التنزيل ويف  واستخراج عمارهتا، يف لكم أذن أي 7 ِفيه 
 وقد  .8فيها العمارة منهم طلب األرض يف عباده استعمر :األساس ويف .عمارها هللا وجعلكم منها، قوتكم

 ىف تنحصر الىت للتنمية الوضعى املفهوم من أوسع داللة ذو كمفهوم  "األرض عمارة" لفظ اإلسالم ىف جاء
 9الدخل ىف الكفاية حبد االفراد كل  واليتمتع ، التوزيع فيها وخيتل يةالروح احلاجات وتغفل املادى اإلنتاج

 العقدية لألبعاد متتد بل حمضة اقتصادية أبعاد ذات تكون أن ميكن ال اإلسالم يف االقتصادية فالتنمية .
 .واالجتماعية واألخالقية

 حالال وصار ولذ وحسن وجاد وطهر زكا يعىن اللغة يف وطيبة طيبا الشيء  :الطيبة احلياة -3
 نفسيا اآلمنة اخلري الكثرية احلياة هي الطيبة فاحلياة ،  10اآلفات مأمونة أو آمنة اخلري كثرية  طيبة وبلدة ،

 التنمية خبالف هذا  للحياة، واملعنوية املادية القيمة معناه يف حيمل الطيببة احلياة مفهوم فإن لذا .وماداي
 .والقيم لألخالق إمهاهلا مع املادي اجلانب على كزتر  واليت الوضعي مبفهومها االقتصادية

 عليه استقر ما وفاق سبق أنه يعىن ، الطيبة احلياة أهنا على االقتصادية للتنمية اإلسالم نظرة إن
 اإلطار هذا ويف صانعها، اإلنسان أن ابعتبار ذاهتا، الثروة إىل ينظر أن قبل الثروة لصانع ينظر مفهومها،فهو

 ب ِن  ك رَّْمن ا  و ل ق دْ  : تعاىل قال .والتفضيل والرزق والتسخري التكرمي : مكرمات أبربع اإلنسان تعاىل هللا ميز
ِثرير   ع ل ى و ف ضَّْلن اُهمْ  الطَّيَِب اتِ  ِمن   و ر ز قْ ن اُهمْ  و اْلب ْحرِ  اْلب َِ  يف  و َح  ْلن اُهمْ  آد م     .11ت  ْفِضْيالا  خ ل ْقن ا نْ ِمَّ  ك 

                                                 
 ،2004 دمشق، يعرب، دار يش،الدرو  هللا عبد قيق،حت خلدون، ابن مقدمة لدون،خ نب لرمحنا عبد ، انظر 6

 .125ص ،1ج
 .61 هود/ 7
 .129ص ،13ج نشر، اتريخ بدون هلداية،ا دار ، القاموس واهرج من لعروسا جات لزَّبيدي،ا مرتضى ، انظر 8
 مطبعة ، ياستهاس نظرايهتا ، مفهومها ، االقتصادية لتنميةا ، لليثيا ليع حممد .د ، يةعجيم العزيز عبد حممد .د  9

 .35ص ، م1998 ، اإلسكندرية ، اجلامعة دار
 .573ص ،2ج سابق، مرجع لوسيط،ا املعجم انظر، 10
 .70 اإلسراء/ 11
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 بني العالقة بيان من ذلك حيمله وما االستخالف هو وسياجها االستالم يف التنمية منبع إن
 النفس ويكرم ، املادية والتنمية الروحية التنمية بني يوازن مفهوم وهو .العاملني رب ومالكه والكون اإلنسان
َك  نها  البشرية،  .12وحده هلل العبودية وحتقيق الكون تعمري يف دورها أداء من وميم

 القائمة الرفاهية وحتقيق املادي املنظور يتجاوز اإلسالم يف االقتصادية التنمية مفهوم فإن بذلكو 
 ...احلياة يف املادية الناحية عن تقل ال اليت والعقل الروح طلبات إىل وميتد اجلسد متطلبات إشباع على

 فالفكر .. املتحضر املفكر ساناإلن يوجد وال املادايت توجد وقد املادايت يصنع الذي هو بفكره فاإلنسان
   . 13املادة قبل

 

 :إلسالميةا الرؤية يف القتصاديةا التنمية أهداف 2-2

 للتنمية املرتكز جعل إلسالما فإن املادي إلنتاجا على كزتر  القتصاديةا لتنميةا انتك  إذا
 كال  لطبيعيةا واملوارد املال رأس ويظل اإلنسان، دونب اإلنتاج لعناصر يمةق فال ، اإلنسان وه االقتصادية

 .ألرضا عمران على وحثه ، عبادتهل هللا لقهخ الذي إلنسانا بدون مهمال

 وجودة اإلنسان إبعالء الغريب املفهوم يف التنمية أهداف يف حتول ظهر قد أنه يكشف والواقع
 هذا بالغر  يعرف فلم .القرون بعشرات الغرب إليه يصل أن قبل ذلك عن كشف  اإلسالم ولكن ، حياته

 عن الصادران (2002) اإلنسانية التنمية وتقرير (1990) البشرية التنمية تقرير خالل من إال املفهوم
 النمو يساند كان  الذي الدويل البنك أن كما  .تقارير من تالمها وما املتحدة، لألمم اإلمنائي الربانمج

 إن" :م1991 لعام التنمية عن قريرهت يف أعلن للتنمية رئيس كهدف  الثمانينيات منذ الكم  ي االقتصادي
 هي للحياة نوعية أفضل إن الفقرية، الدول عامل يف خاصة احلياة، نوعية حتسني هو التنمية أمام التحدي

ا تتضمن ذلك، من أكثر تتضمن الوقت نفس يف ولكنها عالية، دخوالا  تتطلب اليت ا تعليما  ومستوايت جيدا
 وحياة لألفراد أكثر وحرية الفرص، يف وعدالة نظيفة، وبيئة أقل، وفقراا العامة والصحة التغذية من عالية

                                                 
 حول الثالث، الدويل امللتقى ىلإ مقدم حبث إسالمي، نظورم من لبشريةا لتنميةا وابه،د مدحم شرفأ .د انظر، 12

-26 ر،اجلزائ جامعة التسيري،و  االقتصادية العلوم كلية  إلسالمية،ا البلدان تاقتصاداي يف لبشريةا لتنميةا واقع
 )بتصرف(. 4ص م،2007 نوفمرب، 27

 .219 ص ،2005 نصورة،امل الوفاء، دار املعاصر، إلسالميا الفقه وسوعةم عويس، حلليما بدع د. 13
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 لعملية رئيس حمرك هي اليت لإلنسان الروحية اجلوانب أمهلت األهداف هذه فإن ذلك ومع .14"غنية ثقافية
  .التنمية

 واألمن اجلوع من املادي األمن حتقيق إىل أساسية بصفة االقتصادية التنمية هتدف اإلسالم ويف
ا ر بَّ  اف  ْلي  ْعُبُدو   اخلوف من املعنوي  أو ،15خ ْوفر  مَِنْ  و آم ن  ُهم ُجوعر  مَِن أ ْطع م ُهم الَِّذي اْلب  ْيتِ  ه ذ 
 ُمْؤِمن   و ُهو   أُنث ى أ وْ  ذ ك رر  مَِن ص احِلاا ع ِمل   م نْ   .إنسان لكل الكرمية الطيبة احلياة حتقيق آخر مبعىن

ي اةا  ف  ل ُنْحِيي  نَّهُ  انُواْ   م ا ِبِ ْحس نِ  أ ْجر ُهم و ل ن ْجزِي  ن َُّهمْ  ط يَِب ةا  ح   . 16ي  ْعم ُلون   ك 
 العبادة مفهوم وفق تعاىل هللا عبادة على القادر الصاحل اإلنسان بناء اهتماماته مرتكز جعل اإلسالم إن

 السعي ومنها ،17"والباطنة الظاهرة واألفعال األقوال من تعاىل هللا حيبه ما" لكل تتسع اليت الشاملة اجلامعة
 لصانع رئيسة بصفة ينظر فهو مث ومن ، 18لِي  ْعُبُدونِ  ِإالَّ  و اإِلْنس   اجِلنَّ  خ ل ْقتُ  و م ا التنمية لتحقيق
 يكتب لن تنمية فأي .أرضه يف هلل خليفة حقا وجتعله والكرامة، العدل له توفر بصورة اإلنسان وهو التنمية

 احرتامه، من بذلك يرتبط وما الصاحل، اإلنسان ببناء إال نشودةامل أهدافها إىل الوصول أو النجاح هلا
 يوم وذات .وفاعلة حقيقية مشاركة املسئولية يف ومشاركته له، واملادي النفسي األمن وتوفري احلرية، وإعطائه

 البيت هذا ملء يكون أن أمتىن : أحدهم فقال ، متنوا : ألصحابه -عنه هللا رضى- اخلطاب بن عمر قال
 فأنفقه ذهبا، البيت هذا ملء يكون أن أمتىن : أحدهم فقال .متنوا : فقال ، هللا سبيل يف فأنفقها ، مدراه
 سبيل يف فأنفقه - حنوه أو - جوهرا البيت هذا ملء يكون أن أمتىن : آخر قال .متنوا : قال ، هللا سبيل يف
 رجاال البيت هذا ملء يكون أن أمتىن كينل" :عمر قال .هذا بعد متنينا ما : فقال . متنوا : عمر قال . هللا
  .19"هللا طاعة يف فأستعملهم ، اليمان بن وحذيفة ، جبل بن ومعاذ ، اجلراح بن عبيدة أيب مثل

 .االقتصادي لنظامه الكلية املقاصد من كمقصد  ذاهتا حد يف االقتصادية للتنمية ينظر اإلسالم إن
 وبقدر الطيبة، احلياة استمرارية لتحقيق شرعي تكليف تعترب لألرض إعمار ابعتبارها االقتصادية فالتنمية
 يسهم ما بقدر  احلاجات، انضباط وكذلك للموارد األمثل التخصيص على وقدرهتا االستثمارات كفاءة
 واملواءمة ، الرأمسالية األصول على احملافظة على اإلسالم حرص مث ومن .االقتصادية التنمية حتقيق يف ذلك

                                                 
 .16ص الدويل، البنك ،1991 لعاملا يف لتنميةا تقرير انظر، 14
 .4-3 / قريش 15
 .97 النحل/ 16
 .44ص ،1ج م،2005بريوت، اإلسالمي، املكتب لشاويش،ا زهري مدحم حتقيق، لعبودية،ا يمية،ت ابن 17
 .56 الذارايت/ 18
 القاهرة، ، لبح ، الرتاث دار مكتبة ، لوعيا دار زايد، براهيمإ حممود قيق،حت ألوسط،ا لتاريخا البخاري، 19

 .54 ،1ج م،1977
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 القطاعات بني التنموي التوازن وحتقيق أمكن، ما اجملتمع وموارد مصادر وزايدة ، احلاجاتو  املوارد بني
 االعتماد مفهوم وترسيخ املهرة، العمال من فئة إعداد عن فضال املتعددة، األقاليم بني وكذلك املختلفة

  .للغري التبعية ال الذات على

 األشرت مصر على واليه -وجهه هللا كرم  –طالب أيب بن علي املؤمنني أمري أوصى يوم وذات
 استجالب يف نظرك من أبلغ األرض عمارة يف نظرك ليكن" : بقوله التنمية لتحقيق جامعة وصية النخعي
 .20"العباد وأهلك البالد أخرب عمارة بغري اخلراج طلب ومن ، ابلعمارة إال يدرك ال ذلك ألن ، اخلراج

 فهما هلا، اآلخر لوجها فهي االجتماعية لتنميةا عن نفصمت ال إلسالما يف القتصاديةا والتنمية 
 الفوارق وتقريب والثروة، الدخل وزيعت يف الكفاءة قيقحت على إلسالما رصحي حيث ، احدةو  عملةل وجهان

 وتوفري ، ملالئمة،ا كناملسا  وتوفري ، للتوظف رصف وتوفري البطالة شكلةم ومعاجلة ،اجملتمع بقاتط بني
 .والنفسي املادي األمن ققحي مبا التعليم،و  الصحة وسائل

 سارق، جاءك لو تفعل ماذا" :والته أحد يوما - عنه هللا رضي- اخلطاب بن عمر سأل وقد
 هللا إن .يدك أقطع فسوف متعطل، أو جائع منهم جاءين فإن وإذن :عمر قال .يده أقطع :الوايل فقال

 هذه أعطيناهم فإذا حرفتهم، هلم ونوفر عورهتم، ونسرت جوعتهم، لنسد عباده على استخلفنا وتعاىل سبحانه
 يف التمست عمال الطاعة يف جتد مل فإن لتعمل، األيدي خلق هللا إن هذا، اي شكرها، تقاضيناهم النعم

   .21"ابملعصية تشغلك أن قبل ابلطاعة فأشغلها أعماال، املعصية

 وما ، االستخالفية املسئولية ابألحرى بل االجتماعية للمسئولية ترسخ السامية اإلسالم رسالة إن
 اجملتمع علي يعود ما مراعاة إىل إضافة ، احلاجات تلك وتلبية ، اجملتمع حاجات حتسس من ذلك يقتضيه

 وال ضرر ال"  : -وسلم عليه هللا صلى - لقوله تطبيقا ، أضرار من به يلحق ما وجتنب منافع، من
 تؤدي اليت ،كاملشروعات اجملتمع يف الضرر حتقق مشروعات ألي اإلسالم يف مكان ال مث ومن . 22"ضرار

 املستدامة التنمية حاليا إليه تدعو ما وهو ذلك، وحنو األخالقي، التلوث أو اهلواء، تلوث أو املياه، تلوث إىل
 .املناخ لتغري والتصدي البيئة محاية ابسم

 ألكرب نفعاا  تولد اليت االقتصادية األنشطة حنو ابالستثمارات التوجه على حيث كذلك  مواإلسال
 أكرب وزان تعطي اليت لالستثمارات األولوية إعطاء خالل من كفايتهم،  لرفع واحملتاجني الفقراء من عدد

                                                 
 . 78،ص17ج ، نشر اتريخ دونب بريوت، اجليل، ارد ة،البالغ هنج شرح حلديد،ا أيب ابن انظر، 20
 م1996 بريوت، العلمية، الكتب دار املرعية، واملنح الشرعية اآلداب ، املقدسي حممد بن مفلح بن حممد 21

 .269،ص
 .313ص ،1ج م،1995 القاهرة، احلديث، دار شاكر، امحد حتقيق، أمحد، مسند حنبل، بن أمحد 22



206

A. Dawaba / Journal of Islamic Economics and Finance 2018 4(12) 195-218 

 

 أسعارها، ختفيض يف عادة يسهم ما وهو عليها، دخلهم غالب الفقراء ينفق اليت واحلاجية الضرورية للسلع
 ويذهب االستثمار يولده الذي للدخل أكرب وزن إعطاء عن فضال منها، املتولد املستهلك فائض وزايدة
 االستثمارات زكاة من مناسبا وزان استخدام على يعمل نفسه الوقت يف وهو .الزكاة خالل من للفقراء
 خالل من املسلمني، لفقراء االستثمار لتحفيز - فحسب استهالكية وليست - إنتاجية متويلية أداة لتكون

 الدولة يد متتد كما. املسألة عن وجهه به يكف حريف أو صغري مشروع إقامة يف يستخدمها ملن توجيهها
 املال جيعل وبينا كبرياا   اختالالا  خيتل عندما املعيشة مستوى يف اجملتمع أفراد بني االجتماعي التوازن لتحقيق

  .الرأمسايل النظام يف احلال عليه هو كما  اجملتمع بقية دون فئة بني دموَلةا 

 املرياث،و  الزكاة، فرض منها متعددة لوسائ خالل نم االجتماعي لتوازنا تحقيقل سعىي واإلسالم
 الجتماعيا التوازن مراعاة يف اإلسالم رغبي الجتماعيا لتوازنل وحتقيقا .الثروة تداول على واحلرص
 من األجيال نيب االجتماعي لتوازنا نع فضال  ، ألقاليما نيب لتنمويا التوازن مراعاة خالل من اإلقليمي

 ألجيالا ثروات يف حق هلا القادمة األجيال نأل القادمة واألجيال حلاليةا األجيال رواتث نيب ملوازنةا خالل
 اإلضرار بدون فرد لكل لمعيشةل مقبول معيار وجود من ملستدامةا التنمية الياح إليه عوتد ام وهو .احلاضرة
 .املستقبل أجيال حباجات

 هجرته بعد االجتماعي التوازن مراعاة على -وسلم عليه هللا صلى- هللا الرسولم  حرص وقد
 هلل طاعة املنورة للمدينة وهاجروا مبكة الدنيا متاع تركوا الذين- املهاجرين بني ابإلخاء مباشرة للمدينة
 يف املضيئة الصورة تلك عن الكرمي القرآن حكى وقد ، لثروةوا اهلجرة دار أهل واألنصار - ورسوله

ار   ت  ب  وَُّؤوا و الَِّذين   :تعاىل قوله مي ان   الدَّ  ُصُدورِِهمْ  يف  َي ُِدون   و ال   ِإل ْيِهمْ  ه اج ر   م نْ  ُيُِبُّون   ق  ْبِلِهمْ  ِمن و اإْلِ
 ُهمُ  ف أُْول ِئك   ن  ْفِسهِ  ُشحَّ  يُوق   و م ن خ ص اص ة   ِِبِمْ  ك ان    وْ و ل   أ نُفِسِهمْ  ع ل ى و يُ ْؤثُِرون   ُأوُتوا مََِّا ح اج ةا 

   . 23اْلُمْفِلُحون  

 بين غزوة بعد االجتماعي التوازن مراعاة على -وسلم عليه هللا صلى- النيب حرص كما
رْي   نم فقريين رجلني عدا خاصة، املهاجرين على فيئها -وسلم عليه هللا صلى- وزَّع حيث النَّض 

 الُقر ى أْهلِ  من رسولهِ  على للاُ  أف اء   ما : تعاىل قال . وجل عز هللا من بوحي هذا وكان األنصار،
 ِمْنُكمْ  األْغني اءِ  بي ُدْول ةا  يكون   ال كي  السَّبيلِ  وابنِ  وامل س اِكيِ  واليت امى الُقْرب   وِلِذي وللرَّسولِ  ف للَّهِ 
 .24املفلُحون   همُ  فأولئك   ن  ْفِسهِ  ُشحَّ  يُ ْوق   وم نْ 

 تقسيم يف االجتماعي التوازن -عنه هللا رضي- اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري راعي كما

                                                 
 .9 /احلشر 23
 .7 /احلشر 24
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 ما ليكوننَّ  إذن وهللا :-عنه هللا رضي- معاذ له قال حينما املسلمني بني عنوة افتتحت اليت األرض
 أو الواحد الرجل إىل ذلك فيصري يبيدون مث القوم، أيدي يف العظيم الرَّْيع صار قسمتها إن إنك تكره،
ا، اإلسالم من يسدُّون قوم   بعدهم من أييت مث املرأة،  أوَّهلم يسع أمراا  فانظر شيئاا، جيدون ال وهم مسدًّ

َرهممْ    .25معاذ قول إىل عمر فصار .وآخ 

 العديد يف املادي املنظور من جنحتو  االقتصادية التنمية لىع حثت ضعيةالو  لنظما انتك  وإذا
 الربح، حافز هو الرأمسالية فعتهر  الذي االقتصادية لتنميةل احلافز إنف لغربية،ا لدولا يماس ال الدول من

 لقومي،ا الدخل من الفرد نصيب زايدةل املوارد ختصيص سنح أهنا لىع القتصاديةا لتنميةل ظرتن حيث
 املقامرةو  والراب الحتكارا كتفرت  العادل، السعر مراعاةو  ذلك حتقيق لنظيفةا السوق ليةآل ترتك مل ولكنها
 غالبية حساب على دودةحم حفنة لصاحل الدخل هبذا عبتتال ابلباطل ملالا أكل ورص نم غريهاو  والغرر
  .لفردا لصاحل اجلماعة لرأمساليةا سخرت وبذلك .اجملتمع أفراد

 تسخريو  ، ميمالتأ اللخ من الرأمسايل التكوين بزايدة الشرتاكيا النظام علف رد اءج ملقابلا ويف
 مصلحة بدعوى الفرد تسخري مث ومن انتاجه، ستدرارا يف القهرو  االستبدادو  لقسرا استخدامو  العامل

 .الربح حمل لقوميا احلافز مسى ام وإحالل اجلماعة

 وحب الربح كدافع  فطرية حوافز خالل من سواء االقتصادية التنمية حتقيق حيفز فإنه اإلسالم أما
 جعل عن فضال الكفاايت، وحتقيق وإعمارها األرض يف السعي على ابحلث  عقدية، حوافز أو امللكية،

 ع ل ْيِهمْ  ل ف ت ْحن ا و ات َّق ْوا آ م ُنوا اْلُقر ى أ ْهل   أ نَّ  و ل وْ  :تعاىل فقال التنمية، موجبات من الشعوب وتقوى إميان
 .26 و اأْل ْرضِ  السَّم اءِ  ِمن   ب  ر ك اتر 

 

 الثالث املبحث

 قرتحم إسالمي ومؤشر القتصاديةا التنمية مقاييس -3

 

 دلوهلام وارتبط ، وهيكله الوطين القتصادا يف لنموا لىع القتصاديةا لتنميةا قاييسم اعتمدت
 الصادرات، تنميةو  ، اقتصادي منو من بذلك يرتبط ماو  ، مادية خدماتو  سلع نم لفردا ليهع صلحي مبا

 .والتنمية للتقدم احلقيقي ملقياسا هو كذل أن ابعتبار ت،املدفوعا مليزان وحتسني

                                                 
 .84-83ص هـ،1401 األزهرية، الكليات مكتبة هراس، خليل حممد ، حتقيق األموال، ، عبيد أبو 25
 .96 /األعراف 26
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 املنظمات من مسامهات وهناك ، عامة بصفة التنمية بقياس اخلاصة املؤشرات تعددت وقد
 يف التنمية وضع على للتعرف مؤشرات وضع يف اإلمناين املتحدة األمم برانمج مثل املختلفة الدولية
 حدث وما ، اإلمجايل القومي الناتج مقياس أو للتنمية االقتصادي املقياس من بدءا املختلفة، البلدان

 .اإلنسانية والتنمية البشرية التنمية مؤشري يف حياهتم وجودة ابلبشر االهتمام خالل من تطور من

  (:اإلمجايل القومي الناتج مقياس) للتنمية االقتصادي املقياس 3-1

 أو اإلمجايل القومي الناتج على يركز فإنه مث ومن للتنمية، اقتصاداي مقياسا املقياس هذا ميثل
 متوسط :مقدمتها يف االقتصادية للتنمية أخرى مؤشرات عنه ينبثق املؤشر وهذا .اإلمجايل احمللي الناتج
 ومعدل اإلمجايل، القومي الناتج يف السنوي النمو ومعدل اإلمجايل، القومي الناتج من الفرد نصيب
 .اإلمجايل القومي الناتج من الفرد نصيب يف السنوي النمو

 فهو ، االقتصادية التنمية لقياس واقعيا مؤشرا يعد ال فهو ، انتقاد حمل املقياس هذا ويعد
 أبن التسليم ميكن فال ، الواقع اليعكس كثرية  أحيان يف فإنه وابلتايل اإلحصائية، املتوسطات من نوع

 مستوى فعلي .التقدم ملدى ومعيار ديةاالقتصا التنمية ملدى كمقياس  الفردي الدخل معدل استخدام
 أبن كذلك  التسليم ميكن ال أنه كما  .تقدماا  أو منواا  أكثر هو دخالا  األكثر أبن التسليم ميكن ال األفراد
 مقياس أن كما  .الدخل ذلك استخدام على تتوقف الرفاهية إن حيث رفاهية، أكثر هو دخال األكثر
 مسبباته، تتداخل النمو معدل أن ابعتبار دقيقة بصورة عليه ماداالعت ميكن ال اإلمجايل القومي الناتج
 القومي االقتصاد أداء يف مستمر حقيقي بتحسن مرتبطا النمو هذا كان  إن الدقة وجه على يعرف فال
 فيها لإلنسان دخل ال أسباب أو الدولية التجارة كتقلبات   عارضة ظروف إىل يرجع أنه أم

 من الفرد نصيب متوسط ابستخدام الدول بني املقارنة الصعب من أنه كما  .البرتولية كاالكتشافات
 كما  .النسبية الشرائية القوة عن تعرب ال العمالت صرف أسعار ألن وذلك ، اإلمجايل القومي الناتج
 االجتماعية، الفئات بني  والدخل، الثروة توزيع سوء خيفي فهو التوزيع، عدالة عن يعرب املؤشرال هذه أن

 .املختلفة والقطاعات اجلغرافية، يمواألقال

 رغم به األخذ على األمر واستقر اآلن حىت يستخدم زال ما املؤشر فهذه ذلك ومع
 لنمو أكرب وزن وإعطاء األسعار، فروق تراعي اليت عليه، التعديالت بعض إجراء مع عليه، التحفظات

 تركيزه مع حقيقته يف الواقع يعكس وال نظراي مؤشرا املؤشر هذا يظل ذلك ومع الفقرية، الطبقات دخل
  .املادية اجلوانب على
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  :البشرية التنمية مؤشر 3-2

 الكمي ملقياسا هذا الستكمال احلاجة هرتظ للتنمية القتصاديا ملقياسا يف لقصورا لظ يف
 ميكن اليت واخلدمات السلع ميةك  على  فقط تركز الو  احلياة وعيةن تراعي وعيةن ضافيةإ ابعتبارت
  .للفرد املتاح لدخلا من عليها احلصول

 التنمية مفهوم بتطوير 271990 عام يف اإلمنائي املتحدة األمم برانمج قام ذلك على وبناء
 عن بعيدا البشرية التنمية مفهوم توسيع مت خالله من البشرية للتنمية مؤشر ابتكار خالل من البشرية
Mahbub  احلق حمبوب الباكستاين االقتصاد عامل جبهد الفردي، الدخل ملتوسط الضيق اإلطار
Haq ul ، سني أماريتا اهلندي االقتصاد عامل ذلك يف وساعده Sen Amartya على احلاصل 
 هذا ركز حيث ، Desai Meghnadديساي ماغاند الربيطاين والعامل االقتصاد يف نوبل جائزة

 يتاح ما على حصوله عن فضال فردال أمام االختيار آفاق توسيع هو التنمية جوهر أن على املفهوم
  .وخدمات سلع من أمامه

 احلياة توقعاتو  الصحية حلالةاب  الهتماما إىل لتنميةل الواسع املفهوم ذاه تطلب وقد
 مدخال ذاه كان  وقد .البيئة ووضع لعامةا املرافق وخدمات لتعليميةا اخلدمات روتواف لوفاةا ومعدالت

 .املستدامة لتنميةا فكرة ظهرت مث منو  القادمة األجيال ملراعاة

 عيارمل معدالا  جديداا  معياراا  البشرية نميةالت تقرير قرتحا التنمية، فهومم يف لتوسعا ذاه ومع
 ليكون (األمريكي ابلدوالر مقاسا) للفرد قياحلقي اإلمجايل احمللى لناتجا يف ثالمم الفردي خلالد متوسط
 معيار ملعيارا هذا يصححو  كملي وبذلك .أقل معيشي ستوىمل املطلوبة املوارد بنيي بديال مؤشرا

 دون الشرائية للقوة وفقا الفردي لدخلا مبتوسط اجلديد ملعيارا أيخذ يثح الفردي لدخلا متوسط
 املتوقع املتوسط :مها مرينأ املعيار هذا اعىر  كما  .الرمسية الصرف سعارأب املرتبطة لألسعار اعتبار
 التعليم مبستوايت االلتحاق سبن وجمموع تابة،والك لقراءةاب مللمنيا بالغنيال نسبةو  امليالد، عند للحياة

 ميثل والثاين الصحيةو  الطويلة حلياةا بعد ثلمي فاألول  (.التعليم ىمستو ) واجلامعية والثانوية االبتدائية
 دخلال سطمتو  :هم متغريات، ثالثة (HDI) البشرية لتنميةا مؤشر أو عيارم يتضمن وهكذا .املعرفة

  .لتعليما ومستوى احلياة، توقع متوسطو  الشرائية، لقوةا أساس ىعل الفردي

 يظل فإنه الفردي، الدخل متوسط معيار على تقدم من البشرية التنمية مؤشر ميثله ما ورغم
 ويركز حقيقية، بصورة التنمية لقياس الالزمة النوعية اجلوانب من الكثري يهمل تقريبياا  معياراا  كذلك

                                                 
27Human Development Report 1990, Published for the United Nations Development  
Programme (UNDP), New York, Oxford, Oxford University, Press 1990, P. 13. 
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  .املادية وانباجل على

 

 بشريةال التنمية دليل (1) :رقم جدول

 صحيةو  مديدة حياة املعرفة ئقال معيشي مستوى البعد

 للفرد يلاإلمجا حمللىا الناتج املؤشر
 الرابلدو  لشراءا وةق تعادل)

 (األمريكي

 اللتحاقا نسبة
 اإلمجالية

 إلملاما معدل
 ابلقراءة
 دىل والكتابة
 البالغني

 ندع املتوقع العمر متوسط
 الوالدة

 ملتوقعا العمر سطمتو  دليل التعلم دليل اإلمجايل ىاحملل لناتجا دليل البعد دليل

 

  :اإلنسانية التنمية مؤشر 3-3

 يف البشرية التنمية مؤشر حول املالحظات من عددا 2002 العربية اإلنسانية التنمية تقرير أبدى
 املهمة األبعاد من العديد عن الكشف عن يعجز فإنه مث ومن متغريات ثالثة على يعتمد أنه مقدمتها
 التباين جوانب من سلسلة خيفى فإنه وابلتايل متوسط مقياس أنه كما  .اإلنسانية ابلتنمية اخلاصة األخرى

  على لداللته بل ، ذاته أجل من البشرية التنمية مؤشر يف الدخل يدخل ال أنه كما  .البلدان بني والتفاوت
 ال فهو .حمدود البشرية التنمية مقياس جمال فإن وعليه .. الئق معيشي مستوى لتحقيق زمةالال املوارد

 أخرى مبؤشرات استكماله جيب مث ومن حالة، أية يف اإلنسانية للتنمية متكاملة صورة يقدم أن يستطيع
 يرسم الذي هو اإلنسانية للتنمية احملاسيب النظام فإن ولذلك .وشاملة متكاملة رؤية على حنصل كي  مفيدة
 مقياس أنه ومع .قوته البشرية التنمية ملؤشر فإن ذلك مع .البشرية التنمية مؤشر وليس الكاملة، الصورة
 قضااي أوضح حنو على احلسبان  يف أيخذ اإلمجايل القومي الناتج من الفرد نصيب خبالف أنه إال بسيط

  .28األوسع اإلنسان رفاه
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 اإلنسانية التنمية مؤشر هو بديال مؤشرا بناء 2002 اإلنسانية التنمية تقرير تضن ذلك على وبناء
 .29 أساسية مؤشرات ستة على يقوم

 

  (البديل) ةاإلنساني التنمية مؤشر ناءب يف خدمةاملست ألساسيةا املؤشرات (2) :رقم جدول

 األساسية املؤشرات

 .الصحة جململ امع مقياس ذلك عتباراب ، امليالد عند املتوقع العمر

 .البشرية التنمية قياسم حساب يف حلالا عليه وه كما  ، العلمي التحصيل

 .واملدنية السياسية حلرايتاب التمتع مدى عكسي ذلك عتباراب احلرية، مقياس

 .اجملتمع يف النساء قوة دىم يعكس ذلك عتباراب ، لنوعا متكني مقياس

 .للسكان األساسية االنرتنت حواسيب بعدد لكذ ويقاس ، ملعرفةا يعكس لكذ عتباراب نرتنت،اال بشبكة االتصال

  .ابلبيئة إلضرارا يف املسامهة مدى عكسي ذلك عتباراب ، (املرتي ابلطن) للفرد لكربونا أكسيد اثين انبعااثت

 

 بقىأ نفسه لوقتا ويف ، البشرية لتنميةا ملؤشر األخرية تغرياتم األربعة ملؤشرا هذا ضافأ وبذلك
 ابعتبار البشرية التنمية ياسق يف عليه االعتماد كنمي كمتغري  لدخلا استبعدو  الثاينو  ألولا ملتغريينا على

 األساس الوسيلة الدخل طريق عن اخلدماتو  السلع من لتمكنا وليس حلريةا اصةخ إلنسانيةا القدرات
 نم متكن وسيلة وهو إمناو  إلغاءه تدعىيس ال هكفايت  فعدم املؤشر يدعم جودهو  كان  وإن .البشر لتمكني
 يهمل قريبياا ت معياراا  أيضا املؤشر هذا ظلي ذلك ومع .مثاليتها عدم غمر  الفرد معيشة ستوىم على التعرف
  .املادية اجلوانب على ويركز حقيقية، بصورة لتنميةا لقياس لالزمةا النوعية جلوانبا نم الكثري

 

 :إسالمي نظورم من االقتصادية للتنمية مؤشر 3-4

 وربط الطيب العيش سبل له تعاىل هللا يسر الصاحل اإلنسان بتكوين اإلسالم اهتمام ظل يف  
 ذ ُلوالا  اأْل ْرض   ل ُكمُ  ج ع ل   الَِّذي ُهو    : تعاىل فقال وتقواه ابهلل اإلميان مع ابألسباب واألخذ ابلسعي ذلك
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ا يف  ف اْمُشوا ِإل ْيهِ  رِْزِقهِ  ِمنْ  و ُكُلوا م ن اِكِبه   ل ف ت ْحن ا و ات َّق ْوا آ م ُنوا اْلُقر ى أ ْهل   أ نَّ  و ل وْ   ، 30 النُُّشورُ  و 
 االقتصاد، يف قوة ذات مسلمة أمة املسلمني اتريخ شهد وقد ، 31 و اأْل ْرضِ  السَّم اءِ  ِمن   ب  ر ك اتر  ع ل ْيِهمْ 

 من الفقراء من اخللفاء جيد ومل ابألموال املال بيوت فاضت حىت املعيشة يف ورحب املعرفة، يف وازدهار
  .واإلماء العبيد وأعتقوا الشباب، فزوجوا يعطوه

 على العيش هلم يرضى ال دولته رحاب يف لقاطننيل الطيبة حلياةا تحقيقل سعىي هوو  واإلسالم
 معيشة ستوىم لرفع موجهة كونت االقتصادية لتنميةا هودج إنف مث ومن ، لكفافا ال الكفاية دح من أقل

 .حرج أو ضيق دون يشهمع يف سعة يف اجملتمع بناءأ جتعل ليتا ابلصورة نتظام،اب حتسينهو  البشر،

 املادية اجلوانب بني التوازن االقتصادية  التنمية مؤشر يعكس أن أمهية تبدو اإلطار هذا ويف
 .مشاكل من يعرتيه ما ومعاجلة التنموي واقعها على الوقوف من اإلسالمية الدول متكن بصورة والروحية،

 من عدد من يتكون اإلسالمية ابلبلدان االقتصادية للتنمية مركبا مؤشرا تكوين ميكن اإلطار هذا ويف
 يف معاىف ، سربه يف آمنا منكم أصبح من" : -وسلم عليه هللا صلى- النيب حديث جيمعها اليت املتغريات

 لبناء الالزمة األخرى املتغريات من عدد إىل إضافة .32"الدنيا له حيزت فكأمنا يومه قوت عنده ، دهجس
 : اآلتية املتغريات من املؤشر هذا ويتكون .اإلسالم منهج وفق اإلنسان

 اإلسالمية ابلبلدان االقتصادية للتنمية مركب مؤشر (1) : رقم شكل

 

 

                                                 
 .15 امللك، 30
 .96 /األعراف 31
 م،5197 مصر، ، احلليب البايب صطفىم ومطبعة كتبةم شركة شاكر، أمحد حتقيق، مذي،الرت  سنن الرتمذي، 32
 .574ص ،4ج
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  : املعرفية احلالة -1

 تعاىل قوله يف ذلك الكرمي القرآن سطر وقد ،تعاىل هللا خلق على اإلنسان متيز أساس هى املعرفة
ا  اأْل ْْس اء   آد م   و ع لَّم  ) : ِئك ةِ  ع ل ى ع ر ض ُهمْ  ثَّ  ُكلَّه  ءِ  ِبِ ْْس اءِ  أ نِبُئوين  ف  ق ال   اْلم ال  ُؤال   ق اُلوا ص اِدِقي   ُكنُتمْ   ِإن ه َٰ

 القرآن آايت من آية أول نزلت وقد ،33(احلْ ِكيمُ  اْلع ِليمُ  أ نت   ِإنَّك   ع لَّْمت  ن ا م ا ِإالَّ  ن ال   ِعْلم   ال   ُسْبح ان ك  
 القرآن آايت من الكثري حثت كما  ،34خلق الذي ربك ابسم اقرأ : تعاىل فقال املعرفة على حثا الكرمي
 علم الرَحن : تعاىل فقال األنبياء، ورثة هم الذين العلماء وتقدير العلمي والبحث العلم على الكرمي

ُفُذوا أ نْ  اْست ط ْعُتمْ  ِإنِ  و اإْلِْنسِ  اجلِْنَِ  م ْعش ر   ي    ،35البيان علمه اإلنسان خلق القرآن  أ ْقط ارِ  ِمنْ  ت  ن ْ
ُفُذون   ال   ف انْ ُفُذوا و اأْل ْرضِ  اتِ السَّم او    .37  اْلُعل م اءُ  ِعب اِدهِ  ِمنْ  اّللَّ   خي ْش ى ِإمنَّ ا  ،36 ِبُسْلط انر  ِإالَّ  ت  ن ْ

 وال ة،االقتصادي التنمية قياسل مهما امتغري  (جودة) ونوعا كما  املعرفية حلالةا متثل لكذ على وبناء
 استخدام من حلديثةا التقنيات معرفة ىلإ متتد لب حسبف لكتابةوا القراءة عرفةم على املعرفة تقتصر

 .العلمي والبحث التعليم انةومك والشرعي، العلمي لتثقيفا مكانة نع فضال واإلنرتنت، احلواسيب

 

 : الصحية احلالة -2

 للفرد اإلنتاجية  زايدة يف ابلغة أمهية ذات عنصر البشري املال لرأس اجليدة الصحية احلالة متثل 
 من كان  وقد املرضى، إال يراه ال األصحاء رؤوس على اتج الصحة :قالوا وقدميا اإلنتاج، زايدة مث ومن
 يف عافن اللهم ْسعي، يف عافن اللهم بدين، يف عافن اللهم " : -وسلم عليه هللا صلى- النيب دعاء

  .38"بصري

                                                 
 .32-31 / البقرة33 
 1 /العلق34 

 .4-1 /الرمحن 35
 .33 /الرمحن 36
 .28 /فاطر 37
 م،2009 العاملية، الرسالة دار بللي، رهق كام ل  حَممَّد ، ألرنؤوطا شَعيب قيق،حت داود، يبأ ننس اود،د أبو 38
 .421ص ،7ج
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 املتغري ذاه يف يدخلو  القتصادية،ا التنمية لقياس همام متغريا الصحية حلالةا متثل لكذ على وبناء
 لكل ملرضىا وعدد اإلمجايل، احمللى الناتج ىلإ الصحة على إلنفاقا ونسبة مليالد،ا ندع لفردل ملتوقعا العمر

 .واألوبئة األمراض تفشى مدىو  والعالجية، لوقائيةا والرعاية طبيب،

 

  : املادي األمن حالة -3

 ويف وكفايتها، األمم استقرار على مؤشرا النفسي األمن حالة جانب إىل املادي األمن حالة متثل
ْعُبُدوا) :تعاىل هللا يقول هذا ا ر بَّ  فْلي   ذ    .39(خ ْوفر  مَِنْ  و آم ن  ُهم ُجوعر  مَِن أ ْطع م ُهم الَِّذي اْلب  ْيتِ  ه َٰ

 الذين للرعية وافية بصورة توفريه على اإلسالم حرص وقد املادي، األمن حالة قوامه املتغري وهذا
 زوجة له يكن فلم عمالا  لنا ويل من" -وسلم عليه هللا صلى- قوله يف الدولة دوالب يف أعماال يتولون

 حارب كما  .40“دابة فليتخذ دابة أو مسكناا، فليتخذ مسكناا  أو خادماا، فليتخذ خادماا  أو فليتزوج،
 41"والفقر الكفر من بك أعوذ إين اللهم" بقوله وسلم عليه هللا صلى- نبيه منه واستعاذ الفقر، اإلسالم

 .الكفاية حد دون رعيته من أحد يعيش أن يقبل ال وهو  .

 شرابو  طعام من الناس احتياجات توفري نم تتضمنه وما ملاديا األمن الةح ثلمت لكذ لىع وبناء
 القومي الدخل ملتغريا هذا يف يدخلو  صادية،االقت لتنميةا لقياس مهما تغريام  وحنوها مركبو  وسكن وكساء
 عوائد حسابه يف تراعى أن لىع االجتماعية، العدالة لىع للوقوف الثروةو  لدخلا وزيعت إعادةو  وتوزيعه

 .الوضعي القتصادا مقاييس هتملها اليتو  بيتها يف املرأة إنتاج

  : النفسي األمن حالة -4

 أساسيا قياسام ذلك عتباراب القتصادية،ا لتنميةا سلقيا مهما متغريا النفسي ألمنا حالة متثل
 انلإلنس واألمان الطمأنينة حتقيق مث ومن خلوف،ا شبح عن عيداب لألفراد، ملعنويا وأ لروحيا للوضع
  .واجملتمع

 وما لسياسيةا احلرية ذلك يف امب واحلرية، الشورىو  املساواةو  لعدلا مكانة املتغري هذا يف ويدخل
 ولدهتم وقد الناس استعباد وزجي فال واالستعباد العتقالا ومنع ألحزابا إنشاءو  لنقدا حق من تتضمنه
  .أحرار أمهاهتم

                                                 
 .4-3 /قريش 39
 .229ص ،4ج سابق، مرجع أمحد، مسند حنبل، بن أمحد 40
 .421 ،7ج السابق، املرجع 41
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 احرتام من  إلسالميةا ابلضوابط املنضبط لسوقا اقتصاد لىع عتماداا القتصاديةا حلريةا وكذلك
 رسيخت مع ابلباطل، للمال كلأ دون الثروة وتوزيع الدخل رصف لتوليد لشريقةا واملنافسة لفرديةا للملكية

  .والوقف للزكاة سسياملؤ  التكافلي الدور

 على والنساء لرجالا ومتكني ، األهلية جلمعياتا إقامة ريةحب ذلكو  الجتماعيةا حلريةا وكذلك
  . ةالفطري الفروق تراعي كامليةت بصورة السواء

 

 : خامتة

 عليه ما فاقتو  جتاوزت إلسالميةا الرؤية يف القتصاديةا التنمية أن لدراسةا هذه اللخ من تبني
 كان  ذاإ نهأ جند املفهوم حيث فمن .مقاييسها أو هدافهاأ أو مفهومها يثح من واءس الوضعية، النظم
 نم العديد هبما يوجد فإنه صا،ن االقتصادية التنمية صطلحم يستخدما مل لشريفةا السنةو  لكرميا القرآن

 الطيبة احلياةو  ، العمران : أمهها من ضمنا وا صراحة االقتصادية لتنميةا معىن لىع تدل لىتا املصطلحات
 .التنمية عملية يف والروحية املادية اجلوانب نيب اجلمع من تتضمنه امب ، نصا وداللة مشوالو  عمقا كثرأ ومها ،

 العقدية لألبعاد متتد بل ضةحم اقتصادية أبعاد ذات كونت أن كنمي ال إلسالما يف القتصاديةا فالتنمية
  .واالجتماعية واألخالقية

 من ياملاد األمن حتقيق إىل هتدف اإلسالم يف االقتصادية التنمية أن جند األهداف حيث ومن
 فهي االجتماعية التنمية عن تنفصم ال اإلسالم يف االقتصادية فالتنمية ، اخلوف من املعنوي واألمن اجلوع
 االقتصادية النظم يف ركزت االقتصادية التنمية كانت  وإذا .واحدة لعملة وجهان فهما هلا، اآلخر الوجه

 لعناصر قيمة فال ، اإلنسان هو االقتصادية للتنمية املرتكز جعل اإلسالم فإن املادي اإلنتاج على الوضعية
 لعيادته هللا خلقه الذي اإلنسان بدون مهمال كال  الطبيعية واملوارد املال رأس ويظل اإلنسان، بدون اإلنتاج

 حوافز خالل من سواء ، التنمية أهداف لتحقيق يسعى اإلسالم أن كما  .األرض عمران على وحثه ،
 كما  الكفاايت، وحتقيق وإعمارها، األرض يف ابلسعي عقدية، حوافز أو ة،امللكي وحب الربح كدافع  فطرية
 ل ف ت ْحن ا و ات َّق ْوا آ م ُنوا اْلُقر ى أ ْهل   أ نَّ  و ل وْ  :تعاىل فقال التنمية، موجبات من الشعوب وتقوى إميان جعل

 .42 و اأْل ْرضِ  السَّم اء ِمن   ب  ر ك اتر  ع ل ْيِهمْ 

 على اعتمدت أهنا جند هلا الوضعية للمقاييس ابلنظر فإنه االقتصادية التنمية مقاييس حيث ومن
 مث ، مادية وخدمات سلع من الفرد عليه حيصل مبا مدلوهلا وارتبط ، وهيكله الوطين االقتصاد يف النمو

 مث البشرية، التنمية مؤشر خالل من احلياة نوعية تعكس اليت النوعية االعتبارات من عدد لتشمل امتدت
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 ما اإلسالم يف يوجد املقاييس وهذه .اإلنسانية التنمية مؤشر خالل من األوسع اإلنسان رفاه قضااي
 القرآن فنصوص املادية، النواحي على وركزت الروحية، اجلوانب عنها غاب مؤشرات وهي بكثري، يتجاوزها

 من واليت املادي، واألمن لنفسيا واألمن والصحة ابملعرفة ملحوظا اهتماما اهتمت الشريفة، والسنة الكرمي
 .إسالمي منظور من االقتصادية للتنمية مركب مؤشر اقرتاح مت خالهلا

 االقتصادية التنمية ومقاييس وأهداف مفهوم من اإلسالمية البلدان استفادة أمهية تبدو وختاما
 الذي الصاحل اإلنسان وهو وابنيها االقتصادية التنمية حمور تكوين إىل ابلسعي اإلسالمي، للمنظور وفقا

 .الطيبة احلياة له فتتحقق الدنيا من نصيبه ينسى وال اآلخرة الدار يبتغى

 واملفاهيم القيم إطار يف العاملية التنموية التجارب من االستفادة اإلسالمية الدول على وينبغي
 يف يسهم مبا ، بينها فيما للتكامل والسعي ، اإلسالمي املنظور يف االقتصادية للتنمية احلاكمة واألهداف

 واخلروج ، شعوهبا حتتاجه وما وسالحها ودوائها غذائها إبنتاج الواقع أرض على جذرية تغيريات إحداث
  .لعدوها بل لغريها التبعية نفق من

 العلمي البحث على ابلرتكيز وتطبيقا تنظريا ابملعرفة االهتمام اإلسالمية الدول على ينبغي كما
 اهلوية على احملافظة مع  العمل، سوق ابحتياجات التعليم سياسات وربط كلها،مشا  عالج على القادر
 يلزم وما ابلصحة االهتمام وكذلك مصدره، عن النظر بغض انفع علم كل  من واالستفادة والثقافية اللغوية
 دميقراطية خالل من الشورى قوامها للحكم نظم إرساء إىل إضافة .والعالج الوقاية وسائل من لذلك

 .واحلوكمة والشفافية والعدالة احلرية مباديء ترسي قيقيةح
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 Bu çalışma rasyonel tüketim mefhumu ve tüketici davranışlarına yön 
veren değerleri, ilkeleri incelemekte ve bunların İslam ekonomisi ile 
konvensiyonel ekonomideki farklarını ortaya koymaktadır. 
Konvensiyonel ekonomide değerlerin kaynağı insan aklı ve 
tecrübeleridir.  Bu kaynak değişkendir. Tüketici davranışlarının arka 
planındaki güdü ise kişisel refah arayışıdır. Diğer taraftan, İslam 
ekonomisi sistemi, gücünü kendi kaynaklarının gücünden almaktadır. 
Bunlar Kur’an-Kerim ve Peygamberin Sünnetidir. Tüketici güdüsü ise 
Rabbinin rızasını kazanmak ve cennete girmektir. Çalışma İslam 
ekonomisinde rasyonel tüketim mefhumunu oluşturan değer ve 
ilkeleri ile Batı toplumlarındaki konvensiyonel ekonomi sistemini 
oluşturan değer ve ilkeleri ortaya koymaktadır. Batı toplumlarında 
insan isteklerinin ve gayri ahlaki mutlak hürriyetinin sınırları ancak gelir 
miktarı ile sınırlı iken İslam ekonomisinde rasyonel tüketim mefhumu 
yüce İslami değerlerin etkisiyle şekillenmiştir. İslam ekonomisinde 
tüketici davranışları için bu mefhumun kendi yöntemiyle tespiti, insan 
doğasıyla ilgili olmasına rağmen mümkün olabilecek nihai çözümdür.  
Bu çalışma, İslam ekonomisi ile konvensiyonel ekonomide rasyonel 
tüketim ilkelerinin farklı olmasının toplumdaki etkilerini ele almaktadır.  
Araştırmada şu sonuca varılmıştır. Mekasıd-ı Şeria’nın tüketime ilişkin 
öngördüğü öncelikler listesinde İslami rasyonel tüketim ilk sırada yer 
almaktadır. Çalışmada rasyonel tüketim mefhumu, Batıdaki 
konvensiyonel mefhumdan İslami mefhuma dönüştüğünde toplumda 
meydana gelebilecek değişim de ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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 يتعلق أن ه إال   ممكنا   هنائيا   عالجا   يعد منهجه، بواسطة املستهلك لسلوك اإلسالمى االقتصاد ضبط إن  
 رشيد، سلوك إىل رشيد غري سلوك من للتغري، بقابليته هلا االستهالكي السلوك يتميز واليت البشرية، ابلطبيعة

 دائمة، بصفة ميارس هو إذ الوقائي، العالج الرشد، إىل الداعية اإلسالمية ابلقيم التذكري وميثل وابلعكس،
 أو جهال ، أو نسياان،   عنه خرجوا من إليه ويعيد به، يتحلون من عند االستهالكي الرشد على حيافظ كي

 العقايب العالج فإن مستمرءا   كا  وسلو  دائما ، موقفا   االستهالكي الرشد عن اخلروج كان  إذا أما طارائ . ضعفا  
 .الرشيد السلوك إىل هؤالء تعيد اليت املناسبة صورته يف يباح
 واالستهالكية، الشرائية، قراراهتم تفهم يف املستهلكني تساعد عامة املستهلك لسلوك احلاكمة القيم دراسة إن  

 تفهم على الدراسة هذه ساعدت كما  القرارات، هذه خلف الكامنة واألسباب الدوافع على التعرف ويف
 الدراسة تفسر كما  أخرى، دون جتارية وعالمة معينة، لسلعة اختيارهم يف تفكريهم على تؤثر اليت العوامل
 الشرائية قراراهتم حتسني املستهلكون يستطيع وبذلك التأثريات، هذه ضوء يف ونتائجه سلوكهم أسباب
 .والشرائي االستهالكي سلوكهم وتعديل

 يف لتشكل البعض بعضها مع ومتداخلة متعددة بعوامل يتأثر للبشر االستهالكي السلوك نأ شك وال
 تؤثر حيث اجملتمعات، من غريه عن ختتلف استهالكية سلوكيات جمتمع فلكل اجملتمعات، ثقافة النهاية

 وال استهالكا ، أو إنتاجا   سواء االقتصادية سلوكياته على اجملتمع أفراد يعتنقها اليت واألخالق القيم منظومة
 منها، االقتصادية وخاصة املسلم سلوكيات كافة  على تؤثر اإلسالمية القيم منظومة أن   على اختالف
 ذلك عن ينتج مث ومن وتضبطه، فتهذبه الغري، مع املسلم تعامالت ضبط على القيم هذه جل فتنصب

 .معا   والغري النفس حقوق مراعاة حيث من معتدلة استهالكية سلوكيات
 القيم منظومة اختالف من انبع اإلسالمى واالقتصاد الرأمساىل االقتصاد بني االختالف فإن وعليه،

 البحث هذا وأييت االستهالكي، الرشد ملفهوم نظرته اقتصاد كل  عليها يَبىن اليت الفلسفية والضوابط
 .عليه المياإلس االقتصاد يف القيم منظومة وأثر االستهالكي الرشد مفهوم لدراسة كمحاولة

 
 :البحث مشكلة

 واملفاهيم القيم مع الوضعي االقتصاد يف االستهالكي الرشد مفهوم تعارض يف البحث مشكلة تتمثل
 يف املستهلك سلوك قضية نشأت حيث اإلسالمي؛ االقتصاد يف املفهوم تشكيل على املؤثرة اإلسالمية

 االقتصادية فالعقالنية والنفعية، االقتصادية، ابلعقالنية يسمى ما نتاج وهي الرأمسالية، ظهور بعد الغرب
 ألكرب املستهلك حتقيق حنو وعناية حبذر موجهة دقيقة حسابية عملية نتيجة أن ه على البشري السلوك تفسر
 طيبة، سلع أو ضارة سلع بني تفرقة ودون غريه، قيد دون دخله حدود يف حاجاته إشباع من ممكن قدر
 .اجملتمع على االستهالكي السلوك هذا لتأثري مباالة أي وبال



222

E.K. Hassan & S. Hawadeh / Journal of Islamic Economics and Finance 2018 4(12) 219-237 

 

 واإلسراف التخمة يف الوقوع املقابل ويف العامل، من أحناء يف انتشرت اجملاعات أن   جند املعاصر الواقع وبقراءة
 منها تعاين اليت املشكالت من صورة إال هذه وما املعاصرة، اجملتمعات من أخرى قطاعات يف الغذائي

 منحرفة اجملتمعات استهالك يف السائدة والقواعد األمناط أن على يدل مما احلاضر، الوقت يف اجملتمعات
 صالحية عدم على يدل وكذلك صحيحة، قيم مبنظومة االلتزام عن البعد كل  وبعيدة الصحيح، اخلط عن
 .حبتة مادية نظرة من النابعة االستهالك وفلسفات قيم
 

 :البحث أسئلة
 وضوابطه؟ اإلسالمي االقتصاد يف االستهالكي الرشد حقيقة هي ما .1
 وضوابطه؟ الوضعي االقتصاد يف االستهالكي الرشد إفرتاضات هي ما .2
 اجملتمع؟ على واإلسالمي الوضعي االقتصاد بني االستهالكي الرشد ضوابط اختالف أثر ما .3

 
 :البحث هدف
 الرشد مفهوم تشكيل يف واإلسالمي الرأمسايل االقتصاد يف القيم ضوابط من كل  فعالية مدى مقارنة

 .اجملتمع لدي االستهالكي
 

 :البحث فرضية
 التطبيق مع الوضعي االقتصاد يف االستهالكي الرشد مفهوم حتكم اليت والضوابط القيم منظومة تصطدم"

 ."املسلم للمجتمع العملي
 

 :البحث أمهية
 املوضوعات من عليه اإلسالمي االقتصاد يف القيم منظومة وأثر االستهالكي الرشد مفهوم موضوع يعد

 املوضوع، هلذا والعلمية النظرية املنطلقات خالل من األمهية هذه وأتيت احلديثة، االقتصادايت يف املهمة
 :وهي

 القيم منظومة بيان خالل من املسلم اجملتمع ألفراد االستهالكي الرشد مفهوم ضبط يعد .1
 .اإلسالمي لالقتصاد العامة األهداف لتحقيق ضروراي   أمرا   اإلسالمية

 حيقق مبا اجملتمع ألفراد االستهالكي السلوك ترشيد يف اإلسالمي االقتصاد فعالية على التأكيد .2
 الفلسفية للمنطلقات كبديل  للمجتمع العامة املصاحل مع يتعارض وال ممكن نفع أكرب هلم

 .تناقضات من يفرزه وما الوضعي لالقتصاد
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 :البحث منهج
 مفهوم حتكم اليت القيم منظومة لسيادة امللموس الواقع خالل من تقرائياالس املنهج علي البحث اعتمد
 منظومة أي الستنتاج وذلك اإلسالمي، االقتصاد يف القيم منظومة بيان عن فضال الغريب االستهالكي الرشد
 اتمس إبراز على يعتمد الذي املقارن املنهج على البحث اعتمد كما  معا ، واجملتمع الفرد على ابلنفع تعود

 الوضعي االقتصاد من لكل الفلسفية املنطلقات بني واالختالف الشبه وأوجه الدراسة عناصر وأهداف
 يف االستهالكي الرشد مفهوم بناء إىل الوصول من الباحثان ليتمكن اإلسالمي لالقتصاد األخالقية والقيم

 .واجملتمع االقتصاد إصالح على وأثره اإلسالمي، االقتصاد
 

 ابقةالس الدراسات
 مقدم حبث االستهالكي"، السلوك ترشيد يف اإلسالمي االقتصاد "دور حممد، زرقون احلميد، عبد بوخاري

 العلوم مبعهد  املنعقد املستقبل"، ورهاانت الواقع... اإلسالمي، االقتصاد حول" األول الدويل امللتقى إىل
 .م2011 فرباير 24-23 يومي  اجلزائر، ،بغرداية اجلامعي ابملركز التسيري، وعلوم التجارية االقتصادية،

 النظام مبادئ عن االستهالكي للسلوك اإلسالمي االقتصادي النظام مبادئ بني االختالف الدراسة تناولت
 نظرة الختالف وتبعا   واإلنسان، للحياة والرأمسالية اإلسالم من كل    نظرة اختالف إىل يرجع وأن ه الرأمسايل
 .لالستهالك نظرهتم ختتلف واحلياة، نسانلإل والرأمسالية اإلسالم

 وسلوك االستهالك منط على افرتضها اليت الضوابط خالل من اإلسالمي االقتصاد أن   إىل الدراسة وتوصلت
 تقدم مراحل خالل من منوه واجتاهات وحجم الطلب نوعية حتديد يف مباشرا   أتثريا   ميارس املستهلك،

 اجملتمع احتياجات تشبع اليت التوليفة إلنتاج وختصيصها املطلوبة املوارد حجم يف ابلتايل يؤث ِّر وذلك اجملتمع،
 .الضوابط تلك إطار يف
 تتطرق مل كما  املستهلك سلوك على وأثرها اإلسالمية القيم ملنظومة كامل  توضيح إىل الدراسة تتطرق ومل
 تطرقها عدم إىل ابإلضافة اإلسالمية، القيم منظومة إبعمال املسلم املستهلك هبا يتوازن اليت الكيفية إىل

 .للمسلم استهالكي سلم ترتيب على وأثرها الشرعية للمقاصد
 
 اإلسالمي االقتصاد يف وضوابطه االستهالكي الرشد حقيقة .1
 االستهالكي"* يسمى:"الرشد أساسي قيمي ضابط االستهالكي ابلسلوك املتعلقة اإلسالمية القيم مجاع إن  

 يف الشيء وضع هو االستهالكي": و"الرشد اإلسالمية. القيم من جمموعة حتته يندرج أساسي ضابط وهو
 بينة على وهو ينفق بل هدى، غري على ينفقه وال واجب، من مينعه فال موضعه، يف املال وإنفاق نصابه،

 يقول ، تضحية من سبيله يف يتحمله وما منفعة، من اإلنفاق حيققه مبا وعي كامل  وعلى إنفاقه، عاقبة من
 (،67) رقم اآلية الفرقان سورة َقواما﴾ َذلِّك بني وَكان يْقرُتوا وملَ  يسرُِّفوا ملَ  أَنَفُقوا إَِّذا وال ذِّين ﴿ تعاىل: هللا
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 الوضعية النظم كل  هبا جاء ما جماراة عن تعجز حبيث االستهالك ترشيد مبدأ تضمنت الكرمية اآلية هذه
 التقتري بني ابلقوام امللتزمني املسلمني إنفاق الكرمية اآلية هذه وتصف ، االستهالك ترشيد على تعمل اليت

 لوكس وصفت وإمنا االستهالك، مستوايت من معني مستوى حتدد مل بذلك الكرمية واآلية واإلسراف
 وال يقرت ال فالغين يسرفون، وال يقرتون ال فقراء أم أغنياء كانوا  فسواء الدخل، حاالت مجيع يف املسلمني
 .يسرف وال يقرت ال كذلك  منهم الدخل ومتوسط يسرف، وال يقرت ال والفقري يسرف،

 يف ورُقيِّ   ديما إشباع أقصى حتقيق إىل هتدف ذاتية، وأخرى موضوعية بعوامل يتحدد االستهالك كان  إذا
 الرأمساىل االقتصاد مع تشابه وإن حىت إسالمي، اقتصاد ظل يف كذلك  ليس فاألمر رأمسايل، اقتصاد ظل
 اإلسالمية الشريعة وضوابط لقواعد نظرا   واجتاهه، أتثريها حجم يف معه خيتلف فإن ه املوضوعية العوامل يف

 .واضح بشكل االستهالكي سلوكه على روتؤث املسلم الستهالك حدودا   تضع اليت العليا والقيم
 السلوك حتكم عليا أساسية قيمة وأن ه اإلسالمي، االقتصاد يف االستهالكي" "الرشد مفهوم ولتحديد

 تشكل واليت اإلستهالكي" "الرشد ملفهوم احلاكمة الضوابط جمموعة الباحثان يبني للمسلم، االستهالكي
 خاصا   طابعا   للمسلم اإلستهالكي الرشد مفهوم ومتنح ستهالكي"اال "الرشد قيمة وحتقيق بناء يف اللبنات

 يعرض يلي وفيما رشده. عدم أو السلوك رشد على احلكم يف فيصال   تعد كما  به، مكلف هو ما غاية حيقق
 :الفرعية القيم أو الضوابط هذه البحث
 اإلسراف عدم 1.1

 اإلسرايف السلوك يتصف أنْ  العقل يقبل فال مةحمر   منطقة  -والرتف التبذير وكذلك – اإلسراف منطقة تعد 
 رقم اآلية من األنعام سورة اْلُمْسرِّفِّنَي﴾ حيِّب   اَل  إِّن هُ  ُتْسرُِّفوا ﴿َواَل  تعاىل: قوله أدلتها، ومن رشيد، سلوك أبن ه

 اإلسراف فإن   وعليه حالل، من كان  وإنْ  الدنيا يف والتوسع التنعيم، يف  احلد" جماوزة و"السرف: (،141)
 أصل هلا اليت النفس، لرغبات واالستجابة املباحات استهالك يف احلد جتاوز هو: االقتصادي مضمونه يف

  . والتوسط االعتدال حد عن ابلشخص خيرج الذي األمر مشروع،
 يتوازن أنْ  املسلم فعلى التضخم، إىل يؤدي ألنه وللمجتمع؛ للنفس ظلم ألن ه اإلسالم يف حمرم واإلسراف

 اإلسراف أن   كما  الرتفيه، وكذلك واملشرب، وامللبس املأكل يف صوره شىت يف اإلسراف ويتجنب وكهسل
 غري يف ماله وينفق الفاقة يعانون اإلسالم يف له أخوة يرتك فاملسرف واملساكني للفقراء غنب على ينطوي

 يؤثر الذي االجتاه يف للثروات وإضاعة للموارد تبديد اإلسراف عن ينتج اآلخر اجلانب وعلى . مقتضى
 خفض وابلتايل االدخار يقلل كما  حمله، غري يف التوسع إىل اإلنتاج وتوجيه االقتصاد على ابلسلب

 .االستثمار
 يسد ما مقدار "ففي أوجه: أربعة هلا مسألة الطعام خيص ما خاصة االستهالك أن   الشيباين اإلمام ويوضح

 له مباح هو الشبع حد إىل ذلك على زاد وفيما معاقب، غري مثاب هو الطاعة على به ويتقو ى رمقه به
 له مرخص هو احلالل من اللذات ونيل الشهوات قضاء ويف ابلعرض، يسريا   حسااب   ذلك على حماسب
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 فإن   معاقب، هو الشبع على زاد وفيما اجلائعني، وحق النعمة بشكر مطالب ذلك، على حماسب فيه،
 " .حرام الشبع فوق األكل
 أشد فالتبذير* التبذير، وهو احملرمات أنواع من آخر نوعا   يذكر جنده الشيباين لإلمام السابق النص يلوبتحل

 كما  والشهوات، واملعاصي احملر مات على اإلنفاق يف والتوس ع احلد ِّ، جتاوز يف املغاالة وهو: اإلسراف، من
 أودى األم ة يف الرتف* انتشر وإذا شهواهتا، يف وينغمس الدنيا مالذ ِّ  يف فيتوسع التبذير، من أشد الرتف أن  
 لَِّرب ِّهِّ  الش ْيطَانُ  وََكانَ  الش َياطِّنيِّ  إِّْخَوانَ  َكانُوا  اْلُمَبذ ِّرِّينَ  إِّن   * تَ ْبذِّير ا تُ َبذ ِّرْ  ﴿َواَل  تعاىل: هللا يقول الفناء، إىل هبا

 الطيبات برتك االستهالكي االنفاق يف احلد جتاوز والتبذير: (.27–26) رقم اآلية اإلسراء سورة َكُفور ا﴾
  .حق غري يف اإلنفاق عنهما: هللا رضى عباس وابن مسعود ابن وبتعبري اخلبائث، على واالنفاق
 تقع ولكن فقط، الفرد على تقع ال االقتصادية آاثرمها أن حيث ويرفضهما؛ والتبذير الرتف حيرم فاإلسالم

 حالة إىل ابلدولة يؤدى ذلك فإن   دولة يف الرتف حالة تحكمتاس إذا أن ه ذلك ككل،  اجملتمع عاتق على
 اإلستهالكي الرشد يتصف أنْ  ميكن ال وبذلك  الفرد. وميزانية الدولة موازنة يف واالختالل والضعف اهلرم

 وضع لذا مباحة، كانت  وإنْ  حىت نفسه، لرغبات وفقا   ممكن إشباع أكرب حتقيق جملرد ابإلسراف للمسلم
 تبديد إىل والتبذير اإلسراف يؤدي حيث للمسلم، املباح اإلستهالك يتجاوزه ال )معيار( بطضا اإلسالم

 .التضخم وزايدة اإلنتاج ارهاق إىل يؤدى مبا الضروري غري الطلب وزايدة ختصيصها وسوء املوارد
 التقتري عدم 2.1
 من أقل إنفاق أن ه إذ ، العيال" ومصاحل األهل أقوات مثل له مدافع وال منه البد فيما هو:"التضيق التقتري

 قد أمهيته أن   إال   فردية، ظاهرة ميثل كان  وإنْ  املباح. يف اإلنفاق عن اإلمساك به يقصد كما  االعتدال، حد
 من اآلخرين ابحتياجات الوفاء يف مسامهته وضرورة اجملتمع أفراد من فرد كل  أمهية عرفنا إذا كبرية  تكون
ما معا   والتقتري اإلسراف عن اإلسالم هنى لكفلذ يعول. ومن أسرته أفراد  أمناط من منطني ميثالن ألهن 

 .البشرية الفطرة مع يتناىف الذي السوي غري التصرف
 يََدكَ  جَتَْعلْ  :﴿َواَل -وتعاىل سبحانه - يقول التقتري، أو البخل أو الشح عدم على اإلسالم حيض كما

 أطاع وإذا (.29) رقم اآلية اإلسراء سورة حَمُْسور ا﴾ َمُلوم ا فَ تَ ْقُعدَ  اْلَبْسطِّ  ُكل    اتَ ْبُسْطهَ  َواَل  ُعُنقِّكَ  إِّىَل  َمْغُلوَلة  
  قبلكم" كان  منْ  أْهَلك فإنه الشح "اتقوا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ويقول ذلك. على يثاب فإن ه تعاليمه، وات بع رب ه املسلم

 أن   يتضح املطهرة النبوية والسنة الكرمي القرآن يف األدلة من وغريهم الشريف واحلديث الكرمية اآلية ومن
 ال  يعول من وحاجات حباجاته ويفي ابلشخص يقوم الذي احلد وهذا االستهالك، من أدىن حد هناك
 وظلم للنفس، ظلم وفيه التقتري، إمث ارتكب فعل فإنْ  حتقيقه، على قادر أن ه طاملا حتته الفرد يعيش أن يصح

 يف هبا املنوطة وظائفها أداء عن ويعوقها إليه، حاجة يف هي ما حيرمها هفألن   النفس ظلم أم ا للمجتمع.
 بغريه. ابملقارنة منخفضة ستكون نفسه( على )الشحيح املقرت العامل إنتاجية أن   فيه الشك مما ألن ه احلياة؛

 .الكساد مرحلة إىل به ويصل فيه، الفعال الطلب نقص إىل يؤدي فألن ه اجملتمع ظلم أما
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 وبني اجملتمع بني حيول الذي االستهالكي" "الرشد مفهوم )معيار( حمددات أحد يعد التقتري فإن   مَث   من
 االستهالك حجم ارتفاع الفرعية القيمة هذه تكفل لذا اجلماعة، حياة يهدد الذي احلد إىل االستهالك تدىن

 أبن ه سلوكهم يتصف حىت بكفاءة احلياة يف دورهم ممارسة على قادرين األفراد جيعل الذي املستوى إىل
 .رشيد

 بني حتول وهي اإلستهالكي، الرشد مفهوم بناء يف هاما   معيارا   تعد التقتري عدم قيمة أن   يتبني سبق مما
 النافع. االستهالكي السلوك على األفراد وتشجع اجملتمع*، على للحفاظ اإلنتاجية القدرات وتعطيل إهدار
 عملية وبطء عاطلة، طاقات وجود وابلتاىل الطلب قلة إىل يؤدى التقتري حالة يف اجملتمع وقوع أن   كما

 . عديدة اقتصادية ومشكالت اختالالت إىل يؤدى ذلك ومجيع والكساد، والبطالة، التنمية،
 يقل أو يتجاوزه أنْ  يصح ال حدا   االستهالكي لإلنفاق وضع قد يكون والتقتري لإلسراف اإلسالم ومبحاربة

 الرشد مفهوم لتحقيق املطلوب هو االنفاق يف فالقوام واجملتمع، الفرد استهالك يقع احلدين هذين وبني عنه.
 .اإلسالم هبدي امللتزم اجملتمع ومن منه املتوقع وهو املسلم، به املخاطب اإلستهالكي

 واالعتدال( )الوسطية واإلسراف التقتري بني القوام 3.1 
 القيم ضوء يف إنفاقه وتطبيق تعظيم إىل يسعى االستهالكي" "الرشد مةبقي امللتزم املسلم املستهلك إن  

 يف واالعتدال التوسط املسلم املستهلك يراعي وهبذا االستهالكي، الرشد ملفهوم الضابطة اإلسالمية
 بطاعة ملتزم املسلم املستهلك يصبح حيث احملرمات استهالك وعدم الروحى، البعد يتضمن مبا استهالكه

 .هللا
 مسألة أن   حيث والتقتري، اإلسراف من كل  عن البعد حمصلة هي االستهالك يف واالعتدال توسطوال

 إال حيدها ال حيث الرأمساىل، االقتصاد يف احلال عليه هو كما  ليست اإلسالمي االقتصاد يف االستهالك
 عظم فمهما تدال،واع توسط مسألة هي وإمنا والطلب، العرض قانون يفرضه الذي الثمن أو املتاح، الدخل

 غري اإلنفاق يف إضاعته أو إهداره له اإلسالم يبيح فال واملال، الرزق يف عليه هللا ووسع املستهلك دخل
 .السريف( ) رشيد وغري االقتصادي،

 وهو املسلم، الفرد حركة جمال للمسلم اإلستهالكي" "الرشد ملفهوم بناءه يف واالعتدال الوسطية حد وميثل
 لإلمكانيات تبعا   أعالها، يف كان  شاء وإنْ  وسطها، يف كان  شاء وإنْ  أوهلا، يف كان  شاء إنْ  احلركة، حر فيها

 يف الرغبة من للمستهلك النفسي املوقفو  الرشيد، االقتصادى والفكر السليم العقل يهدى وما املتاحة،
 الكفاية، مستوى إىل ليصل كثريا ،  أو قليال   عليه الزايدة أو الكفاف، مستوى األدىن، احلد على االقتصار

 الوسطية ومنطقة اإلابحة، منطقة يف تقع استهالكية مستوايت كلها  وهى الرفاهية، مستوى إىل أو
 له تسمح فلم الضرورايت( )إشباع الكفاف مستوى عند شخصابل اإلمكانيات وقفت فإذا واالعتدال،

 احلاجيات( )إشباع الكفاية مستوى بتحقيق إمكانيته تسمح منْ  أم ا املستوى، هذا عند وقف عليه، ابلزايدة
 يف يتحكم الذي هو النفسي موقفه فإن   الكماليات(، )إشباع العيش ورغد الرفاهية مستوى بتحقيق أو
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 أنْ  ميكنه املادية الناحية من فهو عنه، طواعية نزوله يف أو إمكانياته، به تسمح الذي ىاملستو  عند بقائه
 مستوى عند ابالستهالك يقف أنْ  يفضل قد لكن ه الرفاهية، مستوى أو الكفاية مستوى عند يكون

  . الكفاف
 املال رأس من وليس الدخل من االستهالك 4.1 

 اخلمس، الضرورايت كباقى  حبفظه الشريعة اهتمت الىت اإلسالم قيم منْ  أساسية كقيمة  املال حفظ إن  
 االستهالكى" "الرشد مفهوم بذلك وضبطت والتقتري، اإلسراف بعدم وذلك وصيانته حفظه إىل فوجهت

 ابتباع عليه للمحافظة وجهت بل استهالكي، مال إىل اإلنتاجى املال حتويل من حذرت كما  املال، يف
 االستهالك يكون أنْ  إىل ودعت واالستثمار، ابلتجديد وتنميته املستمر، واإلحالل لسالمته الفنية القواعد

 .كله  ال الدخل بعض
 إلجراءات الطبيعي املدخل فإن   ولذا املال" رأس سالمة بعد إال ربح "ال أن ه على والفقهاء املفسرون ويتفق

 هناك فليس . املال برأس املساس دون هتوزيع ميكن الذي الربح حتديد هو املال، رأس سالمة على احملافظة
 وإنتاجا ، استهالكا   يتوازن أنْ  جيب للمسلم القومي السلوك أن   على خيتلف ال العقلي املنطق أن   يف شك
 بغرض منه جزءا يدخر بل االستهالك، يف يستخدمه فال املال رأس على حيافظ أنْ  التوازن هذا قمة ومن

 .العامل املال رأس إىل اإلضافة
﴾ مِّنَ  َلُكمْ  َأْخَرْجَنا َوممِّ ا َكَسب ُْتمْ   َما طَي َِّباتِّ  مِّنْ  أَْنفُِّقوا آَمُنوا ال ذِّينَ  أَي  َها ﴿ايَ  تعاىل: قال  البقرة سورة اأْلَْرضِّ

 يعين جماهد: قال اكتسبوها. اليت األموال من رزقهم ما طيبات من عباس: ابن قال (،267) رقم اآلية
 رأس وليس الدخل هو والكسب الكسب، من ابإلنفاق أتمر الكرمية فاآلية . مهل إايها بتيسريه التجارة
 الكرمية فاآلية مال، رأس وليس دخل األرض من واخلارج األرض، من لنا هللا أخرج مما ابإلنفاق وأتمر املال،

ا االستهالك أن   توضح  أنْ  فينبغى فاق،اإلن وهو الثاين األمر أما األول، األمر وهذا الدخل، مِّنَ  يكون إمن 
 تعاىل قوله يف التبعيضية "مبن" التعبري إذ واضحة، عليه اآلية وداللة الدخل، كل  وليس الدخل بعض يكون

  .األرض من اخلارج وبعض الكسب بعض على يقع االنفاق أن   يفيد َأْخَرْجَنا﴾ ﴿ممِّ ا وقوله ﴿مِّْن﴾
 ينفق أال األول: أم        رين: يف املال حفظ لجع التجارة" حماسن إيل "اإلشارة كتاب  صاحب لذلك ويشري
 أال   والثاىن: البتة. شئ مْنه يبقى وال يفىن أنْ  املال يلبث مل ذلك فعل مىت فإن ه يكتسب، مما أكثر املسلم
 فيما وضيعة أو تؤمن، ال لنائبة عنده يكون ما ليبقى دونه، يكون بل يكتسب، ملا مساواي   ينفق ما يكون
  .غلته على جائحة أو اتجرا ، كان  إنْ  يعانيه
ْرُهمْ  اّلل ِّ  َسبِّيلِّ  يفِّ  يُ ْنفُِّقوهَنَا َواَل  َواْلفِّض ةَ  الذ َهبَ  َيْكنُِّزونَ  تعاىل:﴿َوال ذِّينَ  هللا يقول  سورة أَلِّيم ﴾ بَِّعَذاب   فَ َبش ِّ
 الدخل من اجلزء يرشد اإلسالم كان  إذا أن ه هو: ماسبق إىل ضمه نريد الذي واملعىن (.34) رقم اآلية التوبة
ا الباقي، اجلزء يكتنز أنْ  ينضر فإن ه االستهالكي اإلنفاق إىل يوجه الذي  هللا وسبيل هللا، سبيل يف ينفق وإمن 

 .مستمرة حركة حالة يف اجملتمع يف االقتصادية العجلة تبقى وهكذا . املسلمني مصاحل كل  يشمل
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 النشاط إىل اإلنتاج عوامل كل  يدفع أن ه يف الرأمسايل للرتاكم ىلاألو  الركيزة يضع اإلسالم أن   يتبني سبق مما
 اإلنفاق ترشيد على يعمل كما  االستهالك، يف يستخدم أنْ  منْ  املال رأس ومحاية اإلنتاجي، االقتصادي

 . الرأمسايل الرتاكم خلق يف يستخدم اقتصادي فائض خلق على يعمل هبذا وهو االستهالكي.
 لالستخدام حمال   يكون أنْ  عنْ  املال رأس تُبعد التشريعية املواقف كل  أن   جند اإلسالمية التوجيهات ابستقراء

 الدخل هذا من جزء يف االستهالكي اإلنفاق حَتُْصر مثَ  ومن للدخل، مصدرا   عليه وتُ ْبقِّي االستهالك، يف
 هبدف استثماره يعاد الدخل من جزء إبقاء إىل اإلسالمية النصوص تشري كما  الدخل، كامل  وليس املتولد،

 خَيْرُجُ  َما إِّىَل  أْنظُرُ  فَإين ِّ  " السحابة صاحب حبديث ذلك على يستدل و املستقبل، يف اإلنتاجية الطاقة رفع
ن َْها،  " .ثُ ُلَثهُ  فِّيَها َوأرد   ث ُُلثا ، َوعَِّيايلِّ  أانَ  َوآُكلُ  بِّثُ ُلثِّهِّ، فَأَتَصد قُ  مِّ
 فال اإلنفاق مصدر ينضبط أنْ  اإلسالمي االقتصاد يف ستهالكياإل الرشد مفهوم ضبط متام من فإن وعليه
 .الثروة وتنمية اإلنتاجية العملية على سلبا   يؤثر ال كما  الدخل، توليد مبصدر يضر

 االستهالكي الرشد ملفهوم ضابطة عليا كقيمة  اإلسالمية الشريعة مقاصد 5.1 
 اخلمس، اللوازم مِّنَ  احتياجاته اعتباره يف أيخذ فهو االستهالكي إلنفاقه خيطط عندما املسلم املستهلك إن  

 وهو خمتلفة، بدرجات مساعدهتم جيب أو عليهم، اإلنفاق عليه جيب َمنْ  أو يعول، مم ن غريه واحتياجات
 اللوازم ترتيب حبسب  املختلفة اإلنفاق أبواب أمهية اعتباره يف أيخذ منط على أسرته ميزانية يرتب بذلك

 لكل لالستهالك ثالث مبستوايت الشريعة مقاصد من مقصد كل  داخل فرد كل  ليتنق حيث اخلمس.
 :اآليت يف تتمثل معينة سلعية موعةجم مستوى
 الدين أبمور للقيام استهالكها عن غىن ال اليت السلع جمموعة وهي الضرورايت: سلع جمموعة .1

 اإلخالل عليه يرتتب بعضها أو كلها  عليها احلصول عدم أن   إذ املطلوب. النحو على والدنيا
 .بعضها أو األمور هبذه

 عن واملشقة احلرج رفع إىل استهالكها يؤدي اليت السلع جمموعة وهي احلاجيات: سلع جمموعة .2
 العيش إنعدامها على ويرتتب ويسر، سهولة يف ودنياه دينه أبمور القيام فيمكنه املسلم، الفرد

 .ومشقة حرج يف
 ابملالئم األخذ على استهالكها يساعد اليت السلع وعةجمم وهي التحسينيات: سلع جمموعة .3

 تشتمله ملا  الراجحات العقول أتنفها اليت املدنسات األحوال وجتنب احلسنة، احلياة أمناط من
  حرج إىل استهالكها عدم يؤدي وال وأدران، دنس على

 .ضيق أو .4
 أصل على زائدة خالق،األ ومكارم العادات حماسن من يليق مبا تتعلق التحسينات سلع فمجموعة

 جمرى جتري ألهنا حاجي، أو ضروري أبمر اإلخالل إىل هبا الوفاء عدم يؤدي وال واحلاجيات، الضرورايت
  .اإلنسانية احلياة على املتعة وتدخل والتزيني، التحسني
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 وتضيع ى،الفوض وتشيع احلياة، نظام خيتل بفقدها ألن ه املقاصد؛ أهم هي الضرورايت أن   سبق مما يتبني
 التحسينات؛ تليها والعسر، احلرج يف الناس وقوع فقدها على يرتتب ألن ه احلاجيات؛ تليها الناس، مصاحل

ا واملشقة، احلرج يف الناس وقوع وال احلياة، نظام اختالل فقدها على يرتتب ال ألن ه  فقدها على يرتتب وإمن 
 ابملراعاة، األحكام أحق الضرورايت حلفظ شرعت اليت األحكام فإن   هذا على اإلنساين. الكمال عن البعد

 .وهكذا احلاجيات، لتوفري شرعت اليت تليها مث
 كان  إذا حتسينيا   حكما   يُراعي ال املستهلك أن   للمسلم االستهالكى للسلوك ابلنسبة الرتتيب هذا وفائدة

، أو ضروري    حبكم إخالل   مراعاته يف  سلوكه ينضبط أنْ  املسلم ستهلكامل على يتوجب فإنه وعليه حاجي  
 .اإلسالمى الرشد مفهوم يضبط فيه شك ال مما الذي املقاصدي، الرتتيب هلذا وفقا   االستهالكي

 أن ه إذ ما، حد إىل نسبيا   تقسيما   يعد االستهالكية السلع جملموعات السابق التقسيم أن   إىل اإلشارة وجتدر
 السلع جمموعة من يعترب كان  ما التوضيح سبيل وعلى كان،وامل والزمان األشخاص ابختالف خيتلف قد

 حتسينيا   يعترب ما وكذلك اآلن. ضروراي   يعترب رمبا املاضي القرن من الثالثينيات عقد يف ما بلد يف احلاجية
 *.اقتصاداي   متقدم أخر بلد يف ضروراي   حىت أو حاجيا   يعترب رمبا اقتصاداي   النامية البلدان مِّنَ  ما بلد يف

 التمتع من احلرمان هبا يقصد ال الشرعية املقاصد حتقيق ظل يف اإلستهالك ترشيد إىل الدعوة أن   كما
ا الدنيا، مبلذات  من املسلم يتمكن حىت االستهالكي السلوك وضبط النفس تربية على العمل هبا يقصد إمن 

ا اإلستهالك ترشيد إىل عوةالد فإن   لذا األرض، يف اإلستخاليف بواجبه النهوض يف بدوره القيام  ترتبط إمن 
 أتيت اليت لألجيال السليمة احلياة وأتمني والبيئة األرض محاية يف دوره وتفعيل لربه، املؤمن عبادة حبسن
 . الشرعية املقاصد من املرجوة األهداف اإلجياىب االستهالكي السلوك هذا ظل يف حيقق وبذلك بعده،

 الشرع ألوامر ابالستجابة يتأثر للمسلم اإلستهالكي" "الرشد مفهوم أن   على الباحثان يؤكد سبق مما
 املسلم املستهلك توازن فإن لذا املختلفة. املقاصد وترتيب األمور نظام اتباع ويتطلب نواهيه، واجتناب

 ال قراراته يف هبا والعمل استيعاهبا يستطيع ميسرة بطريقة املختلفة والرتتيبات األمهية نظام إدخال يتطلب
 الباحثان ويرى خمتلفة. ظروف من يواجهه قد ما اعتبارها يف وأتخذ آلخر، شخص من كبري  حد إىل ختتلف

 الشريعة مقاصد عنْ  التعبري يف واستخدامها النسبية األوزان تقدير كيفية  يف اآلراء تتعدد أنْ  البديهي منَ  أن ه
ا إال   الة.ح كل  وحبسب ترتيبها، حول العلماء الختالف نظرا   اإلسالمية  األمهية عنْ  خترج لنْ  الطبيعي يف أهن 
 النسل، على وللعقل العقل، على وللنفس النفس، على األولوية للدين يعطي الذي الرتتيب ونظام الشرعية،
 .التحسينات قبل وهذه احلاجيات، قبل الضرورايت فيه تكون والذي املال. على وللنسل

 "الرشد مفهوم تشكيل على وأثرها الشرعية املقاصد ودور قةلعال السابق والتحليل الدراسة وخالصة
 ميكن ما إستخدام خالل من اإلنفاق يف التوازن مفهوم حتقيق سبل اإلسالم يبني للمسلم، االستهالكي"

 مث   أقرابئه، مث   أهله، مث   أو ال ، نفسه حاجات بسد اإلنسان يبدأ حيث األولوايت"، عليه:"سلم نطلق أن
 عنْ  فضل فإن فألهلك، شيء فضل فإن عليها، فتصدق بنفسك ابدأملسو هيلع هللا ىلص:" هللا رسول قال احملتاجني.
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 وعنْ  يديك "بني يقول: وهكذا". فهكذا شيء، قرابتك ذي عنْ  فضل فإن قرابتك، فلذي شيء أهلك
 " .مشالك وعنْ  ميينك

 يعرف: ما أو املسلم للمجتمع االستهالك سلم وحدة مبدأ تؤكد شرعية وترجيحات اعتبارات إىل ابإلضافة
 يراعي وال حباجي، إخالل مراعاته يف كان  إذا حتسيين يراعى ال إذ االجتماعية"، الرفاهية دالة "بوحدة
 للمسلمني االستهالك إلشباع املوارد ختصيص يتم وبذلك بضروري، إخالل مراعاته يف كان  إذا حاجي
 اليت الشرائية القدرة حبسب وليس املسلم، اجملتمع أفراد لعموم احلقيقية احلاجات أولوايت سلم حبسب

 اإلسالمي التوزيع نظام خالل من موضوعيا   النظرة هذه وتتأكد فقط. أبنائه من األغنياء دفعها يستطيع
 تستهدف اليت الشرعية السياسة قوامة خالل ومن املوارد، استخدامات على دميقراطيا   اقرتاعا   يدعم الذي
 . هاختصيص من الرعية مصلحة حتقيق

 الوضعي االقتصاد يف وضوابطه االستهالكي الرشد فرضية .2
 هو اإلنتاج أبن   السائد االعتقاد كان  حيث لإلنتاج، عرضيا   انجتا   الزمان من طويلة لفرتة االستهالك كان

 وطبقات االجتماعية الرتكيبة أتث ر إىل أدى املفهوم هذا وسيادة العكس. وليس االستهالك على املؤثر القطاع
 .واالقتصادية والفكرية، واالجتماعية، الفلسفية، الكتاابت أتثرت مث ومن اإلنتاجية، ابلعملية اجملتمع

 جْدوى عَدم األعمال رجال أدَرك حينما اخلمسينيات، بداية مع املستهلك سلوك بدراسة االهتمام بدأ لقد
ياسة  ساي" "لقانون وفقا منتجاهتم تصريف يف ي   بيع مفهوم تَبين ِّ  أو اإلنتاج، على الرتكيز على تقوم اليت الس ِّ

 وسيلة إال هي ما النقود وأن   مبنتجات تستبدل املنتجات )أن   بيعه يتم إنتاجه يتم ما كل  أن   األسواق يف
 فإن   نشاطها، جمال يف وتنمو تستمر أنْ  تريد منشأة أو منظ مة أي   أن   الواضح من أصبح فقد (، وواسطة

  .وخدمات سلع من واملرتقبون احلالي ون عمالؤها يريده ما حتديد يف جهودمب القيامَ  عليها
 أرضية جيد ال لذلك، وفقا   ابالستهالك قراراته اختاذ على وقدرته للمستهلك الرشيد السلوك افرتاض أن   كما

 الرشد عن بعيدا   تنحرف وجتعلها املستهلك، قرارات يف تؤثر اليت واإلعالن الدعاية جهود إزاء واقعية
 من معينة جمموعة ابستهالك القرار فاختاذ . املستهلك قرارات يف املفرتض ( الوضعي مبفهومه ) االقتصادي

 مفتعلة"، "حمرضات فهناك للمستهلك الرشيد السلوك إىل راجعا   يعد مل أخرى دون واخلدمات السلع
 .ستهلكامل توليفة تشكيل يف ابرز دور هلا أصبحت تقنياهتا تطور مع فالدعاية

 لتقاليد تراكمات لكنها معينة، زمنية فرتة وليدة ليست االستهالكية واألمناط الشرائية العادات أن كما
 االفرتاض، طريق عن إال   قياسها ميكن ال  واجتماعية دينية، اعتبارات فيها تدخل مكتسبة، وقيم موروثة،

 "الرشد ملفهوم احلاكمة لضوابطوا القيم من جمموعة هناك أنْ  إال   آلخر. شخص من ختتلف وهي
 أن حيث – الرأمسايل االقتصادي املذهب على القائمة الوضعية االقتصادية النظم يف االستهالكي"

 للمدارس والضوابط القيم منها ينبع  واليت -اآلن حىت الصدد هذا يف اعتباراهتا هلا الرأمسايل النظام إسهامات
 .الغريب معللمجت تنتمي اليت املختلفة االقتصادية
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 الذاتية( املصلحة قيمة )تعلية الشخصية للمصلحة األوىل األولوية 1.2 

 يف املستهلك ويتصف ألفراده؛ الشخصية املصاحل جمموع هي اجملتمع مصلحة أن   الرأمسايل اجملتمع يرى
 وتقضي نية،والعقال ابحلكمة يتصف سلوكا   يسلك وهو رشيد، إنسان أبن ه الرأمسالية االقتصادية النظرية

 املصلحة لقانون وفقا   أساسي كهدف  االقتصادي وضعه حتسني إىل يسعى اإلنسان "أبن   الفرضية هذه
 اختاذ طريق عن وذلك اخل، واخلدمات... السلع من اإلشباع أو ابلدخل التحسني تعل ق سواء الشخصية

 ."التضحيات أبقل ذلك له حتق ِّق اليت االقتصادية القرارات أفضل
 اإلنسان وجود افرتاض على املتشابكة االقتصادية الظواهر مجيع الكالسيك االقتصاديون اعتمد لقد

 عن البحث حنو سلوكه يف دائما   يتجه جتعله اليت اإلنسان هذا يف املتأصلة الغريزة فكرة وعلى االقتصادي،
 لتفسري يكفي واحد ابعثا   هناك أن   على االقتصاديون هؤالء ركز حبيث الذاتية، واملنفعة الشخصي الصاحل
 .الشخصية املصلحة هو: االقتصادية الظواهر

 الرأمسايل النظام ضوابط كأحد  احلرة املنافسة 2.2 
 فيقول: احلرة، واملنافسة الذاتية، املصلحة مها: قانوانن، املستهلك سلوك يف يتحك م ما أن   مسيث آدم حيدد

 اجملتمع يريده ما عمل إىل الناس توج ه اليت احملركة القوة بدور تقوم الذاتية املصلحة ألن   أوال   هذا "حيدث
 رعايتهم من نتوقعه ولكنا اخلباز، أو اجلزار كرم  من عشاءان نتوقع لسنا مثنه، يدفع أنْ  استعداد وعلى

 مينع أنْ  جيب آخر شيئا   ولكن احلقيقة، نصف سوى متثل ال الذاتية املصلحة ولكن الذاتية، مصلحتهم
 " . املنافسة هو العامل هذا القساة، املستغلني من الفاحش الثمن اقتضاء من الربح إىل ملتعطشنيا األفراد
 وهكذا والتجار، املنتجني جشع من للمستهلكني األمني احلارس هي املنافسة أن   يرى مسيث آدم فإن   وعليه

 ميكن ال وخرافة وهم جمر د هي ديةاملا الرفاهية قمة إىل والوصول لالستهالك الرأمسايل املفهوم أن   يالحظ
  .حتقيقها

 املنفعة قيمة تعلية 3.2 
 النظام يف واجملتمعات األفراد قَِّبل من يُ ْنَشد أنْ  جيب الذي األمْسَى واهلدف اخلري هي املنفعة أو املْتعة إن  

 سلوك حتكم اليت ةاألخالقي للقَِّيم املعني تعد الرأمسالية، فلسفة يف النفعية والنظرة الوضعي، االقتصادي
 .املستهلك

 املتاحة واخلدمات السلع من ممكن إشباع أكرب على حيصل أنْ  حياول الذي هو الرشيد املستهلك فإن عليه
 املخصص دخله حدود يف واخلدمات السلع شراء من ممكنة منفعة أكرب على حيصل أنْ  حياول أو السوق، يف

 املستهلك أبن   يقضي -الوضعي النظام افرتضه كما  - دالرشي السلوك أن   كما  واخلدمات. السلع لشراء
 .منفعته وحتديد السوق يف السلع من متاح هو ملا العقالين ابالختيار القيام على قادر
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 يف املنفعة ففكرة للشخص، نفعها أو فائدهتا وبني السلعة منفعة بني عالقة توجد ال أن ه إىل اإلشارة وجتدر
 خيالف أنه من الرغم على ما سلعة إىل املستهلك يرغب فقد أخالقية، داللة يأ هلا ليس الوضعي االقتصاد

 اجملتمع يف االستهالك من الكم هذا املثال سبيل وعلى الصحة، أو الدين أو األخالق متطلبات بذلك
 ألهنا االقتصادية النظر وجهة من منفعة هلا أبن   اخلمور توصف ذلك ومع ضررها، رغم للخمور الغريب
 .استهالكيا ؟ رشدا   هذا يعد فهل الغريب للمستهلك حاجة إشباع يف دمتستخ

 احلر ِّية مبدأ 4.2 
 هنا ابحلر ِّية ويقصد االقتصادي، جانبه يف وخاص ة الرأمسايل، االقتصاد يف الزاوية حَجرَ  ميث ِّل احلرية مبدأ

 قيودا   الرأمسايل االقتصاد يضع فلم ، االستهالك حرية ومنها والقدرات، املواهب واستغالل املِّلكية، حقوق
 السلع هذه كانت  أاي    واخلدمات السلع شراء على القدرة لديه دام فما االقتصادية، املستهلك سلوك على
 .استهالكها حرية فله
 سلوك التصاف احلاكمة والضوابط القيم أن يتضح السابقة والعناصر العنصر هذا يف مناقشته سبق مما

 يدل وما بتجربته، أو بعقله اإلنسان ومرجعها مصدرها الوضعية االقتصادية لنظما يف ابلرشد املستهلك
 النظام لبث ما واليت املطلقة، احلرية مبدأ مير"، دعه يعمل "دعه الشهري املبدأ الرأمسايل النظام يف ذلك على

 على والتوجيه التخطيط امنظ على االشرتاكي النظام اعتمد بينما لتجربته، وفقا   قيود هلا ووضع إال   الرأمسايل
 االهتمام درجة تفاوت مع ولكن الس وق، يف موجود لطلب وتلبية حلاجات، إشباع ا اإلنتاج عملية تتم أنْ 

 . الرأمسايل االقتصاد يف عنها وحاجاته املستهلك لرغبات تُ ْعَطى اليت
 
 .اجملتمع على واإلسالمي الوضعي االقتصاد بني االستهالكي الرشد ضوابط اختالف أثر .3

 اإلنسان فكرة أساس على يُ ْبىن الوضعي االقتصاد يف االقتصادي" "الرشد افرتاض أن إليه اإلشارة جتدر مما
ا ذاته اإلنسان إىل:"أن   املفهوم هذا ويشري االقتصادي  ابعتباره أو االقتصاد، يف فقط جمرد كشكل  يدخل إمن 

 ابملصاحل حمددا   سلوكه يكون الذي "اإلنسان أبن ه: ر فيُ عَ  كما  ، الرفاهية" تعظيم أو الربح لتعظيم أداة
 إذا ، فئوي" أو بيئي، أو اجتماعي، أو ديين، أو أخالقي، أو عاطفي، دافع أي دون وحدها، االقتصادية

 اآللة تلك خمه، يوجهه حيث إىل يسري ملخلوق الشاحب الطيف "ذلك االقتصادي: ابإلنسان فاملقصود
 وال الشخصية، مصلحته سوى حتركه ال الذي اإلنسان هذا فإن   وعليه ، والطرح" معاجل عمليات تتوىل اليت
  واإليثار" والرمحة، والعدل، كاخلري،  اإلنسانية للقيم ابال   يلقي وال اجملتمع، مبصاحل أو اآلخرين، مبصاحل يهتم

 .الوضعي االقتصاد ظل يف )العقالين( النموذج اإلنسان يكون
 عنها يدافع اليت االقتصادي" "اإلنسان فكرة على الوضعي االقتصاد يف ستهالكي"اال "الرشد فرض ويعمل
 عملها ميتد ما اندرا   ولكن االقتصادية، الدوافع من عمقا   أشد الدينية الدوافع "إن   بقوله: مارشال" "الفريد
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 الوقت أغلب هذهن على يسيطر عيشه، املرء به يكسب الذي العمل أن   ذلك احلياة، من كبري  جانب إىل
 "حاالته أفضل يف ذهنه فيها يكون اليت الساعات تلك خالل يف

 أنْ  استطاع إذا املستهلك سلوك على )العقالنية( الرشد وصف الوضعي االقتصادي الفكر يسبغ هكذا
 املنفعة مضمون عن النظر بصرف ، ممكنة منفعة أقصى إىل عقالين أسلوب وفق احملدود دخله إبنفاق يصل

 القرارات تكون أنْ  ذلك على ويرتتب واألخالقية؛ واالجتماعية، االقتصادية، آاثرها وعن وحقها،
 حبتة، مادية كمية  صفة ذات قرارات الوضعي االقتصاد يف االقتصادي" "اإلنسان يتخذها اليت االستهالكية

 عن يتورع ال إنسان وهو ه؛قرارات أو تصرفاته وال تفكريه يف هلا مكان فال واألدبية األخالقية االعتبارات أم ا
 .وحتركه نفسه عليه متلك اليت املادية الغاية تلك حتقيق سبيل يف اآلخرين اجملتمع أعضاء مصاحل سحق

 اإلسالمي االقتصاد يف االستهالكي" "الرشد مفهوم بني الشاسع والبون الكبري االختالف يتبني سبق مما
 القصد مبدأ على اإلسالمي االقتصاد يف فيقوم املستهلك، لسلوك حاكمة كقيمة  الوضعي واالقتصاد

 وتقتري(، خبل وال وتبذير إسراف فال ) واالستهالك اإلنفاق يف واالعتدال الوسطية يعين والذي والعدل،
 أدى سواء ممكن إشباع أقصى املستهلك حيقق أنْ  - بيانه سبق كما  – الوضعي االقتصاد يف به يراد بينما
 من جعل الذي املسلم غري املستهلك ذلك حق ويف يؤد، مل أم والتبذير فاإلسرا إىل االستهالك ذلك

 اأْلَْنعام أَتُْكلُ  َكما  وأْيُكلون يَتمت عون َكَفروا  وال ذِّين ﴿ تعاىل: هللا يقول غايته املادي ابالستهالك التمتع
 هو املعيب وإمنا معيبا ، سلي ذاته حد يف والتمتع واألكل (.12) رقم اآلية حممد سورة هَلُْم﴾ مْثوى والن ار
 يظل أوسع، خبطى أمامه متحركة غاية وراء جيري اإلنسان يظل حيث األنعام لدى هو كما  غاية كونه
 وانقلبت هلا احلاكمة الضوابط عن االقتصادية احلركة جتردت إذا عليه سراب؛ وراء جيري كمن  ويلهث جيري

 .ضنكا املعيشة جتعل واقتصادية واجتماعية،   نفسية، أزمات إىل ابإلنسان األمر انتهى غاية إىل الوسيلة
 كما  فقط املادي التقدم هدفه يكن ومل وروحيا ، ماداي   وارتقائها البشرية لتقدم يسعى اإلسالمي فاالقتصاد

 الروحي للتقدم يهدف مل أن ه كما  اإلنسان، لسعادة يكفي ال التقدم هذا ألن   الوضعي، االقتصاد يفعل
 املطلوب التقدم هو ليس املادي التقدم دون وحده الروحي االرتقاء ألن   الدايانت؛ بعض فعلت كما  فقط

 ، اإلسالمي االقتصاد هدف هو والروحي املادي التقدم بني اجلمع إن   بل أرضه، يف  هللا خليفة لإلنسان
 ال اإلسالمي الفكر ألن   ذلك اإلسالم؛ مبفهومها االستهالكي" "الرشد بقيمة ابألخذ إال   هذا يتحقق وال

 كما  فقط، دنيوية منفعة أقصى أو مادية، حيازة أكرب حتقيق على االقتصادي( )الرشد النجاح مفهوم يقصر
 ويربط واآلخرة، الدنيا فالح بني ميزج بل الدنيا، احلياة على للمستهلك لسلوك الزمين األفق يقصر ال أن ه
 احلياة يف اإلنسان تصرفات جيعل مما واملعلول العلة وشيجة وهى متينة، بوشيجة واآلخرة الدنيا حياته بني

  .اآلخرة نتائج يف مؤثرة الدنيا
 النظرايت مجيع تفرتض كما  االقتصادي التحليل يف الرئيسية االفرتاضات من االقتصادي الرشد افرتاض يعترب

 رشيدا   -ستهلكا ...اخلم أو كان  منتجا   – االقتصادي اإلنسان أن   ضمنا أو صراحة الوضعية االقتصادية
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 ويعترب املتاحة؛ االقتصادية ظروفه حدود يف الشخصية منفعته من ممكن قدر أكرب لتحقيق يتصرف أن ه مبعين
 منْ  الرغم وعلى الفكرية اجتاهاته جبميع الوضعي االقتصاد علم عليه ُبين الذي األول األساس الفرض هذا
 ابلنسبة أحياان واقعيا يكون فرضا ، الوضعي االقتصادي يف يظل هأن   إال   منطقيا   يكون قد الرشد فرض أن  

  .اآلخرين األشخاص ألكثر ابلنسبة أخرى أحياان واقعي وغري األشخاص، لبعض
 االقتصادي السلوك لتحليل الذاتية( )املنفعة الشخصية املصلحة فكرة إىل العلمانيون االقتصاديون عمد كما

 ال مصطنعا   العزل كان  وإنْ  السلوك، تفسري يف االقتصادية غري عن قتصاديةاال االعتبارات عزل أو اجملرد،
 السلوك يف للتأثري اقتصادية وغري اقتصادية واحلوافز الدوافع خمتلف فيها متتزج اليت احلياة واقع مع يتفق

 نعهايصط اليت هذه العزل وعملية -خاص بوجه الدراسة حمل االستهالكي والسلوك - عام بوجه اإلنساين
 وهو اإلنساين، السلوك أنواع من معني نوع لتفسري واقعي غري حتليلي ابتكار جمرد العلمانيون االقتصاديون

 السلوك ذي اإلنسان أن   يرون احملدثني االقتصاد علماء إن حىت اجلماعة، أو للفرد االقتصادي السلوك
  .وحدها التحليلية اضاألغر  يف يستخدم البشري للسلوك جمرد منوذج إىل يرمز االقتصادي

 مستوايهتا حتسني من ومُيَك ِّنها االقتصادية األم ة قدرات فيدعم اإلسالمي ابملفهوم االستهالكي" "الرشد أما
 يرتتب والذي االدخار، على االستهالك تغلب دون حيول والتبذير اإلسراف من كل  واستبعاد املعيشية،

 وشبه الضرورايت على الطلب تكييف على يعمل كما  تثمارات،االس وزايدة الرأمسايل، الرتاكم زايدة عليه
 .الكماليات على نسبيا   الطلب ونقصان الضرورايت

 
 اخلامتة 

 سلوك على أثرها وبيان اإلستهالكي، الرشد مفهوم ضبط يف الشرعية املقاصد دور بيان البحث تناول
 الضرورايت سلع جمموعة إشباع يف تمثلي استهالك لسلم وفقا   أولوايته ترتيب حيث من املسلم، املستهلك

 هذا أن   إىل البحث وتوصل التحسينات، سلع جمموعة إشباع مث احلاجيات، سلع جمموعة إشباع مث أوال ،
 حاجات إشباع يف اجملتمع األول املقام يف خيدم اإلسالمي االستهالكي الرشد ملفهوم املكون الرتتيب

 شرحية من الضرورايت حتت تقع اليت السلع جملموعة اختالف دوجو  رغم وذلك منضبطة، بطريقة املستهلك
 .املسلم اجملتمع داخل ألخرى

 أسس على مبين اإلسالمي االقتصاد يف اإلستهالكي الرشد ملفهوم مقرتح تصور تقدمي الباحثان حاول كما
 املصطلحات استخدام يف حرجا   الباحثان يرَ  ومل احلايل، الوضعي االقتصاد يف املفهوم هذا مناقشة بعد شرعية

 ومنهج بضوابط ضبطها بعد ولكن الفنية األساليب وكذلك الوضعي االقتصاد يف املستخدمة واملفاهيم
 .اإلسالمي االقتصاد
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 :والتوصيات النتائج
 : النتائج

 وابلتايل اإلسالمي، االقتصاد يف عنه الوضعي االقتصاد يف اإلستهالكي الرشد مفهوم خيتلف -1
 .املسلم غري املستهلك سلوك عن للمسلم االستهالكي السلوك خيتلف

 الضابط االستهالكي الرشد مفهوم على الشرعية املقاصد جبانب اإلسالمية القيم منظومة تؤثر -2
 .بناءه فيكتمل للمسلم االستهالكي للسلوك

 ياتالكمال مث   احلاجات مث   أو ال ، الضرورات بتلبية املستهلك قيام اإلنفاق أولوايت سلم يتضمن -3
 .اإلسالمي االقتصاد يف االستهالكي الرشد مفهوم بذلك لينضبط

 :التوصيات
 لدى الوعي مستوى ورفع لتنمية كامل  تربوي منهج ببناء االختصاص أصحاب نوصي -1

 االستهالك، على أثرها وبيان الشرعية واملقاصد القيم منظومة نشر هبدف املسلم املستهلك
 املعنية احلكومية األجهزة بني اإلعالمي التكامل وتعزيز احلوار قنوات توسيع خالل من ونشره
 للدول االقتصاد وعلى اجملتمع أفراد على للتأثري اإلعالم وسائل وبني املستهلك ومحاية بتوعية

 .االستهالكي الرشد إىل الداعية اإلسالمية ابلقيم ككل  اإلسالمية
 لإلنفاق اإلسالمية القيم مبنظومة التوعية مناهج بتطوير التعليمية اجلهات نوصي كما -2

 الفرد على أثرها وبيان اجلامعي، قبل التعليم مرحلة يف والرتبوي التعليمي النظام يف واالستهالك
 مرتفعة اقتصادية تنمية ملعدالت وحتقيقها للدولة االقتصادي األمن وعلى املسلم اجملتمع يف

 .رفاهيته ومستوى ككل  اجملتمع أفراد على أبثرها تعود
 جمال يف واألحباث الدراسات تشجيع على تعمل سياسات البحثية واملراكز اجلامعات تبين -3

 .اجلانب هذا يف متكاملة نظرايت إىل للوصول املستهلك سلوك
 

 واملراجع املصادر
 بريوت. الرتاث، احياء دار ،مسلم" "صحيح النيسابوري، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم

 األزهرية، الكليات مكتبة التجارة"، حماسن إىل "اإلشارة (. ه 1397 ) الدمشقي. علي جعفر الفضل أيب
 .القاهرة

 احلديث". احملاسيب والفكر اإلسالمي الفكر بني املال رأس على حمافظة عن مقارنة دراسة " سامل، متام أمحد
 .القاهرة األزهر، جامعة التجارة، كلية  منشورة، غري املاجستري رسالة (. م1975 )

 .بريوت العربية، النهضة دار والتعاونية"، التجارية املصطلحات "معجم (. ه 1404 ) بدوي. زكي أمحد
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 اإلستهالك"، أولوايت حتديد يف الشرعية املقاصد دور " (. م2004 ) حامد. محزة عوض احلسني أم
 .السودان االسالمية، درمان أم جامعة السياسية، والعلوم اإلقتصاد كلية  منشورة، غري ماجستري رسالة

 وفقهي اقتصادي حتليل – اإلسالمي االقتصاد يف املستهلك سلوك "نظرية (. م2002 ) منتصر. أمني
 .األزهر جامعة اإلسالمي، لالقتصاد كامل  صاحل مركز ورايضي"،

 " (. م1997 -ه1418 ) البخاري. املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد هللا عبد أبو البخاري،
 الدليل، مكتبة الرابعة، الطبعة األلباين، الدين انصر حممد حتقيق البخاري"، لإلمام املفرد األدب حصحي

 .السعودية العربية اململكة
 الطبعة الثامن، اجلزء البخاري"، صحيح شرح القاري "عمدة (. م1998 ) حممود. حممد أيب الدين بدر

 .بريوت الفكر، دار األوىل،
 مركز جملة الرابع، العدد اإلسالم"، يف االستهالك ترشيد "ضوابط (. م1998 ) .مربوك حممد سيد بدوية
 .األزهر جامعة االسالمي، لالقتصاد كامل  هللا عبد صاحل

 مؤسسة اإلسالمية"، الشريعة يف املصلحة "ضوابط (. ه 1402) البوطى. رمضان سعيد حممد البوطى،
 .بريوت الرسالة،

 والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة احلديث"، السياسي االقتصاد " .( ه 1408 ) بيضون. سعيد توفيق
 .بريوت والتوزيع،

 .جدة الشروق دار الثالثة، الطبعة االقتصادية"، املصطلحات "موسوعة (. ه 1399 ) عمر. حسني
 .انشر بدون االقتصادية"، السلعة " (. ه 1406 ) غامن. حسني
 بدون االقتصادية"، النظرية يف إسالمية دراسة -املستهلك سلوك نظرية " (. ه 1406 ) غامن. حسني

 .انشر
 الغيب"، مفاتيح -الكبري ابلتفسري املشهر الرازى "تفسري (. م1981 ) الدين. فخر الرازي حممد الرازي،

 .بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار ،13 اجلزء األوىل الطبعة
 مطبوعات من اإلسالمي"، االقتصاد يف واالستثمار االدخار "منهج (. م1980 ) العوضي. السيد رفعت

 .القاهرة اإلسالمية، للبنوك الدويل االحتاد
 والدراسات الشريعة كلية  حولية ،2 العدد الوضعي"، االقتصاد منهج يف "رؤية ( ه 1402) العوضي. رفعت

 .قطر اإلسالمية،
 واالقتصاد، اإلدارة جملة (،7) رقم العدد هلك"،املست سلوك إىل سلوكية "نظرة (. م1982 ) الصباغ. زهري

 .بغداد املستنصرية، اجلامعة
 .الرايض للنشر، طويق دار األويل، الطبعة املستهلك"، لسلوك اإلسالمية الرؤية " الرماين. حممد بن زيد
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 واملدرسة"، األسرة يف وتطبيقاهتا الكرمي القرآن يف االقتصادية الرتبية " العلياين، حممد بن هاشم بن سعد
 اململكة القرى، أم جامعة الرتبية، كلية  للرتبية، اإلسالمية األصول يف الدكتوراه درجة لنيل مكمل حبث

 .السعودية العربية
 دار العاشرة، الطبعة الظالل"، "تفسري (. م1982 ) الشاريب حسني إبراهيم قطب سيد قطب، سيد

 .القاهرة الشروق،
 كتاب  املوافقات"، " (. م2003 ) الشاطيب. اللخمي حممد بن موسى نب إبراهيم إسحاق أبو الشاطيب،

 .مصر عفان، ابن دار -القيم ابن دار الثاين، اجلزء املقاصد،
 جملة ،26 العدد اإلسالم"، الفكر يف عليه واحملافظة املال "رأس (. م1981 ) شحاته. إمساعيل شوقي
 .بريوت املعاصر، املسلم

 .بريوت البشائر، دار الكسب"، "كتاب (. م1997) الشيباين. احلسن بن حممد الشيباين،
 األحكام"، أدلة من املرام بلوغ شرح – السالم "سبيل (. م1980 ) الصناعين. إمساعيل حممد الصناعين،

 .بريوت اجلبل، دار الثالث، اجلزء
 جملة الكرمي"، القرآن يف االقتصادي "االستهالك  م(2006     ه 1427) مصطفى. عثم ان الواح  د عبد

 .عشر الث  الث الع  دد اإلسالمية، والعلوم الكرمي القرآن جامعة
 .القاهرة العرب، سجل حبرة، مسرية ترمجة للجميع"، االقتصاد " م(1983 ) سلك. ليوانرد

 كامل  صاحل مركز األول، الكتاب اإلسالم"، يف االقتصادية "النظرية (. م1995) عفر املنعم عبد حممد
 .القاهرة األزهر، جامعة اإلسالمي، لالقتصاد

 كامل  صاحل مركز األول، الكتاب اإلسالم"، يف االقتصادية "النظرية (. م1995 ) عفر. املنعم عبد حممد
 .القاهرة األزهر، جامعة اإلسالمي، لالقتصاد

 .بريوت قتيبة، دار اإلسالم"، ميزان يف واآلخرة "الدنيا (. ه 1411 ) عللوه. حممد
 الرابع العدد اإلسالم"، يف اإلستهالك تنظيم "ضوابط (. م2008) املرزوقي. فيحان بن عمر املرزوقي،

 .االمارات جامعة والقانون، الشريعة جملة والثالثون،
 .مصر املصرية، النهضة مكتبة االقتصادي"، الفكر "قادة (. م1963 ) هلربز. روبرت هلربز،

 الدراسات سلسلة االستهالكي"، السلوك ترشيد يف ودورها اإلسالمية "القيم يوسف، إبراهيم يوسف
 .األزهر جامعة اإلسالمي، لالقتصاد كامل  صاحل مركز (،11 )رقم االقتصادية والبحوث

Philp Kotler. 1980. Marketing Management Analysis Planning and Control, London, 
Prentic International. 

Staff of Research & Educatıon Assocıatıon.1984. "Economics Problem Solver", Rea. 
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Yazım Kuralları 

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (ISSN 2149-
3820) , APA 6. sürüm atıf formatını kullanmaktadır. 
Dergiye gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot 
gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde 
American Psychological Association (APA) stilinde 
hazırlanmalıdır. 

Microsoft Office Word programında otomatik olarak 
Başvurular sekmesinden APA Altıncı Sürüm’ü 
seçebilirsiniz. Alıntı Ekle sekmesinden dilediğiniz 
kaynakları ekleyebilir, çalışma içinde atıf olarak ve 
çalışma sonunda Kaynakça sekmesinden Kaynakça 
olarak çalışmanıza ekleyecektir. 

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’ye gönderilen 
makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına 
özen gösterilmelidir. Eğer aşağıdaki kurallara 
uymayan bir durum ön kontrol aşamasında tespit 
edilirse makale hakemlere gönderilmeden yazara 
geri iade edilir ve aşağıdaki kurallar çerçevesinde 
düzenlemesi talep edilir: 

1. Başlık: 

İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı 
ve koyu harflerle ortalanmış şekilde büyük harfler ile 
yazılmalıdır. 

2. Yazar ad(lar)ı ve adresi: 

Yazarın unvanı, adı, görev yaptığı kurum, 
haberleşme ve e-posta adresi buradaki sıra ile 
belirtilmelidir. 

3. Özet: 

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade 
eden ve 150-200 kelimeden oluşan Türkçe ve 
İngilizce özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan 
kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına 
değinilmemelidir. 

Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en 
çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler Türkçe ve 
İngilizce olarak verilmelidir. 

3.1 Genişletilmiş Özet: 

Çalışmaların uluslararası görünürlüğünü artırmak 
için yapılan bu uygulamada, 1000-1500 kelimelik 
İngilizce genişletilmiş özet sunulması gerekmektedir. 
Bu özet makale ile beraber sunulabileceği gibi 
çalışma basım için kabul edildiğinde de sunulabilir. 
Fakat ikinci durumda çalışmanın genişletilmiş 
İngilizce özeti, İngilizce editörlerine tekrar iletilip 
değerlendirilecektir. 

Writing Rules 

Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF-
ISSN 2149-3820) adopts APA 6 referencing style. 
Manuscripts sent to Journal of Islamic Economics 
and Finance (JIEF-ISSN 2149-3820) should have 
citations, footnotes and bibliorgraphy prepared in 
American Psychological Association (APA) style. 

In Microsoft Word, you can set and automatically 
generate a bibliography in APA 6 citation style. 

Attention should be paid to presenting the articles 
sent to JIEF in accordance with the guidelines listed 
below. In case of non-compliance with the stated 
rules, the article shall be returned to the author 
without being sent to the referees, hence it is highly 
recommended to be framed in accordance with the 
following rules: 

 

 

1. Title of the article:  

The title of the manuscript should concisely reflect 
the focus of the study, and it should be in bold letters. 

2. Name(s) and address(es) of the author(s):  

First and last names, the institution the author is 
affiliated with, her/his contact and e-mail addresses 
should also be specified. 

3. Abstract: 

On the front page, the manuscript should contain an 
abstract both in Turkish and English, which briefly 
explains the content of the paper, in maximum 150-
200 words. The abstract should not include 
references to sources, figures or charts. 

Three to eight keywords should be placed below the 
body of abstract leaving one line empty. 

3.1 Extended Abstract: 

In order to increase the international visibility of the 
manuscript, this journal requires an English 
extended abstract of 1000-1500 words. The 
abstract can be submitted together with the article, or 
it can be sent after the work is accepted for 
publication. In the latter case, the extended English 
abstract of the paper will be re-transmitted to the 
English editors. 
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4. Ana Metin: 

Çalışmanızın ana metni; 

§ Microsoft Office Word programında, 
§ Times New Roman  
§ 12 punto, 
§ 1.5 satır aralığıyla (16x24cm format) 

yazılmalıdır. 
Sayfa kenarlarında 2 cm boşluk bırakılmalı ve 
sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 10.000 
kelimeyi geçmemelidir. 10.000 kelimeyi geçen 
istisnai durumlarda çalışmanın basımı konusunda 
yayın kurulu yetkilidir. 

5. Tablolar ve Şekiller: 

Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo 
çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay 
çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları 
birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. 

Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik 
yazılmalı; tablo adı ise tablo numarasının altına, tam 
sola dayalı, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere 
eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması 
gereken yerlerde olmalıdır. 

Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. 
Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı 
şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, 
nokta ile bitmelidir. Hemen yanından sadece ilk harf 
büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır. 

6. Alıntı ve Göndermeler: 

Yazarlar mümkün olduğunca dipnot kullanımından 
kaçınmalıdırlar. Dipnotlar sadece açıklayıcı 
mahiyette olmalı ve düzenli olarak 
numaralandırılmalıdır. 

JIEF, sonnot kullanmamaktadır. Fakat istisnai ve 
zorunlu durumlarda sonnotlar sadece açıklama için 
kullanılabilir ve metnin sonunda yer almalıdır. 

Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az 
alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise 
satırın sağından ve solundan 1,5 cm içeride, blok 
hâlinde ve 1 satır aralığıyla 1 punto küçük (11 punto) 
yazılmalıdır. 

7. Kaynaklar/Kaynakça: 

Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm 
kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler 
hariç) Kaynakçaya eklenir. Çalışmada atıf 
yapılmayan eserlere Kaynakçada yer verilmez. 

 

4. Main Text:  

Main text should be typed 

§ In Microsoft Office Word program 
§ In Times New Roman  
§ 12 type size, 
§ 1,5 spacing line on (16x24cm format) 

paper. 
There should be 2 cm on the margins and pages 
should be numbered. The manuscript should not 
exceed 10.000 words. The editorial board is 
authorized to publish works exceeding this limit in 
exceptional cases. 

5. Tables and Figures: 

Tables should include numbers and captions. 
Vertical lines should not be used. Horizontal lines 
should be used only to separate subtitles from the 
contents of the table. 

The number should be written at the top of the table, 
aligned to the left, and should NOT be in italics. The 
caption should be written in italics, and the first letter 
of each word should be capitalized (e.g., Table 1: 
Example). Tables should be placed where they are 
most appropriate in the text. 

Figures should be prepared in black-and-white 
format. Numbers and captions should be centered 
just below the figure. The figure number should be 
written in italic with a dot at the end (e.g., Figure 1: 
Example). 

6. Citations: 

Authors should avoid using footnotes as much as 
possible. Footnotes should be used only for 
clarification purpose and should be numbered 
automatically. 

JIEF does not use endnotes. However, endnotes 
could be used for explanations, and should be placed 
at the end of the text body. For referencing to sources 
in footnotes, the author should adhere to the 
principles of in-text citation. 

7. References: 

Full references (bibliography) should be located at 
the end of the text in alphabetical order, in one of the 
ways shown below. 

When mentioning more than one source from the 
same author, they should be listed according to their 
publication date; sources to the publications of the 
same author issued in the same year will be shown 
as (1995a, 1995b) within the text. 
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Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik 
olarak aşağıdaki şekillerden birinde yazılmalıdır. 
Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması 
halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir 
yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1995a, 
1995b) şeklinde gösterilmelidir. 

Örnek kaynakça yazımları 

Bulut, M. (2011). Gelişen Avrupa Genişleyen 
Osmanlı’dan Günümüze Dünya Ekonomisi’nde 
Değişen Dengeler ve Yeni Merkez. İEFD Sosyal 
Bilimler Dergisi, 1(1), 11-28. 

Bulut, M., & Korkut, C. (2017). A Look at Cash Waqfs 
as Islamic Financial Institutions and Instruments. 
Critical Issues and Challenges in Islamic Economics 
and Finance Development (ss. 85-96). Springer 
International Publishing. 

Çadırcı, M. (1991). Tanzimat döneminde Anadolu 
kentleri'nin sosyal ve ekonomik yapıları (Vol. 124). 
Türk Tarih Kurumu Basımevi. 

Demir, C., & Çevirgen, A. (2006). Ekoturizm 
yönetimi. Nobel Yayınları. İstanbul. 

İnalcık, H., & Quataert, D. (Eds.). (1994). An 
economic and social history of the Ottoman Empire, 
1300-1914. Cambridge University Press. 

 

Yazıların Gönderilmesi 

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış 
yazılar internet sayfası üzerinden kabul edilmekte ve 
ön kabul, alan editörü incelemesi, hakem atama, 
revizyon, ret, kabul işlemleri yine online olarak 
yürütülmektedir. 

Makalelerin kabulü için TÜBİTAK’ın altyapı sunduğu 
DERGİPARK sistemi kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some examples: 

Bulut, M., & Korkut, C. (2017). A Look at Cash Waqfs 
as Islamic Financial Institutions and Instruments. In 
Critical Issues and Challenges in Islamic Economics 
and Finance Development (pp. 85-96). Springer 
International Publishing. 

Çadırcı, M. (1991). Tanzimat döneminde Anadolu 
kentleri'nin sosyal ve ekonomik yapıları (Vol. 124). 
Türk Tarih Kurumu Basımevi. 

Demir, C., & Çevirgen, A. (2006). Ekoturizm 
yönetimi. Nobel Yayınları. İstanbul. 

İnalcık, H., & Quataert, D. (Eds.). (1994). An 
economic and social history of the Ottoman Empire, 
1300-1914. Cambridge University Press. 

Karagöl, E. T., & Akgeyik, T. (2010). Türkiye’de 
İstihdam Durumu: Genel Eğilimler. Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 21.  

Pamuk, Ş. (2004). The evolution of financial 
institutions in the Ottoman Empire, 1600–1914. 
Financial History Review, 11(1), 7-32. doi: 
10.1017/S0968565004000022 

Shaw, S. (1982). Osmanlı İmparatorluğu. Çev. 
Mehmet Harmancı, İstanbul: Sermet Matbaası. 

 

Submission of Manuscripts 

Online Submissions of Manuscripts 

Written manuscript prepared in accordance with the 
above principles should be submitted online. Article 
pre-admission, field editor review, referee 
appointments, revision, rejection, acceptance 
procedures are all carried out online. 

The DERGİPARK platform provided by TÜBİTAK is 
used for the article submissions. 
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Telif Hakkı Düzenlemesi 

Telif Hakkı Devri 

Yayınlanmak üzere İEFD’ye gönderilen çalışmalar, 
daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya 
herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş 
özgün çalışma niteliği taşımalıdır. 

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat 
etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle 
birlikte çalışmalarının telif hakkını Ankara Düşünce 
ve Araştırma Merkezi’ne devretmek zorundadır. 
İEFD Yayın Kurulu makalenin yayımlanması 
konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların 
aşağıdaki hakları saklıdır; 

§ Patent hakları, 
§ Telif hakkı dışında kalan bütün tescil 

edilmemiş haklar, 
§ Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi 

amaçları için çoğaltma hakkı, 
§ Yazarın kendi kitap ve diğer akademik 

çalışmalarında, kaynak göstermesi 
koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir 
bölümünü kullanma hakkı, 

§ Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla 
kişisel web sitelerinde veya 
üniversitesinin açık arşivinde 
bulundurma hakkı. 

İEFD’ye çalışma gönderecek yazarlar, “Telif Hakkı 
Devir Formu” belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) 
doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. 
İmzalanan form taranarak online sistem üzerinden 
yüklenmelidir. Telif Hakkı Devir Formunu 
iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz. 

İEFD’de yayınlanan tüm makaleler Creative 
Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile 
lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, 
veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek 
şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama 
motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm 
platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı 
tanır. 

Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, 
farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik 
eden bir yaklaşımdır. İEFD bu doğrultuda 
makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir 
değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma 
değer sağlamaktadır. 

 

 

 

 

Copyright Notice  

Copyright Transfer 

Work submitted to JIEF for publication must carry the 
original work which has not been previously 
published or sent for publication at any time. 

Authors must agree to waive copyright of their work 
to JIEF with sending it for evaluation. JIEF Editorial 
Board is authorized to publish the article. The authors 
reserve the following rights: 

§ Patent rights, 
§ All unregistered rights, except copyright, 
§ The right to reproduce the work for 

his/her own purposes with the condition 
not to sell (not for commercial 
purposes), 

§ The author has a right to use all or part 
of his/her work in his/her books and 
other academic work under the condition 
of giving reference to it, 

§ The right to keep in the open archive of 
personal web sites or university under 
the condition of giving the source of it. 

Authors sending their works to JIEF, must fill in the 
"Copyright Transfer Form" document. The author(s) 
must sign the completed form with a wet signature. 
The signed form must be scanned and uploaded via 
the system with the additional file upload option on 
the 4th step during the manuscript submission 
process. At the same time, it is advised to send the 
wet signed form in print on behalf of JIEF. The works 
of authors who do not transmit the Copyright Transfer 
Form are not published. 

All articles published on JIEF are licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International 
License. This license grants you the right to 
reproduce, share and disseminate data mining 
applications, search engines, websites, blogs and all 
other platforms, provided that all published articles, 
data sets, graphics and attachments are cited. Open 
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Gizlilik Beyanı 

İEFD dergi yönetim sistemine girilen isim ve 
elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca 
bu derginin ve Ankara Düşünce ve Araştırma 
Merkezi’nin bilimsel amaçları doğrultusunda 
kullanılacaktır. 

Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için 
kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla 
paylaşılmayacaktır. 

Taranma ve Dizinleme 

İEFD, aşağıda yer alan servisler tarafından 
taranmakta ve dizinlenmektedir: 

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi;  

• İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi),  
• Scientific Indexing Services (SIS),  
• ASOS Index,  
• Journal Factor  

tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir   
 

Açık Dergi Sistemi (OJS) ve ULAKBİM Dergi 
Sistemleri (UDS) 

İEFD, makale kabulü, değerlendirmesi, hakem 
atama süreçlerini DERGİPARK altyapısını kullanarak 
sürdürmektedir. 

Bu sistem açık kaynak kodlu dergi hazırlama ve 
yayınlama yazılımları olan Açık Dergi Sistemleri 
(Open Journal Systems) ve ULAKBİM Dergi 
Sistemleri (UDS) tarafından oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Statement 

The names and email addresses entered in JIEF site 
will be used exclusively for the stated purposes of this 
journal and will not be made available for any other 
purpose or to any other party. 

 

 
 

Abstracting and Indexing 

Journal of Islamic Economics and Finance 
(JIEF) is abstracted and indexed in:  

• İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi),  
• Scientific Indexing Services (SIS),  
• ASOS Index,  
• Journal Factor 

 
 
Open Journal System (OJS) and ULAKBIM 
Journal System (UDS) 

JIEF maintains the process of accepting, evaluating 
and refereeing by using DERGİPARK infrastructure. 

This system was created by Open Journal System 
(Open Journal Systems) and ULAKBİM Journal 
System (UDS) which are open source softwares for 
preparation and publishing journals. 
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Makale Değerlendirme Süreçleri 

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci 

İEFD’ye gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen 
aşamalara göre çift-körleme yoluyla 
değerlendirilmektedir. Çift-körleme yönteminde 
çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri 
gizlenmektedir. Bu sebeple yazarlardan sisteme 
makalelerini yüklerken isimlerini silmeleri talep edilir. 

1. İlk Değerlendirme Süreci 

İEFD’ye gönderilen çalışmalar ilk olarak editör 
tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin 
amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe, İngilizce ve 
Arapça dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, 
bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri 
olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan 
çalışmalar reddedilir. 

Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim 
tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde 
bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön 
değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana 
yönelik bir alan editörüne gönderilir. 

2. Ön Değerlendirme Süreci 

Ön değerlendirme sürecinde alan editörleri 
çalışmaların, giriş ve literatür, yöntem, bulgular, 
sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi 
yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından 
ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu inceleme sonucunda 
uygun bulunmayan çalışmalar en geç bir ay 
içerisinde alan editörü değerlendirme raporu ile 
birlikte iade edilir. Uygun bulunan çalışmalar ise 
hakem atama sürecine alınır. 

3. Hakem Atama Süreci 

Çalışmalara içeriğine ve hakemlerin uzmanlık 
alanlarına göre hakem ataması yapılır. Çalışmayı 
inceleyen alan editörü, İEFD Danışma Kurulu 
veyahut Hakem havuzundan uzmanlık alanlarına 
göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya 
çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir. 

Alan editöründen gelen hakem önerileri editör 
tarafından değerlendirilir ve çalışmalar hakemlere 
iletilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar 
hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi 
paylaşmayacakları hakkında garanti vermek 
zorundadır. 

 

 

Article Evaluation Processes 

Blind Review and Evaluation Process 

JIEF uses the double-blind review method, which 
means that both the reviewer and author identities 
are concealed from the reviewers, and vice versa, 
throughout the review process, in the evaluation 
process of all studies. For this reason, the authors 
are asked to exclude their names and affiliations 
while uploading the articles into the system. All 
manuscripts sent to JIEF are evaluated by blind-
review method according to the following steps: 

1. Initial Evaluation Process 

The manuscripts submitted to JIEF are first 
evaluated by the editor. At this stage, studies that are 
not in line with the aim and scope of the journal, weak 
in terms of language and narrative rules of Turkish, 
English and other languages, contain scientifically 
critical mistakes, not original and worthy for 
publication or do not meet publication policies shall 
be rejected. Authors of rejected studies will be 
notified within one month at the latest from the date 
of submission. Eligible studies are sent to the field 
editor for pre-evaluation. 

2. Pre-Evaluation Process 

In the pre-evaluation process, the field editors 
examine the studies, introduction and literature, 
methods, findings, results, evaluation and discussion 
sections in detail in terms of journal publication 
policies, scope and authenticity of study. The 
manuscript which is deemed not suitable as a result 
of this examination shall be returned to the author 
together with the field editor's evaluation report within 
four weeks at the latest. The accepted manuscripts 
will be sent further through the referee process. 

3. Referee Process 

The manuscripts are sent to the referees who have 
expertise in the field of the study. The field editor 
examining the manuscript may propose at least two 
referees from the pool of JIEF Advisory Board or 
referee pool according to their field of expertise or 
may propose a new referee related to the field of 
study. 

Referees guarantee that they will not disseminate or 
share any part of the manuscript they are evaluating. 

 

 

 

4. Hakem Değerlendirme Süreci 

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen 
süre 6 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden 
gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 
“düzeltme yönergesi” doğrultusunda 1 ay içerisinde 
tamamlanması zorunludur. 

Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek 
uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse 
birden çok defa düzeltme talep edebilir. 

Hakem Raporları 
Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların 
özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, 
bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve 
literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır. 

Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır: 

1. Giriş ve literatür: değerlendirme raporu 
çalışmada ele alınan problemin sunumu ve amaçları, 
konunun önemi, konuyla ilgili literatür kapsamı, 
güncelliği ve çalışmanın özgünlüğü, başlık, özet ve 
makale içeriği uyumu hakkında görüş içerir. 

2. Yöntem: Değerlendirme raporu, kullanılan 
yöntemin uygunluğu, araştırma grubunun seçimi ve 
özellikleri, geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili bilgilerin 
yanı sıra veri toplama ve analiz süreci hakkında 
görüş içerir. 

3. Bulgular: Değerlendirme raporu, yöntem 
çerçevesinde elde edilen bulguların sunumu, analiz 
yöntemlerinin doğruluğu, araştırmanın amaçları ile 
erişilen bulguların tutarlılığı, ihtiyaç duyulan tablo, 
şekil ve görsellerin verilmesi, kullanılan testlerin 
kavramsal açıdan değerlendirilmesine yönelik 
görüşler içerir. 

4. Sonuç ve öneriler: Değerlendirme raporu 
literatüre katkı, gelecekte yapılabilecek çalışmalara 
ve alandaki uygulamalara yönelik öneriler hakkında 
görüş içerir. 

5. Stil ve anlatım: Değerlendirme raporu, çalışma 
başlığının içeriği kapsaması, Türkçe'nin kurallara 
uygun kullanımı, gönderme ve referansların APA 6 
kurallarına uygun olarak tam metnin diline uygun 
verilmesi ile ilgili de görüşler içerir. 

6. Genel değerlendirme: Değerlendirme raporu 
çalışmanın bir bütün olarak özgünlüğü, eğitim 
literatür ve alandaki uygulamalara sağladığı katkı 
hakkında görüş içerir. 

Değerlendirme sürecinde hakemlerin çalışmanın 
tipografik özelliklerine göre düzeltme yapmaları 
beklenmemektedir. 

4. Referee Evaluation Process 

The period given to the referee for the evaluation 
process is 6 weeks. Proposals for corrections from 
referees or editors must be completed by the authors 
within 1 month according to the “corrections 
instruction”. 

Referees can decide on the suitability of the study by 
reviewing the corrections and may also request 
additional corrections if necessary. 

Referee Reports 
Referee evaluations are based in general on the 
originality of the studies, the method used, the 
conformity with the ethical rules, the consistence of 
presentation of the findings and results, and the 
examination of the literature. This review is based on 
the following elements: 

1. Introduction and Literature: The evaluation 
report contains the presentation and purpose of the 
problem addressed in the study, the importance of 
the topic, the scope of the relevant literature, the 
timeliness and the originality of the study. 

2. Methodology: The evaluation report includes 
information on the suitability of the method used, the 
choice and characteristics of the research group, 
validity and reliability, as well as on the data 
collection and analysis process. 

3. Findings: The evaluation report includes opinions 
on the presentation of the findings obtained in the 
frame of the method, the correctness of the analysis 
methods, the aims of the research and the 
consistency of the findings, the presentation of the 
required tables, figures and images and the 
conceptual evaluation of the tests used. 

4. Conclusion and suggestions: The evaluation 
report contains opinion on the contributions to the 
literature, future studies and recommendations for 
the applications in the area. 

5. Style and narration: The evaluation report 
assesses the compatibility of the manuscript’s title 
with the content, appropriateness of the usage of 
Turkish/English in the study, and referencing in 
accordance with the language of the study and APA 
6 rules. 

6. Overall evaluation: The evaluation report 
contains opinion on the authenticity of the study as a 
whole, its contribution to the academic literature and 
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report contains the presentation and purpose of the 
problem addressed in the study, the importance of 
the topic, the scope of the relevant literature, the 
timeliness and the originality of the study. 

2. Methodology: The evaluation report includes 
information on the suitability of the method used, the 
choice and characteristics of the research group, 
validity and reliability, as well as on the data 
collection and analysis process. 

3. Findings: The evaluation report includes opinions 
on the presentation of the findings obtained in the 
frame of the method, the correctness of the analysis 
methods, the aims of the research and the 
consistency of the findings, the presentation of the 
required tables, figures and images and the 
conceptual evaluation of the tests used. 

4. Conclusion and suggestions: The evaluation 
report contains opinion on the contributions to the 
literature, future studies and recommendations for 
the applications in the area. 

5. Style and narration: The evaluation report 
assesses the compatibility of the manuscript’s title 
with the content, appropriateness of the usage of 
Turkish/English in the study, and referencing in 
accordance with the language of the study and APA 
6 rules. 

6. Overall evaluation: The evaluation report 
contains opinion on the authenticity of the study as a 
whole, its contribution to the academic literature and 
the applications in the area. Referees are not 
expected to make corrections on typographic 
characteristics during the evaluation process. 





Halkalı Cad. Halkalı, 34303 Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon: 0 212 692 96 00 

Faks: 0 212 693 82 29 
www.izu.edu.tr 

facebook.com/zaimuniv

twitter.com/zaimuniv

youtube.com/zaimuniv

Journal of Islamic Economics and Finance

İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI DERGİSİ

İÇİNDEKİLER / CONTENTS




