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Ali Polat

Ali Polat1

ARAŞTIRMA MAKALESi / RESEARCH ARTICLE

Katılım Finansı Çalışanları İçin Etik Kurallar:
AAOIFI Kuralları ve Türk Katılım Finansına 
Uygulanması

Öz
Kamu kesiminin de teşviki ile, ülkemizde Katılım Bankası sayısında artış görülmektedir. Hem bu sayısal artış 
hem de tanıtım ve hizmet kalitesi faaliyetleriyle sektörün toplam aktiflerinin ve mevduatının daha fazla artması 
ümit edilmektedir. Türkiye özelinde katılım bankalarının yaşadığı sorunlarının temelinde özel bir düzenlemenin 
olmaması yer almaktadır. Ülkemizde katılım bankalarının uygulamakla yükümlü olduğu etik mevzuatı da bu 
çerçevede değerlendirmek mümkündür. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun ulus-
lararası standartlardan yararlanarak yayınladığı “Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten 
Denetçiler için Etik Kurallar” bu eksiklikleri giderme noktasında olumlu bir çaba olarak görülürken bir yönü ile 
de bir tür genel çerçeve olarak düşünülebilir. Ancak bu genel çerçevenin katılım finansı için yeterli olup olmadığı 
ancak ulusal ve uluslararası ilgili diğer kuralların incelenmesi ile mümkün olacaktır. AAOIFI’nin hazırladığı “İs-
lami Finans profesyonelleri için etik kurallar” başlıklı yeni çerçeve ise çok daha kapsamlı bir içerik sunmakta ve 
konvansiyonel perspektifin ötesinde birtakım hususlar içermektedir. Bu makale; AAOIFI tarafından yayınlanan 
bu yeni etik kuralların tartışılması, anlaşılması ve özelde Türk Katılım Bankacılığı’na entegrasyonu imkanını 
değerlendirmektedir. Gerek bankacılık sisteminin teamül olarak uyguladığı prensipler gerekse katılım finansının 
sisteme entegre olmak için farklı alanlara yoğunlaşıyor olması AAOIFI etik kurallarının uygulanması noktasın-
da zor bir alan oluşturmaktadır. AAOIFI’nin etik kurallarının uygulanabilirliği, katılım finansına entegrasyonu, 
buna ilişkin çok boyutlu bir paradigma değişimi gerektirmektedir. Mevzuat’ın güncellenmesi dışında etik eğiti-
mi, etik okur-yazarlığının artırılması ve katılım finansı bağlamında tüm paydaşların bu değerlerin uygulanması 
yönünde mutabakatı gerekmektedir. 
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Katılım Finansı Çalışanları İçin Etik Kurallar:
AAOIFI Kuralları ve Türk Katılım Finansına Uygulanması

Abstract
With the promotion of the government, there has been an increase in the number of Participation Banks in Türkiye. 
It is expected that the total assets and deposits of the sector will increase further in parallel to quantitative increase 
in branch numbers, promotion of the sector by the government and service quality activities. The lack of a dedicated 
regulation for participation banks is at the root of the problems experienced by participation banks in Turkey. The 
ethical rules that participation banks are obliged to implement in Türkiye also shares the same fate in this context. 
While the “Ethical Rules for Auditors Carrying out the Independent Audit of Interest-Free Financial Institutions” 
published by the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority, making use of international stan-
dards, is a positive endeavor to eliminate the regulatory shortcomings. These rules are also a kind of benchmark for 
ethics application. However, whether mentioned rules will be satisfactory for participation banks, it will only be 
possible to compare these rules with other national or international ethical rules. The new framework titled “Code of 
Ethics for Islamic Finance Professionals “ prepared by AAOIFI offers a much more comprehensive content and inc-
ludes some issues beyond the conventional perspective. This article evaluates the relevant ethical rules and discuss 
the possibility of the integration of these rules into Turkish Participation Banking. Both the principles practiced by 
the banking system and the fact that participation finance focuses on different areas to be integrated into the system 
creates a difficult area for the implementation of AAOIFI ethical codes. The applicability of AAOIFI’s ethical codes 
and its integration into participation finance require a multidimensional paradigm shift. Apart from updating the 
legislation, all stakeholders need to agree on the implementation of these values in the context of ethics education, 
increasing ethical literacy and participation finance.

----------------------------

Keywords: Code of Ethics, Participation Banks, Ethical Rules, Auditing. 
JEL Classification: G20, G30, G41

Ethical Rules for Participation Finance Employees: 
AAOIFI Rules and their Application to Turkish 
Participation Finance
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1. Giriş
D İslami Finans ekosistemi, 2020 itibariyle 1,595 finansal kurumun yer aldığı, 47 ülkede ilgili dü-
zenlemeleri yapılmış, 1008 adet eğitim hizmeti sağlayıcının bulunduğu 1,235 fıkıh alimi tarafından 
temsil edilen ve 2025 yılı itibariyle 5 trilyon dolarlık bir aktif büyüklüğüne erişeceği tahmin edilen bir 
finansal ağ oluşturmuştur(Refinitiv, 2021). Ürün, hizmet ve kurumsal çeşitlilikle birlikte mevcut kon-
vansiyonel ürünlere alternatif bir faizsiz ekosistem oluşturma amacıyla hareket eden İslami Finans 
ekosistemini konvansiyonel olan alternatiflerinden ayıran temel özellik ise bir takım ahlaki değerler 
üzerindeki temel duruşudur. Pratik düzeyde tüm finansal kurumların mevzuat, yönetişim ve denetim 
boyutları mevcut düzenlemeler üzerinden ele alınmaktadır. Bu noktada ahlak veya etik düzenlemele-
rin tam olmadığı veya yerleşmediği uygulamalarda bu alanda bir eksiklik yaşanacağını beklemek yersiz 
olmayacaktır. 

Ülkemizde, genel anlamda Bankacılık Kanunu’nun (BK) ilgili maddeleri (Madde 75 ve Madde 80) etik 
ile ilgili bir çerçeve çizerken, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) tarafından da kabul edilen ve 
konvansiyonel bankaların da uymak durumunda olduğu BK tarafından uyulması gerekli olan “Banka-
cılık Etik İlkeleri” daha detaylı bir perspektif sağlamaktadır. Bununla birlikte, “Kamu Görevlileri Etik 
Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ise uygulama alanını “kamu göre-
vi yapanlar” ile sınırladığı için2 sadece Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye 
Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) yönetici ve çalışanları açısından 
bağlayıcılığı olan bir düzenleme olarak görülmelidir. Bu düzenlemede belirtilen etik unsurlar tabii ki 
özel sektör diyebileceğimiz yerli ya da yabancı katılım bankaları için de anlamlı olacaktır. Ancak “lafız 
itibariyle” yönetmelik değerlendirildiğinde, uygulanması veya denetiminin yapılması yönünde bir zo-
runluluk bulunmamaktadır. BDDK üyeleri ile personelinin uyması gereken mesleki ve etik ilkelere dair 
yönetmelik ise 2 Şubat 2007 tarih 26422 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış ve konuyu daha net ve 
spesifik hale getirmiştir. Kamuda mevcut etik kurallara uyulup uyulmadığını tespit anlamında dene-
tim yapacak olan kamu görevlileri ile ilgili olarak da 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri 
Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında yer 
alan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik 
Davranış İlkelerine İlişkin Yönetmelik” de 14.09.2019 tarih ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayınlan-
mıştır3. 

Ülkemizde faaliyette bulunan katılım bankaları mevcut kanunlara uymakla birlikte özellikle sektör 
paydaşlarının etik uygulamalarına yönelik bir boşluk ya da karmaşıklık olduğu da görülmektedir. Ku-
rumsal etik yönetiminde kanunun sessiz kaldığı ya da etik kurallarda daha çok kanunun öngördüğü 
hususların dile getirilerek Katılım Bankacılığı prensiplerinin sadece konvansiyonel sistemin İslam’a 

2 Madde 2 — Bu Yönetmelik; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner 

sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, 

teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim 

kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar.

3 İlgili yönetmelik Madde 2: “Bu Yönetmelik, 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gö-

revlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.” demek 

suretiyle kapsamını belirlemektedir. 

Ali Polat



www.marufiktisat.com  « 7

 ARTICLES / MAKALELER

uygun olan ahlaki prensipleri ile örtüştüğü kısımlarını içermesi, aslında İslam’ın öngördüğü etik 
normların tamamı ile uygulanmaması sonucunu doğurmaktadır. İslami etik kuralların tam anlamıyla 
(kurum, araç, kişi) net bir şekilde belirlenmemesi aslında Katılım Bankaları için bir rekabet sorunu 
oluşturmaktadır. Muğlak etik ilkelerin bulunduğu ortamda Katılım Bankaları diğer konvansiyonel 
bankaların faaliyet alanlarına ilişkin bir iş modeli için fetva almak zorunda iken, konvansiyonel ban-
kalar kârlı gördükleri takdirde katılım bankalarının alanına kolayca girebilmektedir. Mevcut kanun 
ve düzenlemelerin yetersizliği buna yardımcı olmaktadır. Bu sorunları azaltmak adına 14 Aralık 2019 
tarih ve 30938 sayılı Resmî Gazete’de İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AA-
OIFI)’nin yayınladığı standart ülkemiz mevzuatına Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından kazan-
dırılarak “Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar” 
başlığıyla yayınlanmıştır. KGK web sayfasında “AAOIFI tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Denetim 
Standartlarının (FFDS’ler) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan 
1 adet Etik Kural ile 6 adet FFDS yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.” denilmektedir(KGK, 
2022b). 

KGK tarafından yayınlanan etik ve denetim ile ilgili kural ve standartlar şu şekildedir: 

• Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar

• Faizsiz Finans Denetim Standardı 1: Bağımsız Denetimin Amacı ve İlkeleri

• Faizsiz Finans Denetim Standardı 2: Bağımsız Denetçi Raporu

• Faizsiz Finans Denetim Standardı 3: Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları

• Faizsiz Finans Denetim Standardı 4: Bağımsız Denetçi Tarafından Fıkhî İlke ve Kurallara Uygun-
luğun Test Edilmesi

• Faizsiz Finans Denetim Standardı 5: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denet-
çinin Hata ve Hileye İlişkin Sorumlulukları

• Faizsiz Finans Denetim Standardı 6: Fıkhî Denetim (Faizsiz Finans Kuruluşlarının Fıkhî İlke ve 
Kurallara Uygunluk Sağlamasına Yönelik Güvence Denetimi)

Bu standartlardan “Etik Kurallar” yayımlandığı tarihten itibaren, FFDS 6: Fıkhî Denetim 1 Ocak 2021 
tarihi ve sonrasında yürütülen denetimlerde, diğer standartlar ise 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan 
yıllık hesap dönemlerinin denetimlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir(KGK, 2022a). İsteğe bağlı 
olarak uygulanabilir olması geçiş aşamasında anlamlı olmakla birlikte, ciddi bir sorun yaşanmaması du-
rumunda bu ihtiyari uygulamaların zorunlu bir denetim çerçevesine dönüştürülmesi de düşünülmelidir. 
Öte yandan, denetim gerekli olsa da yeterli bir şart olarak düşünülmemelidir. Ülkemizde böyle bir çer-
çeve bulunurken konu giderek uluslararası düzeyde de önemli hale gelmektedir. Bunun bir sonucu ola-
rak AAOIFI 2021 yılından geçerli olmak üzere yeni bir standart üzerinde mutabakat sağlayarak, katılım 
finans profesyonellerine yönelik yeni etik standardı olan İslami Finans Profesyonelleri için Etik Kurallar 
“Code of Ethics for Islamic Finance Professionals” adlı çerçeveyi 26 Aralık 2019’da kabul etmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, literatür boyutu ile birlikte söz konusu etik kuralları incelemek ve Katılım Ban-
kacılığı özelinde ve genel anlamda İslami Finans’ın diğer boyutları da olabilecek Sermaye Piyasaları, 
Tekafül vb. finansal hizmetleri de kapsayacak şekilde söz konusu etik kurallar tartışmak olacaktır. 

Katılım Finansı Çalışanları İçin Etik Kurallar:
AAOIFI Kuralları ve Türk Katılım Finansına Uygulanması
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2. Literatür
Müslümanların günümüzde yaşadığı en temel sorunların başında günlük hayat akışında maddi ilişki 
ve duyguların öne çıkması, manevi ya da ruhani boyutun ise ihmal edilmesi yer almaktadır. Bu eksik-
liklerin azalması veya ortadan kaldırılması etik kuralların uygulamaya alınması ile mümkün olacak-
tır(Rahim, 2013). Her organizasyon etkin bir şekilde faaliyetlerini icra etmek için yasal düzenlemeler 
ile birlikte ahlaki bir çerçeveye de ihtiyaç duyar. Ahlak ve finans kelimeleri özellikle konvansiyonel 
sistem ve kapitalizmin doğurduğu krizler düşünüldüğünde bir araya gelmesi mümkün olmayan iki 
kelime iken İslam Ekonomisi çalışmaları ve İslami Finans ile ilgili gelişmeler uygulanabilir bir ahlaki 
çerçevenin İktisat ve Finans alanında mümkün olduğunu göstermiştir. Etik, interdisipliner bir kavram 
olarak, din ve felsefe başta olmak üzere daha geniş ya da dar kapsamlı olarak diğer sosyal bilimlerde 
de kullanılan bir kavramdır. Bu kavramın içeriğine yönelik “etik kurallar ve etik kodlar” anlamında 
özellikle konvansiyonel perspektifle birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmamızın konusu İslami Etik ku-
rallar olmakla birlikte konumuz ile örtüşecek konvansiyonel etik literatüründen de bahsedilecektir. Bu 
çalışmaların ülkemizde özellikle katılım finansı çalışmaları için bir tür kıstas olarak kullanılabileceği ve 
literatürün bu perspektiflerle zenginleşebileceği de göz önüne alınmalıdır. 

Etik kurallarla ilgili olan ve İslami anlamda da tartışılması gereken paralel bir literatür kolu ise “de-
ğerler” ile ilgilidir. Değerler, insanlara hayatlarında neyin önemli olduğunu yansıtan, ulaşılması arzu 
edilen aşkın yaşam hedefleridir. Değerler, günlük hayatta rehber prensipler olarak motive edici bir rol 
üstlenirler ve algımızı, davranışımızı ve tavırlarımızı etkilerler. Değerlerin kişisel olarak bir önem de-
recesi olduğu da söylenebilir. Bir kişi için bir değer önemli iken başka bir kişi için bir başka değer daha 
önemli olabilir. Bir değer ne kadar önemli olursa, insanın hayatını etkilemesi o kadar mümkün olacak-
tır(Lee vd., 2019). Katılım finansının paydaşları olarak fon kullanan, fon arz eden ve sermaye sahipleri 
ile yöneticilerin de değerlerini en üst düzeyde uygulamaya koymaları katılım finansının performansını 
artıracak, en azından etik anlamda daha iyi bir noktaya ulaşmasını sağlayacaktır. 

Tüm insanlık için ortak değerler olabileceğine ilişkin teori Schwartz (1992) tarafından öne sürülmüş, 
ve bu değerlerin çok daha farklı popülasyonlar ve yöntemlerle de destekleneceğine ilişkin çalışmalar 
devam etmiştir(Polat, 2018; Yazar, 2021). Örneğin Schwartz(2001) 4 büyük Kanada firması üzerinde 
yaptığı araştırma ile kurumsal ajanların davranışlarının etik kurallar tarafından etkilendiğini bulmuş-
tur. Ayrıca bu kurallara uyum ve kuralların ihlaline ilişkin nedenler de araştırmada yer alırken etik ku-
ralların davranışları nasıl etkilediğine ilişkin 8 metafor geliştirmiştir. Ülkemizde mevcut etik kurallar 
tamamıyla İslami anlamda bir ölçek oluşturmasa bile bu haliyle de literatürde eksiklik bulunmaktadır. 
Örneğin Katılım Bankaları ve Konvansiyonel Bankaların çalışanlarının mevcut etik kurallara olan uyu-
mu nedir? Hangi banka türü çalışanları hangi tür etik ihlallerini gerçekleştirmektedir? Bu ihlallerin 
banka türüne (kamu-özel, yerli-yabancı, küçük-büyük) göre farklı boyutları var mıdır? gibi sorularla 
ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Amerikan şirketler hukukunda etik sistemin bir parçası olmayıp bu alanda bir ikilik (dikotomi) 
olduğu ve kuralların uygulanması ile etiğin kendisi arasında bir ayrım olduğu söylenebilir. İslam’da ise 
ahlak İslami Finans’ın mündemiç bir parçası olup ayrıca düzenlemeye de gerek bulunmamaktadır. Sar-
banes-Oxley gibi düzenlemelerle piyasaya ahlak getirmek için çok ciddi masraflara katlanıp ardından 
başarı gösterememenin arkasında bu dikotomi yer almaktadır(Hassan, 2013).

Schwartz(2004) etkin kurumsal etik kuralların kullanıcılar açısından algılanışını ele almıştır. Yine 
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dört büyük Kanada firmasında yapılan araştırmalarda kullanıcıların etik kurallara ilişkin olumlu ya da 
olumsuz yaklaşımlarının nedenlerine ilişkin bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Schwartz(2005) etik kuralların içerik itibariyle gerçekten ahlaki olup olmadığı sorusu ile başlamakta 
ve bunun için kurumsal etik kurallardan, küresel etik kurallardan ve iş etiği literatüründen yararlana-
rak evrensel moral değerler geliştirmektedir. Bunlar, i) güvenilirlik, ii) saygı, iii) sorumluluk iv) adalet 
v) önemseme ve vi) yurttaşlık olarak ifade edilmiştir. Konumuz açısından bu değerlerin önemi; İslam 
ahlakının tüm bu unsurları daha yoğun ve geniş bir şekilde ele alması ve daha da fazlasını içermesidir. 
Konvansiyonel sistem içinde hem insan mantığına uygun evrensel ilkelerin yer alması hem de İbrahimî 
dinlerin günümüze kadar ulaşan ortak değerleri bir zemin oluşmasına sebep olmaktadır. Bununla bir-
likte, AAOIFI’nin etik kuralları incelendiğinde kendi çerçevesini, terimlerini, mantığını en detaylı bir 
şekilde vererek aslında bir tür ahlak inşası görevini üstlenecek bir standart sunduğunu söyleyebiliriz. 

Vishkin vd., (2019), Amerikan Katolik, İsrailli Yahudi ve Müslüman Türkler üzerinde yapılan araştır-
malarda (n=616) dindarlık düzeyi daha yüksek olan kişilerin duyguları ile daha uyumlu yollarla başa 
çıkabildiklerini bulmuşlardır. Dolayısı ile dindarlık duygusal tecrübeler üzerinden günlük hayata iliş-
kin çıktılar da sunmaktadır.

Schwartz ve Sortheix (2018) yaptıkları literatür çalışması ile tüm durumlarda olmasa bile bazı durum-
lar için insani değerlerin bir kısmının diğerlerinden daha sağlıklı olduğunu ifade etmektedirler. Öznel 
iyi oluş (subjective well being) çalışmaları bağlamında insanların değerleri kimlik ve benlik kavramı 
için merkezi önemdedir. Değerler ve öznel iyi oluş ilişkisi için farklı görüşler olsa da İslami değerlerin 
de öznel iyi oluşumuzdaki rolünün hem bireysel hem de bu değerlere sahip bireylerin oluşturduğu 
organizasyonlar anlamında incelenmesi gerekmektedir. Bu değerlerin diğer değer setlerinden bir farkı 
ise bir yandan insanın doğasını dikkate alırken öte yandan olması arzu edilen ve kaçınılması gereken 
“değerleri” de ifade ediyor olmasıdır. 

Etik kurallar ile ilgili İslami literatüre baktığımızda birçok çalışmanın genel anlamda etik, ahlak ve dini 
kurallar bağlamında ele alındığını ama özellikle etik kod veya etik kurallarla ilgili sınırlı çalışmanın 
bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Abeng (1997) Endonezya’da 1930’larda kurulan Matsushita Elektrik Şirketi’nin, o zamanlar için ol-
dukça yenilikçi olan bir perspektifle yedi etik prensip belirlediğini ifade eder. Ancak, bugün içinde 
bulunduğumuz dinamik iş ve finans ortamı çok ciddi bir şekilde formüle edilmiş bir İslami iş etiği 
teorisini gerekli hale getirmektedir. 

Abuznaid (2009) literatürde etik konusu ile ilgili yüzlerce çalışma bulunmasına rağmen İslam iş etiği 
konusunda çok az sayıda yayın yapıldığını ve bu alanda literatürde bir açık bulunduğunu ifade eder. 
Kişilerin ahlaki ve gayri ahlaki davranışlarını belirleyen unsurları belirttikten sonra İslam’a göre uyul-
ması gereken etik ilkeleri sıralamış ve İslam ve diğer dinlerin etik yönden benzerlikleri ile devam et-
miştir. Bu benzerliklere rağmen İslam’ın aynı kavramları ele alışı bile farklılık arz etmektedir. Dolayısı 
ile kavramların kendi paradigması içinde yeniden düşünülmesi ve ele alınması gibi bir gereklilik ortaya 
çıkmaktadır.

Hassan (2013) İslami Finansal Kurumlar ve etik prensipler üzerine genel bir değerlendirme yaparak 
Kur’an ve Sünnet’ten çıkarılabilecek, insanın Halifeliği, kardeşlik ve evrensellik, ortaklık, emeğin kut-
sallığı, ümit ve yeis prensibi gibi prensipleri ve bunlarla ilgili alt prensipleri ele almıştır.

Katılım Finansı Çalışanları İçin Etik Kurallar:
AAOIFI Kuralları ve Türk Katılım Finansına Uygulanması
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Suryanto (2016) Endonezya için yapmış olduğu araştırmada İslami iş etiği ve denetçilerin görüşleri 
arasındaki ilişkiyi ele almış ve denetçilerin İslami etik kurallara olan bağlılığı ile bu kuralları uygulama-
sı arasında doğru orantı olduğunu tespit etmiştir. Dolayısı ile etik kurallara fiilen bağlılık gibi sübjektif 
sayılabilecek bir alan oluşmuştur.

Ahmed vd., (2017) İslami bankaların İslami etik değerler bağlamında Allah’a ve topluma karşı olan 
sorumluluklarını analiz etmiş ve mevcut hali ile İslami bankaların refah maksimizasyonu, piyasa re-
kabeti, eksik risk yönetim araçları vb. birçok nedenle ortaklık yerine borçluluk tabanlı enstrümanları 
kullandığını ifade etmektedir. Çalışmada “İslami etik” değerler ifade edilirken daha makro düzeyli hu-
suslar ele alınmış ve örneğin İslami bankaların yoksulluğu azaltmak veya servetin eşit paylaşımı gibi 
hususlarda bir planının olmadığını ifade etmektedir. Her ne kadar bu “etik” değerlerin bankalardan 
beklenip beklenemeyeceği bir tartışma konusu olsa da sonuç itibariyle uygulamada bu değerlerin ek-
sikliğinin de kritik edildiğini söyleyebiliriz.

Hassan vd., (2019) İslami Finans ve muhasebe standartları üzerine yaptıkları inceleme ile uluslararası 
standart yapıcı kurumların (AAOIFI; IFSB, IIFM4) standart ve rehberlerinin adaptasyonunda ortaya 
çıkan sorunları ele almaktadır. Konumuz kapsamında yer alan etik standardını da ilgilendiren boyutu 
ile; standartların infazına ilişkin bir yaptırımın zorunlu olmaması belirtilebilir. 

Katılım Finansı çerçevesinde etik kurallara ilişkin sınırlı çalışma arasında Polat (2018) bankacılık etik 
ilkeleri ve AAOIFI standartlarını karşılaştırırken, Selçuk vd., (2019) bağımsız denetimde AAOIFI stan-
dartları ile bağımsız denetim standartlarını mukayese etmektedir. Yazar (2021) ise bağımsız denetçi-
ler için etik kurallar ile faizsiz finans kuruluşları denetçileri için etik kuralları karşılaştırmıştır. Benzer 
şekilde Akpınar ve Çetintaş (2021) da bağımsız denetimi yürüten denetçiler için etik kuralları faizsiz 
finans kuruluşları bağlamında ele almış ve iki etik kural arasında bir farklılığın olmadığı ve birbiriyle 
uyumlu olduğunu ifade etmişlerdir. 

Gözüm(2016) tarafından Türkiye’de bulunan kamu, özel sermaye ve katılım bankası çalışanlarına ya-
pılan anket ile iş etiğine ilişkin tutumları incelenmeye çalışılmış ve kadınların daha çok iş etiği ku-
rallarına dayalı bir tutum içinde olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada diğer bir husus 42-51 yaş grubu 
çalışanların etik değerlerin anlamsızlığı konusunda diğer gruplara göre daha yüksek sonuç vermiş ol-
masıdır. 

İlişkili bir literatür dalı olarak ise katılım bankaları çalışanlarının İslami finans hassasiyeti üzerine 
yapılan araştırmalardan bahsedilebilir. Balkanlı ve Yardımcıoğlu (2020) tarafından Marmara bölgesin-
deki finans kurumları üzerine yapılan çalışmada, çalışanların zaman zaman İslami finansal çerçeve dı-
şına çıkabildiklerini tespit etmişlerdir. Beyur (2021) ise Diyarbakır’da bulunan katılım bankaları üze-
rine yaptığı yüz yüze anket görüşmesi sonucunda personelin ürün ve hizmetlere yönelik farkındalık 
ve tutum düzeylerinin düşük olduğunu tespit etmiştir. Katılım bankacılığı personeli bağlamında bile 

4 Belirtilen kuruluşların hangi ülkede oldukları ve ne anlama geldiklerine ilişkin açıklama yapılması uygun olacağı için 

dipnot olarak ifade edilmektedir. 

AAOIFI: İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (Manama, Bahreyn)

IFSB: İslami Finansal Hizmetler Kurulu, (Kuala Lumpur, Malezya)

IIFM: Uluslararası İslami Finans Piyasası (Manama, Bahreyn)
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mükemmel bir teori/pratik uyumu söz konusu değilken toplumun diğer kesimleri veya konvansiyonel 
bankaların katılım bankaları hakkında daha doğru/makul görüş sahibi olmaları da düşük olasılıklı ola-
caktır. Bu alanda Ayvaz(2021) tarafından yapılmış çalışma ile konvansiyonel banka çalışanlarına anket 
yapılmış ve ürün içerikleri ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları, katılım finans ürünlerini kendileri için uy-
gun bulmadıkları ve bu banka türüne ve ürünlerine güven problemi yaşadıkları anlaşılmıştır. Bununla 
birlikte Eroğlu Pektaş ve Temelli (2019) algılanan hizmet kalitesi, algılanan dini hassasiyet ve algıla-
nan bilinirlik üzerinden banka tercihi ve algılanan şeffaflık ve güvenilirliğe ulaşmaya çalışmış ve Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesi personeli bağlamında bankaların İslami esaslara göre faizsiz olarak çalış-
ması, banka müşterileri tarafından bankanın güvenilirliği ve şeffaflığı algısını arttırmakta; müşterilere 
güven vermekte ve bu doğrultuda müşterilerin banka tercihlerini ve yatırımlarını etkileyebilmektedir. 

Karacaer ve Kurt (2022) faizsiz finans ve geleneksel finans mukayesesi bağlamında iç denetimi karşı-
laştırmış ve İslami iç denetimin, geleneksel iç denetimle birçok açıdan benzerlik gösterdiği; bununla 
birlikte amaç, faaliyet alanı, süreç, bağımsızlık ve objektiflik, yetkinlik gereksinimi ve denetim yakla-
şımı açılarından bazı noktalarda geleneksel iç denetimden farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır. Kalkavan 
(2022) etik bankacılık ve İslami bankacılık detayına vurgu yaparak kurumsal sosyal sorumluluk bağla-
mında ilgili literatürü tartışmıştır. Katılım finansında etik uygulamalar üzerinden kurumsal yönetime 
ve kurumsal diğer perspektiflere yönelik çok detaylı çalışmalara da ayrıca ihtiyaç bulunmaktadır.

İnsanoğlu iradesi ile birlikte doğruyu yanlıştan ayırmaya muktedir olarak yaratılmış olmakla birlikte 
kutsal kitaplar ve peygamberler aracılığı ile de ilahi rehberliğe mazhar olmuştur. Bu verilenler hem 
dünya hem de ahiret saadetinin sağlanması için uyulması gereken gerekli zemini oluşturmaktadır. 
Ahlaki davranışların ihmal edilmesi kısa dönemli kazançlar sağlasa bile bu kazançların orta ve uzun 
vadede kalıcı olması mümkün olmayacaktır. 

Her meslek için bir gereklilik olmakla birlikte Ahmet b. Hanbel’in Muvatta’sında nakledilen Hadis-i 
Şerifte “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” buyurulmasını finans sektörü özeli içinde 
düşünmek gerekmektedir. Bu anlamda, Fıkhî Kurullar, ilgili kanunu düzenlemeler veya düzenleyici 
kuruluşların varlığı her ne kadar gerekli olsa da yeter koşulu sağlamayacaktır. Ahlaki kuralların tam 
olarak uygulanmadığı bir durumda lafız ve ruh olarak fıkhî uygunluğu iddia etmek aslında eksik bir 
iddia olacaktır. Bu nedenle sektörde yer alan tüm paydaşların çok ciddi bir ahlaki standardı da tuttur-
ması gerekmektedir. 

Toplumun vasatının üzerinde bir ahlaki düzeyin kurumsal olarak sağlanması pek mümkün olmasa 
da bu yine de etik standartların oluşturulması ve bir hedef belirlenmesi anlamında etik kuralların 
uygulanmamasını gerektirmemektedir. İslami finans bağlamında bir teorik çerçeve ve aynı zamanda 
uygulama oluşturması açısından AAOIFI’nin üzerinde çalışmış olduğu yeni kurallar seti sektörün ih-
tiyacını gidermeye yönelik ciddi bir boşluğu dolduracaktır. Bu yeni standart yani “İslami finans pro-
fesyonelleri için etik kurallar”, “Code of ethics for Islamic finance professionals”, 1 Ocak 2021 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmiştir. Böylece üzerinden çok uzun süre geçmiş olan AAOIFI’nin 1999 yılında 
çıkarmış olduğu “İslami Finans Kurumları Denetçi ve Muhasebecileri için Etik Kurallar” ve 2003 yılın-
da çıkarmış olduğu “İslami Finans Kurumları Çalışanları için Etik Kurallar”5 yürürlükten kalkmıştır. 

4 Yukarıda Türkçe’si verilen iki kural setinin orijinal isimleri sırası ile “Code of Ethics for Accountants and Auditors of 

Islamic Financial Institutions” ve “Code of Ethics for the Employees of Islamic Financial Institutions” şeklindedir.

Katılım Finansı Çalışanları İçin Etik Kurallar:
AAOIFI Kuralları ve Türk Katılım Finansına Uygulanması
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AAOIFI(2019a)’de belirtildiği üzere, önceki kodlara göre bu yeni kod etik kavramının daha iyi anlaşıl-
masını sağlarken, daha sistematik bir çerçeve sunmaktadır. Böylece benimsenmesi ve kullanımı daha 
kolay olacaktır. İzleyen kısımda kavramsal çerçeve ele alınmakta ve etik ihlallerinin hangi alanlarda 
olabileceğine ilişkin bir çerçeve çizilirken yine aynı başlıklarla bu etik ihlallerine ilişkin ideal durumlar 
ifade edilmektedir. 

3. Teorik Çerçeve
Ahlak, zorunlu olarak sağlanması gereken Adalet ve gönüllü olarak uyulması arzu edilen İhsan kav-
ramlarının bir çıktısı olarak düşünülebilir. Adalet uygulanmadığında Zulüm ortaya çıkacak, İhsan gö-
zetilmeden Adalette süreklilik sağlanamayacaktır. Zulmü engellemek ve İhsan’ı sağlamak amacıyla 
AAOIFI, 12 ülkeden6 125 sektör temsilcisi/katılımcısı ile yapmış olduğu anket sonucunda bu çalış-
manın konusu olan etik kurallar çerçevesine ilişkin taslak metin hazırlanmış ve 10 Temmuz 2019 
itibariyle görüş için kamuoyu ile paylaşıma açılmıştır. Aşağıda yer alan perspektif genel olarak bu etik 
kuralları yansıtmaktadır. 

3.1 Etik: Genel Bir Bakış

Etik sadece doğru şeyi yapmak değil, aynı zamanda doğru şeyi, doğru bir niyet, doğru bir zihin yapısı 
ve doğru bir şekilde, hiçbir gözlem ve denetim söz konusu değilken bile gerçekleştirmek demektir(AA-
OIFI, 2019b, s. 6). Etik olmak aslında sadece pasif olarak bunları kendi şahsında gerçekleştirmeyi değil 
aynı zamanda dışa dönük olarak bu değerleri paylaşmayı ve teşvik etmeyi de içermektedir.

Standardın oluşumunda giriş kısımları sonrası kavramsal çerçeve kısmında adalet ve ihsan denklemi, 
etik değerler ve etik protokoller ele alınmış, izleyen kısımda ihlaller her bir etik değer bağlamında tas-
nif edilmiş ve örneklendirilmiş, son bölümde ise etik idealler yine ilgili etik değerler bağlamında tasnif 
edilmiş ve örneklendirilmiştir.

6 Bahreyn, Umman, Kuveyt, BAE, Suudi Arabistan, Pakistan, Malezya, İngiltere, Endonezya, Türkiye, Sudan ve Mısır

Etik Meziyet 
İhlallerinin 
Kategorileri

İşlemlerle 
İlgili

Kültür 
ile ilgili

Kişi 
ile ilgili

Kişiler 
arası 

ilişkilerle 
ilgili

Liderlik 
veya 

yönetimle 
ilgili Şekil 1: Etik ihlallerin kategorileri

Kaynak: AOIFI, 2019b, s. 6)
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3.2 Adalet ve İhsan Çerçevesi
Adalet ve İhsan’ın dört unsuru olarak şunlar sayılmalıdır: i) Doğru niyet ve doğru zihin yapısına sahip 
olmak ii) Doğru şeyi yapmak, iii) Doğru şekilde yapmak ve iv) Diğer ilgili kişileri de pozitif bir şekilde 
sürece dahil etmek. 

Bu çerçevenin temelinde tüm bu doğruluğun yapılması ancak Allah’ın rızasını düşünerek ve onun ga-
zabından çekinerek uyulacak bir çerçevedir. Doğru şeyleri yaparken İslami değerler göz önüne alın-
makla birlikte bu değerlere zıt olmayan diğer düzenlemelere de uyulmalıdır. Kişinin bildiğini en iyi şe-
kilde uygulaması, kapasitesini kullanması ve bunu da zamanında yapması gerekmektedir. Zamanında 
yapılmayan işler sebebi ile oluşacak krizler de aslında ahlaki bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tüm bu uygulamalar yalnız başına veya diğer uygulayıcılarla, gözetim veya denetim altında değilken 
de uyulması gereken kurallardır. Katılım bankaları çalışanlarının7 çalışma arkadaşlarını örnek model 
olacak şekilde ahlaki duruşu ile pozitif olarak etki etmesi de son madde kapsamında düşünülmelidir. 

Adalet ve İhsan’a ulaşmak için çerçeveye uygun hareket edildiğinde her bir çerçevenin detaylı şekilde 
bir ya da birden çok etik değere bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

6 Burada personel ifadesini açmak yerinde olacaktır. Katılım Bankacılığı etik ilkeleri aslında “İslami Finans Pro-

fesyonelleri” ifadesini içerdiği için; yönetim kurulu üyelerinden, genel müdürlere, şube müdürlerinden, TKBB 

personel ve yöneticilerine ve hatta sermayedarlara kadar genişletilmesi gereken bir uygulama olmaktadır. Aslında 

detaylı incelendiğinde görüleceği üzere, ahlaki kurallar Kur’an ve Sünnet’ten çıkarılmış olan temel yasakları gayri 

ahlaki, teşvik edilen diğer güzel hasletleri ise ahlaki unsurlar olarak ele almaktadır. 

Doğru niyet 
ve doğru 
zihniyet

+ Doğru şeyi 
yapmak + Doğru şekilde 

yapmak +
Başkalarınıda 

olumlu 
etkilemek

+ Adalet ve 
İhsan

Şekil 2: Adalet ve İhsan Denklemi

Kaynak: (AAOIFI, 2019b, s. 13)

Katılım Finansı Çalışanları İçin Etik Kurallar:
AAOIFI Kuralları ve Türk Katılım Finansına Uygulanması
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3.3 Etik Değerler
Şekil 2’de belirtilen Adalet ve İhsan’a ulaşılması için her katılım finansı uzmanının i) Takva, ii) Tevek-
kül, iii) Sıdk, iv) Emanet, v) Kuvvet ve vi) Hakkı Tavsiye değerlerine sahip olması gerekmektedir. Aslın-
da bu değerlerin büyük bir kısmı kelime olarak bilinse de günlük hayatta, özellikle finans sektörünün 
hızlı temposu içinde çok kolay bir şekilde unutulması ve ihmal edilmesi söz konusu olmaktadır. Takva, 
Allah’ı devamlı hatırlamak ve ona itaat etmek, tevekkül O’na güvenmek, tüm gayreti ile gerekenleri 
yaptıktan sonra sonucu ona bırakmak, Sıdk; inancı, niyetleri, sözleri arasında tutarlılık ve sebat sahibi 
olmak. Emanet; bulunduğu pozisyonun, statünün vermiş olduğu güç ve sorumluluk ile kendisine veri-
len kaynakları muhafaza etmek ve görevini yerine getirmek. Yeterlilik (capacity); görevin gerektirdiği 
düzeyde güç, fiziki ve zihni kuvvet sahibi olmak8, Hakkı tavsiye; başkalarını iyi şeylere teşvik etmek ve 
gayri ahlaki inançlardan ve eylemlerden uzaklaşmalarını tavsiye etmekle birlikte otoritenin, gücün ve 
başkaları üzerindeki etkisinin adil ve sağduyulu bir şekilde kullanılması olarak ifade edebiliriz (AAOI-
FI, 2019a).

Takva ve 
Tevekkül

Doğru niyet ve 
doğru zihniyet

+

+

Sıdk ve 
Emanet

Doğru şeyi 
yapmak

+

+

Kuvvet

Doğru şekilde 
yapmak

+

+

Hakkı Tavsiye

Başkalarınıda 
olumlu 

etkilemek

+

+

Etik Değerler

Adalet ve İhsan

Şekil 3: Adalet ve İhsan Denklemi ile Etik Değerlerin İlişkisi

Kaynak: (AAOIFI, 2019b, s. 14)

8 Görevin gerektirdiği yeterlilik genel bir ifade olmakla birlikte bunun detayları olan güç, fiziki ve zihni kuvvete 

sahibi olmaya ilişkin de bir muğlaklık olduğu söylenebilir. Bu anlamda yeterliliğe ilişkin bir takım ölçüm yöntemleri 

gerekecektir. Burada belki İslami düşünce sistematiğine uygun farklı göstergeler veya farklı yaklaşımlar gerek-

mektedir ki başka bir makale konusu olarak ele alınabilir. Örneğin yeterliliğin kalbi, akli veya fiili boyutları ile ele 

alınması için bir takım amelî göstergeler veya beyan edilen ifadeler üzerinden bir yeterlilik ölçeği düşünülebilir.
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3.4 Etik Protokol
Etik kuralların kurumsal çerçevede varlığı veya denetimi yanında bu kuralların anlaşılması ve uygulan-
masına yönelik de ayrıca bir düzenleme gerekmektedir. Bu ise etik protokoller üzerinden gerçekleşti-
rilecektir. Ahlaki karar alma protokollerinin uygulanması ile ancak ahlaki olarak savunulabilir kararlar 
alınacaktır. Yine aynı protokolün bir parçası olarak bir etik ihlali söz konusu olduğunda buna nasıl ya-
nıt verileceği de (ihlalin bir rapor ile durum tespitinin yapılması ve ihlalin resmi olarak bildirilmesinde 
uygulanacak adımlar) yine bu protokolün bir parçası olmaktadır. 

3.5 Temsili İhlaller ve İdealler
Bir katılım finans çalışanı her zaman için etik değerleri en üstte tutmalıdır. Bu değerler Şekil 3’ün üst 
kısmında yer alan etik değerlerdir. Bu değerlere ters bir durum etik ihlali olarak kabul edilecektir. Bu 
anlamda AAOIFI etik kodunun B kısmı (s. 19-43) bir anlamda kaçınılması gereken hususları detaylı 
bir şekilde izah ederken izleyen C kısmı (s. 43-47) bu ilgili etik boyutlara ilişkin ideal durumları izah 
etmektedir. Günah işlemek, hakka tecavüz, gaflet gibi kavramlar takva boyutu ile ilgili iken, yalan 
söylemek, abartı ile gerçeğin boyutunu değiştirmek, aldatmak, başkasının fikir ve işlerini kendinin 
gibi gösterme anlamına gelecek intihal, boş sözler vermek, manipüle edecek ifadeler kullanmak, yalan 
yemin, bilgi sahibi olmaksızın kanaat belirtme, söylenti tellallığı, birkaç istisna üzerinden genelleme 
yapmak, bir ifade ya da olayı kendi bağlamı dışında kullanmak, geçersiz mukayeseler yaparak bir şeyi 
daha çok ya da daha az arzulanır kılmak, iftira, gerçeklerin kişisel kanaatlerle birleştirilerek sunulması, 
maksatlı muğlak hususlar bırakmak, gerçeğin bir kısmını beyan etmek gibi tek tek saydığımız hususlar 
aslında Sıdk ideali için ihlal özelliği taşıyan unsurlardır. Burada da aslında insanlarla iletişim esnasında 
oluşan şifahi diyebileceğimiz söz ile ilgili ihlaller varken aynı zamanda sözle ilgili olmayan ama Sıdk 
boyutunu ihlal edecek başka hususlardan da kaçınılmalıdır. Örneğin, belli kişi veya gruplara inanç, 
ırk, milliyet, evlilik durumu, cinsiyet, yaş ve sosyal statüye göre adil olmayan ayrımcılık yapmak, klişe 
bilgilerle kategorileştirme, riyakarlık vb. gibi hususlar ise davranışlarla ilgili olarak Sıdk idealine zarar 
verecek ihlallerdir. Yine emanet ile ilgili ihlaller de insanlar, insan şerefi (şiddet, tecavüz, suiistimal, 
mobbing, sabotaj, cinsel taciz vs.) ve kaynaklarla (hırsızlık, kara para aklama, vergi kaçırma, israf vs.) 

Şekil 4: Hediye görünümlü rüşvet tespiti

Kaynak: (AAOIFI, 2019b, s. 30)

Katılım Finansı Çalışanları İçin Etik Kurallar:
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ilgili olabilmektedir. Standart’ta yer alan ve etik denetimi için bir anlamda kritik soruları da içeren al-
goritmik çizimlerin varlığı uygulama açısından da önemli bir boyut oluşturmaktadır. Şekil 4’te yer alan 
çizim benzeri sistematik soru ve cevapların yer aldığı başka etik boyutlu detaylar da yer almaktadır. 
Bir bilginin ticari amaçlı kullanımına ilişkin ya da gıybet veya iftira yapmaksızın bir konu hakkında 
nasıl konuşulacağına ilişkin adım adım sistematik düşünceyi oluşturan çizimler yer almaktadır. Her ne 
kadar bu hususlar birçok insan için malum konular gibi gözükse de etik veya İslami ahlak anlamında 
eğitim almamış, ya da kültürel değerler sebebi ile farklı kişisel doğruları olan tüm paydaşların aynı 
çizgide buluşabileceği bir zemin oluşturması bakımından anlamlı gözükmektedir. 

Standart’ın ideallerle ilgili son kısmında ise takva, tevekkül, sıdk, emanet, kuvvet ve hakkı tavsiye gibi 
değerlere ulaşma noktasında yapılabilecek ideal davranışlara dönük bir perspektif sunulmaktadır. Ör-
neğin tevekkül için a. Fıkhî güvenilirliği sürdürmek, b. Ümitvar olmak ve pozitif davranmak, c. Düzenli 
olarak dua etmek ve d. Mükafatları ertelemek (kişisel kontrolü sağlayarak daha sonra yerine birtakım 
ödemelere bir an evvel kavuşmayı arzı etmekten kaçınmak) gibi hususlar yol gösterici olacaktır. 

Etik kod çerçevesini oluşturan kurul üyeleri yapılan tartışmalar sonrasında yukarıda da geçen termi-
nolojiyi, yani Adl, İhsan, Takva, Tevekkül gibi kavramları Arapça formunda kullanmayı tercih etmiş, 
tercüme edilmesi durumunda kavramın anlamının etkisinin azalacağı veya tahrif edilebileceği düşün-
cesi öne çıkmıştır. Kurulun aldığı kararlardan bir diğeri ise etik ihlallerin sadece finansal değil finans 
dışı konuları da kapsaması çünkü finans dışı gibi gözüken etik ihlallerin bir şekilde finansal sonuçları 
olabileceği veya İslami Finans Kurumlarının itibarını zedeleyeceği düşüncesi hâkim olmuştur. Ayrıca, 
etik kodun uygulamasına yönelik bir yönetişim standardının da oluşturulması kararı alınmıştır(AAOI-
FI, 2019b, s. 50). 

Şekil 5 : Etik Kod’un Görsel Çizimi

Kaynak: (AAOIFI, 2019b, s. 8)
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4. Türk Katılım Bankacılığı ve Etik Uygulamaları
Konvansiyonel ve Katılım Bankalarının birlikte uyguladığı “Bankacılık Etik İlkeleri”’nin 1. Maddesi 
(amaç maddesi) etik ilkelerin amacını; “bankacılık mesleğine toplumda mevcut saygınlık ve güvenilir-
lik duygusunun sürekliliğinin sağlanması, meslek onuru olarak adlandırılan bu saygınlık ve güvenilirlik 
duygusunun geliştirilerek sürdürülmesi ve bankacılık sektöründe istikrar ve güvenin korunmasıdır.” 
şeklinde ifade etmektedir. AAOIFI kodu ise İslam ahlakının getirdiği temel değerleri ve ahiret inancını 
da gerekli görmüş ve bu yönde bir yapı oluşturmuştur. AAOIFI kuralları, bankacılık etik kuralları ile 
birlikte düşünüldüğü takdirde, bir katılım bankasının zaten mevcut uygulamalarına katkı sağlayan bir 
altyapı oluşturmak ve bu etik uygulamalar ve kabuller çerçevesi dışına çıkan bazı yanlışlıkları düzelt-
mek olabileceği gibi ilgili etik kodun (İslami) en iyi uygulamalarını bir kaldıraç olarak kullanarak şirketi 
bulunduğu etik düzeyden daha ileriye taşımayı da hedefleyebilir. AAOIFI’nın bu en son yayınladığı 
etik kurallar işte bu çerçeve mutabakat olarak düşünülebilir. Kaptein’in (2017) de belirttiği üzere, etik 
kuralların “yaşaması” organizasyona “yerleşmeleri” ile mümkün olacaktır. Etik kurallar genel anlamda 
anlaşılır ve belki de çok gerekli değilmiş gibi gözükse de binlerce olasılık arasında etik karar verilmesi 
gereken tartışmalı alanların oluşacağı da muhakkaktır. Bu tartışmalı alanlar operasyonel konularla il-
gili olabileceği gibi, pazarlama veya başka bir husus ile ilgili de olabilir. Özellikle pazarlama literatürün-
de etik davranışların ne olduğuna ilişkin açık bir kavrayış bulunmamakta ve bu da etik standartların 
duruma/kuruma veya kişilerin etik anlayışlarındaki farklılıklara göre değiştiği algısını oluşturmakta-
dır(Ferrell & Gresham, 1985). 

Şekil 5’te yer alan görsel, AAOIFI’nın etik kurallarının hem teorik çerçevesi hem de uygulamaya yönelik 
detayları hakkında ipucu vermektedir. Belirtilen her bir değer bağlamında toplamda 6 adet kaçınılma-
sı gereken tüm unsurlar detaylı bir şekilde belirtilmiş, etik kodun son kısmı diyebileceğimiz temsili 
idealler bölümünde ise yine her bir etik boyut ile ilgili olarak ulaşılması gereken noktalar örneklerle 
verilmiştir. Netice itibariyle bu kadar detaylı bir perspektife rağmen uygulama dokümanına9 da ihtiyaç 
duyan bu yaklaşım ile arzu edilen hususun bir katılım finans kurumunun iç uygulamaları, etik deneti-
mi, personel, hissedar ve müşteri profili bağlamında yeniden etik değerlere dönüş olduğunu söyleye-
biliriz. Bu şekilde kurumsal davranışlarda da bir değişiklik olması beklenebilir. Bu soru yani, etik kod-
ların kurumsal davranışlarda bir fark oluşturup oluşturmayacağını sormak “Pazarlama işe yarar mı?” 
sorusuna benzemektedir. Pazarlama içeriğine, uygulama alanına, kampanyanın gidişatına göre şirket 
satışlarını artıran bir faktör olduğu kadar para kaybına sebep olan bir kaynak israfına da dönüşebilir. 
Etik kuralların uygulanmasında iletişim, destek ve yaptırım boyutları önem arz etmektedir(Cowton, 
2019). Etik davranışların yaygınlaşması yatırımcılar ve hissedarlar lehine de bir ortam oluşturmakta 
ve bu anlamda kar maksimizasyonu hedefi ile çelişmemektedir. Günlük bankacılık uygulamaları ya da 
pazarlama prensiplerinin büyük bir kısmı zaten konvansiyonel perspektif ile ele alındığı için bir katı-
lım bankası uygulaması da farkına varmadan veya bilinçli olarak böyle bir uygulamayı benimseyebilir. 
Bu durumda ancak uygulaması zorunlu olan bir etik perspektif ile bu bakış değiştirilebilecektir. 

9 Uygulama dokümanına ihtiyaç duyulmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Bugün katılım bankacılığı alanında çalı-

şan personelin İslam dininin tüm temel kavramları, itikadi veya fıkhi altyapısına ilişkin bir yeknesaklık oluşturmak için 

tüm bu hususlar yani en temel kavramlardan başlayarak diğer hususlara doğru özel bir dokümantasyon ve detaylı 

bir çerçeve gerekmektedir. Örneğin Şekil 5’te yer alan Kuvvet terimi bile belirtilen perspektif olmadan daha farklı ve 

eksik bir şekilde anlaşılabilme ve böylece tüm çerçevesinin yanlış yorumlanması riskini barındırmaktadır.

Katılım Finansı Çalışanları İçin Etik Kurallar:
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5. Sonuç
İslami finans hem ülkemizde hem de dünyada aktif büyüklüğü ve yaygınlık bakımından artmaya de-
vam etmektedir. Ancak, küresel finansal sistemin birçok sorun yaşadığı, reformlar ve yeni politikalar 
için çağrıların yapıldığı, fintek ile ilgili yeni araç, kurum ve radikal çerçevelerin oluştuğu bir ortamda 
bu büyümenin sağlıklı olması ancak ahlaki temellere sıkı sıkıya bağlılıkla mümkün olacaktır. Etik kod-
lar, kurumsal etik davranışların elde edilmesinde önemli bir araç olarak kullanılabilir. Bu aracın gerçek 
manası ile kullanılması yerine sadece “makyaj” ve bir “pazarlama” enstrümanı olarak görülmesi finan-
sal kurumun etik gelişimine yardımcı olmayacaktır. İslami değerleri önceleyen bir etik kurallar setinin 
oluşması ve bunun da günlük işlemlerin bir parçası haline gelmesi, etik farkındalığın artırılması ve 
bunun tüm paydaşlara yansıtılması ile katılım finansına yeni bir başlangıç yapılabilir.

Bu çalışmada; Türkiye özelinde etik/ahlak değerlerine ilişkin kanuni düzenlemeler ve bunların kap-
samlarından bahsedilmiş ve AAOIFI’nin yayınlamış olduğu etik değerlerle ülkemizde katılım bankala-
rının uymak zorunda olduğu etik mevzuatı mukayese edilmiştir. AAOIFI’nin standardı çok kapsamlı, 
detaylı, teorik boyuta ilişkin pratik açıklamaları olan bir çalışma olmakla birlikte özellikle sektör pay-
daşları olan kamu kesimi, sermayedarlar, mudiler, fon kullananlar ve çalışanların tümünün bu etik ku-
rallara hazır olup olmadığı, psikolojik, sosyolojik ve başka açılardan ele alınarak değerlendirilmelidir. 
Etik değerlerin uygulanması bir yönü ile de laik ve demokratik bir ülkede tamamen dini referanslarla 
oluşturulmuş bir perspektifin uygulanabilirliği açısından da soru işareti oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte, başta TKBB olmak üzere, bu etik standardın tedrici bir şekilde uygulanabileceği bir kurumsal 
yönetim çerçevesi ile birlikte fıkhî denetim ve eğitim çerçevesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tür bir 
kurumsal değişim her ne kadar BDDK’nın getirdiği bir zorunluluk olmasa bile sektörün kendi iç disip-
lini ve ileriye yönelik güven verici uygulamalarının artması için faydalı olacaktır. 
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Abstract
The purpose of this study is to identify the most significant problem of renewable energy investments. Firstly, 
based on the literature evaluation, the problems of the clean energy projects are identified. In this framework, 
an analysis has been carried out using the analytical hierarchy process method. According to the results of the 
analysis, it has been determined that performance problems are the most critical issues in this framework. Tech-
nological problems also have an essential role in this respect. Location and financial problems have lower weight 
by comparing with others. Renewable energy companies should take some actions to minimize the performance 
problem. Renewable energy types are affected by climatic conditions. At some times of the day, less than the 
energy needed, and at other times more electricity can be produced. This puts energy efficiency at risk. To succes-
sfully combat this problem, businesses need to invest in storing excess energy. This will significantly contribute 
to the improvement of the performance of the projects.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, yenilenebilir enerji yatırımlarının en önemli sorununu tespit etmektir. Öncelikle literatür de-
ğerlendirmesine dayalı olarak temiz enerji projelerinin sorunları tespit edilmiştir. Bu çerçevede analitik hiyerarşi 
süreç yöntemi kullanılarak bir analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre performans sorunlarının bu çerçe-
vede en kritik konular olduğu tespit edilmiştir. Teknolojik sorunlar da bu konuda önemli bir role sahiptir. Lokasyon 
ve finansal problemler diğerlerine göre daha az ağırlığa sahiptir. Yenilenebilir enerji şirketleri, performans sorununu 
en aza indirmek için bazı önlemler almalıdır. Yenilenebilir enerji türleri iklim koşullarından etkilenir. Günün bazı 
saatlerinde ihtiyaç duyulan enerjiden daha az, bazı zamanlarda ise daha fazla elektrik üretilebilir. Bu da enerji verim-
liliğini riske atmaktadır. Bu sorunla başarılı bir şekilde mücadele etmek için işletmelerin fazla enerjiyi depolamaya 
yönelik yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu durum projelerin performansının iyileştirilmesine önemli ölçüde kat-
kıda bulunacaktır.

----------------------------

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji; Enerji Yatırımları; Performans Değerlendirmesi; AHP 
JEL Classification: Q40; Q27; O13
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1. Introduction 
Energy is defined as the transfer of power from one source to another. In economic review, there are 
actors in the world as government, companies, and individuals. These actors need to produce energy 
for a certain vital activity. In general, developed countries meet their energy demand with their own 
resources (Eti et al., 2023). However, developing countries can meet their energy demands depending 
on foreign countries. Therefore, countries that are dependent on foreign countries have limited energy 
resources. In the light of this information, being able to meet the energy demand is of great importan-
ce for sustainable development. Sustainable development requires a state to provide energy security 
to meet its vital activities by ensuring the welfare of its citizens (Dinçer et al., 2023). In this direction, 
fossil fuels, which are a limited resource, are used to meet the demand.

At the present time, another problem that concerns the whole world is the use of fossil fuels while 
meeting the energy demand. Because fossil fuels raise sea levels, reduce forest areas and cause climate 
change due to the emissions they emit. In addition, it is not recommended for sustainable develop-
ment as a cause of global warming (Sun et al., 2022). These energy sources that harm the environment 
are classified as natural gas, coal, and oil. For these reasons, different energy forms have been sought 
for increasing industrial activities and other purposes. Industrial activities have increased the concept 
of globalization (Li et al., 2022). The concept of globalization is defined as the connection and spread 
of technology, communication, information, and production in the world. Globalization has become 
inevitable with the increase of multinational companies from past to present.

For this reason, multinational companies need to be effective and efficient in the ever-changing mar-
ket under the effects of globalization. Even though globalization has positive effects such as know-
ledge sharing. In addition, there are negative effects such as deterioration of environmental quality 
(Bhuiyan et al., 2022). For instance, air pollution is an environmental degradation and the biggest 
factor behind this is industrial activities. In this regard, companies need to invest heavily in clean ener-
gy investments to minimize environmental problems. Renewable energy is a clean energy alternative 
to improve environmental quality (Kou et al., 2022). In other words, renewable energy is the type of 
energy that can reduce the effects of energy shortage, climate change and environmental degradation.

Basically, renewable energy types are defined as solar energy, hydroelectricity, wind energy, biomass 
and biogas energy, geothermal energy, and tidal energy. The ability to use these types of energy has 
been the chief target of all countries. In line with this purpose, it is aimed to overcome the electricity 
crisis and provide green energy by using renewable energy sources (Mukhtarov et al., 2022). Solar 
energy, which is a sustainable source, can meet the energy needs in rural, mountainous, and coastal 
regions. In addition, biomass energy is obtained from animal manure, agricultural product waste and 
municipal solid waste. Wind energy is provided by wind turbines, which are directly proportional to 
the speed of the wind (Dong et al., 2022). In short, it is a new form of energy obtained by converting 
these renewable energy types into electrical and mechanical energy.

In this study, it is aimed to evaluate these problems so that the most critical one can be identified. 
This situation helps to use the budget of the companies more efficiently. In this framework, analytical 
hierarchy process model is taken into consideration. This methodology is considered to compute the 
weights of the different criteria. The main novelty is that the most significant problem can be identi-
fied so that the performance of renewable energy investments can be increased in an efficient way. It is 
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not possible for businesses to take precautions against all problems in renewable energy projects. The 
reason for this is that each measure to be taken increases the cost of the company. Therefore, it is not 
possible to solve all problems at the same time. In this context, it would be appropriate for companies 
to conduct a priority analysis.

The following part includes the general framework of renewable energy investments. The third section 
gives information about the problems of renewable energy investments. The analysis results are pro-
vided in the fourth section. The final section explains the conclusions.

2. Theoretical Information about the Clean Energy Investments
The biggest energy need of companies is the use of electricity. This electricity need varies according to 
economic branches, floor areas of buildings, number of working hours and social media data criteria. 
Countries have focused on the efficient adjustment of the industrial sector structure, where energy 
consumption is largely used, with great emphasis on overall energy development, economic develop-
ment, and environmental protection (Xu et al., 2022). Today, energy demand is increasing as exports 
diversify. In addition, as energy demand increases, it causes export activities, that is, two actions that 
feed each other. Economic growth is also cited as the increasing cause of exports (Dinçer et al., 2022). 
Renewable energy industry strategies have been proposed to governments. The country needs to deci-
de which industry to promote to increase its economic competitiveness. 

Additive manufacturing consists of combining more than one industry piece. Additive manufacturing 
aerospace industry can be an example. In addition, the construction industry can be added to the 
example. It is difficult to save energy in these sectors. Because, due to the weight reduction in the 
air and space sector, not much energy can be saved (Zhang et al., 2022). In the construction sector, 
very little energy is saved only in the stages of transportation, raw materials, and use. Energy policies 
within the scope of the Paris Agreement against climate change attract attention in the international 
arena. It has been seen recently that these energy policies have focused on different sectors (Yüksel et 
al., 2022). The reasons for this emphasis can be stated as the goal of harmonizing necessary elements 
such as technology into planning and policies in a long stage.

It has been concluded that increasing the use of renewable energy, which is a clean energy alternative, 
in the logistics sector, which is important for all states, improves environmental quality in a positive 
way (Carayannis et al., 2022). In addition, it has a positive contribution to economic development. 
Naturally, in the light of this information, environmental quality improves when the use of renewable 
energy is increased. It creates a positive image for foreign countries for export agreements that use 
renewable energy in the logistics sector. However, another inference is that when the use of this clean 
energy source increases, health expenditures will decrease (Mikhaylov et al., 2022). Of course, all sta-
tes aim to improve economic development and public health in their policies. In fact, the deterioration 
of environmental quality adversely affects health, followed by a weakening of the workforce.

The main goal of states and companies has been to emit zero emissions by minimizing carbon dioxide 
emissions in the manufacturing and industrial sectors. In this way, it will be able to increase its econo-
mic competitiveness. For this purpose, it will be beneficial for low-cost import opportunities to reduce 
carbon emissions to zero, which is the sustainability target of competitiveness. In this direction, ener-
gy is used intensively in production companies, so the spread of carbon emissions is inevitable (Kostis 

Serhat Yüksel, Hasan Dinçer, Büşra Çelebi



www.marufiktisat.com  « 25

 ARTICLES / MAKALELER

et al., 2022). Minimizing carbon emissions by increasing the energy efficiency of manufacturing com-
panies is among the main targets. For example, the iron and steel and food and beverage industries 
are energy-intensive industries. As a result of this information, companies need to develop strategies 
to develop innovative business models, address obstacles and address energy efficiency technologies 
(Wan et al., 2022).

3. Problems in Renewable Energy Types
Solar, wind, hydro, geothermal sustainable energy resources projects are much more interesting than 
in the past. Thus, using these clean energy sources means facing many different conflicting problems. 
It is of great importance to determine policies that will encourage the use of renewable energy (Wu 
et al., 2022). There are undeniable problems regarding which source to use, location, sustainability, 
project performance and technological performance in the use of renewable energy. The establishment 
of an institutional framework for increasing the use of renewable energy required political decisions. 
In this context, political requirements are needed, such as developing market policy to improve R&D 
services and encourage renewable energy investment (Yüksel et al., 2022). All these indicators show 
that the political and economic barriers in the use of renewable energy take the lead.

Another problem that needs to be addressed in the use of these clean energy sources is technique. 
There are uncertainties while providing sustainable energy sources such as solar and wind. Because a 
continuous variation of the sun’s rays and wind speed creates uncertainty. The clean energy system 
obtained with wind energy can pose a technical problem to small consumers regarding power quality 
(Zhao et al., 2022). Renewable energy sources have a new system where traditional possibilities have 
not been created yet. Therefore, this information content requires modern technical knowledge of the 
resource’s potential when using these resources. In addition, it requires economic opportunities while 
creating this technical knowledge and potential (Haiyun et al., 2021). Therefore, personnel with tech-
nical knowledge of renewable energy systems are needed. 

Although developing countries have the potential to use renewable energy, they may be lacking in de-
veloping new technologies. In this sense, developed countries have focused on developing renewable 
energy technology systems. There are some obstacles to realizing the potential of renewable energy 
technologies (Yuan et al., 2021). The foremost of these obstacles is economic and financial depriva-
tion. The second is politics and then the market barrier. In this direction, the market barrier can be 
specified as technical, institutional, administrative, and socio-cultural. Organizations will be able to 
make technological investments by overcoming obstacles in research and development studies (Li et 
al., 2021). In addition, it is one of the chief targets to minimize carbon emissions by adopting modern 
technology and high quality in developed countries. 

The chief problem in increasing the use of renewable energy is its economic potential capability. Be-
cause the main reason for all other sub-obstacles stems from the financial situation (Xie et al., 2021). 
In fact, economic barriers to the use of renewable energy do not have a direct effect. However, in this 
sense, it can be said to be indirectly related to social and technological regulatory barriers. For instan-
ce, it is stated that the negative factors in increasing renewable energy technologies are related to weak 
infrastructure, lack of appropriate financing and not evaluating technology (Liu et al., 2021). Credit 
facilities should be provided to encourage governments to use renewable energy. In this context, the 
underlying reason for asking for government support is very costly to renewable energy consumers 
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and brings financial burden.

Due to all these mentioned sectors, there is a large amount of energy demand. Among these energy de-
mands, solar energy technologies are increasing day by day. There are some main obstacles behind this 
increase. These barriers are technical barriers, solar cell efficiency and poor performance instability 
(Zhou et al., 2021). Economic barriers can be said to be high prepayment costs and lack of financing 
mechanisms. Institutional barriers include inadequate infrastructure and unqualified personnel. Solar 
energy has many advantages as well as disadvantages that are discussed and should be emphasized. PV 
source technologies are currently used as the primary source for solar power generation. It is stated 
that even if the policies developed to promote solar energy technologies reduce the cost, it is still a 
very high cost (Liu et al., 2021). Because solar energy technologies require more quality and innovative 
technologies.

It contributes to hydroelectric power generation globally. It is a fact that the increase in the diversity 
of clean energy makes a positive contribution to the environment. The most important resource of life 
is water, so the focus is on using this resource effectively. For this reason, hydroelectric power plants 
have started to be used as a renewable energy source. There are some points to be considered while 
providing this energy source. These are key criteria such as the amount of water used in power plants, 
the net reduction, and the predetermination of energy output (Meng et al., 2021a,b). Thanks to these 
criteria, it is also important for sustainability to predict the energy to be provided by future energy 
planning. Required professionals have made short- and long-term forecasts from the basins.

Wind energy is defined as a sustainable energy source obtained by converting airborne wind energy 
systems into electrical energy using standard kites. In cases such as the absence of wind, there may be 
problems in obtaining energy. In addition, wind energy is structure with a slightly more complex mec-
hanism in its conversion to electrical and mechanical energy. In this sense, wind energy is a renewable 
energy source that is on the agenda with its problems and potential. There are various driving forces in 
wind energy production. One of these driving forces is noted improvements in energy density (Ding 
et al., 2021). If the transition policies from fossil fuels to renewable energy sources are increased, it is 
estimated that the share of wind energy will increase by contributing to this sustainability.

The focus on sustainable strategies for countries is increasing day by day. It is a fact that electricity 
production will increase a lot in the future with increasing forecasts. Population growth, economic de-
velopment and industrialization increase the energy demand and cause rapid accumulation of wastes 
such as industrial, urban, animal, and agricultural wastes. Therefore, sustainable resources were tried 
to be obtained from this situation. Recently, obtaining energy technology from waste is one of the 
methods that are a renewable energy source. Biomass and biogas energy is obtained by converting 
organic-rich compounds into clean and renewable resources by anaerobic digestion. Many complex va-
riables exist between biogas systems. However, biogas energy is an alternative source to replace fossil 
fuel in developed and developing countries.

There are some main obstacles in front of geothermal energies. These obstacles can be counted as 
high capital costs, location, and quality of the source at different depths and opposition from local 
communities. The industrial sector emits a large amount of carbon emissions. Therefore, it is possible 
for industrial processes to occur with very low, low, and medium geothermal temperature sources. De-
pending on the potential of the country, geothermal energy sources can be preferred instead of solar 
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power plants. In fact, many European and other countries have taken into consideration geothermal 
energy resources that have remained on the side-lines. Because it is believed that it will provide deve-
lopment and a solution to greenhouse gas. In this sense, many new applications are being tried.

In recent years, wave energy has been preferred. The reasons for preference can be said to be based on 
its reliability, superior energy density, sharpness, and durability. Tidal energy is defined as a sustai-
nable resource derived from tidal movements based on the constant and expected vertical movements 
of water. In line with this system, kinetic energy is obtained. River turbines can capture energy from 
tidal currents, while dams channel energy. Tidal energy is an uninterrupted renewable energy source 
compared to conventional solar and wind energy. Uncertainty and environmental barriers are one of 
the obstacles to the development of tidal energy. For example, problems such as fish aggregation in 
providing tidal energy can be countered by environmental monitoring in advance. Thus, to reduce the 
risk of uncertainty.

4. Prioritizing Problems in Clean Energy Projects
Based on the literature evaluation, the problems of the clean energy projects are identified. The details 
of these problems are given in Table 1. 

The location problem is important for renewable energy projects. It is not possible to carry out all clean 
energy projects in every location. In this context, location selection is important. The costs of renewable 
energy projects are very high. This situation brings disadvantages to the projects in terms of cost. If this 
process is not managed effectively, companies are likely to encounter financial problems. Technological 
problems are also issues to be considered in renewable energy projects. Renewable energy projects involve 
complex processes. Therefore, companies need to be technologically proficient to sustain these projects 
successfully. Finally, there is a performance problem in these projects. Renewable energy projects are affe-
cted by climatic conditions. Therefore, in some cases less energy is produced than is needed. This situation 
creates an important performance problem. In addition, at some times of the day, less electricity is gene-
rated than is needed. This situation causes the performance of the projects to decrease.

In this study, it is aimed to evaluate these problems so that the most critical one can be identified. 
This situation helps to use the budget of the companies more efficiently. In this framework, analytical 
hierarchy process model is taken into consideration. This methodology is considered to compute the 
weights of the different criteria (Silahtaroğlu et al., 2021). The hierarchical relationship between the 
factors is considered in this process (Yüksel et al., 2021). In the evaluation process, 9 different scales 
are used in which “9” refers to the highest superiority whereas “1” gives information about the equa-
lity. In the analysis process, firstly, the questions are created by considering these criteria (Dinçer and 
Yüksel, 2018). The details of the comparison questions are given in Table 2. 

Problems References
Location Problems Li et al. (2021)
Financial Problems Yuan et al. (2021)
Technological Problems Wu et al. (2022)
Performance Problems Sun et al. (2022)

Table 1: Problems in Renewable Energy Projects
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After that, these questions are asked to the expert team that consists of three different people. They 
are professors of energy economics who have more than 21 years of experience. These people provide 
their opinions about these questions. The details of the evaluations are indicated in Table 3.

Which problems are more important to renewable energy projects?
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Financial Problems
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Technological Problems
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems
Financial Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Technological Problems
Financial Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems
Technological Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems

Decision Maker 1
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Financial Problems
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Technological Problems
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems
Financial Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Technological Problems
Financial Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems
Technological Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems

Decision Maker 2
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Financial Problems
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Technological Problems
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems
Financial Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Technological Problems
Financial Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems
Technological Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems

Decision Maker 2
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Financial Problems
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Technological Problems
Location Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems
Financial Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Technological Problems
Financial Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems
Technological Problems 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Performance Problems

Table 2: Questions Asked to the Experts

Table 3: The Evaluations of the Experts
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The average values of the expert evaluations are computed so that a direct relation matrix can be iden-
tified as in Table 5.

Decision Maker 1
Location  
Problems

Financial  
Problems

Technological  
Problems

Performance  
Problems

Location Problems 1.00 0.33 0.20 0.14
Financial Problems 3.00 1.00 0.33 0.20
Technological Problems 5.00 3.00 1.00 0.33
Performance Problems 7.00 5.00 3.00 1.00

Decision Maker 1
Location  
Problems

Financial  
Problems

Technological  
Problems

Performance  
Problems

Location Problems 1.00 0.36 0.19 0.13
Financial Problems 3.00 1.00 0.31 0.17
Technological Problems 5.33 3.33 1.00 0.26
Performance Problems 8.00 6.00 4.00 1.00

Decision Maker 2
Location  
Problems

Financial  
Problems

Technological  
Problems

Performance  
Problems

Location Problems 1.00 0.25 0.17 0.11
Financial Problems 4.00 1.00 0.25 0.14
Technological Problems 6.00 4.00 1.00 0.20
Performance Problems 9.00 7.00 5.00 1.00

Decision Maker 3
Location  
Problems

Financial  
Problems

Technological  
Problems

Performance  
Problems

Location Problems 1.00 0.50 0.20 0.13
Financial Problems 2.00 1.00 0.33 0.17
Technological Problems 5.00 3.00 1.00 0.25
Performance Problems 8.00 6.00 4.00 1.00

Table 4: The Evaluation Matrix

Table 5: Direct Relation Matrix

The matrix form of these evaluations is denoted in Table 4.

Priority Analysis of Problems Encountered in 
Renewable Energy Investments
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Decision Maker 1
Location  
Problems

Financial  
Problems

Technological  
Problems

Performance  
Problems

Location Problems 0.06 0.03 0.03 0.08
Financial Problems 0.17 0.09 0.06 0.11
Technological Problems 0.31 0.31 0.18 0.17
Performance Problems 0.46 0.56 0.73 0.64

Table 6: Normalized Matrix

In the next process, the sums of the columns in direct relation matrix are computed. All values are 
divided into these sum values. With the help of this condition, the normalized matrix is constructed 
as in Table 6.

Finally, the average of the rows is considered so that the weights of the items can be identified. Table 
7 states the details of the weights. 

The confidence ratio is computed as 0.004 that is lower than 0.05. It is understood that the results are 
reliable and coherent. Performance problems are the most critical issues in this framework. Techno-
logical problems also have an essential role in this respect. Location and financial problems have lower 
weight by comparing with others. 

Criteria Weights
Location Problems 0.05
Financial Problems 0.11
Technological Problems 0.24
Performance Problems 0.60

Table 7: Normalized Matrix
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5. Conclusions 
Renewable energy projects provide serious advantages to both businesses and countries. Thanks to 
these projects, businesses can increase their image in the eyes of both investors and consumers. Firms 
preferred by investors will be able to access the funds they need more easily. This will provide signifi-
cant cost advantages to renewable energy companies. In addition, companies that are more preferred 
by consumers will be able to increase their sales significantly. This provides the opportunity for com-
panies to significantly increase their profitability.

Therefore, renewable energy projects need to be increased. However, there are some problems with 
these projects. In this context, minimizing these problems is important for increasing the performan-
ce of these projects. The location problem is very important for renewable energy projects. In addition, 
financial problems should also be taken into consideration in this process. Insufficient technological 
development threatens the performance of these projects. The low performance also poses an obstacle 
to the continuity of these projects.

It is not possible for businesses to take precautions against all problems in renewable energy projects. 
The reason for this is that each measure to be taken increases the cost of the company. Therefore, it is 
not possible to solve all problems at the same time. In this context, it would be appropriate for compa-
nies to conduct a priority analysis. In this study, it will be determined which of these problems is more 
important. In this framework, an analysis was carried out using the analytical hierarchy process met-
hod. According to the results of the analysis, it has been determined that the performance problems 
are the most important issue. Therefore, it would be appropriate for companies to prioritize actions 
on this issue.

Renewable energy companies should take some actions to minimize the performance problem. Re-
newable energy types are affected by climatic conditions. At some times of the day, less than the 
energy needed, and at other times more electricity can be produced. This puts energy efficiency at risk. 
To successfully combat this problem, businesses need to invest in storing excess energy. This will signi-
ficantly contribute to the improvement of the performance of the projects. There are lots of different 
studies that underlined the significance of this result. Zhong et al. (2020), Cheng et al. (2020) and 
Yüksel et al. (2020) also reached a conclusion that renewable energy companies should give priority to 
the performance problem of the projects. 

The most important limitation of this study is the general consideration of renewable energies in the 
analysis process. Therefore, renewable energy types can be examined specifically in new studies. In 
this context, analysis of the problems faced by solar energy projects can be carried out. In this study, 
the analytical hierarchy process method was taken into consideration. This method allows calculating 
the weights of the criteria. However, the causality relationship between the criteria cannot be deter-
mined with this method. In this framework, it would be appropriate to consider the cause-effect rela-
tionship between the criteria in future analysis.

Priority Analysis of Problems Encountered in 
Renewable Energy Investments
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 صخلم

 هقفلا يف ةيعرشلا دوقعلا دحأ ساسأ ىلع ردصتو ،يمالسإلا هقفلا نم ةقثبنم ةيليومت ةادأ ةيمالسإلا كوكصلا
 طاشنلا ةلوازم يف اماه ارود اهلو ،ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلا تاجتنم مهأ نم ةيمالسإلا كوكصلا ربتعت .يمالسإلا
 ىلإ ،ةلويسلا مهيدل رّفوتي نيذلا صاخشألا نم لاومألا لقن قيرط نع كلذو ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو ،يداصتقالا
 دقع ساسأ ىلع ردصت يهف .كوكصلا عاونأ دحأ ةكراشملا كوكصو .يلام زجع نم نوناعي نيذلا صاخشألا
 ،يمالسإلا ليومتلا تاودأ مهأ نم ربتعتو .اهطباوضو اهماكحأ عيمجل عضختو يمالسإلا هقفلا يف ةفورعملا ةكراشملا
 .اهليومت ةدحاو ةهج ىلع بعصي يتلا ،ةمخضلا عيراشملا ليومتل اهرادصإ ةيلاملا تاسسؤملاو لودلا عيطتست ذإ
 ةيهقفلا ماكحألا نايب كلذكو .ةكراشملا كوكص لوح ةلماكتمو ةحضاو ةلماش ةروص نيوكت ىلإ ةساردلا فد}و
 ةقلعتملا ماكحألل يطابنتسالا جهنملا ىلع ةساردلا تدمتعا ةساردلا هذه فده قيقحتل .ةكراشملا كوكصب ةقلعتملا
Çةليسوو ،يداصتقالا طاشنلل ةماه ةيلمع ةكراشملا كوكص رادصإ ةيلمع ّنأ ىلإ ةساردلا تصلخ دقف .كوكصل 
 مدع يرورضلا نم حبصأ كلذلو ،اهيف ةيعرشلا طباوضلا رّفوت نم دب ال نكلو .لاومألا دشحو بذج يف ةلاعف
 .ةيعرشلا ةنجللا ةقفاوم دعب الإ كوكصلا رادصإ

 .ليومتلا ،تادنسلا ،ةكراشملا دقع ،ةكراشملا كوكصلا ،ةيمالسإلا كوكصلا :ةيحاتتفالا تاملكلا

G21; Z12; L29 :JEL ف&%صتلا 
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İslam Hukuku Açısından Müşareke Sukuku

Öz
İslami Sukuk, fıkıhtan ortaya çıkan bir finansman aracıdır. İslam hukukundaki sözleşmelerden biri temelin-
de ihraç edilir. İslami finans endüstrisinin en önemli ürünlerinden biri olarak kabul edilir ve likiditesi olan 
kişilerden finansal kaynak sıkıntısı çeken kişilere fon aktararak ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde önemli 
bir rol oynar. Müşareke Sukuku, Sukuk türlerinden biridir ve fıkıhta Müşareke akdi olarak bilinen, Müşare-
kenin tüm hüküm ve şartlarına tabidir. Ülkelerin ve finans kuruluşlarının tek başlarına finanse etmesi zor 
olan mega projelerin finansmanında kullanılabilmesi nedeniyle İslami finansın en önemli finansman araç-
larından biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, Müşareke Sukukunu bütün yönleriyle ortaya koymayı 
ve fıkhî yönünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için çalışmada tümdengelim yöntemi takip 
edilmiştir. Çalışma, Müşareke Sukuk ihraç sürecinin ekonomik faaliyet için önemli bir unsur olduğu, fonları 
çekmek ve harekete geçirmek için etkili bir yol olduğu sonucuna varmıştır. Ancak şerî standartlarla uyum 
içerisinde olması gerekmektedir. Bu nedenle, Danışma kurulunun onayından sonra Müşareke sukukunun 
ihracına izin verilmelidir.

-------------------------------------------------------

Anahtar Kelimeler: : İslami Sukuk, Müşareke Sukuku, Müşareke sözleşmesi, Tahviller, Finansman 
JEL Sınıflandırması: G21; Z12; L29

Sukuku Al-Musharaka In Terms Of Islamic Law

Abstract
Islamic Sukuk is a financing instrument arising from fiqh and is issued based on one of the contracts in 
Islamic law. It is considered one of the essential products of the Islamic finance industry. It plays a vital role 
in developing economic activities by transferring funds from those with liquidity to those short of financial 
resources. Musharakah Sukuk is one of the types of Sukuk and is subject to all the terms and conditions of 
the Musharakah, known as the Musharakah contract in fiqh. It is considered one of the most important 
financing tools of Islamic finance, as it can be used in financing mega projects challenging for countries and 
financial institutions to finance independently. This study aims to reveal the Musharakah Sukuk in all its 
aspects and to examine its fiqh aspect. In order to achieve this aim, the deductive method was followed in 
the study. The study concluded that the Musharakah Sukuk issuance process is an important element for 
economic activity and an effective way to attract and mobilize funds. However, it must comply with Shariah 
standards. Therefore, the issuance of the Musharakah Sukuk should be allowed after the approval of the 
Advisory Board.

----------------------------

Keywords: Islamic Sukuk, Sukuk al-musharakah, Musharakah Contract, Bonds, Financing  
JEL Classification: G21; Z12; L29
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I. ةمدقملا 

 .هبرحو هباذعو ىلاعتو هناحبس هللا بضغل هسفن ضرعم هيف عقاولاو ،5رلا تمرح ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ كش ال
 نيملسملا ىلع امازل ناك هللا بضغ نع داعتباللو ،5رلا نيع وهو ةدئافب نيدلا ساسأ ىلع ةمئاق ةيديلقتلا تادنسلاو
 ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلا تعاطتساف ،مهعيراشم ليومتل وأ مهلاومأ رامثتسال ةيديلقتلا تادنسلا كلتل ليدب داجيا
 ايمالسإ اليدب نوكتل .)ِمْرُغل5 ٌمْنُغلا( ةراسخلاو حبرلا يف ةكراشملا أدبم ىلع ةمئاقلا ةيمالسإلا كوكصلا انل ركتبت نأ

 ،ةيعبتلا دويق نم ةررحتمو ،ةيوبرلا تالماعملا نع دعبلا لك ةديعبلاو ةمرحملا تاقفصلاو ةيعرشلا تافلاخملا نم اصلاخ
 ترشتناو ،ةيلاملا قاروألا قوس يف ةلاعف ةادأ تحبصأ امك ،اريبك احاجن تتبثأو ،هلمك{ ملاعلا مامتهاو لوبق تلz دقو
 .اهتينازيم زجع ةيطغتل لودلا اهيلإ أجلت يتلا غيصلا مهأ تحبصأ ىتح روصتت امم رثكأ ةلهذم ةعرسب

 ليومتل ةحلاص ةادأ ربتعت ثيح ةنورمل5 زيمتت يتلا ةكراشملا كوكص اهمهأ عاونأ ةدع ىلإ عونتت ةيمالسإلا كوكصلاو
 عيراشملا ليومتل ريبك لام سأر دشح اهلالخ نم متي ثيح ،ةيداصتقالا ةيمنتلا يف اماه ارود بعلتو ،تاعورشملا لج
 ىلع ةرداق نوكي مخض لام سأر لكشت ةريغص تادحوو صصح ىلإ امسقنم نوكي لاملا سأر ّنأل ؛ةمخضلا
 مكحتلاو ةينازيملا يف زجعلا دس يف كونبلاو لودلا ةدعاسمل ةمهم ةادأ اïأ امك .اهمجح مخض امهم عيراشملا ليومت
 ىلإ لصوتلا كلذكو ،ةكراشملا كوكص ةقيقح نع فشكلا ىلإ ةساردلا هذه ىعست ،هيلع ءانب .ةلويسلا ةرادإ ىلع
 فده قيقحتل .ةيوبرلا تالماعتلل لثمألا ليدبلا هرابتع5 ةكراشملا كوكص يف اهرفوت بجت يتلا ةيعرشلا طباوضلا
 لبق نم ةدمتعملا ةيعرشلا ريياعملا ةسارد لالخ نم ،كوكصل5 ةقلعتملا ماكحألل يطابنتسالا جهنملا عبّتا ةساردلا
 ماكحألا عم ماكحألا هذه ةنراقم لالخ نم ،نراقملا جهنملا دامتعا ىلإ ةفاضإل5 .ةيهقفلا بتكو ةيهقفلا عما°ا
 .يمالسإلا هقفلا يف ةيعرشلا
 يتلا ةيوبرلا مظنلا نع نيملسملا صلخت يتلا ،يمالسإلا ليومتلا تاودأ نم ةادأ سردت اïّأ يف ةساردلا ةيمهأ زربُتو
 ىلع يمالسإلا هقفلا ةردق زاربإ كلذك اهتيمهأ نمو .هللا عم برح ةلاح يف نيملسملا ا• اوعضوو 5رلا ةلكأ اهركتبا
 الاعف ارود بعلت يتلا ،يمالسإلا ليومتلا يف ةمهملا عيضاوملا نم اïأ امك .ةرصاعملا ßاضقلا نم دجتسي اميف لماعتلا

 لئاه مك ربكأ عمج ةيلاملا تاسسؤملا وأ لودلا عيطتست ةكراشملا كوكص قيرط نعف  .ةيداصتقالا ةيمنتلا لاجم يف
 .راهدزالاو مدقتلا ىلع عمت°ا دعاسي امم اذهو ،اهليومت ةدحاولا ةهجلا عيطتست ال يتلا ،عيراشملا عاونأ عيمج ليومتل
 .ةلويسلا ةرادإ ىلع مكحتلل اهيلع دامتعالا نكمي كلذكو

 نيبو اهنيب هباشتلا هجوأ راهظإو ،ةكراشملا كوكص ةقيقح نع فشكلا ىلإ ةساردلا هذه ىعست ،قبس ام ىلع ءانب
 لثمألا ليدبلا هرابتع5 ةكراشملا كوكص يف اهرفوت بجي يتلا ةيعرشلا طباوضلا ىلإ لصوتلا كلذكو ،ةيديلقتلا تادنسلا
 ماكحألاو طباوضلا نايب يف نمكت ةساردلا هذه ةلكشمو .ًءافطإو ادادرتساو الوادتو رادصإ ،ةيوبرلا تالماعتلل
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 ماكحأ يه ام :ةيتآلا ةلئسألا نع ةباجإلل ةساردلا ىعست ،هيلعو .ةكراشملا كوكص يف اهرفوت بجي يتلا ةيعرشلا
 ؟يطايتحالا باسحلا نيوكتو ح5رألا عيزوت مكح ام ؟ةكراشملا كوكص ءافطإو ،دادرتسا ،لوادت ،رادصإ

 امك .ةكراشملا كوكصب قلعتي امل ءارقتسالا ىلع مئاقلا يفصولا جهنملا ثحابلا مدختسا ةساردلا فادهأ قيقحتل
 يأرلا ركذ مث ،اهتشقانمو ةلدألا ركذ عم ،ةيهقفلا لئاسملا يف ءاملعلا ءارآ ضرعل نراقملا يليلحتلا جهنملا مدختسا
 اهجيرختب ثحابلا ماق دقف  ثيداحألل ةبسنل5 امأ ،اهروس ىلإ ةينآرقلا تßآلا ثحابلا ازع دقو .ثحابلا ىدل راتخملا
  .ثيداحألا بتك نم

II. ةقباسلا تاساردلا 

 ,يمشنلا ;2014 ,يدشرملا ;2012 ,غامدلا( امومع ةيمالسإلا كوكصلا لوح بتك ةساردلا نم ةعومجم انه
 ,يرمع ;2013 ,رمع ;2019 ,راتسلا دبع ;2009 ,هباود ;2019 ,نيسح ;2014 ,نسح ;2009
 ةيلاملا تاودألا نيبو اهنيب قرفلاو اهصئاصخو اهتيمهأو كوكصلا موهفم نايب تاساردلا هذه نم دصقملاو .)2017

 ىلع رصتخم اهيف مالكلا نوكي تاساردلا هذه لثم .بلاغلا يف ليصفت نود اهعاونأ ىلإ ةراشإلا كلذكو ،ىرخألا
 لئاسملاو طباوضلا ضعب نايب ىلإ قرطتت امك ،اهنيب ةكرتشملا لئاسملا نعو ةكراشملا كوكص اهنم يتلا كوكصلا عاونأ
 .ةكراشملا كوكصب ةقلعتملا ماكحألا نم ريثك ىلإ تاساردلا هذه قرطتت ملو .زاجي5 كوكصل5 ةقلعتملا
 ناكو .)2015( ةاجن ةسارد اهنم .امومع ةيمالسإلا كوكصل5 قلعتت ةنيعم لئاسم ىلع زكترا رخأ تاسارد كانهو
 لوادتو رادصإ عقاو ضرع ىلإ ةفاضإ .اهطباوضو ةيمالسإلا كوكصلا لوادتو رادصإ ةيفيك نايب ةساردلا نم فدهلا
 تلصوت .ةيمالسإلا كوكصلا لوادتو رادصإل ةيداصتقالا داعبألا ىلإ ةساردلا تقرطتت امك .ةيمالسإلا كوكصلا
 تادنسلا نيبو اهنيب قورفلا مهأ نم هذهو .ةيعرش طباوض قفو لوادتو ردصت ةيمالسإلا كوكصلا نأ ىلإ ةساردلا
 ةئبعت ىلع ا…اردق لالخ نم كلذو ،ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت يف ريبك رود ةيمالسإلا كوكصلل نأ راشأو .ةيديلقتلا
 .ةيتحتلا ةينبلا ليومتل ةليسو اïإف كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيرامثتسالا عيراشملا ليومتو دراوملا
 ةهبشو ،لوصألل ةيروصلا ةيكلمل5 ةقلعتملا تاهبشلا نايب ةساردلا هذه نم فدهلا ناكو ،)2017( ىيحيلا ةسارد
 اهتميقب كوكصلا لوصأ ءارشب دهعتلاو ،دئاعلا عم لاملا سأر نامضو ،نويدلاو دوقنلا ىلع ةلمتشملا كوكصلا لوادت
 ةسارد تفدهو .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيمالسإلا كوكصلا يف ارهاظ افارحنا كانهأ ىلإ ةساردلا تلصوت .ةيمالسإلا
 قاوسألا يف ةيمالسإلا رامثتسالا كوكص لوادتل ةيعرشلا طباوضلاو ماكحألا نايب ىلإ )2016( مايه and لس5
 ماكحألا نيبت جئاتن ىلإ ةسرادلا تصلخو ،ةيمالسالا كوكصلا لوادت يف ةرثؤملا لماوعلا مهأ ةسرادلا تنيبو ةيلاملا
 .لوادتلا يف ةيعرشلا تالاكشإلاو ،كوكصلا لوادتل ةصاخلاو ةماعلا ةيعرشلا طباوضلاو
 اهامسم يف ة•اشم تاساردلا هذهو ،ةكراشملا كوكص عاونأ ضعب ىلع تاساردلا ضعب تزكر ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 ةساردو .ةراجإلا كوكصب ةقلعتملا ماكحألا نايب ىلإ ةسرادلا تفدهو ،)2008( دماح ةسارد اهنم .انتسارد ىمسمل
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 ،)2012( دومحم and دوعس ةساردو .ةلاكولا كوكصب ةقلعتملا ةيهقفلا لئاسملا نايبب ةقلعتملا )2014( رداقلا دبع
 ىلإ .ةحبارملا كوكص لوادتو رادص‘ ةقلعتملا ماكحألا نايب يف ةلثمتملا ةحبارملا كوكص ماكحأ نايب ىلإ تعس يتلا

 ،اهرادصإ مكحو ،ملسلا كوكص ىنعم نايب ىلإ تفده ،)2013( ينميلا ةساردو .اهئافطإ مكح نايب بناج
 زوجي ال هنأو .ةيروص تسيلو ،ةيقيقح تناك اذإ ملسلا كوكص رادصإ زوجي هنأ ىلإ تلصوتو .اهلوادت مكنحو
 قلعتي امو اهعاونأو اهصئاصخو اهفيرعت ثيح نم كوكصل5 قلعتملا بناجلا يف قفتت نيوانعلا كلت نوك عمو .اهلوادت
 ماكحأو ،عون لكب ةقلعتملا صئاصخلاو طباوضلا ةيحz نم فلتخت اهنكل ،ةماع طباوضو ماكحأ نم كوكصل5
 .دادرتسالاو لوادتلاو رادصإلا

 . يزنعلا ةسارد :الوأ .طقف نيتسارد ىلع ّالإ ثحابلا فقي مل ثحبلاو عبتتلا دعب ،ةكراشملا كوكصب قلعتي اميفو
 بابسأ نايبو ،رامثتسالا راد ةكرشل ةكراشملا كوكصب ةقلعتملا ةيهقفلا لئاسملا ضعب ةسارد ةلواحم تناك ةساردلا هذه
 ةمعادلا نيناوقلا عضو بجي هنأ ىلإ تلصوتو .ةلودلل ةيومنتلا ةطخلا يف ةكراشملا كوكص رودو ةماع كوكصلا رثعت
 هيلع تماق يذلا أدبملا ضقن ينعي ال كوكصلا ضعب رثعت نأو .اهلمع نم روطيو اهميظنت يف مهاسي امم كوكصلل
 كوكص نإ ىلإ تلصوت دقف كلذ بناج ىلإ .اهتيمنتو كوكصلا ريوطتل ءاطخألا يفالتل ةصرف وه امنإو ،كوكصلا
 مكح نايب يف ةساردلا هذه عم يتسارد قفتتو .ةلودلل ةيداصتقالا ةيمنتلا زيزعت يف رثؤمو لاعف لكشب مهاست ةكراشملا
 لئاسملا ىلإ ةفاضإ اهلوانت يتلا لئاسملا يف تلصف يتسارد ّنأ يف ةساردلا هذه نع يتسارد زيمتتو ،ضورعل5 ةمهاسملا
 ةكراشملا كوكص ىلع فرعتلا ةساردلا هذه تلواح ،)2015( فسوي ةسارد :اينÿ .اهيلإ قرطتت مل يتلا ىرخألا
 فد• نيطسلف يف ةيرامثتسالاو ةيداصتقالا عيراشملا ىلع فرعتلا مث نمو ،اهعاونأو اهصئاصخو اهموهفم ثيح نم
 ةادأ ةكراشملا كوكص ىلإ ةساردلا تلصوتو .ةكراشملا كوكص لالخ نم ةيداصتقالا عيراشملا ليومتل حرتقم ميدقت
 ةضفخنم فيلاكتبو ةيداصتقالا تاعاطقلا فلتخم يفو اهعاونأ فلتخمب تاسسؤملل مزاللا ليومتلا ميدقتل ةلاعف
 ةكراشملا كوكصلو .ةلودلا ةينازيم يف زجعلا ةيطغت يف ارود بلعت كلذ ىلإ ةفاضإ .ةضفخنم رطاخمو ةعفترم ح5رأو
 بناوجلا ىلع تزكر هذه .ةيدقنلا ةسايسلا نمض اهمادختسا نكمي امك ،داصتقالا ةلجع كيرحت ىلع ةردقلا
 .ةيهقفلا بناوجلا ىلع تزكر يتسارد امنيب ةيداصتقالا

 بلغأ ةلماش ةيعرش ةسارد دجوت الو ةكراشملا كوكص عوضومل ةلماش تاسارد نكت مل ةقباسلا تاساردلا ،هيلع ءانب
 بلغأ مكح نايبو ةساردو عمجل ىعست ةساردلا هذه ،كلذل .يملع بسح ةكراشملا كوكصل ةيهقفلا بناوجلا
 .ناكمإلا اردق ةكراشملا كوكصب ةقلعتملا ةيهقفلا لئاسملا

 

 

 

صكوك المشاركة وأحكامها في الفقه اإلسالمي
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III. ةكراشملا كوكص ىلإ لخدم 

 ةيمالسإلا كوكصلا موهفم

 ةماع برضلا" وه ليقو ,"ضيرعلا ءيشل5 ديدشلا برضلا" وهو اًكص هُّكَصي هَّكص ،ّكص عمج :ةغل كوكصلا
 "هلجر يف ًامهس َّكُصأف" :عوكألا نبا ثيدح يفو 1"اههجو تكصف" :ىلاعت هللا لوق هنمو ,"ناك ءيش ي{
 بتكي يذلا باتكلا ينعت ةبّرعم ةيسراف ةملك" :كصلا ليقو ."مهسب ُهبرضأ" يأ )p. 874 ,2006 ,ملسم(
 نم ،اذكو اذك ناسنإلل نأ رمألا يلو هبتكي يتلا ةقرولا وأ نيدب ةبوتكملا ةقرولا ىلع قلطيو ،ريراقتلاو تالماعملا هيف
 كوكصلا :لوقلا ةصالخو .)1972 ,يوونلاp. 345; 171 ,يمويفلا ;p. 405 ,روظنم نبا( "هريغ وأ ماعط
 لحم وه اذهو .ريراقتلاو تالماعملا اهيف بتكت يتلا ةقرولا وأ باتكلا :يناثلاو .برضلا :امهدحأ :نيينعم ىلع قلطي
 تامدخ وأ عفانم وأ نايعأ ةيكلم يف ةعئاش اصصح لثمت ةميقلا ةيواستم قئÿو" يه ،احالطصا كوكصلاو .ثحبلا
 باتتكالا ب5 لفقو كوكصلا ةميق ليصحت دعب كلذو ،صاخ يرامثتسا طاشن وأ نيعم عورشم تادوجوم يف وأ
 دوقعلا دحأ ساسأ ىلع كوكصلا ردصتو .)p. 467 ,2017 ,يفويأ( "هلجأ نم تردصأ اميف اهمادختسا ءدبو
 يه هذهف ،ةلاكولاو ةراجإلاو عانصتسالاو ةحبارملاو ملسلاو ةسراغملاو ةاقاسملاو ةعرازملاو ةكراشملاو ةبراضملا لثم ةيعرشلا
 .ةيمالسإلا كوكصلا عاونأ مهأ

 ةكراشملا كوكص موهفم

 ساسأ ىلع اهرادصإ ةلاح يفو ةكراشملاو ةعرازملاو ةبراضملا لثم ةيعرشلا دوقعلا دحأ ساسأ ىلع كوكصلا ردصت
 )نانعلا ةكرش( ةكراشملاف .ةكراشملا دقع ماكحأو طباوض ذخ‰و ،ةكراشملا كوكص ىمست )نانعلا ةكرش( ةكراشملا دقع
 "امهنيب حبرلاو هيف ارجتي نأ ىلع امهل لام يف نانثا كرتشي نأ" يهو يمالسإلا هقفلا يف ةدمعتملا دوقعلا دحأ
 متي ةميقلا ةيواستم قئÿو" اï{ ةكراشملا كوكصلا )2017( يفويأ فرع دقف .)p. 796 ,1985 ,يليحزلا(
 حبصيو ،ةكراشملا دقع ساسأ ىلع طاشن ليومت وأ ،مئاق عورشم ريوطت وأ ،ءاشنإ يف اهتليصح مادختسال اهرادصإ
 دحأ نييعتب ةكرشلا ساسأ ىلع رادتو ،مهصصح دودح يف كوكصلا ةلمحل ًاكلم طاشنلا تادوجوم وأ عورشملا
 ءاشنإل يفكي ال نكلو لام سأر اهيدلو ام عورشم ءاشنإ ةكرش وأ ةلود تدارأ اذإ الثمف ."ا…رادإل مهريغ وأ ءاكرشلا
 ،باتتكالل اهحارطإو كوكصلا رادصإ ىلإ أجلت اïإف  عورشملا كلذ ءاشنإل ءاكرش ىلع لوصحللو ،عورشملا كلذ
 مهنم دحاو لك حبصي كوكصلا هذه روهمجلا يرتشي امدنعو عورشملا ءاشنإ يف كوكصلا كلت ةليصح مادختسال
 ،ةصصختم ةهج وأ ءاكرشلا دحأ نييعتب امإ هيلع اوقفتا  ام بسح عورشملا كلذ ريديو ،عورشملا يف اكيرش

 
 .٢٩ ةيآلا ،ت*راذلا ةروس - 1
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 كلذو اضيأ رئاسخلا نولمحتي امك ،دقاعتلا دنع ددحتت ،ح5رألا نم ةيوئم ةبسن ىلع نولصحي ذإ حبرلا نوقحتسيو
  .ةراسخلاو حبرلا يف ةكراشملا ىلع ءانب كلذو ،عورشملا يف مهتمهاسم دودح يف

 ةكراشملا كوكص ةيعورشم

 دقع وهو يمالسإلا هقفلا يف ةفورعملا )نانعلا ةكرش( ةكراشملا دقع ةيعورشم نم اهتيعورشم ةكراشملا كوكص دمتست
 .p ,2002 ,يناساكلا ;p. 121 ,1997 ,ةمادق نبا ;p. 17 ,2014 ,ةفرع نبا( .ءاملعلا قافت5 زئاج

 يف كلذ ىلع اولماعت دقو هيلع مهرقأف كلذ نولعفي سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا َثُعب" ينغملا يفو .)504
 ةريثك ةلدأ كانه .)p. 151 ,1989 ,يسخرسلا ;p. 109 ,1997 ,ةمادق نبا( "ريكن ريغ نم رصع لك
 هيلع هنع يور اهنمو .ءاكرشلا مه ءاطلخلاو 2"ءاطلخلا نم اريثك نإو" :ىلاعت هللا لوق اهنم .ةكراشملا ةيعورشم تبثت
 تجرخ ،هبحاص امهدحأ ناخ اذإف ،هبحاص امهدحأ نخي ملام ءاكرشلا ثلz ÿأ :هللا لوقي" :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا
 ،ةكراشملا مومع ةيعورشم ىلع لد ثيدحلا نأ ىرن رظنلا ناعمإ دنعف .)p. 265 ,2009 ,ناميلس("امهنيب نم
 هذهو .رخآلا مهدحأ نخي ملام مهل كرابيو مهعم نوكي ىلاعتو هناحبس هللا نأل ةكراشملا ىلع دابعلا ضحب كلذو
 ةيعرشلا تائيهلاو ةيهقفلا عما°ا نإ امك .ةكراشملا دقع ىلع ةمئاق اïأل ةكراشملا كوكصلا ةيعورشم ىلع لدت ةلدألا
 ةزاج‘ ارارق اوردصأ اهريغو يتيوكلا ليومتلا تيبب ةيعرشلا ةباقرلاو ىوتفلا ةئيهو ،يفويأو ،يمالسإلا هقفلا عم°ا :لثم
 ىوتفلا ةئيه ;p. 471 ,2017 ,يفويأ ;p. 576 ,2011 ,ويلع وبأ( ةيمالسإلا كوكصلا عاونأ عيمج رادصإ
 درو اذإ الإ ةح5الاو لحلا تالماعملا يف لصألاف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .)p. 142 ,2014 ,كتيبب ةيعرشلا ةباقرلاو
 .حابم وهف ةيعرشلا صوصنلا عم مدطصي ال يداصتقا طاشن لكف ،اهميرحت ىلع ليلد

 ةكراشملا كوكص ةيمهأ

 عورشملا حبر ىلع لوصحلاو ةريغصلا هتارخدمب ةمهاسملا عيمجلل ةكراشملا ةصرف حيتت يهف .ةريثك ةيمهأ ةكراشملا كوكصل
 هيلإ ىعسي فده ربكأ اذهو .ةليلق ةئف نيب ةلوُد نوكت نأ نود دابعلا نيب ةرشتنم ةروثلا نوكت اذ•و ،ةلداع ةبسنب
 ،ةيمويلا مهلامعأل غرفتل5 نيرمثتسملل ةصرفلا حيتت اïّأ امك ،)p. 262 ,2013 ,ينامثعلا( يمالسإلا داصتقالا
 ةمزاللا ةيدقنلا ةلويسلا ريفوت يف مهاست يتلا ،ةيليومتلا تاودألا مهأ نم ربتعتو .عورشملا ةرادإ باعتأ لمحت نم مهيفعت
 دامتعالا نم الدبف .ةمئاق عيراشم ريوطتو عيسوت وأ ةديدج عيراشم ءاشنإل ،تاموكحلاو تاسسؤملا اهجاتحت يتلا
 كوكص حرط نكمي ،)2009a ,يغاد هرقلا ;p. 70 ,2012 ,غامدلا( ماعلا نيدلا تاودأو ،ةنازخلا تادنس ىلع
 ،ةيموكحلا قفارملاو ،ةيومنتلاو ةيتحتلا ةينبلا عيراشم ليومتل تارخدملا دشحو بذجل ةيلاملا قاروألا قوس يف ةكراشملا
 قاروألا تاصروب لوادتو طيشنتل ةلاعف ةليسو كلذك يهف .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت يف مهسي اذهو
 ربتعت يهف اريخأو .)p. 28 ,2009 ,هباود( ةدحوم ةيمالسإ ةيلام قوس ليعفتل ةصرفلا ةحÁإ نع الضف ةيلاملا
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 نيسحتو ةينازيملا زجع ةجلاعمل ،يلاملا زجعلا نم يناعت يتلا ةيلاملا تاسسؤملاو تاموكحلا دعاست يتلا غيصلا مهأ نم
 لخدلل ةردملا عيراشملا يف اهتليصح مادختساو ةكراشملا كوكص حرطب كلذو لخدلا رداصم ةدßزو ةيلاملا اهفورظ
 .)2009a ,يغاد هرقلا( عمت°ا ىلع عفنل5 دوعت يتلا

 ةكراشملا كوكص عاونأ

 كوكص ىلإ اهميسقت نكمي لحملا ثيح نمف .تارابتعا ةدع بسح ةفلتخم عاونأ ىلإ ةكراشملا كوكص ميسقت نكميو
 ةيعرشلا ةباقرلاو ىوتفلا ةئيه ;2019 ,نيسح( عورشملا لام سأر يف ةكراشملا كوكصو مئاق نيعم عورشم يف ةكراشملا
 ةكراشملا كوكصو ةمئادلا ةكراشملا كوكص ىلإ اهميسقت نكمي اهتعيبط ثيح نمو .)2014 ,يلاملا يبدلا قوسل
 متي ةميقلا دادرتسا ةقيرط ثيح نمو .)p. 106 ,2012 ,غامدلا( كيلمتل5 ةيهتنملا ةكراشملا كوكصو ةتقؤملا
 .)2002 ,يغاد هرقلا( ددحم نمز لالخ ةدرتسملا ةكراشملا كوكصو جردتل5 ةدرتسملا ةكراشملا كوكص ىلإ اهميسقت
 & ةفيعلا( ةصاخلا ةكراشملا كوكصو ةيموكحلا ةكراشملا كوكص ىلإ ةكراشملا كوكص مسقني ةردصملا ةهجلا ثيح نم
 .)2014 ,رهز

 ةكراشملا كوكص صئاصخ

 ضعبو ةكراشملا كوكص عاونأ عيمج ا• زيمتي اهنم ضعب صئاصخ ةدعب زيمتت ةكراشملا كوكص ّنأ هيف كش ال امم
 :يتآلاك يهو ةكراشملا كوكص ا• درفنت اهنم

 عيمج ذخ‰و ،يمالسإلا ثارتلا يف ةفورعملا ةيعرشلا ةكراشملا دقع ساسأ ىلع ردصت ةكراشملا كوكص .1
 حبرلا يف ةكراشملا ساسأ ىلع ردصتو .ةكراشملا دقع رÿآ عيمج رادصإلا دقع ىلع بترتيو اهماكحأ
 .)p. 471 ,2017 ,يفويأ( )مرغل5 منغلا( ةراسخلاو

 اهردصم ةمذ يف هلماحل ةدئافب انيد لثمت الو ،دئاع اهل عفانم وأ ةيلام لوصأ ةيكلم يف ةعئاش ةصح لثمت .2
 .تادنسلاو ةماع ةفصب كوكصلا نيب يرهوجلا قرفلا وه اذهو .)2019 ,داؤف(

 ةطشنألا عاونأ لج ليومتل حلصت كلذل ،لاجم يأ يف اهداقعنا ةيناكمإو اهماكحأ يف ةنورمل5 زيمتت .3
 .)2015 ,ةعيبر & رصz( ةيعارزلاو ةيعانصلاو اهنم ةيراجتلا ،ةيداصتقالا

 ةلباق يهو .)2019 ,نيسح( اهلوادت ةيلمع ريسيتل كلذو ،ةميقلا ةيواستم تائفب اهكلام مس5 ردصت .4
 .)2009 ,يمشنلا( هلثمت ام لوادت طورشل عضخت اهلوادتو طاشنلا ءدبو باتتكالا ةرتف ءاهتنا دعب لوادتلل
 .ةيلاملا قاروألا عيمج نيب ةكرتشملا ةيصاخلا نيب نم هذهو

 نيعم لجأ ديدحت نودب ردصت دقو ،ةليوط وأ ةطسوتم وأ ةريصق تناك ءاوس ،ةتوافتم لاجآل ردصت .5
 .)2019 ,نيسح(
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 نوكي ام ابلاغو مهنع يبنجأل وأ ،ءاكرشلا دحأل ةرادإلا ليكوت زوجي هنأ الإ ءاكرشلا عيمج قح نم ةرادإلا .6
 .)2019 ,نيسح( ردصملل ةرادإلا

 تادنسلا لثم ةكراشملا كوكص لعجي لاملا سأر نامض ّنأل ،ةكراشملا كوكص ةلمحل لاملا سأر نمضي ال .7
 .)2019 ,داؤف( لاملا سأر نمضي ذئنيحف ،دقعلا طورش فلاخ وأ رصقو ريدملا ىدعت اذإ نكلو ،ةيديلقتلا

 ةيديلقتلا تادنسلاو ةكراشملا كوكص نيب ةنراقم

 تلجس يتلا ةميقلا دادرتسا قح اهبحاص يطعت ،لوادتلل ةلباق ،ةيمسا ةميق تاذ لجألا ليوط ضرقب ةقيثو" دنسلا
 ّنأ يف ةكراشملا كوكص عم قفتتو .)p. 66 ,1999 ,ساور( "اهنع ةدودحم ةدئاف ىلع لوصحلا قحو ،اهيلع
 امهضرغو ةيعرشلا قرطل5 ةيلاملا قاروألا قوس يف لوادتلل ةلباقو ةئزجتلل ةلباق ريغو ةميقلا ةيواستم ةيلام ةقرو امهيلك
 كوكص امنيب ،ةيوبر ضورق ىلع ةّينبم اïّأل ةمرحم ةيلام ةقرو دنسلا نأ يف ناقلتخت نكلو .ليومتلا وه يساسألا
 كوكص امنيب ،هردصم ةمذ يف ةدئافب اضرق لثمي دنسلا .ةكراشملا دقع ساسأ ىلع ردصت ةحابم ةيلام ةقرو ةكراشملا
 ىلع لصحي دنسلا لماح نإف قاقحتسالا خيرÁ دنع اريخأو .عورشملا تادوجوم يف عاشم صصح لثمت ةكراشملا
 كوكص لماح فالخب .ال مأ احبر عورشملا ققح ءاوس ،اقبسم ةددحم ةتبÿ ةيوبر ةدئاف عم دنسلل ةيمسالا ةميقلا
 عورشملا ةراسخ لمحتيو ،كوكصلا ةليصح اهيف تمدختسا يتلا طاشنلا هردصم حبر ىلع لصحي هنإف ةكراشملا
 .)2009 ,ةيفص(

IV. ةكراشملا كوكص رادصإ تايلآ 

 ةكراشملا كوكص رادصإ دقع ناكرأ

 يمالسإلا ليومتلا كوكص ماظن يف ءاج دقف ،ةكراشملا كوكص رادصإ موهفم نع زجوم نايب ميدقت نم دب الف ةيادب
 ةرشن قفو ةردصملا ةهجلل ةيمسالا اهتميق ءاد{ اهيف باتتكالل اهحرطو ةيمالسإلا كوكصلا ليجست" :هن{ ندرألا يف
 اïاكرأ اهل يمالسإلا هقفلا يف دوقعلا عيمج نأش اïأش ةكراشملا كوكصو .)2014 ,نامع ةراجت ةفرغ( "رادصإلا
  .لحملاو فارطألاو ةغيصلا يف لثمتت

 ردصملا نيب ةيئانث ةقالع هنأ وه ةكراشملا كوكص رادصإ ةيلمع يف لصألا نأل ،)ةيلصألا فارطألا( نادقاعلا :الوأ
 ,ديز وبأ & يحراجلا( ةكراشملا كوكص رادصإ ةليصح مدختسم وهو عورشملا يف هعم ةكراشملا بلطي يذلا

 نوكلمي كلذبو كوكصلا ءارشب نوموقي نيذلا نيبتتكملا نيبو ،درف وأ ةكرش وأ ةموكح ردصملا نوكي دقو ،)2009
 ,نيسح( هساسأ ىلع ةكراشملا كوكص ردصت يذلا يعرشلا دقعلا افرط امهو .اهحبر نوقحتسيو عورشملا تادوجوم

 افارطأ ىمستو ةلصفنم دوقعب ةددحم فئاظوب مايقلل رادصإلا ةيلمع يف ىرخأ فارطأ دجوت نكلو .)2009
 لب ،فارطألا كلت عيمج رادصإلا دقع يف فارطألا كلت عيمج دوجو يرورضلا نم سيل هنأ ّالإ .ةيعرف وأ ةدعاسم
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 نيمأ ،رادصإلا ليكو ،رادصإلا ريدم ،صاخ ضرغ تاذ ةكرش اهنمو ـ)اضر(  ضعب نود اهضعبب ءافتكالا نكمي
 يحراجلا( ينامتئالا فينصتلا تالاكوو ،ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل ،عفدلا دهعتم ،عفدلا دهعتم ،ةيطغتل5 دهعتم ،رامثتسالا

 .)2009 ,كلملا دبع ;اضر ;2017 ,يفويأ ;2010 ,ديز وبأ &

ÿوه باجيإلا له ،كلذ يف نيرصاعملا نيب فالخلا عقو .ةكراشملا كوكص رادصإ يف )لوبقلاو باجيإلا( ةغيصلا :اين 
 ةقفاومو باجيإلا ةباثمب باتتكالا رابتعا نم ءاملعلا نمف .ءارآ ةثالث ىلع كلذو .باتتكالا وه مأ رادصإلا ةرشن
 نم مهنمو .)p. 332 ,2002 ,يغاد هرقلا ;p. 149 ,2011 ,ويلع وبأ( لوبقلا ةباثمب كصل ردصملا ةهجلا
 لوبقلا يه اهتميق عفدو كوكصلا يف باتتكالاو نيبتتكملا ىلإ ردصملا نم باجيإلا ةباثمب رادصإلا ةرشن رابتعا
 ةلزنمب باتتكالاو ،ةوعدلا درجم ةرشنلا نأ ىلإ اريشم ،نيقباسلا نييأرلا نيب عمج نم مهنمو .)2019 ,نيسح(
 5اجيإ ةرشنلا نوكي ذئنيحف ،باجيالا وه ةرشنلا ّنأ ردصملا حرص اذإ نكلو ،لوبقلا وه ردصملا ةقفاومو ،باجيإلا
 ام عمجلا بجاولا ذإ ،نييأرلا نيب اوعمج ثيح ثحابلا رظن يف حجارلا وه اذهو .)2017 ,يفويأ( الوبق باتتكالاو
 .ملعأ هللاو .عمجلا نكمأ انهو .)p. 455 ,1999 ,يناكوشلا( عمجلا نكمأ

ÿآو دقعلا ماكحأ هب قلعتتو ،ةكراشملا كوكص دقع هيلع عقي ام وهو ،دقعلا لحم :اثلÿوه يذلا كصلا وهو هر 
 هعفدي يذلا كصلا ةميقو .علس وأ نويد ىلإ تلوحت وأ ادوقن تلاز ال ءاوس عورشملا تادوجوم يف ةعئاش ةصح
 ناك نإ امأ .كلذ زاوج يف ءاملعلا نيب فالخ الف ادوقن ناك نإف .zايعأ وأ ادوقن ناك ءاوس ،ردصملل بتتكملا

  .لاوقأ ةثالث ىلع كلذو ،ءاملعلا نيب فالخ لحم يهف ةينيع صصح

 ;p. 123 ,1997 ,ةمادق نبا( ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذم اذهو ،ةينيعلا ةصحل5 ةمهاسملا زاوج مدع ىري نم مهنمف
 باحصأ لدتساو .)p. 337 ,2008 ,ليلخ ;p. 276 ,1991 ,يوونلا ;p. 509 ,2002 ,يناساكلا
 ،)p. 203 ,2001 ,لبنح نبا( نمضي ملام حبر نع ىï ثيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدحب لوقلا اذه
 لضافتو ،هلام سأر مهنم دحاو لك  ع5 اذإ هنأل نمضي ملام حبر ىلإ يدؤي عورشملا لام سأر ةينيعلا صصح لعجو
 ;p. 288 ,1997 ,نيسح نبا( كلمي مل و نمضي ملام حبر ةيقبلا لام يف ةدßزلا نم مهدحأ هلصحي امف ،نامثألا
 دقع ماربإ دنع امولعم نوكي ضورعلا ةميق نأل ؛احيحص سيل اذه ّن{ شقون .)p. 510 ,2002 ,يناساكلا
 اولدتسا و .)2003 ,ليلخلا( كلمو نمض ام لصاحلا حبرلا نوكي اذهبف ،ءاكرشلا عيمج ةيكلم يف لخديو ،ةكراشملا
 ةثالثلا هذه نم دحاو لكو ،اïامثأ وأ اهتميق وأ ضورعلا نايعأ ىلع عقت نأ امإ ةينيعلا صصحل5 ةمهاسملا ن{ اضيأ

 لثِم ال هذهو ،هلثمب وأ هلام سأر عورشملا ءاهتنا دنع مهنم دحاو لك ذخأ يضتقت ةكراشملا نأ كلذ نايبو .زوجي ال
 ،حبرلا عيمج بعوتسو عفترت zايحأف  ،عزانتلا ىلإ يضفيف ،رادقملا ةققحم ريغ ةتبÿ ريغ ةميقلا نأو .هيلإ عجرُي ىتح اهل
 ءاكرشلا هكلمي الو ،دقعلا لاح مودعم نمثلا كلذكو .حبرب سيل يذلا هكلم نمث يف رخآلا هكراشيو ضفخنت zايحأو
 ىلع ضورعل5 ةكراشملا عوقو ىلع بترتي ال هّن{ ليلدلا اذه شقون .)pp. 123-124 ,1997 ,ةمادق نبا(
 زاوجب نيلئاقلا ّن{ كلذ نع باجي رادقملا ةققحتم ريغ ةميقلا نإ مهلوق امأو ،ورذحم يأ ةكراشملا دقع دنع اهتميق
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 )2004a( ةيميت نبا  لئس دقو .)1985 ,يمقبلا( ةميقلا ديدحت مت اذإ ّالإ ةكراشملا نوزيجي ال ضورعل5 ةمهاسملا
 لاملا سأر مهاردلاو يه نوكت ةميهبلا ةميق رظني باجأف مهاردب رخآلاو ةبادب امهدحأ مهاس اكرتشا نيصخش نع
 )2004a, p. 91 ,ةيميت نبا(

 .p ,1997 ,ةمادق نبا( دمحأ نع ةياورو ةيكلاملا بهذم اذهو ،اقلطم ةينيعلا صصحل5 ةمهاسملا زاوج ىري مهنمو
 ,رظحلا ىلع لدي يعرش ليلد درو اذإ الإ  ةح5الا تالماعملا يف لصألا ّن{ لدتساو .)2003 ,باطحلا ;123

 فرصت زاوج وه يتلا ةيدقنلا صصحل5 ةكراشملا نم دوصقملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .كلذ عنمي ليلد كانه سيلو
 اضيأ ققحتي ةينيعلا صصحل5 اضيأ ققحتي اذهو .مهنيب لاملا سأر حبر نوكو ،عورشملا لام سأر عيمج يف ءاكرشلا

 ةراجتلا ةميق ربتعت ةاكزلا  باصن ريدقت دنع ،كلذكو .نامثألاك ةكراشملا ا• حصت نأ بجيف ،ةينيعلا صصحل5
 .)p. 124 ,1997 ,ةمادق نبا( ضورعلا ةميق ربتعت ةكراشملا دقع دنع كلذكف

 ،اهطلخ طرشب ،نسحلا نب دمحمو ةيعفاشلا ضعب بهذم اذهو ضورعلا نم تايلثملا يف حصت اïأ ىري نم مهنمو
  تايلثملا ّنأ مهليلدو .)p. 276 ,1991 ,يوونلا ;p. 161 ,1989 ,يسخرسلا( دحاو سنج نم نوكت نأو
 اهتميق ّنأل ،ضعبب اهضعب طلخ نكمي الف ةمّوقملا ضورعلا فالخب ،زييمتلا عفري هنأل اهسنجب  اطلتخا اذإ نيدقنلاك
 زوجي الف ،ضعب ةعلس ىقبتو مهضعب ةعلس فلتت دقو ،ضعب نود مهضعب ضورع ةميق ديزت امبرف ،عفترتو ضفخنت
 .)p. 198 ,1997 ,يوغبلا( اعيمج مهنع افلÁ فلاتلا نوكيف طلخلا دنع امأ ،مهنيب ضعبلا لام عيب

 نألو .يعرش عنام دجوي مل ام ةح5الا تالماعملا يف لصألا نأل .ةيكلاملا هيلإ بهذ ام وه حجارلا نأ ثحابلل ودبي
 ضورعلا نأ امك .ةلاهجلا عفترتف مهنم دحاو لك ةصح نيعتتو ،امولعم عورشملا لام سأر نوكت اهميوقت دعب ضورعلا
 zايحأ ريسعلا نم هّنأ كلذو اهزاوج يضتقت ةجاحلا نإ ,كلذ بناج ىلإ .هب عفتني ام لك لاملا نأل لاملا نم عون
 لثم ضورعلا ضعب جاتحي عورشملا ةعيبط ّنأ وأ دوقنلا نوكلمي ال ءاكرشلا ضعب ّنأل امإ ،طقف دوقنل5 كارتشالا
 رادصإ ىلإ أجليف ،هئانبل لاملا كلمي الو ضرألا كلمي كص ردصم ّنأ كلذ لاثم ،اهريغ وأ تالآلا وأ ضرألا

 جرحلا ىلإ يدؤي ةكراشملا زاوج مدعب لوقلاف اذه ىلعو ،عورشملا ءاشنإ يف اهتصح مادختساو ةكراشملا كوكص
 هلام فصن   كيرشلا عيبي نأ كلذو ،كلذ زاوجل ةليح ىلإ نوعناملا أجل امنيح كلذ ديؤيو .سانلا ىلع قييضتلاو
 ةكراشملا دقع كلذ دعب نادقعي مث ،كلم ةكرش نوكت اذ•و امهنيب ضورعلا مهاردلا نوكتف ،هكيرش فصنب
 طرشب نكلو ضورعل5 ءاكرشلا ضعب مهاسي نأ زوجي هنإف قبس ام لك ىلع ءانبف .)p. 511 ,2002 ,يناساكلا(
 .ملعأ هللاو .رادصإلا ةرشن كلذ ىلع صنت نأ
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 )رادصإلا ةيطغتب دهعتلا( ةكراشملا كوكص يف رادصإلا نامضب دهعتلا

 ،كوكصلا جيورتو قيوستب موقتل ةكراشملا كوكص رادصإ دنع ىرخألا ةيلاملا ةسسؤمل5 كصلا ردصم نيعتسي ام ابلاغ
 باتتكال5 يأ رادصإلا نامضب ةكراشملا كوكص جيورتو قيوستب موقت يتلا ةطيسولا ةيلاملا ةسسؤملا دعوتي نأ ىلع
 .روص ةدع هلف ،هيف بتكي مل يتلا كوكصلا يف

 ذخأ هل زوجي نكل ،لباقم نودب ةيمسالا ةميقل5و هيف بتتكي ملام لك يف باتتكال5 ةسسؤملا دعوتت نأ وهو :الوأ
 ةمدخ ىلع ةراجإ هنأل ،زئاج اذهو ،-قيوستلاو تاسرادلا دادعإ - لثم ،اهيدؤت يتلا تامادخلا لباقم نيعم ةلومعلا
 ,يفويأ ;p. 234 ,2003 ,ليلخلا ;p. 222 ,2011 ,ويلع وبأ( نامضب سيلو اهريغو قيوستلا وه ةمولعم

2017, p. 338(.  

ÿنيب فالخ لحم اذهو .لباقمب ةيمسالا ةميقل5و هيف بتتكي ملام لك يف باتتكال5 ةسسؤملا دعوتت نأ وه :اين 
 نامضب دهعتلا ّن{ ولدتساو .)2013 ,ةيعرشلا ةئيهلا ةنامأ( ةروصلا هذه زاوج ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ .ءاملعلا
 نإو ،نامضلا لباقمب نوكي هوجولا ةكرش يف حبرلا ّنأ ،كلذو .)هوجولا(ممذلا ةكرش يف حبرلا ذخأك،لباقمب رادصإلا
 فلتخم هوجولا ةكرشف ,عازن لحم اذ• لالدتسالا ّن{ ليلدلا اذه شقاني .)2001 ,هيزن( امهدحأ نم لمعلا لصحي مل
  .عامجالا وأ صنل5 اتبÿ هيلع سيقملا نوكي نأ بجيو .)2009 ,ميركلا دبع( ءاهقفلا نيب اهزاوج يف

 ةيطغتب ةيلاملا ةسسؤملا مازتلا نأ مهليلدو  .)2017 ,يفويأ ;2011 ,ويلع وبأ( ةروصلا هذه زاوج مدع ضعبلا ىريو
  اعفن رج ضرق ىلإ يدؤي كلذ نأل .نامض ىلع ةرجألا ذخأ زاوج مدع ىلع اوقفتا ءاملعلاو ،نامض باتتكالا
 ،قحلا مازتلا يف هنع نومضملا ىلإ نماضلا ةمذ مض يه نامضلا ةقيقح ن{ اذه شقونو .)2009 ,ميركلا دبع(
 كوكصلا ءارشب دعولا درجم وه لب ،ةروصلا هذه يف هنع نومضملا ىلإ نامضلا مض ققحتي الو اعيمج امهتمذ يف تبثيف
 ذخ‰ ةسسؤملاو ،لطابل5 سانلا لاومأ لكأ مرح عراشلا ن{ اضيأ ولدتساو .)2006 ,فيسلا(باتتكالل ةحورطملا
 حلصت ةعفنملا ن{ شقاني .)2011 ,يطيقنشلا( لطابل5 لاملا لكأ اذهو ،لمع يأ نودب نامضلا لباقمب ضوعلا
 ّنأ ،مهدنع ثلاثلا ليلدلا .)2001 ,هيزن( اهيلع ضوعلا ذخأ زوجيو ،ةعفنم هيف مازتلالاو ،ةضواعملل الحم نوكت نأ
 مولعم ريغ كلذو ،اهيف باتتكالا متي مل يتلا كوكصلا ءارشب ةمزلم ةسسؤملا ّنأل ررغو ةلاهج نم ولخت ال ةروصلا هذه
 ةميق فرعن نأ ةلاهجلا عفرل يفكي هن{ بيجأو .)2006 ,فيسلا( ءيش ىقبي ال وأ ثلثلا وأ فصنلا ىقبي دقف
 ،ليصفت نود ةلمج امولعم نوكي نأ نكمي نمثلا ّنأل كلذو ،ةلمج كوكصلا ةميق فرعن مل نإو ،دحاولا كصلا
 ,يليبشلا( تافالخلا ىلإ يدؤت يتلا ةلاهجلا بنجت وه دصقملا نأل ،ةلمج نود اليصفت امولعم نوكي نأ نكميو

 يضاقت زوجي ال نامضلاو نامضلا ةلزنمب هنأ كلذو زوجت ال ةروصلا هذه ن{ لوقلا ىلإ ليمي ثحابلاو .) 2002
 .ناعمتجي ال نامضلاو رجألا ةيهقفلا ةدعاقلا يف امك هنع ةلومعلا
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ÿهتميق نم لقأ رعسب هيف بتتكي ملام ءارش وأ باتتكالل ةحورطملا كوكصلا عيمج ءارشب ةسسؤملا مزتلت نأ يه :اثل 
 يف اضيأ فلتخاو .همازتلا لباقم هيلع لصحي يذلا رجألا وه نيتميقلا نيب قرافلاو ؛ةيمسالا ةميقل5 هعيبيو ةيمسالا
  :نيلوق ىلع ةروصلا هذه

 نيلئاقلا ةلدأ سفن كلذ يف مهتلدأو .)2017 ,يفويأ ;2011 ,ويلع وبأ( ةروصلا هذه زاوج مدع :لوألا لوقلا
 عيب دنعو ،ةيدقن الاومأ لثمت ردصملا نم اهئارش دعب كوكصلا ّنأف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيناثلا ةروصلا يف زاوجلا مدعب
 ,ليلخلا( 5ر اذهف ،يرتشا امم رثك{ عيبتس ةسسؤملا نأل ،ةروصلا هذه يف ققحتي ال اذهو ،يواستلا بجي دقنب دقن

 تـناك نإ امأ ،zويد وأ ،ادقن ةكراشملا كوكص ردصم تادوجوم تناك اذإ بساني اذه ّن{ شقونو .)2003
 .كلذ زوجيف ،zايعأ اهرثكأ وأ zايعأ

 اذه باحصأ لدتسا .)p. 369 ,2009 ,ميركلا دبع( ءاملعلا ضعب لوق وهو ةروصلا هذه زاوج :يناثلا لوقلا
 طاقسالاو ءاربإلا ساسأ ىلع اهتميق نم لق{ ةسسؤملل كوكصلا عيبي نأ ردصملل زوجي و ؛زئاج ءاربإلا ن{ لوقلا
 فالخب ,يواستلا طارتشا بجوف لامب لام عيب رادصإلا ةلحرم يف كصلا عيب ّن{ شقانيو .)2005 ,يليبشلا(
 .)2003 ,ليلخلا( ءاربإلا دقع يف يواستلا طارتشا مزالل5 سيلف  ءاربإلا

 ،ةروصلا هذه يف نكمم وهو  .عمجلا نكمأ ام عمجلا لوقت ةيلوصألا ةدعاقلا ذإ ،نيلوقلا نيب عمجلا ىري ثحابلا
 اهتقيقح نأ ذإ ،5ر نوكي هنأل ةروصلا هذه زاوج مدعب لوقلا نكمي ،ادوقن ردصملا تادوجوم تناك اذإ هنأ كلذو
 ،يقيقح عيب ماق هنأل ،ةروصلا هذه زاوجب لوقلا نكمي zايعأ ردصملا تادوجوم تناك اذإ امأو .الضافتم دقنب دقن عيب
  .ملعأ هللاو .حبرلا هنع ذخأو

V. ةكراشملا كوكص لوادت 

 كلذ ريغ وأ ةبهلا وأ نهرلا وأ عيبل5 كصلا هلثمي يذلا عئاشلا قحلا يف فرصتلا وه" :هّن{ )2017( يفويأ فرع
 قيرط نع كلذو ىرخأ دي ىلإ دي نم كصلا لاقتنا ينعي ةكراشملا كوكص لوادت ّنإف ."ةيعرشلا تافرصتلا نم
 كوكص نأ امب .كصلا هلثمي ام ىلع عقي لب هسفن كصلا ىلع عقي ال ةقيقحلا يف عيبلا اذهو .ءارشلاو عيبلا ةيلمع
 ةقيرط ي{ كوكصلا لوادت زوجي اذه ىلعو ،ةيلاملا قاروألا لوادت قرطل عضخت اïإف ةيلاملا قاروألا دحأ ةكراشملا
 :كوكصلا ةلمح لجس يف ديقلا :الوأ :يت˘ ام قرطلا كلت نمو ،عرشلا فلاخي الو ةيلاملا قاوسألا يف اهيلع فراعتم
 ىلع اهتقفاوم ديفي امب ةكرشلا رشؤتو ،عورشمل5 نيمهاسملا لجس يف ديقلا قيرطب متي هلوادت نإف ،ايمسا كصلا ناك اذإ
 :اثلÿ .ةيوديلا ةلوانمل5 يأ ،يداملا ميلستلا قيرط نع هلوادت متيف هلماحل كصلا ناك اذإ :ةلوانملا :اينÿ .لزانتلا
 بجيف .)p. 304 ,2014 ,يودعلا( مهسلا رهظ ىلع ةباتكل5 هتيكلم لقن متيف رمألل كصلا ناك اذإ :ريهظتلا
 نوكلمي ام رادقمو م…ايسنجو مهنيوانعو مهؤامسأ( الثم كوكصلا يكلام تzايب اهيف نّودت ةصاخ تالجس دوجو
 .)2009 ,نيسح( رادصإلا ةرشن اهددحت يتلا تامولعملا نم كلذ ريغو )كوكصلا نم
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 سأر يف ةعئاش ةصح لثمي كصلاو ،هكص كصلا لماح عيب وهو ،لوادتلل اهتيلباق ةيلاملا قاروألا صئاصخ مهأ نم
 نكمي وأ .)2004b, p. 233 ,ةيميت نبا( ةعئاشلا ةصحلا عيب يف ءاهقفلا نيب فالخ الو ،ةكراشملا كوكص لام
 كصلا نأ ىلإ zرشأ دقل .)p. 167 ,1997 ,ةمادق نبا( زئاج كلذو عورشملا يف هتصح كيرشلا عيب هّنأ لوقلا
 تادوجوملا كلت نوكت zايحأف ،لحارم ةدعب رمت اïأ ةكراشملا كوكص ةعيبطو ،عورشملا تادوجوم يف ةعئاش ةصح لثمي
 ةروكذملا ءايشألا نيب ةطلتخم نوكت zايحأو ،ةضحم zويد نوكت zايحأو ،عفانمو zايعأ نوكت zايحأو ،ةضحم ادوقن
  .)2009b ,يغاد هرقلا(

 ينعي ،نايعأ ىلإ باتتكالا ةليصح ليوحت لبقو ،باتتكالا ةرتف دعب ةضحم ادوقن ةكراشملا كوكص تادوجوم تناك اذإ
 ةفاك عيبو عورشملا ةيفصتو ةدملا ءاهتنا دنع وأ ةضحم ادوقن اهلك تادوجوملا نوكتو عورشملا يف لمعلا ةرشابم لبق
 الإ ةكراشملا كوكص لوادت زوجي ال نيتلاحلا اتلك يفف .)p. 46 ,2014 ,يدشرملا( دوقنلا ىلإ اهليوحتو ،لوصألا
 يهو .)p. 479 ,2017 ,يفويأ ;p. 587 ,2011 ,ويلع وبأ( فرصلا ةيلمعب ةطونملا طورشلا ةفاك رّفوتب
 .)p. 373 ,1994 ,دشر نبا ;p. 61 ,2005 ,رذنملا نبا( طرشلا رايخ نم ولخلاو ،ضباقتلاو لثامتلا

  ىلإ -باتتكالا ةليصح- ةكراشملا كوكص تادوجوم لوحتت امدنع كلذو عفانم وأ zايعأ ا…ادوجوم تناك اذإ امأ
 ةليصحب ةكراشملا كوكص ريدم يرتشي نأك ،عورشملا ليغشت ءدبو باتتكالا ب5 لفق دعب كلذو ،عفانم وأ نايعأ
 وأ طقف عفانم وأ طقف zايعأ ةكراشملا كوكص تادوجوم تناك ءاوسو ،اهريغ وأ تالآ وأ ضرأ ةعطق باتتكالا

 ,رمع( نافرطلا هيلع قفتي يذلا رعسلاو ةلمعلا بسح ةلاحلا هذه يف ةكراشملا كوكص لوادت زوجيف ،امهنيب ةطلتخم
2013, p. 326 (. يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم )تناك اذإ لوادتلا اوزاجأ )2017( يفويأ و )2010 

  .نويدلا عيبو فرصلا دويق ةاعارم البو ،بلطلاو ضرعلل اقفو نافرطلا ىضري امب ،اعفانمو zايعأ تادوجوملا

 دقاعتي نأك ،الثم ءارشلاو عيبلا يف ةكراشملا كوكص ةليصح مدختسُت امدنع كلذو ،ةضحم zويد ا…ادوجوم تناك اذإو
 لوصأ نإف ةلاحلا هذه يفف ،لجؤم نمثب كوكصلا ريدم ىدل ةدوجوملا عئاضبلا ءارش ىلع مهضعب وأ ءالمعلا دحأ

 انيد ةروصلا هذه يف كوكصلا نمث نوكي هيلعو ،علسلا نمث دادسب ليمعلا موقي نأ ىلإ انيد نوكت ةكراشملا كوكص
 ةلاحلا هذه يف هنإف ،عورشملا ةيفصت دعب zويد عورشملا تادوجوم نوكت امدنع وأ ،)p. 322 ,2013 ,رمع(
 هيعونب 5رلا لع هلامتشال ءاهقفلا قافت5 كلذ زوجي الو ،دقنل5 نيدلا عيب هنأل ؛نويدلا عيب ماكحأ عيمج ةاعارم بجي
  .)2017 ,يفويأ ;2012 ,ويلع وبأ( ةئيسنلاو لضفلا

 اهرهشأ تاهاجتا ةدع ،نيرصاعملا ءاهقفللف عفانملاو نويدلاو دوقنلا نم ةطلتخم ةكراشملا كوكص تادوجوم تناك اذإ
  .ناهاجتا

 نويدو دوقن نم ةبكرملا عورشملا تادوجوم يف بلاغلا رصنعلا ةاعارم أدبملا اذ• دصقيو :ةيبلغألا أدبمب لمعلا :الوأ
 ،فرصلا ماكحأ ةاعارم نود لوادتلا زاج عفانمو zايعأ ةكراشملا كوكص تادوجوم بلاغ ناك اذإف ،عفانمو نايعأو
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 بجي ذئدنعف zويد بلاغلا ناك نإو ،لوادتلا دنع فرصلا ماكحأل عضخت نأ بجيف دوقنلا يه بلاغلا ناك نإو
 ديدحت يف اوفلتخا مïّأ الإ .)2001 ,راتسلا دبع ;2012 ,مليوسلا ;2011 ,ويلع وبأ( نيدلا عيب ماكحأ ةاعارم
 ,نيسح( نيثلثلا نع لقي الأ ىأر مهنمو ،فصنلا نع داز ام هنأ ىأر نم مهنمف ،)بلاغلا( حلطصمب دوصقملا

 ةيآلاو 3"ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو" ىلاعت هللا لوقب هاجتالا اذه باحصأ لدتسا .)2019
 اضيأ اولدتساو .)2009b ,يغاد هرقلا( ةيبلغألا بونذ ببسب لزنت ةنتفلا ّنأ ىلع لدت ثيح ةبلغلا أدبمب تذخأ

 ةحضاو ةلالد هيف .)2001 ,لبنح نبا( "ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ" :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقب
 ةبلغلا نوكي اهدنعف هنول ّريغت اذإ ّالإ ،نيتلق غلب اذإ هيف تاساجنلا عوقو هسجني ال ءاملا نأ كلذ ،ةبلغلا رابتعا ىلع
 بلاغلل ةربعلا ةدعاق الثم ةبلغلا أدبم تبثت يتلا ةيهقفلا دعاوقلا كلذ ىلإ فضأ .)2009b ,يغاد هرقلا( ةساجنلل
 نم امهريغو )p. 186 ,1991 ,نيدلا زع( دوقعلا يف ريثكلا عبتي ليلقلا ةدعاقو )p. 50 ,2003 ,رديح(
 .بلاغل5 ةربعلا ّنأ تبثت يتلا ةيهقفلا دعاوقلا

ÿا…ادوجوم تناك اذإ ةكراشملا كوكص لوادت زاوج هاجتالا اذه باحصأ ىري :ةيعبتلاو ةلاصألا أدبمب ذخألا :اين 
 ةلاصألا أدبمب اوذخأ مïأل ،بلاغلا يه دوقنلاو نويدلا تناك نإو ،نيدلا عيب وأ فرصلا ماكحأ ةاعارم نود ةطلتخم
 ريغ دوقنلاو نويدلا نوكتو ،عفانملاو نايعألا لوادتلا يف دوصقملا ذإ ،عوبتملا وه دقعل5 دوصقملا اولعجو ةيعبتلاو
 ناك اذإو ،فرصلا طورش رّفوت بجيف دوقنلا دوصقملا ناك اذإو .)2012 ,ويلع وبأ( دوصقملل ةعبÁ ةدوصقملا
 ,دمحم ;2001 ,ةجاوخ & راتسلا دبع ;p. 573 ,2017 ,يفويأ( نيدلا ماكحأ ةاعارم بجيف انيد دوصقملا

1978, p. 42(. الإ هع5 يذلل هلامف ,لام هلو ادبع ع5 نم" :مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرلا لوق مهليلدو 
 ،ßوبر هعم يذلا لاملا ناكولو هعيب زاوج ىلع لدي ثيدحلا قالطإو .)p. 572 ,2002 ,يراخبلا( "طرتشي نأ

 .)p. 51 ,1379 ,رجح نبا( دقعلا يف هل لخدم ال هل عبت هعم يذلا لاملاو ،ةصاخ دبعلا ىلع عقو دقعلا نأل
 وأ اليلق اضورعو zويد وأ و ادوقن ناك ءاوس -دبعلا لام يأ -هلام ةيعون سنج نع رظنلا ضغب كلذ زاوج ينعي

 ناك نإ فرصلا ماكحأ ةاعارم نود ةكراشملا كوكص لوادت زوجيف ،هيلع ءانبو .)2009b ,يغاد هرقلا( اريثك
 رّفوت نم دب ال اهدنع ،ةدوصقملا يه دوقنلا يف لماعتلا دوصقملا ناك نإو .عفانملا و نايعألا يف لماعتلا دوصقملا
  .نيدلا عيب  ماكحأل اهلوادت عضخيف ،نويدلا يف لماعتلا دوصقملا ناك نإو ،فرصلا ماكحأ

 هب لومعم وه يذلا ةبلغلا أدبم ىلع اودمتعا ثيح لوألا هاجتالا باحصأ هيلإ بهذ ام حجارلا نأ ثحابلل ودبي
 .ملعأ هللا و .تالا°ا نم ريثك يف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ربتعمو

 

 
 .25 :ةيآلا ,لافنألا ةروس - 3
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VI. اهؤاهتناو ،ةكراشملا كوكص دادرتسا 

 ةكراشملا كوكص دادرتسا

 ىلإ اهدرو ،رمثتسملا نم )مهسلا وأ ،كصلا وأ ،تادحولا وأ( ةيرامثتسالا ةصحلا ءارش" :هن{ دادرتسالا فرعُي
 ةكراشملا كوكص دادرتسا فيرعت نكمي ،هيلع ءانبو .)2009b, p. 390 ,يغاد هرقلا( "هنم درتسملا جورخو ،ءاعولا
 .قبسم دهعت ريغب وأ قبسم دهعتب ناك ءاوس هريغ ىلإ وأ ردصملا ىلإ كوكصلا ةلمح هكلمي يذلا كصلا ةداعإ :هن{
 ةعفد ءافطإلا اذه ناك ءاوس ،ةكراشملا كوكص ءافطإ دنع :)2011 ,ناليكلا( ةيلاتلا تالاحلا يف كلذ نوكيو
 مازتلا مدع دنعو .ةيرودلا تارتفلا يف ايجيردت يرتشي ن{ تاعفد تناك وأ ،ةدملا ةياï يف لوصألا يرتشي ن{ ةدحاو
 ببس يأ وأ ةكراشملا كوكص ةلمح ىلع رطاخملا ةدßز دنعو.ةكراشملا كوكص دقع دقعلا تابجاوب كوكصلا ردصم
 ةيقوسلا كصلا ةميق طوبه دنعو .باتتكالا دنع اهيلع قفتملا ،ةرظتنملا دئاوعلا ققحت مدع دنعو .رارمتسالا مهعنمي
 .)2011 ,راتسلا دبع( ةيمسالا اهتميق نع

 هّنأل ؛زاج ،هنم هكيرش ةصح نيكيرشلا دحأ ىرتشا نإو :دمحأ لاق " :ينغملا يف ءاج ؛زئاج ةماع ةفصب دادرتسالاو
 يف هكيرش ةصح ءاكرشلا دحأ ءارش ةيلمع ةقيقحلا يف وهو )p. 167 ,1997 ,ةمادق نبا( "هريغ كلم يرتشي
 ءارشب ةكراشملا كوكص ردصم نم رداصلا دهعتلا وه باجيالا ّنأ ىلع ،لوبقلاو باجيإلا قيرط نع كلذو ،ةكرشلا
 ةقفاوملا وه لوبقلاو .يكلاملا بهذملل اقبط امزلم دهعتلا اذه نوكيو ،رادصإلا ةرشن اهددحي نيعم خيرÁ يف كصلا
 .)p. 276 ,2016 ,هباود( ةكراشملا كوكص ةلمح نم ةرداصلا

 ةميقل5 ناك ءاوس كصلا ءارش ةداع‘ ردصملا دهعتي نأ وهو :لوألا مسقلا :نيمسق ىلإ دادرتسال5 دهعتلا مسقني
 ،هلماح نم كصلا ةكراشملا كوكص ردصم ءارش نم ريض ال هنأ ىلإ ةراشإلا تقبس دقل .ةيقوسلا ةميقل5 مأ ةيمسالا
 ءارش ةداعإ رعس نوكي نأ امإف كصلا ءارش ةداعإ رعسل كصلا ردصم ديدحت ةقيرط يف نمكت ةلكشملا ّنأ ّالإ
 ،ةيقوسلا ةميقل5 ءارشلا ةداع‘ دهعتلا ناك نإف .ةيقوسلا ةميقل5 وأ ةيمسالا ةميقل5 رادصإلا ةرشن يف اددحم كصلا
 وبأ( لاملا سأر نامض وه يعرش روظحم نم هولخل نيرصاعملا قافت5 كلذو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف كلذ يف جرح الف
 اذهو ،ةيمسالا ةميقل5 ءارشلا ةداع‘ دهعتلا نوكي نأ امإو .)p. 480 ,2017 ,يفويأ ;p. 151 ,2011 ,ويلع
 .)p. 502 ,2005 ,يليبشلا( ةدßزو الماك كوكصلا ةلمح لام سأر دادرتسا نمض دق ردصملا ّنأل اعرش زوجي ال
 ةيعرشلا ةباقرلاو ىوتفلا ةئيه ;p. 480 ,2017 ,يفويأ( عونلا اذه ميرحت صوصخب ىواتفو تارارق ةدع تردص دقو
 .)p. 154 ,2014 ,كتيبب

 ةئيهلا ةنامأ( دادرتسال5 دهعتل5 ةردصملا ةهجلا ريغ ىرخأ ةيلام ةسسؤم وأ رخآ فرط موقي نأ وه :يناثلا مسقلا
 يف ةلويسلا مهيدل رفوتي نيذلا ضحل كلذو ةمهملا هذه تاموكحلا ىلوتت ام ابلاغو .)p. 75 ,2013 ,ةيعرشلا
 عربتت ةيتحتلا ةينبلا عيراشمك ةلودلا ىلع هتدئاف دوعي ام ةصاخ ،يعانص وأ يراجت ،نيعم عورشم يف مهلاومأ رامثتسا
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 ءاوس ،اعرش زئاج اذهو ةراسخلا ثودح دنع مهكوكص ةميق كوكصلا ةلمحل ةداعإو لاملا سأر نامضل تاموكحلا
 .p ,2017 ,يفويأ ;p. 151 ,2011 ,ويلع وبأ( ةيقوسلا ةميقل5 وأ ةيمسالا ةميقل5 دادرتسال5 دهعتلا ناك

 ،لباقم نود نامضلا نوكي نأو .)2011 ,ةريم( ردصملاو نماضلا نيب طابترا ةيأ نوكي الأ بجي نكلو .)478
 .ح( هيف بغرمو اعرش زئاج دقع عربتلاو ،عربتلا ساسأ ىلع مئاق هنأ كلذ دنتسمو .زوجي الف لباقمب ناك اذإ امأو
 .)2010 ,فيرشلا

 .)ءاهتنا( ةكراشملا كوكص ءافطإ

 متيو عورشملا ءاïإل ةنيعم ةقيرط نع ةرابع يهو ،ةيدقن ىلإ اهليوحتو كوكصلل ةيرامثتسالا ةفصلا ءاïإ" :ءافطإلا
 ةكراشملا دقع ىلع ىنبُت ةكراشملا كوكص ّنأ ىلإ ةراشإلا قبسو .)2009 ,هباود( "رادصإلا ةرشن يف اهيلع قافتالا
 بابسألاو قرطلا سفنب يهتنت ةكراشملا كوكصف هيلع ءانبو ،اهماكحأو اهطباوضل عضختو يمالسإلا ثارتلا يف ةفورعملا
 :ةيتآلا بابسألا دح{ يهتنت ةكراشملا كوكص ّن{ لوقلا نكمي مدقت ام ىلع ءانبو .ةكراشملا دقع ا• يهتني يتلا

 ىلعو ،ةنيعم ةدمب ةتقؤم نوكت دقو ةمئاد نوكت دق ةكراشملا كوكص ّنإ ثيح ،ةكراشملا كوكص ةدم ءاهتنا :الوأ
 عيبب كلذو عورشملا ةيفصتب ريدملا موقي هيلعو .رادصإلا ةرشن ا…دّدح يتلا ةدملا ءاهتن5 ةكراشملا كوكص يهتنتف اذه
 .)2013 ,رمع ;2019 ,نيسح( كوكصلا ةلمح ىلع اهتميق عيزوتو ،نويدلا ليصحتو عورشملا تادوجوم عيمج
 كوكص تردص هلجأ نم يذلا ضرغلا ققحتي نأ لبق ةدملا يهتنت دقو .ةكراشملا كوكص ءافط‘ ىمسي ام اذهو
 .)p. 72 ,2012 ,يليكعلا( ةكراشملا كوكص لجأ دمو رارمتسالا نم عنام الف اذه ىلعو ،ةكراشملا

ÿإف ،نيعم عورشم ءاشنإ لجأ نم ةكراشملا كوكص تردص اذإف :اينïّثودح دنع وأ ،عورشملا اذه ءاهتن5 يهتنت ا 
 كوكص ءاهتنا رادصإلا ةرشن يف ددحي نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف جرح الو .ام ببسب عورشملا ءاشنإ ةيناكمإ عنمي رمأ
 .)2019 ,نيسح ;1985 ,يمقبلا( هلجأ نم تردص يذلا لمعلا ءاهتن5 ةكراشملا

ÿةميقل5 اهيرتشي نأ امإف ردصملا وه يرتشملا ناك نإف ،اهتلمح نم كوكصلا ءارش هريغ وأ ردصملل نكمي :اثل 
 نامض ةلزنمب كلذ نأل ؛ةيمسالا اهتميقب كوكصلا ءارش هل زوجي الو ،ءارشلا دنع اهيلع قفتملا ةميقلا وأ ،ةيقوسلا
 ءانبو .)2013 ,رمع( ةميق ي{ كوكصلا ءارش هل زوجيف ،ردصملا ريغ يرتشملا ناك اذإ امأو .عوفدملا لاملا سأرل
 عورشملا نأل ايئاقلت يهتنت ةكراشملا كوكص نإف رخآ صخش يأ وأ ردصملا ىلإ كوكصلا عيمج لقتنا اذإ ،هيلع
 .)p. 525 ,1985 ,يمقبلا( ددعتلا ىلع ةينبم ةكراشملاو دحاو صخشل حبصأ

 .تادوجوملا يقابب عورشملا رارمتسا نكمي ال ثيحب اهمظعم وأ عورشملا تادوجوم كال• ةكراشملا كوكص يهتنت :اعبار
 ،ةكراشملا كوكص دقع مامت دعب كالهلا اذه ناكو ،ةراسخلا وأ كالهلا دعب يقابل5 عورشملا رارمتسا نكمي ناك اذإ امأ
 يف ةكراشملا فارطأ عيمج ىلع ةراسخلا وأ كالهلا نوكيو ،يقابل5 عورشملا رارمتسا زوجيف ،هيلع دقعلا رثأ بترتو
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 رارمتسالا نكمي ال ناك نإو .)p. 526 ,1985 ,يمقبلا( عورشملا لام سأر يف هتصح بسحب لك عورشملا
  .ةمهاسملا بسن بسح اهتميق عيزوتو تادوجوملا يق5 عيب بجيف

 ،مهاضرب ئشنُأ عورشملا ّنأل كلذ يف جرح الف ،عورشملا لح ىلع ردصملا عم ةكراشملا كوكص ةلمح قفتا اذإ :اسماخ
 ذإ ،ةكراشملا دقع ىضتقم عم ضراعتي ال اذهو .)2015 ,ديلو & راتسلا دبع( مهاضرب خسفُي نأ اضيأ نكميف
 ةنيعم تاءارج‘ نوكي نأ طرشب نكلو .اهنم جورخلا بلط نيمهاسملا عيمجل زوجيف ،ةزئاجلا دوقعلا نم ةكراشملا نأ
 ثدح اذإ ةكراشملا خسف اضيأ ةمكحملل نكمي امك .)2019 ,نيسح( نيمهاسملا ةيقب ىلع ررضلا قحلي اليكل
 يرتشي نأ اضيأ نكميو ،ةميقلا عزوُتو تادوجوملا عابُت ةلاحلا هذه يف .)p. 123 ,2005 ,ينادهشملا( عازن مهنيب
 .هيلع نوقفتي امب مهنم كوكصلا ردصملا

VII. رأ عيزوتgةكراشملا كوكص رئاسخو ح 

 ةكراشملا كوكص رئاسخو حgرأ عيزوتل ةماع دعاوقو طباوض

 نوكي نأ بجوتي هّنأ"" )2017( يفويأ صن دقف ،ةكرشلا دقع ساسأ ىلع ردصت ةكراشملا كوكص نأ مولعملا نم
 فلاخي وأ هاضتقم يفاني اطرش نمضتي ّالأو ،هطورشو هناكرأل ايفوتسم هساسأ ىلع كصلا ردصأ يذلا دقعلا
 كلت رّفوت بجيو ،ةكراشملا دقع يف ةراسخلاو ح5رألا عيزوت دعاوقل عضخت ةكراشملا كوكص نإف ،هيلع ءانبو ."هماكحأ
 :يلاتلاك يهو ةكراشملا كوكص يف ح5رألا عيزوتو ديدحت دنع دعاوقلا

 ةعئاش ةصح حبرلا نم عيمجلا بيصن نوكي نأو فارطألا نيب ح5رألا عيزوت ةيفيك رادصإلا ةرشن ددحت نأ .1
 ةرشن يف ددحي نأ نم عنام الو .لاملا سأر نم ةبسنب وأ ةنيعم غلبمب سيلو ،رادصإلا دنع ةددحمو ةمولعم
 هريغل هبسن نم ءزج نع كصلا لماح ضعب لزانت ةيناكمإ وأ ،ح5رألا بسن ليدعت ةيناكمإ رادصإلا
 .)p. 477 ,2017 ,يفويأ(

 قافتالا نم عنمي ام كانه سيلو ،لاملا سأر يف كوكصلا ةلمح نم لك ةصح بسح ح5رألا عيزوت زوجي .2
 ةرادإلا يف ءاكرشلا عيمج كرتشي نأ ىلع مهنيب لضافتلا زوجيف ،ةفلتخم بسن ىلع ح5رألا عيزوت نوكي ىلع
 .p ,2017 ,يفويأ( ءاكرشلا ةيقب نم ةربخ وأ المع رثكأ ءاكرشلا دحأ نأ لامتحال حبرلا عيزوت يف

477(. 
 وأ اهل ةكراشملا كوكص ريدم لمحت ىلع قافتالا زوجي الو ،لاملا سأر يف ةصحلا ردق ىلع نوكت ةراسخلا .3

 .)p. 477 ,2017 ,يفويأ( ةيكلملا صصح نع ةفلتخم ةبسنب اهليمحت
 5ر ىلإ ةيلمعلا لوحي حبرلا نامض نأل .حبرلا نم انيعم اردق ةكراشملا كوكص ردصم نمضي نأ زوجي ال .4

 ملام حبر نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىï دقو .هل انماض سيل امل حبر ىلع كص لماح لصحي ثيح
 .)2009 ,لعشم( نمضي
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 ءاكرشلا هكلمي ام ساسأ ىلع قافتالا بسح امئاد عزوت ةراسخلاو ح5رألا ّنإف كيلمتل5 ةيهتنملا ةكراشملا يف .5
 يف نيرخآلا صصح نم اءزج ءاكرشلا دحأ ىرتشا املكو ،عيزوتلا دنع ةكراشملا كوكص اهلثمت صصح نم
 جرخيو صصحلا عيمج كيرشلا اذه كلمتي ىتح يرتشملا ةصح ديزتو ح5رألا نم عئابلا ةصح لقت ةكراشملا
 .)2009 ,لعشم( ءاكرشلا ةيقب

  ةكراشملا كوكص ةلمح ىلع يرودلا عيزوتلا

 راظتنا ىلع كوكصلا ةلمح ربصي ال دقو لجألا ةليوط عيراشم ليومتل ةكراشملا كوكص ردصت نايحألا نم ريثك يف
 كلذو ،يرود لكشب ح5رألا عيزوتب رادصإلا تاهج موقت ةلاحلا هذه يفف ؛ح5رألا عيزوت لجأ نم ةيئاهنلا ةيفصتلا
  :نيلكش ىلع

 ةيوست متيو ،يمكحلا ضيضنتلا اهيف رذعتي يتلا تالاحلا يف ةيرود تارتف يف باسحلا تحت ح5رألا عيزوت وه :الوأ
 .)p. 110 ,2009 ,هباود( عورشملا ةيفصتو ةكراشملا كوكص ةدم ءاهتنا دعب ،ةيلعفلا جئاتنلا بسح تاعيزوتلا
 يأ ربجت ثيحب ،ةمسقل5 رقتسي حبرلا ّنأ نوري ةلبانحلاو ةيعفاشلا ّنأ كلذو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا يف كلذ يف جرح الو
 ,1997 ,ةمادق نبا( لاملا سأرل ةياقو نوكي ن أ بجي اوركذ امك حبرلا نأل ؛عزوملا لوألا حبرل5 ةقحال ةراسخ

p. 170(. يفويأ صن ددصلا اذ•و )وأ يقيقحلا ضيضنتلا لبق ،باسحلا تحت غلابم عيزوت زوجي" هن{ )2017 
 وأ يقيقحلا ضيضنتلا دعب العف قحتسملا رادقملا نع دئازلا درب مازتلالا عم اقحال ةيوستلا متي نأ ىلع ،يمكحلا
  "يمكحلا

ÿلكشب ح5رألا عيزوت :اين ïلكشب حبرلا عيزوت متي ثيح ،ةددحم تارتف يف يئا ïةرتف لك جئاتن ربتعت ثيحب يئا 
 عزوتو ،ةصاخلا ا…5اسح ةرتف لكل نوكتف ،ةقباسلا تارتفلا جئاتن نع ةلقتسم ح5رألا اهيف عزوت يتلا تارتفلا نم
 لكاشملا ضعب هجاوت ةقيرطلا هذه ّنأ ّالإ .)2019 ,داؤف( عورشملا ةيفصت ىلإ ءوجللا نود ةرم لك يف اهجئاتن
 ققحت ّنأ امبو .هلام لصأل لاملا بر ضبقو عورشملا ةيفصت :امهو ناطرش لاملا ضيضنت دنع طرتشي ثيح ةيعرشلا
 ضيضنتلا رابتعا ىلإ ءاهقفلا أجل دقف ةليوط تارتفل رمتسي عورشملا نأل انه امهققحت نكمي ال رذعتم نيطرشلا نيذه
 نع الدب )ميوقتلا( يمكحلا ضيضنتلا رابتعا متي ثيح .ضبقلل اليدب باسحلاو ،يقيقحلا ضيضنتلل اليدب يمكحلا
 ةفرعم ىلإ ضيضنتلا اذه يدؤيو .)2009 ,فيرشلا .م( عورشملا ةدم ةياï دنع الإ عقي ال يذلا ،يلعفلا ضيضنتلا
 ،لا°ا اذه يف ءاربخلا لبق نم قيقد ميوقتب كلذ متيو ،عورشملل يقيقحلا ضيضنتلا مت ول امك عورشملل يلعفلا حبرلا
 يهقفلا عم°ا( اهنم طسوأل5 ذخؤي م…5اسح فلتخي امدنعو ،رثكأ وأ صاخشأ ةثالث مهددع نوكي نأ بجيو
 ,ةمادق نبا( كلذ زاجأ لبنح نب دمحأ مامإلا نأ الدتسم ،ضبقلاك ةبساحملا رابتعا متيو .)2005 ,يمالسإلا

1997, p. 169(. يفكي لب ،ح5رألا عيزوتلا تارتف يف كوكصلا ةلمحل لام سأر ةداعإ يرورضلا نم سيل هيلعو 
 اذه موقيف ،ح5رألا نم عيمجلا بيصن ديدحت نم نّكمت تاعورشملا تادوجوم ةفاكل ةقيقد ةبساحمب ءافتكالا مايقلا

صكوك المشاركة وأحكامها في الفقه اإلسالمي
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 وأ ،عورشملا نم جورخلاو مهلاومأ بحس نيب رايخلا مهل نوكي كوكصلا ةلمح نأو ةصاخ ،ضبقلا ناكم باسحلا
 ةلصفنمو ةلقتسم ح5رألا عيزوت تارود نم ةرود لك ربتعت كلذبو ،عورشملا يف ءاقبلاو رارمتسال5 ايئاقلت دقاعتلا ديدجت
 .)2019 ,راتسلا دبع( ىرخألا نع

 ةكراشملا كوكص يف يطايتحالا باسحلا نيوكت

 ةيطغتلو ،zايحأ رسخت دقو zايحأ حبرت دقف رطاخملا ضعب اهلوح نم فوحت ةكراشملا كوكص ةعيبط نأ مولعملا نمف
 باسح يف عدوت ةكراشملا كوكص ح5رأ نم ءزج عاطتق5 كلذو يطايتحا باسح نيوكت يرورضلا نم رئاسخلا هذه
 وه" :هّن{ فرعيو .ةكراشملا كوكص ةلمحل تاعيزوتلا نع ديزت ةيلام دئاوف تارتفلا ضعب يف هنم ققحت اذإ ،يطايتحا
 نّوكيو .)2011 ,يليبشلا( "ةكراشملا كوكص لاومأ رامثتسا نم ققحتت يتلا ةيرودلا تاعيزوتلا نع ةدئازلا غلابملا
 ةنزاوم قيقحتو ح5رألا يف يلبقتسم ضافخنا ةهجاوم .لاملا سأر ةيامح قيقحتو رامثتسالا رطاخم ةهجاومل باسحلا اذه
 يمالسإلا هقفلا عمجم صن دقو اعرش زئاج باسحلا اذه نيوكتو .)p. 223 ,2010 ,ماشه( تاعيزوتلا يف
 )2017( يفويأ كلذك صنو . "لمتحملا صقنلا ربجل ح5رألا نم يطايتحا نيوكت زوجي“ هن{ )2012( يلودلا

 وأ لاملا سأر ةراسخ رطاخم ةهجاومل صاخ يطايتحا نيوكتل دئاعلا نم ةنيعم ةبسن عاطتقا نم اعرش عنام ال" :هن{
 ."ح5رألا عيزوت لدعم ىلع ةظفاحملل
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  ةمتاخلا

 ةدع ىلإ ةساردلا تلصوت ،يمالسإلا هقفلا يف اهماكحأو ةكراشملا كوكص عم ةيملعلا ةلوجلا هذه دعب
 :يلاتلاك يهو جئاتن

 ،ةلويسلا ريفوتو لاومألا رامثتساو ،ةمخضلا عيراشملا ليومتل ةماه ةادأ ةكراشملا كوكص ّنأ .1
 ردصت يتلا ةيمالسإلا كوكصلا عاونأ ىدحا يهو .يداصتقالا طاشنلا يف الاّعف ارود يدؤتو
 ةكراشملا دقع ماكحأ عيمج رّفوت يغبنيو ،يمالسإلا هقفلا يف ةفورعملا ةكراشملا دقع ساسأ ىلع
  .رادصإلا دنع اهيف

 ةكراشملا كوكص ّنأ كلذو ،ةيديلقتلا تادنسلاو ةكراشملا كوكص نيب ةيرهوج اقورف كانه نأ .2
 .ةدئافب ضرقلا ىلع ةمئاق يهف تادنسلا امأ ،ةراسخلاو حبرلا يف ةكراشملا أدبم ىلع ةمئاق

 .ضورعلÄ ةمهاسملا هل زوجت كلذكف رادصإلا دنع نامثألÄ ةمهاسملا كيرشلل زوجي امك .3
 امأو ،يعرش روظحم نم هولخل ،لباقم نودب ةكراشملا كوكص يف رادصإلا نامض نم جرح ال .4

 .زوجي الف لباقمب نامضلا ناك نإ
 نوناقب مازتلالا بجي نكلو ،ادوقن اåادوجوم تناك اذإ ةكراشملا كوكص لوادت نم عنام ال .5

 اذإ امأ .عيبلا طورش اهيف رّفوت اذإ اهلوادت نم عنام الف êايعأ اåادوجوم تناك اذإ امأ .فرصلا
 عنام الف ةطلتخم تناك اذإ امأ ،دقنلÄ نيدلا عيب هنأل لوادتلا زوجي الف êويد تادوجوملا تناك
 .ةبلغلا أدبمب اذخأ êايعأ بلاغلا ناك اذإ فرصلا ماكحأ رفوت نودب اهلوادت نم

 وأ يدعتلÄ الإ نمضي ال كراشملا نأ لصألا ّنأل ،ةيمسالا ةميقلا نامض ردصملل زوجي ال .6
 .نامضلÄ عربتلا لقتسم فرطل زوجي نكلو .طيرفتلا

 كوكصلا عيمج لاقتنا ،عورشملا ققحت رذعت ،ةدملا ءاهتنا :ةيتآلا قرطلÄ يهتنت ةكراشملا كوكص .7
 .ةمكحملا ةدار† وأ ،عيمجلا ةدار† دقعلا خسف ،عورشملا كاله ،دحاو دي ىلإ

 ةراسخلا نوكت نأو ،حبرلا نامض زوجي الو ،ةنيعم ةبسن سيلو ،امولعم اعئاش اءزج حبرلا نوكي .8
 تارتفلا يف حÄرألا عيزوتل يمكحلا ضيضنتلا زوجي امك .لاملا سأر يف مهنم لك ةصح ىلع
 نيوكت زوجيو .يمكحلا ضيضنتلا رّذعت اذإ باسحلا تحت حÄرألا عيزوت زوجي امك ةيرودلا

 .لبقتسملا يف رطاخملا ةهجاومل يطايتحا باسح
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 تايصوتلا

 نادوسلا ةلودب ءادتقالا ةينازيملا يف زجعلا نم يناعت يتلا ةيمالسإلا تاموكحلا عيمج ةساردلا يصوت
 يصوتو .ةنازخلا تادنس ىلع دامتعالا نم الدب ةينازيملا يف زجعلا دسل ةكراشملا كوكص رادص† كلذو
 رادصإ دنع عيمجلا هب مزتليو اًعجرم نوكي ةيمالسإلا كوكصلل دحوم نوناق داجيإ ىلإ يعسلا ةرورضب
 تاكرشلا كلذك يصوت امك ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيعرشلا تافلاخملا ىلع ّدح عضول كلذو ،كوكصلا
 بجيو .لياحتلا مدعو ادادرتساو الوادتو ارادصإ كوكصلل ةيعرشلا طباوضلا مازتلÄ ةيلاملا تاسسؤملاو
 رادصا تايلمعل ةرمتسملا ةبقارم ةنجللا هذه ىلوتت نأو ةيعرشلا ةنجللا ةقفاوم دعب الإ كوكصلا ردصت الأ
 نوصصختم ةنجللا ءاضعأ نوكت نأ بجيو .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ قفو اهريس نم دكأتلاو كوكصلا

 ةيعرشلا تافلاخملا لوح نيثحابلا ةساردلا هذه يصوت .اضيأ داصتقالÄ ماملإ مهيدلو يمالسإلا هقفلا يف
  .ةيمالسإلا كوكصلا رادصإ يف دنع ةيلاملا تاسسؤملاو لودلا اهبكترت يتلا
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 عجارملاو رداصملا

 .ةيفاقثلا ةكم ةبتكم :ةميخلا سأر .)ed. Vol. 6 1( ءاملعلا بهاذم ىلع فارشإلا .)2005( .ركب وبأ ,رذنملا نبا
 .فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم :ةرونملا ةنيدملا .)Vol. 30( ىواتفلا عومجم .)2004a( .دمحأ ,ةيميت نبا
 .فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم :ةرونملا ةنيدملا .)Vol. 29( ىواتفلا عومجم .)2004b( .دمحأ ,ةيميت نبا
 .ةفرعملا راد :توريب .)ed. Vol. 5 1( يرابلا حتف .)1379( .ينالقسعلا ,رجح نبا
 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب .)ed. Vol. 5 1( قئارلا رحبلا ةلمكت .)1997( .دمحم ,نيسح نبا
 .ةلاسرلا ةسسؤم :توريب .)ed. Vol. 11 1( لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم .)2001( .دمحأ ,لبنح نبا
 .ةيميت نبا ةبتكم :رهاقلا .)ed. Vol. 3 1( دصتقملا ةياàو دهتáا ةيادب .)1994( دمحم ,دشر نبا
 .ةيريخلا لامعألل روتبجلا دمحأ فلخ ةسسؤم :).ed 1( يهقفلا رصتخملا .)2014( .دمحم ,ةفرع نبا
 .بتكلا ملاع راد :ض*رلا .)ed. Vol. 7 3( ينغملا .)1997( .ةمادق نبا
 .رداص راد :توريب .)ed. Vol. 10 1( برعلا ناسل .)2009( .دمحم ,روظنم نبا
 .ةقراشلô فاقوألل ةماعلا ةنامألا :ةقراش .).ed 1( يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم تايصوتو تارارق .)2011( .دمحأ ,ويلع وبأ
 .يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .ةيعرشلا هطباوضو كوكصلاو مهسألا لوادت .)2012( .دمحأ ,ويلع وبأ
 .ريثك نبا راد :قشمد .).ed 1( يراخبلا حيحص .)2002( .ليعامسإ نب دمحم ,يراخبلا
 .يملعلا بتكلا راد :توريب .)ed. Vol. 4 1( يعفاشلا مامإلا هقف يف بيذهتلا .)1997( .نسحلا ,يوغبلا
 ةكمب افصلا عباطم :ةمركملا ةكم .يمالسإلا هقفلô ةنراقم ةسارد يدوعسلا ماظنلا يف ةمهاسملا ةكرش .)1985( .حلاص ,يمقبلا

 .ةمركملا
 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .ةيداصتقاو ةيهقف *اضق كوكصلا .)2009( .ميظعلا_دبع ,ديز وبأ & ,يلع دبعم ,يحراجلا

2, 1091-1142. 
 Paper presented .ا̈ ءاقترالا ةيفيكو ةيمالسإلا كوكصلا قوس .)2010( .ميظعلا_دبع ,ديز وبأ & ,يلع دبعم ,يحراجلا

at the ميوقتو ضرع ةيمالسإلا كوكصلا.  
 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب .)Vol. 7( ليلجلا بهاوم .)2003( .دمحم ,باطحلا
 .يزوجلا نبا راد :مامدلا .).ed 1( يمالسإلا هقفلا يف اهماكحأو تادنسلاو مهسألا .)2003( .دمحأ ,ليلخلا
 .عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد :نامع .).Ed 1( ةيداصتقالا ةيمنتلا يف اهرودو ةيمالسإلا كوكصلا .)2012( .د*ز ,غامدلا
 .رشنلاو عيزوتلاو ةعابطلل ركفلا راد :قشمد .)ed. Vol. 4 2( هتلدأو ةيمالسإلا هقفلا .)1985( .ةبهو ,يليحزلا
 .ةفرعملا راد :توريب .)ed. Vol. 11 1( طوسبملا .)1989( .يسخرسلا
 Paper .كوكصلاو تادحولاو مهسألا لوادت يف اπاقيبطتو ةيلاملا تالماعملا يف ةيعبتلاو ةبلغلا دعاوق .)2012( .يماس ,مليوسلا

presented at the نارهو ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجملل نيرشعلا رمتؤملا.  
 .يزوجلا نبا راد :).ed 1( ةمهاسملا تاكرشلا يف باتتكالا ماكحأ .)2006( .ميهاربإ نب ناسح ,فيسلا
 .)ed. Vol. 2 1( يمالسإلا هقفلا يف اهماكحأو ءالمعلا لاومأ رامثتسال ةيفرصملا تامدخلا .) 2002( .فسوي ,يليبشلا

 .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج :ض*رلا
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 ارد :مامدلا .)ed. Vol. 5 1( يمالسإلا هقفلا يف اهماكحأو فراصملا يف ةيرامثتسالا تامدخلا .)2005( .فسوي ,يليبشلا
 .عيزوتلاو رشنلل يزوجلا نبا

 لبقتسم Paper presented at the .كوكصلا لكيه يف )ضئافلا( يطايتحالا باسحلا ةرادإ .)2011( .فسوي ,يليبشلا
  .ةدج ,ةعبارلا يمالسإلا يفرصملا لمعلا

 ,ميوقت و ضرع ةيمالسإلا كوكصلا Paper presented at the .ةيمالسإلا كوكصلا تæامض .)2010( .ةزمح ,فيرشلا
  .ةدج

 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .كوكصلاو صصحلاو مهسألل لوادتلاو قيروتلل ةيعرشلا طباوضلا .)2009( .دمحم ,فيرشلا
2, 1045-1076. 

 .مكحلا و مولعلا ةبتكم :ةرونلا ةنيدملا .)ed. Vol. 1 1( ةدجتسملا ةيلاملا دوقع مهأل ةيعرش ةسارد .)2011( .دمحم ,يطيقنشلا
 .يبرعلا باتكلا راد :توريب .)ed. Vol. 1 1( لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ .)1999( .دمحم ,يناكوشلا
 .ملقلا راد :قشمد .)Vol. 2( ةرصاعم ةيهقف *اضق يف ثوحب .)2013( .يقت دمحم ,ينامثعلا
 .ةينوناقلا ءافولا ةبتكم :ةيردنكسا .).ed 1( ةيمالسإلا ةعيرشلا نازيم يف ةيلاملا قاروألا ةصروب .)2014( .دمحم ,يودعلا
 .عيزوتلاو رشنل ةفاقثلا راد :نامع .).ed 3( ةيراجتلا تاكرشلا يف طيسولا .)2012( .زيزع ,يليكعلا
   .ةيلمع ةيقيبطت ةيعرش ةسارد ةكراشملا كوكص فلخ ماصع ,يزنعلا
 عورشم ةلاح ةسارد ةيتحتلا ىنبلا عيراشم ليومت يف ةيمالسإلا كوكصلا رود .)2014( .رماع_ينب ,رهز & ,قحلا_دبع ,ةفيعلا

 ةسدنهلاو راكتبالا تاقيبطتو تاجتنم Paper presented at the .فيطسب يلودلا 1945 يام 8 راطم عيسوت
  .فيطس سابع ناحرف ةعماج ,ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلاو ةيديلقتلا ةعانصلا نيب ةيلاملا

 .فراعملا راد :ةرهاقلا .).ed 2( رينملا حابصملا .دمحأ ,يمويفلا
 .ةيمالسإلا رئاشبلا راد :توريب .).ed 1( يمالسإلا داصتقالا يف ثوحب .)2002( .نيدلا يحم يلع ,يغاد هرقلا
-801 ,2 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .ةرصاعملا اπاقيبطتو ةيمالسإلا كوكصلا .)2009a( .نيدلا يحم يلع ,يغاد هرقلا

839. 
 .ةيمالسإلا رئاشبلا راد :توريب .).ed 2( كونبلا هقف يف ثوحب .)2009b( .نيدلا يحم يلع ,يغاد هرقلا
 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب .)ed. Vol. 7 2( عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب .)2002( .نيدلا ءالع ,يناساكلا
 Paper presented at the .هنم يهقفلا فقوملاو اهلوصأ ءارشب كوكصلل ردصملا نيمألا دهعت .)2011( .ديسأ ,ناليكلا

 .ةدج ,ةعبارلا يمالسإلا يفرصملا لمعلا لبقتسم ةودن
 يهقفلا عمáا ةلجم , , ,يمالسإلا يهقفلا عمáا .ةرشع ةسداسلا ةرودلا نم عبارلا رارقلا .)2005( .يمالسإلا يهقفلا عمáا

 .نورشعلا ددعلا  ,يمالسإلا
 رشنلل ايليبشإ زونك :ض*رلا .).ed 1( ةيدقن ةيعرش ةسارد اπالاكشإو اهطباوضو اهماكحأ كوكصلا .)2014( .دهف ,يدشرملا

 .عيزوتلاو
 .ثيدحلا يعماجلا ةبتكملا :ةيردنكسإلا .ةنراقم ةيهقف ةسارد يمالسالا عيرشتلا يف دوقعلا تاكرش .)2005( .دمحأ ,ينادهشملا
-777 ,2 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .امπاقيبطتو كيكصتلاو قيروتلا ةيمالسإلا كوكصلا .)2009( .ليجع ,يمشنلا

799. 
 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب .).ed 1( جاهنملا .)1972( .يحي ,يوونلا
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 .يمالسإلا بتكملا :توريب .)ed. Vol. 4 3( يتفملا ةدمعو نيبلاطلا ةضور .)1991( .يحي ,يوونلا
 مولعلل ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم .ةيقيبطت ةيهقف ةسارد ،ةيمالسإلا كوكصلô ةقلعتم ةيهقف تالاكشإ .)2017( .ردنب ,ىيحيلا

 .366-284 ,184 ,ةيعرشلا
  .176-145 ,)2(25 ,ةيمالسإلا تاساردلا ةلجم .ةنراقم ةيهقف ةسارد ملسلا كوكص .)2013( .دمحم ,ينميلا
 .ناميملا راد :ض*رلا .).ed 1( دالبلا كنبل ةيعرشلا ةئيهلا تارارق نم ةصلختسملا طباوضلا .)2013( .ةيعرشلا ةئيهلا ةنامأ
 .ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملل ةعجارملاو ةبساحملا ةئيه :ةمانملا .ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملل ةيعرشلا ريياعملا .)2017( .يفويأ
ôتاسارد .ةيمالسإلا ةيرامثتسالا كوكصلا لوادتل ةيعرشلا طباوضلاو ماكحألا .)2016( .نييناديزلا ,مايه & ,رعاشلا ,لس 

  .1252-1239 ,)3(43 ,نوناقلاو ةعيرشلا مولع
 .دالبلا كنب :ض*رلا .).ed 1( ةيقيبطت ةيليص” ةيهقف ةسارد ةراجإلا كوكص .)2008( .ةريم يلع ,دماح
 راد :ةيردنكسإلا .ةيراجتلاو ةيلاملا قاروألا ةيرامتسالا قيدانصلا - رامثتسالا اهعاونأو ةيلاملا كوكصلا .)2014( .فسوي ,نسح

 .يعماجلا ميلعتلا
 رمتؤملا Paper presented at the .نيمأ ىلإ طيرفتلا و يدعتلا ىوعد يف تابثإلا ءبع لاقتنا .)2009( .دماح ,نيسح

  .ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملل ثلاثلا يهقفلا
 .635-541 ,2 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .ةيمالسإلا رامثتسالا كوكص .)2019( .دماح ,نيسح
 .بتكلا ملاع راد :ض*رلا .)Vol. 1( ماكحألا ةلجم حرش ماكحلا ررد .)2003( .يلع ,رديح
 .هيوبيجن زكرم :)Vol. 7( بجاحلا نبال يعرفلا رصتخملا حرش يف حيضوتلا .)2008( .يدنجلا ,ليلخ
 .مالسلا راد :رهاقلا .).ed 1( قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيمالسإلا كوكصلا .)2009( .فرشأ ,هباود
 .مالسلا راد :ةرهاقلا .).ed 3( قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيمالسإلا كونبلا يف رامثتسالا قيدانص .)2016( .فرشأ ,هباود
   .ماع لخدم ةيمالسإلا كوكصلا دعسأ ,اضر
 .سئافنلا راد :توريب .).ed 1( ةعيرشلاو هقفلا ءوض يف ةرصاعملا ةيلاملا تالماعملا .)1999( .دمحم ,ساور
 .235-211 ,8 ,ةيمالسإلا تاساردلا يف ةيندرألا ةلáا .ةحبارملا كوكص .)2012( .يواطرسلا ,دومحم & ,يزنعلا ,دوعس
 .ةيملاعلا ةلاسرلا راد :توريب .)ed. Vol. 3 1( دواد يبأ ننس .)2009( .،دواد وبأ ,ناميلس
 ةرئاد ,لومأملا و عقاولا نيب ةيمالسإلا فراصملا Paper presented at the .ةيمالسإلا كوكصلا .)2009( .ركبوبأ ,ةيفص

  .يريخلا لمعلا و ةيمالسإلا نوؤشلا
 Paper .اπالماعم يف دئاوفلاو ضورقلا طباوضو اهلوادت ىلع اهرثأو مهسألا تæوكم .)2001( .ةدغ وبأ ,راتسلا دبع

presented at the روبملالاوك ,يمالسإلا داصتقالل نيرشعلا ةكربلا ةودن.  
 ةودن Paper presented at the .اهيلماحل كوكصلا ردصم نم ةرداصلا تادهعتلا .)2011( .ةدغ وبأ ,راتسلا دبع

 .ةدج ,ةعبارلا يمالسالا يفرصملا لمعلا لبقتسم
 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .اهلوادتو ةرصاعملا اπاقيبطتو )قيروتلا( ةيمالسإلا كوكصلا .)2019( .ةدغ وبأ ,راتسلا دبع

2, 675-732. 
 :).ed 1( يمالسالا داصتقالل ةكربلا ةودن تايصوتو تارارق .)2001( .دمحم نيدلا_زع ,ةجاوخ & ,ةدغ وبأ ,راتسلا دبع

 .ةكربلا ةعومجم
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 راد :طôر .).ed 1( ةيمالسإلا ةيفرصملا و ةيلاملا تالماعملا تايساسأ .)2015( .يداه_نب ,ديلو & ,ةدغ وبأ ,راتسلا دبع
 .عيزوتلا و رشنلل نامألا

  ,ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج .ةيقيبطت ةيليص” ةيهقف ةسارد رامثتسالô ةلاكولا كوكص .)2014( .دمحم ,رداقلا دبع
 و رشنلل ايليبشإ زونك راد :ض*رلا .).ed 1( ةيهقفلا اهماكحأ و اهتقيقح ةيفرصملا تالومعلا .)2009( .دمحم ,ميركلا دبع

 .عيزوتلا
 .ةديدجلا تاعيرشتلا ىلإ ةجاحلاو يمسرلا ىوتسملا ىلع ةيمالسإلا ةيرامثتسالا كوكصلô لمعلا .)2009( .روصنم ,كلملا دبع

Paper presented at the يبد ,لومأملاو عقاولا نيب ةيمالسإلا فراصملا رمتؤم.  
 .ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم :ةرهاقلا .)Vol. 2( مæألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق .)1991( .زيزعلا دبع ,نيدلا زع
 راد ةيعمج :يبد .).ed 1( ةيلاملا قاروألا قوس يف كوكصلا رادصإ يف الصأ هفصوب هتامادختساو لاملا .)2013( .دمحم ,رمع

 .ربلا
 .جاطرق سنوت ةعبطم :سنوت .).ed 1( ةنراقم ةيهقف ةسارد كوكصلا .)2017( .باهولا دبع لامآ ,يرمع
 .)2014( يمالسإلا ليومتلا كوكص دوقع ماظن
-841 ,2 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .اهلوادتو ةرصاعملا اπاقيبطتو )قيروتلا( ةيمالسإلا كوكصلا .)2019( .دمحم ,داؤف

945. 
 Paper presented at the .ميوقت و ضرع ةيمالسإلا كوكصلا ةودن تايصوت .)2010( .يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم

 .ةدج ,ميوقت و ضرع ةيمالسإلا كوكصلا
 Retrieved from .ةيمالسإلا كوكصلا عوضوم لامكتسا نأشب رارق .)2012( .يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم

aifi.org/ar/2348.html-https://iifa 
 .)ed. Vol. 7 1( نمحرلا دبع نب دمحم :ت ،ميهاربإ نب دمحم خيشلا لآ ةحامس لئاسرو ىواتف .)1978( .ميهربإ_نب ,دمحم

 .ةمركملا ةكم :ةموكحلا ةعبطم
 .عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد :ض*رلا .)ed. Vol. 2 1( ملسم حيحص .)2006( .جاجحلا ,ملسم
 ,2 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .اهلوادتو ةرصاعملا اπاقيبطتو )قيروتلا( ةيمالسإلا كوكصلا .)2009( .يرابلا_دبع ,لعشم

637-973. 
 داصتقالل نوثالثلاو ةيناثلا ةكربلا ةودن Paper presented at the .اæπامضو كوكصلا ةلمح ةيكلم .)2011( .دماح ,ةريم

  .ةدج ,ةيمالسإلا
æاهنم ةدافتسالا ةيناكمإ ىدمو ةيداصتقالا ةيمنتلا ليومتل ةادأك ةيمالسإلا كوكصلا .)2015( .ديز_نب ,ةعيبر & ,ناميلس ,رص 

 ةعانصلاو ةيديلقتلا ةعانصلا نيب ةيلاملا ةسدنهلاو راكتبالا تاقيبطتو تاجتنم Paper presented at the .رئازجلا يف
  .فيطس سابع ناحرف ةعماج ,ةيمالسإلا ةيلاملا

 رادصإل ةيداصتقالا داعبألاو ةيعرشلا طباوضلا .)2015( .مكحي نب ,ةاجن

  ,رضخل همح ديهشلا ةعماج .ةيمالسإلا كوكصلا لوادتو
 .ملقلا راد :قشمد .).ed 1( داصتقالا و لاملا يف ةرصاعم ةيهقف *اضق .)2001( .دامح ,هيزن
 .فراعملا ةأشنم :ةيردنكسا .ةيقيبطت ةيهقف ةسارد ةيرامثتسالا ةيمالسإلا كوكصلاو قيدانصلا .)2010( .دمحأ ,ماشه
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 عايضلا راد :تيوك .)ed. Vol. 5 1( ةيداصتقالا لئاسملا يف ةيعرشلا ىواتفلا .)2014( .كتيبب ةيعرشلا ةباقرلاو ىوتفلا ةئيه
 .عيزوتلاو رشنلل

 كوكص In .كوكصلا لوادتو كلمتو رادصإل يلاملا يبدلا قوس ريياعم .)2014( .يلاملا يبدلا قوسل ةيعرشلا ةباقرلاو ىوتفلا ةئيه
 .يلاملا يبدلا قوس :يبد .)Vol. 2( حبرلا يف ةكراشملا

 ةعماجلا ,)ريتسجاملا( .ةكراشملا كوكص جذومن لالخ نم ةينيطسلفلا ةيداصتقالا عيراشملا معدل حرتقم .)2015( .دمحم ,فسوي
  ,ةزغب ةيمالسإلا
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Paul Oslington – “Doğal Teoloji Olarak Politik 
Ekonomi” Adlı Kitabın Tahlili 

Öz
“Dünya tarihinin biçimleyici iki büyük aktörü, din ve ekonomi olagelmiştir”1 sözü, ilginç bir şekilde Neoklasik 
iktisadın yani çağdaş iktisat öğretisinin kurucusu Alfred Marshall’a aittir. İlginçtir; çünkü çağdaş iktisadi teori 
ve söylemler teolojiyi/dini görmezden gelmiştir. Ana akım iktisatçılar, iktisa-dın başlı başına bir bilim olması 
yolunda ilahiyatı ve ahlakı, iktisat ilminden atılması gereken yük olarak görmüş; ilahiyat ve iktisat arasındaki 
bağlam ve ayrılık noktaları için tartışmalar ve çalış-malar gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda Paul Oslington’un 
“Doğal Teoloji Olarak Politik Ekonomi” adlı eseri, ilahiyat ve iktisat arasındaki ilişkilerin tarih içerisinde nasıl şe-
killendiğini ele almaktadır. Yazar, bu eserde özel olarak 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın başlarında Britanya’da doğal 
teolojinin bir disiplin olarak politik ekonomiyi nasıl şekillendirdiğini ve ayrıca politik ekonominin gelişim seyrini 
göster-miştir. Yazar, doğal teolojinin 19. yüzyıl içerisinde politik ekonomiye doğru genişlediğini, bu genişle-me-
nin doğal teolojiyi yok ettiğini ve politik ekonominin teolojiden tamamen ayrıldığını dönemin düşünürleri üze-
rinden incelemiştir.
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Paul Oslington
“Doğal Teoloji Olarak Politik Ekonomi” Adlı Kitabın Tahlili

 BOOK REVIEW / KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

“Dünya tarihinin biçimleyici iki büyük aktörü, din ve ekonomi olagelmiştir”  sözü, ilginç bir şekilde 
Neoklasik iktisadın yani çağdaş iktisat öğretisinin kurucusu Alfred Marshall’a aittir. İlginçtir; çünkü 
çağdaş iktisadi teori ve söylemler teolojiyi/dini görmezden gelmiştir. Ana akım iktisatçılar, iktisadın 
başlı başına bir bilim olması yolunda ilahiyatı ve ahlakı, iktisat ilminden çıkarılması gereken yük olarak 
görmüş; ilahiyat ve iktisat arasındaki bağlam ve ayrılık noktaları için tartışmalar ve çalışmalar ger-
çekleştirmişlerdir. Bu bağlamda Paul Oslington’un “Doğal Teoloji Olarak Politik Ekonomi” adlı eseri, 
ilahiyat ve iktisat arasındaki ilişkilerin tarih içerisinde nasıl şekillendiğini ele almaktadır. Yazar, bu 
eserde özel olarak 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın başlarında Britanya’da doğal teolojinin bir disiplin ola-
rak politik ekonomiyi nasıl şekillendirdiğini ve ayrıca politik ekonominin gelişim seyrini göstermiştir. 
Ayrıca, doğal teolojinin 19. yüzyıl içerisinde politik ekonomiye doğru genişlediğini, bu genişlemenin 
doğal teolojiyi yok ettiğini ve politik ekonominin teolojiden tamamen ayrıldığını dönemin düşünürleri 
üzerinden incelemiştir. 

Kitabın odak noktası, 19. yüzyıl Britanyasındaki filozof ve düşünürlerdir.  Kitabın ele aldığı doğal te-
oloji bakış açısı; 17-19. yüzyıl ortalarına kadar Britanya’da entelektüel hayatın örgütleyici çerçevesini 
sunan Bilimsel Doğal Teoloji geleneğidir. Burada belirtilmesi gereken husus, Bilimsel Doğal Teoloji 
Geleneği’nin Tanrı’nın varlığını ispatlamakla ilgili olmayıp “vahye dayanan yaratılış” doktrininin ve 
“ilahi inayet” anlayışının sosyal düzen bağlamında ele alınması ilkesine dayandığıdır. Çünkü yazara 
göre politik ekonomiyi bir disiplin olarak şekillendiren şey, ilahi inayet ve kudret doktrinidir. Oslin-
gton, kitabının “giriş” kısmında, yaptığı çalışmanın amacını, literatüre katkısını, literatürde nereye 
oturduğunu, neye hizmet ettiğini, yöntemini ifade etmektedir. Yazarın ifadeleriyle bu kitap;

“İhmal edilen teolojik unsurları disiplinin tarihine yeniden yazarak, politik ekonominin bir disiplin 
olarak oluşumunun anlaşılmasını derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Teolojik bağlam ve etkileri vurgu-
laması bakımından, politik ekonominin oluşumunun alternatif tarihine katkıda bulunmakta (dır)...” 
(s. 15)

Yazar, iktisat ve ilahiyat arasındaki güçlü bağı açıklamak ve bu bağı kurmak konusunda tarih ilmini 
tarafsız bir ilim olarak görmekte ve tarihi bu alandaki yeni çalışmalar için önemli bir başlangıç noktası 
olarak konumlandırmaktadır. Ayrıca, tarihi temeller üzerinden bulmuş olduğu iktisat ve ilahiyat irti-
batını, düşünürlerin problematikleri ile ortaya koymaktadır. Doğal teolojinin ana sorularının, politik 
ekonomiye doğru genişlediğini göstermektedir.

Yazar, doğal teoloji ile politik ekonomi arasındaki düşünürler üzerinden kurduğu ilişkiyi “teodise” 
anahtar kavramı ile somutlaştırmaktadır. Teodise kavramı kitabın başlarında “ilahi adalet” olarak zik-
redilmekte fakat ilerleyen bölümlerde “ahlakî ilke” olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada Hume, 
Bacon gibi düşünürlerin bulunduğu ilk dönem düşünürleri için teodise, teolojik bir bağlam içerisinde 
ele alınırken, erken modern dönemde ise toplumsal ve insanî bağlamda değerlendirilmiştir. Özellikle 
Adam Smith, Malthus, Ricardo gibi düşünürlerin toplumsal meselelerle ilgilenmesi ile birlikte “teodi-
se” kavramı, teolojik ilkeden ziyade toplumsal problemlerin çözümünde kullanılan bir kavram haline 
geldiği dikkat çekmektedir. Paul Oslington için politik ekonominin ayrı bir bilim dalı olmasında “te-
odise” kavramının dönüşümü ön plandadır. Oslington’un bu görüşünü açıklamak için örnek vermek 
gerekirse; Oslington politik ekonominin ayrı bir bilim dalı olması konusunda “teoloji”yi dikkate alır-
ken; Karl Polanyi ve Ayşe Buğra gibi isimler “toplum”u dikkate almışlardır. Hatta Ayşe Buğra, iktisadın 
felsefeden ayrılarak bağımsız bir disiplin haline gelişini ifade ederek Oslington’un tezini de kuvvet-
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lendirmektedir. Karl Polanyi ise politik ekonominin geçirdiği dönüşümü toplumsal davranışlar üze-
rinden ele almıştır. Polanyi, “Aristotle Discovers the Economy” adlı makalesinde Aristo’nun tasnifi ile 
“geçimlik ticaret” ve “kâr amaçlı ticaret” ayrımının toplumu ve dolayısıyla ekonomiyi dönüştürdüğünü 
ifade etmiştir. “Büyük Dönüşüm” adlı eserinde ise, piyasanın genişlemesi ve -Hristiyanlıkta olduğu 
gibi- evrensellik iddiasıyla yeryüzünde yayılması düşüncesi ile ekonominin toplumdan ayrıldığını ak-
tarmaktadır. Polanyi, “Büyük Dönüşüm” eserinde, tıpkı Aristo’nun yaptığı tasnifin 19. yüzyıl versi-
yonunu oluşturmuş gibidir. İktisat, sosyal ilişkiler bütünü içinde ve ondan ayrılmayacak bir biçimde 
gömülüdür. Yani iktisat, toplumun bir parçasıdır. İktisadın metafizik yükten kurtarılıp ayrı bir disip-
lin olarak devam etmesi amacını taşıyan Joan Robinson’a göre ise, iktisat, teolojinin bir dalıdır ama 
sadece teolojinin bir dalı değildir. Feridun Yılmaz’ın iktisadın sosyal bilimler içerisindeki yerine dair 
tespitleri de önemlidir. Feridun Yılmaz, iktisadın sosyal bilimler içerisinde disipliner sınırlarını en er-
ken keskinleştiren ve meşruiyetini en erken kuran dal olduğunu ifade etmiştir. Bu durumu şu düşünce 
ile kuvvetlendirmektedir. Batı bilim tarihinde ifade edilen “birey”in tek başına, kesin hatlı bilimsel bir 
tip sunamadığına; ancak iktisadın bu “birey”i matematik dilde eylemini ifade edebilecek bir konumda 
olduğuna dikkat çekilmiştir.  Bu yüzden Batı’da, iktisadın taşıdığı felsefi yükten arındırılması gerektiği 
düşüncesi hakim olmuştur.  Metin Sarfati’ye göre iktisat, Batı bilim tarihi içerisinde “birey”in yükselişi 
ile birlikte kendi alanını özerkleştirmiş ve sonra da diğer sosyal bilimlerden bağımsızlaşmıştır. Kısaca, 
iktisat ve bilimsel otorite birbirlerinin eksiklik ve zayıflıklarını kapatarak birbirlerini beslemiş ve kendi 
alanlarını sağlamlaştırmıştır.

Oslington, iktisadın kendi alanını oluşturması ve doğal teolojiden ayrılması durumunu “teodise” kav-
ramının dönüşümü üzerinden açıklamaktadır. Teodise kavramı, politik ekonominin doğal teolojiden 
ayrılması yolunda önemli bir anahtar kavramdır. Düşünürler, toplumsal problemlerle başa çıkmak için 
“teodise” üretmişlerdir. Teodisenin üretildiği başlıca problemler, kitabın ana temaları olarak işlenmiş-
tir. Kitap, Tanrı’nın iyiliği ve kudreti ile iktisadi ızdırap ve kötülükleri uzlaştırma mücadelesinin teo-
diseleri ürettiğini gösterdiği gibi, politik ekonominin takip ettiği dönüşümü de açıklamaktadır. Düşü-
nürlerin ele aldığı Tanrı’nın inayeti ve iyiliği, kötülük ve ızdırap gibi kavramların dönüşümü, kitabın 
amacını ve seyrini de göstermektedir. 

Çalışmada incelenen yazarların buluştuğu ortak nokta, “ilahi inayet” ve “ilahi kudret” altında “yaratı-
lış”la desteklenen uyumlu bir toplumsal ve iktisadi düzen fikrini tartışmalarıdır. Bu sebeple teoloji un-
surunun politik ekonominin oluşumunu anlamadaki önemi pekiştirilmektedir. Yazar, doğal teolojinin 
önemini, Adam Smith’in ilgisinin Isaac Newton’a ulaşması ile de vurgulamaktadır. Bu durum, sosyal 
bilimler içerisinde iktisadın, doğa kanunlarına ve fizik bilimine uyarlanmasını göstermesi bakımından 
önemlidir. Yani bu örnekle birlikte, daha önce de ifade edildiği gibi iktisat, bilimsellik kriterlerine en 
erken uyum sağlayan sosyal bilim dalıdır. Oslington, dönemin doğal teologlarının meselelerinin ikti-
sadi meselelere nasıl yöneldiğini göstermektedir.

Oslington, 18. ve 19. yüzyıl Britanya’sındaki aydınların iktisadi düşüncelerinin arkasında yatan doğal 
teoloji ve din anlayışlarının iktisadi düşüncedeki etkilerini A. Smith ve Malthus takipçileri üzerinden 
ele almaktadır. Dönemin entelektüel tartışmaları bu iki düşünürün teoloji ve iktisat birikimi ile şekil-
lenmiştir. Kitapta Adam Smith ve Robert Malthus’un teodiseleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta; 
bu sebeple İngiliz ve İskoç Aydınlanmasındaki düşünürlerin tartışmaları değerlendirilmektedir. Yazar, 
Adam Smith’i “Doğal Teolog” olarak anmakta, Malthus’un prensiplerini ise “Doğal Teoloji ve Politik 
Ekonominin Doğuşu” başlığı altında ele almaktadır. Bu iki düşünürün iki ayrı başlıkta ele alınmasının 
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sebebi, politik ekonominin doğal teolojiye karşı nerede durduğunu göstermesi açısından önemlidir. 
Bu iki aktörün ayrı bir şekilde ifade edilmesi tutarlıdır, fakat etki bakımından ikisinin birlikte önem-
senmesi dikkate değerdir. Zira Anthony Waterman’ın da belirttiği üzere Neoklasik iktisat olarak ifade 
edilen ana akım iktisat, Batı toplumunu birbirine bağlayan ve toplum üzerinde otorite kuran Hristi-
yan teolojisinin yerini almıştır. Oslington’un iktisadi düşünce tarihini değerlendirmesini farklı kılan 
şey, Adam Smith’i doğal teologlar arasında değerlendirmesi ve Malthus’u politik ekonominin doğuşu 
açısından ele almasındadır. Oslington, her ne kadar bu düşünceyi açıkça ifade etmemiş olsa da kitabın 
ana başlıkları ve içeriği açısından bu şekilde anlaşılabilir. Malthus, Oslington’a göre politik ekonomi 
ile doğal teoloji arasındaki gerginliği artıran tartışmalara sebep olmuştur. Oslington’un Malthus etra-
fında yaptığı çalışma bu düşünceyi oluştursa da Malthus’un doğal teoloji içerisinde değerlendirilebi-
lecek yorumlar da bulunmaktadır. Bu bağlamda politik ekonominin bağımsızlaşmasında Ricardo’nun 
etkisini zikreden ve Malthus’u da ahlak üzerinden değerlendiren yorumcular bulunmaktadır. Bütün 
yorum ve tartışmalara rağmen, genel olarak politik ekonomi, bir disiplin olarak Adam Smith ile baş-
latılmaktadır. Smith’in arkadaşı David Hume’a göre Smith’in Milletlerin Zenginliği eseri, “doğurduğu 
sonuçlar itibariyle o zamana kadar yazılan kitaplar arasında muhtemelen en önemlisi”dir. Bu eser, 
kaotik bir dünyada düzenin nasıl gerçekleşeceği sorununa açıklama getirmeye, toplumları zenginleşti-
recek olan doğal yasanın bulunmasına  yönelik olmak itibariyle doğal teolojiden ayrılmaktadır. Gülten 
Kazgan’a göre ise politik ekonomi, Adam Smith’ten çok önce merkantilizm döneminde başlamıştır. 
Ona göre, “feodalitenin ideolojisini yansıtan Ortaçağ kilise öğretisinden sonra merkantilizm, toplum 
bilimlerinde Tanrıbilimden bağımsızlaşma aşamasını” oluşturmaktadır. Oslington, politik ekonomi 
düşüncesinin doğal teolojiyi dönüştürürken ayrı bir bilim olarak evrilişini Adam Smith ve Malthus ile 
başlatmaktadır. 

Oslington, Adam Smith’in doğal teoloji ile bağlantılı okunması üzerine üç gerekçe sunmaktadır; görün-
mez el, teodise ve gelecek umudu. Adam Smith’in düşüncesinin oluşumunu detaylı bir şekilde işleyen 
yazar, Adam Smith’in “görünmez el” tasavvurunu Isaac Newton’un “ilahi faaliyet ve inayet” teorileri ile 
ilişkilendirmektedir. Smith, eserlerinde “görünmez el” kavramını çeşitli anlamlarda kullanmış olmakla 
birlikte bu kavramların ortak yanı, “düzen için ilahi el” ve “Tanrı’nın inayeti” olduğu yönündedir. “Gö-
rünmez El”, Astronomi Tarihi kitabında “Tanrı’nın kainattaki faaliyeti ve kanunu”; Ahlakî Duygular 
Kuramı kitabında “şahsî çıkar ile toplumsal iyiliğin birlikte oluşan düzeni”; Milletlerin Zenginliği kita-
bında ise “ülkeler arasında ticari düzeni sağlayan faaliyet” olarak görülmektedir. 

Doğal teolojinin politik ekonomi ile ilişkisini sorgulayan ve teodise üretmek konusunda önemli bir 
yere sahip olan bir diğer isim Malthus’tur. Malthus, dünyadaki kötülük ve ızdırap problemine yönelik 
getirdiği cevap ile teodise üretmektedir. Malthus, dünyadaki hayatın başka bir hayat için imtihan ol-
duğunu söyleyen Butler ve Paley’den ayrılarak; hayattaki asıl gayenin insan zihninin geliştirilmesi ol-
duğunu ifade etmiştir. Malthus, insan zihninin başlangıçta durağan olduğunu ve gelişmek için bir dür-
tüye ihtiyaç olduğunu ileri sürmüştür. Malthus’a göre, zihni oluşturmak için hareket, hareket için de 
kötülük gereklidir. İktisadi ızdırap, gıda kaynaklarının sınırlılığı her ne kadar kötü olsa da Malthus’un 
görüşüne göre Tanrı’nın iyiliği ile uyuşmaktadır.  Malthus’un bu teodisesi, nüfus teorisi ile birleşmiştir.

Smith’in şahsî çıkar ile toplumsal iyilik ve Malthus’un iktisadi ızdırap, kötülük ile insanın zihni ge-
lişimi vurgusu, Tanrı inayeti ile uyum içindedir. Adam Smith’in “görünmez el” kavramı,  teolojik bir 
anlamla ortaya çıkmakta ve kendi döneminde de o anlamı  taşımaktadır. Bu kavram zamanla teolojik 
zemin örgüsünden kurtulmuştur. Ancak Malthus’un teodisesi çok tartışılmıştır ve nüfus teorisiyle bir-
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likte teoloji anlayışına eleştiriler getirilmiştir. Malthus’un teodisesi, insanın ızdırabıdır; bu, toprağın 
üretkenliği ile insanın üremek için doğal arzusu arasındaki uyumsuzluktan doğan masum ızdıraptır. 
Ancak bu teodise, daha sonra revize edilmiştir. Malthus zamanında nüfus artışını kontrol etmek için 
evliliğin geciktirilmesi gibi ahlakî kısıtlamalar getirilmiştir. Malthus da buna dayanarak, ahlakî kısıt-
lamaya uymayanlara Tanrı’nın ceza vereceğini eklemiştir. Revize ettiği bu yeni teodisede, nüfus artışı-
na sebep olanların Tanrı’nın sistemine kast etmesi sebebiyle cezalandırılacağı eklenmiştir. Görüldüğü 
gibi toplumsal ve iktisadî gerçeklik, teolojik yöntemlerle temellendirilmektedir. 

Malthus’un nüfus teorisini, John Bird Sumner ve Malthus’un öğrencisi Thomas Chalmers geliştirmiş-
tir. Bu yeni eleştiri ve eklemeler, doğal teolojinin konumunu ve politik ekonominin gelişimini gös-
termesi açısından önemlidir. Çünkü Sumner’in eklemeleri, nüfus teorisine ilişkin teolojik fikirlerden 
uzaklaşıp, teolojinin ikincil etkilerini ele almaktadır. Yazara göre de bu, teolojinin politik ekonominin 
gelişimini uyarmasına yönelik bir örnektir. Sumner’e göre, kıtlık, iş bölümünü teşvik etmekte ve dola-
yısıyla kıtlığın doğurduğu baskı ile servet ve zenginlik temin etmekte kamçılayıcı bir rol oynadığı ifade 
edilmektedir. Sumner, kıtlığın uluslar arasında iletişim ve değiş tokuş ürettiğini, sanat ve ilerleme 
sağladığını ve zenginlik doğurduğunu ifade etmektedir. Oysa Smith teodisesinin böyle bir tetikleyici 
kuvvete ihtiyacı yoktur ve iş bölümü piyasalar genişledikçe kendiliğinden gerçekleşir. Yazarın bu tes-
pitleri, doğal teolojinin politik ekonomiyle arasının açıldığına işaret olarak görülmektedir. Malthus’un 
öğrencisi Chalmers’e göre ise, insanın nihai varış noktasının imtihan yeri olduğu ve dolayısıyla Tan-
rı’nın faaliyetinin ve bir gayesinin imtihandaki öğrencileri hazırlamak olduğu gibi insanın eğitilmesi 
fikri bulunmaktadır.  Chalmers’in farklılığı, Tanrı’nın insan tabiatını yaratmadaki rolünü vurgulama-
sı ve Tanrı’nın inayetini hükümet faaliyetlerinden ziyade piyasada görmesidir. Chalmers’in kıtlık ve 
doğum üzerinden geliştirilen problemlere çözüm getirdiği şey, halkın ekonomik bakımdan eğitilmesi 
olmuştur.

Yazara göre, ne Malthus ne JB Sumner ne de Chalmers, iktisadi ızdırap ve teodise konusundaki açık-
lamalarında, kendilerinden önceki düşünürlerden daha başarılı olamamışlardır. Bu problemin çözümü 
de kendilerinden sonra gelen politik ekonomistlere kalmıştır. Bu durum, politik ekonominin ayrı bir 
bilim olmasını daha da ilerletmiştir.

Yazar, Smith ve Malthus’un fikirlerini tartıştığı önceki bölümlerden farklı olarak, yeni bölümde do-
ğal teoloji ile politik ekonomi arasındaki gerginliği ve politik ekonomideki ilerlemeyi ele almaktadır.  
Malthus, bu gerginliği artıran tartışmaları sunması sebebiyle Adam Smith gibi tamamen ve sadece 
doğal teoloji içerisinde zikredilmemiş, sadece politik ekonominin oluşumundaki etkisi ile konu edinil-
miştir. Bu bölümden itibaren “politik ekonominin kendine yeterliliği ve kendi sınırları dışına taşması” 
argümanına yönelik eleştiri ve çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu bölümde Richard Whately, William 
Whewell, Nassau Senior,  J. H. Newman gibi isimler yer almaktadır. Bu isimlerin hayatı ve iktisadi gö-
rüşlerini vermek, maksadı aşacağı için doğal teoloji ile politik ekonomi arasındaki irtibata değinmek 
gerekmektedir. Bu bağlamda Newman’ın Senior’a yönelik yazısından yapılacak alıntı, kitaptan alın-
mak istenen mesajı verecek niteliktedir;

“Servet, servet arayışına bağlıdır; eğitim servete bağlıdır; bilgi eğitime bağlıdır; Din de bilgiye bağlıdır; 
dolayısıyla din, servet arayışına bağlıdır.”(s. 159)

Yazara göre, Newman’ın burada göstermek istediği şey; Senior’un serveti teşvik edici olarak politik 
ekonominin ahlaki bir niteliği olduğu argümanının, politik ekonominin gerçek sınırlarını aşıp, ahlak 
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ve teoloji alanlarına taşmasıdır. Senior, servet peşinde koşmayı olumlu bir şey olarak değerlendirmek-
te ve politik ekonomiyi ahlakî bir bilim olarak değerlendirmektedir. Newman ise Senior’un bu yoru-
munu problemli görmektedir. Çünkü, hakikatten bahsedilmesine rağmen bunun hakikatin tamamı 
olmamasıdır. Newman politik ekonomi alanındaki hakikatin geniş ve bütünlüklü bir hakikat olduğu 
yönündeki zannını eleştirmektedir. Çünkü bir alandaki hakikatin “doğrulanmaları, tamamlanmaları 
ve düzeltilmeleri için, yine hakikat olarak kabul edilen başka hakikatlerle onların çıkarımlarının kar-
şılaştırılmasının şart olması” gerekir. (s. 160) Zira “teolojiye aldırış etmeden, aşırı, savurgan, yıkıcı bir 
biçimde doğruluğu iddia edilirse bu doğrunun devasa bir balona dönüşüp patlaması kaçınılmazdır.” (s. 
160) Nitekim bu balon (politik ekonomi) şişirilerek (teolojiden uzaklaştırılarak) patlatılmıştır. 

Whately’nin politik ekonomi ile teoloji arasındaki ilişkiye dair ifadeleri de iki ayrımı açıklamak konu-
sunda önemlidir. O dönemde politik ekonomi, dine düşman olarak görülmekte ve Jeremy Bentham ile 
James Mill tarafından kendi ateist reform programlarını desteklemek için kullanılmaktadır. Yazarın 
tespitlerine göre Whately’nin bu dönemdeki her bir bilim alanını diğerinin gayrimeşru tecavüzünden 
uzak tutup izole etmesi tek başına gerçekleştirdiği bir başarı olmuştur. Whately’e göre politik ekono-
mi, temeli gözlem ve şuurdan çıkarılan bir kısım genel önermedir. 

William Whewell ise iktisatçılar arasında matematiksel iktisada erken dönemde katkı yapan bir isim-
dir. Teodise sorununa çözüm üretmeye çalışmış, iktisat yazıları Britanya doğal teoloji arka planına 
sahip bilimsel projenin parçaları olarak dikkate alınmıştır. Whewell, politik ekonomi için doğal teoloji 
çerçevesinin akla yatkınlığını eleştirmiş ve 19. yüzyılın ortalarında bu iki bilim dalının (politik ekono-
mi ve doğal teoloji) ayrılmasını sağlamıştır. Whewell, çağdaş bilimi, teolojiyle uzlaştırmaya çalıştığı 
bir dizi vaaz vermiş olmasına rağmen bunda başarılı olamamıştır. Whewell, o zamanki politik eko-
nomi biçimlerinin Hristiyan teolojisiyle uzlaştırılamayacağını ve politik ekonominin teolojik olarak 
çerçevelenmiş tümevarım yöntemlerine yönlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Whewell’in teoloji 
ve politik ekonomi ile ilgili yöntem tartışmaları hakkındaki yorumu, Tanrı’nın sosyal dünyayı idare 
şekliyle fiziki dünyayı idare şeklini birbirinden ayrılmasına yol açmış olabilir. Yazar, bu konuda oldukça 
ayrıntılı bir şekilde Whewell’in vaazlarını kritik etmektedir. Whewell’in yöntem tartışmalarının yanı 
sıra konumuz itibariyle önemli olan kısmı ele almak gerekir. 

Whewell’in politik ekonomi açısından eleştirileri, Malthus’un teodisesi ve Ricardo’nun rant teorisi 
üzerinden ilerlemektedir. Whewell, Ricardo’nun görüşlerindeki sosyal çatışmaya yönelik çok genel 
imaların Britanya halkı için ilahi inayetin tedarik edici olacağı fikrinin yeterliliği üzerine yapılan olum-
suz yorumların farkındadır. Whewell’in matematiğe başvurma sebebi de Ricardo’nun teorisi sebebiyle 
olmuştur. Whewell, Ricardo ve Malthus’un ilk çalışmalarına da karşı çıkarak, çağdaş bilim olarak poli-
tik ekonomi alanındaki yeni görüşlerin de ahlaki ve teolojik olduğunu vurgulamıştır.

Whewell’in Ricardocu politik ekonomi ile Malthus’un nüfus teorisi hakkındaki görüşleri, teoloji, po-
litik ekonomi ve bilim açısından önemlidir. Yazarın tespitlerine göre Whewell’in düşüncesi, henüz ol-
gunlaşmamış çıkarımlar yapmanın bilim ve inancı baltaladığı şeklindedir. Whewell’e göre olgunlaşma-
mış çıkarımlarda tehlikeli olan şey, hem Ricardo’nun rant teorisini hem de Malthus’un nüfus teorisini 
doğanın bereketini hafife alıp sosyal sınıflar arasındaki çatışmanın şiddetini abartması ve doğal teolog 
bilim insanlarının diğer alanlarda akla yatkın teodiseler inşa etmelerine imkan sağlayan delil çeşitleri-
ni üretmekte başarısız olmasıdır.
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Teoloji, Whewell ve Whately’nin politik ekonomisinin metodunu ve muhtevasını etkilemiştir. Yaza-
rın tartışmalarına göre; Whately, kötülük problemini (teodise) çözülemez olarak görmüş, Whewell 
ise kötülük problemini diğer bilimlerle birlikte çözmekte daha umutlu davranarak hareket etmiştir. 
Whewell’in politik ekonomiyi teoloji ile uzlaştırma amaçlı denemesi yazara göre başarısız kalmıştır. Bu 
durum, doğal teolojinin bitişini de hazırlamıştır. Yazara göre doğal teolojinin bitişi ile birlikte politik 
ekonominin  doğal teolojiden ayrılışını açıklayan belli başlıklar vardır;

1. Kilise ve Akademi Siyaseti

2. İktisadın Bir Bilim Olarak Olgunlaşması

3. Sekülerleşme

Yukarıdaki başlıklar, ilgili dönemde politik ekonominin ayrı bir bilim dalı olmasında ve doğal teoloji-
nin önemini yitirmiş olmasında etkendir. Bu konuda iktisat felsefesi alanında çeşitli yorum ve görüş-
ler tartışılmıştır. İktisadın bir ilim olma yolunda ilerleyebileceği ümidini taşıyan Joan Robinson, ahlak 
probleminin hiçbir zaman çözümlenemeyecek bir anlaşmazlık konusu olduğunu ve bu sebeple iktisadın, 
metafiziğin çürümüş kalıntıları altında kalmaması gerektiğini ifade etmiştir. Oslington’un bu konudaki 
düşüncesi, yani doğal teoloji ile iktisat arasında kurduğu ilişkide geleceğe yönelik öngörü ve teklifleri 
ilerleyen kısımlarda açıklanacaktır. Ancak öncelikle yazarın, doğal teolojinin çöküşüne dair bulgularını 
aktarmak gerekir. Yazar, doğal teolojinin çöküşünü açıklamak için  önemli faktörlere değinmektedir;

1. David Hume, doğal teolojinin merkezi tasarım argümanı olan Paley’in tasarım argümanını ciddi 
biçimde eleştirmiştir.

2. Darwin’in Türlerin Kökeni adlı eseri ile birlikte doğal seleksiyon yoluyla evrim teorisinin Hristiyan-
lıkla uyuşmazlığını da etkili görmektedir. Fakat yazar, bunun ikna edici ve bir anda gerçekleşen bir şey 
olmadığını iddia eder. 

3. Bilimin artan profesyonelleşmesi; uzmanlaşmaların arttıkça bilim ile doğal teoloji arasındaki bağla-
mın da kopması ve doğal teolojinin gereksiz hale gelmesi durumudur. Doğal teolojinin temelini bozan 
şey, sadece yerleşik Anglikan kilisesi dışından kaynaklanan muhalefet değil, aynı zamanda Oxford ha-
reketinden sonra kilisenin de kendi içine dönmesi ve bilim alanında geniş çaplı projelerle eskisi kadar 
ilgilenmemesi söz konusudur.

4. Doğal teolojinin kendi kendini tahrip ettiği görülmektedir. 19. yüzyıl Britanyası’nda doğal teoloji-
den Tanrı’nın varlığını ve iyiliğini göstermesi beklenmiş ve doğal teoloji bu konuda yetersiz kalmıştır. 
Bilimsel doğal teolojinin, Tanrı’nın varlığının ve iyiliğinin akli bir ispatı olarak yanlış yorumlanması, 
teolojinin kırılganlığını beraberinde getirmiştir. Ayrıca doğal teolojinin ekonomik ızdırapla baş ede-
memesi yani yeterli teodise sağlayamaması da söz konusudur. Doğal teolojinin politik ekonomi gibi bir 
bilimde yararsızlaşması, daha geniş çerçevede diğer bilimlerde verimsizliğini de pekiştirmiştir. 

Doğal teolojinin bitişi ile ilgili başlıklar ve politik ekonominin doğal teolojiden ayrılmasını açıklamakta 
kullanılan faktörler birlikte değerlendirildiğinde birbiriyle ilişkili olduğu görülecektir. Yazarın da tezi; 
“doğal teolojinin ölümünün, politik ekonomiyi, kendisini teolojiyle bütünleştiren çerçeveden mahrum 
bıraktığı ve bu bütünleştirici çerçeve kaybının da iktisadın ilahiyattan ayrılması demek olduğudur” (s. 
229) şeklindedir.

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ / BOOK REVIEW 

Hasan Atik



www.marufiktisat.com  « 69

Ele alınan bu kitap, politik ekonominin, Britanya’da 18. ve 19. yüzyılların başında daha büyük bir doğal 
teoloji çerçevesine gömüldüğünü ve oradan beslendiğini iddia etmektedir. Ancak zamanla ilahiyatın 
sahip olduğu kültürel gücün artık kalmadığı ve dolayısıyla iktisadın ilahiyattan koptuğu görülmek-
tedir. İktisat ve ilahiyat yollarını bu şekilde ayırmıştır. Yazarın bu iddiasının tarihî ve teolojik olarak 
bulguları ifade edilmiştir. 

Oslington, bu eserinde doğal teolojik politik ekonominin kurtuluşu için çeşitli varsayımlarda bulun-
maktadır. Öncelikle doğal teoloji ile politik ekonomi arasındaki ilişkiyi yeterli değerlendiremeyen düşü-
nürlerin eleştirilerine cevap vermekte ve gelecekteki iktisadi düşünce varsayımlarında bulunmaktadır. 
Tasarım argümanının Paley versiyonunun, doğal teolojinin tek versiyonu olmadığını da ifade ederek 
bu konudaki yargıları çürütmektedir. Buna ek olarak Darwin’in Türlerin Kökeni eserinden sonra doğal 
teolojik politik ekonominin evrimci düşünceyle bağlantı kurmasının doğal teolojinin kurtuluşu için 
önemli olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca iktisat ve ilahiyatın çağdaş bir ilişkisi için yazarın öne sür-
düğü çerçeveler bulunmaktadır. Ayrıca bazı bilim ve ilahiyat çevrelerinin doğal teolojiye olan ilgisinde 
canlanma gördüğünü iddia etmektedir. Yazara göre iktisat ve ilahiyat arasındaki ilişkide yenilenmenin 
hangi çevrelerde olacağına yönelik tespitleri şu şekildedir;

Yazar, Post-Darwinci evrimci bir doğal teolojinin iktisat ile ilişkisi bakımından verimli olunacağını var-
saymaktadır. Ayrıca doğal hukuk, teoloji ve ahlak gibi diğer disiplinler arasında bir köprünün tekrar 
kurulabileceğini ifade etmektedir. “Reformcu gelenekte ortak lütuf doktrini”nin iktisat ve ilahiyat için 
umut verici ve bütünleştirici çerçeveyi sağladığını iddia etmektedir. Çeşitli Ortodoks yazarlarının “ila-
hi hikmet doktrini”nin iktisat ve ilahiyat için bütünleştirici çerçeve sunduğunu ifade etmektedir. Bu 
bağlamda bu doktrinde piyasa ekonomisinin teolojik anlamını araştırma potansiyeli bulunmaktadır. 
Ayrıca yazarın “pnömatoloji” olarak adlandırdığı “Kutsal Ruh’un işleyişi” anlayışı, iktisat ve ilahiyat 
için verimli bütünleştirici teolojik temadır. Bu açıdan ekonomik ve toplumsal problemlere verilecek 
inançlı ve verimli cevaplar, kişilerde somut bir hal alacak ve bu sayede problemlerin çözümü, bağlamı-
na göre değişecektir. Bu düşüncelerle yazar, iktisat ve ilahiyat entegrasyonun, insanlarda, kurumlarda 
ve siyasi bağlamlarda gerçekleştiğini düşünerek tekliflerin dikkate alınması gerektiğini ifade etmekte-
dir. (s. 231-235) 

Kaynakça
Paul Oslington, Doğal Teoloji Olarak Politik Ekonomi Smith, Malthus ve Takipçileri, Çeviri: Hayreddin 
Soykan, alBaraka Yayınları, 2022, s. 218.
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Değerlendirmeye konu olan kitap, Yusuf Dinç’in 2018 yılında araştırma sürecine başladığı, İslam iktisadı-
na teorik bir içerik üretme ve ihtiyacı giderme gayretinde yürütülmüş bir çalışmadır. Son dönem de İslam 
iktisadı alanına artan rağbet ile, birçok çalışma ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ise fayda kavramını merkeze 
alarak, İslam iktisadı bakış açısıyla yeni bir boyut kazandırmaktadır. Kapitalizmin bölüşüm problemine 
gayret ilkesi ile çözüm önerisi getirmekte; büyüme ve kalkınma temelinde yeniden ele alınması yönüyle de 
diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.

Fayda Risalesi, Kapitalizmin motivasyonları ve gelişim evreleri vasıtasıyla günümüze kadar ki varlığını 
sorgulayarak, büyüme ve kalkınma ilişkisini fayda temelli bir zeminde ele almaktadır. Kapitalist model 
tanımlamalarını (bencil işleyiş, ucuz bir kurgu, esirgeme modeli vb.) yaparak, esirgeme sorununu tartışma 
düzleminde açıklamaktadır.2 Sistemde esirgenen nokta, kalkınmanın barış sağlayıcı bir güç olması için 
lütuf gibi sunulmasından kaynaklanmaktadır. Bu lütfun temeli de, kapitalistin kendi kontrol alanını oluş-
turması ve sistemi müdahaleye kapatmasından gelmektedir. Tam bu noktada büyümeye odaklanan sis-
tem; fayda, gayret, bölüşüm, sürdürülebilirlik vb. olguları kaçırmaktadır. Büyüme sadece kapitalistler için 
gerçekleşmekte ve bu süreçte etrafında birçok iktisadi profil oluşmaktadır. (Alıcı, işçi vb.) Bu iktisadi profil-
lerin ihtiyaçları kalkınma faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Kısacası topluma sunulan çıktı, kalkınmadır.3 İşte 
bu noktada eser, büyüme ve kalkınmanın yol ayrımına “gayret” ilkesini koyarak bu ayrışmaya engel olmayı 
hedeflemektedir. Gayret ile birey-toplum ilişkisini çevreleyecek bir fayda temini sağlayarak, sürdürülebilir 
bir kalkınmanın imkânından bahsetmektedir. 

Yazar, kitabın giriş bölümünde bu araştırma sürecinde başvurduğu eserleri homoeconomıcus, kıtlık, refah, 
hayvansal güdüler, rasyonel- irrasyonel kavramların ışığında okumaktansa; İslam’ın disiplinleri (Kur’an, 
Sünnet, Fıkıh, Kelâm vb.) bağlamında okuyacağını belirtmektedir. Yazar, böylece kapitalizmin tavsiyesine 
ve Adam Smith’in müreffeh bir toplum olamayacağı iddiasına4 karşın, İslam iktisadı bakış açısıyla fay-
da-zaman ekseninde hareket ederek, yeni bir öneri getirmeye çalışmakta ve ana-akım iktisattaki iddiaların 
aksini söylemektedir. Dinç, kitap boyunca bu yaklaşımını koruyarak ele aldığı konulara iki boyutlu yönte-
miyle değerlendirmeler yapmaktadır.

Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; ‘’Büyüme ve Kalkınma İlişkisi’’, ‘’Haz, Tatmin ve Fayda 
Teorisi’’, ‘’Gayret Maksimizasyonu’’ şeklinde sıralanmaktadır.

Birinci bölümde kapitalizmin merkeze aldığı büyüme dinamiğinin, beraberinde getirdiği bölüşüm ilkesine 
engel teşkil ettiğini, bu sebeple sınıfsal farkın daha da derinleştiği bir sistem oluşturduğunu söylemekte-
dir. Marx’ın bölüşüm önerisine karşı anarşizm oluşturması sebebiyle eleştiri getiren yazar, Smith’in kapi-
talizm algısını da ‘’tozpembe bir dünya ideolojisi’’ olarak belirtmiştir.5 Yazar, sadece kapitalistin büyümesi 
mantığıyla hareket etmenin, Merkantilizm döneminde de tüccarları odak noktasına aldığından bahset-
mektedir. ‘’Devlet-kapitalist-işçi’’ üçlüsünde işleyen sistemin, sırasıyla vergi alma, mevcut çalışmayı koru-
ma ve vergi ödeme sonuçları ile bütünleştirerek çalışma şeklini izah etmektedir. Bu üç aktörün sistemden 
memnuniyeti, kapitalistin cüzi bir miktar vergi ödemesi ile ekonomik sistemde kalışı ve bu nedenle çalışan 
kesiminde iş hayatını sürdürebilmesinden kaynaklanmaktadır. Verginin ise devlete ulaşmasıyla, üç aktör 
arasındaki mekanizma işlemektedir.6 Meselenin devamında bölüşüm krizi karşımıza çıkmaktadır. Üre-

2 Bilgi için bkz. 1-6 s.
3 Bilgi için bkz. 3 s.
4 Bilgi için bkz. 4s.
5 Bilgi için bkz. 8s.
6 Bilgi için bkz. 9s.
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tim ve tüketim birlikteliğinin önemini vurgulayan yazar, bölüşüm krizinin temel nedeninin bu faktörlerin 
ayrıştırılmasına bağlamaktadır. Bölüşüm tartışmasını, enflasyon çerçevesinde analiz ederek, İslam top-
lumlarında faizin kabul görmüşlüğünün bir sebebi olarak sunmaktadır. Daha sonra da enflasyondaki aşırı 
dalgalanmaların kabul görmüşlüğü tartışmaya açılmaktadır. Ek gelirler ile meşrulaştırılan enflasyonun 
yapay bir sonuç olduğunun da ısrarla altını çizmektedir. 

Mevcut ekonomik sistemde beklenen, kalkınmanın finansal destek ile büyümeye dönüşmesidir. Ancak 
yapılan ampirik çalışmalar durumun böyle olmadığını kanıtlamakla kalmayıp, aslında bir ‘’toksik finansal-
laşma’’7 oluşturarak, sistemi daha da çıkmaza sürüklediğini ortaya koymaktadır. Kalkınmanın büyümeyi 
sağladığı tezi, problemli bir bakış açısıdır. Çünkü klasik iktisat teorisinde kalkınmanın anlamı maddi ge-
lişim boyutuyladır. Bu bakış açısının altında ise, kapitalist ahlak ve faydacılık bulunmaktadır. Bu nedenle 
yazar, kalkınmayı özellikle toplumsal stresi yönetmede insanlara sunulan bir lütuf olarak tarif etmekte-
dir.8 Yazar, ‘’İnsan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur!’’(Necm, 53;39) ayetinden hareketle büyüme 
olgusunun ölçüsünü gayret ile sınırlandırmaktadır. Bu tespitini bir bakış açısı olarak değil; gerçeğin bu 
yönde olduğu ve çalışmanın çift yönlü fayda sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bölümün son kısmın-
da büyüme ve kalkınma bütünlüğünü okuyucuya sorgulatarak aralarındaki farkı ekonomide stres yöneti-
mi bağlamında ele alan yazar, kalkınmanın aracı vasfından dolayı kapitalizmin bir sorunu olduğuna tekrar 
dikkat çekmektedir. İslam’ın iktisadı inkişafında, çalışmanın gayret ile anlamlandırıldığını ayet-i kerimeler 
ile temellendirmekte ve insanların birbirlerine yarar sağlama gayesini de bir ilke olarak benimsemektedir.

Kitabın ikinci bölümü, çeşitli filozofların haz ve tatmin kavramları hakkındaki görüşleri etrafında fayda 
olgusunu açıklamaktadır. İslam iktisadı ve kapitalist fayda modelleri hakkında bilgiler ve değerlendirmeler 
içermektedir. Bu bölümü, bir sonraki bölüme hazırlık olarak felsefi, tarihi ve ahlaki zemini sunmak ama-
cıyla kaleme almıştır. Yazar, fayda olgusunu iktisadi davranışları açıklayan en temel öge olarak değerlen-
dirmektedir. Epikür, Hobbes, Smith, Spinoza gibi düşünürlerin, hayat amaçlarının haz üzerinden tanımla-
malarını tartışarak; Batı felsefesini fayda olgusunu tanımlama da yetersiz görmektedir. Epikür her hazzın 
tatmin edilmesi gerekmediğini düşünürken; Hobbes mutluluğa ulaşmak için sürekli bir haz tatmini olması 
gerektiğini savunmaktadır. Epikür, devamlı haz tatmini arayışında olmanın, kişiyi mutsuz eden ve varlık 
amacından saptıran bir eylem olduğunu düşünmektedir. Hobbes ise arayışını maddi temelde savunmakta-
dır. Bu ifadelerden biraz daha farklı olarak Spinoza’da insan arzusunu ön plana çıkararak, insanın kendisi-
nin farkında olması şeklinde tanımlamıştır. Ulaşılan netice ise hazzın tatmininin zamanla fayda teorisine 
evrilmesidir. Yazar, daha çok insanın nefsi arzularına çözüm getiren filozofların, fayda ilkesi konusunda 
tatmin edemediklerini belirtmektedir.9 Devamında ise ahlaki değerlerin ekonomiden uzaklaştırılmasının 
kapitalist bir şehvet ortaya çıkaracağını, monopolleşme üzerinden vurgulamaktadır. Yazar, günümüzde 
küçük işletmelerin uyguladığı ‘’Batıyoruz!’’ mantığını örnek vererek, insanlar da kapitalistleşme durumu-
nun ne denli büyük olduğunu göstermektedir. Bu noktada manevi faydanın hesaplanabilir olmaması, ya-
şanan sıkıntının temeli olarak değerlendirilmektedir. Lakin yazar, dışa dönük bir faydacılığı benimseyerek 
bu problemlerin çözülebileceğini savunmaktadır. Netice de soyut faydanın bir hesap konusu olmasının söz 
konusu olmadığını söyleyerek okuyucuyu uyarmaktadır.10 

‘’Kapitalizm, kapitalizmi sömürmektedir’’ çıkarımında bulunan yazar, kapitalist fayda modelini açıklar-
ken faydanın usanma hali ile zarara dönüşeceğini ve insanların çaresizliğe düşeceğini, bu çıkarımının arka 
planında sunmaktadır. Bu nedenle fayda olgusu, kontrolsüz bir iştah şekline dönüşmektedir. Bu ise,  sis-

7 Bilgi için bkz. 11s.
8 Bilgi için bkz. 12s.
9 Bilgi için bkz. 15-17s.
10 Bilgi için bkz. 19s.
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temin kendisine katma değer sağlamasına imkan oluşturmadığı gibi; kişi ve kurumların gittikçe hem eko-
nomik hem de ahlaki olarak yozlaşmasına neden olmaktadır.11 Mevcut teoride bulunan eksiklik, faydanın 
çift boyutlu analiz edilmemesidir. Aynı zamanda sistemin aktörü homoeconomicus’un ise, kontrol edile-
bilir bir misyonu olması gerektiğinden bahsetmektedir. Kapitalizmin fayda modelinin üzerine çıkabilecek 
modelin ise İslam iktisadi fayda modeli olduğunu savunan yazar, nefsi duyguların peşine kapılmadan iki 
dünyada bu mutluluğun yakalanabileceği söylemektedir.12

Yazar, İslam iktisadında fayda modelini, önce doğru bir denge üzerinden kurgulamayı amaçlamaktadır. Fay-
da olgusunun bir ucunda nefsi hazlar diğer ucunda ise manevi hazların tatmini durmaktadır. Bu noktalar-
dan nefsi hazların tatminini toplumsa fayda ile sınırlarken; manevi hazların tatmini ile de toplumsal faydayı 
desteklemektedir. Faydanın soyut boyutu ise İslam’da toplum merkezli bir anlayışı geliştirmektedir. Aynı 
zamanda eklemek gerekir ki, fayda olgusunun oluşması ve gelişmesinde de sorumluluk merkezdedir. Özel-
likle İsmet Özel’in ‘’Türk, kâfirle savaşmayı göze alana denir’’ sözüne atıf yaparak, Müslüman coğrafyasının 
derin tefekkür dünyasından ötürü, değerini yitirmiş bir iktisadi sisteme teslim olamayacağını söylemektedir. 

’Gayret Maksimizasyonu’’ başlığını taşıyan üçüncü bölümde ise kapitalist faydanın eksiklikleri ele alınarak, 
gayret ilkesinin iktisadi hayatta konumlandırılması üzerinde durulmaktadır. Yazar, sorumluluk bilinci ve in-
fak aracı ile gayret maksimizasyonu modelini oluşturmayı hedeflemektedir. Bu modelin motivasyonlarına 
yerleştirdiği ahlaki değerler, iktisadın amacına yön vermektedir. Yazar modelini, ‘’İmam Gazali’nin iktisadi 
faaliyetler bakımından sosyal görev/adalet tanımı, infak bileşeniyle sürdürülebilir fayda ve gayret maksimi-
zasyonu modelini ortaya koymak adına, İslam medeniyetinin genel bakış açısını sergilemektedir.’’ şeklindeki 
ifadesiyle izah etmektedir.13 Sabri Orman’ın ‘’sosyal görev/adalet’’ ile ‘’farz-ı kifaye’’yi gerçekleştirebileceği sa-
vunmasını destekleyerek, sosyal görevleri sadece devlet eline bırakmamak gerektiğini de eklemektedir. Top-
lumsal faydanın gerçekleşebilmesi için, birçok sorumluluğun paylaşılması gerekmektedir. Hume diyalektiği, 
bu meseleye değinirken sorumluluk paylaşımının gerçekleşmesinin sorun olduğunu söylemektedir.14 Az önce 
bahsettiğimiz kalkınmanın lütuf sayılması, sorumluluğun paylaşılamayacağı düşüncesinden de gelmektedir.

Yazar, faydanın tasnifini ‘’Bir insanın potansiyel faydası ile gerçekleşen faydası arasındaki farkın kullanıl-
dığı/kullanılmadığı yer tartışmada belirleyicidir. Kendi lehine kullanılan potansiyel fayda maddi tatmini, 
üçüncü taraflar lehine kullanılan potansiyel fayda ise manevi tatmini belirlemelidir.’’ şeklinde izah etmek-
tedir.15 Potansiyel faydanın ölçüsünü ise Furkan Sûresi’ne işaret ederek açıklamaktadır.16 İslam iktisadının 
genel fayda teorisini formüle ederek, grafikler yardımıyla da bireysel- toplumsal faydayı ömür ilişkisi içe-
risinde incelemektedir. Yazar, İslam iktisadına göre toplam fayda fonksiyonunu ‘’Toplam fayda, tüketimin 
zaman içerisinde artan birimlerinin marjinal faydaları toplamı ve üçüncü taraflara aktarılan nimetin mar-
jinal faydaları toplamından oluşur. Bu İslam iktisadının genel fayda teorisidir.’’ şeklinde ifade etmektedir. 
Burada asıl önemli olan nokta, üçüncü kişilere sağlanan faydadır. Müslüman zihni ve davranışı bu minval-
de olmalıdır.17 Modelden, zaman içerisinde azalan bir maddi faydanın bir sonraki boyutta olgunlaşarak, 
manevi faydayı güçlendirmesi beklenmektedir. 

Faydanın ikinci boyut yaklaşımını ise Müslümanlara özel bir durum olarak atfetmektedir. Maddi ve manevi 
tatminin dönemsel değişikliklerini Hace Yusuf-i Hemedâni’nin Rutbetü’l Hayat eserini referans alarak açık-

11 Bilgi için bkz. 20s.
12 Bilgi için bkz. 56s.
13 Bilgi için bkz. 30s.
14 Bilgi için bkz. 30s.
15 Bilgi için bkz. 32s.
16 ‘’Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye 
göre olur.’’ (Furkan, 25;67)
17 Bilgi için bkz. 34s.
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lama gayretinde bulunan yazar, toplam faydanın toplumsal fayda ile ilişkili olduğunu söylemektedir. Hace 
Yusuf-i Hemedâni, bahsedilen eserde hayatı üç rütbede tasnif etmektedir: iman, İslam ve ihsan dönemi. 
Ashabın maddi-manevi tatmini iman döneminde yükselirken, İslam döneminde ikisi arasında mesafe açıl-
maktadır. Daha sonra ihsan döneminde ise manevi fayda ehemmiyet kazanmaktadır. İşte yazar bu üç rüt-
be etrafında devamlılık arz eden bir fayda döngüsüne dikkat çekmektedir.18 Yazar, sık sık ayet ve hadisler 
ile sorumluluk bilincini temellendirmektedir. Günümüzde gayret bilinci ile model oluşturan vakıf ve faizsiz 
kurumları, iktisadi sistemde ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle büyüme maksimizasyonunu değil; gayret 
maksimizasyonunu önererek sağlıklı bir toplum-ekonomi oluşturulabileceğini savunmaktadır. Burada göz-
den kaçırmamamız gereken durum, kapitalist teori ve kurumlara karşıtlıktan ziyade; insan nefsini yaklaşı-
mından dolayı İslam’ın iktisadi kurumlarının daha çok gelişmesine ciddi katkı verme potansiyelidir. Mevcut 
ahlaki-iktisadi seyir, ülkelerin gidişatını çıkmaza sokmaktadır. Aşırı büyüme hırsıyla modellemelerini yapan 
sistem, kişiyi ahlaki olarak yozlaştırmakla yetinmemekle birlikte; ekonomik kazançta bereket kavramını da 
sömürmektedir. Çözümün bu noktalardaki problemlere yoğunlaşarak aşılabileceğini unutmamak gerekir. 
Yazar, katılım bankacılığı, sigortacılığı ve vakıf sisteminin varlığını da gayret kavramının bir çeşit modeli 
olarak görmektedir.

Sonuç
Fayda Risalesi adıyla okuyucu ile buluşan bu kitap, bize her iki iktisadi sistemin felsefi altyapısını sunması 
bakımından önemlidir. Dinç’in, Kapitalizm’ den İslam iktisadına uzanan okumalarını mukayeseli olarak ana-
liz etmesiyle, sistemsel dinamiklerin ortaklık ve farklılıklarını görmemizi sağlamıştır. Yazar, kitabın önsöz 
bölümünde belirttiği gayret ilkesi ile bölüşüm problemine getirdiği çözüm önerisini, bize sunduğu olgular ve 
tanımlamalar ile kanıtlamıştır. Kapitalizmi tanımlarken kullandığı özgün şekilde ifade edilmiş ‘’ucuz bir kur-
gu’’, ‘’esirgeme modeli’’ ve ‘’bencil işleyiş’’ kavramlarını başarılı bir şekilde okuyucuya açıklamıştır. Yazar, ulaş-
mak istediği toplumsal faydaya kapitalist modelin unsurları ile değil; İslam’ın tanımladığı ölçüler çerçevesin-
de geliştirilen bir fayda olgusu ile ulaşılacağını söylemektedir. İki boyutlu yaklaşım ile ele aldığı manevi fayda 
hem iktisadi hem de toplumsal iyileşmeler için önemli bir yaklaşımdır. Bir diğer önemli nokta ise, faydayı 
hangi doğrultuda oluşturulması gerektiği ile ilgilidir. Yani sayısal verilerle ölçülen bir fayda tatmininde, kişi 
kendisi için peşine düşerken; kazançta tek yönlü olarak gelişmektedir. Ancak manevi fayda temininde kişisel 
fayda için çaba gösterilmemektedir. Manevi fayda, hesapsız ve beklentisiz bir şekilde gözden çıkarılmalıdır.

Eserin seyri tartışma ortamında ilerlemektedir. Akış içerisindeki riski, yeni konuları teşvik ederken, okuyucu ile 
arasında kurulan bağın zedelenme tehlikesidir. Dengenin hangi temeller üzerine kurulması gerektiğini okuyu-
cuya sorması örneği ile de yeni bir tartışma düzlemi açarak, literatüre önemli katkılarda bulunmaktadır.  Batı 
felsefesinden hareketle açıklanan bazı kavramların, Türk Edebiyatındaki mütefekkirlerin ölçülerine uymasıyla 
da kitabın hem süslü bir dile sahip olmasına hem de fikir muhasebesine sebep olmuştur. Kitabın temellendi-
rildiği nokta, İslam düşüncesi etrafında iktisadi gelişimdir. Bu gelişimi fayda olgusunu ele alarak, Hace Yusuf-i 
Hemedâni hazretlerinin ‘’İman-İslam-İhsan Dönemi’’ olarak tanımladığı sistemde okuyucunun görmesi müm-
kün kılınmıştır. Konu ile ilgili kaynaklar ulusal ve uluslararası literatürdeki iktisat, hukuk, edebiyat, din, bilim 
gibi alanlardan derlenmiştir. Kitap mevcut görüşleri kimi yerde yinelerken, sunduğu teklif ile de özgün çözüm 
önerileri getirmiş; hedeflediği bütüncül fayda teorisini açıklamakta da ciddi katkılar ortaya koymuştur.
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