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FINANCIAL INNOVATION AND RISK SHARING IN ISLAMIC FINANCE
Doç. Dr. Nabil MAGHREBI
Wakayama University, Japan

Finance serves the indispensable function of coordinating fund flows between surplus and deficit units,
andbetween saving and investment in the economy. Coordination, in its form and substance, may change over time,
and it is naturally shaped by various factors of innovation including contract design, digital money,market structure,
and financial technology, inter alia. These changes present opportunities not just for conventional finance but for
Islamic finance as well. If the natural place of Islamic finance is at the centre of global finance, then it cannot stand
perfectly immutable to change. Its response function cannot be reduced to competitive imitativeness either. Arguably,
the retrofitting and replication of conventional finance instruments to develop new synthetic and structured products
do not necessarily amount to acceptable financial innovation in Islamic finance. The complexity of new instruments
may indeed disguise a subtle web of impermissible risk-transfer arrangements. The theory of financial innovation is
about offering opportunities for risk sharing, but risk sharing cannot be reduced merely to the notion of intertemporal
smoothing. It is rather about a fair distribution of risk between contractual parties. The challenge remains,indeed, one
of pursuing financial innovation that is both familiar with conventional finance and compatible with the tenets of
Islamic finance. Thus in order to balance tradition with innovation, Islamic financeshould be adaptive to new
economic and technological dynamics without parting company with its defining principle of risk sharing.

1

10TH ANNIVERSARY OF FINANCIAL CRISIS AND ISLAMIC FINANCE
Dr. Zamir IQBAL
Islamic Development Bank
2018 marks the 10th anniversary of financial crisis of 2017-18 and it is good time to reflect back on what
opportunities the financial crisis offered to Islamic Finance. Immediately after the crisis, great academic and policy
debate took place on the causes of the crisis and how debt and leverage was considered the main culprit of not only
this but previous crises. Much was written about risk-sharing finance as compared to risk-transfer finance. This gave
a great opportunity to Islamic finance industry to be known at the global level as an alternative financial system.
Studies showed how Islamic finance would promote stability in the financial system and how Islamic banks
performed better than conventional banks during the crisis. Being ethical and responsible finance was another aspect
of Islamic finance which was highlighted. There were great expectations that Islamic finance could offer viable
solutions to the problems of conventional financial system provided there is enabling environment for risk-sharing
finance. Several policy measures and interventions were proposed. A cursory look at the growth and development in
Islamic finance globally since the crisis tells a different story than the expectations. There are several reason for not
meeting the expectations. Lack of policy support, slow progress on building enabling environment including legal
and regulatory frameworks, and lack of financial innovations to meet the demands of changing financial landscape
are few of the contributing factors. It is important that the stakeholders learn lessons from this lost opportunity and
gather forces to take serious steps to offer Islamic finance as a practical and viable alternative to conventional finance.
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THE ROLE OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN ALLEVIATING POVERTY
Doç. Dr. Muhammad Yusuf SALEEM
INCEIF, Malaysia

yusuf@inceif.org
Poverty has multiple dimensions and many socio-economic factors are responsible for its continued
existence. One of the major challenges faced by the poor and the needy is the lack of access to capital. Existing
literature on poverty alleviation suggests that the availability of micro credits can significantly contribute to job
creation and poverty alleviation. Although Islamic banks have disbursed a small percentage of their total financing
to SMEs, they have yet to come up with any solid program to participate in poverty alleviation efforts. Islamic Micro
Finance Institutions (IMFI), on the other hand have to struggle with defaults, market and rate of return risks. Islamic
charitable institutions of Zakat and Waqf do not offer funds for investment purposes. The methodology used in this
paper is qualitative. Data is collected from both the primary and secondary sources. Primary sources are the annual
audited accounts of Islamic banks in Malaysia. The secondary sources constitute journal articles, books and case
studies. References are made to financial institutions in Malaysia, Pakistan and Indonesia to highlight their
experiences in combating the menace of poverty through different programs. An exploratory analytical method is
used to find out how Islamic banks, Islamic microfinance institutions and Zakat and Waqf institutions can make
coordinated efforts to alleviate poverty.
Key Words: Poverty, Islamic banks, Microfinance, Zakat, Waqf
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İSLAMİ FİNANS NE KADAR FARKLI?
Doç. Dr. Ahmet Şuayb GÜNDOĞDU
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

agundogdu@isdb.org
Güncel literatür de bahsi geçen İslami finans ve geleneksel finans benzerlik iddiaları haklı mı? İslamı ve
geleneksel banka performans karşılaştırmasından yola çıkan makro bakış tarzına dayalı bu tür değerlendirmeler
yanıltıcı olabilir. Kredi yönetiminin ayrıntılarına dair kapsamlı bir bakış açısı, aynı projeler söz konusu olduğunda
dahi İslami finansın gelenksel finansa göre üstünlüğünü ortaya çıkarmaktadır. Bu makale, İslam Kalkınma Bankası,
Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası örneğinden Uluslararası Kalkınma Bankaları'nın (UKB), devlet garantili
altyapı projelerini bu kapsamda değerlendirmektedir. Aynı proje döngüsüne, satın alma kurallarına ve benzer
teminatlara rağmen, İslami finansın faydası ödeme prosedürlerinden başlayarak kredi sözleşmesi ve temerrüt
hallerinde kendini ortaya koymaktadır. Geleneksel finans, UKB'lerin altyapı proje finansmanında İslami finansa
yakınlaşmaktadır, çünkü uzun yıllara dayanan proje yönetimi ve risk yönetimi tecrübesi, geleneksel UKB altyapı
proje finansmanını İslami finansa yakınsamıştır. Yine de, geleneksel UKB'lerin kredi sözleşmesi, İslami finansta
kabul edilemez olan Ön Ücret ve Taahhüt komisyonu empoze etmektedir. Bu açıdan, geleneksel finansın en çok
İslami finansa yakınlaştığı alanlardan birisi olan UKB'lerin altyapı projesi finansmanı örneğinde dahi, İslami finansa
yönelik benzeşme iddiası haksızdır. İslamı proje finansmanı kredi sözleşmesi olan İstisna bu açıdan borç alanlarını
korumaktadır. Kredilendirmede tek başına İslami finans sözleşmesinin varlığı dahi hakkaniyete dayalı bir borç alacak
ilişkisi kurulmasını sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Islami Finans, Proje Ihalesi, Proje Döngüsü, Istisna, Uluslararası Kalkınma
HOW DIFFERENT IS ISLAMIC FINANCE?
Is the recent literature focusing on the similarity of Islamic finance and Conventional finance justified? A
macro look at bank performance comparison can be misleading. A thorough insight into the details of loan
administration would reveal the merit of Islamic finance even in the case of identical projects. This paper evaluates
Multilateral Development Banks’, namely the Islamic Development, the World Bank and the Asian Development
Bank, sovereign guaranteed infrastructure projects from this aspect. Despite the same project cycle, procurement
guidelines and collateral, the merit of Islamic finance would submerge from disbursement procedures and manifest
itself in legal documents and default cases. Conventional finance converges to Islamic finance in MDBs infrastructure
project finance because the decades of governance and risk management experience aligned conventional MDBs
infrastructure project finance to Islamic finance. Nevertheless, the legal documents of conventional MDBs impose
Up-Front Fee and Commitment Fee that are not acceptable in Islamic finance. In this aspect, even in the case of
MDBs’ infrastructure project finance in which conventional finance converge to Islamic finance most, Istisna
contract of Islamic finance alone safeguard borrowers. The presence of Islamic finance contract alone in lending
assures fairness by correcting the imbalance of conventional finance contracts that favor lenders.
Key Words: Islamic Finance, Project Procurement, Project Cycle, Istisna, International Development
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İSLAMİ BAKIŞ AÇISIYLA EKONOMİK BÖLÜŞÜMDE HAK VE ADALET
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan KARACAN
Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO, İktisat

karacanr@gmail.com
İslam’ın temel koşutlarından biride bölüşümde hak ve adalet ilkesidir. İçerisinde hak ve adaletin geçtiği; emir
ve öğüt niteliğinde çok sayıda ayet ve hadis mevcuttur. Zira Kur’an’da 401 yerde “Hak” sözcüğü, 29 yerde de
“Adalet”, 76 yerde de “rızık” kelimeleri yer almaktadır. Konuya ilişkin Nahl Suresi, 71. Ayet çok dikkat çekicidir.
Ayet’te aynen şöyle ifade edilmektedir. “Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı; üstün kılınanlar, rızıklarını
ellerinin altında bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip-verici değildirler. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı
ediyorlar?” Aslında bu ayet; iktisatçıların bölüşüm sorununa, inkarcıların da; haşa “Adil olan Allah insanların neden
bir kısmını zengin diğer kısmını fakir yarattı?” sorusuna cevap niteliği taşımaktadır. Bu Ayet’ten Allah’ın rızkı;
insanların bir kısmına doğrudan, diğer kısmına da doğrudan rızık verdikleri aracılığı ile vermek istediği
anlaşılmaktadır. Bu gerçekten hareketle İslam’ın maddi açıdan insanlar arasında bir ayırım yapmadığı vurgulanmak
istenmiştir. Bu bağlamda; konuya pekiştirmek amacıyla hadis ve tefsirlere yer verilirken, Peygamber A.S. ve
Sahabe’den örnekler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler:İslam, Rızık, Hak, Nahl-71, Ekonomik Bölüşüm.
ISLAMIC PERSPECTIVE, ECONOMIC SHARING RIGHT AND JUSTICE
One of the basic parallel of Islam is the principle of right and justice in the division. It is said that right and
justice passed; There are many verses and hadiths in command and admonition. In Qur'an, there are words of "Right"
in 401 places, "Justice" in 29 places and "sustenance" in 76 places. The Surat al-Nahl, 71st verse, is very striking. It
is expressed in the same way in ayet. "Who has made you superior to others in sustenance; those who are exalted are
not able to turn their sustenance to be equal to those underneath their hands. Are they now denying the blessing of
Allah? " for the problem of the division of economists, the disbelievers; "Allah, who is just, carries the answer to the
question of why some people created the other rich part of the poor?" The providence of Allah from this verse; by
means of which they give directly to some of the people and directly to the other. It is intended to emphasize that
Islam does not make a distinction between people in material terms. In this context; In order to consolidate the subject,
Hadith and Tafsir are included. and examples from the Companions.
Key Words: Islam, Sustenance, Right, Nahl-71, Economic Sharing
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AKDİN UNSURLARI VE MAHİYETİ PERSPEKTİFİNDEN KLASİK MURABAHA İLE
GÜNÜMÜZ MURABAHASI ARASINDA BİR MUKAYESE
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAKAR
Trakya Üniversitesi, İlahiyat, Fıkıh

fatihyakarr@hotmail.com
Ticaret temel mahiyeti itibari ile para yani finans ile işleyişini sürdürebilen bir döngü olarak tanımlanabilir.
Bu döngüde paranın olmaması, tıpkı yeterli düzeyde kana sahip olmayan vücudun metabolik krize girmesi gibi ticaret
adamını finansal kriz ile karşı karşıya getirir. Gerek tabi işleyişin devamı ve gerekse iş hacmini artırmak için yapılan
hamleler ciddi manada finans gücü gerektirir. Sayıları milyonları bulan ticaret erbabının içinde ihtiyaç duyduğu
finansal güce sahip olanların sayısı belki bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardır. İşte bu noktada ticari
faaliyetlerin devamı için konvensiyonel bankalar ve faizsiz bankacılık tezine dayalı olarak faaliyet gösteren finans
kurumları/katılım bankaları devreye girer, finansal destek sağlayarak ticari faaliyetlere katkıda bulunur. Bu tebliğde
katılım bankalarının günümüz istatistiklerine göre işlem hacimlerinin yaklaşık % 90 ila %95’ini oluşturan murabaha
işleminin, klasik dönemde ortaya konulan ticari aktiviteyi teorik plana kavuşturan ve bu manada kendine has
nitelikleri bulunan klasik murabaha işlemiyle mukayesesi yapılacaktır. Bu karşılaştırmanın temelinde akit teorisinin
temel çerçevesi dikkate alınarak akdin unsurları ve mahiyeti yer alacaktır. Örnek olması kabilinden belirtilmesi
gerekir ki, iki işlem arasında hemen ilk göze çarpan fark, akdin rukünleri arasında sayılan taraflara dairdir. Klasik
murabahada iki taraflı bir sözleşme sözkonusu iken, günümüz murabahasında üç taraflı bir yapıdan bahsetmek
gerekir. Yine klasik murabahada akdin herhangi bir aşamasında vaad sözkonusu değilken, günümüz murabahasında
vaad ve bunun bağlayıcılığı çok temel bir işleve sahiptir. Bu ve bunun gibi tahlillerin yanında özellikle günümüzde
uygulanan murabaha işleminin unsur ve niteliklerine ilişkin fıkhi tahlillerin yapılması bu çalışmanın vazgeçilmez bir
gereği olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Murabaha, Akit Teorisi, Akdin Unsurları, Katılım Bankaları, Emanet Akitleri
A COMPARISON BETWEEN SAFEKEEPING CONTRACT AND THE PRESENT-DAY MURABAHA IN
VIEW OF THE ELEMENTS AND THE NATURE OF THE CONTRACT
Trade can be defined basically as a circulation which is able to maintain its operation by means of money,
that’s to say, the finance. Thus, the absence of the money in this circulation presents the tradesman with a financial
crisis just as a body which experiences a metabolic crisis in case of having no sufficient blood. The steps taken
whether as a prolongation of the natural operation or as the steps taken to increase the business volume require
momentous financial power. Only few tradesmen have the financial power they need among those whose number
exceeds millions. In this paper, the murabaha procedure constituting approximately 90% to 95% of the transaction
size for the participation banks according to present day statistics would be compared with the safekeeping contract,
which conveys the commercial activity into the theoretical plane during the classical period and has peculiar qualities
in this sense. The basis of this comparison consists of the elements and the nature of the contract in the face of the
essential framework of the contract theory. As an instance, it should be noted that the first thing that draws our
attention between the two procedures is related to the parties those considered to be among the requirements of the
contract. There exists a mutual contract in safekeeping contract whereas the present-day murabaha consists of
tripartite structure. And no promises exist in any phases of the safekeeping contract whereas the promise and its
bindingness in present-day murabaha possess a very fundamental function. The analysis of this sort as well as the
jurisprudential analysis of the elements and the nature of murabaha applied today would be evaluated in this study.
Key Words: Murabaha, The Contract Theory, Elements Of The Contract, The Participation Banks, The Safekeeping
Contract
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KİRA SERTİFİKASI VE TÜRKİYE’DEKİ KOBİ’LER İÇİN YENİ BİR FİNANSMAN MODELİ
ÖNERİSİ
Doktora Öğrencisi Yusuf AKER
Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

yusuf_aker@yahoo.com
Doç. Dr. Alper KARAVARDAR
Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

akaravardar@yahoo.com
Bu çalışmada ülkemizde büyümek veya işlerini geliştirmek isteyen ancak dış kaynağa ihtiyacı olan KOBİ’ler
için yatırım finansmanlarını kira sertifikası ihracı ile karşılayabilecekleri yeni ve alternatif bir finansman modeli
önerilecektir. Bu model ile KOBİ’lere yönelik yeni bir finansman yöntemi oluşturulması, kaynak çeşitliliğinin
sağlanması, konuya yeni ve farklı bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamızda bir KOBİ’nin yatırımı
için ihtiyaç duyduğu finansmanı kira sertifikası ihraçları ile nasıl tedarik edeceği, kira sertifikası ihracında taraflar
arasındaki ilişkinin nasıl olacağı, yatırımcı ve fon kullanan arasında riskin nasıl dağıtılacağı gibi sorulara cevap
aranılacaktır. Bu konu üzerinde ülkemizde yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyan bu eser ile varlık kiralama
şirketleri, bankalar, KOBİ’ler, akademisyenler, kamu, yatırımcılar ve üçüncü kişilere yeni modelin tanıtımı ve
uygulanabilirliği üzerine bilgilendirme yapılıp önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kira Sertifikası, KOBİ, KOBİ’lerde finansman, Sukuk, Varlık Kiralama Şirketi
LEASE CERTIFICATE AND A NEW MODEL OF FINANCING PROPOSAL FOR SMES IN TURKEY
In this study, a new and alternative financing model will be proposed for SMEs who want to grow or improve
their business in our country, but who need external sources, can finance their investments with issuance of lease
certificate. With this model, it is aimed to establish a new financing method for SMEs, to provide resource diversity
and to bring a new and different perspective to the issue. In our article, we will answer questions such as how to
provide financing for a SME's investment through lease certificate issuances, how the relationship between the parties
in lease certificate issuance will be, how to distribute the risk between investors and funders. This paper, which is the
first work on our subject in this country, will provide information on the introduction and applicability of the new
model to asset leasing companies, banks, SMEs, academicians, public, investors and third parties.
Key Words: Lease Certificate, SME, Financing for SMEs, Sukuk, Special Purpose Vehicle
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CENTRAL BANKING IN ISLAMIC ECONOMY
Assoc. Prof. Dr. Randa Ismail SHARAFEDDINE
Accounting & Finance AZM University, Lebanon

randa.sharafeddine@gmail.com
The 1988 Nobel Prize winner, French economist Maurice Allais has foreseen the inevitability of current
structural global economic crisis and warned against its consequences. He categorically argued that the way out of
such crises best achieved is through structural reforms that go far beyond addressing the symptoms of the crises to
devising an efficient monetary system that is truly capable of preventing such crises from happening in the future.
Two basic components at the heart of the proposed system are adjusting the rate of interest to 0% and revising the
tax rate to about 2%. Incidentally, these are Islam prohibits interest (riba) and requires all Muslims who possess
minimum net worth above their basic needs (Nisab) to pay Zaka, 2.5% of the assets that have been owned over a
year. This article explores the possibility for a Central Bank to finance the State's investments at zero interest rate
0% the core elements of Islamic economics; we will discuss a system in which the State would have the right to
obtain financing from its Central Bank at 0% interest rate like was the case when they had this right. The main
objectives would be the end of expansion and recession periods, through a better economic stability; a fairer
distribution of the income resulting from money creation; and the building of a more reliable global financial system.
Those reforms would take time to implement and would face many interests, but at the end, they would benefit the
collectivity and it would especially aim at making our financial system more stable, before it collapses.
Key Words: Monetary Policy, Stability, Treaty of Maastricht, Islamic Economy.
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THE THEORETICAL FRAMEWORK BEHIND THE PROHIBITION OF RIBA FROM AN
ECONOMIC PERSPECTIVE
Assoc. Prof. Dr. Randa Ismail SHARAFEDDINE
Accounting & Finance AZM University, Lebanon

randa.sharafeddine@gmail.com
The main objective of this article is to give a theoretical framework of the prohibition of Riba Al Nasiyah
established in the Quran, the Sunnah of the Prophet (SAW) and the consensus of the Muslim scholars. In Islamic
economy, money is a factor of production, that is in the production process is wholly either consumed or completely
altered in form, and which therefore, cannot be lent or leased. In Islamic Economy, two categories of factors of
production are identified:
- The first category comprises those inputs that are not “consumed” while used in the production process,
but they retain their original nature and shape (except normal wear and tear). We will call these factors as “Hired
Factors of Production or simply HFP”; which claim Ujrats (rents or wages) only and do not bear risk. All Ujrats are
fix and known in advance, with certainty and always positive by Islamic law.
- The other category includes those inputs, which are "consumed" while used in the production process and
lose their original nature and shape. Money recognized in the production process as "consumed inputs". Money is
useless unless it is "consumed" to convert it either into factor inputs or into consumed inputs. We will call this
category “Entrepreneurial Factors of Production (EFP)” which claim only profits by bearing risk. it performs the
function that justifies profit. Thus, money in Islamic framework cannot be rented and it cannot claim any Ujrat or
rent (interest). This classification of factors of production that distinguishes financial capital from physical capital
and having different types of factor prices would create entrepreneurial factors of production encouraging “Institution
of Participation” or initiating a “Productive Venture”, where this participation would increase efficiency in
productivity that lead to price stability.
Key Words: Money, Entrepreneurial Factors of Production,
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TÜRKİYE İNGİLTERE VE MALEZYA İSLAMİ FİNANS YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER
Doktora Öğrencisi Yusuf AKER
Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

yusuf_aker@yahoo.com
Doç. Dr. Alper KARAVARDAR
Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

akaravardar@yahoo.com
Bu çalışmadaki ilk amacımız Asya ve Avrupa’da İslami Finans Merkezi konumunda bulunan Malezya ve
İngiltere’nin İslami Finans Yükseköğretim Programlarını incelemektir. Bu programların ülkelerin İslami Finans
Merkezi olarak nitelenmesine yaptığı katkılar tespit edilmeye çalışılacaktır. Elde edilen bulgular ile İslami Finans
Merkezi olma hedefinde ilerleyen Türkiye’nin İslami Finans Yükseköğretim programları karşılaştırılacaktır.
Çalışmadaki ana amacımız, programlar arası yapılacak karşılaştırmalar, elde edilen sonuç ve öneriler ile Türkiye’deki
İslami Finans Yükseköğretim Programlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Üç bölümden oluşan çalışmamızın
ilk bölümünde İslami finans kavramı, tarihçesi ile beraber incelenerek, İslami finansın küresel pazardaki son durumu
ele alınacaktır. İkinci bölümde ise İngiltere, Malezya ve Türkiye’deki İslami Finans Yükseköğretim Programları
detaylı şekilde analiz edilecektir. Üçüncü ve son bölümde ise karşılaştırmalardan elde edilen sonuçlar analiz edilerek
Türkiye’deki İslami finans yükseköğretim programlarının geliştirilmesi için önerilerde bulunulacaktır. Bu eserin ana
amaçlarından birisi de Türkiye’deki programa yapacağımız önerilerle, ülkenin İslami Finans Merkezlerinden birisi
olma çabalarına katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: İslami finans, İslami finans eğitimi, faizsiz finans eğitimi, İslami finans yükseköğretim
programları
COMPARISON OF ISLAMIC FINANCE OF HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY
ENGLAND AND MALAYSIA AND SUGGESTIONS FOR TURKEY
Our first objective in this study is to examine Islamic Finance Higher Education Programs of Malaysia and
England, which are in the position of Islamic Finance Hub in Asia and Europe. It will try to find out what
contributions these programs have made to qualify the countries as the Islamic Finance Center. The findings will be
compared to Islamic Finance Higher Education programs of Turkey that wants to be an Islamic Finance Hub. Our
main goal in the study, with conclusion and proposals that gained from comparison between programmes is to
contribute to the development of Higher Education Programs of Turkey. In the first part of our three-part work, the
concept of Islamic finance will be examined together with its history and it will be discussed the latest situation of
Islamic finance in the global market. In the second part, the UK, Malaysia and Turkey's Islamic Finance Higher
Education Programs will be analyzed in detail. In the third and last section, the results obtained from the comparisons
are analyzed and it will make recommendations for the development of Islamic finance higher education programs
in Turkey. One of the main aims of this study as well, with the recommendations for programme that will be made
for Turkey, to make a contribution to efforts to become one of the Islamic Financial Hub of Turkey.
Key Words: Islamic finance, Islamic finance education, interest-free finance education, Islamic finance higher
education programs
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MAKRO ADİL DÜZEN: NECMETTİN ERBAKAN’IN ADİL DÜZENİNİN MODELLENMESİ
Prof.Dr. Hakan SARIBAŞ
İktisat Bölümü, İİBF, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

hakan.saribas@beun.edu.tr
Prof.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

ibrahim.yumusak@izu.edu.tr
İktisat biliminde birbirleriyle rekabet eden makro modeller bulunmaktadır. Her model pozitif bir bakış
açısıyla gerçek hayatı en iyi kendisinin açıkladığını iddia etmektedir. Bilimsel araştırma programları çerçevesinde
geliştirilen bu farklı makro modellerin çoğu uygulama imkanını bulamamış olmasına rağmen yaptıkları entellektüel
rekabetle gerçek hayatı daha iyi anlamamıza katkı yapmıştır. Bilindiği üzere Sosyalist model kapitalist ülkelerde
uygulanmamış olsa bile rekabetiyle ona refah devletini (ve/veya sosyal güvenlik sistemini) hediye etmiştir.
İslam iktisadı literatüründe makro modeller geliştirilmektedir. Bu modeller genel itibariyle bilginin
İslamileştirilmesi programını izleyerek İslam iktisadının özgün unsurlarını İktisat biliminin modelleriyle
harmanlamaktadır. İslam iktisadı literatürüne yansımamış olmasına rağmen Türkiye’de Millî Görüş hareketinin
kurucu lideri Necmettin Erbakan Adil Düzen tezini geliştirmiştir. İslam iktisadı literatürü içerisinde yer almaktadır.
Bildiğimiz kadarıyla Adil düzen tezi iktisadi analizle yeterince incelenmemiş, formel anlamda modellenmesi ve
simulasyonları yapılmamıştır.
Bu çalışmamızda literatürdeki bu eksikliği gidermek için Adil düzen’i makro iktisat çerçevesinde
modelleyerek çıktılarını simulasyonlarla ortaya koymaya çalışıyoruz. Dışa açık bir ekonomi varsayımıyla üretim
fonksiyonu devletin hakkı olan payı alacak şekilde yorumlanmış, vakıf sektörü tanımlanmış, para talebinde
spekülasyon saikine yer verilmemiştir. Tasarruflar yatırımlara faizsiz olarak gitmektedir. Doğrusal denklemlerden
oluşan ‘formel makro Adil düzen’in sonuçları iddialarıyla uyuşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Makro iktisat, İslam iktisadı, Adil düzen, Türkiye, Necmettin Erbakan
MACRO JUST SYSTEM: MODELLING NECMETTIN ERBAKAN’S JUST SYSTEM
There are many macroeconomic models in economics and they compete one another. With a positive
methodology, each model alleges that it explains the real world phenomenons and therefore has a power to solve
economic problems. Even though the majority of macro models, having been developed within scientific research
programs, has not found a way to implement itself in an economy, they have nevertheless contributed to our
understanding of the real world. As is known, competition between socialism and capitalism has lead to the
development of welfare state (and/or social security system) in capitalistic societies.
In the literature, Islamic economists have introduced Islamic macro economic models. By following
Islamization of knowledge agenda, these models essentially combine genuine characteristics of Islamic economics
with the tools of mainstream economics. The founding leader of Milli Görüş movement in Turkey had developed an
economic program known as Just System. His program did not enter into Islamic economics literature. To the best
of our knowledge, it has not been formally examined, and modelled. Consequently, there are no computer simulations
of the program.
In this study, we attempt to fill this gap in the literature. We model a macro economic Just System with linear
equations, and conduct series of simulations in order to identify its outputs. Based on the open economy assumption,
we describe the production function with a government share, define a charitable foundation sector, exclude the
speculation motive in money demand. Savings are transferred to investments without interest. We conclude that
Macro Economic Just System works well, and produces desirable outputs as it was stated in the original program.
Keywords: Macroeconomics, Islamic economics, just system, Turkey, Necmettin Erbakan
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Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YARDIMCI
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Para ekonomisinin ve merkezi hazinenin yeterli ölçüde gelişmediği ve özellikle de ordunun önemli bir
kısmının süvarilerden oluştuğu bölgelerde gelişen tımar sistemi, askeri, ekonomik, sosyal ve siyasal bir niteliğe
sahiptir. Bu çalışmanın amacı, tımar sisteminin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulmasıdır. Bu çerçevede
tımarlı sıpahi, köylü ve hükümet arasındaki etkileşimin analiz edilebilmesi amacıyla üç periyotluk bir dinamik oyun
kurulmaktadır. Tımar sisteminde hükümetin belirlediği, bir tımarlı sipahinin beslemesi gereken optimal asker
sayısının, köylünün tımarlı sipahiye vergi olarak ayırmak isteyeceği optimal ürün miktarının ve tımarlı sipahinin
savaşlarda katlanmak isteyeceği optimal savaş maliyetinin, tımarlı sipahinin savaşa katılmadığı zamanlarda
bulunduğu yerin güvenliğini sağlamak amacıyla katlanmak isteyeceği maliyet düzeyine bağlı olduğuna dair sonuca
varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İktisat Tarihi, Oyun Teorisi, Dinamik Oyunlar
ANALYSIS OF A GAME THEORY: TIMAR SYSTEM
The timar system developed in the regions where the money economy and the central treasury are not
developed sufficiently, and especially where a significant portion of the army is composed of cavalry, has a military,
economic, social and political character. The aim of this study is to present the advantages and disadvantages of the
timar system. In this context,we construct a three-period dynamic game in order to analyze the interaction between
timar sipahi, peasant and government.According to the result of this study the optimal number of soldiers a timar
sipahi needs to feed which has been determined by government, the amount of optimal product that a peasant wants
to give to timar sipahi as tax and the optimal cost of war that the timar sipahi would want to endure in wars, depends
on the optimal cost level that the timar sipahi would want to endure in order to ensure the security of the place when
timar sipahi does not participate war.
Key Words: Economic History, Game Theory, Dynamic Games
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RISK MANAGEMENT IN ISLAMIC BANKS: THE CASE OF MUDARABA
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Purpose – this paper aims to help understand the risks associated with the Mudaraba contract, its implications
and risk management methods in order to counter these risks. Design/methodology/approach – this research aims to
discern the risks associated with the Mudaraba contract and how Islamic banks manage these risks. In order to obtain
answers, primary research is done through a literature review of scientific articles, reports, working paper and books.
Then, secondary research is done through the Delphi Method which is defined as a forecasting process framework
that is based on the results of several rounds of questionnaires sent to a panel of experts (14 participants/experts in
our study). Findings – Islamic banks are exposed to a higher degree of risk than their conventional counterparts. In
addition to that, according to experts, the degree of this exposure affecting Islamic banks is relatively high and the
financial products of these banks are relatively vulnerable according to experts. The Mudaraba form, as one,
participatory financial product, is theoretically a major step forward for several reasons. These include its flexibility
but, as a practical matter, the Mudaraba form is used less often by Islamic Banks (IB) than other instruments are
because of the degree of risk posed by this product. The type of risks faced by Mudaraba are credit risk, operational
risk, liquidity risk and market risk. Because of the potential, negative impact of these risks, the IB must find solutions
for the identification, measurement and ultimately the management of the risks associated with the Mudaraba. Risk
management methods are the IB’s most pressing concern, as they are necessary in order to reduce and even eliminate
not only a variety of risks that IBs are exposed to in general, but also regarding Mudaraba specifically, due to its
vulnerability.
Key Words: Mudaraba product, Risk management, Risk measurement, Islamic finance.
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PERFORMANCE AND ETHICS OF ISLAMIC INDEXES : EVIDENCE FROM THE
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This research aims to analyze both financial and ethical performance of Islamic indexes. It investigates the
impact of Islamic finance principals through its screening process “sharia screening” in order to find out if this
screening process leads to ethical and performing indexes. The research is carried out through 1) applying the “shariah
screening” to the equities represented by the Morroccan All Shares Indes MASI in order to build a Morroccan Islamic
Index, 2) Analyzing the ethical performance of the Islamic index according to the standards of Vigeo Eiris in terms
of social and environmental responsibility and 3) studying the financial performance of the Islamic index using the
Capital Asset Pricing Model. Results show that the “Sharia screening” process leads to a universe of equities that
respond to both ethical and financial performance. In fact, Most companies listed in the Islamic index have been
named Top Performers in terms of Social and Environmental Responsibility according to the standards of Vigeo
Eiris. In terms of financial performance, the Islamic index shows a superior level of risk adjusted performance than
its conventional benchmark.
Key Words: Islamic indexes, Sharia screening, Ethical performance, financial performance
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İslam ekonomisinin sanal paraya bakış açısı meşruiyet açısından önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir.
İktisat yazınında ödeme araçları konusunda yapılan tanımlamalar daha çok insan hayatını kolaylaştıran yönleri ile
ele alınmıştır. Başlangıçta ödeme aracı olarak kullanılan para, sonraları yatırım aracı işlevi ile ön plana çıkmıştır.
Yeni keşiflerle ticaretin yaygınlaşması altın ve gümüş para siteminin yerini kâğıt paraya bırakması sürecini
hızlandırmıştır. Kâğıt para sistemi ile milli para yaklaşımı, tedavüle ve iktisat yazınına girmiştir. Hızla gelişen
teknoloji, ulusal para sistemlerinin uluslararası ödeme ve yatırım aracına dönüşümüne neden olmuştur. Başta taşıma
güçlüğünün ortadan kaldırılması ve finansal sistemin gelişmesi sonucunda para sistemi kaydi olarak artmaya
başlamıştır. Kaydi para yaklaşımının finansal sistemi genişletme özelliği azami güce ulaştığında, piyasaları tekrar
süpürebilecek yeni bir güç olarak sanal para üretimi hızlanmıştır. Hızla yükselen sanal para piyasaları piyasalarda
tam bir güvenilirlik sağlamamış ve yaygınlaşmamış olmasına rağmen işlem hacmindeki artış dikkat çekmektedir. Bu
çalışmada sanal ve kaydi paraya tek taraflı bir bakış açısıyla İslam ekonomisi açısından bir durum değerlendirmesi
yapılacaktır. Çalışmanın asıl gücü konu ile ilgili tarafların konuya motivasyonu ve etkileşimini arttırmaktır. Ancak
retorik bakış açısını gerektiren süslü ve alaycı bakış açısı yerine ikna edici ve tartışmaya açık bir çalışma
hedeflenmektedir. Çalışmada, sanal ve kaydi para, fıkhen meşruiyet temelinde tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanal para, kaydi para, fıkıh, retorik
A RHETORIC LOOK TO BANK MONEY AND VIRTUAL MONEY IN ISLAMIC ECONOMY
Islamic economy’s point of view to the virtual money has brought critical discussion in terms of lawfulness.
Definitions about the instruments of payment in economics literature have mostly talked over by its sides that ease
the human life. Money that was used as an instrument of payment in beginning started to come into prominence by
the function of investment tool. Becoming popular the trade by new discoveries accelerated the process of being used
bank note instead of the silver coin. National currency approach with the banknote got into circulation and economics
literature. Fast moving technology caused national money systems to turn into the international instrument of
payment and investment tools. Money system has started to increase by the end of eliminating carrying difficulty and
developing the financial system. Producing the virtual money accelerated as a new power that can sweep the markets
again when the bank money approach can expand the financial system at maximum. Even though the rapidly rising
virtual money markets have not exactly provided confidence and become popular as of yet, the increase in trading
size attracts notice. This research performed a situation assessment in terms of Islamic economy by a unilateral point
of view to the virtual and bank money. Essential power of the research is to increase the interaction and motivation
of the related parties for the issue. However, a convincing and disputable study that requires rhetoric feeling is aimed
instead of artsy and ironical perspective. Virtual money and bank money were analyzed based upon the lawfulness
of fiqh.
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TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜ GELİRLERİ İLE KATILIM VE MEVDUAT BANKACILIĞI
KONUT KREDİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
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İnşaat sektörü gelirleri gelişmekte olan ülkelerin iktisadi büyümelerinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye
için de inşaat sektörü gelirlerinin önemi yadsınamaz. Pek çok iktisadi birim konut sahibi olabilmek için yetersiz
tasarruflarını desteklemek amacıyla bankaların konut kredilerinden yararlanmaktadırlar. Bu bağlamda hem mevduat
bankaları hem de 2000’li yılların ortalarından itibaren katılım bankaları konut kredileri vermektedir. Bu çalışmada
2010Q4-2018Q2 dönemini kapsayan katılım ve mevduat bankacılığı konut kredileri ve inşaat gelirleri arasındaki
ilişkiler ARDL sınır testi yardımıyla araştırılmıştır. Yapılan sınır testi sonuçlarına göre değişkenler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin olduğu görülmüştür. Mevduat bankacılığı konut kredilerinde meydana gelen %1’lik artış
inşaat sektörü gelirlerini yaklaşık %0,38 oranında artırmaktadır. Ancak, katılım bankacılığı konut kredilerinin inşaat
gelirleri üzerindeki etkisi anlamsızdır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, Katılım Bankacılığı, Mevduat Bankacılığı, ARDL Sınır Testi.
RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPATION AND HOUSING LOANS DEPOSITS BANKING WITH
REVENUES CONSTRUCTION SECTOR IN TURKEY
Construction sector revenues have an essential place in the economic growth of developing countries. The
undeniable importance of the construction sector revenues for Turkey. Many economic units are benefiting from
housing loans of banks to support their meager savings in order to become homeowners. In this context, both the
deposit banks and the participation banks have been providing housing loans since the mid-2000s. In this study, the
relations between participation and deposit banking housing loans and construction revenues covering 2010Q42018Q2 were investigated with the help of the ARDL method. According to the results of the method, there was a
cointegration relationship between the variables. 1% increase in deposit banking housing loans increases construction
sector revenues by about 0.38%. However, the effect of participation in banking housing loans on construction
revenues is meaningless.
Key Words: Construction Sector, Construction Sector, Deposit Banks, ARDL Bound Test
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TEVERRUK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDLERİ KULLANILARAK
LONDRA METAL BORSASI YERİNE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ
Doktora Öğrencisi Fatih KAZANCI
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fatih.kazanci@kuveytturk.com.tr
Katılım bankaları tahsil edemedikleri alacaklarını yeniden yapılandırmak ve kendi likiditelerini yönetmek
amacıyla teverruk yöntemini kullanmaktadırlar. Teverrukun zorunlu durumlarda katılım bankacılığında bir ürün
olarak kullanılmasında fıkhi yönden bir sakınca bulunmamakla birlikte uygulamada fıkhi açıdan bazı sorunlar
mevcuttur. Bu sorunlardan en önemlilerinden biri emtia alım/satımında Londra Metal Borsası’nın (LME)
kullanılmasıdır. Ülkemizde yakın gelecekte kurulması planlanan Ürün İhtisas Borsasında Elektronik Ürün
Senetlerinin alım satımlarının yapılmasıyla bu borsanın LME’ye bir alternatif olup olamayacağı ve olabilirse bu
borsanın hangi şartları taşıması gerektiği bu makalede araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Teverruk, Commodity Murabaha, Ürün İhtisas Borsası, Elektronik Ürün Senedi

TAWARRUQ TRANSACTIONS CAN BE CARRIED OUT ON THE PRODUCT SPECIALIZATION
EXCHANGE INSTEAD OF THE LONDON METAL EXCHANGE USING ELECTRONIC PRODUCT
CERTIFICATES
All Participation Banks use tawarruq method to restructure their uncollectible receivables and to manage
their own liquidity. There are no legal (sharia) problems in using Tawarruq method as a product in Participation
Banking under compulsory conditions but there are some problems in the practice. One of the most important of
these problems is the use of London Metal Exchange (LME) to buy and sell commodities. It is topic of this article
that this Stock Exchange whether can be an alternative to LME with the purchase and sale of Electronic Product
Certificate in the Product Specialization Stock Exchange and if it can what conditions this Stock Exchange should
bear.
Key Words: Tawarruq, Commodity Murabahah, Product Specialization Stock Exchange, Electronic Product
Certificate.
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Bu çalışmada İslam dünyasında ekonomik rasyonelleşmenin gelişip gelişmediği Max Weber’in analizleri
çerçevesinde ele alınacak ve sonrasında da Weber’in görüşleri eleştirel bir şekilde değerlendirilecektir. Max Weber,
etkin bir biçimde maksimum verim almak üzere üretmek, piyasada oluşan taleplere cevap verebilmek, risk alıp
etkisini hesaplamak, yatırımları çeşitlendirmek ve nihayetinde maksimum kâra ulaşmak için gerekli hesaplamanın,
planlamanın ve organizasyonun yapılması gibi modern ekonominin temel unsurlarını ekonomik rasyonelleşmenin
birer tezahürü olarak kabul etmektedir. Max Weber dinlerin iktisadi hayat üzerindeki etkisini incelediği ‘Protestan
Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’ adlı çalışmasında ekonomik rasyonelleşmenin ancak Batı’da geliştiğini ileri
sürmektedir. Bu gelişimi anlamak için de erken dönem kapitalistlerin motivasyon kaynağına bakmakta ve
kapitalizmin gelişimini iş hayatındaki başarıyı ahiretteki kurtuluşun bir işareti olarak kabul eden Protestanlık’ın
etkisine bağlamaktadır. Yalnız sonraki çalışmalarında ise Weber, kendisinin bu yaklaşımını eleştirmekte ve daha
farklı bir yaklaşım geliştirmiştir. Özellikle de ‘Genel Ekonomi Tarihi’ adlı eserinde ekonomik rasyonelleşme için
gerekli olan süreci daha ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Bir ekonomik rasyonelleşme süreci olarak kapitalizmin
doğuşu için Weber’e göre başta hukuki ve siyasi alan olmak üzere toplumun diğer alanlarının da rasyonelleşmesi
gerekmektedir. Ekonomik rasyonelleşmenin doğuşu hukukun üstünlüğüne dayalı keyfilikten uzak siyasi bir düzeni
zorunlu kılmaktadır. Böyle bir yapı da Weber’e göre 16. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa’da gelişmiş ve dünyaya
yayılmıştır. Weber’e göre İslam dünyasındaki patrimonyal yapı nedeniyle ekonomik rasyonelleşmenin gelişimi
mümkün olmamıştır. Her ne kadar Weber’in sonraki görüşleri daha kabul edilebilir olsa da, oryantalist fikirlerin
etkisiyle yapmış olduğu görüşleri oldukça eleştiriye açıktır.
Anahtar Kelimeler: Max Weber, Ekonomi, Rasyonelleşme, Din, İslam
MAX WEBER, ECONOMIC RATIONALISATION, AND ISLAM
This study examines Max Weber’s approach to the relationship between Islam and economic rationality and
then evaluates Weber’s ideas from a critical perspective. Weber suggests that economic rationality is the struggle for
the maximization of profit and utility through establishing strategic organizations, taking risks and making
calculations and investments. In his study of Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, Weber argues that
Protestantism played a necessary role in the development of economic rationality because of its faith in worldlysalvation. However, in his later studies, particularly, in the General Economic History, he focused on structural
conditions of a society for the emergence of economic rationality. While theological and ethical differences are the
most important elements that determine economic differences between civilizations in Weber’s Protestant Ethic
thesis, Weber’s second thesis shows that there are some preconditions such as the rationalization of political and
judicial realms, for the development of economic rationality. Weber believed that economic rationality only
developed in the western world. However, the patrimonial structure of the Islamic world hindered the development
of economic rationality. Although there are huge misinterpretations about Islamic societies in his approaches to
Islamic societies, his late views are more acceptable than his “Protestant Ethic Thesis” in order to understand the
development of economic rationality in the Islamic world.
Key Words: Max Weber, Economy, Rationalisation, Religion, Islam
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KONVANSİYONEL BANKALARIN KATILIM BANKALARINA DÖNÜŞÜMÜNE ETKİ EDEN
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Son yıllarda konvansiyonel bankaların katılım bankacılığına dönüşümü hız kazanmıştır. Katılım
bankacılığına dönüşümde iktisadi, dini ve hukuki çeşitli faktörler bulunmaktadır. Hiç şüphesiz her bir bankanın
dönüşüm süreci bulunduğu bölge/ülke, tabi olduğu hukuki yapı ve iç bünyesindeki özelliklerine göre farklılıklar arz
edebilmektedir. Bununla birlikte konvansiyonel bankaların katılım bankalarına dönüşüm süreçlerini bir bütün olarak
ele almak dönüşüm sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi noktasında önemli katkılarda bulunabilecektir. Bu çalışma,
konvansiyonel bankaların katılım bankacılığına dönüşümü noktasında bir farkındalık oluşturmayı ve dönüşüm
gerçekleştirecek bu çalışma, bankalara küçük bir rehber olma noktasında katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Çalışmada özellikle konvansiyonel bankaların katılım bankaların dönüşümüne etki eden faktörlerin tespit edilerek
aralarındaki etki dereceleri ve çeşitli bölgesel farklılıklar üzerinde durulacaktır. Çalışma giriş ve sonuç dışında iki
ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde konuyla ilgili bir literatür değerlendirilmesine yer verilerek özellikle
Bahreyn merkezli İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI)’nun 6 nolu
“Konvansiyonel Bankanın İslami Bankaya Dönüşümü” isimli standardı başta olmak üzere ilgili çalışmaların kısa bir
değerlendirmesine yer verilecektir. Bu bölümde ayrıca çeşitli dönüşüm şekilleri üzerinde de durulacaktır. İkinci ve
çalışmanın temelini de oluşturan bölümde ise, dönüşüme etki eden faktörlerin tespit edilerek analiz edilmesi
amaçlanmaktadır. Çalışma neticesinde elde edilen bulgulara yer verildiği sonuç bölümündeyse gerek sektöre yönelik
gerekse sonraki akademik çalışmalara ilişkin bazı öneri ve tavsiyeler yer alacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dönüşüm, Katılım Bankacılığı, Konvansiyonel Bankalar, Dini-Hukuki ve Ekonomik Etkenler

AFFECTING FACTORS FOR THE CONVERSION OF CONVENTIONAL BANKS INTO ISLAMIC
BANKS
In recent years, the conversion of conventional banks into Islamic banks has increased. There are various
factors such as economic, religious and legal in the conversion of conventional banks. However, there are different
factors, reasons in the conversion process in terms of various regions and different bank models. This study aims to
create an awareness on the conversion of conventional banks into Islamic banks. In this study, the main affecting
factors will be determined and discussed in the conversion of the conventional banks into Islamic banks. This study
consists of two main parts except introduction and conclusion. In the first part of the study, literature review section,
previous studies will be evaluated. This section also covers various conversion patterns and models. In the second
part of the study will focus on the various factors such as economic, religious and legal etc. In the conclusion section
the findings will be included as well as some industry based recommendations.
Key Words: Conversion, Participative Banking, Conventional Banks, Religius, Financial and Juristic Factors
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AN INVESTIGATION ON THE FAMOUS KORAN TRANSLATORS OF THE PAST
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The revelation of the Koran, the Holy book for the Muslims in the 7th century, gave rise to another conflict
of interest among the religious societies of the time. The interaction of these societies with the Arab-Muslim society
led to the necessity to understand the practice and beliefs of this new religious society and the transmission of their
sacred book, calling attention to the translation of the Holy Koran. This sacred source text- the Holy Koran is written
in Arabic and due to its nature of being accepted as the Word of God necessitates the translator to acquire religious
and linguistic knowledge in order to preserve the true meaning of the text. In addition, its translation into the target
language is best rendered as an interpretation or translation of the meanings. Despite the point that the Holy Koran
has been translated many times into many languages, in the former millennium there have been only a small number
of translators who with their Koran translations have had an impact on the society. Based on this situation, the present
study aims to investigate the work of these prominent translators in terms of the dynamic effect which their Koran
translations (notably the English translations) have produced on the reader. This study has revealed that whether
faithful to the source text or not, based on the intention of the translator holy text translations can have a potential
impact and can be extremely influential on the target text reader.
Key Words: Holy Koran, translator, translation, dynamic equivalence
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Anadolu Kadınlar Teşkilatı/Birliği olarak isimlendirilen Bacıyân-ı Rûm, 13. Yüzyılda Anadolu’da kadınların
oluşturduğu ileri sürülen bir teşkilattır. Bacıyân-ı Rûm, bazı çalışmalarda dünyadaki ilk kadın teşkilatı, bazılarında
ise ilk Türk kadın iktisadi teşkilatı olarak vasıflandırılmaktadır. ‘Bacı’ kelimesi, abla, kız kardeş anlamını taşır. ‘Rum’
kelimesi ise Anadolu’yu anlatır. Buna göre Bacıyân-ı Rûm, Anadolu Bacıları olarak ifade edilebilir.
Bacıyân-ı Rûm’un, Ahilik’in kurucusu Ahi Evren’in eşi Fatma Bacı tarafından kurulduğu tahmin
edilmektedir. Bacıyân-ı Rûm’un ahilik teşkilatına kaynaklık eden Âhiyân-ı Rûm’un kadın kolu niteliğinde olduğu ve
onun kadar teşkilatlı bir yapı hüviyetinde olduğu belirtilmektedir.
Bacıyân-ı Rum teşkilatı, kadınların üretimde ve sosyal hayatta daha etkin olmalarına imkân sağlamıştır. Aynı
şekilde Bacıyân-ı Rûm teşkilatı, Anadolu kadınının hem kültür, sosyal ve ekonomik alanlarda gelişmesine hem de
kadınlar arasındaki yardımseverliğin ve konukseverliğin artmasına katkı sağlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş döneminde ahilik teşkilatı ile beraber varlığını sürdüren Bacıyân-ı
Rum teşkilatı, misafirlerin ağırlanması, el sanatlarının icrası, örgücülük -dokumacılık, tasavvufi bilgilerin aktarılması
ile askeri ve siyasi faaliyetler olmak üzere çeşitli görevler ifa etmiştir.
Anadolu Bacıları, söz konusu faaliyetlerle birlikte yetim ve kimsesiz genç kızları himayelerine almış, onların
eğitimleriyle ilgilenmiş, kimsesiz ihtiyar kadınların bakımı gibi birtakım sosyal hizmetleri yerine getirmiş ve maddi
sıkıntı içinde olanlara yardım etmiştir. Bu çalışmada, Osmanlıda ahiliğin bir kolu olarak değerlendirilen ve az bilinen
"Bâciyân-ı Rûm’un kuruluşu, faaliyetleri ve toplumsal fonksiyonları ele alınmakta ve tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bacıyân-ı Rûm, Âhiyân-ı Rûm, Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu Bacıları, Fatma Bacı
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BÂCIYÂNU'R-RÛM ORGANISATION

Bâciyânu'r-Rûm, which is being considered as the Anatolian Women’s Organisation/Association, is a
societal organisation that is being claimed to be formed by women in the 13th century Anatolia. In the literature,
some refer Bâciyânu'r-Rûm as the first women organisation worldwide in history and others refer it as the first
Turkish women’s economic organisation. The term “Bâci” means sister. The term “Rûm” refers to the geographical
location of Anatolia. According to these definitions, the term “Bâciyânu'r-Rûm” can be expressed as the Sisters’ of
Anatolia.
It is estimated that Bâciyânu'r-Rûm was founded by Fatma Bâci, the wife of Ahi Evran, the founder of Ahi
Brotherhood. It is stated that Bâciyânu'r-Rûm is the female body of Âhiyanu'r-Rûm, which is the fundamental
organisation transformed into the Ahi Brotherhood, and it has a well organised structure across Anatolia.
Bâciyânu'r-Rûm organisation has enabled women to be more active and productive in the social life. In the
same way, the organisation of Bâciyânu'r-Rûm has contributed to the development of women in the cultural, social
and economic spheres as well as to increase charity and hospitality among women in Anatolia.
During the establishment and the rise of the Ottoman Empire, the Bâciyânu'r-Rûm organisation, which
continued its existence alongside with the organization of Ahi Brotherhood, has carried out a variety of tasks,
including hosting of guests, execution of the handicrafts, execution of knitting works, teaching and dissemination of
Tasavvuf (Mysticism), as well as, in military and political activities.
Alongside the aforementioned activities, the Sisters’ of Anatolia, have taken orphaned and desolated young
girls under their auspices, took care of their educational needs, performed some social services such as care for elderly
women, and provided financial support for those who are in financial distress. In this study, the establishment,
activities and social functions of the little-known Bâciyânu'r-Rûm Organisation, which is being considered as a of
Ahi Brotherhood in the Ottoman Empire is being discussed.
Key Words: Bâciyânu'r-Rûm, Âhiyânu'r-Rûm, Ottoman Empire, the Sisters’ of Anatolia, Fatma Bâci
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The relationship between risk and volatility spillover mechanisms is used to guide the policy-makers and the
market practitioners. It also gives more information for investors. Hence, in this study, we analyze the effect of oil
volatility shocks on the value at risk of a number of selected OIC Islamic countries. We especially focus on the impact
of a shock to the CBOE implied volatility index of crude oil (OVX)) on value at Risk of oil exporting and importing
OIC countries. We estimate dynamic Value at Risks of OIC countries employing quantile VAR technique introduced
by White (2015). We also employ the quantile impulse- response function to reveal the reactions of the markets to
the long run risks and robustness of the markets to the volatility shocks as well as the persistence of the shocks on
market. In addition we adopt the bivariate cross-quantilogram approach to investigate the predictability of the
quantiles. Lastly, we give policy implications to evaluate the results.
Key Words: Islamic Countries, Global Volatility Shocks, Dynamic Value at Risk
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Bir ülkenin gelir ve üretiminde sağlanan artışa ek olarak ekonomi, sosyal, kültürel ve politika alanlarında
yaşanan yapısal değişimini ifade eden ekonomik kalkınma ülkeler açısından oldukça önem arz etmektedir. Ülke
ekonomilerinin temel hedefleri arasında yer alan ekonomik kalkınmanın sağlanması ve sürdürülebilir kılınmasında
etkili olan birçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de bankacılık sektörüdür. Bu sektörde varlığını hissettirmeye
başlayan katılım bankacılığı ise dünya genelinde ve ülkemizde özellikle son on yılda çok büyük bir gelişme
kaydetmiştir. Çalışmada katılım bankacılığı, katılım bankalarının bankacılık sektörü içerisindeki büyüklüğü ve ülke
ekonomilerinin kalkınmasındaki etkisine değinilmiştir. Ayrıca, katılım bankalarının bankacılık sektörü içerisindeki
etkinliği parametrik olmayan yöntem olan Veri Zarflama Analizi yöntemi ile analiz edilerek, etkin olmayan finans
kurumları için hedef değerler belirlenmiştir. Araştırmada; Türkiye, Malezya ve İngiltereye ait 2015-2016-2017 yılları
verileri kullanılmıştır. Bu veriler dikkate alınarak her bir ülke kendi içerisine araştırılarak bu üç ülke arasında etkinlik
karşılaştırması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Katılım Bankacılığı, İslami Finans, Ekonomik Kalkınma, Etkinlik
EFFECTIVENESS OF PARTICIPATION BANKING AND IMPORTANCE IN ECONOMIC
DEVELOPMENT
One of the nation's income and production in addition to an increase in budget, provided in the social, cultural
and political field that expresses the structural change in economic development is quite important in terms of
countries. Located between the base of the economy of the country objectives of ensuring economic development
and there are many factors that are effective on a sustained. One of these factors is the banking sector. Starting in this
industry participation banking presence felt is across the globe and especially in the last decade, our country has
made a huge improvement. Study participation banking, participation banks banking sector size and development of
the national economy within the domain. In addition, participation banks banking sector activity non-parametric
method of Data Envelopment Analysis method with non-financial institutions are analysed for the active target values
have been determined. Research; Turkey, Malaysia and the UK 2015-2016-2017 years of data are used. Considering
this data into each country's own research activity between these three country comparison.
Key Words: Behavioral Finance, Banking, Islamic Finance, Economic Development, Efficiency
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk olgusunun bilim insanları ve akademisyenler tarafından anlaşılmasında ve
geliştirilmesinde son 30 yıl büyük ilgiye tanıklık etmiştir. Özellikle, Kurumsal Sosyal Sorumluluk üzerine yazılmış
tüm literatür, büyük ölçüde Batı perspektifinden ele alınmış ve dini açıdan, bilhassa İslami perspektiften çok az
çalışma yapılmıştır. Bu nedenle, bu çalışma Türkiye bağlamında İslami bakış açısından Kurumsal Sosyal
Sorumluluğu anlama girişiminde bulunmaktadır. Katılımcıların 7'si erkek ve 3'ü kadın olarak seçilmiştir.
Katılımcıların birçoğu, Katılım Bankacılığı alanında zengin bilgi ve deneyime sahiptir. Bu çalışmada, uygulayıcılar
arasında İslami bakış açısıyla Kurumsal Sosyal Sorumluluğun genel olarak iyi bir şekilde anlaşıldığı, ancak bunun
pratik uygulamalarının zayıf olduğu bulunmuştur. Sonuçlar ayrıca, Türkiye'de Katılım Bankalarının uygulayıcıları
arasında İslam Kurumsal Sosyal Sorumluluğunun genel anlayışını ve uygulanışını geliştirmek için ciddi bir ihtiyaç
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İslam Kurumsal Sosyal Sorumluluğu, Katılım Bankaları, Türkiye
ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A TURKISH PERSPECTIVE
The last 30 years have witnessed a great interest by scholars and academicians in understanding and
improving the phenomena of Corporate Social Responsibility. Notably, the literature on Corporate Social
Responsibility has been addressed greatly from a Western perspective and very less work has been done from
religious viewpoint, especially from an Islamic perspective. Therefore, this study attempts to understand Corporate
Social Responsibility from an Islamic viewpoint in context of Turkey. A sample of 10 respondents was selected 7
male and 3 female. Most of them have rich knowledge and experience in the field of Participation Banking. In this
study, it is found that the overall understanding of Corporate Social Responsibility from an Islamic perspective
amongst the practitioners is very much clear however its practical implementation is weak. The results also showcase
that there is a dire need to improve the overall understanding and implementation of Islamic Corporate Social
Responsibility amongst the practitioners of Participation Banks in Turkey.
Key Words: Islamic Corporate Social Responsibility, Participation Banks, Turkey
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HAÇLI SEFERLERİ VE HOMO ECONOMICUS
Dr. İpek MADİ
Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU
Haçlı Seferlerinin Rönesans ve Reform hareketlerinden ayrı düşünülemeye ceği bilinmektedir. “İsevî insana
karşı doğal insan”ı savunan Hümanistlerin Allah inancı yerine fantastik hazlar peşinde koşan homo deus u koymak
istemesi, İktisadi düşüncenin dinin etkisinden çıkması, servet biriktirmeye yönelinmesi, adalet ve adil fiyat önemini
yitirirken faizin rasyonel görülmesi ile çıkar için müminlere karşı savaş açan ve kardeşleri birbirleriyle çarpıştıran
zihniyeti ayrık düşünmemek gerekir. Risale-i Nur’da: “Sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin
kusurunu gör;…” İncil’de: Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği farketmezsin?
Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl, ‘İzin ver, gözündeki çöpü çıkarayım’ dersin?
Siyasi menfaatler doğrultusunda yapılan Haçlı Seferlerinin gerçek amacı ganimet elde etmek olmuştur.
Dünyevi zenginlik elde etmek uğruna savaş çıkararak, aslında barışı emreden Hakiki İseviliğe de hücum edildiği
açıktır. Papa II. Urbain tarafından savaş daveti çıkarılmıştır. İsevîleri, Müslümanlarla savaşmalarına sürükleyen bu
seferlerin neticeleri arasında, kaos, Kutsal topraklarda saldırıların körüklenmesi, hacıların ve tacirlerin taciz edilmesi,
büyük kargaşalar, üç Semavi dinin kutsallarına tehdit oluşturulması sayılabilir…
İncil’de: “Onun üzüntüsünü gören İsa, “Varlıklı kişilerin Tanrı Egemenliği’ne girmesi ne kadar güç!” dedi.
“Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği’ne girmesinden daha kolaydır.” Bunu
işitenler, “Öyleyse kim kurtulabilir?” dediler. İsa, “İnsanlar için imkânsız olan, Tanrı için mümkündür” dedi.” Bu
ayete rağmen Hakikî İsevî’nin varlıklı olmak uğruna savaşamayacağını, üstelik Haçlı Seferinde (mümin Müslüman)
kardeşinin katlini isteyemeyeceğini idrak etmek mümkündür. Ayrıca İncil’de : “Barış içinde eken barış yapıcıları
doğruluk ürününü biçerler.”; “Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve
zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir.” buyrulmuştur.
Hümanizm ve Rönesans karakterlerinden biri, Rönesans’ı Stoa ile tanıştırmış; Antik paganizm hayranı olan
bir başkası, İseviliğin bu dünyanın değerini küçülttüğünü, alçakgönüllülüğü tokgözlülüğü aşılayan İsevîliğe karşı
olarak “insan doğası kötü ve bencildir” demiştir. Rönesansın entelektüel aktivitelerinin sebep olduğu Reform hareketi
liberalizme zemin hazırlamış; “Tanrı bile maddi nitelikteki doğal nedendir; her birey diğerinin düşmanıdır; mücadele
(hayat bir cidaldir, güçlü olan zayıfı ezer) esnasında cebir ve hile en büyük iki erdemdir” diyen bir başka düşünürle
aynı safta yer alınmıştır. Zira Panteizm hayranı bir başka düşünür ise kâinatın zorunlu bağlar sistemi olduğunu
söylerken, Tanrı natura naturans’dır (yani yaratan doğadır) derken; bencil çıkarcı natüralist ve materyalist homo
economicus için “iyi=haz veren, materyal fayda getiren” olduğu gerekçesiyle faizin meşru kılınması söz konusu
olmuştur. İseviliğin özünde paylaşım, yardımlaşma, yoksulları gözetme varken, bencillik ve bireycilik teşvik
edilmiştir. Risale-i Nur’da: “Hırs mâden-i zillet ve hasârettir.” denilmiş; İncil’de: “Çünkü her türlü kötülüğün bir
kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler.”.
Risale-i Nur’da: “Medeniyet-i garbiye-i hazıra, semavî dinleri tam dinlemediği için, beşeri hem fakir edip
ihtiyacatı ziyadeleştirmiş…İktisad ve kanaat esasını bozup israf ve hırs ve tama’ı ziyadeleştirmeğe; zulüm ve harama
yol açmış.”; İncil’de: “Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini –fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve
putperestlikle eş olan açgözlülüğü– öldürün.” Homo economicus’ların ihtiraslarının mertebesini azamîleştirmesi,
Hakikî İsevîliğin ve İslam’ın “birlik, kardeşlik, uhuvvet bir arada barış içinde yaşama” prensiplerinin maddileşmesine
tehdittir.
Anahtar Kelimeler: İslam, İsevîlik, Haçlı Seferleri, Homo Economicus, Rönesans.
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It is no longer a secret that the current trend of Islamic bank is imitating whatever the conventional bank
does. Many have argued that the Islamic bank does not function truly as it is supposed to and the product engineering
is merely a hilah (legal trick) to circumvent the prohibition of riba. It has always been the excuse that the legal
framework and customer expectation has put the Islamic bank at a disadvantage and hinder it from achieving its
ultimate virtue. A big question arises as whether operating as a commercial bank really suits the true nature of Islamic
banks. The purpose of this paper is to study the case of JAK bank in Sweden with its free interest operation and how
Islamic bank could adopt and enhance it to reform the current state of Islamic banking. This paper is qualitative in
nature and based on literature study. The study finds a potential alternative towards Islamic banking by disrupting
the current trend of emergence to conventional banking and offer a completely different value proposition to the
market. This research is important as a preliminary study in Islamic banking reformation and how the ideal Islamic
banking could be achieved.
Key Words: Islamic Banking Reformation, Community Banking, JAK Bank
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This study aims to describe the technical role of the Entrepreneurships as an element of the product factors.
An Entrepreneur is the most important element of product factures. He is the inventor of projects who creates goods
and Services which add value to the economy. Despite the importance of his role in the economy, the Islamic
financing system does not do support him much in terms of financing his ideas. Since usually banks will finance the
one who have good collateral, while leaving the Entrepreneurs alone in the wind to face the risk. The problem of the
traditional financing system is avoiding financing creative ideas and efficient projects if there is no guarantee on the
part of the applicant; this means in financing and banking institutions, the cash resources are channeled towards
consumer finance only. The aim of this paper is to find the pivotal role of participatory banks in financing
entrepreneurs with risk capital under risk sharing principles. In addition, it was aim to explore; to which extent Islamic
banks contribute to participatory financing? And to find their role and importance of venture capital development.
By using descriptive methodology our finding concludes that; Islamic banks are risk averse as it continues to avoid
financing an entrepreneurs with venture capital. As their financing activities focused on debt trading. There are needs
for Islamic banks to play this role as risk capital institutions is still pressing in the Islamic world, and they have to
play their rule as Mudarib in the Islamic jurisprudence, where Entrepreneurs hope to find financing from Islamic
banks based on their feasibility studies and not on the basis of guarantees and collaterals. This paper also presents
solutions and proposals which assist Islamic banks to take their actual and desired roles again.
Key Words: Entrepreneur, Mudarabah, venture capital, participatory banks, profit loss sharing.
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Sosyal Sorumlu Yatırım ve İslami Finans son dönemde gelişmekte olan ve yatırımcıların ve
akademisyenlerin ilgisinin arttığı alanlardır. Bu çalışmanın amacı; İslami Finansa, sosyal sorumluluk ve
sürdürülebilirlik penceresinden bakarak, İslami Finansın teoride ve uygulamada ne kadar sosyal sorumlu olduğunu
tartışmak, literatürde getirilen eleştirileri ve ihtiyaçları dikkate alarak, öneriler ortaya koymaktır. Çalışmamızda
ampirik değil, kavramsal bir yaklaşım izlenmiştir. Bu amaçla öncelikle bu iki olgu arasında karşılaştırma yapılarak,
benzerlik ve farklar ele alınmıştır. Sosyal Sorumlu Yatırım veya bir diğer adlandırmayla Sosyal Finansın çekirdek
konuları olan çevre, sosyal kaygılar ve kurumsal yönetişim konularında İslami Finans uygulamalarının performansı
tartışılmıştır. Literatüre bakıldığında, kâr odaklılığın yanında, İslami değerlerle uyumlu olan doğruluk, adalet, eşitlik,
insan hakları, çevrenin korunması, dezavantajlı kesimlerin finansal imkânlardan faydalandırılması gibi konularda
İslami Finansın daha duyarlı olması gerektiği yönünde öneriler öne çıkmaktadır. İslami kurallarla uyuşmayan alkol,
kumar, faiz gibi negatif izlemelerin yanı sıra, İslami değerlerle uyumlu anılan konuların pozitif izleme kriterleri içine
alınması önerilmektedir. İslami Finans araçlarının çeşitliliğinin artırılması, pazarın büyümesini, gelişmesini ve daha
fazla yatırımcıya hitap edilmesini sağlarken, özden uzaklaşılarak konvensiyonel finansın taklit edildiği eleştirileri
getirilmektedir. Özellikle sukuk aracı bu bakımdan eleştirilirken, kâr odaklı projelerden daha ziyade, kalkınma amaçlı
ve sosyal nitelikli projeler için uygun olduğu değerlendirilmektedir. Bir diğer öneri de; vakıf, zekat gibi müesseselerin
geniş anlamda İslami Finans kapsamında değerlendirilerek, sosyal amaçlara hizmeti, finansal getiriden ziyaden
sosyal getiriyi hedefleyen Etki Yatırımları modellerine uyarlanabileceğidir.
Anahtar Kelimeler: İslami finans, sosyal sorumlu yatırım, etik yatırım, sukuk, etki yatırımları
ISLAMIC FINANCE FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING:
CRITIQUES AND SUGGESTIONS
Socially responsible investing and Islamic finance have emerged as growing areas of interest for both
investors and academics. The objective of this study is to argue that Islamic Finance is how socially responsible in
theory and practice by assessing Islamic Finance from the perspective of socially responsible investing and to make
suggestions by considering the criticism in the literature and the needs. We follow a conceptual approach, not an
empirical methodology in this study. For this purpose, we compare and contrast the two phenomenons initially. We
make a discussion about the performance of the Islamic finance practices on the environmental, social and corporate
governance issues that are the core areas of socially responsible investing or, in other terms, of social finance. In
surveying the literature, we find suggestions that Islamic finance should be more responsive to some social and ethical
issues such as fairness, justice, equity, human rights, protecting the environment and supporting communities with
financial means since those are already in line with Islamic values. As well as negative screenings excluding alcohol,
gambling and interest, positive screenings including aforementioned ethical values and social issues should be
incorporated into screening process. Developing a wide range of Shari'ah-compliant financial products provides more
investors and grows the market. On the other hand, there is a criticism that Islamic finance mimics conventional
interest-based products. Sukuk is criticized particularly in this regard. However, we assess that sukuk is a suitable
instrument for social projects with development purposes, rather than profit-based projects. Another suggestion is
that establishments such as waqif and zakat should be assessed in Islamic finance in broad terms and they should be
adopted to impact investment models, which seek social return rather than financial return.
Key Words: Islamic finance, socially responsible investing, ethical investing, sukuk, impact investments
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TÜRKİYE’DE ZEKAT SİSTEMİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ
Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU
Melih TURAN
İslam'ın ilk ilkelerinden biri olarak zekât Müslümanların devletleşmeye başladığı dönemlerden itibaren
uygulamalı bir toplama ve dağıtma ağına sahipti. Aradan geçen yüzyıllar içerisinde gerek siyasi kargaşalıklardan
gerekse de farklı nazariyelerin ön plana çıkmasından ötürü bu uygulama sürdürülebilir olmadı. Yirminci yüzyılda
yeniden devletleşen İslam ülkeleri bağımsız bir şekilde zekât sistemleri geliştirdiler. Zekâtı devlet uygulamalarının
bir parçası haline getiren Malezya, Endonezya, Libya gibi İslam ülkeleri kendi devlet sistemlerine göre bir model
geliştirdiler. Bu çalışmada Türkiye'de henüz devlet çapında bir uygulama modeli gelişmeyen zekât sisteminin
Türkiye'nin mevcut konumuna göre geliştirilebilir bir model önerisi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: zekât kurumu, zekâtın kurumsallaşması, zekât uygulamaları
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MİKRO SİGORTACILIK VE MİKRO TEKAFÜL: TÜRKİYE’DE MİKRO TEKAFÜLÜN
UYGULANABİLİRLİĞİ
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Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para (prim) ödemesi yoluyla
toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada
kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir. Sigortanın temeli riskin ve zararın paylaşılmasıdır. Tekafül ise,
sigortalanmaya ihtiyaç duyulan kişilerin yardımlaşma ve işbirliği temelinde bir araya gelerek birbirlerini sigorta
etmesi şeklinde ortaya çıkan sigorta türüdür. Ayrıca tekafülü, kâr amacı gütmeyen sigortalıların bir araya geldiği
kooperatif sigortacılığı, sigorta şirketinin biriktirdiği fonların faiz dışı yatırım araçlarında değerlendirilmesi, hasar ve
sorumlulukların katılımcıların paylarına göre bölündüğü bir toplumsal sigorta havuzu modeli olarak da
tanımlayabiliriz. Yoksullukla mücadele de günümüzde önemli bir model olan mikro finansman sisteminde mikro
sigortacılıkta önemli bir unsurdur. Çünkü mikro finans, bankacılık ve ilgili hizmetlere erişim zorluğu çeken girişimci
ve küçük işletmeler için sağlanan finansal hizmettir. Yardımlaşma ve işbirliği temeline de sahip olan mikro finansman
sisteminde mikro tekafül de önemli bir İslami finans aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada da Türkiye’de
mikro tekafülün uygulanabileceği araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mikro Finans, Mikro Sigortacilik, Tekafül, Mikro Tekafül.
MICRO INSURANCE AND MICRO TAKAFUL (ISLAMIC INSURANCE): MICRO TAKAFUL
APPLICABILITY IN TURKEY
Insurance is a risk transfer system in which the amount collected by a certain amount of money (premiums)
of the persons who face the same type of danger is only used to cover the loss of those who actually suffered as a
result of the realization of that hazard. The basis of insurance is the sharing of risks and losses. On the other hand, it
is the type of insurance that comes together as the people who need to be insured, come together on the basis of
cooperation and cooperation and insure each other. We can also define co-operative insurance, non-profit insurance,
evaluation of funds collected by the insurance company in non-interest investment instruments, and a social insurance
pool model where the damages and responsibilities are divided according to the share of the participants. The fight
against poverty is an important element in micro-insurance in the micro-financing system, which is an important
model in recent years. Because microfinance is the financial service provided for entrepreneurs and small businesses
that have difficulty accessing banking and related services. In the micro-financing system, which has the basis of
cooperation, micro takaful also appears as an important means of Islamic finance. In this study it can be applied to
the micro takaful in Turkey.
Key Words: Micro Finance, Micro Insurance, Takaful, Micro Takaful.
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Her ne kadar Marksizm Batı'da ortaya çıkmış olsa da tesirini dünyanın geri kalan coğrafyasında daha fazla
göstermiştir. Marx, daha sonra bilimsel ya da tarihsel materyalizm şeklinde tashih ettiği Hegel'in diyalektik
metodolojisinden ciddi ilham almıştır. Yaşadığı devirde bilhassa işcilerin süper güce sahip sanayileşmiş ülkelerde
nasıl sömürüldüğüne şahit olmuştur. Bir işçi günlük hayatını idame edecek rızkı yer altındaki maden ocaklarında
çalışarak ancak kazanabilirken bir bankacı çok rahatlıkla milyonlar kazanabiliyordu. Bu acınacak bir tezat içindeki
toplumsal vakıa uzun vadede Marx gibi düşünürlerin öngörümlerinin dünya siyasi tarihinde cazibeli kılacak bir ortam
hazırladı. Hegel'in diyalektik metodundan yola çıkarak kapitalizmin sosyalizme tebdil olacağını iddia etti. Bu
iddianın tersine Batılı gelişmiş ülkeler yerinde sanayisi tamamlanmamış Çarlık Rusyası ile Çinde sosyalizm ortaya
çıktı. Bununla beraber yirminci yüzyılda bilhassa Soğuk Savaş döneminde Sosyalizmin kısmen SSCB, Çin, Latin
Amerika ülkeleri ile Orta Doğu Arap ülkelerinde başarılı olduğu söylenebilir. Sosyalizmin tamamen başarılı
olmasındaki en büyük engel ebediyet temelli din olgusunu ihmal etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışma dinlerin
bilhassa İslam dinin binlerce ayetle sarih bir şekilde üzerinde durmuş olduğu ebediyet hususunun ihmal ve inkarından
Marksizmin kaybetmeye mahkum olduğuna işaret etmektedir. Marx proletaryaya sınırlı bir dünya cenneti vaat
etmektedir ama ebediyet için hiçbir şey ortaya koymamıştır. İşte bu yüzden ebediyetten başka bir şeyle tatmin
olamayan beşer fıtratı Marksın bu geçici vaadiyle yaşayamaz.
Anahtar Kelimeler: Marksizm, Kapitalizm, Modernleşme, Din, İslam
IS IT THE END OF MARXISM CHALLENGING ISLAM IN THE 21TH CENTURY?
Marxism was born in the West but affected almost rest of the world in the twentieth century as well as religion
of Islam. Marx was inspired by Hegel’s methodology of dialectic which he called scientific or historical materialism.
During his life, he witnessed great power of industrial countries that exploited employees. While one worker was
working under very bad conditions in the mine and got only a wage to confront his daily life an owner of bank could
easily gain millions. This was a very pity dilemma of social structure in the long period allowed thinkers like Marx’s
argument being attractive in the political world history. Due to of fallowing Hegel’s method he estimated that
capitalism would transform to socialism after a period of dictatorship of proletarians. Instead of his claiming and
expectation of socialism being appear to industrial countries it has been seen on the Tsarist Russian and China which
were dependent land economy comparing west developed and industrial countries. Socialism was relatively
successful in the Russian, Chinese, Latin American Countries and Middle East Arab countries in the era of twentieth
century especially during cold war period. One of the important reason that prevented Marxism’s estimation of
transformation of the capitalism to socialism was due to of neglecting fundamental elements of religion based
eternity. In this study, we think that Marxism would lose since it neglects and denies one of the fundamental of
mankind that especially Islamic religion points out for eternity in thousands of verses obviously. Marx claim
proletarian a paradise in the restricted life but nothing for eternity. That’s why nature of mankind could not survive
this temporarily promise of Marxism since only satisfied with eternity.
Key Words: Marxism, Capitalism, Modernization, Religion, Islam
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Günümüzde ekonomilerin mevcut büyüme potansiyelini kullanabilmelerinin ön koşullarından biri, sorunsuz
işleyen bir finans sistemine sahip olmasıdır. Finansal hizmetler sektörünün ekonomik büyüme ile olan yüksek düzeyli
ilişkisi, ülkelerin kendi finans merkezlerini kurma eğilimi içerisine girmesini beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede
Londra (Britanya), New York (ABD) ve Tokyo (Japonya) gibi kentler, finans merkezi olarak gelişmeye başlamıştır.
Bugün dünyanın en önemli ekonomileri arasında yer alan bu ülkelerin metropoliten alanları, aynı zamanda dünyanın
önde gelen finans merkezleri arasında bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde ilk sıralarda yer alan ve geleneksel finans
sistemine ev sahipliği yapan kentlerin bazıları, aynı zamanda, İslami Finans Sistemini de bünyesinde barındırmakta
ve bu konuda da ilerleme kaydetmektedirler. Diğer bir ifade ile yaklaşık 50 yıldan bu yana gelişim sürecinde olan ve
son yıllarda ise yüksek bir gelişme eğilimi gösteren İslami Finans Sistemi ve buna bağlı İslami Finans ve İslami
Bankacılık, İslam ülkelerinin yanı sıra, diğer ülkelerde de büyük bir aşama kaydetmektedir. Bu bağlamda İslami
finans alanında merkez konuma gelme arzusu sadece Müslüman ülkelerin değil, İngiltere, Lüksemburg gibi Batılı
ülkelerin de hedefleri arasında yer almaktadır. Bu çalışma İslami finans merkezlerinin genel yapısını ortaya koymak
ve karşılaştırmalı analizlerini yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu bağlamda ikincil verilerin yanı sıra birincil veri
toplama tekniklerine de müracaat edilmiş ve elde edilen veriler nitel araştırma yaklaşımı ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Finans, İslami Finans, Metropoliten Alanlar, Etik Finans, Rekabetçi Kentler.
ISLAMIC FINANCE CENTERS IN THE WORLD: STRUCTURAL COMPARISON
Today, one of the preconditions for economies to use their current growth potential is that they have a
smoothly functioning financial system. The high level of relationship between the financial services sector and
economic growth has led to the tendency of countries to establish their own financial centers. In this context, cities
such as London (Britain), New York (USA) and Tokyo (Japan) started to develop as financial centers. The
metropolitan areas of these countries, which are among the most important economies of the world today, are also
among the world's leading financial centers. Some of the cities that take the first place at the international level and
host the traditional financial system also include the Islamic Finance System and are making progress in this regard.
In other words, the Islamic Finance System and the Islamic Finance and Islamic Banking sector, which have been in
a development process for nearly 50 years and have a high development trend in recent years, have made a great
progress in other countries as well as in Islamic countries. In this context, the desire to become a center in the field
of Islamic finance is among the targets of not only Muslim countries but also Western countries such as England and
Luxembourg. This study was designed to demonstrate the general structure of Islamic financial centers and to make
comparative analyzes. In this context, secondary data as well as primary data collection techniques were applied and
the obtained data were analyzed by qualitative research approach.
Key Words: Traditional Finance, Islamic Finance, Metropolitan Areas, Ethical Finance, Competitive Cities.
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Finansal piyasalarda hisse senetlerinin fiyatları ile şirketlerin bilanço ve gelir tablosunda izlenen temel
verileri arasındaki uyumsuzluk şirketlerin endeks performansını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle finans
literatüründe piyasa ağırlıklı endekslere ek olarak farklı göstergelere göre ağırlıklandırılarak oluşturulan endeksler
popüler hale gelmiştir. Bu çalışmada 2011-2017 yılları arasında piyasa değeri ağırlıklı KATILIM 30 endeksi ile
endeks içerisinde yer alan şirketlerin temel değerleri kullanılarak ağırlıklandırılan alternatif endekslerin
performansının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmada endeks içerisinde yer alan her bir hissenin ağırlığının
belirlenmesinde şirketlerin aktif büyüklükleri, net satışları ve defter değerleri kullanılmıştır. Bunlara ilaveten üç
göstergenin ortalaması alınarak karma bir endeks oluşturulmuştur. Endekslerin performansı riske göre ayarlanmış
performans yöntemlerine göre analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda alternatif endekslerin performansının piyasa
değeri ağırlıklı Katılım 30 endeksine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Alternatif ağırlıklandırma
yöntemlerine göre oluşturulacak borsa yatırım fonlarının Türkiye’deki İslami fon piyasasının gelişmesine pozitif
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Portföy Yönetimi, Piyasa Ağırlıklı Endeks, Temel Endeksleme, Katılım Endeksi.
A COMPARISON OF PARTICIPATION 30 INDEX WITH FUNDAMENTAL INDEXES
The discrepancy between the prices of stocks in the financial markets with the fundamentals of the companies'
balance sheet and income statement adversely affects the index performance of the companies. Therefore, in finance
literature indexes which are weighted according to different indicators as an alternative to market-weighted indexes
have become popular. In this study it is aimed to compare the performance of alternative indexes which are
constructed by company fundamentals with capitalization weighted Participation 30 Index for the 2011-2017 period.
The asset size, net sales and book values data of the companies were used in determining the weight of each stock in
the index. In addition to the relevant fundamental data, a composite index was also generated, reflecting the average
of these fundamental values. The performances of the indexes were analyzed according to the risk adjusted
performance methods. As a result of the study, it was determined that the performance of alternative indices was
higher than Participation 30 which is capitalization weighted. Alternative weighting methods that will be established
according to the exchange traded fund is expected to provide a positive contribution to the development of Islamic
funds market in Turkey.
Key Words: Portfolio Management, Market-Weighted Index, Fundamental Indexation, Participation Index.
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Islamic Republic of Iran hosts the second largest proven natural gas reserves in the world. Islamic Republic
of Iran has the potential to be a critical exporter of natural gas for both regional and international markets. However,
there are some obstacles for Islamic Republic of Iran in becoming a prominent natural gas exporter. This study
emphasizes on four main issues in analyzing the challenges that Islamic Republic of Iran has experienced in becoming
a prominent natural gas exporter in the world. The first challenge that has been scrutinized in this study is the political
challenge. This covers the international sanctions over the Iranian hydrocarbon sector. The Iranian investment
framework in the hydrocarbon sector is the second challenge. This covers the legal framework for investments. The
policies of energy subsidies is the third challenge. This covers the economic aspects. The priority of natural gas usage,
for export markets or domestic consumption, is the fourth challenge that this study has taken into consideration. This
covers the allocation options. The study concludes that the ability and capability of Islamic Republic of Iran in
overcoming these difficulties will strengthen or weaken its position within the international energy industry chains.
Key Words: Islamic Republic of Iran, natural gas, international sanctions, investment regime

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NİN ÖNDE GELEN BİR DOĞAL GAZ İHRACATÇISI OLMASININ
ÖNÜNDEKİ ENGELLER
İran İslam Cumhuriyeti, dünyanın kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin ikinci en büyüğüne ev sahipliği
yapmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti’nin hem bölgesel hem de küresel pazarlar için kritik bir doğal gaz ihracatçısı
olabilme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak, İran İslam Cumhuriyeti’nin önde gelen bir doğal gaz ihracatçısı
olmasının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu çalışma, İran İslam Cumhuriyeti’nin dünyanın önde gelen doğal
gaz ihracatçılarından olmasının önünde tecrübe ettiği dört ana unsuru analiz altına almaktadır. Bu çalışmada irdelenen
birinci meydan okuma politik meydan okumadır. Bu, İran hidrokarbon sektörü üzerindeki uluslararası yaptırımları
içermektedir. İran hidrokarbon sektörünün yatırım yapma çerçevesi de ikinci meydan okumadır. Bu, yatırımların
yasal çerçevesini kapsamaktadır. Enerji destekleri politikası üçüncü meydan okumadır. Bu, ekonomik boyutu
kapsamaktadır. Bu çalışmanın dikkate aldığı dördüncü meydan okuma ise doğal gaz kullanımının önceliği, iç
tüketime mi yoksa ihraç pazarlarına mı yönlendirileceği, konusudur. Bu, yönlendirme konusunu içermektedir.
Çalışma, İran İslam Cumhuriyeti’nin bu zorlukları aşma potansiyelindeki yeteneği ve kapasitesinin uluslararası
endüstri zinciri bünyesindeki konumunu kuvvetlendireceği ya da zayıflatacağı ile sonuçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İran İslam Cumhuriyeti, doğal gaz, uluslararası yaptırımlar, yatırım rejimi
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1924 yılının mart ayı örgün din eğitimi için olduğu gibi yaygın için de önem arz eden bir tarihtir. Mezkûr
ayda kabul edilen karar ile örgün eğitimden Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı), yaygın din öğretiminden ise,
Diyanet İşleri Reisliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) sorumlu tutulmuştur. Bu araştırmada 1924-1949 yılları arasında
yaygın din öğretimi faaliyetleri Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmaları doğrultusunda ele alınmıştır. Diyanet İşleri
Reisliğinin çalışma alanının bu tarihler arasında oldukça dar tutulduğu görülmektedir. Bununla birlikte, kurumun
elinden geleni yaptığı, halen baskıları bulunan eserler neşrettiği, izin verildiği ölçüde Kur’an hıfzı ve okutulması
yönünde çalışmalar yürüttüğü görülmektedir. Bu tarihler arasındaki Kur’an kursları sayısına bakıldığında, bazı
dönemlerde düşme eğilimi gösterse de, 1940 sonrasında yükseliş trendini devam ettirdiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaygın Din Öğretimi, Diyanet İşleri Reisliği, Din, Öğretim
COMMON RELIGIOUS TEACHING BETWEEN 1924-1949
March 1924, as well as formal religious education, is also important for the common history. The Ministry
of Education (Ministry of National Education) is responsible for formal education and the Directorate of Religious
Affairs (Directorate of Religious Affairs) is responsible for widespread religious education. In this research,
widespread religious education activities between 1924-1949 were handled in line with the work of the Directorate
of Religious Affairs. The field of work of the Directorate of Religious Affairs is seen to be very narrow between
these dates. However, it is seen that the institution does its best, publishes works that are still subject to pressures,
and conducts studies to be held and given Qur'an to the extent that it is allowed. Considering the number of Qur'an
courses among these dates, it is observed that, although it has a downward trend in some periods, it continued its
upward trend after 1940.
Key Words: Non-formal Religious Teaching, Religious Affairs, Religion, Teaching
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İran ekonomisi hakkında gerçekçi değerlendirmelerde bulunmak için öncelikle finansal sisteminin
yapısı hakkında doğru bilgilere sahip olmak gerekmektedir. Sudan ile birlikte dünyada konvansiyonel
bankacılık yerine tamamen İslami bankacılık sisteminin ikame edildiği iki ülkeden birisi İran’dır. Sistemin
işleyişinin İslami kurallara uygunluğu konusunda eleştiriler olmasına karşın, küresel İslami bankacılık
varlıkları içerisinde en büyük pay bu ülkeye aittir. İran Devrimi ile birlikte yeniden yapılanma sürecinin
temel parçalarından birisi olan bankacılık sistemi iktisadi ve sosyal gerekçeler esas alınarak geliştirilen
sözleşmeler ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu çalışmada, İran’da İslami bankacılık sisteminin genel görünümü değerlendirilmektedir. Çalışma
iki başlıktan meydana gelmektedir. Birinci başlık altında İslami bankacılığın tarihi gelişimi, ikinci başlık
altında ise, bankacılık sektörünün mevcut durumu ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İran, İslami Bankacılık, İslami Finans
ABSTRACT
In order to make realistic evaluations, it is necessary to have accurate information about Iranian
financial system. Iran and Sudan are the two countries which have full-fledge Islamic banking in their
banking systems. Although there are many criticisms about the operation of Islamic system in Iran, this
country has the greatest proportion of Islamic banking assets in the global Islamic financial system. Islamic
banking in Iran, as one of the mile stones of reorganization of the Iranian society after Iranian Revoultion,
continues its operation by the contracts which take their roots from the economic and social factors.
In this study, Islamic banking Iran will be analyzed. The paper is composed of two parts: In the first
part, history of Islamic banking in Iran will be explained. In the second part, the current performance of the
banking sector in Iran will be handled.
Key Words: Iran, Islamic Banking, Islamic Finance
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAPSAMINDA YEŞİL EKONOMİYE GÜNCEL BİR BAKIŞ
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Toplumların refahı ve daha iyi hayat standartlarına ulaşabilmek için ekonomik kalkınma ve gelişme ne kadar
önemliyse, gelecek nesillerin devamlılığını sağlamak için sınırlı kaynakların verimli kullanılması da o kadar
önemlidir. Mevcut ekonomik sistemlerin yarattığı tüketim anlayışı ve üretimin kaynakları sınırsız kullanması gelecek
nesillerin hayat standardını tehlikeye atmaktadır. Bu noktada sürdürülebilirlik odaklı üretim ve tüketim anlayışları
çerçevesinde dünya yeni bir dönüşüme girmiştir. Bu dönüşüm ülkeleri sürdürülebilir kalkınmaya yöneltmiştir.
Sürdürülebilir kalkınma ise ancak yeşil ekonomi anlayışı ile olabilecek bir hedeftir. Yeşil ekonomi anlayışını
benimsemiş ülkeler ekonomik gelişmelerini sürdürülebilirlik ilkesine uygun gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu çalışma
içerisinde yeşil ekonomi anlayışı için sürdürülebilir kalkınma açısından önemini vurgulayan özet bir bakış
sunulmaktadır. Amaç doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmede yeşil ekonominin önemi ve
katkısı tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilirlik, Yeşil Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

ACTUAL VIEW OF GREEN ECONOMY WITHIN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
As important as economic development and development are in order to achieve the welfare and better living
standards of societies, the efficient use of resources in the border is so important to ensure the continuity of future
generations. The consumption concept created by the existing economic systems and the unlimited use of the
resources endanger future generations’ living standards. At this point, the world has undergone a new transformation
within the framework of sustainability-oriented production and consumption. This transformation led the countries
to sustainable development. Sustainable development is only possible with the understanding of green economy.
Countries that have adopted green economy concept try to carry out their economic developments in accordance with
the sustainability principles. In this study, a brief overview of the importance of green economy for sustainable
development is presented. The importance and contribution of the green economy will be discussed in order to
achieve sustainable development goals.
Key Words: Sustainable Development, Sustainability, Green Economy, Sustainable Development Goals
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Çalışanlara asgari bir gelir sağlanması ve ücret meselesi iktisat ve çalışma ilişkileri literatüründe geniş ve
uzun bir geçmişi olan tartışmalı bir konudur. Emek piyasalarına kamu müdahalesinin sonucu olarak
belirlenen asgari ücretin yaklaşık 100 yıl önce Batı’da ortaya çıktığı yaygın bir şekilde kabul görmektedir.
Bu konuyla ilgili tartışmaların yoğun olarak Batı literatüründe yer alması ve gelişmesi bunun bir
göstergesidir. Bu çalışmada, Batı’da ortaya çıktığı kabul edilen asgari ücretle ilgili teorik tartışmaların ve
uygulamaların marjinal düzeyde ve dolaylı bir şekilde de olsa İslam toplumunda uygulamaya konu
olduğunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. İslam hukukunda ücretlerin belirlenmesine ilişkin doğrudan
doğruya bir yaklaşım ya da yöntem önerilmediği bilinmektedir. İslam’da, pek çok konuda olduğu gibi,
genel olarak ücret ve özel olarak asgari ücret konusunda temel esaslar Kur’an ve Hadis’te ortaya
konulmuştur. İslam hukuku genel olarak ferdin üretim kapasitesi ve yeteneğine göre ücretin
değişebileceğini kabul etmiş ve mükemmel bir şekilde gelir eşitliği için insanlığa bir çağrıda bulunmamıştır.
Ancak, İslam eşitsizliği azaltmak ve önlemek için sosyal adalete vurgu yapmaktadır. İslam'da çalışma
hayatının sosyal refah sağlayıcı yönü bakımından temel ilke, adalet en başta yer almak üzere çalışan
ilişkilerinde iyilik ve cömertlik hususunun dikkate alındığı görülmektedir. Öte yandan, İslam ihtiyaç
sahiplerinin, inançları ve ırkları ne olursa olsun devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini ileri
sürmektedir. Bu konuda İslam’ın temel ilkesi, toplumda temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz olan ve bu
haliyle muhtaçlık ve çaresizlikle hiçbir ferdin karşı karşıya kalmamasını sağlamaktır. İslam inanç
sisteminde, devletin sadece vatandaşlarını korumakla kalmadığı, aynı zamanda sosyal adaleti
gerçekleştirmek için ücret politikasını ve bilhassa temel ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede bir asgari
ücret politikasını benimsediğini ileri sürmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Sosyal adalet, Ücret, Asgari Ücret, İslam
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MINIMUM WAGE ACCORDING TO SENSE OF SOCIAL JUSTICE IN ISLAMIC SOCIETY
Providing the employees with a minimum income and the issue of wage has been subject to a very
wide debate for a long time in literatures of both economics and industrial relations. It is generally accepted
that a minimum wage was first set in the West, 100 years ago, as a result of public intervention to the labour
markets. This is confirmed by the fact that debates on this issue have been and are still developing as a part
of the Western literature. This study aims to set forth that minimum wage practices and theoretical debates,
while generally accepted to have emerged in the West, are put into practice by Islamic society, as well,
though indirectly and limited to a marginal level. It is known that Islamic law does not directly suggest any
approach or method for setting wages. Like many other matters, Islam lays down general principles of
wage, and minimum wage in particular, based on Koran and Hadith. Islamic law accepts that an individual’s
wage may depend on the employee’s production capacity and skill, so it has not made a call to humanity
for a perfect equality of income. However, Islam makes a certain emphasis on social justice, for lessening
and preventing inequality. Islam’s apparent fundamental principle for social welfare in industrial life is to
mind the good nature of and due generosity in the industrial relations. In addition, Islam advices government
to support those in need, regardless of their belief and race. Islam’s fundamental principle on this matter is
to prevent every individual, who may be in need, from facing desperation and neediness. It is possible to
suggest that Islamic belief system not only protects its citizens, but also adopts a wage policy intended to
actualize the social justice and, particularly, a minimum wage policy at a level that is sufficient to meet the
basic needs.
Keywords: Social justice, wage, minimum wage, Islam
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Tevhîd-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 yılında kabul edilmiştir. Eğitim-öğretimin şekillendiği bu tarihten
itibaren değişiklikten etkilenen alanlardan bir tanesi de din öğretimi olmuştur. Mezkûr yıllar arasına örgün din
öğretimine bakıldığında, pek çok farklı uygulamanın olduğunu görmek mümkündür. Bu araştırmada Tevhîd-i
Tedrisat’ın kabulünün gerçekleştiği 1924 yılından din öğretiminin yeniden uygulamaya geçtiği 1949 yılına kadar ki
dönem ele alınmıştır. Din eğitimin farklı uygulamalarının geçmesi sebebiyle mezkûr dönem önem arz etmektedir.
1924-1949 yılları arasında din eğitimi uygulamalarına bakıldığında önce kademeli olarak eğitim-öğretim sisteminden
kaldırıldığı, çoklu partiye geçildikten sonra ise, farklı kademelere konulması hususunun tartışıldığı görülmektedir.
CHP’nin 7. Olağanüstü kongresinde ve Meclis zabıtlarında konunun tartışıldığı 1948’den itibaren milli eğitim
sistemine dâhil edildiği görülmektedir. 1949’dan günümüze ise, kesintisiz uygulamanın olduğunu söylemek
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: din eğitimi, Tevhid-i Tedrisat, din öğretimi
FORMAL RELIGION TEACHING BETWEEN 1924-1949
Tevhîd-i Tedrisat Law was adopted on 3 March 1924. One of the areas affected by the change has been the
teaching of religion since this date. When we look at formal religious education between the years of discovery, it is
possible to see many different applications. In this research, the period until 1949, when religious education was
reintroduced in 1924, when Tevhid-i Tedrisat was accepted, was discussed. Because of the different practices of
religious education, the term is important. When we look at religious education practices between 1924 and 1949, it
is seen that the education system was gradually removed from the education system, and after the transition to the
multi-party, it was discussed to put it in different levels. It is observed that the CHP's 7th Extraordinary Congress
and the minutes of the Assembly have been included in the national education system since 1948 when the issue was
discussed. From 1949 to the present, it is possible to say that there is continuous application.
Key Words: religious education, Tevhid-i Tedrisat, religious education
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Faizin ekonomi üzerine olumsuz etkisi olması yıllar itibarıyla tartışma konusu olmuştur. Bunun en temel
nedeni faiz ödemesi sonucunda bir tarafın diğerine kıyasla haksız kazanç elde ediyor olmasıdır. Öte yandan, faiz
oranının yüksek olduğu ekonomilerde yatırımcıların maliyetinin artmasından dolayı ülkedeki yatırımlar ciddi
anlamda azalacaktır. Bununla birlikte, yüksek faiz oranlarının yaşandığı bir ekonomide girişimciler bir sektöre
yatırım yapmak yerine daha kolay bir yol olan faiz gelirini tercih edeceklerdir. Söz konusu durum ülkedeki işsizlik
oranının yükselmesine sebebiyet verecektir. Bunun sonucunda da ülke ekonomik durgunluk yaşamaya başlayacaktır.
Belirtilen bu olumsuzluklardan dolayı faiz oranı yıllar itibarıyla yönetimler tarafından yasaklanmaya veya
sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Belirtilen bu uygulamada, faiz oranının dinlerde yasak olmasının yanı sıra ekonomiye
olan negatif etkisi de etkili olmuştur. Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde uygulanan faiz
sınırlamaları hakkında bir inceleme yapmaktır. Belirtilen bu dönemde Osmanlı Devleti’nde sadece bankalara özgü
bir kanun bulunmamaktadır. Bu tarihlerde teorik olarak faiz oranının yasak olduğu kabul edilmektedir. Buna karşın,
piyasa uygulamalarında ise bazı esnekliklerin yaşandığı görülmektedir. Bu dönemde devlet tarafından özellikle zirai
kesimdeki oranları kontrol altına alabilmek için bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Buradaki temel amaç ise
çiftçilerin yüksek borçlanma oranları altında ezilmemelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca, bankaların devlete açacağı
krediler için de bir yasal düzenleme getirilmiştir. Bu bağlamda, bankanın devlete vereceği krediler için azami %10
oranında faiz oranı olması kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan, çiftçiler için bu oranın %6 olduğu görülmektedir.
Belirtilen bu bilgiler dikkate alındığında, Osmanlı Devletindeki ekonomik uygulamalarda faizin tam anlamıyla
yasaklanmadığı görülmektedir. Özellikle devletin gerileme ve çöküş dönemlerinde ise bu oranın daha yüksek olduğu
ve bu uygulamanın daha aktif olduğu anlaşılmaktadır. Bahsi geçen bu hususlar bize faizsiz bir uygulamaya
geçilmesinin ne kadar önemli olduğu hakkında bilgi vermektedir. Bu kapsamda, özellikle bankacılık sektörü için
İslami kurallara uygun olan birçok yöntemin geliştirilmesi, kullanıcılara ve halka eğitimin verilmesi ve uygulamaya
geçirilmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Ekonomisi; Faiz Yasağı; Ekonomik Kalkınma

42

AN INVESTIGATION ON THE INTEREST LIMITATIONS IN THE OTTOMAN STATE ECONOMY
The fact that interest has a negative impact on the economy has been the subject of debate over the years due
to the unfair profit compared to the others. On the other hand, investments in the country will be significantly reduced
because of the increase in the cost. Due to these negative factors, the interest rate was tried to be prohibited or
restricted by the administrations. The aim of this study is to make an investigation on the interest restrictions applied
in the late Ottoman Empire. In this period, there is no law specific to the banks. It is accepted that the interest rate is
theoretically prohibited. On the other hand, some flexibility is observed in the market practices. In this period, some
legal arrangements have been made by the state to control the rates especially in the agricultural sector. The main
objective is to ensure that farmers are not crushed under high borrowing rates. In addition, a legal regulation was
introduced for the banks' credit to the government. In this context, it was decided to have a maximum interest rate of
10% for the loans to be given to the government by the bank. On the other hand, this rate is 6% for farmers. Thus, it
is observed that interest is not strictly prohibited in economic practices in the Ottoman Empire. It is understood that
this rate is higher and this practice is more active especially in the periods of decline and collapse of the state. These
issues give us information about how important it is to switch to an interest-free application. In this context, it is
important to develop many methods which are in accordance with Islamic rules especially for the banking sector, to
give training and to give education to users and to the public.
Key Words: Ottoman Economy; Interest Restriction; Economic Development
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Bu çalışmada Kuran ayetleri ve Hz. Muhammed’in (S.A.S) beyanlarıyla toplumsal yardımlaşma
hususunda zekatın önemi incelenip, zekat müessesesinin devlet eliyle kurumsallaşması süreci
araştırılmıştır. Bu çalışmada öncelikle İslam dininin beş temel farzından biri olan zekat kavramının önemi
dini belgeler ile açıklanarak, zekatın dini boyutundan başka; ahlaki, sosyal ve ekonomik boyutları da ele
alınacaktır. Daha sonra, Asr-ı Saadet ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemlerinde yoksulluğu azaltma, sosyal
yardımlaşmayı destekleme hususlarında zekat müessesesinin kurumsallaşma sürecine değinilecektir.
Çalışmanın son başlığında ekonomik yapısının temel referansını İslam ekonomisinden alan Osmanlı
Devleti’nin yoksullukla mücadele adına ne gibi stratejiler geliştirdiği hakkında açıklama yapılarak, zekat
müessesinin bu dönemde nasıl işlediği araştırılacaktır. Bu bölümde ayrıca, zekat ile ilgili gelişim ve
değişimleri daha iyi incelemek adına Osmanlı Devleti’nde vakıf faaliyetleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Zekat, İslamiyet, Osmanlı Devleti, Yardımlaşma
AN ANALYSIS ON THE ORGANISATIONAL STRUCTURE OF ZAKAT IN OTTOMAN EMPIRE

In this study, structure of Zakat and the importance of it for social assistance in the context of
Prophet Muhammad’s statements and the verses of the Quran will be examined. Besides, the impotance of
zakat which is one of the five main pillars of Islamic religion will be explained by offering religious
documents. Not only the religious dimension of zakat, but also the moral, social and economic dimansions
of it will be explained detaily. In the following part, the process of institutionalization of zakat and its power
on the alleviation of poverty will be analyzed for the Prophet Muhammed’s Age and Raşidin’s Caliphs.
In the last part of the study, the poverty alleviation strategies of Ottoman State which took its
economic roots from Islamic economy will be explained. In this vein, how zakat was used to fight with
poverty in the country will be explained also. And finally, waqf activities will be analyzed in order to have
a detail explaination of the place of zakat in Ottoman economy.
Key Words: Zakat, Islamic economy, Ottoman Empire, Solidarity
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Son yıllarda ülkelerin hem büyüme performanslarının hem de üretim kapasitelerinin artırılabilmesi için
gerekli olan finansmanın sağlanmasında konvansiyonel bankacılığın yerini faizsiz bankacılık ya da İslami bankacılık
olarak da nitelendirilen Katılım Bankacılığı almıştır. Öyle ki doğrudan ticaretin finansmanına yönelik olması
nedeniyle Katılım Bankaları üretimin finansmanında oldukça önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle ekonomik
büyümeye sağladıkları bu doğrudan katkı Katılım Bankalarının yükselişini sağlayan temel sebeplerin en başında yer
almaktadır. Söz konusu öneminden dolayı tüm Dünya’da Katılım Bankacılığı’na verilen önem giderek artış
göstermektedir. 2015 yılı itibarıyla, global anlamda Katılım Bankacılığı’nın toplam büyüklüğü yaklaşık 2 trilyon
ABD doları iken, önümüzdeki yıllarda söz konusu bu büyüklüğün çift haneli bir büyüme hızı ile 2020 yılında 3,2
trilyon ABD dolarlık bir hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada söz konusu gelişmeler
ışığında Türkiye'de yer alan Katılım Bankacılığı’nın gelişimi kapsamlı bir biçimde ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Türkiye
THE DEVELOPMENT PROCESS OF PARTICIPATION BANKING IN TURKEY
In recent years, conventional banking has been replaced by participation banking, which is also called
interest-free banking or Islamic banking, in order to provide the necessary financing to increase both the growth
performance and the production capacity of the countries. Participation banks play a very important role in the
financing of production because of direct trade financing. Therefore, this direct contribution to economic growth is
one of the main reasons behind the rise of participation banks. Due to this importance, the importance given to
participation banking in the whole world is increasing. As of 2015, while the total size of participation banking is
approximately 2 trillion US dollars in the global sense, it is estimated that in the coming years this size will reach a
volume of US $ 3.2 trillion in 2020 with a double digit growth rate. In this context, in the light of these developments
the development of participation banking in Turkey will be addressed in a comprehensive way in this study.
Key Words: Islamic Finance, Participation Banking, Turkey
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Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nde kadınların vakıflar aracılığıyla kamusal alana girişi ve sonrası
araştırılmıştır. Osmanlı’da oldukça yaygın olan Evkaf Vekaletleri ve hayırseverler aracılığı ile eğitim alan kız
çocuklarının aldığı eğitim, eğitimin içeriği ve niteliği alanında yapılan çalışmada, Osmanlı’da yaşayan kız
çocuklarının Batılılaşma ile gelen hakları ve devletin üstlendiği eğitim sorununa değinilmiştir. İlk kadın dergileri,
kadınların kamusal alanda yaygın olarak bulunması, edebi, sosyal ve siyasi alanlarda fikirlerini ifade etmeleri ile
başlayan sürecin, genç kızların eğitimini de kapsayan bir Osmanlı’da kadın kimliğini şekillendirmesi üzerinde
değerlendirmeler yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin en önemli yardımlaşma ve dayanışma aracı olan Vakıfların, kız
çocuklarının toplumsal açıdan eğitimini destekleyecek çalışmaları Meşrutiyet dönemi siyasal ve sosyal hareketleri
göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Eğitim, Vakıflar, Kamusal Alan, Kadın

A RESEARCH ON EDUCATION OF WOMEN IN OTTOMAN EMPIRE BY CHARITABLE
INSTITUTIONS DURING AND AFTER THE CONSTITUTIONAL ERA
This research states women's participation to public area by charitable institutions in Ottoman Empire. This
paper discusses the education which is given by charitable organizations and philanthropist to the girls and its content
and quality. It also covers not only the issues of the national education but also the rights of the girls with
westernization in Ottoman Empire. This study analyses the entrance of woman in public sphere via ''Vakıf''s
(foundations). The paper focuses mainly on topics such as education of female student with the sponsorship of
philanthropists and ''Evkaf Vekaleti'' (Ministries of Fondation), the contents of this education and its quality, new
rights of female students in the Ottoman Empire during the country's westernization process and the state's
responsibility to solve the existing problems for those student. The paper also evaluates this period. First women's
magazines, the freedom of speech for women in socio-political life and the identity of woman in the Ottoman Empire
will also be discussed. The Vakıfs activities to encourage the education of female students are examined, by taking
into account the socio-political features of the ''Meşrutiyet Devri'' (The constitutional era).
Key Words: Ottoman Empire, Education, Foundations, Public Area
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Suudi Arabistan, İslami finans ve İslami bankacılık açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer
almaktadır. Bu ülkede, finansal sistemde düalist bir yapı söz konusudur. Geleneksel ticari bankaların yanısıra dört
İslami banka finansal sitemde yer almaktadır. İslami bankacılık faaliyetleri, sadece, İslami bankalar tarafından
yürütülmemekte, geleneksel bankalar da, İslami bankacılık pencereleri kurmaktadır.
Bu çalışmada, Suudi Arabistan’da İslami bankacılık açısından ortaya konan performansın genel görünümü
değerlendirilmektedir. Çalışma iki başlıktan meydana gelmektedir. Birinci başlık altında İslami bankacılığın tarihi
gelişimi, ikinci başlık altında ise, İslami bankacılığa ilişkin performans, diğer bölge ülkeleri ile mukayeseli olarak
ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: Suudi Arabistan, İslami Bankacılık, İslami Finans
ABSTRACT

Kingdom of Saudi Arabistan is one of the pioneer countries in Islamic finance and banking in the world.
There is a dual banking system in Saudi Arabia. There are many conventional banks as well as four Islamic banks in
the banking industry. Not only Islamic banks provide with the Islamic banking activities and transactions but also
conventional banks give Islamic finance services by opening Islamic finance windows.
In this study, Islamic banking and Islamic finance performance of Saudi Arabia will be evaluated. The study
is composed of two basic parts. In the first part, history of Islamic banking in the country will be explained. In the
second part of the study, Islamic banking performance of Saudi Arabia will be analyzed by comparing with the other
region countries.
Key Words: Saudi Arabia, Islamic Banking, Islamic Finance
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Ekonomik kalkınma konusu her ne kadar İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha sistematik olarak
incelenmeye başlandıysa da, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri bu dönemden önce de araştırmalara konu olmuştur. Bu
araştırmalar çoğu zaman araştırmacıların ve düşünürlerin farklı bakış açısından kaynaklanmıştır. İbn Haldun ve
Adam Smith, birbirinden farklı iki düşünür olarak bilinmektedir. Çalışmamızda her ne kadar birbirinden farklı
zamanlarda ve farklı coğrafyalarda yaşamış olan iki düşünürün aslında aralarında çok büyük farklılıkların olmadığı
ortaya konmaya çalışılmıştır. Her ikisinin de hem iktisadi hem de ahlaki değerler konusunda farklı dille ama aynı
fikri yaklaşımla nasıl birbirine yaklaştığını bu tezimizde elimizden geldiğince ifade etmeye çalıştık. Aynı zamanda
birbirinden habersiz bir şekilde yazılan Mukaddime ve Ulusların Zenginliği eserlerinin tek amacının da toplum
faydasına ulaşmak ve insanlarda farklı bakış açısını yakalamak umuduyla yazıldığına dikkat çekilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kalkınma, İbn Haldun, Adam Smith,
IBN KHALDUN AND ADAM SMITH IN TERMS OF APPROACH TO ECONOMIC DEVELOPMENT
Although the issue of economic development has begun to be examined more systematically after the Second World
War, the level of development of countries has been the subject of research before this period. These researches are
often based on a different perspective of researchers and thinkers. Ibn Khaldun and Adam Smith are known as two
different thinkers. The two thinkers who have lived in different times and in different geographies in our work have
in fact tried to show that there are not very great differences between them. We have tried to express as much as
possible in this thesis that we are both different in terms of both economic and moral values but how the same idea
approaches each other. At the same time, unaware of each other form of written Muqaddima and reach the Wealth
of Nations also works to the benefit of society and the sole purpose is noted that people hoping to catch the articles
from different perspectives.
Key Words: Development, Ibn Khaldun, Adam Smith
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