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Günümüzde herkesin karşılaştığı “sürdürülebilirlik” olgusu gerçekten de hayatımızın her

alanında yer edindi. Yükselen yeşil ile çevrecilik değerleri, doğal kaynakların tükenmesi, açlık ve

susuzluk tehdidi gibi birçok faktör de toplumların sürdürülebilir ekonomilere geçişlerini zorunlu

kıldı.
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Toplumdaki gelir eşitsizliğini azaltacak şekilde

bireylerin ve kurumların mal satın alımlarında ve

yatırımlarında İslami bankalardan alacakları

destekler, daha sağlıklı bir kredi döngüsü

sağlamaktadır. Kriz dönemlerinde ve ekonomik

istikrasızlık hallerinde İslami finansal yapıların daha

az etkilendiği ve güvenli liman olarak varlık

gösterdiği söylenebilir.

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde “ekonomik-

sosyal-çevresel” kalkınma için İslam ekonomisinin iyi

bir model olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, ekonomik

istikrarın ve sosyal refahın artırılarak daha

sürdürülebilir bir ekonomi için faizsiz ya da katılım

bankacılığı sistemlerinin desteklenmesi faydalı

olabilir. Gerçek mal karşılığı edinilmiş kredi (borç)

hem kişiler hem de kurumlar için daha sağlam bir

alacak-borç ilişkisi ortaya çıkarmaktadır. Kişilerin ve

kurumların akılcı ve uygun şekilde borçlanması

toplum refahı ve ekonomik kalkınma için uzun

vadede daha sağlıklı sonuçlar verebilir. 

Finansal krizlerin yol açtığı finansal yıkımlar ve

sürdürülemez ekonomik ilişkiler göz önüne

alındığında İslami finans modelinin, fiyatlandırma,

volatilite ve krizlere direnç konusunda göstermiş

olduğu başarılar açısından sürdürülebilirliğe katkı

açısından iyi bir model olarak desteklenmesi

gerekliliği açıktır. Sonuç olarak İslam ekonomisi ve

finansının sunduğu modeller sürdürülebilir bir

ekonomi için önemli fırsatlar sunmaktadır. 
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tirmiştir. Bu noktada, İslam ekonomisi modeli,

günümüz ekonomik modellerine göre sürdürülebilir

kalkınma için daha iyi bir alternatif olarak

görülmektedir. 

İslam ekonomisi modelinde, ekonomik ve finansal

faaliyetlerin yürütülmesinde İslam-Şeriat ilkeleri

rehber olarak kabul edilir ve finansal faaliyetler

içerisinde bazı temel ilkelere uyumluluk aranır. İslam

ekonomisi, insan hayatını önemser ve sosyal refaha

önem verir. Dolayısıyla, sosyal refah, insana zararlı

olmama, çevreye zararlı olmama ve toplumsal

kalkınma için İslam ekonomisi modelinin daha

faydalı olacağı öngörülebilir. Ekonomik kalkınmanın

getirdiği aşırı rekabet ve tüketim hırsının, İslam

ekonomisi modellerinde aza indirgendiği ve

yumuşadığı söylenebilir. Günümüz dijital çağa ayak

uyduran İslami finansal kurumlar ve İslam bankaları

da insanları ihtiyaç duyduğu hizmetleri uzaktan

erişim imkânları ile de verebilmektedir. İslam

ekonomisine uygun faaliyet gösteren İslami finansal

kurumlar kendilerini yeniliklere göre adapte ettikleri

sürece küresel ekonomideki varlıklarını arttırarak

devam ettirebilecektir. İslam ekonomisi modelinin,

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha yakın

olduğu göz önüne alındığında, bu modele uygun

banka ve kurumların artması, hem ekonomik hem

de sosyal kalkınmayı uyumlu şekilde

gerçekleştirmeye imkân verebilir.

 Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için, yeşil

ekonomi ya da sürdürülebilir ekonomi, toplumların

ekonomik gelişimlerini çevre dostu ve sosyal

kalkınmayı önemseyerek gerçekleştirmelerini

amaçlıyor. Bu yönüyle, günümüz ekonomik

modellerin ekonomik-sosyal ve çevresel refahı aynı

anda gerçekleştirmede yetersiz kaldığı söylenebilir.

Hatta, günümüz ekonomik modellerinin ortaya

çıkardığı aşırı rekabet ve aşırı tüketimin, birçok mal

ve hizmette israfa ve üretim aşamasında da geri

alınamaz şekilde çevreye zarar vermesi şeklinde

sonuçları olmaktadır. Farkındalıkların artması,

ekonomik kalkınmanın “daha iyi bir dünya demek

olmadığını” işletmelere ve politika yapıcılara fark et-
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