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Giriş

Özellikle 1976'1ardan itibaren İslam ekonomisi üzerine düzenlenen uluslararası konfera nslardq genellikle ana tema «faizsiz ekonomi» üzerinde yoğunlaşmıştır. Gerek teori ve gerekse uygulama _alaözellikle «fanında bu görüşün geçerliliğini sağlayacak girişimlerin
izsiz bankacılı-k» çalışmaları ile başlatıldığı izlenmektedir. Hiç kuş
kusuz faizsiz ekonominin felsefi temelleri «Kuran»dan kaynak lannlara
maktadır. Faiz yasağına dayanan İslôm finans sistemi ni savuna
bunun
de
eşmesin
gerçekl
göre, İslamın . sosyo-e konomi k hedefle rinin
önemli bir kare taŞı olduğu ileri sürülme ktedir. Gerçek te bu yasağın
ve .
arkasındaki mantık, herşeyden önce İslamın tüm değer sistemi
koanlayışına bağlıdır. Ancak bunun yanında konunun; İslami sosy9-e
toplum
ve
a
kalkınm
dengeli
hızlı,
nomik adalet, adil gelir dağılımı,
içinde
ilişki
bir
sıkı
de
sal refah ·gibi makro ekonom ik hedefleriyle
bulunduğu açıktır.

Faiz yasağının tüm İslami felsefesi ve sosyo-e konomi k temelleri
rası ağır
yanında özellikl e çağımızın gerek ulusal ve gerekse uluslara
ekonom ik sorunları karşısındaki yeri ve etkinliğinin de tartışılması
zorunlu hale gelmiştir. Böyle bir tartışmada ise veri olarak en azın.:
dan, faiz yasağı olgusunun doğduğu zaman dilimind eki ekonom ilerde (geçerli olan altın-gümüş para standartları yanında enflasyon, devalüasyon gibi kôbusların yaşanmadığı) gerçekl eri gözönüne alınma
n, sadece _nolıdır. Günüm üzdeki hiç bir reel satınalma gücü olmaya
minal değeri bulunan kôğıt para sistemi uygulaması yanında bu nominal değerin özellikle sürekli değer kaybına uğradığı · açıktır. Ülkemizin içinde bulunduğu karmasık ekonom ik sorunla r sonucu, bankacılık si$teminin uyguladığı faiz. sistemi, tasarru fun gerçek değerini
dahi koruyamaz dönemlerle karşılaşabilmektedir. Bu durumda, özellikle tasarru flara «indeksleme metodunun uygulanmadığı» bankacılık
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s;istemlerinde ve hiç kuşkusuz ağır enflasyonist dönemler yaşayan
ekonomilerde, mevcut faiz sisteminin tasarrufa ek bir likidite sağla
ması ,bir yana tasarrufun gerçek değerini koruyup, korumadığı tartışmaya açık bir konu haline gelmiştir. Gerçekten de bu koşullar altında kôğıt para, sürekli olarak düşen reel satın alma gücü ile faizsiz
bir ekonomiye nasıl uyum sağlayabilir, bu oldukça düşündürücüdür.
Ancak «faizsiz ekonomi» temelinden hareketle «faizsiz bankacı
hk» girişimlerinin çağdaş bankacılık sistemine yeni bir boyut, yeni
bir alternatif sistem kazandırdıkları gerçeği _ de göz ardı edilemez.
Bilindiği gibi bu sistem, klasik faiz sistemi yerine kôr-zarar ortaklığı.
temeline dayanmaktadır. Pür ortaklık ilişkisine dayanması ile yeni
bir tür bankacılığı ortaya koyan İslam bankacılığı, sadece bu yönü
ile dahi (kurumsal açıdan) ele alınarak, ekonomi üzerindeki mevcut
ve muhtemel etkilerinin araştırılması gereğini duyurmaktadır. Ayrıca
-bu alanda şimdiye dek kazanılmış ilerlemeler, bu kurumun artık «dini
motiflerle savunulması» yönünden · çok, konunun «ekonomik acıdan
ön plana geçirilip değerlendirilmesi» gereğini de ortaya koymuştur.
Bugün bilindiği gibi 43 İslam ülkesinin çoğu ödemeler dengeborçlar, enflasyon, yatırım gücü arzusu eksikliği, artan nü- .
fusun ihtiyaçlarını karşılayabilme gibi büyük ve karmaşık problemlerle karşıkarşıyadırlar. Ancak bu ülkelerin çok geniş hammadde kaynakları olmC!sına karşılık, her çeşit endüstriyel ve yan endüstriyel
· mallar üretebilmek için teknoloji ve kalifiye (vasıflı) emeğe ihtiyaçsizliği,

ları vardır.

İslam bankacılığı ise daha çok kısa dönemli fonlara sahiptir.
Kalkınmanın ihtiyaçları

ise orta ve uzun dönemli fonlardır. Bu nedenle bankanın daha çok bu tür fonları arz.etmeye yönelmesi gerekmektedir. Esasen bu tür bankacılığın amacı ise; İslam dünyasında endüstri ve ticaretin gelişmesi için ortaklık ve kôr paylaşımı aracılı
ğıyla bu dinamizmin genelleşmesini sağlamaktır. Amacın bu şekilde
olmasına rağmen, bu bankaların; orta ve uzun dönemli yatırım projeleri olmaksızın, fonlarının büyük bir kısmını kullandırdıkları görülmektedir. Amaç olarak İslam bankaları ayrıca, sadece prodüktif
yatırımlar aracılığıyla değil, sosyal ve ahlaki yönlerden de ekonomik
kalkınma ve büyümeye katkıda bulunurken, ekonomik kalkınmayı pür
reel bir olgu olarak değil, sosyal yönden de değerlendirmeye çalış
maktadırlar. Hiç kuşkusuz bu yaklaşım, İslamik refah ve adalet anlayışından doğmaktadır. Bu ise ekonomik ve sosyal kalkınmada . bir
ferdin ruhen ve moral olarak gelişmesini teşvik ederek, gerekli yar40
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dımları sağlamaya

ve onun ekonomiye aktif iştirakini sağlıyacak yol-

ları açmaya ve uygun fırsatlar teminiyle ekonomik bağımsızlıklarına

kavuşmalarına yardımcı olmaya bağlı bulunmaktadır. İslam bankaları
ise bu kavramsal yaklaşımına uygun bir finans sistemini uygulamaya çalışmaktadırlar {1).

1. EKONOMİK İLKELER YÖNÜNDEN
l.A. Kuramsal İlkeler
l.A.1. Faiz ve Kar

Anlayışı

:

Faiz {uswy}in yasaklanması konusunda Kuran özel bir neden
göstermemektedir. Ancak bu neden, İslam sosyal adale~ anlayışında
bulunmakta ve faiz; finansal borç verme işlemleri icin Şu şekilde tanımlanmaktadır: «Eğer biri aldığı orjinal miktarın üzerinde bir miktar
fazla öderse veya biri bu şekilde talepte bulunursa - bu faizdir».
Normal iş hayatında ise bir miktar ek gelir sağlamak -kôr- kabul
edilip, buna izin verilmektedir. Burada faiz gelirleri, diğer gelirlerden
şu noktalarda ayrılmaktadır;
ve

1} Faizlerin önceden kesin olarak belirlenmesi {Aktüel üretim
düzeyinden bağımsız olarak},

kôrlılık

2) Faizlerin önceden belirli oranlarda belirlenmesi {Aktüel üretim ve kôrlılık düzeyine bağlı olarak),
3) Belirlenen faizin daha sonra denmediği takdirde yasal yollardan ·geri ödenmesinin sağlanması.
Gerçekten de·borç verme işlemlerinde önceden faizin kesin olarak belirlenmesi sosyal açıdan doğru ve adil gözükmemektedir. Örneğin bu fonlar, belki de ticari amaçla değil, eğitim, tıbbi tedavi. ..
gibi sosyal nedenlerle de talep edilebilir. Ayrıca kişilerin güçlerinin
de belirlenen faizin üzerinde etkisi yoktur veya faiz oranlan bu farklı
koşulları gözönüne almamaktadır.
Yine faiz, faizle ilgili ödemeler yönünden üç unsura bölünebilir;
1) Temel faiz, 2) Risk

payı,

3) Yönetim

masrafları.

İslamik görüş açısından, ancak son unsura izin verilmektedir.
1
( )

Faisal lslamic Bank: Report of the Board of Directors, Sudan, May 1981.
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Çünkü bilindiği gibi ilk ikisi, geleneksel piyasa farda geçerli olan, ön ceden belirlenmiş faiz gelirini gösterm ektedir (2).
Anlaşılıyor ki, İslam ekonomi sistemin de faizin eliminas yonu ve
zekat (alm) uygulaması sistemin köşe taşlarını oluşturmaktadır. Para ve maliye

kurumların uygulanmasına sık ı sıkıya bağlı
politikasının amaçlarının; para değerinin istik-

politikası

bu

·
Para
tam istihrarını korumak , gelir ve servetin eşit dağılımını sağlamak,
ının
politikas
(maliye)
Vergi
ktedir.
. dama ulaşmak olduğu görülme
ulaistikrara
ik
ekonom
amaçlarının ise; kaynakların verimli tahsisi ;
ak
açıklanm
şılması, ekonom ik büyüme ve eşit gelir dağılımı olduğu
tadır. Buradan da acıkça görüleceği gibi İslam ekonomisi, kapitalis t
ekonom ilerdeki amaçlar a benzer amaçlar a , sahiptir. Bu durumda İs
lam ekonomisine, karma kapitalis t ekonominin modifie edilmiş bir
in bulunşeklidir diyebilir iz. Ancak fqiz yerine kôr paylaşma sistemin
üzerinde
nları
masının ve bu koşullar altında ekonom inin fonksiyo
3
ters bir etki yapması is·e beklenm emelidir ( ).
bulunmaktadır.

Klôsik ekonomi teorisini n ilkelerine göre faiz, «kapital» denilen
üretim faktörün ün . getirisid ir, bir başka anlamda ise paranın maliyetidir. Gerek bu ekole göre ve 'gerekse daha sonra ortaya çıkan
ekollere göre «tabiat-e mek-kap ital ve en son olarak müteşebbis»
asli üretim faktörler i olarak · kabul edilf'1liştir. Kapital burada ayrı bir
üretim faktörüd ür ve onun getirisi de faiz olmaktadır. Kapitali, diğer
'üretim faktörler i gibi bağımsız bir faktör olarak gördüğümüz takdirde,
onun getirisin i de doğal olarak haklı bulmamız, kabul etmemjz gerekmektedir. İşte bu noktada n hareket ettiğimiz takdirde İslam ekonomisinde faizin reddedilmesi mantı,ğa ters düşüyor gözükmektedir.
Bu «ters düşmeyi» önlemek için tek yol ise temelden hareket ede- ,
rek, «İslam ekonomisi ilkelerin e göre kapitali bağımsız bir üretim
faktörü olarak düşünmememiz, ele almamamız» gerekmektedir. Yani
bu teoride, kapital malları ancak fiziki kapital olarak . ele alınmakta,
finans kapitalin e ise bağımsız bir üretim faktörü olarak · izin verilmemektedir. Bu şekilde bir yaklaşımla, «Kapital ile müteşebbis» adeta
olarak
özdeşleşecek ve kapital müteşebbisin bir tamam.layıcı parçası
görülece ktir. Böylece klasik ekolün üretim faktörler i, İslam ekonof2 ) Uzair. Muhamme d; Socio-Eco nomic Rationale for lslamic System of F+nanci.ng, lslamic Finance. July 1983. p. 111 .
3
Khari. Fahim -ıqbal Munawar; «A Survey of Lssues and a Programm e tor
( )
1983,
Research in Monetary and Fiscal Economic s of lslam», lslamic Fina·nce. Jully
p. 118.
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misi anlayışında dörtten üçe inerek «tabiat-emek-müteşebbis (kapital» haline gelecektir . Hiç kuşkusuz bu anlamda kapital, müteşebbisin
gerek parasal, gerek reel kıymetlerini, varlıklarını ifade edecektir .
Bu durumda İslam ekonomis inde olsun, Batının liberal ekonomis inde
olsun, mütesebb is kendisini riske karsı hazır tutan bir kisi olarak algılamaktadı;. İslam ekonomisi ilkele~ine göre kapital de onun bir
parçası olduğuna göre, kapitalin de riske uğrama ihtimali her zaman
olmalıdır. Ancak zararın karşıtı olan kôr ise yasal sayılıp, müteşeb
bisin getirisi olarak kabul edildiğine göre «faiz» böylece otomatik4
man ortadan kalkmış olmaktadır ( ). Özetlersek faizin eliminasy onu
durum ihtiva etmekted ir: 1) İslam ekonomis i anlayışına göre yatırım'ıar serbest, ancak -faize dayalı- borçlanm a işlemleri yasaktır.
2) Teoride kapita.1 malları (fiziki kapital) anlamında alınırken, finans
kapitaline yer verilmem ektedir. 3) Finans kapitali bizzat bir üretim ·
faktörü niteliğine sahip değildir, «kapital ve müteşebbis» olarak kombine bir üretim faktörünü oluşturmaktadır (5). Bu yaklaşım sonucu,
ideal bir· İslam ekonomis inde «rantier» sınıfının olamayacağı açıktir.
Çünkü bu toplumda kapital bizzat ·üretimin sonucudu r ve nedeni degildir, yani üretim oluşturan faktörlerd en biri bagımsız değildir.

üc

bu tür yaklaşımın temelinde «paranın alınıp,
satılan ve fiyatı olan bir mal · değil, sadece bir değ. işim (mübadele)
aracı olması» görüşü yatmaktadır. Kaldı ki bu anlayış; gerçekte tüm
dinlerin kutsal kitaplarında Aristo, Eflatun gibi Yunan, İbni Haldun
gibi İslam filozoflarının yorumlarında, pür-klasik ekolün kuruculan nın görüşlerinde de böyle olup, para sadece mübadele aracı olarak
kabul edilmekte dir. Bilindiği gibi İslam ekonomis i faiz hakkındaki anlayışı dışında, faiz temeline dayalı kapitalist sistemin diğer temel
özellikleri nde aynı görüştedir. Örneğin ferdiyetçi lik, karar serbestisi,
piyasa güçleri, ekonomik hqyata politik ka'rarlarla devlet müdahale si
konusund a büyük farklılıklar görülmem ektedir.
Ayrıca,

faize

karşı

Tevrat'ın; Exodus kitabınİn 23. cü bölümü, Leviticus kitabının 25, Deutronomy ·kitabının 23. böİümü, İncil'in; Luke bölümünün 6. kısmında faizsiz krediler
4
( )

Yateşvik edilmekte, faizli krediler yasaklanmaktadır. (Hatır, Muhammet, F, «Faiz
sisteminin
finans
lslam
+se
sağı», Para ve Sermaye Piyasası, Nisa·n, 1985) Kur'anda

ilkeleri ve faizkôr görüşü; Enam 102, Enam 165, Tevbe 34, Bakara 275 ve 279 da
Jully
acıklanmıştır. (l·slamic Finance, «lslamic Banking,) Obstacles and Prospects»,
19'83, England, p. 31).
5
Sıddıqı, M. Nejatullah; Rational of lslamic Ba-nking, King Abdülaziz Univer( )
sity, Je·ddah, 1981. p. 22.

43

Keynesyen ekonomi teorisine göre faiz kurumunun, tasarrufta
büyük bir mobilizasyon sağladığı ileri sürülür. Ancak tasarrufu n .gelir gibi sosyal alışkanlıklar ve kültür birikimi gibi sosyo-eko nomik
faktörlerin de fonksiyon u olduğu gözden kaçmamalıdır. Bilindiği gibi
Keynesyen para tutma motiflerr Üçtür: 1) Muamele, 2) İhtiyat, 3) Spekülasyon. Buradan da görülüyor ki, tasarrufu n mobilizasyonu direkt
olarak ve bütünüyle faize bağlı değildir (Yine günümüzde Avrupa'da
bazı bankalard a kişiler güven motifiyle, faiz almak yerine üste para
6
ödeyerek gizli servetleri ni saklamay a çalışıyorlar) ( ). İslam para
teorisine .göre ise para bir hesap birimidir, değişim aracıdır, değer
ölçüsüdür , ancak (store of valua) olması gerekli değildir. Paranın
tıpkı bir mal gibi ticaretinin yapılmasına izin verilmez. Çünkü puro
bir mal değildir. Ancak biı-indiği gibi kapitalist ekonomid e bunun ticaretini yapanlara , kazanç sağlayanlara spekülatö r denmektedir. Yi ·
ne bu kesimin yaptıkları işlemlerle, uluslararası para sisteminin dü- .
zenini de bozdukları bilinen bir durumdur. Özetlersek, bu koşullar
altında yukarıda belirtilen Keynesyen para tutma nedenlerinden; islamik yaklaşımda ikisi kabul edilir, üçüncüsü kabul edilmez. Ancak
spekülasyon amacıyla «temettü getiren kıymetli evraklara» izin vardır, ama paraya, para olarak yoktur (7).
İslamik ekonomik yaklaşımın, faize yer vermeyişi nedeniyle ta- ·

sarruf eğilimini azalttığı, tüketimi teşvik ettiği ileri sürülmek tedir. Aslında İslam ekonomisi, yatırıma yöntenmemiş veya iddihar edilmiş
tasarrufla ra ka'rşıdır. Yine bu sistem «landlordizm» ve «feodalizm»
kurumlarına da karşıdır; İslam ekonomis i ilkelerinin insanı aktif, üretken yapmaya teşvik et.mesi, onun vergi sistemindeki görüş ve uygulamalarından da açıkça görülmek tedir.

Özetlersek, İs~am ekonomisi faiz hakkındaki anlayışı dışında faiz
temeline dayalı kapitalist sistemin diğer temel özelliklerinde, daha
öncede belirttiğimiz aynı görüşlerdedir. Örneğin ferdiyetçi lik, karar
serbestisi, piyasa güçleri, ekonomik hayata politik kararlarla devlet
müdahalesi konusunda büyük farklılıklar görülmemektedir.
Kar; bilindiği. gibi günümüz dünyasında kapital iki şekilde ödünlendirilme ktedir. Biri faiz, ikincisi ise kôrdır. Burada kôr olgusu ise;
yatırım tipine bağlı olarak hisse senedi, debenture ve kôrpayı gibi
şekillerde oluşmaktadır. İşte İslôm finans sisteminde ise İslamik
('6 )

(7)
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Uzair, İıbid .. p. 110.
Khan. F. lqbal. M .. İbid .. p. 118.

ve onun tek getirisi ise kdrdır. Ancak bu kavram; sadece finans kapitalinin getirisi olmayıp, müteşebbis fonksiyonunu da içermekte ve onun risk ve belirsizlikler karşısındaki dayanma gücünün de karşılığıdır. Bu nedenle İslamik yaklaşımla borç
verilebilir fonlar şeklindeki finans kapitalini n eliminasyonu,_bir anlamda faizin eliminasyonu ile eş anlamlıdır. Bundan da amaç, hiç kuş
kusuz bu sistemde _fonların borç şeklinde kullanımı yerine, bizzat
üretime yönlendirilmesini sağlamaktır. Böylece arzedilen fonların _
geliri, aynı zamanda müteşebbislerin de gelirini oluşturmakta ve kdrın hacmini ise yatırım verimliliğine bağlı kılmaktadır. Bu sistem altında ekonomide kredi (fon) _arzı ile üretim hacmi arasında bir divergence · imkönı vardır. Fon arzı (parasal), üretime (reel} bağlı olarak
genişlemekte veya daralmaktadır. Bu mekanizma ise parasal ve reel
kesimlerarası dengesizliği otomatikm an kontrol altına alabilece ktir.
Nitekim bu konuda Von Hayek de görüşünü şöyle açıklamaktadır;
. «Cari üretim hacmi ile kredi hacmi arasında aşın bir genişliğin bu8
).
lunması, ekonomik dengesizliğin başta gelen önemli bir nedenidir» (
yatırım şekilleri vardır

İslam finans sistemini teoriden uygulamaya geçişini sağlamaya
çalışan İslam bankacılığının, ayrıca faizsiz bir ekonominin, faize da-

bir ekonomiye karşı üstünlüğünü de ispata çalıştığı görülmektedir. Bu nedenle bu yeni bankacılığın, girmiş olduğu rekabette· kôrlılık konusunda -büyük bir baskı altında bulunduğu açıktır. Ayrıca
İslam bankaları iş stratejiler ini, çağdaş bankaların şekillendirdiği ve
egemen oldukları piyasa koşullarına göre adapte etmeye çalışacak
ları gibi, bunun yanında piyasa faiz hadlerini gözardı etmeyip, hesaplarında bu ka'vramı da temel almak zorundadırlar. Aksi takdirde faizli
bankalardan daha az başarılı olacakları açıktır. Özellikle de içinde bu.:
lundukları kuruluş yıllarında diğer bankacılık sistemine kıyasla, çok
daha başarılı olmaları gerektiğinden, bu gerçekleri asla gözardı edemeyeceklerdir.
yalı

Faizsiz İslam bankaları uzun dönemli ve uluslararası işlem yapan
bankacılık alanında da özellikle İslam ülkelerinin teknoloji gelişimi
ve transferi konularında finansmana yönelmiş bulunmaktadırlar. Bu
amaçla, bu işlemlerde kullandıkları yeni fonları daha körlı plase etmek için yeni buluşları içeren stratejiler i ararken faizsiz bankacılığı
da «şekillendirmiş» olacaklardır. Fakat ne kadar yeni stratejiler e yönelmiş olsalar da, İslam bankaları, faizli bankaların yoğun bir reka(8)

Uzair, ibid., p. 111-112.
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beti ile karşı karşıyadırlar. Ancak tek ekonomik avantajları -görüşleri
İslam ekonomisi felsefesine çok yatkın olsun, olmasın- müteşebbis
rere mevcut finans sisteminin yanında yeni bir alternatif sunmaktadırlar. Bu hizmet ise, müteşebbislere yatırım projelerinin finansmanında, faize dayalı hesaplar ·ve finansmanı sunon geleneksel bankaların yanında, yeni bir finans arzı sağlamaktır. Hiç kuşkusuz müteşebbisin bu yeni, ·alternatif finansmana yönelmesi ise «beklenen
proje kôrından önceden kararlaştırılmış -belli bir % üzerinden- is- ·
lam bankasına ödedikten sonra, kendisine kalan kôrın, cari (faiz)
oranından en azından büyük olmasına bağlıdır. İşte bu nedenledir ki,
İslam bankaları «çok yüksek kôrla» çalışmak zorundadırlar.
Kô.rm geleneksel kavramı; yatırım ~rojesinin gelirlerinden genel

masraflar (işgücü, hammadde, enerji vs.) ile
gibi) arasındaki farktır.

fonların

maliyeti (faiz

Fa·izsiz ba· nkacıhk sisteminde· is~ fonların faiz maliyeti olmadığı
için kôr; sadece projenin gelirleri ile genel masraflar arasındaki farka
eşittir. Bu nedenle İslam bankacılığındaki «İslômik kôn> «bilinen kôr»dan yüksek olmaktadır. B~ kavramları formüle etmeye çalışırsak,
9
şôyle bir ilişki elde ederiz ( ).
R (Revenues) - ; Yatırım projesinden sağlanan müteşebbis geliri,
CG (General Cost) - ; Projenin genel giderleri (işgücü, hammadde, enerji, vs. gibi),
1
C {lnterest Cost) - ; Yatırıma tahsis edilen kapitalin, yatırım yerine borç verildiğinde getirebileceği geliri,
pınt

(lnternational Profits) - ; Bilinen kôr (Mevcut finans sistemindeki kôr),

15

(Profit - Loss - Sharing) - ; İslamik kôr (İslam bankacılığın
daki kôr),

pP

brp (The bank's ratio of profit sharing) - ; İslam Bankası'nın kôr hisse rasyosu,
(1}
(2)
(3)
(4)
ppls

ppls

pınt

= R .-:- CG
= R - (CG +er)

ppls

==

pint

pınt

=

ppls -

>

+ cı
, er

pınt

9
Nienhaus, Volker, «Profitability of lslamic PLS. Banks Competing with ln( )
terest Banks, Problem and Prospects», J•o urnal of Research lslamic Ecıonomics,
Vot 1, N'o: 1, Summer, 1983, p. 37-40.
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Eğer kişinin «islamik kôr»daki hissesi, bilinen normal kôra eşit
veya ondan daha büyükse, kişi ihtiyaç duyduğu fonları İslam bankasından talep edecektir. Bu ilişkiyi formüle edersek, İslam bankacılığı
lehine karar ancak şu şekilde mümkün olabilecektir:

(5) (1-brp) ppıs ~ · pint
(6) brp L 1- pint .
Banka Kör

Payının Hesabı

ve

Değişebilirliği

:

Kôr- zarar paylaşımı temeline dayalf finans sisteminde banka
ve kapital talep· eden müteşebbis belirli ortaklık aranjmanlarından
· biri üzerinde ve bir kôr - zarar rasyosunda anlaşırlar. Daha sonra,
müteşebbisin ek kapital talebinde bulunması ve bunun kabulü, bankanın iznine bağlıdır. Çünkü burada şöyle bir durum ortaya çıkmak
i lk etapta istihdam edilen kapital arasında da
tadır. Bilindiği gibi kör, _
dağıtılmaktadır. Fakat kapital gerek banka yolu ile, gerek banka dışı
kaynaklorla daha sonra arttırılmış ise, bu durumda bankanın pay;t
(kapitaldeki) azalacak, hiç kuşkusuz kôr payı da düşecektir. Eğer
beklenen kôr (The share of expected profit; PE), kapitalin artış oranı
kadar artmamışsa, bankanın kôr payı azalacaktır. Eğer kör payı
rasyosu değişmemiş ise. (Ratio of · profit - sharing; rps) kalan kôr;
kör - zarar ortaklığı aranjmanı yapıldığı zaman beklenen orijinal miktardan az olacak.tır. Bu nedenle banka, daha sonra ilôve edilecek kapitale ancak, k'ô r payı rasyosu yükseldiği zaman izin verebilecek,
böylece beklediği orijinal kör payını koruyabilmiş olacaktır. Bu kavramları simgelerle gösterirsek;
ve belirlenmiş orijinal kôr payı
(The share of expected profit of PLS banking)
p = Müteşebbisin beklediği belirlenmiş kôr payı
(The share of expected profit of the enterprise)

PE =

Bankanın beklediği

bsc = Toplam kapi,aldeki bankanın payı
(The bank's share in the total capital)
rps = Kôr payı rasyosu
(Ratio of profit - sharing)
Bu durumda PE
Müteşebbis

ve

için

şu şekilde

hesaplanabilir; PE

= bsc

x. rps x P

beklenen kôr (P), üz.erinde banka
(rps) üzerinde görüşmeleri
durumda
ise, bu

belirlenmiş

müteşebbis anlaşmış
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gerekmektedi r (bsc'yi veri sayarak). Banka için (rps), temin . edilen
kapitalin getirisi (PEf dir. Banka ile müteşebbis PE üzerinde de anlaşırlarsa, diğerleri buna eşdeğer olarak ve (rps)'yi gözönüne alarak
ayarlanabilir. PE'nin kontratla belirlenmesine rağmen, (rps)'yi belirlemek her zaman mümkün olmayabilir. Bu durum ise müteşebbise
ek kapital sağlamada da büyük rahatlık, esneklik sağlıyacaktır. Tabii
beklenen kôr (p)'nin düşmesine kadar PE'nin fiks (sabitleştirilmesi)
bankanın çıkarlarını koruyac.aktır. Çünkü (bsc)'deki bir düşme· (rps)'de otomqtikten bir artışa sebep olacak ve böylece kôr paylaşım
oranları, kapital oranlarına göre düşme gösterecektir. Bu durum ise
ancak mevcut (rps)'ye göre bankaya düşen payın arttırılması ile
telafi edilebilir. .
Ancak kôr - zaror temelli finans sisteminde, Mudaraba hesaplarında özel bir kôr payı rasyosu bulunmamaktadır. O halde bu hesaplardaki kôr tahsisi hesap sahibi dışında, bankanın geliştirdiği teknik- lerle yapılmaktadır. Ancak bu konuda ilgili literatürde genel bir ilkeye
rastlanılamamaktadır (1°).
Şu anda ülkemizdeki faizsiz bankacılık uygulaniasmda ise şöyle
bir yol izlenmektedir. Örneğin faaliyette bulunduğu kendi üretim al'anında, yeni bir üretim dalına daha geçmek isteyen bir firma söz konusu bankaya başvurduğunda, banka ·klôsik bankaların yaptığı gibi
ona fon temin ederek, olayı bitirmek yerine firmaya gerekli makine
ve ekipmanı sağlayarak, işletmenin kôr ve zararına katılmaktadır.
Ancak buradaki sorun kôrın belirlenmesidir. Çünkü işletme bu _yeni
üretim dalıyla ilgili ve çok sıkı ilişkide bulunan diğer mevcut üretim
dallarındaki faaliyetlerinde n de genel olarak bir toplam kôr elde
etmektedir. Bu nedenle sadece bir üretim dalındaki faaliyetini ayırt
edip, onun kôrını bulmak oldukça zor olduğundan, banka anlaşma
ile işletmenin sermayesine katılmakta ve onun tüm kôr ve zararına
ortak olmq yoluna gitmekte, böylece firmanın faal_iyetlerine katılma
olanağını da bulmaktadır. Hiç kuşkusuz tüm bunlar detaylı olarak anlaşma ile belirlenebilme ktedir.
İş hayatının finansmanında İslamik sistem, borç ve kredi düzenlemelerinden daha çok ortaklığa «eşit katllmaya» yönelmiştir. Yatı
rım

ve üretim

ortaklığı

ilişkisini geliştirmeyi amaçlamıştır. Bilindiği

Nienhaus, Volker; A Gommentary on: M. N~jatullah Sıddıqı, «Banking Wit~
)
hout lnıterest», The l·slamic Foundation, Le·i cester UK, 1983. in; Journal ·o f Research
in ısıc:ımic Economics, Jeddah King Abdülaziz University, Vol. ı, N. 2, 1984.
(
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10

gibi geleneksel bankacılık sistemi, tasarrufçu birikimlerine genelde
az bir faiz ödemekte ve bazı hesap türleri için hiÇ bir 9.etiri ödememektedir. Fakat topladığı bu fonları iş kesimine oldukça yüksek bir
taizden aktarmaktadır. Bu ·ise milli gelirin ve servetin kötü bir dağı
lımıdır. Faizsiz bankacılık sisteminde ise «Ortaklık ilişkisi»ne dayanıl
makta ve özellikle banka ile mudi veya müşteri arasında yakın bir
ilişki bulunmaktadır.

Fon kullanımıyla direkt iigilenen İslam bankaları için «finansal
rasyonel tahsisi» konusundaki kriter ise; fon kullanı
mının ekonomik verimliliği' ve bir bütün olarak ekonomide ve toplumda fon kullanımının sağladığı so.syal faydadır. İslam finans sistemi, belki tasarrufçu kesimi için cİz cezbedicidir. Fakat ortaklık iliş
kisi yoluyla fonları için .sürekli verimli iş sahaları arandığından, do:layısıyla onlar için yeni iş alanları da açılmış olmaktadır. Böylece
ekonomik açıdan olduğu kadar, tasarrufçuya sosyal fayda da sağ
lnmış olabilecektir. Ortaklık ilişkisi yoluyla yapılacak yatırımlarda
kaynakların en iyi şekilde tahsisi ilkesini .benimseyip uygulayan bu
bankacılık sistemi ile ülkedeki zengin - fakir sınıf arasındaki açığın
kapatılması amaçlanmaktadır (11 ). Böylece bu sistemde kapital sahjplerinin servetlerine yapılan ilaveler, bizzat kapitalin prodüktif is-.
tihdamıyla elde edilmektedir .. Aksi takdirde faiz. yoluyla kapitalin birikimi, ancak servet sahibinin kapitalinin artışına , katkı yapar ki bu
tek yönlü olup, servetin kötü bir şekilde dağılımıdır. Çünkü burada
servet transferi olmadığı gibi, sosyal servete de olumlu bir katkıda
bulunulamamaktadır. So'syal s~rvete yapılacak net katkı, müteşebbis
tarafından kapitalin prodüktif istihdamıyla doğmakta olup, sosyal servetin müteşebbis ve kapital sahibi kesim arasındaki dağılımı ise bu
sistemde iki kesim arasındaki kör paylaşım oranlarına bağlı bulunmaktadır. Bu rasyo ise hiç kuşkusuz bu sistemin getirdiği düzenlemeler çerçeves-inde fon arz ve talebi tarafından belirlenecektir (12 ).
kaynakların

l.A.2. Ortaklık İlişkisi :
Ortaklık ilişkisi, İslamiyetin ilk günlerinde yasallaştırılmış fakat
ortaklıkların türleri ve kuralları ayrıntılı olarak bel!rlenmemiştir. İs

lamiyet giderek

kıtalara yayıldığından,

çok

sayıda

ülkeler ve onla-

( 11)

Uzair., İbid., p, 110. ·

( 12)

Sıddı·qı. M. Nejatulla·h; · Rational of lslamic Banking, King Abdülaziz Uni-

versity, Jeddah, 19'81, p. 18.
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rın hak ve . çıkarları söz konusu olmuştur. Bunun üzerine Fıkıh bilginleri ortaklık ilişkisinin kurallarını saptayıp türlerini göstermişler ve
zamanla ortaya para, emek, kişi ve sanat ortaklıkları cıkmıştır. Bu
kurallar incelendiğinde görülmektedir ki, insanlara para ve emeklerini, tecrübelerini ortaklıklar kurarak çok büyük . kôrlara dönüştür
menin yollarını hazırlamışlardır. Hatta . bu yollar, kendi kapitali olmayan fakat borcunu zamanında ödeyen kişilere de çeşitli alternatifler ortaya koymuş bulunmaktadır.

O halde, İslam ekonomisi anlayışına göre «her hak, bir ödevle
dengelendiğinden» kapital sahibi, Kôr - zarar ortaklığı şekillerinden
birini seçmek zorunda kalmaktadır. Bu şekiller ise Fıkıh bilginlerine
3
göre genellikle iki çeşit olarak ortaya çıkmıŞ bulunmaktadır {1 ). ·

1) Musharaka : (Partnership, Equity participation, Shi rkat - e Enan) Bu çeşit ortaklıkta, banka ile fonu kullanan seçilmiş müşteri
veya işletme arasında hem ·kapitalde, hem de yönetimde ortaklık
vardır. Kör ve zarara müşterek ve eşit olarak katılınacaktır. Kôr paylaşım oranları anlaşma ile belirlenebildiği halde z.arar da böyle bir
durum sözkonusu değildir. Kısa dönem -1 yıl- ortaklık ilişkisi vardır.
Fakat istenirse yenilenebilir.
2) Mudaraba: (Trust financing, Bank project financing in return
tor a share of profit); Kapital sahibinin parası ile çalışanın emeği ve
tecrübesiyle ortak bir işe · girişmeleri durumudur. Bu durumda çalı
şanın kôra katıldığı ancak zarara katılmadığı görülmektedir. Ancak
bir anlaşma ile çalışan (mudarıb) bu ilişkide ücret karşılığı istihdam
edilmiş ise kôrdan veya zarardan pay da almamakta ve sorumlu da
·
olmamaktadır(*) (14 ).
Ortaklık ilişkisinin önemini, psikolojik açıdan ele aldığımızda şu
faktörlerle karşılaşmaktayız. Bilindiği gibi İslam insanının yöneliş
ve davranışlarında gelenekler ve kültür mirası hakimdir. MHletin tabanını teşkil eden çoğunluğun temsil ettiği tip, binlerce yıldır ken-

Ohapra, Umar. A discussion on; Monzer Kahf. «Analytical Study of the
( 13 )
.
Functionning of the lslamic Economic System», J·ournal of lslamic Economics, Vol.
1. No. 2, Jeddah, 1984, p. 84.
(*) lslam bankaları birde .orta ve uzun dönemli finansman talebini :karşılamak
amacıyla, kör-zarar paylaşımı ilkesine dayalı, sermaye piyasalarında işlem gören,
transfer edilebilir yeni bir fon aracı (PTC; ParticipaHo·n Term Certificate) ihdas
etmişlerdir.

Euro Money, «The First Licenced lslamic Bank», November 1984, p. 122.
ve lslamic Finance, «Legal Framework of Banking in Pakistan», July, 1983, p. 75- 77.
( 14 )
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dine güvenmiş, tevekkel bir insan tipidir. Bu nedenle parayı çalıştır
mak veya iş ortaklığı, onun psikolojik eğilimlerine diğer akit şekil
lerinden ve de özellikle faizden daha uygun gelmektedir. Ayrıca
rensibi, herkesin istediği
parayı çalıştırmayı da kapsayan ortaklık p_
adalet çizgisine daha yakındır. Bu ise özellikle çağdaş bankacılık
sistemine karşı çekimser olan İslam toplumlarında halkın direnmeden hatta istekle «faizsiz bankacılık» etrafında toplanmalarını, halka oluşturmalarını sağlamıştır ki, bu tür bankacılığın başarılı ola15
bilmesinde psikolojik faktörün büyük katkıda bulunduğu açıktır ( ).
İslam ekonomisi ilkelerine göre ortaklık ilişkisinin, sosyo - ekonomik
açıdan ise şu yararları sağladığı ileri sürülmektedir ;
a)

üretim gücünü arttırmaya yarayan bir yardımlaşma
kredi kullanan üreticiye rizikolar ve krizler
gücü vermektedir.
dayanma
cesaret ve

Ortaklık,

şeklidir. Ayrıca ortaklık,
karşısında

b) Ortaklıkta gelir ~ağılımı bakımından adalet vardır. Örneğin
belli bir yatırımın kazancı artmış olabilir ve bu noktada kôr da artacaktır. Ancak faizli kredide, faiz önceden bellidir ve sabittir. Yine
yatırım kazancı düşük olabilir, 'o zaman kôr da düşecektir, belki de
sıfır olacaktır. Fakat faizli .kredi de bu yine sabittir. Bu durumda ortaklık yoluyla gelir dağılımında adaleti sağlamak daha · kolay ve
mümkündür.
dayanan bankacılıkta, bankanın kredi alan
müteşebbislere ortak olması, bilgi ve tecrübesini de ortak olduğu
projenin hizmetine sunmasına neden olmaktadır. Bu durum . üç yönden yarar sağlamaktadır; Projenin başarısını teminat altına almak,
topluma karşı borcunu ödemiş olmak, ilim ile çaba arasında birlik
c)

Ortaklık ilişkisine

sağlamak.

ilk aranan şey ortak
olacağı projenin sosyal yönü ile uygulanacağı bölgeye sağlayacağı
faydasıdır. Projelerde bu sosyal ve insan faktörünün ağır basması,
ancak bankanın kredi alan müteşebbise ortak olması yoluyla sağlad)

Ortaklık ilişkisine dayalı bankacılıkta,

15
Bu k,o nuda bkz; Riaz. M. M; «Muslim Viewpoints on Current Affair», lm( )
pact; 12-25, November, 1982. ve ESDA, Büyüteç, «İslam Ekonomisi», 25 Nisan 1983.
İslam bankacılığı alanında il'k tecrübe olarak 1959 yılında Mısır'ın zirai bötgelerinde
«fa'iZsiz bankalar» kurulması fi'kri_ni ilk defa ortaya atan Ve· uygulayan Dr. Muhammed en-Neccar'dır. Yerel idarenin himayesinde kurulan bu banka, halkın desteği
ile üç yıl icinde gelişerek 13 ban'ka daha açılmasını sağlamış ülup, mudi sayısı 1,5
milyona yükselmiştir.
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nabilir. Müteşebbis bu yolla, hem teminata, hem de teşvike kavuş
muş olur. Çağdaş bankocılık sisteminde ise bankaları birinci dere16
cede ilgilendiren şey, maddi teminattır ( ).
l.B. Kurumsal İlkeler
ekonomisi anlayışı içinde «faizsiz bankacılık» sisteminin
kurumsal yapısının herhangi bir ideoloji ile çarpışmaksızın, çizilmiş
hedeflerine varabilmesi için sadece şu üç koşulun ortaya · konduğu
görülmektedir (ı ) :
İslam

7

1) Tasarruf terbiyesi
ve üretim terbiyesi (M3).
Cebirsel olarak

şöyle

(Mı).

2) Güven terbiyesi (M2), 3)

gösterilebilir; X

= Mı

x

~

Yatırım

x M3

Ancak toplam halinde gösterilemez. Çünkü burada her faktörün kendi başına ayrı bir önem taşıdığı ve birinden dahi vazgeçmenin mümkün olmadığı görülmektedir. Aynı zamanda bu yaklaşım bize,
bfr ülkenin kalkınmasında gerekli kapitalin oluşması için bu üç koşulun ahenkli bir şekilde birleşmesini sağlayan bir sistemi de ortaya
koymaktadır. İşte İslam bankacılığı amaç olarak kurumsal yapısını .
bu üç (M)'yi birbirine bağlamanın deneyine yönelmiştir. Şöyle ki;
M 1 amacı için; Tasarruf Hesabı, Mz amacı için; Sosyal Hizmetler Hesabı, M3 amacı için; Üretim ve Yatmm Hesabı olan ve ortaklık ilkelerine göre çalışan bir banka aracılığı ile bu üç (M)'yi birbirine
· bağlayarak, kalkınma hareketini başlatmaya çalışmıştır. Hiç ku~ku
s.uz burada en büyük dikkat ise, sosyal değişmeye, toplumsal ahlôk
ve davranışların olumsuz yönde değişmesine neden olmadan, kaJkınmanın mahzurlarına uğramadan, kalkınma hareketinin başlatılma
sında toplanmıştır. Bugüne dek pekçok ülkede bu konuda yapılan
uygulamalçır, bu üç sandığın (veya hesabın) karşılıklı olarak birbirleri
,üzerindeki _etkinlikleri ve işlerlikleri sabit olmuştur. Ayrıca bu modeller ile kalkınma çabalarına geniş bir taban olarak halkın da aktif iş
tirakinin sağlanmış olması bu konudaki başarıyı oldukça garanti18
lemiştir ( ). Ancak bu tür bir kurumsal yapının başarısının, uygula(ı 6 ) Zerqa. Ahmet. M - Neccar. Muhammed; İslama Göre Banka ve Sigorta,
Cev. H. Karaman, İstanbul •. 1981, s. 91.
(17) Zeqa-Neccar, ·İbid., s. 134-35, 98.
18
ibid., Bölüm: iV, ve Euro Money, «Al Rajhi Bank», November 1984, p.
( )
113-124. ve Bulutoğlu, Kenan; «İslam Bankacılığı ve Türkiye'de Uygulaması», Banka ve Ek·onomik Yorum, Nisan 1984, s. 43-51.
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mada özellikle şu ilkeye bağlı kalmak, onu korumakla gerçekleştiği
görülmüştür. Bu ilke ise «likidite akımını sağlamak» ile «güvence ve
kd rlılık»dır. Likidite kavramından burada kastedilen anlam, kurumun
istenilen anda kendisiyle çalışanlara karşı taahhütlerini yerine getirebilme gücü yanında sü rekli bir reel ve· parasal akımı sağlayabilmesi 
dir. Bu tür kurumsal yapıda diyelim _ki bankanın, üretim fonksiyonunu yerine getirirken likidite problemi ile karşılaştığında, Tasarruf
Hesabı, yine bankaya karşı kredilerini ödeyememe sıkıntısına karşı
ise Sosyal Hizmetler Erbabı yardıma girişmekte, desteklemektedir.
Gerçekte yukarıda değinilen temel üç hesabın, temel fonksiyonları
olmakla beraber, bu üç sandık arasındaki düzenli ilişki kurumun likidite ilkesinin korunmasında büyÜk katkılar' sağlamaktadır.
gelince, bu tür bir kurumsal yapının güvence anlayışı ve felsefesi, diğer mevcut kurumlarınkinden farklıdır. Sistem incelendiğinde ortaklık - ilişkisi nedeniyle maddi bir güvenceye
gerek kalmadığı, örneğin bankanın «projenin uygunluğunu tasdik»
sorumluluğunu almasıyla rizikonun asgariye indiği görülmektedir .
Böylece üretim kredisi taleplerinin giderek artacağı beklenmektedir.
Bu ekolün s_avunucuları, çağdaş bankacılık sisteminde yapılan «maddi güvence karşılığı faizle kredi verme» işlemlerinin, toplumdaki «kredi terbiyesini» geliştirmeyeceği gibi, ayrıca «Üretim kredisi talebini»
de zayıflattığını ileri sürmektedirler.
·Güvence

kavramına

ise bu ilkenin üçüncü halkasıdır. Burada iki nokta dikkati çekmektedir; 1) En az maliyetle tasarrufları toplamak, 2) Bu tasarrufları yeterli kôrlılığı sağlayabil-ecek projelere yöneltmek. Bu tür
finans kurumları, faaliyette bulundukları ekonominin iç ve dış ekonomik koşulları nedeniyle eğer ferdi teşebbüs ve yatırımların kôrlılLğı olayına engel olunmakta ise bu kez omaç ve aktivitelerini kôrdan
daha çok, genel giderlerini karşıladıkları sürece topluma kredi terbiyesi vermeye ve yapılarında çalışanların eğitimi konusunda yoğun,.
aşmak gibi sosyal hizmetlere devam etmek olduğunu belirtmektedirler.
Kdrhlık

IJ. UYGULAMA YÖNÜNDEN :
11.A. Dünya'da İslam Bankacılıgı

İslam bankacılığı, İslamın ekonomik ilkelerine göre kurulan, ancak dini nitelik taşımayan kuruluşlar olarak finansal sistem içinde
yer almaktadır. Tasarruf yapabilen her kişiye faizsiz kredi alma _ola53

nağı tanımakta, yatırımları sigorta etmekte ve zekôt fonlarıyla sosyal

bir rol üstlenme ktedir. Dünya'da ki İslam bankacılığı gelişmelerine
geçmeden önce bu. tür bankanın, tasarruf sahibi ile ve de sanayici
·
(yatırımcı) ile ilişkilerine değinmek istiyoruz.

Banka - Tasarruf sahibi ilişkisi : Örneğin bir miktar tasarrufu
olan kişi gidip, İslam bankası ilke.lerine göre çalışan bankaya yatı
rıyor. Bundan sonra banka - tasarrufç u arası yakın bir ilişki başlıyor.
Birikim arttıkça ve banka müşterisinin sürekli birikime yöneldiğini
görünce, üretime dönük herhangi bir faaliyet için kredi alma olanağı
doğuyor. Banka şubeleri merkeziye tten uzak, müşterilerini iyi tanıma
ilkelerine göre çalışıyor. Bankadan karşılıklı anlaşma ile belirlenen
krediyi faiz · endişesi olmadan örneğin, bir işyeri açmak için kullanabil_iyor. Banka yetkilileri, müteşebbisin faaliyetin i izliyor ve zamanı
gelince krediyi geri ödemesini istiyor. Eğer kredi geri dönmediği takdirde haciz ·g ibi yasal yükümlülü klere tabi tutulmuyo r, banka riski üstleniyor.
Banka - SanayiCi (Yatırımcı) İlişkisi; Banka proje bazında ortak
yatırıma girebiliyor . Yatırım gerçekleştikten sonra elde edilen kôrdan
pay alıyor. Bu arada yatırımı sigorta ediyor (Musharaka). Bir diğer ilişki ise, sanayicin in ya da uzmanın çalışma şeklini
(ekspert.izini) ortaya koyması, bankanın da 'sermayeyi sağlaması şek
linde oluyor. Sermayesi olmayan ·kişi. kuruluş; bankaya karşılıklı anlaşma sonucu belirlenen kôr payını veı iyor (Müdareb e), Bir başka
ilişki ·ise, banka girişimciye iç ya da· dış ticarette mal alımından önce
finansma n sağlıyabiliyor. İç veya dış alım satımda bankanın finansma n
karşılığı kôr payı önceden belirleniyo r. Tüm işlemlerde banka zarara
da ortak oluyor. Banka kordan belli bir oranı zekôt veya sigorta fonlarında topluyor. Birikimciy e herhangi bir riskle karşılaştığında kar19
şılıksız yardımı sağlıyor ( ). Faizsiz bankacılığın daha çok yukarıda
belirtilen temel ilişki biçimlerin den en önemlisi olan ve emek ile sermayeyi birleştiren (Müdarebe şirketleri) olan ortaklıklara girdikleri
görülmek tedir. Bu tür ortaklıklara her türlü ekonomik faaliyet girebilir. Belirli veya belirsiz süreler için kurulabilir ler. Faizsiz bankacılık,
bunların yanında ayrıca hizmetler alanında üç çeşit faaliyette bulunmaktadır. Bunlardan (Mürabah a) şeklinde tanımlanan hizmetler de
banka, müşterisi için hammadde ve teçhizatı satın almakta ve pa( 19 )

54

Meba, Bülten; Sayı. 84/ 15, 26.1.1984.

sonucu belirl_enen kôr haddi üzerinden mudiye satılmaktadır.
a
İkincisi ise, (İcara, Leasing), üçüncü sü ise (İcara vü İktina) kiralam
a
bankad
müşteri
rde
işlemle
tür
u
va satın alma sistemi dir. Bu sonunc
n
kazancı
net
i
bedelin
bir tasarru f hesabı açarq·k, kiralana n şeyin
kısmı
kalan
belli bir oranını taksitle rle ödemek tedir. Kazancın geri
(20 ).
ise iki taraf arasında paylaşılır. Ödeme bitince mülkiye t devred ilir
özellikl e Leasing sistemi nin, İslam ekonom isi ilkelerin e çok uygun
bir finansm an yöntemi olduğu kabul edilmek tedir. Çünkü leasing 'teki
kira bedeli, bir malın 'kullanma esaslarının karşılığı olduğu için faiz
geşeklinde yorumlanmamaktadır. Bu nedenle Arap - İslam ülkeleri
la
rek bankac.ılık olarak, gerek ortaklık ilişkisi içinde leasing 'i rahatlık

zarlık

kullanm ak

eğilimindedirler.

Süreci : Bu konuda ki teoriyi uygulamaya çalışan
deneİslam bankacılığının kurucuları. ilk önceler i çok küçük ölçekli
son
),
Bankası
uf
(Tasarr
yimler yapmışlardır. l963'te ilk İslam bankası
tekstil
Gamt)
S. Arabist an Kralı Faysal'ın öncülüğü ile Mısır'da (MYt
kurulfabrikasınr, İslami ekonom ik ilkelere göre finanse etmek · için
civarında mumuştur. Dört yıl içinde kuruluşun 9 şubesi ve 1,5 milyon
ir. Tasardeğerlid
çok
I
s.
tecrübe
Gamt
disi olmuştur. Bu nedenle Myt
kôr elde
da
unun
kuruluş
ruf ve yatırım sahasında bir İslamik finans
akımının
.
lık
edebileceği anlaşılmış ve böylece bu deney İslam bankacı
ilk hareke t noktası olmuştur. Ayrıca halen 43 lsJam ülkesin in üyesi
olduğu İslam Konferansı Organiz asyon (OIC, Organiz ation of lslamic
Conference) nun, İslam bankacıl~ğı sistemi nin gelişmesinde büyük
Tarihse l

Gelişme

İslam dış
katkıları olmuştur. Bu konuda ilk toplantı, 1970 Martında,
de
. işleri bakanlığı düzeyinde Cidde'd e yapılmıştır. İkincisi ise Karaşi'
19'73
yapılarak, «Uluslararası İslam Bankası» kurulması önerilmiştir.
«İslam
:
konu
tır)
katılmış
zde
(ülkemi
ıda
Şubatında Kahired eki toplant
ekonom isi sistemi nin gelişimi ve kapital fazlalarından İslam dünyarı
sında yararlanım şekilleri» olmuştur. Bundan sonra İslam bankala
kurulmaya başlanmıştır. 1971 'de Kahire'de «Nasır Sosyal Bank»ın
ekkurulduğu ve İslam finans ilkelerin e uygun olarak çalıştığı görülm

tedir. Sıras.ıyla bu konuda ki diğer önemli bankaları şu şekilde sıra
layabili riz;
Dubai İslam Bankası . (1975); endüstr i ve ziraatin finansmanına
yönelmiştir.

İslam Kalkınma Bankası (1975) (IDB; lslamic Develo pment Bank);
(

20 )

Bulutoğlu, ibid., s. 43 ve · Riaz. M . M., ibid .
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Cidde'de kurulmuş resmi kalkınma bankası olup ayrıca OIC üyelerine kalkınma programlarının finansmanına katkıda bulunmaktqdır.
Faysal İslam Bankası (1977) (DMI; Dar - Er - Mal El İslami) bu
kuruluşa 17'si banka (ayrı ülkelerde) olarak 30 kuruluş dahildir. Şu
·beler ise Arap dünyasının her yerinde ve ayrıca Asya, Kıbrıs, Lüksenburg'da açılmış bulunmaktadır.
Kuwait Finance House (1977); Resmi bir finans kuruludur. Kuruluşun İslamik karakterinin garantisine dair özel yasa çıkarılmıştır.
Diğer İslam Bankaları ise son birkaç yıl içinde açılmış olup (örneğin;
Bahreyn, Ürdün, Malezya, Senegal, Katar gibi) sayıları hızla art21
maktadır ( ).
1980'1i yıllarda İslam Bankacılığı akımının iki ana kola ayrıldığı
görülmekte dir; 1) IDB ve 2) DMI.
IDB, İslam Kalkınma Bankası bugüne dek 275 proje için 36
islam ülkesine faizsiz borç vermiş bulunmaktadır. 1983 sonu itibariyle yaklaşık 700 milyon ABD doları borç vermiş olan bu banka
daha çok gelişen İslam ülkelerinin teknik yönden gelişmesine . ka*ı
da bulunduğu gibi dış ticaret finansmanına da yardım etmektedir . .
1976 - 1984 arası bcinka, 2.96 trilyon ABD doları tutarındaki toplam
301 projeyi finanse etmiştir. Bu projelerin bazılarının ise bankaya
üye olmayan ülkelere de ait olduğu görülmekte dir (örneğin; Togo,
Kıbrıs, Vietnam, Kamboçya, Srilanka gibi). Ayrıca banka bir de mülteciler için Sudan, Somali, Malezya ve Djibuti'de projeler hazırlamış
ve Uluslararası İslam Okulları Fonuna da büyük katkıda bulunmuş
tur. Ayrıca merkezi Cidde'de bulunan bir İslam Araştırma ve Eğitim
22
Merkezi'ni kurmuştur ( ).
DMI, Faysal İslam Bankası ise merkezi Cenevre olan (Yasal kuruluş yeri Bahama), 1 milyar dolarlık ödenmiş sermaye ile kurulmuş
olan, mevduatının % 75'i S. Arabistan'd a bulunan, kurucusu ve halen başkanının İslami Bankalör hareketinin öncüsü Prens M. Faysal'lslamic Finance, «lslamic Banking», July 1983, London. p. 32-33. ·
lslamic Banking; «News and project Report» 1983, p. 58. Sudandaki Fay( )
sal islam bankası hükümetin bankaya tahsis eUiği arazinin (1 milyon feddan) alt
· ve üst yapısını (Artezyan 'kuyusundan havaalanına kadar) tamamlayarnk , yaklaşık
400.000 kişiye istihdam olanağı yaratmış, bölgeye uygun zirai ekimi teşvi·k etmiştir.
Tüm giderler 2 senede amorti edilmiştir. Mısır'da da özelli·kle besicilik ve onların
ihracatı, nakliyesi konusunda'ki. yatırım projelerine ağırlık verildiği görülmektedir .
(

21

)

22

1
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bu banka; 26 yatırım şirketi, 20 sigorta şirketi, 20 islam
ban~ası ve 6 İslaryı Ticaret şirketi ile büyük bir finans kuruluşudur.
Sigorta kurumlarını yasal yönden Gommonweqlth yasaları ve güvencesi altında kurmuştur. Özellikle Afrika'daki İslam ülkelerinde
halkın hayat standardını yükseltmeye yönelik kalkınma _projelerine
katılmış bulunan DMI, halen (Mısır, Sudan ( +), Guyan, Senegal, Nijerya, Yukarı Volta, Benin, Gabon, · Fas, Malibu, Fildişi sahili, Kamerun, Bahreyn, Malezya ve B.A.E_.'de) İslami bankalar, yatırım-sigorta
şirketleri kurmuştur. Türkiye ve Pakistan'da geçtiğimiz yıl hizmete
başlamış olan DMI, Bengladeş ve Seylan'da ise kuruluŞ aşamasında
bulunmaktadır. Kuruluşun ilk 5 yıl içindeki amacı 20 ülke ve 60 kuruma ulaşmaktır. Pe~ çok ülke DMl'ye şube açma izni vermektedir.
Ancak şu da bir endişe konusu olarak mevcuttur ki o da; bu ülkeler birgün DMl'nın işlemlerini -Ülkede faizle çalışan diğer banka23
ları ciddi bir şekilde tehdit ettiği takdirde- sınırlayabil·ecekler midir? ( ).
Her nekadar bugün Batı'da İslam Bankala'rı'nın açılmasına izin verilmemekte ise de, kendi bankasını açıncaya kadar DMl'nın fonlarından yararlanmak amacıyla bu yeni finans kurumlarına ılımlı bir
tarzda yaklaşmaktadırlar. Ancak DMI, fonlarının kullanımında İslami
finans sistemi ilkelerine uyumu şart koşmaktadır . . Bunun yanında
kısa bir süre sonra İngiltere'de İslami bir yatırım hizmetleri şirketi ·
ile Lüksenburg'da bir sigorta şirketi işletmeye açılmış olacaktır. Birinci şirketin tescili İngiltere'nin bir adası olan New Jersey'de yapıl
mıştır. Bu şirket bir bakıma inşaat birlikleri gibi faaliyet gösterecek
yeni yatırımlar için para kabul edecek ancak onları kôr - zarara ortak yapacaktır. Yine de bu alanda iki İslamik finans kurumunun kurutuşuna rağmen, faize dayalı olanların dışında herhangi bir sistem
tanımayan Avrupa Bankacılık sistemince İslam Bankacılığı henüz ya24
sal açıdan tanınma aşamasına ulaşamamıştır ( ).
ın olduğu

Merkezi Cenevre olan, DMl'nin 20 şubesinden biri olan Kuwait
Finance House'un Yönetim Kurulu Başkanı, Faisal Al - Khatrash'ın
bir açıklamasına göre; DMl'nın bu alanda ilk kez, yeni bir kurum
olarak «Uluslararası İslôm Bankası» kuracağını, merkezinin Kahire
veya Cidde olacağı ve bunun İslôm ülkelerinde, İslam finans ilkeleri çerçevesinde faiz ve spekülôsyondan uzak olarak diğer ban-

lslamic Finance, İbid , p. 33.
Para, «İslam Bankacılığı Ne,dir» Ağustos 1982 ve Hatır. M. A.; «Faiz Yasağı». Para ve Sermaye Piyasası, Nisan 1985.
(

23

)

(2AJ
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temel olara k uzun ve kısa vadeli yatırım 
25
larda yoğunlaşacağı belirtilmiştir ( ).
in özel statü sü
Görüldüğü gibi günümüz İslam Bankaları (IDB'n
s kurumlarıdır. Yatı
hariç) özel sektö r bankaları olara k büyük finan
bir yaklaşım yaöncü
da
rım ve iş dünyasına İslamik ilkele rin ışığın
acıdan teşvike
al
parak İslam dünyasının yatırım ve iş hacmini finans
arın (recyling) tekra r tekra r ·
çalışmaktadırlar. Bu arada petro l dolarl
aktadırlar . Makr o
tedav üle girmesini sağlamakta büyük bir roi oynam
izliğini gidermeye
ekono mik acıdan İslam dünyasındaki fon yeters
vatandaşın mütebir
al
zeyde de norm
çalışırlarken, ayrıca mikro dü_
nı kazanmasında yardımcı oluşebbis olara k ekono mik bağımsızlığı
arı, altern atifle yor ve onların yöneteceği şirketlere yeni fon kanall
maktadırlar. Hiç
rini sunmaya çalışarak da büyük katkılarda bulun
kô'rdan, kira ve
kuşkusuz bu bankaların faizden değil ama ticari
n ve mudil erinin
çalışa
maya
teme ttü gelirle rinde n kazanmaya ve yaşa
u
ve başarısızlığına ortak olduğ finan s kurumhizmetleri

kacılık

yanında

bankanın başarısına
ları olduğu unutulmamalıdır

(26 ).

11.B. Ülkemizde İslam Bankacılığı
11.B.1. Günümüzdeki

Duru m:

mi·k işbirliğine
Ülkemizin son yıllarda İslam ülkeleriyle olan ekono
rinin en çok olduönem verdiği görül mekte dir. Özellikle petrol gelirle
ça zayıf olan
olduk
eri
ilişkil
ğu dönem lerde Arap ülkele ri ile olan
şirketlerine
büyük
Türkiye, bu sermaye fazlasının Batı Avrupa'nın
25'i bulan oranl arda
(Fiat firmasından % 12'si, Krupp firmasından %
i, tahvil alınması,
hisse alınması, pekço k ABD şirketinden hisse sened
enkul alınması gibi)
turist ik merkezlerde çok sayıda otel ve gayrim
Bel·k i de Arap serır.
amışt
akımından oluml u bir şekilde yararlanam
lerle ülkemize
neden
mayesinin bazı ekono mik ve ekono mik olmayan
sı tüm bu olumgelmekten çekindiği düşünül.ebilir. Anca k 1980 sonra
rin artık dikka tlesuz faktö rlerin · hızla giderildiğini gören bu ülkele
Parası Kıymetini Korini ülkemize çevird ikle'ri ortadadır. Ayrıca «Türk
kaldırılmış olması
de
ruma Kanunu gibi» dev bürok ratik engellerin
şirketleri, özel
im
yla denet
yanında, yabancı sermayeli teşvik amacı
n and lnform a:tion Centre,
«Arab ·News and Reporters», Arab Docum entatio
26.
p.
1984,
Vol. 111, N-o : 69, Novem ber 15,
Novem ber 19·84, p. 113.
26
Euro Money , «The First Licenc ed, lslamic Bank»,
( )
(
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25

)

finans kurumları. reklôm ve sigorta
izni de verilmiş bulunmaktadır.

şirketlerine

faaliyette bulunma

Burada üzerinde durduğumuz «Kôr - zarar ortaklığı esasına da27
yanan» Özel Finans Kurumlarına ( ), bölge yatırımcılarının ilgi gösterdiği açıktır . Ancak bu ülkelerin islam bankacılığı ilkelerini benimsenmesi istenmeden ·de Batı ülkelerine yatırım yapmaya devam ettikleri gözönüne alınırsa, bu konudaki yasal düzenlemelerin önemini
çok fazla abartmam ak gereği de ortaya çıkmaktadır. Bundan anlaşı
lıyor ki yabancı sermaye ister Arap kökenli olsun, ister Batı kökenli
olsun başka bir ülkeye giderken aradığı «İklim koşullarından sadece
bürokrati k engellerin azaltılmasını değil» diğer koşullan da garantiye almak istemekte dir. Ancak Türkiye sanayileşmesini hızlı ve düzenli bir şekilde sürdürebi lmek için herşeyden önce ffnansman sorununu çözmek zorundadır. ic tasarrufları arttırmaya çalışmanın yanın
da dış tasarrufları da gözönüne alarak değerlendirmeye çalışmak
tadır. Bu nedenle ülkemizin İslam ekonomis i ilkelerine göre çalışmak
isteyen yabancı sermayenin de finansal katılımını sağlayan ve dü28
zenleme ve uygulama lara izin verdiği görülmek tedir ( ).
Bu ·kararnam e ve tebliğlerle bankacılık ve aracı mali kuruluşlar
dışında tamamen ayrı bir hukuki çerçevede uluslararası sermaye piyasası kuruluşları araçlarının Türk ekonomis ine getirilmes i amaçlanmıştır. Özellikle bu alanda Batı'dan Morgan Guaranty Trust Company, İslam dünyasından . ise DMI ve Kuwait Finance House'un Türk
ortaklarla işbirliğine gitmeleri beklenmiştir. Bilindiği gibi ancak iki
kurum (DMI ve Al - Baraka) bugün uygulama ya girmiş bulunmak tadır. Yasal düzenlem eler ile sözkonus u kurumların ödenmiş sermayeJerinin toplamının 5 milyar lira olması gereği yanında, en az 5 tanesi
,
kurucu olmak üzere 100 ortaklı anonim şirket şekli'nde kurulması
29
).
(
ktadır
anlaşılma
ği
önemli bir yabancı sermaye akımının beklenildi
tebliğlerle
· Kurumlar genel olarak ülkemizde oluşturacağı fonlarla {Ek
de belirtilece k usuller ile);
Her türlü zirai, ticari, faaliyetle rin ve hizmetlerin finansma -

-

nında,

Ortak yatırımlarda (joint venture).

-

Günal, Vural «Özel Finans Kurumları», Tür.kiye Bankalar Birliği, No: 131.
Sa.kanlar Kurulu 16.12.1'983 tarihli, 83/ 7506 sayılı Kararname ile, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu uyarınca «Özel Finans . Kurumları»
kurulmuştur (RG. - 19.12.19-83 tar.ih ve 18256 sayı) .
29
Meıba, Bülten, ibid .
( )
(

(

27

28

)

)

59

-

Yurtdışı

-

Yatırımlara ilişkin ekipmanların

teminat

mektuplarının

verilmesinde,

İhracat ve ithalatın finansmanında,

le

satılması

temin edil ip firmalara taksitveya kiraya verilmesi gibi hususlarda kullandı 

racaklardır.

Özel finans sistemine giren genelde 3 grup kurumdan «Faizsiz
banka, faizs.iz çallşan yatmm şirketi, faizsiz çalışan sigorta
şirkefi»nden birinci grubun mevcut bankacılık sistemimizle olan baş
lıça farklarına bir sonraki bölümde değinmeye çalışacağız. Şimdi
burada ise bu kurumların nasıl işlediği konusuna değineceğiz.
çahşan

Bilindiği gibi söz konusu finans kurumunun, ticari bankacılıktan
en önemli farkı; bir inanca dayalı olarak faizi uygun görmeyenlerin .
faiz yerine kör ortaklığı esasına yön-elmeleridir. Bu nedenle toplanan
fonlar faizsiz olarak alınmakta, «Özel Cari Hesap» denilen hesaplar- •
da toplanıp, istendiğinde aynen geri ödenmesi taahhüt edilmektedir (30 ). Ticari bankacılığımız ise bu tür mevduata % 5 faiz ödemektedir. Ancak İslam Bankacılığı'nda buradaki boşluk müşteriyi daha
başka yönlerden verilecek hizmetlerle, kolaylıklarla giderilmeye çalışılmaktadır. Asıl önemli fon kaynağı «Kör ve Zarara Katılma Hesaplarında» olmaktadır. İlgili kararnamede mevcut 3 aylık, 6 aylık
ve 1 yıldan 5 yıla kadar olan fon havuzlarında toplanan kôr ortaklığı
birikimleri, bu fonları en iyi şekilde kullanıp değerlendirecek iş adamlarına yönlendirilmekte ve banka bu ilişkide kendisi de bilfiil iş açlamı
olarak hareket etmektedir. Elde edilen kôr önce kurum ile işadam
ları arasında paylaşılacak daha sonra geri kalan payın % 20'sini
hizmet karşılığı olarak kendisine alıkoyacak, % 80'ini ise fon havuzuna koyacaktır.
Örneğin, bir düzenleme ile müteşebbis ve banka kôr'a % 50 oranında

ortak olacaklar, va da

müteşebbis kôr'ın

% 60'ını, Banka % 40'ı

nı alacak; ya da hükümet veya merkez bankasının düzenleyeceği ve

kendilerinin de
30
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anlaşacağı

herhangi bir oran kabul edilecektir. Ben-

Bu konuda S. Arabistan tecrübesi ilginçtir. S. Arabistan'da Suudi Para
(Merkez Bankası) 19'83 yazında, büyük sarraf Süleyman El Raci'nin talebini :kabul ederek, İslam bankası 'kurma iznini verene kadar bu tür faizsiz finans
işlemleri ülkenin sarraf kuruluşlarınca yürütülme·kte idi. Bilindiği gibi ilk İslam bankası 1975 de Dubai'de sonra Kuweyt, Mısır ve Ürdün'de 1kurulmuştur. Tüm Arap ülkelerinden sonra en son S. Arabistan'da kurulmuş olması ilginçtir.
Makamının
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zer bir düzenleme ile banka ile tasarruf sahipleri kôr'a % 50 oranında
ortak olacaklar, ya da % 60 banka, % 40 tasarruf sahibi kôr'dan pay
alacaktır. Bu düzenleme başta karışık gibi görünüyorsa da sistem uygulamaya baŞladığında, borçlanan kimseye yüksek bir faiz uygulayan
ancak tasarruf sahibi ne düşük faiz ödeyen günümüz bankacılık sistemi gibi rutin bir işleyişe sahip olacaktır. Bankacılık sisteminde kôr
kaynağı bankanın aldığı faiz ile tasarruf sahibine ödediği faiz ara·sındaki farktır. Faizsiz bankacılık için değiştirilen yapıdc;ı müteşebbis
ite banka üzerinde banka anlaşılan bir yüzde ya da oranda kôra ortak olacaklardır. Kôr paylaşım yüzdesi konusunda ilgili hukuki litaratürde (Fıkıh) geniş bir kapsam bulunmaktadır. Şöyleki kullanıcı ve
tasarruf sahibi için minumum ve maksimum kôra katılım oranları
belirlenmiştir- (31 ).
Görülüyorki bütün sistem her noktasında kôr bölüşümü esasına
dayanmaktadır. Sistemin çalışma biçimi budur. Ancak çeşitli teknikler vardır. Yatırım hesaplarına, ithalata, ihracata, leasing'e uygulanışı ayrı ayrı tekniklerledir. Ancak bunlar temelden daha çok işin
· tekniğini ilgilendirmektedir. Bu finansman sisteminde en önemli sorun toplanan fonların süratle kullanılabilmesidir. İç ticaret finansmanı
ithalatın finansmanı, ihracatın . finansmanı daha çok kısa dönemde
fonların tahsisini sağlamakta ise de ekonomi yönünden daha yararlı
,olanları hiç kuşkusuz yarım kalmış yatırımlardan pay almak, onları
üstlenmek ve işrerlik kazandırmak şeklindeki tahsisler olacaktır. ·
Türkiye'de faizle çalışan finans kurumlarının yanında, onların
bir tamamlayıcısı olarak düşünebileceğimiz faizsiz çalışan finans kurumları arasındaki büyük bir yapısal farklılık ise «güven» esasıdır. Bilindiği gibi bankacılık sisteminde güven konusu teminat ve ipotekle
çözümlenmektedir. Diğer sistemde ise böyle bir teminat, ipotek sözkonusu değil; burada teminatın kendisi «ortak olunan projenin sağ:
lamlığrndır. İslam bankacılığınde kurumların bu nedenle yetenekli personelle donatımı ve çok sağlıklı kararların alınması en önemli öncelikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kurum, bu koşullar altında
varlığını sağl .rl<lı bir şekilde sürdürebilmek, kôr elde etmek, bunun için
de kôrlı yatırım alanlarını aramak, onlara ortak olmak zorundadır. (Örneğin, Al-Baraka ilk 3 ayda topladığı mevduatı 20 proj.e için kullandığınt kamu oyuna açıklamıştır. Çünkü kôr ve zarar gerçek anlamda
1

(31)

Esda, ibid, s. 40.

·s1

ancak bu şekilde hızlı bir değerlendirme ve çalışma ile be_lirlenebilecektir).
Bu kurumlar hiç kuşkusuz bir yanı ile bankacılık, diğer yanı ile
de ticaret yapabilme'kte ve böylece elde biriken fonları enflasyonu n
etkisinden koruyabilm ek için mal alım satımına yönelmeyi uygun bulmaktadır. Ancak, söz konusu kurumların denetim acısından, mevcut
bankacılık sistemindek i gibi aynen Merkez Bankası Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı oldukları görülmekte dir.
denetim: organları bunlarla da gitmemektedir. Sözkonusu
kurumların bir Anonim Şirketi olmaları n·edeniyle· Ticaret Bakanlığı'
nın Kurumlar Vergisi nedeniyle kambiyo 'kontrolörle rinin denetimleri ne yine kullandıklan «Hesap Sözleşme Örnekleri»nin Merkez . Bonkası'nın onayına bağlı bulu_ nmaktadırlar. Ancak Merkez Bankası ne·zdinde toplanan mevduatlar için tutulan karşılık oranlarında mevcut
bankacılık sistemine kıyasla avantajlı olduğları ileri sürülebilir (Bu
oranlar cari hesaplor için % 10, katılma hesabı için % 1 iken, mevcut
bankacılık sisteminde % 20'dir). Fakat burada bankaların aksine bu
hesaplarda mevduata sistem gereği faiz ödenmediği gözönüne alın
Ayrıca

malıdır.

Oldukça farklı bir yapıya sahip Özel Finans kurumlarının ekonomiye net bir katkıda bulunabilmeleri, diğer alanlarda yapabileceği
katkılar h~rşeyden önce büyük hacimlerde yabancı sermaye ile kurulmalarına ve de mevcut bankacılık sistemi ile mevduat savaŞmı
hedeflemiyerek, mevduatlarını da daha çok yurt dışından sağlama
larına bağlı gözükmekte dir.
il. B. 2. İslam Bankacılığı ile Geleneksel Bankacılık Sisteminin
Karşılaştırılması

Ülkemizde faiz temeline dayalı fon kurumları ile yine bu kurumların bir tamamlayıcısı olarak düşünebileceğimiz, faiz yerine kôr - zarar temeline dayalı islamik fon kurumları arasında yapısal farklılıkla
rın bulunduğu açıktır. ·Bu yeni fon kurumlarının işleyişine ait düzenlemeler başta karışık gibi görünüyors a _da sistem uygulanmaya baş
ladığında günümüz bankacılık sistemi gibi rutin bir işleyişe sahip oldukları görülmekte dir. Ancak en büyük farklılık, klôsik bankacılık
sisteminde kôr kaynağının; bankanın aldığı faiz ile tasarruf sahibine
ödediği faiz arasındaki fark oluştururken, İslam bankacılığı için ise
kôrı; bankanın girişimci ile belli bir projede, ortaklık sonucu elde ettikleri kôr yüzdelerinden oluşmaktadır. Görüleceği gibi tüm sistem,
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ner noktada kôr bölüşümü temeline dayanmaktadır. Sistemin hangi
alanda olursa, olsun temel çalışma biçimi ortakhk ilişkisinde biçimlenmektedir (32 ). Ancak uygulama alanında çeşitli teknikler geliştiril
miştir. Sistemin yatırım hesaplarına, ihracat ve ithalatın finansmanı·
na, ıeasinge uygulanışı ayrı, ayrı tekniklerl edir. Şimdi biz burada her
iki tür fon kurumları arasındaki başlıca yapısal farklılıklara değinme
ye çalışacağız;
1 - Her iki sistemde de tüm faaliyetle r iki ana grupta toplanabi lir; fon toplama ve fon kullandırma. Ancak İslam bankacılığı da sadece iki çeşit hesap bulunmaktadır; «Özel Cari Hesap» ve «Kôr ve
Zarara Katılma Hesabı».
a) Özel Cari Hesap, çağdaş bankacılıktaki «Ticari Hesap ile
hemen hemen aynıdır. İslam bankası bu hesaba faiz ödemez iken,
klasik bankalar halen % 5 faiz ödemekte dirler. Ancak bu hesaba faizin ödenmediği dönemlerinde olduğu bilinmekte dir.
ise günümüz bankacılığındaki «Vadeli Mevduat hesabı»na tekabül etmektedir. Ancak bu hesaplara klôsik bankaların ödediği faiz yerine kôr ödenmek tedir. Ayrıca zarar edildiğin
. de negatif kör da sözkonusudur. Klôsik bankacılıkta ise böyle bir risk
b)

Katılm

Hesabı

faktörü sözkonusu
ö)

değildir.

İslam bankacılığında mevduata acılan «Cek Hesabı» faizsiz-

dir. Çağdaş
tedir.

bankacılık

sisteminde de bu hesaba faiz ödenmemek-

d) Faizsiz bankalar da diğer bankalar gibi kasa biralama, havale
ve transfer, izin almak koşuluyla teminat mektubu vermek gibi diğer
bankacılık hizmetler ini yapmaktadır!ar. Bu konuda mevcut bankacılık
sistemi arasında _ bir fark yoktur.
e)

Faizsiz

bankacılıkta,

·klôsik

bankacılıkta olduğu

gibi

karşılık

zorunlulukları aynı oranlarda değildir hattô çok daha azdır. Örneğin,
Özel Cari Hesaplar için Merkez Bankasına % 10, Katılma Hesapları

için % 1

karşılık yatırılmaktadır.

klôsik bankacılıkta olduğu gibi fon tatesfim edilmemekte, aksine ortakfonlar
girişimcinin eline
lık ilişkisi altında önce fonları kullanı.lacak yerlerde banka kullanma k-

il lep eden

Faizsiz ,bankacılıkta,

32
Nie·nhaus, Volcer. «Reviews and Abstraots», Journal ·o f Research in ls( )
lamic Economics, King Abdülaziz Univ., Vol. 2, no: 1, 1984, p. 92, Cidde.
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ta ve işlemleri tamamladıktan sonra ise işi girişimciye devr~tmektedir.
Böylece fonların «amaç dışı kullanımını da engellemiş olmaktadır. Ayrıca bu şekilde banka da işin izinde olma ve fon kullanımını yakinen
gözleme olanağını bulmaktadır (33 ).
Faizsiz bankalar kôr sistemine göre çalıştıkları için klôsik
bankaların tabi olduğu faiz kesintileriyle bir ilgileri yoktur. Ayrıca bu
kurumlara hem banka, hem ticari şirket ayrıcalığı sağlanmış oldu;.
ğundan yaptıkları emtia alım - satış işlemlerinde tüccar gibi· hareket
etmekte ve Katma Değer Vergisi ödemektedirler. Çağdaş bankacılık
ta ise böyle bir işlem söz konusu olmayıp, onlar yaptıkları bankacılık
işlemleri için Ban'ko ve Sigorta Muamele Vergisi ödemektedirler.
111 -

iV - İslam bankaları müşterinin emtia alımlarına alıc.ı kôrı ile
· girmektedir. Burada kör payı (Beklenen kôr miktarı değil) önceden
-faiz gibi- bellidir. Yine bu bankalar mal ve taşınmaz satın alarak,
müşteriye kiralanmaktadırlar (leasing). Burada da getiri önceden belirlenmektedir. Kiralanan malın mülkiyeti, bankada kaldığından, klôsik bankacılığın «Orta ve Uzun Vade.li Proje Kredi İşlemleri» ile «Rehin veya İpotek Karşılığı Kredi İşlemleri»ne benzediği ileri sürülebilir.
V - Bilindiği gibi klôsi'k bankacılık sisteminde «güven» konusu
teminat ve ipotekle çözümlenmektedir. Faizsiz bankacılık sisteminde
ise böyle bir maddi güvence söz konusu değ·ildir. Burada teminat
«ortak olunan projenin kendisidir. bir bakıma onun realize edilebilir34
liği»dir ( ). Bu nok~a ise her iki sistem arasında önemli bir yapısal
farklılığı ·g östermektedir.
VI _.__ Klôsik bankacılığın en önemli fonksiyonlarından biri olan
«faizle borç verme» işlemleri, İslam bankacılığında hôkim bir fonksiyon değildir. Çünkü bu · sistemde be!li kriterler altında faizsiz borç
verilebilmekte olduğu halde bu konuda pek istekli olmadıkları görül. mektedir. Bu · nedenle sistemdeki hôkim şekil, «proje bazında ortaklık» yoluyla yatırımlar ve ticaretin finansmanı olup, borç verme işlem
leri değildir (35 ).
Sıdc:hqı. N. Muhammed, «Rationale of lslamic Banking», King Abdülaziz
Univ., 1981, Cidde, p. 21-22.
lslamic Solidarity, «lslamic Banks can ma·ke meaningful contribution»,
(34 )
_ Dak·ka, Benghladeş, March, 23.1985.
35
Chapra, M. U., «Money and Banking in an islamic Framework», Seminer
( )
·
on Monetary Economics of lslam, Mecca, 1978, p. 45-47.
(33 )
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belirtmeye çalıştığımız farklı noktalar bir yana,
mevcut fon kurumları içinde «mevduat kabul etmeyen yatırım bankacılığı» sınıfına girdiği düşünülebilir. Kaldı ki bu
tür yatırım bankaları (investment banking), para piyasasının fon ku rumları olarak görüldükleri halde gerçekte fonksiyonel acıdan sermaye piyasasının fon 'kurumlarıdır. Çünkü kısa vadeli fon arz ve talebiyle değil, daha çok orta ve uzun vadeli fon, fonlarla uğraşmakta
dırlar. Kaldı ki, bu fon kurumları ayrıca mevduatta kabul etmediklerinden para piyasasının temel fon kurulları olan ticaret bankalarından
da ayrılmaktadırlar. Ancak klôsik bankacılığın patırım ve ihtisas bankaları, İslam bankacılığı ile bazı konularda birleştirilse dahi, bu bankaların faize dayalı finans sisteminde çalışmaları ve mevduat kabul
etmemeleri yönleriyle yine onlardan ayrılacaklardır.
Yukarıda kısaca

İslam bankacılığının

bankasının,

halktan mevduat toplayarak, bu fonları iştirakinin bulunduğu bir holdinge arzetmesi halinde, ilk bakışta bu işlemler iki ayrı kurumu (arada bir organik bağın
bulunduğu) ilgilendirmektedir. İslôm bankacılığı ise bunu bir bakıma
kendi bünyesi içinde toplamış gözükmektedir. Halktan toplanan fonlar, aracı bir kurum olmaksızın, direkt olarak yine banka tarafından
ticaret veya yatırım amacıyla, ortaklık ilişkisi altında kullandırılmak~
tadır. Bu nedenle klôsik bankacılıkta ayrı, ayrı fonksiyonda bulunan
fon kurumları ve ticari kurumlar, bu yeni ve, alternatif sistemde tek
bir yapıda organize edilmektedir. Böylece İslam bankaları hem banka,
hem de ticari şirket hüviyetini kazanmış olmaktadır. Ancak mevcut
klôsi'k fon kurumları içinde,. özellikle leasing fonksiyonlarıyla «yatırım
bankaları»na yapı olarak daha yakın bulunmaktadırlar.
Bilindiği

gibi bugün bir ticaret

Görüldüğü gibi oldukça farklı bir yapıya ve petrodolarların recy-

linginde büyük bir kapasiteye sahip bulunan İslam bankacılığının; ülkemiz ekonomisine net bir katkıda bulunabilmeleri, hiç kuşkusuz onların mevcut bankacılık sistemimiz ile mevduat savaşına girmeksizin ve
ticari sektörün finansmanından (mudaraba) daha çok, ortaklık (musharaka) ve leasing fonksiyonlarıyla yatırıma yönelme-lerine bağlı gözükm~ktedir. Böylece İslam bankacılığı, fon kullandırmada yatırım
bankacılığı fonksiyonunun ön plana aldığı takdirde, mevcut bankacılık
sistemimizde, yatırım bankacılığmın geliştirilememiş olması nedeniyle
mevcut olan boşluğu doldurabilme yönünden büyük bir etkinlik arzedebilecektir. Özellikle bu nedenle, söz konusu yeni alternatif bankacılığın ekonomik yönden irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmek·
tedir.
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111. EKONOMİK DEGERLENDİRME

llL A.

Amaçları

Yönünden Etkileri;

Burada incelenmek istenen hususlar, sistemin ekonomi üzerinde
bir bütün olarak uygulanmasından doğan ve ona paralel olarak oluşan etkileridir. Bilindiği gibi sistemin temel fonksiyonları vardır ve
bunlar kendi aralarında · fonksiyonel ilişkiler oluşturmaktadır. Bunun
yanında bu ilişkiler hem nitelik hem nicelik yönlerden ekonomi üze. rinde çok yönlü sonuçlar doğurmaktadırlar. Hiç kuşkusuz sistemler
bu yönleriyle ele alınır ve değerlendirilirler. Esasen burada sistem
dediğimiz zaman kastettiğimiz kurumlar özel finans kurumları içine
giren faizsiz bankalar, sigorta ve yatırım şir~etleridir.
1 - Kalkınma sürecinde olan ve bir de petrol ihracatçısı olarak
bir finans yükü altında ·bulunan ülkelerde «fon · kaynağı yetersizliğini» çözümlemede yeni bir fon kaynağı olarak değerlendirilebile
cek «Faizsiz Bankacılık» faaliyetleri, İslam ülkeleri arasında 1970'1i
yıllardan itibaren giderek gelişen reel ekonomik ilişkilerin parasal
«Finansal» yönünü oluşturmaktadır. İslam Bankaları aracılığıyla uluslararası kapitoı ·hareketlerinin doğm.ası yanında bu fon kurumları bir
de yerel ekonomilerdeki fon hareketlerini de etkilemektedir. örneğin,
özellikle manevi inançları nedeniyle yerel ekonomilerdeki geleneksel - faizli - fon kurumlarına tasarruflarını getirmiyen böylece prodüktif üretim süreci dı,şmda kalan (altın, döviz, bifla, arsa gibi) ve birde
iddihar olarak saklanan fonların söz konusu kurumlar aracılığıyla ekonomiye yönlendirilmesinde de yararlı olabilecektir.
ağır

Özetlersek İslam Bankacılığı ilkeleri, amaçları yönünden yukarıda
kısaca vurgulamaya çalıştığımız konularda hassas olarak durmaktadır;

2 - Bilindiği gibi tüm kalkınmakta olan ülkelerdeki en büyük
sorun fon yetersizliğidir. Bu konuda ise hükümetier genellikle sorunu,
tabandan gelen çabalarla çözümlemeye gitmekten çok, daha çok üst
düzeydeki girişimler ve planlamalar yoluyla çözümlemeye çalışmak
tadır. İslam E'konomisi anlayışına göre hareket eden bu kurumlara
göre ise gerçek kalkınmanın; bölgesel halkın finansal k.atıhmı olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu amaçla sözkonusu kurumlar
ortaklık prensibine dayanarak, bölge sanayinin gelişmesine yönelmektedirler. Bu anlayışa göre, özdeki ·güçlere, finansmôna dayanma
yaklaşımı, ekonomik 'kalkınma yanında sosyal kalkınmayı da dina66

mizme

kavuşturacağından

dengesiz bir

kalkınma

laşılmış olacaktır.

modelinden de uzak·

3 - Biliyoruzki değişmekte olan ülkelerde en büyük sorun finans yetersizliği kadar mevcut fonların en az maliyetle toplanıp, verimli üretim alanlarına kanalize edilememesinden ve de bu konulardaki kurumsal ve yasal yapıların başarısızlığından kaynakla nmaktadır. Bunun yanında bu ülkelerde küçük ve orta sanayii eksikliği, kalkınmanın dışında önemli darboğazlara neden olmaktadır.
Halbuki gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi, geniş tabanlı küçük ve orta sanayie oldukça muhtaçtır. Bu kesim güçlü olmadıkça üretim alanları kantite ve kalite yönünden _ekonomi giderek daralabilecektir. Ayrıca bu sanayiilerin, büyük sanayilere kaynak yaratma ve
tamamlayıcı (Ana Sanayii - Yan Sanayii) olma özellikleri ·gözardı edilmemelidir.
İşte İslam Bankacılığı bulundukları yerel ekonomnerde özellikle

orta ölçekli işletmelere ve de onların yeni ürün ve üretim yöntemlerini
denemek isteyen projelerini ortaklık yoluyla finanse ederek, ekonomik
kalkınmaya katkıd.a bulunmaktadır. Bu nedenle İslam Bankaları yerel ekonomide öz yönetimleri icabı özel bir bilgiye, uzmanlığa sahiptirler. Bu birikimden de yararlanmak amacıyla bir adım daha atıp ·
.«hür bir tüccar bankası» olarak esasta ticaretle iştigal etmek ve ithalatı finaAse etmek yanında son yıllarda endüstriyel alandaki yeni
buluşların uygulamaya koyulabilmesi için müteşebbisler adına iç ve
dış piyasa araştırmaları yapı:ııaya yine yeni buluşları içeren üretim
36
projelerinin finansmanına da yöneldiklerini ileri sürmektedirler ( }.
Yine gelişen ülkelerde dikkati çeken bir durum ise «Sermaye yoğun büyük projelere yöneliş»dir. Özellikle bu projeler daha çok
büyük kentlerde. gerçekleştirilmeye gidilmektedir. Hiç kuşkusuz bu
durum, gelişen ülkelerin kendi sosyo-ekonomik koşullarına özgü bir
teknolojiyi üretememelerinden kaynaklanmaktadır. Yoğun işsizliğe
rağmen bu tür projelere gidilmesi hiç kuşkusuz mevcut sorunları daha
da ·ağırlaştırmaktadır. İslam Bankacılığının ise genelde «emek yoğun ..
küçük ve orta ölçekli» işletme projelerine yönelmiş bulunması, bu konudakr boşluğun giderilmesinde büyük yararlar sağlayacaktır. Pek
çok ülkede bugüne_dek yapılmış uygulamalar bu kurumların bize bu
konuda· oldukça başarılı olduklarını göstermektedir.
4 -

(

36

)

Nienhaus «Profitabilit y of lslamic», ibid, p. 39.
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Özetlersek, İslam Bonkacılığı ilkeler ve amaçları yönünden yuvurgulamaya çalıştığımız konularda hassas olarak durmakta ve özellikle halkın bölgesel sanayii faaliyetlerinin finansmanına
geniş çapta katılımını sağlamaya çalışarak, küçük ve orta sanayii
geliştirmeyi hedeflemekte ve ayrıca istihdam sorununu hafifletmek
düşüncesiyle büyük sermaye yoğun projelerden uzak kalmayı, daha
çok emek yoğun projelere yönelmeyi tercih etmektedirler (3 7).
karıda kısaca

111.B.

Kapita· ı

Birikimine Arz ve Talep Yönünde·n Etkileri:

Bu kurumların ilke ve amaçları yönünden gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki muhtemel etkilerinin yanında, özellikle kıt olan kapital birikimine arz ve talep yönµnden de şu etkilerde bulunmaları
mümkündür (38 ).
1) Arz Yönünden:

a) Daha önce ilgili bölümlerde de değindiğimiz gibi bu kurum·lar «tasarruf terbiyesi» fonksiyonunda bulunarak birikimcilere gelirlerini hem kendileri için, hem de toplum için en yararlı şekilde harcama ve yatırım yollannı göstermektedirler. Bu sayede kısa ve uzun
dönemli finansman taleplerine çevap verecek yeni fonlar kolaylıkla
oluşabilmektedir. Böylece ·toplumda tefecilik uygulamalarının giderek
· azalmasına yardım edeceği gibi sadece faiz geliriyle yaşayan bir
sınıfın gelişmesine engelleyici etki de yapmış olacaktır.
b)

Ayrıca

sistem özellikle «faiz» olayına yer vermediği için gelir
üretime faydası olrnayacdk şekillerde kullanımını da otomatikman engellemiş olmaktadır ki bu hem üretim, hem de tüketim
terbiyesi fonksiyonunun etkisi olarak kabul edilebilir.
artıklarının

c) Sistem, ,,«güvem> olgusuna çok büyük yer verdiği ve hatta sistemin esası güvene dayandığı için kredi talep edenlerin bu fonlardan yararlanabilmesi için güven temeline titizlikle uymaları gerekmektedir. Aksi takdirde sistem dışında kalmaya mecbur bırakılmak
tadırlar.

d) «Kredi Terbiyesi» fonksiyonuyla sistem, kredinin dönme ora37

Bu konuda me·tin içinde ilgili örnekler olarak (Mısır ve Sudan) uygulaması
Sf. 60 (Böl. il. B. 1).
M.; «Socio - Eoonomic RaHonale for lslamic System of Financing»
lslamic Fi-nence, England July, 1983 p. 110- 12. Neggar - Zerga, Bölüm: iV.
(

)

verilmiştir. Bkz.
(38 )
Uzair,

6S

nının yüksekliğini sağlamakta ve sürekli fon yaratma . niteliğini koruyabilmektedir. Bu ise hiç kuşkusuz sağlıklı projeler seçilmesini gerektirmekte ve böylece verimli yatırım alanlarına yönelinmiş olun-

maktadır.

2)

Talep Yönünden :

a) İslam Bankalarının Arap ateminde hızla çoğalan kurumlar olbir Qerçek olduğu kadar, bu kurumların bulundukları ülke ekonomisine büyük fonlar getirilebilmesi de bir gerçektir. Örneğin, ülkemizdeki yatırım fırsatlarınm bolluğuna raığmen fon (Kapital) kıtlığı
nın olma.sı, bu kurumların ekonomik önemini ortaya koymaktadır. Özellikle beklenen bu kapital (Batı Finans sistemi içinde kendilerine yer
bulamayanlar -ki bunlar Arap Dünyasında belli bir çevredir- kendilerine özgü anlayışlarıyla faizi kabul etmemektedirler). Sadece kôrzarar temeline dayanarak bu fonları kullanmak, kullandırmak isteyenlerden gelecektir. Hiç kuşkusuz bu fonlar geldikleri andan itibaren
yerel ekonominin emrine girmekte ve mevcut fonlara ek bir kaynak
olarak katılmaktadırlar.
duğu

b) Bu kurumlar öncelikle kendi anlayışlarına katılan kesime hitap edeceklerdir. DMI tahminlerine göre (39 ), faizle çalışmayan ekonomik sektörde (İslam Ülkelerinde) 65 milyar dolar dola.ym.da bir fon
atıl vaziyette durmaktadır. Ülkemizde. de inançları dolayısıyle mevcut
tasarruf kurumlarına fonları ·nı akıtmayıp yurt içi ve dışında altın, döviz, gayrimenkul şeklinde hatta iddihar olarak tutulan büyük meblôğ
lar bulunduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu tür tasarrufların bu ·kurumlar aracılığıyla üretim sürecine kanalize edilme fırsatı doğmuş
olacaktır. İlk başta da belirtildiği gibi bu yeni fon kurumları önceleri
bu tip bir tasarrufçu kesime hitap ederken zamanla kurumların başarı kazanması haliyle diğer ta~arruf kesimlerinin de ilgisini çekmesi mümkündür. Hatta bu kurumların «mevcut 'enflasyon oranının üstünde kôr verebilmesi halinde» bu olay hiç kuşkusuz daha da güvenecektir.
toplayarak ekonomiye ek finansman kaynağı yaratmasıyla bir yandan ek üretim ve istihdam etkisi yanında, mevcut
bankacılık şistemi üzerindeki kuvvetli fon talebi baskısını da azaltabilecektir. Böylece banka kredilerini karşılamak amacıyla yapılan
emisyonun yarattığı enflasyonist ba.skı da hafifleyebilşcektir. Ayrıca
c)

( 39 )

Atıl fonları

Hatır. M.; İbid.
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bu sistt;}mde üretime dayalı para operasyonları (faiz olmadığı için)
sonucu, enflasyonist baskı da bir ölçüde azalabilecektir. Yine faizsiz
sistemde acılan kredilerden sağlanacak kôrdan ödenecek risksiz ' bir
kaynakla finanse edildiklerinden, müşteriye olan fon maliyetleri oldukça düşecek (bilindiği gibi şirket maliyetleri içinde faiz önemli bir
paya sahiptir), bu ise faizli sistemdeki faiz hadlerini de aşağıya doğru
çekme yönünde etkileyecektir. Hiç kuŞkusuz ekonomide birim · maliyetlerinin düşmesi maliyet enflasyonunu frenleyici bir etki yapacaktır.
Bilindiği gibi enflasyonist dönemlerde iş dünyası dar gelirli ve
orta sınıfa kıyasla bundan kazançlı bile çıkabilmektedir. Bu durumdan bankalar da kôrlı çalıştıklarından .-eğer eşit finansman sistemi
uygulanıyorsa- kôrlarını, tasarrufçu kesimin büyük bir kesimini oluş
turan düşük gelirli ve orta s_ınıfa enjekte edecektir. Ama faize dayalı
finans sistemi varsa, bu korlar aynı düzeyde -ortaklık ilişkisi olmadığından- aktarılmayacaktır. Faiz kurumunun . tasarrufçuyu enflasyona karşı koruduğu görüşü de bu koşullar altında pek geçerli görünmemektedir. Çünkü geleneksel bankacılık sistemi faiz sistemini ·
daima enflasyondan sonra ayarlamakta olduğundan -endeksleme sistemi yoksa-, faizler daima ·fiyat artışlarını çok gerilerden izleyebilmektedir. Örneğin, -ülkemizden de örnekler verilebileceği gibi- bu
ilişki Pakistan'da da aynı gelişmeyi göstermiştir. 1970'1erde enflasyon
% 25'1erde iken tasarrufçuya en çok % 6 - 8 faiz ödenmiştir. Bu nedenle faiz haddinin tasarruf potansiyelini önemli ölçüde etkilediğini
söylemek oldukça güçtür ve enflasyona karşı -istisnalar hariç- her
zaman bir garanti temin edememektedir (40 ).

_d) İslam Bankacı~ığı aracılığıyla daha çok küçük ve orta ölçekli
firmalara faizsiz kredi sağlanabilmesi, özellikle ülkemizdeki «faizle
olduğu halde bu ölçekteki işletmelere yeterli kredi arz eden kurum
sayısı ve işlem hacimleri» gözönüne alındığında, bu fonksiyon büyük
bir önem taşımaktadır. Sistem belki yararlanandan faiz istememektedir ama onu kôrlı çalışmaya zorlamaktadır. Çünkü değil ana parayı ödememek yeterli kôr ödeyemeyen gerçek veya tüzel kişinin bir
daha bu kaynaktan yararlanma şansı çok azalmaktadır. Tabii ki burada bir nokta düşündürücüdür; o da; yüksek kôrla çalışmaya yönelmek, acaba enflasyonist bir ekonomide fiyatları daha da yükseltici
bir etki yapmayacak mıdır?». Eğer İslam Bankası pür tüccar bankacılığı yapıyor ve genellikle mal alım satımını ve ithalatı firıanse et( 4<l)
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Uzair, İbid, p. 113.

meye yönelmiş ise bu etkir:ıin oluşması ve enflasyonun hızlanması doenğaldır (Her ne kadar yukarıda fon maliyeti olmadığı için maliyet
kufon
tür
bu
flasyonunun düşeceği belirtilmiş ise de). Bu nedenle
örrumlarının ticari faaliyetl erde bulunma ktan çok, pek çok ülkede
neklerini verdikle ri gibi geniş taba·nlı üretim projeleri ne yönelmeleri
(Emek yoğun belgesel sanayii, zirai projeler gibi), bu sakıncayı hiç
kuşkusuz ortadan kaldırabilecektir. Kaldı ki İslam Bankaları başlıca
ilkelerinden biri olarak fon kullanımında; «Banka ile mudi veya borçlunun» deyim yerinde ise omuz omuza çalışmak olduğunu belirtme ktedirler. Gerçekten de bankanın girdiği projede, banka müteşebbis
veya uzmandan ·g aranti olarak ne bir ipotek, ne bir teminat almakrealize ediletadır. Burada banka için tek garanti projenin güçlülüğü,
bilme şansıdır.
e) Faizsiz kredi olayı müteşebbise büyük bir rekabet gücü sağ
41
de dikkalamaktadır. Hatta bu olay ( ). Avrupa finans çevreler inin
tini çekmiş bulunmaktadır. Son iki yıldır hızla yayılmakta olan bu sistemin geleneksel banka sistemin in bu konu üzerinde hassasiyetle
ası
durmasına yol açmıştır. Bu durum bu konudci çok sayıda uluslarar
son
En
aktadır.
sempozyumlar düzenlenmesinden de açıkça anlaşılm
olarak düzenlenen sempozyum V.G.D'estaing başkanlığında Paris'te,
Avrupa Grubu tarafından yapılmıştır. Bilindiği gibi yüksek faizlerle
islerin güalınan paraların maliyetle ri nasıl yükselttiği ve müteşebb
Kalkınma
İslam
örneğin,
cünü ne kadar azalttığı açıktır. Öyle olunca,
isle.ri
müteşebb
Bankası'nın daha başlangıçta sıfır faizle para vermesi
büyük ölçüde rahatlat makta ve rekabet güçlerin i de dış piyasada arttırmaktadır.

Bu konuda, yine Suudi Kalkınma Fonu'nun «TCDD - İskenderun 5 yıl ödeDivriği hattı modernizasyon ve elektrifik asyonu» projesin e
bu
açması
kredi
TL)lık
milyar
(18.8
, mesiz, 20 yıl vadeli % 3 faizle
42
).
(
olumlu ilişkiye verilebil ecek ilg.inc bir örnektir
f) Bu tür kurumla r da, · kurum yönetici lerinin yatırım alanlarının
titizlikle belirlemeleri, müteşebbisi yakinen ve çok iyi denetlemeye
gitmeleri, mevcut bankacılık sistemin in aksine· çok çeşitli alanlara
faaliyeti ne
yatırım yapmaları, bankacılık yanında üretim ve ticaret
girmeleri, toplumun bütün kesimlerine hizmet götürme ye çalışmaları
ile farklı bir finans sistemine sahip oldukları görülen özel finans ku(

41 )

( 42 )

Yalçıntaş, Nevzat; «İslam Kalkınma Bankası», Rapor, 28.7.1984.
Meba, İbid., s. 4.
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rumları, tasarruf sahiplerinin biriki.mleri açısından yeni bir alternatif
finans kurumlarını oluşturmaktadırlar. Gerekli yasal düzenlemeler ile
bu kurumlar daha yeterli bir güvenceye kavuşturulduğu takdirde, finans piyasası yeni bir rekabet ilişkisi kazanacağından bu durum hiç
kuşkusuz fonlarin optimal maliyetinin belirlenmesinde büyük etki yapacaktır.

iV. ÖNERİLER
IV.A. Yerel Ekonomi Yönünden :
Yukarıda

ilgili bölümde de belirtildiği gibi, söz konusu kurumgarantilemek için kısa: vadeli, yüksek oranll kôrlar getiren spekülôsyonist 'a lanlarai y·önelmek yerine, orta ve uzun süreli
yatırım alanlarına yönelmeleri halinde, yerel ekonomi bundan yarar
sağlayobilecektir. Aksi takdirde rekabete girecek olan yerel geleneksel bankacılık sisteminin de benzer kısa süreli yatırımlara ·girmesine yol açacak, sonüçta da uzun süreli yatırım kredilerinin daha .da.
daralması sözkonusu olacaktır. Halbuki gelişen ülkelerin kalkınmala-·
rını realize edecek olan krediler orta ve uzun süreli olanlardır. Önemli
olan firmaların kısa süreli işletme finansmanını sağlamak değil, onların projelerinin, yatırımlarının finansmanını gerçekleştirebilmektir.
Hiç kuşkusuz bu yeni fon kurum·ıar.ının uygulamalarını kendi ekonomik anlayış ve ilkeleriyle büyük bir ahenk ve uyum içinde yürütüp,
yürütemediklerini ve sistemin ülkemiz ekonomisi içinde gelişip, . gelişemiyeceğini içinde bulunulan deneme döneminin sonuçları alındık
ça görülecektir.
a)

ların kôrlılığı

b) İslam bankaları bir yandan ticaret bank.alan ile diğer yandan
ticaret şirketleri ile yapısal benzerlik içinde olup, halktan yatırım ve
tasarruf hesabı altında fon toplamaktadırlar. Ayrıca diğer çağdaş
bönkalar gibi diğer bankacılık hizmetlerini de yerine getirmektedirler.
Ancak bu bankalar diğerlerinden farklı olarak, yatırımda müşteri ile
ortaklığa girmekte ve işletmenin yönetimine katılmakta veya bu konuyu anlaşma ile müteşebbise bırakmaktadır. Yine bu kurumlar kıy
metli evrak alımı yapmakta ve bu fon araçları ile portfolİolarını düzenlemektedirler. Ayrıca leasing işlemlerine de girişmekte, bina, gemi, uçak ve endüstriyel teçhizat alıp kiralamakta ve bazı koşullarda
da devretmektedirler.
Tasarruf
72

hesapları

için banka mudiye bir getiri

ödemediği

gibi,

ona da işlemden dolayı bir yük getirmemektedir. Ancak bu tür hesabı
bulunan mudilerden talepte bulunanlara (bazı kriterlere göre yapıla
cok seçim sonunda) kısa vadeli faizsiz borç verilmektedir. Ancak
tüm bu hesapların güvenliği ve bankanın verdiği faizsiz borçların
geri ödenmesi gibi hususların Merkez Bankası'nın garantörlüğü altinda özel düzenlemelerle yürütü,lmesi gerekliliği,. İslam Bankası otoriteleri tarafından açıkça belirtilmektedir. Görülüyor ki bu sistemde iş
adamı tüketiciden kamu kurumlarına kadar kısa vadeli faizsiz borç
olanağı doğmaktadır. Bununla beraber sistemde, işlemlerdeki hakim ·
şekil «yatırımlan> olup, «borç · verme» operasyonları değildir' . Ek 'kakapital yaratımında, para arzına yapılan ilôveler geniş ölçüde yatı
rımlar üzerine yoğunlaşmıştır. Çünkü bu sistem, kapitalin ve dolayı
sıyla politik gücün sadece bir kesimde birikimini engellemek istemektedir. İslam bankacılığı sistemi; borç yüklü bir topluma, faize dayalı
finans sistemi yanında daha çok yatırımı teşvik eden ve arttıran
kôr.:. zarar ortaklığı esasına dayalı yeni bir finans sistemi alternatifini sunmaya çalışmaktadır (43 ).
Ancak uygulamanın sonuçlarından da görüldüğü gibi faizsiz. bankacılık, faizsiz borca pek istekli gözükmemektedir (Kôrlı kôr - zarar
ortaklığı temeline dayalı yürütülecek projeler için hariç). Fakat bu
durum, sistemin en zayıf kaldığı noktadır. Çünkü bilindiği faizsiz bankalar, müteşebbise orta-uzun dönem kapitalini kôr-zarar ortaklığına
dayanarak sağlamaktadırlc~_r. Fakat kısa dönem işletme kapitalini,
firma nereden temin edecektir. Bu bankadaki iştirakinden sağlaya
cağı kôrla mı? Bu mümkün ve pratik olmayan bir çözümdür. O halde banka bu fonu, mudaraba dışında bir düzenleme ile borç verecektir. Fakat faizsiz borçların arzında da, müşteri hesaplarındaki
depozitoya bağlı kalmak ne derece rasyoneldir? İşte bu borçlanma
rasyosu (lending ratio) bu sistemde henüz kesinlikle çözülememiş
tir (Bkz: Calışm~mın il. Böl.). Bununla beraber banka bu sorunları
hesaplamak ve çözmek zorundadır. Örneğin, bankanın fonlarının ne
kadarının kredilere, ne kadarının faizsiz borçlara tahsis edileceği. bu
' fonları bir de en verimli, en kôrlı olarak hangi yatırım alanlarına
yönlendirmesi gerektiği şeklinde önemli sorunları vardır (44 ).
c) Petro dolarların tekrar Batı için kullanılması durumundan
(1973 sonrası artan petrol geliri fazlalarının Batı'da hisse senedi, gay·
43
( )
Sıddıqı. N. Muhammed; İıbid., p. 21-22. ve Chapra M. U. «Money and Banking in an lslamic Framework», Seminer on Monotary of lslam, Mecca, 1978, p., 45.
( 44 )
Neinhaus, Volcer, «Reviews and Abstracts», Journal of Research in
lslamic Economics, Jeddah, Vol. 2. No. 1., 1984, p. 92.
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rimenkul alımına akması) hoşnut olmayan çevrelerin bu fonları İslam
ülkelerinin kalkınmasının finansmanına yönelmek düşüncesinin bir
.ürünü olan İslam Bankacılığı, İslami yatırım kanalları içinde Mudarabayı (ticaretin finansmamnı) ikinci plana. itmek, fakat Musharakayı
bütün sistemde (yatırımların finansmanını) ön plana almayı amaçladığını, bu konudaki literatürden kolayca görmek mümkündür. Ticaret
böylece ikincil, fakat yatırım ve sermaye birikimi ise temel faaliyet
olarak geliştirilmek istenmektedir. Uygulamada ise daha çok iç ticaretin finansmanının, ithalat ve ihracatın finansmanının ön planda
oluşu, değil ülkemizdeki uygulamadan, bizzat DMl'nın başkanı Faysal
tarafından da Dakka'da yapılan açıklamadan da acıkça anlaşılmakta
ve bu tür gelişimin İslam bankacılığının gerçek amacı olmadığı kesinlikle belirtilmekted ir (45 ). Özeltikle enflasyon nedeniyle işletme sermayesinin hızla eridiği ve yatırımların giderek düştüğü ülkemizde
fon yetersizliği sorununun çözümünde bu kanaldan ülkemizde yurt- ·
dışı kaynaklardan gelecek fonların hiç kuşkusuz üll<e ekonomisine
büyük katkıları olacaktır.
d) Ayrıca İslam bankacılığının çok önem verdiği ve yoğunlaş
tığı bir faaliyet dalı olan «Leasing»in, kapital yetersizliği çeken ülkeler
için gerçekten büyük önemi bulunmaktadır. Ayrıca mevcut fiziki kapitalin bu yoldan kullanımında büyük ekonomik faydalar sağlanmak
tadır. İslam bankacılığında yatırıma yönelmek için leasing büyük bir
olanak yaratmaktadır. Bilindiği gibi kiralama akdi sonunda satışa dönüşebilmektedir. Bu yönü ile mevcut bankacılık sisteminde oldukça
canlı bir aktivite gösterdikleri uygulamadan acıkça görülmektedir .
IV.B.

Uluslararası

Ekonomi Yönünden :

Almanya Baden - Baden'de yapılan bir uluslararası sempozyumda (Mayıs 1981) İslam bankalarının yatırımları ile kalkınmaya ve
ticari kapitale yapacakları katkılar tartışılmıştır. Ayrıca bu bankaların
(finansa.ı güçleri, fonları ile) Batı dünyası bankacılığıyla (Know - how
teknikleri ile) işbirliği yapmaları ha.finde, 111. Dünyanın kalkmmasım
kolaylaştıracağı belirtilmiştir. Bilindiği gibi bugün Batı dünyasında
borçlanılır fonların bolluğuna rağmen, şirketler veya borç arayanlar
bu fonları kabul edilebilir yeterli bir riskte bulmaları oldukça güçtür.
Bu nedenle İslam bankacılığı onlar için yeni bir alternatif, yeni bir
finans kaynağıdır. Mevcut iş hayatındaki resesyonun üstesinden geBatı

lslamic Solidarity; «lslamic Banks can make a meaningful contributions»,
)
Dakka, March 1985.
(
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!inmesinde, bu konudaki fon arzeden kurumlardaki açığı kapatmada
bir potansiyel olarak gözükmektedir. Gerçekte bu fon kurumları şim~i
direkt olarak faizden kaçmaktalarsa da, ekonomide «teşebbüs» ol·gusunu büyük ölçüde teşvik etmektedirler. Kapital kıtlığı olan gelişen bir ülkede, belki de gelişmeyi en .çok teşvik edecek faktör müteşebbis sınıfının gelişmesidir. Hiç kuşkusuz bu olgu ise, kapitalde
risk faktörünün paylaşılmasının teşvikine bağlı olup, onunla paralel
gelişme göstermektedir. İslam ban~acılığının ise bu ilkeyi amaç edindiği görülmektedir. Bu ise ister gelişmiş ol~un, ister gelişmemiş _ olsun her ekonomi için oldukça iyi bir yaklaşım ve alternatifdir.
İslam bankaları, uluslararası düzeyde pekçok yerel ekonomiye

plase etmiş olduklarından, uluslararası kapital hareketlerini desteklemektedirler. Aynı zamanda İslam ekonomileri arası daha
yakın bir ekonomik ilişki, hatta uzun dönemde bir entegrasyona yol
açılacağı düşünülebilir {46 ). Ancak İslam bankacılığı alanında bu nişki
şimdilik İslam ekonomileri ile Batı arasında çok 'ümit verici gözükmemektedir. Burada şu sorulabilir; 1) İslam bankacılığı ne arzediyor?
Bu sorunun cevabı açıktır. Katılma yoluyla müşterek yatırımlar yapmak ve gerektiğinde müteşebbis ·riskine katlanmak {belli anlaşmalar
çerçevesinde). 2) Batı finans kurumları İslam bankacılığından ne bekliyor? Bu sorunun cevabı ise henüz acık değildir.

fonları.nı

İslam Bankac,lığı - Batı Bankacılığı arasındaki işbirliğinin güçlü-

tek faktör -faiz olgusu veya işlem tekniğindeki farklılıklar değildir. Etnik temellerdeki farklılı _kların gözardı edilmemesi gerekir.
Gerçekten de bu etnik temel, sadece faiz olgusundaki farklılığı değil,
İslam ekonomisi sistemini bazı noktalarda diğer mevcut sistemlerden
47
farklı kılmaktadır ( ).
ğünde

Ancak İslam bankacılığı ile Batı bankacılığı tüm olumsuz faktörlere rağmen, katılma yoluyla gerçekleşecek müşterek yatmmlara. «kapital ·temin etme» konusunda ·işbirliğine gidec.ek olurlarsa, İslam
bankacılığı petro dolarların kullanımında «recyling» oldukça prodüktif
bir rol oynayacaktır. Bu konu ise hiç kuşkusuz 111. Dünyanın petrolü
olmayan gelişmekte olan ülkelerinin finans gereksinimlerinin karşı
lanması yönünden büyük bir önem taşımaktadır.
Nienhaus, İbid., p. 46 - 47.
Khan. Fahim. M. «lslamic Banıks and Strategies of Economic Cooperatiomı, Journal of Research in lslamic Economics, Vol. 2, No. 1. Summer, 1984, p.
63 - 65.
(46)
(

47
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