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Ot;urum Başkanı (Prof. Dr. izzet ER) - Arkadaşlar, değerli meslektaşla
rım, kıymetli hocalarım; hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. 

Müsaadenizle bugünkü oturumumuzu açıyorum. 

Bugünkü konumuz; krediler, ticari ihtiyaç, teşvik ve benzeri krediler, 
vadeli opsiyon borsası, menkul kıymetler borsası işlemleri, finans kurumla
rı, katılım bankaları işlemleri, sanal ortamda ticaret. 

Dün gerçekten yoğun bir mesai ve çok kıymetli hocalarımız tarafından 
değerli fikir alış verişleri oldu; şahsen oldukça istifade ettiğimi söyleyebili
rim. 

Yine dünkü yöntemi burada da müsaadenizle uygulamak istiyoruz. 
Öncelikle Din işleri Yüksek Kurulu'ndaki arkadaşlarım, kendilerine gelen 
soruları, problemlerini, tartışma konularını burada sizlere arz edecekler. 
Müteakiben konunun uzmanı değerli arkadaşlarımız, konuyla ilgili bizlere 
bilgi sunacaklar veyahut bizim problemierimize ışık tutacak açıklamalarda 
bulunacaklar. Daha sonra da siz değerli hocalarımın konu etrafındaki gö
rüşlerini almaya çalışacağız. 

Öncelikle Din işleri Yüksek Kurulumuzun bugüne kadar karşılaştığı 
problemler nelerdir, ne gibi soruları vardır; onları ortaya koymak üzere de
ğerli arkadaşım Dr. ibrahim Paçacı Bey açıklamalarda bulunacak. · 

Buyurun Sayın Hocam. 

Dr. ibrahim PAÇACI (Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi) - Teşekkür ede
rim. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Bugünkü toplantının ilk oturumu gerçekten çok yoğun bir gündem içe
riyor ve toplumumuzun problemlerini de içerdiği için şiddetli tartışmaların 
olacağı kanaatindeyim. 

Krediler konusu Diyanet işleri Başkanlığı'na, Din işleri Yüksek Kuru
lu'na gelen soruların büyük bir kısmını teşkil etmekte. ihtiyaç kredileri, ta
bii bunların içerisinde ağırlık taşımakla birlikte ticari krediler konusu ve 
teşvik kredileri ve benzeri kredi işlemleri de soru olarak gelmektedir. Ayrıca 
son zamanlarda yapılan bir işlem daha var: Sıfır faizli krediler. Kişi bir ara
ba almak üzere bir sene vadeli kredi almak için bankaya müracaat ettiği 
zaman kendisine "sıfır faizli kredi veriyoruz; ancak bir işlem parası alıyo-
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ruz11 deniliyor. Bu işlem parası ile faizli kredinin faiz miktarı aynı. Ben gü
nümüzdeki bankacılık işlemlerindeki faizin durumu tartışılırken aynı za
manda bu sıfır faizli kredilerin durumu da göz önünde bulundurulursa ya
rarlı olacağı kanaatindeyim. 

Bir de1 son yıllarda ortaya çıkan vadeli epsiyon borsası problemi var. 
Bir nevi sigorta ile kumar karışımı borsa. Nasıl oluyor/ bu konuyla ilgili de 
zannedersem uzmanlarımız bilgi vereceklerdir. Bir mala endeksleyerek pa
rayı bir kuruma yatırıyorsunuz. Siz onunla ilgili bir ticaret yaptığınız zaman 
o mal değeri düşerse siz bu arada paranızı kurtarıyorsunuz. Yani o malın 
değerinin yükselmesine veya alçalmasına göre siz işlerinizde herhangi bir 
zarara uğramıyorsunuz. Fakat bu şirkete ödediğiniz paranın herhangi bir 
karşılığı yok1 tamamen sanal ortamda yapılan bir alış veriş ve hiçbir za
man da kendisine dönmesi söz konusu değil; yani mal olarak alınması ve
ya satılması söz konusu değil; böyle bir işlem. Bu konuyla ilgili de açıkla
malarda bulunacaklardır uzmanlarımız. Gerçekten problemli bir konu1 bu
na da çözüm getirilirse faydalı olur. 

Menkul kıymetler borsasında yapılan işlemler ile ilgili de çok sayıda so
ru gelmektedir. Gerçi bu artık yıllar geçtiği için birazcık çözümlenmiş olsa 
da burada tekrar tartışılmasında fayda var. Çünkü 11Spekülasyon 11 ve //bor
sada oynamd1 tabirleri insanların aklında istifhamlar meydana getirmekte. 
Buna da açıklık gelirse faydalı olacak. 

Finans kurumları konusu var. Finans kurumlarında da halkımızın zih
ninde bir tereddüt var. Acaba bu faizli midir? Yaptığımız işlem aynı; yani 
bir bankaya gidip kredi aldığımız zaman da/ bir finans kurumuna gittiği
miz zaman da aynı işlemleri yaptırıyorlar; fakat birisinde kôr payı aldık sat
tık gibi bir ifade var1 diğerinde bu yok; sadece bu kurtarır mı? Gibi sorular
la karşılaşıyoruz. Finans kurumunun işlemi hakkında da bu konunun uz
manı hocamız Mehmet Emin Özcan aramızda. Daha önce kendisi de fi
nans kurumunda çalıştığı için çok önemli bilgiler vereceği kanaatindeyim. 
Bunlar da göz önünde bulundurularak bir çözüm getirilirse faydalı olacak
tır diye düşünüyorum. 

Sanal ortamda ticaret konusunda/ klasik kaynaklarımızda kabzedilme
den malın alınması satılması problemleri geçmekte. Şimdi günümüzde ise 
tamamen sanal ortamda alış verişler yapılmakta. Hatta pek çok işte büyük 
şirketlerin distribütörleri1 bayileri malı hiç görmeden sanal ortamda diğer
lerine satmaktadırlar. işte bu kabzedilmesi veya sanal ortamda alış veriş
ler/ bunun bağlayıcılığı/ sonuçları konusunda da değerli katkı ve önerileri
niz bize ışık tutacaktır. 
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Problemlerimiz bunlardan ibaret, in§allah faydalı sonuçlar çıkacağını 
dü§ünüyorum. 

Te§ekkür ederim. 

Otı.ırum Ba§kanı - Dr. ibrahim Paçacı arkada§ımıza te§ekkür ediyoruz. 

Evet, §imdi konunun uzmanı olan iki arkada§ımız var; Mehmet Emin 
Özcan ve Fahrettin Yah§i beyler. Bir tanesi finans kurumları bünyesinde, 
fakat Mehmet Emin Bey de fazla yabancı değil konuya. Ama §U anda bir 
bankanın yönetim kurulunda bulunuyorlar. isterseniz öncelikle kendilerini 
dinleyelim. 

Mehmet Emin Bey, buyurun lütfen. 

Mehmet Emin ÖZCAN (T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi)
T e§ekkür ederim hoca m. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1982 yılında mezun 
oldum. Meslek hayatıma Türkiye i§ Bankası'nda müfetti§ olarak ba§ladım, 
Albaraka Türk Katılım Bankası'nda uzun yıllar deği§ik kademelerde yöne
tici olarak çalı§tım. 27 Mart 2003-12 Nisan 2005 tarihleri arasında, Türki
ye Halk Bankası'nda Hazine'den ve Dı§ ili§kilerden sorumlu Yönetim Ku
rulu murahhas üyesi olarak görev yaptım. 14 Nisan 2005 yılından beri de 
T.C. Ziraat Bankasında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. 

Konulara tek tek mi değineceğiz, yoksa herhangi bir yerden mi ba§la
yacağız ya da sorulara mı cevap vereceğiz; ben usul konusunda sizden bir 
yardımda bulunmanızı istirham edeceğim. Ben, müsaade ederseniz, soru
lar gelirse sorulara cevap vermek §eklinde daha çok yardımcı olabilirim di
ye dü§ünüyorum. 

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN (Emekli Öğretim Üyesi) - Usul hakkın
da bir §ey söylemek istiyorum. Sayın ibrahim Paçacı burada yazılı konular 
hakkında, ne nedir mevzuunda açıklama yaptı. Bu arada, §Unu §Unu uz
manlarımız açıklayacaktır dedi. Bence §urada, ilgili olmayan arkada§ların 
bilmeleri gerekmeyen terimler var. Dört konu var, bu dört konu ve terimleri 
açıklayıcı, kısa tarif edici, tanımlayıcı bir konu§ma yapar da, neyin ne ol
duğu anla§ılır hale getirilirse isabetli olur kanaatindeyim. 
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Mehmet Emin ÖZCAN - Efendim, ben, müsaade ederseniz o zaman 
birinci konudan başlayarak kavramları açıklamaya çalışayım. 

Krediler: Bildiğiniz gibi, genel ekonomi içerisinde hayati önem taşıyan 
bankalar, finans sektörünün en önemli kurumlarıdır. iktisadi hayata genel 
olarak baktığımızda; bir tarafta tasarruf sahipleri, diğer tarafta ise bu ta
sarruflara ihtiyaç duyan yatırımcılar, girişimciler ve tüketiciler vardır. Bunlar 
sanayiciler, tüccarlar veya gerçek kişi tüketiciler olabilirler. işte bankalar 
esas itibariyle bu iki kesim arasında aracılık yapan kuruluşlardır. Bankala
rın klasik fonksiyonları; mevduat toplamak, kredi vermek ve bankacılık 

hizmetleri (havale, kiralık kasalar, akreditif vb) vermektir. Türkiye'de, yü
rürlükteki Bankacılık Kanununa göre bankalar; mevduat bankaları, katılım 
bankaları (bizim eskiden bildiğimiz şekliyle özel finans kurumları), yatırım 
ve kalkınma bankaları olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır. Mevduat 
bankaları (ticari bankalar) tasarruf sahiplerinden mevduat toplamaya, 
kredi vermeye ve her türlü bankacılık işlemleri yapmaya yetkilidirler. Katı
lım bankaları ile mevduat bankaları arasındaki en bariz fark, katılım ban
kalarının kôr ve zarara katılma esasına göre fon toplaması ve bu fonları 
faizsiz esaslar çerçevesinde krediye dönüştürmesidir. Yatırım ve kalkınma 
bankalarının mevduat toplama yetkisi yoktur. 

Finans sektöründe banka dışında kredi veren kuruluşlar da vardır. 

Bunlar finansal kiralama (leasing) şirketleri, tüketici finansmanı sirketleri, . ~ 

faktoring şirketleri ile ikrazatçı şirketlerdir. Finansal kiralama şirketleri, da-
ha çok yatırım malları ile işyeri niteliğindeki gayrimenkullerin temininde ki
ralama yöntemiyle orta vadeli finansman desteği sağlıyorlar. Tüketici fi
nansman şirketleri ağırlıklı olarakbeyaz eşya, kahverengi eşya gibi daya
nıklı tüketim malları ile otomobil temininde tüketicinin finansman ihtiyacı
nı karşılıyorlar. Mevduat bankalarından farklı olarak, katılım bankaları ile 
yatırım ve kalkınma bankalarının doğrudan finansal kiralama yöntemiyle 
finansman temin etme yetkileri mevcuttur. Faktoring şirketleri ise firmala
rın vadeli satışlarından kaynaklanan alacaklarının iskontosu yoluyla fi
nansman sağlamaktadır. 

Bankanın kendi kaynaklarından veya yabancı kaynaklardan sağladığı 
fonları müşterilerine borç olarak vermesi nakdi kredi işlemidir, bankanın 
teminat mektubu düzenleyerek müşterisine kefil olması ise gayrı nakdi bir 
kredidir. Krediler, konularına, vadelerine, amaçlarına vb. değişik kriteriere 
göre tasnif edilebilir. Konusuna göre krediler; bireysel krediler, işletme 
kredileri, yatırım kredileri gibi alt başlıklara ayrılabilir. 

Bireysel krediler: Gerçek kişil~rin ihtiyaç duyduğu konut, otomobil ve 
dayanıklı tüketim mallarının finansmanı ile nakdi ihtiyaçlarının karşılan-
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masına yönelik kredilerdir. Bu kredilere genel anlamda 11tüketici kredileri'' 
diyoruz. Gerek mevduat bankalarının gerekse katılım bankalarının gerçek 
kişilere verdikleri konut ve otomobil kredilerinde kredilendirme mekaniz
maları, büyük benzerlik göstermektedir. Örneğin bir otomobil satın almak 
istiyorsunuz ancak otomobilin bedelinin yarısını karşılayacak paranız var. 
Önce .bir mevduat bankasına sonra da bir katılım bankasına başvurun. 
Her iki bankada da kredilendirmede uygulanan metodlar (kredinin tahsisi, 
teminatların alınması, otomobil bedelinin satıcıya ödenmesi, anapara + 
kredinin kullanıldığı vadeye göre hesaplanan kôr payı/faiz, taksitlendirme 
usulü, taksit tablosu, dosya parası vb.), teknik işleyiş hemen hemen aynı
dır. Bunu negatif anlamda söylemiyorum. Bir tespit olarak ortaya koyuyo
rum. Belki de her ikisinin de yaptığı islôml açıdan kabul edilebilir şeylerdir. 
Bu hususta çok sorular geldiği için konuya biraz değinmiş oldum. Kıymetli 
dostum, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fahrettin Yahşi bu
rada aramızda bulunuyor. Kendisi bu konuda şüphesiz çok önemli şeyler 
söyleyecek, değerli katkılarda bulunacaktır. 

işletme ve yatırım kredileri: Bankalar sınai, ticari ve zirai faaliyetlerde 
bulunan gerçek veya tüzel kişilere işletme ve yatırım kredileri verebilir. iş
letme kredileri bakımından klasik bankalar ile katılım bankaları arasında 
bazı farklar bulunmaktadır. Bir ticari işletme krediye niçin ihtiyaç duyabilir? 
Firma, üretimde kullandığı girdiler (hammadde, ara malı, yatırım malı gi
bi) ile işletme giderlerinin (işçi ücretleri, kira, elektrik, vergi vb) ya da tica
retini yaptığı malların temininde finansman ihtiyacı içerisinde olabilir. Fir
ma ihtiyaç duyduğu emtianın temini ve işletme giderlerinin finansmanı 
için bankadan kredi talep edebilir, //bana finansman desteği sağlayın, ben 
şu malları alayım// diyebilir. Ya da işçilerine ücret/maaş ödeyecektir. Vergi
sinin zamanı gelmiştir, vergi ödeyecektir. Elektrik, su parası ödeyecektir ya 
da yurtdışından mal almıştır, onun vadesi gelmiştir onu ödeyecektir. işte 
bütün bunlar için finansman ihtiyacı olabilir. Bu finansman ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere bankadan talep ettiği krediye biz 11 işletme kredisi// diyo
ruz. işletme kredisini bankalar genelde Türkiye'de bir yıla kadar bir vadey
le veriyorlar. Bir yıla kadar vadeli krediler 11 kısa vadeli krediler// olarak dik
kate alınır. Şimdi vadeler biraz uzamaya başladı, hatta 3 yıla kadar taksit
ler yapıla biliyor. Bu krediler her üç ayda bir faiz ödemeli cari hesap şeklin
de de çalışabilir ya da taksitlendirme şeklinde de bu ödeme mümkün ola
bilir. 

Katılım bankaları firmanın ihtiyacı olan üretim girdileri ile ticari malla
rın temininde finansman desteği sağlar, işletme giderlerinin ödenmesi 
amacıyla nakdi kredi vermez, emtia teminine yönelik finansman ihtiyaçla
rının karşılanmasında yardımcı olur. Katılım bankasınca kullandırılan kre-
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dinin vadesine göre değişen ve paranın zaman değerini esas alan kôr payı 
hesaplama şekli, mevduat bankaların kredi faizini hesaplama şekline ben
zemektedir. Daha önce katılım bankalarınca kullandırılan bu kredilere 
"üretim desteği" deniyordu, yürürlükteki Bankacılık Kanunu'nda "kurum
sal finansal desteği" şeklinde ifade ediliyor. Bankacılık Kanunu'nun 
48'inci maddesinin 2'nci fıkrasında " ... katılım bankalarının taşınır ve ta
şınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kôr ve zarar or
taklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kira
lama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar ve benzeri yön
temlerle sağladıkları finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi sa
yılır" denilmektedir . 

T oparlayocak olursak; ticari kredilerde hem katılım bankalarının hem 
de mevduat bankalarının finansman desteği söz konusudur. 

Bir de yatırım kredileri vardır. Yatırım kredileri işletmenin tevzi veya 
kople yeni yatırımı kapsamında makina, ekipman, techizat, bina gibi doğ
rudan doğruya yatırımın finansmanına yönelik verilen ve işletme kredileri
ne göre daha uzun vadeli olan, genellikle ödemesiz dönemi de bulunan 
kredilerdir. işte yatırımların finansmanında, yatırım ve kalkınma bankaları 
başta olmak üzere, bankalar yatırım kredisi vererek destek sağlarlar. Bu 
kredilerde hem vade daha uzundur hem de faizler daha makuldür. Bir de 
Eximbank'ın ihracatçıya sağladığı nispeten düşük faizli ihracat kredileri 
bulunmaktadır. 

Yatırım kredileri, ihracat kredileri gibi krediler daha çok teşvikli kredi
lerdir. Bazı teşvikli kredilerde devlet faizi kısmen veya tamamen sübvansiye 
etmektedir. Örneğin devlet, Ziraat Bankası kanalıyla çiftçilere, Halk Ban
kası kanalıyla esnafa verilen kredilere, bütçede ayrılan ödenekle sınırlı ol
mak üzere, faiz desteği sağlamaktadır. Çiftçi aldığı kredinin faizini piyasa 
faizinin çok altında bir orandan ödüyor. Faraza Ziraat Bankası'nın çiftçile
re verdiği teşvikli (faiz sübvansiyonlu) kredilerin yıllık faizleri yüzde sıfır ile 
yüzde 12 arasında değişmektedir. Hôlbuki bugün ticari kredilerin faiz ora
nı 22-25 civarındadır. Bankanın normal ticari faiz oranı ile çiftçiye verilen 
krediye uygulalan faiz oranı arasındaki fark devlet tarafından 
karşlanmaktadır. Dolayısıyla Ziraat Bankası'nın burada herhangi bir zararı 
söz konusu değildir. Keza Halk Bankası da esnafa benzer bir teşvik kredisi, 
esnaf kredisi veriyor. Bu kredilerde de piyasa faizi ile esnafa uygulanan fa
iz arasındaki farkı yine Hazine bütçeye koyarak karşılıyor. 

Kredilerle ilgili söyleyeceğim genel olarak bunlar. Eğer soru gelirse 
bunları daha da açabiliriz._ 
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Oturum Başkanı -Vadeli epsiyon borsası, menkul kıymetler borsası? .. 

Mehmet Emin ÖZCAN - Efendim, menkul kıymetler borsası, vadeli 
opsiyor.ı borsası konusunda şunları söyleyebilirim: 

Türkiye'de bu anlamda iki borsa var. Birincisi istanbul Menkul Kıymet
ler Borsası'dır. Menkul kıymetler borsasında üç tane alt piyasa bulunmak
tadır. Bunlar sırasıyla repo/ters repo piyasası, hisse senetleri piyasası, bono 
ve tahvil piyasasıdır. Repo ve ters repo piyasası Türkiye'de nispeten küçük 
bir piyasadır. Repo (repurchasin9 agreementL devlet tahvili veya hazine 
bonosu karşılığında çok kısa vadeli borç verilmesi işlemidir. Tasarruf sahi
bi/ yatırımcı, bankanın elindeki hazine bonosunu/devlet tahvilini gecelik, 
haftalık gibi çok kısa vadelerle ve geri satmak kaydıyla satın alır. Repo ile 
banka kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılar. Yatırımcı, vade dolunca da 
bonoyu/tahvili geri verir ve işlenmiş faiziyle birlikte parasını geri alır. Bu bir 
repo işlemidir. 

Ters repo ise daha çok bankalar arasında yapılan bir işlemdir. Banka
nın bir menkul kıymeti (hazine bonosunu/devlet tahvilini) vadesinden önce 
belli bir tarihte belli bir fiyattan satmak üzere geri satın almasına ters repo 
denilmektedir. 

ikinci olarak, halka açık şirketlerin borsaya kote olan hisse senetlerinin 
alınıp satıldığı pazar, istanbul Menkul Kıymetler Borsası'dır (iMKB). Yatı
rımcılar, borsada aracı kurumlar vasıtasıyla işlem yaparlar. Hisse senetle
rinin değerindeki artış veya azalış, borsadaki arz ve talebe göre belirlenir. 
Satınalmak isteyenler satanlardan fazla ise fiyat yükselir, tersi durumda fi
yat düşer. 

Üçüncü olarak, hazine bonosu ve devlet tahvilleri de yine istanbul 
Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görür. Hazine bonosunun vadesi bir 
yıla kadardır. Vadesi bir yıldan fazla olanlara da tahvil diyoruz. Aralarında 
fazla bir fark yoktur. Bir yatırımcı Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç etmiş ol
duğu hazine bonolarından satın aldığında devlete borç vermiş olmaktadır. 
Yatırımcı daha önce satın almış olduğu bonoları vadeleri dolmadan sat
mak istediğinde Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaktadır. Yani bu 
borsa demek ki üç tane işlemin pazarı oluyor. Birincisi hisse senetlerinin 
alınıp satıldığı yer, ikincisi bono ve tahviiierin alınıp satıldığı yer, üçüncüsü 
ise repo işlemlerinin yapıldığı yer. 

Vadeli işlemler borsasına gelince ... 

----------------------------- --~--~------- ---
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Dr. ibrahim PAÇACI (Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi) - Afedersiniz 
Mehmet Emin Bey/ borsa işlemleriyle ilgili olarak/ bankalardaki fonları da 
değerlendirirseniz sevinirim. Yani banka fonları istanbul Menkul Kıymetler 
Borsasına endeksli olarak bankalarda oluşan fonlada A tipi fonlar/ B tipi 
fonlar ve bunların içeriği bakımından da değerlendirirseniz sevinirim. 

Mehmet Emin ÖZCAN - T abii1 yatırım fonları ayrı bir konudur. Mev
zuata göre bankalar/ menkul kıymetler piyasasında faaliyet gösteren aracı 
kurumlar (Ak Yatırım/ iş Yatırım1 Ziraat Yatırım gibi yatırım şirketleri)/ si
gorta şirketleri1 portföy yönetim şirketleri/ sosyal güvenlik kurumları ve özel 

. , emeklilik şirketleri yatırım fonu kurabilmektedir. Genelde portföy yatırım 
şirketleri bu fonları işletiyor. Bu fonlara yatırım yapanlara katılma belgesi 
verilir. Katılma belgesi/ belge sahibinin fon kurucusuna karşı sahip olduğu 
hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak nite
liğinde bir senettir. Portföyünde aylık ortalama minimum %25 hisse senedi 
bulundurmak zorunda olan fonlar A tipi fon olarak tanımlanmaktadır. 
Portföyünün tümünü vadesine 90 günden ai kalmış sermaye piyasası 
araçları ile oluşturmak zorunda olan fona likit fon denir. Kamu ve/veya 
özel sektör borçlanma araçlarından oluşan fonlar tahvil ve Bono Fon ola
rak tanımlanmaktadır. Ayrıca B Tipi Fon/ Karma Fon gibi fon türleri de 
bulunmaktadır. 

B tipi fonlar/ ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvilinin değer
lendirildiği fonlardır. Bu fonları şöyle düşünelim: Bir havuz kuruyoruz1 bu 
havuza para toplanıyor. Para yatıranlara bir katılma belgesi veriliyor. Bun
ların yatırdıkları paralar ise A tipi fonlarda en az yüzde 251inin hisse senedi 
olması gerekiyor. Tabii ki hisse senetlerinin hangilerinin alınacağınal han
gilerinin daha çok getiri sağlayacağına oradaki fon yöneticisi karar veriyor. 
Hisse senetleri borsada alınıp satılan şirketlerin %1 00 kar garantisi söz ko
nusu değildir. Fonda bulunan bazı hisse senetlerinin değeri yükselirken/ 
bazısının değeri ise düşebiliyor. Fon yöneticisinin görevi/ yatırım fonunu 
karlı ve verimli bir şekilde yöneterek yatırımcılara azami getiriyi sağlamak
tır. Alternatif yatırım araçlarının getirilerine göre daha iyi kazanç sağlayan 
fon yöneticisi başarılı demektir. Yatırım fonları/ tasarruf sahibinin alternatif 
bir yatırım aracıdır. Bu fonlar da Sermaye Piyasası Kanunu1na tabidir ve 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenmektedir. 

Bir de1 vadeli işlem/ opsiyon işlemleriyle ilgili çok kısa bir şey söyleye
yim. Münhasıran ekonomik ve finansal göstergelerel sermaye piyasası 
araçlarına/ mala1 kıymetli madenl~re ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsi
yon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası 
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araçlarının işlem gördüğü borsadır. Vadeli işlem ve epsiyon borsası halen 
izmir1 de faaliyet göstermektedir. Bu borsada da üç tane piyasa mevcuttur. 
Bunlardan birincisi vadeli yabancı para (döviz) alım satımının yapıldığı f/x 
dediğimiz döviz piyasasıdır. ikincisi vadeli emtia alım satımının yapıldığı 
mal piyasasıdır. Pamuk ve buğday ağırlıklı olarak düşünülmüştür; fakat şu 
anda l:lu borsada vadeli olarak herhangi bir buğday veya pamuk alım sa
tımı yapılmamaktadır. Üçüncü ve ağırlıklı piyasa ise türev piyasasıdır. Üp
siyon piyasasında (futures and options) türev ürünler işlem görmektedir. 
Futures işlemleri/ borsada işlem gören ve hem aleıyı hem de satıcıyı bağ
layan sözleşmelerdir. Opsiyon (options) sözleşmeler ise borsada işlem gö
ren/ alıcısına malı alma ya da satma hakkı veren/ satıcıya ise yerine geti
rilmesi gerekli bir yükümlülük yükleyen sözleşmelerdir (kontrat). 

T abii1 bu çok teknik bir konu; ama/ basite indirgeyecek olursak şöyle 
bir işlem yapılıyor: Diyelim ki ihracatçı mal sattı/ fakat malının bedelini üç 
ay sonra alacak. Üç ay sonra doların ne olacağını bilemiyor; ama bir 
forward sözleşmesi yapıyor. Sözleşmede ihracatçı bankaya getireceği dövi
zin satış kurunu sözleşme tarihinde sabitlemiş oluyor. Yani döviz fiyatını üç 
ay önceden bildiriyor/ henüz döviz gelmemiş. Döviz üç ay sonra gelecek ve 
bugünden onun fiyatını fiksliyor. Sonra dönüyor -bu borsada bu döviz yu
karı çıkabilir veya aşağıya inebilir- kendini hedge ediyor; yani hec dediği
miz bir nevi o kurdaki zararını telôfi edecek bir mekanizma oluşturmuş 
oluyor/ karşı işlem yapıyor. Burada yine sanal ortamda aslında epsiyon 
sözleşmeleri yapılıyor. Her bir kentrattan kendi ihtiyacına göre satın alıyor. 
Burada kentrat bedelinin yüzde 1 Ü1unu yatırıyor. Yani bu gelecekteki döviz 
alım satımı işlemine karşılık ya da bu opsiyona karşılık bu borsada kentrat 
satın alıyor. Bu kontrotlar da/ dediğim gibi yatırım tutarının yüzde 1 Ü1

U 

nispetinde oluyor ve vadesi geldiğinde düşünülen rakamların altında ya da 
üstünde çıkabiliyor. 

istanbul Menkul Kıymetler Borsası/nda faaliyet gösteren ilk 30 şirketin 
hisselerinin değerinin oluşturduğu bir endeks var. işte bu endeksin de alı
nıp satılması söz konusu oluyor. Yani bir nevi tahminde bulunuyorsunuz. 
Yani belki çok kaba bir tabir olacak; ama hani altılı ganyan gibi... Hani 
hangi otlar kazanacak/ işte onun için tahminlerde bulunuyorsunuz. Ve 
endeksin yukarı çıkması halinde kazanıyorsunuz1 aşağı düşmesi halinde 
kaybediyorsunuz. Bu aldığınız kontratlara göre de sizin yatırımınızın değeri 
ortaya çıkıyor. 

Teşekkür ederim. 
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Oturum Başkanı - Evet, Mehmet Emin Bey' e bu kıymetli açıklamala
rından dolayı teşekkür ediyoruz. 

Şimdi konunun bir diğer uzmanı Fahrettin Yahşi Bey, özellikle finans 
kurumları ve katılım bankaları konusunda bize bilgi verecek. 

Mehmet Emin Bey, kredilendirme noktasında normal bankalario katı
lım bankaları arasında pek fark yok gibi bir ifade kullandı. Fahrettin Bey, 
özellikle buna bir açıklık getirirse iyi olur diye düşünüyorum. 

Buyurun efendim. 

Fahrettin YAHŞi (Aibaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı) - Ho
cam, teşekkür ediyorum. 

Ben de kısaca kendimi tanıtmak isterim: Yaklaşık 9 sene Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı'nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yaptım; 
yani, bütün bankacılık sektörünün denetimiyle uğraştım. Ondan sonra bir 
özel bankada iki yıllık genel müdür yardımcılığı dönemim var. Yaklaşık 1 O 
yıldır Albaraka Türk'te genel müdür yardımcılığı ve akabinde de genel 
müdür başyardımcılığı görevlerini ifa ediyorum. O açıdan hem bankacılık, 
hem de katılım bankacılığı boyutunda konuşacak, fikir serdedecek ko
numda olduğumu düşünüyorum. 

Öncelikle katılım bankacılığı konusunda çok kısa bir bilgi vermek ye
rinde olacaktır. Biliyorsunuz, katılım bankaları 2005 yılından önce özel fı
nans kurumu adı altında faaliyet gösteriyorlardı. Faaliyete geçtikleri yıl 

olan 1985 yılından itibaren bu ad altında faaliyetlerini sürdürdüler. Ancak 
yapmış oldukları faaliyetler bankacılığın bir dalı olan faizsiz bankacılık faa
liyeti olmasına rağmen isimlerine bakıldığında bunun anlaşılması mümkün 
değildi. Özel finans kurumu kavramı özellikle uluslararası piyasalarda çok 
fazla bir anlam ifade etmiyordu. Çünkü Türkiye dışındaki faizsiz bankacılık 
faaliyeti gerçekleştirilen hiçbir ülkede böyle bir isim kullanılmıyordu. O 
yüzden de kendimizi tanıtmaktc ciddi zorluklarla karşı karşıyaydık. Sonuç
ta, hem BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) hem 
de bizlerin talebiyle bu kurumların adı, 2005 yılında bankacılık yasasında 
yapılan değişiklikle "katılım bankası" şekline dönüştü. Biliyorsunuz, bu 
bankalar, Arap dünyasında da, Malezya' da da banka olarak, islam Ban
kası olarak isimlendirilen kurumların Türkiye versiyonudurlar. Türkiye'de 
de kar ve zarara katılım hesapların niteliğinden yola çıkılarak isimleri "katı
lım bankası" olarak değiştirilmiş oldu. Birinci konu bu. 

ikinci konu, katılım bankalarının faaliyetleri konusudur. Mehmet Emin 
Özcan Bey, kredilendirme boyutunda klasik bankalario katılım bankaları 
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arasında fark olmadığını söylerken sanıyorum bunu bankacılık tekniği an
lamında söyledi. Yoksa tabii ki, işin arka boyutunda katılım bankalarının 
yaptıkları faaliyetlerle bankaların yaptığı faaliyetler arasında ciddi farklar 
söz konusu. Bir defa katılım bankaları fon toplarken ve toplamış olduğu 
bu fonları kullandırırken faizsizlik prensibine uygun hareket etmek zorun
da. Temel farklılık faizsizlik prensibine uyumdur. Aksi takdirde zaten iki 
farklı bankacılık türünün faaliyetleri arasında bir fark kalmayacaktır. 

Bankacılık kanunu, fon kullandırma fonksiyonunu krediye ilişkin dü
zenlemelerin uygulamasında kredi olarak tanımlıyor. Daha doğrusu kanun 
katılım bankalarının fon kullandırımlarına "kredidir" demiyor, kanun uygu
lamasında "kredi sayılır" diyor. Başka bir ifade ile yasa, "ben katılım ban
kalarının yapmış olduğu fon kullandırım işlemlerini kredi sayacağım ve 
yapmış olduğum kredi düzenlemelerine uyacaksın" diyor. 

Burada olay şudur: Katılım bankalarında ve genelde tüm bankacılık 
sektöründe nakdi ve gayri nakdi olmak üzere iki ayrı yöntemle kredi kul
landırılmaktadır. Bizim nakdi kredi kullandırma yöntemimiz mal satışı esa
sına dayanıyor. Katılım bankaları, eski adıyla özel finans kurumları, 2001 
yılına kadar bir malı peşin satın alır ve vadeli olarak müşterisine satardı; 
alıp ve sotarken de fatura düzenlenirdi. Yani malın satıcısı mala ilişkin fa
turayı özel finans kurumuna keserdi, finans kurumu da kendi kôrını ekle
mek ve ona bir fatura kesrnek suretiyle müşterisini kredilendirmiş olurdu. 
2001 yılında bu sistemde değişikliğe gidildi. Değişikliğe gidilmesinin ge
rekçesi de şudur: Faturadan kaynaklanan Maliye Bakanlığı'nın getirmiş 
olduğu çok ciddi yükümlülükler var. Meselô, düşünün ki, Türkiye'de yakla
şık 300 tane katılım bankası şubesi var. Türkiye'nin değişik yerlerindeki bu 
şubeleri n en az 1 00 bin kredi müşterisi bulunuyor. Şu hususun da belirtil
mesinde fayda mülôhaza ediyorum. Bu şubelerin her birinin mal finans
manına yönelik aracılık fonksiyonunu yerine getirirken malların alındığı 

yerleri ve satıcının sattığı malları fiziki olarak görebilmeleri imkôn dôhilinde 
bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile katılım bankaları olarak bizim aracı
lığımızla müşterimizin satın aldığı malı görebilme imkônımız fiziken yok. 
Dolayısıyla öyle zamanlar oldu ki, katılım bankalarına satıcılar tarafından 
kesilmiş olan faturaların zaman zaman sahte olabileceği durumuyla karşı
laşıldı. Bu gibi durumlarda katılım bankası da, fon kullandırma işlemini 
tamamlamak adına, farkında olmadan sahte fatura ile kendisine satılan 
malın müşteriye intikalini sağlamak için fatura düzenlemek zorunda idi. 
Dolayısıyla bir sahte faturanın kullanımı bir de sahte faturanın düzenlen
mesi gibi iki ciddi suç ortaya çıkıyordu. Bu durumda mali mevzuat gereği 
parasal cezaların ötesinde hapis cezasıyle sonuçlanacak cezalar söz konu
suydu. Bu durum katılım bankalarının faaliyetlerini önemli ölçüde olumsuz 
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olarak etkilemekteydi. Çünkü o kadar kontrol gücünüz yok. Milyonlarca iş
lemden her biri için bir personel tayini gerekir ki, herhalde bu, üstesinden 
kolay kolay gelinebilecek bir durum değildir. 

Bu tür sorunların önüne geçmek için, 2001 yılında, katılım bankaları
nın faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikte bir değişiklik yapıldı ve sistem şu 
şekilde dizayn edildi: Malı temsil eden fatura artık satıcı tarafından alıcı
ya/müşteriye kesiliyor, katılım bankası olarak biz faturanın tarafı/mükellefi 
olmuyoruz. Fakat biz malın bedelini -tabii o kredi mekanizmasını da anla
tacağım- müşterimizin hesabına değil bizatihi malı aldığı yere ödüyoruz. 
Bunu nasıl yapıyoruz? 

Katılım bankalarının temel özelliği malın finansmanıdır. Bize bir müş
teri bir mala ihtiyacı olduğunu bildirdiğinde biz ona malı nereden alacağı
nı soruyoruz. Bunun üzerine malın satın alınacağı yere, malı bize satması 
için bir sipariş formu gönderiyoruz. Diyoruz ki; ben senden şu ebattaki ma
lı, şu fiyatta, şu şekilde almak istiyorum. Tabii malın beğenilmesi, fiyatında 
anlaşılması kredi müşterisiyle katılım bankası arasında oluşturulmuş bir 
vekôlet ilişkisi çerçevesinde satıcı ve alıcı arasında gerçekleşiyor. Satıcıya 
gönderilen sipariş formuyla malı bize satmasını söylüyoruz. Bu işlernde 
mali mevzuatın bir gereği olan fatura katılım bankasına kesilmiyor. Çünkü 
faturanın da faizsizlik prensibi bağlamında bir alım-satırnın zorunlu bir 
belgesi olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla esas olan bir malın satın alınması 
ve akabinde satılmasıdır. Sipariş formlarıylci bunu yerine getirmiş oluyoruz. 
"Şu malı, şu fiyattan, şu şekilde almak istiyoruz" diye bir form gönderiyo
ruz ve satıcı kabul ettiği zaman ona bu malı alıcıya teslim etmesi talimatını 
veriyoruz. Parayı da, doğal olarak malı satın almış olduğumuz satıcıya 
gönderiyoruz. işte katılım bankaları ile klasik bankalar arasındaki temel 
farklardan biri burada ortaya çıkıyor. 

Bankada bu sistem şöyle yürüyor: Bankada değişik kredilendirme tek
nikleri olabilir; ama esas olarak müşterinin hesabına kullanmak istediği 
kredi miktarını geçersiniz. Kredi müşterisi istediği yerde istediği alanda 
kendisine banka tarafından tahsis olunmuş olan kredisini kullanabilir. 
Banka bunu kontrol etmek isterse edebilir; ama teknik olarak kredi tutarını 
müşterinizin hesabına koyarsınız, müşteri kredisini ihtiyaç duyduğu yer ve 
zamanda kullanır. Katılım bankalarında böyle bir sistem yok. Satıcılardan 
peşin olarak tedarik edilen malın müşteriye vadeli olarak satılması suretiy
le müşteri borçlandırılmış olur, vadelerinde taksitlerin ödenmesi suretiyle 
de kredi mekanizması/süreci tamamlanmış olur. Yani temel fark, klasik 
bankalarda nakit kredi kullandırımı söz konusu iken katılım bankalarında 
vadeli mal satışından kaynaklanan-bir ayni finansman söz konusudur. 
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Oturum Ba§kanı - Siz de diğer bankalar gibi bir mevduat toparlıyorsu
nuz ve bunun kar§ılığında kôr/zarar ortaklığı anlayı§ı çerçevesinde finans
man sağlamı§ oluyorsunuz. 

Fahrettin YAHŞi - Fon toplama boyutundan çok kısa bir §ekilde bah
sedeyim. 

Fon toplama faaliyeti aslında çok basit. Genel/klasik bankacılıkla katı
lım bankacılığının temel ayrımını ben §öyle yapıyorum: Banka/ vatanda§ın 
mevduatını ya da tasarrufunu kiralıyor ve belirlenmiş vade dilimlerinde -kir 
bu bir ay olabilir/ üç ay olabilir/ bir yıl olabilir- başlangıçta belirlenmiş sabit 
bir faiz oranı üzerinden mudiye/tasarruf sahibine geri ödemede bulunuyor. 
Yani mevduatın açılı§ı aşamasında garanti altına alınmış anapara ve faizi 
söz konusu. Banka bir anlamda vatandaşın parasını satın alıyor ve vadesi 
gelince de ödemesini yapıyor. Katılım bankalarında ise vatandaş paraları
nı emenete bırakıyor ve emenete alınan bu fonlar katılım bankası tarafın
dan 11 inançlı mülkiyet// esasları çerçevesinde değerlendiriliyor. Elinden ge
len en fazla çaba neyse onu göstermek suretiyle fonu değerlendirmek katı
lım bankalarının ana fonksiyonlarının başında geliyor. Toplanan fonların 
katılım bankasınca değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan kôr1 müşteri ile 
banka arasında daha önceden belirlenmiş bir oran/ paylaşım oranı üze
rinden paylaşılıyor. Onu da tek başına katılım bankası değil1 yasa belirliyor 
zaten. Yani tasarrufunu katılım bankasında değerlendiren müşteri ile katı
lım bankası arasındaki paylaşım oranlarını T.C. Merkez Bankası/na bildir
mek suretiyle yasal arka plônı oluşturmak bir zorunluluk. Kısacası katılım 
bankaları tarafından katılım fonu adı altında toplanan fonların reel sektöre 
kullandırılmasından elde edilen kôrların bölüşülmesine dayalı bir sistem 
söz konusu. 

Oturum Ba§kanı - Arkadaşları bilmiyorum; ama zaman zaman benim 
de şahsen duyduğum bazı şeyler oluyor. Efendim/ biz herhangi bir banka
ya mevduat/ para/ fon yatırdığımız zaman onun bize ödediği faiz oranlarıy
le katılım bankalarının bize ödediği kôr zarar ortaklığı hemen hemen birbi
rine yakın diye bir iddia var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 

Fahrettin YAHŞi- Buradaki temel olay şudur: Katılım bankaları ile kla
sik bankaların faaliyet gösterdiği/ toplanan fonların değerlendirildiği kredi 
piyasası aynı piyasadır. Meselô bir konut kredisi almak istediğinizde katılım 
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bankası kendi yöntemlerine uygun olarak belirleyeceği kôr payını bir ticari 
bankanın -ortalama olarak söylüyorum- çok üstünde veya çok altında uy
gulayamaz. Kısacası/ aynı piyasadan gelir elde edilmektedir. Katılım ban
kaları tarafından tasarruf sahiplerinden toplanan fonların değerlendirilme
si sonucu ortaya çıkan kôrın yasal kesintilerinden sonraki kısmı banka ile 
tasarruf sahibi arasında paylaşılmaktadır. Eğer istikrarlı bir ekonominin söz 
konusu olduğunu; yani piyasa faiz oranlarının/ kôr hadlerinin fazla bir de
ğişiklik göstermediğini var sayarsanız/ kredi piyasasında fonların değerlen
dirilmesinde uygulanan kôr hadleri/faiz oranlarının her iki banka grubu 
için de birbirine yakın olacağında hiç şüphe yok. Dolayısıyla bir defa ban
ka mudilerine ödenen faizle katılım bankalarının dağıtmış olduğu kôr pa
yının aynı düzeyde olma ihtimali zayıf. Diyelim ki1 piyasada faiz oranları 
yükseldi; bankalar mevduata vereceği faiz oranlarını artan piyasa faizleri 
doğrultusunda daha yukarı seviyelerde tespit ederken/ çalışma mekaniz
masının bir sonucu olarak katılım bankalarının dağıttığı kôr payları daha 
aşağıdaki oranlarda kalacaktır. Tersini düşünelim; piyasa faiz oranları cid
di miktarda aşağıya indiği zaman da aynı ma,-ıtıkla katılım bankalarının 
dağıttığı kôr payları/ klasik bankalarca verilen faiz oranlarının daha yukarı
sında gerçekleşecektir. 

Dolayısıyla/ ekonominin; yani bankaların -ki1 her birinin mevduat ve 
kredi faiz oranlarını kendisinin ayarlama/belirleme yetkisi var- faiz oranla
rının/ piyasanın istikrarlı olması halinde/ katılım bankaları tarafından dağı
tılan kôr payiarına yakın olması -eşite yakın olabilir/ eşit olması mümkün 
değil- ihtimal dôhilindedir. Ama ekonominin zikzaklar çizdiği dönemlerde 
ise katılım bankalarının dağıtmış olduğu kôr payları ya daha yukarıda ka
lacak ya da daha aşağılarda; çünkü/ hem mevzuat olarak/ hem de bir uy
gulama pratiği olarak katılım bankalarının sisteme müdahale etme imkôn
ları yok. 

Şu soru da soruluyor: Hiç zarar dağıtıyor musunuz? Katılım bankaları
nın bir genel amaçlı/ bir de özel amaçlı havuzu bulunmaktadır. Katılım 
bankası binlerce kişiden fon toplarnokta ve toplamış olduğu bu fonları ge
nel amaçlı havuzlarda biriktirmektedir. Bu havuzlardan çok sayıda müşte
riye fon kullandırılmaktadır. Eğer bu müşterilerin hiçbirinde problem ya
şanmazsa tasarruf sahiplerine dağıtılacak olan kôr1 fon kullanımından el
de edilen kôrın1 başlangıçta belirlenmiş olan oranlarda paylaşılmasından 
ibaret olur. Ancak fon kullandırım portföyündel bankacılık sektörü rakam
larını dikkate aldığımızda/ ortalama yüzde 1-2 civarında problem oluşur ve 
oluşan problemden kaynaklanan kayıplara mevzuat gereği banka ile bir
likte müşteri de katılmak zorundadır. Dolayısıyla/ tahsilat probleminden 
kaynaklanan zarara genel havuza katılmış olan bütün müşteriler otomatik 

l 
ı 
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olarak katilmış olur. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere dağıtılan kôr 
payının içerisinde zarar zımni bir şekilde yer almaktadır. Eğer o kredi prob
lemli hale gelmeseydi tasarruf sahibi daha yüksek kôr payı alacaktı. Kriz 
dönemlerinde doğal olarak problemli fon/kredi oranı yükseldiğinden zaten 
katılım bankaları tarafından dağıtılan kôr payı oranları daha aşağılara ge
liyor. Zarar dağıtılmadığının söylemesi/ aslında katılım bankacılığı sistemi
nin çalışma mekanizmasının bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Özel havuzun mantığı ise şudur: Katılım bankası tarafından elinde atıl 
fon bulunan tasarruf sahiplerine herhangi bir projeyi finanse etmek için 
çağrıda bulunulmaktadır. Projeye ilgi gösteren yatırımcılar tarafından katı
lım bankasında açtınion hesaplar özel havuz tabir ettiğimiz hesaplarda ta
kip edilir. Yatırımcı/tasarruf sahibi bankaya yatırmış olduğu paranın hangi 
projenin finansmanında kullanılacağını bilir. Ancak projenin realize edildi
ği firma zarar ya da iflas etmesi sonucu borcunu ödemezse yatırım

cı/tasarruf sahibi kôr payı elde edemediği gibi yatırmış olduğu paranın ta
mamına yakınını da kaybedebilir. O yüzden tasarruf sahipleri/ genelde 
kôrlılığı yüksek olmakla birlikte risklilik düzeyinin de buna paralel olarak 
yüksek olabileceği düşüncesiyle/ çünkü özel havuz kaynaklı 

kullandırımlarda projenin bütünüyle zarar etmesi halinde anaparalarını 
kaybetme riski de bulunmakta/ paralarını özel havuz yerine riskin çok sa
yıda tasarrufçu ve banka arasında payiaşıidığı genel havuz sisteminde de
ğerlendirme yoluna gitmektedirler. 

Dr. ibrahim PAÇACI - Afedersiniz1 bu genel havuzlada ilgili de bir 
problem hatırlıyorum aklımda kaldığı kadarıyla. Yani herkes parasını aynı 
tarihte yatırmıyor ve hesaplamalar o gün üzerinden yapıldığı için kimisi as
lında hak etmediği kôrı alıyor1 kimisi de hak ettiği halde başkasına bu kôr
dan gidiyor. Bu haksızlıklar önlenebilir mi veyahut bu haksızlık sayılmaz 
mı? Bu konuda da bir açıklama yaparsanız sevinirim. 

Fahrettin YAHŞi- Benim kanaatime göre/ burada hiçbir haksızlık yok
tur. Sebebi de şudur: Yukarıdaki bahiste de anlattığım gibi katılım banka
ları özel ve genel amaçlı olmak üzere iki tür hesaba/havuza fon toplar. 
Bunlardan özel havuz sisteminde kapalı sonlu havuz sistemi geçerli; yani 
proje finansmanına yönelik olarak bir hesaba fon toplanıyor ve başlangıç
ta gerçekleşen girişlerden sonra havuza girişler kısıtlanıyor. Projenin biti
minde örtaya çıkan netice başlangıçta belirlenen oranlar dôhilinde banka 
ile katılımcılar arasında paylaşılıyor. Bu yöntemde bir haksızlık zaten söz 
konusu değil. 
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Ancak genel havuzlar açık sonlu bir modeldir. Bu modelde sisteme sü
rekli olarak girişler ve çıkışlar söz konusudur. Tasarruf sahibinin bir ay va
deyle katılım bankasına 1 000 dolar para yatırdığını varsayalım. Bankanın 
bu 1 000 dolarla bir işlem yapmar bir aylık vadede onu değerlendirme im
kanı yoktur. Dolayısıyla katılım bankası aynı vadede ancak değişik günler
de ya da değişik vadelerde açtınion bu fonları tek bir havuzda toplamak 
zorundadır. Bu havuz/ açık sonlu bir havuz; yani/ belli bir vadede kapan
mıyorr kapanmadığı için de sürekli olarak sisteme giren ve sistemden çı
kan olmak zorunda. Bu havuzda toplanan fonlar mevzuat çerçevesinde fa
izsizlik prensipleri doğrultusunda değerlendirilmekter günlük ya da haftalık 
olarak havuzun getirisi hesaplanmakta ve katılma hesabı sahibi müşteri
lerle paylaşılmaktadır. Dolayısıyla sizin dediğiniz anlamda bir mantık kuru
labilmesi için özel havuz mantığına geçilmesi lazım kir bu durumda da 
yüzlerce havuz açılması ve bu havuzlarda toplanan fonların vadesi ile 
uyumlu yüzlerce proje gerçekleştirilmesi gerekir ki; o zaman sistemin yü
rümesi imkansız hale gelir. O yüzden gireni ve çıkanı sürekli olan bir sis
teme; yani açık sonlu bir havuz sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Belirtmiş 
olduğum nedenlerle burada bir haksızlık olduğu kanaatini taşımıyorum. 

Şükrü ÖZBUGDAY (Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi)- Fon kullandırma 
konusunda bir şey sormak istiyorum/ açıkl<=!ma getirirseniz sevinirim. Mese
la/ benim 30 milyarım var1 1 00 milyarlık bir ev alıyorum. Size geliyorum 
diyorum kir 30 milyarım varr 70 milyara ihtiyacım var. Siz bu 70 milyarı ay
lık 1.80 üzerinden 3 yıl veya 5 yıl vadelendiriyorsunuz ve şu kadar diyorsu
nuz. Bir bankaya gittiğimiz zamanda aynı işlemi yapıyor. O zaman arada
ki fark nedir; bunu açıklar mısınız? 

Fahrettin VAHŞi- Hocam1 biraz önce söylemeye çalıştım; katılım ban
kalarının bazı uygulamalarının klasik bankalario çakışması mümkündür. 
Klasik bankalar da katılım bankacılığı sistemine uygun finansal enstrüman 
üretebilirler. Mesela/ HSBC Bankasırnın müşterilerine murabaha kredisi 
veriyorum/ bana gelin dediği ve işlem yaptığı vaki. 

Katılım bankacılığı sistemindeki temel mantık şu: Katılım bankası her 
halükarda mal alım ve satımı mantığına göre çalışmaktadır. Katılım ban
kası o daire sahibine diyor kir önce daireyi bana sat. Daire sahibi tarafın
dan mal katılım bankasına peşin esasta satılıyor katılım bankası da o malı 
müşterisine vadeli olarak satıyor. Katılım bankaları ile klasik bankalar aynı 
piyasada faaliyet gösterdiği için katılım bankasının müşteriye tasarrufçu
dan toplamış olduğu fonları piyasa ortalamasının altında verebilme imkanı 
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olmuyor. Bu/ bir; bir de1 fiyatı belirleyen sadece tasarrufçuya dağıtılacak 
kôr payı plônlaması oluşturmuyor. Likidite durumları da katılım bankasının 
o günkü vadeli satışiara uyguladığı kôr oranlarını belirler. Meselô1 dolarda 
pozisyonunuz kısıtlı ise dolar bazlı fiyatlarınızı biraz yukarı çekersiniz ki1 o 
zaman ben bunu kullanmayayım dersiniz. Bir banka hiçbir zaman param 
kısıtlı/yok demez; ama1 fiyatını yukarı çektiğinde bilirsiniz ki1 bu fiyatlar si
zin için pahalı ve fon kullanmaktan vazgeçersiz. Eğer sizin yerinize banka 
karar verirse/ bu bankada ben ihtiyacımı göremiyorum der ve dolayısıyla 
sizde banka değiştirme düşüncesi hasıl olur. O yüzden fiyatlardaki farklılık
lar tamamen bankanın içinde bulunduğu finansal ortamın bir sonucu ola
rak üretmiş olduğu stratejilerin bir sonucudur. Bu likidite stratejisi olabilir/ 
kôr stratejisi olabilir. Ama temel fark/ söylediğim gibi mal alım ve satım 
mantığıdır. Hayrettin Karaman hocam bu vekôlet sistemini çok daha iyi 
anlatabilir. Yani oradaki temel mantığımız1 malın alınması ve satılması ... 

Şükrü ÖZBUGDAY- Ama müşteriye böyle denmiyor1 

11biz bunu 1 00 1e 
alırız/ sana 1201ye satarızli denmiyor; aylık 1.80 üzerinde vadelendiriliyor. 

Fahrettin YAHŞi- Hocam1 olay şu: BDDK1nın bazı düzenlemeleri olu
yor. Ben şahsen bahsetmiş olduğunuz bu hassasiyetin çok önemli olduğu
na inanıyorum. Ben1 klasik bankacılık sektöründen geçerek katılım banka
cılığı sektörüne geldim. Dolayısıyla jargonun doğru kullanılmasının çok 
doğru olduğuna inanıyorum. Fakat 11 iÇ verim oranı// diye bir kavram var. iç 
verim1 aylık kôr payı oranları üzerinden hesaplanan bir sistem. Dünyada 
da böyle olduğu için devlet tüm kredi mantığını bu kavram üzerine oturt
muş durumda. Meselô sizin mali tablolarınız bütün dünya tarafından oku
nuyor. Dolayısıyla bu 11 iÇ verim oranı// mantığından dolayı artık fiyatlama
lar aylık olarak ifade ediliyor. Eskiden dediğiniz gibi aylık kôr payı oranın
dan ziyade işlemin bütününün ortaya çıkardığı kôr payı oranından ya da 
yıllık kôr payı oranından hesaplamalar yapılır ve müşteriye de bu şekilde 
ifade edilirdi. Bu hususta bir sıkıntı vardır/ bu doğru1 haklısınız; ama bu sı
kıntının sebebi katılım bankalarının uymakla yükümlü oldukları yasal dü
zenlemelerdir. Bu böyle olmakla birlikte bu noktada daha fazla hassasiyet 
gösterilmesi gerektiği düşüncesine ben de katılıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Oturum Başkanı- Ben de teşekkür ederim. 
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Prof. Dr. Beşir GÖZÜBEN Li (Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğ
retim Üyesi) - Hocam, bir yanlış aniaşılma olduğunu düşünüyorum. Bun
dan dolayı konunun netleşmesi açısından bir soru sorabilir miyim? 

Fahrettin Yahşi Bey, dağıttıkları kôr payı oranlarıyle faiz oranlarının 
birbirine yakın olduğunu delillendirme kapsamında, kendilerinin; yani faiz
siz bankaların da diğer bankalario aynı piyasadan gelir elde ettiklerini ifa
de ettiler. Özellikle burada yapılan konuşmaların yayınlanmak üzere kay
dedildiğini de dikkate alarak bu hususun açıklanması gerektiği kanaatin
deyim. Bankalario katılım bankalarının gelir kaynakları tümüyle birebir ay
nı mı? Burada bu konunun mutlaka netleşmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Teşekkür ederim . 

Fahrettin YAHŞi- Tabii ki, aynı değil. Katılım bankalarının enstrüman
ları arasında faizle ilgisi olan hiçbir şey yok. Yani menkul kıymet portföyü 
yok, aklınıza gelen hiçbir faizli enstrüman yok. Ben bu ifadeyi vadeli mal 
satışı ya da fon kullandırma mekanizmasının çalışması anlamında söyle
dim. Bu yanlış anlamayı düzeltmem gerekir. Meselô katılım bankasının 

müşterilerinin bir kısmı aynı zamanda klasik bankalario da çalışıyor. Aynı 
piyasadan gelir elde ediyoruz derken katılım bankası tarafından tasarruf
çudan toplanan fonların değerlendirildiği kredi piyasasının her iki banka 
grubu için de ortak olduğunu ifade etmek anlamında o cümleyi söyledim. 

Oturum Başkanı - Evet, teşekkür ederim. Bu konuda zaten bazı açık-
. ·• lamalar ortaya çıkacaktır. Müsaadenizle ben konuşmak isteyen arkadaşla

rımı not almak istiyorum. 

Prof. Dr. Abdülaziz BAYlNDlR (i. Ü. ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Burada, katılım bankalarının, eski adıyla finans kurumlarının kuruluşunun 
öncesindem sonrasına kadar danışmanlık yapan iki kişi var; birisi ben, di
ğeri Hayrettin Karaman hocamızdır. Bütün işlemlerini, danışman olarak 
yıllarca gözlemledik. Bizleri belki dinlemek istersiniz. 

Oturum Başkanı - Değerli hocam, arkadaşlarımız gerçekten bizi aydın
lattılar. Diğer arkadaşların soracağı şeyler olursa siz de o konuda devreye 
girdiğiniz zaman çok daha yararlı olacak kanaatindeyim. 

Müsaadenizle Lütfi hocam zannederim el kaldırmıştı. 
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Lütfi ŞENTÜRK (TDV Mütevelli Heyeti Üyesi) - Ben Fahrettin Yahşi 
Bey/e bir iki soru sormak istiyorum. 

Birincisi; kendisi de söyledi, banka satın aldığı molla ilgili bir risk taşı
mıyor .• Yani parayı veriyor; ama fatura kesmiyor. Malı satan risk içinde, 
malı alan risk içinde/ malı satan sattığı ana kadar onun riskini taşıyor. Ar
kadaşımız, malı alan da aldıktan sonra mala bir heder olursa yahut başına 
bir kaza gelirse o da ona ait demişti. Şimdi aklıma geliyor da, bir risk ta
şımadığı halde, efendim, bu aldığı farkı neye göre alıyor? 

ikinci sorum da şu: Kredi alan vatandaş zamanında kredisini ödeme
diği takdirde, daha sonra tahsil edilirken neye göre tahsil ediliyor? Yani bir 
fark konuyor mu konmuyor mu? Bu konuda da bilgi verirse sevinirim. 

Teşekkür ederim. 

Oturum Başkanı- Çok kısa lütfen. 

Fahrettin YAHŞi - Satıcı, bir defa malı peşin sattığı için bir risk taşımı
yor zaten. Malı satın alan taraf olarak satıcıya malın bedeli, katılım ban
kası tarafından ödeniyor. Bu mekanizma tamamen güven içerisinde yürü
yen bir mekanizma. Dolayısıyla burada satıcının herhangi bir riski yok. Or
taya çıkan kôr payı da zaten vadeli satıştan dolayı ortaya çıkan kôr payla
ndır. Dolayısıyla burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. 

Alıcıyla katılım bankası arasında yapılan bir sözleşme mevcut. Müşte
rinin borcunu geri ödeyememesi durumunda katılım bankası tarafından 
yapılacak işlemlere geçmeden önce bu konudaki yasal çerçeveden bah
setmekte fayda olduğunu düşünüyorum. 

Katılım bankaları toplamış oldukları fonların değerlendirilmesi sonucu 
ortaya çıkan kôrı katılım hesabı sahipleri ile daha önceden belirlenmiş 
olan bir oran üzerinden paylaşırlar. Genel olarak elde edilen kôrın 80'i ta
sarruf sahibine verilmekte/ 20'si ise bankada kalmaktadır. Bu oran genel 
oran olup bunun dışında da paylaşım oranlarının belirlenmesi mümkün
dür. Burada mudaraba yöntemi geçerli olup1 tasarrufçu tarafından katılım 
bankasına yatırılmış olan tasarrufların ilgili banka tarafından en iyi gayret 
aracılığıyla değerlendirilmesi ve ortaya çıkan neticeden de %20 oranında 
mudarıb payı alması söz konusu. Bankacılık yasası gereği bir zararın orta
ya çıkması halinde katılım bankasının zarara katılma yükümlülüğü kôra 
katılma oranının yüzde ellisinden az olamaz. Eğer kôr paylaşım oranı ola-
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rak müşteri %80, banka %20 olarak belirlenmişse, herhangi bir zararın or
taya çıkması durumunda katılım bankasının bu zarara %1 O oranında ka
tılması bir zorunluluktur. 

Müşterilerin taksitlerini zamanında ödeyememelerinden kaynaklanan 
gecikme durumlarında neler yapılacağı hususunda uzun tartışmalar ya
şanmıştır. Son dönemde geliştirilmiş "mahrum olunan kôr" diye bir yön
tem söz konusu. Bu yöntemde gecikilen dönem için projeye uygulanan 
orijinal kôr payı üzerinden mahrum olunan kôr hesaplanmakta ve müşte
riden tahsil edilmektedir. Yüzde 20 ile gerçekleştirilen bir işlernde gecikilen 
döneme de yüzde 20 uygulanmaktadır. Diyoruz ki, bu para daha önce 
gelmiş olsaydı asgari orijinal kar payı üzerinden hesaplanan tutar kadar 
gelir elde edilecekti. Buna da "mahrum olunan kôr" diyoruz ve bunu gücü 
olan müşteriden alıyoruz. Kuşkusuz hiç alamadıklarımız oluyor, ôciz vesi
kasına bağlananlar oluyor. Çünkü bazen öyle oluyor ki, vatandaş ödeme 
gücünü yeniden kazanamıyor. Ekonomik gücünü tekrar kazanamadığı 
zaman da olacağımızdan kısmi ya da bütünüyle vazgeçtiğimiz olaylar olu
yor. Ama eğer müşterinin ödeme gücü varsa ve, mahrum olunan kôrı ala
bileceksek bize fon yatıran insanları düşünerek tahsil etme yoluna gidiyo
ruz. Tasarruflarını katılım bankalarında değerlendiren hesap sahiplerinin 
haklarının korunmasının katılım bankalarının sorumluluğudur diye düşü
nüyoruz. 

Oturum Başkanı - Teşekkür ederim 

Prof. Dr. Abdülaziz BAYlNDlR- Sayın Başkan, bana atıfta bulunduğu 
için Fahrettin Bey'in sözünün arkasından konuşmam lazım. Yoksa mah
rum olunan kôrın alınabileceğini kabul ettiğim zannedilebilir. Benimle bu 
bankaların yolunu ayıran, onların bu uygulaması olmuştur; duyurulur. 

Prof. Dr. İbrahim ÇALlŞKAN (A. Ü. ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Burada hem Ziraat Bankası'ndan 
hem de bir -şimdi isim değişti- katılım bankasından arkadaşlar var. Bizler, 
sanki kurumları tenkit edenler; onlar da bu kurumları bize karşı savunan 
arkadaşlar diyalogu şeklinde konunun ele alınmasının pek yarar sağlaya
cağını zannetmiyorum. Kurumda çalışan bir kimsenin, çalıştığı kurumla il
gili eksiklikleri böyle bir toplantıda objektif olarak ne kadar ortaya koyoca
ğı konusunda da tereddütlerim var_. 
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İkincisi, faiz konusunda çok açık ve net ifadeler kullanılacağını da 
zannetmiyorum; çünkü benim böyle bir kuruma nakline aracı olduğum bir 
arkadaş burada yıllarca müdürlük yaptı; bana, "diğer tarafta biz yalan 
söylemiyorduk, ama burada yalan söylemek zorunda kalıyoruz" diyerek 
böyle bir kurumdan ayrılmak zorunda kaldı. Objektif bilgilerle biz bu ku
rumlmın nasıl çalıştığını ortaya koyalım. Buradaki heyet bunun artı ve eksi
leri konusunda değerlendirmelerini yapsın. 

Teşekkür ediyorum. 

Oturum Başkanı - Efendim, 7 arkadaşımız söz almak için işarette bu
lundular. Yaklaşık yarım saatlik bir zamanımız kaldı, her arkadaş için 4 
dakika gibi bir süre düşüyor. 

Buyurun Nihat Bey. 

Prof. Dr. Nihat DALGIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi) -Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, malum olduğu üzere; ticari krediler, ihtiyaç kredileri faizli 
krediler olması hasebiyle bizim problem olarak gündemimize gelmekte. İs
lôm'ın faiz anlayışına kısaca değinmek gerekir. Ondan sonra bunlara ce
vap mahiyetinde bir şeyler söylemeyi düşünüyorum. Faizin haram oldu
ğundan kuşkumuz yok; ancak faizin ne olduğu asırlardır tartışılmakta. Ve 
dolayısıyla yeni birtakım ürünlerin faiz olup olmadığı tartışılmaktadır. Faizi 
genel anlamda "haksız bir kazanç" olarak tanımlayabiliriz. Özel anlamda 
ise faizi; "bir borç işleminde ya da alış verişte baştan şart koşulan karşılık
sız fazlalık" diye tanımlamaktayız. Krediler birer borç işlemidir, krediler fa
izli ya da faizsiz olur. Tartıştığımız krediler faizli kredilerdir. Faiz almak ha
ram olduğu gibi faiz vermek de haramdır. Bir şeyi almak haramsa vermek 
de haramdır (ma harume ehzuhu harume ltauhu), bir Mecelle kuralıdır. 
Ancak faiz almak her halükôrda haramken faiz vermek bazı hallerde caiz 
olabilmektedir ki, bu ifade konumuza ışık tutacaktır. Örneğin, ticari kredi 
ve ihtiyaç kredisi; benim birikmiş bir miktar param olsa, ben fakir ve muh
taç bir insana, faizli olarak ihtiyaç kredisi verebilir miyim? Ya da bir müte
şebbise faizli işletme kredisi verebilir miyim? Kanaatimize göre, ben para
mı faizde çalıştırmak istediğim için ve faizle elde edilecek kazancı naslar 
yasakladığı için, her iki halde de ben ihtiyaç kredisi de, ticari kredi de, iş

letme kredisi de veremem. Ama diğer taraftan bakarsak konuya, ben bir 
fakir ve yoksul insanım, yaşamımı sürdürebilmek için temel ihtiyaç madde
lerini satın almak istiyorum, bu amaçla borç paraya ihtiyacım var, 
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müslümanlar borç para vermiyor; faizli kredi/ yani ihtiyaç kredisi alarak bu 
ihtiyacımı giderebilir miyim? 

ikincisir bir müteşebbisim; işimi genişletmek istiyorum/ bu maksatla 
birtakım yeni alet edevat almak istiyorum/ paraya ihtiyacım var1 faizsiz 
borç bulamıyorum; faizli ticari kredi alarak bunu elde edebilir miyim? Yani 
bu ortamda ben faizli borç alıyorum/ faiz almıyorumr sonuçta aldığım faizli 
kredi sebebiyle faiz veriyorum. Burada önemli olan nokta ihtiyaç ve zoruret 
halidir. Yine bilindiği üzere 11Zaruretler haramları mubah kılar. 11 Onun için 
bazı hallerde faiz vermek caizdiri diyoruz. Yani zoruret halinde böyledir/ 
zoruret halinde diğer haram olan birtakım şeylerin zoruret miktarınca iş

lenmesinin caiz olduğu gibi1 zoruret halinde o zarureti oşacak kadar faizli 
borç/kredi alınabileceğinde ittifak vardır. Ancak ihtiyaç halinde de faizli 
kredi alınabilir mi? Dikkatierinizi çekmek isterim/ burada sorumuz; kesin
likle 11ihtiyaç halinde faiz alınabilir mi? 11 şeklinde değildir. Çünkü/ faiz al
makta zoruret olmaz/ kanaatindeyiz. Çünkü zengin insan başka meşru yol
lardan parasını çalıştırabiiiri çalıştırmalıdır. ihtiyaç halinder faizli ihtiyaç 
kredisi alınabilir mi? işte burada yine tartışılan bir husus olmakla beraber/ 
Mecelle1deki bir ilke imdadımıza yetişiyor: 11 ihtiyaç umumi olsun hususi ol
sun zoruret menzilesine tenzil olunur. 11 Yanir özel ve genel ihtiyaç zoruret 
gibi görünür. Dolayısıyla zoruretler haramları mubah kıldığına görer ihti
yaç; yani karşı konduğunda ölüm söz konusu olmadığı halde sıkıntı 1 me
şakkat işimizden aşımızdan olma veya birtakım zarar görme gibi kişiyi sı
kıntıya sokan şeyler esnasında alınacak faizli kredilere ihtiyaç kredisi diye
biliriz ve bunların alınabileceğini söylüyoruz. 

Ancak/ burada da ihtiyacın sınırını belirlemek önemlidir. işte biraz ön
ce ifade edildiği gibi1 başımızı sakabilmemiz için bir ev edinebilmek ama
cıyla faizli kredi alarak bir daire satın alabilir miyiz? Buna çoğunluk temel 
ihtiyaç maddelerinden olup evet derken/ araba da böyle midir? Evimiz 
üzerine bir kat çıkmak için yine aynı fetva geçerli midir1 değil midir? Yani 
ihtiyacın sınırı nedir? Herkesin ihtiyacına şamil bir sınır çizebilir miyiz/ diye 
soruluyor. Kanaatime görer ihtiyaçlar zamanar zemine ve şahsa göre özel 
durumlar olup1 ancak kişilerin özel durumları dikkatle incelendikten sonra 
haklarında fetva verilebilecek/ yani ihtiyaç sahibi oldukları kanaatine varı
lırsar başkaca bu halden kurtulma imkanları olmadığındar faizli kredi ala
rak da olsa bu halden kurtulmaları sağlanabilecektir. Bir şahsa verilen 
böyle bir fetvar bütün insanlar için geçerlilik arz etmeyecek olupr herkesin 
kendi hali yeni bir fetvanın çıkmasına sebep olabilecektir. Oturarak namaz 
kılabiieceği müsaadesini alan hasta bir müslümanın aldığı bu fetvar ancak 
kendisi gibi hasta olanlar için örnek olup/ hastalığı bulunmayan 
müslümanların bu fetvayı kullanmaları doğru olmadığı gibi 1 gerçek môna-



VII. OTURUM: TİCARİ VE İKTİSADİ HAYAT KAYNAKLI 281 
DİNİ PROBLEMLER - I 1 

da ihtiyaç sahibi ya da zoruret halinde olan bir müslümanın bu hallerden 
kurtulabilesi için aldığı "faizli de olsa borç alabilir" §eklindeki fetva o hal 
ile hallenmemi§ olan müslümanlar için geçerli bir fetva değildir. 

Te§ekkür ediyorum. 

Oturum Ba§kanı- Evet, ben te§ekkür ediyorum. 

Bülent Baloğlu, buyurun hocam. 

Prof. Dr. A. Bülent BALOGLU (Dokuz Eylül Üniversitesi ilahiyat Fakül
tesi Öğretim Üyesi) - T e§ekkür ederim Sayın Ba§kan. 

Doktora çalı§ma konum, belirli islam hukuku kaynaklarında haksız ka
zanç hakkındaki görü§leri değerlendirmek idi. 

Faiz hakkında ula§tığım kanaat, sahabe dönemindeki riba uygulama
sıyla bugünkü bankacılık sistemindeki faiz uygulamasının birbirinden farklı 
olduğu §eklindedir. 

Açıkça vurgulamalıyım ki, parasının tamamen batacağını bile bile hiç 
kimse bir kurumla anla§ma yapmaz. Şayet böyle olsaydı, faizden kaçarak 
paralarını kar-zarar ortaklığı prensibine göre çalı§an finans kurumlarına 
yatıranlar bu kurumlar iflas edince feryad-ı figana ba§lamazlar, kalan pa
ralarını devletten tahsil edebilmek için ko§U§turmazlardır. Dini gerekçelerle 
paralarını finans kurumlarına yatıran vatanda§ımız, söz konusu kurum kar 
ederken kendine sunulan miktarı 'kar payı' adı altında cebine indirmi§; 
ama aynı kurum zarar edip batınca kalan parası için, "Ne yapalım at öl
dü, ortaklık bitti" deme olgunluk ve terasetini sergileyememi§tir. 

Ben, kar payı ile faiz arasındaki temel farkın ne olduğunu gerçekten 
merak ediyorum. Faizsiz bankacılık kavramını kendine etiket edinen ku
rumlar, reelitede faizin hüküm sürdüğü günümüz piyasa §artlarında ger
çekten faize bula§madan faaliyet gösterebiliyorlar mı? Kanaatim ve küçük 
çaplı ara§tırmamdan edindiğim intiba odur ki, bugünkü piyasa §artlarına 
bula§madan finans piyasasında boy gösterebilmek mümkün değildir. Fi
nans kurumları bizimle kar-zarar ortaklığı üzerinden bir anla§ma yapsalar 
dahi, bizden aldıkları paraları mevcut piyasa kurallarına göre döndürmek
tedirler. Bu bağlamda sıradan bir banka ile bir finans kurumu arasında bir 
fark yoktur. Bu durum bana küçüklüğümde sıkça duyduğum bir banka 
reklamını hatırlattı: "Yok aslında birbirimizden farkımız, ama biz Osmanlı 
Bankasıyız." 
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Sözün özü, "faizsiz bankacılık" kavramını günümüz piyasa şartları dik
kate alındığında gerçekçi bulmuyorum. Bu kavramın, lütfen beni bağışla
yın, insanımızın dini hassasiyetlerini manipüle için ortaya atılan bir kılıf 

kavram olduğunu düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

Oturum Başkanı- Teşekkür ederim. 

Ali Bakkal hocam, buyurun. 

Prof. Dr. Ali BAKKAL (Harran Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi) -Teşekkür ediyorum. 

Efendim, ben Fahrettin Bey'e finans kurumlarının çalışmasını daha iyi 
anlamak için bazı soruları tekrar sormak istiyorum. 

Finans kurumu veya katılım bankası bir malı aldı, fakat aldıktan sonra 
mal ayıplı çıktı. Katılım bankası diyor ki, biz malın ayıplı çıkması dolayısıyla 
hiçbir sorumluluk yüklenmeyiz. Ama hukuken eğer malı satan sizseniz, 
şer'( olarak bu yükümlülüğü üzerinize almak durumundasınız. Bu problemi 
nasıl çözüyorsunuz diye sormak istiyorum. 

ikinci olarak; kendilerinin, bankadan forklı olan yönünü şu şekilde ifa
de ettiler: Banka parayı mevduat sahibinden satın alıyor; biz ise ticarette, 
kar-zarar ortaklığında kullanmak üzere alıyoruz. Ancak mevduatı fiilen al
ma noktasında bankalar ile katılım bankaları arasında fazla bir farklılık 
görülmüyor. Yani, parayı faiz yoluyla işletmek üzere almakla, ticarette iş
letmek üzere alma konusunda fiili bir fark görünmüyor. Her iki durumda 
da fiilen alınan şey paradır. Burada fark var mıdır? Yoksa niyete mi itibar 
edeceğiz? Bunu sormak istiyorum. 

Banka veya katılım bankalarının topladıkları mevduatları, müşterilere, 
mal satın alma şeklinde kullandırılmaları halinde pek bir farklılık olmadı
ğını önceden ifade ettiniz. Hakikaten uygulamada fazla da bir fark gö
rünmüyor. Tek fark şu: Katılım bankaları söz gelimi bir evi müşteriye sattı
ğı zaman, evin peşin bedelini doğrudan ev sahibine ödüyor; bankalar ise 
evin peşin bedelini evi satın alacak olan müşterinin hesabına bloke edilmiş 
olarak geçiriyor, tapu işlemlerinin tamamlanmasından sonra yine banka 
bu parayı müşterinin hesabından alıp evi satanın hesabına geçiriyor. Ban
kadan kredi alma yoluyla ev satın alınması halinde müşteri hiçbir zaman 
bu parayı hesabından çe[<.ip başk~ bir yerde kullanma imkanına sahip ol
muyor. Şimdi bankanın yapmış olduğu bu işlem ile katılım bankasının 
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doğrudan doğruya evi satan ki§iye parayı ödemesi arasında §ekil itibarıyle 
ne kadar fark var? Yani bankadan ev alan mü§teri, bankadan kredi mi 
almı§ oluyor, yoksa katılım bankalarında olduğu gibi vadeli olarak ev mi 
satın almı§ oluyor? Mü§teri hiçbir zaman bankanın kendisine verdiği kredi
yi para olarak eline geçirme ve ba§ka i§lerde kullanma imkônına sahip 
değildir. Netice itibariyle eline geçen evdir. Bu bir kredi i§lemi midir; yoksa 
bir satım muamelesi midir? 

Bir de, katılım bankalarında zamanında ödenmeyen kredi kartı borçla
rı için, "kôr payı" adı altında, bankaların faiz oranları nispetinde, ana bor
cun dı§ında fazladan bir para tahsil ediliyor. Buna "mahrum kalınan kôr 
payı" deniyor. Diyelim ki, katılım bankasının kôr payı da dôhil olmak üzere 
toplamda mahrum kalınan kôr payı ayda yüzde 2 olsun. Ancak §U anda 
mahrum kalınan kôr payı olarak asgari yüzde 4,5 alınıyor. Bu 4,5'i neye 
göre hesap ediyorlar? Gerçek mahrum kalınan kôr payı yüzde 2 ise, geri 
kalan yüzde 2,5'in kar§ılığı nedir? Hakiketen bu parayı almak doğru bir 
§ey midir? Bunun izahını istiyorum. 

Oturum Ba§kanı- Evet, te§ekkür ederim. 

Zeki Duman Hocam, buyurun efendim. 

Prof. Dr. M. Zeki DUMAN (Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğre
tim Üyesi) - Al Baraka Türk, Kayseri'de ilk açıldığında sistem hakkında 
bilgi almak için kurumun müdürünü ziyaret ettim. Bana havuz sistemle
rinden bahsetti; bir aylık, 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık. Meselô paranı 6 aylık 
havuza yatırdınsa, orada yatıran 6 aylıklar bir arada birle§iyor ... Birisi de 
geldi dedi ki, ben senden 6 aylık para istiyorum. Para vermiyoruz da, 6 ay
lık vadeyle ona mal alıp veriyoruz, o havuzu kullanıyoruz. Oradan gelen 
kôrı da ortaklarına dağıtıyoruz. Daha sonra Müdür Bey rica etti, 6 aylık 
havuza bir 500 dolar da ben yatırdım. 5 ay sonra acil bir ihtiyacım oldu, o 
parayı gittim çektim. "Bunun kôrı yok mu" diye sordum. "Yok, hocam" 
dedi; "6 ayı doldurmadığınız için hiçbir kôr veremeyiz." "Ama", dedim; 
"benim param burada 5 aylığına kullanıldı ve bu paradan eğer kôr çıka
caksa ba§kaları alacak ... " demerne rağmen, hayır, altı ayı doldurmadan 
çektiğiniz için size kôrdan bir §ey veremeyiz dedi. Oysa islôm'daki hak, 
hukuk anlayı§ı göz önünde bulundurulunca be§ aylık sürenin de değerlen
dirilmesi gerekirdi. .. 

Biraz önce ibrahim Paçacı Bey de sordu, fakat örnek olarak ben bunu 
arz etmek ihtiyacını duydum. Tam cevap alamadım. Be§ ay param kaldığı 
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halde bana hiçbir kôr verilmedi. Mehmet Emin Özcan Bey'e soruyorum; 
bu para sizde (Ziraat Bankası) olsaydı veya başka herhangi bir bankada 
olsaydı bana kôr verilir miydi? 

Teşekkür ederim. 

Oturum Başkanı - Hocam, geçmiş olsun diyorum. 

Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLi-Teşekkür ederim. 

Esasen ben daha sonra söz alacaktım; ancak Fahrettin Bey kardeşi
min konuşması esnasında dikkatimi çeken birkaç hususun netleştirilmesi 
gerektiğini düşündüğüm için, konuşmada yer alan bazı hususlarla ilgili kı
sa açıklamalar yaparak konuya katkı sağlamak üzere söz aldım. Ben Fah
rettin Bey kardeşimize bir de soru soracaktım; ama, 4 dakika sınırlandır
ması olunca vakit kazanmak açısından soru sormaktan vazgeçtim. Daha 
doğrusu 4 dakikada bu konuyla ilgili anlatacaklarımın hangisine öncelik 
vereceğimi de bilemiyorum. ' 

Zannediyorum Fahrettin Bey kardeşimizin konuşması esnasında yine 
bir teknik hata oldu; yahut da fark edilmeden yanlış bir ifade kullanıldı. 
Süre darlığından dolayı hızlı konuşmak zorunda olduğumuzdan böyle du
rumlar olabiliyor. Yanlış anlamadıysam Fahrettin Bey'in konuşmasında, 
kendilerinin mudarip olarak yüzde 7 zarara katıldıklarını ifade eden bir 
cümle yer aldı. Halbuki biz biliyoruz ki, fıkha göre mudaribin zarara katıl
ma mecburiyeti yoktur. Üstelik mudaribin zarara katılması şart koşulsa, 
böyle bir şart dikkate alınmaz; lağvdır. Bu hususta bir açıklama yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Sayın Başkanım; müsaade ederseniz hem bu hususta hem de eğer 4 
dakika sınıriandırması yoksa konuyla ilgili önemli gördüğüm birkaç prob
lem hakkında da kısaca açıklamalar yapmak istiyorum. 

Oturum Başkanı - Efendim, o zaman sizi daha sonraya bırakalım. 

Prof. Dr. Beşir GÖZÜBEN Li -Teşekkür ederim. 

Oturum Başkanı - ibrahim Çalışkan arkadaşımız, bir şey söyleyecek 
miydiniz? .. 
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Prof. br. ibrahim ÇALlŞKAN -Önce şunu arz edeceğim: 50 bin Euro 
parayı size vadesiz olarak yatıran bir kimse, -Fahrettin Bey bir kurumu 
temsil ettiği için net soralım- 6 ay sonra geldi, sizden 50 bin Euro'sunu 
çekti. Bu kimsenin bu parasının sizde 6 ay kalmasının karşılığında ona ne 
veriyorsunuz? Bir şey veriyorsanız eğer, bunu neye göre hesaplıyorsunuz? 
Aynı kDnu zannediyorum Ziraat Bankası için de geçerli. Size borcu olan 
vatandaş -Lütfi Bey'in sorusunun belki biraz açılımı olacak- borcunu 15 
gün geciktirdiği takdirde; yani size bir senet borcunu 15 gün sonra ödedi
ğinde, yaptığınız işlernde uyguladığınız fazla rakam (aldığınız fazla para) 
neyi ifade ediyor, buna ne diyorsunuz, bu fazlalığı nasıl ve neyi esas alarak 
uyguluyorsunuz? 

ikincisi, islam'ın koyduğu esaslara göre çalıştığını söyleyen bir kurumu 
denetleyen islami bir üst kurum yoksa eğer, burada insanların inançları 
daima suiistimal edilmeye ve sömürülmeye müsait değil midir? Abdülaziz 
Bayındır Bey veya Hayretlin Karaman Bey hocamızın orada danışman ol
ması, olayı değiştirmez. Bu hocalarımızın isimleri kullanılır sadece. Yani 
burada Abdülaziz Bey var, bu iş islam'a göre yürüyordur demek; yani ku
rumlarda böyle bir şahıs adının var olması, o kurumun islamiliğini göster
mez. Bu bakımdan islam'a göre çalışan kurumların, gerçekten islami 
esaslara göre çalışıp çalışmadığını denetleyen bir üst kurumu oluşturma 
zorunluluğu var. Siz de böyle bir kurumun varlığına inanıyor ve böyle bir 
kuruma ihtiyaç hissediyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. M. Saim YEPREM (Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi) - Sayın 
Başkan, bir konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmama izin verir misiniz? 

Efendim, kayıtlara geçmesi için arz ediyorum: Bu toplantıda bulunan 
uzman arkadaşlarımız her ne kadar birer kurum mensubu iseler de, onlar 
kurumlarını temsilen burada değiller. Her iki arkadaşımız da burada o ku
rumların işletim sistemiyle ilgili bize bilgi verecekler. Yoksa ne kurum adı
na, ne de temsilen burada konuşma durumunda değillerdir. Lütfen soru 
soran arkadaşlarımız da kurum adı zikretmeden sadece sistemin işleyişiyle 
ilgili soru sorarlarsa, müzakereler toplantının maksadına daha uygun yü
rümüş olur. 

Teşekkür ederim. 

Oturum Başkanı - Hocam, ben de teşekkür ediyorum. 

Mehmet Kapukaya, buyurun hocam. 
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Mehmet KAPUKAYA (Din işleri Yüksek Kurulu Uzmanı) - Teşekkür 
ediyorum hocam. 

Ben Fahrettin Bey'e şunu sormak istiyorum: Acaba finans kurumları, 
bankalara veya devlete tahvil gibi, repo gibi kredi sağlıyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 

Oturum Başkanı - Ben de teşekkür ediyorum. 

Şerife Hanım Altuner, buyurun . 

Şerife Hanım ALTUNER (Antalya il müftü Yardımcısı)- Ben, Mehmet 
Emin Bey' e bir soru yöneltmek istiyorum. 

A ve B tipi fonları aşağı yukarı artık vatandaşımızın sorularından da bi
liyoruz biz. Yani belli bir faiz oranında mesela yüzde 3, yüzde 5, yüzde 30, 
onlar daha iyi biliyorlar bu konunun uzmanı olarak. Yalnız vatandaşın bize 
sık sorduğu bir soru var: Likit fon. Diyor ki, hocam likit fon risk altında; ya
ni islam dinine göre her an kar da edebilir zarar da edebilir; yani çıkabilir 
de düşebilir de. Likit fon hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 

Oturum Başkanı - Evet, teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. Abdülaziz BAYlNDlR- ibrahim Çalışkan Beyin söylediği gibi, 
bu kurumlarda islami denetim şart; ama yasalar buna elvermiyor. Bu da 
istenen neticenin alınmasını zora sokuyor. 

Hepimizin bildiği gibi, Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır 

(Bakara, 2/275). Alım satım iki farklı malın değişimiyle olur. Faiz ise borç
tan elde edilen gelirdir. "Kredi" terimi, borç anlamındaki karz (veya kord) 
kelimesinin Batı'daki telaffuz şeklidir. Dolayısıyla verilen her kredi borçtur, 
ondan elde edilen her gelir de faizdir. 

Fahrettin Yahşi Bey dedi ki, "bizde fatura kaldırıldı; faturaya aslında 
alım satırnda gerek de yok." Doğru da, faturanın bir işlevi var; o, yapılan 
alım satırnın belgesidir ve tarafların ilişkisinde ticaret hukukunu geçerli kı
lar. Birinde işlem, kredi alacaklarının takibi esasına göre, diğerinde ise ti
cari alacakların takibi esasına göre yürütülür. Arada ciddi fark vardır. Bu 
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yeni uygulamayla ticaret kalktı, yerine, gerçekte olmayan; ama hayallerde 
var sayılan bir ticaret ikame edildi. 

Lütfü Şentürk hoca m; "Alıyorsun uz, satıyorsunuz; sizin riskiniz yok" di
yor. Fahrettin Bey de haklı olarak; "bir malı sattım, kar§ı taraf da teslim 
aldıysa benim alacaktan ba§ka bir talebim olmaz. Malı teslim edince be
nim riskim biter" diyor. Ali Bakkal Bey'in söylediği gibi, malın ayıplı olması 
durumunda problem çıkar. Bunu tüketici finansmanı yasası bir ölçüde hal
letti. Meselô bir ev satın aldınız; tesisatı bozuk çıktı. Tüketici yasası, fi
nansmanı sağlayan bankayı sorumlu tutuyor. Ama o bankanın katılım 

bankası olması gerekmiyor. 

Asıl mesele §U: Bankalar borç vererek, katılım bankaları ise ticaret ya
parak gelir elde etmek üzere kurulmu§lardır. Ticarette risk kaçınılmaz ol
duğu için kôr oranı faize göre yüksek olur. Ticaret sahası geni§ imkônları 
olan bir sahadır. Bankacılık ise tehlikeli ve dar bir sahadır. Bu sebeple 
orada gelir en aza indirilerek risk, kar§ı tarafa yüklenir. 

Son çıkarılan Bankacılık Yasası'nda her §ey karı§tı; katılım bankası 
adını alan finans kurumlarına yüzde 1 00 faizli i§lem yapma hakkı tan ındı. 
O konuda çok mücadele ettim; ama ba§arılı olamadım. Sonunda yasa 
çıktı. Yasaya bakın, diğer bankalario aralarında iki fark kalmı§tır; diğer 
bankalar mevduat, katılım bankaları, katılım fonu kabul edebilirler. Mev
duat faizli, katılım fonu faizsizdir. Katılım bankaları bir de finansal kirala
ma; yani leasing yapabilirler; ama diğer bankalar yapamazlar. 

Bankalar, aldıkları mevduata faiz öder, kullandırdıkları fondan faiz alır
lar. Katılım bankaları topladıkları paraya bir §eyödemezler; ama isterlerse 
onları faizli kredi olarak verebilirler. Bu da haksız rekabete yol açmaktadır. 

Bu kurumlar isterlerse yüzde yüz faizsiz de çalı§abilirler; ama Fahrettin 
Bey, bunun yerine, alım-satım görüntüsü verilen faizli i§lemden bahsedi
yor. Peygamberimiz (s.a.v.) bunu §iddetle yasaklamı§tır. Tabii, o detaylara 
§imdi girmemiz mümkün değil. 

Nihat ve Bülent Beyler haklılar, fıkıh kitaplarımızı okuyun, faiz konusu
nu anlarsanız beri gelin. Ben, faizi efradını cami ağyarını mani §ekilde tarif 
eden bir fakih bulamadım. Ciddi bir kafa karı§ıklığı vardır. Peygamberimi
zin (s.a.v.), alım satım görüntüsünde faizi yasaklayan hadisleri merkeze 
kon mu§; ôyetler ve konuyu asıl anlatan hadisler dikkate alınmamı§, ortaya 
hilkat garibesi bir faiz sistemi çıkmı§tır. Felsefi arka plôn sağlam olmayınca 
sıkıntılar kaçınılmaz oluyor. 

Bir mortgage yasası çıktı, biliyorsunuz. Orada iki türlü konut finans
manı var; biri kredi, diğeri leasing yoluyladır. O yasa, bankaların leasing 
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yoluyla konut finansmanı yapmasını kredi kapsamına aldı. Biz bu tarafı 
teşvik edersek Nihat Belin söylediği o zarurete ihtiyaç kalmadan fetva 
vermiş oluruz. Memnuniyetle öğrendiğime göre, Al Baraka'nın bazı mü
dürleri yasayı bu şekilde uyguluyorlarmış. 

Oturum Başkanı- Evet ben de teşekkür ederim. 

Beşir Bey, buyurun. 

Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLi - Efendim, çok teşekkür ediyorum. Söyle
yeceklerimin önemli bir kısmı benden önceki konuşmacılar tarafından ifa
de edildiği için, ben sadece burada söylenmeyen bazı hususları kısa baş
lıklar halinde dile getirmeye çalışacağım. Ancak öncelikle Abdülaziz Bey'in 
konuşmasında dile getirdiği iki hususa dair açıklama yapmak istiyorum. 
Abduüaziz Bey, faiz ve kredi konusunda, kredinin her zaman faizli olacağı 
şeklinde bir ifade kullandılar. Bu kapsamda, bir yerde kredi varsa her za
man faiz de olacağını, karzın her zaman faizli' krediyi çağrıştırdığını ifade 
ettiler. 

Acaba Abdülaziz Bey faizin yasal olarak kabul edildiği hukuk sistemle
rindeki ôdi karz-ticari karz ayrımının, islôm hukuk kültüründe bulunmama
sından kaynaklanan problemlere mi dikkat çekmek istedi bilmiyorum; 
ama kanaatime göre, faizle ilgili konulardaki birçok fıkhl meselenin iza
hında zorlanılması, islôm hukuk kültüründe böyle bir ayırımın bulunma
masından da kaynaklanmaktadır. Konunun Osmanlı devletindeki para va
kıflarıyla ilgili uzantıları da bulunduğu, katılımcı hocalarımızın malumları
dır. 

Abdülaziz Bey'in konuşmasında dikkatimizi çeken ikinci bir husus ise, 
özel finans kurumlarının çalışma esasları konusunda, bu kurumların 

Resulüllah tarafından şiddetle yasaklanan bir şeye sarıldıkiarına dair ifade
leridir. Abdülaziz Bey kardeşimizin bu cümlesiyle ne kastettiklerini kendile
rinin açıklık getirmesini bekledim. Zira böyle bir ifade açıklanmadığı tak
dirde, özel finans kurmaları veya faizsiz bankacılık yapan kurumların ağır 
bir töhmet altına gireceği açıktır. Eğer bu kurumlarda Resulüllah'ın yasak
ladığı bir işlemle kazanç sağlanıyorsa, pek tabii ki insanlar zihinlerinde bu 
kurumların fonksiyonlarını sorgulamak durumundadırlar. Ben burada bir 
yanlış aniaşılma olduğunu düşünüyorum. Zannediyorum ki, Abdülaziz Bey 
kardeşimiz bu konuda ek bir açıklama yapacaklardır. 

Şimdi faizsiz bankacılıkla ilgiii esas söylemek istediklerime gelmiş bu
lunuyorum. Bu konuda söyleyeceklerimin bir kısmı doğrudan faiz kavra-
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mıyla, bir kısmı islôm'da faizin alternatifleriyle, bir kısmı ise islôm toplum
larında geçmişten günümüze faizsiz bankacılık uygulamalarıyla ilgili bazı 
mülôhazalardan oluşmaktadır. 

Bunlardan birincisi; yani faiz kavramıyla ilgili konularda günümüz fa
kihlerinin karşılaştıgı problemlerden sadece birisine dikkat çekmekle yeti
neceğiz. Yoksa bu toplantıda faizle ilgili problemierin hepsiyle ilgili açık
lamalar yapıp görüş beyan etmek durumunda değiliz. Zira faizle ilgili 
problemierin sadece başlıklarının maddeler halinde sayılması bile bize ay
rılan süreyi dolduracak ölçüdedir. Faizle ilgili bu problemierin geniş katı
lımlı bilimsel toplantılarda ariz-amik incelenmesi gerektiği katılımcıların 

malumudur. 

Benim burada dikkat çekmek istediğim, fıkıh kültürümüzde adi borç
ticari borç, adi karz-ticari karz ayrımının bulunmamasından kaynaklanan 
faizle ilgili problemlerdir. Zaruri harcamalar için yapılan borçlanmalarla 
yatırım harcamaları için yapılan borçlanmaların her bakımdan aynı hukuki 
esaslara tabi olup olmayacağı, faizsiz bankacılık konularının netleşmesi 
için de öncelikle netleştirilmesi gereken konulardan birisi olduğu açıktır. 
Ancak geçmişten günümüze bu konuyu ariz-amik inceleyen bir çalışmaya 
rastlayamadığımı üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Escsen bilindiği gibi karz konusunun böyle farklı boyutlarıyla incelen
mesi bir tarafa, özellikle Hanefi fıkıh kültürüne dair temel fıkıh kitaplarının 
pek çoğunda {ei-Hidaye, Muhtasaru'I-Kudurl, el-ihtiyôr_ ed-Dürer ve'I
Gurer_ Mülteka'I-Ebhur vb.) karzia ilgili hükümlerin müstakil bir başlık al
tında toplanmasına bile ihtiyaç duyulmamıştır. Bu ifadelerimle geçmişimizi 
sorgulamak gibi bir maksadım olmadığını öncelikle belirtmek isterim. Bu
nunla sadece dikkat çekmek istediğim hususun konumuzu; yani faizsiz 
bankacılığı yakından ilgilendiren boyutları bulunduğuna dair görüşlerimi, 
konunun uzmanları olan değerli katılımcılarla paylaşmak istedim. 

Şöyle ki, ilk dönemlerinden beri islôm toplumlarında "karz" denilince 
sadece tüketim harcamaları için ihtiyaç duyulan ödünç anlaşılmış ve top
lumdaki bu kabil ihtiyaçların da genellikle "karz-ı hasen" şeklindeki yar
dımlaşmalar, zekôt ve sadaka müessesesi, vakıflar ve de gerekirse beytu'l
malın desteği ile (faize bulaşmadan) karşılanacağı varsayılmıştır. islôm 
toplumunda finansman yöntemleri konusunda imal-i fikirde bulunulurken 
de yine bu küçük çapteki ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan, genel
likle kısa süreli ödünçler dikkate alınmıştır. Buna paralel olarak islôm hu
kuk kültüründe borçlunun temerrüdü konusu da dôhil olmak üzere borç 
ilişkilerinde bu anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. işte adi karz-ticari 
karz ayrımının konumuzia ilgili boyutu burada ortaya çıkıyor. Zira islôm 
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hukuk kültüründe karz akdiyle ilgili esaslar değerlendirilirken, bu akdin 
uzun vadeli ticari faaliyet veya yatırımları finanse etme fonksiyonu (fazla
ca) öne çıkmamaktadır. Fıkıh kültürümüzde, bu türlü uzun vadeli ticari ve 
iktisadi faaliyetlerin finansmanının, (genellikle) ortaklık gayeli işlemlerle 

yapılabileceği anlayışı hôkim olmuştur. Ancak fıkıh kültürümüzde ortaklık 
gayeli işlemlerde de, (genellikle) karşılıklı güven ve emanet esasına daya
nan ôdi (ticari olmayan) borç ilişkileri anlayışının hôkim olduğu dikkatler
den uzak tutulmamalıdır. Bu tür şirketlerle uzun vadeli iktisadi ve ticari 
faaliyetlere finansman sağlamanın zorluğu/ôdeta imkônsızlığı da konunun 
uzmanlarının malumlarıdır. 

Her ne kadar fıkıh kültürümüzde teorik olarak ôdi borç-ticari borç ay
rımı bulunmasa da, Osmanlı Devleti'nde para vakıflarındaki ribh-i şer'i 

almak kaydıyla yapılan vakıflarla, ribh-i şer'i alınmayan para vakıfları ayı
rımı, ôdeta uygulamada bu ayrımın mevcut olduğunu gösteriyor. Osmanlı 
ulemasınca o günkü şartlarda faize karşı böyle bir alternatif geliştirilmiş. 
Bu konunun da öncelikle netleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Zira ha
kiki şahıslar arasında yapılan borçlanmalarda faiz uygulandığında hem fa
iz alan hem de faiz veren Allah'ın yasakladığı bir işleme bulaşmış olurken, 
taraflardan birisinin vakıf olması halinde sadece bir taraf için faiz vermek 
hali söz konusu olmaktadır. Vakıfta biriken faizler yine toplumun hizmeti
ne verilmektedir. Ancak bu durumun da islôml değerler açısından birçok 
sakıncası olduğu açıktır. Taraflardan birisinin faiz veriyor olmasıyla ilgili bi
reysel düzeydeki dini sakınca yanında, islôm toplumunda faiz ve faizeiliğin 
kanıksanması ve de zamanla meşru görülmeye başlanması gibi farklı 

uzantılı dini sakıncaları söz konusu olacaktır. Bilindiği gibi haram olduğu
nu bilerek/inanarak riba almak veya vermek haramdır; böyle bir davranış 
kişiyi fasık kılar. Hôlbuki ribenın meşru olduğunu kabul etmek ve de bu 
anlayışla ri balı işlemler yapmak, Allah korusun kişiyi küfre bile götürebilir. 

Burada dikkat çekmek istediğim ikinci husus, islôm'ın faize alternatif 
olarak neleri getirdiğidir. Bilindiği gibi Kur'ôn-ı Kerim ve Sünnette riba net 
bir şekilde yasaklanmıştır. Acaba islôm, iktisadi ve ticari faaliyetlerde in
sanların ribaya bulaşmalarını önlemek için ne tür alternatifler getirmiştir? 
Yani islôm'da ribenın alternatifleri mevcut mudur? 

Escsen islôm'da ribenın alternatifleri bulunup bulunmadığı konusu, bu 
tür bilimsel toplantılarda ariz-amik ele alınması gereken en başta gelen 
konular arasındadır. Faizin yasaklandığı bir toplumda, insanların faize bu
laşmalarını önleyecek islôml bir alternatif/alternatifler mevcut olmadığı ve
ya ortaya çıkarılmadığı_ takdirde1 ya faiz (riba) yasağı sözde kalır veya in-
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sanlar faiz yasağının ruhuna aykırı alternatifler aramaya başlarlar. Yani ik
tisadi ve ticari hayatta faiz yasağıyla oluşan boşluk bir şekilde doldurulur. 

Esasen bu sadece günümüzün problemi de değildir. Biiindiği gibi bü
tün semav'ı' dinlerde faiz yasağı bulunduğu halder faizli işlemlere gerek bı
rakmayacak alternatifler geliştirilmediğinden dolayı/ ya faiz yasağı bütü
nüyle ~aldırılmış ya da bu yasağın sözde kalmasını sağlayacak hile-i 
şer1iyyeler geliştirHip uygulamaya konulmuştur. Bu konuda bir fikir vermesi 
açısından Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki faiz yasağının göz önünde bulun
durulması yeterlidir. 

islôm kültüründe faiz yasağına karşı geliştirilen hile-i şer1iyyelerin he
nüz daha sahabe döneminde müslümanların gündemini meşgul etmeye 
başladığını/ bazı fakih sahabilerin konuya muttali olduklarındar Yahudilik
teki faiz yasağının benzeri şekilde etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak 

müslümanların bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çek
tiklerini görüyoruz. 

Konunun ayrıntılarına girmeden islôm kültür tarihinde faize bulaşma
dan ticaret yapmaya imkôn sağlayan finansman teknikleri geliştirmenin 
mümkün olup olmadığına dikkat çekmeye çalıştığım bu konuşmamdar il
gililere bir fikir vermesi açısından sadece bir örnek (selem akdi) hakkında 
konumuzu ilgilendiren boyutuyla birkaç cümlelik bir açıklama yapmak isti
yorum. Bu açıklamalarım aynı zamanda bir özeleştiri mahiyetindedir. 

Bilindiği gibi1 fıkıh kitaplarında selem akdi1 vadelinin peşinle/deynin 
ayn karşılığında/belu1l-müeccel bi11-muaccel/mevcut olmayan misli malın 
peşin para mukabilinde satımı şeklinde tarif edilmektedir. Fıkıh kitapların
da böyle tanıtılan bu akdin mantığını anlatmakta da oldukça zorlanılmak
tadır. Bu zorluklar selem akdinin satım akdi kapsamında görülüpr bütü
nüyle satım hükümlerine tabi tutulmasından kaynaklanmaktadır. Konuş
mamda bu konunun istihsan boyutu üzerinde durmayacağım. Ancak ko
nunun hadis hocalarımızı da yakından ilgilendiren boyutları olduğunu da 
burada özellikle belirtmek istiyorum. 

Selem akdi satım akdiyle karşılaştırıldığında bu iki akdin yapılış gayele
ri farklı olduğu gibi1 en temel hükümleri bakımından da aralarında önemli 
farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Selem akdi sonucunda akde konu 
olan mal (müslemün fih) ve bu mala mukabil nakit olarak ödenen paranın 
(re1

SU
1 l-mal) mülkiyet nakli gerçekleştiği açıktır. Sırf mülkiyet naklini netice 

verdiği için selem akdinin her açıdan satım kapsamında değerlendirilme
sinin isabetli olmadığı kanaatindeyiz. 



• ı 

292 1 GÜNCEL DİNİ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI - II 

Esasen selem akdi ile bey' (satım) akdi arasındaki şu farklardan da bu 
iki akdin her açıdan aynı hükümlere tabi olmaması gerektiği daha net bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Bu iki akit arasındaki farklar başlıca şu şekilde özetlenebilir: Bilindiği 

gibi islam hukuk kültüründe bey' akdinin mahalli mebidir. Yani akdin esas 
yapılış gayesi malı (mebii) elde etmektir. Bundan dolayı da mebiin fayda
lanılması mübah, mevcut ve akit esnasında teslim edilebilir oluşu akdin 
inikod şartlarındandır. Satım akdinin bu özelliği sebebiyle, mebiin mutlaka 
peşin olması gerekirken, semenin ise peşin olabileceği gibi, ödeme şartla
rının belirlenmesi halinde vadeye bırakılması da mümkündür. 

Selem akdinde ise, akdin esas yapılış gayesi malı elde etmek değit 
nakit para (re'su'l-mal, sıcak para) elde etmektir. Bundan dolayı da, selem 
akdinde re'su'l-malın peşin olması, "müslemün fih"in de vadeli olması 
akdin sıhhat şartıdır. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi, selem akdinin 
yapılış gayesi nakit para elde etmek olduğundan, akdin tabiatı gereği iş

lemdeki re'su'l-mal diye isimlendirilen ve çoğu kere de para mahiyetinde 
olan bedelin peşin ödenmesi akdin sıhhat şarbdır. Her türlü mübah mal 
satım akdine konu olabilirken, selem akdine sadece zimmette borç olarak 
sabit olabilen ve akitte belirtilen yer ve zamanda teslimi mümkün olabilen 
misli mallar konu olabilir. Satım akdinde mebiin akitle muayyen hale gel
mesi akdin tabiatı gereği bir esas iken, se:lem akdinde peşin para mukabi
linde vadeli teslim edilecek malın muayyen olmaması akdin sıhhat şartıdır. 

işte bu farklılıklar sebebiyle selem akdinin meşruiyetinin bildirildiği ha
dislerde de selem işlemini ifade için bey' kökünden kelimeler kullanılma
mıştır. Selemle ilgili hadislerde Peygamberimizin (s) bu işlemi ifade için 
"eslefe" fiilini kullandığı; bu fiili n ise, hem sözlük ve hem de teri m anlamı
nın "kredi vermek" olduğu bilinmektedir. 

Bütün bu farklılıkları dikkate alan fakihler, selem akdinde peşin öden
mesi gereken parayı "semen" olarak değil de "re'su'l-mal" diye isimlen
dirdiği gibi; akdin diğer unsurlarını da satım akdinden farklı olarak, 
"müslemün fih", "müslim", "müslemün ileyh" şeklinde isimlendirmişlerdir. 
Selem akdi ile bey' akdi arasındaki farklılıklara dair bu bilgilerden, selem 
akdinin nevi şahsına münhasır müstakil bir akit olarak değerlendirilebile
cek ölçüde satım akdinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. 

Görülüyor ki bu işlem (selemL normal bir satım işlemi değil, kendisine 
mahsus şartları bulunan bir finansman yöntemidir. Özellikle Hanefi 
fukahasının selem için "bey'u'l-mefalis" demeleri de işlemin bu özelliği 

sebebiyi edir. 
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Esasen yukarıda da belirttiğimiz gibi bu konu aynı zamanda metodalo
ii boyutuyla doğrudan doğruya fıkıh usulündeki 11tearudu'l-edille11 bahsin
de yer alan esaslarla da ilgili bir konudur. Zira mevcut olmayan şeyleri ya
saklayan hadisler; kişinin yanında olmayan şeyi satmasını yasaklayan ha
disler; olgunlaşmamış meyveyi satmayı yasaklayan hadisler; selem işlemi
nin şartlarına uymak kaydıyla caiz olduğuna dair hadisler; selerne çok 
benzeyen ancak akde konu olan malın özelliğinden dolayı farklı hükme 
tabi olan, hemen teslim edilemeyecek canlı hayvanların peşin para ile va
deli teslim şartıyla satışının yasaklanmasına dair hadisler ile satım akdiyle 
ilgili bazı genel hüküm bildiren hadisler arasında ilk bakışta tearuz görün
tüleri varmış gibi bir izienim ortaya çıkıyor. 

Özellikle canlı hayvanların selem benzeri bir usulle satımının yasak
lanmasına dair sahih hadisleri dikkate alan fakihler, selemin konuyla ilgili 
hadisler sebebiyle istisnai olarak meşru kılınmış bir satım şekli olduğunu 
söylemişlerdir. Hôlbuki konu tamamen faizsiz finansman yönteminin ge
reğidir ve iki işlem arasındaki farklar tamamen akde konu olan malların 
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Zira selem nevi borcu ile finansman 
temini işlemidir ve bu yüzden akde konu olan malların da muayyen eşya 
(parça borcu, kıyemi mal) borcu olmayıp misli mal olması, paranın 

(re'su'l-malın) peşin ödenmesi, karşılığında sıcak para temin edilen malın 
(müslemün fih) ise belirli bir vade ile sonradan teslim edilmesi işlemin ta
biatı gereğidir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili hadisler arasında tearuz olma
dığı gibi tearuz görüntüsü de yoktur. Diğer konularda olduğu gibi bu ko
nudaki hadisler arasında da sistematik bir bütünlük mevcuttur. 

Bütün bu bilgileri dikkate aldığımızda selem akdinin, satım akdi hü
kümlerine tabi tutulmaması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak fukaha selemi 
satım kapsamında gördüklerinden bu akdin finansman yöntemi boyutu 
fazlaca öne çıkmamıştır. Nitekim yakın zamanlarda yapılan fıkıh çalışma
larında bile selem akdi bir satış şekli olarak tanıtılmaktadır. 

Fahreddin Razi, tefsirinde, riba (faiz) ile ilgili ôyetleri tefsir ederken, is
lôm'da riba yasaklandığına göre, toplumda ticari faaliyetlerin ribalı işlem
lere gerek duyulmadan yürütülmesini sağlayacak alternatifler de getirildi
ğini ifade edip, bu kapsamda selem akdinin de getirilen alternatiflerden 
birisi olduğunu iddia ediyor. Ancak tamamen faizsiz bir finansman yönte
mi olan selem fukaha tarafından satım akdi kapsamına alınınca, bu işle
min (akdin) faize alternatiflik yönü de ôdeta perdelenmiştir. Selem akdinin 
faize alternatif bir finansman yöntemi olma özelliğini ortaya koyacak ça
lışmalarda, hadis uzmanlarının da önemli katkılar yapabileceğini düşünü
yorum. 
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Faizli finansman yöntemlerinin islôml alternatifleri pek tabii ki selemle 
sınırlı değildir. Efendim, konuşmam esnasında sanki bütünüyle karamsar 
tablolar çizilmiş gibi bir izienim söz konusu olduğunu fark ediyorum. Her 
konuda olduğu gibi bu konuda da karamsarlığa düşmeye bir sebep olma
dığını düşünüyorum. Bu düşüncemin bilimsel temelleri bulunduğunu gös
terme ve genel anlamda bir fikir verme açısından, bu alanın duayeni ho
camız Sayın Prof. Dr. Sebahaddin Zaim Beyefendi'nin Siliken Vadisinin fi
nansmanında Bill Gates'in hiç faizli kredi kullanmadığı, risk sermayesi 
başta olmak üzere faizsiz finansman tekniklerini kullandığına dair ifadesini 
nakletmekle yetiniyorum. 

Konuşmamda dikkat çekeceğim üçüncü husus ise, faizsiz bankacılık 
uygulamaları konusundaki bir özeleştiridir. Değerli katılımcılar! Bu konu 
geçmişten günümüze islôm dünyasının canını çok yaktı. Konuyla ilgili net 
bir fikir vermesi açısından daha henüz sahabe dönemindeki "Zübeyr ban
kacılığı" diye vasıflandırabileceğimiz bir uygulamayı hatırlatmamız yeterli 
olacaktır. 

Bilindiği gibi cennetle müjdelenen sahabilerden birisi olan Hz. Zübeyr 
b. Awam (r) cömertliği, ticari alandaki mahareti ve özellikle de güvenilirli
ği yönüyle temayüz etmiş sahabilerden birisidir. Vefat ettiğinde oldukça 
büyük bir servete sahipti. Ancak önemli ölçüde de borcu bulunmaktaydı. 
Kaynaklarda iki milyon dirhemden fazla borcu olduğu bilgisi yer almakta
dır. Hz. Zübeyr'in hayatına dair bilgileri "farklı açılardan değerlendirdiği
mizde, faizsiz bankacılık açısından da günümüz fıkıh çalışmalarında dik
katten uzak tutulmaması gereken bazı uygulamalara rastlamaktayız. 

Hz. Zübeyr, güvenilir bir zat olduğu için insanlar ellerindeki nakit para
ları ona emanet ediyorlardı. O da kendisine emanet edilen bu paraları 

emanet olarak almak yerine, mal sahiplerinin zarara uğramasını istemedi
ği için karz olarak aldığını ifade ederdi. Çünkü tozmin şartları bakımından 
karzda vediaya göre mal sahibinin lehine olan ek hükümler vardır. istedik
leri zaman paralarını alabildikleri için insanlara bu uygulama oldukça ca
zip geliyordu ve bunun sonucu olarak da Hz. Zübeyr' e verilen para miktarı 
oldukça büyük meblağlam ulaşmıştı. Hz. Zübeyr bu paraları ticarette de
ğerlendirdiği için ticaret hacmi de oldukça büyümüştü. Kaynaklarda Hz. 
Zübeyr'in bu paraları ortaklık esasına göre işletip işietmediği konusunda 
net bilgilere ulaşamadık. 

Cemel vakasında cepheye giderken oğlu Abdullah ile aralarındaki ko
nuşma konumuza ışık tutması açısından oldukça önemlidir. Hz. Zübeyr'in 
bu savaşa katılmak istemediği bil_iniyor; hatta bir ara Hz. Ali ile görüştük
ten sonra cepheden ayrılıp Medine'ye gitmek üzere yola çıktığını, ancak 
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yolda kendisini takip eden katil tarafından bir suikast sonucu namaz kılar
ken şehit edildiğini biliyoruz. Oğlu Abdullah'a bu savaşa katılmak isteme
mesinin sebeplerini açıklarken özellikle borçlarından bahsettiği ve bu borç
larından çok rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği de bilinmektedir. Bu kap
samda kendisinin vefat etmesi halinde borçlarını bütünüyle ödemeden mi
rasının. paylaştırılmamasını da tavsiye ettiği biliniyor. Kendisinde alacaklıla
rının listesi de bulunmadığı için, Zübeyr'den alacağım var diyen herkese 
belge ve şahit istemeden hemen ödeme yapılmasını söylüyor. Buna rağ
men alacaklıların tamamına ulaşılamadığı için borçlarının tamamı öde
nemezse, miras taksiminde acele edilmemesini de tavsiye ediyor. 

Oğlu Abdullah babasının vasiyetine uyarak borçları ödemeye çalıştı; 
ancak alacaklıların hepsine ulaşamadığı için bu vasiyeti bütünüyle gerçek
leştiremedi. Bunun üzerine, Abdullah b. Zübeyr birkaç yıl (bir rivayete göre 
iki, bir rivayete göre dört, başka bir rivayete göre ise beş yıl) hac mevsi
minde babasının bu vasiyetini kalabalık yerlerde ilôn ederek, babasından 
alacağı olanların gelip paralarını almasını söyledi. Ancak yine de önemli 
bir miktar para ellerinde kaldı. Abdullah b. Zübeyr ve diğer mirasçıların 
kalan bu parayı ne yaptıkları konusunda kaynaklarda farklı bilgiler yer al
maktadır. 

Kaynaklardan bazılarında bu ilôn işlemlerinden sonra Hz. Zübeyr'in 
mirasının varisler arasında dağıtıldığı bilgisi yer alırken, bazılarında Hz. 
Zübeyr'in çok zengin olduğu halde bolca hayır harcamaları yaptığı için 
borçlu olarak öldüğü ifade edilmekte, bazılarında ise Allah'ın huzuruna 
kul hakkıyla çıkmamak için özellikle evlerini vakfettiği bilgisi yer almakta
dır. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Hz. Zübeyr vefat ettiğinde çok büyük 
meblağlam ulaşan bir mal varlığı bırakmıştı. Nitekim kaynaklarda yer alan 
bilgilere göre Medine'de gelir getiren geniş bir arazisi ve on bir evi, Bas
ra'da iki, Kufe ve Mısır'da da birer evi vardı ve toplam mirası elli iki milyon 
(dirheme) tekabül ediyordu. Ancak bu servetin ne kadarlık kısmının nakit 
para, ne kadarının gayrimenkul olduğuna dair net bir bilgiye sahip değiliz; 
konuyla ilgili sahip olduğumuz net bir bilgi, evlerini vakfettiği şeklindedir. 
Ayrıca Hz. Zübeyr vakıflarının kim tarafından yapıldığı; yani bizzat kendisi 
tarafından mı, yoksa Cemel vakası öncesindeki vasiyeti gereği oğlu Abdul
lah tarafından mı yapıldığı da net olarak bilinmiyor. 

Hz. Zübeyr'in vakfıyla ilgili net olarak bildiğimiz başka bir şey ise, vak
fiyeye kız evlôtlarıyla ilgili bir şart koyarak, vakfedilen bu mallarından diğer 
ihtiyaç sahibi insanlar gibi, muhtaç durumdaki kendi kızlarının da fayda
lanabilmesine imkôn sağlamasıdır. Vakfiyedeki bu şart, "kızlarım (dokuz 
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kızı olduğunu biliyoruz), kocaları tarafından terk edilirlerse sefaletle yüz 
yüze kalmamaları için onlar da diğer fakir müslümanlar gibi bu vakıf mal
lardan faydalanabilirler; ancak kocaları onları bu mallara muhtaç bırak
mazsa kızlarım da bu vakıf mallardan faydalanamazlar" §eklindedir. Bilin
diği gibi Hz. Zübeyr vakıflarındaki bu §art, islam hukuk tarihinde evlat va
kıfları diye de ifade edilen zürri vakıfların me§ruiyet delilleri arasında sa
yılmı§tır. Evlerini vakfettiği ve vakfiyeye de bu §ekilde §Ort koydurtluğu dik
kate alındığında, Hz. Zübeyr'in uhdesindeki emanet mollario birlikte ken
disine ait diğer mallarının da evlatları tarafından bütünüyle (kendisi adına) 
vakfedildiği anla§ılıyor. 

Hz. Zübeyr ile ilgili kaynaklarda yer alan bilgilerin bankacılık tarihimiz 
boyutuyla müstakil çalı§malarda bütün ayrıntılarıyla incelenip, farklı açı

lardan değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Hz. Zübeyr'in bıraktığı borç tuta
rının iki milyon iki yüz bin dirhem civarında (iki yüz yirmi bin dinar/yakla§ık 
bir ton civarında 22 ayar altın) olduğu dikkate alındığında, daha sahabi 
döneminde finans kurumlarına ne ölçüde ihtiyaç duyulduğu net bir §ekilde 
görülmektedir. 

Emevl ve Abbas! dönemlerinde de islam toplumunun faizsiz finans ku
rumu ihtiyacı gerektiği gibi kar§ılanmadığından, özellikle ticari faaliyetlerin 
finansmanı için ihtiyaç duyulan nakit paranın faizsiz olarak temin edile
bilmesi konusunda yeterli alternatiflerin geli§tirildiğini söyleyemiyoruz. is
lam hukuk tarihinin bu kesitinde faizsiz nakit para temini için öngörülen 
alternatifler kapsamında, hile-i §er'iwe mahiyetindeki uygulamaların öne 
çıktığı görülmektedir. Bu konuda sonraki dönemlerde islam alimleri tara
fından din değerierimize uygun bazı orijinal alternatifler gündeme getiril
mi§se de, bunlar da toplumu faiz veya hile-i §er'iwelere bula§maktan yete
rince koruyamamı§tır. 

Bu konudaki sıkıntılar zikrettiğimiz örnekle sınırlı değildir. Osmanlının 
son dönemlerinde ise bu sıkıntılar (özellikle kağıt paraya geçi§ sürecinde) 
farklı boyutlar kazanmı§tı. Nitekim Osmanlı toplumunun sava§ları finanse 
edebilmek için devlete borç verdikleri altınların kağıt para olarak geri 
ödenmesinde çok kimsenin canı yanmı§, ya§anan sıkıntıların fıkhil boyutla
rıyla ilgili kitaplar bile yazılmı§tır. 

Yakın tarihlerde ülkemizde ve bazı islam ülkelerinde faizsiz bankacılık 
uygulamalarından kaynaklanan sıkıntılar, islam'daki faiz yasağının farklı 
boyutlarıyla sorgulanır olmasında da etkili olmu§tur. 

Bu tür olumsuz tablolar islam toplumlarının farklı kesimlerinde, faizsiz 
bankacılık uygulamalarının her zaman fiyasko olarak nitelendirilecek du
rumlarla sonuçlanacağı §eklinde bir imajın/kanaatin olu§masında da ol-
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dukça etkili olmuştur. 11Faizsiz bir bankacılığın işleyebileceğini gerçekten 
düşünebiliyor musunuz?11 şeklindeki soruların siz değerli katılımcılara da 
sıkça sorulduğunu tahmin etmek güç değildir. 

Konuşmamı bitirirken aynı zamanda faizsiz bankacılığın işlemesinin 
mümkün olup olmadığı konusundaki kanaatimi de birkaç cümleyle ifade 
etmek istiyorum. Bu konuda uzunca açıklamalar yaparak sabrınızı taşır
mamak için sadece Muhterem Sebahaddin Zaim Hocamızın bir tespitini 
nakletmekle yetineceğim. Muhterem hocamız, ilahiyatçıların yanı sıra ikti
satçı ve özellikle de bankacıların da katıldığı geniş katılımlı birçok bilimsel 
toplantıda, günümüzde özellikle gelişmiş Batı ülkelerinin büyük bankaları
nın tamamında faizsiz bankacılık anlayışıyla/sistemiyle çalışan bölümler 
bulunduğunu söylemişti. Bu görüşünü ifade ederken de hatırladığım kada
rıyla, 11Amerikan Ekspres'ten Deutsche Bank'a kadar büyük bankaların 
hepsinin her şubesinde katılım bankacılığı windowsu mevcuttur11 demişti. 

Muhterem hocamızın bu kapsamdaki açıklamaları esnasında, Bill Gates'in 
faizli kredi kullanmadığına dair yukarıda naklettiğimiz ifadesini önemseye
rek tekrarladığını da biliyoruz. 

Demek ki günümüzde de iktisadi ve ticari hayatta faize bulaşmadan 
finansman temin etmek imkansız değildir. Buna göre hem faizsiz finans
man teminini sağlamak ve hem de bankacılığın diğer temel fonksiyonları
nı yerine getirmek üzere finans kurumları/katılım bankaları geliştirilebilir. 

Ancak bu konuda yeterli gayretin sarf edildiğini maalesef söyleyemiyoruz. 
Bu konuda yapılan çalışmalar, Kur'an ve Sünnet'te hazır olarak sunulan 
bir kurum aramaktan öteye gitmedikçe, toplumun acil ihtiyacı olan katılım 
bankalarının da gerektiği ölçüde geliştirilemeyeceği kanaatindeyiz . 

. Beni sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyor ve saygılarımı sunu
yorum. 

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ederiz Beşir Bey. 

Mehmet Emin Bey'in veyahut da Fahrettin Bey'in ilave edecekleri bazı 
şeyler var zannediyorum, onları alıp oturumu kapatacağım. 

Buyurun Mehmet Emin Bey. 

Mehmet Emin ÖZCAN - Çok teşekkür ederim. 

Önce Şerife Hanım'ın, A ve B tipi fonların likit fonlarıyle mukeyesesi 
konusundaki sorusuna cevap vermek istiyorum. Daha önce de ifade etti
ğim gibi portföyündeki menkul kıymetlerin en az %25'inin hisse senetle-
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rinden oluşan fonlar A tipi1 diğerleri B tipi olarak adlandırılır. B tipi fon 
esasına göre çalışan likit fonların temel özelliği/ portföyünün tümünün va
desine 90 günden az kalmış sermaye piyasası araçlarından oluşmasıdır. 
Likit fonlarda tamamen hazine bonosu gibi kısa vadeli sabit getirili menkul 
kıymetler yer alır. 

Şerife HanımALTUNER-Yani vatandaşın söylediği gibi kôr-zarar de
ğil! 

Mehmet Emin ÖZCAN - Yok . 

Şerife Hanım ALTUNER-T amam. 

Mehmet Emin ÖZCAN- Yani şu anlamda bir risk vardır. Ne getiri sağ
layacağınızı önceden bilemeyebilirsiniz; çünkü endeks sürekli aşağı ve yu
karı yönlü hareket halinde olabilir. Fonların değeri günlük olarak hesapla
nır; ama esas itibarıyla fonun yatırım yaptığı menkul kıymetler hisse sene
dinin yanı sıra bono ve tahvil gibi faiz getirisi olan araçlardır. 

Bir başka husus/ ben tabii1 bir din ôlirni değilim ve islôm iktisatçısı da 
değilim. Pratikte hem katılım bankaları/finans kurumlarında hem de klasik 
bankalarda çalışmış bir kişiyim. Biz1 yıllar önce Abdülaziz Bayındır hoca
mm iktisat ve finans ile ilgili ilmi toplantılarına katılırdık. Benim ôcizane 
zihnimi karıştıran şu olmuştur: Bir müslüman olarak/ 11 içki haramdır11 den
diği zaman bunu anlayabiliyorum. Hani/ votka/ rakı/ şarap1 cin diye bir ay
rıma gitmiyorum. Yani1 sarhoşluk veren bir şey içkidir diyorum. Ya da di
ğer haramları anlayabiliyorum. Ama riba1 faiz midir değil midir ya da is
lôm1ın yasakladığı riba ile bugünkü bankaların verdiği faiz birebir örtüşü
yor mu/ iktisadi anlamdaki faiz aynı şey midir? O konuda tabii ki tereddüt
ler var1 teoride tartışmalar var. Tabii anladığım kadarıyla burası sanıyorum 
bir teorik tartışma zemini de değil. Onun için bu konulara girmiyorum. 

Ancak benim söylemek istediğim şey şudur: Şimdi bugün bankacılık 
bir ihtiyaçtan doğmuştur. Sözümün başında söylediğim gibi/ işletmelerin/ 
tüketicilerinf bireylerin finansmana ihtiyacı var; yatırımcıların finansmana 
ihtiyacı var. Bu finansman ihtiyacını nasıl karşılayacaksınız? Finansman ih
tiyacının karşılanmasında kredi mekanizmasını devreden çıkarırsanız geri
ye anladığım kadarıyla bir tek kôr-~arar ortaklığı kalıyor. Kôr-zarar ortaklığı 
dışında başka bir yöntemle veya karz-ı hasen dışında bir yöntemle herhal-
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de hiçbir şekilde finansman ihtiyacını karşılayamazsınız. Burada tefecilikle 
bankacılığı birbirinden kalın çizgilerle ayırmak gerekir diye düşünüyorum. 
Onun dışında kredi mekanizmasının çalışmasında ister adı katılım bankası 
olsun ister klasik ticari banka olsun sonuçta işin içerisine vade girdiğinde 
getirinin hesaplanmasında esas alınan şey paranın zaman değeridir. Ban
ka kr®diyi belli bir vade sonunda geri ödenmek kaydıyla kullandırıyor. Bu 
vade için de bu krediye bir bedel hesaplanıyor. Dolayısıyla bence esas tar
tışılması gereken şey budur diye düşünüyorum. Yoksa finans kurumunun 
yaptığı iş yanlış mıdır doğru mudur veya bankaların yaptığı iş helôl midir 
haram mıdır noktasında ben konunun uzmanı olmadığım için tartışmanın 
çok yararlı olacağını düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

Oturum Başkanı- Evet/ biz de teşekkür ederiz. 

Fahrettin Bey/ siz de buyurun. 

Fahrettin YAHŞi - Hocam1 bazı sorular vardı; onlara cevap vermem 
gerekir diye düşünüyorum. 

Birincisi şu: Belki bireysel bir örnekti; ama1 ibrahim Çalışkan hocamı
zın verdiği örnek/ kurumların meşruiyet sınırları dışında çalışmaları sebe
biyle kurumlardan ayrılmalar. Bu ayrılmalar şöyle olabilir: Katılım bankala
rı faaliyetlerini meşruiyet sınırları çerçevesinde gerçekleştirmek için koıiu
nun ehli insanlara danışmaktadır. Danışılıp da yapılmasında bir sakınca 
bulunmadığı cevabı alınan işlemler uygulamaya konulmakta; ancak bazı 
personel geliştirmiş oldukları önyargılar nedeniyle/ cevaz alınmış olabilir 
ama bu işlem bana göre doğru değil diyebiliyor. Meselô1 ayrılmanın ne
denlerinden birisi bu olabilir. Ancak bu tip ayrılmaların dikkate değer bo
yutta olduğunu düşünmüyorum. Burada bile bazı hocalarımızın fikirleri 
birbirinden farklı olabilir; yani1 bir konuda (x) yolunun doğru olduğunu 
söyleyen hocamız olduğu gibi (y) yolunun doğru olduğunu söyleyen ho
camız da olabilir. Yani ben1 bu nedenle ayrılmalara saygı duymak gerekti
ğine inanıyorum; bu bir. 

ikincisi/ belki bu kurumların üst yönetimleri buradaki hocalarımız tara
fından tanınmıyor olabilir; üst yönetimdeki arkadaşlarımızin hepsi bu ko
nularda aşırı hassasiyete sahiptirler. Ben şöyle bir yanlış algılama varsa 
şahsen düzeltmek isterim: Biz faize bulaşmış olmayı istiyor değiliz ve bu
laşmadığımıza inandığımız için buradayız. Kurum veya bankalarımızı da 
buna bulaştırmamak için çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda/ sadece tek ki-
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şilik danışmanlardan oluşan bir ekiple de çalışılmıyor. Yani bizim grubun 
bütün bankalarının içinde olduğu bir üst kurul var. Onlar da her Rama
zanda Cidde/ de toplanıyorlar ve bu konuları tartışıyorlar. Bütün ekonomik 
olguları tartışıyorlar. Burada şunu belirtmemiz lazım: Dünyada en hızlı ge
lişen enstrümanlar finansal enstrümanlar. Eğer bu finansal enstrümaniarın 
çok gerisinde kalınırsa sorunlar ortaya çıkıyor. Burada bulunan hocaları
mızın konuya bu bağlamda da bakmaları gerektiğini düşünüyorum. 

iade karla ilgili bir şikayet söz konusu oldu. Yani 6 aylık hesap açıyor
sunuz; ama beşinci ayda paranızı çekiyorsunuz. Ona herhangi bir kar da
ğıtamıyoruz. Bunu mevzuat yasaklıyor zaten. Sebebi de şu: Bir fon toplanı
yor/ o fonda bir yatırım yapılıyor/ siz o yatırımın yarısında paranızı çekmek 
istiyorsunuz; kar payı alamamak aslında cezalandırıcı bir unsur. Tabii ki 1 

orada o paranın ürettiği bir kar vardır mutlaka. Hakkaniyet anlamında dü
şündüğünüzde onu dağıtmak da gerekebilir; ama bankacılık/ düşündü
ğümüz gibi çok basit kurallarla işlemiyor. Bankacılıkta en önemli unsur li
kidite yönetimidir. Bankanız likit değilse işi yÜrütemezsiniz. Likiditeyi sağla
yan da vadelere uyumdur. Siz vadelere uyumsuzluk gösterdiğinizde bir ce
zayla karşılaşmanız gerekir/ o da karınızdan vazgeçmektir. Bu kar kime ka
lıyor; onu da söyleyeyim/ bu kar geride kalan hesap sahiplerine kalıyor. 
Kuruma; yani bankaya kalmıyor. 

Değişik başka sorular da soruldu. Satı11 alma sisteminde ayıplı maldan 
bahsedildL Orada da şunu söylemek lazım: Ben mesela on yıldır bu ku
rumlarda çalışıyorum; ticari işlemlerle alakah olarak şu ana kadar bize 
ayıplı mal talebi ulaşmış değil. Belki çok nadiren bu tür olaylar olabilir. 
Çünkü teslim aldıktan sonra aldığı malın evsafını 1 unsurlarını alıcı biliyor 
ve malı teslim aldığını bize de dekiare ediyor/ 11 ben bu malı kabul ettim11 

diyor. O aşamadan sonra herhangi bir ayıp ortaya çıkarsa varsa alıcı ile 
satıcı kendi aralarında veya bizim aracılığımızla o sorun hallolabiliyor. Ben 
bu konuyu fıkhen analiz edemem; ama1 çok ciddi bir problem de ortaya 
çıkmıyor. Yani orada şer1i anlamda ayıplı maldan sorumlu muyuz/ sorum
luysak hangi düzeye kadardır? Açıkçası o konuda çok bilgi sahibi değilim. 
Ama ortada çok ciddi bir sorun da yok. 

Abdülaziz hocam da anlattı; tüketici kredilerinde zaten mevzuattan 
kaynaklanan bir zorunluluk olarak bu husus var. Bireysel kredi tarafında 
yeterli düzenleme var/ kurumsal kredi tarafında ise en azından şu ana ka
dar bize yansıyan bir sorunla karşılaşmadık. Mehmet Emin Özcan Bey de 
söyledi; bankacılık gerçekten de bir ihtiyaç. Bankacılık sadece risk serma
yesiyle yürütülebilecek bir olay değil. Yani düşünün ki1 konut ihtiyacı olan 
bir adama risk sermayesi mi yapacaksınız. Risk sermayesi/ gelecek vaat 
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eden i§lerde yapılabilir, ama onların sayısı da çok azdır. Toplanan fonlarla 
kıyaslandığında, bugün 1 O milyar doların üzerinde fon toplanmı§tır, bu 
büyüklükte bir risk sermayesi kapasitesinden bahsetmeye imkôn yoktur. 
Dolayısıyla olayı sadece tek bir enstrümana odaklamak mümkün değil. 
Ayrıca, müslümanların ihtiyaçları da sadece bir enstrümanla çözülecek 
kadar €JZ değil. 

Son olarak bu konuların daha geni§ bir zamanda tartı§ılması gerekti
ğini söylemek istiyorum. Tabii, pozisyonu m itibariyle konunun sadece 
operasyonel boyutuyla ilgili bilgi vermi§ oldum. 

T e§ekkür ediyorum. 

Oturum Ba§kanı- Evet, ben de te§ekkür ediyorum. 

Değerli arkada§lar; normal süreyi zaten epey a§tık. Dolayısıyla bu otu
rumu kapatmak durumundayım; çünkü muhabbet, konu§ma devam ede
cektir. Bu, kısa zamanda bitecek olan bir konu da değil. 

Hepinize katkılarınızdan dolayı te§ekkür ediyorum, sağ olun. 




