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ÖZET 

Afrika ve Asya, dünya finansal kurumlar literatürüne farklı ve yeni kurum 
katan bir bölgedir. O da günümüzde “Katılım Bankacılığı” ya da “Faizsiz 
Bankacılık” diye adlandırılan, ortaklık temelli olarak faizsiz sistemle çalışmak 
üzere ortaya çıkmış bulunan mali aracı kurumlardır. Geçmişi ilk çağlara kadar 
uzanan bu kurumlar günümüz Türkiye'sinde “Katılım Bankası” şeklinde 
adlandırılmaktadır.  

Asya ve Afrika'nın tarihinde birikimlerin ortaklık esasına göre 
değerlendirilebilmesi için günümüz bankalarının işlevlerini dönemin şartlarına 
göre yerine getiren çok sayıda mali aracı kurumun mevcut olduğu görülür. Bu 
kurumların başında beytü’l-mal, sarraflar ve emek-sermaye ortaklığından ibaret 
olan mudâraba şirketleri ve para vakıfları gelir. Bunların dışında özellikle 
Osmanlı’da esnafın kurduğu yardım sandıkları, yetimlerin mallarını korumak 
ve değerlendirmek üzere kurulan eytâm sandıkları, yeniçeriler için kurulan orta 
sandıkları, belli bir mahalle veya köy için kurulan avârız vakıfları bir anlamda 
ortaklığa dayalı olarak bankacılık işlevi gören kurumlardı. 

Çağdaş faizsiz bankacılık düşüncesinin ilk ortaya çıkışı 1942’lere dayanır ki 
bu düşüncenin merkezi Pakistan'dır. İlk faizsiz banka 1963 yılında bir Kuzey 
Afrika ülkesi olan Mısır’ın Myt-Gamr kasabasında Ahmed en-Naccâr adlı 
düşünürün öncülüğünde kurulmuştur. Uluslararası düzeydeki ilk faizsiz banka 
ise 20 Ekim 1975’te Türkiye’nin de içinde yer aldığı 29 İslâm ülkesinin 
katılımıyla İslam Kalkınma Bankası adıyla kuruldu. Günümüzde yaklaşık 50 
ülkede 280’den fazla faizsiz banka ortaklığa dayalı olarak faaliyet 
göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kredi sistemi, ortaklık sistemi, faizsiz bankacılık, 
mudâraba, murabaha, Finansal Kiralama (leasing). 

ABSTRACT 

Africa and Asia are regions that had an important role in Financial 
Institutions Literature. This role is appearance of financial intermediary 
institutions in these regions. The institutions are established for running with 
interestless banking in basic of Partnership system. They are named as 
“Partnership Banking” or “Interestless Banking”.  

                                                 
 Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, İslâm Hukuku Anabilim Dalı. 



18 
 

 

The samples of these institutions were seen in the early periods of the time in 
Asia and Africa. There are many historical sources that indicate that mudaraba, 
baytulmal, friendship societies were practiced in the region. 

Theoreticians of Modern Partnership Banking lived in Pakistan, India, 
Middle East and the North Africa. First appearance of this contemporary 
thinking is in 1942 in Pakistan. First partnership bank was established under the 
leading of famous thinker Ahmad an-Najjar in Myt-Gamr, Egypt in 1963.  

The capital is either directly invested by its proper owner or the financial 
intermediary institutions. While they are using the capital, these institutions 
follow two systems: The first one is so-called Partnership system, the second 
one is the credit system. These institutions are evaluating the capital as 
Murâbahah, Mudarabah, Musharakah and Ijarah (Leasing). And they are also 
practicing the Letter of Guarantee, Accreditif, Bank Cards, Bank draft, Cheque, 
Commercial papers and foreign currency operations.  

Key Words: Partnership system, credit system, interestless banking, 
mudâraba, murabaha, leasing. 

GİRİŞ 

Eski Dünya denilen karalar topluluğunu oluşturan ve dünya nüfusunun 
yarıdan fazlasının yaşamını sürdürdüğü Asya ve Afrika kıtaları tarihi süreçte 
çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Aslı semavî olan Müslümanlık, 
Hristiyanlık ve Yahudilik ile Hinduizm, Budizm, Taoizm, Şintoizm, 
Konfüçyüsçülük ve yerli Afrika dinleri bu iki kıtada yayılmış ve insanların 
sosyal ve kültürel hayatları üzerinde önemli ölçüde etkili olmuştur. Mevcut dini 
ve kültürel yapı bu bölgede ortaya çıkan müesseselere de yansımıştır ki 
bunlardan biri de malî aracılık sistemidir.  

Asya’nın büyük bir bölümü ile Afrika'nın kuzeyinde baskın olan İslam başta 
olmak üzere Hıristiyanlık ve Yahudiliğin temel metinlerinde sermayenin 
biriktirilip piyasaya arzı süreciyle ilgili çok sayıda ilke yer alır. Bu ilkelerden 
biri de faizle ilgili olandır. Söz konusu üç dinin temel kitabında da faize yönelik 
yaklaşım olumsuzdur. (Kur’an, el-Bakara, 2/275-279, er-Rûm 30/39, Al-i İmrân 
3/130; İncil, Luka 6/34; Tevrat, Yeremya, 15/10; Çıkış, 22/25; Tesniye, 23/19; 
Levililer, 25/35-37)1. Bu tutum faizin söz konusu olduğu kredi işlemleri ve bu 
işlemlerin kurumsal düzeyde icra edildiği malî aracı kurumların kuruluş ve 

                                                 
1 Tevrat’a göre bir Yahudi başka bir Yahudiye faizle borç veremez. Yahudi olmayan birine ise 
bu kişi zimmî dahi olsa borç verip faiz alabilir. (Tevrat, Tesniye, 23/20). Yahudi kaynaklarında 
faiz “Neşeh=yılan sokması (ısırığı)” şeklinde yorumlanır. Onlara göre, yılan sokması ilk anda çok 
hafif şekilde hissedilir. Fakat zehir bütün vücudu kapladığında artık ondan kurtuluş mümkün 
değildir.(Moşe Farsi, 2004:  II, 275; III, 588-589). 
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işleyiş felsefeleri üzerinde yönlendirici etkisi olmuştur. Bu nedenle mali aracı 
kurumlar sermayeyi işletirken faize yer verip vermemeleri noktasından 
hareketle ikiye ayrılmışlardır: Bir kısım mali aracı kurum, tasarruf sahipleri ile 
müteşebbisleri faiz esaslı, borçlu-alacaklı ilişkisi çerçevesinde bir araya 
getirirken diğerleri ticari ortaklıklar çerçevesinde bir araya getirirler. Bu 
uygulamalardan birincisi Kredi Sistemi, ikincisi ise Ortaklık Sistemi olarak 
adlandırılır. (Orman, 2001: 245-258; Bayındır, 2002: 11.) Her iki sistemin de 
doğup yaygınlaştığı coğrafya bu iki kıtadır.  

MÖ 1955-1913 yılları arasında Bâbilde hüküm süren Hammurâbi kredi 
sistemine yönelik kuralları yazılı hâle getiren ilk devlet adamı olarak kabul 
edilir. O, banker tanrıların en kudretlisi, Güneş Tanrısı Shamash’ın âdil 
kararlarını kendisine ulaştırdığından bahisle, bunları 2.25 m yüksekliğinde 
diroit bir blok üzerine kazıttırır. Bu kâideler borç verme işlemlerinin nasıl 
yapılacağı, borçların vadesinde nasıl tahsil olunacağı, borçlunun hangi 
mallarının ne şekilde borca mahsup edileceği gibi hükümleri ihtiva etmekteydi. 
Hammurâbi kanunlarına göre, krediyi bir menfaat aracı olarak kullanmak meşru 
idi. Bu kanunlarda banka-mabedlerin ikraz işlerini düzenleyen bölümde 
“sibtou” adı verilen faizin alınmasına izin veriliyordu. Bu faizin nispeti buğday, 
arpa, hurma gibi misli malların ikrazında sermayenin üçte biri (% 33), gümüşten 
oluşan nakit paranın ikrazında ise beşte biri (% 20) olarak belirlenmişti. Sadece 
tabiî afetler sebebiyle mahsul alınamayan seneler için faiz talep edilemeyeceği 
hükme bağlanmıştı (Davphin, 69: 11; Büyüklarousse Ansiklopedisi, 1985: VIII, 
5001). 

Kredi sistemini uygulayan mali aracı kurumların tarihteki örneğinin banka- 
mabedler olduğu ileri sürülür. Mabedlerin yarattığı güven duygusunun, 
insanların ihtiyaç fazlası mallarını buralara emanet bırakmalarına yol açtığı, 
ancak herkesin bir anda gelip emanet malını istemediğini gören din adamlarının 
bu malları ihtiyaç sahiplerine belli bir faiz karşılığında borç verdikleri belirtilir. 
Bu durumu gören bazı zengin kişilerin de kredi esasına dayalı mali aracılık 
işlemleriyle uğraşmaya başladıkları rivayet edilir. Mezopotamya’da Kızıl 
tapınak, Sümer ve Babil’de Egîbi ve Murashu aileleri kredi esaslı özel 
bankaların ilk örnekleri olarak gösterilirler (Tarlan, 1986: 7). Günümüzde ise 
kredi sistemi modern faizli bankalarca yürütülmektedir.  

Sermayenin ortaklık yöntemiyle işletildiğine dair örneklere hem Yahudi hem 
Roma hem de İslâm hukukunda rastlanır ki bu üç hukuk sisteminin tarihî 
süreçte Asya ve Afrika’daki sosyo-kültürel oluşumlar üzerinde etkili olduğu bir 
gerçektir. 

Yahudi hukukunda sermayedârın, birikimlerini ticaret yapmak üzere bir 
müteşebbise vermesiyle kurulan ortaklığa “İsqa” adı verilir. İsqa’da kâr, 
ortakların üstlendiği sorumluluk nispetine göre belirlenir. MÖ II. yüzyılda 
Roma’da “Societasalicuius negotitionis” adı verilen bir ortaklık türünün var 
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olduğu, daha sonra bu ortaklığın Commenda adıyla meşhur olduğu rivayet 
olunur (Gedikli, 1996: 14). Commenda, sermaye olarak mal, nakit veya gemi 
ortaya koyan bir şahısla bu sermayeyi çalıştıracak bir müteşebbis arasında 
kurulan bir ortaklık türüne verilen ad idi (Şekerci, 1981: 39).  

Tasarrufların ortaklık sistemiyle değerlendirildiği bölgelerden biri de 
Ortadoğu, özellikle de Arap yarımadası idi. Kaynakların bildirdiğine göre, İslâm 
öncesi cahiliyye Araplarından bir kısmı sermayelerini ortaklık esasına göre 
değerlendiriyordu. Geçimleri genelde ticarete dayalı olan Kureyş’lilerin kadın, 
yaşlı, küçük, yetim, iş sahibi ve hasta gibi içlerinde ticaret için sefere 
çıkamayanların mallarını emek sermaye ortaklığı çerçevesinde mudâraba 
yoluyla değerlendirdikleri, Hz. Peygamber’in ise bunu onayladığı rivayet edilir 
(İbn Hazm, 1998, 96). İslâm tarihinde ise sermaye sahipleri birikimlerini daha 
çok ortaklık esasına göre değerlendirmeyi tercih etmiş, bu düşünceden hareketle 
ortaklık esasına göre çalışan ve günümüz bankalarının işlevlerini dönemin 
şartlarına göre yerine getiren mali aracı kurumları geliştirmişlerdir. Beytü’l-mal, 
sarraflar, emek-sermaye ortaklığına dayalı mudâraba şirketleri ve para vakıfları 
bu kurumların başında gelirler. 

Tarihte sosyal nitelikli olup dönemin şartlarına göre bankacılık işlevi gören 
kuruluşların en önemlilerinden biri de Osmanlı'daki para vakıflarıdır. Bu 
kurumlar Osmanlı’lar döneminde (1299-1923), Hanefî fakihlerinden İmam 
Züfer'in (ö. 158/775) para, yiyecek, ölçülen veya tartılan malların vakfının caiz 
olduğu hususundaki fetvasına dayanılarak kurulmuştur. Bu tür vakıflara izin 
verilirken vakfın paralarının fıkıhta caiz görülen yöntemlerle çalıştırılıp hem 
sermaye sıkıntısı çekenlere yardımcı olunması hem de vakfa gelir sağlanması 
amaçlanmıştır. Bu vakıfların sermayeyi işletme yöntemlerine ilişkin olarak 
kaynaklarda istiğlâl, istirbâh, murâbaha, mudârabe, bidâa, muâmele,  
muâmele-i şeri’yye ve fâideye verme gibi çok sayıda kavram yer alır. 
Osmanlı’da Para Vakıfları dışında esnafın kurduğu esnaf sandıkları, yetimlerin 
mallarını hukuka uygun olarak korumak ve değerlendirmek üzere kurulan eytâm 
sandıkları, yeniçeriler için kurulan orta sandıkları, belli bir mahalle veya köy 
için kurulan avârız vakıfları bir anlamda ortaklığa dayalı olarak bankacılık 
işlevi gören diğer kurumlardı (Özcan, 1997: 33). 18. yüzyılın sonlarında 
Hindistan’ın Haydarâbat şehrinde bir dini cemaatin kurduğu Yardım Sandığı, 
1900’lerin başlarında Mısır’da devlet eliyle halkın tasarruflarını toplayıp 
yatırıma dönüştürmek amacıyla kurulan Posta Tasarruf Sandıkları ve 1940’ta 
Malezya’da kurulan Faizsiz Tasarruf Sandıkları Asya ve Afrika bölgesinin 
çağdaş faizsiz bankalar öncesi toplumsal amaçlı kredi kuruluşlarının diğer 
örnekleri olarak gösterilebilirler (Bayındır, 2005: 36-39).  

 Ortaklık esaslı mâlî aracı kurumların günümüze uyarlanmış şekli ise Faizsiz 
bankalardır. Bu kurumlar beytü’l-mal, sarraflar, vakıflar, özellikle de para 
vakıfları ve mudârabe ortaklıkları gibi kurumların tarihte ayrı birimler hâlinde 
gerçekleştirdikleri malî aracılık ve diğer bankacılık hizmetlerini tek çatı altında 
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yerine getirmeye çalışırlar. Faizsiz bankacılık düşüncesinin tarihi ile ortaklık 
sisteminin tarihi arasında bir paralellik görülür. Biz bu bölümde faizsiz 
bankacılığın ortaya çıkışı, işlemlerinde yer verilen mevcut bankacılık ürünleri 
ve bu kurumların gelişip yaygınlaşmasında Asya ve Afrika kültürünün katkısı 
üzerinde durmaya çalışacağız. 

I. Faizsiz Bankacılığın Ortaya Çıkışı ve Günümüzdeki Durumu 

Çağdaş faizsiz bankacılık düşüncesinin ilk ortaya çıkışı 1942’lere dayanır. 
Enver İqbal Qureşî (1946), Naî‘m Sıddîkî (1948), Ebu’l-A‘lâ el-Mevdûdî 
(1950), Sheikh Mahmud Ahmed (1952), Muhammed Üzeyir (1955), Ahmed 
Erşâd (1964), Muhammed Ekrem (1965) ve Muhammed Necâtullah Sıddîkî 
(1976) faizsiz bankacılık teorisini ilk kez dünya gündemine taşıyan bilim 
adamlarıdır ki tümü de bir Güney Asya ülkesi olan Pakistan kökenlidirler. Bu 
düşünce kısa sürede Pakistan’dan Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerine 
ulaşmış ve mevcut felsefi ve kurumsal altyapının da tetiklemesiyle geniş bir 
taraftar kitlesi bularak kısa sürede yaygınlaşmıştır. Mahmud Ebu’s-Suû‘d 
(1965), Muhammed Abdullah el-A’rabî (1965), Ali Abdu’r-Resûl (1968), Garîb 
el-Cemâl (1972), Ahmed en-Neccâr (1972), Muhammed Bakır es-Sadr (1973), 
Abdülaziz el-Berrî (1974), Mustafa Abdullah el-Hemşerî (1974), Sâmî Hasan 
Hamûd (1976), Abdullah Abdurrahin el-Abbâdî (1981) gibi düşünürler 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faizsiz bankacılık düşüncesinin gelişmesi 
ve hayata geçirilmesi sürecinde katkısı olan bilim adamlarının başında gelirler 
(Atıyye, 1993: 179-183). 

Türkiye’de de faizsiz bankacılığı teorik düzeyde ele alan çok sayıda çalışma 
yapılmıştır. Cihangir Akın’ın Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma (1986), İsmail 
Özsoy’un Türkiye'de Özel Finans Kurumları ve İslam Bankacılığı (1987), 
Süleyman Karagülle’nin Alternatif Faizsiz Banka Selem ve Kredileşme (1991), 
Mustafa Uçar’ın Türkiye’de-Dünyada Faizsiz Bankacılık ve Hesap Sistemleri 
(t.y.), Ahmed en-Neccar ve Mustafa ez-Zerkâ tarafından yazılıp Hayrettin 
Karaman tarafından tercüme edilen İslam’a Göre Banka ve Sigorta (1992) ve 
Mehmet Battal’ın Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukukî Yönden Özel 
Finans Kurumları (1999) adlı kitaplar Türkiye’de bu alanda ortaya konulan 
eserlerin başlıcalarıdır. 

Ortaklığa dayalı ilk faizsiz banka 1963 yılında, kırsal kesimdeki üreticileri 
aracı ve tefecilerden kurtarmak amacıyla, bir Kuzey Afrika ülkesi olan Mısır’ın 
Myt-Gamr kasabasında Ahmed en-Naccâr tarafından kurulmuştur. Doktorasını 
“19. yüzyıl Sürecinde Almanya’da Yerel Tasarruf Bankaları” üzerine yapan 
(1952-1956 yılları arasında) en-Neccar, aynı zamanda bankanın hissedarı ve ilk 
yöneticilerindendir. Alman tasarruf bankalarının özellikle İkinci Dünya savaşı 
sonrasında Almanya’nın hızla kalkınmasında oynadığı rolden etkilenen en-
Neccâr, bu bankacılık sistemini İslâm’ın iktisadî ve kültürel değerleriyle 
birleştirerek Mısır’da uygulamaya çalışmıştır. Bankanın kuruluş aşamasında 
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Almanya’dan hem sermaye hem de bilimsel destek almıştır. Ancak belli bir süre 
sonra Almanların desteği kesilmiştir. Neccâr’ın ifadesine göre banka, dönemin 
ağır siyasî baskıları sonucu ancak dört yıl ayakta kalabilmiş ve 1967 yılında 
faaliyetine son vermek zorunda kalmış ancak, kendisinden sonra birçok faizsiz 
bankanın kuruluşuna örneklik etmiştir (en-Neccar, 1985: 79-270).  

1960’lı yıllarda Pakistanlı düşünür Muhammed Abdu’l-Mennân tarafından 
tüm İslâm ülkelerinin katılımıyla uluslararası düzeyde bir İslâm Bankası’nın 
kurulması fikri ortaya atıldı. Aralık 1973’te Cidde’de yapılan “İslâm Ülkeleri 
Maliye Bakanları Toplantısı”nda İslâm Kalkınma Bankası (İKB)’nın (:Islâmic 
Development Bank: IDB) kurulmasına karar verildi ve 20 Ekim 1975’te 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Asya ve Afrika kıtasında yer alan 29 İslâm 
ülkesinin katılımıyla uluslararası düzeyde ilk faizsiz banka (İKB) kuruldu. Bunu 
Dubai İslâm Bankası (1975), Mısır Faysal İslâm Bankası (1977), Kuveyt Finans 
Kurumu (1977), Sudan İslâm Bankası (1977), Ürdün İslâm Bankası (1978) ve 
Bahreyn İslâm Bankasını (1979) da içine alan yeni bankalar takip etti. 1981 
yılında uluslararası düzeyde faizsiz bankacılık yapmak üzere Bahama 
adalarında Dar al-Mââl al-İslâmî ve Al-Baraka şirketler topluluğu kuruldu. 
DMİ'nin kurucuları arasında birçok islâm ülkesinin hükümet ya da devlet 
başkanları yer almıştır. BAE Devlet Başkanı Şeyh Zayed Bin Sultan El-
Nahâyan, Dönemin Pakistan Cumhurbaşkanı Ziya ul-Hak, Sudan Halk 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cafer Numeyrî, Gine Devlet Başkanı Ahmed 
Sekou ve Suûdî Arabistan Kırallık Ailesinden Prens Abdullah el-Faysal 
bunlardan bir kaçıdır. Böylece faizsiz bankalar bütün dünyada hızla yayılmaya 
başladı (Macid, 1982: 196; el-Mısri, 1989: 383-430; Bayındır, 1993: 31). İslâmî 
Banka ve Finans Kurumları Birliği’nin verilerine göre son yıllarda 38 ayrı 
ülkede 280’den fazla malî aracı kurum ortaklığa dayalı olarak faaliyet 
göstermektedir. Bu kurumların öz sermaye ve mevduatları toplamı 500 milyar 
doları aşmış olup yaklaşık 180 milyar dolarlık bir sermayeyi yatırıma 
yönlendirmektedirlerAyrıca Citi Bank öncüleri olmak üzere HSBC, Goldman 
Sachs, Morgan Stanley, Standart Chartered, Banque National de Paris, ABN 
Ambro, Bank of America, Key Global, Sociate Generale, Suud Ulusal Ticaret 
Bankası, Suud-Hollanda Bankası, Malezya’da Miyi Bank (ÖFK Birliği, 2003: 
26; Za‘terî, 2002: 51) ve Filistin’de Kahire-Amman Bank gibi esasen faizli 
çalışmak üzere kurulmuş olan bankalar da faizsiz şubeler açmışlardır. Bu 
şubelerde ise yaklaşık 200 milyar dolarlık bir sermayenin faizsiz finansman 
yöntemleriyle çalıştırıldığı belirtilir (www.islamicfi.com (25.07.2005). 

Türkiye’de ortaklığa dayalı bankalar Özel Finans Kurumları (ÖFK) adıyla, 
Bakanlar Kurulu’nun 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı Kararnâmesi’ne 
dayanılarak kurulmuşlardır (Resmi Gazete (R.G.), Tarih: 19.12.1983, Sayı: 
18256). Yaklaşık 16 yıl adı geçen Kararname ve ilgili tebliğlere göre 
faaliyetlerini sürdüren ÖFK’lar, 17.12.1999 tarih ve 4491 sayılı Kanun’la 
Bankalar Kanunu kapsamına alınmıştır (RG., Tarih: 19.01.1999, Sayı: 23911). 
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01/11/2005 ve 5411 sayılı yeni Bankalar Kanunu ile ÖFK’nın adı Katılım 
Bankası, Özel Finans Kurumları Birliği’nin adı ise Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği olarak değiştirilmiştir. Katılım bankalarının Türk bankacılık sistemi 
içerisinde gösterdikleri başarı “İslâmî Bankacılığın” lâik sistemde de başarılı 
olacağının bir kanıtı olarak değerlendirilmiştir (Baldwin, 1986: 196). 2006 yılı 
sonu itibariyle Türkiye’de toplam 50 banka faaliyet gösterirken bunlardan dördü 
katılım bankasıdır.2 BDDK verilerine göre katılım bankalarının 2006 yılı sonu 
itibariyle Türk bankacılık sektörü içerisindeki payları % 3,1 düzeyinde olmuştur 
(BDDK Raporu, 2006: 23).  

II. Faizsiz Bankaların Kullandıkları Finansman Yöntemleri 

Faizsiz bankalarının faaliyetlerini üç grupta toplamak mümkündür: Bunlar; 
fon toplama, fon kullandırma ve diğer bankacılık hizmetlerinden oluşur. 

A. Fon Toplama Yöntemleri 

1. Carî Hesaplar 

Tüketim veya ticari amaçlı ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ihtiyaç anında 
tasarrufların elleri altında bulunması ve tedâvüle hazır olması amacıyla gerçek 
veya tüzel kişiler tarafından faizsiz bankada açılan, istenildiği zaman tamamen 
veya kısmen geri çekilme özelliği taşıyan, karşılığında faiz veya kâr ödenmeyen 
hesaplara carî hesap adı verilir (Günal, 1984: 18). Bu hesaplar faizli 
bankalardaki vâdesiz hesapların bir benzeridir. Banka bu hesaptaki paraları 
kendi mülkiyetine geçirir ve ticarî faaliyetlerinde kullanır. Hesap sahiplerine 
faiz ya da kâr adı altında herhangi bir para ödemez hatta bazı durumlarda 
hizmet bedeli adı altında belli bir ücret alır. Carî hesapta biriken paraların 
işletilmesi sonucu oluşan kâr veya zarar kurumun hesabına işlenir. Bu hesaplar 
sistem gereği faizsiz bankaların teminatı altındadır (Uçar, t.y., 6). Türkiye’de ise 
5411 Sayılı Kanun ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde kurulan 
Güvence Fonu kapsamındadır (ÖFK Birliği Raporu, 2003: 26). 

2. Katılma Hesapları 

Ellerindeki tasarrufları kendileri işletebilecek durumda olmayanların bunları 
değerlendirmek amacıyla faizsiz bankalarda açtıkları hesaplardır. Katılma 
hesabına para yatıranlar bankanın toplam yatırım faaliyetlerine ortak olurlar. 
Yatırdıkları paranın miktar ve müddetine göre bankanın kâr ve zararından pay 

                                                 
2 Bu kurumlar; Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Asya 
Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ.’den oluşmaktadır. 24.05.2005 tarihi 
itibariye Anadolu Finans kurumu A.Ş. ile Family Finans Kurumu A.Ş. birleşme kararı alarak 
Anadolufamily Finans Kurumu A.Ş. adıyla tek bir banka haline gelmiş 30.11.2005 tarihinde ise 
unvanını Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.olarak değiştirmiştir. Ayrıca 1994 yılında, aynı 
alanda faaliyet göstermek üzere kurulan İhlâs Finans Kurumu A.Ş.nin, malî yükümlülüklerini 
yerine getiremediği gerekçesiyle 11 Şubat 2001 tarihinde BDDK tarafından faaliyetlerine son 
verilmiştir. (RG. Tarih:11 Şubat 2001, Sayı: 24315). 
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alırlar. Bu hesaplar mudâraba kuralları doğrultusunda açılır. Para yatıran 
müşteri rabbu’l-mal, parayı işleten kurum olan banka ise mudârip kabul edilir.  

B. Fon Kullandırma Yöntemleri 

Bankaların temel işlevi, hane halkı ve işletmelerin ihtiyaç fazlası, ödünç 
verilebilir birikimlerini toplayıp ekonominin hizmetine sunmaktır. Bunları faizli 
bankalar ödünç (karz), faizsiz bankalar ortaklık sermayesi şeklinde toplarlar. 
Karz hükümlerine göre toplanan sermaye faizli bankalarca kredi sistemi 
çerçevesinde değerlendirilir. Faizsiz bankacılık düşüncesinde ise toplanan 
sermayenin alım satım, kiralama ve çeşitli ortaklık yöntemleriyle yatırıma 
dönüştürülmesi esastır. Faizsiz bankalar katılma hesaplarında biriken sermayeyi 
değerlendirirken aşağıdaki yöntemleri kullanırlar: 

1. Emek-Sermaye Ortaklığı (Mudâraba) 

Bir tarafın sermayesini diğer tarafın emeğini koyarak oluşacak kârı 
paylaşmak üzere yaptıkları ortaklığa mudâraba denilir. Mudâraba, hazır para ile 
kurulabilen bir emek-sermaye ortaklığıdır (Serahsi, 1989, XXII: 33). Bu 
sistemde yatırımcı, sermayesini veya ticarete konu olacak malını, bu malı 
sattıktan sonra geri getirecek olan bir müteşebbise teslim eder. Gerçekleşen kâr 
yatırımcı ile müteşebbis arasında önceden kararlaştırılan oranda paylaşılır. Eğer 
müteşebbisin kusuru olmaksızın sermayenin tümü veya bir bölümü helâk olursa 
bu zararı yatırımcı üstlenir. Müteşebbisin zararı emek ve zamanıyla sınırlı kalır 
(Pamuk, 200: 91). Bankacılık uygulamasında bankanın sermayeyi, iş sahibinin 
de emeğini ortaya koyarak kurdukları emek-sermaye ortaklığına mudâraba 
ortaklığı denir. Kurum, bu şekilde fon kullandırdığı gerçek ve tüzel kişilerin 
kârına sözleşmede belirtilen oranda, zararına ise o işe tahsis ettiği fon tutarı 
kadar katılır.  

2. Sermaye Ortaklığı (Müşâreke) 

Uygulamada sermaye ortaklığının iki faklı yöntemi takip edilmektedir.  

a. Normal Ortaklık 

Kurumun herhangi bir kişi ya da firmayla birlikte belirli bir miktar sermaye 
koyarak gerçekleştirdiği ortaklıktır. Kâr önceden belirlenen oranda bölüşülür. 
Zarar ise hisse oranında paylaşılır. Bu ortaklık usûlünde mudâraba’dan farklı 
olarak her iki taraf da sermaye koymakta, sonuç (kâr-zarar) genellikle sermaye 
miktarına göre paylaşılmaktadır. 

b. Mülkiyetin Devriyle Sona Eren Ortaklık (Muşâreke-i Mütenâkısa) 

Bazı durumlarda banka ile proje sahibi arasında bir projenin yürütülmesi ve 
oluşacak kârın paylaşılması üzerine kurulan ortaklığa ek olarak, belli bir süre 
sonra bankanın ortaklıktaki haklarının yönetici ortağa devrini ön gören 
sözleşme de yapılır. Bu sözleşme, ortaklığın banka açısından belli bir süre sonra 
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nihayete ermesini amaçladığından bu ortaklık türü mülkiyetin devriyle sona 
eren ortaklık veya azalan ortaklık şeklinde isimlendirilir (Vâil, 2000: 12).  

3. Muzâraa ve Müsâkaat 

Her ikiside ziraat ortaklığıdır. Muzâraada sermaye olarak bir taraf arazisini 
diğer taraf iş gücünü, müsakâtta ise bir taraf meyve ağaçlarını taahhüd ederken 
diğer taraf bunların bakımını üstlenir. Neticede her iki ortaklık durumunda da 
taraflar önceden belirlenen oranda kâr paylaşımı yaparlar. Muzarâada arâzî 
sahibi pay yerine belli tutarda kira da talep edebilir. Her iki ortaklık türünde de 
arâziyi veya meyveliği temin eden bankadır. Bakımını üstlenen ise kişi veya 
kuruluştur. 

4. Murâbaha (Maliyet + Kârlı Satış) 

Terim olarak “satın alınan bir malı, alış fiyatı veya maliyetine belli bir kâr 
ekleyerek satma işlemine denir (İbn Âbidîn, 1984: IV, 132-133). Faizsiz 
bankacılık sisteminde murâbahanın taksitli yöntemi tercih edilmektedir. 
Türkiye’de bu yönteme üretim desteği sağlanması, Ortadoğu’da ise satın alma 
emriyle yapılan murâbaha adı verilir. Bu yöntemle hammadde, yarı mamul veya 
mamul madde, teçhizat, makine ve bina gibi şeylere ihtiyacı olup da peşin alma 
durumunda olmayan kişi veya işletmeler, söz konusu malın satıcısı, nitelikleri 
ve fiyatını ön araştırma ile belirleyerek, peşin satın alıp, taksitle kendisine 
satması talebiyle bankaya başvururlar. Kurum hem müşterinin durumunu hem 
de talebin yerine getirilmesinin ticarî ve hukukî kurallara uygunluğunu araştırır; 
sonuç olumlu olduğu taktirde bu işe girebileceğini bildirir. Ardından müşteri ile 
banka arasında ön anlaşma yapılır. Bu anlaşmada bankanın müşteriye satacağı 
malın maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınacak hususlar, tarafların hak ve 
yükümlülükleri vb. gerçekleştirilmesi planlanan ticarî ilişkinin kuralları yer alır. 
Ön anlaşma sonrasında talep edilen mal kurum tarafından satıcıdan alınıp, 
kurumun mülkiyetine geçtikten sonra, anlaşılan şartlarla müşteriye satılır. 
Faizsiz banka bu yöntemle gerçek kişi veya işletmelere, ihtiyaç duydukları malı 
üçüncü kişilerden peşin alıp vadeli satmak suretiyle üretim desteği sağlamış ve 
böylece hem öz sermayesini hem de katılma hesaplarındaki müşterilere ait 
sermayeyi değerlendirmiş olur. 

Murâbaha faizsiz bankacılık sisteminde sermayeyi değerlendirme 
yöntemlerinin başında gelir. Bu yöntemin faizsiz bankacılık işlemleri 
içerisindeki oranı dünyada yaklaşık % 95 (Çizakça, 1993: 18-19), Türkiye’de 
ise % 75 düzeyindedir. (BDDK Raporu, 2004: 89-91) 

5. Finansal Kiralama (Leasing) 

Faizsiz çalışan bankalar bazı kişi ve kuruluşların ihtiyaç duydukları bir kısım 
malları satın alarak onlara kiralarlar. Bu sistem sayesinde orta ve uzun vâdeli 
yatırımlar faizsiz şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Uygulamada finansal 
kiralama işlemi iki farklı şekilde yapılır: 
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a. Normal Kiralama 

Kiraya verilen taşınır ya da taşınmazın, kira müddeti bitiminde geriye 
alınması şeklinde gerçekleşen kiralamadır. 

b. Mülkiyetin Devriyle Sonuçlanan Kiralama 

Genelde malın mülkiyetinin temliki ile sona eren kiralamaya Finansal 
Kiralama (Leasing) adı verilir. Bu sisteme kiraladığı mala ileride sahip olmak 
isteyen müşteriler başvurur. Müşteri geliri arttığı ve malî imkânları iyileştiğinde 
banka ile anlaşarak kiralama-satınalma yoluyla kiraladığı üretim aracının 
mülkiyetine sahip olur. Bu da belirli sürelerle malın bedelini taksit taksit 
ödemek ve sonunda o malı tamamen mülkiyetine geçirmek suretiyle gerçekleşir 
(Bayındır, 2005: 135-139). 

Faizsiz bankalar bu yöntemlere mal ve hizmetlerin alım satımında 
başvurdukları gibi, vadeli işlem piyasalarında türev ürünlerin ve menkul 
kıymetleştirme uygulamalarında çeşitli alacakların finansmanında da 
başvururlar.  

6. Diğer Bankacılık Hizmetleri 

Faizsiz bankalar müşterileri adına çek ve senet tahsili, havâle, te’minat 
mektubu ve çek verme, ithalat ve ihracat işlemlerinde aracılık ve banka kartı 
kullandırma gibi her nevi bankacılık hizmetlerini de ifa ederler. 

Söz konusu bankalar bunlara ilâveten döviz alım-satımı ve her türlü döviz 
işlemleri yapmak, akreditif açmak, te’yit etmek, gelen akreditiflerin 
uygulanmasını sağlamak, seyâhat çeki düzenlemek, döviz pozisyonu tutmak vb. 
diğer bankacılık işlemlerini de yerine getirirler. 

SONUÇ 

Tarihî süreçte Asya ve Afrika coğrafyasının çok sayıda medeniyete ev 
sahipliği yaptığı, bunun sonucunda da birçok dinî, siyasi, iktisadi ve hukuki 
müessesenin ortaya çıktığına şahit olmaktayız. İşte faizsiz bankacılık kurumu da 
bunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Başta İslâm olmak üzere özellikle aslı semavi olan üç dinin temel 
kaynaklarında yer alan iktisadi ilkelerden etkilenen bu kurumun erken dönem 
örneklerinin milattan öncesine kadar uzandığı görülür. Modern anlamdaki ilk 
faizsiz bankanın ise 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Faizsiz 
bankacılık fikri elli yıl gibi kısa bir sürede benimsenmiş, taraftar bulmuş ve hızlı 
bir şekilde gelişerek yaygınlaşmıştır. Öyle ki, bugün ortaya çıktığı coğrafyanın 
hemen her köşesine yayıldıktan sonra sınırları aşarak Avrupa ve Amerika’nın 
birçok bölgesine ulaşmıştır. Teorisyenleri, kurucuları, kuruldukları bölgeler ve 
günümüzde ulaşlan seviye dikkatle incelendiğinde faizsiz bankacılık 
kurumunun Güney Asya’dan Kuzey Afrika’ya, Uzak doğudan Ortadoğu ve 
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Anadolu’ya kadar birçok coğrafyanın ve bu coğrafyada yaşayan farklı dil, din 
ve ırka mensup milletin katkısının ürünü olduğu görülür. Bu kurumlar Asya ve 
Afrika’nın dünya dünya finansal kurumlar literatürüne yaptığı en önemli 
katkılardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, aynı zamanda Asya ve 
Afrika’nın mevcut potansiyeliyle insanlığa daha nice müesseseler armağan 
edeceğinin bir göstergesidir.  
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