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“Esasında iktisadi gelişme cemiyetin diğer bütün safhalarındaki
inkişafın bir neticesidir. Yani bundan bir asır önce farz edildiği gibi sırf iktisadi
konulara eğilerek ve sırf maddi yapıyı ele alarak cemiyetler gelişemezler”.
Prof. Dr. Sabahattin ZAİM

Hocaların Hocası,
Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Sabahattin ZAİM’in aziz anısına,
sonsuz hürmetlerimle…
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ÖNSÖZ
İslami bankaların ekonomik faaliyetleri faiz odaklı değil, üretim
odaklıdır. Bu ilkeyi en iyi yansıtan modellerden biri de mudâraba şirketidir.
Mudaraba, faize duyarlı tasarruf sahiplerinin birikimlerini reel sektöre
aktararak girişimcilerin başarılı projelerini hayata geçirmekle kalmaz, aynı
zamanda topluma dağılmış küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini etkin ve
verimli kullanmalarını sağlamaktadır. İslam ticaret hukuku çerçevesinde ve
İslami bankalar aracılığıyla finansal sistemde uygulama imkanına sahip olan
mudâraba şirketinin ekonomik, sosyal, kültürel ve dini anlamda birçok olumlu
etkisi bulunmaktadır. Bu etkinin artarak devam edebilmesi için konuyla ilgili
farkındalığın artırılması faydalı olacaktır. Bu nedenle bu kitapta “İslâm Ticaret
Hukukunda

Emek-Sermaye

Şirketi:

Mudâraba

(İslami

Bankacılık

Perspektifinden)” başlıklı konu ele alınmıştır.
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İdris DEMİR’in çok kıymetli teşvikleri
neticesinde bu çalışma kaleme alınmıştır. Sayın Rektörümüze, desteklerinden
dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL
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GİRİŞ
İslam ve ticaret arasında her zaman yakın bir tarihsel bağlantı olmuştur.
Hz. Peygamber zamanında Mekke, bir asırdan fazla bir süre Ortadoğu'nun
önemli bir ticaret merkeziydi. Mekke, Kureyş kabilesine ev sahipliği yapıyordu
ve bu dönemde Kureyş, çöl dünyalarında, öncelikle Doğu ve Batı dünyaları
arasında ticaret simsarları olarak oldukça müreffeh hale geldi. Başarılarının ana
nedeni coğrafi bir nedendi. Mekke stratejik olarak ana ticari arter üzerinde
bulunuyordu. Böylece ticaret, Mekke'nin can damarıydı ve Hz. Peygamber, ilk
eşi Hz. Hatice ile evlendikten sonra, Yemen ve Bahreyn de dahil olmak üzere
Arabistan'ın farklı yerlerinde çeşitli ticari girişimleri gerçekleştiren başarılı bir
iş adamıydı (Venardos, 2005, s. 42).
Esasen ticaret İslamiyet'te teşvik edilmiş ve Hz. Peygamber, “rızkın onda
dokuzu

ticarettedir”

uyarısında

bulunarak,

ticari

faaliyetin

önemini

vurgulamıştır. Ticaret, usulüne uygun yapıldığında helal gelir elde etmenin en
yaygın, doğal ve meşru yoludur. Ticari faaliyetler, insanlar arasında mal
mübadelesini mümkün kılmakta olup, bu faaliyetlerin ihmal halinde birçok
kişinin zarara uğrayacağı dikkate alınarak, bu mesleği icra etmek “farz-ı
kifâye”, tacirin ise meslek hükümlerini öğrenmesi “farz-ı ayın” olarak kabul
edilmiştir. İslam ticaret hukuku çerçevesinde “özgür iradeyi tam olarak
yansıtmayan faiz ve hileli işlemlerde bulunmak”, “kumar/şans oyunları
oynamak”, “aldatıcı reklamlarda bulunmak”, “alım satımlarda yalan yere
yemin etmek”, “piyasaya çalıntı mal sürmek” yasaktır. Ayrıca “devam eden bir
pazarlıkta pazarlık”, “bir satışta iki satış”, “malın kusurunun gizlenmesi”,
“hileli etiket bilgisi” ve “sağlığa zararlı ürünlerin ticareti” gibi usulsüz ticari
ilişkiler İslam hukukuna göre yasaklanmıştır. Bu yasaklar, ticari bir malın
fiyatından, kalitesinden ve büyüklüğünden şüphe duyulduğu, yani standart
ürünlerin olmadığı, ürünler hakkında yeterince açık, net bir bilgi verilmediği
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piyasalardaki bu bilinmezlik ve belirsizliğin yanı sıra fahiş haksız kazançlara
yol açması muhtemel tüm işlemleri içermektedir (Kallek, 2012, s. 134).
Genel olarak, İslam'ın ticari faaliyetlere karşı tutumu olumludur. Kuran'ı
Kerimde ticareti gerçekten teşvik eden birçok ayet vardır. Ahlaki olarak,
buradaki yol gösterici ilke, insanların hayatlarını kazanmalarını, ailelerini
geçindirmelerini ve kendilerinden daha fakir olanlara sadaka vermelerini
sağlayan dürüst ve meşru işlerle meşgul olmaları gerektiğidir. İslam, tüm
Müslümanlardan ticari faaliyetlerini dinlerinin gereklerine uygun, yani adil ve
dürüst bir şekilde yapmalarını bekler. İslam hukuku hayatın her alanını
düzenlediği ve etkilediği gibi ticari faaliyetlerin İslami ilkelere uygun bir ahlaka
tabi olması için de gerekli düzenlemeleri yapar (Venardos, 2005, s. 43).
Nitekim İslam hukukunda her durum için aynı ahlaki ilkeler geçerlidir.
Diğer bir ifadeyle özel hayatta da çalışma hayatında da farklı davranmamak
gerekiyor (Foster, 2006, s. 4). İslami ekonomik sistem, bazı insanların diğer
insanları sömürmeden adil ve kârlı bir şekilde hayatlarını kazanmalarını
sağlamayı ve böylece tüm toplumun refahını artırmayı amaçlamaktadır. Bu
açıdan İslam, bireysel hakların yanı sıra toplumun refahını da vurgular
(Venardos, 2005, s. 44).
İslam, ekonomik hayatın istikrarlı ve adil olması için belirli ilke ve
parametrelere göre teşkilatlanmıştır. Servetin üretimi, kullanımı ve dağıtımının
çizilen sınırlar içinde işlemesini sağlamaya çalışır. İslam, temel ilkelere sıkı
sıkıya uyulmasıyla ilgilenir. Zenginliğin nasıl üretilmesi, kullanılması ve
dağıtılması gerektiği ile pek ilgilenmez, çünkü yollar ve araçlar farklı koşullara
ve insan ihtiyaçlarına göre zaman içinde değişir. Yeryüzü ve tüm nimetleri
Allah tarafından insanlar için yaratıldığına göre, geçimini sağlamak herkesin
hakkıdır. Bu konuda herkese fırsat eşitliği sağlanmalıdır. İnsanlığın ortak
mirası olan doğanın nimetleri tekelleştirilemez ve kullanımlarını engelleyecek
kısıtlamalar

getirilemez.

İnsanların

yararına

yaratılan

şeyler

boş
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bırakılmamalıdır. Hukuki yollarla mülkiyet hakkı herkese açıktır. İlahi Yazı'da
eşitlik vardır, ancak insanın nimetlerinde ve geçim araçlarında eşitlik olması
şart değildir. Bu nedenle, yapay ekonomik pariteyi dayatmak için alınan
herhangi bir önlem yanlıştır. İslam, doğal ekonomik düzeni korumayı amaçlar
ve doğal eşitsizliğin yapay eşitliğe dönüştürülmesine karşıdır (Barom, Haneef,
Mohammed, Yusop, Ariffin ve Amin, 2020, s. 11).
İslam sadece bir din değil, aynı zamanda tam bir yaşam kuralıdır. İslam,
ticari faaliyetler de dahil olmak üzere insan davranışının tüm yönleri için
rehberlik sağlar. Bu yönüyle İslam, insan hayatının her türlü sorunuyla ilgilenir
ve bu sorunlardan kurtulmak için önemli çözümler sunar. İslami bakış açısına
göre Allah, yeryüzünün kaynaklarını, onları kullanmak, biçimlendirmek ve
ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürmekle sorumlu olan insanın kullanımına
sunmuştur. Ancak kişi özgürlüğünü kullanırken belirli sınırlamalara ve
yasaklara uymak zorundadır. Bu bağlamda örneğin İslam inancına göre faiz
haramdır. Ancak faiz sadece İslam'da değil, diğer dünya dinlerinde de
yasaklanmıştır (Hassan, 2005, s. 77-78).
Bilindiği üzere faiz, Tevrat'ta da yasaklanmıştır. Ancak Yahudiler, faiz
yasağını Yahudiler arasında geçerli kabul ederken, Yahudilerden başkasına
faizle borç vermeyi caiz bulmuşlardır. Yahudi anlayışına göre “bir Yahudi
başka bir Yahudi'ye faizle borç veremezken; bir Yahudi, Yahudi olmayan birine
borç verip faiz alabilir”. İncil’de faizle ilgili olarak “Birine ondan bir karşılık
beklemek için borç verirseniz, bunun için ne tür bir teşekkür beklenir?
Günahkârlar da bir şeyler elde etmek için birbirlerine borç verirler” ifadeleri
yer almaktadır. Bu ifadeler Hıristiyanlıkta da faizin haram olduğunu
göstermektedir. Hıristiyan dünyasında bu yasak uzun bir süre uygulanmış olsa
da Calvin'in yoğun çabalarının da etkisiyle ilk kez 1574 yılında Cenevre'de
faize resmi olarak izin verilmiştir (Bedir, Bayındır, Arı, Kızılkaya ve Durmuş,
2018, s. 234).
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Faizin Kuran'da “Allah ve Resûlü ile savaşma eylemi olarak temsil
edilmesi”, İslam'da faiz yasağının ardındaki felsefe hakkında fikir vermektedir.
Faizin, İslam'ın temsil ettiği ve Allah'ın yeryüzünde tesis etmek istediği düzene
aykırı bir şey olduğunun açık bir göstergesidir. Bakara Suresi'nin 276. ayetinde
"Allah'ın faizi felâket ettiği ve sadakayı semereli kıldığı" belirtilmektedir. Bu
ayetin, faiz uygulamasının İslam toplumunun amaçlarına aykırı olduğunu,
sadakanın ise geliri fakirler lehine yeniden dağıttığını gösterdiğine dikkat
edilmelidir. Bu bağlamda Müslüman ülkelerde faizin yasaklanmasının
sebepleri şu şekilde sıralanabilir (Venardos, 2005, s. 47).
Faize dayalı işlemler, ekonomik organizasyonun eşitlik yönünü ihlal
eder. Borçlu, zarar etmiş olsa bile ödünç alınan miktar için önceden belirlenmiş
bir faiz oranı ödemekle yükümlüdür. Borç alanların ekonomik koşulları ne
olursa olsun, önceden belirlenmiş bir faiz oranının ödenmesinde ısrar etmek,
İslami adalet normuna aykırıdır (Venardos, 2005, s. 47). Borç yükü, depresif
bir ekonominin toparlanmasını zorlaştırır ve tüm toplum üzerinde daha büyük
bir olumsuz etkiye sahiptir (Ökte, 2010, s. 187). Bu nedenle faize dayalı
işlemler İslami adalet normuna aykırılık içermektedir (Venardos, 2005, s. 47).
•

Faiz temelli bir sistem, özellikle küçük ölçekli işletmeler açısından
yeniliği caydırmaktadır. Sonuçları ne olursa olsun bankaların anapara
ve faiz yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerektiğinden, küçük
ölçekli işletmeler bankalardan alınan borç para yardımı ile yeni üretim
yöntemlerine girmekten çekinmektedirler. Çünkü küçük ölçekli
işletmelerin genellikle kendilerine ait çok az rezervleri vardır
(Venardos, 2005, s. 47-48).

•

Faize dayalı bir sistemdeki bankalar, sermayelerini geri kazanma ve
faiz kazanma olasılıkları olmadıkça, hiçbir girişimde yer almazlar
(Ökte, 2010, s. 187). Diğer bir ifadeyle faize dayalı bir sistemde,
bankalar sadece faizle birlikte sermayelerini geri almakla ilgilenirler.
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Bu nedenle, finanse ettikleri girişimlere olan ilgileri, sermayelerinin
güvenliği ve girişimin faiz yükümlülüğünü karşılayabilecek bir nakit
akışı meydana getirme yeteneği açısından bu tür girişimlerin hayatta
kalması ve karlılığı konusunda kendilerini tatmin etmekle sınırlıdır.
Bankaların ödünç verdikleri sermayeden elde ettikleri getiri sabit
olduğundan ve hiçbir şekilde kredi verdikleri girişimlerin gerçek
kârlarıyla bağlantılı olmadığından, bankaların en yüksek kârlı
girişimlere öncelik vermeleri için bir teşvik yoktur (Venardos, 2005, s.
48).
•

Faiz temelli bir sistem yatırımları olumsuz yönde etkileyebilmektedir
(Ökte, 2010, s. 188). Nitekim faiz temelli bir sistem, yatırım
maliyetlerini artırdığı için yatırım faaliyetini azaltır. Faiz oranları, aşırı
mali açıkların enflasyonu körüklediği durumlarda parasal talebi
sınırlamak için yükseltilirse, özel yatırımlar ciddi bir gerileme ile
“stagflasyona” yol açar. Bu aslında son yıllarda bir dizi gelişmiş
ülkenin deneyimi de olmuştur (Venardos, 2005, s. 48).

•

Faiz temelli sistem, büyüme odaklı olmaktan çok güvenlik odaklıdır.
Mevduat sahiplerine önceden belirlenmiş bir faiz oranı ödeme
taahhüdü nedeniyle, bankalar kredi verme işlemlerinde çoğunlukla
anapara kredisinin öngörülen faizle birlikte güvenli bir şekilde geri
dönüşü ile ilgilenmektedir. Bu, kredi vermelerini zaten iyi kurulmuş
büyük ticari kuruluşlara veya yeterli güvenlik taahhütleri verebilecek
taraflara sınırlamalarına yol açar. Bu abartılı güvenlik yönelimi,
güvenilirlik kriterlerini karşılamak için bankalara rehin vermek için
yeterli teminata sahip olmayan ancak üretken çabalarıyla gayri safi
milli hasılaya katkıda bulunabilecek çok sayıda potansiyel girişimciye
banka kaynaklarının düzgün akışına izin vermediği için büyümenin
önünde büyük bir engel görevi görür (Venardos, 2005, s. 48-49).
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İslami ekonomik sistem, sahip olduğu ahlaki değerlerle, daha az
ayrıcalıklı olanları desteklemeye teşvik etmekte ve onlara destek garantisi
verecek bir sistem çağrısında bulunmaktadır. İslam, bireyin özgürlüğünü
topluma zarar vermeden koruyabilmesi, kendisine ve topluma fayda
sağlayabilmesi için birey ve toplum arasında bir denge kurmaya çalışır. Diğer
hukuk kurallarından farklı olarak İslam hukuku, helal ve haram hakkında en
ince detayları vermektedir. Başkalarının çıkarlarına zarar vererek veya toplum
üzerinde ahlaki veya maddi olarak zararlı bir etki oluşturacak geçim sağlamanın
her yolunu yasaklar. İslam, insanın yasal olarak edinilmiş mülkte mülk sahibi
olma hakkını onaylar. Ancak bu hak sınırsız değildir. İslam, aşırı lükslere
düşkünlüğü veya servet israfını önlemek için bir kontrol ve denge sistemi
uygular. Zekatını ödemesi ve sadece yasal işlere yatırım yapmasına izin
verilmesi şartıyla kazancını biriktirebilir. Yasal yollardan elde edilen mallar
uzun süre biriktirilmeye bırakılmamalıdır. İslam, zekât ve öşür gibi diğer sosyal
yükümlülüklerle birlikte servet birikimini caydırmaktadır. Bu bağlamda İslami
ekonomik sistemi, zenginlerin daha zengin olma ihtimallerine bir sınır
koymakta ve zenginliğin tabana yayılmasını teşvik etmektedir (Barom vd.,
2020, s. 11-12).
İslam ekonomisi, toplumun çıkarları ile bireyin çıkarları arasında bir
denge kurma ilkesine dayanmaktadır. Kurumsal yapı, birey ve toplum arasında
çıkar çatışması değil, çıkar paralelliği esas alınarak oluşturulmuştur. İslam
ekonomisi, üretim olmaksızın elde edilen faize dayalı ekonomik ilişkiler yerine;
üretimden elde edilen gelirin tarafların irade ve rızasına dayalı olarak serbest
sözleşmelere göre gerçekleşmesini sağlamayı amaçlar (Ersoy, 2015, s. 44).
Esasen faiz yerine kâr zarar paylaşımına dayalı finansman yöntemi,
İslami finans sektöründe gerçekleştirilmektedir. İslami finans, finansın amacı
ve yapısı ile ilgili olarak İslami yasaklara uyan finanstır. İslami ekonomik
sistemde, spesifik olarak yasaklanmış işletmeleri finanse etmekten, faizli borç
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vermekten ve borç almaktan kaçınmalıdır. İslami finans, bir bira fabrikasını
finanse etmek için kullanılmamalıdır. Sonuçta İslam inancına göre alkol insan
sağlığına zararlı olduğu için yasaktır. Benzer şekilde, para (geleneksel
tahvillerde olduğu gibi) faizle borç vermek veya risk satmak (geleneksel
türevlerde olduğu gibi) için kullanılamaz. İslami finansla güçlü bir şekilde
ilişkili olan bir fikir, finansörlerin ve finanse edilenlerin işlerinin sonuçları veya
bir varlığın mülkiyeti ile ilgili riskleri üstlenmeleri gerektiğidir (CFA Institute,
2019, s. 4).
İslami finans, kapsayıcı bir özelliğe sahiptir. İslam ekonomisi ve İslami
finansın dayandığı temel fikir, genel olarak faizin yasaklanması ve ekonomik
adaletin sağlanmasıdır. Aslında bu tür fikirler herhangi bir dine mensup olan
veya olmayan kişiler tarafından paylaşılabilir. Bu kapsamda neoklasik iktisadın
genel kabul görmüş varsayımlarına, faydacı rasyonalite nosyonlarına meydan
okuyanlar sadece İslam iktisatçıları değil, aynı zamanda Amartya Sen, Joseph
Stiglitz ve Douglass North gibi önde gelen ana akım bilim adamları da
bulunmaktadır. (Hayat ve Malik, 2014, s. 4).
Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenlerine İlişkin Bir İncelemeden
(1776) önce, modern ekonominin kurucu babası olarak kabul edilen Adam
Smith, ahlakı doğal, içsel ve yerleşik olarak kabul eden The Theory of Moral
Sentiments (1759) yayınlamıştır. Uzun zaman önce, Yunan filozof Aristo,
parayı kısır ve faizle borç para vermek doğal olmayan bir şey olarak
tanımlamıştır. Faizsiz bankacılık, geleneksel ekonomik düşünceye yabancı bir
konu değildir. Khan (1986), İslami ekonomik düşüncedeki benzerliklere ve
Fisher (1945), Simons (1948) ve Friedman (1969) gibi ekonomistler tarafından
ifade edilen bazı fikirlere atıfta bulunmuştur. Son zamanlarda Kotlikoff (2010)
tarafından geliştirilen sınırlı amaçlı bankacılık fikri İslami finans çevrelerinde
ilgi uyandırmıştır. Fisher'in "dar bankacılığı" gibi bir dizi özelliği, İslami
ekonomik sistem ile uyumludur (Hayat ve Malik, 2014, s. 4-5).
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İslami finans, risk paylaşımını vurgular ancak risk paylaşımı İslami
finansa özgü değildir. Royal London gibi karşılıklı sigorta şirketleri, İslam'a
herhangi bir atıfta bulunmadan ve modern İslami finansın gelişiminden önce
1861 yılında “Loyal London Hayat Sigortası ve Yardım Derneği” adı altında
kurulmuştur. Benzer şekilde, faize dayalı bankacılıktan uzaklaşmak için İslami
finansa atıfta bulunulmadan bazı girişimlerde bulunulmuştur. Örneğin, İsveç'te
adil bir ekonomiyi hedefleyen küçük bir kooperatif bankası olan JAK Üyeleri
Bankası (JAK Members Bank), “Emek karşılığında para almayı ve risk almayı
meşru görüyoruz; ancak sadece para ile para kazanmayı meşru görmüyoruz”
ifadeleri ile nasıl bir ekonomik sistem benimsediklerini açıkça belirttiler. İslami
finans literatüründe aşırı borç ve kredi oluşturulmasına yönelik eleştiriler, ana
akım finans literatürüne benzemektedir. İslami finans teorisinde tercih edilen
finansman şekli olan “öz sermaye finansmanı”, İslam'a herhangi bir atıfta
bulunulmadan dünya çapında uygulanmaktadır. İslami finansın belki de farklı
bir yönü, fikirlerinin İslam'dan türemiş veya ondan ilham almış olmasıdır
(Royal London, 2022; Hayat ve Malik, 2014, s. 5). Bu nedenle son yıllarda
İslami finans sadece İslam ülkelerinde değil tüm dünyada hızla yayılmaya
başlamıştır.
İslami finans ve İslami bankacılık hizmetlerinin İslam hukuku ilkelerine
uygun olarak sunulması 1970'lerde Orta ve Uzak Doğu ülkelerindeki az sayıda
banka tarafından sunulan ayrı bir hizmetten, küresel finans dünyasının etkili bir
unsuru olarak faaliyet göstermeye everildi. Son yıllarda, değişen jeopolitik,
finansal gerileme ve bunun sonucunda küresel bankacılık sektöründe kötü
uygulama ve yolsuzluğa maruz kalma nedeniyle, İslami finans sektörünün
gelişimi hızla artmaya devam etmektedir. İslami finans modelinin kalbinde,
Batılı kredi yaklaşımlarından çok farklı işleyen bir dizi ilke yer almaktadır.
Örneğin, kredi faizi yasaktır; ancak ortak risk/ödül fikri, bankaların neyin
finanse edildiğine dair net bir anlayış oluşturmasını gerektiren temel bir ilkedir.
İslam hukuku ayrıca tefeciliği, belirsizliği ve spekülasyonları yasaklar, şeffaflık
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gerektirir ve para transferleri için fiziki mevcudiyet gerektirir. Birleştirilmiş
sonuç, tedarikçi-müşteri ilişkisi boyunca işleyen bir yatırım ve ortaklık
ruhudur. İslami finans kurumları bu nedenle “katılımcı” olarak nitelendirilir
(Bearing Point Institute, 2022, s. 1).
İslami Finans hem gelişmekte olan hem de yerleşik piyasalarda dünya
çapında hizmet sağlayan küresel bir sektör haline gelmiştir. Sektör hem pazar
payının hem de sektör düzeyindeki kurum ve girişimlerin sayısının artması
yoluyla gelişme göstermektedir. Küresel finansal krizler yoluyla sürekli
genişleme ve kârlılık göstermesi sektörün dayanıklılığını da yansıtmaktadır.
İslami finans, İslam hukukuna bağlı kalmaya ve yalnızca İslam hukuku ile
uyumlu varlıklara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara finansal hizmetler ve
ürünler sağlamaya odaklanır. İslami finansın temel özelliği, İslam hukukunda
ortaya konan yüksek ahlaki değerleri korumak, toplumda adil olarak dağıtılacak
bir zenginlik ve refah oluşturmaktır (COMCEC Coordination Office, 2016, s.
1). Geleneksel bakış açısı “bireysel” bir yaklaşımı benimserken, İslam
ekonomik sistem “birey ve toplum arasındaki ilişki, iş birliği, bütünleşme ve
sorumluluk üzerine kurulu bir bakış açısına” sahiptir (Çürük, 2013, s. 66).
İslam ekonomisi ve finansı, hayatın dini ve diğer yönleri arasında ayrım
yapmayan İslami hukuk kurallarından türemiştir. Anahtar unsurlardan biri, faiz
veya riba almanın ve tütün, alkol, domuz ürünleri ve kumarla ilgili faaliyetlerin
yasaklanmasıdır. Sektör dört ana alandan oluşmaktadır: Bankacılık, sukuk
(İslami tahviller), öz sermaye ve fonlar ve tekafül (sigorta). Bankacılık söz
konusu olduğunda, İslami bankalar, ticarette, sanayide veya tarımda çalışmak
için aktif olarak para koyar ve risk alır. Mevduat sahipleri kazanılan karlardan
mudâraba olarak bilinen bir sistem altında pay alırlar (Harrison, 2018, s. 2).
Esasen İslami finans, belirlenen hedeflere ulaşmak için çok çeşitli
finansal ürün ve hizmetlere sahiptir. İslami finansal ürünler birçok yönden
geleneksel ürünlere benzemektedir. İslami finans, genellikle İslam hukuku
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doğrultusunda ekonomi olarak anılır. Bu, İslami finans ile geleneksel finans
arasındaki temel farkı vurgular. İslami finans, İslami yasalarla uyumlu olacak
şekilde tasarlanırken, geleneksel ekonomi türü, sunuldukları ülkenin yasalarına
uymak zorundadır (Ord-Smith, 2015, s. 3).
Bu kapsamda, bu çalışmamızda İslami finans ürünleri arasında reel
sektörü destekleyen, öz sermaye ile faaliyet göstermesini sağlayan, kâr-zararın
sermayedar ile emekçi arasında önceden belirlenmiş oranlarda dağılımını
öngören mudâraba şirketi ele alınmıştır. Halihazırda rekabetçi İslami finans
sisteminde

mudâraba

onu

faiz

mekanizmasından

oluşan

geleneksel

finansmandan farklılaştıran finansman tekniklerinde alternatif bir mekanizma
olarak görülmektedir. Mudâraba, piyasaya sürülmesinden bu yana, hızla
gelişen İslami finans piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli
evrimlerden geçmiştir. İslam ekonomisinde bu kar paylaşımı düzenlemesi
mudâraba sözleşmesinde yansıtılır. Mudâraba, bir ortağın sermaye sağladığı
(rabbul-mal) ve diğer ortağın emek ve iş uzmanlığı sağladığı (mudarib) kâr
amaçlı oluşturulan bir şirket türüdür (Ryandono, Kusuma ve Prasetyo, 2021, s.
330).
Çalışmamıza konu olan ve İslam ticaret hukukunda emek-sermaye
şirketi olarak da bilinen mudâraba şirketi, İslami bankacılığın çalışma
prensiplerini en iyi yansıtan şirket türüdür. Şirket aynı zamanda bir sözleşme
olarak da tanımlandığından, İslam hukukuna göre şirket türlerini ayrıntılı olarak
ele almadan önce çalışmamızda öncelikle İslam hukukuna göre sözleşme
konusu ele alınmıştır. Ardından çalışmanın ana konusu olan ve aynı zamanda
bir şirket türü olan mudârabanın yapısını ve işleyişini daha iyi anlamak için
İslam hukukuna göre şirket türleri incelenmiştir. Birinci bölümde ele alınan bu
hususlardan sonra, ikinci bölümde ise bir emek-sermaye şirketi olan mudâraba
konusu ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Mudâraba kavramı, türleri, mudâraba
şirketinin kuruluşu, mudârabanın taraflar açısından hükümleri ve son olarak
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mudâraba şirketinin feshi incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise İslami
bankacılık perspektifinden mudâraba başlığı altında, İslami bankacılık
kavramı, İslami bankacılığın tarihsel gelişimi, İslami bankaların finansal
araçları ve İslami bankacılık perspektifinden mudâraba şirketinin sosyoekonomik etkileri ele alınmıştır.
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1. BÖLÜM
İSLAM TİCARET HUKUKUNDA ŞİRKETLER
Şirketler, toplumun temel ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıkmakta ve
ekonomik kalkınmada son derece önemli işlevleri yerine getirmektedir.
Nitekim bireylerin kişisel sermaye ve emekleriyle elde edemeyecekleri işler,
küçük birikim ve sermayenin toplanmasına vesile olan şirketler aracılığıyla
gerçekleştirilebilmektedir (Atar, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 1976, s. 261).
Şirketler, insanların küçük tasarruflarla büyük şirketlere ortak olmalarını
sağlayarak sermayenin el değiştirmesine yardımcı olmaktadır (Turhan, 2018, s.
54). Böylece büyük sermayelerin ortaya çıkmasına neden olan şirketler,
insanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetler üreterek, yani ekonomik
faaliyetlerde bulunarak ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamaktadır
(Atar, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 1976, s. 261-262).
Kelime anlamı olarak “bir şeye katılmak, pay sahibi olmak” anlamına
gelen şirket, “bir malın, hakkın veya menfaatin müşterek mülkiyeti ile iki veya
daha fazla kişinin sermayelerini, emeklerini ya da itibarlarını birleştirerek
oluşturdukları ortaklığı” ifade etmektedir (Gözübenli, 2010, s. 198). Başka bir
tanıma göre şirket, “iki veya daha fazla kişinin ortak bir hedefe ulaşmak için
emeklerini ve mallarını (sermayesini) birleştirmeyi taahhüt ettiği bir
sözleşmedir” (Bahtiyar, 2019, s. 87). İkinci tanımdan hareketle şirket, aynı
zamanda bir sözleşme olarak da tanımlandığından, şirket türlerini İslam
hukukuna göre ayrıntılı olarak ele almadan önce İslam hukukuna göre
sözleşmeler konusuna değinmek faydalı olacaktır.
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1.1.İslam Hukukunda Sözleşmeler
Sözleşme, İslam hukuku kaynaklarında genellikle sözleşme yerine
“akid” kelimesi ile ifade edilmekte ve terim olarak geniş ve dar olmak üzere iki
anlama sahiptir.
• Geniş anlamda “ister bir tarafın ister her iki tarafın irade
beyanlarından ibaret olsun, her hukuki işleme akid” denir. Buna göre,
“bir kişinin gelecekte yerine getirmeyi taahhüt ettiği her şey bir
akid”dir. Bu, kendi kendine borç verme şeklinde olabileceği gibi
başka bir kişiyle anlaşarak borçlanma şeklinde de olabilir. Genel
olarak “akid” kelimesinin geniş anlamda kullanımı çok yaygın
değildir.
• Dar

anlamda

“sadece

akid,

ikili

hukuki

işlemlerde

yani

sözleşmelerde” kullanılmıştır (Bedir vd., 2018, s. 50-51).
Mecelle’de akid “tarafeynin bir hususu iltizam ve taahhüt etmeleridir ki,
icab

ve

kabulün

irtibatından

ibarettir”

(Mecelle,

m.103)

şeklinde

tanımlanmıştır. Buna göre sözleşme, “taraflardan birinin yaptığı teklifin,
sözleşmenin hukuki sonucunu ortaya çıkaracak şekilde diğer tarafın kabulüne
bağlanmasıdır” şeklinde tanımlamak mümkündür (Bedir vd., 2018, s. 51).
En yaygın hukuki işlemi ve borcun kaynağını ifade eden sözleşmenin
tanımlarından da anlaşılacağı üzere; "hukuki sonuçları olduğu belirtilen ve
birbiriyle uyumlu her karşılıklı irade bir sözleşmedir. Buna karşılık tek taraflı
irade bir sözleşme değildir. Ancak İslam hukuk tarihinde bu iki sonuç bir
gelişim çizgisi izlese de ikinci sonuç hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Bazı
İslam hukukçuları, bir tasarrufa sözleşme denebilmesi için karşılıklı rıza ve en
az iki iradenin gerekliliğini vurgularlar. Çoğunluğu oluşturan diğer İslam
hukukçuları, tek taraflı irade ile tamamlanan tasarrufları sözleşme kavramına
dahil

etmişlerdir.

Örneğin

vasiyet

gibi

değerlendirilebilir (Karaman, 1989, s. 251-252).

sözleşmeler

bu

kapsamda

Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL | 14
İslam hukukuna göre bir sözleşmenin temel unsurlarını şu şekilde
sıralamak mümkündür.
• İcab (Teklif) ve Kabul: Bir sözleşmenin en önemli unsurlarından
biri, karşılıklı irade beyanı anlamına gelen icab-kabuldür (Venardos,
2005, s. 53). Taraflar sözleşmeyi kendi özgür iradeleriyle
yapmalıdırlar. Zorla yapılan bir sözleşme hükümsüzdür (Venardos,
2005, s. 54). Rıza psikolojik bir durum olduğundan, bunun nesnel bir
tezahürüne ihtiyaç vardır. Bu işaret ise icab-kabul ibaresi ile ifade
edilen bir irade beyanıdır. İçtihatta farklılıklar olmakla birlikte,
sözleşmenin amacını ifade eden her söz, yazı ve davranış genellikle
bir irade beyanı olarak kabul edilir (Karaman, 1989, s. 253). Başka
bir deyişle, sözleşme sözlü veya yazılı olabilir, işaretler veya jestler,
eylemler yoluyla da yapılabilir (Venardos, 2005, s. 53).
• Hukukî Ehliyet: Sözleşmenin tarafları, hukukî ehliyete sahip
olmalıdır (Karaman, 1989, s. 253). Bu kapsamda reşit olmayan, akli
dengesi yerinde olmayan, kanunen müsrif ilan edilen, sarhoş olan
veya ölümüne yol açan bir hastalığa yakalanmış kimse, bağlayıcı bir
sözleşme yapamaz (Venardos, 2005, s. 53).
• Yasallık: Sözleşmenin amacı İslam hukuku açısından yasal olmalıdır.
Bu kapsamda İslam hukukuna göre şarap yapımı için üzüm yetiştirme
sözleşmesi, suçlulara ateşli silah satma veya faizle borç verme
sözleşmeleri yasa dışı olacaktır (Venardos, 2005, s. 53). Dolayısıyla
sözleşmenin konusu; sözleşme konusunun mevcut, belirlenmiş ve
sözleşme konusu olmaya uygun olması gerekir (Karaman, 1989, s.
253). Benzer şekilde İngiliz örf ve âdet hukukunda olduğu gibi
değerlendirme,

para,

Değerlendirme,

bir

mal
hizmet

veya

hizmetlerden

durumunda

oluşabilir.

verilebilecek

veya

gerçekleştirilebilecek bir şey olmalı ve İslam hukukuna göre
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yasaklanmış materyalleri veya eylemleri içermemelidir (Venardos,
2005, s. 53).

1.1.1. İslam Hukukuna Göre Sözleşme Türleri
Sözleşmeler çeşitli açılardan sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar, her
bir sözleşmenin özelliklerini belirlemeye, ortak noktalarını ve birbirinden
farklılaştığı noktaları görme fırsatı verir. Belirli bir açıdan yapılan
sınıflandırmada aynı sınıfta yer alan sözleşmelerin farklı açılardan yapılan
sınıflandırmada farklı sınıflarda olabileceği görülmektedir (İsefam, 2018, s.
50). İslam hukukuna göre sözleşme türlerine aşağıda değinilmiştir.

1.1.1.1. Mülkiyetin Edinilmesi Bakımından
Bu tür bir sözleşme, mülklerin mülkiyetinin veya mülklerin faydalarına
ilişkin hakların edinilmesiyle ilgilidir. Bu kategoriye giren sözleşme türleri
ayrıca iki alt gruba ayrılabilir (Venardos, 2005, s. 54).
• Mübadele (Takas) Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmeler, mülkiyet
edinimi, iki taraf arasında satış, kiralama, uzlaşma, bölünme, sipariş
yoluyla satış ve benzerlerini içeren bir tür alışverişi içermektedir
(Venardos, 2005, s. 54).
• Hayır Sözleşmeleri: Bu tür bir sözleşmede bir malın mülkiyeti,
hediye, sadaka, bağış gibi takas olmaksızın elde edilmektedir. Bazen
bir bağış sözleşmesi olarak bir sözleşme başlatılabilir ancak daha
sonra alıcı tarafın bir takas vermesi gerekir. Borçlu tarafından talep
edilen teminatlar ve takas şartıyla verilen hediyeler bu tür
sözleşmelere örnek olarak gösterilebilir. Bu tür sözleşmeler,
başlangıçta hayır sözleşmesi olarak başlar, mübadele sözleşmeleri
olarak biter (Venardos, 2005, s. 54).
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1.1.1.2. Meşruiyet Bakımından
Bu tür sözleşmeler meşruiyet bakımından ikiye ayrılabilir.
• Meşru Sözleşmeler. Bu tür sözleşmeler kanunun sakıncalı kabul
etmediği ve kanuni düzenlemeye tabi olduğu nesneler üzerinde
usulüne uygun olarak yapılan sözleşmelerdir.
• Gayrimeşru Sözleşmeler: Bu tür sözleşmeler, kanunen yasaklanmış
ve izin verilmeyen sözleşmelerdir. Bu bağlamda doğmamış bir
hayvanın satılması, suç işlemek için insan, fuhuş için kadın
kiralanması gibi örnekler verilebilir (Karaman, 1989, s. 252).

1.1.1.3. Sıhhat Bakımından
Bu tür sözleşmeler sıhhat bakımından ikiye ayrılabilir.
• Sahih (Geçerli) Sözleşmeler: Bu tür sözleşmeler aslı ve vasfı, diğer
bir ifadeyle unsurları ile şartları ve nitelikleri hukuka uygun olan
sözleşmelerdir (Karaman, 1989, s. 252). Tanımdan da anlaşılacağı
gibi sözleşmenin unsurları, kuruluş ve sıhhat koşulları bakımından
herhangi bir eksikliği bulunmayan sözleşmeler sahihtir yani
geçerlidir ve hukuki sonuçları vardır. Örneğin, bir satış sözleşmesi
durumunda, satılan mal müşterinin mülkiyetine geçer ve malın fiyatı
satıcının mülkiyetine geçer (İsefam, 2018, s. 79).
• Fâsid (Geçersiz) Sözleşmeler: Fâsid sözleşmeler, meşru ancak
nitelikleri itibariyle gayrimeşru olan bir sözleşmedir. Bir özelliğinde,
yani sıhhat durumunda eksiklik varsa, in'ikadın temel unsurları ve
şartları yerine getirildiği halde, bu eksiklik sözleşmeyi fasid kılar.
İslam hukukunun vasıflandırılmasında bir yasak olduğu için fasid
olan bir sözleşme feshedilmelidir. Bu nedenle, imkânsız hale
gelmediği sürece tüm tarafların fasid sözleşmesini feshetmesi
zorunludur. Feshedilebilir olması, sözleşmenin hukuki varlığının bir
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göstergesidir. Çünkü hukuki bir varlığı olmasaydı, feshedilmesine
gerek kalmazdı. Böylece fâsid sözleşme hem maddi hem de hukuki
varlığı olmasına rağmen, her an yok olma tehdidi altında olan zayıf
bir varlıktır (Bedir vd., 2018, s. 81). Bir şeyin bilinmeyen bir fiyattan
veya belirli bir fiyattan ancak belirsiz bir vadeye kadar satışı; aynı
şekilde fiyat veya süresi bilinmeyen bir kira sözleşmesi yapılması da
bu bağlamda örnek gösterilebilir (Armağan, 1988, s. 55).

1.1.1.4. Ayna Bağlılık Bakımından
Bu tür sözleşmeler ayna bağlılık bakımından ikiye ayrılabilir.
• Aynî Sözleşmeler: Sözleşme konusunun teslimi ile tamamlanan
ancak malın tesliminden önce tamamlanmayan sözleşmelere ayni
sözleşme denir (İsefam, 2018, s. 50). Diğer bir deyişle bunlar,
tamamlanması sözleşmenin dayandığı şeyin teslimini gerektiren
sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin tamamlanması ve icrası ancak
ifaları ile mümkündür. Bu sözleşmeler, bağışlama, ariyet, vedia, para
ödüncü ve rehin olmak üzere beş türden meydana gelmektedir
(Armağan, 1988, s. 56).
• Aynî Olmayan Sözleşmeler: Ayni olmayan sözleşmeler; malın
teslimine bağlı olmayan ve sadece icab-kabul ile tamamlanan
sözleşmelerdir (Karaman, 1989, s. 252). İslam hukukunda genel
kural, tarafların icab-kabul beyanlarını geçerli bir şekilde ortaya
koymaları ile sözleşmenin tamamlanmış olacağı ve ona bağlı hukuki
sonuçları doğuracağıdır. Yani hukuki sonucun ortaya çıkması için
sadece irade beyanı yeterli olup, bunun dışında sözleşme konusu
şeyin teslimi aranmaz (Bedir vd., 2018, s. 85).
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1.1.1.5. Geçerlilik Zamanı Bakımından
Bu kapsamdaki sözleşmeler ikiye ayrılır.
• Nafiz Sözleşmeler: Bu tür sözleşmelerde, sözleşmenin geçerliliğini
engelleyen herhangi bir kusur veya yetki eksikliği bulunmamakta
olup, kurulduğu andan itibaren geçerli olan sözleşmelere nafiz
sözleşmeler denir (İsefam, 2018, s. 51).
• Mevkuf Sözleşmeler: Bu tür sözleşmeler, hak sahibinin özgür
iradesinin ve rızasının alınamadığı; tehdit altında yapılan sözleşmeler
ile üçüncü kişiler adına vekaletsiz ve izinsiz yapılan sözleşmelerdir
(Karaman, 1989, s. 252). Bu durumda akit taraflardan en az birinde
sözleşmenin geçerliliğini engelleyen bir kusur veya yetersizlik
nedeniyle geçerli olabilmesi için üçüncü bir kişinin onayını gerektiren
sözleşmelere mevkuf denir. Örneğin, bir kişi başkasının malını
lüzumsuz yere satarsa, sözleşmenin geçerliliği malikin iznine
bağlıdır; çünkü burada gereksiz, yetkisiz bir tasarrufta bulunmuştur
(İsefam, 2018, s. 51).

1.1.1.6. Bağlayıcılık Bakımından
Bu kapsamdaki sözleşmeler dörde ayrılır.
• Bağlayıcı Sözleşmeler: Tarafları bağlayıcı olan ve karşılıklı anlaşma
ile geriye dönük olarak iptal edilemeyen sözleşmelerdir. Evlilik
sözleşmesi buna tipik bir örnek olarak gösterilebilir. Evlilik
sözleşmesi çeşitli nedenlerle sona ermekle birlikte; geçmiş ilişkinin
ve bu sözleşmenin getirdiği bazı hakların hiçbir şekilde ortadan
kaldırılması mümkün değildir. Örneğin, bir kişi boşandığı veya ölen
eşinin annesiyle evlenemez (evlilik engel olmaya devam eder)
(Karaman, 1989, s. 252).
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• İki Tarafı Bağlayıcı Sözleşmeler: Bu sözleşmeler, her iki taraf için
de bağlayıcı olan ve tarafların karşılıklı mutabakatı ile feshedilebilen
sözleşmelerdir. Burada örnek olarak satış sözleşmesi verilebilir. Her
iki taraf için de bağlayıcı olduğu için hiçbir taraf sözleşmeyi tek taraflı
olarak

feshedemez.

Ancak

karşılıklı

anlaşarak

sözleşmeyi

feshedebilirler (İsefam, 2018, s. 51).
• Taraflardan

Sadece

Birini

Bağlayan

Sözleşmeler:

Rehin

sözleşmesi rehin vereni bağladığı ve karşı tarafı bağlamadığı için söz
konusu sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedebilirler (Karaman,
1989, s. 252). Diğer bir deyişle rehin veren, borcunu ödemeden rehini
geri alamaz. Ancak rehin alan bu haktan dilediği zaman feragat
edebilir (İsefam, 2018, s. 51).
• Her İki Taraf için Bağlayıcı Olmayan Sözleşmeler: Her iki taraf
için bağlayıcı olmayan sözleşmelerde her iki taraf da sözleşmeyi tek
taraflı olarak feshedebilir. Örnek olarak ariyet, vedia, şirket gibi
sözleşmeler gösterilebilir. Ariyet sözleşmesinde, birinin belirli bir
süre kullanmak üzere bir başka birinden araba aldığını, herhangi bir
zamanda arabayı iade edebileceğini ve arabayı veren kişinin de
istediği zaman geri talep edebileceğini örnek olarak gösterilebilir
(İsefam, 2018, s. 52).

1.1.1.7. Hakların Mübadelesi Bakımından
Bu kapsamdaki sözleşmeler üç gruba ayrılır.
• İvazlı

Sözleşmeler:

Karşılığı

bulunan

sözleşmelere,

ivazlı

sözleşmeler denir (İsefam, 2018, s. 52). İki taraftan birinin bir şey
almak

ve karşılığında bir şey

vermek

suretiyle karşılıklı

yükümlülükler kurması esasına dayanan sözleşmelerdir (Armağan,
1988, s. 58). Örnek olarak satış ve kiralama gibi sözleşmeler
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gösterilebilir. Bu sözleşmelerde her iki taraf da karşı tarafa bir şey
verirken karşılığında bir şey alır. Örneğin evini kiraya veren kişi,
evinin kullanımını karşı tarafa devrederken her ay belirli bir kira
bedeli almaktadır. Kiracı açısından bakıldığında her ay belirli bir kira
öder ve karşılığında evin kullanım hakkına sahip olur (İsefam, 2018,
s. 52).
• İvazsız Sözleşmeler: İslam hukukunda ivazsız sözleşmeler kişinin
yükümlü

olmadığı

bir

şeyin

karşılıksız

olarak

verilmesini

içermektedir (Aybakan, 2011a, s. 215). Karşılığı bulunmayan
sözleşmelere, teberru sözleşmeleri denir. Bu tür sözleşmelerde
taraflardan biri diğerine bir şey verir ve karşılığında hiçbir şey almaz.
Bağış ve vasiyet gibi sözleşmeler örnek olarak gösterilebilir. Bu
durumda bir mülkü bağışlayan kişi karşılığında hiçbir şey almaz
(İsefam, 2018, s. 52).
• Başı İvazsız ve Sonu İvazlı Sözleşmeler: Bu tür borç
sözleşmelerinde ödeme talebine kadar ivazsız, ödeme talebinden
itibaren ivazlı sözleşme özelliği vardır (Karaman, 1989, s. 252). Bu
tür sözleşmelerin tipik örneği karz sözleşmesidir. Mübadelede
mübadele edilen şeyler aynı cinsten ise peşin ve eşit olmalıdır.
Örneğin, bir kişi altın verir ve karşılığında altın alırsa, her iki altının
da eşit olması ve takasın peşin yapılması gerekir. Aksi halde riba
kapsamına girmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kişinin aldığı malı
daha sonraki bir tarihte iade ettiği karz akitlerinde de benzer bir
durum söz konusudur. Burada karz olarak verilen mallar, bir takastan
doğan bir edim olmaktan ziyade baştan ivazsız sayılmaktadır. Ancak
mallar iade edildiğinden, sonuç olarak ivazlı kabul edilir (İsefam,
2018, s. 52).
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1.1.1.8. Ödeme (Tazmin) Sorumluluğu Bakımından
Bu kapsamdaki sözleşmeler de üçe ayrılır.
• Ödeme Sorumluluğu Getiren Sözleşmeler (Ukudü’d-Damân):
Malın teslim alınması ile sorumluluk oluşturan sözleşmelerdir
(Demirci, 2016, s. 35). İslam hukukunun tedvin sürecinde daman,
“kişisel ve mali teminat, borcun devri, bir borcun üstlenilmesi ve ifa,
beden veya mala verilen zararın tazmini, zilyetlik veya sözleşmeden
doğan mali sorumluluk” gibi anlamlarda kullanılmıştır. İslam
hukukçularının çoğu damanı İslam hukukunun bağımsız bir parçası
olan kefalet sözleşmesi ile eşanlamlı olarak kullanırlar. Ancak bu
kavramın giderek hukuk doktrininde “kişinin mali sorumluluğu”
şeklinde geniş bir anlam kazandığı görülmektedir. Bu nedenle daman,
modern hukukta "hukuka aykırı bir fiil veya işlemden kaynaklanan
zarar ve ziyanın ödenmesi" anlamında kullanılan tazminat
kavramından daha kapsamlıdır (Aktan, 1993, s. 450). Satım, mal
karşılığında sulh, karz gibi akidlerde akid konusu malı teslim alan
taraf tazmin sorumluluğunu da almıştır; mal zayi olursa teslim alanın
hesabına zayi olur.
• Emanet Sözleşmeleri (Ukudü’l-Emânât): Sözleşme konusunun
malı teslim alan kişiye emanet edildiği sözleşmelere emanet
sözleşmesi denir. Bu sözleşmelerde malın teslim alınması tazminat
sorumluluğu için yeterli olmayıp, teslim alan kişinin de kusuru veya
ihmal gibi haksız fiili olması gerekir. Emanet sözleşmeleri “vedîa,
âriyet, şirket, vekâlet, vesâyet, hibe” olmak üzere altı sözleşmeden
oluşur (Demirci, 2016, s. 36).
• Çifte Vasıflı Sözleşmeler: Bir yandan tazminat, diğer yandan emanet
hükümlerini ortaya koyan sözleşmelerdir (Armağan, 1988, s. 59).
Hem damân hem de emanet yönü olan (çift nitelikli) sözleşmelerdir.
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Özünde emanet mahiyetinde olan ancak konusu itibariyle sorumluluk
doğuran sözleşmelerdir. Bu sözleşmelere örnek olarak kiralama ve
rehin sözleşmeleri verilebilir. Kiralamada bir bedel karşılığında sahip
olunan şey, mülkün kendisi değil kullanım hakkıdır. Bu sebeple mülk
kiracının elinde emanet hükmündedir. Mülkün herhangi bir haksız
fiil veya kusur olmaksızın zarar görmesi durumunda tazminat gerekli
değildir. Ancak kiralamaya konu olan menfaatin bedeli tazminata
tabidir. Çünkü kiracı, mülkten fiilen yararlanmasa dahi kira bedelini
ödemekle yükümlüdür. Bu yönüyle kiralama sözleşmesi daman
sözleşmesine benzemektedir (Demirci, 2016, s. 36).

1.1.1.9. Gayesi Bakımından
Bu kapsamdaki sözleşmeler beşe ayrılmaktadır.
• Temlik Sözleşmeleri: Mülkiyet veya menfaat değişikliği için yapılan
sözleşmelere “temlik sözleşmeleri” denir (Karaman, 1989, s. 252).
Mallar üzerinde mülkiyet hakkının veya mali bir hakkın devrini ifade
eden temlik, özellikle mali nitelikteki hukuki işlemlerin bölünmesi
açısından önemlidir (Aybakan, 2011b, s. 428).
• Şirket Sözleşmeleri: Şirket kurmak ve birlikte iş yaparak kazanç
sağlamak amacıyla yapılan sözleşmelere “şirket sözleşmesi” denir.
İslam hukukunda mufâvaza, inan, mudâraba gibi şirket türleri
bulunmaktadır (İsefam, 2018, s. 53). Örneğin, bir mudâraba
sözleşmesinde, bir kimse bir başkasına ticaret veya yatırım yapması
için bir miktar para verir, kârdan pay alır ve zarar sermaye sahibi
tarafından karşılanır. Bu kapsamda mudâraba şirketinin haricinde
ayrıca, arazinin işlenmesini ve ağaçların bakımını içeren şirketlerde
vardır (Venardos, 2005, s. 55-56).
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• Teminat Sözleşmeleri: Bir alacağı garanti altına almak için yapılan
sözleşmelere “teminat sözleşmeleri” denir. Örneğin, alacakların
teminat altına alınması amacıyla rehin ve kefalet sözleşmeleri
yapılmaktadır. Rehinde alacaklı, rehin verdiği şeyin değeri kadar
alacağını garanti eder. Kefilde, kefil asıl borçlunun borcunu ödemeyi
taahhüt eder ve alacaklıya kefilden borcu talep etme hakkı garanti
edilir (Bedir vd., 2018, s. 84).
• Temsil Sözleşmeleri: İslam dini, sosyal hayatta ve insan ilişkilerinde
açıklık, kolaylık ve güven ilkelerine dayandığından, belirli bir
ihtiyacın sonucu olan ve her dönemde ve toplumda var olan temsil
ilişkisini kural olarak sürdürmüştür. Hukuki ilişkiler genellikle iki
kişi arasında doğrudan basit bir çerçevede gerçekleşmez. Bazen bir
sözleşmenin taraflarından biri, bazı nedenlerle yapmak istediği
hukuki muameleyi doğrudan yapamayabilir. Bu durumda ikinci bir
kişi yasal işlemlerde sözleşmenin taraflarından birinin yerini alabilir
ve sözleşme hükümlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.
Bu sebeple temsil kurumu insanlar için bir aracı kurum işlevi
görmektedir (Köse, 2008, s. 226). Bu bağlamda, eylem ve tasarrufta
bulunanın yerine diğerini koymak amacıyla yapılan sözleşmelere
“temsil sözleşmeleri” denir (Karaman, 1989, s.252).
• Muhafaza Sözleşmeleri: Bir malın veya hakkın korunmasını
amaçlayan sözleşmelere “muhafaza sözleşmeleri” denir (İslam
İlmihali, 18.03.2019). Bu gruptaki sözleşmeler, mülkü sahibi için
güvende tutmakla ilgilidir (Venardos, 2005, s. 56). Buna bir örnek,
sözleşme konusu malın korunması amacıyla yapılan vedîa
sözleşmesidir (Bedir vd., 2018, s. 84).
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1.1.1.10. Süreklilik Bakımından
Bu kapsamdaki sözleşmeler anî ifalı sözleşmeler ve devamlı sözleşmeler
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
• Anî İfalı Sözleşmeler: İcrası sürekli olarak sözleşmeyi meşgul
etmeyen ve uzun bir zaman gerektirmeyen, ifa ve icrası sözleşmenin
tarafları tarafından belirlenen bir zamanda, bir defada ve derhal
tamamlanan

sözleşmelerdir.

Bu

sözleşmeler,

sözleşmenin

taraflarından her birinin sözleşmenin sağladığından faydalanmasıyla
sona erer. Diğer bir ifadeyle tarafların yükümlülükleri bir anda sona
erer (Armağan, 1988, s.62). Örneğin, satış gibi sözleşmeler yapılır
yapılmaz ifa ile sona erer yani “müddetsiz”dir (Karaman, 1989,
s.252).
• Devamlı Sözleşmeler: Bu sözleşmeler, konusu itibariyle ifası
zamanla uzayan sözleşmelerdir. Öyle ki, bu sözleşmelerin ifasında
zaman temel bir unsur haline gelir. Bu nedenle vadeli sözleşmeler
olarak da adlandırılırlar. Kira, âriyet, şirket-i akd ve vekâlet gibi
sözleşmeler (Armağan, 1988, s. 62) yapıldığı anda sona ermemekte
ve ifası zaman aldığı için “müddetli” olarak ifade edilmektedir
(Karaman, 1989, s. 252). Bu ve benzeri sözleşmelerin, kiralanan veya
ariyet verilenden istifade edilerek, şirket ve vekâlet işleri yapılarak
ifası, sözleşme hükmünün sürekli olarak yürütüldüğü bir süreyi
gerektirir (Armağan, 1988, s. 62).

1.1.1.11. Şekil Bakımından
Bu kapsamdaki sözleşmeler şekli ve rızaî sözleşmeler olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
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• Şeklî Sözleşmeler: Bu sözleşmelerde kanun, sözleşmenin geçerli
olabilmesi için bazı şekilsel şartlar ve törenler getirmiştir. Evlilik
sözleşmesinde ilan, tanık, resmi pozisyon şartları; taşınmazlara ilişkin
mülkiyet, irtifak ve rehin gibi sözleşmelerde tapu siciline tescil şartı
bu türdendir (Karaman, 1989, s. 252). Zira kanun hükümlerinde
bunların tapu kütüğüne tescil zorunluluğu vardır. Bu ya sözleşmenin
akdedilmesi için ya da sonuçlarının başlangıcı için ve akit olmayan
taraflara karşı kullanılır (Armağan, 1988, s. 57).
• Rızâî Sözleşmeler: Bunlarda resmi bir şart bulunmamakta ve
karşılıklı

rıza

yeterli

kabul

edilmektedir.

Kamu

yararının

gerektirmediği konularda sözleşmelerin şekil şartlarından kurtulmuş
olması ve İslam hukukunda sözleşmelerin genellikle şekil şartlarına
bağlı olmaması bir gelişme göstergesidir (Karaman, 1989, s. 252).

1.1.1.12. İsimli ve Sınırlı Olması Bakımından
Bu kapsamdaki sözleşmeler isimli ve isimsiz sözleşmeler olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır.
• İsimli Sözleşmeler: Bu sözleşmeler, İslam hukukunun, sözleşmelerin
konularına ve bunların kurulmasını düzenleyen temel hükümlerine
işaret eden bir isim kabul ettiği sözleşmelerdir (Armağan, 1988, s.
52). Satış, kiralama, hibe, şirket gibi sözleşmeler konusuna ve
amacına uygun bir isme ve kanunla belirlenen ana hükümlerine
sahiptir. Bir hukuk sistemi sadece kanunlarda adı ve hükümleri
belirtilen sözleşmeleri tanıyorsa ve bunların dışındaki eylemlerin
hukuki sonuç doğuracağını kabul etmiyorsa, böyle bir sistemde
sözleşme özgürlüğünden söz edilemez (Karaman, 1989, s. 252).
• İsimsiz

Sözleşmeler:

Konusuna

uygun

özel

bir

terimle

isimlendirilmemiş ve İslam hukukunun özel hükümler koymadığı

Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL | 26
sözleşmelerdir (Armağan, 1988, s. 52). Sadece sözleşme, anlaşma,
gibi genel isimlerle anılan hukuki tasarruflardır. İnsanlar bunları
ihtiyaç ve amaçlarına göre icat eder, hukukun genel ilkeleri dahilinde
yapar ve uygular. İslam hukuk tarihinin çeşitli dönemlerinde bu tür
birçok yeni sözleşme ortaya çıkmış, daha sonra İslam hukukçuları
bunlara özel isimler bulmuş ve hükümlerini belirlemiştir. Geçmişte
icâreteyn,

isticrâr,

bey'u'l-vefâ

sözleşmeleri

buna

örnektir.

Günümüzde taahhüt sözleşmeleri, telif sözleşmeleri, birden fazla
hizmet sunan büyük otellerde konaklama sözleşmeleri de isimsiz
sözleşmelere örnektir (Karaman, 1989, s. 252).
Sonuç olarak, bir sözleşmenin İslam hukukuna göre geçerli olabilmesi
için gerekli koşullar, dayanak varlıkların ve tarafların varlığının yetkin bir
şekilde anlaşılmasını ve ayrıca kar paylaşım oranını içermelidir. Sözleşmeler
ayrıca İslam dini ve ahlaki ilkelerine aykırı olmamalıdır; eğer yaparlarsa, yasa
dışı ve uygulanamaz olarak kabul edileceklerdir (Shanmugam and Zahari,
2019, s. 8). Neticede İslami ticaret hayatı adaleti vurgular. Bu adaletin varlığı,
bir işlem de dahil olmak üzere herkesin bilinçli kararlar vermesi ve yanlış
yönlendirilmemesi veya aldatılmaması koşuluna yansır. Makro-ekonomik
düzeyde, İslami model, sosyal adaleti ve tüm toplumun ekonomik refahını
amaçlar (Ainley, Mashayekhi, Hicks, Rahman ve Ravalia, 2007, s. 4).
Bu bölümde ilk olarak İslam hukukuna göre sözleşme türleri ele
alındıktan sonra, ardından İslam hukukuna göre şirket türleri ele alınacaktır.
Nitekim çalışmanın ana konusu olan ve aynı zamanda bir şirket türü olan
mudârabanın yapısını ve işleyişini daha iyi anlamak için İslam hukukundaki
şirket türlerini incelemekte fayda vardır.
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1.2.İslam Hukukunda Şirketler
Bilinen insanlık tarihinde insanların toplu eylemlerini çeşitli açılardan
görmek mümkündür. Ekonomik koşulların gelişmesiyle birlikte “Ticaret
Hukuku” da gelişmiştir. Şirketler de bu hukukun kapsamında ayrı bir öneme
sahiptir (Şekerci, 1997, s.79). Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi İslamiyet'i
benimseyen ülkelerde de ticari hayata ilişkin genel ilkeler getirilmekle birlikte
ticari ve hukuki ilişkilerin şekli, boyutu ve konusu toplumların şartlarına ve
ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Sözleşmeler ve hukuki işlemler
açıklık, dürüstlük, karşılıklı rıza ve hakkaniyeti esas alır ve faiz, aldatma,
beklenmeyen riskler ve aldanmadan aridir. İlk etapta ahlaki bir karaktere sahip
olan bu ilkeler, Müslüman toplumlarda zaman içinde gelişen şirketler
hukukunun da temelini oluşturmuştur. İslam hukuk ekollerinin gelişim sürecine
paralel olarak bu temelde şirketler hukuku ile ilgili detaylı bir hukuk doktrini
de ortaya çıkmıştır (Gözübenli, 2010, s.199). Bu bağlamda bu çalışmada
şirketler hukuku hakkında detaylı bilgi verebilmek için gerektiğinde
Mecelle'nin İslam hukuku alanındaki maddelerine başvurulmuştur.
Mecelle’de “şirket, fi’l-asl birden ziyade kimselere bir şeyin ihtisâsı ve
anların ol şey ile imtiyâzıdır. Fakat, öyle bir ihtisâsa sebep olan akd-i şirket
manasında dahi, örf ve ıstılâh olarak müsta’meldir” (Mecelle, m.1045)
şeklinde tanımlanmıştır. Yine Mecelle’de şirket türleri ise “binaenaleyh,
mutlaka şirket iki kısma taksim olunur. Biri Şirket-i Mülkdür ki, iştirâ ve ittihâb
gibi esbâb-ı temellükten biriyle hâsıl olur. Diğeri Şirket-i Akiddir ki, şerikleri
beyninde icab ve kabul ile hâsıl olur. İkisinin dahi tafsilâtı bâb-ı mahsûslarında
gelir. Bunlardan başka bir de Şirket-i İbâha vardır ki, mubah olan yani su gibi,
fi’l-asl kimsenin mülkü olmayan şeyleri ahz ve ihrâz ile temellüke salâhiyette
âmmenin müteşârik olmasıdır” (Mecelle, m.1045) şeklinde bir tasnif
yapılmıştır. Görüldüğü gibi Mecelle’de yapılan bu tasnife göre şirketler, Şirketi Mülk, Şirket-i Akid ve Şirket-i İbaha olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.
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1.2.1. Şirket-i Mülk
Şirket-i mülk, Mecelle’de “esbâb-ı temellükten olan iştirâ ve ittihâb ve
kabul ve vasiyet ve tevârüs gibi bir sebeple yahut halt ve ihtilât-ı emvâl ile, yani
malları yekdiğere kaabil-i temyiz ve tefrik olmayacak surette karıştırmak yahut
mallar ol surette yek diğere karışmak ile bir şeyin birden ziyade kimseler
beyninde müşterek, yani ol şeyin anlara mahsus olmasıdır” (Mecelle, m.1060)
şeklinde tanımlanmıştır. Bu Mecelle’deki tanımdan da anlaşılacağı üzere mülk
şirketi; “bir vasiyetin veya mirasın müşterek kabulü veya bir malın birbirinden
ayırt edilemeyecek şekilde herhangi bir nedenle başka bir malla karıştırılması
ile karışıma ortak olunması” gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. Diğer bir
deyişle “iki kişi ortaklaşa bir mal alırsa veya mal kendilerine bağışlanırsa veya
vasiyet edilirse veya miras bırakılırsa ve onlarda kabul ederse, o mal ikisi
arasında ortak mal olur”. Bu nedenle, söz konusu kişiler aynı zamanda o
mülkün hissedarı olurlar. Örneğin iki kişi, bilerek ve isteyerek tahıllarını ve
buğday çuvallarını karıştırsa veya herhangi bir nedenle çuvallar delinse ve
buğdaylar karışsa, bu buğday karışımı aralarında müşterek mal olur (Aksoy,
2017, s. 1).
İslam hukukunda şirket türüne göre ortaklar arasındaki ilişki bazen
“vekaleten”, bazen “kefaletle”, bazen de “her ikisiyle” de kurulur. Mülk
şirketinde ortaklar birbirlerinin vekili olmadıklarından, herkesin kendi
paylarında tasarruf etme hakkı olmasına rağmen, birbirlerinin paylarından
tasarruf etmeleri pay sahibinin iznine bağlıdır. Ortaklardan birinin şirketteki
payı diğer ortakların elinde “emanet hükmünde” olduğundan diğer ortaklar malı
izinsiz başkasına veremezler. Eğer verirlerse ve bu mal zarar görürse, malı
tazmin etmek zorundadırlar. Ancak, kendi kusuru olmaksızın elinde bulunan
mallar zarara uğrarsa tazmin etmekle yükümlü değildir (Kızılkaya, 2011, s.
196).
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Sonuç itibariyle mülk şirketinin özü, malların karıştırılmasıdır. Bu
şekilde ortakların ortaklık mallarının her bir bölümünde orantılı olarak bir
ortaklık oluşur. Bir mülk şirketinde akıl, rüşt, buluğ, vekil olma veya vekil
tutma gibi şartların olmasına gerek yoktur. Bu nedenle mülk şirketi çocuklar,
sefihler, akli dengesi yerinde olmayanlar arasında olabilir. Bunun yanı sıra bu
şirket türü yabancı kadınlar ile erkekler arasında, gayrimüslüm ile Müslümanlar
arasında da kurulabilir (Kaan, 2016, s.23).

1.2.1.1. Şirket-i Mülkün Türleri
Mülk şirketi oluşumu bakımından “ihtiyarî ve zorunlu” kısımlara
ayrılmıştır (Mecelle, m.1062). Birincisi pay sahiplerinin iradesiyle kurulan
şirket, ikincisi ise pay sahiplerinin iradesi dışında kurulan şirkettir (Gözübenli,
2010, s. 199).

1.2.1.1.1. İhtiyari Şirket
Mecelle de “şirket-i ihtiyariyye, müteşâriklerin fiilleri ile hâsıl olan
iştiraktir. Nitekim berveçh-i bâlâ, iştira ve ittihâb ve kabul ve vasiyyet ile haltı emval suretlerinde hâsıl ola iştirak gibi” (Mecelle, m.1063) şeklinde
tanımlanmıştır. Bu kapsamda ihtiyari şirket, “ortakların kendi eylemleri veya
iradeleri neticesinde meydana gelen ortaklık türüdür” (Çevik, 2021, s.179).
Örneğin, iki kişi bir mülk satın alırsa veya kendilerine bir mülk bağışlanır veya
vasiyet edilirse ve bu mülkü kabul ederlerse; bu iki kişi arasında satın alınan
veya bağışlanan veya vasiyet edilen mülk nedeniyle mülk ortaklığı kurulur
(Kaan, 2016, s. 24). Görüldüğü gibi bu tanım da mülk şirketinin genel tanımıyla
benzerdir.

1.2.1.1.2. Zorunlu Şirket
Mecelle de “şirket-i cebriyye olarak ifade edilen zorunlu şirket
müteşâriklerin fiilleriyle olmayıp, başka sebep ile hâsıl olan iştiraktir. Nitekim,
tevarüs ve ihtilât-ı mâleyn suretlerinde hâsıl olan iştirak gibi” (Mecelle,
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m.1064) şeklinde tanımlanmıştır. Diğer bir ifade ile zorunlu şirket “pay
sahiplerinin kendi fiil veya iradeleri sonucu değil, başka bir sebeple ortaya
çıkan ortaklık türüdür”. Zorunlu şirket, “birden fazla malın birbirinden
ayrılamayacak şekilde karıştırılması veya bir malın miras yoluyla birden fazla
varise intikal etmesi” şeklinde ortaya çıkabilir (Çevik, 2021, s. 179). Nitekim
zorunlu şirket, iki veya daha fazla kişi için dahili ve etkisi olmayan bir şirket
türüdür (Kaan, 2016, s. 24).

1.2.1.2. Şirket-i Mülkün Konusu
Mecelle ye göre “şirket-i mülkün konusu (tarafların ortak oldukları şey)
bakımından, “şirket-i ayn ve şirket-i deyn kısımlarına dahi taksim olunur”
(Mecelle, m.1066) şeklinde ikiye ayrılmıştır.

1.2.1.2.1. Şirket-i Ayn
Mecelle’ye göre “şirket-i ayn, muayyen ve mevcut olan malda iştiraktir.
İki kişinin bir koyunda yahut bir sürü koyunda, şâyian iştirakleri gibi”
(Mecelle, m.1067) şeklinde tanımlanmıştır. Başka bir deyişle, iki veya daha
fazla kişinin belirli bir mülk üzerinde ortaklığını ifade eden “şirket-i ayn”,
örneğin iki kişinin ortaklaşa bir araba satın alıp sahip olmaları durumunu ifade
eder (Bedir vd., 2018, s.182).

1.2.1.2.2. Şirket-i Deyn
Mecelle’ye göre “şirket-i deyn, alacakda iştirâktir. İki kişinin, bir kimse
zimmetinde alacakları olan, şu kadar kuruşta iştirakleri gibi” (Mecelle,
m.1068) şeklinde tanımlanmıştır. Şirket-i deyni kabul edenlere göre bu şirket,
“bir kişinin pay sahibi olan iki veya daha fazla pay sahibine borçlu olması
durumunda” ortaya çıkmaktadır. Örneğin, ortak mülkiyete konu bir konut, her
hisse için ayrı bir bedel belirtilmeden satılırsa, deyn şirketi söz konusudur.
Buna göre alıcının bu alacakla ilgili olarak ortaklardan birine yaptığı ödeme
tüm ortaklara yapılmış sayılır. Diğer ortaklar paylarını o hissedardan alırlar
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(Gözübenli, 2010, s.199). Ancak alacağın şirket olmadığını savunanlar olduğu
gibi alacak miras kaldığı için alacakta ortak olmanın sakıncası olmadığını
düşünenler de vardır (Kaan, 2016, s.24).
Mecelle de “şirket-i mülk olan emvalin hâsılatı, sahipleri beyninde
hisselerine göre taksim olunur. Binaenaleyh, bir müşterek hayvanın sütünden
yahut yavrularından, müşâriklerin birine hissesinden fazla bir şey şart edilse,
sahih olmaz” (Mecelle, m.1073) hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre mülk
şirketinde ortak olarak sağlanan ürün, payları oranında pay sahipleri arasında
paylaşılacak ve bu malda meydana gelen zararlar, pay sahipleri tarafından
payları oranında üstlenilecektir. Bir pay sahibi, diğer pay sahiplerinden izin
almaksızın müşterek mülkiyetteki payını satabilir. Mülk şirketinde şirket, bir
hissedarın ölümüyle feshedilmez; vârisleri onun yerini alır ve şirket eskisi gibi
devam eder. Mülk şirketindeki pay sahipleri, diğer pay sahiplerinin paylarına
göre üçüncü şahıs olduklarından payları ile ilgili sözleşme yapma yetkileri
bulunmamaktadır. Böyle bir pay diğerleri nezdinde vedia konumundadır. Bu
nedenle ortak mülkün diğer paydaşların rızası olmadan kullanılması caiz
değildir; kullanılırsa davranış tazmini gerektirir. Ancak, bir pay sahibinin gaip
olması durumunda, mülke zarar vermeyecek şekilde kullanılabilir (Gözübenli,
2010, s. 199).

1.2.2. Şirket-i Akid
En genel tanımıyla adından da anlaşılacağı gibi şirket-i akid bir akid
şirketidir. Şirket-i akd Mecelle’de “İki ya ziyade kimseler beyninde, sermaye ve
fâidesi müşterek olmak üzre, akd-i şirketten ibarettir” (Mecelle, m.1329)
şeklinde tanımlanmıştır. Mecelleye göre “iki veya daha fazla kişinin sermaye
ve faydada ortak olmak amacıyla kurdukları şirket-i akdin rüknü lafzan, yahut
ma’nen icab ve kabuldür. Meselâ, bir kimse diğer bir kimseye şu kadar kuruş
sermaye ile ahz ve i’tâ etmek üzre seninle şerik oldum deyip de diğeri dahi
kabul ettim dese lafzen icab kabul ile şirket mün’akid olur. Eğer birisi, diğerine
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bin kuruş verip, bunun üzerine sen de bin kuruş koy ve mal iştirâ et deyip de
diğeri dahi anın dediği gibi yapsa, ma’nen kabul etmiş olmakla şirket mün’âkid
olur” yani kurulmuş olur (Mecelle, m.1330).

1.2.2.1. Hak ve Sorumlukların Derecesi Açısından Şirket-i
Akid
Mecelleye göre “şirket-i akd iki kısma taksim olunur: Şöyle ki; şerikler
eğer beynlerinde, müsâvât-ı tâmme olmak şartıyla akd-i şirket ederek, sermâyei şirket olabilecek mallarını, şirkete idhal ettikleri halde, mikdar-ı sermâyeleri
ve ribhden hisseleri mütesâvî olursa, şirket-i müfâvaza olur” (Mecelle,
m.1331). “Nitekim bir kimse vefat edip de oğulları pederlerinden kalan
mecmû’-ı emvâli sermâye ittihâz ederek, her türlü mal alıp satmak ve ribhi
beynlerinde müsâvât üzre taksim etmek üzre, akd-i şirket-i müfâvaza
edebilirler. Fakat böyle, müsâvât-ı tâmme üzre şirketin vukûu nâdir olur. Ve
eğer, müsâvât-ı tâmme şart edilmeksizin, akd-i şirket ederler ise, şirket-i inân
olur” (Mecelle, m.1331). Mecellede de belirtildiği üzere akit şirketleri hak ve
sorumluluklar bakımından mufâvaza veya

inân olmak üzere ikiye

ayrılmaktadır.

1.2.2.1.1. Mufâvaza Şirketi
Mufâvaza şirketi, ortakların sermaye, tasarruf, kar-zarar paylaşımı, yetki
ve sorumluluk bakımından eşit olması esasına dayanan bir şirket türüdür.
Ortaklık süresince bu eşitliğin korunması koşuluyla ortaklar kendi aralarında
hem vekâlet hem de kefalet ilişkisi içindedirler. Mufâvaza şirketinde ortakların
sermaye ve kar-zarar payı bakımından eşit olması ve tüm ticari faaliyetlerini
şirkete tahsis etmesi; ortaklardan birinin diğer ortağı daha az çalışıyor veya çok
kazanıyor gibi düşünmesini engeller. Bu aynı zamanda ortakların eylemsizliğe
sevk etmesini de büyük ölçüde engeller. Her ortağın hem kuruluş aşamasında
hem de kurulduktan sonra sermaye teşkil edebilecek tüm malvarlıklarını şirkete
katmak zorunda olması ve sermaye oranlarının eşit kalması, mufâvazanın
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devamlılığını olumsuz etkiler. Bu durumda mufâvazanın ancak vârisler
arasında kurulabileceği, kurulu olsa dahi yapısını sürdürmenin neredeyse
imkânsız olduğu ve kaçınılmaz olarak bir inan şirketine dönüşeceği tespiti
büyük ölçüde haklıdır. Ancak böyle bir şirket kurmak isteyenler sermaye olarak
koydukları nakit miktarı dışındaki paralarını kullanabilirler ve sonrasında miras
vb. başka yollarla elde ettikleri parayı gayrimenkule veya başka bir mülke
yatırarak bu koşulu yerine getirebilirler. Bir başka deyişle ortakların tüm maddi
imkân ve kabiliyetlerini kullanabilecekleri böyle bir şirket kurmaları ve
işletmeleri mümkündür (Gözübenli, 2005, s. 371).

1.2.2.1.2. İnan Şirketi
İnan

şirketi,

sermayede,

tasarrufta,

kâr-zarar

paylaşımında

hissedarlarının eşitliğini şart koşmayan şirket türünü ifade eder. İslam hukuku
terimi olarak inan şirketi, ortakların diledikleri sermaye miktarı ile iştirak
edebilecekleri, kâr payı ve zarara iştirakte eşit oldukları ancak tasarruf gücü
bakımından eşit olmadıkları ve sadece birbirleriyle vekalet ilişkisi içinde
oldukları şirket türünü ifade eder (Gözübenli, 2000, s. 260). Bir başka deyişle
inan şirketi, iki veya daha fazla kişinin, belirli veya genel bir ticaret yapmak ve
kârı mutabık kalınan oranda paylaşmak üzere, eşitlik aranmaksızın ve
birbirlerine kefil olmaksızın kurdukları şirket türüdür (Bedir vd., 2018, s.185).
Uygulamada İslam hukuk tarihi açısından en yaygın ortaklık türü inan
şirketidir. Şirket ortaklar arasındaki sözleşmeye dayandığından kuruluşu
sözleşmenin kurulmasında aranan şartlara tabidir. Ayrıca ortaklık konusunun
vekâlet kabul eden konulardan biri olması, kârın paylaşılmasına ilişkin
esasların belirlenmesi ve kâr payının sabit bir meblağ yerine oran olarak
belirlenmesi gibi şartlar da aranır (Gözübenli, 2000, s. 260).
İnan şirketini, mufâvaza şirketinden ayıran temel özellik, ortaklar
arasında sermaye, kâr ve tasarrufta eşitliğin aranmamış olmasıdır. Bu şirket
türü, küçük farklılıklarla günümüz anonim şirketlerine benzetilmektedir (Bedir
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vd., 2018, s. 185). İnan şirketi, belirli bir işkolunda faaliyet göstermek, belirli
tür ve miktarlarda mal ticareti yapmak veya belirli hizmetleri üretmek üzere
kurulabileceği gibi, meşru herhangi bir alanda çalışmak üzere de kurulabilir.
Ortaklık, vekâlet sözleşmesinde olduğu gibi zamanla sınırlandırılabilir. Bu
kapsamda sözleşme sürenin dolması veya belirlenen hedefe ulaşılması
durumunda şirket kendiliğinden son bulur. Öte yandan fesih sonrası satın alınan
mallar, alımı yapan ortağa aittir (Gözübenli, 2000, s. 260-261).

1.2.2.2. Sermayenin Niteliği Açısından Şirket-i Akid
Mecelleye göre akid şirketleri “ortakların hak, yetki ve sorumlulukları
bakımından genellikle şirket-i emvâl, şirket-i a’mal veya şirket-i vücûh”
(Mecelle, m. 1332) şeklinde kurulmaktadır. Ancak her şirket türü yine kendi
içinde mufavaza ve inan şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

1.2.2.2.1. Şirket-i Emvâl (Sermaye Şirketi)
Mecelleye göre şirket-i emvâl “şerikler eğer ortaya sermaye olmak
üzere, birer miktar mal koyup da birlikte yahut ayrı ayrı veyahut, mutlaka ahz
ve i’tâ etmek ve hâsıl olacak ribhi beynlerinde taksim eylemek üzre, akd-i şirket
ederler ise şirket-i emvâl olur” (Mecelle, m. 1332) şeklinde tanımlanmıştır. En
genel anlamıyla emvâl şirketi, “iki veya daha fazla kişinin karlarını belirli bir
oranda bölüştürmek amacıyla sermayelerini birleştirerek kurdukları ticari
ortaklık türüdür”. Sermaye yoğun bir ticari şirket türü olan emval şirketi, İslam
hukukunda akid şirketleri grubuna dahildir. İslam hukukunda sözleşmelerin
kurulması ve işletilmesine ilişkin genel ilke ve hükümler emval şirketi için de
geçerlidir. Bu kapsamda tarafların irade beyanı, sermayenin oluşumu, kar
dağıtım esasları, ortaklar arasındaki hak ve sorumluluklar gibi konularda
açıklık ve netliğin nasıl sağlanacağına dair İslam hukuk doktrininde ayrıntılı
hükümler bulunmaktadır (Çeker, 1995, s. 168). Buna göre emvâl şirketinin
şartlarını şu şekilde sıralamak mümkündür.
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• Taraflarda Aranan Şartlar: Emvâl şirketinde, ortaklar birbirlerinin
vekili konumundadır. Dolayısıyla İslam hukukçuları vekilde
bulunması gereken tüm şartların şirketin tarafları için de gerekli
olduğunu belirtmişlerdir. İslam hukukuna göre temyiz yaşına
gelmemiş çocuk ile akıl hastalığı veya bunama gibi rahatsızlığı
bulunan kişilerin emvâl şirketine taraf olması uygun değildir (Bedir
vd., 2018, s. 188).
• Sermayede Aranan Şartlar: Emvâl şirketinde sermaye hem kâr ve
zararın tespitinde hem de şirketin tasfiyesi sırasında ihtilafa yol
açacak belirsizliklerden arındırılmış olmalıdır. Bu sebeple İslam
hukukçuları sermayede bulunması gereken özellikler üzerinde
durmuşlardır. Genel olarak, şirketlerde para veya ticari mallardan
oluşan mal, emek ve itibar gibi üç şey sermaye olarak kabul
edilmektedir (Çeker, 1995, s. 168).
• Kârda Aranan Şartlar: İnsanları bir araya gelip ortaklıklar kurmaya
sevk eden sebeplerden biri de kâr unsurudur. Genellikle bu kâr, işin
sonunda elde edilir. Kural olarak, bir emvâl şirketindeki her ortak,
sermayesi oranında kâr elde eder. Bunun yanı sıra ortaklardan biri
sermayesine ek olarak emeğini de katmışsa, bu ortağın kâr yüzdesi
daha yüksek olabilir. Bu nedenle girişim sonucunda elde edilecek
kârın paydaşlar arasında ne oranda olacağı açıkça belirtilmelidir. Kar
sabit değil orantılı olmalıdır. Aksi halde ortaklardan biri lehine sabit
bir kâr şartı ileri sürülürse ortaklık sona erer. Nitekim emvâl şirketi
kar paylaşımına dayalı bir şirket olduğundan böyle bir durum, kâra
dayalı ortaklığı ortadan kaldırır (Bedir vd., 2018, s. 189).
Şirket-i emvâlin mufâvaza veya inan şeklinde gerçekleşmesi ortakların
hak ve sorumluluklarını büyük ölçüde belirlemektedir. Mufâvaza tipi emvâl
şirketinde ortaklardan her biri diğer ortağın hem vekili hem de kefilidir. İnan
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tipi emvâl şirketinde her ortak diğer ortağın sadece vekili konumundadır.
Klasik dönem İslam hukuk doktrininde yer alan ve dönemin şartları ve
ihtiyaçları ile yakından ilişkili olan mufâvaza ve inan tipi emvâl şirketleri, temel
özellikleri itibariyle çağdaş pozitif hukuktaki adi şirketlere benzetilmektedir.
Ortakların üçüncü kişilere karşı müşterek ve müteselsil sorumluluğu, şirketin
borçlarından dolayı şahsi malvarlıkları ile de sorumlu olup olmadıkları gibi
hususlarda emvâl şirketi günümüz ticaret şirket türlerinin öncüleri olarak kabul
edilebilir. Emvâl şirketi, sermaye şirketi olarak anılırken şirket-i a’malda
ortakların meslek ve sanatları yani emek şirketi olarak anılmaktadır (Çeker,
1995, s.168).

1.2.2.2.2. Şirket-i A’mal (Emek Şirketi)
İslam hukukunda akid şirketlerinin bir diğer türü olan şirket-i a'mal, iki
veya daha fazla kişinin belirli bir işi yapmak için kurdukları bir emek şirketi
türüdür (Çeker, 1994, s. 71). Şirket-i a’mal Mecellede ise “eğer, amellerini
sermaye edip de âhardan iş takabbül, yani taahhüd ve iltizâm ederek, hâsıl
olacak kesbi, yani ücreti beynlerinde taksim eylemek üzre, akd-i şirket ederler
ise şirket-i a’mal olur. Buna şirket-i ebdân ve şirket-i sanâyi’ ve şirket-i
takabbül dahi denilir” (Mecelle, m. 1332) şeklinde tanımlanmıştır. Bu
ortaklığın ebdân (beden-emek) şirketi olarak da anılmasının nedeni, ortaklığın
genellikle terzilik, tamirat, nalbantlık gibi bedenî işlere dayalı olmasıdır. Bu tür
bir şirkete, işgücüne dayandığı için a‘mâl şirketi, bir sanat eserinin
performansına dayandığı için sanayi şirketi ve ortaklık adına bir iş kabul ettiği
için tekabbül şirketi de denir (Çeker, 1994, s. 71).
Sadece beden emeği değil fikir emeği de şirket-i a'malın konusu olabilir.
Şirket-i a'mal, ortaklar arasındaki bir sözleşmeye dayandığından, kuruluşu
sözleşmenin kurulmasında aranan şartlara tabidir. Ayrıca ortaklık konusunun
vekaleten kabul edilen konulardan biri olması, kâra katılma ilkelerinin
bilinmesi ve kârın belirli bir tutardan ziyade oran olarak belirlenmesi gibi şartlar

37 | İSLÂM TİCARET HUKUKUNDA EMEK-SERMAYE ŞİRKETİ: MUDÂRABA
da aranır (Çeker, 1994, s. 71). Bu kapsamda ortaklıktaki kâr, başlangıçta
kararlaştırılan koşula göre bölünür. Başka bir deyişle, ortaklar karı yarıya veya
üçte ikisine veya üçte birine bölebilir. Zarar tazminatla orantılı olacaktır. Diğer
bir deyişle, bir ortak işin üçte birini ve diğer üçte ikisini üstlenirse, zarar buna
göre olur (Bedir vd., 2018, s.190).
Şartlara göre “mufâvaza” veya “inan” şirketine dönüşebileceğinden,
Şirket-i a'mal'de ikili ayrıma tabidir. Daha önce de belirtildiği gibi, mufâvaza
şirketinde ortaklar, birbirlerinin hem vekili hem de kefilidir. İnan şirketinde ise
ortaklar sadece birbirinin vekildirler. Bu nedenle inan şirketinde ortakların
vekil sıfatına ehil olmaları yeterli iken; mufâvaza şirketinde ortakların hem
vekil hem de kefil sıfatına sahip olmaları gerekir (Çeker, 1994, s. 71).
Dolayısıyla şirket-i a'mal da her ortak diğer ortağın temsilcisi, çoğu zaman onun
hem vekili hem de kefildir. Bu nedenle ortaklardan birinin ortaklık adına
yapacağı taahhüt, iş kabulü, tahsilat, ifa, ödeme gibi işle ilgili hukuki işlemler
diğer ortakları da bağlar (Çeker, 1994, s. 72).
Ortaklar, işi almada birbirlerinin temsilcisi olduklarından, ortaklardan
birinin üstlendiği işin ifası hem işi alan kişiyi hem de ortakları bağlar.
Ortaklardan her biri şahsen aldıkları işi yapmakla yükümlü değildir. Dilerse
kendisi yapabilir, dilerse ortaklarına veya başkasına yaptırabilir. Ancak işi
veren bunu kendisinin yapmasını istiyorsa, bunu kendisi yapmak zorundadır
(Bedir vd., 2018, s. 190). Ortağın ücrete veya kâra hak kazanması, işin
kendisinden ve işin ifasından değil, işi kabul edip üstlenmekten ve işin ifası ile
ilgili kanuni yükümlülük altında olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle
ortaklardan birinin hastalık veya seyahat nedeniyle geçici olarak iş görmemesi
durumunda kâr payının devam edeceği düşünülmektedir. Çoğunluğa göre, kâr
paylaşımında ortaklar arasındaki sözleşme şartları esastır ve kâr payının eşit
olması gerekmez. Ortaklar, şirket mülkiyetine ve birbirlerine karşı güvenilir
kişiler olarak kabul edilir. Bu durumda kusur, kasıt ve ağır ihmal tespit
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edilmedikçe ortaklar sorumlu olmayacaktır. Bu şirket kural olarak ortaklardan
birinin sözleşmeyi feshetmesi, ölmesi veya fiil ehliyetini kaybetmesi halinde
feshedilir (Çeker, 1994, s. 72).

1.2.2.2.3. Şirket-i Vücûh (İtibar Şirketi)
Klasik İslam hukuk literatüründe akid şirketleri grubun emvâl ve a’mal
ortaklıklarının yanında şirket-i vücuh, üçüncü bir şirket türünü oluşturmaktadır
(Cebeci, 2013, s. 140). Şirket-i vücuh, maddi sermayesi olmamakla birlikte
tarafların itibarlarını (kredilerini) ve şahsiyetlerini kullanarak vadeli mal alıp
satmak suretiyle elde edilecek kârı paylaşmak üzere kurulmuş bir şirkettir
(Bedir vd., 2018, s.191). Şirket-i vücûh Mecellede ise “eğer sermayeleri
olmadığı halde, kendi itibarlarıyla veresiye mal alıp satarak, hâsıl olacak ribhi
beynlerinde taksim etmek üzre akd-i şirket ederler ise, şirket-i vücûh olur”
(Mecelle, m. 1332) şeklinde tanımlanmıştır. Bu şirket, ortakların itibarı ve ticari
tecrübesine dayanılarak kurulur. Vücuh, yine İslam hukukunda, sermayesi
olmayan iki veya daha fazla kişinin ticari tecrübelerini ve itibarlarını ön plana
çıkararak belirli bir işi yapmak için kurdukları ortaklıktır (Cebeci, 2013, s.140).
Bu şirkete vücûh denilmesinin sebebi, sermayesi olmayan ancak ticari
itibarı, bilgi ve becerisi olan kişilerin sahip oldukları bu niteliklerden dolayı
vadeli mal satın alarak faaliyetlerine başlamalarındandır. Bu şirket aynı
zamanda "mefâlis şirketi", "kredi şirketi" ve "zimem ortaklığı" olarak da
adlandırılır (Bankofinans, 16 Şubat 2020). Akid şirketlerinde mevcut olan
ortaklığın konusu, vekâletnamenin uygunluğu ve kâr oranının tespiti gibi
hükümler vücuh şirketi için de geçerlidir (Cebeci, 2013, s.140).
Şirket-i vücûh şartlara göre “mufâvaza” veya “inan” şirketine
dönüşebilmektedir. Diğer bir ifade ile şirket-i vücuh, sermaye, kar-zarar payı,
tasarruf ehliyeti yetki ve sorumluluk yönünden denklik şartı aranıp aranmamak
üzere iki şekilde kurulabilir. Bu iki ortaklıktan hangisine göre şirket kurulursa
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o ortaklığa ilişkin şartların yerine getirilmesi gerekir. Şirket-i vücûh, mufâvaza
şeklinde kurulmuşsa, ortakların kefalet ehliyetine sahip olması gerekir. Bunun
yanı sıra kâr ve satın alınan şey yarı yarıya olmalı ve mufâvaza kelimesi
kullanılmalıdır. Şirket-i vücûh, inan ortaklığına dönmüş ise ortaklar arasında
eşitlik aranmaz ve kâr, ortakların ödemeyi taahhüt ettikleri bedel oranında pay
edilir. Şirket-i vücûh genel hükümler bakımından bağlayıcılığı olmayan bir
sözleşme sayıldığından ortaklardan birinin feshi ile sona erer ve bu konuda
ortaklık sözleşmelerinin genel hükümleri uygulanır (Cebeci, 2013, s. 141).
Akit şirketlerinin her birinin farklı özellikleri olsa da hepsinde ortak
noktalar bulunmaktadır. Öncelikle akit şirketlerindeki tüm ortaklar birbirinin
temsilcisi olduğundan, her bir ortak, alım satım ve iş kabulünde başkaları adına
hareket edebilir. Bu durum, her ortağın akıllı ve ayırt etme gücüne sahip
olmasını ve sözleşmeye konu olan mahallîn de vekâlete uygun olması
gerektirmektedir. Şirket sözleşmesinde pay sahiplerinin kar hakkı, sermaye
veya işçilik ya da tazminat sorumluluğu ve taahhüdü ile mümkündür.
Genellikle ortakların alacağı kar oranı önceden belirlenir. Bununla birlikte,
kârın belirlenmemesi veya belirsiz olması nedeniyle sözleşme fasit hale gelir;
bu da ihtilaf ve düşmanlığa yol açar. Aynı şekilde, ortaklar arasındaki kâr da
orantılı olmalıdır. Elde edilecek kâr sabit olarak belirlenirse, bu rakamın
sağlanacağı kesin olmadığı için sözleşme fasit olur. Akit şirketlerinde ortaklar
birbirine güvenilir olduğundan şirket malı, ortakların elindeki bir emanet
gibidir. Bu şirketlerde şirket malına kasıt olmadan veya kusur olmadan bir
zarar verilmesi durumunda, şirket ortaklarından biri şirket malının tazmininden
sorumlu tutulmaz (Kızılkaya, 2011, s. 197).

1.2.3. İbaha Şirketi
İslam hukukunda şirket-i ibaha ile ilgili hususların incelenmesinin amacı
belirli bir sözleşme ile bir araya gelen ortakların hak ve yükümlülüklerinin
çerçevesini çizmektir. Bu sebeple kamuya ait mallar üzerindeki ortaklığı ifade
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eden ibâha şirketi, bir şirket türü olarak ifade edilse de kamu mallarının toplum
tarafından paylaşılması anlamına gelen ve teknik anlamda şirket kavramının
dışında kalan ve sosyal sorumluluk, hak ve yükümlülükler kapsamında ele
alınması gereken bir konudur. İslam Peygamber’inin “İnsanlar üç şeyde
ortaktır: ot, su ve ateş” diye işaret ettikleri bu ortaklık, kamusal alanların
toplumdaki bireyler tarafından kullanılabileceğini göstermektedir. Bir ibaha
şirketini diğer şirket türlerinden ayıran en temel özelliklerden biri, kamu
kullanımına açık olmasının yanı sıra, bu şirket türünde malın zilyetliğinde
değil, malın kullanımında ortaklık olmasıdır (Kızılkaya, 2011, s.195-196).
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2. BÖLÜM
EMEK-SERMAYE ŞİRKETİ: MUDÂRABA
Esasen toplum yaşamının çeşitli evreleri vardır. Bir toplumun “ticari,
ekonomik, hukuki, siyasi yapısı, ahlaki, kültürel, dini, örf ve adetleri” gibi
çeşitli yönleri vardır. Bunlar genellikle iç içedir ve karşılıklı olarak etkili bir
ilişki içindedir. Bir toplum geliştiğinde tüm bu evreler birbiriyle uyum içindedir
ve bunun sonucunda gözle görülür ve ölçülebilir birtakım tezahürler ve
sonuçlar ortaya çıkar. Bu görünür sonuçlar genellikle insanların finansal geliri
yani refah düzeyi gibi ekonomik göstergeler tarafından belirlenir. Ama hemen
belirtilmelidir ki, tüm bu ölçülebilir dış tezahürler, sonuçlar aslında toplumun
tüm dokularını ilgilendiren çeşitli kesimlerindeki gelişimin sonucu ve özetidir
(Zaim, 2010, s. 107).
Nitekim ekonomik kalkınma söz konusu olduğunda, ekonomik
kalkınmanın, toplumun diğer tüm aşamalarındaki gelişmenin bir sonucu olduğu
bilimsel açıdan kabul edilmelidir. Başka bir deyişle, bir veya iki asır önce
varsayıldığı gibi toplumlar sadece ekonomik konulara odaklanarak ve sadece
maddi yapıyla ilgilenerek gelişemezler. Toplumun maddi ve manevi yönleriyle
ekonomik kalkınması, “sosyal, hukuki, kültürel ve ahlaki” yapısındaki
gelişmenin ekonomik sonucudur. Manevi ve ahlaki yönleri ile kültürel ve
sosyal yönleri gelişmemiş bir toplumun, sadece ekonomik yönleri iyileştirilerek
kalkınması mümkün değildir. Hal böyle olunca ekonomik kalkınmada madde
ile manaya odaklanmak, toplumun ekonomik yapısı ile kültürel, sosyal, ahlaki
ve dini yapısını dikkate alarak hareket etmek önemlidir (Zaim, 2010, s. 107).
Söz konusu bu önem nedeniyle özellikle son yıllarda İslam ekonomisine
olan ilgi hem dünyada hem de ülkemizde giderek artmaktadır. Bu durumun
küresel ölçekte temel nedeni ise petrol zengini Müslüman ülkelerdeki
yatırımcıların petrol gelirlerini yurtdışında daha avantajlı pazarlarda ancak
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İslami ilkelere uygun olarak değerlendirme eğilimidir. Bu nedenle başta
Avrupa ve Amerika olmak üzere, yani çoğunluğu gayrimüslim olan ülkelerde
İslami esaslara göre kurulmuş ve faaliyet gösteren birçok banka ve benzeri
finans kuruluşu açılmıştır ve halen faaliyet göstermektedir. Bu müesseselerin
önemli bir bölümünün sahibi veya sahipleri kısmen veya tamamen gayrimüslim
olmalarına rağmen İslami esaslara uygun yatırım araçlarına ulaşmak isteyen
sermaye fazlalığı onları böyle bir yatırım yapmaya yöneltmiştir (Gönen, 2005,
s. 193).
İslam toplumunun İslam ekonomisinin ilkelerini içeren hükümlerin
uygulanması talebine rağmen, İslam ekonomisinin üniversite müfredatlarına
girmesi nispeten yenidir. Şubat 1976'da Mekke'de düzenlenen İslam İktisadı
Konferansı'ndan sonra bu konu birçok üniversitenin müfredatına girmiştir.
Artık İslam ekonomisi, Batı dünyasında olduğu gibi Müslüman ülkelerde de
birçok enstitü ve üniversitenin müfredatında yer alan disiplinlerden biri haline
gelmiştir. Tüm bu programların temel amacı, öğrencileri geleneksel iktisat
alanında yetiştirmenin yanı sıra, iktisadı İslami bir bakış açısıyla öğretmek ve
ikisi arasında rekabetçi tartışmalara izin vermektir (Azid, 2010, s.166).
Esasen İslam ekonomisi, ekonomik sorunu ve bu soruna ilişkin insanın
davranışını İslami bir perspektiften anlamaya çalışmak için sistematik bir
çabayı temsil etmektedir. Başka bir deyişle, İslam ekonomisi, insanın ekonomik
sorunlarını İslami değerler, normlar, yasalar ve kurumlar temelinde
yorumlamaya ve çözmeye çalışan bir ekonomik modeldir (Azid, 2010, s. 168).
Bu bağlamda İslam hukukuna göre kurulan ve İslami bankalar aracılığı ile hayat
bulan mudâraba şirketi, İslami ekonomik sistemin felsefesini en iyi yansıtan
şirketlerden biridir.
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2.1.Mudâraba Kavramı
Mudâraba, bir tarafın sermaye, diğer tarafın beceri ve emek sağladığı bir
kâr ortaklığı anlamına gelir (Islami Bank Bangladesh Limited, 2022). Diğer bir
deyişle mudâraba, yatırımcının/ finansörün (rabbul-mâl) bir iş/yatırım faaliyeti
yürütmek için başka bir taraf/girişimciye (mudarib) sermaye sağladığı bir
yatırım ve kâr ortaklığıdır (Islamic Markets, 2022). Dolayısıyla mudârabanın
fonları, rabbul-mal olarak bilinen finansörün sorumluluğundadır. Buna karşılık,
girişimin yönetimi ve yürütülmesi, mudarib olarak bilinen girişimcinin
sorumluluğundadır (Rammal, 2003, s. 106). Bu kapsamda mudâraba, tüm
fonları sağlayan birinci taraf (fon sahibi) ve yönetici olarak ikinci taraf (fon
yöneticisi)

olmak

üzere

iki

tarafın

çalışma

sözleşmesi

olarak

da

tanımlamaktadır (Nidaussalam, 2016, s. 75). Mecelle’de ise mudâraba “bir
taraftan sermaye ve diğer taraftan sa’y ü amel olmak üzre bir nevi’ şirkettir.
Sermaye sahibine, “rabbul-mal” ve âmile, “mudârib” denilir” (Mecelle,
m.1404) şeklinde tanımlanmıştır.
Mudâraba, İslam hukukunda ve İslam ekonomik sisteminde emek,
sermaye ve örgütlenmenin önemini vurgular. Mudâraba, İslam hukukuna göre,
bir kişinin sahip olduğu sermayenin bir başkası tarafından ticaret yapmak için
kullanıldığı ve her ikisinin de kârı paylaştığı bir yatırım şeklidir. İslam hukuku,
insan emeğini, sermayeyi ve işletmeyi ortak kâr payına uygun unsurlar olarak
tesis ederek yatırımcıların ve işçilerin haklarını korur. İslam hukuku, farklı
üretim faktörlerinin pay oranlarının belirlenmesini ilgili taraflara bırakırken,
herhangi bir haksızlık ve hak ihlali durumunda müdahalede bulunur ve konuyu
adil bir şekilde ele alır (Barom vd., 2020, s. 29).
Mudârabanın meşruiyetinin temel dayanakları arasında helal kazancı
emreden, rızık aramayı ve ticareti teşvik eden ayetler, İslam Peygamber’inin bu
yöndeki sünneti, sahabelerin uygulamaları ve konuyla ilgili olarak ilk nesillerde
hiçbir itirazın yapılmamış olması gösterilebilir. Mudâraba bir yanda
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birikimlerini işletme imkânından, kabiliyetinden ve tecrübesinden yoksun
olanlar ile diğer yanda gerekli bilgi, tecrübe ve donanıma sahip olup da
sermayesi olmayanları bir araya getirmektedir (Kallek, 2005, s. 359-360).
Gerçekten de halk arasında sermayesi olmayan ancak iş tecrübesi olan yetenekli
insanlar olduğu kadar zengin ama ticari tecrübesi ve uzmanlığı olmayanlar da
vardır. Her iki tarafın da menfaati için böyle bir ortaklığı meşrulaştırmaya
ihtiyaç olduğu açıktır (Aksoy, 2017, s. 23). Dolayısıyla mudâraba, âtıl
tasarrufların harekete geçirilmesinde ve işsizlere istihdam sağlanmasında
önemli bir sosyal politika aracıdır (Kallek, 2005, s.360). Bu nedenle toplumda
sosyal barış ve sosyal adalet açısından böyle bir ortaklığa ihtiyaç bulunmaktadır
(Aksoy, 2017, s. 23).
Tarihte en yaygın şirket türü mudâraba ortaklığı olmuştur. Kökleri İslam
öncesine dayanan ve İslam Peygamberi tarafından da uygulanan bu ortaklık,
İslam'ın meşru olarak kabul etmeye devam ettiği bir şirkettir. İslam'ın ilk
yıllardan itibaren hem devlet hem de bireyler tarafından uygulandığına dair
kaynaklarda örnekler de mevcuttur. Örneğin Hz. Ömer'in halifeliği döneminde
Basra valisi Ebu Musa el-Eş'ari, Beytül-mal'e ait bir miktar parayı Hz. Ömer'in
oğulları Ubeydullah ve Abdullah 'a verdi. Vali, onlara halifeye teslim edilmek
üzere verilen bu parayla Irak'tan mal alıp Medine'de satmalarını ve ana parayı
halifeye teslim etmelerini teklif etti, onlarda bu teklifi kabul etti. Ardından elde
ettikleri kârı aldıktan sonra ana parayı Hz. Ömer'e vermek istediler. Ancak Hz.
Ömer, karın yarısını Beytül-mal'e eklemek şartıyla anaparayı almayı kabul etti.
Benzer şekilde Hz. Osman da parasını işletilmesi için birine vermiş ve kârı
aralarında paylaşmıştır (Kızılkaya, 2011, s. 200).
Öte yandan 10. yüzyıldan itibaren "commenda" adı altında bir nevi adi
limited şirket olarak Avrupa'da yaygınlaşan mudâraba, bölge ülkelerinin ticaret
hukukuna girerek standart bir görünüm kazanmış; daha fazla girişimci ve
tasarruf sahibini bir araya getirmek için iş ortaklıklarına katkıda bulundu
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(Kallek, 2005, s.360). Nitekim İslam'da faiz haram olduğu gibi kilise kanunları
ile de tüm Hristiyanlara faizle para vermek yasaklanmıştır. Bu nedenle, borç
verme ve bankacılık işlemleri Combard adlı kuzey İtalyan Yahudileri
tarafından gerçekleştirildi. Bu yasaklama ve kısıtlama, orta çağda birçok ticaret
hukuku kurumunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yasaklar sonucunda
commenda adı verilen sözleşmeler doğmuştur. Modern komandit ortaklık
sözleşmesinin temelini oluşturan bu sözleşmeye göre sermaye sahibi
sermayesini işletmesi için bir işletmeciye vermiş ve bu işletmeden doğan
kazançları aralarında paylaşmıştır. Bu durumda söz konusu işlem bir borç
verme sözleşmesi değil bir ortaklık sözleşmesidir (Köse, 2002, s.149).
Mudâraba geçmişteki işlevinin yanı sıra günümüzde İslami bankaların
kullandığı bir araç olması açısından da önemlidir. Kar-zarar ortaklığı yöntemi
ile faaliyet gösteren bir İslami bankaya, yatırılan; en kısa yirmi sekiz gün ve en
uzun bir yıl vadeli katılım hesapları “murabaha, alt mudâraba, muşarake,
finansal kiralama” gibi birçok usulle işletilmektedir. İslami bankacılığın teorik
temelini oluşturan mevcut mudâraba, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde
faaliyet göstermek üzere kurulabilse de uygulamada çok sınırlı bir yerde
faaliyet göstermektedir (Kallek, 2005, s. 360).
Mudâraba

yöntemiyle

toplanan

fonlar

başka

yöntemlerle

de

işletilmektedir. Mudaribin taaddîsi (hukuka aykırı ihlali) olmadığı sürece,
sermayedar zarar riskini taşır. Bu özelliği mudâraba sermayesinin 1970'lerden
itibaren özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde çok büyük boyutlara
ulaşmasına neden olmuştur. Söz konusu sermaye ise en son teknolojik
yeniliklerin projelerini finanse etmek için kullanılmış ve bu yönüyle mudâraba
“risk sermayesi”ne benzetilmiştir (Kallek, 2005, s.360). Aslında geleneksel
bankacılıktan farklı olarak kar-zarar paylaşımına dayalı risk sermayesi yöntemi
ile İslami bankacılık arasında şaşırtıcı bir benzerlik vardır. Bu benzerlik tesadüf
olmayıp, iki finansal sistemin tarihsel arka planından kaynaklanmaktadır.
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Bilimsel araştırmalar, orta çağda yaygın olarak uygulanan mudâraba ve
commenda ortaklıklarının evrimi sonucunda iki finansal sistemin ortaya
çıktığını ve commenda ortaklığının kaynağının mudâraba ortaklık türü
olduğunu ortaya koymuştur (Kumaş, 2007, s. 279).

2.2.Mudârabanın Türleri
Mudârabanın türleri işletmeciler açısından mudâraba ve işin kapsamı
açısından mudâraba olmak üzere iki kısımda ele alınabilir.

2.2.1. İşletmeciler Açısından Mudâraba
Mudâraba, sermayeyi işletenlere göre doğrudan mudâraba, ve dolaylı
mudâraba, olmak üzere ikiye ayrılır.
• Doğrudan Mudâraba: Doğrudan mudâraba “mudaribin diğer adıyla
işletmecinin kendisinin veya görevlendireceği kişilerin sermayeyi
yatırıma

dönüştürdüğü

mudâraba

sözleşmesine

doğrudan

mudâraba” denir.
• Dolaylı Mudâraba: Bu mudâraba türünde mudarib, sermayeyi
kendisi veya üçüncü kişilerle ticari ortaklıklar kurarak işletebilir.
Buna göre “birinci mudâribin sermayedâr sıfatıyla, ikinci mudâribe
sermayeyi

vererek

işlettirmesine

yönelik

yapılan

mudâraba

sözleşmesine dolaylı mudâraba veya alt mudâraba” denir. Bu
ortaklık türünde sermayedarın muhatabı birinci mudaribdir. Modern
faizsiz bankalar, mudâraba ortaklığı esaslarına göre mevduat
sahiplerinden topladıkları sermayeyi, işletmeci olarak çeşitli ticari
faaliyetlerde kullandıkları gibi dolaylı mudâraba yöntemiyle de
kullanmaktadırlar (Bedir vd., 2018, s. 195).
Sözleşmenin tarafları, yaptıkları mudâraba sözleşmesinin türünü
herhangi bir zamanda başka bir mudâraba türü ile değiştirmeyi kabul edebilirler
(Bank Negara Malaysia, 2021, s. 46-47).

47 | İSLÂM TİCARET HUKUKUNDA EMEK-SERMAYE ŞİRKETİ: MUDÂRABA

2.2.2. İşin Kapsamı Açısından Mudâraba
Mudâraba, sermayenin değerlendirileceği işin kapsamına göre sınırlı
veya sınırsız mudâraba; şeklinde iki kısma ayrılır.
• Sınırsız Mudâraba (Mutlak Mudâraba): Mutlak mudâraba olarak
da bilinen sınırsız bir mudâraba “rabbul-mâlin, mudaribin yani
girişimcinin herhangi bir özel kısıtlama olmaksızın, mudâraba
sermayesini yönetmesine izin verdiği bir sözleşmedir” (Bank Negara
Malaysia, 2021, s. 46). Başka bir deyişle “mudaribin sermayeyi
işletirken herhangi bir zaman, yer veya ticaretle sınırlı olmadığı bir
mudâraba türüdür” (Bedir vd., 2018, s. 194).
• Sınırlı Mudâraba (Mukayyet Mudâraba): Sınırlı mudâraba,
“rabbul-mâlın, mudâraba koşullarına belirli sınırlamalar getirdiği
bir sözleşmedir” (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 47). Bu bağlamda
"belirli bir zaman, yer, ticaret türü veya ticaret yapılacak kişi ile
sınırlı olan mudârabaya sınırlı mudâraba denir" (Bedir vd., 2018, s.
195). Bu mudâraba türünde rabbul-mal, yatırımın yeri, süresi,
fonların karıştırılması ve proje türü gibi mudaribleri sınırlayan
koşullar getirebilir (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 47).
Bu tür sınırlamalar yapılacak işin niteliği, ortakların görev ve
sorumlulukları açısından önemli olduğundan, kaynaklarda yer alan hükümler
bu iki türün özellikleri dikkate alınarak ifade edilmiştir (Kızılkaya, 2011, s.
200).

2.3. Mudâraba Şirketinin Kurulması
Mudâraba şirketi ortaklar arasında bir sözleşme olduğundan, bu
sözleşmenin kurulabilmesi için öncelikle tarafların geçerli icab ve kabullerinin
olması gerekir (Gönen, 2005, s. 199). Öte yandan İslam hukukçuları,
mudârabanın sahih gerçekleşmesi için icab veya kabul dışında başka şartlar da
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belirlemişlerdir. Bu şartları ise öncelikle taraflarda bulunması gereken şartlar;
ikincisi sermayede bulunması gereken şartlar ve son olarak da kârda bulunması
gereken şartlar olmak üzere üç ana başlıkta toplamak mümkündür (Bedir vd.,
2018, s.193).

2.3.1. Taraflarda Aranan Şartlar
Mudâraba sözleşmesinin tarafları rabbul-mal ve mudaribdir. Müvekkil
veya vekil sıfatıyla hem rabbul-mal hem de mudarib, temsil (yönetim)
sözleşmesi akdetme kabiliyeti dahil; mudâraba sözleşmesi akdetmek için
hukuki ehliyete sahip gerçek veya tüzel kişiler olmalıdır (Bank Negara
Malaysia, 2021, s.47). Mudâraba sözleşmesi, başlangıçta “emanet”,
sermayenin işletilmesi sırasında “vekalet” ve kâr oluştuğunda “ortaklık
sözleşmesi”dir. Bu kapsamda rabbul-mal müvekkil, mudarib vekil, sermaye ise
mudaribe teslim edilen emanet niteliğindedir. Bu nedenle mudâraba
sözleşmesinde taraflar için aranan şartlar ile vekâlet sözleşmesinde vekil ve
müvekkil için aranan şartlar aynıdır (Bedir vd., 2018, s. 193).
Ortaklık meselesi meşru ise Müslümanın gayrimüslimle, gayrimüslim ile
Müslümanın mudâraba ortaklığında bir sakınca yoktur. Birden fazla kişiden
meydana gelen rabbul-mal veya müdaribde bir sakınca yoktur (Bedir vd., 2018,
s.193). Dolayısıyla bir mudâraba sözleşmesinde taraflar birden fazla rabbul-mal
veya mudarib içerebilir. Birden fazla rabbul-malın olduğu mudâraba
sözleşmesinde, rabbul-mallar arasında anlaşma yapılabilir. Söz konusu bu
anlaşma ile mevcut bir rabbul-mal, vadesinden önce mudârabadan çekilirse,
karın belirli bir kısmındaki hakkından feragat etmeyi kabul eder. Yeni bir
rabbul-mal, sözleşmeye katılmadan önce halihazırda devam etmekte olan
mudâraba ile ilgili yükümlülükleri üstlenmeyi kabul eder (Bank Negara
Malaysia, 2021, s. 47). Mudâraba sözleşmesinde yer alan, İslam hukukuna
aykırı olmayan ve rabbul-mal ile mudarib arasında karşılıklı olarak mutabık
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kalınan herhangi bir hüküm veya koşul, her iki taraf için de bağlayıcı olacaktır
(Bank Negara Malaysia, 2021, s. 48).
Mudarebe sözleşmesi, rabbul-mal ile mudarib arasında icab ve kabul ile
yapılır (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 48). Ancak bu icabın ve kabulün
yapılması herhangi bir şekle tabi değildir. Tarafın bu sözleşmeyi yapma veya
kendisine yapılan teklifi kabul etme mahiyetindeki herhangi bir sözü, geçerli
bir icab olarak kabul edilebilir (Gönen, 2005, s.199). Başka bir deyişle, icab ve
kabul sözlü, yazılı veya uygun belge veya kayıtlarla gösterilebilecek başka
herhangi bir yolla gerçekleşebilir (Bank Negara Malaysia, 2021, s.48).
Mudaribin

yetkisi,

sözleşmenin

hüküm

ve

koşullarına

göre

belirlenecektir. Mudâraba sözleşmesi ile genel olarak mudarib bir yandan bir
mudâraba işletmesini yönetme hakkına sahip olurken, diğer yandan mudâraba
girişiminin uygun şekilde yönetilmesini sağlamaktan ve rabbul-malın çıkarları
doğrultusunda hareket etmekten sorumlu olacaktır. Bir mudarib, yönetimi
altındaki mudâraba sermayesini, rabbul-malın muvafakatini almak şartıyla yeni
bir mudâraba sözleşmesi yapmak suretiyle başka bir mudarib veya vekiline
devredebilir. Rabbul-mal, mudâraba girişiminin yönetimine müdahale
etmeyecek ancak mudâraba girişimi hakkında makul bilgilere erişebilecek
(Bank Negara Malaysia, 2021, s. 48).

2.3.2. Sermayede Aranan Şartlar
Sermaye, bir mudâraba işletmesi yapmak amacıyla rabbul-mal
tarafından mudaribe sağlanan varlıktır. Rabbul-mal tarafından sağlanan
mudâraba sermayesi mudarib tarafından yönetilecektir. Bir mudaribin ticari
faaliyete başlayabilmesi için tanımlanabilir, kolay erişilebilir ve kullanılabilir
bir sermayenin olması gerekir (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 48). Nakit
dışında bir şeyle anlaşma yapılırsa, onu iade etmek zor olacağından İslam
hukukçuları böyle bir şart ileri sürmüşlerdir (Bedir vd., 2018, s.193). Başka bir

Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL | 50
deyişle, hukukçuların çoğunluğuna göre para dışındaki gayrimenkul ve taşınır
mallar mudâraba sermayesi yapılamaz; çünkü bu tür mallar, sözleşmeye teslim
edildikten sonra nakde dönüştürüldüğünde ve aktifleştirildiğinde ve anapara
iade edildiğinde anlaşmazlıklara yol açacak birçok belirsizlik içerir (Kallek,
2005, s. 361).
Öte yandan bazı hukukçulara göre madaraba da para dışındaki ticari
mallar da sermaye olabilir (Bedir vd., 2018, s. 194). Ancak bu hukukçular, bu
tür mallar paraya çevrilir çevrilmez, oluşturulan mudârabayı geçerli sayarlar.
Bazı hukukçulara göre ise nakit tahvil işinin mudarib dışında birisi tarafından
yapılması şartını eklerler (Kallek, 2005, s. 361). Dolayısıyla bu görüşü
destekleyen hukukçulara göre sermaye, maddi olmayan duran varlıklar da dahil
olmak üzere ayni varlıklar veya nakdi varlıklar şeklinde olabilir. Sermayenin
ayni varlık olması halinde, sermayenin parasal değeri, mudâraba sözleşmesi
yapılırken sözleşmeyi yapan taraflar arasında veya bilirkişiler, değerleme
görevlileri veya herhangi bir nitelikli kişi dahil olmak üzere üçüncü bir kişi
aracılığıyla belirlenmelidir. Sermayenin farklı para birimleriyle ifade edildiği
durumlarda, sermayenin değeri, mudâraba sözleşmesi yapılırken akit taraflarca
kararlaştırılan belirli bir para birimi üzerinden belirlenmelidir. Müdaribin veya
üçüncü bir kişinin rabbul-mala ödemeleri de dahil olmak üzere hiçbir şekilde
borç sermaye olarak kabul edilemez (Bank Negara Malaysia, 2021, s.49).
Sermayenin, taraflarca miktar, tür ve nitelik olarak kapalı olmayacak
şekilde bilinmesi gerekir. Böyle bir koşul, sermayenin miktarı veya
niteliklerinde netlik olmaması durumunda mudârabada amaçlanan kârın
bilinmemesi ve taraflar arasında anlaşmazlığa düşme ihtimali olduğundan ileri
sürülmüştür (Bedir vd., 2018, s. 194). Bu nedenle mudârabada esas olan
mudaribin sermayeyi dilediği zaman kullanabilmesidir. Mudaribin serbestçe
hareket edebilmesi için sermayenin kendisine teslim edilmesi gerekir. Sermaye
sahibi yani rabbul-mal, sermayenin kendi kontrolünde olmasını şart koşarsa,
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böyle bir şart geçerli olmaz. Kaldı ki böyle bir durumda mudâraba sözleşmesi
fasit olur (Bedir vd., 2018, s.194).
Mudâraba sözleşmesinin feshi halinde varsa kalan sermayenin tamamı
rabbul-mala iade edilir. Rabbul-mala ödenecek her türlü sermaye ve varsa kâr,
rabbul-mala ödenecek bir borç olarak kabul edilecektir. Mudarib, haksız fiil,
ihmal veya belirtilen şartların ihlali dışında sermayeyi garanti etmez. Aksi
belirtilmedikçe, bir mudâraba sözleşmesi, mudâraba sözleşmesinin süresi
boyunca rabbul-mal tarafından sermayenin kademeli olarak geri çekilmesi
olasılığını sağlayabilir. Mudarib, rabbul-malın rızasıyla sermayeyi diğer
yatırım fonları ile birleştirebilir. Mudarib, ilgili sözleşmenin mutabık kalınan
şart ve koşullarını dikkate almalıdır. Rabbul-malın rızasıyla, mudarib kendi
fonlarını sermayeye dönüştürebilir, böylece mudarib (müşareke altında ortaklar
olarak) ile mudâraba işletmesi arasında bir müşareke sözleşmesi kurabilir.
Mudâraba harcamaları (giderleri) sermayeden tahsil edilebilir (Bank Negara
Malaysia, 2021, s. 49).
Belirli bir yatırım faaliyeti ile ilgili mudâraba harcamaları, tanımlanmış
ve ölçülebilir doğrudan harcamalar olmalıdır.

Mudâraba sözleşmesi

hükümlerine göre sermaye kısmen veya tamamen dağıtılabilir. Rabbul-malın
mudâraba sözleşmesinde kararlaştırılan sermayeyi sağlayamadığı durumlarda
(rabbul-malın temerrüde düşmesi halinde);
• “Temerrüde düşen rabbul-malın, mudâraba sözleşmesinde belirtilen
süre içinde sermayeyi ödemediği takdirde, akit tarafları tek taraflı
olarak sözleşmeyi feshedebilirler. Mudarib işe başlarsa, rabbul-mal,
mudaribe tüm mudâraba harcamalarını tazmin etmeli ve ona adil ve
makul bir ücret ödemelidir”.
• “Temerrüde düşen rabbul-malın kısmi sermaye ödemesi yaptığı ve bir
mudarib ile rabbul-mâlın kademeli sermaye ödemesi yaptığı bir
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mudâraba

sözleşmesinde,

sözleşmenin

tarafları,

mudâraba

sözleşmesinin şart ve koşullara bağlı olarak”;
o “Temerrüde düşen rabbul-malın fiilen ödediği sermayeye dayalı
olarak mudâraba sözleşmesini yenileyebilirler” veya,
o “Mudâraba sözleşmesini feshedebilirler”. Ancak bunun sonucu
olarak;
▪ “Mudarib, varsa ödenmiş sermayeyi temerrüde düşen rabbulmala iade etmeli ve varsa kârı temerrüde düşen rabbul-mal ile
paylaşmalıdır”.
▪ “Temerrüde düşen rabbul-mâl, mudaribin mudâraba ile ilgili
masraflarını

karşılamalıdır.

Haklı

nedenlere

dayanan

mudâraba harcaması, fiil mudâraba i sermaye katkısını
aşarsa, söz konusu borç, mudâraba sözleşmesi kapsamında
taahhüt edilen toplam sermaye tutarının sınırına kadar
temerrüde düşen rabbul-mal tarafından karşılanır” (Bank
Negara Malaysia, 2021, s. 50).
• “Mudâraba sözleşmesinin bir mudarib ve birden fazla rabbul-mal
içermesi ve her rabbul-malın tek bir sermaye ödemesi yapması ve bir
veya daha fazla rabbul-malın ödeme yapmaması durumunda;
mudarib, borcunu ödemeyerek temerrüde düşen rabbul-mal ile
mudâraba sözleşmesini feshedebilir ve mudâraba işletmesinde
temerrüdü nedeniyle ortaya çıkan masrafları tazmin etmek için
mutabık kalınan hükümlere dayanabilir”.
• “Bir mudarib ile birden fazla rabbul-malın bulunduğu, her rabbulmalın veya bir kısmının kademeli bir sermaye ödemesi yapacakları
buna

karşılık

bir

veya

daha

fazla

rabbul-malın

ödeme

yapmayacakları bir mudâraba sözleşmesinde, temerrüde düşmeyen
taraflar aşağıdaki çözüm seçeneklerine sahiptir”.
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o “Temerrüde düşen rabbul-malın hisselerinin başka bir rabbulmala veya üçüncü bir şahsa satılmasını istemek”,
o “Temerrüde düşmeyen tarafların fiilen ödedikleri sermayeye
dayalı olarak mudâraba sözleşmesini yenilemeyi kabul etmek”
veya,
o “Temerrüt halinde olmayan taraflar, temerrüt halinde rabbu'l-mal
ile mudâraba sözleşmesini feshedebilir; mudâraba işletmesinin
temerrüdü nedeniyle oluşan masrafların tazminini, mutabık
kalınan şartlar çerçevesinde talep edebilirler” (Bank Negara
Malaysia, 2021, s. 51).

2.3.3. Kâr ve Zararda Aranan Şartlar
Mudâraba sözleşmesinin temel gerekçesi kâr paylaşımıdır. Bu nedenle
kar paylaşımı, bir mudâraba sözleşmesinin önemli bir bileşenidir. Piyasanın
eğilimlerine veya uygulamalarına göre kabul edilebilir bir prosedürle belirlenen
mudâraba karı, sermayeye ek olarak elde edilen değerdir. Mudâraba
sözleşmesinde mudarib, kârı garanti etmemelidir. Rabbul-mal ve mudarib,
aralarında mutabık kalınan bir orana göre karı paylaşacaklardır. Taraflar,
mudâraba sözleşmesinin akdedilmesi sırasında kâr payı oranını belirlemelidir
(Bank Negara Malaysia, 2021, s. 51). Nitekim rabbul-mal ve müdaribin
kazançlardan alacakları kâr payının tespiti, mudarebenin sıhhatinin şartıdır
(Bedir vd., 2018, s. 194).
Kar paylaşım oranı, mudâraba sözleşmesi süresince yenilenebilir. Ancak
rabbul-mal ve müdaribin alacağı kar oranının yenilenmesinin taraflarca
karşılıklı olarak kabul edilmesi gerekir (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 52).
Kâr sabit değil, nispi (1/2, 1/3 gibi orantılı) olmalıdır. Taraflardan biri lehine
sabit bir kâr şartı kabul edilse bile mudâraba sözleşmesi fasit olur. Başka bir
deyişle, böyle bir şart, kâra dayalı ortaklığı ortadan kaldırır (Bedir vd., 2018, s.
194). Sabit bir kâr öngörmenin mudârabayı fasit hale getirmesinin nedeni,
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mudâraba şirketinin belirlenen tutarı veya daha azını kazanması halinde,
sözleşme taraflarından birinin hiçbir şey alamamasıdır. Bu durumda da kârda
ortaklık gerçekleşmemiş olur (Kallek, 2005, s. 361). Nitekim mudâraba ise kar
paylaşımına dayalı bir ortaklıktır (Bedir vd., 2018, s. 194).
Öte yandan, oran belirtilmeden karın taraflar arasında paylaşılacağına
dair bir anlaşma yapılırsa, dağıtım yarı yarıyadır. Çünkü ortaklık kavramı
geleneksel olarak eşitliği gerektirmektedir (Kallek, 2005, s. 361). Bu nedenle
mudâraba sözleşmesinde taraflardan biri lehine önceden belirlenmiş sabit bir
kâr tutarı öngörülemez ve diğer sözleşme tarafı kârdan mahrum edilemez.
Mudârabada sermayenin belirli bir yüzdesi olarak kâr sabitlenemez. Ancak,
rabbul-mal ve mudarib arasında karşılıklı olarak kararlaştırılan kâr oranına
dayalı olarak, nihai performans kâr tutarı, sermaye getirisinin sabit bir
yüzdesine dönüştürülebilir (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 52).
Çok katmanlı bir mudâraba ortaklığında, rabbul-mal ve mudarib, iki veya
daha fazla kâr paylaşımı düzenlemesi üzerinde anlaşabilir. Birinci aşamada
rabbul-mal ve mudarib belli bir kar paylaşım oranı üzerinde anlaşabilirler. Öte
yandan, ikinci aşamada, rabbul-mal, mudârabanın ilk aşamasında mudarib ve
başka bir mudarib başka bir kar paylaşım oranı üzerinde anlaşabilirler.
Gerçekleştirilen böyle bir düzenleme, sırasıyla bir sonraki adıma uygulanabilir.
Bu nedenle her seviyeden elde edilen kar, belirlenen kar paylaşım oranına göre
dağıtılacaktır. Mudâraba tarafları, belirli bir kar eşiğine dayalı olarak bir karpaylaşım oranı üzerinde anlaşabilirler. Bu durumda;
• “Fiili kâr, eşik değere eşit veya altındaysa, kâr, kararlaştırılan kâr
paylaşım oranı esas alınarak paylaşılacaktır”.
• “Fiili kâr, belirlenen eşiği aşarsa, fazla olan tutar”,
o “Mudâraba tarafları tarafından farklı bir kar paylaşım oranına
göre dağıtılabilir” veya,
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o “Anlaşmaya göre mudâraba taraflarından herhangi birine
verilebilir” (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 52).
Mudârabanın kurulması sırasında kâr payı oranındaki değişiklik
koşulları üzerinde tarafların anlaşması şartıyla; kar paylaşım oranı, farklı
yatırım dönemlerine, farklı sermaye tutarlarına veya vadesinden önce sermaye
çekilmesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bir mudâraba sözleşmesi birden
fazla mudarib içeriyorsa, rabbu'l-mal ile tüm mudaribler arasında ortak bir kâr
paylaşım oranı kararlaştırabilir. Tüm mudaribler, mudaribin kârdaki payı
üzerinde mutabık kalınan şartlara uygun olarak kârı paylaşacaktır. Kâr
aşağıdaki yöntemlere göre tahakkuk ettirilir:
• “Kâr mudâraba şirketinin varlıklarının fiilen tasfiyesi ile oluşturulan
fiili esasa dayalı olarak tahakkuk ettirilir” veya,
• “Kâr, kabul edilebilir bir piyasa esasına göre değerlemeyi, bağımsız
değerlemeyi veya tahmini rakamlara dayalı değerlemeyi içeren,
kabul edilebilir bir kâr tahakkuk yöntemine göre belirlenen yasal bir
temelde tahakkuk ettirilir” (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 53).
Kâr yasal olarak gerçekleştirilirse, kâr yedekleri oluşturulabilir. Kâr
yasal olarak tahakkuk ettirilmesi halinde, fiili kârı belirlemek için,
• “Belirli bir dönemin sonunda” veya,
• “Kârın fiilen gerçekleştiği anda nihai bir konsolidasyon ve düzeltme
yapılmalıdır” (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 53).
Kâr, mudâraba ortaklığının vadesinde veya mutabık kalınan dönemlerde
dağıtılacaktır. Mudâraba döneminde tahakkuk eden gerçekleşmemiş kazançlar,
kâr olarak kaydedilecek ve mudâraba kâr-zarar hesaplamasına dahil edilecektir.
Mudarib, yalnızca mudâraba ortaklığının ayrılmaz bir parçası olan iş için kâr
etme hakkına sahiptir. Mudarib bu işler için herhangi bir ek ücret talep etmez.
Ancak, rabbul-mal, mudâraba ortaklığının bir parçası olan işler dışındaki işleri
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yapmak için bir ücret karşılığında bir mudarib tayin edebilir (Bank Negara
Malaysia, 2021, s. 53).
Mudâraba sözleşmesinin tarafları, kârı yedek akçe olarak veya başka bir
amaçla ayırmayı kabul edebilirler. Yedek akçe yalnızca kardan ayrılabilir.
Yedek akçe olarak ayrılan karın, sermayedeki azalışın karşılanmasında
kullanılması durumunda, yedekte bulunan kâr payının yalnızca rabbul-mala ait
olan kısmı kullanılır. Mudâraba sözleşmesinin tarafları, rabbul-malın mudâraba
ortaklığının sermayesini vadesinden önce çekmesi halinde daha düşük bir kâr
oranı elde etmesi veya hiç kâr elde etmemesi koşulunu kabul edebilirler (Bank
Negara Malaysia, 2021, s. 54).
Mudâraba sözleşmesinde zarar olması halinde ise zarar, kârdan tazmin
edilir, yeterli değilse sermayeden alınır (Kızılkaya, 2011, s. 200). Zarar,
sermaye değerine ulaşıncaya kadar rabbul-mal tarafından karşılanabilir (Bank
Negara Malaysia, 2021, s. 54). Bu durumda rabbul-mal kâr ve sermayeden,
mudarib ise kâr ve emekten zarara uğrayacaktır (Kızılkaya, 2011, s. 200). Buna
karşılık mudarib haksız fiil, ihmal veya sözleşmede belirtilen şartların
ihlalinden kaynaklanmadıkça varlıktaki herhangi bir değer kaybından sorumlu
değildir (Bank Negara Malaysia, 2021, s.54). Kaldı ki, mudâraba
sözleşmesinde, zararın mudarib tarafından üstlenilmesi veya aralarına ortak
olunması şartı batıl bir koşuldur ve hüküm ifade etmez (Kızılkaya, 2011, s.
200). Ancak herhangi bir zarar meydana geldiğinde mudarib, zararın neden
meydana geldiğini açıklamak zorundadır. Bir mudâraba ortaklığında birden
fazla rabbul-mal varsa, zarar sermaye katkısı oranında her rabbul-mal
tarafından karşılanacaktır. Mudarib, mudâraba işletmesine kendi parasını
karıştırır veya eklerse bu durunda zarar, mudaribin birleşik fondaki sermaye
katkısının payına göre karşılanır (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 54).
Mudâraba ortaklığı sürecinin hangi aşaması olursa olsun, sermayenin
tamamının kaybedilmesi durumunda sözleşme feshedilir. Sözleşmeden sonraki
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kısmi kayıp ve zararlar, oluştukları aşamaya göre farklı hükümlere tabi
olacaktır. Sözleşmeden sonra rabbul-mal ve müdaribin müdahil olmadan
meydana gelen zarardan rabbul-mal sorumludur. Bu zarar önemli bir tutarda ise
mudarib, kalan kısmın planlanan ticareti gerçekleştirmek için yeterli
olmayacağını düşünerek sözleşmeyi feshedebilir. Ancak mudarib sözleşmeyi
devam ettirmeyi seçerse şirketin sermayesi kalan kısım ile sınırlı olacaktır.
Mudaribin şirketin faaliyete geçmesinden önce edindiği sermayenin kısmi
zarara uğraması tartışmalıdır. Bazı İslam hukukçularına göre bu durum önceki
durumdan farklı değildir. Diğer bazı İslam hukukçularına göre ise sermaye
şirkete aittir ve onun tasarrufundan önceki zararlar işletmenin zararı sayılır. Bu
zarar gelecekteki karlardan karşılanır. Buna göre, sermaye işletilmeye
başlandıktan sonra sermaye henüz mudaribin elindeyken, vade sonunda mücbir
sebep veya faaliyet zararından kaynaklanan herhangi bir zarar meydana gelirse,
öncelikle kardan karşılanır. Kâr, zararı karşılamaya yetmezse, mudarib
emeğinin karşılığında hiçbir şey alamayacak ve rabbul-mal da ana parasından
mahrum kalacak ve zarara ortak olacaktır. Nitekim “sınırlı sorumluluk”
kavramının ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de rabbul-malın sermayesi
kadar sorumlu tutulmasıdır (Kallek, 2005, s. 362).

2.4. Mudârabanın Hükümleri
Mudâraba

sözleşmesinde

taraflar

rabbul-mal

ve

mudaribden

oluşmaktadır. Tarafların mudâraba sözleşmesinden doğan hakları olduğu gibi
yükümlülükleri de vardır. Mudâraba sözleşmesinin taraflarının hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesi mudâraba sözleşmesinin daha iyi anlaşılması
açısından faydalı olacaktır. Bu nedenle bu bölümde tarafların hak ve
yükümlülükleri ele alınacaktır.
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2.4.1. Rabbul-malın Hakları ve Borçları
Rabbul-malın hakları, kâr talep hakkı ve avans hakkıdır. Rabbul-malın
borcu ise sermaye koyma borcudur.

2.4.1.1. Kar Talep Etme Hakkı
Mudâraba sözleşmesinin varlık felsefesini ve dolayısıyla asıl amacını
oluşturan şey kârdır (Kalkan, 2020a, s. 3). Mudâraba sermayesi kullanılarak
elde edilen artışa kâr denir (Kalkan, 2020b, s. 89). Bu durumda tarafların
mudâraba şirketini kurmaktaki asıl amacı sermayenin işletilmesi sonucunda kâr
elde etmek olduğundan, elde edilen kâr daha sonra doğal olarak taraflar
arasında paylaşılacaktır. Mudâraba şirketinin kuruluşu sırasında tarafların
gelecekte elde edilebilecek bu kârın paylaşılacağı esaslar üzerinde mutabık
kalmış olmaları gerekir. Mudâraba şirketinin kuruluşu sırasında kâr
paylaşımının nasıl yapılacağı belirlenmezse, bu durum şirket sözleşmesinin
sakatlanmasına neden olacaktır. Öte yandan, kârın ne kadarının mudaribe
verileceği belirlenmezse, kârın tamamı sermaye sahibine kalır. Bu durumda
mudaribde sadece emeğinin karşılığını almaya hak kazanacaktır (Gönen, 2005,
s. 202).
Rabbul-mal, şirket kârı üzerinden temettü almaya hak kazanırken,
mudarib, sermayenin iade edilmesi ve kârın paylaşılmasından sonra kendi
payını alır. Fesih halinde, anapara iade edildikten sonra kâr paylaşılır. Öte
yandan, sermaye kısmen veya tamamen zarar görürse veya mudarib onunla
yeni bir iş kurar ve zarar ederse, kâr hiç dağıtılmamış sayılır. Kâr dağıtımı,
rabbul-malın huzurunda yapılmalıdır. Kâr paylaşılır ancak anapara iade
edilmezse mudâraba sözleşmesi yürürlükte kalır. Teoride mudâraba bir defaya
mahsus bir sözleşme olmasına rağmen uygulamada muhasebe esaslı kâr payı
dağıtımının uygun zamanlarda yapıldığı ve sözleşmeye devam edildiği
görülmektedir (Kallek, 2005, s. 362).
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Mecelleye göre “bâlâda mezkûr şartlardan biri bulunmasa, meselâ,
âkıdeynin hisseleri, cüz-i şâyi’ olarak muayyen olmayıp da birine ribihden şu
kadar kuruş verilmek üzere kat’ ve tayin olunsa, mudarebe fasit olur” hükmü
yer almaktadır (Mecelle, m.1412). Bu hükme göre ortaklar arasında kâr
paylaşımı belirli bir oran belirlenerek yapılmalıdır. Ortaklardan birinin kârdan
alacağı pay sabit bir tutar olarak belirlenirse, bu şirketin sözleşmesinin
sakatlanmasına neden olur. Aynı sonuç, kârın tamamı ortaklardan biri
tarafından alındığında ortaya çıkar. Eğer Rabbul-malın mudâraba yapma
arzusu, şirketin kurulduğu sırada yapılan açıklamalardan tam olarak
anlaşılamıyorsa; yapılan sözleşme mudâraba sözleşmesi değil, “karz
sözleşmesi” olur. Bu durumda tüm kazançlar mudaribde kalır. Benzer şekilde
karz sözleşmesi olması sebebiyle verilen paranın zarar görmesi durumunda
bundan mudarib sorumlu tutulabilir. Elde edilecek kârın tamamı Rabbul-mala
bırakılacaksa, “bidâa” söz konusudur. Bu durumda da mudaribe kârdan pay
verilmez ancak emeğinin karşılığı olarak yalnızca belirli bir ücret miktarı
verilebilir (Gönen, 2005, s. 202-203).
Rabbul-malın haklarından biri, şirket sermayesinin mudarib tarafından
yönetilmesi sonucu elde edilen kârdan şirket sözleşmesinin kurulduğu sırada
belirlenen oranı talep etme hakkıdır. Ancak şirket faaliyetleri sonucunda kâr
elde etmezse, rabbul-malın kâr talep etme hakkı ortadan kalkar ve bu durumda
mudarib herhangi bir talepte bulunamaz. Böyle bir ihtimalin olması halinde
rabbul-malın zararı, sermayesini uzun süre kâr getirmeyecek bir işe bağlanması
veya sermayesinde belirli bir miktar azalmaya katlanmasıyken; mudaribin
kaybı ise sermayenin işletilmesi için harcadığı emek ve zaman kaybıdır.
Mudarib, beklenen kazancı elde edememekte kusurlu değilse, rabbul-mal,
mudaribden herhangi bir tazminat talep edemez. Şirketin uğradığı zarardan
mudaribin şahsen sorumlu tutulabilmesi (Gönen, 2005, s. 203) için bu zararın
meydana gelmesinde kusurlu olması gerekir. Başka bir deyişle, mudarib,
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sözleşmeyi açıkça ihlal etmesi veya gerekli özeni göstermemesi nedeniyle
oluşabilecek sermaye kayıplarından sorumludur (Kallek, 2005, s. 362).
Örneğin, eşyanın taşınması sırasında ticari örf ve adetlere aykırı olarak sigorta
ettirilmemesi ve dolayısıyla bir zarar meydana gelmesi durumunda mudarib
sorumlu olabilir (Gönen, 2005, s. 204).

2.4.1.2. Avans Hakkı
Bazı İslam hukukçularına göre Rabbul-malın kâr dağıtılmadan önce
şirketten avans alması uygun değildir. Mudaribin muvafakati olmaksızın
çekilen meblağın sermayeden mahsup edilmesi gerekir. Hatta mudaribin rızası
olmaksızın Rabbul-malın sermayenin bir kısmını nakit olarak geri çekmesi,
sözleşmeyi bâtıl kılar. Ancak sözleşme yapılırken Rabbul-malın yıl sonunda
elde edilecek kâra karşılık avans kullanmasına karar verilebilir. Bazı İslam
hukukçularına göre, karşılıklı rıza halinde her iki tarafın da avans almasına izin
verilir (Kallek, 2005, s. 362).

2.4.1.3. Sermaye Koyma Borcu
Mudâraba sözleşmesinde “sermaye” belirlenmelidir. Bazı İslam
hukukçularına göre sermayeyi belirlemek için onu görmek yeterlidir ancak bazı
İslam hukukçularına göre ise sadece görmek yetmez, miktarı, türü ve niteliğinin
de kesin olması gerekir. Ancak verilen paranın bir kısmının şirkete konulmak
üzere sermaye olarak, bir kısmının da mudaribe borç olarak verilmesi
mümkündür. Rabbul-mal, üçüncü bir şahıstan alacaklı ise mudaribe önce
alacağı tahsil etmesini, ardından tahsil ettiği parayla mudâraba yapmasını
emretmesi genel olarak kabul edilir. Ancak mudarib, rabbul-mala borçlu ise bu
borç tahsil edilmeden doğrudan bu borç üzerine mudâraba tesis edilemeyeceği
kabul edilir (Gönen, 2005, s. 201).
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Mecelleye göre “sermâyenin, mudâribe teslim olunması şarttır”
(Mecelle, m. 1410). Dolayısıyla rabbul-malın sermaye koyma taahhüdünün
yerine geldiğinin kabul edilebilmesi için mudaribin satın almada kullanacağı
bu sermayenin kendisine dilediği zaman kullanabileceği şekilde teslim edilmesi
gerekir. Rabbul-mal, sermayenin kendisinin kontrolünde kalmasını şart
koşarsa, bu durum mudâraba sözleşmesini geçersiz kılar (Gönen, 2005, s. 201202). Rabbul-mal sermayeyi teslim etmezse, mudâraba sözleşmesinin
varlığından söz edilemez. Mudâraba ortaklığının kurulabilmesi için Rabbulmalın sermayeyi mudaribe teslim etmesi gerekmektedir. Bu sebeple sermaye
koyma borcu rabbul-maln en önemli borcudur (Bağcı, 2019, s. 73).

2.4.2. Mudaribin Hakları ve Borçları
Mudaribin hakları, kâr talep hakkı ve masrafları talep hakkıdır.
Mudaribin

borçları

ise

sermayeyi

işletme

borcu

ve

mudârabanın

sınırlandırılması durumunda buna uyma borcudur.

2.4.2.1. Kar Talep Etme Hakkı
Mudarib ve rabbul-mal, mudâraba şirketinin kârında ortaktır. Mudaribin
sermayesi onun emeğidir. Kârda ortaklık yoksa mudâraba da yoktur. Bu
nedenle taraflar arasında kâr ortaklığı olması zorunludur (Aksoy, 2017, s. 29).
Fakat mudâraba sermayesi rabbul-mala teslim edilmeden önce dağıtılan
karların mudarib için çok istikrarlı olduğu söylenemez. Çünkü mudâraba
şirketinin varlığı ortadan kalktığında, şirket zararlarını karşılamak veya şirket
sermayesini tamamlamak amacıyla dağıtılan karlar geri alınır. Ancak mudâraba
sermayesi rabbul-mala teslim edildikten sonra, kâr paylaşılır ve sermaye
yeniden mudaribe verilirse, dağıtılan kârlar bu defa mudarib için istikrarlıdır.
Artık bu kârın iade edilmesi söz konusu değildir ve sözleşme eski şartlarla
yeniden kurulur. Kısacası, dağıtılan kârın mudarib açısından kalıcı olması için
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mudâraba sermayesinin rabbul-mala teslim edilmesi yeterlidir (Kalkan, 2020b,
s. 97).
Mudâraba sermayesi, sermaye sahibine teslim edilmeden önce şirket
kârının taraflar arasında paylaşılması durumu; ölen kişinin borçları ödenmeden
mirasçılar tarafından terekenin paylaşılması durumuna benzetilir. Örneğin
mirasçılar,

terekeden

borç

miktarını

ayırıp

kalan

kısmı

aralarında

bölüştürürlerse, ancak borç için ayrılan para alacaklılara ulaşmadan zayi olursa,
paylaştırma işlemi geçersiz olur. Bu nedenle mirasçılar aldıkları parayı geri
ödemek zorunda; çünkü alacaklıların bu paralar üzerinde hakları olduğu ortaya
çıkmıştır. Sermaye rabbul-mala teslim edilmeden önce, mudarib bir temettü
alırsa ancak bu arada sermaye zayi olursa, mudarib bu kârı iade etmekle
yükümlüdür. Rabbul-mala teslim edilmeden verilen kârlar avans gibidir.
Dolayısıyla dağıtılan kârlar henüz tarafların mülkiyetine geçmemiştir (Kalkan,
2020b, s. 97).
Mudarib, sermaye sahibine teslim edilmeden kendi kâr payına sahip
olsaydı, bu durumda mudarib de zararı üstlenmek zorunda kalırdı. Neticede
mudâraba şirketindeki zarar, önce mudaribin kârını da içeren brüt kârdan, sonra
da sermayeden karşılanır. Ancak mudaribin sermayeyi tazmin etme
sorumluluğu yoktur (Kalkan, 2020b, s. 97-98). Başka bir deyişle mudâraba
şirketi zarara uğrarsa, müdaribin zararı, emeğinin kaybı ile sınırlıdır. Mudarib
kusurlu olmadığı müddetçe herhangi bir nakdi zarara uğramaz (Kısacık, 2021,
s. 49-50).
Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi sermaye rabbul-mala teslim
edilmedikçe dağıtılan kârlar mudaribin mülkiyetine geçmiş sayılmaz. Mudarib
dağıtılan kârı, sermaye sahibine teslim edilmeden önce elde etmişse, mudarib
ile sermayedar arasında inan şirketi kurulmuş olur. Ancak mutlak mudâraba
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sözleşmesinde mudaribin böyle bir hakkı yoktur. Unutulmamalıdır ki, sermaye
sahibine teslim edildiğinde sözleşme zımnen sona erer (Kalkan, 2020b, s. 98).

2.4.2.2. Masrafları Talep Hakkı
Mudaribin şirketin kuruluş amacını gerçekleştirme, diğer bir deyişle
kendisine emanet edilen sermayeyi işletme ve kâr etme amacını sürdürürken
faaliyetlerinde birtakım masraflara girmesi kaçınılmazdır. Bu maliyetlerin
bazıları, depo kiralama, işçi kiralama gibi doğrudan bir ticari faaliyetin
sonucunda olabilir ve/veya yemek ve konaklama masrafları, hastalık tedavisi,
gibi ticari faaliyet sırasında ortaya çıkan dolaylı maliyetler de olabilir. Bu
giderlerden “hangilerinin şirkete yatırılan sermayeden karşılanması gereken
işletme giderleri”, “hangilerinin mudaribin kendi hesabından karşılanması
gereken kişisel giderler” olduğu tespit edilmelidir. Nitekim yapılacak bu tespite
göre tarafların hak kazanacakları kâr tutarı, ticari faaliyetin tasfiye aşamasında
değişiklik gösterecektir (Gönen, 2005, s. 209).
Bazı İslam hukukçularına göre mudarib, sözleşmenin imzalandığı
şehirde faaliyet gösteriyorsa, kişisel giderlerini şirket sermayesinden karşılama
hakkının olmadığı kabul edilir. Bazı İslam hukukçularına göre ise bu tür
giderlerin rabbul-mal ile müdarib arasında yapılan anlaşma sonucunda şirket
sermayesinden karşılanabileceği kabul edilir (Bağcı, 2019, s. 89). Mudaribin
olağan şahsi harcamalarını şirketten tahsil edip edemeyeceği tartışmalıdır. Bazı
İslam hukukçularına göre mudarib, sözleşmenin yapıldığı yerin dışındaki iş
seyahati sırasında masraflarını şirket sermayesinden karşılayabilir. Elbette
mudaribin iş gezisi sırasında yaptığı harcamalar, gidilecek yerin sosyal
konumuna ve bölgenin örf ve adetlerine uygun olarak, israf edilmeden
yapılmalıdır. Bu görüşe göre, mudarib asıl ikametgâhının bulunduğu yere
giderek, orada kalarak veya başka bir yere yerleşerek işlerini yürütürse, şahsi
giderlerini kâr payından mahsup edebilir. Bazı İslam hukukçularına göre şirket
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zarara uğrarsa, mudarib kendi bütçesinden karşıladığı şahsi masraflarını rabbulmaldan karşılayamaz. Dolayısıyla kişisel harcamalarından kaynaklanan
masrafları mudarib, işle ilgili harcamalarından doğan masrafları ise rabbul-mal
üstlenir (Kallek, 2005, s. 362).
Mudaribin sağlık giderlerinin sorumluluğuna ilişkin olarak bazı İslam
hukukçularına göre Mudarib tedavi masraflarını ikamet yerinde kendisi
karşılamak zorundayken; mudâraba sözleşmesi nedeniyle ticaret yapmak için
başka bir yere gittiğinde mudarabin tedavi masrafları mudâraba sermayesinden
karşılanır. Mudaribin tedavi masrafları gibi giyim masraflarının da mudâraba
sermayesinden karşılanacağı kabul edilmiştir. Bazı İslam hukukçularına göre,
mudaribin tedavi ve giyim giderleri ister ikamet yerinde ister başka yerde
yapılsın,

önemli

olan

yapılan

harcamaların

sözleşme

kapsamında

değerlendirilen iş sonucu olmasıdır. Mudâraba sözleşmesiyle ilgili olmayan
tüm giderler mudaribin kendisi tarafından karşılanmalıdır (Bağcı, 2019, s. 9091).
Müdaribin, farklı rabbul-malların sermayelerini işlettiği durumlarda,
yani iki rabbul-mal ile aynı anda mudâraba sözleşmesi yaptığında, ortaya çıkan
giderlerin, mudaribin kendi mal varlığından karşılanması kabul edilemezse o
zaman bu masraflar rabbul-maldan tahsil edilmelidir. Bu bağlamda, mudarib
iki farklı rabbul-maldan bağımsız olarak topladığı sermayeyi işletmek için
başka bir şehre giderse, mudarib her iki rabbul-maldan bu gezinin giderlerine
birlikte katkıda bulunmalarını talep edebilir. Ancak kişisel seyahate çıkmayı
planlayan mudarib bu seyahatten önce mudâraba sözleşmesi yaparsa asıl amaç
farklı olduğu için bu tür masraflar mudarib tarafından karşılanmalıdır (Gönen,
2005, s. 211).
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2.4.2.3. Sermayeyi İşletme Borcu
Mudaribin sermayeyi işletme borcu ile ilgili olarak Mecelle’de,
“mudârebe-i mutlakada mudârib, mücerred akd-i mudârebe ile, mudârebenin
levâzım ve teferruatından olan işleri yapmaya me’zûn olur. Şöyle ki; evvelâ,
satıp kâr etmek için mal iştirâ edebilir. Fakat gabn-i fâhiş ile mal iştirâ ederse,
kendisi için almış olur. Mudârebe hesâbına dahil olmaz. Sânîyen, gerek peşin
para ile ve gerek veresiye olarak, az ve çok baha ile mal satâbilir. Fakat
beyne’t-tüccâr örf olduğu mertebe mühlet verilir. Yoksa, beyne’t-tüccar ma’rûf
olmayan uzun müddet ile mal satamaz. Sâlisen, sattığı malın semenini,
havâleten kabul edebilir. Râbi’an, âhar kimseyi bey’ ve şirâya tevkîl edebilir.
Hâmisen, mal-i mudârebeyi îdâ’ ve ibzâ’ ve rehin ve irtihan ve îcâr ve istîcar
edebilir. Sâdisen, alış-veriş etmek üzre, âhar beldeye gidebilir” hükmü yer
almaktadır (Mecelle, m.1414).
Hükümden de anlaşılacağı gibi mudarib, ticaretin gerektirdiği her türlü
işlemi mukayyet mudârabada akdi hükümlere göre, mutlak mudârabada ise
ticari hükümlere göre yapmaya yetkilidir. Uygulamada müdaribe verilen bu
yetkinin kapsamı belirlenirken, söz konusu bu yetkinin “şirket yararına olup
olmadığı”, “somut işlemin işin niteliğine uygun olup olmadığı” ve “yüksek risk
taşıyıp taşımadığı” gibi kriterler dikkate alınmaktadır. Şirketin mahiyetine
aykırı ve açıkça zarar verici nitelikte işlemler yapmaya yetkili olmayan bir
mudarib, şirket yetkisini şüpheye düşüren veya yüksek risk içeren işlemler için
özel izin almak zorundadır. Örneğin takas, rehin, borçlanma, veresiye ile
yapılan alışveriş, sermayeleri karıştırma, sermaye ile iş gezisine çıkma,
portföyün üzerinde alım yapma, alt mudarib çalıştırma, gibi tartışmalı
konulardaki iş ve işlemlere ilişkin konular bu kapsamda ele alınabilir. Bu arada
rabbul-malın, mudaribin bu tür hukuka aykırı fiilleri yapmasına izin verme
yetkisi yoktur (Kallek, 2005, s. 361).
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Mudâraba sözleşmesinde mudaribin temel yükümlülüğü, şirket
sermayesini işleterek kâr elde etmeye çalışmaktır. Ancak mudarib, şirket
sermayesinin işletilmesinde tamamen serbest değildir. Şirket sermayesinin
yönetimi sırasında mudaribin işletmeciler arasında hâkim ticari gelenek ve
göreneklere uygun hareket etmesi beklenir. Nitekim mudarib, tüm ticari iş ve
işlemlerinde sermaye sahibinin temsilcisi gibi sermayeyi yönetmek zorundadır.
Bu yükümlülük kapsamında mudarib, mudâraba şirketi adına düzenli bir
işletmecinin yapacağı tüm iş ve işlemleri bir sözleşme ile yapmaya yetkilidir.
Mudarib şirket tarafından satın alınan ve satılan malların teslimi ve idaresi için
gerekli araçları kiralamaya yetkilidir. Ayrıca ticari faaliyetin bir parçası olarak,
mudarib, depo kiralayabilir ve işçi çalıştırabilir. Ancak, ticari âdet, bir işin
mudarib tarafından yapılmasını gerektiriyorsa ve mudarib yine de o iş için bir
işçi çalıştırıyorsa, işçiye ödenecek ücret, mudaribin gelecekteki temettülerinden
mahsup edilmelidir (Gönen, 2005, s. 205).
Aslında, kural olarak, mudarib, mudâraba şirketinin işlerini kendisi
yapmalıdır. Ancak mudâraba sürecinde ve gerektiğinde mudarib, münferit işleri
bir başkasına da yaptırabilir. Bunun yanı sıra işin boyutları mudaribi aşarsa,
şirketin genel yönetimi kendi sorumluluğunda kalmak kaydıyla yardımcılar
çalıştırabilir ve gerektiğinde onlara kısmi yetki verebilir. Yardımcıları
mudaribe, mudarib ise rabbul-mala karşı sorumludur. Müdarib ile yardımcıları
arasındaki ilişki duruma göre ya hizmet ilişkisi ya da ücretli vekâlet ilişkisidir.
Mudarib çalıştırılması gereken işlerde, mudarib yerine alt mudarib
çalıştırılması rabbul-malın özel iznine tabidir. Ancak bazı İslam hukukçuları,
rabbul-malın menfaatlerinin korunması şartıyla iznin gerekli olmadığı
görüşündedir. Bazı İslam hukukçularına göre, mudaribin aynı unvana sahip
başka bir şirkette aynı anda yer alması, rabbul-malın özel iznine bağlıdır, çünkü
bu, onun işe gerekli dikkati ve özeni göstermesine engel olabilir. Mudarib sayısı
birden fazla ise ve ortak karar almaları gerekiyorsa, birbirlerinin veya
yatırımcının onayı olmaksızın bağımsız işlemler yapılması sözleşmeye
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muhalefet sayılır. Bazı İslam hukukçuları, şirketin menfaatlerini korumakta
zorluk çekeceğini düşünerek müdaribin rabbul-mal ile ticaret yapmasını uygun
görmemişlerdir (Kallek, 2005, s. 361-362).

2.4.2.4. Mudârabanın Sınırlandırılmasına Uyma Borcu
Mudâraba sözleşmesi, sınırlı bir mudâraba sözleşmesi ve sınırsız bir
mudâraba sözleşmesi olarak yapılabilir. Sınırlı mudâraba sözleşmesi ile
mudaribin bazı konularda yetkisi sınırlandırılabilir. Mudarib ile rabbul-mal
arasında sınırlı bir mudâraba sözleşmesi imzalanırsa, mudarib, rabbul-mal
tarafından belirlenen bu koşullara uymak zorundadır. Mudaribinin belirlenen
koşullara riayet etmemesi durumundaysa, mudarib, "gaspçı" konumunda
olacak ve ona “gasp hükümleri” uygulanacaktır. Bu kapsamda rabbul-mal
sözleşmede, mudaribin diğer kişilerle olası ticari ilişkilerine sınırlamalar
getirebilir. Fakat kişi sınırlaması konusunda İslam hukukçuları arasında bir
görüş birliği yoktur. Bazı İslam hukukçularına göre mudarib, rabbul-malın bu
koşullarına uymak zorundadır. Bazı İslam hukukçularına göre ise böyle bir
şartın sözleşmede yer alması, mudaribin iş hayatını kısıtlayacak ve gereksiz
baskıya neden olacağından, böyle bir koşulun sözleşmeye dahil edilmiş olması
sözleşmeyi geçersiz kılacaktır. Bazı İslam hukukçularına göre de sözleşmedeki
böyle bir koşul geçersiz olacaktır (Bağcı, 2019, s. 92). Bazı İslam
hukukçularına göre, kısıtlama sonucu ticarete zorlanan kişi, kazanç sağladığı
bilinen tanınmış bir kişi ise rabbul-malın şirket çıkarlarını göz önünde
bulundurarak böyle bir yaptırım uygulaması mümkündür (Gönen, 2005, s.
207).
Sınırlı mudâraba sözleşmesinin uygulanabileceği bir diğer alan ise
sözleşmenin konusu olan ticaret alanı olabilir. İslam hukukçuları, belirli bir
yatırım alanına ilişkin sözleşmeye getirilen sınırlamaları uygun bulmuşlardır.
Eğer rabbul-malın, mudaribe böyle bir sınırlama getirirse, mudarib bu
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sınırlamaya uymak zorundadır. Bu durumda mudarib, belirlenen ticaret alanı
içerisinde faaliyet gösterecek ve bunun dışına çıkmayacaktır. Mudaribin
belirtilen alan dışında faaliyet göstermesi rabbul-malın iznine tabidir. Aksi
takdirde mudarib, faaliyetlerine izin verilmeyen alanlarda faaliyette bulunma
yetkisine sahip değildir. Ancak kısıtlamalar, mudadribin ticari faaliyetini
engelleyecek şekilde sınırlandırılmamalıdır. Rabbul-mal, mudaribe, bulunması
kolay olan belirli bir şeyin ticaretine kısıtlamalar getirebilir. Eğer rabbul-mal
tarafından konulan kısıtlamalar, mudaribin ticaret yapmasını ve kar etmesini
zorlaştırıyorsa, mudarib bu sınırlamaya riayet etmeyebilir. Nitekim yatırım
alanındaki bu sınırlama, mudaribin ticaret yapmasını zorlaştıracak ve kâr amacı
gütmesini engelleyecektir (Bağcı, 2019, s. 92-93).
Rabbul-mal, mudaribe şirketinin kuruluşu sırasında, ticari faaliyetlerini
belirli bir şehir veya bölgede yürütmesi gerektiğine dair bir kısıtlama getirebilir.
Bazı İslam hukukçuları, bölgelerarası fiyat hareketlerini daha iyi takip edebilen
rabbul-malın şirket menfaatlerini de dikkate alarak böyle bir kısıtlama
getirebileceği konusunda hemfikirdir. Bu hukukçular, “böyle bir coğrafi
kısıtlamayı, aslında kısıtlı coğrafyada satın alınan malın cari fiyatı olarak
anlama eğilimindedir”. Bazı hukukçular ise mudaribin belirli bir şehir veya
bölgede faaliyet göstermesi koşulunu kabul ederken, belirli bir mağaza veya
çarşıdan alışveriş yapma şartını geçersiz saymışlardır (Gönen, 2005, s. 208).
Ancak burada önemli olan ticaret yapılacak alana getirilen kısıtlamalar
sözleşmenin amacına uygun olmalı ve kâr amacına aykırı olmamalıdır (Bağcı,
2019, s. 93).

2.4.3. Mudâraba Şirketinin Sona Ermesi
Mudâraba sözleşmesi güvene dayalı bir sözleşmedir. Bu bağlamda,
ihmal, haksız fiil veya belirli koşulların ihlalinden doğan zararlar dışında,
kendisine emanet edilen mudâraba varlığının değer kaybetmesinden mudarib
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sorumlu tutulamaz (Bank Negara Malaysia, 2021, s. 46). Bu durumda
mudâraba sözleşmesi aşağıdaki koşullarda feshedilmektedir.
• Sözleşme taraflarından herhangi biri, aşağıda belirtilen durumlar
dışında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
o Mudarib, rabbul-malın sermayesinin yönetimi için çalışmalara
başlamışsa,
o Mudarib ve rabbul-mal belirli bir süre için bir mudâraba mudâraba
sözleşmesi yapmışlarsa.
o Mudarib ve rabbul-mal mudâraba sözleşmesini belirli bir süre için
feshetmeme konusunda anlaşırlarsa (Bank Negara Malaysia,
2021, s. 46).
• Mudâraba sözleşmesi, taraflardan birinin ihmali, haksız fiili veya
sözleşmede belirtilen koşulların ihlali nedeni ile tek taraflı olarak
feshedilebilir.
• Mudâraba sözleşmesi taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile
feshedilebilir.
• Mudâraba sözleşmesi, vadesinin dolması üzerine sona erebilir.
• Mudâraba sözleşmesi, taraflardan birinin ölümü halinde sona erebilir.
• Taraflardan birinin hukuki ehliyetini kaybetmesi halinde mudâraba
sözleşmesi sona erebilir.
• Mudâraba geçersiz hale gelirse mudâraba sözleşmesi sona erebilir
(Bank Negara Malaysia, 2021, s. 57).
Feshin ne zaman geçerlilik kazanacağı konusunda iki farklı yaklaşım
vardır. Bazı İslam hukukçularına göre feshin geçerliliği karşı tarafın
öğrenmesine bağlıdır. Bu görüşe göre feshin geçerli olabilmesi için sermayenin
de nakit olması gerekir. Aksi halde şirket hesaplarının tasfiye edilebilmesi için
şirket varlıklarının nakde çevrilmesini beklemek gerekir. Örneğin rabbul-malın
ölümü halinde sermaye nakit değilse veya borç, emanet veya alacak varsa
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varlıklar nakde çevrildikten ve/veya borçlar kapatıldıktan ve alacaklar tahsil
edildikten sonra varisler nezdinde hesap kapatılır. Bu arada mudarib, mudâraba
şirketinin mal varlığını nakde çevirmeye yetkilidir. Bazı İslam hukukçuları ise
mudâraba mudâraba sözleşmesinde feshin geçerli olabilmesi için karşı tarafın
fesih hakkında bilgi sahibi olmasını şart koşmaz. Bu görüşe göre tarafların tek
taraflı iradesi ile fesih, mevcut planlı yatırım anlayışına aykırıdır. Bu nedenle
mudâraba sözleşmesinin feshi için bir asgari süre sınırı koymak uygun
görülmektedir (Kallek, 2005, s. 363).
Kısaca mudâraba sözleşmesinin sona erme nedenleri arasında taraflardan
birinin ölümü veya ehliyetini kaybetmesi, sermayenin tamamen zarar görmesi,
mudâraba süresinin dolması veya şartının yerine getirilmesi gibi sebepler
vardır.

Buna

göre

mudâraba

şirketi,

belirtilen

nedenlerden

gerçekleşmesi ile kendiliğinden sona erebilir (Kallek, 2005, s. 363).

birinin
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3. BÖLÜM
İSLAMİ BANKACILIK PERSPEKTİFİNDEN MUDÂRABA
En genel tanımıyla ekonomi, “insan ihtiyaçlarını karşılamak için kıt
kaynakları kullanarak mal ve hizmetlerin üretimini, tüketimini ve dağıtımını
inceleyen, aynı zamanda neyin üretildiği, nasıl üretildiği ve kimler için
üretildiği sorularına yanıt arayan bir bilimdir”. İslâm ekonomisi ise “insanın
meşru ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaynakları israf etmeden, mevcut
imkânlar çerçevesinde sınırlı kaynaklar kullanılarak üretilen mal ve
hizmetlerin, adil bir şekilde dağıtılmasına olanak tanıyan, bireyin özgür
iradesiyle yapacağı tercih ile kamu yararı ve evrenin dengesinin uyumu esasına
dayalı olarak kaynak tahsisini gerçekleştiren, ahlâkî değerlere haiz,
meşruiyetini Kur’an-ı Kerim ve Sünnetten alan bir ekonomik anlayış” olarak
tanımlanabilir (Yüce, 2021, s. 59).
İslam'ın ekonomi ile ilgili getirdiği emirler, yasaklar, tavsiyeler, ayetler
ve hadisler İslam hukukundan yararlanılarak ortaya konduğunda teorik olarak
İslam'ın ekonomik modeli ortaya çıkmış olacaktır. Bu durumda İslam
ekonomisi, İslam'ın ekonomik yönüdür. Diğer bir ifadeyle İslam'ın ekonominin
dile getirdiği bütün meseleler hakkında getirdiği emir, yasak ve tavsiyelerin
tümüne verilen isimdir (Eskicioğlu, 1999, s. 13). İslam ekonomisi ve finansı,
İslam hukuku kurallarına göre gelişen bir ekonomi ve finans sektörüdür. Ancak
ekonomi dünyasında İslam ekonomisi kavramı, İslam hukukunda faiz yasağı
nedeniyle “İslami bankacılık sistemi” anlamında kullanılmaktadır.

3.1. İslami Bankacılık Kavramı
Bankalar, birikimlerinin toplanmasında ve bu birikimlerin fon talep
edenler tarafından kullanılmasında rol oynamaktadır (Şen Küçük, 2021, s. 61).
Bu kapsamda konvansiyonel bankacılıkta, önceden belirlenmiş bir faiz oranı
karşılığında tasarruf sahiplerinden toplanan mevduatlar, fon ihtiyacı olanlara
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bankanın belirlediği faiz oranında kredi şeklinde sağlanmaktadır (Özulucan ve
Deran, 2009, s. 87). Bu nedenle, kapitalist bir piyasa ekonomisinde bankalar
kâr amacı güden kurumlardır. Topladıkları fonları, fon talep edenlere
aldıklarından daha yüksek oranlarda sunarak karlarını maksimize etmeye
çalışırlar. Paranın ödünç alınması ve ödünç verilmesi, tüm bankacılık
faaliyetlerinin özü olan faiz oranı adı verilen bir fiyatta gerçekleşir. Bu açıdan,
modern ticari bankacılık sisteminin uygulamaları, faizi kesin olarak yasaklayan
İslam'ın ilkeleriyle doğrudan çelişmektedir (Venardos, 2005, s. 49-50).
İslami bir perspektiften bakıldığında, “geleneksel finansal sistem
servetin birkaç elde toplanmasını teşvik etme ve böylece toplumda eşitsizlikler
oluşturma eğiliminde” olduğu için İslam hukukunun temel bir ilkesiyle
çelişmektedir. Geleneksel finansal sistemin ana unsuru olan faiz, toplumun bir
kesiminin diğeri tarafından mağdur edilmesi gibi güçlü bir araç işlevi görebilir.
İslam'ın faizi fiilen yasaklamasının nedenlerinden biri de budur (Venardos,
2005, s. 49-50). Bu nedenle İslami bankacılık sistemi her türlü finansal iş ve
işlemleri İslami kurallara göre gerçekleştirmektedir. İslami bankacılık
faaliyetlerini gerçekleştirirken faizi araç olarak kullanmamaktadır. Diğer bir
deyişle, İslami bankacılık sistemi tüm finansman yöntemlerinde faizli işlemleri
yasaklamaktadır (Humaid, 2019, s. 6).
Neticede İslami değerlere göre faaliyet gösteren İslami bankacılığı
konvansiyonel bankacılıktan ayıran en önemli özellik faiz yerine kâr payı
sağlamasıdır. İslami bankalar, finans sektöründe faaliyet gösteren, alternatif
finansman yöntemiyle hizmet veren, reel ekonomiyi finanse eden ve bankacılık
hizmetlerini yürüten kuruluşlardır. Bu nedenle İslami bankalar, bankacılık
hizmeti sunmanın yanı sıra cari hesap ve kâr/zarar ortaklığı hesapları
aracılığıyla tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları faizsiz finansman ilkeleri
doğrultusunda reel sektöre aktarmakta ve ortaya çıkan kâr veya zararı ilgili
tasarruf sahipleri ile paylaşmaktadır (Özulucan ve Deran, 2009, s. 87-88).
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İslami bankacılık sisteminin eksiksiz uygulanabilmesi için işlemlerin bir
bütün olarak temel İslami ilke ve uygulamalara uygun olarak gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda bankacılık ve yatırım faaliyetlerinin İslam'ın
koyduğu ve teyit ettiği esaslar doğrultusunda yürütülmesi sürecine “İslami
bankacılık” denir. Diğer bir deyişle İslami bankacılık uygulamaları, İslam'ın
ruh, ahlak ve değer sistemine uygun olarak yürütülen ve İslam hukukunun
belirlediği hükümlere göre yönetilen bankacılık uygulamalarıdır (Ünlü, 2019,
s. 503).
Genellikle, iş kurma girişimleri bir kredi ile başlar. İslam hukukuna göre
geleneksel bankacılık yöntemlerine göre borç alınamaz ve kabul edilemez.
Nitekim bu her zaman faiz ödenmesini gerektirir ve bu İslam inancına göre
helal değil haramdır. Geleneksel finans ve bankacılık yasalarından farklı olarak
İslami bankacılık, potansiyel müşterilerin kar ve zarar paylaşımlı bir finansman
planı aracılığıyla İslami yasalara uygun olarak borç para almalarına olanak
tanır. Kar-zarar paylaşımı finansmanı, ortakların sermaye payları ve emekleri
temelinde kar ve zararı paylaştığı bir ortaklık şeklidir. Faize dayalı finansmanın
aksine, garantili bir getiri oranı yoktur. İslam hukuku, Müslümanların herhangi
bir yatırımda itibari alacaklı olarak hareket etmedikleri, ancak işin gerçek
ortakları oldukları görüşünü desteklemektedir (Venardos, 2005, s. 51).
Günümüz finans sektöründe konvansiyonel bankaların birçok bankacılık
faaliyetinin yanı sıra sigortacılık, finansal kiralama, takas, faktoring ve benzeri
finansman yöntemleri gibi diğer birçok ticari faaliyetleri yürüten İslami
bankalar literatürde katılım bankaları, faizsiz bankacılık, özel finans
kuruluşları, yatırım bankacılığı olarak da anılmaktadır. Genel olarak İslami
bankalar, bankacılık hizmetlerinin çoğunu yerine getirmeleri nedeniyle
konvansiyonel bankalara bir alternatif olarak görülmektedir. Ancak İslami
bankalar,

konvansiyonel

bankaların

işlemlerini

faize

dayalı

olarak

gerçekleştiremedikleri için bir şekilde konvansiyonel bankaları tamamlayan ve
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finans sektörüne derinlik ve çeşitlilik katan İslami kurumlar olarak da
görülmektedir (Özulucan ve Deran, 2009, s. 86).
İslam, faizi kesinlikle ve şiddetle yasaklarken, ticareti serbest bırakır. Bu
bakımdan İslam'da ticaret teşvik edilir. İslami bankalar, bu dini nedenlerle
ortaya çıkan, kar-zarar esasına göre çalışan ve bankacılık işlevlerini İslami
kurallara göre yerine getiren bankalardır (Pehlivan, 2016, s. 299). Bu nedenle
İslami bankacılıkta yol gösterici ilke, İslam hukuku hükümlerine göre faizin
yasaklanmasıdır (Rammal, 2003, s. 105). Faizsiz bankacılık ilkelerini
benimseyerek faaliyet gösteren İslami bankacılık sistemi, her türlü bankacılık
faaliyetlerini bu esaslara uygun olarak yürüten; emek-sermaye ortaklığı veya
vekalet esasına göre fon toplayan; ticaret, ortaklık ve diğer yöntemlerle fon
sağlayan bir bankacılık modelidir (Albaraka, 2022).
İslami bir banka ile geleneksel bir banka arasındaki farklar, nihai
hedefleri açısından öne çıkıyor. İslami bir banka, İslam hukukuna göre sosyal
ve ekonomik gereklilikleri takip etmeyi amaçlar. İslami bir bankanın
müşterileriyle ilişkisi de farklıdır çünkü İslam bankası müşterilerine projelerde
öz kaynak ilişkileri yoluyla finansman sunabilir. İslami bir banka, doğrudan
yatırımlar üstlenebilir ve projelerin yönetimine katılabilir. Gerçekten de bu
süreç, fonları sınırlı ancak fon bulmak için iyi projeleri ve fikirleri olan
gelişmekte olan ülkelerde ikamet etseler bile insanlara potansiyel olarak
yardımcı olabilir. Diğer bir yaygın finansman tekniği, İslami bankanın ürünü
etkin bir şekilde satın aldığı ve ardından belirli bir kâr marjı da dahil olmak
üzere belirli bir geri ödeme planı ile müşteriye yeniden sattığı satın alma ve
yeniden satış sözleşmesidir. Son işlem türü, geleneksel kredilerden daha az
risklidir ancak İslami bankanın, projeden kaynaklanan zararları da paylaşma
potansiyeli nedeniyle öz sermaye finansmanında riskli olması muhtemeldir
(COMCEC Coordination Office, 2016, s. 17).
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Yatırımcıların bir kısmı faiz gelirini tercih etmemektedir. Bu nedenle
konvansiyonel bankaları tercih etmeyen fonlar âtıl kalabilmektedir. Bu durum
hem tasarruf sahipleri hem de genel ekonomi için çok önemli bir kayıp
oluşturmaktadır. İslami bankalar, faiz hassasiyeti nedeniyle konvansiyonel
bankaları

tercih

etmeyen

tasarruf

sahiplerinin

fonlarını

ekonomiye

kazandırmak, bu fonları güvenli bir şekilde saklamak ve kullanmak ve alternatif
yatırım alanları ile körfez fonlarını çekmek amacıyla finans sektöründe bir
yenilik olarak kurulmuştur.

Kuruluşları sırasında dünyadaki uygulamaları

örnek alan İslami bankalar, topladıkları fonları değerlendirmek amacıyla çeşitli
yöntemler geliştirmiştir. İslam hukukçularına göre bu yöntemlerle elde edilen
gelirin faiz sisteminden temelden farklı olması nedeniyle “ticari gelir” olduğu
konusunda görüş birliği vardır (TKBB, 2022a, s. 3). Bugün dünyada İslami
finansın üç ana merkezi olduğu varsayılmaktadır.
• Körfez Bölgesi: Burası İslami bankacılığın başladığı yer olarak
görülüyor. İslami bankacılık körfez bölgesinde “Abu Dabi, Bahreyn,
Dubai, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan”da yaygındır. Bunun yanı
sıra Ortadoğu'nun bazı ülkelerine de yaygınlık göstermektedir.
• Uzakdoğu Bölgesi: “Brunei, Endonezya, Malezya ve Singapur”dan
oluşan bu bölgede; halkın zenginliği ve nüfusun bir bölümünün
Müslüman

olması

nedeniyle

İslami

bankacılık

burada

da

yaygınlaşmıştır.
• Batı Piyasası: Büyüyen İslami bankacılık sisteminin farkındalığı
“Londra merkezli Batı” pazarlarında artmaya başladı. Dolayısıyla bu
bölgedeki konvansiyonel bankaların alt birimleri de İslami esaslara
göre faaliyet göstermeye başlamıştır (Dünya Bülteni, 01.03.2017).
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3.2.İslami Bankacılığın Tarihsel Gelişimi
Tarihsel olarak, İslami Bankacılık fikrinin geçmişi yedinci yüzyıla kadar
uzanmasına rağmen, ancak geçen yüzyılda hayata geçirilmiştir. Sömürge
döneminin sonu yaklaşırken, yeni kurulan ve bağımsız Müslüman devletlerden
bazıları,

İslam

hukukuna

yönelik

ekonomik

politikalarını

yeniden

değerlendirdiler. Bu gelişme İslami finansın gelişmesinde önemli bir etken
olmuştur. 1946'dan başlayarak, Müslüman bilim adamlarının araştırmaları,
kademeli olarak bankacılık uygulamaları ve İslami topluluklar için kabul
edilebilir ilkeler üretti (Rammal, 2003, s.106).
Mit Gahmr, İslam medeniyetinde yeni ortaya çıkan İslami bankacılığın
ilkelerini takip ederek, ilk İslami bankacılık ve yerel yatırımlar için küçük
tasarrufları harekete geçirmek için bir prototip model olarak kuruldu (Shibu ve
Chachi, 2021, s. 227). Dünyanın ilk deneysel İslami bankacılığı olan “Mit
Ghamr Tasarruf Bankası”, Mısırlı ekonomist ve önde gelen bilim adamı
Ahmed al Najjar tarafından kuruldu (Shibu ve Chachi, 2021, s. 227) ve adını
bulunduğu Mit Ghamr kasabasından aldı (Islahi, 2018, s. 418). 1963 yılında kâr
paylaşımlı tasarruf bankası olarak kurulan Mit Ghamr, 1967 yılına kadar
faaliyetlerini sürdürmüştür (Ariff, 1988, s. 48). Mit Ghamr, Mısır'da
mikrofinans sermaye düzeyi için arz ve talep tarafı arasında bir finansal aracı
olarak hizmet vermiştir (Shibu ve Chachi, 2021, s. 227).
Mısırlı tasarruf sahiplerinin ticari ve tarımsal gereksinimlerini gidermek
için geliştirilen Mit Ghamr, kırsal bankacılık ve tasarruf bankaları mekanizması
ilkelerinin bir bileşeni olarak çok küçük ölçekte faaliyet gösterdi. Bu girişim,
küçük bir ölçekte de olsa bankacılık, ticari ortaklık (kar/zarar paylaşımı),
sigortacılık, takas (barter) ve kiralama (leasing) gibi alt finansman yöntemlerini
ilk kez aynı çatı altında bir araya getirdi. Aynı dönemde Hindistan'ın Müslüman
bölgelerindeki bazı "kooperatif bankacılık" uygulamaları, faizsiz finansmanın
dünyadaki ilk örnekleri arasında yer almaktadır (Eskici, 2007, s. 15).
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1970'lere gelindiğinde İslami finans üzerine çalışmalar hız kazandı
(Rammal, 2003, s. 106).

Aralık 1973'te Cidde'de düzenlenen Müslüman

Ülkelerin Maliye Bakanları Konferansı'nın yayınladığı bldiri uyarınca, İslam
hukukuna göre Müslüman ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve sosyal
ilerlemesini teşvik etmek için uluslararası bir finans kuruluşu olarak “İslam
Kalkınma Bankası” kuruldu. İslam Kalkınma Bankası, 20 Ekim 1975'te resmi
olarak açılmıştır (Rammal, 2003, s. 106; ISDB, 2018, s. 7). Bu bağlamda
uluslararası düzeyde ilk faizsiz banka İslam Kalkınma Bankası'dır (Ödeş, 2020,
s. 8). İslam Kalkınma Bankası'nın işlevleri,
• Üye ülkelere ekonomik ve sosyal kalkınma için mali yardım
sağlamak,
• Üye olmayan ülkelerdeki Müslüman topluluklara yardım etmek için
yardım fonları da dahil olmak üzere belirli amaçlar için özel fonlar
kurmak ve işletmek,
• İslam hukukuna uygun yöntemlerle mevduat kabul etmek ve mali
kaynak sağlamak,
• Üye ülkeler arasında başta sermaye malları olmak üzere dış ticaretin
geliştirilmesine yardımcı olmak,
• Üye ülkelere teknik yardım sağlamak,
• Üye ülkelerde kalkınma faaliyetlerinde bulunan personel için İslam
hukuku çerçevesinde eğitim olanaklarını genişletmek,
• Öz sermayeye katılmak, verimli proje ve işletmelere finansal destek
vermektir (ISDB, 2018, s. 7).
İslam Kalkınma Bankasının desteklediği proje ve işletmelerin
finansmanında kullanılan farklı yöntem, model ve araçların İslami kurallara
uygun olması bankanın kuruluş amacına göre zorunludur. Bu kapsamda
“finansal kiralama, ödünç verme taksitli satış, istisna, murabaha, işletme
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sermayesi ortaklığı, yatırım sermayesi ortaklığı ve teknik yardım” gibi modeller
uygulanmaktadır (Özal, 2001, s. 48).
İslami bankacılıkla ilgili bir diğer gelişme ise 1975 yılında Dubai'de
“Dubai İslam Bankası”nın kurulmasıyla yaşanmıştır. Dubai İslam Bankası,
İslam ilkelerini tüm uygulamalarına dahil eden ilk İslami bankadır (Dibpak,
2022). Dubai İslam Bankası Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) en büyük
İslami banka ve Dubai finans piyasasında işlem gören halka açık bir anonim
şirkettir (Devex, 2022). Dubai İslam Bankası'ndan sonra Mısır'da kurulan
“Faysal İslam Bankası”, Mısır'ın ilk İslami ve ticari bankası olarak 5 Temmuz
1979'da faaliyetlerine başladı (Faisalbank, 2022). Bunu Sudan'da kurulan
“Faysal İslam Bankası “ve Kuveyt'te kurulan “Kuveyt Finans Kuruluşları”
takip etmiştir.
Bu gelişmelerden sonra bu bankalara duyulan güven duygusunun her
geçen

gün

artmasıyla

birlikte

İslami

bankaların

kurulması

ve

yaygınlaştırılmasının gerekliliğine olan inanç da artmıştır. Nitekim 1977
yılında dünya pazarında büyük bir paya sahip olan “Kuwait Finance House”un
kurulmasıyla birlikte İslami bankacılık sektöründeki gelişmeler diğer tüm
finansal alanlarda da yaşanmaya başlamıştır (Ödeş, 2020, s. 8). Bu kapsamda
ilk İslami sigorta (veya tekafül) şirketi olan “Sudan İslami Sigorta Şirketi,”
1979 yılında kurulmuştur. 1986 yılında Hindistan'da, sadece İslam hukukuna
uygun hisse senetlerine yatırım yapan dünyanın ilk İslami yatırım fonu olan
“Amana Gelir Fonu” kuruldu. Daha sonra 1990 yılında İslami finansal
kurumlar için muhasebe ve denetim standartlarını belirlemek üzere “İslami
Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI)” kurulmuştur.
Benzer şekilde 1990'da Shell MDS'nin Malezya'da konvansiyonel tahvillere
İslami bir alternatif olan sukuk ihraç etmesiyle İslami tahvil piyasası ortaya
çıktı (Sukri, 2020).
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İslami bankalar her geçen gün hızla büyümeye devam etmektedir.
Nitekim günümüzde İslami bankalar, sadece Müslüman ülkelerde değil,
Avustralya, Kanada, Danimarka, Hindistan, İrlanda, İsviçre, İngiltere ve ABD
gibi bazı gayrimüslim ülkelerde de faaliyetlerini genişletmeye ve geliştirmeye
devam etmektedir (Rammal, 2003, s. 106). Bu anlamda, merkezi ABD olan
Citibank, 1996 yılında Bahreyn'de “Citi İslami Yatırım Bankası”nı kurarak
İslami bankacılık hizmetleri sunmaya başlamıştır (Sukri, 2020). 1999 yılında
Bahreyn'de kurulan “Dow Jones İslami Piyasa Endeksi (DJIM)”, İslam hukuku
ile uyumlu yatırımlar arayan yatırımcılar için oluşturulan ilk endeks oldu
(Ahmada ve Rusgianto, 2013, s. 74). 2002 yılında, Malezya merkezli “İslami
Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB)”, İslami finans kurumları için uluslararası
bir standart belirleme organı olarak kuruldu (Sukri, 2020).
İslami bankacılığın Müslüman olmayan ülkelerdeki gelişimi kapsamında
bir diğer gelişme, Birleşik Krallık İslami bankası olan Albaraka International'ın
1982 yılında faaliyete geçmesiyle yaşanmıştır. Bunu ticaret finansmanı,
kiralama ve proje finansmanı gibi İslam hukuku ile uyumlu ürünlerin büyümesi
izlemiştir. 2000'li yılların başında Birleşik Krallık Hükümeti İslami finansa ilgi
duymaya başladı. Birleşik Krallığı’n finansal hizmetler düzenlemelerini, İslami
finansın büyümesiyle uyumlu hale getirmek için bir “çalışma programı”
geliştirdi. Eşdeğer amaçlı İslami ve konvansiyonel finans işlemlerinin eşdeğer
vergi faturalarıyla sonuçlanmasını sağlamak için vergi muamelesinin
değiştirilmesi de finans piyasasının büyümesi için önemli bir adımdı. Bu
büyüyen piyasaya hizmet etmek için İslami finans alanında geniş çaplı bir
mesleki eğitim ve öğretim programı geliştirildi (Ord-Smith, 2015, s. 4).
Birleşik Krallık'ta İslami finansın büyümesi son yıllarda meydana
gelmesine rağmen, Londra finans piyasalarında İslami hukuka uygun işlemlerin
varlığı 1980'lere dayanmaktadır (Ainley vd., 2007, s. 6). Bu bağlamda İslami
finans, İngiltere'ye ilk olarak 1980'lerde murabaha işlemlerinin başlamasıyla
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gelmiştir (Ord-Smith, 2015, s. 4). Londra Metal Borsası aracılığıyla ticareti
yapılan murabaha tarzı emtialar, Orta Doğu kurumlarına ve Birleşik Krallık'ta
bir toptan satış piyasasının gelişimini destekleyen diğer yatırımcılara likidite
sağlamak için önemli miktarlarda kullanılmıştır (Ainley vd., 2007, s. 6).
Ardından 2004 yılında “İngiltere İslam Bankası”, Müslüman dünya dışında
kurulan ilk İslami ticaret bankası olarak yerini aldı (Sukri, 2020). İngiltere
Müslüman bir ülke olmasa da İslam ekonomisi açısından en gelişmiş ülke
olarak biliniyor (Meirison, 2017, s. 197). Gerçekten de bugün Londra, İslami
ve İslami olmayanlar da dahil olmak üzere birçok firma tarafından İslami finans
için giderek daha önemli bir küresel merkez olarak görülüyor (Ainley vd., 2007,
s. 6).
ABD'nde İslami finansın tarihi, seksenli yıllarda İslam hukukuna uygun
ev finansmanı ürünleri sunmaya başlayan American Finance House Lariba'nın
(AFHL) hizmetleriyle başlamıştır (Zyp, 2009, s. 10). AFHL, ABD'ndeki
Müslümanlara İslam hukuku hükümlerine uygun olarak finansman sağlamak
amacıyla 1987 yılında Kaliforniya'da kurulmuş bağımsız bir finans şirketidir.
AFHL, çok başarılı Amerikalı Müslüman iş adamları ve kadınlardan oluşan bir
grup tarafından kuruldu. AFHL, İslami bankacılık ve finans alanında hem
ABD'de hem de yurtdışında en tanınan isim markalarından biri haline geldi
(Abdul-Rahman, 2000). Varlık büyüklüğü açısından ABD'de İslami finans
hizmetleri sunan ilk üç banka, The American Islamic Finance House,
University Bank (bağlı kuruluşu University Islamic Financial aracılığıyla) ve
Harvard İslami Finans Programı'dır (Mohammed, 2017). Ayrıca, ABD'de
özellikle İslami finansı ele alan bir ABD yasası yoktur; İslami finansal ürünler
sunan finansal kurumlar, geleneksel enstrümanlar sunanlarla aynı federal ve
eyalet yasalarına ve düzenlemelerine tabidir (Vogel, 2019).
Almanya'da ilk İslami bankacılık faaliyetleri 1990'ların sonlarında
gündeme gelmeye başladı. Almanya'da İslami banka olmamasına rağmen,
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Deutsche Bank ve Unicredit gibi konvansiyonel bankalar, farklı Arap
ülkelerinde İslami bankacılık uygulamalarının kurulmasını önermiştir. 2006
yılında Frankfurt'ta kurulan “İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü”,
Almanya'da İslami bankacılığın dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. 2015
yılında bankacılık hizmetleri vermeye başlayan “Kuveyt Türk Katılım
Bankası”, Almanya'da kurulan ilk İslami bankadır. Alman Bankalar
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yetkilendirilen Kuveyt Türk
Katılım Bankası, İslam Hukuku ve iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda eksiksiz
finansal hizmet ve ürünler sunmayı amaçlamaktadır. 2018 yılında Almanya'da
geleneksel bankacılık hizmetleri yerine dijital bankacılık hizmetleri sunmaya
başlayan “Albaraka Türk Katılım Bankası” da bu konuda önemli bir adım attı
(Kaplan, 2020, s. 93).
Görülebileceği gibi İslam bankacılık sistemi, İslami finansal ürünler ve
İslami temelli bankacılık hizmeti sunarak geleneksel piyasaların açılması ile
karakterize edilir. İslami ekonomisi ve finans son zamanlarda küresel
ekonominin dinamikleri içinde yeniden hararetle tartışılan ekonomik
olgulardır. Daha önce bu iki konu, çoğunlukla İslam ülkeleri olan Ortadoğu
bölgesi de dahil olmak üzere yalnızca İslam dünyasıyla yakından bağlantılıydı.
Ancak günümüzde İslam ekonomisi ve finansı, çoğunluğu Müslüman ülkeler
yanı sıra gayrimüslim ülkeler tarafından da incelenmeye ve uygulanmaya
başlamıştır (Meirison, 2017, s. 197).

3.3.İslâmî Bankaların Bazı Finansal Araçları
İslami finans modelinin ilk ortaya çıkışı 1970'lere dayanmaktadır. O
dönemde petrol fiyatlarındaki hızlı artış, Körfez bölgesinde sermaye
birikiminin de önemli ölçüde artmasına neden oldu. Artan sermaye, faizsiz
bankacılık modeli ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu potansiyel ve talebe
dayalı olarak İslami bankacılık sistemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda
geliştirilen ilk modeller, “emek ve sermayenin ortaklığını ifade eden
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mudâraba” ve “sanayi yatırımlarında ihtiyaç duyulan sermayenin bir kısmının
karşılandığı muşarake” idi. Bu enstrümanları “ortaklık, sukuk' ve “İslami
sigorta anlamına gelen tekafül” gibi diğer enstrümanlar izlemeye başlamıştır
(Finans Gündem, 9 Ekim 2014). Günümüzde İslami bankacılık sistemi çok
çeşitli finansman araçlarına sahip olmasına rağmen, burada İslami bankacılığın
önemli bazı araçları üzerinde durulacaktır.

3.3.1. Murabaha
Bir tür alım satım yöntemi olan murabaha, İslami bankaların en önemli
fon değerlendirme yöntemlerinden biridir. Murabaha, "malı kârlı bir şekilde
satmak" anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle murabaha, “İslami bir bankanın
müşterisinin talebi üzerine satıcıdan bir ürün satın alması, üzerine bir kâr ilave
etmesi ve bu ürünü müşterisine vadeli olarak satması sürecine” verilen isimdir
(Ziraat Katılım, 2022). Bu kapsamda murabaha, “bir malın üzerine belli bir
kâr konarak, alış fiyatının veya maliyetinin müşteriye bildirilerek peşin veya
vadeli olarak satılmasıdır”.

Murabaha, İslami bankacılıkta uygulandığı

şekliyle, “müşterinin talimatı ve satın alma vaadi üzerine İslami banka
tarafından bir malın ilk satıcıdan genellikle peşin olarak satın alınması; satın
alma fiyatına veya maliyetine belirli bir kâr eklenerek nihai müşteriye vadeli
satışıdır”. Bu işlem seti, “murabaha”nın yanı sıra günümüz literatüründe
“banka murabahası”, “finansal murabaha”, “çağdaş murabaha” veya “almayı
vaat edene murabaha satışı” olarak da adlandırılmaktadır (TKBB, 06.05.2021,
s. 3).
Murabaha, satılacak malın maliyetinin ve satıştan elde edilen kârın her
iki tarafça da bilindiği bir satış şeklidir. Satış sözleşmesi yapıldığı sırada alış ve
satış fiyatı ve kâr marjı açıkça belirtilmelidir. Murabaha ücreti belirli bir süre
sonra peşin, taksitli veya toplu olarak ödenebilir. Murabaha, tüketim malları,
aracılık veya sermaye malları, gayrimenkul, hammadde, makine ve teçhizat
alımını finanse etmek için çok sayıda İslami banka tarafından faizsiz bir
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finansman şekli olarak benimsenmiştir. Ayrıca, mal ithalatı veya sevkiyat
öncesi ihracat finansmanı gibi ticaret finansmanı ihtiyaçları için de
kullanılabilir. Ancak murabaha konusunun satış anında fiziki veya zımni
zilyetlik şeklinde bulunması ve bankanın malı olması ve bu varlıkların İslam
hukukunda mal olarak sınıflandırılan değerli bir şey olması ve yasaklı mal
olmaması gerekir (Financial Islam, 2022). İslam hukukçularına göre vadeli
murabaha sözleşmesinde para, altın ve gümüşün bulunması uygun değildir
(Ziraat Katılım, 2022). Dolayısıyla borçlanma araçları ve para birimleri
murabaha üzerinden satılamaz (Financial Islam, 2022).
Murabahada önce “ilk satıcı ile İslami Banka” arasında, sonra “İslami
Banka ile nihai müşteri” arasında satış sözleşmelerinin birbirinden ayrı ve
bağımsız olarak yapılması gerekmektedir. Murabaha işlemi sırasında, aynı mal
üzerinde "ilk satıcı ile nihai müşteri" arasında daha önce bir satış sözleşmesi
bulunmamalıdır. Böyle bir sözleşme varsa İslami banka ile murabaha işlemi
yapılamaz.

Murabaha işleminin

gerçekleşebilmesi için

mevcut satış

sözleşmesinin tarafların mutabakatı ile feshedilmesi ve bunun belgelenmesi
gerekmektedir. “İlk satıcı ve nihai müşteri” arasında alım satımlarının ve
tekliflerinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili ön görüşmelerin yapılması; satış
sözleşmesini kesin olarak kuran bir icab ve kabul olmadıkça sözleşme olarak
kabul edilemez (TKBB, 06.05.2021, s. 4).
Murabaha işleminde gerçek veya tüzel kişi olması fark etmez, “ilk satıcı
ile nihai müşteri” aynı kişi olmamalıdır (TKBB, 06.05.2021, s. 5). Murabaha,
tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılabilir. Bunun yanı sıra sözleşmede
taraflardan birine sözleşmeyi feshetme yetkisi veren bir seçenek veya koşul
verilmişse, yetkili taraf fesih hakkını kullanabilir (TKBB, 06.05.2021, s. 9).
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3.3.2. Muşaraka
Kar-zarar ortaklığı veya sermaye ortaklığı olarak da bilinen muşaraka,
“iki veya daha fazla kişinin belirli bir miktarda sermayeyi bir araya getirerek
iş yapmak ve oluşacak kar veya zararı paylaşmak suretiyle kurdukları
ortaklıktır” (TKBB, 2022b). Sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların
öncelikle reşit olmaları gerekir. Ayrıca, sözleşmenin herhangi bir baskı
olmaksızın, yani sözleşme taraflarının özgür rızası ile akdedilmesi gerekir
(Rammal, 2004, s. 3).
İslami bankacılık sisteminde bir fonlama yöntemi olarak kullanılan
muşaraka, bazı proje finansmanlarında İslami bankanın projeye katılmasıyla
gerçekleşmektedir. Ancak İslami bankaların kuruluş ve uzmanlık alanı
girişimcilik olmadığı için projenin yönetiminde doğrudan yer almak yerine
yönetimi proje alanında uzman olan karşı tarafa bırakmaktadır. Muşaraka
ortaklığında İslami banka, sadece ortaklığa konu olan projenin zarar riskini
üstlenmekle kalmaz, aynı zamanda proje ortaklarından doğabilecek olası
riskleri de üstlenir. Öte yandan İslami banka muşakara ortaklığı ile hem yüksek
getiri sağlama hem de istihdama ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlama
imkanına sahip olacaktır (TKBB, 2022b).
Muşaraka ortaklık sisteminde İslami banka gerekli sermayenin bir
kısmını karşılar. Ancak bu sistemde sadece İslami banka değil müşteri de
sermayeye katkıda bulunmak zorundadır. Muşaraka ortaklığından doğan kâr,
taraflarca başlangıçta kararlaştırılan oranlarda paylaşılır. Bu oranın sermaye
payları ile aynı olması gerekmez. Nitekim müşteri, muşaraka ortaklığına
sermayenin yanı sıra emeğini de kattığı için kârdan daha yüksek bir pay alabilir.
Ancak ortaklığın zarara uğraması halinde ortaklar payları oranında zarardan
etkilenirler. Genellikle sanayi finansmanında kullanılan muşaraka ortaklığının
(TKBB, 2013, s. 4) iki türü vardır.
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• Normal Muşaraka: Bu muşaraka, İslami bir bankanın gerçek veya
tüzel bir kişi ile belirli bir miktar sermaye koyarak kurduğu bir
ortaklık türüdür. Kar önceden belirlenmiş oranlara göre, zarar ise
hisse oranlarına göre paylaştırılır (Bedir vd., 2018, s. 267).
• Azalan Muşaraka: Azalan muşaraka, normal muşaraka gibi
muşaraka hükümlerine göre kurulan bir ortaklık türüdür. Azalan
muşaraka ortaklığında, müşteri projenin veya mülkün tamamına sahip
olmak isterse, banka hisselerini düzenli aralıklarla satın alır. Böylece
ortaklığın mülkiyeti tamamen müşteriye ait olur ve muşaraka
ortaklığı da ortadan kalkar (Bedir vd., 2018, s. 267).

Azalan

muşaraka daha çok küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etmek
için kullanılırken bunun yanı sıra BAE, Kuveyt, Bahreyn gibi bazı
ülkelerde büyük ölçekli projeleri finanse etmek için de kullanılmıştır
(TKBB, 2013, s. 5).
İslami bankaların benimsediği bir finansman tekniğini ifade eden
muşaraka ortaklığı, (IIBI, 2022) mudâraba ortaklığına benzer. Ancak mudâraba
ortaklığından farklı olarak muşaraka ortaklığında yatırımcının yönetime
katılma hakkı vardır. Dolayısıyla muşaraka ortaklığında her iki taraf da bir
proje veya anlaşmanın yönetimini ve sermayesini yönetme hakkına sahiptir
(Humaid, 2019, s. 42). Esasen, tüm sermaye sağlayıcıları yönetime katılma
hakkına sahiptir, ancak bunu yapmaları zorunlu değildir (IIBI, 2022). Bu
bağlamda mudâraba ile muşaraka arasındaki farkları şu şekilde sıralamak
mümkündür.
• Mudâraba ortaklığında sermaye rabbul-mal tarafından sağlanırken;
Muşaraka ortaklığında sermaye tüm ortaklar tarafından sağlanır.
• Mudârabada yönetimde sadece mudarib söz sahibiyken, muşaraka
ortaklığında ortaklığın her iki tarafı da yönetimde söz sahibidir.
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• Mudâraba zararı sermaye sahibine aittir. Ancak muşaraka zararı
ortaklık taraflarına sermayedeki paylarına göre dağıtılır.
• Mudârabadaki tüm varlıkların mülkiyeti taraflardan Rabbul-mal iken;
muşaraka'da tüm varlıkların mülkiyeti her iki tarafa da aittir (Sürücü,
2018, s. 33).
Bağlayıcı bir sözleşme olmayan muşaraka sözleşmesi, taraflardan
herhangi birinin talebi üzerine sonlandırılabilir. Belirli bir iş için muşaraka
sözleşmesi kurulmuşsa, bu iş tamamlandıktan sonra sözleşme kendiliğinden
sona erer. Benzer şekilde, sözleşme kurulurken belirli bir süre öngörülürse,
belirlenen sürenin sona ermesiyle sözleşme kendiliğinden sona erer. Azalan
muşaraka yönteminde, taraflardan birinin hisselerinin tamamını diğerine
devretmesiyle sözleşme sona erer. Muşaraka sözleşmesinin sona ermesinden
sonra taraflar dilerlerse elde ettikleri kâr ile sermayelerini yeni sözleşmeye
aktarabilirler. Ortaklık kâr etmişse veya kâr ile bir zarar varsa, zararın tazmin
edilmesinden sonra kalan kısım taraflar arasında paylaşıldıktan sonra taraflar
kendi iradeleriyle sözleşmeyi karşılıklı olarak sona erdirebilirler (Kısacık,
2021, s. 60).

3.3.3. İcar
İcar özünde bir finansal kiralamadır. İcar sözleşmesi “bir varlığın
kullanım ve yararlanma hakları gibi faydalarının belirli bir süre için kirayı
ödemeyi taahhüt eden tarafa devrini sağlayan bir sözleşme türüdür” (TKBB,
2022b). Diğer bir ifade ile icar sözleşmesi, esasen varlığın intifa hakkının belirli
bir süre için satılmasıdır. İslami banka, varlığın kiralanmasından kar elde eder
ve varlığın mülkiyetini elinde tutar. Kiracı, varlığı büyük bir sermaye harcaması
olmadan kullanmanın avantajlarından anında yararlanır (Shanmugam and
Zahari, 2019, s. 33). İslami bankacılık sistemine icar; “kiralama, alt kiralama,
kasa kiralama, kiraya dayalı bankacılık hizmetleri (para transferi, tahsilat,
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fatura ve vergi ödeme), hizmet finansmanı gibi ürün ve hizmetlerde”
kullanılmaktadır (TKBB, 2022b).
İcar finansmanı veya leasing, Müslüman toplumda popülaritesini
artırmaktadır. Arapça'da “icaa” kelimesi "kiralık bir şey vermek" anlamına
gelir. İcar finansmanı düzenlemesi kapsamında İslami banka, müşterinin
özelliklerine göre bir maddi varlık satın alır ve müşteriye kiralar. Kiralama
süresi, varlığın niteliğine ve kiracının ihtiyaçlarına bağlı olarak değişmektedir.
İslami kiralama, varlığın kiralama süresi boyunca İslami bankada kalmasıyla
geleneksel bir kiralama/satın alma işleminden farklıdır. Varlığın fiziki
zilyetliğine ek olarak banka, varlığın kullanım hakkını da kiracıya verir.
Karşılığında, kiracı, üzerinde anlaşmaya varılan bir programa göre kira
ödemeleri yapar. Kiralama süresinin bitiminde kiracı, varlığı kiraya verene
(bankaya) iade eder (Shanmugam and Zahari, 2019, s. 32).
İcar, genellikle uzun ömürlü ve yüksek maliyetli varlıklar için kullanılır
(Shanmugam and Zahari, 2019, s. 32). İslami bankalar, genellikle
gayrimenkullerin finansmanı için icar yöntemiyle kaynak sağlamaktadır
(TKBB, 2013, s. 5). Varlığın sahibi veya kiraya veren (İslami banka), varlığın
bakımı gibi mülkiyetle ilgili tüm riskleri üstlenirken, varlığın kullanıcısı
(kiracı) varlığın faydalarından yararlanmak için sabit bir fiyat (kira) öder
(Shanmugam and Zahari, 2019, s. 32). İcar, İslami bankaların en önemli
finansman yöntemlerinden biridir. Mülkiyetin devri ile sona eren kira
sözleşmeleri en yaygın kullanılan türdür (TKBB, 2013, s. 5). İcarın geçerli
olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir.
• İcar sözleşmesi, yerine getirilmeye ve ifa edilmeye muktedir
olmalıdır.
• Malın intifa hakkının değeri olmalıdır.
• İcar sözleşmesine konu olan mallar, İslam hukukuna uygun olmalıdır.
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• Kiraya veren, sözleşme konusu malları kararlaştırılan tarihte teslim
edebilmeli ve tam mülkiyete sahip olmalıdır.
• Kiraya veren, sözleşme konusu malı, mutabık kalınan şartlara göre
kiracıya teslim etmelidir.
• Kiracı işi üstlenebilir ve fiziki açıdan da uygun olmalıdır.
• Sözleşme konusu mal için kiranın özel olarak belirlenmesi gerekir.
• İcarın konusu özel olarak bilinmeli ve kiracıya tanımlanmalıdır (AlShamrani, 2014, s. 61).
İcar diğer adıyla kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracıya, yani her iki
tarafa da hüküm altına alan bir sözleşmedir. Bağlayıcı bir sözleşme olması,
kiraya veren ve kiracı tarafından tek taraflı olarak feshedilemeyeceği anlamına
gelir. Bu nedenle, sözleşme tarafları karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi
feshedebilirler. Kiralanan varlığın kullanılmaz hale gelmesi, yani kiracının
varlığı kullanamaması durumunda kiracının icar sözleşmesini tek taraflı olarak
feshetme hakkı vardır. Varlığın kullanılamaz hale gelmesi durumunda kiraya
veren bu süreler için kiracıdan kira talep edemez. İcar, kural olarak varlığın
kullanım hakkının devrine dayalı bir sözleşme olduğundan, sözleşme konusu
kullanılamaz hale geldiğinde ortada sözleşme de kalmaz. İcar sözleşmesinin
taraflarından biri vefat etse dahi sözleşme sona ermez ve mirasçılar vasıtasıyla
sözleşme devam ettirilir. Ancak kiracının mirasçıları sözleşmeyi ifa
edemeyeceklerini ispat ettikleri takdirde sözleşmeyi feshetme hakkına
sahiptirler. Kiralama süresi sona erdiğinde icar sözleşmesi de sona erer. Ancak
taraflar karşılıklı rıza ile sözleşmeyi uzatabilir veya yeni bir sözleşme yapmak
suretiyle sözleşmeyi yenileyebilir (Kısacık, 2021, s. 84-85).

3.3.4. Selem
Selem, “peşin ödeme karşılığında teslimatın ileri bir tarihte gerçekleştiği
bir vadeli sözleşme” şeklidir (Hussain, Shahmoradi ve Turk, 2015, s. 9). Selem
“nakit ihtiyacı olan gerçek veya tüzel kişinin henüz üretmediği hububat,
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bakliyat gibi standart bir malın ileri bir tarihte teslim edilmek üzere peşin
fiyatına satışına” denir (TKBB, 2022b). Diğer bir ifadeyle selem, “belirli bir
mal veya hizmetin bedelinin tamamını peşin ödeyerek satın alınmasıdır”
(TKBB, 2013, s. 5). İslami bankacılık ürünleri arasında yer alan selem,
günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da özellikle tarım ürünlerinin
finansmanında kullanılabilecek önemli bir yöntemdir (TKBB, 2022b). İslam
hukukuna göre altın, gümüş, para ve para benzeri varlıklardan elde edilen
gelirler faiz sayıldığından, bu ve benzeri varlıkların selem yöntemiyle satılması
da kesinlikle yasaktır (TKBB, 2013, s. 5).
Selem sözleşmesi, genellikle tarım ve çiftçilik alanında kullanılan bir
sözleşme türü olmakla birlikte, meşruiyeti yalnızca bu alanlara özgü değildir.
Selem sözleşmesi, birçok büyük işkolunun gereksinimlerini giderecek
niteliklere sahip bir sözleşme türüdür. Tarım, sanayi, ticaret ve diğer alanlarda
küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımları olan gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç
duyduğu nakdi veya ayni sermaye, selem ile karşılanabilir. Diğer bir ifadeyle
selem sözleşmesi ile nakit ihtiyacı olan ve vadesi geldiğinde selem malı vererek
ödeme gücü bulunan gerçek ve tüzel kişilerin talepleri de karşılanmaktadır.
Dolayısıyla selem sözleşmesi aynı zamanda acil nakit ihtiyaçlarını da
karşılayabilecek kapasitededir. Bu sözleşme, selem satıcısına hem aldığı parayı
(selem malını alıcıya teslim edene kadar) dilediği gibi kullanma imkânı, hem
de malı hazırlayıp zamanında teslim etme imkânı tanır (TKBB & AAIIFI, 2018,
s. 283).
Bir selem sözleşmesinde, mallar üzerinde mutabık kalınan ileri bir tarihe
ertelenirken, bedel peşin olarak ödenir. Bu tür bir sözleşme, emtia fiyatının
değişebileceği durumlarda kullanılabilir. Alıcı böylece sözleşme tarihindeki
satın alma fiyatına bağlı olduğundan fiyat artışlarına karşı korunmuş olur.
Teslimatın makullüğünü, malların kalitesini ve miktarını dikkate alan bağlayıcı
ve yasal olarak uygulanabilir bir sözleşme sağlamak için katı koşullar
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geçerlidir. Selem sözleşmesinin konusu, sözleşmenin kurulduğu anda satış
konusu olmadığı için açıkça tanımlanabilen mallar olmalıdır. Sözleşmenin
taraflarca bilinmemesine neden olacak belirsizliği önlemek için satılan ürünün
ayrıntılı bir tanımı ve özellikleri üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. Teslimatın
türü, kalitesi ve zamanlaması açısından bir farklılık veya uyumsuzluk ortaya
çıktığında alıcı, herhangi bir indirim veya fiyat primi ödemeden teslim alma
veya sözleşmeyi feshetme seçeneğine sahiptir (CIMA, 2022).
Selem sözleşmesinde İslam bankası ileride üretilecek malları peşin
ödeme yaparak satın alır. Ancak İslami bankanın bu malı satabilmesi için
vadesini beklemesi gerekiyor. Bankalar, selem işleminden kaynaklanan
risklerden korunmak için paralel selem işlemleri de gerçekleştirebilmektedir
(TKBB, 2013, s. 5). Satıcı veya ihracatçıya malın teslimi veya üretimi için
banka tarafından yapılan ödeme selem finansmanını oluşturur. Paralel selem,
bu düzenlemede finansörün hem satıcı hem de alıcı olacağı iki bağımsız selem
sözleşmesine dayanmaktadır.
• İlk selam sözleşmesinde İslami banka, selem varlığının alıcısı olacak
ve bir varlığın gelecekteki teslimatına karşı satıcıya tam ödeme
sağlayacaktır

(CIMA,

2022).

Selem

sözleşmesinin

geçerli

olabilmesinin şartlarından biri, bedelin sözleşme başlangıcında tam
olarak ödenmesidir. Aksi takdirde sonuç, İslam hukukunun kesinlikle
yasakladığı borca karşılık borcun satışı olur (Hussain vd., 2015, s. 9).
• İkinci selem sözleşmesinde, İslami banka, varlığın daha kısa teslim
süresi için satıcı olarak başka bir tarafla selem sözleşmesi yapabilir.
Birinci ve ikinci selam sözleşmeleri arasındaki fark, İslam bankasının
bu paralel selem düzenlemesi yoluyla elde ettiği kârdır (CIMA,
2022).
Bağlayıcı bir sözleşme olan selem sözleşmesinde taraflar sözleşme
yapıldıktan sonra sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedemezler. Ancak alıcı ve
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satıcı karşılıklı olarak anlaşırlarsa selem sözleşmesini feshedebilirler. Taraflar
arasında sözleşme karşılıklı rıza ile feshedilirse ve alıcı sözleşme kapsamındaki
ödemeyi satıcıya yapmışsa, satıcı aynı tutarı alıcıya iade etmekle yükümlüdür.
Selem sözleşmesinde geri ödenecek fazla veya eksik olmamalıdır. Normalde,
satıcının sözleşme konusu malı vadesi (teslim tarihi) geldiğinde alıcıya teslim
etmesiyle selem sözleşmesi sona erer (Kısacık, 2021, s. 91).

3.3.5. İstisna
Eser sözleşmesi veya siparişe dayalı satın alma olarak da adlandırılan
istisna sözleşmesi, “nitelikleri önceden belirlenmiş bir eserin belirli bir ücret
karşılığında üretilmesi için yapılan sözleşmeleri” ifade eder. İstisna sözleşmesi,
üretim/imalat gerektiren ürünlerle ilgilenir. Bu sözleşmelerde yapılacak
üretimin/imalatın nitelikleri, miktarı, işin süresi ve fiyatının belirlenmesi
gerekmektedir (TKBB, 2022b). Diğer bir ifadeyle sözleşmelerde her zaman
sağlık koşulu olarak aranan sözleşme konusunun burada daha titizlikle
bilinmesi şartı vardır. İstisna sözleşmesinde, kullanılacak malzemenin yanı sıra
sipariş edilen şeyin özelliklerinin, özellikle cins/tür/çeşit ve miktarın
belirlenmesi gerekir. Bu, istisna sözleşmesinde tarafların haksız bir zarara
uğramasını engelleyen bir durumdur. Diğer iki taraflı sözleşmeler gibi istisna
sözleşmesinin ilkesi de icab ve kabuldür. Dolayısıyla sözleşmede iki tarafın
bulunması, yaptırılan eser ve ödenecek ücret, icab ve kabulün ve nihayetinde
sözleşmenin kurulmasının ana unsurlarıdır (Aktan, 2001, s. 394).
İstisna sözleşmesi, sözleşmenin yapıldığı tarihte var olmayan ve
gelecekte üretilecek olan bir üretim/imalatın satışının gerçekleştirildiği
sözleşmedir. Bu sözleşme nispeten inşaat ve tarım sektörlerindeki projelere
uygulanmaktadır (TKBB, 2013, s. 5). Aynı şekilde müşteriler, “toplu konut
finansmanı, yarım kalan kooperatiflerin tamamlanması gibi müteahhitlik işleri
ile uçak, gemi ve taşıt, gibi büyük yapı işlerinin finansmanında” İslami
bankaların istisna sözleşmelerinden yararlanabilmektedir (TKBB, 2022b). Bu
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sistemin tercih edilme sebeplerinden biri de müşterinin belirli bir peşinatı
ödeyip kalan kısmın taksitler şeklinde İslami bankaya geri ödemesidir (TKBB,
2013, s. 5-6).
İstisna uygulaması, henüz teslim edilmemiş bir üretimin/imalatın teslim
edilmeden önce ödenmesini içermesi bakımından selem uygulamasına
benzetilmektedir. Ancak istisna uygulamasının selem uygulamasından ilk farkı
ödemelerin vadeli olarak yapılabilmesidir (Özen, 2019, s. 43). İstisna
sözleşmesi selemden diğer farkı ise standart bir emtia olmamasıdır. İstisna
sözleşmesi müşteri tarafından belirlenen özellikler dahilinde sipariş üzerine
üretilen standart dışı üretim/imalatın satın alınmasına ilişkin sözleşmedir
(Balcı, 2020, s. 44).
İstisna sözleşmesi bağlayıcı bir sözleşme olduğu için sözleşme
imzalandıktan ve üretim başladıktan sonra taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedemezler. Fakat istisna sözleşmesinin tarafları karşılıklı olarak anlaştıkları
takdirde sözleşmeyi feshedebilirler. Taraflar arasında sözleşme karşılıklı rıza
ile feshedilirse ve alıcı sözleşme kapsamındaki ödemeyi satıcıya yapmışsa,
satıcı aynı tutarı alıcıya iade etmekle yükümlüdür. Ödenecek tutarın fazla veya
eksik olmaması, yani tam olarak ödenmesi gerekir. Normalde istisna
sözleşmesi, satıcının sözleşme konusu eseri vade (teslim tarihi) geldiğinde
alıcıya teslim etmesiyle sona erer (Kısacık, 2021, s.98).

3.3.6. Sukuk
İslami tahvil olarak da adlandırılan sukuk, “bir mal, fayda, hizmet, belirli
bir proje ve/veya yatırımın varlığı üzerindeki eşit değerdeki payları temsil eden
finansal belgeler” olarak tanımlanır. Sukuk, “ihraç sonrası eşit değerleri temsil
eden; ihraçtan elde edilen tutarların planlı bir şekilde yatırım yapıldığı;
yapılan yatırımın cinsine göre sabit kıymetler ve benzerleri üzerindeki hak ve
payların temsil edildiği veya bir projede veyahut özel bir yatırım faaliyetinde
ortaklık hakkının tanındığı belgelerdir” (Yılmaz, 2014, s. 83).
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Esasen sukuk, yatırımcısına hem gerçek bir varlığa sahip olma
(mülkiyet) hakkı hem de bu varlıktan gelir elde etme hakkı sağlayan bir yatırım
aracıdır (Alpaslan, 2014, s.16). Dolayısıyla sukuk sahiplerinin yani
yatırımcıların elde ettiği gelirin, varlık dışındaki diğer kaynaklardan değil,
dayanak varlığın nakit akışından elde edilmesi gerekmektedir (Bacha, ve
Mirakhor, 2022, s. 207). Sukuka konu olan varlık veya varlıklar; taşınır veya
taşınmaz mal olabileceği gibi yatırım projesi, emtia, vadeli teslime dayalı satış
sözleşmesi veya emek ve sermaye katkısına dayalı bir ortaklık da olabilir
(Alpaslan, 2014, s.16).
Sukuk bir nevi “finansal sertifika” yani “yatırım sertifikası”dır. Bu
kapsamda sukuk, “her türlü varlık ve/veya hakkın finansmanı amacıyla ihraç
edilen ve sahiplerinin bu varlık ve/veya haklardan elde edilen gelirden payları
oranında hak sahibi olmalarını sağlayan bir menkul kıymet türüdür”.
Arkasındaki sözleşmeye göre sukuk; “mudarebe sukuk”, “muşarake sukuk”,
“icar sukuk”, ve “hibrit sukuk” gibi türlere ayrılmaktadır. Bunlar arasında kira
sertifikaları (icar sukuk) yatırımcılarına sabit kira getirisi sağlaması ve
istendiğinde ikinci el satılmasına olanak sağlaması nedeniyle daha çok tercih
edilmektedir (TKBB, 2022b).
Yapısal özellikleri itibariyle sukukta üç yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
Bu üç yönlü yapı “kaynak kuruluş”, “varlık kiralama şirketi” ve “yatırımcılar
(kira sertifikası sahipleri)” olarak sıralanabilir. Kaynak kuruluş olan İslami
banka, varlıklarına kayıtlı bir varlığı önce varlık kiralama şirketine satar,
ardından geri kiralar. İhraç ettiği sertifikalardan gelir elde eden varlık kiralama
şirketi, bu gelirle İslami bankadan aldığı varlığın bedelini öder. İslami banka,
satılan varlığı varlık kiralama şirketinden yeniden kiralar. Kira sertifikası
(sukuk) sahiplerinin kupon ödemeleri elde edilen kira gelirleri ile yapılır. Kira
sertifikalarının vadesi sonunda varlık kiralama şirketi varlığı kaynak kuruluşa
geri satar ve sertifikayı kapatır (Ünlü, 2019, s. 512-513).
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Sukuk, özellikle son yıllarda önemi artan bir finansal araç olması
nedeniyle giderek daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. İslami finans
hizmetlerinin dikkate değer bir hızla büyümesinin doğal bir sonucu olarak
ortaya çıkan sukuk, başta İslami bankalar, işletmeler ve ulusal hazine olmak
üzere finansal kurum ve kuruluşların İslam hukukuna uygun olarak finansal
piyasalardan kaynak sağlamalarını sağlayan bir araçtır (TKBB, 2013, s. 6). Bu
nedenle günümüzde sukuk, İslami bankacılığın en başarılı ve en dikkat çeken
ürünleri arasında yer almaktadır. Özellikle sukuk ihraççılarının uluslararası
alanda da faaliyet göstermesi; sukukun da “uluslararası kabul görmüş bir
İslami finans ürünü” haline geldiği anlamına gelmektedir (Bacha, ve Mirakhor,
2022, s. 205).

3.3.7. Karzı Hasen
İslami bankalar, kendileriyle çalışan şirket veya kişilere, ekonomik
sorunlardan dolayı fon talep etmeleri durumunda karşılık beklemeden borç
verirler. Bu gibi durumlarda İslami bankalar elde edilen kâr veya zarara
müdahale edemezler. Bu teknik İslami bankalar tarafından pek kullanılmasa da
İslami bankaların sosyal işlevlerini yerine getirmede önemlidir. İslam'da her
türlü borca faiz yasak olduğundan, İslami kurallara göre verilen bir borcun
tanımı gereği yararlı/menfaatli borç (karzı hasen), yani faizsiz borç olması
gerekir (Erkan, 2000, s.6).
İslami bankalar, kârsız bir işlem olması ve işlemin içerdiği riskler ve
maliyetler nedeniyle karzı hasen uygulamasını çok az kullanmaktadır. Bankalar
kâr amacı güden kuruluşlar olduklarından, dünya genelinde karzı hasen
uygulayan İslami bankaların sayısı oldukça azdır. Bunlardan biri de 1978
yılında kurulan ve 2010 yılında Albaraka Bankacılık Grubu'na katılan "Ürdün
İslam Bankası"dır. Ürdün İslam Bankası'nın bir parçası olan karzı hasen fonu,
kuruluşundan bu yana aktif olarak faaliyet göstermektedir. Genellikle bu fon
sağlık, eğitim ve evlilik amaçlı kullanılmaktadır. Bu anlamda bir başka İslam
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bankası örneği “Dubai İslam Bankası”dır. Dubai İslam Bankası da Ürdün İslam
Bankası gibi sağlık, eğitim ve evlilik yardımına ağırlık vermiştir (Gürbüz,
2021, s.123-124). Karzı hasen sözleşmesinde taraflar dilerlerse sözleşmeyi
feshetme yetkisine sahiptirler (Apaydın, 2001, s.522).

3.3.8. Mudâraba
Daha önce de belirtildiği gibi mudâraba bir “emek-sermaye ortaklığı”dır.
Mudâraba ortaklığında, müşteri emeğini koyarken; İslami banka yatırım için
gerekli tüm sermayeyi finanse eder. Mudâraba ortaklığından elde edilen kâr,
müşteri ile banka arasında başlangıçta kararlaştırılan oranlarda paylaşılır. Zarar
durumunda müşteri kusurlu değilse zararın tamamı bankaya aittir. Bu yöntem
genellikle “ticaret finansmanında” kullanılmaktadır (TKBB, 2013, s. 4).
Mudâraba, İslami bankacılık sisteminde bir “fon toplama” ve “fon
kullandırma” aracıdır.
• Fon Toplama Yöntemi: Mudâraba işleminde tasarruf sahipleri
(müşteri) fazla fonlarını belirli bir vadede kullanmak üzere fon
toplayan İslami bankaların mudâraba havuzlarına yatırırlar. İslami
banka havuzlarında toplanan bu fonlar, değerlendirilmek üzere farklı
yatırımlara yönlendirilmektedir. Bu yatırımlardan elde edilen kâr
tutarı ilgili havuzlara yeniden aktarılır. Kar, müşteri ile İslami banka
arasında önceden yapılan anlaşmada belirlenen kar paylaşım oranına
göre taraflar arasında dağıtılır. İslami bankaların fon toplama araçları
arasında en büyük paya mudâraba sahiptir (TKBB, 2022b).
• Fon Kullandırma Yöntemi: Fon kullandırma yönteminde, İslami
banka fonları mudâraba bazında kullanılmak üzere müteşebbislere
verir (Şen Küçük, 2021, s. 72). Bu durumda mudarib ile sözleşme
imzalandıktan sonra, İslam bankası rabbul-mal olarak mudaribin
talebi üzerine sözleşmeye konu sermayeyi mudaribin kullanımına
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hazır tutmak zorundadır. İslam bankasının sözleşmede belirtilen
şartlar dışında proje sahibi tarafından üstlenilen işlemlere müdahale
etmesi pek olası olmamakla birlikte, proje sahibinin düzensiz ve
plansız çalışması sonucu belirli bir zarar riski varsa İslam bankası,
zararı önlemek için bazı adımlar atabilir. İslam bankası normalde
hesapları herhangi bir zamanda denetleyebilir; tüm resmi ve gayri
resmi kayıtları talep edebilir. Bu finansman yöntemiyle elde edilen
kâr, mudarib ve rabbul-mal arasında sözleşmede belirlenen orana
göre paylaştırılır. Kâr dağıtımında ne mudarib ne de rabbul-mala sabit
bir miktar tahsis edilmez. Herhangi bir zarar meydana gelmişse,
mudaribin herhangi bir ihmalkarlık yapmadığı veya sözleşme
hükümlerini ihlal etmediği varsayılarak bu zarar rabbul-mal
tarafından karşılanacaktır (Sürücü, 2018, s. 28). Bu durumda
mudaribin kaybı, emeğinin payını alamamasıdır (Şen Küçük, 2021, s.
72).
Görüldüğü gibi bu iki yöntemde bankanın ve müşterinin rolleri
değişmektedir. Fon toplama yönteminde fon sahipleri yani müşteri, rabbul mal
konumunda iken, İslami banka mudarib konumundadır. Fon kullandırma
yönteminde İslami banka sermaye sağladığı için rabbul-mal konumunda iken,
müteşebbis yani müşteri mudarib konumundadır (Şen Küçük, 2021, s. 72).
İslami bankanın rabbul-mal ve müşterinin mudarib unvanı ile akdedilen
mudâraba sözleşmesinde bulunması gereken özelliklerden bazıları aşağıda
sıralanmıştır.
• Mudâraba sözleşmesi yapılırken, temettü ve sermayenin geri
ödenmesine ilişkin şartlar taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile
belirlenir (Darçın, 2007, s. 28).
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• Mudâraba sermayesi sadece sözleşmede belirtilen amaçlar için
kullanılabilir. Mudaribin kesinlikle bankanın onayı olmadan
sermayeyi başka bir yatırıma yönlendirme yetkisi yoktur.
• İslami bankanın sorumluluğu mudâraba sözleşmesinde taahhüt edilen
sermaye miktarı ile sınırlıdır. İslami bankadan önceden izin
alınmadıkça, mudarib, banka ile ortaklık ilişkisi sırasında ne kendi ne
de üçüncü şahıs finansmanını işe dahil edemez.
• Mudâraba sözleşmesinde belirtilmedikçe ve/veya işletmenin başarısı
için gerekli olmadıkça, mudaribin işletmeye farklı bir yönetici
atamasına izin verilmez.
• Mudarib ile İslam bankası arasında mudâraba sözleşmesi kurulduktan
sonra İslam bankası, mudaribden, mudâraba sözleşmesinde kendisine
sunulan projeksiyonlar doğrultusunda ilerleme kaydetmesini bekler.
İş başlangıçta planlanandan farklı giderse, mudarib bankaya nedenini
açıklamak zorundadır. İslam bankası, mudaribin açıklamasını
yetersiz bulursa rücu hakkını kullanabilecektir.
• Mudâraba sözleşmesinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakları
vardır. Mudâraba sözleşmesinde ikiden fazla ortak varsa, sözleşme bu
kalan ortaklar tarafından devam ettirilebilir. Çoğu İslam hukukçusu,
tüm mal ve sermayenin sözleşmenin sona erme tarihinde nakde
çevrilmesi gerektiği konusunda hemfikirdir (Darçın, 2007, s. 29).

3.4. İslami Bankacılık Perspektifinden Mudâraba Şirketinin
Sosyo-Ekonomik Etkileri
İslami bankacılık üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde en yaygın
kavramların ortaklıklar kurma, risk paylaşımı, tarım, sanayi, hizmet ve ticaret
gibi reel sektörü destekleme olduğu görülmektedir. Son yıllarda bu baskın
ifadeler literatürde sıklıkla tekrarlanmış ve hatta İslami bankacılığı
konvansiyonel bankacılıktan ayıran temel ifadeler haline gelmiştir. İslami
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bankacılıkta bu kavramların öne çıkma nedeni İslami ilkelere göre faaliyet
gösteren sektörlerden beklenen politika biçimlerinin olmasıdır. İslam dini,
ekonomik faaliyetlerde mudâraba ortaklıkları gibi ortaklıkların kurulmasını,
kurulan ortaklıklarda belirsizlik ve faizin önlenmesini ve riskin paylaşılmasını
teşvik eder. Nitekim İslam'da risk paylaşımının en etkili ve öne çıkan
yöntemleri arasında ilk bilineni ise İslam Bankası araçlarından biri olan
mudâraba ortaklığıdır (Canbaz ve Erden, 2020, s. 647).
Çalışma hayatında bazı insanlar girişimcilik ve çalışma yeteneklerine
sahip olsalar da yeterli sermayeleri olmadığı için bu yeteneklerini
kullanamıyorlar. Bazı insanlar sermayesi olsa bile bu defa girişimci ruha sahip
olmadıkları için sahip oldukları sermayeyi kullanamıyorlar. Bu iki tarafın emek
ve sermayesini birleştirerek mudâraba ortaklığının kurulması hem kendilerine
hem de topluma birçok sosyal ve ekonomik fayda sağlar (Coşkun, 2008, s. 4950). Bu faydalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

3.4.1. Âtıl Tasarrufların Sisteme Dahil Edilmesine Etkisi
İslami bankaların araçlarından biri olan mudârabanın, tasarruflarını
geleneksel finansal sistemde değerlendirmek istemeyen kesimin âtıl fonlarının
ekonomiye aktarılmasında büyük etkisi vardır (Sürücü, 2018, s. 18). Bu itibarla,
İslami bankacılığın mudâraba faaliyetlerinin dünyanın birçok ülkesinde teşvik
edilmesinin temel amaçlarından biri faiz duyarlılığı nedeniyle finansal sistem
dışında kalanları ve bunların âtıl fonlarını kapsayacak finansal araçların
geliştirilmesidir (Eskici, 2007, s. 26).
Nitekim İslami bankalar, yatırımcılara birikimlerini emek ve sermaye
ortaklığına dayalı olarak mudâraba yoluyla değerlendirme fırsatı sunarak bu
amaca hizmet etmektedir (Arslan, 2020, s. 70). Burada İslami bankalar, İslam
dinine göre faiz yasağı nedeniyle fonlarını konvansiyoel bankalara yatırmak
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istemeyenlerin fonlarını İslami ilkeler çerçevesinde ekonomiye kazandırmakta
ve kalkınmayı sağlayacak yatırımlara dönüştürmektedir (Pehlivan, 2016, s.
299). İslami bankacılık, başlangıçta geleneksel bankalarla çalışmak istemeyen
yatırımcıların birikimlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla ortaya çıkmış
olsa da gün geçtikçe finans sektöründe etkinliğini artırarak uluslararası finans
piyasalarında önemli bir aktör haline gelmiştir (Çiftçioğlu, 2019, s. 6)
İslam hukukuna göre ekonominin farklı kesimlerine hizmet etmek için
farklı ürünler sunan İslami bankanın birincil işlevlerinden biri, mudâraba
ortaklığı kapsamında ekonominin fon sağlayıcıları ve fon talep edenlerin ticari
faaliyetlerini teşvik etmektir (Ahmad, Humayoun, Hassan, 2010, s. 10). İslami
bankalar tarafından toplanan fonlar, reel sektörde faaliyet gösteren şirketlere
finansal destek olarak kullanılmaktadır (Çiftçioğlu, 2019, s.6). Âtıl fonların
finansal piyasalara aktarılması sonucunda tasarrufların yatırıma dönüşmesi
ülke ekonomisini olumlu etkileyeceğinden İslami bankacılık alanındaki
gelişmeler önemlidir. Diğer bir deyişle İslami finans sisteminin gelişmesine
yönelik adımlar atılması bu anlamda ülke ekonomisinin başarısına katkı
sağlayacaktır (Sürücü, 2018, s. 18).
Esasen İslami bankalar, tasarruf sahiplerine gelir sağlarken, atıl fonları
mudâraba yoluyla ekonomiye dahil ederek işletmelerin ve diğer ekonomik
kurumların kapasite kullanım oranlarını artırmaktadır. Böylece mudâraba,
işletmelerin ve diğer ekonomik kurumların üretimlerinin artmasına, dolayısıyla
kârlarının artmasına neden olur (Doğan, 2008, s. 43). Mudâraba, reel sektöre
sağladığı fonlarla dış ticaretin büyümesini ve gelişmesini sağlamaktadır. Bu
nedenle İslami bankalar, âtıl fonların toplanması ve ekonomiye kazandırılması
açısından konvansiyonel bankalara önemli bir alternatif oluşturmaktadır
(Çiftçioğlu, 2019, s. 7).
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3.4.2. Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesine Etkisi
“Kayıtdışı ekonomi” terimi, yasalarda veya uygulamada resmi
düzenlemelerin kapsamadığı veya yeterince kapsanmadığı, ekonomik aktörler
tarafından yürütülen tüm ekonomik faaliyetleri ifade eder (ILO- Social
Protection, 2022). Bu kapsamda birçok ülkenin en önemli ekonomik
sorunlarının başında kayıtdışı ekonomik faaliyetler gelmektedir. Öte yandan,
kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş İslami bankaların finansal piyasalarda
yaygın olarak faaliyet göstermesi kayıtdışı ekonominin azalmasına katkı
sağlayacaktır. Nitekim İslami bankaların faaliyetlerini etkin ve verimli bir
şekilde yürütmeleri finansal raporlama ve muhasebe sistemlerini sağlıklı bir
şekilde kurmakla mümkündür. Yatırımcılar, hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar,
müşteriler ve devlet gibi tüm menfaat sahiplerinin haklarını korumak; yapılacak
işlemlerin adil, şeffaf ve tutarlı bir şekilde kayıt altına alınmasını şart
koşmaktadır (Ersoy, Hazıroğlu, Albayrak, Özsoy, Görmüş, Yabanlı, Acar,
Acar, Koyuncu, Solak, Halitoğlu, Halaçoğlu, Akkaya, Aktepe, Dereci, Durmuş,
Sevinç, Kütük, Kaya, Dede, Karabulut, Hacak, Gürbüz, Saraç, Çakmak,
Arıcan, Tanınmış Yücememiş, ve Çetin, 2021, s. 326).
Bazı ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmaması, vergilerin eksik
ödenmesine veya hiç ödenmemesine neden olur. Bu durum devletin en önemli
gelir kaynaklarından biri olan vergi gelirlerinin azalmasına neden olmaktadır
(Sarılı, 2002, s. 43). Oysaki İslami bankaların enstrümanlarından biri olan
mudâraba, emek-sermaye ortaklığına yani ticari bir ilişkiye dayanmaktadır.
Mudâraba faaliyetinde alım satıma konu olan tüm mal ve hizmetlerin
finansmanı fatura karşılığı ve resmi tescil yapıldıktan sonra gerçek değeri
üzerinden

gerçekleştirilmektedir.

Böylece

İslami bankalar,

ekonomide kayıt altına alınmasını sağlar (Arslan, 2020, s. 80).

işlemlerin
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İslami bankalar, ülke ekonomilerinde birçok soruna neden olan kayıtdışı
ekonomi üzerindeki önleyici etkileri ile ülke ekonomilerine ciddi bir disiplin
getirmektedir. Mudâraba ortaklığının gerçekleşmesinde İslami bankalar
kayıtdışı ve faturasız hiçbir işlem için finansman sağlamamakta ve bu çalışma
prensipleri ile vergi kaybının önüne geçilmektedir. Mudâraba faaliyetlerinden
alınacak vergi ve harçlar tamamen devlet hazinesine aktarılır. Kayıtlı ekonomi
devletin vergi gelirlerini artırır ve yatırımlarının daha düzenli olmasını sağlar
(Eskici, 2007, s. 108).

3.4.3. Ekonomik Büyümeye Etkisi
Mudâraba ortaklığında, İslami banka yatırım için gerekli tüm sermayeyi
finanse ederken müşteri emeğini koyar (TKBB, 2013, s. 4). İslami bankalar,
mudâraba ortaklığının bir parçası olarak emeği güvence altına alarak tüm
potansiyel girişimcilere eşit fırsat sağlar. İslami bankacılık, küçük
girişimcilerin teminatsız katılımcı bazlı finansman elde etmelerini sağlayarak
adil ve büyüyen bir ekonominin ortaya çıkmasına katkıda bulunacaktır.
Konvansiyonel bankacılıkta sadece yeterli teminat sunabilenlere fon
sağlamanın yaygın uygulaması, üst ve alt sınıflar arasındaki zaten eşitsiz olan
gelir dağılımını daha da kötüleştirebilir. Mudâraba faaliyetleri doğası gereği
katılımcı finansmana dayalı olduğundan, İslami bankacılık konvansiyonel
bankalar kadar maddi teminata bağlı olmayacaktır. Finansmana böyle bir
erişimin sağlanması, daha iyi bir gelir dağılımına ve sosyal refahta daha büyük
bir iyileşmeye yol açacaktır (El-Galfy ve Khiyar, 2012, s. 950).
Mudârabaya dayalı İslami bankaların finansal piyasalarda faaliyet
göstermesi, sosyal ve ekonomik etkileri düşünüldüğünde büyük önem
taşımaktadır. Geleneksel bankalara alternatif olarak İslami bankalar, kuruluş
felsefeleri ve finansal performans mekanizmaları açısından farklılık
göstermektedir. İslami bankacılık faaliyetleri İslam hukuku hükümlerine
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dayanmalıdır. Bu kapsamda kâr ve zarara ortak olmak, yetenekli girişimcileri
desteklemek, sermayenin geniş tabana adil dağılımını sağlamak ve ekonomik
işlemlerde adil olmak mudârabanın amaçları arasında yer almaktadır. Bu
amaçları gerçekleştirmek için var olan İslami bankalar, toplumda faizsiz bir
yatırım ortamı oluşturarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı
sağlamaktadır (Çelik, 2017, s. 391-393).
Öte yandan bir ekonomide faizleri düşüren her faaliyet ve girişim işlevsel
olarak ekonomiye olumlu katkı sağlar. İslami bankalar esnek fon sağlama
işlevlerinin yanı sıra ticaret ve üretime dayalı mudâraba ortaklığı
uygulamalarıyla mevcut faiz oranlarına alternatif bir işlev yüklemektedir. Bu
da ekonomide yatırım hacminin artmasına neden olarak üretilen mal ve
hizmetlerin değerinde yani milli gelirde artışa neden olur (Aras ve Öztürk,
2011, s. 172-173). Ayrıca geleneksel sistemde borçlanma fiziki varlıklarla
desteklenmiyorsa gelecek nesillere borç yükü bırakmaktadır. Oysa İslami
varlığa dayalı finansman modelleri, borçları geri ödemek için tasfiye
edilebilecek varlıklar olduğu için gelecek nesil için bir borç yükü oluşturmaz
(Çürük, 2013, s. 66).

3.4.4. Reel Ekonomiye Etkisi
Finans sektöründeki dengeli yapı istikrarlı büyümeyi sağladığı gibi reel
sektördeki üretim ve hizmet performansı da istikrarlı büyümeyi sağlıyor. Reel
sektörün üretim ve hizmetteki başarısı ülke ekonomisinin büyümesinde öncü
rol oynamaktadır (Ustaoğlu, 2014, s. 67). Nitekim sağlam temeller üzerine
kurulmuş bir ülke ekonomisini güçlendirmek için kaynakların etkin ve verimli
kullanılması gerekir. Bu da reel sektörü destekleyerek mümkün olabilir. İslami
bankalar topladıkları fonların büyük bir kısmını finansman olarak reel sektörün
kullanımına sunmaktadır (Ödeş, 2020, s. 65).
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İslami bankalar çalışma prensipleri gereği sabit getirili yani faizli
enstrümanlarla faaliyetlerini gerçekleştirmezler. İslami bankaların topladığı
fonların çoğu, reel sektöre yönlendiriliyor. Bu kapsamda İslami bankaların
mudâraba uygulamaları tamamen reel sektörün ihtiyaçlarına yöneliktir. İslami
hükümlere göre faiz yasağı olması nedeniyle İslami bankalar çalışma
prensipleri olarak sadece ticari alım satımlarla ilgilenmektedir. Sermayesini
reel sektöre yönelik projeler bazında değerlendiren mudâraba ortaklığı,
kaynakların verimli alanlarda kullanılmasında etkilidir. Mudâraba ortaklığı reel
sektörü doğrudan finanse etmekte ve kaynakların tarım, ticaret sanayi ve hizmet
gibi alanlarda kullanılmasını sağlamakta; topladıkları kaynakların doğrudan
ekonomiye

kazandırılmasını

veya

doğrudan

yatırıma,

üretime

dönüştürülmesini sağlayan bir özelliğe sahiptirler (Ustaoğlu, 2014, s. 67-68).
Geleneksel sistemde para üretimi reel sektöre göre değil, borçlanma
ilişkisine göre gerçekleşmektedir. Dolayısıyla “ek para arzı ile üretimdeki
artış” arasında bir bağlantı yoktur. Oysa mudâraba ortaklığında kazanç elde
edilebilmesi için paranın reel sektörde kullanılması gerekmektedir. Borca
dayalı finansman doğası gereği istikrarsızlaştırıcıdır. Mudâraba modeli ise
farklı katmanlar arasında denge sağlayan bir işleve sahiptir. Ayrıca mudâraba
ortaklığı reel varlıklara dayalı bir yapı arz ettiği için ekonomide balon denilen
spekülatif artışlara izin vermez (Çürük, 2013, s. 66). Diğer bir deyişle İslami
bankalardaki mudâraba temelli reel yatırım mevduatları, herhangi bir yapay
para birimi genişlemesi olmaksızın mal/hizmetler için reel ekonomiye yeniden
yatırıldığından, İslami finans küresel ekonomik düzende dengeleyici bir güç
olarak hizmet etmektedir (Agha, 2012).

3.4.5. Fonların Etkin Kullanılmasına Etkisi
Konvansiyonel bankacılık sisteminin işleyişinde faiz hem fon toplarken
hem de fon sağlarken faaliyetlerinin ana konusunu belirler. Fonlama açısından,
faiz oranı kadar kredinin geri dönüşünü sağlayacak bir garantiye sahip olmak
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önemlidir. Aksi halde kredi kullanacak kişinin kârı veya zararı konvansiyonel
banka için önemli değildir. Çünkü burada kâr zarara dayalı bir ortaklık yoktur
(Sürücü, 2018, s. 20). Dolayısıyla geleneksel bakış açısı kaynakların verimsiz
dağılımına neden olabilir. Öyle ki geleneksel yapıda fonlar verimli projelerden
ziyade kredi değeri yüksek kredi isteyenlere gidebilir. Ancak mudâraba
ortaklığında toplumun ihtiyaç duyduğu ve getirisi yüksek projeler/girişimler
hayata geçirilmektedir (Çürük, 2013, s. 66).
İslami bankalar fonları tarımda, ticarette veya sanayide çalışmak için
sağlar (Harrison, 2018, s. 2). Konvansiyonel bankacılıktan farklı olarak İslami
bankacılık sisteminde öne çıkan konu faiz oranı değil, projenin verimliliğidir.
İslami bankacılık sisteminde mudâraba kapsamında uygulanan projenin
etkinliği ve verimliliği hem fon vereni hem de kullanıcıyı etkilemektedir.
Dolayısıyla İslami bankacılık sisteminde risklerin her iki taraf için
değerlendirilmesi ve projenin başarısı ve karlılığı için yeni destekler sağlanması
gibi bazı avantajlar bulunmaktadır. Bunun yan ısıra fonu kullanan kişinin
projesi kazanç sağlamaz ise fon kullanımından tekrar yararlanma olasılığı
azalır. İslami bankaların geleneksel bankaların teminatsız sunamayacakları
fonları, kullandıkları mudâraba yöntemiyle, projenin verimliliğine göre
teminatsız

olarak

sunması

ülke

ekonomisinin

kalkınmasına

katkıda

bulunabileceği için önemlidir (Sürücü, 2018, s. 20-21).
İslami bankalar tarafından toplanan fonlar proje bazında kullanıldığı için
İslami bankalarda proje bazlı olmayan fon taleplerine cevap verilememekte, bu
nedenle kaynaklar daha verimli ve etkin yatırımlara yönlendirilmektedir (Aras
ve Öztürk, 2011, s. 172). Sürekli büyüyen, gelişen ve küreselleşen dünyada
rekabetin hızla arttığı bankacılık sektöründe etkinlik ve verimlilik çok
önemlidir. Ekonomik sınırların kalktığı bir dünyada, hemen her ülkede büyük
uluslararası bankaların bulunması piyasalardaki rekabeti daha da artırmıştır.
Rekabetin giderek arttığı bir ortamda gündeme gelen soru, “en düşük maliyetle
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en yüksek kârın nasıl elde edileceğidir”. Bu nedenle birikimlerini kendilerine
özgü etkin ve verimli projelerde kullanan İslami bankaların ekonomideki önemi
her geçen gün artmaktadır (Baykara, 2012, s. 2).

3.4.6. Finansal Piyasalarının Derinleştirilmesine Etkisi
İslami

bankacılığın

hızlı

büyümesi

son

zamanlarda

ekonomi

literatüründe büyük ilgi görmüştür. İslami bankacılık, ekonomiye ve finansal
sistemin genel boyutuna kıyasla nispeten küçük olmasına rağmen, finansal
derinlik düzeyi de dahil olmak üzere ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir
etkiye sahiptir (Imam ve Kpodar, 2015, s. 1). Nitekim ekonomik literatürde
finansal derinleşmenin büyümeyi teşvik ettiğine dair genel bir kabul vardır
(Imam ve Kpodar, 2015, s. 10). İslami Bankaların faizsiz anlayış çerçevesinde
fon toplaması ve kullanması bankacılık sektörüne yeni finansman yöntemleri
getirmiştir. İstenilen ve beklenen düzeyde olmasa da faize duyarlı ve
konvansiyonel bankalardan uzak önemli fon sahiplerini ve kullanıcılarını
İslami Bankalar sektöre müşteri olarak kazandırmıştır (Aras ve Öztürk, 2011,
s. 172). İslami bankacılık sektörünün yatırımları çekmek için sektöre getirdiği
yeni ürünler ve finansman modelleri bankacılık sektöründe rekabetin artmasına
neden olmaktadır (Arslan, 2020, s. 84).
İslami bankacılığın piyasaları derinleştirme araçlarından biri olan
mudâraba ortaklığı, finansal sektör gelişiminin desteklenmesine yardımcı olur
ve finansal kapsayıcılığı genişletir. Mudâraba ortaklığı, finansal ürünlerin
kapsamını genişleterek finansal erişimi iyileştirmeye ve küçük fon sahiplerini
sisteme entegre etmeye yardımcı olur. Mudâraba ortaklığı, küçük ve orta
ölçekli işletmelerin finansmana erişimini artırmada faydalı olabilecek fırsatlar
sunmaktadır. Bu bağlamda İslami finans, halihazırda geleneksel finansmanı
dini nedenlerle kullanmayanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak
için bankacılık sektöründeki ürün ve hizmet çeşitliliğini ve finansal sistemdeki
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oyuncu sayısını artırarak finansal derinleşmeyi etkilemektedir (Alawode,
2015).

3.4.7. Rekabetin Geliştirilmesine Etkisi
Genel finansal sistemin uygulanabilir ve rekabetçi bir bileşeni olmaları
nedeniyle birçok ülkede İslami bankalar, ülke ekonomisinin büyümesine ve
gelişmesine katkıda bulunan finansal sistemin önemli bir bileşeni olarak ortaya
çıkmıştır (Ascarya ve Yumanita, 2008, s. 72). Geleneksel bankalarla rekabet
edebilmek için İslami bankaların kendine özgü yöntemleri ve farklı yapıları
bankacılık sisteminde önemli bir rekabet unsuru oluşturmaktadır. İslami
bankaların hem fonların toplanmasında hem de toplanan fonların kullanımında
alternatifler sunması rekabeti artırmaktadır. Kar ve zarar paylaşımını içeren
mudâraba ortaklığı, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için bir alternatif
oluşturmaktadır. Sundukları hizmetlerin yaygınlaşması, toplumun da ilgisini
çekmesi, sistem içinde rekabetin gelişmesine ve genişlemesine yol açmıştır
(Ustaoğlu, 2014, s. 68).
Öte yandan İslami banka müşterisi, geleneksel bankalarla da
çalışmaktadır. Bu durum İslami bankaların ürün ve hizmetlerinde rekabetçi bir
yapıya sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. İslami bankaların piyasalarda etkin
olabilmesi için daha fazla şube açması ve daha fazla müşteriye ulaşması,
böylece mudâraba ortaklıklarının sayı ve kalitesinin artması gerekmektedir.
İslami bankaların ticari faaliyetleri finanse etmesi bu bankalara diğer bankalara
göre önemli bir deneyim kazandırmıştır (Ödeş, 2020, s. 68). Nitekim mudâraba
ortaklığının temel dayanağı, faaliyetlerini sermayenin kullanıldığı ekonomik
faaliyete dayandırmaktır. Mudâraba ortaklığının borçsuz ve tamamen öz
sermayeye dayalı olması, ortaklığı piyasalarda daha istikrarlı hale getirebilir.
Bu durum mudâraba ortaklığı ile geleneksel borca dayalı ortaklıklar arasındaki
rekabeti artırmaktadır (Sheng and Singh, 2013, s. 75).

107 | İSLÂM TİCARET HUKUKUNDA EMEK-SERMAYE ŞİRKETİ: MUDÂRABA

3.4.8. Enflasyonun Düşürülmesine Etkisi
Faiz oranlarındaki artış ve azalışlar geleneksel yapıda enflasyon düzeyini
etkilerken, İslami ekonomik sistemde enflasyon minimum düzeyde olacaktır
(Çürük, 2013, s. 66). Diğer bir deyişle yüksek faiz oranları piyasada fiyatların
yükselmesine ve dolayısıyla enflasyonun artmasına neden olur (Doğan, 2008,
s. 47). Yüksek enflasyon oranı toplumun satın alma gücünü azaltmakta ve
sonuçta insanların kredilerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme
kabiliyetini zayıflatmaktadır (Fakhrunnas, Tumewang ve Anto, 2021, s. 80).
İslami bankaların sunduğu fonların maliyeti geleneksel banka maliyetlerinden
düşük olmasa da İslami bankalar fon talep edenlere kredi vermek yerine kâra
ve zarara dayalı mudâraba ortaklığı gibi uygulamalara fon sağladığı için
enflasyonist bir ortamda etkileri faize dayalı geleneksel bankalara göre daha
zayıf olacaktır (Fakhrunnas vd., 2021, s. 80; Doğan, 2008, s. 47).
İslami bankalar ekonomide âtıl durumdaki fonlar sisteme dahil
edilmezse, fon talep edenler yüksek faiz oranları ile borçlanmak zorunda
kalacaktır. Yüksek faizli borçlanma, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetine
yansıyacak ve fiyat artışlarına neden olacaktır. İslami bankaların mudâraba
ortaklığı aracılığıyla ekonomideki atıl fonların sisteme dahil edilmesi,
maliyetlerin artması nedeniyle hem üreticilerin hem de tüketicilerin zarar
görmemesi açısından oldukça önemlidir. Piyasalarda mudâraba ortaklığının
yaygınlaşması, geleneksel bankaların rekabet ortamının genişlemesine bağlı
olarak faiz oranlarının düşmesine yol açacaktır. Düşük faiz oranları da fiyat
artışlarının düşmesine katkıda bulunacaktır (Sürücü, 2018, s. 22).

3.4.9. Maliyetlerin Düşürülmesine Etkisi
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde karşılaşılan en
büyük ekonomik sorun yüksek maliyetlerdir. Bunu etkileyen temel neden,
malların üretimden tüketime kadar her aşamasında sermayenin payı olarak
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maliyetlere eklenen faizdir. İslami bankalar finanse ettikleri tarımın, sanayinin,
hizmetin ve ticaretin her aşamasında faiz yerine kâr zarar ortaklığı ilkesiyle
çalıştıkları için maliyetlerin makul ve düşük seviyelerde gerçekleşmesine
yardımcı olurlar. Bu açıdan İslami bankaların tüketici lehine faaliyet gösteren
kurumlar olduğu söylenebilir (Doğan, 2008, s. 45).
İslami bankalar sabit getiri ile fon toplamadıkları için kaynaklarını
piyasaya çok daha esnek bir şekilde sunma imkanına sahiptirler. İslami
bankalar bu özellikleri kullanarak sıkıntılı ve geçiş ekonomilerinde daha ucuz
finansman sağlayabilir. Özellikle finansman maliyetinin düşük olması
ekonomilerde daha hızlı büyüme ve gelişme sağlamaktadır. İslami bankaların
emek sermaye ortaklığını ifade eden mudâraba şirketi sabit getiri vaadi
olmayan fon toplama yöntemleri ve reel ticari işlemlere kaynak sağlayan
fonlama imkanları, konvansiyonel bankacılara göre cari faiz oranlarından
bağımsız hareket etmelerini sağlayarak bu oranları düşürme etkisine sahiptir
(Ustaoğlu, 2014, s. 68-69).

3.4.10. İstihdamın Arttırılmasına Etkisi
Konvansiyonel bankalar kâr maksimizasyonu ilkesi ile faaliyet
gösterirken İslami bankalar, ulusal ve uluslararası piyasalardan tasarruf
sahiplerinden elde ettikleri fonları faizsiz finansman ilkeleri çerçevesinde reel
ekonomiye yönlendirmekte ve buradan elde edilen kâr veya zararı tasarruf
sahipleriyle paylaşmaktadır. Bu nedenle İslami bankalar yatırımları teşvik eden
ve istihdamı artıran kurumlar olarak piyasalarda aktif rol oynamaktadır
(Pehlivan, 2016, s. 297).
Kâr ve zarar paylaşımını içeren mudâraba ortaklığı yöntemi ile fonlar
kullanıldığında girişimci yani mudarib için finansman maliyeti sıfır
olacağından, mudâraba ortaklığı ile ekonomik bir gelişme sağlanabilir. Sıfır
finansman maliyeti, girişimcinin projelerini daha kolay gerçekleştirmesini ve
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piyasalarda daha aktif rol oynamasını sağlayacaktır. Böylece girişimcinin
projelerini hayata geçirmesi ile üretim kapasitesi artacak, yeni iş olanakları
doğacak, işsizlik oranı düşecektir (Coşkun, 2008, s. 50).
Mudâraba ortaklığı sadece işsizliği azaltmakla kalmaz, toplumda farklı
sınıfların oluşmasını ve bu sınıflar arasındaki iktisadi farklılıkların artmasını da
göreli olarak engeller. Konvansiyonel bankacılık sistemi sermaye sahiplerinin
risksiz getiriler yoluyla gelirlerini artırmalarına olanak tanır. Ancak mudâraba
ortaklığında faaliyet sonunda kar-zarar paylaşıldığı için emek ve sermaye
sahipleri birlikte hareket etmek zorundadır. Bu ortaklıkta emek sahipleri,
yaptıkları işin ücretinin yanı sıra kârdan da pay alırlar. Bu durumda sermaye
sahiplerinin emek sahiplerine göre aşırı gelir elde etmesini engelleyen
mudâraba ortaklığı toplumda farklı sınıfların oluşmasını da engellemiş olur
(Coşkun, 2008, s. 50).
Öte yandan, emek-sermaye ortaklığı güçleri birleştirme işlevine sahip
olduğundan, yatırımcılar ve kârlı projeler bir araya getirildiğinde bu ekonomik
kalkınmayı, büyümeyi ve istihdamı beraberinde getirmektedir. Burada kâr
kavramından kasıt, sadece parasal olarak çokluktan ziyade, azami sayıda insana
ulaşan faydadır. Başka bir deyişle, topluma faydalı olduğu düşünülen ve kâr
marjı yüksek olan bir proje, yeterli finansmanı sağladığı takdirde ekonomik
büyümeye katkı sağlamanın yanı sıra istihdam alanı da artırır (Eğri ve Sağlam,
2020, s. 200).
Genel olarak İslami bankacılığın kurulmasıyla birlikte hizmet
sektöründeki istihdam hacmi genişlemiştir. Bu bağlamda İslami sermaye
piyasasının oluşması, İslami finansal aracı kurumların kurulması, İslami sigorta
piyasasının oluşumu, bankalara danışma kurulu hizmeti veren kurumların
kurulması, akademide İslam ekonomisi ve finansı ile ilgili bölümlerin açılması
istihdamı olumlu yönde etkilemektedir. İslami bankaların gelişen bir sektör
olması konvansiyonel bankalardan personel transferine imkân sağlamıştır. Bu
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durumda bankacılık sektöründe rekabeti ve istihdamda kaliteyi artırmıştır
(Arslan, 2020, s. 84).

3.5. Mudâraba Şirketinin Geleneksel Finansal Sisteme Göre
Avantaj ve Dezavantajları
Öz sermaye finansmanı, yatırım projesinin performansına bağlı olarak
risklerin ve karların karşılıklı paylaşımını içeren mudâraba şirketinde, taraflar,
yani finansal sermayeyi sağlayan “fon sağlayıcı” ile uzmanlık ve yönetimi
sağlayan “girişimci”, toplu olarak kâr paylaşımında yer alacaktır. Faiz
oranlarına dayalı geleneksel borç finansmanına bir alternatif olan mudâraba
uygulamasının taraflar açısından avantajları olduğu gibi zaman zaman
dezavantajları da bulunmaktadır (Sapuana, 2016, s. 350).
Mudâraba İslami bankacılığın temeli olmasına rağmen, mudârabanın
İslami bankalarda etkin ve yetkin bir şekilde uygulandığını varsaymak yanıltıcı
olacaktır. İslami bankalarda mudâraba yöntemiyle toplanan fonlar genellikle
diğer yöntemlerle işletilmektedir. Birçok yatırım aracının uygulandığı İslami
bankalarda murabaha yönteminin mudâraba yöntemine göre çok daha yaygın
olması dikkat çekicidir. Uygulamada, murabahanın çok güçlü olmasına karşın
mudârabanın zayıf kalmasının birçok nedeni vardır. Bu kapsamda “düşük risk
faktörü, hatta bazen sıfır risk faktörü, yüksek garanti faktörü” murabaha
yönteminin seçilmesinin önemli nedenleridir (Çelik, 2017, s. 392).
Mudârabanın

İslami

bankalarda

yatırım

aracı

olarak

tercih

edilmemesinin bir diğer nedeni de uygulama sırasında sermayenin riske
girmesidir. Bu bağlamda İslami bankalar için önemli bir finansal yöntem olan
mudâraba yönteminde işlem gören fonun kötüye kullanılması durumunda
rabbul-mal olarak banka mudâraba kapsamındaki tüm fonları kaybetme riski
ile karşı karşıya kalabilmektedir. Mudâraba yönteminin uygulanmasını
sınırlayan diğer bazı faktörleri ise kısaca şu şekilde sıralanabilir.
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• Yasal

Boşluk:

İslami

bankalarda

mudâraba

yönteminin

uygulanmasına yönelik mevcut yasal düzenlemeler yeterince
gelişmemiştir (Çelik, 2017, s. 393).
• Belirsizlik: Mudâraba yönteminde yatırım için öne sürülecek
sermaye tutarının ne kadar ve ne zaman getiri sağlayacağı belirsizdir.
Toplanan fonlar ortalama olarak kısa vadelidir ve İslami bankaların
genellikle uzun vadeli bir yatırım dönemi gerektiren bu uygulamaya
yönelmeleri zordur (Balcı, 2020, s. 40). Bankalar ve mevduat
sahipleri, belirsizlik ve olası risklere karşı hazırlıklı olacak unsurlara
sahip değillerdir (Çelik, 2017, s. 393).
• Teknik Nedenler: Güvene dayalı olarak kurulan mudâraba
ortaklığında, bankaların ilgili teknik ve proje değerlendirme
konularında yeterli uzman personelinin olmaması mudârabayı yüksek
riskli bir finansman faaliyeti haline getirmekte ve daha az
kullanılmasına neden olmaktadır (Şen Küçük, 2021, s. 72-73). Yani
mudâraba yöntemini aktif hale getirilmesi için uygulanacak teknik
karmaşıktır. Mudâraba sürecini denetleyecek teknik altyapıya ve
eğitimli personele ihtiyaç vardır (Balcı, 2020, s. 40).
• Kayıtdışı Ekonomi: Kayıtdışı ekonominin dünyada yaygınlaşması,
şirketlerin tüm uygulamalarını resmileştirmesini zorlaştırmaktadır
(Balcı, 2020, s. 40).
İslami bankalarda çok az oranda da olsa uygulanan mudâraba
ortaklığının finansal piyasalarda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması İslami
finans sistemi için oldukça önemlidir. Bu bağlamda mudârabanın ekonomik,
dini, toplumsal açıdan öneminin anlaşılması ve bu konuda bir farkındalık
oluşturulması gerekmektedir. İslami finans piyasalarında mudâraba şirketinin
yaygınlık kazanması için;
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• “Mudâraba sözleşmesinde taraflara güvence sağlayacak yasal
düzenlemelerin uygulanması”,
• “İslami bankaların vergi yükünün hafifletilmesi”,
• “Finansal yatırımlar için daha geniş bir alan oluşturması” ve
• “Mudâraba işlemleri için kalifiye personelin yetiştirilmesi” çok önem
arz etmektedir (Çelik, 2017, s. 393).
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SONUÇ
Günümüzde bir ülkenin demokratikleşmesinden söz edebilmek için
siyasi alanda sağlanan demokrasi, ekonomik alanda da sağlanmadıkça o ülkede
tam bir demokratikleşmeden bahsetmek mümkün değildir. Siyasal demokrasi
ile ekonomik demokrasinin birbirini tamamlayacak şekilde gerçekleştirilmesi
gerektiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle bir ülkenin milli geliri o ülkenin
vatandaşları arasında ne kadar adil dağıtılırsa, o ülkede gerçek anlamda
ekonomik demokrasiden söz edilebilir. Nitekim ekonomik demokrasi, bir ülke
ekonomisinin gelişmişlik düzeyiyle orantılı olarak toplumda zenginlik ve
mülkiyetin yayılmasını kolaylaştıracak ve böylece bireysel refahtan toplumsal
refaha geçiş sağlanacaktır.
Yatırım ve üretimi destekleyen İslam ekonomik sistemi, ekonomik
demokrasi fikrini savunan bir yapıya sahiptir. Nitekim İslam ekonomik
sisteminin temel amacı, toplumda faizsiz bir ekonomik sistemin kurulması ve
reel

ekonominin

canlandırılmasıdır.

Böylece

toplumdaki

ekonomik

eşitsizliklerin giderilmesi veya en azından azaltılması, yoksulluğun ortadan
kaldırılması gibi sonuçlara çok daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacaktır.
Bu açıdan bakıldığında İslam ekonomik sistemi, ahlaki ve etik değerleri ön
plana çıkaran, sosyal adaleti ve sosyal refahı tesis etmeye çalışan bir sistemdir.
Bir ülkenin iktisadi kalkınması öncelikle artan yatırımlar ile gerçekleşir.
Bunun bilincinde olan İslam ekonomisi sadece bireyin değil, tüm toplumun
refahının artması için üretim yapmadan sadece paradan para kazanmaya dayalı
ekonomik ilişkileri yasaklamıştır. İslami ekonomik sisteminde faiz yasağı
nedeniyle toplanan mevduatın doğrudan reel ekonomiye yatırılacağı
öngörülmektedir. İslam ekonomik sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan
İslami bankacılık sistemi de faaliyetlerini İslam hukuku çerçevesinde
yürütmektedir. İslami bankalar, konvansiyonel bankacılık sisteminin konusu
olan sabit faiz uygulaması yerine kâr zarar paylaşımı esasına göre faaliyet
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göstermektedir. İslami bankalar uygulayacakları projeleri daha dikkatli
seçtiklerinden finansal krizlerden fazla etkilenmemekte ve bu nedenle dünyanın
en güçlü bankaları arasında yer almaktadırlar.
İslami bankalar tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerindeki projelere
aktif olarak sermaye yatırmakta ve ayrıca risk almaktadır. İslami bankaların
müşterileri ise söz konusu yatırımlar sonucunda elde edilecek kâr ve zararı
paylaşmaktadır. Bu nedenle yatırımsız ve üretimsiz faize dayalı bir ekonomik
sistem yerine İslami bankacılık, reel ekonomik hayattaki yatırım ve üretimden
elde edilen kârın, İslam bankası ile müşterisi arasında, tarafların daha önce
özgür iradeleri ile akdetmiş oldukları sözleşme çerçevesinde paylaşılmasını
amaçlamaktadır.

Konvansiyonel

bankacılıkta

borca

dayalı

sistemin

oluşturduğu olumsuz baskının ötesinde, İslami bankacılık sisteminde sermaye
ve emeğin birlikte hareketi sonucu elde edilen kazanımlarla toplumun
kalkınmasına yönelik bir süreç bulunmaktadır.
İslam dininde faiz almanın ve vermenin kesinlikle yasak olması, faize
duyarlı kesimin konvansiyonel bankalarla çalışmamasına neden olmuştur.
Manevi inançlarından dolayı konvansiyonel bankalara gitmeyen tasarruf
sahipleri, tasarrufların ekonominin hizmetinden mahrum kalmasına ve üretim
sürecine dahil edilmemesine neden olmaktadır. Faiz konusunda hassas olan bu
kesim, birikimlerini değerlendireceği bankaların İslam hukukuna uygun
olmasını ve faizsiz çalışmasını talep etmektedir. Nitekim İslami bankacılık,
ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için yatırım ve üretimin artırılması,
yatırım ve üretimin büyük sermayeye ihtiyaç duyduğu ve bu ihtiyacın faiz
dışında bir sistemle karşılanması gereken bir sürecin sonucudur. İslami
bankacılığın kurulmasıyla faize duyarlı kesimin âtıl fonları ekonomiye
aktarılmıştır. Faiz duyarlılığı göz önüne alındığında İslami bankalar finans
sektöründe konvansiyonel bankalara göre çok sınırlı sayıda enstrümanla
faaliyet göstermektedir. Ancak faizsiz bankacılığın etkin ve verimli bir şekilde
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hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, tüm dünyada faizsiz sermaye arzı
yöntemlerine olan ilginin artmasına neden olmuştur.
İslami finans ve bankacılık, küresel ekonominin dinamiklerinde son
zamanlarda hararetle tartışılan ekonomik olgulardır. Daha önce İslami finans
ve İslami bankacılık, çoğunlukla İslam ülkeleri olan Ortadoğu bölgesi de dahil
olmak üzere yalnızca İslam dünyasında uygulama bulmuştu. Zaman içerisinde
tarihsel süreçteki gelişmelerle birlikte, küresel finans sistemi içinde İslami
finans sistemi varlıklarının, konvansiyonel bankacılık varlıklarından hızlı
büyümesi ve İslami bankaların fonları üretime ve yatırıma yönlendirerek sosyal
refahı artırması ekonomik çevrelerin dikkatlerinden kaçmamıştır. İslami
bankaların toplumdaki sosyal ve ekonomik olumlu etkilerine paralel olarak
İslami bankalar sadece İslam ülkelerinde değil, Müslüman olmayan ülkelerde
de faaliyet göstermeye başlamıştır. İslami bankacılığın başarısının temelinde,
faaliyetlerini öz sermayeye dayalı olarak yürütmesinin yanı sıra sosyal adalet,
sosyal refah gibi sosyal politika konularının toplumda hayat bulmasını
sağlaması da yatmaktadır.
Bir ülkenin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için mevcut
kaynakların en etkin ve verimli şekilde reel sektöre yönlendirilmesi önemlidir.
Reel sektörü önemseyen İslami bankalar, faize duyarlı müşterilerinin talepleri
doğrultusunda temel bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra ürün ve hizmet
yelpazesini zaman içinde genişletmiştir. İslami bankacılık sisteminde faiz
yerine kâr zarar paylaşımına dayalı birçok finansman yöntemi geliştiren İslami
bankalar, topladıkları fonları reel sektörde faaliyet gösteren şirketlere finansal
destek olarak kullanmaktadır. Bu anlamda emek ve sermaye ortaklığına
dayanan mudâraba şirketi/ortaklığı, İslami bankacılığın kuruluş amacını en çok
temsil eden ortaklık türü olarak İslami bankacılığın araçları arasında haklı
yerini almıştır. En basit tanımıyla kar-zarar paylaşımına dayalı bir emeksermaye ortaklığını ifade eden mudâraba şirketinde, bir taraf sermayeyi, diğeri
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ise sermayeyi işletmek için emeğini koyar. Mudâraba şirketinin dönem
sonundaki kâr veya zararı, sermayedar ile emek sahibi arasındaki sözleşmede
belirlenen orana göre paylaşılır.
Toplumda bazı kişiler yeterli birikime sahip olsalar da yatırım yapmayı
düşündükleri konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayabilirler. Öte yandan
toplumda yeterli bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olduğu halde gerekli
sermayeye sahip olmayan girişimciler olabilir. İslami bankalar, reel sektörü
canlandırmak için bu tasarruf sahibi ve girişimciyi mudâraba şirketinin
ortakları olarak bir araya getirir. İslami bankalar mudâraba sözleşmesine
rabbul-mal veya mudarib olarak dahil olmaktadır. İslami banka mudâraba
sözleşmesinde mudarib olarak yer alacaksa, İslami bankaların yatırımcılar
adına karlı projeler araştırması ve projelerin performansını izlemesi
gerekecektir. İslam bankası mudâraba sözleşmesine rabbul-mal olarak dahil
edilecekse, mudâraba sözleşmesinin kurulması için gerekli olan sermayeyi
şirkete yatırması gerekir.
Mudâraba, rabbul-mal ile mudarib arasında kar/zarar paylaşımı esasına
göre kurulmuş bir ortaklık olduğundan, bu ortaklığın içerdiği risk
paylaşılmadıkça rabbul-malın sabit bir getiri talep etme hakkı yoktur.
Dolayısıyla rabbul-mal ve mudarib, ortaklığın kârına ortak olmak suretiyle
gelirlerini elde ederler. Rabbul-mal ve mudarib arasında kâr paylaşımı önceden
belirlenmiş bir oranda gerçekleşir. Mudâraba ortaklığının zarara uğraması
durumunda mudarib şirkete herhangi bir finansal sermaye sağlamadığından
zaman ve emek kaybından başka bir kayıp yoktur; rabbul-mal, sermaye
ölçüsünde zarardan sorumlu olacaktır. Mudâraba uygulaması İslami bankalar
tarafından çoğunlukla fon toplamak için kullanılmaktadır. Bu durumda
mudâraba ortaklığında bankalar emek tarafını temsil ederken, müşteriler
sermayeyi sağlayan tarafı temsil eder. Müşteriler diğer bir deyişle, rabbul-mal
tarafından İslami bankalara yatırılan fonlar; İslam bankası tarafından emek
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sahibi yani mudarib olarak işletilmekte ve faaliyet sonucunda elde edilen kâr
banka ile müşteri arasında önceden belirlenmiş oranlarda paylaşılmaktadır.
İslam hukuku faizle gelir elde etmeyi yasaklarken; muduraba
ortaklığında olduğu gibi herhangi bir işlemde taraflar arasında risk ve kâr
paylaşılarak gelir elde edilmesine izin verir. Nitekim kredi sistemi tercih
edildiğinde fon veren ile fon kullanıcısı alacaklı-borçlu ilişkisine girmekte,
ancak kâr zarara katılım sistemi tercih edildiğinde fon veren ile fon kullanıcısı
işletmeye ortak olmakta ve beraber hareket etmektedirler. İslam ekonomik
sisteminde fon veren ile fon kullanıcısı arasında kâr zarara dayalı bir ortaklık
varsa, ortaklığın başarı olasılığı artmakta, bu durum proje sayısını artırmakta
ve başarılı projelerdeki bu artışlar ekonomide büyümeyi ve kalkınmayı
beraberinde getirmektedir.
İslam ekonomik sistemi faize yani borca dayalı bir ekonomik sistemi
desteklememektedir. Öte yandan mudâraba ortaklığında olduğu gibi risk ve
kârın paylaşıldığı, tarafların katılımının sağlandığı, gelirin tabana yayıldığı bir
sosyal ekonomik sistemi destekler. İlke ve kurallarını İslam hukukundan alan
İslam ekonomisi, yatırım ve üretimin desteklendiği, gelir dağılımının adil
olduğu, toplumsal refahın artırıldığı, sosyal koruma politikalarıyla insanların
korunduğu bir ekonomik düzen kurmayı amaçlar. Açıklık, şeffaflık, kararlılık,
adalet ve güven unsurlarını içeren İslam ekonomisinin sosyal yönü ağır
basmakta; böyle bir ekonomik sistemde daha sağlıklı bir yaşam alanı bulan
mudâraba şirketi, öz sermayenin daha etkin ve verimli kullanımı için diğer
modellere de başarılı bir örnek teşkil etmektedir.
Görüldüğü gibi İslam ekonomik sisteminin başarılı modellerinden biri
olan mudâraba, toplumdaki dağınık ve atıl tasarrufları bir araya getirerek fon
talebinde bulunanların ihtiyaç duyduğu sermayeyi kredi veren kurum ve
kuruluşlardan daha uygun bir şekilde sağlamaktadır. Böylece mudâraba şirketi
için gereken “sermaye daha uzun vadede karşılanırken”, tasarruf sahipleri hem

Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL | 118
“mudâraba şirketinin ortağı sıfatını kazanmakta” hem de “şirket karından
payları oranında temettü almaktadırlar”. Tek başına bir anlam ifade etmeyen
küçük ve atıl tasarrufları bir araya getirmeyi başaran mudâraba şirketi, bunun
yanı sıra “kayıtdışı ekonomiyi önlemek, ekonomiyi büyütmek, reel ekonomiyi
canlandırmak, fonları etkin kullanmak, finansal piyasaları derinleştirmek,
rekabeti geliştirmek, enflasyonu- maliyetleri düşürmek ve istihdamı artırmak”
gibi bir dizi ekonomik gelişmeye de katkıda bulunur.
Sosyal ve ekonomik açıdan birçok olumlu etkisine rağmen, İslam
ekonomik sistem içersinde mudârabanın gelişmişlik düzeyinin yeterli olduğu
söylenemez. İslami bankalarda mudarebenin bir yatırım aracı olarak
uygulanmasının önündeki engeller arasında “mudâraba ortaklığı için mevcut
yasaların yeterince elverişli olmaması", " mudâraba ortaklığının çeşitli
vergilere tabi olması", “mudâraba ortaklığı zarara uğradığında rabbul-malın
tüm sermayesi ile sorumlu olması", "bankaların teknik ve proje değerlendirme
konularında yeterli uzman personelinin olmaması" gibi unsurlar gösterilebilir.
Dolayısıyla mudâraba şirketinin İslami bankacılık sisteminde etkin ve verimli
bir şekilde yaygınlaşması için bu unsurlara yönelik çözümler geliştirilmesinde
fayda vardır.
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