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XXI. yüzyıl, insanlık tarihindeki tüm diğer yüzyıllar 
gibi teknolojik, iktisadi ve siyasi gelişmeleri 
beraberinde getirmiştir. Mevcut modern kapitalist 
sistem içerisinde doğan, büyüyen bir nesil olarak 
XXI. yüzyıl insanı bu sistemin hem pozitif hem de 
negatif etkileri ile iç içe yaşamaktadır. Modern 
kapitalist sistem, başlangıçta yalnızca bir ekonomik 
sistem olarak ortaya çıkıp ekonomik faaliyetlerde 
daha dikkate değer değişimler yaratmış olsa da son 
birkaç yüzyılda yalnızca ekonomik değil sosyal, 
siyasi ve eko-sistemsel etkileri ile birlikte insan 
hayatını çepeçevre işgal etmiş durumdadır. Bu sistem 
insan üzerinde yalnızca dışsal olarak değil aynı 
zamanda içsel yani fikri ve düşünsel açıdan da çok 
büyük etkiler oluşturmuştur. Bu sebeple XXI. 
yüzyılda yaşayan hiçbir insanın modern sistemler ve 
kavramlardan bağımsız olarak tefekkür etmesi, 
dünyayı anlamlandırabilmesi pek mümkün 
görünmemektedir. Ancak İslam medeniyetinin 
ebediyetinin ve sürdürülebilirliğinin bilincinde olan 
Müslümanların bu yolda çabalamaları ve İslam’ın 
çizdiği yol çerçevesinde mümkün olan en iyi 
alternatifleri oluşturmaları dini 
yükümlülüklerindendir. Bu sebeple modern, kapitalist 
ekonomik sistemin kurumlarının doğru biçimde 
anlamlandırılarak İslami iktisattaki karşılıklarının 
etkin biçimde yeniden inşa edilmesi büyük önem 
taşımaktadır.

İslam iktisadının mevcut sistemin neresinde durduğu 
ile ilgili farklı görüşler vardır.1 Bunlardan bazıları 
İslam iktisadının kapitalist sisteme bir tepki olarak 
ortaya çıktığını, dolayısı ile temelde yine kapitalist 
kurumlara bağlı olduğunu savunurken bazıları da 
kendine ait yasa ve kurumları ile birlikte tamamen 
ayrı bir iktisadi sistemi teşkil ettiğini savunmaktadır. 
Bu tartışma İslam iktisadı uygulamalarının hangi 
temeller üzerine inşa edileceği konusunda büyük 
öneme sahiptir. İslam dünyası birkaç asır boyunca 
dünya siyasi konjonktüründeki işgalci hareketlerden 
etkilenerek ekonomik alandaki uygulamalarını 
sürdürememiştir. Özellikle son birkaç asrın dünya 
ekonomik ve siyasi konjonktüründe derin finansal 
depresyonların gerçekleştiği, hegomonik güçlerin 
doğduğu ve gücün sürekli el değiştirdiği dönemler 
olduğunu göz önünde bulundurulduğunda, İslam 
devletlerinin uygulamalarının İslam iktisadından 
epeyce uzak kaldığı gözlemlenecektir. Dahası İslam 
iktisadı uygulamalarının da yeni toplumsal ve 
ekonomik dinamiklere uyarlanması ihtiyacının ortaya 
çıkması da çok gecikmeyecektir. 

Modern ekonomik sistemin gelişimi ile birlikte ortaya 
çıkan modern kurumlar sistemin sürdürülebilirliği 
açısından çok büyük önem taşımaktadır. Hatta bu 
kurumlar sistemin ana yapı taşlarını oluşturmaktadır. 
Nitekim kapitalizmin mevcudiyetinin devam 
ettirilebilmesi için sürekli ve büyük miktarlarda ki fon 

akışlarının devamlılığı hayati önem taşımaktadır. Bu 
fon akışlarında gerçekleşen ya da gerçekleşmesi 
muhtemel olan en küçük aksamalar kapitalizmin 
krizlerini oluşturmaktadır. İrili ufaklı birçok kriz 
örnek verilebilir. Her şeyi ile kapitalist sisteme bağlı 
kılınan insan ögesi de bu krizlerden nasibini fazlası ile 
almıştır. 

Kapitalist sistemin krizleri her seferinde kapitalist 
sistem yerine alternatiflerinin geliştirilmesi gerektiği 
fikirlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
“Alternatiflerin oluşturulması hiçbir zaman mümkün 
olmamıştır” demek hatalı bir ifadedir. Ortaya çıkan 
her bir kriz kapitalist sistemdeki boşlukların 
doldurulması, mevcut kurum ve enstürmanların 
evrimleşmesini sağlamıştır. Bütünü ile yepyeni bir 
alternatif sistem oluşturulmamış ise de kapitalizmin 
her bir krizinden sonra evrimleştiği yeni şekli 
kapitalizmin alternatifi olma niteliğini kazanmıştır. 
Böylece kapitalist sistemin her geçen gün güçlendiği 
inkâr edilemez bir gerçektir. Ancak mutlak güç hiçbir 
zaman hedeflenen tek gerçek olamaz. İslam dünyası 
için gücün yalnızca kendisi değil, kullanım şekli ve 
yeri de önem arz etmektedir. Bundan dolayı 
Müslümanların kendi değerlerini muhafaza ederek 
yaşayacakları sistemi oluşturmaları gerekli 
görülmektedir.

Kapitalist sistemin krizlerine kısaca göz atmak 
gerekirse; 1873 “Uzun Depresyon”, 1929 “Büyük 
Depresyon” ve 2008 “Küresel Kriz” olmak üzere üç 
kriz öne çıkmaktadır.2 Bu krizler değerlendirildiğinde 
her birinin kapitalizmin ana damarını oluşturan finans 
ve bankacılık sistemlerinde gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu açıdan mevcut kapitalist sistem 
içerisinde yaşayan islam dünyası ve bireylerinin 
özellikle finans ve bankacılık sektörlerinde gelişim 
sağlayarak sürdürülebilir alternatif öneriler 
oluşturmaları gerekmektedir.

İslam hukuku ve ekonomisi Müslümanların günlük 
yaşantılarında karşı karşıya gelecekleri durumlar için 
yeterli uygulama alanına sahiptir.3 İslam’ın önemli 
ticaret yollarının kesişim noktalarından birinde 
doğmuş olması bu ilişkilerin daha etkin bir şekilde 
tanımlanabilmesi imkanını sağlamıştır.4
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İslam hukuku içerisinde bankacılık işlemlerinin 
temellerini dayandırabileceğimiz esaslar, emanet 
ilişkilerine dayanaktadır. Bankacılık işlemlerinin 
kurumsallaşmasından önce insanlar arasındaki 
emanet ilişkileri temelde güven esasına dayalı olarak 
gerçekleştirilmekteydi.5 İslam hukukunda temel 
alınan ahlak, otomatik denetleme mekanizması işlevi 
görerek toplumsal dengenin korunmasını 
sağlamaktaydı. Son yüzyıllarda küresel çapta 
özellikle Avrupa merkezci düşüncelerin hâkim 
olması, ahlak kavramının değersizleştirilerek 
içerisinin boşaltılmasına yol açmıştır. Bu kavramın 
eksikliği sonucunda, dengeyi sağlayacak yeni 
düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bankacılık sektörü bütünü ile modern dönem 
kurumlarında biri değildir. Yapılan çalışmalarda bu 
kurumun temellerinin MÖ. 3500’lü yıllara kadar 
dayandırılabileceği belirlenmiştir. Sümer, Babil ve 
Yunan medeniyetlerinde bankacılığa benzer 
kurumların var olduğu bilinmektedir.6 Bu kurumlar ya 
da ilişkiler paranın kullanımının olmadığı dönemlerde 
ilk olarak insanların mallarını güvende tutmak amacı 
ile toplum içerisinde emin yani güvenilir olma sıfatına 
sahip kişilere emanet olarak vermeleri ile oluşmaya 
başlamıştır. Yani bankalar hala daha aynı işlevlerini 
sürdürmek ile birlikte temelde mallarımızı güven 
esasına dayalı olarak bir çeşit akit çerçevesinde 
saklayabileceğimiz kurumlardan biridir. Modern 
bankaların geliştirilmiş finansal enstrümanlarını bir 
kenara bırakarak yalnızca en temel işlevi olan 
mevduat hesaplarından bahsetmek konunun 
mahiyetinin anlaşılmasında yarar sağlayacaktır. İslam 
hukukunda emanet ilişkileri sosyal ve toplumsal 
hayatta önemli bir yer teşkil etmektedir. Başta değerli 
madenler ve paralar olmak üzere, insanların mallarını 
muhafaza etme ihtiyacı modern bankacılık sisteminin 
temellerini oluşturmuştur. Tasarruf mevduat hesapları 
bankacılık sisteminde en önemli hesaplardan biridir. 
Banka kurumuna duyulan ihtiyacın asıl nedeni de bu 
hesaplardır. Önceki asırlarda insanların muhafaza 
etmek istedikleri mallarını teslim ettikleri birimler 
genelde toplumda emin olarak görülen kimselerdir. 
Bu kişiler İslam’da imam, kadı, toplumda güvenilir 
olarak bilinen kişiler iken, Avrupa’da papazlar ve 
kilise gibi dini kurumlardır.7
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108
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İnsanların tasarrufları arttıkça emanet ilişkilerinin 
hacminde ki büyüme artık emanet bırakılacak daha 
büyük bir kurumun oluşmasını zorunlu kılmıştır. Bu 
kurum ise başta sarraflar olarak ortaya çıkmış 
sonrasında ise evrilerek banka kurumuna 
dönüşmüştür. Tasarruf mevduatlarının İslam 
hukukunda emanet ilişkileri arasından hangisine denk 
geldiği konusunda farklı görüşler vardır.8 Bu görüşler 
İslam iktisadında emanet ilişkilerinin alt başlıkları 
olan karz ve usulsüz tevdi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Karz en temel olarak ticari borç akdi olarak 
açıklanabilir. Usulsüz tevdi ise kişinin(mudi) 
varlığını(vedia) emanet olarak bıraktığı, emanet 
verdiği kişiye(müstevda) muhafaza hakkı ile birlikte 
tasarruf(kullanım) hakkını da verdiği akitlerdir. 
Dolayısı ile müstevda vediayı tasarruf hakkına 
sahiptir. Ayrıca vediayı mudi istediği anda 
mislen(değerince) geri vermek ile mükelleftir. 
Tasarruf mevduatı ise her iki akdin özelliklerini de 
taşımaktadır. Tasarruf mevduatında ki mislen geri 
ödeme şartı her iki akitte de bulunmaktadır. Ancak 
geri ödeme süresi ile ilgili farklılıklar ortaya 
çıkmaktadır. Karz akdinde geri ödeme tarafların 
anlaştığı bir vakitte yapılır iken usulsüz vedia akdin 
de geri ödeme mislen ve anında yapılmalıdır. Ayrıca 
karz akdinde karşılıklı anlaşma sonucunda bir faiz 
doğar ancak usulsüz tevdide faiz yoktur. Son olarak 
ise usulsüz tevdi de para izinsiz kullanılamaz ancak 
karz akdinin amacı paranın kullanımıdır.9

Emanet ilişkilerinin bankacılık sistemindeki bu küçük 
ancak önemli yansımasının incelenmesinin nedeni, 
son yıllarda özellikle İslami iktisadının finans ve 
bankacılık alanlarında ki uygulamalarının 
mahiyetinin anlaşılabilmesini sağlamaktır. Modern 
sistemin içten içe ilmek ilmek ördüğü zihinsel 
dünyamızdaki İslam medeniyetinin uygulamalarının 
güncel olmadığı ve bu yolda ki çabaların gereksiz 
olduğu düşüncelerini kırmak en büyük 
hedeflerimizdendir. İslam medeniyetinin evrensel 
özelliği onu her çağda, her koşulda toplumsal 
hayatımıza uygulayabilmemizi sağlamaktadır. 
İlkelerinin tespit edilerek doğru şekilde uygulanması 
sonucunda gerekli olan toplumsal dengenin 
sağlanacağı şüphesizdir.
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gerçekleştirilmekteydi.5 İslam hukukunda temel 
alınan ahlak, otomatik denetleme mekanizması işlevi 
görerek toplumsal dengenin korunmasını 
sağlamaktaydı. Son yüzyıllarda küresel çapta 
özellikle Avrupa merkezci düşüncelerin hâkim 
olması, ahlak kavramının değersizleştirilerek 
içerisinin boşaltılmasına yol açmıştır. Bu kavramın 
eksikliği sonucunda, dengeyi sağlayacak yeni 
düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bankacılık sektörü bütünü ile modern dönem 
kurumlarında biri değildir. Yapılan çalışmalarda bu 
kurumun temellerinin MÖ. 3500’lü yıllara kadar 
dayandırılabileceği belirlenmiştir. Sümer, Babil ve 
Yunan medeniyetlerinde bankacılığa benzer 
kurumların var olduğu bilinmektedir.6 Bu kurumlar ya 
da ilişkiler paranın kullanımının olmadığı dönemlerde 
ilk olarak insanların mallarını güvende tutmak amacı 
ile toplum içerisinde emin yani güvenilir olma sıfatına 
sahip kişilere emanet olarak vermeleri ile oluşmaya 
başlamıştır. Yani bankalar hala daha aynı işlevlerini 
sürdürmek ile birlikte temelde mallarımızı güven 
esasına dayalı olarak bir çeşit akit çerçevesinde 
saklayabileceğimiz kurumlardan biridir. Modern 
bankaların geliştirilmiş finansal enstrümanlarını bir 
kenara bırakarak yalnızca en temel işlevi olan 
mevduat hesaplarından bahsetmek konunun 
mahiyetinin anlaşılmasında yarar sağlayacaktır. İslam 
hukukunda emanet ilişkileri sosyal ve toplumsal 
hayatta önemli bir yer teşkil etmektedir. Başta değerli 
madenler ve paralar olmak üzere, insanların mallarını 
muhafaza etme ihtiyacı modern bankacılık sisteminin 
temellerini oluşturmuştur. Tasarruf mevduat hesapları 
bankacılık sisteminde en önemli hesaplardan biridir. 
Banka kurumuna duyulan ihtiyacın asıl nedeni de bu 
hesaplardır. Önceki asırlarda insanların muhafaza 
etmek istedikleri mallarını teslim ettikleri birimler 
genelde toplumda emin olarak görülen kimselerdir. 
Bu kişiler İslam’da imam, kadı, toplumda güvenilir 
olarak bilinen kişiler iken, Avrupa’da papazlar ve 
kilise gibi dini kurumlardır.7

5- Yetiz, Filiz, Bankacılığın Doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi, Niğde 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016, s. 
108
6- Yetiz, Filiz, Bankacılığın Doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi, Niğde 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016, s. 
108
7- Yetiz, Filiz, Bankacılığın Doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi, Niğde 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016, s. 
108 
8- Önder, M. Fahrettin, Banka Hukukunnda Tasarruf Mevduat 
Sözleşmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi, C.8, 2003, s.95
9- Turan, M. Fatih, İslam Hukuku Açısından Usulsüz Vedia, Yüksek 
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2004, s. 53-58

İnsanların tasarrufları arttıkça emanet ilişkilerinin 
hacminde ki büyüme artık emanet bırakılacak daha 
büyük bir kurumun oluşmasını zorunlu kılmıştır. Bu 
kurum ise başta sarraflar olarak ortaya çıkmış 
sonrasında ise evrilerek banka kurumuna 
dönüşmüştür. Tasarruf mevduatlarının İslam 
hukukunda emanet ilişkileri arasından hangisine denk 
geldiği konusunda farklı görüşler vardır.8 Bu görüşler 
İslam iktisadında emanet ilişkilerinin alt başlıkları 
olan karz ve usulsüz tevdi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Karz en temel olarak ticari borç akdi olarak 
açıklanabilir. Usulsüz tevdi ise kişinin(mudi) 
varlığını(vedia) emanet olarak bıraktığı, emanet 
verdiği kişiye(müstevda) muhafaza hakkı ile birlikte 
tasarruf(kullanım) hakkını da verdiği akitlerdir. 
Dolayısı ile müstevda vediayı tasarruf hakkına 
sahiptir. Ayrıca vediayı mudi istediği anda 
mislen(değerince) geri vermek ile mükelleftir. 
Tasarruf mevduatı ise her iki akdin özelliklerini de 
taşımaktadır. Tasarruf mevduatında ki mislen geri 
ödeme şartı her iki akitte de bulunmaktadır. Ancak 
geri ödeme süresi ile ilgili farklılıklar ortaya 
çıkmaktadır. Karz akdinde geri ödeme tarafların 
anlaştığı bir vakitte yapılır iken usulsüz vedia akdin 
de geri ödeme mislen ve anında yapılmalıdır. Ayrıca 
karz akdinde karşılıklı anlaşma sonucunda bir faiz 
doğar ancak usulsüz tevdide faiz yoktur. Son olarak 
ise usulsüz tevdi de para izinsiz kullanılamaz ancak 
karz akdinin amacı paranın kullanımıdır.9

Emanet ilişkilerinin bankacılık sistemindeki bu küçük 
ancak önemli yansımasının incelenmesinin nedeni, 
son yıllarda özellikle İslami iktisadının finans ve 
bankacılık alanlarında ki uygulamalarının 
mahiyetinin anlaşılabilmesini sağlamaktır. Modern 
sistemin içten içe ilmek ilmek ördüğü zihinsel 
dünyamızdaki İslam medeniyetinin uygulamalarının 
güncel olmadığı ve bu yolda ki çabaların gereksiz 
olduğu düşüncelerini kırmak en büyük 
hedeflerimizdendir. İslam medeniyetinin evrensel 
özelliği onu her çağda, her koşulda toplumsal 
hayatımıza uygulayabilmemizi sağlamaktadır. 
İlkelerinin tespit edilerek doğru şekilde uygulanması 
sonucunda gerekli olan toplumsal dengenin 
sağlanacağı şüphesizdir.
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