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TAKDİM 
 
 

 

 

 

 

                Çağımızda mal ve hizmet akımının yanında sembolik de-

ğerler akımının giderek önem kazanması, iktisadî faaliyetlerin 

yönünün ve yoğunluğunun sembolik değerler akımınca belirlenmesi, 

banka ve kredileşme kurumlarının iktisadî faaliyetlerin temel 

kurumları haline gelmelerine yol açmıştır. Günümüzde karşılaşılan 

iktisadî sorunların önemli bir bölümü, başta para olmak üzere 

sembolik değerler akımında meydana gelen aksamalardan 

kaynaklanmaktadır. 

         Enflasyon ve deflasyon gibi sorunlar, parasal yönleri ağır 

basan sorunlar olduğu gibi; gelir dağılımının dengesizleşmesi ve 

tekelleşme olgusunun cari kredileşme sistemiyle yakın ilişkisi olduğu 

ileri sürülebilir. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Amerikan dolarının dünyada 

egemen para olması ve 1967 yılından itibaren ABD dolan ile altın 

arasındaki ilişkiye son verilmesi, uluslararası para sisteminin 

sarsılmasına yol açmıştır. ABD'nin dünya ticaretindeki payının 

%15'in altında olmasına rağmen doların evrensel para olarak 

kullanılması, klasik para teorilerinin geçerliliğim tartışmalı hale 

getirmiştir. 

         Öte yandan üretimde gerçekleştirilen artışla bağımlı olmayan 

ve çoğu kez artışın üzerinde seyreden faiz oranları ülke içindeki 

ekonomik dengesizlikleri artırmaktadır. Özellikle az gelişmiş 

ülkelerin dış borç yükünün iki trilyon milyar dolara 
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doğru hızla yükselmesi, mevcut para ve banka sisteminin teorik 
temellerinin tekrar gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Tarih boyunca insanlar, karşılaştıkları meseleleri çözmek amacıyla 
yeni çözümler aramışlar ve farklı teoriler geliştirmişlerdir. Mevcut 
kurumların karşılaşılan sorunların çözümünde yetersiz kalması, yeni 
kurumların kurulmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Günümüzde 
karşılaşılan iktisadî sorunların önemli-bir bölümünün, yukarıda da 
işaret edildiği gibi, mevcut banka ye kredileşme sisteminden 
kaynaklandığım hemen herkesin kabul etmesi, bu alanda alternatif 
çözümlerin ortaya konmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Elinizdeki bu 
eser, bu doğrultuda sarfedilen yoğun gayretlerin bir ürünü ve 
sorunların çözümüne yönelik atılmış bir adım olarak 
değerlendirilebilir. 

Elinizdeki eserde tartışılan konular, daha önce İstanbul'da 
İslâmî Dünler Araştırma Vakfi'nca düzenlenen iki günlük bir 
seminerde, tartışmalı ilim toplantı olarak on tebliğ halinde bilim 
dünyasına arz edilmişti. “Yeni Bir Faizsiz Banka Modeli” adıyla 
yayınlanan bu tebliğler, yurt içinde ve yurt dışında "faizsiz 
kredileşme sistemini gündeme getirmiş ve bu alanda yapılacak 
çalışmalara sınırlı da olsa teorik temeller oluşturmuştur. 

Yurt içinde ve yurt dışında yoğun tartışmalara konu olan "faizsiz 
kredileşme sistemi", tamamen farklı bir dünya görüşünden hareketle 
geliştirilen bir sistemdir. Mevcut para- kredi kurumları, çıkar 
çatışmasına dayalı "kuvveti üstün tutan bir dünya görüşüne göre 
geliştirilmiş olmasına rağmen; faizsiz kredileşme sisteminin teorik 
temellerine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu eser, çıkar 
paralelliği esasına dayanan ve "hakkı" üstün tutan bir dünya 
görüşüne göre kaleme alınmıştır. Bundan dolayı olaylara Batılı 
yaklaşımlar çerçevesinde çözüm arayanlara ilk bakışta eser çok 
farklı gelebilir. 

Günümüzün meselelerine çözüm arayan ve özellikle ulu- 
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sal ve uluslararası düzeyde yaygınlaşan ekonomik sorunların 

olumsuz etkilerim azaltmak isteyenlere bu eseri dikkatle okumalarını 

tavsiye ederiz. Akdeniz Bilimsel Araştırma Merkezi'nin 

kurucularından olan ve bu merkezce yapılan çalışmalara aktif olarak 

katılan yazar, bilim çevrelerince esere yöneltilecek eleştirileri ve 

katkıları memnuniyetle karşılayacaktır. Eserin yazarı sadece 

konuyu teorik olarak ele alan bir bilim adamı değildir. Küçük 

çapta da olsa teorilerini izmir'de yirmi yıldan fazla bir süreden 

beri faaliyet gösteren S.S. Akevler Hizmet ve Kooperatifi 

bünyesinde uygulamaya çalışmıştır. 

       Merkezimiz, bu çalışmayı bilim dünyasına arzetmekten mutluluk 

duymakta ve bu ciddi adımın ileride yapılacak çalışmalara ışık 

tutacağını ümit etmektedir. 

Doç, Dr. ARİF ERSOY 

Akevler Akdeniz Bilimsel Araştırma Merkezi     

Başkanı 
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KİTAP HAKKINDA 
 

 

 

 

     İnsanlık, değişik ekonomi ve medeniyet 
merhaleleri geçirmiştir. Başlangıç asırlarındaki 
"toplayıcılık, avcılık, çobanlık ve çiftçilik" 
dönemlerinde insanlar, kendi ürettikleri malları 
tüketiyorlardı. Daha sonra gelen "pazar ve tüccar 
mübadelesi" dönemlerinde ise ürettikleri malları 
satıyor ve elde ettikleri gelirlerle kendilerine gerekli 
olan malları satın alıyorlardı. 

İslâm Medeniyeti "tüccar mübadelesi" döneminde 
ortaya çıktı ve çağının bütün iktisadî, siyasî ve sosyal 
problemlerini çözerek insanlığı saadete kavuşturdu. 
Tüccar mübadelesi merhalesinde gelen İslâm'ın 
Peygamberi Hz. Muhammed'in (sav) mesleği de 
"tüccarlık* idi. Mesleği ticaret olan İslâm Peygam-
berinin bu özelliği, bir bakıma kuracağı medeniyetin 
"ekonomi" ağırlıklı olacağım; yine artık peygamber 
gelmeyecek sonraki çağlarda kurulacak 
medeniyetlerin de ekonomik özellikleri ile öne 
çıkabileceğinin göstergesidir. Nitekim Vedâ Hutbe-
sinde de önemle vurgulandığı üzere, İslâmiyet'in 
gerçekleştirdiği en büyük değişim, birçok ekonomik ve 
sosyal hastalığın sebebi olan "faiz"i kaldırmak ve 
yasaklamak olmuştur. 

       Çağının çıkar, çatışma ve kuvvete dayalı 
medeniyet temsilcileri ve süper güçleri olan Bizans ve 
Pers'i (İran) kısa zamanda mağlub eden İslâm, 
insanlığı her açıdan saadete kavuşturan çıkar 
paralelliği, adalet ve hakka dayalı bir medeniyetin 
kuruluşunu gerçekleştirdi. Ayrıca Yunan, Bizans, 
İran ve Hindistan'da kurulan medeniyetlerdeki ilim ve 
kültür değerleri- 
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nin yok olmasını önledi. Bu değerleri İslâm'ın îman ve 
akıl yani naklî ve aklî deliller potasında eriterek, 
menfî yönlerini bir yana bırakıp sadece insanlığın 
yararına olabilecek müsbet yönlerini aldı. Girdiği her 
ülkede kendinden önceki medeniyetleri-tahrip ederek 

yok eden Batı gibi ukuvvet"e dayalı medeniyetlerin 
aksine davranan İslâm, önceki medeniyetlerde 
bulunan insanlığın ortak değerlerini de koruyarak 

"hakka" dayalı büyük bir medeniyet kurdu. Bütün 
insanlığı saadete kavuşturdu. 

        Kültürler binlerce yıl yaşayabilirler, ama 
medeniyetlerin ömrü birkaç yüz yılı aşmaz; insanlar 
gibi doğar, gelişir ve ölürler. Medeniyet, bir kültür 
vetiresinin en son merhalesidir. Nitekim I. İslâm 
Medeniyeti de kuruluşundan birkaç asır sonra "ic-
tihad" kapısının kapandığının iddia edilmesiyle 
durgunluk ve taklid asırlarım yaşamaya başladı. 
İman ve ictihad, çağdaş problemlere çözüm getirme 
boyutunu kaybedince, kaçınılmaz çöküş ve yıkılış 
başladı. I. İslâm Medeniyetini kuracak gerçek îman ve 
ictihad ehli insanları beklemektedir. 
 

FAİZLİ İŞÇİLİK DÖNEMİ VE FAİZSİZ ORTAKLIK DÖNEMİ 

I. İslâm Medeniyetinin çökmeye başladığı 
asırlarda, iktisadî açıdan "emek mübadelesi" dönemi 
başlamıştır. Batı Medeniyeti'ni Dünya hakimi yapan 
"büyük sanayi inkılâbı" büyük sermaye birikimini 
gerektirmiştir. Batı, büyük sanayi hamlesini 
gerçekleştirebilmek için Doğu'yu ve bütün Dünyayı 
sömürürken, diğer taraftan "faizin meşruiyetine 
yönelik sistemler gehştirmiştir. Bütün bunları 
yaparken de Dünyanın doğu ve batısında girdiği her 
ülkede acımasızca ve barbarca, insanları ve eski 
medeniyet kalıntılarını katledip yok etmiştir. Batı 
Medeniyetinin geliştirdiği faizli sömürü sistemleri 
beraberinde çok büyük dinî, ilmî, iktisadî, idarî ve 
sosyal problemler getirmiştir. 
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KOMÜNİZM ÇÖKTÜ, KAPİTALİZM DE ÇÖKÜYOR 

       Bu kitabın yayın hazırlıklarının devam ettiği günlerde 

Fransa'da yayınlanan L'événement Du Jeudi dergisinin Tarin, 

Kapitalizm krizi" başlıklı yazısında şöyle yazıyor: 

"Komünizm, 20. yüzyılda doğdu ve yetmiş yıl süreyle 

uygulandığı ülkelere sefaletten başka bir şey 

getirmediği için sahneden çekilip gitti. Şimdi sosyal 

refahı bütün kitlelere yayma iddiasında olan 

Kapitalizm, bir kriz öncesinde bulunuyor... Büyük 

şirketlerin iflâsları günlük normal olaylar haline 

geldi. Kapitalizmin de sosyal adaleti sağlayamaması 

halinde, yaşaması çok zordur. Kapitalizm sistemi de 

kısa bir süre sonra iflâs edecektir. İnsanlar yeni bir 

sisteme yönelecektir ki; o da İslâmi-yet'ten başkası 

değildir..." 

Fourier: "Medeniyet, iki sütun üzerinde yükselir: Süngü ve açlık. 

Dolandırıcılarla namussuzların gönlüne göre bir düzen. Hakim-i 

mutlak: Para..."diyor. 

Emperyalizm enflasyon, sömürü, kuvvet, Ģiddet, çıkar ça-

tıĢması, sınıf kavgaları, uluslararası Ģirketler, ülkelerarası sa-

vaĢlar, banka, para, faiz ve çağdaĢ kölelik olan iĢçilik sistemi... 

ĠĢte Batı Medeniyeti'ni özetleyen kelimeler... 

Bir Ģairimiz diyor ki: 

"Zebunküş Avrupa, bir hak bilir ki o da kuvvettir!" 

ĠĢte ikiyüz yıldan beri karasevdalısı, kurbanı ve kölesi ol-

duğumuz, Kapitalizm ve Komünizmi ile Batı Medeniyeti budur! 

Batı'yı, Dünyanın efendisi ve kendi sistemlerinin kölesi yapan 

Komünizm çöktü; Kapitalizm de çöküyor... 

Peki, bundan sonra ne olacaktır? 

 

 

ALTERNATİF ÇÖZÜM 

Önce teori olarak bir alternatif sistemi ortaya 

koymak mecburiyeti vardır. İnsanlığın bütün çağdaş 

problemlerini çö- 
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zecek orta ve mutedil, hakka ve adalete dayalı yeni bir 

medeniyetin müjdecisi olacak bir sistem. Batı'nın 

sebebiyet verdiği sömürülen dünya, kirlenen çevre, 

zehirlenen hava, kısırlaşan toprak, tükenen enerji, 

israf edilen kaynaklar,, bozulan bütün iktisadî ve 

sosyal dengeler... Velhasıl Batı'nın çıkmaza girdiği her 

konuda alternatif getirme; bu alternatif sistemin 

uygulandığı takdirde başarılı olma mecburiyeti vardır. 

Bu alternatif sistemde teori ve pratik, bir arada olmalı 

ve birlikte yürümelidir. 

Batı'ya bütünüyle meydan okumak demek, üstün ve 

uygulanabilir alternatiflerin takdim edilebilmesi 

demektir. Düşünce, fikir, bilgi ve medeniyet 

alanlarında alternatiflerin ortaya konması demektir. 

Bu fikir ve düşüncelerin onlar aracılığı ile 

gerçekleşeceği kuruluş, düzen ve sistemlerin 

geliştirilmesi demektir. 

İnşam insan yapan meleke ve yetenekleri olan 

fikir, his, irade ve ünsiyet; sağlıklı ve sağlam bir 

şekilde ilim, din, iktisat ve idare kurumlarım yeniden 

adil bir yapılanmaya uygun olarak kurmadıkça; 

topyekün hayatın her alamnı kapsayacak kültür ve 

medeniyeti gerçekleştirebilecek sistemlerin varolma-

sına imkân sağlanmadıkça; düşünce ve eğitim 

kurumları da bu kültür ve sistemlere göre yeniden 

yapılanmadıkça; çağın, Dünyanın ve Türkiye'nin 

çağdaş bütün ilmî, dinî, iktisadî, idarî ve sosyal 

problemleri çözümsüz kalmaya devam edecektir. 

Bu kitap, bu problemlerin çözümü için atılmış 

önemli bir adımdır. 

Reşat Nuri EROL 
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       FAİZSİZ KREDİLEŞME KURULUŞLARI 

 

 MADDE 1: Bu metin faizsiz kredileĢmeyi düzenler. Bu 

maksatla kurulacak vakıf veya kooperatif veya anonim 

Ģirket bu kredileĢmeye aracı olur. 

 MADDE 2: KredileĢme vakfını sermaye Ģirketi olmayan 

tüzel kiĢiler kurarlar. KredileĢmeden yararlanmak isteyen 

üye veya ortaklar, bu maksatla karz olarak topladıkları 

birer cumhuriyet altınlarını bu vakfa sermaye olarak 

koyarlar. Bu kurucu tüzel kiĢiler faizsiz olarak kredi alan 

teĢebbüslerin genel hizmetlerini görürler ve bunlardan 

hasıla veya cirolarıyla mütenasip genel hizmet payını 

alırlar. 

 MADDE 3: KredileĢme vakfı Ģube, merkez Ģube ve genel 

merkez olarak teĢkilâtlanır. Bunların kuracakları anonim 

Ģirketler bankaları kurarlar. Bu vakfı sermaye mukrizi 

ortakların temsilcileri yönetir. 

 MADDE 4: KredileĢme kuruluĢu nakit, mal, taĢınmaz ve 

emek karĢılığı çıkaracağı senetleri mevduat olarak kabul 

eder ve bunları ortaklarına ikraz eder. 

 MADDE 5: Herkes mevduatı veya geçmiĢ yıllarda 

ödedikleri genel hizmet payı nispetinde krediyi istihkak 

eder. 

 MADDE 6: KredileĢme vakfı mudi ve müstakrizlerle 

iliĢkisini mutemetler aracılığıyla sağlar ve değerler 

yedieminlerde bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MADDE 7: Her kiĢinin veya ortaklığın, her yerin veya mal 

topluluğunun, her türlü senedin vadeli veya vadesiz, deyn 

veya emanet, borç ve alacakların hesapları ayrı ayrı tutulur. 

TaĢınmazların, malların, nakdin, emeğin, senetlerin, 

envanter ve zimmet muhasebeleri ayrı ayrıdır. 

 Muamele teslimat senetleriyle yapılır. Bunlara 

dayanılarak devir senetleri tanzim edilir. Devir senetleri 

yevmiyeye iĢlenir. Sonra defteri kebir mahiyetinde olan 

kartlara iĢlenir. Her hesap sahibinin kendisinin seçtiği bir 

muhasibi vardır. Devir senetlerini bunlar tanzim eder. 

Verenin muhasibi tescil ettirdikten sonra devir senedini 

saklar. 

 MADDE 8: Senetler o esnada hangi değerle alınıyorsa 

ancak o değerle satılabilir. Cari değer arz ve talep 

dengesine göre ayarlanır. Senetleri banka malikleri adına 

alıp satar. KredileĢmede de teminat değerleri vardır. 

Bunlarda arz ve talebe göre ayarlanır. 

 MADDE 9: KarĢılıksız senet çıkarılamaz. Altın senedi 

dıĢında nakit karĢılığı senet çıkarılamaz. Senetlerin 

taĢınmaz teminatları dıĢında dayanıĢma ortaklıklarının da 

teminatları vardır. KredileĢme kuruluĢu da kefildir. 

Defterlere iĢlenmeyen senetler geçersizdir. 

 MADDE 10: Kararlar temsilcilerin ittifakı ile alınır. 

Değerlendirmeler orta değer bulunarak yapılır. Ġttifakla 

yetkili kılınan kimsenin yetkili kılındığı konuda istiĢareden 

sonra aldığı karar topluluğun kararıdır. Herkes kendi 

ictihadına göre ilzâm olunur. ĠstiĢaresiz karar istisnadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAVRAMLAR 

 

MADDE 1 

Bu metin faizsiz kredileĢmeyi düzenler. Bu maksatla 

kurulacak vakıf veya kooperatif veya anonim Ģirket bu 

kredileĢmeye aracı olur. 
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I. TANIMLAR 

a. ĠNSAN BORÇLU VE ALACAĞI OLABĠLENDĠR 

Canlılarda dayanıĢma vardır. Arı çiçeklerden bal alırken 

onlara eĢleĢmelerini ve döllenmelerini sağlamak için yardım 

etmektedir. Erkek hücrelerini alıp diĢi organlara 

götürmektedir. Vücut içindeki her hücre de diğer komĢu hücre 

ile bu tür alıĢ veriĢler yapmaktadır. Ancak bu alıĢveriĢler peĢin 

olmakta ve bir ölçüye dayanmamaktadır. Ġnsanlarda da bu tür 

alıĢveriĢler vardır. Diğer canlılardan farklı olarak bu alıĢveriĢte 

bir ölçü mevcuttur. Verdiği çoksa aldığı da o kadar çok 

olmaktadır. Bunun dıĢında bu alıĢveriĢler hemen peĢin 

olmamakta, hafızaya alınan verilecek Ģey ileride gerektiği 

zaman verilmektedir. Bu verilecek Ģeye hak denilmektedir. 

Kendisine hakkın verileceği kimseye alacaklı, hakkı verecek 

kimseye de borçlu adı verilmektedir. 

b. ĠNSAN TOPLULUĞU DA BORÇLU VE ALACAKL1 OLABĠLĠR 

Bundan dolayıdır ki, hak sahibi yalnız insandır. Hak sahibi 

olmak demek kiĢilik sahibi olmak demektir. Borçlu olabil-

mek, aynı zamanda alacaklı olabilmek demektir. Davacı 

olmak da davalı olabilmek demektir. Bu hak ve vecibeler bir 

ferde taalluk edebileceği gibi bazen birkaç ferdi bir arada 

borçlu ve alacaklı hale getirebilir. Buna ortak haklar 

denilmektedir. Bu ortak hakların bir kısmı kollektif hale 

gelmekte ve tüzel kiĢiler oluĢmaktadır. Tüzel kiĢilerde hak ve 

vazifeler sadece toplulu 
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ğun olmakta, içindeki fertleri ayrı ayrı ilzâm etmemektedir. 

Böylece kollektif haklar doğmaktadır. 

c. TOPLULUKLAR HAKLARIN1 YETKĠLĠ TEMSĠLCĠLER 

ARACILIĞI ĠLE KULLANIR 

Topluluklar bu haklarını organize olarak kullanmaktadır. 

Burada fert topluluk adına hareket etmekte ve topluluğu 

temsil etmektedir. Konan kaide ve usullere uyulmak Ģartı ile 

topluluğun fertleri topluluk adına hareket etmektedir. Biri 

diğerinden bir hakkı yüklendiği zaman topluluğa karĢı 

yüklenmiĢ olmakta, diğeri de topluluktan alacaklı hale gelmiĢ 

olmaktadır. 

d. BANKA BORÇ VE ALACAKLARI ORGANĠZE EDER 

Konumuz, bu hak vazifelerin yüklenmesi ile ilgili olup, 

bunların yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri ve 

organizasyonu ele almaktadır. 

II. SOSYAL VE EKONOMĠK HAKLAR. 

a. SOSYAL VE EKONOMĠK HAKLAR VARDIR 

Ġnsan eĢyadan yararlanarak hayatını sürdürmektedir ve bu 

hayat kendi bedeni ile ilgilidir. Doğacak haklar, bedeni 

ilgilendirebilir. Mesela, bir doktorun bir hastayı tedavi etmesi 

görevi bedeni haklardandır. Bunlara sosyal haklar 

demekteyiz. Bir kısım haklar ise eĢya ile ilgilidir. Mesela, bir 

kimsenin baĢka birine bir kilo buğday borçlu olması 

ekonomik haklardandır. 

b. SOSYAL HAKLARIN BĠR KISMI EKONOMĠK HAKLARA 

DÖNÜġÜR 

Sosyal haklarda ölçü zordur. Genellikle bütün canlılarda 

mevcut olan karĢılıklı alıĢveriĢ türündendir. Bu hakların çoğu 

akrabalık haklarıdır. EĢlerin birbirlerine karĢı hak ve vazifele 
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ri, çocukların ebeveynlerine karĢı hak ve vazifeleri, yakınların birbirlerine 

karĢı hak ve vazifeleri bu türdendir. Bunların içinden bir kısmının kaynağı 

sosyal olmakla beraber, sonunda ekonomik haklara dönüĢmektedir. 

Nafaka ve miras bu tür haklardandır. 

c. SOSYAL HAKLARIN BĠR KISM1 EKONOMĠK HAKLARLA ÖLÇÜLÜR 

Sosyal haklardan bir kısmı da seçme ve seçilme, görev ve yetki haklarıdır. 

Topluluğun oluĢması ve devam edebilmesi için birtakım görev, yetki, 

mesuliyet ve ücret düzenlemelerine ihtiyaç vardır. Böylece karĢılıklı haklar 

doğmaktadır. Ancak bu hakların çoğu ölçülemez türdendir ve malî 

değildir. Bu haklardan olan ücret; sonunda ekonomik hak olarak 

görünmektedir. 

d. GELĠġME ÖLÇEBĠLME ĠLE SAĞLANIR 

Ekonomik hakların en büyük özelliği, bir değerle ifade edilebilmesidir. 

Bugün bu değer bir birimle ölçülmektedir. Bu birim paradır. Demek ki, bir 

Ģeyi fiyatlandırabiliyorsak ve karĢılığında nakit koyabiliyorsak, bu 

ekonomik hak demektir. Ġnsanların geliĢmesi sosyal hakların yerine 

ekonomik hakların ikame edilebilmesi Ģeklinde görülür. Bütün sosyal 

hakların ekonomik haklara dönüĢtürülmesi mümkün değildir. Böyle bir 

değiĢme para cezalarının dıĢında bütün cezaların kaldırılması ve evlilik 

müessesesinin yok edilmesi anlamına gelir ki, insanın tabiatı bana 

müsait değildir. Bununla beraber evlilikte nafaka ve mehir müesseseleri, 

cezada tazminat, sosyal hakların ekonomik haklara dönüĢtürülmesi 

anlamındadır ve bir geliĢmeyi ifade etmektedir. 

e. BANKANIN KONUSU EKONOMĠK HAKLARDIR 

Konumuz sosyal haklar olmayıp ekonomik haklardır. 

III. AYNĠ VE ZĠMMET HAKLARI 

a. HAKLAR AYNÎ VE ZĠMMET ġEKLĠNDE OLABĠLĠR 

Ekonomik haklarda doğan hak bir eĢya ile ilgilidir. Biri diğerine bir eĢyayı 

vermeyi taahhüt etmektedir. Diğer bir deyiĢle birinin eĢyası diğerinin 

yanında bulunmaktadır. Bu alınacak eĢyanın kendisi olabilir. Buna aynî 

haklar denilmektedir. Belli ve bilinen bir eĢya üzerinde, o eĢyayı elinde 

bulunduranın dıĢında birisinin hak sahibi olmasıdır. Birçok durumlarda 

ise eĢyanın kendisi değil de benzeri üzerinde haklar doğar. Borçlu 

herhangi belli bir malı değil, benzerini vermekle yükümlüdür. Bunlara 

zimmet hakları denilmektedir. 

b. KĠġĠNĠN ÜZERĠNDE ALACAK HAKKI DOĞMAZ 

Eski çağlarda bir kiĢinin diğer kiĢi üzerinde haklarının doğmasını meĢru 

saymıĢlar, borcunu ödeyemeyen kimseyi hapsetmek veya esir edip 

satmak hükümlerini uygulamıĢlardır. Ġslâm Hukuku ve Modern Hukuk, 

kiĢinin üzerinde ekonomik hakların doğmasını ortadan kaldırmıĢ ve 

bunun yerine kiĢinin malları üzerinde ekonomik hakların doğmasını teĢri 

etmiĢtir. Ancak bu geliĢme alacakların emniyetini ortadan kaldırmıĢtır. 

Bundan dolayıdır ki, borç ve alacakları Ģahsî ve aynî teminatlara tabi 

tutmak sistemi geliĢtirilmiĢtir. 



c. ALACAKLAR AYNĠ VE ġAHSĠ TEMĠNATA BAĞLANMAKTADIR 

Zimmet haklarında alacaklıların mağdur olmaması için, merkezî 

borçlanma sistemi geliĢtirilmiĢtir. KiĢiler artık ikili olarak birbirleriyle 

borçlu ve alacaklı hale gelmemekte, bunun yerine kiĢiler kurdukları ortak 

müesseseye borçlu veya alacaklı olmaktadırlar. Malları olmadığı için 

borcunu eda edemeyen kimsenin alacaklısı mağdur olmamakta, bunun 

yerine kollektif olarak bu mağduriyet paylaĢılmaktadır. 

d. AYNĠ TEMĠNAT DAHA KUVVETLĠDĠR 

Aynî haklar üzerinde alacaklı daha emin bir durumdadır. Kötüye kullanma 

söz konusu olmadığı taktirde, aynı elde mevcut olduğundan her zaman 

hakkını alma imkânı vardır. Kötüye kullanılması hali ise bir ekonomik olay 

değil, bir sosyal olaydır. Onun hükümleri sosyal kanunlarla tespit 

edilmiĢtir. 

e. SAHSÎ TEMĠNAT DA FERDÎ VEYA ĠÇTĠMAÎDĠR 

Konumuz, aynî haklarla ilgili değil, zimmet hakları ile ilgilidir. Kuracağımız 

müessese bu zimmet haklarının iĢleyebilmesi için bir merkez hizmeti 

görecektir. Zimmet haklarının kalbi olacaktır. 

IV. DEYN VE EMANETLER 

a. BORÇTA HASAR KĠME AĠTTĠR? 

Ġlk bakıĢta aynî haklarda artıp eksilme alacaklıya, zimmet haklarında artıp 

eksilme borçluya ait olması gerekir gibi görünürse de; artıp eksilmenin 

kime ait olduğunun tespiti hususu en girift ve önemli bir meseledir. Bir 

kimse arkadaĢının arabasını almıĢ ve gideceği yere gidip geriye 

dönmüĢtür. Bura da önemli bir olay olmamıĢtır. Ne var ki, yolda bu 

arabanın kaza yapıp parçalandığını kabul edelim. ġimdi çok önemli bir 

olay ortaya çıkmıĢtır. Bu durumda kaza yapan arabayı ödemek zorunda 

mıdır? Yoksa araba arabayı sürenin teaddisi ile parçalanmadığına göre, 

mal sahibinin malı parçalanmıĢ ve arabayı sürene bir külfet yüklenmemiĢ 

mi olur? Bütün ekonomik haklarda buna benzer bir soru ortaya çıkar ve 

bu sorunun cevabı büyük bir önem taĢır. 

b. ZÎMMET KAR VE ZARAR KĠME AĠTTĠR? 

Zimmet haklarında da benzer problemler vardır. Bir ortaklık kurulmuĢtur. 

Birisi sermaye koymuĢ, diğeri ise onunla iĢ yapmaktadır. Sonunda 

sermaye kâr etmiĢ veya zarar etmiĢtir. ġimdi bu kâr veya zarar kime aittir. 

Sermaye koyana mı, yoksa onunla iĢ yapana mı? Burada her iki halde de 

geriye verilecek ayn değil, misl'dir. Söz konusu olan ihtilaf, artan veya 

eksilen miktar üzerindedir. 

c. EMANETTE ARTIP EKSĠLME ALACAKLIYA AĠTTĠR 

ĠĢte bu önemli meselenin çözümü anlaĢmaya terkedilmiĢtir. BaĢtan 

yapılan anlaĢmada artıp eksilmenin alacaklıya ait olması kabul edilmiĢse, 

bu tür haklara emanetler diyoruz. Eğer araba emanet ise arabayı verenin 

arabası parçalanmıĢtır. Kullananın herhangi bir mesuliyeti yoktur. ĠĢte 

buna benzer Ģekil de verilen sermaye emanet ise artıp eksilme de 

alacaklıya ait olup, iĢ yapan sadece ücret istihkak eder. Bu ücret kârdan 

bir pay olarak da tespit edilebilir. Ancak zarar olması halinde iĢ yapan bu 

zarara katılmaz, sadece kendisi ücret almamakla çalıĢmasından zarar 

etmiĢ olur. Çünkü o da emeğini emanet olarak koymuĢtur. 



c. BORÇLANMADA A.RTIP EKSĠLME BORÇLUYA AĠTTĠR 

BaĢtan yapılan anlaĢmada artıp eksilme borçluya ait olacak Ģekilde ise 

artık onun hükümleri uygulanır. Bu taktirde arabayı tazmin eder ve 

doğacak kâr ve zararlara borçlu sahibi olur. KarĢılıksız araba kullanma 

halinde bu hüküm uygulanır. Kredilerde de bu hüküm uygulanır. Bunlara 

"deyn"ler diyoruz. 

Konumuz `emanet' hakları değil, `deynlerdir. Müessesemiz, `deynlere 

merkez olacak ve onlara aracılık yapacaktır. 

V. FAĠZ 

a. FAĠZ, ARTMANIN BĠR TARAFA EKSĠLMENĠN DE BĠR TARAFA 

YÜKLENMESĠDĠR 

Emanetlerde artıp eksilmenin alacaklıya, deynde artıp eksilmenin 

borçluya ait olduğunu daha önce görmüĢtük. Bu tür anlaĢmaların dıĢında 

artmanın bir tarafa, eksilmenin de diğer tarafa ait olması Ģeklinde bir 

anlaĢma da düĢünülebilir. ĠĢte böyle anlaĢmalara faizli anlaĢmalar 

denilmektedir. Bu durumun bir diğer ifade Ģekli de, kazançla rizikonun 

aynı tarafta olmamasıdır. Yani borç alan kimsenin, kazansın veya 

kaybetsin alacaklıya kâr vermesidir. 

b. FAĠZ, SERMAYE TERAKÜMÜNÜ SAĞLAR VE SOSYAL YAPIYI ÇÖKERTĠR 

Sermayenin kazançtan hiçbir payı olmadığını iddia eden sosyalistlerin 

yanında, sermayenin riziko taĢımadan da hak sahibi olacağını iddia eden 

kapitalistlerin görüĢleri; Ġslâmiyet tarafından ve bütün eski çağların din ve 

düĢünürleri tarafından reddedilmiĢtir. Sermaye terakümüne hizmet ediyor 

diye son iki-üç asır içinde meĢru sayılmaya baĢlanmıĢtır. Faiz sermaye 

terakümüne hizmet etmiĢ ise de, sosyal dengeyi bozduğu için çağımız bir 

ihtilaller ve isyanlar çağı olmuĢtur. 

c. SOSYALĠZM TĠCARETĠ DE YASAKLAR 

Zamanla faizin, zararları ve kötülükleri anlaĢılmıĢ ve bu duruma tepki 

olarak ticareti de yasaklayan komünizm rejimi doğmuĢtur. Ne var ki faizi 

ortadan kaldırmak, çağımızın ihtiyacı olan büyük sermaye hareketlerini de 

aksatacağından, kolay olmamaktadır. Çağımızın çözmesi gereken en 

önemli problemi, faiz dıĢında büyük sermaye hareketlerini gerçekleĢtire-

cek faizsiz bir sistemin bulunmasıdır. 

d. FAĠZ TEKELĠ OLUġTURUR 

Faizin ortadan kalkması demek, sermayenin tekellerde toplanmaması 

veya toplanmasının önlenmesi demektir. Faizin en büyük zararı tekel 

oluĢturmasıdır. Faiz bir tarafı devamlı kazandıran kumara benzer. Bunun 

sonucu, ülke içindeki bütün sermayenin bir elde toplanması 

anlamındadır. Böylece Sermaye Devleti oluĢur ve bütün sosyal 

müesseselere sermayedarlar sahip olur. Halbuki sermaye sahipleri 

rahata alıĢmıĢ ve savaĢma kabiliyetini kaybetmiĢ kimselerdir. Bu 

durumda da Devletin siyasî ve askerî gücünü yitirmiĢ olması anlamını 

taĢır. Dolayısıyla Devlet otoritesi zaafa uğrar, isyan ve ihtilaller olur. Tüm 

mülkiyet elden gider. ĠĢte bundan dolayıdır ki, ülkenin refahı ve güvenliği 

serbest rekabetin ve yaygın sermayenin oluĢturduğu düzen içindedir. 

Konumuz, tekelleĢmeden büyük sermaye hareketlerini düzenleyen ve 

serbest rekabeti koruyan bir ekonomik düzene hizmet edecek 



müesseseleri kurmaktır. 

VI. FAĠZĠN ÇEġĠTLERĠ 

a. FAĠZ KÂRDAN FARKLIDIR 

Faiz, ticaretten farklıdır. Çünkü ticarette riziko kime aitse kazanç da o 

kiĢiye aittir. Sermayeye kâr tanınması muhtemel rizikoların 

karĢılanmasını sağlayabilmek içindir. Ona malik olanın değil, o 

sermayenin hakkıdır. Sermayenin sahibi malın mutlak maliki değildir. 

Sermaye mallarını topluluk adına yönetecek bir görevli durumundadır. 

Topluluk adına alır ve topluluk adına satar. Sermayesini topluluğun 

yararına kullanmak durumundadır. Çıkar paralelliği sağlanmıĢtır. Serbest 

rekabetle makroda denge kurulmuĢtur. Kendi mülkü imiĢ gibi tasarruf 

yetkisi verilmekle mikroda denge de sağlanmıĢtır. 

b. FAĠZ MÜDAHALEYĠ ZORUNLU KILAR 

Kazanmakla tüccarın görev yetkisi artmıĢ, kaybetmekle de görev yetkisi 

azalmıĢ olur. Böylece bir görevlinin müdahalesi olmaksızın özgürlük 

içinde adil ekonomik düzen kurulmuĢ olur. Topluluk da çok büyük 

faydalar elde eder. Faizli ekonomi ise makro ve mikro dengelere sahip 

değildir ve mutlak mülkiyeti esas almakla topluluk hayatı inkâr edilmiĢ 

olmaktadır. 

c. FAĠZ FĠYAT ANARġĠSĠ DOĞURUR 

Kiralar da faizden farklıdır. Zira taĢınmazlar yıpranmaktadır. Dolayısıyla 

ondan yaralanan kimselerin buna katılmaları gerekmektedir. Sonra 

kiralanacak Ģeylerin inĢaatla artırılması mümkündür. Halbuki nakdin, 

enflasyon yapmaksızın artırılması mümkün değildir. Enflasyon ise fertlerin 

mallarını masa baĢında çalmaktan ibarettir. Dolayısıyla adil düzen için en 

tehlikeli bir unsurdur. Sosyal düzeni bozmakla kalmayıp ekonomide fiyat 

anarĢisini de doğuracağı için aynı derecede zararlı ve tehlikelidir. 

Enflasyonsuz faiz beslenemez. 

d. ÖNCEDEN ÖDEME FARKI FAĠZ DEĞĠLDĠR 

Faiz bir zaman içinde artmamakla beraber, bir muamele de sağlanmıĢ 

olan rizikosuz kazançtır. Bu ticarete benzeyen faizdir. Fıkıhçılar buna faizi 

fazl demiĢlerdir. Bu tür zamanla artmayan fazlalıkları meĢru gören 

fıkıhçılar vardır. Buradaki bu fazlalığın veresiye satıĢından mı, yoksa 

paranın önceden ödenmesiyle sipariĢten mi ileri geldiği, yani geç 

ödemenin malda mı, yoksa parada mı olduğu hususu Ġslâm fıkhında 

önemli ayırıcı bir faktör olmuĢtur. Ödemede gecikme halinde fazlalık faiz 

sayılmıĢ, teslimdeki gecikme halinde fazlalık meĢru sayılmıĢtır. Buna 

"selem akitleri" denilmekte ve selemde fark meĢru sayılmaktadır. 

e. FAĠZ ZAMANLA ARTAN BORÇTUR 

Faizin ikinci çeĢidi, zamanla bir borcun geç ödenmesinden dolayı artan 

değerdir. Fıkıhçılar buna "faizi nesei" diyorlar. Ki raya benzemektedir. 

Yıpranması olmadığı için gayri meĢru kabul edilmiĢtir. Konumuz, selem 

dıĢındaki bütün faizleri devre dıĢı bırakan ve büyük sermaye hareketlerini 

gerçekleĢtiren bir müesseseyi kurmaktır. 

VII. FAĠZ-TĠCARET FARKI 

Faizi meĢrulaĢtırmak isteyenler, faizle ticaretin aynı Ģey olduğunu, 

dolayısıyla ticaretin meĢru olması gibi faizin de meĢru olması gerektiğini 



ileri sürüyor ve sadece faizi yasaklamanın bir izahı olmadığını iddia 

ediyorlar. 

Halbuki faizle ticaret arasında temelden farklar vardır Bunları Ģöylece 

sıralayabiliriz: 

a. TĠCARETTE RĠZĠKO VAR 

Ticarette alıĢveriĢ üç kiĢi arasında ve iki muamelede olmaktadır. Faiz ise 

iki kiĢi arasında ve bir muamelede olmaktadır. Dolayısıyla ticaret rizikolu 

olduğu halde faiz rizikosuzdur. 

b. TĠCARETTE SERBEST REKABET VAR 

Ticarette alan ve satan varlık sahibidir ve değiĢtirmek suretiyle iki 

tarafında rantı artmaktadır. Kredide ise, biri varlıklı diğeri muhtaç 

durumdadır. EĢit Ģartlarda pazarlık imkanı yoktur. Ticarette olduğu gibi 

serbestlik tanınamaz. Nitekim her ülkede faiz sınırlandırılmıĢ 

bulunmaktadır. 

c. TĠCARET MALDA ARTIġTIR 

Ticaret malda artıĢı sağlamaktadır. Tüccar satar ve elde ettiği nakitle 

daha fazla mal alır. Bu suretle mağazasındaki stoku arttırmıĢ olur. 

Üretimin artması ile bu mümkündür. Üreticilere de yararı vardır. Faiz ise 

nakti çoğaltır. Nakit üretilebilen birĢey olmadığından ancak baĢkalarının 

naktini azaltmakla çoğaltılabilir. Sonunda enflasyonu doğurur. 

d. TĠCARET ENFLASYONA SEBEP OLMAZ 

Ticarette mal artıĢı söz konusu olduğundan dolayı hayali artıĢlar ve 

kazançlar mümkün değildir. Halbuki kredide reel olarak paranın varlığına 

bile ihtiyaç duyulmadan zimmette borç arttınlabilir. Dolayısıyla faiz de 

arttırılabilir. Böylece hayalî sermaye, hayalî kârlar sağlamıĢ olur. 

Mürekkep faiz bunun tipik misalidir. Bu reel nakti de muallel hale getirir. 

e. TĠCARETTE MARJĠNAL FAYDA ARTAR 

Ticaret iki taraf için rantı arttırır. Kredi de ilk anda rantı arttırmıĢ görünür. 

Ancak sonunda faizden dolayı rantı düĢük olan tarafa yığma yapar. Nakit, 

onu kullanamayan, dolayısıyla rantı düĢük olan bir yerden, onu 

kullanabilen dolayısıyla rantı yüksek olan bir yere gitmesi gerekirken faiz 

dolayısıyla tersi olmaktadır. Halbuki ticarette mal ve nakit rantı yüksek 

olan yerlere gitmektedir. 

f. KAR RĠZĠKO KARġILIĞIDIR 

Ticarette riziko vardır ve bu rizikoyu karĢılayacak bir payın konması 

gerekir. Bu da kârdır. Zarar ihtimaline karĢıdır. Kredide ise riziko borçluya 

ait olduğundan sermaye sahibine ayrılacak bir pay yoktur. 

g. TĠCARETTE SERMAYE VERGĠSĠYLE RĠZĠKO SAĞLANIR 

Ticarette sermaye vergisi ile azalan verimler kanununun bir gereği olarak 

tekelleĢme önlenebilir. Böylece serbest rekabet sistemi korunmuĢ olur. 

Halbuki faizde gelir vergisi uygulama zorunluluğu vardır. Zira, faiz 

vergiden küçük tutulduğu taktirde azalan verim söz konusu olmadığından 

denge sağlanamaz. Faizli sistem tekele gider ve denge bozulur. 

h. MALLA.RDA DOYMA VA.RDIR 

Mallarda doyma vardır. Dolayısıyla arz ve talep kanunları cereyan eder. 

Fiyat üretici ile tüketici arasında bir Ģifre hizmetini görür. Ġnsanın 

ihtiyaçlarında ise doyma yoktur. Toptan ihtiyaç sonsuzdur. Para, bütün 



ihtiyaçlara cevap verdiği için, parada doyma yoktur. Dolayısıyla faiz, 

herhangi bir denge unsuru olmaktan uzaktır. 

i. FAĠZ PARA MĠKTARINI FRENLER 

Kâr üretici ile tüketici arasını bulmakta, böylece hem üreticilere hem de 

tüketicilere yardım etmekte ve ekonomiyi canlı tutmaktadır. Faiz ise 

faizsiz krediyi önlediği için kredileĢmeye yardım edeceğine, gerçekte 

frenlemektedir. Nakti olanın parasının kullanmayacağı miktarını 

baĢkasına vermekte bir zararı olmayacaktır. Eğer faizi beklemiyorsa 

kullandıracaktır. Faizi bekliyorsa daha yüksek faiz gelinceye kadar 

bekleyecektir. Bu ise sirkülasyonu azaltacak veya yavaĢlatacaktır. 

j. FAĠZ OLMAYANI TÜKETMEKTEDĠR 

Faiz veresiye satıĢlan teĢvik eder. Bu üretilmeden tüketilme anlamına 

gelmektedir ki, yoktan bir Ģeyi var edememe kaidesine aykırıdır. Ticaret 

ise malların tüccar nezdinde depolanması anlamındadır ki, tüketimi 

erteleme manasını taĢır. Bu da ülke için yedek stoku sağlar. 

Görülüyor ki, faiz ile ticaret birbirlerinden tamamen farklı iki vetiredir. 

Bunların aynı olduğunu iddia edenler ya bütün insanlan bilmez 

sanmaktadırlar veya kendileri bilmemektedirler. 

VIII. FAĠZ-KĠRA FARKI 

Faizin ticarete benzerliğinden çok kiraya benzerliği vardır. TaĢınmaz bir 

malın baĢkasına kullandırılması sonunda alınan kira gibi taĢınan bir 

malın kullandınlmasından alınan faiz benzer görünür ve ikisinin meĢru 

veya gayri meĢru olmasına hükmedilebilir. Ne var ki, tabiatta hep böyle iyi 

Ģeylerle kötü Ģeyler ilk bakıĢta birbirine benzer gözükür. Sirkenin Ģaraba 

benzemesi gibi. DüĢünüldüğü zaman faydalı ile zararlı birbirinden ayrılır 

ve insana düĢünme kabiliyetinin bu sebeple verildiği anlaĢılır. 

Faizle kira birbirinden farklıdır: 

a. KĠRADA YIPRANMA VARDIR 

Kirada verilen aynen geri alınmaktadır. Dolayısıyla yıpranmıĢtır. Faizde ise 

verilen mislen geri alınmıĢtır. Dolayısıyla yıpranma yoktur. 

b. KĠRADA ĠSTĠSMAR YOKTUR 

Kirada Ģartlar esittir. Halbuki faizde borçlu muhtaç durumdadır. Zira 

kiraya veren de gayrimenkulün giderlerini karĢılayabilmek için kiralamak 

zorundadır. 

c. KĠRADA MENFAAT NAKLĠ VARDIR 

Kiralamada gerçekleĢmiĢ bir menfaatin nakli vardır. Faizde ise muhtemel 

bir kazancın sağlanması söz konusudur. Hatta faizle para alanın zarar 

etmesi ihtimali de vardır. 

d. KĠRADA HASAR ALACAKLIYA AĠTTĠR 

Kirada kiralanmıĢ bulunan taĢınmazda meydana gelmiĢ bulunan hasar 

ve koruma masrafları mal sahibine aittir. Dolayısıyla bu rizikodan dolayı 

kirayı istihkak eder. Halbuki, faizde hasar ve koruma külfeti borçluya 

aittir. Faizin istihkak sebebi yoktur. 

e. KĠRA HAYALEN ÇOĞALTILAMAZ 

Kiralanan Ģey reeldir, hayalen çoğaltılamaz. Ayna müteallik haktır. Kredi 

zimmete taalluk eder, hayalen çoğaltılabilir. 

f. KĠRADA MARJĠNAL FAYDA ARTAR 



Kirada iki taraf yararlanmaktadır. Birinde eksiltme yerine ikisinde de 

artma vardır. Ancak bu kiralamanın da faize doğru dönüĢmemesi için 

kiralama tüketim araçlarından çok üretim araçlarında olmalı ve kira 

hasılaya iĢtirak Ģeklinde alınmalıdır. 

g. KĠRALANACAKLARDA DOYMA VARDIR 

Kiralanacak Ģeylerin kullanılmasında doyma vardır. Halbuki nakitte 

doyma yoktur. 

h. KĠRALAR YATIRIMLA DENGELENĠR 

Uzun dönemde taĢınmazlarda belli tedbirler alınarak denge kurmak 

mümkündür. Faiz ise dengesizlik esasına dayandığı için kendisinde 

denge kurulamaz. 

i. KĠRALARDA DENGE SAĞLANMAKTADIR 

Faizin zararları giderilememektedir. Halbuki kiranın zararları hasıladan 

kirayı takdir etmek ve faizsiz mesken kredisini tanımak suretiyle 

giderilebilmektedir. 

j. KĠRA RANTI ARTTIRIR 

Faiz rantı azaltıcı bir harekete sahiptir. Kira rantı arttırıcıdır. 

IX. FAĠZ VE SELEM FARKI 

a. EKONOMĠ EġYANIN FAYDASINI ARTTIRMADIR 

Ekonomi, eĢyanın insana sağladığı faydaları konu alan bir müessesedir. 

Ġlk bakıĢta konusu sadece eĢya imiĢ gibi görünür. Ancak konusu sadece 

eĢya olmayıp, aynı zamanda eĢyadan sağlanan faydadır. Bazı kimseler 

eĢyanın dıĢında insanlardan sağlanan faydayı da ekonominin konusu 

yapmakta iseler de, bunlar daha ziyade sosyal haklarla ilgilidir, ekonomik 

hakların içine girmez. Emeğin ekonomik haklar içinde yer almasının 

sebebi ise, eĢyanın faydasını arttırıcı bir faktör olmasından dolayıdır. 

b. FAYDA DEĞĠġĠKLĠKLE ARTAR 

EĢyanın faydası eĢya üzerinde yapılan değiĢiklikle, eĢyanın yeri 

değiĢmekle, eĢyanın maliki değiĢmekle ve eĢyanın zamanı değiĢmekle 

değiĢir. Birçok hallerde eĢyanın faydası, onu kullanma süresi ile de 

ilgilidir. TaĢınmazlar ile nakitte fayda, süreye bağlıdır. 

c. EKONOMĠDE BORÇLANMA ZORUNLUDUR 

Topluluk içinde yapılan muamelelerin zamana göre ve malike göre en 

faydalı bir Ģekilde değerlendirilebilmesi için borçlanmaların olması 

zaruridir. Ne var ki, bu durum bazı rizikolar taĢımaktadır. Fertlerin bu 

rizikoyu güven altına almaları mümkün değildir. Bunun topluluk 

tarafından güven altına alınması zarureti vardır. KredileĢme bu sayede 

mümkün olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki, kredileĢmeden doğan rant 

da topluluğun olmalıdır. 

d. KREDĠLEġME VERĠMĠ ARTTIRIR 

KredileĢme müessesesi büyük bir rant doğurmaktadır. Bu rant kredinin 

miktarı ile beraber zamanla da orantılıdır. 1.000 TL. bir ayda ne iĢ görür 

ise 500 TL. da iki ayda aynı iĢi görür. Böylece ekonominin değerleri 

arasına sermaye anlayıĢı yanında sermaye hacmi anlayıĢının da ithal 

edilmesi gerekmektedir. 

e. RANT KREDĠLEġME ĠLE BÖLÜġÜLÜR 

Hacim değerin zamanla çarpımıdır. Kira değerle orantılı değil hacimle 



orantılı olarak takdir edilir. Naktin veya diğer malların da böyle 

hacimleriyle ölçülen faydaları vardır. Bu fayda topluluğa mâl edildiği ve 

genel ekonominin düzenlenmesinde kullanıldığı takdirde buna "selem 

farkı" denilmektedir. Nakit veya misliyattan olan malların değerleri yerine 

hacimleri gözönüne alınıp krediden dolayı kiĢilere ranttan pay verilirse bu 

faiz olur. 

f. SELEM NEGATĠF FAĠZDĠR 

Faizle selemi birbirinden iyice ayırabilmemiz için Ģu kriteri getirmekteyiz. 

Faiz önce malı teslim edip parasını geç almadan dolayı bedeline ilave 

edilen farktır. Selem ise parayı önce verip malı geç aldığından dolayı 

bedelinde yapılan tenzilattır. 

g. SELEM FĠYATLARI DÜġÜRÜR 

Görülüyor ki, selem fiyatlan düĢürmekte, faiz ise fiyatları yükseltmektedir. 

Bu selem ile faiz arasındaki en önemli farklardan biridir. 

h. SELEM ARTTIRMAYI TEġVĠK EDER 

Diğer taraftan alıcının malı geç teslim almasından dolayı, selemde 

tasarruf teĢvik edilmektedir. Yani para sahibi parayı Ģimdi 

kullandırmakta, fakat ortak mallardan harcama yapmaktan Ģimdilik 

feragat etmektedir. Buna karĢılık ileride elde edeceği paraya mukabil 

Ģimdi malı almaktadır. Selem böylece topluluk içinde daha çok üretime 

yardım etmekte ve özendirmektedir. Faizde ise kiĢi ileride elde edeceği 

paraya mukabil Ģimdi malı alıp tüketmekte ve bir kısım malı tüketmekten 

feragat etmektedir. Böylece üretimin azalmasına sebep olmaktadır. Yani 

üretmeden-tüketme çeliĢkisine doğru sürüklenilmektedir. 

i. SELEM SENEDĠ MAL SENEDĠDĠR 

Selem senetleri (sipariĢ senetleri) topluluk tarafından teminat altına 

alınmakta ve likidite kazanabilmektedir. Böylece senet bir mal gibi alınıp 

satılmakta ve aynen ticarette olduğu gibi selem farkı iki kiĢi arasında 

değil üç kiĢi arasında doğmaktadır. Böylece selem farkı alan kimse onun 

rizikosunu da yüklenmiĢ bulunmaktadır. ġöyle ki, Devlet vadeli buğday 

senedi çıkarıyor, çiftçilere bunu kredi olarak veriyor. Çiftçi bu senedi 

borsada satıyor. Tüccar bu senedi borsadan satın alıyor ve un 

değirmenine satıyor. Hasat mevsimi sonunda çiftçi buğdayı devlet ofısine 

teslim ediyor. Değirmen sahibi de senetle bu ofisten buğdayı çekiyor. 

Görülüyor ki, burada nakit kredi yerine buğday senedi kredisi verildiği için 

herhangi bir enflasyona sebebiyet verilmemektedir. Diğer taraftan senet 

piyasada ucuz veya pahalı satılmak suretiyle rantı ve rizikosu birlikte 

paylaĢılmaktadır. Serbest rekabeti engellememekte, aksine gerçek-

leĢmesini sağlamaktadır. Halbuki faizli kredi piyasaya karĢılıksız paranın 

sürülmesi Ģeklinde gerçekleĢtiği için enflasyona da sebep olmaktadır. 

j. SELEM ĠLE NAKĠT KÜLFETĠ AZALIR 

Diğer taraftan selemsiz mallarda her hukukî statünün değiĢmesi 

mallardaki fizikî statünün de değiĢmesini gerektirmektedir. Mal satıcının 

ambarından alıcının ambarına taĢınmak zorundadır. Selem sayesinde ise 

mal fızikî statüsünü değiĢtirmeden hukukî statüsünü rahatça 

değiĢtirebilmektedir ve böylece rant çok ucuz bir Ģekilde azamiye 

çıkarılabilmektedir. 



k. SELEM FARKI FAĠZĠN FONKSĠYONUNU YÜKLENĠR 

Selem de faiz de hacme dayandığı için fonksiyon bakımından ikisi 

arasında hiçbir fark yoktur. Faizsiz sistemde faiz yerine selem farkı ikame 

edilecektir. Bütün hesaplar ve değerlendirmeler bu esas içerisinde 

yapılacaktır. 

X. FAĠZ YERĠNE KARġILIKLI KREDĠ 

a. FAĠZ ARTTIRMAYA ETKEN OLMAZ 

Kredinin topluluk içinde ticaret kadar önemli bir yeri olduğu daha önce 

belirtilmiĢti. Kredi, topluluğun tasarrufuna dayanan bir olaydır. Yani halkın 

bir kısmı tüketmeyi erteleyecek ve bu suretle ortaya çıkan değer (bu 

değer nakit olmayacak) baĢkaları tarafından tüketilecektir. Kredi olayı 

budur. Böyle olunca topluluğu tasarrufa götürecek bir etkenin mevcut 

olması gerekir. Faizi savunanlar bu etkeni ileri sürmektedirler. Oysa faiz 

ilk anda böyle bir tasarrufun amili görünür ise de faizi almaya baĢlayınca, 

kolay kazandığını kolay sarfedeceği için tasarrufa değil, aksine israfa 

neden olur. Demek ki, faiz tasarrufa götürmez. Ancak insanları tasarrufa 

götürecek baĢka bir yolun bulunması da gerekir. 

b. MEVDUAT MUHAFAZA KÜLFETĠNDEN KURTARIR 

Halkı tasarrufa zorlayan bir etken olarak ileride kendisinin alacağı kredi 

ikame edilebilir. Esasen tasarruf günlük ihtiyaçlarını kısma Ģeklinde değil, 

günlük ihtiyaçlarını giderdikten sonra artan gelirlerini dayanıklı mallar 

edinmek için biriktirme Ģeklinde olur. Bu insan tabiatında mevcuttur. 

Ancak dayanıklı malın bedelini biriktirerek ödemek zorundadır. Para 

biriktirmeyi kendi cebinde veya evinde yapmıĢ olabilir. Bu kendisine bir 

yarar sağlamadığı gibi, kendisine koruma gibi bir külfet de yüklemektedir. 

Bundan dolayıdır ki güvenilir yer bulunca zaten oraya emanet edecektir. 

Dolayısıyla ayrıca faiz gibi bir teĢvik ediciye gerek yoktur. 

c. MEVDUAT KREDĠYE DÖNÜġMEZSE ENFLASYONA SEBEP OLUR 

Bununla beraber, bu biriken değerler boĢ bırakılıp üreticiye kredi olarak 

verilmezse, sonunda üretim yapılmadığı için tasarrufeden ihtiyacı olan 

dayanıklı malı bulamaz. Bu sebeple, bu toplanan tasarrufların belli 

kimselere verilmesi gerekmektedir. Bu da toplulukta serbest rekabeti 

ortadan kaldırmakta, bazı kimselerin kredi yoluyla haksız olarak zengin 

yapılması ve sömürü düzeninin doğmasına sebep olmaktadır. ĠĢte bunu 

önlemek için üreticiye doğrudan kredi verme yerine tüketici aracılığı ile 

selem kullanarak kredi verme sistemi geliĢtirilmelidir. 

c. FAĠZ YERĠNE MEVDUAT KADAR KREDĠ SĠSTEMĠ 

Buzdolabı almak isteyen kimse önce bankaya taksitleri yatırmaya 

baĢlıyor. Buzdolabı değerinin yarısını doldurduğun da kendisine 

buzdolabının tamamının parası veriliyor ve peĢin parayla buzdolabını 

istediği fırmadan alıyor. Böylece kendi parasını kullanmıĢ oluyor. Fabrika 

da peĢin elde etme imkânı bulduğu için küçük bir sermaye ile iĢletmesine 

devam edebiliyor. Böylece faizin yerine karĢılıklı kredi sistemi ikame edili-

yor, faizin mahzurlarının tamamı ortadan kalkıyor ve tasarruf da son 

derece teĢvik edilmiĢ oluyor. 

XI. VERGĠ-FAĠZ  

a. FAĠZ KĠMĠN HAKKIDIR? 



Kredinin bir rantı vardır. Kredi alan bu rantı kendisine geçirmiĢ 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bunun karĢılığında faizi vermiĢ olması 

tamamen haksızlık değildir. Mahzurları giderildikten sonra kullandığı 

kredinin faizini ödemesi meĢru sayılabilir. Ancak burada faizin kime 

verilmesi gerektiği hususunun belirtilmesi gerekir. Krediyi alan faizi 

verecektir ama kime verecektir? Faiz almak kimin hakkıdır? Bunun tespit 

edilmesi ve meĢru bir temele oturtulması gerekir. 

b. KREDĠ TEMĠNATTIR 

Kredi teminattan baĢka bir Ģey değildir. Diyelim ki bir iĢçi baĢkasının 

yanında çalıĢıyor, ücretini alıyor ve aldığı bu ücreti iki gün sonra harcıyor. 

Bu iĢçi bu ücreti iki ay sonra alsaydı iĢçi için hiçbir değiĢiklik olmayacaktı. 

Ancak iki ay sonra alamaması ihtimali olduğu için peĢin almayı tercih 

etmektedir. Ama devlet ona kefıl olursa artık alamama ihtimali ortadan 

kalktığı için parayı peĢin alacağı yerde iki ay sonra alması onun için daha 

iyi olacaktır. Çünkü muhafaza külfeti söz konusudur. 

c. VERGĠ DEVLETĠN ALDIĞI FAĠZ OLARAK DÜġÜNÜLEBĠLĠR 

Buradan anlaĢılıyor ki krediyi sağlayan, tasarruf eden kimse değil 

teminatı veren devlettir. Öyleyse kredinin karĢılığı olan faiz de tasarruf 

edenlerin hakkı değil, kredi güvenliğini temin eden devletin hakkıdır. 

Böylece kredi istihkakı ile vergi arasında bir irtibat kurulabilir. Vergi, 

devletin sağladığı krediye karĢılık aldığı faiz olarak düĢünülebilir. Ancak 

faizin zararlarını taĢımaması için bazı tedbirlerin alınmıĢ olması gerekir. 

d. KREDĠ ÖDENMĠġ VERGĠ KARġILIĞI OLMALIDIR 

Bir nevi önceden ödenmiĢ faiz olan verginin miktarı, alacağı kredi ile 

orantılı olup kendi yararına olmalıdır. Yani fazla vergi ödeyen fazla kredi 

istihkak etmeli, az vergi ödeyen az kredi istihkak etmelidir. Böylece 

vatandaĢın zor duruma düĢmesi önlenmiĢ olur. 

e. VERGĠNĠN KARġILIĞI BELLĠ OLMALIDIR 

Faiz kesin olarak belli olmalı, hükümet veya yöneticiler arttırıp 

eksiltmemelidirler. Yani devlete vergi olarak faizi ödeyen vatandaĢ 

gelecek yıl alabileceği krediyi kesin olarak bilmelidir. Bunda değiĢiklik 

olmamalıdır. 

f. VERGĠYE KARġI KREDĠ GETĠRĠLMELĠDĠR 

Faiz önce ödenmeli, sonra kredi alınmalıdır. GeçmiĢ yıllarda kazançların 

vergisini devlete vermekle gelecek yıllarda kredi istihkak etmelidir. Yani 

krediye karĢı vergi değil, vergiye karĢı kredi sistemi plânlanmalıdır. Selem 

farkıyla kıyas edebiliriz. 

g. GEÇMĠġ YILLARIN VERGĠLERĠ BĠRDEN DEĞERLENDĠRĠLMELĠDĠR 

GeçmiĢ bir yılın vergisi yerine geçmiĢ yılların vergisi göz önünde 

tutulmalıdır. Ziraî kredilerde geçmiĢ on yılın toplam vergisi kadar, ticari 

kredilerde geçen yılın vergisinin kırk katı kadar kredi verilmelidir. 

XII. KREDĠ-VAKIF 

a. VAKIFLARDA TASARRUF MEVKUFTUR 

Devlete ait hakların kullanılmasında görev bazen hükümetlere verilmiĢtir. 

Hükümetler burada yetkilerini kendi mülklerinde olduğu gibi serbest 

tasarrufla veya meclislere onaylattıkları bütçelerle yerine getirirler. Bu da 

amme mülkü üzerinde, özel mülk üzerinde yapılana benzer tasarruflardır. 



Devlete ait bir kısım haklar vardır ki bunlar üzerinde tasarruf daha önce 

belirlenmiĢtir. Onu yönetenler sadece belirtilmiĢ iĢlemleri yapmakla 

görevli olup, kendilerinin herhangi bir Ģekil de serbestçe karar alma 

yetkileri yoktur. Yani burada da mülkiyet üzerindeki tasarruf 

durdurulmuĢtur, mevkuftur. Böyle tesislere Ġslâm hukukunda vakıf 

denmektedir. Batı hukukun da vakf'ın karĢılığı olan tesislerde 

yöneticilerin serbest tasarruf hakları olduğu halde, vakıflarda böyle bir 

tasarruf yetkisi yoktur. Bundan dolayıdır ki tesislerin tüzel kiĢiliği vardır, 

vakıfların ise böyle bir kiĢiliği yoktur. Mevkuf olan mallarda intifa hakları 

vardır, anamal üzerinde ise hiç kimsenin hakkı doğamaz. 

b. KAMU HAKKI OLAN KREDĠYĠ KĠM DAĞITACAK 

Kredinin bir devlet iĢi olduğu daha önce belirtilmiĢti. Kredi bir sanattır ve 

teminatı yalnız Devlet verebilir. Zira onun gücü vardır ve otoriter tekliği 

esastır. BaĢkasının kredi vermesi Devletin hükümranlık haklarına rakip 

olması anlamına gelir. Ġslâm devletler hukukunda para basma, istiklâlini 

kazanma anlamına geliyordu. ġimdi devlete ait olan kredi ve mevduat al-

ma hakkı nasıl kullanılacaktır? Hükümete mi tevdi edilecek? Yoksa 

vakıflar yoluyla mı yönetilecektir? 

c. KREDĠ BĠR HAK OLARAK VERĠLMELĠDĠR 

Kredide topluluk hakları söz konusu olduğu gibi fertlerin de hakları vardır. 

Bir yer üzerinde yürümek, bir mabede girmek, bir sokakta ticaret yapmak, 

bir meraya malları salmak, nasıl topluluk içinde ferdin haklarından 

sayılıyorsa, beytü'1 male emaneti tevdi etmek ve beytü'1-maldan 

istikrazda bulunmak da fertlerin haklarındandır. Bu tür fertleri ilgilendiren 

devlet görevlerinde yöneticilere takdir hakkı tanımak , haksızlıklara ve 

idarenin bozulmasına sebep olur. Bu nedenledir ki bu görevler bu amaçla 

kurulan özel vakıflarla yerine getirilir. KredileĢmeyi sağlayan bankalar da 

(faizsiz) birer vakıf olmalıdır. Krediler verilirken onları istihkak eden 

herkese vakıfnamede belirtildiği gibi verilmesine dikkat edilmeli ve bu 

hususta neticeye herhangi bir takdir hakkı karıĢtırılmamalıdır. 

d. FAĠZSĠZ BANKA ADĠL KREDĠ DAĞITMA KURULUġUDUR 

Faizsiz bankayı tesis etmek demek, ekonomik gereklerine, sosyal hak 

tevezzüüne ve adalete uygun kredi dağıtımı mekanizmasını kurmak 

demektir. Yoksa faizsiz de olsa toplanan mevduatlar yöneticinin takdiriyle 

bir tarafa ikraz edilebiliyorsa, sonuçları yine faizli bankanın sonuçlarının 

aynıdır. Çünkü faizin en büyük kötülüğü tekel meydana getirmesidir. 

Banka da mevduatı toplamakla bu tekeli oluĢturmuĢ olmaktadır. Diğer 

taraftan faiz almayan bir müessesenin giderlerini karĢılamak için de o 

müessesenin bir vakıf olarak teĢkilâtlandınlmasında zaruret vardır. 

XIII. KREDĠ-EMEK 

a. SERMAYE EMEĞĠN VERĠMĠNĠ ARTTIRIR 

Üretme esasta emeğe dayanmaktadır. Emeğin bulunmadığı yerde istihsal 

yoktur. Esasen istihsal insan için yapılmaktadır. Ġnsan gayedir. EĢya 

dolayısıyla hasılanın tamamı emeğe aittir. Emeğin dıĢındakilere bir pay 

vermek yaradılıĢın hikmetine aykırıdır. Bununla beraber emeğin verimi, 

baĢkalarının emekleri birikimi olan sermaye ile birleĢtiği zaman çok fazla 

artmaktadır. Meselâ tohumu parmağıyla toprağa gömen, çubuğu ile 



gömen, çapası ile gömen, pulluğu ile gömen ve nihayet tohumu traktör ile 

toprağa gömen insanın elde ettiği hasıla çok farklıdır. Bu arada iĢte bu 

baĢkasının emeğine de pay ayırmak gerekir. Buna sermaye payı 

denmektedir. Sermaye, bu payı yıpranması karĢılığı kira veya riziko 

karĢılığı olarak kâr Ģeklinde almaktadır. 

b. FAĠZ ZARARLIDIR 

Faizi meĢru görenler, sermayenin hapsolması karĢılığı olarak meĢru 

görmektedirler. Halbuki riziko taĢımadığından muhafaza ücreti Ģeklinde 

bir ödeme düĢünülebilir. Faizin baĢka zararları olduğu için meĢru 

görülmemiĢtir. 

c. KREDĠ TAM ĠSTĠHDAMI SAĞLAR 

Kullanılmayan emek boĢa akıp gitmiĢ olacaktır. Hem emek sahibi hem 

topluluk zarar edecektir. Halbuki kullanılan emek üretim yapacak, 

sonunda üretilen mallar topluluğa arz olunacaktır. Böylece topluluğun 

mal ihtiyacı karĢılanmıĢ olacak ve arzedilen mallar uzun vadede 

toplumun mal ihtiyacını giderecektir. Bundan dolayı kredi istihsale yönelik 

olmalıdır. Topluluk üreticiye kredi vermekle istihsal sipariĢini yapmıĢ olur. 

Üreticiyi kredisiz bırakmakla ilerisi için kendisini açlığa ve yoksulluğa 

mahkum etmiĢ olur. 

d. PARA DEVLETĠN TEMĠNAT MEKTUBUDUR 

Üretmede esas faktörün emek olduğu gerçeğini kabul ettiğimize göre 

kredinin emeğe verilmesi de tabiî olmaktadır. Öyleyse biz krediyi çalıĢana 

vermezsek, yani çalıĢanın emeğinin karĢılığını hemen ödeme imkânına 

sahip değilsek; o zaman çalıĢana hakkının karĢılığını ilerde kendisine 

verileceği garantisini devlet vermelidir. Esasen para böyle bir karĢılık 

garantisi olarak düĢünülebilir. 

e. KREDĠ EMEK MÜBADELESĠNĠ GERÇEKLEġTĠRĠR 

ÇalıĢan ya mal üretecek ve malı piyasada kendisi pazarlayacak, yani bize 

emeğini değil malı satacaktır. Eski devirlerde ekonomiye hakim bu tür bir 

üretimdi. Yahutta bize emeğini verip üretilen malı ise baĢkasına 

satacaktır. Kollektif üretmeler de, bilhassa yatırımlarda baĢka yol yoktur. 

Çağımız bu tür mübadeleye sahne olmaktadır. Yani kiĢi artık malı değil 

emeği satmaktadır. 

f. KREDĠ ĠġE VERĠLMELĠDĠR 

Faizsiz bankanın temel fonksiyonu tam istihdamı sağla maktır. Bunun için 

her çalıĢana kredi verecektir ve kredi istih kakının temel faktörü çalıĢan 

olacaktır. Bu çalıĢmada birliğin sağlanması için kredinin ayrı ayrı 

çalıĢanlara değil, iĢyerine verilmesi gerekmektedir. 

XIV. KREDĠYĠ ĠSTĠHKAK KR,ĠTERLERĠ 

a. KREDĠ KRĠTERLERE GÖRE VERĠLĠR 

Faizsiz bankanın mevduatı toplamaktan çok krediyi dağıtma ile ilgili 

meseleleri çözmesi gerektiğini belirtmiĢtik. Çünkü kredi alanlara büyük 

yararlar sağlamaktadır. Bu yararlar faizli kredilerde kendi içinden alınan 

faizle karĢılanmaktadır. Faizi yükseltip düĢürmekle zahirde belli ölçüde 

haksızlıkların önlenmesine çalıĢabilir. Halbuki faizsiz kredide faiz olmadığı 

için krediyi verdiğimiz kimseyi büsbütün zengin etmiĢ ve ekonomik 

dengeyi, bunun sonucunda sosyal dengeyi bozmuĢ oluruz. Bu nedenledir 



ki faizsiz bankayı tesis edecekler kredi istihkak kriterlerini baĢtan bulup 

tespit etmek zorundadırlar. Bunu yapmadan faizsiz bankayı kurmaya 

kalkıĢanlar, faizli bankalardan daha büyük bir sömürme canavarını kur-

muĢ olurlar. 

b. KARġILIKLI KREDĠLEġME KRĠTERĠ 

Herkese mevduatı hacminde ve mevduatı limitinde kredi verme esası 

birinci kriterdir. Böylece herkesin sermayesi iki misline çıkmıĢ ve üretim 

de en az iki katı artmıĢ olur. 

c. VERGĠ KARġILIĞI KREDĠ KRĠTERĠ 

Vergi, elde edilen hasıladan topluluğun ayrılan payıdır. Ġyi üretim yapmıĢ 

yani sermayeyi ve emeği iyi değerlendirmiĢ kimse fazla vergi ödeyecek 

demektir. Dolayısıyla bu kimsenin kredi kullanma hakkı da diğerlerinden 

fazla olacaktır. Bu kimseye geçmiĢ yıllarda ödediği vergiler nisbetinde 

kredi vermek kredi istihkakı kriterinin ikincisidir. Topluluk giderlerine kat-

kısı nispetinde topluluğun gelirlerinden yararlandınlması kadar tabiî bir 

Ģey olamaz. 

d. ÇALIġANA KREDĠ KRĠTERĠ 

Kredi boĢa akıp gidecek veya verimsiz çalıĢacak emeği değerlendirme 

anlamındadır. Böylece topluluğun emek gücünü geleceğin istihsali için 

kredi aracılığı ile organize etmiĢ oluyoruz. Bütün gaye kemiyet ve keyfıyet 

itibariyle tam istihsali gerçekleĢtirmektir. Bu da her çalıĢana yevmiyesi 

nispetinde çalıĢtığı günler kadar kredi vermek suretiyle gerçekleĢtirilebilir. 

Kredi istihkakında üçüncü temel kriter, çalıĢana çalıĢtığı kadar kredidir. 

Bu hem tam istihdamı sağlar, hem de karĢılıklı olarak paranın piyasaya 

sürülmesine sebep olmayacağından enflasyonu doğurmaz. 

e. BAġARANA KREDĠ KRĠTERĠ 

Kredi alan kimse bize ya bir mal, veya bir gayrimenkul teslim etmeyi 

taahhüt edecektir. Taahhüdünü yerine getirmeyen müteahhide gecikme 

cezası verilemez. Zira bu faiz olur. Müeyyidesi, kredi istihkakını artırıp 

eksiltme olabilir. Eski taahhütlerini yerine getiremeyen veya kredisini 

kapatamayan (geç kapatan)ın kredi istihkakları düĢürülür. Taahhütleri 

yerine getirenlerin veya kredi borçlarını önce kapatanların kredi 

istihkakları artınlır. Bu dördüncü kriterdir. 

XV. FAĠZSĠZ SfSTEMDE ĠHALE 

a. GECĠKME CEZASI FAĠZDĠR 

Faizli sistemlerde herhangi bir taahhüdün yerine getirilememesi halinde 

gecikme cezası verilmektedir. Bu eda edilmeyen bir borcun arttırılması 

demektir. Faizin en ağır Ģeklidir. KiĢi borcunu eda edemiyor, yardım 

edileceği yerde daha fazla kendisine yük tahmil ediliyor. Bu kapitalist 

düzenin zayıfları eleme ve tekele gitme sistemine çok uygun ise de, 

faizsiz düzenin dengeli yaygın sermaye sistemine uygun düĢmez. 

b. FAĠZSĠZ SĠSTEMDE GECĠKME CEZASI YOKTUR 

Faizsiz kredileĢme müessesesini getirdiklerini iddia edenler bu gecikme 

cezasını ortadan kaldırmak zorundadırlar. Hayat çeliĢkiyi kabul etmez. 

Faizli düzende pek geçerli olan bir kaide, faizsiz düzende de korunursa o 

kaide faizsiz düzeni bozar. Böylece faizsiz düzenin çalıĢmaz olduğu 

izlenimini ortaya koyar. Bu da bu düzene yapılacak kötülüklerin en 



büyüğüdür. 

c. FAĠZSĠZ SĠSTEMDE GECÎKME, KREDĠ LĠMĠTĠNĠ DÜġÜRMEKLE 

CEZALANDIRILIR 

Faizsiz düzende taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde, gecikme 

cezası yerine taahhüt belgesinin derecesini düĢürme veya iptal etme 

olduğu, kredi istihkak kriterleri arasında görülmüĢtür. Bunu burada biraz 

daha açıklayalım. 

d. SELEM SENETLERĠ TEMĠNATLIDIR 

Faizsiz sistemde taahhütler ya inĢaat üzerinde olur veya mal üzerinde 

olur. Mal üzerindeki taahhütler selem senedi ile düzenlenir. Vakıf (banka) 

bir malın vadeli selem senedini çıkanr, bunu senet olarak üreticiye kredi 

verir. Üretici bu krediyi geçmiĢ yıllardaki vergisi ile orantılı olarak alır. 

Günü gelince mal olarak teslim eder. Üretim yapamamıĢ ve taahhüdünü 

mal olarak yerine getirememiĢse, piyasadan o malın selem senedini satın 

alır ve senet olarak borcunu kapatır. Buna da gücü yetmezse, bu senet 

karĢılığı gösterilen gayrimenkule el konulur ve satılarak borcu kapatılır. 

Bu da mümkün olmazsa, borçlunun mesleki akilesine gidilir. Bu da yoksa, 

vakıf zararı tazmin eder. Alacaklı her durumda alacağını almıĢ olur. Bütün 

bunlar olurken üreticinin alacağı kredi nispeti de düĢürülür veya tama-

men ortadan kaldırılır. 

e. ĠNġAATTA KREDĠ BLOKE OLUR 

ĠnĢaatlarda kredi alan müteahhit yapıyı bitirdikten sonra dairelerini satar, 

iĢyeri ise paylarını satar ve kredisini kapatır. ArttınlmıĢ olarak yeni kredi 

alır. Satamazsa kredisini yenileyemez. Yapı vakfa kalır. Vakıf onu 

kiralayarak yararlanır. Burada da borcun ifa edilememesi halinde yani 

dairelerin satılamaması halinde gecikme cezası yerine kredi alma yetkisi 

düĢürülmüĢ oluyor. ĠnĢaatı bitirememesi halinde ise müteahhitlik belgesi 

elinden alınır. 

XVI. BANKA BĠR ARACIDIR, 

a. SOSYAL YAPI ARACILIĞI ZORUNLU KILAR 

Topluluğun oluĢmasında insanların birbirleriyle iliĢki kurmaları 

gerekmektedir. Ancak bunun için çevre iliĢkisi yeterli değildir. Birbirini 

tanımayan veya birbirinden uzak kimseler arasında da sosyal ve 

ekonomik iliĢkilerin kurulması zaruridir. Birinin muhtaç olduğu bir bilgiyi 

bilen kimse kendi çevresinde bulunmayabilir. Uzaktan bu bileni bulma iĢi 

için bir mekanın topluluk içinde kurulmuĢ olması gerekmektedir. Bir 

kimsenin muhtaç olduğu bir malı çevresinde bulması mümkün 

olmayabilir. Uzaktan bu malı temin edecek bir kuruluĢun mevcut olması 

gerekir. 

b. MALLARDA ARACI TÜCCARDIR 

TaĢınabilir mallar için bu müessese ticaret müessesesidir. Tüccar 

uzaklardan malları satın alır, getirir ve yakındaki muhtaçlara satar veya 

aksine komĢuların mallarını alır. Uzak diyarlara götürüp satar. Bu arada 

birkaç tüccar devreye girmiĢ ve mal birkaç el değiĢtirmiĢ olabilir. 

c. TĠCARETTE ARTIP EKSĠLME TÜCCARA AĠTTĠR 

Ticarette en önemli husus, tüccarın mesuliyeti ve rizikoyu yüklenmiĢ 

olmasıdır. Yani malın ister kendisinde ister baĢkasında olması 



merhalesinde malda herhangi bir değiĢme olduğu takdirde, bu artma ve 

eksilme tüccara ait olup alıcı ve satıcıyı bu değiĢme etkilemez. Bundan 

dolayıdır ki tüccarlar sadece aracı değildirler. Rizikoyu taĢıdıklan için bir 

tür üreticidirler ve kâr istihkak ederler. 

d. TAġINMAZLARDA ARACI KOMĠSYONCUDUR 

TaĢınmaz malların alıĢ ve satıĢı ise kabz ve teslim fiilen mümkün olmadığı 

için genellikle komisyoncular tarafından organize edilir. Komisyoncu da 

tüccar gibidir. BuluĢturma hizmetini görür. Ne var ki, burada 

taĢınmazdaki değiĢme komisyoncuyu ilgilendirmez. Duruma göre alıcı 

veya satıcıya aittir. Komisyoncunun burada sadece hizmetinden dolayı 

ücret hakkı vardır. Komisyonculuk sadece taĢınmaz mallarda yapılmıĢ ol-

maz. TaĢınır mallar da komisyon sıfatı ile alınıp satılabilir. Ne var ki, 

alıcıdan hangi sıfatla alınmıĢsa satıcıya da aynı sıfatla intikal etmiĢ olur. 

Yani malın üzerindeki kusurlar ile alacaklıların iddiaları ona göre 

belirlenir. 

e. ORTAKLIK YETERLĠ SERMAYE TERAKÜMÜNÜ SAĞLAMAZ 

Sermayenin terakkümünde de aracılar mevcut olmalıdır. Bu ortak bulma 

Ģeklinde olur. Herkes birisine sermayesini vererek bir sermaye ortaklığını 

kurarlar. Sermaye ortaklığını idare eden kimse bu sermayeyi 

kullanacaklara ortak olur. Böylece ortaklık Ģeklinde bir sermaye hareketi 

sağlanabilir. Bunun gayrimeĢruluğu yoktur. Ne var ki, sermayenin kullanıl-

ması birtakım rizikoları taĢımaktadır ve kararların cesaretle alınması 

gerekmektedir. Bu durumda alınan kararların sonuçlarına tahammül 

edilmelidir. Halbuki insan psikolojisi ya baĢkalarının malları üzerinde 

cesaretle karar almaktan kaçınır veya tamamen pervasızca hareket eder. 

Bu da her iki halde sermaye sahibini mağdur eder. Sermaye sahibinin ise 

bundan dolayı bu tür Ģirketlere güveni yoktur. Yine insan psikolojisi ser-

mayesine daima büyük kazançlar tahayyül eder ve ortağı ne kadar iyi iĢ 

yapmıĢ olursa olsun daha fazlasını beklediği için memnun olmaz. Bu 

sebepledir ki, Ģirketi mudarebeler ancak küçük çapta ve iki kiĢi arasında 

iĢleyebilmektedir. 

f. ġĠRKETĠ MUDAREBE BANKA DEĞĠLDĠR 

Faizsiz banka adı ile ortaya çıkan birtakım fınans kurumları aslında 

büyütülmüĢ bir Ģirketi mudarebedir. Kademeli Ģirketi mudarebe baĢarısız 

olmakta, ancak suni beslenme yolları ile gerçek faizsiz bankanın 

doğuĢunu önlemek için yaĢatılmakta veya faizin haramlığı inanıĢı istismar 

edilmektedir. 

g. FAĠZSĠZ SĠSTEMDE SERMAYE TERAKÜMÜ SELEM VE HĠSSE SENETLERĠ 

ĠLE OLUR 

Sermayenin ortaklık Ģeklinde terakümü için yine aracıların kâr ve zarara 

katılmadan, Ģirketlerin selem veya hisse senetlerini alıp satmaları 

Ģeklinde gerçekleĢtirilir. Böylece hisse senedi alan veya selem senedi 

alan kimse rizikosunu kendisi düĢünerek yüklenmiĢ olur ve sonunda 

senedi seçerken yaptığı hatadan dolayı kendi kendisini suçlar. Sonra 

senedin çeĢidini değiĢtirmek suretiyle yeni kazanç yollarını arar. Her an 

senet alıp satabildiği için Ģirkete girme ve çıkma kimsenin kefaletinde ve 

zamana bağlı olmaksızın vuku bulur. Ne var ki, senetlerin kolayca alınıp 



satılabilmesi için bu Ģirketlerin bankalar tarafından desteklenmesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla faizsiz bankayı kurmadan, bu tür hisse ve 

selem senetlerini faiz esasına dayandırmaksızın çalıĢır hale getirmek 

mümkün değildir. 

h. MEVDUAT ĠġTĠRAKE DÖNÜġTÜRÜLEMEZ 

Faizsiz banka mevduatı toplar ve kredi olarak müstakrizlere intikal ettirir. 

Mevduatı veren emanet değil karz vermiĢtir. Yani artma ve eksilemeyi 

bankaya bırakmıĢtır. Banka da bunu, bu sıfatla müstakrize intikal 

ettirecektir. Yani artma ve eksilme müstakrize ait olacaktır ve banka 

sadece aracıdır. Komisyoncudur, tüccar değildir. Doğrudan doğruya riziko 

taĢımaz. Sadece taahhütlerin yerine getirilmemesi sonucu bir zarar 

doğarsa, bunu kefıl olarak banka tazmin eder. Hatta bu tazminatı kendisi 

değil, müstakrizler akilesine rücu ederek tazmin eder. Banka hiç bir 

suretle mevduatı Ģirketi mudarebe Ģeklinde değerlendiremez. Böyle 

yapan bankanın kötülüğü, faizli bankadan az değildir. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

SERMAYE VE KURULUġ 

 

MADDE 2 

KredileĢme vakfını sermaye Ģirketi olmayan tüzel kiĢiler kurarlar. 

KredileĢmeden yararlanmak isteyen üye veya ortaklar, bu maksatla karz 

olarak topladıkları birer cumhuriyet altınlarını bu vakfa sermaye olarak 

koyarlar. Bu kurucu tüzel kiĢiler faizsiz olarak kredi alan teĢebbüslerin 

genel hizmetlerini görürler ve bunlardan hasıla veya cirolarıyla mütenasip 

genel hizmet payını alırlar. 
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I. KURUCULAR 

a. KREDĠ KAMU ĠġĠDĠR 

Daha önceki açıklamalarımızda bankanın bir kredi iĢi olduğunu ve kâr iĢi 

olmadığını, krediden doğan rantın topluluğa ait olması gerektiğini, bu 

rantın sağlanan güvenlikten ileri geldiğini ve bundan dolayı güvenliği 

sağlayana ait olmasının tabiî olacağını belirtmiĢtik. Esasen faizsiz olan bir 

sistemde bunun serbest müteĢebbislerce yürütülmesinin zorluğu 

aĢikârdır. Bu sebepledir ki, kredi devlet iĢidir, bütçe iĢidir. 



b. ĠSLAMĠYET'TE BANKA GĠDERLERĠ ZEKATTAN KARġILANIR 

Ġslâmiyet'te faiz yasaklanmıĢ, banka devletin görevleri arasına ithal 

edilmiĢ ve bütçeden banka için tahsisat ayrılmıĢ tır. "Allah bey'i helal, 

ribayı haram etmiĢtir." (2/275) "Allah'a kârz-ı hasen ikraz ediniz." (73/20) 

"Sadakalar fakirlerin, yoksulların, sadaka üzerinde çalıĢanların, kalpleri 

müellef olanların, köleler ile borçluların, vakıflarla buralarda çalıĢanların 

hakkıdır." (9/60) Son âyette borçluların bütçeden pay alacakları 

belirtilmiĢtir. Bu pay borçlarını eda edemeyen müstakrizlere verilecektir. 

Böylece banka bütçeden pay alınca bütçe üzerinde kurulmuĢ olan bir 

vakıf faslından pay alır. Aynca çalıĢanlar faslandan da gerekli payı alır. 

c. LAĠK DEVLETTE FAĠZSĠZ BANKA ANCAK VAKIF OLABĠLĠR 

Günümüzün Ġslâmî olmayan devletleri (halen Ġslâmî bir devlet olduğunu 

bilmiyoruz) bankayı devlet iĢi değil de bir Ģirket yani ortaklık olarak kabul 

etmektedir. Batıda bu Ģirketlerin anonim veya kooperatif Ģirketleri olması 

zorunlu görülmektedir. Türkiye'de ise kooperatif bankalar da yoktur. Bu 

Ģartlar altında faizsiz bankanın ancak bir vakıf olarak tesis edilebileceğini 

daha yukarıda belirtmiĢtik. Bu durumda, ya mevzuatın tadili ile böyle bir 

vakfın kurulmasına izin verilir, ya da Vakıflar Bankası gibi bir vakfın 

kurduğu bir anonim ortaklık Ģeklinde banka olur. Her iki halde de 

kurulacak bankanın ülke çapında bir büyüklüğe sahip olması, belli zümre 

ve kiĢilerin bankaya hakim olmaması zaruridir. Aksi taktirde banka 

gayesinden sapmıĢ olarak ülkede devlet içinde devlet olur. Bu sebepledir 

ki, biz bankanın kurucuları olarak gerçek kiĢiler yerine tüzel kiĢileri teklif 

ediyoruz. Bu tüzel kiĢilerden anonim Ģirketi gibi sermaye ortaklıkları da 

yer almamalıdır. Devlet kuruluĢlarından büyük teĢekküller de yer 

almamalıdır. Daha çok köy, belediye, kredi kooperatifleri, cami ve okul 

dernekleri gibi ülke çapında teĢkilatı olmayan ve ilk kademede halkla 

temasta olan tüzel kiĢiler kurucular arasında yer almalıdır. 

II. KURUCU TÜZEL KĠġĠLERĠN ÖZELLĠKLERĠ 

a. BÜYÜK TEġEBBÜSLER BANKA KURUCUSU OLAMAZLAR 

Kurucu tüzel kiĢiler ortakları arasında özel menfaatler yerine genel olarak 

ortak menfaatleri gözetleyen kuruluĢlar olmalıdır. Bunlar bir apartman 

yönetimi veya bir köy, bir belde Ģeklinde ortaya çıkmıĢ olabilir. Bunun 

dıĢında belli ortak hizmetlerin görülmesi için bugünkü statüde dernek 

denilen ama aslında birer vakıf olan kuruluĢlar devreye girebilir. Bilhassa 

okul ve cami dernekleri Türkiye'de bu Ģekliyle pek yaygındır. Mesleki 

teĢekküller, siyasi partiler ve dini teĢekküller ise ülke çapında 

teĢkilatlanmaya sahiptirler. Dolayısıyla bunların bu teĢekkül içinde yer 

almamaları gerekir. 

b. DEMOKRATĠK OLMAYAN KURULUġLAR FAĠZSĠZ BANKAYA 

KATILAMAZLAR 

Bu tüzel kiĢilerin demokratik esaslarla yönetilmiĢ olmaları gerekir. Halkı 

temsil etmeli ve kuruluĢu baĢka bir istikamete çevirmeye yetkili 

olmamalıdır. ġirketlerden sadece kooperatif Ģirketleri, o da kâr amacı 

gütmeyen kooperatif Ģirketleri yer alabilir. Tüzükleri demokratik yönetime 

uygun olmayan tüzel kiĢiler bu kuruluĢa katılamadıkları gibi, sonradan 

uygulamada demokratik yönetimden sapmıĢ olanlar bu kurucular 



arasından hakemler kararı ile çıkarılabilmelidir. 

c. BANKA ĠDEOLOJĠK OLMAMALIDIR 

Tüzel kiĢiler belli sınıf ve gruplara, mezhep ve ideolojilere de 

dayanmamalıdır. Bu tür kuruluĢların kendilerine göre kredi anlayıĢları 

vardır ve bankayı bu istikamete sürüklemeye ça lıĢırlar. Bu durum da 

bankanın içinde defı kabil olmayan huzursuzlukları doğurur. Bununla 

beraber, mesela bir tarikat mensuplarının kurduğu bir kredi ve 

yardımlaĢma kooperatifınin, bu kurucular arasında yer almaması için 

hiçbir sebep yok tur. Tüzel kiĢilerde sözleĢme ve fıili yönetim esastır. 

Yoksa üyelerinin bir yere mensup olmaları nazarı itibara alındığı takdirde 

üyelerin siyasi ve medenî haklarını kısma Ģeklinde bir Ģey ortaya çıkar ki, 

bu durum tehlike arzeder. Bir derneğe veya bir kooparetife girmiĢ olan bir 

kimseden, herhangi bir hak ve hukukunu terketmesi istenemez. Herkes 

bulunduğu yerdeki davranıĢlarından sorumludur. Oradan ayrıldıktan 

sonra yaptıklarından dolayı katıldığı tüzel kiĢilere hesap vermek zorunda 

değildir ve tüzel kiĢiler de üyelerinin hariçte yaptıkları faaliyetlerinden 

dolayı sorumlu değildir. Bir parti üyesinin parti dıĢında suç iĢlemesi partiyi 

ilzâm etmez. 

Ġlkel cemiyetlerde kollektif suç anlayıĢı içinde bu tür düĢünceler yer 

almıĢtır. Maalesef bugün ülkemizde anayasalara da benzer düĢünceler 

geçmekte ve onların Ģahsiliği ilkesi ihlal edilmektedir. Suçlular tecziye 

edilemediği için toplulukların tecziyesi cihetine gidilmektedir. Bundan 

dolayıdır ki biz, kurucular arasına girecek tüzel kiĢiler üzerinde fazla 

kayıtlar konulmamasından yanayız. 

III. ORTAKLARIN ÇIKARLARI 

a. KURUCULARIN ÇIKARI NEDĠR? 

Faizsiz bankayı kuracak tüzel kiĢiler buraya bir sermaye koyacaklar ve 

rizikoya gireceklerdir. Bu rizikonun kendilerine bir fayda sağlamıĢ olması 

gerekir. Faizli düzende bu fayda, bankanın verdiği faizle aldığı faiz 

arasındaki farktan doğan kârın teminidir. Faizsiz düzende ise böyle bir 

kâr mevcut degildir. Bunun yerine bir menfaat ikame edilmesi gerekir. 

b. BANKA KARA DAYANMAZ 

Faizsiz bankayı bir Ģirket Ģeklinde kurmayı düĢünenler, halktan 

topladıklan mevduatı mudarebe Ģeklinde iĢleterek ortaklara kârlarını 

dağıtmayı düĢünmektedirler. Bu düĢüncenin mevduat ile iĢtirak 

arasındaki cins değiĢmesinden dolayı caiz olmadığını daha önce 

belirtmiĢtik. Çünkü mevduat alırken artma ve eksilme borçluya yani 

bankaya ait iken; iĢtirak ederken artma ve eksilme alacaklıya yani yine 

bankaya ait olacaktır. Yani tüm riziko bankada toplanacak ve bu ya 

sermaye olmayıĢından dolayı bu rizikoyu taĢıyamıyacak durumda olacak, 

veya bankada büyük sermaye terakümü meydana gelecek ve yaygın 

ekonomi yerine inhisar ekonomisi doğacaktır. Bundan dolayı Ģirketi 

mudarebedeki kâr banka ortaklığı için meĢru olmayacaktır. Banka 

ortaklarına meĢru bir çıkar temin edilemeyecektir. 

c. GENEL HĠZMEK ORTAK ÇIKAR OLMALIDIR 

Bizim banka ortağı olarak önerdiğimiz tüzel kiĢiler, topluluğa genel hizmet 

götüren tüzel kiĢilerdir. Burada genel hizmetin tarif edilmesi gerekir. 



Genel Hizmet: Üyelerin kendi özel çalıĢma ve yaĢama varlıklarını devam 

ettirdikleri halde, müĢterek olan bir hizmetler grubunun da mevcut olması 

ve bu hizmetlerin ortak mal ve emeklerle karĢılanmasıdır. Devlet içinde 

buna vergi ve askerlik hizmetleri denilmektedir. Kapitalist düzende, 

devlet tüzel kiĢiliği olan bir Ģirket (iĢletme) kabul edilmekte, aldığı vergi 

(ücret) karĢılığı genel hizmet adı verilen hizmetler görmektedir. Sosyalist 

düzende ise bütün gelirler ve emekler devletin olmakta, devlet onu 

ihtiyaca göre ve karĢılıksız dağıtmaktadır. Karma düzende her ikisi bir 

arada uygulanmaktadır. 

d. FAĠZSĠZ BANKA KAMU SEKTÖRÜDÜR 

Bizim benimsediğimiz faizsiz düzende ise her iki sistem aralarında iĢ 

bölümü ve iĢbirliği yaparak adil düzeni birlikte uygulamaktadırlar. Bu 

düzenin karma ekonomiden büyük bir farkı vardır. Karma ekonomi 

düzeninde bir konu ile hem devlet hem de özel sektör ilgilenebildiği 

halde, faizsiz adil düzende özel sektör bu alanlara giremez. Meselâ, 

faizsiz adil düzende ticaret iĢleri özel sektöre aittir; devlet bankası bu 

alana giremez. Kredi dağıtılması devlete ait bir alandır ve özel sektörün 

buraya girmesi yasaktır. 

e.GENEL HĠZMET PAYI BAġTAN BELĠRTĠLMELĠDĠR 

Faizsiz sistemde ortaklığa katılanların katkıları baĢtan belirlenmiĢtir. 

Alacakları pay da belirlidir. Bunlar katkıları nispetinde pay alırlar. Genel 

hizmetten yararlanma ise katkıları nispetinde değil, ihtiyaçları nispetinde 

olacaktır. Dolayısıyla maliyete akisleri iĢtiraktaki gibi olmayacaktır. 

f. BANKA GENEL HĠZMET GÖRECEKTĠR 

Bu hizmetlerin devlet çapında olanlan yanında il, belediye ve bucak 

çapında olanları vardır. Hatta çağımızda oluĢan apartmanların böyle özel 

ihtiyaç ve hizmetleri vardır. Ayrıca oluĢturulacak mesken ve iĢ siteleri 

kooperatif Ģeklinde teĢkilatlanmaktadır. Halk genel hizmetlerini kendi üye 

olduğu dernek, vakıf ve teĢekküllere yaptırmaktadır. ĠĢte bizim bankamız 

buralarda mahalli genel hizmetleri yapan kuruluĢların yani tüzel kiĢilerin 

kredi hizmetlerini karĢılamak amacıyla kurulmuĢtur. Tüzel kiĢiler 

yüklenmiĢ oldukları genel hizmetlerin bir kısmını bu bankaya 

gördüreceklerdir. ĠĢte tüzel kiĢilerin ortak menfaatleri buradadır. 

g. BANKA GĠDERLERĠ VAKIFLARLA KARġILANIR 

Tüzel kiĢiler kendi gelirlerinin bir kısmına bankayı ortak edecekler ve 

banka bu payın karĢılığı genel hizmetlerden kendisini ilgilendiren kısmını 

karĢılıksız yapacaktır. HerĢeyi bedel mukabili yapmayı zımmen kabul 

eden kapitalist düĢüncedekiler her hizmet için bir bedel aramaktadırlar 

ve bedel olmayınca bu nasıl çalıĢacak demektedirler. Halbuki bugün her 

devlette karĢılıksız genel hizmetler vardır ve bunlar kaynaklarını 

bulmaktadırlar. Kaynak genel bütçe veya vakıftır. Adil düzen bu 

düzenlemeyi gerçekleĢtirir. 

IV. SERMAYE 

a. TĠCARETTE KREDĠ MEġRU DEĞĠLDĠR 

Kâr amacıyla kurulmuĢ teĢebbüslerde sermaye hem ilk hareketi 

sağlamakta, hem de doğacak rizikoları karĢılamakta dır. Tüccar mal alıp 

satacaktır. Bunun için bir devir yaptıracak kadar sermaye ihtiyacı vardır. 



Bu sermaye pompaya konan ilk suya benzer. Böylece bir hareket 

baĢladıktan sonra artık sermayesiz bile çalıĢma devam edebilir. Avans 

veya veresiye alınabilir. Sermayeye gerek kalmaz. Faizli düzende bu tür 

çalıĢma pek revaçtadır. Ancak bunun iki büyük mahzuru vardır. 

Bunlardan birincisi, zararları karĢılayacak bir yedek akçenin ortada 

bulunmayıĢıdır. Zarar ettiği zaman alacaklılar borçlu görünen kimsede 

alacakları mal bulamayacakları için alacaklılar mağdur olurlar. 

MüteĢebbis, halkı kandırmak için yani büyük sermayedarlara paravana 

olmak üzere ortaya çıkar. Kazanırsa kârını faiz olarak paralarına aktanr. 

Kaybederse kendisi kaybetmiĢ, kendisinin sermayesi kalmadığı için iflas 

etmiĢ ve zararı halka yüklenmiĢ olur. Bu nedenledir ki ticareti herkes 

kendi sermayesiyle yapacak ve genel tasarruflardan ticari kredi 

verilmeyecektir. 

b. TĠCARĠ KREDĠ DENGEYĠ BOZAR 

Sermayesiz ticaretin ikinci bir mahzuru da görünmeyen bir nakdi 

üretmesidir. Topluluk içinde nakit arz edilen mala eĢittir. Böylece fiyat 

ögesi kurulmaktadır. Bir mal çoğaldığı zaman onu satın alacak nakit 

artacağından fiyatı düĢecek, azaldığı zaman ise ona tahsis edilen mal 

miktarı yeterli olmadığından fiyatı yükselecektir. Bu da üreticiyle tüketici 

arasında bir mesaj rolünü oynayacaktır. Fiyat yükseldiği zaman tüketiciler 

üreticilere "mala ihtiyacımız var üret" haberini göndermiĢ olacaklardır. 

Fiyat düĢmesin diye "yeter mal var, üretimi yavaĢlat" haberini göndermiĢ 

olacaklardır. Veresiye alıĢ ve satıĢlar da ise yeni nakit üretilmektedir ve 

bu naktin üretilmesi üretim ve tüketimle ilgili değildir. Fiyatlardaki dengeyi 

bozar. Dolayısıyla ekonomik denge bozulur. Sermayenin meĢruluğu ve 

kârın sermayeye ait olması bu sebeplerdendir. 

c. KAR EKONOMĠK RĠZĠKO KARġILIĞIDIR 

Bankaya konacak sermayenin fonksiyonu ise sadece ilk hareketi 

sağlamaktır. Yani değerlere likidite kazandırmaktır. Bankalarda da 

sermaye bulunacak ancak bu sermayenin görevi riziko taĢıma yerine 

mudilere ödettikleri takdirde nakitlerini iade edebilmeyi sağlamaktır. 

Riziko kredisi yoktur. Çünkü kredi aracı olan banka rizikoyu üstüne 

almamakta müstakrıza aktarmaktadır. Bankanın kâr ve zaran söz konusu 

değildir. Bununla beraber aktin yerine getirilmemesinde riziko vardır ve 

bu hukukî riziko olup ekonomik riziko değildir. Kâr hukukî rizikoya değil 

ekonomik rizikoya tanınmaktadır. Faizdeki riziko hukuki rizikodur. 

Bankada sermaye terakümü de bu statü içinde olmalıdır. 

V. SERMAYENĠN CĠNSĠ 

a. SERMAYE EMEK OLARAK TERAKÜM ETMĠġSE ĠġTĠRAK EDĠLEBĠLĠR 

Faizli sistem ile faizsiz sistem arasında mevcut en büyük fark, faizli 

sistemde emanetlerle deynler arasında mevcut riziko olma farkının faizsiz 

sistemde belirli olmasıdır. Faiz, riziko ile kazancın aynı yerde 

toplanmamıĢ olmasıdır. Halbuki faizsiz sistemde artma kime aitse 

eksilme de ona aittir. Artma ve eksilme borçluya aitse deyn, alacaklıya 

aitse emanet olur. Bankanın deyn olarak topladığını emanet olarak, 

emanet olarak topladığını deyn olarak veremeyeceğini daha önce 

açıklamıĢtık. Banka deynin, Ģirket ise emanetin merkezi olup; banka 



emanetlerle, Ģirket de deynlerle uğraĢamaz. 

b. BANKA SERMAYEYĠ DEYNE GÖRE YAPAR 

Benzer düĢüncelerle banka sermayesini emanet esasına göre 

toplamakta, deyn esasına göre arz etmektedir. Finans kuruluĢları Ģirket 

olup banka değildir. Ne var ki, Ģirketler mal üretimi, tüketimi ve 

değiĢtirilmesini konu almaları gerekirken, bu kuruluĢlar nakit üretmeyi 

esas almıĢlardır. Böylece banka hizmetini görmektedirler. Oysa faizsiz 

bankanın deyn ile mevduatı toplayıp yine deynle ikraz etmesi gerekir. Bu 

iĢlemler faizsiz olmalıdır. 

c. BANKA SERMAYESĠ KARZI HASENDĠR 

Bankanın ilk sermayesi ortaklardan toplanacak vadeli karz-ı hasen olacak 

ve buraya sermaye koyanlar koydukları sermayeyi emanet olarak değil 

deyn olarak koyacaklardır. Yani artma ve eksilme kendilerine değil 

bankaya ait olacaktır. Ekonomik rizikoyu taĢımayacaktır. Bu sermayenin 

taĢıdığı riziko hukukî rizikodur. Yani bankanın acziyete düĢmesi halinde 

bu sermaye mevduatın eksikliğini karĢılayacaktır. Yoksa banka ekonomik 

riziko taĢımadığı için bunların ekonomik rizikoya iĢtirakleri söz konusu 

olamaz. Esasen bunlara faiz benzeri ekonomik kazanç da tanınmamıĢtır. 

Dolayısıyla böyle bir rizikoya girmiĢ olmaları makbul değildir. 

d. ĠġTĠRAKLE BANKA KURULAMAZ 

Bu izahlardan krediyle ticaret yapılamayacağı gibi iĢtirakle teraküm 

edecek bir sermaye ile de banka kurulamaz. Banka karz Ģeklinde 

sermaye ile oluĢur. 

e. BANKA SERMAYESĠ MÜECCEL BORÇLARDAN OLUġUR 

Mevduat sahipleri bankaya kâr ortağı olarak katılmaktadır. Bankanın 

ortakları da kâr esasına göre katıldıklarına göre, mevduat sahipleri ile 

aralarında ne fark vardır? Burada deyn ile kârı da birbirinden tarif olarak 

ayırmamız gerekmektedir. Deyn müeccel bir alacaktır, günü gelmeden 

alacaklı talep hakkına sahip değildir ve devletin hukuki teminatı 

altındadır. Deynde devletin ekonomik teminatı yoktur. Kâr ise vadesi 

konmuĢ olsa dahi günü gelmeden talep edilebilir. Kârda devletin hem 

hukuki hem de ekonomik teminatı vardır. Bankaya mevduatlarıyla 

katılanlar bankadan kâr alacaklısıdırlar. Halbuki bankaya sermayeleriyle 

katılanlar bankadan müeccel deyn alacaklısıdırlar ve bunlar (deynler) 

devletin ekonomik teminatına sahip değildirler. 

f. BANKAYA ĠġTĠRAK EDENLER KREDĠ ALABĠLĠR 

Bankanın deyn ortakları rizikoya girdiklerine göre bankaya ortak olmaları 

karĢılığında kendilerinin de bir çıkarı olması gerekir. Faizsiz banka 

sisteminde bu menfaat, deyn ortaklarının kredi alabilme hakkıdır. Yani 

aralarında kredileĢmeyi taahhüt edenler önce bankanın ilk sermayesini 

müeccel deyn olarak koyuyorlar ve pompayı çalıĢtırıyorlar. Sonra çekilen 

sudan herkes yararlanıyor. 

VI. TÜZEL KĠġĠLERĠN ORTAKLIĞI 

a. TÜZEL KĠġĠLER ARACIDIR 

Faizsiz Bankanın tüzel kiĢi ortakları, banka kurmak maksadıyla 

kurulmamıĢlardır. Dolayısıyla bunların bankaya koyacak sermayeleri 

yoktur. Kendi bütçelerinden bankaya katılmaları halinde sermaye yine 



cinsini değiĢtirmiĢ olacaktır. Bundan dolayıdır ki, bu tüzel kiĢiler bankaya 

katacakları meblağları ayrı bir fasıldan temin etmek durumundadırlar. 

Üye veya ortaklarından aldıkları kârı bankaya intikal ettireceklerdir. Bu 

tüzel kiĢiler de asıl sermaye sahibi olmayıp sadece sermaye gruplarının 

temsilcileridirler. Bu tüzel kiĢilerin aracılığı ile ortak edilmelerinin sebebi, 

gruplanma ve oto kontrolün gerçekleĢmesini sağlamaktan ibarettir. 

b. KURUCU TÜZEL KĠġĠLER KREDĠYĠ KULLANAMAZLAR 

Faizsiz bankanın esası karĢılıklı kredileĢmedir. Kurucu tüzel kiĢiler, 

kendileri ortak olurlarsa kredi almayı istihdaf etmiĢ olacaklardır ki, bu 

konuları dıĢındadır. Bundan dolayı kurucu tüzel kiĢilerin kendileri değil 

de, ortak veya üyelerini bankaya ortak etmiĢ olacaklardır. Ortaklarına 

hizmet de, konuları içindedir. 

c. SERMAYEDE TÜZEL KĠġĠLER CĠNSĠNĠ DEĞĠġTĠREMEZLER 

Bir belediye, köy, okul derneği veya cami derneği, kendi üyelerine veya 

sakinlerine bankaya katılmak üzere kendisine faizsiz ve vadesiz olarak 

borç vermelerini isteyecektir. Halk da bu tüzel kiĢilere borç verecek ve 

toplanmıĢ olan bu meblağ o tüzel kiĢi tarafından kurulacak olan bankaya 

sermaye olarak konacaktır. Kurulacak olan bu banka VAKIF olmalıdır. 

Ancak Tüirkiye'de bankanın vakıf olarak kurulması teĢri edilmediğinden, 

bu bankanın Anonim ġirket Ģeklinde kurulması gerekecektir. Bu anonim 

ortaklık doğrudan doğruya tüzel kiĢilerin katıldığı bir anonim ortaklık veya 

bu tüzel kiĢilerin,bu maksatla kurdukları bir vakfın kurduğu bir Anonim 

ġirket olabilir. Mevzuat değiĢikliği yapılarak vakıfların banka olarak çalıĢ-

malarına izin verilebilir. Adil Düzen bunu gerçekleĢtirecektir. 

d. TÜZEL KĠġĠLER DAYANIġMA ORTAKLIĞI OLUR 

Gerçek ortakların aracı tüzel kiĢilere verdikleri kârın karĢılığında bir çıkar 

temin etmeleri gerekir. Faizsiz sistemde bu çıkar faiz olamıyacağına göre, 

bunun yerine baĢka bir çıkar ikame edilmelidir. Bu çıkar bankadan kredi 

alabilme hakkıdır. Ortak olsun olmasın mevduatını koyabilecektir. Ancak 

bankadan kredi alabilmek için bir tüzel kiĢinin kefil olması Ģartı ko-

Ģulacaktır. Bu Ģartı sağlayan tüzel kiĢi ortağından böyle kârın kendisine 

verilmesini Ģart koĢacaktır. Bankanın alacağı genel hizmet payından bir 

kısmını bu tüzel kiĢilere vermek suretiyle bu istekler karĢılanacaktır. Aynı 

tüzel kiĢi aracılığı ile ortak olanlar biribirinin kefili olmuĢ olacaklardır. 

VII. SERMAYE BĠRĠKĠMĠ 

a. AYRILANLARA BANKA ĠADE EDER 

Gerçek ortaklar üyelerine aldıkları karz karĢılığı nama yazılmıĢ tüzel kiĢiye 

ait borç senedine sahip olacaklardır. Bu senet üzerinde verdikleri borç 

miktarı yazılı olacaktır. Ayrılmak isteyen ortak tüzel kiĢiye baĢvurmaya 

gerek kalmaksızın bankaya baĢvurarak ortaklıktan ayrılabilecektir. Bunun 

için altı aylık bir bekleme söz konusudur. Yani bankaya yapılmıĢ iĢ-

tiraklerin vadesi altı aydır. Talep tarihinden itibaren altı ay içinde banka 

veya Ģubesi iflas etmezse ortağa yatırdığı meblağ aynen iade edilecektir. 

b. PARA ALTIN VE G ÜMÜġ SENEDÎDĠR 

Ortakların koyacakları karz miktarı zamanla ve ülkeler arası 

değiĢmeyecek para birimine dayanmalıdır. Tarih boyunca altın, para 

olarak hizmet görmüĢtür ve bundan sonra da görmeye devam edecektir. 



Bugünkü gidiĢ bunun aksini ortaya koyacak bir belirti taĢımamaktadır. 

Altın yerine doların ikame edilmesi çabaları yarım asır içinde kıymetini 

kaybetmiĢtir. Yeni bir para birimi tarifine gidilmektedir. Bu geliĢmenin de 

yarım asırlık bile ömrü olmayacaktır. Altın ise doların mevcut olduğu 

tarihlerde bile para olma özelliğini kaybetmemiĢtir. Esasen faizsiz 

ekonomik adil düzenlerini kuran yahudilik, hıristiyanlık ve müslümanlık 

gibi dinler, para birimi olarak dinar ve dirhemi kabul etmiĢlerdir. Dinar 

altın para, dirhem de gümüĢ paradır. 

d. HER ÜLKEDE O ÜLKENĠN ALTINI KULLANILMALIDIR 

Üye veya ortakların tüzel kiĢilere verecekleri borç altın Ģeklinde olacaktır. 

Altında esas saf altın ağırlığıdır. Gram olarak ifade edilmesi gerekir. Ancak 

halk içinde iĢlerlik kazandırabilmek için birim olarak o ülkenin devletince 

sikke haline getirilmiĢ altının tarif edilmesi ve o altın birimi üzerine 

ortaklık payları çıkanlması gerekir. Herhangi bir sebeple o altının gram 

değeri ile kendi değeri arasında 1/5' ten fazla fiyat farkı doğarsa o zaman 

gram esasına dönülmelidir veya banka o altınları arada fiyat farkı 

koymaksızın gram değeri ile alıp satmalıdır. Ġlk baskı parasını banka 

kredisi karĢılayabilir. Bu kanuni mecburiyet haline de getirilebilir. Yani o 

devletin kanunları ilk sermayenin bankaya altın olarak konmasını Ģart 

koĢabilir. Sonra da her banka bu altınları fark almaksızın değiĢtirmeye 

icbar edilebilir. Böylece o devletin altınları tam nakdiyet kazanır. 

VIII. GENEL HĠZMETLER 

a. GENEL HĠZMETLER OLUġTURULMALIDIR 

TeĢebbüsler belli bir çevre içinde geliĢir ve yaĢarlar. Diğer teĢebbüsler 

içinde birlikte yaĢamak zorundadırlar ve bu teĢebbüslerin ortak ihtiyaçları 

vardır. BaĢlıca ihtiyaçlar altyapı olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün bu 

hizmetleri belediyeler yapmakta ise de yeterli olmamakta ve belediyelere 

ağır yük getirmekte, ayrıca bu hizmetler kamu sektörü olarak çok 

pahalıya mal olmaktadır. TeĢebbüslerin bir site oluĢturmaları ve kendi iç 

ihtiyaçlarını kendilerinin ortaklaĢa gidermeleri gerekmektedir. Böylece 

belediyelerin çağın geliĢmesine uymayan hizmetleri yerine, çağın 

ihtiyaçlarına uyan geliĢmiĢ hizmetler ikame edilmiĢ olur. 

b. GENEL HĠZMETLER TEKELĠ ÖNLER 

Altyapı hizmetleri yanında sosyal hizmetler de mevcuttur. Bu hizmetlerin 

de yine teĢebbüsler tarafından ortaklaĢa giderilmesi gerekir. Hizmet 

teĢebbüslerinin bu hizmetleri ortaklaĢa giderememeleri halinde küçük ve 

orta teĢebbüsler ortadan kalkar ve yerlerini büyük teĢebbüsler alır. Bu da 

tekele sebep olarak ekonomik dengeyi bozar. 

c. GENEL HĠZMET BASKI ARACI OLMAMALIDIR 

Çağın bu sosyal ve altyapı genel hizmetlerini karĢılamak için birtakım 

müesseseler kurulmuĢtur. Köy ve belde resmi kuruluĢlan yanında, vakıf 

ve kooperatif kuruluĢları vardır. Bu kuruluĢlar teĢebbüslerin öz teĢebbüs 

kabiliyetlerini zedelemeden ve her müteĢebbisi kendi teĢebbüsünde 

tamamen serbest bırakmakla beraber; onların teĢebbüsle doğrudan 

doğruya ilgili olmayan ihtiyaçlarını ortaklaĢa ve birlikte giderme iĢini bu 

kuruluĢlar yüklenmiĢlerdir. 

d. BANKA KEFALET GENEL HĠZMETĠNĠ GÖRÜR 



Bu genel hizmetlerin baĢında kefalet ve kredileĢme hizmetleri 

gelmektedir. Kredisiz hiç bir iĢ yürütülemez. PeĢin alıĢ veriĢlerde bile ya 

paranın önce ödenmesi veya malın önce teslimi söz konusudur. Biri 

diğerine gövenmek zorundadır. Kaldı ki alıĢ veriĢlerin çoğu peĢin 

ödemelerle yapılmaktadır. IĢçinin ücretini çalıĢtığı anda almasına imkan 

yoktur. Evin kirasını saat saat alamazsınız. Ya kiracı veya kiralayan borçlu 

kalmak durumundadır. Bütün bunlar karĢılıklı güvene dayanır. Esasen 

para bir güvenceden baĢka bir Ģey değildir. Bugün paranın satıĢtaki 

önemini herkes bilmektedir. Öyleyse kredi, genel hizmetin baĢında 

gelmektedir. Banka iĢte bu önemli genel hizmeti yüklenen bir vakıf 

kuruluĢudur. 

e. BANKA ĠLK ANLAġMASINI KOOPARATĠF VEYA VAKIF GĠBĠ TÜZEL 

KĠġĠLERLE YAPACAKTIR 

Banka bu genel hizmetini teĢebbüslere yapacaktır. Ancak banka ilk 

anlaĢmasını bu genel hizmeti taahhüt eden kooperatif veya vakıf gibi 

tüzel kiĢiliği olan ortaklan ile yapacaktır. 

IX. GENEL HĠZMETLERĠN ÇEġĠTLERĠ 

Genel hizmetleri topluluğun esas yapısı içerisinde toplayabiliriz. Bunun 

esas kısmını vergi karĢılığı olarak Devlet yerine getirecektir. Bir kısmını il 

idaresi, bir kısmını da belde veya köy kuruluĢları yerine getirmektedir. 

Bunun için kurulmuĢ kamu kuruluĢları vardır. Vakıflar vardır. Ancak 

teĢebbüs bunlara dağınık ve ayrı ayrı muhatap olmamalıdır. TeĢebbüsler 

bir tüzel kiĢiye kendi genel hizmetlerini ihale etmeli ve diğerleri ile bu 

tüzel kiĢi muhatap olmalıdır. Genel hizmetleri aĢağıdaki Ģekilde tasnif 

edebiliriz. 

a. BAġKANLIK HĠZMETLERĠ 

Her topluluğun bir yöneticiye ihtiyacı vardır ve bu yönetici son olarak bir 

baĢta düğümlenir. Genel hizmetlerinde bir baĢı olması gerekir. 

b. TEMSĠLCĠLĠK HĠZMETLERĠ 

Ortak iĢlerde herkes yönetime katılır. Bunun için ortaklar kendi 

temsilcilerini seçerler ve bunlar ortak adına iĢleri yürütürler. 

c. SORUMLULUK HĠZMETLERĠ 

Ortak iĢlerde iĢin yürütülmesi bir görevliye yüklenir ve bu iĢten o sorumlu 

tutulur. Dolayısıyla tüm yetki onda toplanır. 

d. TESCĠL HĠZMETLERĠ 

Ortaklık iĢlerinde tüm faaliyetlerin kayıttan geçirilmesi zaruridir. Görev, 

yetki, mesuliyet ve ücret hep bu kayıtlara göre değerlendirilecektir. 

e. ÖĞRETME HĠZMETLERĠ 

Ortak iĢler ancak ortak bilgilerle yürütülebilir. Ortakların ve görevlilerin bu 

maksatla yetiĢtirilmeleri gerekir. 

f. EĞĠTME HĠZMETLERĠ 

Ortak iĢler ancak ortaklığa inanan ve samimiyetle ona bağlanan kimseler 

tarafından yürütülebilir. Üyelerin ve görevlilerin devamlı olarak irĢad 

edilerek ortaklığa bağlanmaları sağlanmalıdır. 

g. MESLEKÎ EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 

Hizmetlerin görülebilmesi ve teĢebbüslerin baĢarılı olabilmesi için 

müteĢebbislerin yalnız bilmeleri yeterli olmayıp meslek ve sanatta da 



mahir olmaları gerekir. Bu maharet, mümarese ile mesleki eğitimde 

kazanılır. 

h. BEDENĠ EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 

Genel hizmetlerin bir çoğu ücret mukabilinde baĢkalarına yaptırılabilir. 

Bazı genel hizmetler vardır ki onların ücretle yaptırılması mümkün 

değildir. Fertlerin doğrudan doğruya kendilerinin katılması gerekir. Tabii 

afet ve saldırı hareketlerine bizzat bütün halkın karĢı koyması gerekir. Bu 

hizmetlerin içine sivil savunma hizmetleri de girer. Bunun için ortakların 

ve görevlilerin eğitilmesi gerekmektedir. 

i. HABER ALMA HĠZMETLERĠ 

TeĢebbüslerin yaptıkları iĢler dıĢa karĢıdır. Yani sonunda bu hizmetler 

piyasada değerlenecektir. Piyasada mevcut Ģartlar ve bilgi birikimi 

müteĢebbisin yönünü tayin edecektir. MüteĢebbis bunu genel hizmetin 

içinde mütalaa etmek zorundadır. 

j. DUYURMA HĠZMETLERĠ 

MüteĢebbis ihtiyacı olan malları satacağı firmalara ve ürettiği malları da 

alacaklara duyurmak zorundadır. Bu hizmeti de bağlı bulunduğu tüzel kiĢi 

yapar. 

k. DEPOLAMA VE NAKLĠYE HĠZMETLERI 

TeĢebbüsler yedek stok bulundurmak zorundadırlar ve bunları gerekli 

yerlere nakletmek ihtiyacındadırlar. Bunların münferiden yapılması çok 

pahalıya mal olmaktadır. Depo ve nakliye hizmetlerinin de genel 

hizmetler meyanında zikredilmesi gerekir. 

l. BANKA VE KREDĠ HIZMETLERĠ 

TeĢebbüslerin iĢ görebilmeleri için paraya ve krediye ihtiyaçları vardır. 

Bunu sağlayan müessese bankadır ve bu hizmet de genel hizmet 

meyanındadır. 

m. ARġĠV VE NEġRĠYAT HĠZMETLERĠ 

Tüm topluluk faaliyetleri insandaki hafızaya benzer, yazılı belgelere 

dayanmak zorundadır. Bunlar da kütüphane ve arĢiv Ģeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Bir genel hizmettir. 

n. FĠLM VE SAHNE HĠZMETLERĠ 

KiĢilerin eğlenmeleri ve eğitilmeleri için dinlenme saatlerini dolduracak 

sanat hizmetlerine ihtiyaçları vardır. Bunun için sahne, bant, galeri... gibi 

sanat yerleri ve araçları temin etmek de genel hizmetlerdendir. 

o. STANDARTLAġMA HĠZMETLERĠ 

TeĢebbüslerin ayrı ayrı müstakilen faaliyette bulunabil meleri için iĢlerin 

standardize edilmesi Ģarttır. Standartlara uyan parçalar ayrı birer mal 

halini alır ve piyasada serbestçe satılır. Bu küçük müteĢebbislerin büyük 

iĢler baĢarmalarını sağlar. Standartlara uymayan parçalar ise ancak 

büyük teĢebbüslerce birleĢtirilerek değerlendirilebilir. Bu da tekele götü-

rür. Standardizasyonun sağlanması için genel hizmetin bunu ele alması 

zorunludur. 

p. SPOR VE YARIġ HĠZMETLERĠ 

Toplulukların maĢeri bir birliğe ulaĢabilmeleri için toplu hareketlerin 

yapılması gerekir. Bunlar ibadet ve yarıĢma hareketleridir. Bütün halkın 

fiilen veya seyirci olarak katılacağı yarıĢmaları düzenlenmelidir. Bu 



yarıĢmalar da genel hizmet tarafından düzenlenir ve imkanlar sağlanır. 

r. MUHASEBE VE PLANLAMA HĠZMETLERĠ 

Topluca yapılan iĢlerde herkes ne yapacağını plân ve projeden öğrenir. 

Plân ve proje faaliyette birliği sağlar. Bu sayede parça parça yapılan iĢler 

birleĢip tek bir iĢ haline gelir. Ayrıca topluca yapılan iĢlerde herkes 

topluluğa bir Ģey verir ve karĢılığını alacağı olarak zimmete geçer. Sonra 

karĢılığını baĢka yerden alır ve borca zimmet geçer. Bu ortaklar için böyle 

olduğu gibi teĢebbüsler için de varittir. Bütün bunların tespiti ise muha-

sebe ile mümkündür ve muhasebede hatanın olmaması için devamlı 

olarak denge kontrolleri yapılmalıdır. Bu hizmetleri yapan da genel 

hizmettir. 

s. ĠAġE VE SAĞLIK HĠZMETLERĠ 

Topluluk içinde yaĢayan fertlerin esas gayeleri kendi sağlıkları ile 

geçinmelerini sağlamaktır. Sağlığın korunması bugün büyük bilgi ve tesis 

birikimine ihtiyaç göstermektedir. Bunu tek baĢına ferdin yerine getirmesi 

mümkün değildir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinin de genel hizmetler 

arasında yapılması zaruridir. 

t. BAKIM HĠZMETLERĠ 

Ġnsan sağlığı gibi araç ve tesislerin de tamir ve bakımı vardır. Bunlar da 

bilgi ve tesis birikimine ihtiyaç gösterir. Bu hizmetlerin de tek baĢına 

yapılması mümkün değildir. Genel hizmetler arasında yer alması zaruridir. 

Altyapı hizmetleri de buraya girer. 

u. KORUMA HĠZMETLERĠ 

İnsanlar ve eşyalar daima başka insanların, diğer canlıların ve tabiatın 

saldırısına uğramak tehlikesi ile karşı karşıyadır. En büyük tehlike bu 

saldırının habersiz olarak gelmiş olmasıdır. İşte böyle bir saldırıyı anında 

haber verebilmek için bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Buna koruma veya bekçilik 

demekteyiz. Ülke içinde bunu genel güvenlik görevlileri ve ordu ger-

çekleştirmektedir. 
v. ANLAġMA HĠZMETLERĠ 

Topluluk içinde devamlı olarak birlikte kararlar alınmaktadır. Bu kararlar 

anlaĢmalar yoluyla sağlanmaktadır. Ne var ki bu anlaĢmaların eksiksiz 

olması ve yazıya tam geçmesi gerekmektedir. Bu da bir ihtisas iĢidir. 

Genel hizmet meyanında mütalaa edilmelidir. 

y. KONTROL HĠZMETLERI 

Üretilen malların standartlara uygun olup olmadığının meçhul alıcılar 

adına tespit edilmesi gerekir. Bu hizmetleri eksperler yaparlar ve genel 

hizmetlerden olması zorunludur. 

z. TAHKĠKAT HĠZMETLERĠ 

Nizaların halledilmesi için olayların nasıl cereyan ettiğini deliller 

toplayarak tespit etmek gerekir. Bu ihtisas iĢidir. Gerektiğinde bunu 

yapacak hizmetlilerin bulunması gerekir ve bu hizmet de genel 

hizmetlerdendir. 

x. HAKEMLĠK HĠZMETLERĠ 

Çıkan nizaların giderilmesi için tarafların seçecekleri hakemlere ihtiyaç 

vardır. Bu da ihtisas iĢidir ve genel hizmetlerdendir. 

X. GENEL HĠZMETLERĠN GÖRÜLMESĠ 



a. GENEL HĠZMET, HĠZMET ORTAKLIKLARINCA YAPILACAKTIR 

Tüzel kiĢiler bu genel hizmetlerin görülmesi için hizmet ortaklıkları 

kuracaklardır. Bu hizmetleri bu ortaklıklar görecektir. Hizmet ortakları 

mesleki ehliyete sahip olan kimseler olacaktır. Tüzel kiĢiler bu ortakların 

ehliyetli olup olmadıklarını tespit edecek ve teĢebbüslere bu hizmetleri 

bunlara yaptırabilirsiniz diyecektir. 

b. HĠZMETLER DAYANIġMA ORTAKLIKLARINCA TEMĠNATA ALINACAKTIR 

Tüzel kiĢiler hizmetlilere ehliyetleri tevcihe kefil olacak tır. Herhangi bir 

Ģekilde hizmetin eksik veya hatalı yapılmıĢ olması sebebiyle yeni bir zarar 

doğarsa bu zarar bu tüzel kiĢi tarafından tazmin edilecektir. Yani 

hizmetler teminatlı olacaktır. Böylece ortak hizmetliyi seçerken aldatılmıĢ 

olmak tehlikesi ile karĢılaĢmayacaktır. 

c. TEMĠNAT ġAHSÎ KEFALET ġEKLĠNDEDĠR 

Tüzel kiĢinin ortaklara bu teminatı verebilmesi için kendisinin 

hizmetlerden teminat alması gerekir. Ne var ki hizmetliler sermaye sahibi 

olmadıklarından dolayı böyle bir zararın ortaya çıkması halinde tüzel 

kiĢiler bunlardan bir Ģey alamayacaktır. Yani bu teminat mali olamaz. 

Teminatın Ģahsi olması gerekir. 

d. ġAHSĠ TEMĠNAT HĠZMETLĠLERĠN DAYANIġMASI ġEKLĠNDEDĠR 

Hizmetleri gören kimselerin bu hizmetleri yapabilmeleri için birtakım bilgi 

ve teminata ihtiyaçları vardır. Bunun için kendi aralarında bir mesleki 

dayanıĢma ortaklığını kurmuĢ olmaları gerekir. Aralarından biri mesleki 

hata iĢlediği zaman sebebiyet verdiği zararlar ortaklaĢarak taksit taksit 

ödenecektir. Böylece hem bunlara kefil olan tüzel kiĢi kendisini emniyete 

almıĢ olacak, hem de çalıĢanlar daha güvenli olarak hizmet etme imkânı 

bulacaklardır. 

e. TEMĠNAT DENGELĠ KONTROLÜ GETĠRĠR 

Hizmetlerin kontrol edilmesi gerekir. DayanıĢma ortakları bu kontrolü de 

oto-kontrol olarak gerçekleĢtirmiĢ olacaktır. Hizmeti iyi görmeyen 

hizmetlinin sebebiyet verdiği zararları dayanıĢma ortaklığı ödeyecektir. Bu 

yüzden dayanıĢma ortaklığı ortağını kontrol altında tutmak zorundadır. 

Ortağı fazla da sıkamaz. Bu taktirde hizmetli baĢka dayanıĢma ortaklığına 

katılmıĢ olur. Böylece kontrol dengesi de tesis edilir. 

f. HĠZMETLĠYĠ SEÇME SERBESTTĠR 

Ortaklar hizmetliyi kendileri seçeceklerdir. Hangi dayanıĢma ortaklığından 

hizmetliyi seçmiĢlerse o dayanıĢma ortaklığını desteklemiĢ olurlar. Bu 

uygulama ile halk da bu hizmetleri denetlemek imkânına sahip olur. 

Böylece hizmet dengesi de kurulmuĢ olur. 

XI. GENEL HĠZMETLERĠN ÜCRETLERĠ 

a. HĠZMETLERDE ARZ TALEP KANUNLARI ÇALIġMAZ 

Fert ve topluluk çıkarları arasında paralellik sağlanmalıdır. Mallarda bu 

paralellik serbest piyasa ile temin edilmektedir. Piyasaya arz edilen mal 

ne kadar iyi kalitede ve ucuz ise topluluk çıkarıda o kadar fazladır. Burda 

ferdin çıkarı da sağlanmıĢ olur. Çünkü fert müĢterisini kendisi bulmuĢ 

olur. Mallar objektif olarak kontrol edilip değerlendirilebildikleri için bu 

uygulama kolay gerçekleĢtirilmektedir. Halbuki hizmetlerin böyle bir Ģansı 

yoktur. Dolayısıyla serbest arz ve talep kanunları ile bu fert-topluluk çıkar 



paralelliği sağlanamaz. 

b. HĠZMETTE ĠġĠN AZ OLMASI ĠSTENĠR 

Mallarda üretim fazlalığı topluluk yararınadır. Çok çalıĢan topluluğa daha 

çok faydalı olmuĢ olur. Genel hizmetlerde ise iĢin çokluğu değil azlığı 

istenir ki nizalar olmasın, avukatlar ve hakimler boĢ kalsın. Ġstenir ki, 

araba bozulmasın ve tamirciler boĢ kalsın. Ġstenir ki savaĢ olmasın ve 

askerler boĢ otursun. ĠĢte bu çeliĢki, serbest arz ve talep kanunları ile 

ücret dengesinin kurulmasına mani olmaktadır. Ücret dengesinin 

sağlanması için yeni bir mekanizmanın geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

c. HĠZMETTE ÜCRET MESULĠYET KARġILIĞIDIR 

Genel hizmetlerde ücretler yapılan hizmet karĢılığı değil, yüklenilen 

mesuliyet karĢılığı olmalıdır. Doktor, hastayı iyi ettiği için değil, kiĢinin 

sağlığını iyi koruduğu için ücret almalıdır. Askerler çok savaĢtıkları için 

değil, savaĢa mani oldukları için ücret almalıdırlar. Hakimler ve avukatlar 

çok davalara baktıkları için değil, nizaların çıkmasına engel oldukları için 

ücret almalıdırlar. Böylece yeni bir ücret sisteminin geliĢtirilmesi 

zorunludur. 

d. HĠZMETLĠYĠ KĠġĠ SEÇER, EHLĠYET VE ÜCRET TOPLULUĞA AĠTTĠR 

Hizmetlilerin ehliyetini topluluk verecektir ve ona dayanıĢma ortaklıkları 

içinde kefıl olacaktır. Hizmetliyi ise kiĢiler seçecektir. Herkes kendi 

hizmetlisini kendisi seçecek ve hizmetliye ücreti kendisini seçenler 

nisbetinde verilecektir. Böylece kendisini seçenler çoğaldıkça hizmetlinin 

ücreti artmıĢ olacaktır. Seçenlerin çoğalması ise istenen hizmetin iyi yapıl-

ması ile olur. Doktor da hastaların az olmasını ister. Çünkü iĢi azalır, 

ücreti ise hep aynı kalır. Bunu bütün hizmetlere teĢmil edebiliriz. Bu 

suretle ücrette fert-topluluk çıkar dengesi sağlanmıĢ olur. 

e. ÜCRETLERĠ TÜZEL KĠġĠLER PAYLAġTIRIR 

TeĢebbüslerden alınan genel hizmet paylan bu genel hizmeti yapanlar 

arasında yüklendikleri mesuliyet nisbetinde paylaĢtırılacaktır. Tüzel kiĢiler 

bu hizmetleri yapanlara bu payları paylaĢtırmakla görevli olup, tüzel 

kiĢilerin bu hizmetleri kazanç aracı yapmaları caiz değildir. 

XII. GENEL HĠZMETLERĠN KARġILIĞI 

a. VERGĠ GENEL HĠZMET PAYIDIR 

Ġstihsal topluca olmaktadır. Fertlerin parça parça çalıĢmaları ve mali 

katkıları ile ürün meydana gelmektedir. YaĢamak da topluluğun içinde 

gerçekleĢmektedir. Tek baĢına insan ne bir üretim yapabilmekte, ne de 

kendi baĢına yaĢayabilmektedir. Bu görüĢten hareket eden Marx fert 

mülkiyetini tamamen inkâr etmiĢtir. Biz üretimin topluluk içinde 

yapıldığını kabul ediyoruz. Ancak ferdin de buraya iĢtiraki olduğu ve 

iĢtiraki nispetinde üretmenin gerçekleĢtiği de kimsenin inkâr 

edemeyeceği bir gerçektir. Bunun sonucu olarak üründen topluluk da 

payını almalıdır. Buna vergi diyoruz. 

b. HĠZMETLER KARġILIKSIZDIR 

Topluluk payı artık o vergiyi verenlerin değil, bütün fertlerin ortak malıdır. 

Bütün fertler bundan bir karĢılık ödemek sizin yararlanmak hakkına 

sahiptirler. Topluluğun payı ile inĢa edilmiĢ bulunan bir yol üzerinden 

geçen fertten bir ücret talep edilemez. Yani genel hizmetler teĢebbüslerin 



ödedikleri genel hizmet payları karĢılığı olup, ayrıca bir ücrete tabi 

değildir. Yukarda saydığımız (24) hizmet ortaklara baĢka bir ücret is-

tenmeksizin yapılacaktır. 

c. GENEL HĠZMET PAYLARI DEĞĠġTĠRĠLEMEZ 

Genel hizmet payları üretimde elde edilen hasıladan bir pay Ģeklinde 

mütalaa edilecektir. Bu payların tespiti genel hizmet yapan tüzel kiĢilerin 

ana sözleĢmelerinde yer almalıdır ve sonra değiĢtirme imkanı 

bulunmamalıdır. Zira bu ortaklığın esas maddesidir. Genel olarak bu 

nispetler için Ģunları söyleyebiliriz. 

ca. SANAYĠ SEKTÖRÜNDE GENEL HĠZMET PAYI 1/5 OLABĠLĠR 

Madenler gibi kaynakların sınırlı olup üretimle tükenmeye mahkum ilk 

maddeleri kullanarak üretim yapan teĢebbüslerden hasılanın 1/5'i 

alınacaktır. ġu kadar var ki, bunun istihsalinde alt yapı hizmetleri çok 

fazla ise, mesela ortaklık fırınlarında izabe ediliyorsa bu nispet yarıya 

kadar yükseltilebilir. Fabrikaya 2 (iki) tonluk demir filizi getiren, l (bir) 

tonunu alıp götürür ve 1(bir) ton da genel hizmet payı olarak kalır. Burada 

önemli olan nokta, genel hizmet payının sadece bir safhada alınması ve 

diğer safhaların bundan muaf olmasıdır. Üretim akıĢında bu safhanın 

hangi safha olacağı genel hizmet mukavelesinde belirtilir. Yine ikinci 

önemli nokta da, hangi safhada genel hizmet payı alınıyorsa kredi de o 

safhada verilecek, diğerleri ikinci elden krediden yararlanacaktır. 

cb. ZĠRAĠ SEKTÖRDE GENEL HĠZMET PAYI 1/10 OLABĠLĠR 

Kaynakları sınırlı olmakla beraber, toprak gibi üretimde tükenmeyen 

Ģeylerden yararlanılarak istihsal yapılıyorsa, bu teĢebbüsler hasılanın 

1/10 unu genel hizmet payı olarak verirler. Bu pay altyapı hizmetlerinin 

azlığı veya çokluğuna göre arttırılıp eksiltilir. 

cc. TĠCARÎ SEKTÖRDE GENEL HĠZMET PAYI CĠRONUN 1/20' SĠ OLABĠLĠR 

Ticari faaliyetlerde ise bu pay cirodan ödenir ve 1/20 olur. Bu nispet 

içinde ticaret yerinin kirası da dahildir. 

cd. ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ARSA BEDELĠ OLARAK ALINIR 

ĠnĢaatta ise genel hizmet payı arsa payı olarak alınır ve yapının 1/5'i 

değerindedir. Bunlar yapı olarak alınır ve kiraya verilerek genel hizmete 

gelir sağlanabilir. 

d. GENEL HĠZMET PAYININ YARISI ĠġLETME HĠZMETLĠLERĠNE AĠTTĠR 

Böylece toplanmıĢ bulunan genel hizmet payları iki Ģekilde değerlendirilir. 

Yarısı o teĢebbüse genel hizmeti götüren hizmetliler arasında 

bölüĢtürülür. Hizmetler arasındaki nispet ise o teĢebbüsün 

mukavelesinde tespit edilmiĢ olur. Aynı hizmeti birden fazla kimseler 

görüyorsa, çalıĢma saatleri ve mesleki dereceleri nispetinde aralarında 

bölüĢürler. 

e. GENEL HĠZMET PAYININ YARISI ORTAK FONDA TOPLANIR 

TeĢebbüslerden alınan genel hizmet paylarının yarıları bir fonda toplanır 

ve bu fonda toplanan ortakların genel hizmetlerini yapanlara paylaĢtırılır. 

Bu paylaĢma genel hizmeti görülen ortakların sayısına göre bölüĢtürülür. 

Genel hizmetliyi seçme ortaklara ait olduğundan, hizmetliler bu ortakların 

onları seçmeleri nispetinde ücret olarak paylarını alacaklardır. Bu da 

yukarda zikrettiğimiz gibi oto kontrolü (demokrasiyi ve rekabeti) 



sağlayacaktır. 

f. TEMĠNAT ORTA, YÜKSEK VE ÜSTÜN EHLĠYETLĠLER ARASINDA OLUR 

Hizmetliler üç derecede ehliyetli olacaklardır. Ehliyetliler veya orta 

ehliyetliler fiilen hizmeti gören kimselerdir. Bunların üstünde yüksek 

ehliyetliler bunların müĢaviri ve yardımcıları olacaktır. Her yüksek ehliyetli 

hizmetlerini ifa ederken bir üstün ehliyetlinin görüĢlerine ve içtihatlarına 

göre hizmeti yapacaktır. 

g. YÜKSEK EHLĠYET ĠHTĠSAS EHLĠYETĠDĠR 

Hizmetin ifa edilebilmesi için orta ehliyetliler yeteri sayıda ihtisas sahibi 

yüksek ehliyetliye bağlanmak zorundadırlar. Her yüksek ehliyetli de 

ihtisasında bir üstün ehliyetliye bağlanmak zorundadır. Aynı ehliyetliye 

bağlı olanlar bir dayanıĢma ortaklığı oluĢturmuĢ olurlar. 

h. ORTA VE YÜKSEK EHLĠYETLĠLER 1/5 ĠLE ÜSTLERĠNĠ ORTAK EDERLER 

Her orta ehliyetli gerek teĢebbüslerden, gerekse ortaklara hizmetten 

temin ettiği gelirin l/5' ini bağlı bulunduğu yüksek ehliyetlilere 

paylaĢtırmak zorundadır. Her yüksek ehliyetli de elde ettiği hizmet 

gelirlerinin 1/5' ini bağlı bulunduğu üstün ehliyetli ile paylaĢmak 

zorundadır. 

i. ÇIKAR PARALELLĠĞÎ SAĞLANIR 

Böylece ücret çıkar paralelliğine göre bir sistem içinde paylaĢılma 

imkânını bulmuĢ olur ve ortaklara bütün genel hizmetler karĢılıksız 

yapılmıĢ olur. 

j. BANKA DA BĠR GENEL HĠZMET KURULUġUDUR 

Banka bu genel hizmetlerin kefalet ve duyurma kısmını yüklenmiĢ 

olacaktır. Genel hizmet gören tüzel kiĢilerden payını alacak ve kendi 

personeline aynı esaslar içinde ücret olarak dağıtacaktır. 
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KredileĢme vakfı Ģube, merkez Ģube ve genel merkez olarak teĢkilâtlanır. 

Bunların kuracakları anonim Ģirketler bankaları kurarlar. Bu vakfı 

sermaye mukrizi ortakların temsilcileri yönetir. 
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I. ĠLÇE KREDĠLEġME ġUBELERĠ 



a. FAĠZSĠZ BANKALAR MĠLLĠDĠR 

Bankalar millîdir. Her banka kendi ülkesi içinde faaliyet gösterir. Zira 

banka demek kredi demektir. Kredi ise teminattır. Teminatın kaynağı da 

Devlettir. Uluslararası savaĢ dıĢı bir teminat söz konusu olmadığına göre 

uluslararası bir bankanın oluĢmasına bir dayanak yoktur. Bununla bera-

ber bankaların uluslararası iliĢkiler kurmaları ve karĢılıklı dayanıĢma 

esasına göre tüm dünyanın bir ekonomik çevre halinde oluĢması tabiidir. 

b. YABANCI BANKALAR ANCAK KREDĠ TRANSFERĠ YAPABĠLĠRLER 

Bankaların millî olmasının diğer bir sebebi de, bankaların belli bir para 

birimini esas almak mecburiyetinde olmasıdır. Her ülkenin ayrı parası 

olduğuna göre, ve bu ayrı para ayrı devleti tanımladığına göre bankaların 

da o paraya göre kurulmuĢ olması zaruridir. Yabancı sermaye ile bir 

bankanın kurulması mümkün olabilir. Ama bu banka da faaliyetini millî 

banka olarak sürdürmek durumundadır. Faizsiz bankalar kâr esasına 

göre kurulmayacaklarından, sermaye kârı transferi diye bir Ģey söz 

konusu olmayacaktır. Olsa olsa kredi transferi söz konusu olacaktır. 

c. BANKALAR YEDĠ ĠLE YĠRMĠ ARASINDA OLMALIDIR 

Hizmetlerde oto kontrolün sağlanabilmesi, makro ve mikro dengelerin 

kurulabilmesi, hizmette yarıĢın gerçekleĢebilmesi için tek banka yerine 

çok sayıda bankanın bulunması gerekir. Genel denge kanunlarından bu 

sayının yediden az olmaması gerekir. Bankaların çoğalıp fonksiyonlarını 

yitirmemeleri için de sayılarının yirmiden çok olmaması gerekir. 

d. FAĠZSĠZ BANKA FAĠZLĠ BANKALARLA REKABET ĠÇĠNDE OLMALIDIR 

Faizli faaliyete de izin verilen ülkelerde bankaların bir kısmı faiz esasına, 

bir kısmı da kredileĢme esasına dayandırılmıĢ olacaktır. Sistemler meĢru 

yollardan birbirleriyle yarıĢacaktır. Sonunda bir sistem diğer sistemden 

daha üstün olacağı için biri diğerini ortadan kaldıracaktır. Bu durum 

sistemlerin birbirine olan üstünlüklerini ortaya çıkaracaktır. Yalnız bu 

karĢılaĢmanın eĢit Ģartlar içinde olması zaruridir. 

e. FAĠZSĠZ SĠSTEM ÖZEL HĠMAYE ĠSTEMEMELĠDĠR 

Faizsiz sistemin çalıĢmadığını ve baĢarılı olamayacağını ileri sürenler, 

kanunlarla faizli sistemin korunmasını istemektedirler. Bu durum onların 

da faizsiz sistemin kendi sistemlerinden üstün olmadığını ve bu sisteme 

karĢı özel bir himayeye muhtaç olmadıklarını ifade etme anlamındadır. 

Her ne olursa olsun, faizsiz sistemi savunanlar hiç bir özel himayeye 

mazhar olmadan sistemlerini faizli sisteme galip getirmek 

durumundadırlar. 

f. FAĠZSĠZ ADI ALTINDAKĠ FAĠZLĠ BANKALARIN BU BAġARIDA YERĠ YOKTUR 

ġimdilik ülkede çeĢitli faizsiz bankalar kurulmaktadır. Uluslararası 

sermayeler transfer edilmektedir. Ne var ki bunlar, bu bankaları faizli 

sistemin statüleri içinde kurmaktadırlar. Bu Ģartlar altında bu bankaların 

baĢarıya ulaĢması mümkündür, ancak muhtemel olacağını sanmıyoruz. 

Bu baĢarısızlık ilerde faizsiz sistemin baĢarısızlığı olarak empoze edilecek 

ve insanlık alemi belki asırlarca yine bu üstün faizsiz sistemden mahrum 

bırakılacaktır. Hatta diyebiliriz ki, bu maksatla kurulmuĢ faizsiz bankalar 

da vardır. 

g. FAĠZSĠZ SĠSTEM ENFLASYONDAN DOLAYISIYLA SOSYAL VE EKONOMĠK 



HASTALIKLARDAN KURTARACAKTIR 

BeĢeriyetin bugün duçar olduğu enflasyonist hastalıkların sonucu doğan 

ekonomik ve sosyal anarĢiden kurtulmanın temel basamaklarından biri 

de, faizsiz sistemin yeniden yeryüzüne hakim kılınması ile olacaktır. Tarih 

boyunca Peygamberler ve filozoflar faizi yasaklamıĢlardır. Faiz lehine 

fikirlerin doğması ve düĢünürlerin faizi savunması, kapitalin yönetime 

hakim olması ile baĢlar. Yani yakın çağda ekonomik yapı sosyal yapının 

üstüne çıkmıĢ ve para her Ģey olmaya baĢlamıĢtır; baĢlamıĢtır ama her 

Ģey olamamıĢtır. Yirminci yüzyılın ilk yarısındaki cihan savaĢları ile ikinci 

yarısındaki uluslararası terörizm, hep bu sosyal ve ekonomik yapıların 

tersyüz olmasından ve dengelerin bozulmasından kaynaklanmaktadır. 

Yani ekonomik yapı sosyal yapı üzerine oturması gerekirken, sosyal yapı 

ekonomik yapı üzerine oturtulmuĢtur. 

h. EKONOMĠK BASKI ĠLMÎ VERĠLERĠ ÇARPITMIġTIR 

Ekonominin ilmi verilere uydurulması gerekirken ilim bazı çevrelerin 

çıkarlarına göre ayarlanmaya çalıĢılmıĢtır. ĠĢte bu ayarlamanın sonucu 

büyük sermayenin sözcüsü durumunda olan îlim adamları ilmi gerçekleri 

değil, patronların çıkarlarını savunmuĢlardır. Faizin meĢruiyeti bunun 

dıĢında hiçbir ilmi esasa istinat ettirilmemektedir. 

i. FAĠZSĠZ SĠSTEM ĠLME DAYANMALI VE ĠLMĠN EMRĠNE GĠRMELĠDĠR 

Faizsiz sistemi kurmak isteyenler, halka dayanmak ve halkın potansiyeli 

ile kurmak zorundadırlar. Bunun üzerinde çalıĢacak ilim adamlarını 

tamamen objektif ilmi verilerin içinde serbest çalıĢma imkânına 

kavuĢturmak durumundadırlar. Banka bu ilmi verilerin sonuçlarını aynen 

uygulamalıdır. Yani banka ilmi istismar etmemeli, kendisi ilmin emrine 

girerek semeresinden yararlanmalıdır. 

j. FAĠZSĠZ SĠSTEM HALKA DAYANMALI VE YERĠNDEN YÖNETĠLMELĠDĠR 

ĠĢte bu mülahazalarla banka millî olarak kullanılmalı ve halkın 

sermayesiyle kurulmalıdır, diyoruz. Halkın rahatlıkla bu bankaya 

katılabilmesi için bankalar Ģubeler halinde oluĢmalı ve Ģubeler adeta ayrı 

birer bankaymıĢ gibi bağımsız faaliyet göstermelidir. Merkez ve üst 

Ģubeler birer bankalar birliği Ģeklinde fonksiyon icra etmelidir. Yoksa 

merkezi yönetim ve ülke çapında birleĢmiĢ bir ünite böyle bir bankanın iĢ-

leyiĢine engel teĢkil eder. 

II. ġUBELER 

a. HER ĠLÇEDE BĠR ġUBE KURULACAKTIR 

Elli milyon nüfuslu ülkemizde ortalama on kadar banka tesis edileceğini 

kabul edersek ve her beĢ kiĢilik ailenin bir hesabı bulunduğunu 

düĢünürsek, müĢteri sayısı bir milyon olacaktır. Ülke içinde her ilçede bir 

Ģubenin açılmıĢ olduğunu kabul edersek, bir Ģubenin müĢteri sayısı bin 

civarında olacaktır. Zira ülkemizde altı yüze yakın ilçe bulunmakla be-

raber, bazı büyük ilçeler için birden fazla Ģube açılması gerekecektir. Bu 

sayı onluk sistem içinde de uygun yerini alacaktır. 

b. BĠR ĠLÇEDE BĠR BANKANIN YALNIZ BĠR ġUBESI BULUNACAKTIR 

Yeter sermaye temin eden ve ortak sayısı üç yüzü bulan yerlerde Ģubeler 

açılacaktır ve elli bin nüfuslu çevre içinde bankanın baĢka bir Ģubesi 

açılmayacaktır. Hizmette yarıĢ ve mikro seviyede denge banka içinde 



kurulacak sistemler ile sağlanacaktır. ġubenin kurulacağı yerde Ģubeye 

önce vakıf bir yer sağlanmalıdır. Bu yerin vakıf mülkiyetinde olması Ģartı 

yoktur. Ancak asgari on senelik kirası ödenmiĢ bir yerin mahallen temin 

edilmesi gerekir. Bu kira Ģubelerin hesabına geçirilemez. 

c. VAKIF ON YILLIK KĠRA VE PERSONEL BEDELLERĠNĠ TEMĠN ETMELĠDĠR 

ġubenin açılabilmesi için en az üç personelin maaĢlarını karĢılayacak 

vakıf gelirleri olmalıdır. Bu gelirler de vakfın borçlanması Ģeklinde temin 

edilemez. Bu gelirler için mesken olarak kira yerlerinin temini de caiz 

değildir. Bunun için kira getiren arazi, dükkan veya çalıĢmakta olan 

fabrikaların paylan temin edilmiĢ olacaktır. Bu gelir yerlerinin mülkiyeti 

vakfa ait olmuĢ veya on senelik intifa hakkı vakfa bırakılmıĢ olabilir. Bu 

imkânları vakfı kuracak olan tüzel kiĢiler temin ederler. 

d. HER ġUBE AYRI BĠR VAKIF KURMALIDIR 

Bankanın her Ģubesi için ayrı bir vakıf kurulur. Bu vakfı bankanın Ģubesini 

kuracak olan tüzel kiĢiler kurarlar. Diğer Ģube vakıflarından müstakildir. 

Kurulacak banka Ģubelerinin masraflarını bu vakıf karĢılar. Banka Ģubesi 

büyüdükçe masrafları artacaktır. Bu artan masraflar ise genel hizmet 

paylarından karĢılanacaktır. ġubeyi kuran tüzel kiĢiler aldıkları genel 

hizmet paylarından banka hesabına düĢenleri bu vakfa aktaracaklar ve 

vakıf bu payları banka giderleri olarak harcayacaktır. 

e. VAKIF BANKA ġUBESĠNĠ KURMALIDIR 

Banka Ģubesi mevzuata uyularak bir anonim ortaklığı veya bir kooperatif 

Ģubesi olarak kurulacaktır. Ülkemizde kooperatif bankacılığına izin 

verilmemektedir. Bize göre bankanın bir anonim veya kooperatif 

ortaklığından çok, vakıf Ģeklinde kurulması uygun olur. Bununla beraber 

bankayı, Ģubelerin kurduğu vakıflar sermaye koyarak anonim ortaklık 

Ģeklinde kurarlar ve bu anonim ortaklık Ģubeler kurarak mahalli faaliyette 

bulunur. 

f. BÖLGELERDE MERKEZ ġUBELER, ÜLKELERDE DE BANKALAR 

KURULMALIDIR 

Bin Ģubenin merkezden yönetilmesi zor olduğundan, bölge merkez 

Ģubelerinin de kurulması gerekir. Her yüz Ģube için bir merkez Ģube 

düĢünülebilir. Ülke içinde yedi ile yirmi arasında merkez Ģubenin 

kurulmasına çalıĢılır. 

III. BÖLGE DAYANIġMA ġUBELERĠ 

a. MERKEZ HAKĠM DEĞĠL HADĠMDĠR 

Her Ģubenin müstakil olarak çalıĢması, adeta ayrı bir banka gibi olması 

anlamındadır. Birinci kademede Ģubenin ortaklan, mudileri birbiriyle 

kredileĢmede bulunacaklardır. Müstakil bir tüzel kiĢi olarak faaliyet 

göstereceklerdir. Tüzel kiĢilerde iç içe olmak bir mahzur teĢkil etmez . 

Nitekim devlet içinde iller, iller içinde köyler ve belediyeler ayrı tüzel ki-

Ģiliklere sahiptir. ġubelerin merkeze bağlılığı, ayrı sözleĢmeye sahip 

olmaları ve Ģubeler arası birliğin merkezden sağlanması nedeniyledir. 

b. ġ UBELERĠN TEġKĠLATI VE BÜTÇESĠ AYRIDIR 

Tüzel kiĢiliğin oluĢması için bir sözleĢmenin bulunması, asgari bir 

baĢkanın seçilmiĢ olması, bir bütçeye sahip olması ve üyelerine karĢı 

uygulayacağı bir müeyyidenin mevcut olması gerekir. Her Ģubenin ayrı 



baĢkanı ve ayrı bütçesi olacaktır. SözleĢme ve müeyyide olarak ise, 

merkezin sözleĢmesi ve müeyyidesi geçerli olacaktır. 

c. SÖZLEġME VE KEFALET MERKEZÎDĠR 

Bu sözleĢmenin birliği ve müeyyidenin tekliği, Ģubeler arasında istenen 

birliği ve dayanıĢmayı sağlayacaktır. Devlet içinde kanunların bütün 

ülkede geçerli olması ve mahkemelerin bağımsızlığı ile bu 

sağlanmaktadır. Bir tüzel kiĢiliğin içinde de paralel bir disiplin kurulu 

teĢkilatlanmaları olacaktır. 

d. MERKEZLERĠ ġUBELER KURAR, GELĠR VE SERMAYELERĠN BEġTE 

BĠRĠNĠ ORAYA AKTARIRLAR 

Merkez Ģubelerini Ģubeler kurmuĢ olacaktır. ġubelerin tüzel kiĢilerden 

aldığı genel hizmet paylarının 1/5 ini bu merkez Ģubelere aktaracaklardır. 

Yani merkez Ģubeler, Ģubelerin ortaklaĢa tesis ettikleri bir hizmet 

kurulmuĢ olacaktır. Merkez Ģubelerinin sermayesini Ģubeler 

oluĢturacaktır. Her Ģube sermayesinin 1/5 ini bağlı bulunduğu merkez 

Ģubesine sermaye olarak koyacaktır. Yeniden hatırlayacak olursak 

bankanın gerçek kiĢileri olan ortaklar genel hizmetlerini yaptırdıkları tüzel 

kiĢilere birer cumhuriyet altını vadeli karz olarak verecekler ve tüzel 

kiĢilerde topladıkları altınları kuracakları banka Ģubesine sermaye 

yapacaklardır. Banka Ģubeleri de topladıkları bu sermayenin 1/5 ini 

merkez Ģubesine sermaye olarak koyacaklardır. 

e. MERKEZLER KREDĠLEġME ĠLKESĠ ĠÇĠNDE DAYANIġACAKLARDIR 

ġubelerin merkez Ģubeleriyle iliĢkileri kredi bakımından tekarüz esasına 

dayanacaktır. Her Ģubenin merkez Ģubede bir hesabı olacak ve Ģubeler 

meblağlarının fazlasını bu merkez Ģubelere yatıracaklardır. Hasılı bir Ģube 

mudiye hangi muameleyi uyguluyorsa, merkez Ģube de Ģubelere aynı 

muameleyi uygulayacaktır. 

f. MERKEZLERĠN KURUCU TÜZEL KĠġĠLER ġUBELERĠDĠR 

$ubelerin kurucusu olan tüzel kiĢilerin yerini de merkez Ģubeleri için 

Ģubeler almıĢ olacaktır. Yani Ģubelerde mudilerle ortaklar ayrı olduğu ve 

mudileri gerçek kiĢiler, ortakları tüzel kiĢiler oluĢturdukları halde, merkez 

Ģubelerinin mudileri ve ortakları aynı olup tüzel kiĢilikleri haiz Ģubeler 

oluĢturmaktadırlar. 

IV. BÖLGE DAYANIġMA ġUBELERĠNĠN HĠZMETLERĠ 

a.MERKEZLER HĠZMET ORTAKLIKLAR1 KURA.RLAR 

Merkez Ģubeler bir banka olarak çalıĢmaları dıĢında, genel hizmet yapan 

tüzel kiĢilerin genel hizmetlerini ifa edebilmeleri için kurulacak hizmet 

teĢebbüslerinin de destekleyicisidir. Genel hizmetlerin yapılabilmesi için 

gerekli merkezleri tesis ederler. TeĢebbüsler Ģubelerle iliĢkilidirler ve 

hasıladan Ģubelere pay vermektedirler. Halbuki hizmet kuruluĢları üretici 

olmayıp tüketici durumda olduklarından bunlardan bir gelir temin 

edilmemektedir. Ayn tür teĢebbüslerdir. 

b. MERKEZLER HĠZMET TESĠSLERĠ KURARLAR 

Hastahaneler, laboratuvarlar, kütüphaneler gibi birçok genel hizmet 

tesislerine ihtiyaç vardır. Bunların her biri Ģubeler seviyesinde ayrı ayrı 

tesis edilemez. Bölgelerde merkezlerin bulunması gerekir. Bunların vakıf 

gelirlerinden finanse edilmesi zorunludur. Banka Ģubelerinden toplanmıĢ 



olan gelirle, bu hizmet tesislerinin finanse edilmesi gerekir. 

c. HĠZMETLER COĞRAFÎ BÖLGELERE GÖRE DEĞĠġĠR 

Hizmet tesislerinin hizmetleri bölgelere göre farklı olabilir. Üretim coğrafi 

Ģartlara tabidir. Ülkenin siyasî bütünlüğünün yanında, coğrafi ayrılıkları 

vardır. Ġç Anadolu Bölgesinde uygulanacak bir zirai yöntem dolayısıyla 

ihtiyaçları, Ege Bölgesinde uygulanacak zirai yöntemin dolayısıyla 

ihtiyaçlarından farklıdır. Bu sebepledir ki, bu tür hizmet tesislerinin 

bölgelerde tesis edilmesi gerekir. 

d.ĠHTĠSAS HĠZMETLERĠ MERKEZ ġUBELERDE OLUR 

Genel Hizmetlerin ifasında Ģubelerin bulunduğu yerlerde ilk hizmetler 

verilmiĢ olacaktır ve bunları orta ehliyetliler verecektir. Bunlar ihtisas 

sahibi olmayan kimselerdir. Halk i1e iliĢkileri bunlar kurmuĢlardır. Ancak 

hizmetlerini yapabilmeleri için mütehassıslarla iĢbirliği yapmak 

zorundadırlar. Bölge merkezlerinde ihtisas sahibi yüksek ehliyetli hiz-

metliler bulunurlar. ġubelerde hizmet görenler bunlardan birileriyle 

iĢbirliği yaparlar ve ücretlerini 1/5 olarak paylaĢırlar. 

e. ĠHTĠSAS HĠZMETLERĠ ĠHTĠSAS TESĠSLERĠNE DAYANIR 

Bölgedeki ihtisas sahiplerinin hizmetlerini yapabilmeleri, yani Ģubelerdeki 

hizmetlilere müĢavirlik edebilmeleri için, bölge merkezinde hizmetlerini 

yapabilme imkanlarına sahip olmalıdırlar. Hizmet için gerekli tesisler 

kurulmuĢ olmalıdır. Bu tesisler vakıf Ģeklinde kurulmalı ve yine vakıf 

olarak iĢlemelidir. 

f. ĠHTĠSAS HĠZMETLERĠ DE MESULĠYETE GÖRE ÜCRETLENDĠRĠLMELĠDĠR 

Bu hizmet vakıflarında da dengenin temin edilmesi gerekir. Yani, iyi 

hizmet yapanlar ile hizmetlerinde gevĢeklik gösterenler arasında bir fark 

mevcut olmalıdır. ÇalıĢanla tembelin, bilenle cahilin bir tutulduğu 

toplulukların hayat hakları yoktur. Mutlak surette insanoğluna çalıĢtığının 

karĢılığı verilmelidir. Bu hem hakkı olduğu için adalete uygundur, hem de 

istediğimiz iĢi yaptırabilmek için böyle bir denge unsuruna ihtiyaç vardır. 

g. CEZA SĠSTEMĠ HĠZMETTE DENGEYĠ KURAMAZ 

Denge unsuru olarak bir çok topluluklar ceza sistemini kabul etmiĢlerdir. 

Vazifeyi normal yapan normal ücretini almaktadır. Vazifede gevĢeklik 

veya ihmali görülenler ise tecziye edilmektedir. Bu sistem çalıĢmaz bir 

sistemdir. Bunu uygulayan ülkeler katiyen baĢarıya ulaĢamamaktadırlar. 

Sosyalist rejimlerin ülkelerini cehennem haline sokmuĢ olmalarının 

sebebi budur. Karma sistemi uygulayan ülkelerde de Devlet sektörünün 

baĢarısız olmasının hikmeti budur. 

h. CEZA SADECE YASAKLAR ĠÇĠN GEÇERLĠ OLUP GÖREVLER ĠÇĠN 

ETKĠSĠZDĠR 

Menfi sistem yasaklarla uygulanabilir. Yani yapılmamasını istediğimiz bir 

fıili yapmıĢ olan kimseye ceza vermeliyiz. Yasağı zorla defetmeliyiz. Çünkü 

menfinin menfi ile çarpımı müsbettir. Menfinin müsbetle, müsbetin menfi 

ile çarpımı ise menfidir. 

Görevlerin ifasında iyi görev yapana fazla ücret, görev yapmayanlara ise 

asgari ücret sistemi uygulanmalıdır. Yani menfi sistemde olduğu gibi 

herkese normal ücret, iĢ yapmayanlara az ücret yerine; herkese normal 

ücret, iĢ yapanlara daha fazla ücret sistemi uygulanmalıdır. Böylece 



müsbetle müsbet çarpılmıĢ ve sonunda müsbete varılmıĢ olur. 

i. HĠZMETLER ÜCRETSĠZ, HĠZMETLĠ ĠSE HĠZMETĠNE GöRE ÜCRET 

ALACAKTIR 

Yapılan hizmetler ücret karĢılığı olmayacaktır. Ancak hizmet yapanlara 

yaptıkları hizmek nisbetinde ücret verilecektir. Ġyi hizmetler yapana daha 

fazla ücret verilecektir. 

j. HĠZMET TESĠSLERĠNDEN YARARLANMA ÜCRETSĠZDĠR 

Tesis edilen laboratuvar, kütüphane, hastahane gibi hizmet 

kuruluĢlarında da müsbet sistemin getirilmesi zorunludur. Bu müsbet 

sistem esasına göre bankanın merkez Ģubeleri, bu tesislerde çalıĢan 

personele ücretlerini verecektir. 

k. TESĠSLERDEN KUPON KARġILIĞI YARARLANMA HĠZMETLĠLERE AĠTTĠR 

Tesisler bütün hizmetlilere açık olacaktır. Her hizmetliye bir yararlanma 

kuponu verilecektir. Bu kuponlan bir ücretmiĢ gibi hizmet yerinden 

yararlandıkça vereceklerdir. Buranın çalıĢmasını sağlayan veya bakımını 

tekeffül eden kimseler, ücretlerini bu kupon ile almıĢ olacaklardır. Sonra 

bu kuponları bankaya ibraz ederek nakte çevireceklerdir. Bu kuponlar bir 

tür iç hizmet senetleridir. 

l. HĠZMET TESĠSLERĠNDE BÖLÜġÜM ĠSTĠHKAK SENETLERĠ ĠLE OLACAKTIR 

GeliĢmiĢ bir sistemde sosyal hizmetler de para karĢılığı yapılmaktadır. 

Böylece sosyal hizmetler bir bakıma ekonomik hizmetlere dönüĢtürülmüĢ 

bulunmaktadır. ġu kadar var ki, bizim benimsediğimiz sistemde sosyal ve 

genel hizmetler kendilerinin ödeyeceği ücretlerle değil, ihtiyaçlarına göre 

dağıtılacaktır. Bu da istihkak senetleri ile sağlanacaktır. Ġstihkak senetleri 

hizmetliler için ücret senetleri olacaktır. 

V. KREDĠLEġME MERKEZĠ 

a. TÜZEL KĠġĠLĠK SöZLEġMELER VE ONLARIN YORUMUYLA OLUġUR 

Tüzel kiĢiliğin esası mukaveledir. Ġnsanlar mukavele ile anlaĢarak 

biraraya gelir ve tüzel kiĢiliği oluĢtururlar. Ne var ki, mukavele bütün 

olayları içine alamaz. Zaman zaman mukaveleye ek mukavelelerin 

hazırlanması, mukavelelerin yorumlanması gerekecektir. Mukaveleyi 

yorumlama bir içtihat konusu olup, tüzel kiĢilerin içinde hakemlerce 

yapılır. Devlet içinde de bu kaza kuvvetine verilmiĢtir. 

b. SÖZLEġME VE YORUM ĠġĠ MERKEZE AĠTTĠR 

Daha önce izah edildiği gibi baĢkan ve bütçe bakımından Ģubeler 

bağımsız olup sözleĢme ve hakemlik bakımından merkeze bağlıdırlar, 

yani bu hizmetler merkezi hizmetlerdir. Merkezin bu hizmetleri görecek 

Ģekilde teĢkilatlandırılması gerekmektedir. Demokratik sistemin 

korunması ve merkezi otoritenin de sağlanması için gerekli dengenin 

bulunması gerekir. 

c. TĠP MUKAVELELER BANKA MERKEZĠNDE HAZIRLANACAK, MERKEZ 

ġUBELERĠNDE ĠMZALANACAK, ġUBELERDE UYGULANACAKTIR 

Banka merkezini, merkez Ģubeler kuracaktır. Merkez Ģubelerin ortak bir 

bankası olacaktır. Halk mevduatını Ģubelere, Ģubeler merkez Ģubelere, 

merkez Ģubeler de mevduatlarını bankaya yatırmıĢ olacaktır. Merkez 

Ģubeleri bu mevduatlarına karĢılık krediyi istihkak edeceklerdir. Bankanın 

ikinci önemli hizmeti senetlerin çıkarılması Ģeklindedir. Senetler 



mukavelelere dayanmaktadır. Mukaveleleri hazırlamak görevi ise 

merkezindir. Merkez tip mukaveleler hazırlayacak ve bu mukavelelerin 

inikadında tüm mukaveleler sistemi içinde uyumluluğu sağlanmasını 

gerçekleĢtirecektir. Merkez Ģubeler ise bu mukavelelerin inikadında 

taraflar arasında imzalamayı sağlayacak ve tip mukaveleleri teĢebbüslere 

uygulayacaktır. ġubeler ise bu Ģekilde kurulmuĢ olan teĢebbüslerin 

mukavele esaslarına göre genel hizmetini görecektir. 

d. ĠSTĠHKAK VE MAL SENETLERĠ BANKA MERKEZLERĠNCE 

ÇIKARILACAKTIR  

Mukavelelere dayalı olarak çıkanlacak senetlerin bastırılması ise genel 

merkeze ait olacaktır. Bunlar tek matbaadan ve özel mürekkeple sayılı 

olarak çıkarılacak ve merkez Ģubelerine verilecektir. Merkez Ģubeleri 

bunları teĢebbüslere verilmek üzere doldurulacak ve Ģubeler aracılığı ile 

müstehaklara kredi olarak vereceklerdir. Böylece mal senetleri banka 

camiası içinde likidite kazanmıĢ olacaktır. Türk lirası toptancılar ve 

üreticiler arasında mal alıp satmak için değil, senetlerinin alınıp 

satılmasında kullanılmıĢ olacaktır. Böylece nakit sıkıntısından dolayı 

mevcut ekonomik durgunluk paranın değerine etki etmeden giderilmiĢ 

olacaktır. Paranın  değerinin değiĢmemesi senetle alınan ve satılan 

malların yerini senetleri alacağından, mal para eĢitliği yine korunmuĢ 

olacaktır. 

e. SENETLER BANKA MERKEZĠNDE DÜZENLENECEK MERKEZ 

ġUBELERDE BORÇLU BELĠRLENECEK ġUBELERDE KULLANACAKLARA 

VERĠLECEKTĠR 

Merkezin çıkardığı senetler, merkez Ģubelerine sayılı olarak verilecektir. 

Bu senetler muhasebede zimmetli olarak kaydedilmiĢ olacaktır. Merkez 

Ģubelerin de herkese kredi istihkakı belirlenmiĢ olacak ve mal senetleri 

borçluların adına yazılarak gönderilecektir. ġubeler bu senetleri mal 

senedi kredisi alacaklara kredi olarak vereceklerdir. 

f. SENETLERĠN NAKĠT CĠNSĠNDEN TEMĠNAT  DEĞERĠNĠ BANKA 

MERKEZĠ BELĠRLEYECEKTĠR  

Mal senedini kredi olarak alabilmek için iĢyeri olarak krediyi istihkak 

etmesi gerektiği gibi krediyi kullanacağı istihkakı ile birleĢmesi halinde 

verilecektir. Bu senetleri kredi olarak alanlar bankanın borsasında 

satarak nakte çevireceklerdir. Borsanın bu senetleri satın alabilmesi için 

bankanın bu borsayı kredi halinde nakit olarak desteklemesi gerekir. Bu 

destekleme bu mal senetlerine teminat değeri biçmekle gerçekleĢir. ĠĢte 

senedin bu teminat değerini merkez belirler 

g.TEMĠNAT DEĞERLERĠYLE ÜRETĠM PLANLANIR  

Merkez teminat değerini belirlerken elde mevcut nakte göre ayarlama 

yapacağı gibi genel üretim plânlamasının gerçekleĢebilmesi için yapacağı 

dengelemeyi de bu teminat değeri ile yapar. Hangi maldan daha fazla 

üretim istiyorsa o mal senedinin teminat değerini yüksek tutar. 

h. EHLĠYETLERĠ BANKA MERKEZĠ TEVCĠH EDER 

Genel merkezin yapacağı hizmetlerin dördüncüsü, ehliyetleri tevdi 

etmekten ibarettir. Bankada hizmetleri yüklenmiĢ olanların ehliyet sahibi 

olmaları gerektiğini daha önce belirtmiĢtik. Ehliyetler merkezden 



verilecektir. Böylece birlik ve bütünlük sağlanacaktır. Görevlendirıne ise 

mahallen yapılacak ve merkez buna hiçbir suretle karıĢmayacaktır. 

Böylece yerinden yönetim sistemi ile ferdî mesuliyet ve sürat temin 

edilmiĢ olacaktır. 

i. HĠZMET METĠNLERĠ TELĠF VE TAKDĠR SIRALAMALARI ĠLE BELĠRLENĠR 

Banka merkezi bu ehliyetleri önce merkezde her ihtisas için on kiĢiye 

tevdi eder. Bunlar da ihtisasla ilgili genel yönetmeliği hazırlayanlardır. Bu 

yönetmeliğin hazırlanmasına isteyenler katılırlar. Herkes kendisine göre 

yönetmeliği hazırlar. Sonra yine bu katılanlar, jüri olurlar ve eserleri sıra-

larlar. Böyelece bütün eserlere derece verilmiĢ olur. Yine bunlara bu 

sıradaki isabetlerine göre sıralama dereceleri verilir. Ehliyet derecesi, 

eserin derecesi ile sıralama derecesinin toplamı ile belirlenir. Ġlk on 

dereceye girenler bu ihtisas da üstün ehliyet almıĢ olurlar. Bunlar bölge 

merkezlerinde yüksek ehliyet, onlar Ģubelerde orta ehliyet verirler. Bu ya-

rıĢmaya katılanların hepsine, bankaca konulan ödülden pay verilmiĢ olur. 

Genel merkezin görevleri olarak sözleĢme, disiplin, senetlerin teminat 

fiyatlarının tesbiti ve ehliyet tevdiinden ibaret olacaktır. 

VI. BANKA MERKEZĠNĠN KURULUġU 

a. SÖZLEġME YAPILIR, KATILMA MAKBUZLARI ÇIKARILIR VE TÜZEL 

KĠġĠLERE VERĠLĠR 

Bankanın kurulması için önce sözleĢme hazırlanacak ve bu sözleĢmede 

tesbit edilen Ģekli ile bir ortaklık pay makbuzu bastınlacaktır. Bu pay 

makbuzları ile bütün ülke taranarak bankanın kuruluĢuna katılmak 

isteyen tüzel kiĢilerle anlaĢmalar yapılacak ve bu makbuzlar o tüzel 

kiĢilere verilecektir. 

b. KURUCU TÜZEL KĠġĠ VE BANKA TEMSĠLCĠLERĠNĠ MUTEMETLER ATAR 

Makbuzlar tek tip ve merkezde basılmıĢ olacak, ancak bu makbuzların 

sahibi tüzel kiĢiler olacaktı Tüzel kiĢiler bu makbuzları kendi kaĢeleri ile 

mühürledikten sonra, banka temsilcisi ile birlikte belirledikleri kurucu 

mutemetlere bu makbuzlar verilecektir. Ortak olmak isteyen kimse bu 

makbuzdan birini alarak bir cumhuriyet altını verecektir. Kurucu 

mutemetler banka merkezinin kuruculan adına onların gösterdikleri altın 

mevduat hesabına yatıracaklardır. Bu hesaptan altının çekilebilmesi için 

kurucu temsilcilerinden birisi ile mutemetlerden birisinin imzaları 

gerekecek ve bu hesap tüzel kiĢiler adına olacaktır. Tüzel kiĢiliğin yazısı 

 üzerine bunlar çekebilecektir. 

c. MUTEMETLER BĠR CUMHURĠYET ALTINI KARġILIĞI ORTAK EDERLER Bu 

Ģekilde toplanan kredi Ģeklindeki iĢtirakler, altı ay önce haber vermek 

suretiyle geri istenebilir mahiyettedir. Yani, ortak altı ay önce haber 

vermek suretiyle bankaya koyduğu sermayeyi çekip ayrılma hakkına 

sahip olacaktır. 

d. 200.000 ALTIN DOLUNCA EN ÇOK TOPLAYAN ĠLÇEDE ĠLK ġUBE 

KURULACAKTIR 

Bütün ülkede tüzel kiĢiler hesabında açılan altın mevduatta toplanan 

meblağ 200.000 altına ulaĢtığında, en çok altını toplayan tüzel kiĢilerden 

10 ortak tarafından banka kurulmuĢ olacaktır. Diğer tüzel kiĢiler geçici 

olarak bu kurucu tüzel kiĢilere altını karz olarak vereceklerdir. Merkezin 



kurulduğu yerde merkez Ģube ve Ģube de kurulmuĢ olacak tır. Yani 

baĢlangıçta banka bir tek merkez Ģubeye, merkez Ģube de bir tek Ģubeye 

sahip olacaktır. 

e. BANKA MERKEZĠ DE EN ÇOK ORTAK TOPLAYAN BÖLGEDE OLACAKTIR 

Ġlk olarak bankanın merkezi, en çok altın mevduatı toplayan bölgenin 

merkezinde kurulacaktır ve bankanın merkezi burada kalacaktır. 

f SERMAYELER BÜTÜN ÜLKEDE TOPLANACAK, EN ÇOK TOPLANAN YERDE 

ĠLK OLARAK KURULACAKTIR 

Yine bütün ülke çapında ortak kaydetmeye devam edilecek, tüm 

ortakların ilk iĢtirakleri 400.000 altına baliğ olunca ikinci merkez Ģube ve 

onun Ģubesi kurulmuĢ olacaktır. Bu ilk Ģubenin kurulduğu yer de, ikinci 

olarak en çok sermayeyi 

temin eden yer olacaktır. Böylece devam edilerek önce merkez Ģubeler 

tamamlanır. Sonra her merkez Ģube kendi Ģubelerini kurmaya aynı usulle 

devam eder. Yani önce bütün ülkede toplanan sermaye kredi Ģeklinde 

aktarmalar yapılarak merkez Ģubeler kuruluyor, sonra bir bölgede 

toplanan sermayeler o bölgede kredi Ģeklinde aktarmalar yapılarak 

Ģubeler kuruluyor. 

VII. TEMSĠLCĠLER 

a. KURULUġLARI TEMSĠLCĠLER YÖNETĠR 

Bankanın Ģube, merkez Ģube ve genel merkezini temsilciler 

yöneteceklerdir. ġubelerde temsilcilerin seçilmesi aĢağıdaki Ģekilde 

olacaktır. 

b. ĠLÇELERDE TEMSĠLCĠLĠK EHLĠYETĠNĠ KURUCU TÜZEL KĠġĠLER VERĠR 

ġube kuran tüzel kiĢiler temsilci olacaklara temsilcilik yetkisini 

vereceklerdir. Bu yetkinin verilmesini, her tüzel kiĢi kendi sözleĢmesine 

göre yapacaktır. Tüizel kiĢiler yetki verme sayısını sermayeleri nisbetinde 

paylaĢacaklardır. Bütün temsilcilik yetkisine sahip olan kimselerin sayısı 

bir Ģube için 20'den az olamaz ve 40'dan çok olamaz. Böylece temsilcilik 

yetkisi alan kimseler gerçek kiĢi oktaklardan temsilciliklerini toplamaya 

baĢlarlar, yeter sayıda ortağı temsil eden temsilci olur. 

c. TEMSĠLCĠLĠK YETKĠSĠNĠ ORTAKLAR VERĠR 

Yeter sayının tesbitinde temsil ettiği kimselerin sayısına göre sıralama 

yapılır ve bir temsilcinin temsilci olabilmesi için orta sayının yarısının 

üstünde ortakları temsil etmesi gerekir. Bir temsilci bu orta sayının iki 

katından fazla ortağı temsil edemez. Buna göre temsilcilerin sayısı 

kendiliğinden belirlenmiĢ olur. 

d. TEMSĠLCĠLERĠN SAYISI BEġ'TEN AZ, YĠRMĠDEN FAZLA OLAMAZ 

Ortaklar temsilcilerini seçerken bağlı bulundukları tüzel kiĢinin ehliyet 

verdiği, temsilcilik yetkisini verdiği kimseyi temsilci olarak seçmek 

zorunda değildirler. Böylece temsilcilikte de halkın denetimi sağlanmıĢ 

olacaktır. 

e. ORTAKLAR DĠLEDĠKLERĠ TEMSĠLCĠYE BAĞLANIRLAR 

Herkes temsilcisini değiĢtirme hakkına sahiptir. Temsilcinin ortağın 

temsilciliğini kabul etmiĢ olması Ģarttır. Bir temsilcinin ortak sayısı yeter 

sayının altına düĢtüğü zaman temsilcilik dağılmıĢ olur. Temsilcilik 

yetkisine sahip olan kimse yeter sayıda ortağı toplayabildiği takdirde 



temsilci olur. Bir kimse azami sayının üstünde temsil etme durumuna 

düĢerse, bunlardan istediği kimseleri istediği temsicilere aktarır ve 

kendilerine haber verir. Ġsteyenler bu temsilcide kalırlar, istemeyenler 

yeni temsilcilerini bulurlar. 

f TEMSĠLCĠLER DEĞĠġTĠRĠLEBĠLĠR 

Temsilciliklerin belli periyodlar içinde yenilenmeleri yerine devamlı 

yenilenme sistemi getirilir. Böylece yönetimde süreklilik sağlanmıĢ olur. 

Bu Ģekilde oluĢan temsilciler bankanın yönetim kurulunu 

oluĢturacaklardır. Her temsilci yönetim kurulunda temsil ettiği ortak sayısı 

nisbetinde söz sahibi olacaktır. Ona göre oy kullanacak ve yönetime 

katılacaktır. 

g. TEMSĠLCĠLER TEMSĠL ETTĠKLERĠ ORTAKLARI SAYISINCA OY VE SÖZ 

HAKKINA SAHĠPTĠR 

Temsilcilerin sayısı 7'den az ve 20'den çok olmayacaktır. Bunlar Ģubelerin 

baĢkanlarını ittifakla seçeceklerdir. ġu kadar var ki, genel merkez Ģube 

baĢkanı olacaklara ehliyet vermiĢ olacak ve bunlar Ģube baĢkanlığına bu 

ehliyetlilerden birisini seçmiĢ olacaklardır. 

VIIl. MERKEZ ġUBELERĠNDE TEMSĠLCĠLER 

a. MERKEZ ġUBELERĠNDEKĠ TEMSĠLCĠLĠK YETKĠSĠNĠ ġUBE BAġKANLARI 

VERECEKTĠR 

Merkez Ģubelerinde temsilcilik yetkisini Ģube baĢkanları verecektir. O 

merkez Ģubenin kurucusu olan Ģube baĢkanları birer kiĢiye temsilcilik 

yetkisini vereceklerdir. ġu kadar var ki, bu temsilcilik yetkisini alanlar ya 

yüksek tahsilli olmalıdır, ya da genel merkez tarafından bunlara yüksek 

ehliyet tevdi edilmiĢ olmalıdır. Böylece 100'e yakın kimseye bir bölgede 

merkez temsilciliği yetkisi verilir. Bunlar Ģubelerde ki temsilcilerden 

temsilcilik toplamaya çalıĢırlar. ġubedeki temsilcilerin temsilcilikleri, 

ancak bu temsilcilerden birisini kendilerine temsilci seçmek Ģartı ile 

kesinleĢir. 

b. TEMSĠLCĠLĠK GÜCÜ TEMSĠL ETTĠKLERĠ SERMAYE GÜCÜ ĠLE ORTAKLAR 

GÜCÜ TOPLAMIDIR 

Bir merkez temsilci orta sayının yarısının üstünde temsilcinin temsilciliğini 

almak zorundadır ve bu sayının iki katından fazlasını alamaz. Burada da 

bu orta sayı tesbit edilirken temsilcilerin sayısından çok temsilcilerin 

temsil ettiği ortakların sayısı nazarı itibara alınabilir. Diğer taraftan ortak 

sayısı yerine sermaye de, yani ortakların sermayeye katkısı da temsilcilik 

gücünde gözönüne alınabilir. Bu yüzden temsilciliğin güçlerini ayırmak 

için temsilcilerin temsilcilik gücü, ortaklık gücü ve sermaye gücü 

tabirlerini kullanacağız. Temsilcilik gücü temsilcinin temsil ettiği 

temsilciler sayısı ile; ortaklık gücü temsilcinin temsil ettiği ortaklar sayısı 

ile; sermaye gücü temsilcilerin koyduğu sermayenin miktarı ile 

belirlenecektir. 

c. MERKEZ ġUBESĠ BAġKANINI MERKEZ TEMSĠLCĠLERĠ ĠTTĠFAKLA 

SEÇERLER 

Merkez temsilcilerinin sayısı azami-asgari güç ile sınırlamak suretiyle 

kendiliğinden belirlenmiĢ bulunmaktadır. Bunlar merkez Ģubesinin 

baĢkanını ittifakla seçerler. Bu baĢkanın da genel merkezden ehliyetli 



olması Ģarttır. Merkez temsilcilerinin alacakları kararlar sadece merkezin 

görevleri ile ilgili olup Ģube yönetimleriyle ilgili kararı ittihaz edemezler. 

ġubeleri denetleme yetkileri de yoktur. Merkez Ģubeleri kendi gelirleri ve 

sermayeleri üzerinde sözleĢmeye uygun tasarruflarda bulunurlar. 

d. TASFĠYE EDĠLEN TEMSĠCĠLĠKLERĠN TEMSĠLCĠLERĠ AKTARMALAR 

YAPARLAR 

Merkez temsilcilerinin değiĢmesi de Ģube temsilcilerinin değiĢmesi gibi 

olup, yeter güçlerini kaybedince otomatikman temsilcilikten düĢerler ve 

yeter gücü iktisap edince kendiliğinden temsilci olurlar. Temsilciyi 

değiĢtirenler yeni temsilcinin temsilciliği kesinleĢinceye kadar eski 

temsilcilikte kalırlar. 

e. TEMSĠLCĠLĠK HER ÜÇ GÜÇ BĠRLĠKTE KAZANILDIĞINDA ĠKTĠSAP EDĠLĠR 

VE ÜÇ GÜCÜN BĠRDEN KAYBEDĠLMESĠ ĠLE SONA ERER 

Temsilciliğin iktisap edilebilmesi için her üç güçten yeter gücü toplamak 

gerekir. Yani her birinin vasat gücün yarısından fazlasının elde edilmesi 

gerekir. Temsilciliğin kaybedilmesi için ise her üç temsilciliğin de 

kaybedilmesi gerekir. 

IX. BANKA TEMSĠLCĠLERĠ 

a. BANKA TEMSĠLCĠLERĠNĠ MERKEZ ġUBESĠ TEMSĠLCĠLERĠ SEÇERLER 

YaklaĢık 10 merkez Ģubesi bulunacak ve yine yaklaĢık her merkez 

Ģubesinde 10 temsilci bulunacaktır. Bu temsilcilerden her biri merkez için 

birer temsilci adayı göstereceklerdir. Bu adayların akademik kariyer 

yapmıĢ olmaları veya merkez tarafından kendilerine üstün ehliyet tevdi 

edilmiĢ olması gerekir. Bunlar kendilerine temsilcilik verecek merkez 

Ģubesi temsilcilerini ararlar. En az 10 ve en çok 20 temsilcinin 

temsilciliğini alan genel merkez temsilcisi olur. Temsilcinin düĢmesi için 

temsil ettiği Ģahısların sayısının 7'den aĢağıya düĢmesi gerekir. Diğer 

taraftan temsil ettiği ortak sermaye ve Ģube temsilcileri sayısının da 

vasatın yarısının altına düĢmesi gerekir. 

b.BANKA TEMSĠLCĠLERĠ BANKAYI YÖNETĠRLER 

Merkez temsilcileri bankanın yönetim kurulunu oluĢtururlar. Bankanın 

genel kurulunu ise aĢağıdaki kimseler meydana getireceklerdir: 

c. BANKA GENEL KURULUNU ġUBE BAġKANLARI, ġUBE TEMSĠLCĠLERĠ, 

BANKA TEMSĠLCĠLĠK ADAYLARI OLUġTURURLAR 

ġubelerin genel kurullarını bütün ortaklar, merkez Ģubelerin genel 

kurullarını Ģube temsilcileri ile Ģube baĢkanları oluĢturacaktır. Genel 

merkezin genel kurulunu: 

ca. Tüm Ģube ve merkez Ģube baĢkanları, 

cb. Merkez Ģube temsilcileri, 

cc. Merkez temsilci adayları oluĢtururlar. 

d. DELEGE SAYISI 1210'A VARIR 

ġubelerin sayısı 1000 kadar idi. Merkez Ģubelerindeki temsilci sayıları 

100 kadar idi. Bunların gösterdikleri aday ların sayısı da 100 idi. Merkez 

Ģube baĢkanlarının sayısı da 10 kadar idi. Toplam olarak 1210 civarında 

delegenin katıldığı bir genel kurul akdedilmiĢ olacaktır. 

e. GENEL KURUL TASDĠK VE ĠBRA EDER 

Genel kurul yönetim kurulunun aldığı ve daha çok statü ile ilgili kararları 



onaylamak ve faaliyetlerini ibra etmek için toplanmıĢ olacaktır. Seçim 

yapmayacak ve kendisi doğrudan doğruya kararlar almayacaktır. 

f. YÖNETĠM KURULU KARARLARI ĠTTĠFAKLA ALIR 

Yönetim kurulu kararları ittifakla alacaktır. Bu ittifak konu üzerinde 

olabilir veya konu üzerinde ittifak edilemiyorsa genel baĢkana bu konu 

üzerinde karar alma yetkisi ittifakla verilebilir. Bunun dıĢında yönetim 

kurulunun aldığı kararlar istiĢari ve icrai mahiyettedir. 

g. DEĞĠġĠKLĠKLER TEMSĠLCĠLERĠN ĠTTĠFAKIYLA ALINIR VE KONGREYE 

SUNULUR 

SözleĢmelerdeki değiĢiklikleri muhtevi kararlar ittifakla alınır ve 

beklenmeden yürürlüğe konulur. Senede bir gün ve belirli bir zaman 

içinde akdedilen genel idare kurulunun onayına sunulur. Kabul edildiği 

takdirde yönetim ibra edilir. Edilmediği takdirde yönetimin yeniden 

teĢkiline karar verilir. Bu takdirde genel baĢkan değiĢmiĢ olur ve ibra 

edilmeyen genel yönetim kurulu üyeleri de bir daha temsilci olamazlar, 

X. GENEL ĠSTĠġARE 

a. ĠNSANLARDA CEMĠYETLERĠN CEMĠYETLERĠ VARDIR 

Cemiyet hayatı insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da vardır. Onların 

içinde de sosyal düzen oluĢmuĢtur. Ancak insanların meydana getirdiği 

topluluk ile hayvanların meydana getirdiği topluluk arasındaki bariz fark, 

insanların kademeli cemiyetleri oluĢturmuĢ olmalarıdır. AĢiretler birer ce-

miyet olduğu gibi aĢiretlerin birleĢmesinden kabileler oluĢmuĢtur. 

Kabilelerin birleĢmesinden boylar, boyların birleĢmesinden kavimler 

(uluslar) meydana gelmiĢtir. Böylece birbirinden uzak yerlerde bulunan 

topluluk oluĢturmaktadırlar. Halbuki hayvanlarda sadece birarada 

yaĢayanların topluluğu vardır. 

b. ÇOĞUNLUK SĠSTEMĠ MAĞDURĠYETĠ ÖNLEMĠYOR 

Varlıkların devamı için topluluğun büyümesi ve yekvücut olması zaruridir. 

Ancak bu yerinden yönetim yerine merkezden yönetimi getirdiği için fert 

birtakım haksızlıklara uğramakta ve sesini yukarıya duyuramamaktadır. 

ĠĢte en önemli mesele, büyümeyi önlemeden ferdin ezilmesini de ön-

lemektir. Bunun için Batının geliĢtirdiği periyodik seçim sistemleri derde 

deva olmamaktadır. Seçilenler ekseriyet sistemiyle seçildiklerinden 

halkın asgari yansının mağduriyeti devam etmektedir. Hatta diğer 

yarısının haklarının korunduğu da söylenemez. Çünkü bir defa seçildikten 

sonra ikinci seçime kadar daha çok zaman vardır ve son seçime yaklaĢıl-

dığı zaman bu iĢ birtakım politik oyunlarla baĢka türlü halledilmektedir. 

Dolayısıyla ferdin büyük çokluklar içindeki mağduriyeti 

giderilememektedir. 

c. ĠSTĠġARE MEKANĠZMASI FERDĠN SESĠNĠ YUKARIYA DUYURUR 

Ferdin haklarını koruyabilmemiz için önce ferdin kendi sesini yukarıya 

duyurma mekanizmasını geliĢtirmemiz gerekir. Bu mekanizma istiĢare 

mekanizmasıdır. 

d. ġUBE BAġKANLARI ġUBE TEMSĠLCĠLERĠNE ĠSTEK LERĠNĠ GÖTÜRÜRLER 

Fert her türlü isteğini önce kendi temsilcisine duyuracaktır. Temsilcisini 

ikna edemedilğini ve harekete geçiremediğini görürse, temsilcisini 

değiĢtirecek ve isteklerini yeni temsilci aracılığı ile duyurmaya 



çalıĢacaktır. Temsilci ortağın isteğini önce Ģube baĢkanına götürecektir. 

ġüphesiz bunu götürüp götürmemekte temsilci serbest olacaktır. Ne var 

ki, temsilcinin söz hakkı gücü ile sınırlıdır. Yani idare kurulunda ancak 

gücü nisbetinde konuĢma zamanına haizdir. Dolayısıyla götüreceği Ģeyler 

de sınırlıdır. Buna göre isteklilerden tercihleri yapacak ve onları 

götürecektir. Götürmediği takdirde de temsilciliğini kaybedecektir. 

Böylece çıkar paralelliği sağlanmıĢ ve denge kurulmuĢ olacaktır. 

e. ĠSTĠġARE ALENĠDĠR 

Tüm görüĢmeler alenidir. Temsilci ortağın meselesini kurula getirirken 

görüĢmelere katılan dinleyiciler arasında ortak da bulunacaktır. 

Dolayısıyla kendi meselesinin ne derece kurula getirildiğini müĢahede 

edecek, tatmin olacak veya temsilcisini degiĢtirmek suretiyle konuyu 

baĢka kanaldan kurula getirmiĢ olacaktır. 

f. ġUBELER MERKEZ ġUBELERĠNE KONUYU GÖTÜRÜRLER 

Temsilci meseleyi Ģube seviyesinde halledebilmiĢse mesele bitecek ve 

yukarıya bir Ģey aksetmiyecektir. Temsilci Ģubenin meseleyi 

halletmediğini görürse ve ortağın mağduriyetinin devam ettiğine kani 

olursa, meselenin merkez Ģubesine getirilemesi için bağlı bulunduğu 

merkez Ģube temsilcisine götürecektir. Merkez Ģube temsilcisi ortağın 

mağduriyetini kabul ederse meseleyi merkez Ģube kuruluna getirecektir. 

Merkez Ģube temsilcisi konuyu benimsemezse, temsilci merkez Ģube 

temsilcisini değiĢtirebilecektir. 

g. MERKEZ ġUBE TEMSĠLCĠLERĠ, ĠSTEKLERĠ MERKEZ ġUBEYE 

ULAġTIRIRLAR 

Merkez Ģube temsilcisi konuyu merkez Ģube kuruluna getirdiği zaman, 

görüĢme aynı Ģekilde yani Ģubelerde olduğu gibi devam edecektir. Bu 

görüĢmeler de alenidir. Temsilci veya ortak her zaman bu görüĢmelere 

dinleyici olarak katılabilir ve isteklerinin kurula gelip gelmediğini kontrol 

edebilir. Gerektiğinde temsilcisini değiĢtirmek suretiyle konunun ayrı 

kanaldan gündeme gelmesini sağlayabilir. 

h. BANKA TEMSĠLCĠLERĠ ĠSTEKLERĠ BANKAYA GETĠRĠRLER 

Mesele merkez Ģubesi tarafından da halledilmemiĢse, bu sefer merkez 

Ģube temsilcisi genel merkezdeki temsilcisini bulur ve konunun genel 

merkeze götürülmesini sağlar. Burada konunun önce mahallinde 

halledilmesi ve yukarıya aktarılmaması sistemi getirilmiĢ oluyor. Sonra 

mahallinde halledilmeyen meseleler filtre edilerek yukarıya götürülüyor. 

ġöyle ki, temsilcinin götürebileceği Ģeyler sınırlı oluyor, götürme ancak 

resmi mecliste ve aleni olarak yapılıyor. Üçüncü husus, bizzat mağdur 

olan kimse kendi konusunu bu aleni meclislerde takip edebiliyor. 

Dördüncü husus, temsilcisini değiĢtirmek suretiyle meselesini halletmek 

için topluluğu zorlayabiliyor. Böylece kiĢi sesini yukarıya duyurma imkanı-

na ulaĢıyor ve mağduriyet büyümeden gideriliyor. 

i. ġUBE BAġKANI TEMSĠLCĠLERLE VEYA ONLAR ARACILIĞI ĠLE 

ORTAKLARLA ĠSTĠġARE EDEBĠLĠR 

Halkın sesini yukarıya duyurma mekanizması olan temsilcilik 

mekanizması, aynı zamanda istiĢare mekanizmasıdır. ġube baĢkanı 

konularını temsilcileri ile görüĢür ve karara bağlayabilir. Bazı konuların ise 



ortaklarla görüĢülmesi gerekir. ġube baĢkanı konuyu temsilcilere anlatır. 

Ortakların da görüĢmelerini bildirmelerini ister. Temsilciler ortaklarla ayrı 

bir görüĢme yaparak ortakların görüĢlerini alırlar ve bu görüĢleri özet 

halinde ikinci görüĢmede baĢkana götürürler. Her iki görüĢme aleni 

olduğu için ortaklar her zaman görüĢlerini bildirme imkânına sahip 

olurlar. ġube baĢkanı böylece bütün ortaklarla istiĢare yapmıĢ olur. 

j. MERKEZ ġUBE BAġKANLARI ĠSTĠġAREYĠ MERKEZ ġUBE TEMSĠLCĠLERĠ, 

ġUBE TEMSĠLCĠLERĠ VEYA TÜM ORTAKLARLA TEMSĠLCĠLERĠ ARACILIĞIYLA 

YAPAR 

Merkez ġube baĢkanı da istiĢarelerini kademe kademe yapabilir. Basit 

meseleleri merkez Ģube temsilcileri ile istiĢare eder ve karara bağlar. Orta 

derecedeki meseleleri ise Ģube temsilcileri ile istiĢare eder ve karara 

bağlar. Büyük meseleleri ise ortaklara kadar indirerek istiĢareyi 

geniĢletmiĢ olur. 

k. TAġIMA GORÜġLER BAġKANLARA TEMSĠLCĠLER ARACILIĞI ĠLE ĠLETĠLĠR 

Merkez Ģube baĢkanı istiĢareyi hangi kademede yapmak istiyorsa onu 

istiĢareye arz ederken beyan eder. Bu istiĢare temsilcilere gidecekse 

merkez temsilciler Ģube temsilcilerine, gerekirse Ģube temsilcileri 

meseleyi ortaklara götürüp istiĢare ederler ve toplanan görüĢler özetlene 

özetlene sonunda merkez temsilcileri aracılığı ile merkez Ģube baĢkanına 

ulaĢır. 

L. GENEL ĠSTĠġAREDE HER GÖRÜġ BAġKANA ULAġIR 

Genel baĢkan da istiĢareyi dört kademede yapabilir. Merkez temsilcileri 

ile istiĢare, merkez Ģube temsilcileri ile istiĢare, Ģube temsilcileri ile 

istiĢare ve bütün ortaklarla istiĢare. Bu yolla istiĢare mekanizması bütün 

ortaklarla yapılmıĢ olur. Bütün görüĢler özetlenerek ve tasnif edilerek 

baĢkana ulaĢtırılmıĢ olur. 

m. DEMOKRASĠ TEMSĠLCĠYĠ DEĞĠġTĠRMEKLE SAĞLANACAKTIR 

Bu Ģekilde kurulmuĢ olan temsilcilik sistemi, gerçek demokrasinin 

iĢlemesini sağlar. Bu suretle hem ortaklar mağduriyetten korunmuĢ, hem 

de yönetime katılmıĢ olurlar. Bu katılma periyodik seçimler Ģeklinde değil, 

devamlı temas ve temsilci değiĢtirme Ģeklinde olacaktır. Aynı zamanda 

katılmanın eksiksiz olması sağlanmıĢ olacaktır. 

n. KARAR, ĠSTĠġARE SONUNDA VE ĠSTĠġARE YERĠNDE HEMEN ALINIR 

BaĢkanlar kararlarını son istiĢare oturumunda ve temsilcilere son 

konuĢmalarını yaptırdıktan sonra orada alırlar. Böylece baĢkanın kararı 

kendi Ģahsi görüĢünden ziyade tüm ortakların görüĢlerinin muhassalası 

Ģeklinde tezahür eder. Yani son kararı baĢkan almakla beraber, kollektif 

etkilerle alınmıĢ olur. 

o. HAFTALIK YAYIN ORGANI BAġKAN KARARINI ĠHTĠVA EDER 

BaĢkanlar aldıkları kararları periyodik yayın organları ile ortaklara 

duyururlar. Periyodik yayın organı genel merkezde çıkar ve genel 

baĢkanın istiĢaresi sonunda aldığı kararları ihtiva eder. Bunlar merkez 

Ģubelere gönderilir. Merkez Ģubeler de kendi baĢkanlarının kararlarını 

buna eklerler ve Ģubelere gönderirler. ġubeler de kendi baĢkanlarının al-

dıkları kararları ekleyerek ortaklara ulaĢtırırlar. Böyle bir yayın organı 

ortaklara vakfın genel giderleri ile ücretsiz ulaĢtırılır. Böylece tüm ortaklar 



bankanın faaliyetinden en az haftada bir haberdar edilir. 

p. HĠZMETLER HAKEMLER KONTROLÜNDEDĠR 

Alınan kararlar ilgili hizmet kuruluĢlarına baĢkanın emri olarak havale 

edilir ve hizmet kuruluĢları bu emri yerine getirirler. Getirmedikleri 

takdirde, ilgililer hakemlere baĢvurarak ihmali olanların tecziyesini 

isterler. Hakemlerin görevlerini yerine getirmemesi halinde Ģikayetlerini 

baĢkanlara götürürler ve baĢkanlar görevlerini yerine getirmeyen 

hakemlerin muhakemesini sağlayarak tecziyelerini sağlarlar. Böylece 

oluĢmuĢ bir kuruluĢ yek vücut olarak varlığını sürdürür. 
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I. DEĞERLER 

a. EKONOMĠK DEĞERLERĠN TESLĠMĠ MÜLKĠYETĠN DEVRĠ DEĞĠLDĠR 

Sosyal değerin yanında ekonomik değerler vardır. Ekonomik değerler özel 

mülkiyete konu olan değerlerdir. Özel mülkiyetin temel vasfı devredilebilir 

olmasıdır. Bu devir iĢlemleri doğrudan doğruya değerleri teslim etmekle 

birlikte mülkiyetin devredildiğini de gösteren akitlere ihtiyaç vardır. Bazen 



mal teslim edildiği halde mülkiyet devredilmemiĢ olabilir. Bazı 

durumlarda mülkiyet devredilmiĢ olduğu halde mal teslim edilmemiĢ 

olabilir. Mülkiyet devirleri akitlerle gerçekleĢmektedir 

b. TAġINMAZLAR TAHLĠYE ĠġGAL ĠLE TESLĠM EDĠLĠR 

Değerlerin bir kısmı sabit olup yerlerini değiĢtirmek mümkün değildir. 

Malikler buraya gelip iĢgal ederler. Bunların devri, tahliye edip 

baĢkalarının iĢgal etmesine izin verilmesi Ģeklinde olur. Bir ülkenin 

toprakları böyledir. Millî hudutlar içine yabancılar malik sıfatı ile 

giremezler ve ülke topraklarını iĢgal edemezler. Bu topraklardan imtiyazlı 

olarak yararlanamazlar. 

c. TOPRAĞA VATANDAġLAR SAHĠP OLABĠLĠRLER 

VatandaĢ olmak ülke topraklarına sahip olabilmek demektir. Toprağa 

sahip olmak için ayrıca onu ülkenin hukukuna göre temellük etmek 

gerekir. Bu temellük sistemi her ülkede ayrı olup rejimin cinsini 

belirlemektedir. Teoriler bunu çözmüĢ değildir. Batı hukuku ilk iĢgali 

mülkiyet için yeterli saymakta veya yöneticilerin toprakları halka istedik-

leri Ģekilde satıp temlik edebileceklerini kabul etmektedir. Sosyalist 

düzende ise toprağın özel mülkiyete intikali için çok ağır Ģartlar koymakta 

veya mülkiyeti hiç kabul etmemektedirler. 

d. ĠġGAL MÜLKĠYETĠ DEĞĠL ĠNTĠFA HAKKINI SAĞLAR 

Ġslâm toprak mülkiyetini ihya ve imara bağlamıĢtır. Hali ve boĢ bir toprağa 

sahip olabilmek için onun verimliliğini artırarak kullanılır hale getirilmesi 

gerekir. Bunu ilk olarak kim baĢarırsa toprağa o kimse sahip olur. Ġlk iĢgal 

ise sadece iĢgal devam ettiği müddetçe, ondan yararlanma veya onu ihya 

etme anlamına gelip tahliye edildiğinde hiçbir hak kalmaz. Otobüse binen 

kiĢi boĢ bulduğu koltuğa oturur. Oturduğu müddetçe kimse kendisini 

yerinden kaldıramaz. Ancak yerinden kalktığında artık o mekan için hiç bir 

hak iddia edemez. 

e. TÜRKĠYE' DE RASYONEL TOPRAK HUKUKU YOKTUR 

Türkiye'de ve Ġslâm ülkelerinde ise toprak hukuku bir takım geleneklerin 

kalıntılarından ibaret olup, hiçbir esasa ve sisteme dayanmamaktadır. 

Eskiden bir fermanla Batı hukuk düzeni içinde temlik edilen ovalar ve 

dağlar özel mülkiyet statüsü içinde korunmaktadır. Yeni özel mülkiyete 

intikal için ise hiçbir hukuk prosedürü düzenlenmiĢ görülmüyor, hatta 

düzenli olanlar da iĢlemiyor. Bu Ģartlar altında, bu ülkelerin toprakları 

verimsiz bir çöl haline dönüĢüyor. 

f. HUKUK ĠLMĠN DENETĠMĠNDE GELĠġĠYOR 

Türkiye'de üniversiteler yabancı üniversitelerin birer uzantısı Ģeklinde 

kurulmuĢ olup asıl bütçelerini millî bütçeden almaktadırlar. Ancak 

hizmetlerini yabancıların vermiĢ oldukları cüzi yardımların karĢılığı olarak 

o ülkelerin ilmi faaliyetlerine hizmet etmekle geçirmektedirler. Bürokratlar 

ise zaten ülkeye uygun bir kanun tasarısını hazırlayabilme gücünde 

değildirler. Yaptıkları Ģey Batıda hazırlanmıĢ mevzuatı kötü bir Ģekilde 

avam dili ile tercüme etmekten ibarettir. 

DeğiĢik ülkelerden değiĢik görüĢe sahip ve hukuk dilimize hakim olmayan 

kimselerin aktardıkları bu mevzuatı ne anlamak ne de uygulamak 

mümkündür. Mahkemelerin de on yıldan fazla bir zaman içinde davaları 



halledememiĢ olmaları bu sebeptendir. 

g. TOPRAKLAR KOOPERATĠF ĠÇĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMELĠDĠR 

Biz bunun çözümünü kooperatifleĢmede buluyoruz. Ġnsanlar kendi 

topraklarını kooperatiflerin mülkiyetinde tescil ettirmelidirler. Ġktidarlar da 

zorlanarak, hazine yerlerinin bu kooperatiflerin mülkiyetine intikal etmesi 

sağlanmalıdır. Kooperatifler veya bankanın kurucusu olan tüzel kiĢiler 

özel toprak düzenini düzenleyip ortaklarına öylece temlik etmelidirler. 

Tapular tüzel kiĢilerde muhafaza edilmelidir. Akevler Kredi ve 

YardımlaĢma Kooperatifi 1967'de bu maksatla kurulmuĢ olup halen 

faaliyettedir. 2000' in üzerinde ortağı vardır. 70.000 altın değerinde 

malvarlığı vardır. Bu bankanın statüsünü iĢte bu kooperatif 

hazırlamaktadır. 

h. TOPRAKLAR ĠLMĠN VERĠLERĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMELĠDĠR 

Ülke mevzuatının çok karıĢık olması ve bir toprak mülkiyeti rejiminin 

bulunmaması, ortaçağdan kalan, hatta orta çağın da gerisinde yer alan 

toprak mülkiyeti sistemi ile imar ve ihyanın mümkün olmaması sebebiyle, 

böyle bir Kooperatifin kurulmasına zaruret hasıl olmuĢtur. Bankanın 

faaliyet gösterebilmesi için bu tür tüzel kiĢilere dayanması zaruridir. Bu 

sebeple banka buna benzer tüzel kiĢilere kurdurulmak istenmektedir. 

Biz toprak mülkiyeti ile ilgili mütalaalarımızı beyan ederken mevcut 

mevzuatın belirsiz ifadeleri içinde değil, bizce makul çözümleri içinde 

kalacağız. Uygulamada birinci derecede kooperatifler içinde hareket 

edilmesi, ikinci derecede ise mevzuatın bu sisteme göre yorumlanarak 

uzlaĢtırılması, üçüncü derecede de mevzuatın buna göre değiĢtirilmesi 

göz önünde tutulacaktır. 

i. ÖNERĠLER ANAYASAMIZ PARALELĠNDEDĠR 

GeliĢmiĢ bulunan Batı anayasaları ile bir çatıĢmamız olmayacak, aksine 

önerilerimiz yeni anayasaların getirdiği hatta mecbur ettiği sistemler 

paralelinde olacaktır. 

II. TAġINIR DEĞERLER 

a. TAġINMAZ MÜLKĠYETĠ ĠHYAYA DAYANIR 

Topraklar, o toprak üzerinde güvenliği tesis eden topluluklara aittir. Bu 

topraklarda mülkiyet, ancak o toprakları koruyan vatandaĢlara 

devredilebilir. Bizim kabul ettiğimiz adil sistemde, fertlerin toprağa sahip 

olabilmeleri için onu ihya etmiĢ olmaları veya baĢkalarından devralmaları 

gerekir. Hatta kullanmadıkları toprakları baĢkalarına devretmek 

zorundadırlar. Yabancıların bu topraklar üzerinde mülk edinme hakları 

yoktur. 

b. TAġINIRLAR SERBESTÇE HERYERE GÖTÜRÜLEBĠLĠR 

TaĢınır değerler için durum tamamen bunun tersidir. Toprak sadece 

vatandaĢların iktibasına konu olduğu halde, taĢınır değerler bütün 

insanların iktibasına konu teĢkil eder. Herkes sahip olduğu taĢınır değeri 

yeryüzünde istediği kimseye, istediği değer ile devretmeye hak sahibidir. 

Çünkü yeryüzü bütün insanlara aittir. DeğiĢik yerlerde değiĢik imkanlar 

vardır. Bu serbestliğin tanınmaması halinde diğer ülkelerin saldırma 

hakları doğar. Çünkü her varlık hayatını sürdürmek için kendisine hayat 

hakkı, tanımayan baĢka hayata son verme hakkına sahiptir. Bundan 



kurtulma, ancak karĢılıklı hayat hakkı tanımakla mümkündür. 

c. TAġINIR MALLAR ELDE ETMEKLE MÜLK OLUR DOĞAR 

TaĢınır değerlere sahip olmak, toprağa sahip olmaktan farklı olarak onu 

ilk ele geçirene aittir. Ġslâm hukukunda buna ihraz denmektedir. Pınardan 

suyu kim doldurursa sahibi odur. Balığı kim avlarsa balık onundur. 

Sadece kaynakların sınırlı olması halinde bölüĢme sistemi uygulanır. Bu 

da toprak mülkiyeti hakkından doğmaktadır. Yoksa taĢınır değerlerde 

emek harcama Ģartı mülkiyet için konmamıĢtır. Bu sebepledir ki, fiyatların 

maliyetle oluĢması hatalıdır. 

d. TAġINIR DAYANIKLI MALLAR ÇALIġMAKLA ĠKTĠSAB EDĠLĠR 

Güvenlikle hiç emek harcamadan elde edilen topraklar ile ihrazla malik 

olunan taĢınır değerler arasında baĢka değerler vardır. Meselâ bir araba 

bir yönüyle toprağa benzemekte, diğer yönüyle taĢınır değer özelliği 

taĢımaktadır. Bu değerlerin yanında, bu değerlere sahip olmak için 

fertlerin vermesi gereken bir Ģey daha vardır ki, o da çalıĢmadır. 

e. ALIġ VE SATIġ DA ÇALIġMADIR 

Topluluklar birlikte sağladıkları güvenle ülke topraklarına ve orada 

bulunanlara topluca sahip olurlar. Sonra fertler verdikleri emek 

mukabilinde bu toplu değerlerden kendi paylarına düĢecek miktarlara 

sahip olurlar. Bu çalıĢmalar da iki Ģekilde mütalaa edilir. Bunlardan biri 

yaptığı hukuki tasarruflardır. Belli mesuliyetleri ve rizikoları yüklenerek 

iktisapta bulunurlar. Diğeri de, bizzat fiziki gücü kullanarak eĢyada 

değiĢiklik yapıp ona malik olurlar. Her ne olursa olsun, insanlar 

çalıĢmaları karĢılığında bir takım haklara sahip olurlar. 

f. EġYA MAL, EMEK ĠSE ONU HAK EDEN KARġILIKTIR 

Bu izahımızdan anlaĢılıyor ki, eĢya satın alınacak bir mal ise, emeğimiz de 

onu satın alacak paradır. Yani biz topluca çalıĢıyor ve emeğimizi 

veriyoruz. Ona karĢılık sonunda ortaya çıkan hasıladan verdiğimiz emek 

nispetinde payımızı alıyoruz. ĠĢte para ve kredi dediğimiz Ģey bize bu 

bölüĢmeyi sağlayan önemli faktördür. 

g. ADĠL DÜZEN EN AZ EMEĞE EN ÇOK KARġILIK SAĞLAYAN DÜZENDĠR 

Adil bir bölüĢmenin gerçekleĢtiği ülkede, hem azami üretim olur hem de 

üretilen değerler azami faydayı sağlayacak Ģekilde sağlanır. BölüĢmenin 

adil olmadığı düzende, bir taraftan insanlar arzularıyla çalıĢmazlar, diğer 

taraftan elde edilen hasıla da yararlı Ģekilde harcanmaz. 

h. FAĠZSĠZ BANKA ADĠL BÖLÜġMEYĠ SAĞLAR 

Banka, para ve kredi meseleleriyle meĢgul olur. Yani emekçiler arasında 

bölüĢmenin gerçekleĢmesini sağlar. Faizsiz bankanın diğer bankalardan 

farkı, bu bölüĢmeyi adil bir Ģekilde yapması, yani emek veya riziko 

olmaksızın bir kim Ģeyi pay sahibi olmamasıdır. 

i. ALTIN ULUSLARARASI SATINALMA GÜCÜNÜN TRANSFERĠNE YARAR 

Yeryüzünde uluslararası bir paranın olması zaruridir. Ancak bu sayede 

uluslararası mülkiyet devri mümkün olabilir. Bu paranın herhangi bir 

devlet tarafından teminat altına alınması millî devletler ilkesine aykırıdır. 

Teminat altına alan devlet, devletler üstü devlet olur ve millî hakimiyetler 

ortadan kalkar. Allah kainat içinde herĢeyi düzenli yaratmıĢ ve eksik bir 

Ģey bırakmamıĢtır. Bir devletin teminatı olmaksızın, uluslararası para 



hizmetini görsün diye altını yaratmıĢtır. Bu altının miktarını da bu iĢe 

yarayacak ve yetecek kadar varetmiĢtir. Altın daha az olsaydı uluslararası 

ticaret için yeterli para bulunmazdı; daha fazla olsaydı bu sefer de değeri 

düĢük olacağı için para yine para hizmetini görmezdi. ġimdi ise altın 

uluslararası paradır ve bunun miktarı baĢka bir paraya ihtiyaç 

bırakmayacak kadar yeterlidir. 

j. FAĠZSĠZ BANKA TOPRAK VE ALTIN SENETLERĠN1 ÇIKARIR 

Demek ki, değerlerin bir ucunda sadece vatandaĢların sahip olduğu 

toprak vardır. Diğer ucunda ise bütün insanların sahip olabileceği altın 

bulunmaktadır. Ġnsanlar çalıĢıyorlar ve emeklerini ülkedeki ortak üretime 

veriyor, bunun karĢılığında toprağa ve ürünlerine sahip oluyorlar. Yine 

insanlar çalıĢıyorlar, emeklerini insanlığa veriyorlar, karĢılığında altın ve 

altının alacağı taĢınır değerlere sahip oluyorlar. Faizsiz banka ile 

yapacağımız düzenlemeler bu iki değer arasında yer alacak ve sonunda 

her değer bu iki değere indirgenecektir. Banka bunları desteklediği 

hamiline yazılı senetler ile gerçekleĢtirecektir. 

III. ÜLKE TOPRAKLARININ BÖLÜġÜLMESĠ 

a. GELĠġME ÖZEL TOPRAK NĠSPETĠNĠN ARTMASIDIR 

Ülke toprakları, bütün ulusun ordusu ile savunması sonunda yurt haline 

gelen topraklardır. Ulus, ona kollektif olarak maliktir. Toprakların bir kısmı 

böyle kollektif mülkiyette kalmaktadır. Bir kısmı ise ihya edilerek özel 

mülkiyete intikal etmektedir. Böylece toprakları, özel topraklar ve topluluk 

(kamu) toprakları olmak üzere ayrılmıĢ bulunmaktadır. Devlet ilk 

kurulduğu zaman tümü kamu topraklarıdır. Sonra ihyâ edilerek kamu 

toprakları özel topraklara intikal etmeye baĢlar. Hiç bir zaman bütün 

topraklar özel mülkiyete intikal edemez. 

b. KAMU MÜLKĠYETĠ DEVLET ĠL, BUCAK VE AġĠRET MÜLKĠYETĠ OLARAK 

GÖRÜLÜR 

Kamu toprakları devlet mülkiyetinde, il mülkiyetinde, bucak mülkiyetinde 

(köy veya belde), site mülkiyetinde olmak üzere derecelenir. 

c. DEVLET TOPRAKLARI SAVUNMA VE BÖLGE TOPRAKLARINDAN OLUġUR 

Devlet mülkiyetinde olan toprakların bir kısmı ordunun emrine savunma 

hizmetlerinde kullanılmak üzere verilecektir. Bir kısmı da bölge 

merkezlerinin ve bölgelerarası yolların tesisinde devletin mülkiyetinde 

kalacaktır. 

d. ĠL TOPRAKLARI ORMAN VE ĠLÇE TOPRAKLARINDAN ĠBARETTĠR 

Kalan kısım illerin mülkiyetine verilecektir. Ġller bu topraklardan bir 

kısmını il ormanlarına tahsis edeceklerdir. Orman koruma teĢkilatını 

kurup onun emrine vereceklerdir. Diğer kısımlarda ise ilçe merkezleri ve 

bunlar arasındaki yolları tesis etmek için ayıracaktır. Kalan kısım 

bucakların mülkiyetine verilecektir. 

e. BUCAKTOPRAKLARI MERA VE SĠTE TOPRAKLARINDAN ĠBARETTĠR 

Bucaklar kendi mülkiyetlerinde olan toprakların bir kısmını meralara 

ayıracak ve buralarda meraları koruma teĢkilatı kurulacaktır. Hayvan 

sürüleri buradaki çobanlara teslim edilecek ve belli vergi karĢılığı 

otlatılacaktır. Kalan kısımdan köy merkezleri ve köylerarası yollar tesis 

edilecektir. Bunun dıĢında kalan kısımlarda siteler kurulacaktır. 



f. Ġġ VE MESKEN SĠTELERĠ OLACAKTIR 

Sitelerde adalar ve arsalar parsellenerek mesken veya iĢ üniteleri 

oluĢturulacaktır. Ortak park yerleri ve sokaklar için yerler ayrılacak ve 

altyapı vakıfları kurulacaktır. Ortak yerler bu altyapı vakıflarının emrine ve 

hizmetine verilecektir. 

g. ÖZEL MÜLKĠYET AġĠRET MÜLKĠYETĠ ĠÇĠNDE GERÇEKLEġECEKTĠR 

Bu arsalar üzerinde binalar yapılacak veya ziraat yerleri oluĢturulacak ve 

bunlar özel mülkiyete intikal edecektir. Yani her özel mülkün bağlı 

bulunduğu bir sitesi, o sitenin bağlı bulunduğu bucağı, o bucağın bağlı 

bulunduğu ili ve o ilin bağlı bulunduğu devleti olacaktır. 

h. MEVCUT MÜLKĠ TAKSĠMATIN YERĠNE BANKA KENDĠ TAKSĠMATINI 

YAPAR 

ġüphesiz her devletin buna benzer bir kuruluĢu vardır ve bu kuruluĢ 

çeĢitli özellikler arzeder. Ancak faizsiz banka kuruluĢu bu bölüĢmeyi 

kendi düzenine uygun Ģekilde tasarlar. Bazan iki ilçeyi bir ilçe gibi kabul 

ederek bir Ģube kurar. 

Bazan bir ilçeyi iki veya daha fazla ilçe gibi düĢünerek birden fazla 

Ģubeler açar. Türkiyemizde olduğu gibi bölge teĢkilatı olmayan ülkelerde 

kendisi birkaç ili birleĢtirerek bir merkez Ģubesi kurar. Banka 

teĢkilatlanırken rasyonel olmak zorundadır. Ġstanbul ile Hakkari'yi eĢit 

vilayet kabul ederek aynı statüye sokamaz. Hakkari'ye ayrı, Ġstanbul'a ayrı 

statü de uygulayamaz. Bu hem standardizasyona aykırı olur, hem de 

hukukta eĢitlik ilkesi bozulur. Bundan dolayıdır ki Ġstanbul, Ankara ve 

Ġzmir gibi büyük vilayetler bölünerek, ayrı ayrı birden fazla vilayetler gibi 

kabul edilerek aynı banka statüsü uygulanacaktır. 

i. BANKA ÖZEL MÜLKĠYETE ĠNTĠKAL EDEN TOPRAKLARIN NĠSBETĠNĠ 

TESPĠT EDER 

Banka için önemli olan özel mülkiyet nispetinin tespitidir. Ülke 

topraklarının yüzde kaçı özel mülkiyete intikal etmiĢtir. Ġl topraklarının 

yüzde kaçı özel mülkiyete intikal etmiĢtir. Bucak topraklarının yüzde kaçı 

özel mülkiyete intikal etmiĢtir. Bunları ayrı ayrı bilmesi gerekir. 

j. FAĠZLĠ SĠSTEMDE PARA, FAĠZ SENETLERĠNDEN ĠBARETTĠR 

Banka para ve kredi iĢleri ile uğraĢıyor idi. Para ve kredi bir tür fiyat ve 

ücret birimidir. O halde paranın tarifi fiyat ve ücretlerden doğmalıdır. 

Bugünkü merkez bankaları parayı aracıların meydana getirdiği değer 

artıĢı üzerine oturmuĢlardır. Halbuki aracıların bu değer artıĢı izafi olup 

insanların zihninde istenildiği kadar artırılabilir. Emek ve malın artırılması 

ise gayedir; ama çok zordur. Bu sebepledir ki paranın fiyat veya ücreti 

esas alarak mal ve emek cinsinden tarifi yapılmadığı müddetçe belirsiz 

olur ve fonksiyonunu icra edemez. Bugün olduğu gibi ekonomik krizlere 

ve enflasyonlara sebep olur 

k. FAĠZSĠZ BANKALAR FAĠZLĠ MEVDUAT KABUL EDEMEZ VE KREDĠ 

VEREMEZ 

Mevcut olan para sistemi içinde faizsiz bankayı tesis etmek mümkün 

değildir. Yeni bir para birimi tarif etmek de merkez bankalarının 

fonksiyonları ve yetkileri içinde olduğundan, yeni bir para birimi ortaya 

koymak da mümkün değildir. Bu durumda faizsiz bankayı tesis etmek 



isteyenler, banknotları mevduat olarak kabul etmeyeceklerdir. Kendi 

banknotlarını dahi kendi bankalarında değil, merkez bankalarının 

desteklediği millî bankalara yatıracaklardır. Böylece milli paranın 

dengesini bozmamıĢ olurlar. Kendi sistemleri de bozulmamıĢ olur. 

l. TAHSĠLAT VE TEDĠYETLER ĠSE MĠLLĠ PARALARLA YAPILACAKTIR 

Faizsiz bankalar altını veya fiyat ve ücret esasına göre tanzim edilmiĢ 

senetleri mevduat olarak kabul edeceklerdir ve kredi olarak bunları 

vereceklerdir. Altın ve senetler banknotlarla alınıp satılacağından millî 

ekonomideki para bütünlüğüne bir zarar vermeyeceklerdir. Belki mallar 

Türk lirası yerine kendi senetleri ile fiyatlandırılıp satılacak, ancak 

bunların senetleri Türk lirası ile alınıp satılacağından genel para 

dengesine zararları olmayacaktır. 

IV. ÜCRET 

a. RESMĠ ÜCRET TOPRAK CĠNSĠNDEN BELĠRLENĠR 

Toprağın bütün ulusça kollektif olarak sahip olunduğu, ancak emek 

vererek ihya edildikten sonra özel mülkiyete intikal edeceği daha önce 

belirtilmiĢti. Ġhyanın da kollektif olduğu aĢikardır. Yani birlikte çalıĢacağız, 

toprakları verimli hale getireceğiz, üstünde binalar kuracağız, sonra 

verdiğimiz emek mukabilinde bu topraklara ve binalara sahip olacağız. 

Bunun anlamı, ücretlerimiz toprak cinsinden belirlenecek demektir. 

b. VASAT ÜCRET ÜLKE TOPRAĞININ METRE KARESĠYLE BELĠRLENĠR 

Ülkenin bütün topraklarını ücret tespit ederken eĢit kabul ediyoruz. 

Aralarındaki değer farklarını toprağın fiyatını tespit ederken hesaba 

katıyoruz. Ġnsanların ücretlerini çalıĢmaları karĢılığı alabilecekleri toprakla 

belirliyoruz. Bu ücret bütün ülke içinde aynı kabul ediliyor. KiĢiler 

arasındaki ücret farklarını ise ayrıca nispet ederek hesaplıyoruz. Biz ilk 

tanımımızda özel mülkiyete intikal etmemiĢ topraklardan 33 yaĢında ilk 

ehliyetli birisinin bir saatlik çalıĢması karĢılığı verilecek toprağı tespit 

ederek vasat ücreti belirliyoruz. 

c. KAMU TOPRAKLARI VATANDAġLARIN KALAN ÖMÜRLERĠNDEKĠ 

EMEKLER TOPLAMINA BÖLÜNÜRSE ÜCRET ORTAYA ÇIKAR 

Özel mülkiyete intikal etmemiĢ toprakların tümü bugün yaĢayan neslin 

hakkı olarak emek karĢılığı satılığa arz edilir. Bundan sonra kimse 

doğmasa, Ģimdiki nesil ölünceye kadar çalıĢsa, bu ülkenin özel mülkiyete 

intikal etmemiĢ topraklarına sahip olsun diyoruz. O halde ücreti 

hesaplarken, önce özel mülkiyete intikal etmemiĢ topraklar tespit edile-

cek, sonra Ģimdi yaĢayanların kalan ömürleri içinde çalıĢabilecekleri saat 

bulunacak, toprak miktarı saat miktarına bölününce, vasat bir emekçinin 

saatte ücret olarak iktisap edebileceği hâlî yani boĢ toprak miktarı 

bulunacaktır. 

d. TOPLULUĞUN KALAN ÖMRÜ GEÇMĠġ ÖMRÜ KADARDIR 

ġimdi ülkede bu anda yaĢayan insanların kalan ömürlerini hesap etmek 

durumundayız. Bunun için Ģu kriterden yararlanıyoruz. YaĢlar muhtelif 

olduğuna göre topluluğun kalan ömrü, topluluğun geçmiĢ ömrüne eĢittir. 

0 halde Ģimdi yaĢayanların yaĢlarını toplarsak topluluğun kalan ömrünü 

bulmuĢ oluruz. 

e. GEÇMĠġ ÖMÜR NÜFUSUN O YIL ĠÇĠNDE ÖLENLERE BÖLÜMÜ ĠLE 



BULUNUR 

Herkesin yaĢlarını ayrı ayrı toplamak da zor olduğundan, ortalama ömür 

yaĢı bulunur ve nüfus bununla çarpılarak geçmiĢ toplam yaĢ elde edilir. 

Böylece ortalama yaĢama yaĢını ve topluluğun nüfusunu bilirsek, kalan 

ömrü çok kolaylıkla hesaplayabiliriz. 

f. ORTALAMA YAġ TESPĠT EDĠLMELĠDĠR 

Ortalama yaĢın tespiti çok kolaydır. YaĢayan insanların sayısı bir yıl içinde 

ölenlere bölünürse, ortalama yaĢ bulunmuĢ olur. Böylece sadece 

topluluğun nüfusunu ve o yıl içinde ölenlerin sayısını istatistikle tespit 

etmek suretiyle, ücret için gerekli kalan ömür miktarı bulunmuĢ olur. 

g. YILLIK ÇALIġMA SAATĠ 2000 DĠR 

Ġnsan günde 6 saat mesai yapmaktadır. Haftada 42 saat eder. 2 saat 

düĢülerek 40 saat kabul edilir. Senede 52 hafta vardır. 2 hafta düĢülerek 

50 hafta kabul edilir. Hasılı yıl içinde 2000 saatlik bir mesai vasat 

mesaidir. Ġslâmî mesai sistemi böyledir. Bununla beraber diğer dinlerde 

ve düzenlerde de yine vasat mesai yıllık olarak 2000 saat kabul edil-

miĢtir. Sadece günlük mesai saatleri uzatılmıĢ, bunun yerine haftada bir 

veya iki gün tatil verilmiĢtir. Ücretin hesaplanmasında kalan ömrün 2000 

ile çarpılmasıyla kalan mesai saatleri bulunmuĢ olur. Özel mülkiyete 

intikal etmemiĢ toprakların miktarı bu saatler miktarına bölününce bir 

vasat iĢçinin bir saat içinde ücret olarak alacağı miktar ortaya çıkar. 

Ülkelerin nüfusları, toprakları ve ortalama ömürleri farklı olduğundan, her 

ülkede ücret olarak çıkacak toprak miktarı farklı olacaktır. Bu durumda 

böyle toprak cinsinden ücretin tespiti ülkeler için karakteristik bir değer 

verecektir. 

Özel mülkiyete intikal etmiĢ toprakların nispeti de gittikçe değiĢeceği için 

ücret olarak verilecek toprağın miktarı da gittikçe azalacaktır. Yani ücret 

düĢecektir. Diğer bir deyimle toprağın fiyatı yükselecektir. Bu da ülkenin 

geliĢmiĢliğini gösterecektir. Fiyat gittikçe artacağından kamu mülki-

yetindeki toprakların tamamı hiçbir zaman özel mülkiyete intikal 

edememiĢ olacaktır. Böylece dengeli bir ücret tarif edilmiĢ 

bulunmaktadır. 

h. ĠL VE BUCAK TOPRAKLARINI ÜCRET CĠNSĠNDEN FĠYATLAMADA NÜFUS 

YOĞUNLUĞU ESAS ALINACAKTIR 

ġimdi bütün ülkede bir kabul edilen toprak cinsinden ücretlerin 

karĢısında ücret cinsinden fiyatları tespit etmeye baĢladığımız zaman; 

illere, bucaklara ve sitelere göre farklılık arz edecektir. Nüfusu kalabalık 

olan yerlerde topraklar pahalı olacak, buna mukabil tenha yerlerin toprak 

fiyatları ücret cinsinden ucuz olacaktır. Bu da bugün hayatta mevcut olan 

duruma tamamıyla uymaktadır. 

i. ÜLKE TOPRAK FĠYATI ÜCRETĠN TERSĠDĠR 

Ülke topraklarının fiyatı hesaplanırken ücretin tersi alınacaktır. Yani birim 

saate düĢen toprak yerine birim toprağa düĢen toprak bulunacaktır. Ücret 

fiyat çarpımı 1'e (bire) eĢit olacaktır. 

j. ĠL VE BUCAKTA ÖZEL MÜLKĠYETE ĠNTĠKAL ETMEMĠġ TOPRAKLAR 

DÜġÜNÜLECEKTĠR 

Ġldeki toprakların fiyatı, il halkının kalan ömrünün saatleri o ilde özel 



mülkiyete intikal etmemiĢ toprak miktarına bölünmek suretiyle tespit 

edilmiĢ olacaktır. Yani ülke topraklarının fiyatlarından farklı olacaktır. 

Çarpımları 1'e (bire) 

eĢit olmayabilir ve bu çarpım değer o ili karakterize eder. Bucak ve site 

toprak fiyatları da böyle kendi halkının kalan ömrü ve kendi topraklarının 

özel mülkiyete intikal etmemiĢ kısma bölümleri sonucu bulunur. Ücret ise 

her yerde aynıdır. 

V. ÜCRET FARKLARININ BELĠRLENMESĠ 

a. ÜRETĠMDE ÜCRET SERBEST PAZARLIKLA OLUġACAKTIR 

Ġnsanlar çalıĢırken bilgi ve güçlerine göre farklı üretim yaparlar. Adil 

ücretin tesis edilebilmesi için bilgi ve gücün nazarı itibara alınması 

gerekir. Güç zahirde yaĢ ile iktisap edilir. Ġlim ise zahirde tahsil ile elde 

edilmiĢ kabul edilir. Hukukta zahir esas olup inceliklere inilmesi baĢka 

türlü adaletsizliklere sebep olacağından terkedilir veya ayrı faktörlerle 

değerlendirilir. ÇalıĢanların üretiminde verecekleri emeğin 

tarifelendirilmesi elde ettikleri hasıla nispetinde ve yapacakları serbest 

pazarlıkla gerçekleĢecektir. Çünkü sonunda elde edilen malın fiyatı arz ve 

talep dengesi ile serbest piyasada kendiliğinden belirlenecektir. 

b. ĠNġAATTA ÜCRETLER BELĠRLENMĠġTĠR 

Halbuki yatırımda yapılan iĢin ölçülmüĢ olması mümkün olsa bile, elde 

edilen hasılanın fiyatını belirlemek mümkün değildir. Bu iki sebepten biri 

yapılan iĢ bir cüzdür, cüzün kül içindeki payı bilinemez. Serbest pazarlığa 

da konu edilemez. Çünkü burada alıcı ve satıcı tektir. Ġkincisi ise 

meydana getirilen taĢınmaz mal tükenir cinsten olmadığı için arz ve talep 

kanunlarına tabi değildir. Dolayısıyla piyasa fiyatı serbest olarak 

oluĢamaz. 

c. BANKA ĠNġAAT KREDĠLERĠNE BELĠRLENMĠġ ÜCRETE GÖRE 

VERECEKTĠR 

Bu sebepledir ki, üretimde ücretler serbest arz ve talebe tabi tutulacak, 

ücretler anlaĢmalarla belirlenecektir. Yatırımlarda ise ücretler 

tarifelendirilecek ve her çalıĢana bu tarifeye göre ücret verilecektir. 

Bunun banka için önemi, banka kredileri çalıĢtırdığı iĢçinin ücreti 

nispetinde tahakkuk ettirecektir. Bunun için çalıĢanların ücretlerini bilmiĢ 

olması ve kabul etmiĢ olması gerekir. Bu sebeple objektif bir ücret 

sistemine ihtiyaç vardır. 

d. ALTI ĠLMĠ DERECE KABUL EDĠLMĠġTĠR 

Altı ilmi derece kabul edilmiĢtir. BaĢlangıç, temel, ilk, orta, yüksek ve 

üstün ilmi dereceler farklı ücretler alacaktır. Her ilmi derece için asgari 

yaĢ belirlenmiĢtir. Yedi baĢlangıcın, on temelin, on beĢ ilkin, yirmi ortanın, 

yirmi beĢ yükseğin, otuz üstünün asgari baĢlangıç yaĢları olarak 

alınmıĢtır. 

Her ilmi derece için bir tahsil devresi kabul edilmiĢtir. Temel üç, diğerleri 

beĢer yıldır. Bunlar ilmi derecelerdir. Bilenlerin daha kısa zamanda 

tecrübe sahibi olacakları kabul edilerek, ilmi derecelerine göre her yıl 

farklı mesleki derece kazandıkları kabul edilmiĢtir. 

e. HER ĠLMĠ DERECE HER YIL AYRI MESLEKĠ DERECE KAZANIR 

BaĢlangıç ehliyetliler yılda beĢ (5), temel ehliyetliler altı (6), ilk ehliyetliler 



yedi (7), orta ehliyetlileri sekiz (8), yüksek ehliyetliler dokuz (9) ve üstün 

ehliyetliler yılda on (10) mesleki derece iktisap ederler. 

f. YILLIK MESLEKĠ DERECE ARTIġI 5 ĠLE 10 ARASINDADIR 

Bu mesleki derece iktisabı bir yaĢa kadar devam eder. Daha sonra 

insanın yeni melekeler kazanamayacağı kabul edilerek durdurulur. Bu 

mesleki derece kazanma yaĢı olarak bütün dereceler için aynı olup otuz 

üç (33) yıldır. Bu insanın nominal ömrü olan yüzün (100)   üçte biri (1/3) 

dir. Ġnsan ömrünün geliĢme, olgunluk ve çökme olmak üzere üç devresi 

vardır. EĢit olarak üçe bölünmüĢ kabul edilir. Bu yaĢlardan sonra geri 

hizmetlere alınmıĢ olurlar. 

g. HER MESLEKĠ VE ĠLMĠ DERECENĠN BĠR EMEKLĠLĠK YAġI VARDIR 

Geri hizmete alınma yaĢı olarak baĢlangıç ehliyetinde olanlar için kırk 

(40), temel ehliyetli olanlar için kırk üç (43), ilk ehliyetli olanlar için kırk 

sekiz (48), orta ehliyetli olanlar için elli üç (53), yüksek ehliyetli olanlar 

için elli sekiz (58) ve üstün ehliyetli olanlar için altmıĢ üç (63) 

hesaplanmıĢ olur. 

h. MESLEKĠ DERECENĠN ASGARĠSĠ 5, AZAMĠSĠ 500 VASATI 170 

DERECEDĠR 

Asgari mesleki idarece beĢ (5), azami beĢ yüz (500) bulunur. BaĢlangıç 

ehliyetinin azami alacağı derece yüz yetmiĢ (170), üstün ehliyetlinin 

asgari derecesi de yüz yetmiĢ (170) dir. Ġlk ehliyetli otuz üç yaĢındaki bir 

iĢçinin derecesi de yüz yetmiĢ (170)tir. Böylece mesleki derece olarak 

vasatisi yüz yetmiĢ (170) oluyor. 

i. KABĠLĠYET FAKTÖRÜ ĠLE ÇARPILIR 

Yukarıda ilim ve yaĢa göre mesleki dereceler tespit edilmiĢ oluyor. Adil 

ücretin doğması için ayrıca kiĢinin kabiliyeti de dikkate alınmalıdır. 

Herkesin maharetine ve çalıĢkanlığına göre farklı bir ücret takdir 

edilmelidir. Bunun için de Ģu yollara baĢvurulur. Toplam yaĢ mesleki 

derecesi kadar kabiliyet mesleki derecesi kabul edilir ve bu derece 

toplamı mesleki kuruluĢlara güçleri nispetinde dağıtılır. Mesleki 

kuruluĢlar da bunları kendi takdir ve usulleri ile müntesiplerine tevzi ve 

tevcih ederler. 

j. ÇARPAN EN ÇOK 2 OLUR 

Bir kimse sahip olduğu yaĢ mesleki derecesinin bir (1); 1,l; l,2;.... ila 2'ye 

kadar bir çarpan ile çarpılarak mesleki derece elde etmiĢ oluyor. Böylece 

azami mesleki derecesi 500x2=1000 (bin) olacaktır. 

k. AYRICA AĞIRLIK VE MESULĠYET ÇARPANI 4’ DEN FAZLA OLAMAZ 

KiĢilerin mesleki dereceleri aynı olsa bile yaptıkları iĢ farklı olabilir. Ağır 

iĢler vardır, hafif iĢler vardır. Mesuliyetli iĢler vardır, mesuliyetsiz iĢler 

vardır. Dolayısıyla adil ücretin gerçekleĢebilmesi için iĢyerlerine de bir 

puan verilmelidir. Bu puanın biri iĢin ağırlığı ile değiĢecektir, birden küçük 

de olabilir, dört sayıya kadar da büyüyebilir. Diğeri ise mesuliyetle ilgili 

olacak, bu da birden küçük olabilir ve dörde kadar büyüyebilir. Ancak her 

ikisinin çarpımı birden küçük olamaz ve dörtten büyük olamaz. Bu değer 

mesleki hizmetler arasında emek arz dengesini sağlamak için planlama 

tarafından ve kadrolarına göre tespit edilir. 

l. KĠġĠNĠN ÜCRETĠ KENDĠSĠ VE ĠġYERĠ DEĞERĠNĠN ÇARPIM1 KADARDIR 



Bir kimsenin alacağı ücret, mesleki derecesi ile iĢyeri derecesinin çarpımı 

kadar olacaktır. Bu sistem bugünkü barem ve kadro sistemine 

benzemekte ise de çarpma esas alındığından iĢleyiĢi farklıdır. 

VI. TOPRAK SENEDĠ 

a. TOPRAK SENEDĠ SĠTE KURUCULARINA KREDĠ OLARAK VERĠLĠR 

Banka merkezi toprak senedi çıkaracaktır. Bu toprak senetlerini merkez 

Ģubelere kredi olarak verecektir. Merkez Ģubeleri de bu senetleri 

Ģubelere kredi olarak verecektir. ġubeler site kurucularına kredi olarak 

bu senetleri vereceklerdir. 

b. SĠTE TOPRAKLARI BANKA VEYA TÜZEL KĠġĠLĠKLERE TESCĠLLĠDĠR 

Sitelerin kurulabilmesi için kurulacak yerlerin mülkiyeti önce bankanın 

ortağı tüzel kiĢilere veya bankanın kendisine intikal etmiĢ olması gerekir. 

c. TAKDĠR KOMĠSYONUNU ġUBE TEMSĠLCĠLERĠ BELĠRLER 

Her Ģubede taĢınmazları değerlendiren bir bilirkiĢi heyeti bulunur. Bunlar 

bankanın Ģube temsilcileri tarafından birer kiĢi olarak atanırlar. 

TaĢınmazını bankanın emrine devretmek isteyenler Ģube baĢkanına 

baĢvururlar. ġube baĢkanı bilirkiĢi heyetinin listesini talip olana verecek, 

talip olan en az on bilirkiĢiye kendi taĢınmazını toprak senedi cinsinden 

takdir ettirecektir. 

d. TAKDĠR TOPRAK SENEDĠNE DÖNÜġTÜRÜLÜR 

Takdir o bucağın toprağının fiyatı esas alınarak yapılacaktır. ġu kadar var 

ki bilirkiĢiler takdirlerini nakit üzerinden mahalli bilgilere dayanarak 

yaparlar. Toprak senedi karĢılığını Ģube muhasibi hesaplar. Toprak 

senedinin Türk Lirası cinsinden değeri banka merkezince tespit edilerek 

haftalık olarak ilan edilir. Bu fiyat tek fiyat olup bütün banka Ģubeleri aynı 

fiyatla alır ve satarlar. 

e. ÖDEMELER TOPRAK SENEDĠ CĠNSĠNDEN YAPILIR 

Toprak senedi cinsinden değeri tespit edilen toprağı, sahibi tüzel kiĢiye 

veya bankaya takrir ettiğinde karĢılığında takdir edilen toprak senedini 

almıĢ olur. 

f. ĠNġAAT GĠRDĠLERĠ TOPRAK SENEDĠYLE DEĞERLENDĠRĠLĠR 

Site plânı hazırlanır ve alt yapısı yapılmaya baĢlanır. Malzemesi toprak 

senediyle temin edilir. ÇalıĢanlara da ücret olarak toprak senedi verilir ve 

tüm taĢınmazlar toprak senediyle değerlendirilir. 

g. BANKA TOPRAK SENEDĠNE LĠKĠDĠTE KAZANDIRIR 

Bu senetler banka tarafından hesaplanacak rayiç değeriyle her zaman 

satın alınarak nakde çevrileceğinden, satıcılar ve çalıĢanlarca bedel 

olarak kabul olunacaktır. Esasen bankaya bu noktada ihtiyaç vardır ve 

bankanın fonksiyonu da budur. 

h. TAġINMAZLAR TOPRAK SENEDĠYLE SATILIR 

Tüzel kiĢi veya bankanın mülkiyetinde bulunan taĢınmazlardan edinmek 

isteyenler önce bankadan veya dıĢardan toprak senedini satın alacaklar, 

sonra onunla maliyet bedelini vererek taĢınmaza sahip olacaklardır. 

Böylece toprak senedi taĢınmazların alınıp satılması, yatırımların 

yapılması için gerekli para fonksiyonunu görecektir. TL ile alınıp sa-

tılacaklarından millî para dengesini de bozmayacaklardır. 

VII. TOPRAK SENEDĠNĠN FONKSĠYONU 



a. TOPRAK ARTAN NÜFUSA GÖRE DEĞERLENMEKTEDĠR 

Yeryüzünde toprak sınırlıdır. Nüfus ise geometrik olarak artmaktadır. 

Ġnsanların geçimi de toprağa bağlıdır. Bundan dolayıdır ki toprağın rantı 

gittikçe artmaktadır. Toprak ve taĢınmazlara sahip olanlar bu ranttan 

yararlanmaktadırlar. Ne var ki bu rant için sadece taĢınmazın değerini 

yükseltir, yoksa günlük gelir getirmez. Bu nedenle taĢınmazları elde 

tutmak zor olmaktadır. Tutanlar da onu yeteri kadar 

değerlendiremediklerinden hem kendileri zarar etmekte ve hem de milli 

ekonominin geliĢmesini önlemektedirler. 

b. ĠMAR ARTAN EMEKLERLE OLMAKTADIR 

Diğer taraftan insanlar günlük geçimlerini temin ettik ten sonra çalıĢmak 

için zamanları kalmaktadır. Bu zamanları değerlendirerek kendilerine 

taĢınmaz temin ederler. Bu taĢınmazlar onların çalıĢma ve yaĢamalarını 

kolaylaĢtırır. Bir de geçinebilmek için taĢınmazlarını satar ve hayatlarını 

sürdürürler. Yani taĢınmazlar birer sigorta mahiyetindedirler. 

c. TOPRAK SENEDĠ ORTAK MÜLKĠYETĠ FERDĠLEġTĠRĠR 

Ne var ki taĢınmazlar bölünemediklerinden ya toptan almak zorundadırlar 

veya özel ortaklıklar tesis etmek zorundadırlar. Satarken de ya toptan 

satmak ya da ortak edinmek durumundadırlar. Bu çözümlerin hiçbirisi 

istenen çözümler değildir. Ortaklık yönetimi zorlaĢtırır, toptan satıĢ ise 

zarar ettirir. Toprak senedi bu mahzurları ortadan kaldırır. 

d. TÜM ÜLKE TAġINMAZLAR ÜZERĠNDEKĠ PAYI BELĠRLER 

Toprak senedi alanlar ülkenin bütün taĢınmazlarından pay almıĢ olurlar. 

Toprağın rantından özel toprakları gibi yararlanırlar. Böylece kendi özel 

mülkleri imiĢ gibi bir avantaja sahip olurlar. Diğer taraftan bu senetleri 

istedikleri zaman kendilerine daha uygun taĢınmazlara hemen çevirebi-

lirler. Zira banka elinde bulunan taĢınmazları maliyet değeriyle toprak 

senedi talep edenlere satmak zorundadır. Ġstedikleri zaman da bu yerleri 

hemen iade ederek toprak senedine çevirebilirler. 

e. TOPRAK SENEDĠ TAġINMAZA LĠKĠDĠTE KAZANDIRIR 

Toprak senedinin taĢınmazdan daha kârlı tarafı, toprak senedini banka 

daima satın aldığından likiditeye sahip olmasıdır. TaĢınmazını satmak 

isteyen müĢterisini zor bulacaktır. Halbuki toprak senedinin müĢterisi 

hazırdır. TaĢınmazlar toptan alınıp satılırlar. Halbuki toprak senedi isteni-

len kadar küçük parçalara bölünebilir, dolayısıyla imkân ve ihtiyaç kadar 

senedi alıp satmak mümkündür. 

f. TOPRAK SENEDĠ TAġINMAZ TEMĠNATI KREDĠ OLARAK DA VERĠLEBĠLĠR 

Mülkiyetini bankaya devreden mülk sahipleri aldıkları toprak senedini 

bankaya ipotek ederek kendi evlerinde veya baĢka bir evde kirasız 

oturabilirler. Böylece bir taraftan taĢınmaza likidite kazandırmıĢ, diğer 

taraftan mülkiyetlerini koruma imkanını da bulmuĢ olurlar. Burada evi 

olan baĢka yerde kirasız oturabilme imkanına kavuĢur. 

VIII. DEMĠR (MALZEME) SENEDĠ 

a. ĠNġAAT MALZEMESĠ TOPRAK SENEDĠ ĠLE ALINIP SATILAMAZ 

Toprak mülkiyetinin yalnız vatandaĢlara ait olduğu, ya bancıların baĢka 

devletin ülkesi içinde savunmaya katılmadıklarından dolayı toprak 

edinemeyeceği daha önce açıklanmıĢtı. Toprağa sahip olamayan 



yabancılar, üzerinde inĢa olunan yapılara da sahip olamayacaklardır. 

Bunun yanında inĢaat malzemesinin harcandığı yer yapılar olmakla 

beraber, taĢınabilir olması ve bazı malzemelerin bazı ülkelerde bu-

lunmaması nedeniyle bunların toprak senedine yabancılar sahip 

olamayacaklarına göre onu satın alabilme gücüne sahip olmamıĢ olurlar. 

BaĢka bir ifade ile toprak senedinin fiyatı ülke içindeki arz ve talebe göre 

oluĢacaktır. Halbuki malzemelerin fiyatı ise bütün dünya ülkeleri arasında 

müĢtereken oluĢacaktır. Çünkü biri ithal ve ihraç ediliyor, diğeri 

edilemiyor. Bunların aynı senetle alınıp satılmaları dengeyi bozar ve 

mahzurlu olur. 

b. ALTIN VE GÜMÜġ DE ĠNġAAT MALZEMESĠNĠ ALIP SATAMAZ 

Diğer taraftan savaĢ ve benzeri kriz zamanlarında inĢaat malzemesi ucuz, 

günlük harcama malları pahalı olacaktır. Refah zamanlarında ise halk 

yatırıma giriĢeceği için inĢaat malzemesi pahalı, günlük harcama 

maddeleri ucuz olacaktır. Çünkü üretim için fazla zaman ayrılabilmiĢtir. 

Bu nedenledir ki, günlük harcama maddesini alıp satan gümüĢ veya al-

tının inĢaat malzemesi içinde kullanılması dengesizliğe sebep olur. Bir 

taraftan pahalılık, öbür taraftan ucuzluk o paranın fiyatları belirlemedeki 

rolünü aksatır. 

c. ĠNġAAT YATIRIMI REFAHI DÜġÜRÜR 

Bunu bir misalle izah edelim: Bir kasabaya dıĢarıdan bir sermaye gelse ve 

orada yatırım yapılarak harcansa, bölge halkının gelirleri iki üç misline 

çıkar. Kâr ettiklerini zannederler. Günlük harcamalarını yapmak için 

tarlalarını ekmeye ihtiyaçları olmadığını sanırlar. Bu kasabaya dıĢarıdan 

yiyecek gelmediğini farz edelim, ki savaĢ zamanlarında ülkeler için durum 

böyledir, bu kasaba halkı açlıkla karĢı karĢıya kalacaktır. Belki bir yıl 

çalıĢtığını bir günlük yiyeceğe vermeye razı olacak duruma düĢecektir. 0 

halde refah zannedilen yatırım onlar için sefalet olacaktır. 

d. ĠNġAAT MALZEMESĠ AYRI SENETLE ALINIP SATILMALIDIR 

Bu anlattıklarımız bizi yeni bir senede götürmektedir. Bu da inĢaat 

malzemelerinin alınıp satıldığı bir senet olacaktır. ĠnĢaat malzemesi için 

bu senet nakit yerine geçecektir. Toprak senedinde olduğu gibi bu 

senetler de Türk lirası ile alınıp satılacaklarından millî paranın dengesi 

üzerine herhangi bir kötü tesiri olmayacaktır. Aksine fiyat anarĢisini 

önleyeceği ve ücretlere belli bir statü getireceği için Türk lirasının değerini 

korumaya hizmet edecektir. Belki enflasyonu önleyemeyecek ama 

enflasyonun gidiĢi önceden hesaplanacaktır. Dolayısıyla zararlarından 

korunacak, fiyat ve ücret anarĢisinin önüne geçilecektir. 

e. SENET BĠR ĠNġAAT MALZEMESĠYLE TANIMLANMALIDIR 

Çıkarılacak malzeme senedinin karĢılığı kesin olarak tanımlanmalıdır. 

Senet bu malı her zaman alma gücüne sahip olmalıdır. Böylece bir mal 

için tarif edilmiĢ bu senet diğer inĢaat malzemelerini serbest arz ve talep 

esasına göre fiyatlandırmalı ve satın alma gücüne sahip olmalıdır. Bu mal 

inĢaatta en çok kullanılan ve değeri en fazla olan bir mal olmalıdır. 

f. BU DEMĠR OLARAK SEÇĠLMELĠDĠR 

Demir, inĢaatta en çok kullanılan, en pahalı olan, parçalanmayı kabul 

edebilen, uzun zamanda dayanabilen ve elementler içinde özel yeri olan 



bir maddedir. Bu madde senedi inĢaat malzemesinin alınıp satılması için 

nakit olarak kullanılmalıdır. Birim miktarı olarak da atomunun gerçek 

ağırlığının tonlu katlarından biri seçilmelidir. Demir birim olmalıdır. 

Akevler Kooperatifinde baĢlangıçta bir birim tarif edilmemiĢ, sadece 

enflasyon nispetinde bir değer arttırma suretiyle hesaplar yapılmıĢtır. 

Hesaplamaların zorluğu göz önüne getirilerek sonraları 10 kilo demir ve 

bir torba çimento birim alınarak, Türk lirasının yanında demir-çimento 

üzerinden hesaplar yapılmıĢtır. Bu o kadar kolaylıklar sağlamıĢtır ki, 

gerisin geri dönülerek eski (geçmiĢ) on (14) yıl için de demir-çimentonun 

değerleri hesaplanmıĢtır. Son yıllarda ki süratli para değer değiĢmesi ve 

taĢınmazlardaki değer kaybının etkisiyle bu demir-çimento ihtiyaçlara 

cevap vermemiĢ ve yeni bir birimin daha tarifi yapılmıĢtır. Bu da 15 kilo 

demire tekabül etmektedir. Birincisine Hisse Demir-Çimento, ikincisine de 

Karz Demir-Çimento denilmiĢtir. 

g. MERKEZ DEMĠR AMBARINDA SENETLE FĠYAT DEĞĠġMEDEN DEMĠR 

ALINIP SATILMALIDIR 

Demirin değiĢik yerlerdeki fiyatı değiĢik olacağından, her yerde demir aynı 

senetle verilemeyecektir. Buraya demir getiren kimse, teslim ettiği 

demirin biraz eksiği demir senedi alacaktır. Buradaki eksiklik bu demir 

ambarının yükleme boĢaltma ve diğer masraflarına karĢılık olacaktır. Bu 

eksik miktar 1/40' tan az ve 1/10' dan fazla olmamalıdır. Bu suretle 

piyasaya sürülen demir senetleri ile inĢaat malzemesi alınıp satılacaktır. 

h. DEMĠR SENETLERĠ ĠNġAAT MALZEMESĠ SATAN TÜCCARLARA KREDĠ 

OLARAK VERĠLĠR 

Ġsteyenler dıĢarıdan temin ettikleri demir senedini ambara getirip 

karĢılığında üzerinde yazılan miktarı eksiksiz alabileceklerdir. Böylece 

merkez ambarı dengeleme deposu hizmetini görecektir. Merkez 

ambarında demirin seviyesini dengede tutabilmek için demir senedinin 

Türk lirası cinsinden değeri uygun Ģekilde değiĢtirilecektir. Bu demir 

senetleri dıĢarıda demir ticareti yapanlara kredi olarak verilecek, onlar da 

bununla istedikleri fiyatla demir veya diğer inĢaat malzemesini alıp 

satacaklardır. 

IX. DEMĠR SENEDĠNĠN FONKSĠYONU 

a. MERKEZ DEMĠR AMBARI VAKIF OLACAKTIR 

Merkez ambarında demir, demir senediyle satın alınacak ve yine demir 

senedi getirene üzerinde yazılı demir miktarı bu senet karĢılığı 

verilecektir. Demir satın alınırken üzerinde yazılandan daha fazla demir 

alınacak, bu demir senedinin kârı alınacaktır. Bu fazlalık belirli olup 

iĢleten değiĢtiremeyecektir. Bu merkez ambarı bir vakıf olacaktır. 

b. DEMĠR SENEDĠNĠN RAYĠÇ FĠYATI MERKEZ AMBAR STOKUNA GÖRE 

AYARLANACAKTIR 

Demir senetleri TL ile alınıp satılacaktır. Fiyatı öyle ayarlanacaktır ki, 

merkez ambarındaki miktarı daima vasat civarında kalsın. Ambarda 

demir çoğalmaya baĢlayınca, demir senetlerinin fiyatı düĢürülmeli, aksine 

demir azaldığı zaman senetlerin fiyatları yükseltilmelidir. Senetlerin alınıp 

satılması banka veznelerinde yapılacak ve hangi fiyatla satılıyorsa o 

fiyatla satın alınacaktır. Yani parada olduğu gibi alıĢ ve satıĢ bir kâr veya 



zarar doğurmayacaktır. Senede likidite temin eden budur. 

c. MERKEZ AMBARINDAKĠ SENEDĠN TEMĠNATI MESKENLERDĠR 

Diğer önemli husus, merkez ambarına girmeyen demir olarak karĢılığı 

bulunmayan senet, merkez ambarı tarafından piyasaya ihraç 

edilemeyecektir. Böylece stok edilen mala karĢı senet çıkarılmıĢ 

olacağından, enflasyonist tesir olmayacaktır. Bununla beraber mübadele 

ve kredi aracı olarak fonksiyonunu tam yerine getirecektir. Bugünkü para 

karĢılığı para olan, dolayısıyla hayali olarak üretilebilen bono senetleri gibi 

senetlere ihtiyaç azalacaktır. 

Senetlerin karĢılıksız olarak çıkmamasını kontrol edebilmek için merkez 

ambarına belli miktarda senet kredi olarak verilir ve yapılan kontrolde 

demir ve senet miktarları 

toplamının eĢit olduğu tespit edilir. Yani ambarda ya senet mevcut olmalı 

veya onun karĢılığında demir bulunmalıdır. ġayet suistimal edilir ve 

karĢılıksız demir senedi piyasaya sürülürse, bu senedin taĢınmaz teminatı 

olmalıdır. Bu teminat orada çalıĢanlar tarafından gösterilmeli ve bu bir 

mesken olmalıdır. Kendi evinde oturan veya kiraya veren kimse bu 

ambara evini ipotek etmekle ambarın kârına katılmıĢ olur. Böylece riziko 

karĢılığı kazanç temin etmiĢ olur. Her hangi bir sebeple bu taĢınmazında 

senedin karĢılığını temin edememesi halinde, çalıĢanların dayanıĢma 

ortaklıklarına baĢvurulacaktır. Yani merkez ambarında çalıĢanlar mesken 

olarak bir taĢınmazı ipotek göstermek ve kendilerinin de bir dayanıĢma 

ortaklığına girmiĢ olmaları gerekir. 

d. MERKEZ AMBARDA BÜTÜN ARZ VE TALEP KARġILANACAKTIR 

Merkez ambarı diğer ambarlardan farklı olarak demir getiren herkesin 

demirini senet mukabili almak ve demiri isteyen herkese senet mukabili 

satmak zorundadır. Yani bütün arz ve talebi karĢılamalıdır. Demir 

senedinin fiyatı bunu temin edecektir. Merkez ambar bir denge deposu 

halinde çalıĢacaktır. 

e. MALZEME TÜCCARLARI DA MESKENLERĠ KREDĠ GÖSTERECEKLERDĠR 

Demir ticareti yapmak isteyenlere banka tarafından demir senedi kredi 

olarak verilecektir. Tacirin bu senedi kredi olarak alabilmesi için mesken 

yapılarını ipotek etmesi gerekecektir. Bunun anlamı Ģudur ki: Ne kadar 

mesken varsa ancak o kadar demir senedi ihraç edilmiĢ olacaktır. Bu 

demir senedinin miktarını sınırlayan bir faktör olacaktır. Ayrıca bu senedin 

aynî teminatı da sağlanmıĢ olacaktır. Demir senetleri yalnız demir ticareti 

yapanlara değil, her türlü inĢaat malzemesini alıp satanlara kredi olarak 

verilecek ve bunlar mağazalarındaki malzemeleri TL ile değil, bu senetle 

alıp satacaklardır. Sonuç olarak tüm malzemelerin karĢılığı olan para 

mesken yapılarla teminat altına alınmıĢ demir senedi olacaktır. 

f DEMĠR SENEDĠ NAKĠTLE ALINIP SATILACAKTIR 

Demir senedi TL ile alınıp satılacağından, bu senedin TL' nın satın alma 

fonksiyonu üzerinde hiçbir tesiri olmayacaktır. Sadece mağazalarda 

hareket edeceğine borsalarda hareket edecektir. Bundan sağlanan 

fayda, malzeme fiyatlarının birleĢtirilerek toptan fiyatını ortaya çıkmasını 

sağlamak ve arz-talep dengesini istenen düzeyde tutmaktır. 

g. DEMĠR SENETLERĠ DEPOLA.RI OLANLARA VERĠLECEKTĠR 



Demir senedini kredi olarak alabilmek için ikinci Ģart da, demiri depo 

edecek mağazayı temin etmektir. Yüklenmesi ve boĢaltılması mümkün 

değiĢik malzemelerin konması için değiĢik yerler ve bu malzemelerin 

korozyona (paslanmaya) uğramaması için tedbirler alınmıĢ bir yere sahip 

olmak gerekir. Kredi limitini bu yerin kapasitesi tayin eder. 

h. DEMĠR SENETLERĠ KREDĠSĠ DAYANIġMA ORTAKLIĞINI GEREKTĠRĠR 

Demir senedini kredi olarak alabilmek için bir dayanıĢma ortaklığına 

girmiĢ olmak Ģarttır. Bu dayanıĢma ortaklığını inĢaat malzemesini alıp 

satan tüccarlar oluĢturur. Herhangi bir ödeme imkânsız hale geldiğinde 

önce aynî teminata baĢvurulur. Bu teminat borcu karĢılamazsa, o zaman 

dayanıĢma ortaklığına gidilir ve bu ortaklığın ortakları eĢit olarak 

bölüĢerek borcu kapatırlar. 

i. MALZEME FĠYATLARI SERBESTTĠR 

ĠnĢaat malzemesi mağazalarında alıĢ-veriĢ demir senediyle yapılır. 

Fiyatlar bu senet cinsinden serbest olarak pazarlıkla belirlenir. Üzerinde 

yazılı bulunan miktar sadece merkez ambarı için olup diğer mağazalarda 

birim olma özelliğinden baĢka bir mana ifade etmez. 

j. BANKA DEMĠR SENETLERĠNE LĠKĠDĠTE KAZANDIRIR 

Demir senedini kredi olarak almıĢ ve ticaret yapan mağazalar genel 

hizmetlerini bağlı bulundukları tüzel kiĢilere yaptıracaklardır. Tüzel kiĢiler 

de bu ticaretten paylarını alacaklardır. Genel olarak mağazalar da bu 

tüzel kiĢilerin tescilinde bir ortaklık Ģeklinde inĢa edilmiĢ olacaktır. Yine 

bunların da kira payları vardır. Bu genel hizmet ve kira paylarının tespiti 

cirodan bir pay olmak üzere yapılacaktır. Bu faizli sistemin de serbest 

olduğu ülkelerde uygulanacaktır. Faizin yasak olduğu ülkelerde ise bu 

paylar, ciro üzerinden değil döner sermaye üzerinden alınmıĢ olacaktır. 

Banka bu demir senetlerini TL ile kârsız alıp satacağından bu senetlere 

likidite kazandıracaktır. Bankanın asıl fonksiyonu budur. 

X. BUĞDAY (MAL) SENEDĠ 

a. TOPRAK SENEDĠ TAġINMAZ MÜLKĠYETĠ DÜZENLER 

Uluslar toprak üzerinde güvenlik tesis ederek ona kollektif olarak sahip 

oluyorlar, vatandaĢlar da çalıĢarak alt yapısını oluĢturup yurdu ihya 

ediyorlar ve buna karĢılık toprak parçalarına Ģahsen malik oluyorlar. 

ÇalıĢanların ücretleri toprak senediyle veriliyor ve bununla daha sonra 

imar edilmiĢ yerleri alıyorlar. 

b. DEMĠR SENEDĠ ĠNġAAT MALZEMESĠ MÜLKĠYETĠNĠ DÜZENLĠYOR 

Ġmar için gerekli malzeme topraktan çıkarılıyor veya yurt dıĢından ithal 

ediliyor ve buna karĢılık yabancılar sahip olamadıkları halde malzemeleri 

alıp götürebildiklerinden bunlara sahip olabiliyorlar. Bu farkın senetlere 

yansıması için toprak senedinden ayrı, inĢaat malzemeleri için de ayrıca 

demir senedi çıkarılıyor. 

c. BAġKA ZORUNLU VE DOYULMASI OLAN MALLAR DA VARDIR 

ĠnĢaat ve malzemeler için ihtiyaç zaruri değildir. Ġnsanlar mağazalarda da 

yaĢayabilirler. Yolsuz da dolaĢabilirler. Arabaları olmasa da hayatlarını 

sürdürebilirler. Buna mukabil, yiyeceklerini mutlaka temin etmek 

zorundadırlar. Susuz, ekmeksiz, hatta giyeceksiz hayatlarını sürdürmeleri 

mümkün değildir. Diğer taraftan inĢaat ve malzemelerinin fazla gelmesi 



söz konusu değildir: Ne kadar çok evimiz, arabamız, yolumuz veya 

tarlamız olursa olsun, biz daha fazlasının olmasını isteriz ve kendimizi 

böylece daha güvende hissederiz. YaĢamımızı ve çalıĢmalarımızı daha iyi 

Ģartlar için de sürdürürüz. Günlük olarak kullandığımız yiyecek ve giye-

cekler için ise durum farklıdır. Günde bir ekmek yiyorsak, ikinci ekmek 

iĢimize yaramaz, atmak zorunda kalırız. Bize üç bardak su yetiyorsa, 

dördüncü bardak su fazla gelir. Böylece inĢaat malzemelerinde doyma 

olmadığı halde, diğer mallarda doyma vardır. Bunun diğer bir ifadesi; 

inĢaat malzemesinin fiyatları miktarla düĢmediği halde, günlük ihtiyaç 

maddelerinin fiyatları arz miktarıyla düĢer. 

d. REFAH ZAMANINDA ĠNġAAT FĠYATLARI ARTAR, TÜKETĠM MALI 

FĠYATLARI DÜġER 

Refah devresinde günlük ihtiyaç maddeleri bol olur ve fiyatları düĢüktür. 

Buna mukabil inĢaat malzemesinin fiyatları ise inĢaat devri olduğu için 

fiyatları daha yüksektir. SavaĢ gibi kriz zamanlarında ise aksine günlük 

ihtiyaç maddeleri azalmıĢ, dolayısıyla fiyat yükselmiĢtir. ĠnĢaat durduğu 

için de inĢaat malzemesinin fiyatları düĢmüĢtür. TaĢınmazlar maliyetin 

çok altında satılmaya baĢlanmıĢtır. Malzeme senediyle mal senedini 

birbirinden ayırmadığımız taktirde, para fonksiyonunu icra edemez ve 

fiyat-ücret anarĢisi doğar. Ġnsanların hangi iĢlerde çalıĢacaklarını 

bilememeleri yüzünden iĢsizlik ve değiĢik mallarda mal fazlalığı, 

diğerlerinde ise mal eksikliği görülür. 

e. MALZEME TÜCCARLARI DA MESKENLERĠ KREDĠ GÖSTERECEKLERDĠR 

Günlük ihtiyaç mallarının alınması ve satılması, kredilenmesi, üretilecek 

miktarların plânlanması için malzeme senedinden ayrı bir mal senedi 

çıkarılır. Bu senet inĢaatçılara değil de, üreticilere kredi olarak verilir. 

Bununla günlük ihtiyaç mallarının alınıp satılması yapılır. Bunların 

toptancıları için para yerine geçer. Burada bu senetler TL ile alınıp 

satılacağından TL'nın fonksiyonu üzerinde kötü bir tesir icra etmez, 

aksine fiyat ve ücret anarĢisi önlendiği için paranın değeri korunamazsa 

bile fonksiyonu korunmuĢ olur. 

f. ÜRETĠCĠ SENEDĠ BUĞDAY SENEDĠDĠR 

ĠnĢaat malzemeleri için ana mal olarak demir senedi çıkarılır ve bütün 

inĢaat malzemesi bu senetle alınıp satılır. Çünkü demir inĢaatın 

belkemiğidir. Bunun gibi günlük ihtiyaç maddelerinin belkemiği de 

ekmektir. Hemen hemen her ülke yiyeceğinin büyük kısmını tahıldan 

sağlamaktadır. DeğiĢik kavimler tahıl olarak değiĢik hububatı 

kullanmaktadırlar. Bununla beraber her ülkede buğday ekmeği vardır. Ül-

kemizde ise buğday baĢroldedir. Buğdayın diğer bir özelliği de, her çeĢit 

iklimde yetiĢtirilebilmesidir. Buğday bugün özel bir türe sahiptir. Bunu 

insanlar ıslah ederek bulmuĢlardır. Eskiden beri ziraatın temeli olmuĢtur. 

Bu nedenledir ki buğdayı günlük ihtiyaç malları için anamal olarak 

seçmek zorundayız. 

g. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TAHIL1 DEPOLAMAKTADIR 

Buğdayın özelliklerinden biri de istihsalinde, naklinde, ambalajında, 

muhafazasında ve kalitesinin korunmasında diğer yiyeceklerden daha 

çok avantaja sahip olmasıdır. Yani kendisinde para olma özelliği vardır. 



Nitekim ilk çağlarda insanlar tahılı para birimi olarak kullanmıĢlardır. 

Anadolu'nun birçok köylerinde son zamana kadar tahıl mübadele aracı 

olma fonksiyonunu sürdürmüĢtür. Anadolu'da halen büyük buğday siloları 

inĢa edilmektedir. Bu iĢle uğraĢan, toprak mahsulleri ofisi adlı bir genel 

müdürlüktür. Ne var ki, böyle bir buğday senedini çıkarmadığı için her yıl 

bütçeye ağır yükler yüklemektedir. Belediyeler arası standart bir ekmek 

tipi ve fiyatı oluĢturulamamıĢtır. Ekmeklik un standartları da tesbit 

edilememiĢtir. 

h. BUĞDAY SENETLERĠ PEġĠN ÖDENMĠġ SĠPARĠġ SENETLERĠDĠR 

Buğday ekmek isteyen çiftçi bankadan buğday senedini kredi olarak 

alacaktır. Bu senet vadeli olacaktır. Ancak mahsul alındığında talep 

edilecektir. Ziraatçi bu senedi götürüp borsada satacaktır. Un fabrikalan 

bu senetleri Ģimdiden satın alarak değirmenleri için buğdaylarını 

garantilemiĢ olacaklardır. Ziraatçi bu satıĢtan elde ettiği meblağ ile 

tohumunu ve gübresini alacak, çiftini sürecek ve böylece buğday 

üretecektir. Hasad zamanı mahsulünü siloya teslim edecek ve siloda 

vadesi gelmiĢ buğday senetleri alacaktır. Bunu götürüp bankaya iade 

ederek kredisini kapatacaktır. Fazla gelmiĢ olan buğday senedini de 

borsada satarak kendi kazancını temin etmiĢ olacaktır. Un fabrikaları ise, 

günü gelmiĢ buğday senetlerini istedikleri zaman siloya götürüp üstünde 

yazılan miktarı alacaklardır. 

i. BUĞDAY SENEDĠ ÜRETĠMĠ PLANLAYACAKTIR 

Bu suretle satılan buğday senedi kadar buğday üretilmiĢ olacağından, 

fazla veya eksik üretim sözkonusu olmayacaktır. Üretici, aracı ve tüketici 

ambarlama derdinden kurtulmuĢ olacaktır. El değiĢtirirken yükleme, 

boĢaltma ve nakliye masrafları binmeyecektir. Buğday ambarda dururken 

senet elden ele dolaĢabilecek ve rantı yükselmiĢ olacaktır. Herkes senet 

alıp satabileceğinden, buğdayın üretilmesi, mübadelesi ve iĢlenmesi için 

gerekli sermaye kolay bulunmuĢ olacak, serbest rekabet dolayısıyla 

ucuzluk sağlanacaktır. Bu senetlerin alınıp satılması için bir bankanın 

desteğine ihtiyaç vardır. Alıp satanlara banka nakit kredi vermelidir. 

Faizsiz bankanın baĢlıca fonksiyonu da budur. 

XI. BUĞDAY SENEDĠNĠN FONKSĠYONU 

a. BUĞDAY SENETLERĠ ZĠRAATÇĠLERE KREDĠ OLARAK VERĠLĠR 

Buğday senetleri kredi olarak iĢyerlerine verilecektir. ĠĢyerlerinin bir 

kısmına demir senetleri verilecek, bir kısmına da buğday senetleri kredi 

olarak verilecektir. Buğday senetleri günlük ihtiyaç maddelerini üreten 

iĢyerlerine verilmiĢ olacaktır. Bu iĢyerlerinin temelini toprak oluĢturur. 

Çünkü gerek yiyecekler, gerekse giyecekler ziraate dayanacaktır. 

b. TÜKETĠM MALININ BUĞDAY SENEDĠ CĠNSĠNDEN KREDĠ FĠYATLARI 

VARDIR 

Her mahsulün buğday cinsinden bir kredi değeri olacaktır. Bu değer genel 

olarak plânlama tarafından tesbit edilir ve bu değeri ile ziraatçiler 

istediğimiz mahsulü yetiĢtirmeye teĢvik edilmiĢ olur. Genel olarak cari 

fiyatlar arasında ki oran ve araziden alınan miktar hesaplanarak bu 

buğday cinsinden kredi değeri tesbit edilerek, yılbaĢında ilan olunur. 

c. ARAZĠLERĠNDE BUĞDAY SENEDĠ CĠNSĠNDEN KREDĠ DEĞERLERĠ 



VARDIR 

Arazinin buğday cinsinden kredi değeri, geçmiĢ on yıl içinde ürettiği 

mahsulün buğday cinsinden değeri toplamının onda biri kadardır. Böylece 

her tarlanın kredi değeri, bankaca tesbit edilmiĢ olacaktır. Ayrıca her 

mahsulün yine buğday cinsinden kredi değeri belli olduğuna göre, ziraatçi 

taahhüt ettiği ekinine göre buğday senedi cinsinden kredisini alacaktır. 

Aldığı bu buğday senediyle ziraat için gerekli masrafları yapacaktır. Günü 

gelince elde ettiği mahsulü ambara teslim edecek, karĢılığında teslim 

makbuzunu alacak, bu makbuzun bir suretini bankaya verecektir. 

Böylece tarlanın kredi değerinin hesaplanması imkanı sürdürülmüĢ 

olacaktır. 

d. ARAZĠNĠN KREDĠ DEĞERĠ GEÇMĠġ ON YILLIK GENEL HĠZMET PAYIDIR 

Bankanın buğday senedi cinsinden kredi verebilmesi için o tarlanın bir 

tüzel kiĢi tarafından genel hizmetlerinin yapılmıĢ olması gerekir. Genel 

hizmet payı hasıladan alınacaktır. Bu paydan o tarlanın o yıl ürettiği 

mahsulün cinsi ve miktarı belli olacaktır. Tarla sahibi kredi değerini 

düĢürmemek için ve genel hizmetten yararlanma payını tam alabilmek 

için mahsulünü tam gösterecektir. 

e. ÜRETĠMDE KREDĠ BUĞDAY SENEDĠ CĠNSÎNDEN VERĠLĠR 

Dolayısıyla bankaya düĢecek genel hizmet payı da tam belirlenmiĢ 

olacaktır. Bu sebepten dolayı bütün bunlar üreticinin beyanına göre 

yapılacak, baĢka bir kontrola ihtiyaç olmayacaktır. Bu durum maliyetin 

düĢmesine yardim edecektir. 

f. BUĞDAY SENEDĠ TÜKETĠM MALLARININ DEĞĠġMESĠNĠ 

GERÇEKLEġTĠRĠR 

Buğday senetleri yalnız buğday ekimi için değil, diğer bütün mahsullerin 

ekilmesinde kredi aracı olarak kullanılacaktır. Kredi buğday senedi 

cinsinden verilecek ve yine buğday senedi cinsinden tahsil edilecektir. 

g. BUĞDAY SENEDĠNE LĠKĠDĠTE KAZANDIRIR 

Buğday senedi sadece üreticiye kredi verilmek suretiyle değerlendirilmiĢ 

olmakla kalmayacak, günlük ihtiyaç mallarını alıp satan toptancılar için 

de bir kredi vasıtası olacaktır. Diyelim ki zeytinyağı mevsimi geldi, 

zeytinyağ mübayaası yapılacaktır; zeytinyağı toptancılarına zeytinyağının 

buğday kredi değeriyle ölçülmüĢ buğday senedi kredi olarak verilecektir. 

Zeytinyağı deposu olan tüccar depoya giren zeytinyağı mukabilinde 

buğday senedini satıcıya verecektir. Burada tüccar yağı istediği fiyatla 

almakta serbest olacaktır. Ancak piyasaya sürdüğü buğday senedi, içeriye 

giren zeytinyağı miktarının kredi buğday değerinden daha fazla 

olmayacaktır. 

h. BUĞDAY SENEDĠ MEVDUAT OLARAK DA KULLANILACAKTIR 

Buğday senedini alan ziraatçi onu her zaman nakde çevirebilecektir. 

Çünkü banka bu senetleri her zaman nakitle satın almakta ve 

satmaktadır. Ancak toprak mahsullerinin fiyatları hasat günü düĢmekte, 

devre sonlarına doğru ise pahalılanmaktadır. Dolayısıyla buğday 

senedinin kıymeti devre sonlarına doğru artacaktır. ĠĢte bu nedenledir ki, 

ziraatçiler buğday senedini mümkün olduğu kadar geç satmaya 

çalıĢacaktır. Hele enflasyonist bir politika takip edilen ülkelerde bu 



durum, mevcut devre sonu pahalılaĢma olayı olmasa da para değerini 

korumak için senedini geç elden çıkarmaya çalıĢacaktır. 

Bu senetlerin, geç elden çıkanlması meyli bankalara mevduat temin 

etmiĢ olacaktır. Bu suretle bankada mevcut nakit baĢka sebeplerin 

desteklenmesinde kullanılacaktır. Bütün bu desteklemelere karĢılıksız 

kredi verilmeyeceğinden yani karĢılığı mal olmayan bir senet piyasaya 

sürülmeyeceğinden enflasyona tesiri olmayacaktır. Buna karĢılık az para 

daha çok iĢ yaptığından ülkenin kalkınması ve refahı için hizmet etmiĢ 

olacak ve TL değerini yükseltme imkanını bulacaktır. Bu nakit mevduat 

olarak faizli bankalarda kalacağından bu bankaların iĢleyiĢ ve 

fonksiyonlarına da zarar verilmiĢ olmayacaktır. Aksine birçok mudiyle 

muhatap olacaklarına tek banka iIe muhatap olacaklarından, kredi mali-

yetleri düĢecek ve kârları artacaktır. 

i. VADESĠZ BUĞDAY SENETLERĠ TOPTANCILARA KREDĠ OLARAK 

VERĠLEBĠLĠR 

Buğday senedi yalnız zirai malların toptancılarına değil, diğer bütün 

günlük ihtiyacı karĢılayan toptancılara da kredi olarak verilebilecek ve 

TL'nin yükünü hafifletme imkanı ortaya çıkacaktır. Burada önemli olan 

nokta, TL kredi olarak verilirken karĢılığında malın mevcut olup olmadığı 

kontrol edilememekte, dolayısıyla karĢılıksız para piyasaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle enflasyona sebep olmaktadır. Halbuki buğday senedi yalnız 

toptancıların arasında tedavül etmekte ve karĢılığı mal olarak daima 

bulundurulmaktadır. Her malın kredi değeri tesbit edilmiĢ olup 

mağazasında bu değer kadar mal veya senet bulundurmayan tüccarların 

kredileri kesildiğinden, basit denetimlerle bu sağlanmaktadır. 

j. PERAKENDE ALIġ VE SATIġLAR NAKĠTLE OLACAKTIR 

TL iki hizmeti görecektir. Bunlardan biri; tüm senetler TL ile alınıp 

satılacaktır. Böylece TL'nin satın alma gücü aynen korunmuĢ olacaktır. 

Ayrıca tüm perakende alıĢ ve satıĢlar TL ile yapılacaktır. Halk arasında 

fiyatlar TL ile oluĢacaktır. Bu da TL'nin fonksiyonunu daha sağlam bir 

Ģekilde sürdürmesine yarayacaktır. Devletin genel varlığı para birliği 

esasına dayandığı için TL'den kopmuĢ dizginlenemeyen ve 

düzenlenemeyen tedavül sistemlerinin önüne geçilmesi zaruridir. Bakkal 

defterleri, hatır senetleri, nakit karĢılığı senetlerin mal karĢılığı 

gösterilmesi gibi iĢlemler, TL'nin kontrolunun elden kaymasına sebep 

olmakta, bu da fiyat ve ücret anarĢisine yol açmaktadır. Faizsiz bankanın 

desteklediği senetler ise TL'nin tüm tedavülü kontrol altında bulundurma-

sını temin etmektedir. 

XII. ALTIN (NAKĠT) SENEDĠ 

a. TÜRK LĠRASI MERKEZ BANKASININ FAĠZ SENEDĠDĠR 

Ġnsanların çalıĢmaları ve bu çalıĢmalarına karĢılık alacakları taĢınmazlar 

toprak senediyle, inĢaat için kullanılan malzeme demir senediyle, günlük 

ihtiyacı karĢılayan mallar buğday senediyle değerlendiriliyor ve alınıp 

veriliyor. Toprak senetlerinin karĢılığı teminat olarak yine toprak, demir 

senedinin karĢılığı mesken yapılar, buğday senedinin karĢılığı iĢyerleri 

gösteriliyor. Bu üç senet, yurt içinde kapalı ekonomi sistemi uygulamak 

için yeterli olur. 



Dördüncü olarak diğer senetleri ve perakende alıĢveriĢleri sağlayan ve 

ülke içerisinde para bütünlüğünü gerçekleĢ tiren banknotlar vardır. 

Ülkemizde bu TL' dir. Eski çağlarda bu TL yerine gümüĢ para 

kullanılıyordu. Bu tür nakit paranın çıkarılması merkez bankalarının 

imtiyazındadır ve faiz siz bankaların bu tür mevduatı kabul etmelerine 

bugün izin verilemez. Bunlar kendi nakitlerini de merkez bankasıyla 

doğrudan doğruya iliĢkili olan bankalardan birine yatıracaklardır. 

b. DIġ TĠCARET ĠÇ TĠCARETTEN öNCEDĠR 

Yeryüzünde kapalı ekonomi ile hayat sürdürmek mümkün değildir. Her 

ülke mutlaka bir Ģeyler ithal etmek zorun dadır. Dolayısıyla ihracat 

yapmaya da mecburdur. Kanlı savaĢlar bile iki ülke arasında böyle bir 

mübadeleyi durduramamaktadır. Hatta klan devrinde, iç mübadelenin 

olmadığı devirlerde klanlar arası takas mevcuttu ve aralarında savaĢ olsa 

bile görüĢmeden takas yapacak usulleri geliĢtirmiĢlerdi. Yani dıĢ ticaret iç 

ticaretten önce doğmuĢtur. Çünkü içte herkes aynı mala sahiptir, 

mübadelesiz de yaĢanabilir. Halbuki her ülkede her mal yoktur. 

c. YABANCI PARALAR DA BĠR DEĞERDĠR 

Her ulusun kendi parası vardır. O ülkeden bir Ģey ithal edilecekse, o 

ülkenin parasını kullanma zorunluluğu vardır. Böylece toprak, inĢaat 

malzemesi, günlük ihtiyaçları karĢıla yan mallar yanında, yabancı paralar 

da birer değerdir. Bu değerlerin alınması ve satılması için ayrı bir senede 

ihtiyaç vardır. Çünkü bu değerler bütün dünyanın ülkemize yansımıĢ 

görünen değerleridir. Dünyada meydana gelecek fiyat dalgalanmaları 

ülkemize zararsız bir Ģekilde yansımalıdır. Ülkemizde çok olan bir mal 

dıĢarıda mevcut olmayabilir ve bu mal kolay nakledilir mal değilse fiyat 

farkları devam eder. Dolayısıyla ülkeler arası fiyat birliği sağlamak müm-

kün değildir. 

d. ALTIN UL USLARARASI PA.RA OLMUġT UR 

Ülke içi para ile ülkeler arası paranın ayrı ayrı Ģeyler olduğu eskiden beri 

bilinmektedir. Dolayısıyla gümüĢün yanında altın da para olarak 

kullanılmıĢtır. DıĢ ticaret iç ticaretten önce geldiği için altının para olarak 

kullanılması, gümüĢten daha önce olması gerekir. Bugün uluslararası 

para olarak dolar kullanılmaktadır. Amerika BirleĢik Devletleri' ni zengin 

eden bu olaydır. Bütün dünyanın servetine karĢılıksız olarak ortak 

olmuĢtur ve her enflasyon sonunda dünyadan tahsildarsız vergi tahsil 

etmektedir. Ortak Pazar ülkeleri ve diğer geliĢmiĢ ülkeler bunun farkına 

varmıĢ ve yeni uluslararası bir para bulunması için çalıĢmaktadırlar. He-

nüz bunu baĢarmıĢ değillerdir. 

e. ALTIN SENET ĠLE DÖVĠZ ALINIP SATILACAKTIR 

Faizsiz bankanın çalıĢabilmesi için yabancı paralarla iliĢki kurması ve 

karĢılıklı olarak sömürülme olayının önüne geçilmesi gerekir. Bunu bizim 

getirdiğimiz senet sistemi sağlayacaktır. Dördüncü senet olarak yabancı 

paraları alıp satan bir nakit senedi çıkarılacaktır. Böylece ülke içindeki ~ 

yat ve ücret dengelerini bozmadan kolayca ihracat ve ithalat 

gerçekleĢtirilecektir. 

f. ALTIN VE SENETLER TL ĠLE ALINIP SATILACAKTIR Emek için toprak, 

inĢaat malzemesi için demir, günlük ihtiyaç malları için buğday ana mal 



olarak seçiliyor. Yabancı paralar için ise eski çağlardan beri kullanılan ve 

halen uluslararası para değerini koruyan altın ana mal olarak seçile çek 

ve altını bankaya emanet edene altın senedi verilecektir. Bu altın senet 

ile yabancı paralar alınıp satılacaktır. TL bu senetleri de diğer senetler gibi 

alıp satmıĢ olacak ve bu durum TL' nın satın almâ fonksiyonuna bir tesir 

icra etmeyecektir. 

g. ALTIN SENETLER KUYUMCULARA KREDĠ OLARAK VERĠLECEKTĠR 

Toprak senedine teminat olarak toprak, demir senedine mesken yapılar, 

mal senetlerine de iĢyerleri olan yapılar gösteriliyor. Altın senedinin 

teminatı ise demir ve buğday senetleri olacaktır. Yani kuyumculuk 

yapmak isteyen kimse mesken veya iĢyerini bankaya ipotek ettirip kredi 

olarak demir veya buğday senedini alacak ve bu sefer bu senetleri yine 

bankaya rehin olarak verip karĢılığında altın senedini kredi olarak 

alacaktır. Bu senetlerle kuyumcu dükkanına istediği fiyatla altın alacak ve 

satacaktır. Böylece bir kuyumcuya bankanın teminatı sağlanmıĢ olacak 

ve nakit sermayesi olmadan da kuyumculuk yapılabilecektir. Bu altın 

senetleriyle yabancı paralar alınıp satılacaktır. 

h. DÖVĠZ BORSASI BANKACA BELĠRLENECEKTĠR 

Yabancı paraların kredi değeri olarak fiyatlarını banka merkezi 

belirleyecek ve kuyumcular belirlenen kredi değerlerinden daha az altın 

veya diğer paralar karĢılığı altın sene dini piyasaya süremeyeceklerdir. 

Dükkanlarında ya senet ya da bankaca tanımlanan kredi değeri kadar 

altın ve yabancı para bulundurmak zorundadırlar. 

i. ALTIN SENEDĠ ĠLE TAKAS KREDĠLEġME YAPILABĠLĠR 

Yabancı bir ülke bankalarıyla anlaĢma yapılarak o ülkelerin paralarıyla 

altın senetleri kredi olarak takas edilir. Biz altın senedi veririz, onlar da 

buna karĢılık bize kendi paralarını verirler. Yıl sonunda biz paralarını iade 

ederiz, onlar da altın senedimizi bize iade ederler. Biz bu paraları satarız. 

Böylece ithalat gerçekleĢmiĢ olur. Onlar altın senediyle biz den mal alırlar. 

Paraların altın senediyle fiyatları, o paraların bankamız veznesinde 

mevcut stok miktarı ile hesaplanır ve bu Ģekilde stok seviyeleri dengede 

tutulur. Böylece faizsiz ve teminatlı uluslararası kredileĢme gerçekleĢmiĢ 

olur. Bu sistemdeki kredileĢmeden dolayı bir ulusun diğer ulusa ha-

kimiyeti söz konusu olmaz. Çünkü taraflar eĢit Ģartlarla bir birleriyle kredi 

takasında bulunuyorlar ve zaman farkı bile söz konusu değildir. 

XIII. ALTIN SENEDĠNĠN FONKSĠYONU 

a. HALK ALTINI TASA.RR UF ARACI OLARAK KULLANIR Halk para değerini 

korumak için altın alıp onu muhafaza etmektedir. Böylece aslında büyük 

döviz değeri olan servet gömülmüĢ olmakta ve ona mukabil yurt dıĢından 

temin edilmiĢ faizli kredinin kullanılması zorunluluğu doğmakta dır. 

Devletin altın ile alıĢ-veriĢi teĢvik edip, ülkenin döviz ihtiyaçlarını kendi iç 

kaynaklarıyla karĢılaması gerekir. Yabancı devletlere faiz versin diye 

altının giriĢ ve çıkıĢını yasaklıyor, bundan dolayı vatandaĢlarını hapse 

atıyor, kendi bindiği dalı kendisi kesiyor. 

b. ALTIN SENEDĠ ALTINA LĠKĠDĠTE KAZANDIRIR 

Altının döviz olarak kullanılamayıĢının baĢka bir sebebi de, onun bir 

ticaret metaı olarak kârla alınıp satılmasıdır. Yani likiditesinin 



düĢürülmesidir. Altın senediyle, altına bu likidite iade edilmiĢ olacaktır. 

Altını getirip bankaya veren aldığı altın senedi karĢılığında aynı altını her 

zaman geri alabilecektir. Bu durum halkı altın senedini kullanmaya teĢvik 

edecektir. Çünkü banka altın senidine likidite sağlamıĢ tır. Kârsız alıp 

satmaktadır. Böylece altın gömülü bulunan evlerden bankaya gelecektir. 

Banka bu altın ile yabancı paraları temin edebilecek ve onları da TL ile 

satarak ülkeye fa izsiz olarak döviz temin edecektir. Ülkeye faizli kredi 

vererek sömürmek isteyenler, bu mekanizmadan hoĢlanmamak tadırlar. 

Faizsiz bankaya Ģeriatçılık diyerek hücum etmekte ve devletin siyasetini 

yine devletin aleyhine yönlendirmektedirler. Halbuki bir Ģeyin Ģeriata 

uygun olması onu terketmek için yeter sebep sayılıyorsa, Kur'ân "gündüzü 

çalıĢmak geceyi dinlenmek için var ettik" diyor. Öyleyse biz de bunun 

aksine sabah yatıp akĢam kalkalım ve mesai saatlerimizi geceye 

çevirelim. Bu teklifimize karĢı, bunu Avrupalılar da yapıyorlar, diyebilirler. 

Bunun anlamı da Türkiye'nin daima Avrupa’ nın gerisinde kalmasıdır. 

Ülkeyi yokluklara mahkum etmek demektir ve bu mantık bilinçli olarak 

uygulanıyorsa, büyük bir ihanettir. 

c. SÖYLEYENE DEĞĠL SÖYLENENE BAKILMALI 

Biz hiçbir Ģeyi Ģeriatta olduğu için savunmuyoruz ve biz hiçbir Ģeyi Ģeriatta 

olduğu için de terketmiyoruz. Yine biz hiçbir Ģeyi Avrupalı olduğu için 

reddetmiyoruz, Avrupalı olduğu için kabul de etmiyoruz. Biz iyi, faydalı, 

doğru ve adil ise onu benimsiyoruz. Kötü, zararlı, yanlıĢ ve zulüm ise 

onunla da savaĢıyoruz. Kaynağa değil, kendisine bakıyoruz. Biz söyle 

yene değil, söylenene uyuyoruz veya kabul etmiyoruz. DüĢünce ve 

yorumlarımızda hata olabilir. TartıĢmaya ve değiĢ meye de hazırız. 

d. ALTIN ,SENEDĠ ALTINLA FARKSIZ DE~ĠġTĠRĠLECEKTĠR 

Altın senedi alanlar altına sahipmiĢ gibi ondan daha fazla likiditeye sahip 

olacaklar ve para değerini koruyacaklardır. Ellerindeki altın senedini 

bankadan her zaman bir fark vermeden temin edebileceklerdir. 

Ġstedikleri zaman da altın senetlerini bankaya iade ederek altın 

alabileceklerdir. 

e. CUMHURĠYET ALTINI BĠRĠMALINACAKTIR 

Her ülkenin resmi bir altını vardır. Ülkemizde Cumhuriyet altını resmi 

altındır. Banka mevduat olarak yalnız bu altını kabul edecektir. Böylece 

bu altına likidite kazandırmıĢ ve dolayısıyla ~irk devletinin dövizi olan 

altınına kıymet ila ve edilmesine hizmet etmiĢ olacaktır. 

f YABANCI PARALAR DAMEVDUAT OLARAK KAB UL EDĠLMEYECEKTĠR 

Yabancı paraları mevduat olarak kabul etmeyecek, sadece o paraları altın 

senediyle alıp satmıĢ olacaktır. Ġlk olarak yabancı paraları o ülkelerin 

bankalarında kredi takası usulüyle temin etmiĢ olacağından, o paraların 

enflasyondan dolayı meydana gelecek zararlara banka, dolayısıyla ülke 

maruz kalmayacaktır. Bu sistemde yabancı ülkelerin bankaları da TL' nın 

değer kaybetmesinden zarar etmeyeceklerdir. 

Çünkü yıl sonunda kredi olarak verdiğimiz TL' nı aynen iade ederek değeri 

düĢmüĢse ondan mutazarrır olmayacaklardır. Bu onları TL' nı de alıp 

satmaya, dolayısıyla Türkiye ile olan ticaretini kolaylaĢtırmaya teĢvik 

edecektir. 



g. .ALTIN SENEDĠNĠN TL. CĠNSĠNDEN DEĞERĠNĠ BANKADAKĠ ALTIN STOKU 

BELĠRLEYECEKTĠR 

Altın senedinin TL cinsinden değerini bankada mevcut olan altın stoku 

belirleyecektir. Altın çoğalırsa senedin değeri düĢecek, altın azalırsa 

senedin TL cinsinden değeri yükselecektir. Bu fiyat değiĢmesi, aynı 

zamanda TL' nın gerçek enflasyon değiĢmelerini de kesin olarak 

belirleyecektir. Bunun için bankanın bütün arz ve taleplere cevap vermesi 

gerekir. Yani her altın getirene bir altın senedi verilmeli ve her altın senedi 

iade edene altınını geri verebilmelidir. Diğer ta raftan altın senedini TL 

cinsinden satmak isteyenin senedini satın almalı, almak isteyene de 

satmalıdır. Bu arz ve talebi tamamen karĢılayabilmek için altın senedinin 

fiyatını ona göre değiĢtirip ayarlamak gerekir. 

h. ALTIN SENEDĠ KUYUMC ULARA KREDĠLEġME ESASINA GÖRE VERĠLĠR 

Banka altın senetlerini kuyumculara faizsiz olarak kredi Ģeklinde 

verecektir. Gerektiğinde buna mukabil kendi verdiği altın senedi dıĢında 

altını karz olarak onlardan alabilmelidir. Böylece altın stoku olarak yalnız 

veznesindeki altını değil, kendisine bağlı bütün kuyumculardaki altını 

kullanma imkânı ortaya çıkacaktır. Yani bütün kuyumcular bankanın altın 

senedine kefildirler ve toptan bir dayanıĢma ortaklığı oluĢturmaktadırlar. 

Böylece bankanın altın senedi mukabili altını bulamaması ihtimali çok 

azalmaktadır. 

i. KARġILIKSIZ ALTIN SENEDĠ ÇIKMAYACAKTIR 

Altın senedi karĢılıksız olarak çıkarılmayacaktır. Ya kuyumculara ya da 

banka kasasına giren altın karĢılığı veya döviz karĢılığı çıkmıĢ olacaktır. 

Ülke dıĢına altın yerine, al tın senedi gidebilecektir. Böylece altın senedi 

değerini tam koruyarak likiditesini de muhafaza edecektir. 

j. ALTIN SENETLERĠ ĠTHALAT VE ĠHRACAT ĠÇĠEN DE KREDĠ OLARAK 

VERĠLEBĠLĠR 

DıĢardan bir mal ithal etmek isteyenler, ülke içinde temin ettikleri altın 

senediyle o ülkenin banka ile anlaĢmalı bankasına baĢvuracaklar ve 

oradan o ülkenin parasını satın alabileceklerdir. Elde ettikleri bu paralar 

ile mal alıp ithal edebileceklerdir. Buna karĢılık ihracat yapmak isteyenler 

de, elde ettikleri yabancı paraları ülkemize getirip altın senedine 

çevirebileceklerdir. Bu para fiyatları üzerinde gerekli ayarlama yapılarak, 

ülkeler arası faizsiz uzun vadeli ve eĢit Ģartlarla kredi sağlamak da 

mümkün olacaktır. 

XIV. SĠTE SENETLERĠ 

a. ESKĠ ,SĠTELER HARA BELEġĠYOR 

Tarihte, siteler plansız ve projesiz kendi tabii komĢuluk iliĢkileri 

sonucunda oluĢmuĢ, kentlerin büyümesi ile meselenin toplu bakıĢ içinde 

halledilmesi gerektiği zarureti görülmeye baĢlanmıĢ ve kentleĢme 

projeleri geliĢtirilmiĢtir. Bugün bu meslek için özel mimarlık branĢı 

doğmuĢtur. Bu tür kentleĢmenin en büyük zorluğu, eski yapı ve yolların 

değiĢtirilmesinin çok pahalı ve zor olmasından ileri gelmektedir. Tarihte 

bu zorluk görülmüĢ ve birçok devlet adamı eski kentleri ıslah etme yerine, 

planlı yeni kentler kurmayı tercih etmiĢler ve eski kentleri harabe olmaya 

terketmiĢlerdir. Ege Bölgesi'nde bu tür pek çok kente rastlamak 



mümkündür. Büyük bir Ģehir olan Efes, ġimdi tamamen toprak altındadır. 

b. YENĠ HUKUKĠ BĠR DÜZENLEMEYE GEREK VARDIR 

Çağımızın süratle geliĢmiĢ olması, eski yerleĢim yerlerinin kullanılmasını 

zaruri kılmaktadır. Sık sık imar ve ıslah planları yapılmakta, fakat hukuki 

statü geliĢtirilemediği için sonuç vermemektedir. Kentler yaz-boz 

alanlarına dönüĢmüĢ ve Belediye binaları haraç kesen birer rüĢvet 

merkezi olmuĢ tur. Buradaki suçu ve eksikliği, teknik ve ahlâk 

müesseselerine bağlamak en tabiî bir düĢünce haline gelmiĢtir. Halbuki 

suç ne ahlâkta, ne de tekniktedir. Suç geliĢen dünyanın problemlerini 

düzenleyip çözemeyen hukuk sistemlerinde, yani sosyal yapıdadır. 

c. NÜFUS YOĞUNLUĞUNA GÖRE ĠÇĠÇE KENTLEġME ZARURETĠ VARDIR 

Faizsiz bankanın destekleyeceği site senetleri ve bunun dayandığı 

siteleĢme hukuku, bu imar ve ıslah planlarının, hiçbir sorun yaratmadan 

en ideal bir Ģekilde çözümünü vermiĢ olacaktır. Bunun için siteleĢme 

planları hazırlanmalıdır. Nüfusu 30 ila 100 arasında olan en küçük 

üniteler bugünkü apartman yönetimine tekabül edecek, bazı yerlerde 

dağınık evler Ģeklinde olsalar da aynı statüye bağlanacaklardır. Bu 

apartman veya köy-mahalle tipi yerleĢim bölgelerine "ma halle" adını 

vereceğiz. Bugünkü kent mahallelerine ise "semt" adı verilecektir. 

Mahalle derken kesinlikle Ģehir (kent) mahalleleri kastedilmeyecektir. 

Mahallelerin birleĢmesinden kırsal yörelerde "köy"ler, kentlerde ise 

"ada"lar oluĢacaktır. Biz genellikle köy deyince adaları da kastetmiĢ 

olacağız. Köy ve adaların nüfusu 300 ila 1000 arasında olacaktır. Köy 

veya adaların birleĢmesiyle "bucak"lar oluĢacak tır. Bucakların nüfusu 

3000 ila 10.000 arasında olacaktır. Bucaklar birleĢip "ilçe"leri 

oluĢturacaktır. Ġlçelerin nüfusu 30.000 ila 100.000 arasında olacaktır. 

Ġlçeler birleĢip "il"leri oluĢturacak ve bunların nüfusu 300.000 ile 

1.000.000 arasın da olacaktır. Ġller "bölge"leri oluĢturacak, bölgelerin 

nüfusu ise 3 milyon ile 10.000.000 arasında olacaktır. Bu kuruluĢ Ģekli 

kırsal kesim ve kentte değiĢmeyecektir. 

d. YENĠLENECEK SĠTENĠN ESKĠ DEĞERLERĠ SĠTE SENETLERĠ ĠLE 

SAĞLANIR 

SiteleĢme planları yapılırken bu sitelerin içinde barınacak nüfus hiç 

olmazsa aile Ģeklinde kesin olarak belirlenmelidir. Artık oğlu oldu, torunu 

oldu, yeni ev gerekiyor, Ģuradan ekleyelim, buradan ekleyelim, ev yapalım 

diye bir Ģey söz konusu olmayacaktır. Artan nüfusa yeni evler değil, yeni 

siteler inĢa edilecektir. Plan yapıldıktan sonra bir daha değiĢti-

rilmeyecektir. Ancak planda müsaade edilen değiĢiklikler mümkün 

olabilecektir. Ġmar ve ıslah planlan gibi yamama planlar yapılmayacaktır. 

Bunun yerine, artık günün ihtiyaçlarına bir semt cevap vermiyorsa o 

semtin elektriği, suyu, yolu kesilecek ve insanların orasını terketmeleri 

zorunlu hale getirilecektir. Sonra sitenin tamamen yeniden planı yapı-

lacak, korunacak tesis ve yapılar korunmuĢ olacak, yıkılacak veya 

ortadan kaldırılacak tesis ve yapılar da ortadan kaldırılacaktır. Yeni imar 

planına göre yeni semt (siteler) oluĢturulacaktır. Bunu herkes yapmak 

ister. Ancak oradaki halk ne olacaktır? Onlar nereye gidecekler veya hiç 

olmazsa nerede barınacaklardır. ĠĢte bunun için bir site senedi çıkarılır. 



Her kesin toprağı ve nakledilemeyen taĢınmazlar bu senet ile de-

ğerlendirilir. Mülk sahiplerine nakit olarak değil, bu senetle ödeme yapılır. 

Böylece sitenin ilk sakinleri gadre uğramazlar. Bu site senetlerinin bir iĢe 

yarayabilmesi için bankanın bu senetleri desteklemesi gerekecektir. 

Böylece o siteyi terk edip gitmek isteyenler bankada senetlerini nakde 

çevirirler. Kalmak isteyenler ise semt imar edildikten sonra o semt içinde 

senet cinsinden bedelini ödeyerek istedikleri yere malik olurlar. 

e. ĠNġAAT MALĠYETLERĠ SĠTE SENETLERĠ ĠLE YA.PILIR  

Bu siteden yer edinmek isteyenler bu sitenin senedini almak ve bedelini 

onunla ödemek durumundadırlar. Burada bütün maliyetler hep senet 

cinsinden hesaplanır ve ilk öde meler daima senet cinsinden yapılır. Site 

yıkılıncaya kadar eski sakinlerinin aynı zamanda evlerinde oturmalarına 

izin verilir. Böylece o semtin geliĢmesi, o semte talip olanların çokluğuna 

bağlanmıĢ olur. 

f. SĠTE SENETLERĠ TOPRAK SENEDĠ ĠLE ALINIP SATILACAKTIR 

Site senedi, o sitenin imar ve inĢası için kullanılan bir para olup, bankanın 

desteklemesi ile likidite kazanmaktadır. Senedin fiyatı o siteye talip 

olanların yani senedi alanların sayısına bağlı olacaktır. Gelen tüm 

meblağlar, o semtin alt yapısına harcanacaktır. Böylece talebe göre site 

daha sade veya daha konforlu oluĢturulmuĢ olacaktır. Site senetleri Türk 

Lirası ile değil, toprak senedi ile alınıp satılacak ve Türk Lirasına onun 

alıcılığı ile bağlanmıĢ olacaktır 

XV. SĠTE SENETLERĠNĠN FONKSĠYONU  

a. SĠTE SENETLERĠ SOSYAL YAPININ ÖZELLĠKLERĠNĠ DE ĠHTĠVA 

EDECEKTĠR 

Site planları yapılırken sadece teknik ve maddi plan yapılmayıp onun 

yanında o sitenin sosyal yapısı da hukuki statüye bağlanır. Yani, artık 

önce sosyal yapı sonra mevzuat yerine, önce mevzuat sonra sosyal yapı 

sistemi getirilmiĢ olacaktır. Sosyal yapılarda da plan ve proje geçerli 

kılınacaktır. Bu tekamülün zaruri sonucudur. Bir yerde ev satın alacak 

olanlar nasıl evin ekonomik ve teknik planlarını tetkik edip beğendikten 

sonra ister alıyor ister almıyorsa; bu sefer evin planı yanında sosyal 

yapının hukuk düzenini de tetkik edecek, ondan sonra, o evi alacak veya 

almaktan vazgeçecektir. Böylece değiĢik sosyal yapıda mukaveleler 

hazırlanacak ve bu mukavelelere dayalı site senetleri çıkarılacaktır. 

Halkın göstereceği rağbete göre bu siteler oluĢturulacaktır. 

b. SĠTENĠN ĠLK SÖZLEġMESĠ DEĞĠġMEYECEKTĠR 

Nasıl imar ve yapı planları kent yeniden inĢa edilme den 

değiĢtirilemiyorsa, bu hukuk düzeni yani site mukavele sinde yer alan 

maddeler de değiĢtirilemeyecektir. Ancak sakinlerinin ittifakı ile değiĢiklik 

mümkün olacaktır. Sitenin statüsünü beğenmeyen ve siteye girdiğine 

piĢman olan kimseler, hukuki statüyü değiĢtireceklerine o siteyi terkedip 

ayrılmalıdırlar. Böylece site boĢalır ve sakinleri kalmazsa, o zaman yeni 

mukavele yapılır ve bu mukaveleye göre site oluĢturulur. 

c. SĠTEDEKĠ MÜLK BANKACA ALINIP SATILACAKTIR 

ĠĢte bankanın yapacağı ikinci destek de, siteden ayrılacak kimselere 

bedellerini toprak senedi cinsinden ödeyerek taĢınmazlarını satın almak 



ve bu siteye gelecek kimselere satmak Ģeklinde olacaktır. Bu yolla siteye 

girmek ve çıkmak kolaylaĢacak, insanlar anlaĢabildikleri kimselerle 

beraber yaĢamak imkanı bulacaklardır. Böylece kavgalar ve huzur-

suzluklar ortadan kalkmıĢ olacaktır. 

d. SOSYAL YAPI DA ĠLMĠ ÖZELLĠĞE KAVUġACAKTIR 

Sosyal ve ekonomik yapılar birbirlerinin iç ve dıĢ yüzleridir. Birbirinden 

ayrılmaları mümkün değildir. Bu iki yapı arasında uyumluluk 

sağlanamamıĢsa, istikrarlı bir hayat düzeni mümkün olmaz. Bugünkü 

huzursuzluğun kaynağı anarĢik olaylar ve cihan savaĢlarını doğuran 

sebepler hep bu uyuĢmazlıktan doğmaktadır. Ekonomik ve teknik yapı 

plan lamaya kavuĢmuĢ ve ilmi bir düzen içine girmiĢ olduğu hal de, sosyal 

ve hukuki yapı henüz tabii oluĢ düzeni içindedir ve Ģimdilik ancak kültür 

seviyesindedir. Bankanın desteklediği site senetleri ise yeryüzünde sosyal 

yapıyı da ilmi yapıya, plan ve proje düzenine kavuĢturmuĢ olacaktır. 

e. FAĠZSĠZ BANKANIN DESTEĞĠ SENETLERE LĠKĠDĠTE KAZANDIRACAKTIR 

Site senetlerinin faaliyete geçmesi için mevzuat değiĢikliğine bile gerek 

yoktur. Faizsiz bankanın bu senetleri desteklemiĢ olması, yani alıp 

satması, likidite kazandırması için yeterlidir. 

f. SĠTE SENETLERĠNĠN RAYĠCĠ, ALIġ VE SATIġ SAYISINA GÖRE 

BELĠRLENECEKTĠR 

Site senetlerinin fiyatları tesbit edilirken, sitenin planında yer alan daire 

ve iĢyerlerinin sayısı nispetinde senetlerin mevcut olduğu gözönünde 

tutulur. 0 sitede yer edinecek herkes bu arsalardan edinmek zorunda 

olacaktır. Bu arsaların (senetlerinin) satıĢından elde edilecek meblağlar 

ile önce bu arsaların ve üstündeki yapıların istimlak bedelleri ödenecektir. 

Sonra sitenin alt yapısı tamamlanacaktır. Ayrıca sitenin genel hizmetleri 

için gelir temin etmek gayesi ile vakıf yerler inĢa edilecektir. Senet 

fiyatları tesbit edilirken bütün bunlar gözönüne alınarak belirlenmelidir. 

g. SĠTEDEKĠ SOSYAL HĠZMETLER, GELĠRLĠK VAKIFLARDAN 

KARġILANACAKTIR 

Ülke, il ve bucakların cari giderlerini karĢılamak için vergiler alınmaktadır. 

Bu vergiler üretimden alınıyor. Siteler ise tüketime dayalıdır. Buralarda 

vergi tahsili gelirden değil, ancak Ģahıslardan alınabilir. Bu da adil 

olmayan bir vergi sistemidir. Sitelere baĢka kaynaklardan gelir temin et-

mek gerekir. Bu gelir kaynağı da, site için tesis edilen gelirlik vakıflar 

olacaktır. Böyle vakıfların inĢası iki yoldan sağlanıyor. Biri, arsa satılırken 

fiyatlarına bu masraflar da ila ve ediliyor; diğeri ise, inĢaat yapanlardan 

yaptıkları inĢaat nispetinde bir pay alınmıĢ oluyor. Bundan sonra bu 

sitede yaĢayanlar hiç bir site masrafına aidatları ile katılmayacaklardır. Ġyi 

siteler, yalnız altyapısını ve genel hizmetini karĢılıksız yapmakla kalmaz; 

su, elektrik, ısıtma ve dinlenme gibi altyapı harcamalarını da kar,ılıksız 

temin ederler. Böylece sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma sağlanmıĢ olur. 

Tarihimizde bu tür hizmetlerin tamamı parasız yapılıyordu. Ġslâmiyet'te 

suyun ve yakıtın satılması bir hadisle yasaklanmıĢ bulunuyor. Yani bunlar 

genel hizmetten bedava sağlan malıdır. Üretimde tam özel mülkiyet esası 

yanında, tüketim de ortaklaĢa yaĢama geleceğin düzeni olacaktır. 

h. ALTYAPI GELĠRLERĠ BELĠRLĠ NĠSBETLERLE HARCANACAKTIR 



Bir yerin altyapısı demek, önce oraya varan yol ve elektrik gibi komĢu 

yerlerle irtibatın temin edilmesidir. Bu irtibat bucak, il ve ülke çapına 

kadar uzanacaktır. Bundan dolayıdır ki, arsalar satılırken elde edilecek alt 

yapı paylarına daha üst altyapılar da iĢtirak ettirilmelidir. Bu payların nis-

peti vergi konusudur. Her ülkeye göre değiĢecektir. (Makul olanı altyapı 

gelirlerinin 1/5'ini sitenin içinde, 1/5'ini site dıĢı irtibatta, 1/5'ini bucak 

altyapısında, 1/5'ini il altyapısında, 1/5 ini de ülke altyapısında 

harcamaktır.) Bunun makul olanı yarısının site içinde, yansının da site 

dıĢında harcanması dır. Site dıĢında harcanacaklardan 2/5'i sitenin 

komĢu sitelere irtibatında, 1/5'i bucak alt yapısında, 1/5'i il altyapısında, 

1/5'i de ülke altyapısında harcanmalıdır. Bunun dıĢında inĢaat sektörü 

tamamen vergiden muaf tutulmalıdır. 

XVI. MAL SENETLERĠ 

cz. ARACI TĠCARETĠ HUKUKĠ SORUNLAR GETĠRDĠ 

Ġlk çağlarda insanlar ürettikleri malları pazara götürü yor, diğer üreticilerle 

doğrudan doğruya mübadele ediyorlardı. Üreticiler ve tüketiciler, 

ürettikleri veya satın aldıkları mallara sahip bulunuyorlardı. aracı sınıf 

yoktu. Sonra tüccar sınıfı ortaya çıktı. Tüccar sınıfın hizmeti aracılık yap-

mak, yani üreticiden malı alıp tüketiciye götürmek olmuĢtur. Sonraları 

perakendeci tüccarların yanında toptancılar oluĢmaya baĢladı. Böylece 

bir mal üreticiden tüketiciye varırken birkaç el değiĢtirmeye baĢladı. Önce 

kusurlu bir malın sorumlusunu bulmak zorlaĢmıĢtı. Her el değiĢtirmede sı-

kı muayene ve kontrolden geçirilmesini zorunlu kılmıĢtı. Bu durum da 

tüccarın her malı alıp satamamasını, ticarette de ihtisasın oluĢmasını 

gerektiriyordu. Ayrıca bu kontrol ve muayene zaman alıyor ve ticaret 

hacminin büyümesini engelliyordu. 

b. HUKUKĠ EL DEĞĠġTĠRME FĠZĠKĠ EL DEĞĠġTĠRME KÜLFETĠNĠ YÜKLEDĠ 

Buna çare olarak asrımızda standartlama usulünün getirilmesi olmuĢtur. 

Üretici malı belli ambalajlarda piyasa ya sürüyor ve üstünü etiketliyor. 

Böylece etiket sökülüp mal (ambalaj) açıldığı zaman kusurlu çıkarsa, 

kusuru üreticiye ait olmaya baĢladı. Gerçi bu hususta yeni hukuk 

düzenlemeleri getirilmiĢ değildir. Ancak firmalar fiilen bu mesuliyeti 

yüklenmektedirler. Bu durumun ikinci zorluğu ise, her el değiĢtirmede 

malların yükletilip boĢaltılması gereksiz yerde nakledilmesi problemidir. 

Bu hem maliyetleri yükseltmekte, hem de malın el değiĢtirmesini 

zorlaĢtırmaktadır. Bankanın destekleyeceği mal senetleri bu problemlere 

basit ve kesin çözümler getirecektir. 

c. HUKUKĠ EL DEĞĠġTĠRME DE FAYDAYI ARTIRIR 

Bir mal bulunduğu yerini değiĢtirir, böylece kıymeti artar. Mesela 

ormanda bulunan odun evlere getirilir, ocağa konmakla değer kazanmıĢ 

olur. Halbuki bu odun oradan nakledilmeseydi hiç bir kıymeti olmazdı. Bu 

nedenledir ki bir malın bir yerden baĢka bir yere nakledilmesi bir 

üretimdir. Ekseriya böyle bir nakil üretimden daha çok malın faydasını 

arttırmakta ve kârı çok yükseltmektedir. UlaĢtırma araçlarının çokluğu ve 

ehemmiyeti buradan doğmaktadır. Buna fiziki hareket diyoruz. Ya da mal 

yerinde kalır, fakat mal sahibini değiĢtirir. Bu da malın değerini fazlasıyla 

arttırır. ġoför ol mayanın elinde araba hiç bir iĢe yaramaz. Hasta olmayan 



için aspirinin bir değeri yoktur. Halbuki ihtiyacı olanın elin de mal çok 

büyük bir değer kazanır. Bu malın el değiĢtirmesi ile gerçekleĢir. 

TaĢınmazların hiç birisi fiziki olarak yer değiĢtiremezler. Ama sahibini her 

zaman değiĢtirebilirler ve bu değiĢme onların değerini arttırmıĢ olur. Bu el 

değiĢtirmelere de hukuki hareket diyoruz. 

d. MAL, SENETLERĠ FĠZĠKĠ HAREKETĠ ASGARĠYE ĠNDĠRĠR 

ĠĢte mal senetleri, fiziki harekete gerek kalmadan hukuki hareketi 

sağlayan bir araçtır. Mal durur senet hareket eder. Sonunda birleĢirler. 

e. HUKUKĠ HAREKET SENETLERĠN EL DEĞĠġTĠRMESĠYLE SAĞLANIR 

Üretici ürettiği malı muayene yetkililerine, ekspertizlere götürür ve 

muayenesini yaptırdıktan sonra ambalajlar, ambara götürüp teslim eder. 

KarĢılığında teslim ettiği malın senedini alır. Senet borsada satılır, 

perakendeciler ve top tancılar arasında el değiĢtirir, sonunda tüketiciye 

ulaĢır, tüketici de bu senetle ambara gider, senedi verir ve malı alır, 

nakledeceği yere götürür ve tüketir. Görülüyor ki senet hukuki bakımdan 

çok uzun mesafeler katetmiĢ ve ait olduğu mala, en uygun harcama yeri 

bulmuĢtur. Dolayısıyla faydasını azamiye çıkartmıĢtır. Mal ise en kısa 

yoldan hareket ederek gideceği yere ulaĢmıĢ ve maliyeti asgariye inmiĢtir. 

f. MAL SENEDĠ MĠLLĠ STANDARTLARA DAYANIR 

Bu mal senetlerinin çıkarılabilmesi için özel teĢkilatlan maya gerek vardır. 

Bir defa bu malın standardı hazırlanmalıdır. Bu çok zor bir problemdir. 

Birtakım teknik problemlerin halli yanında, halkın ihtiyaç derecesi 

bilinmelidir. Kalitenin tespitinde halkın satın alma gücü de hesaba 

katılmalı dır. Bu standartlar ülkenin Ģartlarına göre değiĢmektedir. Ġmkan 

ve ihtiyaçlar farklıdır. Bir baĢka ülkenin standartlan kullanılamaz. Her 

ülkenin kendisine has üretme ve tüketme standartları vardır. Dilde 

olduğu gibi teklik sağlanamaz. 

Devletin kurduğu standartları taklid dıĢında bir fonksiyon icra 

edememektedirler. Faizsiz banka milli standarların oluĢması için gerekli 

teĢkilatı kurmazsa, mal senedini des tekleyemez. 

g. TEMĠNATLI KONTROL GEREKĠR 

Standart malların imal edilmesi yeterli olmayıp, garan tili kontrollerin 

yapılması gerekir. Yani malı muayene edip etiketi damgalayan kontrolör, 

artık bu malııı standartlara uygunluğundan mesul olmalıdır. Mal bozuk 

çıkarsa üretici değil kontrolör mesul olmalıdır. Bugün devletin knrduğu 

ekspertiz teĢkilatı çok az mallar için vardır ve fonksiyon icra etmekten 

uzaktır. Kontrolörün kusurlu malları tazmin ede bilmesi için bir 

dayanıĢma ortaklığına katılmıĢ ve onun kefa letini almıĢ olması gerekir. 

Faizsiz banka bu te,kilatı da kurmak zorundadır. 

h~ KONTROLDE SERBEST REKABET SAĞLANMALIDIR Kontrollerin 

yapılabilmesi için laboratuvarlara ihtiyaç 

vardır. Bu laboratuvarlardaki araçları kullanabilecek perso nel gereklidir. 

Malın stok edilebilmesi için ambarlara ve silo lara ihtiyaç vardır. Hasılı bir 

mal senedinin çıkarılması bir plana ve hareket sermayesine ihtiyaç 

gösterir. Bir genel organizasyon zorunluluğu vardır. Bütün bunlar 

yapılırken ser best rekabetin sağlanması zaruridir. MaaĢlı bir görevli ile 

değil, serbest meslek erbabı hizmetlilerle bu iĢler görülecek tir. Bütün bu 



hizmetlere, emekleriyle ve sermayeleriyle katı lanlar adil bir sistem içinde 

karĢılığını alabilmelidirler. Bu da nıukavelelerle oluĢturulacak yeni 

paylaĢma sîstemleriyle münıkündür. Faizsiz banka ancak bundan sonra 

fonksiyonu nu icra edebilir. 

XVII. MAL SENETLERĠNĠN FONKSĠYONU 

ız. VADESĠZ MAL SENETLERĠ MAL OLARAK TAS'ARR UFU SAĞLAR 

Piyasada iki çeĢit mal senedi mevcut olmaktadır: Vadeli mal senetleri ve 

vadesiz mal senetleri. Vadesiz mal senetleri nin karĢılığı halen ambarda 

olan senetlerdir. Yani istediği niz zaman ambara gider, senedi verir ve 

karĢılığında o senet te mevcut olan malı alabiliriz. Böyle bir senedin 

fonkiyonu, malın fıziki harekatına gerek kalmaksızın hukuki harekatını 

sağlamaktır. Bu mal senedi demir veya buğday senediyle alı nıp satılacak, 

dolayısıyla nakit üzerindeki yükü de hafiflet miġ olacaktır. 

b. VADELĠ MAL SENEDĠ, PESĠN öDEMEL1 SĠPARĠġ SENEDĠDĠR 

Vadeli mal senetleri'ne gelince: Bunlar halen mevcut değildir. Ancak 

üretilmeleri planlanmıĢ ve üretme imkanları hazırlanmıĢ bulunmaktadır. 

Üreticiler tarafından belli bir müddet sonra teslim edileceği taahhüt 

edilmiĢtir. Gerçekte yoktur ama zimmette vardır ve belli bir müddet sonra 

ger çekten varolacağı büyük bir ihtimal içine girmiĢtir. Bu vadeli senedi 

satınalan kimse bu anda ambara giderek karĢılığını mal olarak alamaz, 

bunu yapabilmesi için senedin gününü beklemek zorundadır. 

c. BANKA, VADESĠZ MAL SENETLERĠNĠ MAĞAZALARA VERĠR 

Banka çıkardığı vadesiz mal senetlerini o malın toptan cılığını yapacak 

tüccarlara verir. Kredi olarak verilen bu se netlerle üreticilerden mallar 

mübayaa edilir, ambarlara ko nulur ve sonra bu ambarlardan 

perakendeci tüccara bu se netlerle satılır. Üreticiler elde ettikleri mal 

senetlerini borsa da satarak nakde çevirirler. ~.iccarlar borsadan bu 

senetleri satın alarak ambara gider ve mallarını çekerler. Böylece dev re 

tamamlanmıĢ olur. Bu senetlerin likidite kazanması için bankanın bu 

senetleri alıp satan borsayı kredi ile destekle 

mesi gerekir. Bu da bankanın bu senetleri teminat kabul ederek nakit 

kredi vermesiyle gerçekleĢir. Her senedin satıĢ değeri yanında teminat 

değeri vardır. Teminat değerini ban ka belirler ve ona göre kredi verir. 

Burada önemli olan hu sus, bankanın krediyi kiĢilere değil senede vermiĢ 

olmasıdır. Yani banka bütün kredi taleplerini karĢılar, bunu teminat 

değerlerini düĢünerek gerçekleĢtirir. 

d. VADESĠZ MAL SENETLERĠ, TEMĠNAT DE~ERLERĠYLE NAKıT ĠLE 

KREDĠLENDĠRĠLEBĠLĠR 

Teminat olarak kabul edilen senetler, bankada hapse dilmiĢ 

olacaklarından ambarlardan karĢılığı olan mal çekile meyecek demektir. 

Yani bu senetler malların yedek stokları nı ifade ederler ve sanki piyasada 

yokmuĢ gibi olurlar. Böy lece değerlerinin yükselmesi sağlanmıĢ olur. 

Gerektiğinde teminat değerini düĢürınek suretiyle senetler yeniden piya 

saya arzedilir ve malların ucuzlaması sağlanır. Bu tür senet lerin teminat 

değerleri değiĢtirilmek suretiyle mevsimlik f"ı yatlara ayarlanabilir ve iki 

mevsim arasındaki fiyat farkları asgariye indirilebilir. Bunun baĢka bir 

yararı; istenilen ma lın ihracat ve ithalatının da kontrol altına 



alınabilmesidir. 

e. MAL SENETLERĠNĠN KREDĠLENDĠRĠLMESĠYLE S ÜBVANSĠYON YAPILIR 

Bir mala ait senedin önce teminat değeri düĢürülür son ra yükseltilirse, 

üretim mevsimlerinde mal ucuz olacak, tü ketim mevsimlerinde 

pahalanacaktır. Bu da malın üretimini kısacak ve ithalata zorlayacaktır. 

Aksine önce teminat değe ri yüksek tutulan senet, malın üretmini teĢvik 

edecek ve ih racata zorlayacaktır. 

f. MĠI~ODA SERBEST REKABET KORUNARAK, MAI~ODA PLANLAMA 

YAPILIR 

Vadesiz mal senetleri stokların ayarlanmasında bir planlayıcı faktördür. 

Bu senetlerin önemli bir özelliği de, mikroda serbest fiyatı ve rekabeti 

koruduğumuz halde, mak roda tam planlama yapabilmemizi 

sağlamasıdır. Bunun an lamı, serbest rekabeti bozmadan planlı 

ekonomiye geçebil medir. Krediler için de aynı Ģey söz konusudur. Özel 

takdir yetkisi kullanılmasına gerek kalmaksızın herkese kredi ver me 

imkanının gerçekleĢmesidir. Hem de bu krediler asla enf lasyona sebep 

olmayacak ve kredi sıkıntısı olmayacağı için iĢsizlik diye bir sorunumuz da 

kalmayacaktır. 

g. VADELĠ MAL SENEDÎ, KfiRLAR1 KESĠN OLARAX BELĠRLER 

Vadeli senetler ise ziraatçilere kredi olarak verilecek, bunlar da senetleri 

borsada satacaklar, elde ettikleri meblağ ile üretim yapacaklar ve 

mahsulü ambara teslim ettikten sonra aldıklan senedi bankaya iade 

ederek kredilerini kapa tacaklardır. Mahsulleri çok olmuĢsa, borsada 

fazla senetleri satıp kendi çalıĢmalarını değerlendirmiĢ olacaklardır. Mah 

sul eksik gelirse, borsadan vadesi gelmiĢ senetleri mübayaa edip 

kredilerini ta~~ıamen kapatacaklardır. 

h. VADELĠ SENETLERLE ÜRETĠM PLANLAMASI YAPILIR 

Bu sistemin üretici için en kârlı tarafı kârını hemen he sap edebilmesidir. 

Aldığı krediyi nakde çevirdikten sonra, kendisine lazım olan bütün 

malzemeyi senetle de olsa peĢin almak suretiyle, iĢçilik hariç yapacağı 

masrafları kesin ola rak baĢtan bilmiĢ olacaktır. Malların ileride iıyatça 

değiĢme si veya enflasyon olması onu hiç etkilemiyecektir. Bu durum 

üreticiyi cesaretle üretime götürecektir. Nihayet zararı iĢçili ğin az 

olmasından ibaret olacaktır. Bu da kendisi için fazla bir sıkındı 

yaratmayacaktır. 

i. FAĠZLĠ BANKA NAKĠT SENEDĠ, FAĠZSĠZ BANKA MAL SENEDĠ ĠHRAÇ' EDER 

Vadeli senetlerin de teminat değerleri olacak ve banka buna göre bu 

senetleri de nakit kredi ile destekleyecektir. Bu 

suretle senet likidite kazanmıĢ, dolayısıyla değeri artmıĢ olur. Vadesiz 

senetlerle stok planlaması yapılıyor, vadeli se netlerle ise üretim 

planlaması yapılacaktır. Ne kadar doma tes isteniyorsa o kadar domates 

ekilecektir. Planlanan mah sül daha ekilirken satılmıĢ olacağından, pazar 

bulma veya günü gelince çok ucuz fiyatla satma tehlikesi ve derdi orta 

dan kalkacaktır. Bunun için plana uygun mal senedi çıkar ma ve bu 

senedi kredi olarak verebilmek için teminat değeri ni ona göre ayarlama 

kafı gelecektir. Böylece üretim fazlalığı veya azlığı söz konusu 

olmayacaktır. 



Bütün bunlar faizsiz bankanın desteği ile gerçekleĢecek ve faizsiz banka 

ancak bu senetlerin ihracı ile kurulup yaġa yacaktır. 

XVIII. ĠġLETME SENETLERĠ 

a. BÜYÜK ĠġLETME ZORUNLUDUR 

Bir üretim, o üretimi yapacak iĢletmenin kurulması ile gerçekleĢir. 

Eskiden bir veya iki kiĢinin çalıĢması ile ürün elde edilebiliyordu. Halbuki 

bugün binlerce insanın bir araya gelip çalıĢması ile bir ürün elde 

edilebiliyor. Bunun için bü yük fırmaların oluġması zaruri oluyor. ĠĢçilik 

do~uyor ve bir takım sosyal problemler ortaya çıkıyor. Çaresini arayanlar, 

sosyalizmi veya komünizmi öneriyorlar. Bunların da çözüm getirmediğini 

bug'ün sosyalist ülkeler dahi kabul etmiĢ bu lılnmaktadır. Yeni çözümün 

aranması zaruridir. Bir taraftan bugünkü geliġmeye cevap verecek büyük 

iĢletmeleri kurmak, diğer taraftan tekelleri ortadan kaldınp iĢçileri 

patronlaxa sömürtmemek esastır. 

b. ĠġÇĠLĠK SĠSTEMĠ ~ ERĠNE ORTAI~IK SĠSTEMĠ KURULMALIDIR 

Patronsuz büyük iĢletmeler ortaklılilar Ģeklinde kurulabilir. Ancak bu 

ortaklıkların da yönetimi, yöneticilerin elinde olmamalıdır. Kollektif bir 

yönetimi gerçekleĢtirebilmeliyiz. Marx böyle bir yönetimin hararetli 

müdafıî olmuĢ ama her hangi bir çözüm getirememiĢtir. Ġddia ettiği Ģeyler 

ütopik bi rer hayal olmaktan ileri geçememiĢ ve hiç bir yerde uygula 

namamıĢtır. Uygulanmaya kalkıldığı yerler kan deryasına dönüĢmüĢtür. 

ĠĢte kurulacak ortaklığın buna benzer mah zurlar da taĢımaması 

gerekmektedir. 

c. ĠġLETMEDEKĠ PARA, ĠġLETME SENEDĠDĠR 

ĠĢletme bir ortaklık senedi çıkarıyor. Bu senet iĢletme içerisinde tamamen 

para yerine geçiyor. Bütün hammadde ler bu iĢletme senedi ile satın 

alınıyor. Bütün personelin üc reti bu iĢletme senedi ile ödeniyor. Kiralar ve 

vergiler bu se netlerle tahakkuk ettiriliyor. Sonunda mallar da bu senetler 

le satılıyor. Bu iĢletmeden mal almak isteyenler veya sipariĢ verenler 

iĢletmeye bu senedi vermek zorundadırlar. Böylece ayrıca bir nakte 

ihtiyaç kalmaksızın tv.m ücret, kira, fiyat ve diğer masraflar hep bu 

senetle karĢılanıyor. Bu senedin halk tarafından kabul edilip iĢlerlik 

kazanabilmesi için bankanın bu senetleri nakitle desteklemesi 

zorunludur. BaĢtan banka kredi vermek zorunda kalacaktır. Fakat iĢlerlik 

faaliyete geçtikten sonra, banka iĢletmenin parasını kullanma imkânına 

kavuĢacaktır. 

d. ÜCRET ĠġLETME SENETLERĠYLE öDENECEKTĠR ĠĢletme senedi ile 

ücr~tler normal ücret statüsü ile tes 

bit edilir. Götürü çalıĢanlar yaptıkları iĢe göre, yevmiyeli ça lıĢanlar 

mesleki derece ve çalıĢtıkları saatleri nisbetinde bu senetten belirlenmiĢ 

ücretlerini alacaklardır. Bunların nakit olaxak ücretleri ise bu senedin 

fiyatına bağlı kalacaktır. Ürettikleri mal piyasaca aranan mal haline 

gelmiĢse, senet ler kıyınetlenecek ve iĢçilerin ücretleri yüksek olacaktır. 

Ma lın satıĢı düĢmüĢse ucuzlayacak, iĢçilerin yevmiyeleri de dü Ģük 

olacakiır. Bunun açık anlamı, iĢçilerin de iĢletmeye or tak edilmiĢ 

olmalarıdır. 

e. ĠġLETME SENEDĠ Ġ7RETĠM MĠKTARINI AYARLAR 



Bu usulün en büyük avantajı, üretim fazlalığı olup, mallar satılmadığında 

iĢçilerin ücretleri düĢecek ve baĢka yerde iĢ bulanlar kendiliğinden ayrılıp 

gidecel~lerdir. Bu iĢçi lerin baĢka yerde iĢ bulmaları ise çok kolay 

olacaktır. Zira herkesin toprak senedi cinsinden kredisi vardır. Kendisi 

dev let veya baġkasının iĢyerinde bu kredisini kullanabilecek ve emeğini 

yatırıma yöneltip üretim stoklarının erimesine ka dar o alanda yeni üretim 

yapmayacaktır. Böylece yatırım nisbeti kendiliğinden en iyi bir seviyede 

dengelenmiĢ olacak tır. 

f. STOKLAR BÜTÜN C~ĠRDiLERĠ ETKĠLEYEC,EKTiR 

Satın alınan ilk maddelerin ara maddeleri ve s~ıtıĢa ar zedilen mamul 

maddelerin iĢletme senedi cinsinden fiyatları, stoklarına göre 

belirlenecektir. Ġlk ara ve mamul maddeler den herbirinin ambarları 

bulunacaktır. Bu ambarların bü yüklükleri istenen vasat stok seviyelerinin 

iki katı büyüklü ğünde olacaktır. ĠĢletme faaliyete geçmeden önce bu 

ambar ların yarıları dolu olacak Ģel;ilde ilk döner sermaye konmuĢ 

olacakt.ır. Bu depoların, ambarların veya garajların mesulle ri bulunacak 

ve ambara mal teslim edene helirlenmiĢ mal se nedi cinsinden değerini 

verecek ve anıbardan mal çekmek is teyenden de aynı senedi 

isteyecektir. Yani aynı anda alı; ve veriĢ arasında bir fiyat farkı 

uygulamayacaktır. 

g. ARA STOKLAR DA ĠġLETME SENETLERĠ ĠLE FĠYATLANDIRILACAK VE OTO 

PLANLAMA OLACAXI'IR 

Herhangi bir ambarda, depoda veya garajda mal mikta rı deponun yarısını 

dolduruyorsa, iĢletme planlamasında be lirtilen ilk fiyatlar uygulanacaktır. 

Mallar çek.ilip ambar bo ġalmaya baĢlayınca fiyatlar yükseltilecek ve 

bunu imal eden lere; kârlı iĢtir, üretim yapın diye kendiliğinden sinyal veril 

miĢ olacaktır. Bu arada malı ilk madde olarak kullanacakla ra da; karlı 

durum var, Ģimdi bu malları alın haberi ulaĢacaktır. Bu haberleri her gün 

ilan edilen fiyat listelerınden öğrenmiĢ olacaklardır. Aksine ambarda mal 

dolmaya baġla yınca, aynı olan alıĢ ve satıĢ fiyatları düĢürülecek ve o 

nokta da imalatın akıĢı yavaĢlamıĢ olacaktır. Böylece bu iĢletme 

senediyle üretim plânlaması, personele ve tezgâhlara iĢlerin dağıtılması, 

stok seviyelerinin tesbiti kendiliğinden en ideal bir Ģekilde halledilmiĢ 

olacaktır. 

l. ĠġLETME SENEDĠ, ĠġLETME ĠÇĠNDE ARZ VE TALEBĠ AYARLAR 

Üreticiler ücretlerini tamamen serbest piyasa esası üze rinden, alıĢ ve 

satıĢtaki farktan elde etmiĢ olacaklardır. Ser best rekabet sistemi burada 

tam iĢlerlik içersinde olacaktır. Bunun için her tezgahtan en az ona (10) 

yakın sayıda tezgah bulunacak ve bu tezgahlan çalıĢtıracak personel 

olacaktır. Tezgahların bakımını ve tamirini bakıcılar yüklenecek ve o 

tezgahlarda üretilen mal miktarına göre genel hizmetten paylarını 

alacaklardır. Bu nedenle iĢletme büyük hacimde olacak; ancak 

iĢletmenin yöneticisi senet olup, ayrıca bir yö netici ekibi 

bulunmayacaktır. Tıpkı bugün para nasıl devlet içerisinde arz ve talep 

kanunlarına göre tüm ekonomik düzenlemeleri yapmakta ise, aynı 

Ģekilde iĢletme senedi de iĢletme içerisinde arz ve talep kanunlarına göre 

tüm düzenle meleri yapmıĢ olacak ve bu sayede ortaklık yoluyla büyük 



iĢletmeler kurulmuĢ olacaktır. 

XIX. ĠġLETME SENETLERĠNĠN FONKSĠYONU 

a. ĠġLETME SENEDĠ BĠR ANA MAMUL SENEDĠDĠR 

ĠĢletme senetlerinin nakit cinsincien fiyatı, mamul stok seviyelerine göre 

hesaplanacaktır. ĠĢletme senedi için mamul mallara bir ana mal tarif 

edilecek ve iĢletme senedi bu mal ile belirlenmiĢ olacaktır. Bu malın stok 

seviyesi düĢtükçe senedin fiyatı yükselecek, stok seviyesi yükseldikçe 

senet fiyatları düĢecektir. Böylece piyasadaki talep belirlenmiĢ olacaktır. 

Diğer taraftan ambardaki stok çoğaldıkça iĢletme senedi cinsinden 

fiyatları düĢeceğinden, imalat gerisin geriye dalga dalga azalacak ve ilk 

maddelerde bir yığılma meydana gelmiĢ olacaktır. Bu yığılmadan dolayı 

da bu ilk maddeleri getirip satan tüccarlar satamayacaklarından tüm 

hareket yavaĢlamıĢ olacaktır. 

b. STOKLAR ARTTIKÇA ĠġLETME SENEDĠNĠN NAKĠT CĠNSĠNDEN DEĞERĠ 

DÜġECEKTĠR 

Aksine senet fiyatları düĢük ise mal ucuzdur demektir. Herkes iĢletmeye 

gelip senedi vererek mamulleri satın alacaktır. Mamul maddelerdeki stok 

seviyesi düĢecek ve dolayısıyla senet cinsinden fiyatları yükselecektir. 

Bunun üzerine imalatçılar harekete geçecek ve dalga dalga bu hızlanma 

ilk maddelerin erimesine kadar varacaktır. Fiyatları yükselecek ve ilk 

madde satıcılarını buraya mal getirip teslim etmeye tesvik edecektir. 

c. ĠġLETMELER ĠHTĠYACA GÖRE YAVAġLAYIP HIZLANACAKTIR 

Görülüyor ki, hiçbir zaman bir tekel oluĢturmadan, dolayısıyla, mikro 

planda dengeyi bozmadan ve serbest rekabeti engellemeden bu iĢletme 

senedi sayesinde büyük iĢletmeler kurulabiliyor. ĠĢletmenin hızı, 

piyasasının arz ve talep dengesinin bulunduğu yerde kendiliğinden 

avarlanıyor. Piyasada ihtiyaç varsa, üretim hızlanıyor ve inĢaat sektörün-

den emek imalat sektörüne kayıyor. Aksine piyasa doymuĢ ve mal 

fazlalığı varsa, iĢletme kendiliğinden yavaĢlıyor ve emek imalat 

sektöründen inĢaat sektörüne kayıyor. 

d. ĠġLETME SENETLERĠ SEKTÖRLERĠ KÖTÜ ETKĠLERDEN KORUR 

Bugün imalat miktarını dengeleyen bir mekanizma geliĢtirilemediği için 

birçok kapitalist ve sosyalist doktrinler geliĢtirilmiĢtir. Kapitalistler bunu 

merkez bankasının piyasaya süreceği veya piyasadan çekeceği nakit 

miktarıyla dengelemeye çalıĢmaktadır. Üretim fazlalığı olduğunda, 

merkez bankası para makinesini frenleyerek kredileri kısmakta ve bu 

Ģekilde iĢyerleri yavaĢlatılmakta veya hepten tatil edilmektedir. Bunu grev 

ve lokavt sistemleriyle gerçekleĢtirmeye çalıĢıyorlar. Sigorta sistemiyle 

iĢçilerin biriktirdikleri meblağlar bu devrelerde eritiliyor ve daha sonra 

stoklar eriyince anlaĢmalar yapılarak tekrar imalata geçiliyor. Bazan bu 

kısıtlamaları enerji yokluğu iddialarıyla elektriği keserek veya kısarak 

düzenliyorlar. Burada tek para sistemiyle çalıĢıldığı için, para kısmaları 

gerekli gereksiz her sektörü etkiliyor ve iĢ hayatı felce uğradığından 

sosyal problemler doğuruyor. Halbuki iĢletme senetleri sayesinde 

yavaĢlama ve hızlanma sadece o iĢletmenin ilgili olduğu sektörde 

olmakta ve iĢsizlik meydana getirme yerine, emeğin imalat sektöründen 

inĢaat sektörüne aktarılmasıyla mesele ideal Ģekliyle çözülmüĢ 



olmaktadır. 

e. ĠġLETME SENETLERĠ TASARRUF ARACIDIR 

ĠĢletme senetlerini almıĢ olanlar kendilerine mal lazım değilse, hemen 

çekmeyeceklerdir. Sadece senet ucuz olduğu zaman satın almakla iktifa 

etmiĢ olacak ve ihtiyaçları olduğu zaman çekmiĢ olacaklardır. Bunun 

anlamı, bu malları mevduat olarak iĢletmeye bırakmadır. Böylece iĢletme 

senedi satıldığı halde, teslim alınmayan malları kredi Ģeklinde 

baĢkalarına verebilir. Böylece ek bir sermaye sağlanmıĢ olur. Bu 

senetlerin bankaca desteklenmesi halinde, iĢletmelerin ayrıca nakit 

sermayeye ihtiyacı kalmayacak ve dolayısıyla ülke içinde nakdin yükünü 

bu senet hafifletmiĢ olacaktır. Bu senetler piyasada nakit ile alınıp 

satılacaklarından TL'nın değerinde de olumsuz bir etkileri olmayacaktır. 

f. ĠġLETME SENETLERĠ VADELĠ OLABĠLĠR, BÖYLECE DÖNER SERMAYE 

TEMĠN EDĠLĠR 

ĠĢletme senetleri vadeli olabilir, bu sipariĢ anlamına gelir. Mal 

senetlerindeki vadelilere benzemektedir. Vadeli senetler ucuza 

satılacaktır. Böylece halkın iĢletmelere sermayeleriyle katılma imkanı 

sağlanmıĢ olacaktır. Halk tasarruflarını dilediği sektöre yönlendirme 

imkanını bulacaktır. Dilerse bir site senedini satın alıp toprağın rantından 

yararlanmayı isteyecek, dilerse inĢaat malzemesi veya günlük ihtiyaç 

malları üreten iĢletmelerin vadeli senetlerini satın alarak senet ticareti 

yoluyla tasarrufunu değerlendirecektir. Bu Ģekilde bir çeĢit Ģirketi 

mudarebe gerçekleĢmiĢ olacaktır. Banka bu Ģirketin ortağı değil, 

destekçisi durumundadır. Çünkü banka bu senetleri satın almıyor veya 

satmıyor, sadece bunları rehin alarak kredi veriyor. Alsa veya satsa bile, 

bunu kendi adına değil, iĢletme adına alıp satıyor yani kredileĢiyor. 

g. ĠġLETME SENEDĠNDE MEKAN BĠRLĠĞĠNE GEREK YOKTUR 

ĠĢletme senetlerinin çalıĢması için her zaman bir iĢyerinde bütün bunların 

olması Ģartı yoktur. DeğiĢik yerlerde değiĢik ambarlar tesis edilir ve bu 

ambarların yanında bu malları kontrol edecek laboratuvarlar kurulur. 

Herkes dıĢarda bu malı imal eder, getirir ambara teslim eder, iĢletme se-

nedini alır. Bunu iĢleyecekler de buradan iĢletme senediyle bu ara malı 

satın alarak iĢler ve bir ileriki kademe ambarına teslim eder. Burada 

hatırlanacak önemli husus, bu parçaların nakit ile değil iĢletme senediyle 

alınıp satılması ve alıĢ satıĢ arasında aynı anda bir farkın olmamasıdır. 

Böylece görülüyor ki, bir iĢletme senedi, sadece ara ambarları sayesinde 

baĢka hiçbir tezgaha ve iĢçiye gerek kalmaksızın fonksiyonel olarak 

büyük iĢletmeleri kurma imkanını doğuruyor. Bunun için iyi bir plan ve 

proje ile iĢletme planlamasının yapılması ve bu amaçla çıkartılmıĢ olan 

senedin faizsiz banka tarafından desteklenmesi yeterlidir. Yeter ki bu 

iĢletmenin kurulmasına topluluk içinde imkan ve ihti yaç mevcut olsun. 

XX. ĠSTĠHKAK SENETLERĠ 

a. ĠSTĠHKAK SENTLERĠ BELĠRSĠZ GELĠRLERĠ PAYLAġTIRIR 

Tüzel kiĢiler genel hizmetlerini ehliyetli hizmetlilere yaptırıyorlar. Bu 

hizmetleri yapanlara belli maaĢ yerine tüzel kiĢinin gelirlerinden pay 

vermektedirler. Ayrıca bu gelirlerden yardımlaĢma olmak üzere ortaklara 

veya üyelere pay dağıtıyorlar. 



Bir çok iĢletmelerde çalıĢan kimseler, iĢletme senedinden ayrı olarak 

götürü iĢ almıĢ olabilirler. Yani bir fonda toplanan değiĢik meblağların 

değiĢik istihkak sahiplerine dağıtılması gerekir. 

b. ORTAK HĠZMETLER ĠSTĠHKAK SENTLERĠ ĠLE PAYLASTIRILIR 

Genel olarak teĢebbüslerin dört çeĢit girdileri vardır. Bunlardan birincisi 

toprak, altyapı ve güvenliği sağlayan genel hizmettir. Ġkincisi, yapı ve 

tesislerdir. Üçüncüsü, ilk maddeler ve dördüncüsü çalıĢmadır. Bu 

iĢtirakler ayrı ayrı kurulacak ortaklıklar tarafından temin edilir. 

Genel hizmetleri tüzel kiĢilerin kurduğu hizmet ortaklıkları yaparlar. 

Tesisleri hissedarlar koyarlar. Ġlk maddeyi teĢebbüse sipariĢ veren 

tüccarlar temin ederler. Ġmalatı ise, burada çalıĢan iĢçi ve personel 

birlikte yerine getirirler. Bunların herbiri ayn ayrı birer ortaklık Ģeklinde 

oluĢurlar. Bunlar teĢebbüsün ana ortaklıklarıdır. 

c. ĠġLETME ORTAKLARI ARALARINDAKĠ PAYLARI ISTĠHKAK SENETLERĠ ĠLE 

PAYLAġTIRIRLAR 

TeĢebbüsün bu ana ortaklıkları, ayn ayrı mukavele ile ortaklığa katılırlar 

ve bunların alacağı paylar her mukavelenin yenilenmesi sırasında 

yeniden tesbit edilir. Bunların hepsi üretilen mallardan pay alırlar. Yani 

genel hizmeti yapan tüzel kiĢi, hizmeti karĢılığı belli bir ücret yerine 

yapılan iĢin hacmine göre, istihsalden veya cirodan paylarını alırlar. Ġlk 

maddeyi temin edenler karĢılığında iĢletme senedini aldığına göre, yine 

hasıladan pay oluyorlar demektir. ÇalıĢanlar da ücretlerini ürettikleri 

mallârdan pay olarak alırlar. 

d.ĠSTĠHKAK SENETLERĠ ADĠL PAYLAġMAYI SAĞLAR 

Burada iki önemli poblemle karĢılaĢılmaktadır. Bu topluca elde edilen 

hasıladan ortaklar arasında payların nasıl dağıtılacağıdır. Binlerce kiĢinin 

birlikte çalıĢarak meydana getirdikleri hasıla nasıl bölüĢülecektir. 

Günümüzde bu problem ücret sistemiyle halledilmekte, kâr ve zarar bir 

kiĢinin sırtına binmektedir. Bunun sonucu olarak küçük ve orta mü-

teĢebbisler ortadan çekilmekte, büyük müteĢebbisler tekellerini 

kurmakta, halk ise bu patronların tekelinde iĢçi olarak 

köleleĢtirilmektedir. Esasen faiz yasağı bu köleliğin oluĢmasını önlemek 

içindir. Yani iĢçi ve patron sınıfı yerine, kendi iĢyerinde çalıĢan sınıfsız bir 

kitleyi oluĢturmaktır. Bir yandan patron sınıfını kaldırmak, diğer taraftan 

büyük teĢebbüsleri oluĢturmak, ancak ortaklık içinde adil bir bölüĢmeyi 

sağlamakla mümkündür. Bu çıkarılacak istihkak senetleri ile 

sağlanacaktır. Herkes çalıĢacak, ücret alır gibi istihkak senetlerinden 

kendine düĢeni alacaktır. 

e. ĠSTĠHKAK SENETLERĠNĠN KARġILIĞI BELLĠ DEĞĠLDĠR 

Ortaklık içinde iĢ yapanlar, ücret alır gibi istihkak senedi alacaklardır. Bu 

bazan saatlik olarak değerlendirilir, bazan yapılan iĢe göre birim fiyatı 

üzerinden verilir, bazan da ihtiyaç gözönünde tutularak baĢka kriterlerle 

ödeıımiĢ olur. Ancak hep istihkak senedi cinsinden ödeme yapılır ve 

iĢletme senedi veya nakit olarak bir değerlendirme yapılmaz. 

f ĠSTĠHKAK SENETLERĠ SABĠT GĠDERLERĠ YOK EDER 

Bu suretle oluĢturulmuĢ teĢebbüslerin en büyük avantajı, üretimde sabit 

giderlerin sıfıra indirilmesidir. Üretim yoksa, yani genel hizmeti yapan 



tüzel kiĢi, ne tesisleri temin eden hissedarlar, ne sermaye koyan tüccarlar 

ve ne de iĢ yapacak çalıĢanlar bir Ģey alırlar. Ayrıca hesaplamalara gerek 

kalmaksızın iĢletme istenildiği kadar yavaĢlatılabilir ve hızlandınlabilir. 

Diğer taraftan iĢletme büyük veya küçük kapasitede kurulabilir. Böylece 

bir sarsıntıya sebep olmadan ekonomik denge sağlanmıĢ olur. Faizsiz 

banka bu problemleri çözdüğü müddetçe hedefine ulaĢmıĢ olur. Yoksa 

sadece faiz yasağı faizsiz sistem demek değildir. 

g. KAMU HĠZMETLERĠ DE ĠSTĠHKAK SENETLERĠYLE YAPILIR 

Ülkeler millî bütçe yapmaktadırlar. Artırmalı bütçelerin çok kötü olduğu 

eskiden beri bilinmektedir. Bunun ilk ilmi izahını Ġbn Haldun yapmıĢtır. Ġlk 

uygulaması ise Halife Ömer tarafından yapılmıĢtır. ĠstiĢare sonunda artı 

malı meĢru görülmemiĢtir. 

Son asırda ise açık bütçeler rağbettedir. Bu enflasyonun kaynağı 

olmaktadır. En iyi çözüm denk bütçedir. Sonra yapılan bütçeler kesin 

bütçelere uymamaktadır. Söylenenlere uyulamıyor. Devlet cari 

harcamalarını istihkak senedi ile yapacak olursa, bütçenin tam denk 

olmasını gerçekleĢtirdiği gibi bütçe ile kati hesap arasında tam tetabuk 

sağlanmıĢ olur. Böylece günümüzdeki istikrarsızlıklar ortadan kalkar. 

h.. ĠSTĠHKAK SENETLERĠ ÇALIġANLAR ARASINDA ÇIKAR PARALELLĠĞĠ 

SAĞLAR 

Ġstihkak senetlerinin diğer bir faydası da, çalıĢanlar ve ya görevliler 

arasında çıkar paralelliğinin sağlanmıĢ olmasıdır. VatandaĢın iĢini yapan 

görevli bilecek ki, yaptığı iĢten dolayı vatandaĢ kazanacak, daha fazla 

vergi verecek ve aldığı istihkak senedinin satın alma gücü artacaktır. Yine 

görevli bilecek ki, diğer görevli vazife yapmazsa ve vatandaĢı ezerse, millî 

hasıla düĢecek, bütçenin gelirleri azalacak, dolayısıyla aldığı istihkak 

senedinin satın alma gücü eksilmiĢ olacaktır. Diğer görevliyi görevini 

yapmaya teĢvik edecek, böylece oto kontrol da olacaktır. 

i. ĠSTĠHKAK SENETLERĠ BÜROKRATĠK ATALETĠ ORTADAN KALDIRIR 

Ġstahkak senetlerinin temin ettiği en önemli husus, bugün büyük 

iĢletmelere ve devlete arız olan bürokratik ataletin bu sayede ortadan 

kalkmasıdır. Ġstihkak senetlerinin iĢlerlik kazanabilmesi için faizsiz banka 

tarafından desteklenmelidir. Bu da bankada daha çok istihkak senedinin 

teminat olarak kabulü ve kredilendirmesiyle olacaktır 

XXI. ĠSTĠHKAK SENETLERĠNĠN FONKSĠYONU 

a. FAĠZSĠZ SĠSTEM TÜKETĠCĠYĠ DECĠL ÜRETĠCĠYĠ DESTEKLER 

Faizli sistemde vergi, kira, ücret ve faiz istihkak edenlere nakit olarak 

ödenmektedir. Bu müstehaklar için çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Herkes kendisine düĢen payı nakit olarak alıp onunla istediği iĢi 

yapmaktadır. Yani tüketiciler korunmaktadır. Diğer taraftan üreticiler ise 

elde ettikleri malı satmak zorunda bırakılarak, mallarını ucuz fiyatla elden 

çıkartmaya zorlanmaktadırlar. Bu kapitalist düĢüncenin tabiî sonucudur. 

Üreticileri zor durumda bırakıp patronlara köle iĢçiler bulmak, ancak 

böyle mümkündür. Faizsiz sistemde ise küçük ve orta müteĢebbisleri 

korumak için vergi, kira, ücret ve bedel, mal olarak hasıladan elde edilen 

paydan verilmektedir. Üretici kendi emeğinin ucuz veya pahalı 

harcanması dıĢında herhangi bir sıkıntıya sokulmamaktadır. Yani faizsiz 



sistem üreticiyi koruyup tüketiciyi zor durumda bırakmaktadır. 

b. ĠSTĠHKAK SENETLERĠ ĠġLETMELERDE ORTAKLIĞI SAĞLAR 

Ġstihkak sahiplerine nakit değil mal verilmektedir. Bunlar bu malları 

ekseriya kendileri kullanamazlar. Aynı zamanda bunlar çok çeĢitlidir. 

Depolanmaları, nakledilmeleri ve satılmaları çözülmesi zor problemler 

taĢır. Faizsiz sistem buna da çözüm getirmelidir. Yoksa bir halkası kopuk 

zincir gibi hiçbir iĢ yapmaz ve çalıĢmaz. Ġstihkak senetlerinin temin ettiği 

çözüm tam bir çözümdür. 

c. ĠSTĠHKAK SENETLERĠ ĠLE DEĞĠġĠK MALLAR FĠYATLARA GÖRE 

BÖLÜġÜLÜR 

Ġstihkak payları iĢletmenin veya devletin ambarlarında depo edilecek ve 

bir dönemde eritilecek Ģekilde istihkak senetleriyle fiyatlandırına 

yapılacaktır. Yani bu mallar hiçbir suretle istihkak senedi dıĢında bir 

değer mukabili istihkak ambarlarından dıĢarıya çıkarılmayacaktır. Diyelim 

ki, istihkakların periyodu kamu bütçelerinde olduğu gibi bir yıllıktır. 

Ġstihkak ofıslerinde toplanan her cins mal yıllık hafta sayısına bölünür ve 

bir hafta içerisinde erimesi gereken miktar tesbit edilir. Her mal için 

serbest piyasa fiyatlarına göre nakit cinsinden toplam değerler 

hesaplanarak toplam istihkak miktarı nakit olarak bulunur. HarcanmıĢ 

olan istihkak senedi miktarına bölünerek bir istihkak senedinin hesabı 

olarak TL cinsinden değeri bulunur. Buna benzer Ģekilde, her malın 

istihkak senedi cinsinden fiyatı tesbit edilir. Böylece malların haftalık 

fiyatları ilan edilir. Ġstihkak sahipleri istedikleri malları ellerindeki istihkak 

senetleriyle satın almaya baĢlar1ar. 

d. MALLARIN ERĠME NĠSBETĠNE ETKĠ EDER AMA STOKU ETKĠLEMEZ 

Bu mallardan bir kısmı daha önce hesaplanmıĢ bulunan haftalık erime 

miktarından daha fazla alınıp götürülmüĢ olabilir. Bu taktirde gelecek 

haftadaki fiyatı yükseltilir. Bir kısım mallar ise rağbet görmemiĢ ve 

ambardan daha az çekilmiĢ olabilir. Bu malların da istihkak senetleri 

cinsinden fiyatları düĢürülerek, gelecek hafta istihkak sahiplerinin daha 

fazla rağbet etmeleri sağlanır. Bu fiyat değiĢtirmeleri o Ģekilde ayarlanır 

ki, yıl sonunda bütün mallar istihkak sahipleri tarafından eritilmiĢ olsun. 

Yıl sonunda artan miktar kalmıĢsa, bu gelecek yılın gelirlerine ilave edilir 

ve bu malın fiyatı geçmiĢ yıldaki fiyatından daha düĢük tutularak gelecek 

yıl içinde böyle bir artmaya mani olunur. 

e. ĠSTĠHKAK SENETLERĠ DE HAMĠLĠNE YAZILIDIR  

Ġstihkak senedi almıĢ olan müstehaklar senedi mutlaka istihkak 

ambarına götürüp değiĢtirmek mecburiyetinde değildirler. Ġsterlerse 

istihkak senetlerini borsada serbestçe satabileceklerdir. Böylece elde 

ettikleri nakti ücret olarak almıĢ olacaklardır. Devre tamamlanmadan da 

bu senetler satılabilecektir. Bu senetleri satın alanlar gidip ambardan 

malları çekecek ve piyasaya nakit ile satıp kâr edeceklerdir. 

f. ĠSTĠHKAK SENEDĠ ĠLE STOKLARIN DENGELĠ ERĠTĠLMESĠ SAĞLANIR 

Millî ekonomide bu istihkak senetlerinin önemli bir fonksiyonu da, yıl 

sonuna kadar malları eritmeyi yıl içinde dağıtmıĢ olmasından dolayı her 

mevsimde mal bulunacak ve mevsimler arası fiyat dalgalanmaları 

önlenmiĢ olacaktır. Ekonominin halletmesi gereken problemlerin en 



önemlilerinden biri de bu mevsimlik fiyat dalgalanmalarıdır. Bu dalga-

lanmaları arttırmak için belli mevsimlerde tüccarlar malları alıp stok 

yaparlar. Sonra aldıklarını birkaç misli fiyat ile satıĢa arzederler. Bu üretici 

ile tüketici arasında büyük fiyat farklarını oluĢturur ve üretimi büyük bir 

nisbette önler. Hukuk dilinde buna ihtikâr denilmektedir. Hukuki yoldan 

bunun önlenmesi her zaman istenmiĢ ama hiçbir zaman baĢarıya 

ulaĢılamamıĢtır. 

g. GENEL HĠZMET PAYI ĠġLETME SENEDĠ OLARAK ALINIR VE ĠSTĠHKAK 

SENEDĠ ĠLE BÖLÜġTÜRÜLÜR 

Ekonomik aksaklıkların yalnız ekonomik tedbirlerle önlenebileceği, 

hukuki müdahalelerin hiçbir sonuç vermiyeceği kesinlikle bilinmelidir. 

Ġhtikâr da ancak ekonomik tedbirlerle önlenebilir. Ġstihkak senetleri bu 

hizmetleri yüklenmiĢ olacaktır. ġöyle ki, bir malın toplam istihkak stoku 

senelik hafta sayısına bölünüyor ve bir hafta içinde onun kullanılacak 

miktarı bulunuyor. Ġstihkak senetleri ile satın alınacak bu malın fiyatı öyle 

ayarlanıyor ki, her hafta eĢit miktarda mal tüketimi olsun. ġimdi bu plana 

baĢka bir plan ilave edebiliriz. Piyasada mal bol olduğu zaman istihkak 

stoklarına öyle bir fiyat uygulanır ki, o mevsimlerde hiç satıĢ olmaz. 

Ġstihkak sahipleri istihkak senetlerini kredi ile değerlendirsinler ve 

haklarını daha sonra alsınlar. Böylece bu mallar zor günler için stok 

edilmiĢ olur. Mallar eriyip piyasadan çekilince fiyatlar yükselecek ve 

istihkak sahipleri senetlerini kullanarak bu malların piyasaya çıkmasını 

sağlayacaklardır. Böylece malların mevsimlik fiyat dalgalanmalarının 

önüne geçilmiĢ olur. 

Faizsiz sistemde verginin nakit olarak değil de ayn olarak alınmasının 

önemli hikmetlerinden biri de budur. Yani bir taraftan üreticilerin 

ödemeleri kolaylaĢtınlıyor, diğer taraftan kriz zamanları için yedek stok 

teĢkil ediyor. Marx, Osmanlı Devleti'nin uzun zaman dayanma gücünü 

buradan aldığını söylemektedir. Bir sistemin yaĢlanmıĢ olması onu ve-

rimsiz hale getirir. Sistem yenilenirse yeniden canlılık kazanır. Faizsiz 

sistem bir rönesanstır. 

XXII. SENETLERLE KREDĠLEġME 

a. BANKA KREDĠLEġMELERĠ ORTAK MUHASEBE VE KEFALETLE 

GERÇEKLEġTĠRĠR 

Banka merkezi kredileĢmeden çok, ortakların bankaya teminat 

göstermek Ģartı ile bir kredi istihkak etmeleri ve bu krediyi diğer ortak 

veya mudilerin birbirlerine kullandırmaları Ģeklinde olmaktadır. Yani 

banka belli kimselere belli limitte kefil olduğunu tevsik eden belge verir. 

Bu belgeyi ibraz eden herkes karĢı taraftan istediği Ģeyi alıp borçlanır. Bu 

durumu bankaya bildirirler, banka da birisinin hesabından düĢürüp 

diğerinin hesabına geçirtir. Kredi alan, borçlanan zamanında tediyede 

bulunamazsa alacaklı bankaya baĢvurarak bunu tahsil etmiĢ olur. 

Bankanın burada yegane fonksiyonu, mudilerine keiıl olmaktan ibarettir. 

Bu kefaletin cari kefaletten farkı, tamamen masrafsız olup uzun uzun 

sözleĢme ve yazıĢma külfetinin ortadan kaldırılmıĢ olmasıdır. 

b. KEFALET KARġILIKSIZDIR 

Faizsiz banka bu tür kefalet hizmetlerini karĢılıksız yaptığı için 



kredileĢmeye son derece iĢlerlik kazandırmaktadır. Herkes için kredi 

vermek ve almak teminatlı olduğu için kolay gelmektedir. Bu kredi 

harekâtı bilindiği gibi ekonomik harekâtı doğurmakta ve millî gelirde hızlı 

bir artıĢ kaydetmektedir. Halbuki faizli bankalar bir taraftan faizli olduğu 

için, diğer taraftan merkezi bir kredileĢme sistemi bulunduğu için 

kredileĢmeyi zorlaĢtırmakta, dolayısıyla iĢsizliğe ve ekonomik krizlere 

sebep olmaktadır. 

c.BANKA HAMĠLĠNE YAZILI MAL SENETLERĠ ÇIKARIR 

Bankanın yaptığı ikinci hizmet ise bundan önce anlatılan toprak, demir, 

buğday ve altın senetleri ile site, mal, iĢletme ve istihkak senetlerini 

mukaveleleri ile birlikte ihraç edip bunları kredi olarak müteĢebbislere 

veya müteahhitlere dağıtmaktan ibarettir. Burada banka senetlerin 

tanzimi için gerekli külfeti yüklenmektedir. Bunların standartları ile mu-

kavelelerini hazırlamaktadır. Sonra da yine kendi kefaletin de piyasaya bu 

senetlerin sürülmesini temin etmektedir. Bu senetlerin karĢılığını o 

senetleri kredi alan teĢebhüsler bulacaklardır. Banka onlardan teminat 

almıĢ olacak, fakat halka ise kendisi kefıl olmuĢ olacaktır. 

Yine faizsiz banka bütün bu iĢlemleri baĢlangıçta karĢılıksız yapacaktır. 

TeĢebbüsler faaliyete geçip iĢ yapmaya baĢladıkları zaman, verecekleri 

genel hizmet paylarından kendisi de pay almıĢ olacaktır. 

d. FAĠZSĠZ BANKADA NAKĠT SENEDĠ YOKTUR 

Banka merkez bankasının desteği altında ikinci derecede parayı 

oluĢturan bir kuruluĢtur. Faizli bankalarda bu ikinci derecedeki para, 

merkez bankasının çıkardığı paranın aynısıdır. Faizsiz bankada ise 

merkez bankasının çıkardığı para ile satılıp alınan senetleri çıkararak 

ikinci derecede nakit üretmektedir ve merkez bankasının fonksiyonlarına 

karıĢmamaktadır. 

e. FAĠZSĠZ BANKA SENETLERĠYLE DESTEKLER 

Faizsiz bankanın üçüncü hizmeti, kendisinin çıkarıp kredi olarak 

müteĢebbislere dağıttığı toprak, demir, buğday ve altın senetleriyle; site, 

mal, iĢletme ve istihkak senetlerini nakit kredi ile desteklemektir. Bunun 

için iki yol takip etmektedir. Birincisi: Bu senetleri teminat kabul ederek 

baĢka senet cinsinden kredi vermektir. Diyelim ki, günü gelmemiĢ 

yumurta senedini teminat olarak alsın ve buğday senedini kredi olarak 

versin. Buğday senedi piyasada derhal nakit ile değerlendirilebilme 

imkânına sahip ise, bunu müstakriz satacak ve nakde çevirecektir. Sonra 

yumurta senedinin günü geldiğinde yumurta senedini satıp kredisini 

buğday senedi cinsinden iade etmiĢ olacaktır. Böylece revaçta olmayan 

bir senet iĢlerlik kazanacaktır. 

f. SENETLERĠ KARSIZ ALIP SATAR 

Ġkinci yol olarak, senetlerin kârsız alınıp satılmasını sağlamak suretiyle 

onlara likidite kazandırmaktır. BaĢlangıçta senetler piyasada tanınıp 

bilinemeyeceği için kimse o senetleri edinmek istemez. Kimse bu 

senetleri edinmek istemediği için de senetler geçerli olmaz. Ama 

herhangi bir sebep bu senedi geçerli hale getirirse, ondan sonra bir 

desteğe ihtiyaç kalmaksızın iĢlerliğini devam ettirir. Bugünkü banknotlar 

baĢlangıçta altın karĢılığı idi. Bundan dolayı iĢlerlik kazanmıĢtı. ġimdi ise 



paranın böyle bir karĢılığı olmadığı halde hala geçerliliğini koruınaktadır. 

Hatta yeni kurulan devletler bile karĢılıksız paralarını geçerli 

kılabilmektedirler. Bu hızlanan bir maddeye benzer. Önce hız 

kazandırabilmek için kuvvet uygulamak, yani enerji vermek gerekir. Bir 

defa hızlandıktan sonra artık onu durdurmak için bir kuvvete ihtiyaç 

vardır, yoksa kendi hızıyla yoluna devam eder gider. 

Ne var ki, sürtünme kuvvetleri devamlı olarak fren yapar ve zamanla 

kendi kendine yavaĢlayıp durmasına sebep olur. Durmasını istemiyorsak 

bir kuvvetle onu desteklememiz gerekir. Enflasyon bu sürtünme 

kuvvetidir. ĠĢte senetlere ilk hızını verebilmek, sonra da sürtünmeleri 

karĢılayabilmek için bankaya ihtiyaç vardır. Banka bunu, o senetleri kendi 

tarifesine göre alıp satmaya baĢlaması ve fiyatı tedricen yükseltmesiyle 

yapmıĢ olur. 

g. SENETLER KARġILIKSIZ DEĞĠLDĠR 

Halk fiyatı yükselmeye baĢlayan senedi önce alıp sonra satmak suretiyle 

kâr etme imkanını bulur. Bu kârlılığı gören halk için senet kıymetli olmaya 

baĢlar. Böylece senet artık hızını almıĢtır. Kendi kendine, bankanın 

desteğine gerek kalmaksızın değerini korur. Ne var ki, ilk defa senedin 

kıymetini banka suni olarak ortaya çıkarmıĢtı. ĠĢte senetlerin tehlikeli 

noktası buradadır. Banka bu suni değeri hiçbir karĢılığı olmadan da 

ortaya koyabilirdi. BaĢlangıçta halk için kârlı olan bir iĢ, karĢılığı olmadığı 

için sonradan iflas ile biterdi. Bugünkü karĢılıksız paraların ve hatır 

senetlerinin akıbeti bu olmaktadır. ĠĢte bundan dolayıdır ki, faizsiz ban-

kanın en çok hassasiyetle üzerinde duracağı husus, karĢılıksız ve 

teminatsız bir senedin piyasaya çıkmasını önlemektir. Faizsiz bankanın 

vakıf olarak kurulması, karĢılıksız olarak çıkacak senetlerin kendisine 

hiçbir kazanç sağlamaması, böyle bir bekçiliği için teminattır. 

XXIII. DÖRDÜNCÜ HĠZMET: MEVDUAT 

a. SENETLER MEVDUAT OLARAK KABUL EDĠLĠR VE KREDĠ OLARAK 

VERĠLĠR 

Bankanın, müĢterilerine kefıl olmak, senetleri çıkarıp kredi olarak 

vermek, senetleri alıp satmak veya senetleri teminat olarak kabul edip 

kredilendirmek suretiyle desteklemek Ģeklinde ortaya çıkan üç hizmeti 

yanında, dördüncü bir hizmeti daha vardır ki; o da bu senetleri mevduat 

olarak kabul edip, kredi olarak vermektir. Esasen faizli bankaların nakit 

için yapmıĢ olduğu hizmet bundan ibarettir. Halbuki faizsiz bankanın bu 

hizmeti, dördüncü derecede bir hizmettir. 

b. FAĠZSĠZ BANKA YENĠ FONKSĠYONLAR YÜKLENMĠġTĠR. FAĠZLĠ 

BANKALARIN ĠġĠNĠ YAPMAZ 

Faizsiz bankalar mevduat olarak yalnız kendilerinin çıkardığı senetleri 

kabul edeceklerdir. Bunun dıĢında ne TL'yi, ne de herhangi bir yabancı 

parayı, hatta altını bile mevduat olarak kabul etmeyecektir. Kendi nakdini 

veya dövizini kendi kasalarından çok bugün faizli olarak çalıĢan milli 

bankalarda toplayacaktır. Böylece faizsiz banka, faizli bankaların yaptığı 

iĢlerden hiçbirisini yapmayacak ve onların yaptıkları hizmetlere 

karıĢmayacaktır. Faizsiz banka, bugün mevcut olmayan ama geliĢmek 

için zaruri olan hizmetleri ifa edecektir. Faizli bankaların hizmetlerini 



aksatmaya asla sebep olmayacaktır. Bununla beraber devletin kurmuĢ 

olduğu ve millî paranın kaynağı bulunan merkez bankasının da faizsiz 

olarak çalıĢması zaruridir. Ancak bu ileride olacak bir iĢtir ve bu ekonomik 

değil siyasi bir problemdir. Faizsiz banka ise, bizim anlattığımız Ģekliyle 

sadece ekonomik bir problemdir. 

c. MEVDUATIN KARġILIĞI AYNI HACĠMDE KREDĠDĠR 

Banka altın, demir, buğday ve toprak senetlerinin karĢılığında mal veya 

emek olarak çıkarmakla ve bu senetlerin karĢılığını aynen iade etmekle, 

bunların mevduat olarak bankaya tevdi imkanını sağlamıĢ olmaktadır. Ne 

var ki, bu mevduatların karĢılığında bir faiz almadıkları gibi bir kredi de 

istihkak etmiyorlar. Biz bu nedenle bunları mevduat faslına sokmuĢ 

olmuyoruz. Mevduat deyince faizli bankalarda nasıl karĢılığı olarak faiz 

söz konusu ise, faizsiz bankalarda da karĢılığı olarak kredi söz 

konusudur. 

d.KREDĠ ĠSTĠHKAK SENETLERĠYLE DAĞITILABĠLĠR 

Banka kendisine verilen senedi muhafaza edecektir. Aynı zamanda bu 

senedi baĢkasına kredi olarak verecektir. Bankaya bu senedi veren 

kimseye ise, karĢılığında ya baĢka bir senedi kredi olarak verecek ki bu 

üçüncü hizmetidir veya aynı senedin fazlasını daha sonra kredi olarak 

verip kullandıracaktır. Dördüncü hizmet budur. Herkes mevduatının 

hacmi nisbetinde krediyi istihkak edecek ve böylece kendi sermayesini iki 

katına çıkarmıĢ olacaktır. Her mudi istihkak ettiği krediyi her zaman 

kullanma imkanına sahip olduğundan, kredilendirmede takdir sözkonusu 

olmayacaktır. Faizli bankalarla faizsiz bankalar arasında en büyük fark, 

faizsiz bankalarda görevliye bir yetki tanınmadan bütün arz ve taleplerin 

karĢılanabilmesi için gerekli sözleĢme düzenlemelerinin yapılabilmiĢ 

olmasıdır. Halbuki faizli bankalarda kredi, ekspertiz raporlarına ve 

yetkililerin kararlarına bağlı olarak dağıtılmaktadır. Böylece kredinin 

kaynağı devlet olduğu halde, belli kimseler onu istismar etme imkanını 

bulabilmektedirler. 

e.KREDĠ ĠLE MEVDUAT HESABI BĠRLĠKTE YÜRÜR 

Faizsiz banka müĢterileri, edindikleri toprak, demir ve buğday 

senetleriyle, site, mal, iĢletme ve istihkak senetlerini isterlerse mevduat 

olarak bankaya verebilirler. Her senet için müĢteriye ayn bir cari hesap 

açılır, müĢteri istediği zaman buraya senetlerini verebilir ve istediği 

zaman da çekebilir. Bazan mevduatı olmadığı halde aynı senet cinsinden 

fazlasını da çekme hakkına sahiptir. Bu takdirde, bankadan kredi almıĢ 

olur ve bu kredi alma baĢka herhangi bir iĢleme tabi tutulmaz. 

f. AZAMĠ KREDĠ LĠMĠTĠ AZAMÎ MEVDUAT LĠMĠTĠDĠR 

Bankaya mevdu senetlerin azami miktarı sınırlandırılmamıĢtır. Azami 

çekebileceği miktar ise azami mevduatı miktarından fazla olmamalıdır. 

Yani bir müĢteriye geçen yıl azami bin (1000) toprak senedi tevdi 

etmiĢse, mevduat limiti bin (1000) ise, bu kimse bu sene kendi 

mevduatından fazla kredi olarak ancak (1000) toprak senedi çekebilir. 

Azami mevduat genel hizmet payının tesbitinde esas alındığından, 

müĢteri ödediği genel hizmet payı kadar kredi almıĢ olur. 

g. HESABI ALACAKLI BAKĠYESĠ YERĠNE HACĠM BAKĠYESĠ DONDURUR 



MüĢterinin yatırdığı ve çektiği meblağlar hesaba ilave edilir veya çıkarılır. 

Böylece müĢterinin bakiyesi devamlı olarak hesaplanmıĢ olur. Bu 

bakiyeler bazen müsbet olur. Bu durumda müĢterinin alacağı var 

demektir. Bazan menfi olur, bu durumda ise müĢterinin borcu var yani 

kredi almıĢ demektir. MüĢterinin kredi limitini kullanabilmesi için ya bir 

dayanıĢma ortaklığının kefaleti veya taĢınmaz bir malın ipoteği mevcut 

olmalıdır. Tapuları banka veya ortak tüzel kiĢilerden bulunan taĢınmazlar 

bunun için ipotek olmuĢ olurlar. Bu taĢınmazın bir senet ihracında 

teminat olarak kullanılmıĢ olması burdaki ipotekliğine mani değildir. 

Buradaki ipotek birinci derecededir. ġu kadar var ki, gayri menkulün 

devri, senetlerin ihracındaki teminatlığını ortadan kaldırmaz. Alıcı bu 

teminatın hak ve vecibelerini kendi üzerine geçirmiĢ olur. 

h. YIL SONUNDA YAPILAN HESAPLAMALARLA KEFALET LĠMĠTĠ 

DÜġÜRÜLEBĠLĠR VEYA YÜKSELTĠLEBĠLĠR 

Her hafta bakiyeler ilave edilmek suretiyle mevduatın hacmi bulunmuĢ 

olur. Eğer kredi halinde menfı bakiye varsa çıkarılır ve kredi hacmi öylece 

tesbit edilir. Esas olan kredi hacminin negatif olmamasıdır. Yani herkesin 

mevduatının hacmi nispetinde kredi kullanma hakkı vardır. Bununla be-

raber ödemelerin gecikmesi nedeniyle menfi hacim de oluĢabilir. Bu 

takdirde gelecek yılın kredi limiti düĢürülür ve bu hacmi kapatması 

istenir. Ertesi yıl da borcunu ödeyemezse o takdirde teminata el konur. 

Yani borcunu zamanında ödeyemeyenin önce kredisi düĢürülerek karĢılığı 

verilir, bir yıl sonra da teminata el konularak tahsil cihetine gidilir. 

i.MEVDUAT SAHĠPLERĠ ĠKĠ MĠSLĠ ZENGĠNDĠRLER 

Görülüyor ki faizli bankalar bakiyenin sıfıra inmesiyle bankadan para 

çekebilmeyi durdurmaktadırlar. Halbuki faizsiz bankalar bakiyenin sıfır 

olmasından sonra azami bakiye miktarı kadar ödemeye devam ediyor ve 

hacmi sıfır olunca durduruyor. Yani mevduat sahibi faizsiz bankada , faizli 

bankadaki aynı miktar mevduatın iki misli kadar bir parası varmıĢ gibi 

yararlanıyor. Faizsiz banka milli serveti iki misline çıkarıyor. 
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I. AYNÎ MEVDUAT 

a. NAKĠT MEVDUAT FAĠZLĠ BANKALARIN KONUSUDUR 

Ġnsanlar elde ettikleri değerleri hiçbir zaman aynı anda harcamazlar. 

Hayvanlarda bile biriktirip ilerde harcama sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Arı 

kovanı bunun tipik bir örneğidir. Ağaçların meyveleri veya köklerdeki 

yumruları buna diğer bir misaldir. Ġnsan, mülkiyetini elinden çıkarmadan 

bu malların muhafaza sıkıntısından kurtulmak ister. Bunun çok eskiden 

beri geliĢmiĢ Ģekli, bugün de bütün ehemmiyetini koruyan satıĢ 

muamelesidir. KiĢi ürettiği malı pazarda satar, karĢılığında nakdi alır ve 

ilerde istediği malı istediği zaman satın alır. Bizim konumuz bu değildir. 

Faizli bankaları bu konu ilgilendirebilir, çünkü parayla satılıp alındığı ve 

para da bankadan temin edildiği için bankalarla iliĢkisi vardır. Faizsiz 

banka isa nakit ödemelerde bulunmadığı ve malların alınıp satılmasına 

karıĢmadığı için hiçbir ilgisi yoktur. Bu günkü Ģartlarda bu konuyu 

düzenleyen faizli bankalardır. 

b. FAĠZSĠZ BANKA AYNÎ MEVDUATI KONU EDĠNĠR 

Ġnsanlar günlük olarak kullanmadıkları malları satıp elden çıkarmak 

istemeyebilirler. Mesela: Sonbaharda elde ettikleri mahsulü bir yıl 

boyunca kullanacaklardır. Satarlarsa, sonra aynı fiyatla onu tekrar 

alamayacaklardır. ġimdiye kadar bunun için herkes kendisi özel ambar 

inĢa ediyor ve ilerde lazım olacak malları buralarda muhafaza ediyordu. 

Bu da çok büyük masrafları gerektirmekte ve bozulma, güvenlik gibi 

rizikoları taĢımaktadır. ĠĢte faizsiz banka esas olarak bu konuyu 

hallediyor. Diğer bankaların nakdi mevduat olarak kabul etmesi gibi, bu 

banka da aynîyi mevduat olarak kabul ediyor. Bunları sınıflandırıyor ve 

karĢılığında senetler çıkarıyor. TaĢınmazları tevdi edenlere, toprak veya 

site; malları teslim edenlere, demir, buğday veya mal senetleri; nakdi 

teslim edenlere de, altın senedini makbuz olarak veriyor. Yalnız bu 

senetler hamiline yazılı olduğu için likidite kazanıyor ve tedavüle giriyor. 

c. MAL MEVDUATI KĠġĠLERĠ MUHAFAZA MASRAFLARINDAN KURTARIR 

Senetleri alan kimse her zaman ambarlara giderek verdiği Ģeyin mislini 

geri isteyebiliyor ve istediği tarihte geri alabiliyor, dolayısıyla malını 

satmamıĢ ve sadece emanete vermiĢ oluyor. Bunun kendisine çok büyük 

faydası vardır. Depolama külfetinden kurtulmuĢ oluyor. Cemiyete de 

büyük yararı vardır. Gerektiğinde bu malları baĢkalarına kredi olarak 

verme imkanı doğmuĢ olacaktır. Bu sene fazla mahsul elde etmiĢ olan, 

fazla miktarını gelecek sene kullanmak üzere ertelemiĢ olur. Mahsul elde 

edemeyen de bu sene bunu kredi olarak kullanmıĢ olur. Böylece nakit 

bankasının yanında, değiĢik malların bankaları kurulmuĢ olur. 

d. DEPOLAMA MASRAFLARI, TEVDĠ EDERKEN ALINAN FAZLA MAL ĠLE 

KARġILANIYOR 

Belki küçük bir masrafa yani depolama masrafına katılmak durumunda 

olacaktır. Malı ambara teslim ederken, teslim ettiği maldan biraz daha az 



değerde senet alacaktır. Bu da onun depolama masraflarına iĢtirak 

etmesi anlamın dadır. Faizli bankalar bunu faiz farkından 

karĢılamaktadırlar. Faizsiz bankalar ise mudilerden aldıkları iĢtirak payla-

rından sağlamaktadırlar. Bunun faizden farkı, kredi alandan değil, kredi 

verenden muhafaza ücreti olarak alınmasıdır. 

e. ZAMANLA MEVDUAT MASRAFLARI ARTARSA FAĠZ OLUR 

Borç alıĢveriĢinde, fazlalık faizdir. Borçlunun daha az ödemesi de faizdir. 

Dolayısıyla mudinin masraflara iĢtirak etmesi faiz Ģeklinde ortaya çıkar ve 

faizsiz bankanın bu masraflan alması da gayri meĢru sayılır. Ancak faizin 

tarifınde iki türlü faiz belirlenmiĢtir: Birine nesei faizi, diğerine de fazlalık 

faizi denmektedir. Nesei faizi bir borcun zamanla artmasıdır. Faiz fasit 

olsun, mürekkeb olsun her ikisi zamana göre değerlendirildiği müddetçe 

faizdir ve bu tanımda ihtilaf yoktur. Fazlalık faizi ise borç alıĢveriĢinde bir 

defaya mahsus olmak üzere alınan fazlalık veya eksikliktir. Bunun faiz 

olup olmadığı ihtilaflıdır. Bazıları bunu faiz sayıyor, bazıları da bunun bir 

muamele ücreti olduğunu kabul ediyor. Bu faiz borç zamanında 

ödenmese de hiçbir surette fazlalık getirmemektedir. Ġslâm müctehidleri 

arasında da bu ihtilaf vardır. Ancak dört mezhebe göre de fazlalık faizi bir 

eksiklik Ģeklinde ortaya çıkarsa faiz değildir, ama bir fazlalık olarak ortaya 

çıkarsa faizdir. Yani banka masraflarını mudiler karĢılarsa faiz değildir, 

kredi alanlar karĢılarsa faizdir. Burada zayıf olan korunmuĢtur. Çünkü 

kredi alana yüklediğimizde yükünü arttırınıĢ oluruz. Gerçi kredi alan 

kazanacak, dolayısıyla ilk bakıĢta bu kimsenin masrafları karĢılaması 

uygun görülürse de, krediyi alan henüz kazanmamıĢtır. Krediyi veren ise 

kazanmıĢtır. Burada da sermayedardan çok çalıĢan üretici korunmuĢtur. 

f. MEVDUAT EKSĠKLĠĞĠ ALACAĞI KREDĠ HAKKINA KARġILIKTIR 

Esasen biz mevduat sahiplerine kredi vermekte olduğumuzdan ve kredi 

hacmini mevduat hacmine eĢit tuttuğumuzdan kredi alan banka 

masraflarına iĢtirak etmiĢ durumdadır. Ne var ki, krediyi kullanmasa da 

bu iĢtiraki yapmıĢ oluyor. Bir de önce mevduat sonra kredi sözkonusu 

olduğundan, biz bu fazlalık faizini kredi alandan kredisini almadan önce 

tahsil etmiĢ oluyoruz. 

g. MALLAR AYNEN DEĞĠL MĠSLEN ĠADE EDĠLĠR 

MüĢterilerin mevduatları nisbetinde banka masraflarına katılmaları, 

mallarda her tevdiat sırasında yapılacaktır. KiĢi verdiği onbir (11) kg. 

demir karĢılığı on (10) kg'lık demir senedini alacaktır. Bundan sonra bu 

mal ambarda ne kadar zaman kalırsa kalsın, hiçbir zaman masrafına 

iĢtirak sözkonusu olmayacaktır. Hatta bu mal orada bozulsa, harap olsa 

yine de banka senedin mukabilini tediye etmek zorundadır. Bunun için 

buna mevduat diyoruz, emanet demiyoruz. Aynen iade sözkonusu değil, 

mislen iade sözkonusudur. Mallar da yükleme ve boĢaltma bir masraf 

gerektirdiği için, ambara her tevdi edildiğinde bu banka masraflarının 

ödenmesi gerekir. 

h. MAL OLARAK TEVDĠ STANDARTLARA BAĞLIDIR 

Bir malın mevduat olarak kabul edilebilmesi için o mal standardize 

edilmeli ve kontrolu yapılabilmeli, yani mal senediyle değerlendirilmelidir. 

Bunun için sadece faizsiz bankanın yapacağı hizmetler yeterli olmayıp, 



diğer genel hizmetleri yapan tüzel kiĢilerin de mevcut olması gerekir ve 

bunlara ödenen genel hizmet payları aynen banka masrafları gibidir. 

Bundan dolayıdır ki, bankayı bu tür tüzel kiĢiler kurmaktadır. 

II. SENETLERlN KARġILIKLARI 

a. MALLAR ĠADE EDĠLĠRKEN EKSĠKLĠK OLABĠLĠR 

Bir borç eda edilirken ya alınmıĢ Ģeyler aynen iade edilir; emanetler 

umumiyetle böyledir. Bunların bir kısmında artma ve eksilme borçluya, bir 

kısmında da alacaklıya aittir. Ancak borç aynen iade edilmek üzere 

verilmiĢtir. Evi kiraya 

verenin alacağı aynî alacaktır ve artıp eksilme alacaklıya aittir. Kirasız 

olarak kullandırmak üzere verdiği evin alacaklısı yine aynı alacaklıdır. 

Artıp eksilme ise borçluya aittir. Bu iade ya eksiksiz olur veya malda bazı 

eksiklikler oluĢmuĢ olur. Bu eksiklikleri dört derecede toplayabiliriz: 

b. MALLARIN TEMĠZLĠK MASRAFLARI BORÇLUYA AĠTTĠR 

KirlenmiĢ malların bir bakım eksikliği söz konusudur. Ġster kiracı olsun, 

ister iare olarak almıĢ olsun teslim eden, teslim aldığı gibi temiz olarak 

teslim etmek zorundadır. Yani her halükârda temizlik iĢleri onu kullanana 

aittir. Kirli teslim edilmesi halinde masrafları karĢı taraftan talep edilebilir. 

c. YIPRANMA ALACAKLIYA AĠTTĠR 

YıpranmıĢ mallarda, malların kaybettiği değer alacaklıya aittir. Her mal 

kullanıldıkça eskir. Uzun zaman sonra artık kullanılamaz hale gelir. Kira 

bu eskime karĢılığı konmuĢtur. Bundan dolayı alacaklıda bu eksilmenin 

olması tabiidir. KarĢılıksız kullandırmanın manası da bu haktan iyilik 

olarak vazgeçmedir. Böyle yıpranma her Ģekliyle alacaklıya ait olmuĢ olur. 

d. KUSUR ALACAKLIYI MUHAYYER KILAR; TAZMĠNAT VEYA MĠSLĠNĠ ĠSTER 

Kusurlu malları, alacaklı kabul edip etmemekte serbesttir. Dilerse kusurlu 

malını gerisin geriye alır, yapılan hasarı tazmin ettirir. Dilerse malı 

terkeder, mislini ister. Kusur kim tarafından iras edilmiĢse o tazmin eder. 

e. BOZULAN MALIN YERĠNE MĠSLĠ ĠADE EDĠLĠR 

BozulmuĢ malların iadesi ise misliyle yapılır. Bozulma, malın 

fonksiyonunu ifa edememiĢ hale gelmesidir. Kusur ise, fonksiyonunu ifa 

etmekle beraber, fonksiyonunda veya değerinde bir eksikliğin meydana 

gelmiĢ olmasıdır. 

f. STANDART MALLARDA NEFASET FARKLARI DEĞERLENDĠRĠLMEZ 

Ya da bir borç eda edilirken aynı ile değil de, misliyle geri verilir. Bu ya 

anlaĢmanın böyle yapılmıĢ olmasından ve ya aynen iade etmenin 

mümkün olmayıĢından ileri gelir. Yani akdi veya kazaî olur. Günlük 

harcamalarda verilen mallar aynen değil de, mislen taleb edilebilir. Aksi 

takdirde malı alan emanetçi durumunda olur. Ücreti istihkak eder. Bu hu-

sus konumuzun dıĢındadır. Biz zilyedliği borçluya intikal eden mallar ile 

ilgileniyoruz. Çünkü ancak bunlarda borçlunun yararı vardır. Banka da bu 

yarar üzerine oturmuĢtur. Misliyatın iadesinde de farklı dereceler 

mevcuttur. 

g. MĠSLĠYLE EDA OLMAZSA KIYMETĠYLE ÖDENĠR 

Nefaset farkları, günlük harcama maddelerinde bir değer farkını iras 

etmez. Mal standartlara ya uygun kabul edilir; o zaman nefaseti ne olursa 

olsun aldığı malın mukabili kabul edilir; veya standarda uygun görülmez, 



o zaman da hiç teslim etmemiĢ gibi olur. Standardize edilemeyen 

malların edası aynıyla olmuyorsa, misliyle değil kıymetiyle yapılacaktır. 

h. MĠSLĠYLE EDADA KUSURLU MAL SADECE ĠADE EDĠLEBĠLĠR 

Misliyle edada da mal kusurlu olabilir, bu durumda malın değiĢtirilmesini 

isteme hakkı doğar. Kusur farkını taleb edemez yani ya aynen kabul eder, 

ya da baĢkasını isteyebilir. 

i. FONKSĠYON FARKI VARSA, EDA DEĞĠL TAZMĠNAT SÖZ KONUSUDUR 

Fonksiyon farkının olması halinde eda yapılmamıĢ olur. Tür farkının kabul 

edilebilmesi için teslim edilen türün bulunmaması Ģarttır. Veya borç 

kıymetiyle iade edilir. Bu misliyle iade müm kün olmadığı zaman 

gerçekleĢir. Kıymet demek, aynı fonksiyonu ifa eden baĢka türden mal 

demektir. Mısırla buğday... gibi. Her ikisi de insanı besleme ve doyurma 

bakımından ayn türdendirler. Ancak fonksiyonları aynıdır. Koyunla sığır 

için de durum böyledir. DeğiĢik fırmaların çıkardıkları araba ve cihazlarda 

da durum böyledir. Bir defa bunların fonksiyonu aynen ifa etmeleri 

gerekir. Aralarında nefaset farkı olabilir. Diğer taraftan ayrı türden 

olduklarının belirlenmesi için canlılarda birbirleriyle çiftleĢip kendilerine 

benzer türleri oluĢturamamalıdırlar. At, eĢek ve katır ayrı türdendir. Arpa 

ile buğday da ayrı türdür. Makinelerde ise parçaların birbirine uymaması 

Ģarttır. Bazı parçaların uyması aynı türden olmasını gerektirmez. Bunların 

edasında da değiĢik dereceler vardır. 

j. KIYMETTE NEFASET FARKI ĠSTENEBÎLĠR 

Bunlardaki nefaset farkları genel standardize nisbetiyle tesbit edilebilir. 

Mesela buğday ekmeği ile mısır ekmeği, koyun etiyle sığır eti; zaruret 

halinde müĢterinin alması için zorlanabilir. MüĢteri misli bulunmadığı 

takdirde bunları kabul etmek zorundadır. Ancak bunun için merkezi 

otoritenin tesbit ettiği nefaset farkları ödenmelidir. 

k. KIYMET ÖDEMEDE DEĞER FARKI ĠSTENEMEZ 

Değer farklarrı kıymet ödemelerinde nazarı itibare alınmaz. Misli tükenen 

ikâme malların değerleri çok yükselmiĢ olabilir. Zaten bu nedenle misli ile 

ödeme yerine kıymetiyle ödeme cihetine gidilmiĢ ve burada nefaset farkı 

mevzuat ile tesbit edilmek istenmiĢtir. 

L. FONKSĠYON FARKI BEDELE GÖTÜRÜR 

Ġkame mallarında fonksiyon farkı olmamalıdır. Fonksiyon farkı olduğu 

taktirde kıymetten bedele gidilmiĢ olacaktır. 

m. ĠKAME MALARINDA STANDARDĠZE ġARTTIR 

Ġkame malların da misl olan mallar gibi standardize edilmiĢ olması Ģarttır. 

Standardize edilmemiĢ ikame mallarıyla ödeme, bedel ödeme 

mahiyetindedir. 

n. KEFALETTE DEĞERĠYLE ÖDEME VARDIR 

Bazen ikame mallarıyla da ödeme mümkün olmayabilir. Bu taktirde artık 

onun yerine değeri verilir. Buna diyet, fıdye veya bedel diyoruz. Bir 

senedin karĢılığı borçlular tarafından ödenemediği taktirde, banka 

kefaleti dolayısıyla bir ödeme durumunda kalırsa, artık yukarda sayılan 

aynen, mislen veya kıymeten ödeme yerine değeriyle ödeme yapacaktır. 

o. MALIN TEMĠNAT DEĞERĠ TOPRAK SENEDĠ CĠNSĠNDENDĠR 

Bir malın teminat değeri vardır. Bu o mala karĢı ipotek edilen taĢınmazın 



içinde, senette gösterilen payı ifade eder. Toprak senedi cinsinden 

belirlenir. Senedin üzerine yazılmıĢ bulunan, toprak senedi cinsinden 

değeridir. 

p. TAKDĠRĠ DEĞER ALTIN SENEDĠ ĠLE YAPILIR 

Ayrıca malların o günkü takdiri değerleri vardır ki bilirkiĢilerce belirlenir. 

Ondan fazla bilirkiĢi malın değerini ayrı ayrı takdir ederler. Bu değerler 

büyüklüklerine göre sıralanır ve ortadaki değer takdiri değer olur. 

r. RAYĠÇ DEĞERLER STOKLARLA HESAPLANIR 

Malın merkez ambarda bulunmasına veya senetlerin satılıp satılmamıĢ 

olmasına göre mukavelede gösterilen esas dairesinde de bir değer 

hesaplanır ki, buna rayiç değer veya hesabi değer diyoruz. 

s. PĠYASA DEĞERĠ PAZARLIKLA BELĠRLENĠR 

Bunun dıĢında malların karĢılıklı anlaĢarak serbestçe tesbit edilen 

değerleri de vardır. Bunlara pazar değeri denir. 

III. SENET MUKAVELELERĠ 

a. BANKA SENETLERĠ MUKAVELELERE DAYANMALIDIR 

Bankanın ihraç edeceği ve ortaklarına kredi olarak vereceği senetlerin 

mahiyetini tarif eden, karĢılıklarını belirleyen, tediye Ģekillerini düzenleyen 

yazılı mukavelelerin mevcut olması Ģarttır. Böyle bir mukaveleye 

dayanmayan senetler belirsizdir, dolayısıyla karĢılığı yoktur demektir. ĠĢte 

böyle bir mukaveleyi hazırlamak ve bu mukaveleleri standart hale 

getirmek bir bankanın temel hizmeti olacaktır. 

b. MUKAVELELER BĠRLĠĞĠ HUKUK SĠSTEMĠNĠ OLUġTURUR 

Yapılan herhangi bir mukavele hiçbir zaman bütün teferruatı ihtiva 

edemez. Her mukavele mutlaka daha önce hazırlanmıĢ diğer 

mukavelelere dayanacaktır. Zımmen veya sarahaten o mukavelelere 

atıfta bulunmuĢ olacaktır. Böylece birbirlerine atfedilmiĢ mukaveleler bir 

mukavele ailesini oluĢturacaktır. Esasen kanunlarda çok az amir 

hükümler vardır. Maddelerinin çoğu mukavelelerde zikredilmeyen hu-

susların tamamlanması için konmuĢtur. Ġslâmiyet'ten önce kanunlar 

emredici mahiyette olup mukavele serbestliği yoktu. Ġslâmiyet ictihat 

müessesesini getirmiĢ ve mezheplerin oluĢmasına sebep olmuĢtur. 

Mezhepler aynı mukavele ailesini oluĢturan bir toplu anlaĢmalar bütünü 

mahiyetindedir. Avrupa inkılabından sonra Avrupa'da da Ġslâmiyet'in getir-

diği bu mukavele serbestliği esası benimsenmiĢ, Avrupa Roma Hukuk 

sisteminden usulde Ġslâm Hukuk sistemine geçmiĢtir. Türkiye, hukuk 

inkılabiyle Avrupa hukukunu benimsemiĢse de, Ġslâm hukukuyla Avrupa 

hukuku arasında esasta bir fark mevcut olmadığından intibakta bir 

zorlukla karĢılaĢılmamıĢtır. 

c. BĠR DEVLETTE DEĞĠġĠK HUKUK SĠSTEMLERĠ OLACAKTIR 

Avrupa hukukuyla Ġslâm hukuku arasında bizi ilgilendiren en önemli fark; 

Ġslâm hukukunda faizin yasak olması, Avrupa hukukunda ise faizin 

serbest bırakılmasıdır. Bununla beraber Ġslâm hukukunda da, Ġslâmî 

olmayan bir devlette müslümanların faizli muamele yapmalarına ve on-

larla iktisadi iliĢkiler kurmalarına izin verilmiĢtir. Batı hukuku da faizi 

emretmemiĢ, anlaĢmalarda mukavele serbestliği esası içerisinde tarafları 

hür bırakmıĢtır. Hatta hemen her devlet faizin üst sınırını belirlemeyi 



meĢru saymıĢ olmakla, yine Batı hukuku bu konuda da esasta 

Ġslâmiyet'in faize müdahale yetkisini benimsemiĢtir. 

d. FAĠZLĠ HUKUK SĠSTEMĠ ĠLE FAĠZSĠZ HUKUK SĠSTEMĠ, AYNI DEVLETTE 

VAROLABĠLĠR 

Bu açıklamalar bizi müslümanlarla batılıların (yani Ġslâmiyet'i 

benimseyenlerle, Batıyı benimseyenlerin) kavga etmeden birlikte 

yaĢayabileceklerini göstermektedir. Batılıların Ġslâm düĢmanlığı, 

müslümanların faiz düĢmanlığı; ikisinin de bu sistemleri bilmeyiĢinden 

doğmaktadır. Biz faizsiz bankayı ele alırken, iki sistemin her konuda 

birbiriyle çatıĢmadan yanyana nasıl yaĢayabileceklerini de mütalaa 

ederek ve meselelerini çözerek ilerlemeye çalıĢıyoruz. 

Bununla beraber ileride belki sistemin biri diğerinin karĢısında 

dayanamayarak piyasadan çekilmiĢ olabilecektir. Bu tabiî seleksiyon 

kanununun sonucudur ve siyasi güçler de hiç bir zaman bu oluĢun önüne 

geçemiyecektir görüĢündeyiz. Bununla beraber karĢı tarafın siyasi güce 

baĢvurması için, iki tarafa serbestçe faaliyette bulunma imkanı vermesi 

ve karĢı taraf ile meĢru ekonomik yarıĢ içerisinde olması gerekir. 

e. SĠSTEM ĠÇĠ ÇELĠġKĠLER OLMAMALIDIR 

Bir sistemin baĢarıya ulaĢabilmesi için, sistem önce kendi içinde bir 

bütünlük ve tamlık ihtiva etmelidir. Aralarında çeliĢki bulunan veya 

karĢılaĢtıkları problemleri çözemeyen sistemler hiçbir zaman baĢarıya 

ulaĢamazlar. Bundan dolayıdır ki karma ekonomiyi uygulayanlar baĢarıya 

ulaĢamıyor ve hergün güçlerini biraz daha yitiriyorlar. Halbuki kapitalizm 

ve sosyalizmi uygulayanlar süper güç olma özelliklerini koruyorlar ve diğer 

ülkeler de geliĢmesinler diye onlara karma ekonomiyi empoze ediyorlar. 

Ülkemizi tanzimattan beri geri bırakan ve halen de enflasyon, iĢsizlik ve 

geri kalmıĢlık içerisinde borçlara gark eden, bizce yine bu karma 

zihniyettir. Bununla beraber biz ne kapitalizmi, ne de sosyalizmi 

benimsiyoruz. Bize göre bunlar aĢırılıklardır, orta yol bulunmalıdır. Ancak 

orta yo1 karma yol değildir. Orta yol terkib yoludur. Bütün meseleleri 

çözecek ve aralarında çeliĢki bulunmayacak; bir de aĢırı bir uçta değil de 

orta yerde bulunacak bir sistem benimsiyoruz. Bu sistem nedir? 

f. FAĠZSĠZ SĠSTEMDE TĠCARET SERBEST, FAĠZ YASAKTIR 

Kapitalistlere göre faiz de, ticaret de sonuna kadar serbesttir. 

Sosyalistlere göre ise faiz ve ticaret sonuna kadar yasaktır. Karmacılara 

göre uygun faiz ve uygun kâr meĢru olup, aĢın faiz ile aĢırı kâr 

gayrimeĢrudur. Uygunluk ve aĢırılık subjektif olduğuna göre, objektif 

anlayıĢ içerisinde bir Ģey hem meĢru ve hem de gayri meĢru olmaktadır. 

Bu çeliĢkidir. Çünkü hukuk objektif olma zorundadır ve objektiflik 

kalkınca hukuk da kalmaz. Bize göre faiz yasak, ticaret serbest olmalıdır; 

hem de sonuna kadar yasak ve serbest olmalıdır. Bu hem orta yoldur ve 

hem de aralarında çeliĢki yoktur. Yani karma değildir. Ġslâmiyet de budur. 

Zira Ġslâmiyet genel ilke olarak çeliĢkisiz olan orta yolu tavsiye etmiĢ ve 

ekonomide bunun ticaretin sonuna kadar serbest ve faizin de sonuna 

kadar yasak kılınmasıyla sağlanacağını bildirmiĢtir. Yapmakta olduğumuz 

ilmî izahlarımız da Ġslâmiyet'in bu iddiasını doğrulamaktadır. ġimdi süper 

güçlerin sömürüsü devam etsin diye kulaklanmızı mı tıkayacağız? Lâikliğe 



aykırı olur diye kendimizi sefalete ve geriliğe mi mahkum edeceğiz? ĠĢte 

Türkiye bu primitif anlayıĢı yeni yeni aĢmaktadır. Gerçek lâiklik, bir Ģey 

sadece dinde olduğu için almamak değil, ilmî doğruları her bulunduğu 

yerden almaktır. Yani ilme muhalif olanı almamak lâikliktir. Yoksa 

Kur'ân'da da üçle yedinin toplamı on eder denmektedir. Hiçbir kuwet 

bunu onbir veya dokuz yapamaz. 

g. FAĠZLĠ SĠSTEM HENÜZ HUKUKUNU KURAMAMIġTIR 

ĠĢte faizsiz banka demek, yalnız banka kurmak değil, tüm mukaveleleri 

faizsiz sistem içerisinde düzenleyebilmek demektir. Ne var ki bu çok 

kolaydır. Zira mevcut hukuk sistemlerinin temeli, Ġslâm hukuku olsun Batı 

hukuku olsun faizsiz sisteme dayanıyor. Zira bu hukukların esası Roma, 

hristiyanlık ve müslümanlıktır. Hepsinde de faiz yasaktır. Son asırlarda 

faiz meĢru kılınmıĢ, ancak faizli sistem kendi hukuk düzenini kuramamıĢ; 

yani mukavelelerini yapamamıĢtır. Aradan asırlar geçmiĢ olmasına 

rağmen faizli sistem,  faizsiz hukuk düzenine bir çıban gibi yamanmıĢ 

durumdadır. Fransız ile Rus ihtilalleri ve cihan savaĢları, bu çeliĢkinin ve 

sistemin dengesini bulamayıĢının sonucudur. Biz faizsiz sistemin 

mukavelelerini düzenlerken gerek doğu, gerekse batı hukuk sistemleri 

içerisinde yeni yerimizi aramıyoruz; yerimiz zaten vardır. Yerimize 

yerleĢiyoruz. Sosyal dengeye yönelik adil sistemi yeniden ortaya 

koyuyoruz. 

IV. SENETLERĠN ġEKLĠ 

a. SENETLER ÜZERĠNDE MUKAVELENĠN TARĠH VE  NUMARASI 

BULUNUR Senetler bir mukaveleye dayanacaktır. Mukavelesi de tek 

baĢına her Ģeyi ihtiva eden bir mukavele olmayıp, bir mukavele ailesi 

içinde yer almıĢ olacaktır. Senedin üzerinde bütün bu mukavelelerin yer 

alması mümkün olamıyacağına göre, sadece mukavele tasrih edilmekle 

iktifa olunacaktır. Mukaveleler tanzim edilecek, çıkıĢ tarihlerine göre 

tasnif  edilecek ve numaralandırılacaktır. Tarih ve numarasının iĢareti ile 

yetinilmiĢ olacaktır. Mukaveleler bankaca bastırılacak ve her Ģubede 

bütün mukaveleler herkesin tetkikine açık bulundurulacaktır. Senedin 

dayandığı mukavele ailesini senedi satın alanın okumuĢ ve bilmiĢ olması 

kabul edilecektir. Ancak bunun mümkün olmadığı bilinmektedir. Bundan 

dolayıdır ki. aracı tüzel kiĢilere ve temsilcilere ihtiyaç vardır. 

b. SENETLER HAMĠLĠNEDĠR, GELDĠSĠ BĠLĠNMELĠDĠR 

Senet üzerinde alacaklı yazılı olmayacaktır. Senede kim sahip olursa 

olsun alacaklı odur. Ancak sonunda gelip bazı malları talep edebilmesi 

için o kimsenin, o ülkenin vatandaĢı olması gerekir. Toprak ve site 

senetlerinin hükümleri böyledir. Bununla beraber herkes edindiği 

senetleri nereden edinmiĢ olduğunu belgelemek durumundadır. Herkesin 

bir senet gelir gider defteri olacak, aldığını ve verdiğini bu deftere ya-

zacaktır. KarĢı tarafın da defterine yazmasını isteyecektir. Bu iĢlem sahte 

senetlerin ortaya çıkmasını önleyecektir. Herhangi bir sahte senet ortaya 

çıktığında, kayıtlardan gerisin geriye gidilerek kaynağı bulunacaktır. Bu 

durum senetlerin sağlamlığını artırmakta; buna karĢılık likiditesini azalt-

maktadır. Bu özelliğinden dolayı da paraya olan ihtiyacı ortadan 

kaldırmıyor. Dolayısıyla nakit ile rekabet edemiyor ve halk tarafından bu 



senetler perakende iĢlerde para olarak kullanılamıyor. Bu da nakit 

dengesi için geçerli amildir. Bu gün de bu maksatla ciro sistemi 

getirilmiĢtir. Ancak ciro, ciro edenin kefaletini ifade etmektedir. Faizsiz 

banka senetlerinde ise alıp satanların hiçbir mesuliyetleri bulunmamakta-

dır. Senedi tahrif etmemek için üzerinde yazı yazılmıyor, sadece taraflar 

kendi defterlerinde kimden alıp verdiklerini göstermiĢ oluyorlar. 

c. SENETLER HALKA MUTEMETLER ARACILIĞI ĠLE ĠNTĠKAL EDER 

Senetler, faizsiz banka tarafından tanzim edilip bastırılacaktır. Senetler, 

banka alacaklı, mutemetler borçlu olmak üzere zimmetlenip mutemetlere 

teslim edilecektir. Bu mutemetlerden alınmayan senetler geçersizdir. Her 

mutemet senedin üzerine banka adına imzasını atacaktır. Burada 

senedin dayandığı mukavele, senedin karĢılığı olan malın standart 

numarası, adı ve miktan belirlenmiĢ olacaktır. Bu Ģekliyle merkez 

mutemetleri bu senetleri merkez Ģube mutemetlerine, onlar da Ģube 

mutemetlerine zimmetle vereceklerdir. Merkez Ģube mutemetleri 

senetler karĢılığında gösterilecek teminatın ne olduğunu belirlemiĢ 

olacaktır. Bu teminat yerlerinin sicilleri merkez muhasiplerince tutulmuĢ 

olacaktır. 

d. ORTAKLAR BU SENETLERĠ TEMĠNAT VE ĠSTĠHKAK KARġILIĞINDA 

ALIRLA.R 

ġube mutemetlerinde bulunan senetler, onu kredi olarak alanın adını da 

üzerine yazdıktan sonra onlara zimmetle verirler. Kredi verilirken malı 

teslim yeri de gösterilir. Böylece malın cinsi, miktarı, teminatı, borçlusu ve 

teslim yeri senet üzerinde belirlenmiĢ olur. Malın ayıplı çıkması halinde 

bu senet üzerinde yazılı borçlu mesul olacaktır. Bu borçlunun da bir 

dayanıĢma ortaklığında yer almıĢ olması gerekir. Bu husus kendisine 

kredi verilirken tahkik edilmiĢ olacaktır. Hasılı bu senede sahip olan 

kimse bankanın merkez, merkez Ģube ve Ģubenin kefaletine, borçlu 

olanın ve dayanıĢma ortaklığının müteselsil mesuliyetine ve senette 

gösterilen gayrimenkulün aynî teminatına sahiptir. 

e. SENETLERĠN KARġILIĞI BORÇLULARIN ZĠMMETĠNDEDĠR 

Dördüncü teminat olarak da bu malın vadesiz ise ambarda, vadeli ise 

tarlada mevcut olmasıdır. Senetler borçlulara verilir, borçlular bunu 

tarihleyerek mal karĢılığı piyasaya sürnıüĢ olurlar. Senetlerin üzerinde 

çıkıĢ tarihleri ve vadeli iseler vade tarihleri de yazılmıĢ olacaktır. Bunu, bu 

senetleri piyasaya sürecek borçlular yapacaktır. Vadeli senetlerde bu 

tarihleri kredi veren müesseseler yazacaktır. 

f. SENETLERĠN MUTEMETLERDEN BORÇLULARA, ONLARDAN DA 

ALACAKLILARA GEÇĠġĠ MUHASEBELEġTĠRĠLECEKTĠR 

Senetlerin halka intikal edinceye kadar geçirdiği devirler merkez 

muhasebesine bildirilecek ve çıkarılan senetlerin kimlerde mevcut olduğu 

muhasiplerce bilinmiĢ olacaktır. Ayrıca çok önemli olan senetlerin 

satılmıĢ miktarları da bu suretle tesbit edilmiĢ olacaktır. Faizsiz bankada 

bu satılmıĢ senetlerin miktarını bilmek çok önemlidir. Adeta banka bu bil-

ginin sırrı ile çalıĢmaktadır. Bu arz ve talebin miktarını belirleyecek ve bu 

miktarlara göre senedin rayiç değeri hesaplanacaktır. Banka bu rayiç 

değeri ile senetleri satın alacak ve satacaktır. Böylece bu senetlere 



likidite kazandırmıĢ olacaktır. Gerçi bu senetleri kendi adına alıp 

satmayacak, senedin borçlusu adına alıp satacaktır. Ama fiyatını bu 

satılan miktarlarla tespit edecek, buna göre nakdi alıp verecek ve bu 

nakds senet borçlusunun hesabına mevduat veya kredi Ģeklinde 

geçirecektir. 

g. ARA HAREKETLER DEFTERE KAYDEDĠLECEK, MUHASEBEYE 

GEÇMEYECEKTĠR 

Senetler halka intikal ettirildikten sonra el değiĢtirmeler yine defterlere 

iĢlenerek zimmetle devredilecektir. Ancak bu devirler muhasiplere 

bildirilmeyecektir. Muhasip sene sonunda ambara gelip de mal çekildiği 

zaman haberdar olacaktır. Böylece gereksiz muhasebe kayıtları da 

ortadan kalkmıĢ olacaktır. Senetler halka intikal ettikten sonra bir malmıĢ 

gibi alınıp satılacak, tüm iĢlemler ve vergiler buna göre tahakkuk etmiĢ 

olacaktır. Bu hareket bankayı ilgilendirmeyecektir. 

V. SENET MEVDUATI 

a. BANKA YALNIZ KENDĠ ÇIKARDIĞI SENETLERĠ MEVDUAT KABUL 

EDECEKTĠR 

Banka Türk Lirası dıĢındaki yabancı paraları altın senedi mukabili satın 

alacaktır. Altını da altın senedi ile değiĢtirecektir. Böylece bunlar, 

bankanın senedi mukabili malları haline gelmiĢ olacaktır. Bunun 

dıĢındaki değerleri mevduat olarak kabul etmiyecektir. Türk Lirasını da, 

ne satın almak, ne de mevduat kabul etmek suretiyle sadece kasasında 

bulunduracaktır. TL ile senetleri, senet borçluları adına alıp satacaktır. 

Böylece toplanan TL'larını da kasasında değil milli bankalardaki 

hesabında toplayacaktır. Bu nakit borçlular adına alınmıĢ ve verilmiĢ 

olacağından, kendisinin TL olarak ne mevduatı, ne kendisi, ne de alacağı 

bulunacaktır. 

b. ANCAK ALACAKLILARIN ELĠNDE VADESĠ GELEN SENETLER MEVDUAT 

OLABĠLĠR 

Banka mevduat olarak kendisinin desteklediği senetleri kabul edecektir. 

Bu senetlerin mevduat olarak kabul edilebilmesi için senetlerin 

borçlulardan alacaklılara intikal etmiĢ olması veya vadeli iseler 

vadelerinin gelmiĢ olması Ģarttır. Böylece bu senetlerin karĢılığı 

ambarlara girmiĢ olacaktır. Vadesi gelmeyen veya borçlulardan 

alacaklılara intikal etmeyen senetler mevduat olarak kabul edilemezler. 

Çünkü bunların henüz mal varlığı olarak karĢılıkları yoktur. 

c. MEVDUAT, MALIN KULLLANILMASINI BAġKASININ LEHĠNE 

ERTELEMEKTĠR 

Bu izahlardan anlaĢılıyor ki, senedin borç olarak verilmesi o senedin 

karĢılığı olan malın borç olarak verilmesidir. Esasen bir nakit borç olarak 

verilirken, o nakdin kendisi değil de naktin satın alma gücü borç olarak 

verilmiĢ olur. Çünkü nakdin kendisi borçluya yaramıyacak, sadece onun 

satın alma gücü kendisine yarar sağlayacaktır. Burada da senet borç 

olarak verilirken, onun kendisi değil de karĢılığı olan mal borç olarak 

verilmiĢ olur. Böylece ikili karĢılıklı borçlanma yerine merkezi borçlanma 

sistemi geliĢtirilmiĢ olur. Herkes ürettiği malı ilgili ambara teslim ediyor, 

karĢılığında mal senedini alıyor, bunu da Ģimdilik kullanmayacaksa 



götürüp bankaya mevduat olarak veriyor. Böylece bankada toplanan 

senet mevduatları bankaya hangi malların Ģimdilik kullanılmayacağını 

bildirmiĢ oluyor. Diğer taraftan o mala ihtiyacı olan kredi sahipleri, 

kredilerini bu senetleri alarak kullanmıĢ olacaklardır. Böylece, günü 

gelince yine mal olarak kredilerini kapatacaklardır. Ġlk mevduat sahipleri 

de bu krediyi kapatırken iade edilen malları alıp kullanacaklardır. 

Böylece mallar arasında kredileĢme gerçekleĢmiĢ olacaktır. Yani faizsiz 

banka nakdî kredileĢme değil, aynî kredileĢmedir. Merkez bankasına 

dayanan ve bugün faizli sistemle çalıĢan nakdî kredileĢme ile konu birliği 

yoktur. Birbirlerine zararı değil faydası vardır. 

d. BANKAYA TEVDĠ ĠSTĠKRAZI ĠSTĠHKAK EDER 

Senet sahibinin cebinde bulunan senedini götürüp banka kasasına 

vermesi için bir yararı bulunması gerekir. Faizi savunanlar bu yararı 

ortaya çıkarmanın ancak bununla sağlanacağını iddia ediyorlar. Biz, 

baĢtan izah ettiğimiz gibi faiz yerine karĢılıklı kredileĢmeyi ikame 

ediyoruz. Yani senedi bankaya tevdi eden kimse senedin bankada kaldığı 

müddet kadar aynı senetten kredi almayı istihkak eder. Yani kendisi 

bolluk içinde olduğu zaman malı baĢkasına kullandırır, dara düĢtüğünde 

de kendisi kullanır. Böylece yalnız kredi alan değil, kredi veren de ileride 

kredi alacağı için yararlanmıĢ olur. Bu faizden daha çok tevdiata teĢvik 

eden bir unsurdur. Bunun istatistikleri yapılabilir ve iddiamız kesin olarak 

ispatlanabilir. Aynca ülkemizde bu hususta inanç sahibi çok kimse vardır. 

Bunlar faizli muameleden kaçınıyorlar. Daha çok altın alıp stok ediyorlar. 

Bu durumda ülkenin dıĢ dengesini bozmaktadır. Hanımların kollarındaki 

bilezikler yerine biz batıdan dolarları borç alıyor ve faizlerini ödüyoruz. 

Ġslâm dini faizsiz olarak borç vermeyi zekat gibi ibadet saymıĢ, hatta 

emrederek farz kılmıĢtır. Ġslâmiyet'te bütün mallar zekat karĢılığı sigortalı 

olduğu halde, altın ve gümüĢ bankaya (beytülmale) tevdi edilmemiĢse 

sigortalı değildir. Bu durum da halkı bunları tevdiata zorlamaktadır. ĠĢte 

faizsiz bankanın böyle mal mevduatını da mevduat olarak kabul etmiĢ ol-

ması ve bunu iĢler hale getirınesi, ülkenin iç istikrazını harekete 

geçirecek ve altınları piyasaya çıkaracaktır. Otuz milyar dolar civarında 

olan borcumuzun her yıl ödenen faizi asgari üç milyar dolardır. Bu 

ihracatımızın tamamı demektir. 

e. HALK ALTIN YERĠNE SENEDĠ EDĠNĠR 

Bunu ülkemiz için Ģu Ģekilde hesaplıyalım: Türkiye'de on milyon ergin 

hanım vardır. Türk örf ve geleneğine göre bunların her biri ortalama üçer 

bileziğe sahiptir. Her bilezik ortalama 50.000 TL kabul edilecek olursa, 

toplam olarak hanımlarda muattal bulunan altının değeri birbuçuk (1.5) 

trilyon etmektedir. Bunun dolar olarak karĢılığı otuz milyardan fazladır. 

ĠĢte biz altını piyasaya çıkaramadığımızdan bu kadar doları faizle 

dıĢarıdan temin etmiĢ bulunuyoruz. Bizi sömürmek isteyenler elbette 

ülkemizde faizsiz bankanın kurulmasını istemiyeceklerdir. Çünkü bu 

banka kurulursa dıĢ borçlar bitecek, hortlamakta olan kapitülasyonlar 

gömüldükleri mezarlarından dıĢarıya çıkamayacak ve yeni Türk Devleti 

Osmanlıların akibetine düĢmeyecektir. 

f.KREDĠLER DE BANKANIN MAL SENETLERĠYLE OLUR 



Banka kendi çıkardığı ve desteklediği senetleri mevduat olarak kabul 

edip kredi olarak verecektir. Bu onun temel hizmetlerinden biridir. 

VI. SENET ĠKRAZI 

a. KREDĠLEġMEDE ESAS, ZAMAN VE MĠKTAR ÇARPIMI MEVDUAT 

HACMĠDĠR 

Mevduat olarak verilen senetler karĢılığı aynı senet cinsinden mudiye 

ikraz yapılması, faizsiz bankanın esasını teĢkil eder. Mevduat 

hesaplarında, mevduat bakiyelerinin dıĢında mevduat hacimleri de 

yapılacaktır. Mevduat hacmi, meblağın kaldığı zaman ile çarpımıdır. Faizli 

sistemde bu çarpıma göre faiz tahakkuk ettirilmektedir. Cari bankacılık 

sisteminde buna ‘adat’ denmektedir. Halbuki bu fızikteki enerji karĢılığı 

olup mevduatın büyüklüğünü ifade eder. Suyun taĢıdığı enerji, yüksekliği 

ile miktarının çarpımıdır. Bu enerji miktarı sabit kalmaktadır. Bunu 

arttırmak mümkün değildir. Halbuki çarpanlardan birini diğerine azaltmak 

suretiyle çoğaltmak bir güce ihtiyaç göstermeyebilir. Bankada da tek 

baĢına miktar veya tek baĢına zaman bir mana ifade etmez. Bunları 

arttırıp azaltmak kolaydır. Ama miktar ile zamanın çarpımı olan mevduat 

hacmi ise istenildiği kadar arttırılmayan sabit bir değerdir. ĠĢte banka, 

mevduat miktarı kadar mevduat hacmini de titizlikle hesaplamak duru-

mundadır. 

b. HACĠMLER HAFTALIK OLARAK HESAPLANIR 

Genel olarak mevduat hacmi hesaplarında bir günden daha az zaman 

hesaba katılmamaktadır. Orada gündüzün kalmasından çok, gecenin 

geçirilmesi esas alınmaktadır. Buna miktar-gün birimi denmektedir. Üç 

altın gün deyince, ya bir altın üç gün bankada kalmıĢtır veya üç altın bir 

gün bankada kalmıĢtır. Senetlerin mevduat hacim hesapları yapılırken, 

günlük kalmalardan çok haftalık kalma esas alınmaktadır. Bu da hafta 

içinde çekilen ve yatırılan miktarlardan çok, hafta tatilinde bankada kalan 

miktar ile hesaplanacaktır. Buna miktar/hafta birimi adını veriyoruz. 

c. KREDĠ LĠMĠTĠ GENEL HĠZMET PAYI ĠLE BELĠRLENMEKTEDĠR 

Mevduat hacmine karĢılık, esasta mevduat hacmine eĢit olmak üzere 

aynı senetten kredi olarak verilecektir. Kredinin miktar veya zaman 

bakımından değerlerini ise tamamen müstakriz belirleyecektir. Ancak 

azami kâr miktan azami mevduat miktarından fazla olmamalıdır. Bütün 

bu kayıtlar bankanın imkanları olduğu takdirde müstakrizin lehine 

değiĢtirilebilmelidir. Esasta istikraz hesabı ile mevduat hesabı arasında 

hiçbir fark olmayacaktır. Cari hesapta alacak bakiyesi bitmiĢ olsa da, 

müĢteri borç almaya yani çekmeye devam edebilecektir. Halbuki 

bugünkü bakiyelerde borç 

bakiyesi sıfır olduğu zaman müĢterinin hesabı kapatılmaktadır. Faizsiz 

bankada ise müĢteri geçmiĢ yılı azami mevduat kadar yatırdığından 

fazlasını çekme hakkına sahip olacaktır. Bu hak ancak mevduat hacmi 

sıfır olduğu zaman durdurulmuĢ olacaktır. Bununla beraber imkan varsa 

mevduat hacmi sıfır olsa dahi gelecek yıllara mahsuben yine kredi 

vermeye devam edilir. 

d. HER SENETTEN BEġTE BĠR KADAR REZERV BULUNDURULUR 

Bankada toplanan senet mevduatından ikraz edilecektir. Ġkrazın her 



talepte karĢılanabilmesi ve görevlinin senet yok deyip müstakrizi geriye 

çevirememesi için bankadan devamlı olarak bir senedin bakiye vermiĢ 

olması gerekir. Buna o senedin bankadaki bakiyesi denir. Bu bakiyenin 

fazla tutulması arz ve talep dengesinin kararlı olmasını sağlamaktadır. 

Ancak bu taktirde müstakrizlerin istikraz payları az olmaktadır. Bir 

optimum nispetin tesbit edilmesi gerekir. Bu nispet bankanın politikası 

olacaktır. DeğiĢtirilip değiĢtirilemeyeceği ve değiĢtirilmesi ile ne gibi 

sonuçların doğacağı konusunu Ģimdilik bir tarafa bırakarak biz bu nisbeti 

1/5 kabul ediyoruz. 

e.SENET STOKU AMBARDAKĠ MAL STOKU DEMEKTĠR 

Bankaya gelmiĢ olan mevduat senedinin 4/5'ü ikraz edilecek, 1/5'i ise 

bankada yedek olarak tutulmuĢ olacaktır. Bu gün bankalar bu rezervi 

merkez bankasında stok etmek suretiyle yapmaktadırlar. Bunun miktarını 

azaltıp çoğaltmak suretiyle merkez bankası ülke içindeki para politikasına 

yön vermektedir. Bu mecburi stopaj miktarı çoğalınca ülkeden para 

çekilir, azalınca da ülkeye para sürülmüĢ olur. Biz bunu merkez 

bankasına stopaj yapma yerine, senedi kredi karĢılığı değiĢtirmekle 

dengeleyeceğiz. Bunu biraz sonra anlatacağız. Burada Ģuna iĢaret edelim 

ki, bankada rezerv olarak tutulan senet miktarı kadar mal da ambarlarda 

yedek stok olarak tutulmuĢ olur. Bunun yararı herkesin kendi stokunu 

kendi ambarında yapacağı yerde, bu senetler sayesinde ortak bir stok 

oluĢturuluyor ve bu stokun ayrı bir ambarı da bulunmuyor. Nerede boĢ yer 

varsa stok otomatikman masrafsız olarak oraya kayıyor. 

f. SENETLERĠN HACĠM OLARAK KREDĠ FĠYATLARI SENET REZERVĠNĠ 

DENGELER 

Senet seviyesini, dolayısıyla ambarlardaki stok mal seviyesini belli 

nisbette tutabilmek için denge formüllerini uygulamamız gerekir. Bunu Ģu 

Ģekilde yapıyoruz. ġayet bankada mevduatın 1/5'i senet varsa, bize bir 

hafta senet mevduat verene, bunun karĢılığında yine bir hafta senet kredi 

veriyoruz. Yani kredi hacmi ile mevduat hacmini eĢit tutuyoruz. ġayet 

bankaca mevduatın 1/5'inden daha az senet mevcutsa o zaman bir hafta 

senetten daha az miktarda kredi veriyoruz. Yani on hafta senet mevduat 

hacmi olan birisine, sekiz hafta senet kredi hacmini vererek tüm hakkını 

kapatıyoruz. Hesaplara on hafta senet kredi hakkını kullanmıĢ Ģekilde iĢ-

liyoruz. 

Aksine bankada mevcut senet mevduatın 1/5'inden fazla ise, o zaman 

kredi nispetini yükseltiyoruz. On hafta senet mevduatına karĢılık, on iki 

hafta senet kredi veriyoruz. Böylece senedin bankadaki bakiyesini daima 

1/5 civarında tutuyoruz. 

g. BU DEĞERLER TEVDĠ VE ÇEKME GÜNÜNDEKĠ DEĞERLERĠYLE HESAP 

GÖRÜR 

Bu suretle kredilerini kullanmak isteyenler mümkün olduğu kadar kredi 

nisbeti fazla olan günlerde kullanacaklar ve böylece zaman içindeki 

kredileĢmede optimum çalıĢma düzeyi gerçekleĢmiĢ olacaktır. Fazla mala 

ihtiyacı olan kimse, daha fazla kredi hacmini kullanarak bunu her zaman 

sağlayabilecektir. Arz ve talep kanunu; hep bu herkese ihtiyacına göre 

verme esasına dayanır. 



VII. DEĞĠġlK SENETLERLE ĠKRAZ 

a. KREDĠLER BAġKA SENETLERLE DE SAĞLANIR 

KiĢi elde ettiği malları ya nakde çevirip nakdi bankaya tevdi etmekte ve 

onun mukabilinde kredi olarak yine nakdi almaktadır. Burada faizsiz 

bankaya bu tevdiatı yapabilmesi için toprak, demir, buğday veya altın 

senetlerinden birisini edinmek, sonra onu bankaya tevdi etmek 

durumundadır. Faizsiz banka nakdi doğrudan doğruya mevduat olarak 

kabul etmemektedir. KiĢi isterse bu dört senedin dıĢındaki mal veya 

malzeme senetlerinden de edinebilir. Mesela et senedi veya kereste 

senedi gibi özel mal edinir ve bu malı Ģimdilik harcamak istemez. Ġlerde 

kendisine lazım olduğu zaman bu malı çekmeyi düĢünebilir. Bu takdirde 

elindeki senedi cebinde saklamak durumunda kalır. 

Halbuki bu durum topluluk için zararlıdır. Onun bir sene sonra kullanacağı 

keresteyi ambarda depo etmiĢ olarak bulunduracağımıza, onu Ģimdi 

muhtaç olana kredi olarak verir, daha sonra bir yıl içinde edineceğimiz 

yeni keresteyi de bu Ģahsa vermiĢ oluruz. Ancak bu Ģahıs bizden 

keresteyi kredi olarak almak istemiyecektir. Çünkü kendisine yeter ke-

restesi vardır. Dolayısıyla bu senedi bankamıza tevdi etmekte bir yararı 

yoktur. Ona baĢka senetten kredi vermeyi vadetmeliyiz. 

b. SENETLERĠN KREDĠ DEĞERLERĠ BÜTÜN SENETLER ĠÇĠN BĠR BĠRĠMDĠR 

Uyguladığımız denge formülü bu imkanı bize sağlayacaktır. ġöyle ki, kiĢi 

mevduatına karĢı kullanacağı krediyi dilediği senetten seçme hakkına 

sahip olacaktır. Ġsterse mevduat olarak koyduğu senet cinsinden senedin 

o günkü nisbeti ile bizden kredi alacaktır. Dilerse herhangi baĢka bir se-

netten bu tevdi ettiği senedin karĢılığında kredi alarak kullanacaktır. 

Hangi malın kredi nisbeti yüksek ise o malın se nedinden almayı tercih 

edecektir. Bu suretle bir malın kredi nispetinin fazla düĢmesi de önlenmiĢ 

olacaktır. 

c. SENET BAKĠYELERĠ MEVDUATLARIN KREDĠ DEĞERLERĠNĠ BELĠRLER 

Kredi nisbeti tabirinden kastettiğimizi yeniden hatırlayalım: Bankada 

mevcut senet miktarının tüm mevduatı miktarına nisbeti bize stok 

nisbetini verecektir. Bunun beĢ katı bize kredi nisbetini verecektir. Bu 

kredi nisbeti özel fornıül de değerlendirilerek birim mevduat hacmine 

tekabül eden birim kredi hacmi bulunacaktır. ĠĢte buna kredi değeri diye-

biliriz. Mevduatın kredi değeri diyebildiğimiz gibi, tersini alarak kredinin 

mevduat değeri de diyebiliriz. Bu değerler o gün bankada mevcut olan 

toplam senet bakiyeleri ile hesap lanmıĢ oluyor. 

d. BÜTÜN MEVDUAT SENETLERĠ TEK HESAPTA TOPLANIR 

ġimdi bir kimse, bir senedi tevdi ettiği zaman, o kimse için senedin kredi 

değerinde bir kredi alacağı kaydedilir. Çektiğinde de onun hesabına 

mevduat değeri nisbetinde kredi kullanmıĢ olur. Böylece kiĢi kendi 

çıkarına en uygun senet cinsini ve zamanını seçer. Buna göre tevdiatta 

bulunur ve yine buna göre istikrazda bulunur. Bu durum hem o senedin 

dengesi için hem de genel senetlerin dengesi için uygun bir etki olur. 

e. FAĠZSĠZ BANKA, TOPLUMDA ÇIKAR PARALELLĠĞĠ SAĞLAR 

Bankada mevcut stok miktarları dolayısıyla ambarlarda mevcut mal 

miktarları kolaylıkla bilinecek ve ikame mallarının kullanılmasında bu 



sentlerin kredi veya mevduat değerleri bize yardımcı olacaktır. Yani 

herkes nasıl mal alıp satarken daima en ucuz olanı almayı, buna karĢılık 

satarken de en pahalı olarak satmayı ister ve bu istekler arz ve talep 

dengesini kurarsa, bunun gibi senetlerin mevduat ve kredi değerleri de 

kredi ve mevduat bakımından tercih yapma imkanını doğuracaktır. 

Diyelim ki, kiĢi buğday veya mısır senetlerinden birisini satın alıp bankaya 

tevdi etme durumundadır. Burada bu tevdiatı hangi senetten yapması 

gerektiğine karar verdirecek unsur, mevduatın kredi değeri olacaktır. 

 Mevduatın kredi değeri hangi senet için fazla ise o senedi tercih 

edecektir. Aksine, kredisini kullanırken de, kredi değeri az olanı tercih 

edecektir. Yani genel rezerve uygun davranıĢı yapacaktır. Bu senetler 

toplulukta fertler arasında ve fertlerle topluluk arasında çıkar paralelliğini 

gerçekleĢitirmiĢ olacaktır.  

f.FAĠZSĠZ BANKA EN BÜYÜK ZENGĠNLĠK KAYNAĞIDIR 

Senet, para, fiyat ve ücret bir muhabere aracından baĢka bir Ģey değildir. 

Üreticiler, tüketiciler, borç verenler ve borç alanlar bu muhabere 

sayesinde bilgi edinirler ve kendi çıkarlarına hangisi uygunsa onu 

yaparlar. Bunlar adeta iki kiĢiyi karĢı karĢıya getirmeden aralarında 

anlaĢtırma aracıdır. Büyük zenginlik kaynağıdır. ĠĢte faizsiz banka bu 

zenginlik kaynağını harekete geçiren bir merkezdir. Bu sayede ülke 

refaha erecektir. Diğer bankalar bu bankadan zarar görme Ģöyle dursun, 

refahın kendilerine yansıması ile onlara da yararı olacaktır. Bununla 

beraber, ileride faizsiz sistemin merkez bankalarına ve dolayısıyla 

bankalara (nakit bankalarına) da sirayet edeceği kesindir. Ġnsanlığın 

geliĢmesi, faizsiz bankayı kesinlikle getirecektir. Ama kim önce 

davranırsa o hayat hakkını bulur. Ġptidailikte direnenler ise eninde 

sonunda mağlup olmuĢlardır. Bir zamanlar nakliye ihtiyaçlarını at 

arabaları ile karĢılayanlar, trene karĢı çıkmıĢlar ve çevreyi kirletiyor diye 

direnmiĢler, ama sonunda mağlup olmuĢlardır. Yine bir zamanlar faiz 

vardır diye bankacılığa karĢı gelmiĢler, bankaya para yatırmamakta 

direnmiĢler ve sonunda yatırmak zorunda kalmıĢlardır. Bunların içinde 

hala faiz almayanlar vardır, ama bunlar bir ileri adıma daha ilerisini 

getirmekle değil, gericilikle mukabele ettiklerinden sonunda hezimete 

uğramıĢlardır. Bizim getirdiğimiz faizsiz banka sistemi, faizli bankalardan 

çok ileri bir sistemdir. Bu yeni ve adil sisteme karĢı direnenler, mutlaka 

mağlup olacaklardır. KarĢımızda olanlar bizi mağlup etmek istiyorlar sa, 

bizden daha iyi bir sistemi getirmeleri gerekir. Bunu biz de temenni 

ederiz. Çünkü böylece insanlık bir an önce daha ileri bir adım atmıĢ olur. 

VIII. SĠTELERDE GENEL HĠZMET PAYLARI 

a. TOPRAK ALT YAPISI ĠLE DEĞERLENĠR 

Mutlak toprak mülkiyetini kabul etmiĢ bulunan kapitalistler, çevrenin ihya 

edilmesi sonucu ortaya çıkacak toprak rantının da toprak sahibine ait 

olacağını kabul ederler. Bunu Ģöyle bir misal ile açıklamaya çalıĢalım: 

Diyelim ki, ıssız bir yerde toprağın geliri yıllık olarak on ton buğdaydır. 

Bunun on katını alırsak o toprağın değerini verecektir. Eğer ulaĢtırma 

imkanı yoksa ve bu buğdayın at sırtında taĢındığını kabul edersek, 

buğdayın yol kenarındaki değerine göre değeri yarıya kadar olacaktır. 



Dolayısıyla arazinin fiyatı da yol kenarında olanın fiyatının yarısı kadar 

olacaktır. Sonra buraya herhangi bir Ģekilde yol gelmiĢ olsun. Bu taktirde 

bu arazinin fiyatı iki misli olacaktır. Bunun gibi arazinin suya ka-

vuĢturulması, elektriğin getirilmesi gibi altyapılar ikmal edildikçe değeri 

artmaktadır. Bu değer bazan yüzlerce, hatta binlerce kata çıkabilir. 

b. ARTAN DEĞER KĠME AĠT OLSUN? 

ĠĢte böylece ortaya çıkan değer artıĢının kime ait olması gersktiği 

sorusuna, kapitalistler, toprak sahibine diyorlar. Olsa olsa buraya 

altyapının getirilmesi için harcanan meblağlara arazi sahibi iĢtirak 

ettirilebilir. Fakat genellikle yapılan harcamaların bir kaç katı değer artıĢı 

elde edilmektedir. Bu artık değer, kapitalistlere göre toprak sahibinindir. 

Sosyalistler ise, artık değer topluluğun oraya yaptığı altyapı 

hizmetlerinden kaynaklanmıĢ olduğuna göre, bu değerin de topluluğa 

yani devlete ait olması gerektiği görüĢünü savunmaktadırlar. 

c. BÜTÜN DEĞER ARTIġLARI ALTYAPIYA AĠT OLMALIDIR 

Bizim burada benimsediğimiz esas ise, burada doğacak rantın ne 

topluluğa ve ne de arazi sahiplerine ait olacağıdır. Doğan değer artıĢının 

altyapıdan doğmuĢ olması gerçeği gözönüne alınarak yine altyapıya 

harcanmasıdır. Altyapının doyması sözkonusu değildir. Yani, hiçbir zaman 

alt yapıdan artacak bir meblağ söz konusu olamayacaktır. Çünkü eğer 

paramız varsa daha iyi Ģartlarla altyapı oluĢtururuz. Yani bütün değer 

artıĢlarını yine altyapıya yöneltiriz. 

d. ĠLK SERMAYE KOYANLAR NORMAL KĠRADAN FAZLA KAR 

ALACAKLARDIR 

Azalan verim kanununa göre yapılan altyapının meydana getireceği deber 

artıĢı, yapılan masrafa nisbetle gittikçe azalacaktır. Yani öyle bir zaman 

gelecektir ki, orada yaptığımız masrafın bize sağlayacağı kâr, baĢka 

yerden sağlayacağımız kârdan aĢağı düĢer. 0 zaman artık o yer üzerinde 

yatırımlara devam edilmez. Yatırım yapmak isteyenler baĢka sitelerin 

senetlerini alarak sermayelerini oraya kaydırırlar. Site senetlerinin 

sağladığı faydalardan biri de, altyapının yapılması sonunda doğacak 

değer artıĢının küçük bir kısmını oraya sermaye yatıranlara kâr olarak 

vermek, kalan büyük kısmını ise altyapısına yöneltmektir. 

e. SĠTE SENETLERĠ SĠTENĠN OLUġMASI ĠÇĠN SERMAYE SAĞLAR 

Senetlerin satıĢ, değerleri tesbit edilirken doğacak rant tahmin edilerek, 

senetlerin fiyatlarına değer artıĢ miktarı ilave edilerek hesaplanır. Yani 

arsa hisseleri satılırken sadece toprak bedeli değil, orada yapılacak 

altyapı bedeli de ilave edilir. Senetlerin satıĢı ise baĢlangıçta yine ucuz, 

sonraları ise fiyatını arttırmak suretiyle yapılır. Bu artıĢ satılan senet 

miktarı ile hesaplanır. Yani baĢlangıçta senet alanlar yatırım için para 

veriyorlar, yatırım bittiğinde değerlenmiĢ bulunan senetlerini satarak kâr 

ediyorlar. Böylece sitenin ihyasına sermaye koyanlar paylarını almıĢ 

oluyorlar. Sermaye sahiplerinin senetleri almaları için orasını kârlı 

görmeleri Ģarttır. 

f. DEĞER ARTIġI ĠLE SĠTEYE GELĠR GETĠRECEK VAKIFLAR KURULUR 

Böylece toplanmıĢ olan sermayenin bir kısmı o sitenin iç altyapısına 

hacanacaktır. Bununla yalnız altyapı tesisleri ıııeydana getirmekle 



kalınmayacak, bu tesislerin iĢletilebilmesi için gerekli cari harcamaları 

karĢılamak üzere vakıfa gelir sağlayacak tesisler kurulacaktır. Bunlar 

dükkan ve tarla gibi iĢyerleri olabileceği gibi, ortaklık Ģeklinde fabrikalar 

da olabilir. ĠĢte bu değer artıĢından öyle bir site oluĢur ki, o sitenin vakıf 

gelirleri o siteyi refahla yaĢatır ve sakinlerinden herhangi bir vergi almaya 

ihtiyaç bırakmaz. Bu sebepledir ki, değer artıĢının yarısı site içi altyapısına 

ve siteye gelir getirecek vakıfların tesisine harcanır. 

g. DEĞER ARTIġININ DĠĞER YARISI ĠLE SĠTENĠN MERKEZE BAĞLANTISI 

SAĞLANIR 

Site gelirlerinin diğer yarısı ise sitenin merkeze olan bağlantısını 

sağlamak için gerekli altyapıya ve onun gelirlik vakıflarına harcanır. Bu 

kısmın 2/5'i bucağa, 1/5'i il'e, 1/5'i ülkeye bağlantı sağlamak için 

olacaktır. Yani, site arsalarının satıĢından elde edilen meblağın yarısı site 

içi, 2/10'u sitenin merkez bağlantısı, 1/10'u bucak altyapısı, 1/10'u il 

altyapısı ve 1/10'u da ülke altyapısı olarak harcanacaktır. Biz bir yerin 

parasını vererek toprağını aldığımız zaman bu hizmetlerin karĢılığını da 

vermiĢ olmaktayız. 

h. 1 /20 GENEL HĠZMET PAYI SĠTE SENEDĠ ĠLE VERĠLECEKTĠR 

ĠnĢaat yapan müteahhitlere kredi verilecek, bunlar bu teĢebbüslerin 

genel hizmetini yapacak ve tüzel kiĢilere inĢaat maliyetinin 1/20'si kadar 

genel hizmet payını ödeyeceklerdir. Bu genel hizmet payının 1/5'i de 

bankaya ait olacaktır. Ayrıca sitlere gelir sağlayan vakıfların genel 

hizmetlerini de bu tüzel kiĢiler yaptırdıklarıdan, buradan da iĢletme cinsi-

ne göre genel hizmet paylarını alacaklar ve bu payların 1/5'i de yine 

bankaya ait olacaktır. 

i. SĠTE SENEDĠ ĠNġAAT MÜTEAHHĠTLERĠNE KREDĠ OLARAK VERĠLĠR 

Banka inĢaat müteahhitlerine toprak senedi cinsinden kredi verecektir. 

Bu kredi faizsiz olacaktır. Ancak yapılan inĢaatın 1/20'si tüzel kiĢilere 

gittiğinden ve bankanın da burada payı olduğundan dolayı banka 

yararlanmıĢ olacaktır. Müteahhitler aldıkları kredi nisbetinde genel 

hizmet payı ödeme durumunda olacak, yani bu ödeme maliyetlere ilave 

edilecektir. 

IX. ĠNġAAT KREDĠSĠ 

a. SĠTE S`ENETLERĠ MÜTEAHHĠTLERE KREDĠ OLARAK VERĠLĠR 

ĠnĢaat yapmak veya site tesis etmek isteyenlere inĢaat kredisi 

verilecektir. Bunlar ya belli sitenin veya inĢaatın hisse senedini çıkarırlar. 

Bu hisse senetlerinin alıĢ ve satıĢını banka tekeffül eder ve böylece 

onlara kredi sağlamıĢ olur. Buradaki kredi mevduat karĢılığı olacaktır. 

Ancak belki önce kredi sonra mevduat sözkonusu olacaktır. Sonra 

mevduata karĢı kredi yerine, senetlerin satılmıĢ olup olmaması ile kredi 

veya mevduat gerçekleĢmiĢ olacaktır. Bir teĢebbüsten mevduat olarak 

gelen kısım baĢka teĢebbüsün kredisi olacaktır. Bir nevi teĢebbüsler 

arasında dayanıĢma gerçekleĢecektir. Ancak burada kredi alacakların 

takdirle değil, bir kriter karĢılığı kredi almaları Ģarttır. Yoksa istismar, 

yolsuzluk ve baskı kaynağı olur. 

b.ĠġÇĠ VE MÜTEAHHĠDE ORTAK KREDĠ VERĠLECEKTĠR 

ĠnĢaatta her çalıĢana mesleki derecesi ile mütenasip bir çalıĢma kredisi 



verilecektir. Ancak çalıĢan bu kredisini bir inĢaatta kullanmak zorundadır. 

Her inĢaatın da bir müteahhidi vardır. Dolayısıyla çalıĢan bir müteahhitle 

anlaĢmak zorundadır. Müteahhitlere kredileri ancak iĢçi çalıĢtırdıkları 

taktirde verilecektir. Böylece iĢçi iĢ bulabilmek, müteahhit de yaptığı iĢin 

kredisini alabilmek için birbirileriyle anlaĢmak durumundadırlar. ĠĢçi her 

zaman iĢyerini değiĢtirebildiği gibi, müteahhit de her zaman iĢçisini 

değiĢtirebilecektir. Ne var ki, her ikisi birbirine muhtaç olduklarından bu 

değiĢtirme olayı pratikte çok ender rastlanan olay haline gelecektir. 

BaĢarılı müteahhit iĢçisini bulan müteahhit olacaktır. 

c. TOPRAK SENEDĠ CĠNSĠNDEN BÜTÜN ĠNġAAT KREDĠ TALEBĠ 

KARġILANACAKTIR 

ÇalıĢma kredisi yalnız yatırım sektörüne ve herkese verilecektir. Yani 

talep karĢılanacaktır. Bunun anlamı, sermayesizlikten iĢsizlik diye bir Ģey 

söz konusu olmayacaktır. Yine inĢaat sektöründe yalnız çalıĢma kredisi 

verilecektir. Bunun anlamı da iĢsiz varsa, yani tüketim mallarında çalıĢa-

cak iĢçilerden fazla iĢçi varsa o zaman kredi verilmiĢ olacaktır. Böylece ne 

açık iĢ ne de açık iĢçi olacaktır. Bu sistemin dayandığı temel, günlük 

ihtiyaç mallarında dengeyi temin etmek, yani ihtiyacımız olan malları 

üretmek, herkese adil bir Ģekilde dağıtmak ve bundan sonra artacak 

emeğin yatırıma yöneltilmesidir. Diğer bir deyiĢle, bütün emeğin 

harcanmasıdır. ÇalıĢma kredisi bunu sağlamaktadır. Müteahhitlere 

verilen kredilerle iĢçiler inĢaatta çalıĢmakta, sonunda meydana gelen 

yapı ve tesisler topluluğa kalmaktadır. Müteahhidin kendisi sadece 

yaptığı inĢaattan müteahhitlik payını almakta, sonunda inĢaat kendisine 

kalmamaktadır. Böylece müteahhitler de rizikoya girmemiĢ 

olacaklarından, inĢaat iĢleri iĢçi imkanı var oldukça devam etmektedir. 

d. MÜTEAHHĠDE MALZEME KREDĠSĠ DE VERĠLECEKTĠR 

Müteahhide kredi verilirken, iĢçilik ücretlerinden baĢka malzeme kredisi 

de verilmesi gerekir. Bu bir katsayı Ģeklin de ortaya çıkacaktır. Diyelim ki, 

iĢçilik karĢılığı olarak bin (:1000) toprak senedi kredi olarak verilmiĢse, 

3000 demir senedi de malzeme kredisi olarak verilecektir. Bu nisbetin 

tesbitinde malzeme senedinin fiyatı ile toprak senedinin fiyatı arasındaki 

nisbet göz önünde tutulacaktır. Bu katsayı inĢaat malzemelerinin stok 

seviyeleri göz önünde tutularak tesbit edilecektir. ĠnĢaat yapılırken ya 

daha çok hazır malzeme alınır ve iĢçilik mümkün olduğu kadar azaltılır 

veya hazır malzeme yoksa tamamı iĢçilik halinde gerçekleĢtirilebilir. Bir 

fabrika kurmak için malzemeye ihtiyaç vardır ama bir tarlayı ihya etmek 

için malzemeye hiç ihtiyaç yoktur. ĠĢte bu durum kredideki malzeme 

nisbetinin az veya çok olmasına göre yatırım sanayiye veya ziraate kayar. 

Böylece yatırım nisbeti kendi kendine dengelendiği gibi, yatırım yapılacak 

sektörler arası denge de malzeme kredisi nisbetiyle sağlanmıĢ olur. 

e.ĠġVEREN VE ÇALIġMA KREDĠSĠ LĠMĠTLERĠ VARDIR 

Müteahhit inĢaat kredisini alırken kendisinin bir kredi alma yetkisi 

olmalıdır. Buna iĢveren kredisi diyoruz. Bir kimse iĢveren kredisine sahip 

ise o zaman çalıĢtırdığı iĢçilere karĢılık malzeme ve iĢçilik kredisini 

alabilir. Bu iĢveren kredilerinin verilmesi objektif bir düzenlemeye ihtiyaç 

göstermektedir. ĠĢveren kredisinin verilebilmesı için önce o iĢi yapacak 



ehliyette olduğunun belirlenmesi gerekir ki, bu ehliyeti banka tevdi 

etmektedir. Yani bankanın objektif imtihan kuralları ile bir kimseye 

müteahhitlik belgesi verilir. Genel olarak baĢlangıçta bu tahsile dayanır. 

Müteahhit bu kredisini yaptığı iĢlerdeki baĢarı ile arttıracaktır ve 

koruyacaktir. ĠĢi bırakan müteahhide artık kredi verilmez. ĠĢi zamanında 

bitiren müteahhidin kredisi korunur. Yaptığı inĢaat satılacak mallardan 

ise, ancak satıĢın yapılmasından sonra yeni kredisini kullanabilir. Böylece 

müteahhit yapacağı iĢleri baĢtan hesaplar ve satılabilecek ise o iĢe giriĢir. 

Gerçi satıĢtan gelecek meblağ ona ait değildir ama, müteahhit bu 

sistemle yeni krediyi alabilme imkanına kavuĢmaktadır. ĠĢte bu satıĢ 

iĢinin geç veya erken olması ile birlikte, inĢaatın da erken ve geç bitmesi 

müteahhidin iĢverme kredisini artıracak veya eksiltecektir. Devlet 

ihalelerinde ise iĢin erken bitirilmesi veya geç kalması müteahhitlik 

kredisini artırıp eksiltecektir. 

f. ARSALAR ĠLK BAġLAYAN MÜTEAHHĠDE TAHSĠS EDĠLECEKTĠR 

Müteahhitler ihaleleri ilk taahhütle almıĢ olacaklardır. Mesela boĢ arsalar 

üzerinde ilk inĢaata kim baĢlarsa o inĢaatın kredisi o müteahhide verilir 

ve ona ihale edilmiĢ olur. Arsanın hisse senedinde müteahhitlerden ne 

zaman iĢin alınabileceği yazılmıĢ olacaktır. O Ģartları yerine getiremeyen 

müteahhit yeni müteahhide yaptıklarını devrederek ayrılabilecektir. 

X. SANAYĠ KREDĠSĠ 

a. ÜRETĠM SAFHASININ BĠR YERĠNDE KREDĠ VERĠLĠR VE VERGĠ ALINIR 

Ġmalat ilk maddeye dayanmaktadır. Ġlk maddelerin kaynağı ya biyolojik 

olmakta ve bu zirai faaliyetlerden temin edilmektedir; veya toprak 

cinsinden madenlerden, deniz veya havadan temin edilmektedir. Bütün 

maddeler üretimden tüketime varıncaya kadar birçok aafhalar 

geçirmektedir. Bu safhalar arasında ara malları olarak ortaya çıkmakta ve 

piyasada alınıp satılmaktadır. Bir malın üretimindeki her safhasında 

kredilendirme zordur. O zaman maldan çok kiĢilere kredi verme durumu 

ortaya çıkar. Kredinin bir safhada verilmesi ve genel hizmet payının da 

orda alınması, hem genel hizmet paylarını bölüĢtürmek, hem krediyi adil 

bir Ģekilde dağıtmak için zaruridir. 

b. DĠĞER SAFHALAR SĠPARĠġ USULÜ ĠLE KREDĠLENMĠġ OLUR 

Kredi alan kimse imalat safhasının kendisinden önce olan kısmına avans 

vermek suretiyle kredisinden yararlandırmıĢ olacaktır. ġöyle ki, eğer biz 

demir madde imalatını yapan kimseye kredi verirsek, bu demir kütüğü 

imal eden izabe fırınlarına önceden parayı vererek sipariĢ vereceğinden 

bu fırın da yararlanmıĢ olur. Bu fırından aldığı sipariĢ için peĢin kısmını 

filiz taĢıyan nakliyecilere yine önceden ödeme yapmak suretiyle onları da 

yararlandırmıĢ olacaktır. Onlar da aynı Ģekilde madencileri yararlandırmıĢ 

olacaktır. Yani biz bir yere kredi vermekle yalnız o krediyi alan kimseyi de-

ğil, ona ilk maddeyi temin eden bütün çalıĢanları yararlandırma imkanını 

sağlıyoruz. 

c. GELECEK SAFHALAR ĠÇĠNDE ĠġTĠRAK SURETĠYLE KREDĠLENME 

SAĞLANIR 

Diğer taraftan krediyi alan üretici elindeki malını kendi safhasından sonra 

imalat yapacaklara veresiye satmak suretiyle onlara da kredi temin etmiĢ 



olabilir. Mesela tel örgü yapan bir fabrikaya, malı imal ettikten sonra 

ödemek üzere hadde imalathanesi demir vermiĢ olabilir. Tel örgü 

imalatçısı da bunu inĢaat müteahhidine istihkakı aldığı zaman ödemek 

üzere veresiye vermiĢ olabilir. Demek ki kredinin bir yerde verilmiĢ 

olması, kredinin yalnız o safhada kullanılması anlamında olmayıp, 

baĢlangıçtan sonuna kadar her safhada zerkedilmiĢ olacaktır. 

d. SĠSTEM SÖMÜRÜYÜ ORTADAN KALDIRMAKTADIR 

Ne var ki, bu tür bir krediyi alan kimse eğer tekel kurmuĢsa kendisinden 

önceki safhalara hakim olur ve onlardan ucuz mal almak suretiyle onları 

sömürür. Diğer taraftan kendisinden sonraki safhalara da hakim olur, 

onlara da malları pahalı satmak suretiyle onları da sömürür. Onun bu sö-

mürüsünü önlemek için belli bir dengenin getirilmesi Ģarttır. Bunun için 

önce tekelin ortadan kaldırılması, sonra genel hizmet veya vergi yükünün 

kredi alan bu kimseye yüklenilmesi gerekir. Böylece diğer safhadaki 

müteĢebbisler, bir taraftan ve vergiden muaf olmaları, diğer taraftan 

serbest rekabetin mevcut olması nedeniyle, istedikleri kimselerle iliĢki 

kurarak sömürülmekten korunmuĢ olmaktadırlar 

e. BANKA SĠPARĠġ ALAN VE VERENLERE KEFĠL OLACAKTIR 

Kredi dağıtımıııda serbest rekabetin korunması için kredinin banka 

tarafından verilmesi Ģarttır. Banka alıcılara teminat verecektir. Bunun için 

bir kredi kartı verecek ve bu kartta yazılan miktar kadar bankanın kefaleti 

olduğu belirtilecektir. Bu kredi senedi Ģeklinde de tanzim edilebilir. Çek 

defterine benzeyen bono senetleri olacak, bu senedi veren istediği 

kimseden alıĢ veriĢ yapabilecektir. Zamanında karĢılığının ödenmemesi 

halinde banka hemen ödemede bulunacak ve sonra müĢteriye rücu 

edecektir. 

f. HALK TEMĠNAT OLARAK TAġINMAZI VE DAYANIġMA ORTAKLIĞINI 

GÖSTERECEKTĠR 

Bankanın müĢterilere kefil olması ya onların maddi teminat olarak bir 

taĢınmazı göstermeleri veya bir dayanıĢma ortaklığından teminat 

almalarıyla olur. Herhangi bir Ģekilde borcun ödenmemesi halinde, banka 

maddi teminata veya dayanıĢma ortaklığına rücu etme imkanına sahip 

olacaktır. Böylece veresiye verme veya sipariĢ alma Ģeklinde ortaya çı kan 

borçlanmalarda alacaklı riziko taĢımayacağından ve her mağaza veya 

iĢyeri kolayca kredili satıĢ yapmak imkanına sahip olacağından, serbest 

rekabet ortadan kalkmıĢ olmayacak ve sömürü yapılamayacaktır. 

g. GENEL HĠZMET PAYLARI BANKACA BELĠRLENĠR 

Hangi safhada kredinin verileceği ve genel hizmet payının alınacağı 

bankada tesbit edilecektir. Bu genel hizmet payı bugünkü katma değere 

benzemektedir. Bunlardan farkı: Katma değerin bir safhada ödenmesi ve 

kredinin de bu vergiye karĢı istihkak edilebilınesidir. Ayrıca katma değer 

nakit olarak alındığı halde, bizde genel hizmet payı üretim miktarıyla 

alınmaktadır. 

Genel olarak üretilen malın bir safhada 1/5'i genel hizmet payıdır. Bu 

1/5, 1/10'e hatta 1/20'e düĢürülebilir. Kaynağı deniz suyu veya hava 

olan tuz ve gübre gibi mamuller için ise 1/40'a da indirilebilir. Böyle 

1/40'a indirilmiĢ maddeleri kullanarak imalat yapanlardan da ikinci 



safhada yine genel hizmet payı alınabilir ve buna göre kredi verilir. 

h. SANAYĠ KREDĠSĠ MAL SENETLERĠ CĠNSĠNDEN VERĠLĠR 

Sanayi teĢebbüslerine verilecek kredi, mal senedi cinsinden olacaktır. 

Ürettiği malı ambara teslim eden kimse, karĢılığında mal senedini 

almakla kredi almıĢ duruma geçmektedir. Bu senedi satmak veya 

bankaya ipotek etmek suretiyle kredi alacak ve değerlendirecektir. Bu 

kredi selem Ģeklinde de ortaya çıkabilir. Henüz mal imal edilmemiĢ ve 

ambara teslim edilmemiĢ olsa da, vadeli mal senetlerini kredi olarak 

alabilir ve bunu değerlendirerek nakde çevirebilir. 

i. SANAYĠ KREDĠSĠ, GEÇMĠġ BEġ YIL ÖDENMĠġ GENEL HĠZMET PAYI 

KADARDIR 

Esas olan her sanayi müteĢebbisinin alacağı kredi, geçmiĢ beĢ yıl içinde 

ödediği genel hizmet payı ile orantılı olacaktır. Böylece aldığı kredinin 

karĢılığını geçmiĢ yıllarda ödemiĢ duruma gelmektedir. Ödediği genel 

hizmet payı onun geçmiĢ yıllarda yaptığı imalatını belirler ve ona göre 

kredi almayı istihkak eder. Bu genel hizmet payının beyan üzerine 

alınması kolaylığını da sağlamıĢ olur. 

XI. ZĠRAĠ KREDĠ 

a. ĠNSANLIK GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE YAġAMAKTADIR 

Sanayinin ilk madde kaynakları sınırlıdır. Yeryüzünde mevcut fılizler 

toprak altından çıkarılarak sanayinin hizmetine girmektedir. Bu rezervler 

gittikçe azalmaktadır. Bununla beraber bunların yerine organik maddeler 

ikame edilebilmektedir. Ġleride atom reaksiyonları ile yeni elementler de 

yeniden üretilebilecektir. Bunun yanında organik maddelerin üretilmesi 

güneĢ enerjisine dayanmaktadır. ġimdilik yeryüzüne gelen güneĢ miktarı 

sınırlıdır. Ġleride uzayda tarlalar kuruluncaya kadar bu sınırlı olma 

problemi korunmuĢ olacaktır. Bununla beraber halen yeryüzünün 

insanlar tarafından organize edilmiĢ tarla kısımları çok cüzidir ve verimsiz 

çalıĢmaktadır. Henüz denizlerde ziraat yapılmaya baĢlanmamıĢtır. 

b. ZĠRAATTA ÖZEL MÜLKĠYET ZORUNLUDUR 

Arazi parçalarının insanlar için verimlilik bakımından değerleri çok 

farklıdır. Bazan aynı emek harcanarak bazı topraklardan diğerlerinden 

belki yüz misli daha fazla mahsul elde edilebilmektedir. Bütün bu 

imkanların harekete geçirilmesi, yani ekilmemiĢ yerlerin ekilmesi, ekili 

yerlerde verimin yükseltilmesi, bir araĢtırmaya ve planlı çalıĢmaya 

bağlıdır. Buuunla beraber, zirai üretimde en büyük müessir unsur kiĢinin 

istek ve iĢe sarılmasıdır. Bundan dolayıdır ki, ziraatte özel mülkiyet en çok 

ihtiyaç duyulan bir unsurdur. Sovyet Rusya'da kolhozların baĢarısızlığı 

sonucu bir nevi devredilmez özel mülkiyet sistemi geliĢtirilmiĢtir. ĠĢte bir 

taraftan ortak çalıĢma, diğer taraftan özel mülkiyet zorunluluğu, ziraatte 

yeni toprak rejimini zaruri kılmıĢtır. 

c. ZĠRAĠ SĠTELERDE GENEL HĠZMET ÖNEMLĠDĠR 

Mesken siteleri gibi zirai siteler oluĢturulacak, bu sitelerin vakıf altyapı ve 

ortak hizmetleri bulunacak, tarlalar ise parseller halinde özel mülkiyete 

intikal ettirilecektir. Her parsel ürettiği mahsulünden bir kısmını genel 

hizmet payı olarak site vakfına verecektir. Site vakfı bu gelirle bu zirai 

sitenin altyapısını yapacak, suyunu, elektriğini, yolunu, gübresini, 



depolarını, zirai makinelerini, ilaçlarını temin edecek; altyapıdan ve bu 

genel hizmetten geçmiĢ yıllarda ödedikleri vergi nisbetinde veya genel 

hizmet payı nisbetinde yararlandıracaktır. Site vakfı bu genel hizmetlerini 

hiç bir zaman ücret karĢılığı yapmayacaktır. Bu sistem ile hem özel 

mülkiyet korunmuĢ, hem de kollektivizm gerçekleĢmiĢ olacaktır. 

d. ZĠRAĠ KREDĠLER GEÇMĠġ ON YILDA ÖDENEN GENEL HĠZMET PAYI ĠLE 

ÖLÇÜLÜR 

Bu genel hizmetlerin içinde ziraatçilere verilecek krediler de yer alacaktır. 

Her tarla sahibine, geçmiĢ yıllarda ödediği genel hizmet payı nisbetinde o 

yıl kredi verilecektir. Böylece genel hizmet payları nisbetinde altyapı, 

altyapı hiz metleri ve krediden yararlanacağı için bu konuda kendi beyanı 

esas alınacaktır. 

e. ALTYAPI HĠZMETLERĠ ÇOK ĠSE GENEL HĠZMET PAYI YÜKSELTĠLĠR 

Zirai teĢebbüslerde alınacak genel hizmet payı, sanayi teĢebbüslerinin 

yarısı kadar olmalıdır. Zira sanayi teĢebbüslerinde ilk madde kullanılıp 

tüketilmektedir. Zirai teĢebbüslerde ise toprak kullanılıyor ama 

tükenmiyor. Bu özellik sanayi teĢebbüslerinde topluluğun payını 

arttırmaktadır. Bununla beraber altyapı hizmetlerinin fazla götürüldüğü 

yerlerde bu nisbet yükseltilecektir. Esas 1/10 olmakla beraber, verimsiz 

topraklarda 1/20'ye düĢer. Verimli olan topraklarda altyapı hizmetleri de 

fazla götürülmüĢ ise bu pay l/5'e, hatta yarıya kadar çıkabilir. 

f. HER MAHSULÜN HER YIL DEĞġEN KREDĠ DEĞERĠ VARDIR 

Verilecek kredi geçmiĢ on yılda ödenen verginin on katı olacaktır. Bu bir 

yıllık hasılanın karĢılığıdır. Çünkü her yıl 1/10 ödemiĢtir. Bu suretle 

geçmiĢ yılların ortalaması alınmaktadır. Yine doğru beyan, gelecek on yılın 

kredisini garantilemektedir. Bu krediler ziraatçilere selem Ģeklinde veri-

lecektir. Ziraatçi ekmek istediği mahsulün senedi ile kredi alacak ve 

borsaya gidip bu senedi satacaktır. Elde ettiği nakit ile ziraatini yapacak, 

sene sonundaki mahsulünü ofıse götürüp teslim etmek suretiyle kredisini 

kapatacaktır. Her mahsulün her yıl değiĢen kredi değeri vardır. Bu kredi 

değerinin yüksek veya düĢük olması, ziraatçiye hangi mahsulü ekmesi 

gerektiğine karar vermek konusunda yardımcı olacaktır. 

g. KREDĠ KÖYLÜ ZĠRAATÇĠYE VERĠLECEKTĠR 

Ziraatçi, temin edeceği tohum ve diğer zirai girdileri peĢin para ile hatta 

daha önceden sipariĢ vermek sureti ile satın alacağından, bunları 

satacak fırmalar da bu kredilerden yararlandırılmıĢ olacaklardır. Yani 

kredi tüccara veya sanayiciye değil, ziraatçiye verilecektir. Organik 

maddelerin mamulleri için vergi ziraatçilerden alınacaktır. Köylü ulusun 

efendisidir, parayı veren düdüğü çalar sözlerinin gereği, kredinin köylüye 

verilmesi ve verginin de ondan alınması zaruridir. Bugünkü uygulamada 

ise kredi tüccara veriliyor, tüccar efendi oluyor, köylü de malını tüccara 

bedava satmak zorunda bırakıldığından esir ediliyor ve sömürülüyor. 

b. SELEM SENETLERĠ SANAYĠCĠYE DE VERĠLEBĠLĠR 

Zirai mahsulleri kullanarak sanayi üretimi yapacak olanlar vergiden muaf 

oluyorlar. Tabii kredi de almıyorlar. Bununla beraber bazı malların 

vergileri sanayi mamullerinden alınabilir. Mesela pamuk ekecek 

ziraatçilere kredi veril mez, aksine iplik fabrikalarına kredi verilir. Ġplik 



fabrikaları da bu ziraatçilere kredi vermek suretiyle pamuk ektirmiĢ 

olabilirler. Ancak bu uygulama sömürü düzenini getireceği için bu iĢ 

selem senedine yaptırılmaktadır. Ġplik fabrikaları pamuk senetlerini peĢin 

mübayaa etmek suretiyle ziraatçileri pamuk ekmeye zorlamıĢ oluyorlar. 

XII. TĠCARĠ KREDĠ 

a. KREDĠLER KĠġĠLERE DEĞĠL ĠġLETMEYE VERĠLĠYOR 

Kredi verirken daima iki ayrı kredi birleĢmesinin sağlanmasını Ģart 

koĢmuĢ oluyoruz. ĠnĢaatta kredi verirken, çalıĢma kredisi ile iĢveren 

kredisinin birleĢmesini Ģart koĢuyoruz. Yani ne çalıĢana ne de iĢverene 

tek baĢına kredi veriyoruz. Bunlardan her birine ayrı ayrı kredi limitleri 

tanıyoruz. Bunlar anlaĢıp birleĢirlerse, o zaman kredilerini kullanma 

imkanını sağlıyoruz. Sanayi kredilerinde de iĢyerlerinin geçmiĢ yıllarda 

ödedikleri genel hizmet payları ile yine burada çalıĢanların çalıĢmalarını 

birleĢtiriyoruz. Ancak burada emek karĢılığı değil de mamul madde 

karĢılığı kredi veriyoruz. Yani, tek baĢına ne iĢyeri, ne de mamul madde, 

kredisini alamıyor; bunların birleĢmesi ile kredi ortaya çıkıyor. Zirai 

teĢebbüslerde de tarlanın bir kredisi var, tarla sahibi tek baĢına bunu 

alamıyor. Zürranın bir kredisi var, onlar da bunu tek baĢına alamıyorlar. 

Eğer zürra ile tarla sahibi anlaĢırsa o zaman kredi veriliyor. Yani kredi 

birleĢmeye ve anlaĢmaya zorluyor. 

b. TÜCCARA MEVDUATI VE GEÇMĠġ YIL VERGĠSĠ NĠSBETĠNDE KREDĠ 

VERĠLEBĠLĠR 

Krediden gaye emeğin harekete geçirilmesidir. Tüccar ise aracıdır. 

Dolayısıyla tüccara doğrudan doğruya kredi verilmesi söz konusu değildir. 

Ancak tüccar da mevduatı nisbetinde kredi alma durumundadır. Bir de bir 

kimse iĢgal ettiği mağazanın hakkını vermiyorsa, yani o mağazaya yeterli 

sermaye koyamıyorsa o mağazayı terketmesi gerekecektir. ĠĢte devletin 

böylece iĢyerlerine el koyma yetkisi doğmaktadır. Vergiyi sermayeden 

veya cirodan ödemekle mükellef olan tüccara, komĢusundan çok az vergi 

ödemesi halinde mağazayı tahliye etme ve daha fazla iĢ yapana 

devretme mecburiyeti getirilebilir. Bankanın müĢterileri içinde yeterli 

genel hizmet payını sağlayamayan tüccardan, iĢgal ettiği ve genelde 

bankaya veya tüzel kiĢiye tescil edilmiĢ bulunan dükkanı tahliyesi talep 

edilecektir. 

c. YARARLANMA MÜLKĠYETĠ ĠLE KULLANMA MÜLKĠYETĠ AYRILACAKTIR 

Maliki kim olursa olsun, bir iĢyerini layıkı ile çalıĢtıran ve genel hizmet 

payını tam olarak vermiĢ olan kimse, hiçbir zaman o iĢyerinin tahliyesine 

zorlanmamalıdır. Çünkü iĢyerinde topluluğun da payı vardır ve ilk iĢgal 

edenin bir ayrıcalığı mevcuttur. Mal sahibi olsa dahi, iĢin ehli 

olmayacağından dükkanının onun lehine tahliyesi hem mal sahibini hem 

de topluluğu zarara sokmuĢ olur. Gerçi mal sahibinin de aynı geliri 

getirmeyeceği iddia edilemez. Ancak denenmiĢ olan henüz denenmemiĢe 

tercih olunacaktır. 

d. TÜCCAR BEYANI ÜZERĠNE GENEL HĠZMET PAYINI ÖDER VE BUNA GÖRE 

KREDĠ ALIR 

Tüccara mevduatı nisbetinde ticari kredi verilmektedir. Ancak, azami 

kredi limiti, azami mevduat limitine eĢit kabul edilmiĢtir. Burada onun 



yerine sermaye beyanı esas alınacaktır. Azami mevduattan değil, 

sermayesinden genel hiz met payı alınır ve kendisine de kredi bu 

sermayesi nisbetin de verilir. Tüccar bunun dıĢında veresiye satma 

imkanına sahiptir. Bu satılana banka kefildir. Ancak bu imkan da yine 

kredi limiti ile sınırlıdır. 

e.MAĞAZALARIN YERĠNĠ SENET BORSASI ALACAKTIR 

Bu ara tüccara verilen kredinin bir özelliği de sarraflara verilecek kredidir. 

Ekonomik hareket senetlere dayanmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde mal 

pazarı yerine senet pazarı ikame edilmiĢtir. Artık insanlar ürettikleri 

malları mal senetleri ile pazarlıksız değiĢtirmiĢ oluyorlar. Yani ambara 

malı teslim ederek senet alıyorlar. Artık mal alıĢ veriĢi yerine senet alıĢ 

veriĢleri ikame edilmiĢ oluyor. Ġleride mağazalarda sadece birer numune 

bulunacaktır. Bunlar birer teĢhir merkezinden baĢka bir Ģey olınayacaktır. 

Bunlar da genel hizmetler arasında yer alacaktır. Buna karĢılık borsa 

büroları mağazaların yerini alacaktır. Hanımlar beyler borsaya gidip 

istedikleri malların senetlerini satın almıĢ olacaklardır. Evlerine 

dönecekler ve istedikleri mallar ayaklarına gelecektir. 

f. MALLAR DAĞITIM HlZMETĠNCE TÜKETĠCĠYE ULAġTIRILACAKTIR 

Ellerindeki senetleri kendi mahallelerindeki bakkala veya bu maksatla 

görevli bir genel hizmetlisine verecek, genel hizmetli topladığı senetleri bir 

nakliye Ģirketine verecek ve bu Ģirket bu senetleri ambarlara vererek 

mahalleye getirecektir. Mahallenin bakkalı veya hizmetlisi bu malları se-

net sahiplerine vermiĢ olacaktır. Böylece gereksiz nakliye indirme ve 

bindirme masraf ve hasarlarından kurtulunmuĢ olacaktır. 

g. TüCCARA SENET TEMĠNATI KARġILIĞI NAKĠT KREDĠ VERĠLECEKTĠR 

Senetler planlı bir Ģekilde ihraç edilip kredilenmektedir. Ancak bu 

senetlerin fonksiyonlarını icra edebilmesi için bunların piyasada alınıp 

satılması Ģarttır. Bunu borsa sağlayacaktır. ĠĢte bu borsayı 

gerçekleĢtirmek için bankanın desteğine ihtiyaç vardır. Bankanın desteği 

de bu senedi alıp satanlara kredi vermesi ile mümkündür. Bu kredi senet 

Ģeklinde değil de nakit Ģeklinde olacaktır. Borsada alıĢveriĢ yapan tüccar 

elindeki senetlerini bankaya götürecek ve teminat olarak verip 

karĢılığında nakit alacaktır. 

h. BANKA SENET BORSASINI KREDĠSĠYLE DESTEKLEYECEKTĠR 

Böylece borsalardaki kredi harekatı belki bankanın en hacimli kredi 

harekatı olacaktır. Burada da sarraflara verilecek kredi onları sermaye 

beyanlarına dayandırılacaktır. Yine onlardan genel hizmet payı bu 

beyanlarıa göre alınacaktır. Hasılı, tüm krediler ya mevduatları karĢılığıdır 

veya geçmiĢ yıllarda ödedikleri genel hizmet payı karĢılığıdır. Uygulamada 

çıkacak problemler bu iki esas göz önünde bulundurularak çözülecektir. 
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I. HĠZMETLĠLERĠN MESULĠYETĠ 

a. BUGÜN HĠZMETLER BÜROKRATĠK OLARAK GÖRÜLÜYOR 

Hizmetler, hizmetliler tarafından ifa edilir. Çağımızda hizmetler bürokratik 

sistemle yürütülmektedir. Çıkar paralelliği sağlanamamıĢ, ücretli 

memurların hizmetleri ifa etmesi istekle yerine gelmediğinden hizmetlerin 

ifasının bir merkezde yapılarak kontrol altına alınması istenmiĢtir. 

Onbinlerce insanın çalıĢtığı büyük merkezi iĢyerlerinin oluĢmuĢ olmasının 

hikmeti budur. Ancak bu suretle baĢına dikilen gözcüler sayesinde 

kiĢilerin doğru çalıĢması sağlanmıĢtır. Yine de bu çalıĢmaların baĢarılı 

sonuç vermediği apaçık ortadadır. Bugünkü iĢçi sınıfının ortaya çıkardığı 

problemler ile bütün devletleri hantallaĢtıran ve esas görevi olan 

adaletten uzaklaĢtıran bu sistemdir, bürokrasidir. 

b. HĠZMETĠ HALKIN AYAĞINA GÖTÜRMELĠYĠZ 

Hizmetlerin ifası için merkezi yerin belirlenmiĢ olması, mevduatın yalnız 

banka veznelerinde kabul edilmesi, ödemelerin sadece banka 

veznelerinde yapılması, hizmeti halka götürme sistemine aykırıdır. Halk 

hizmetin ayağına gelmesini ister. Bunun ekonomik ve sosyal yararları 

vardır. 

Parayı almak veya yatırmak için iĢyerini bırakıp bankaya gitme 

mecburiyeti, iĢ sahiplerinin iĢlerini aksatmakta veya yerine ikinci bir kiĢiyi 

istihdam etme zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu da her bakımdın genel 

üretimde verim düĢmesine sebep olmaktadır. Bunun yerine bankada bu 

hizmetleri gören personel olduğunu kabul edelim. Bankaya yapılan 

telefonla görevliler telefon edenin bulunduğu yere gidebilir ve ödeme 

veya tahsilatta bulunabilir. Bunun gerçekleĢmesi için görevlinin ücretli 

olmayıp, hizmeti mukabili kendisine bir çıkarın sağlanmıĢ olması gerekir. 

c. HĠZMETLERĠ HALKIN KENDĠSĠ ĠÇĠN SEÇTĠĞĠ TEMĠNATLI EHLĠYETE SAHĠP 

SERBEST MESLEK ERBABI YAPACAK VE ÜCRET GENEL HĠZMETTEN 

VERĠLECEKTĠR 

Faizsiz sistemde ücretli görevliler yerine ehliyetli hizmetliler 

çalıĢtırılmaktadır ve bunlar hizmet ortağıdırlar. Yani yaptıkları hizmetleri 

nisbetinde ve gelirle orantılı olarak paylarını almaktadırlar. Bu onların 

hizmetlerini büyük bir istekle yapmalarını sağlamaktadır. Böyle bir istek 

onların bir yerde toplanıp merkezin denetlemesi gereğinden vareste kılar. 



Bunlar daha önce de anlatıldığı gibi teĢebbüslere yapmıĢ oldukları 

hizmetlerden, teĢebbüsten gelen genel hizmet payına ortak olacaklardır. 

Bunun anlamı, teĢebbüs ne kadar kazanırsa ona hizmet eden görevli de o 

kadar kazanacaktır. Bu durumda hizmetli canla baĢla o teĢebbüsün 

çıkarına hizmet eder. Hizmetliyi değiĢtirme yetkisi müteĢebbise verilmiĢ 

olduğundan, kendisine en iyi hizmeti yapan ehliyetliyi hizmetli olarak 

seçecektir. Böylece hizmetliler arasında bir serbest rekabet de 

gerçekleĢmiĢ olacaktır. Hizmetlinin ihanet etmesi gibi hallerde ise önce 

banka, sonra hizmetlinin ehliyet aldığı dayanıĢma ortaklığı müteĢebbisi 

mağduriyetten koruyacaktır. 

d. HĠZMETLER BĠR MERKEZDE DEĞĠL HALKIN ĠÇĠNDE GÖRÜLECEKTĠR 

Hizmet ortaklara yapılıyorsa, hizmetli ortak sayısı nisbetinde genel hizmet 

payına iĢtirak edecektir. Böylece hizmetli daha çok ortağı kendisine 

bağlıyabilmek için onları memnun etmeye çalıĢacaktır. Çünkü 

müĢterilerin hizmetlileri değiĢtirme yetkileri vardır. Böylece hizmetli ile 

müĢteri ve banka arasında çıkar paralelliği sağlanmıĢtır. DayanıĢma 

ortaklarının verdiği ehliyetlerle ve kefaletleriyle gerekli güvenin de temin 

edilmiĢ olması sebebiyle artık görevlileri bir büroda toplayıp baĢlarına 

Ģefler ve amirler dikmeye gerek kalmamıĢtır. Bu uygulama ile artık 

hizmetin bir yerde ifası Ģartı ortadan kalkmıĢtır. 

e. HERKES ĠġĠNDE TEK BAġINA YETKĠLĠDĠR 

Faizsiz sistemin temelinde tüzel kiĢilerin veya vakıfların adına yapılmıĢ 

olsa da, bütün yetkiler ve mesuliyetler Ģahıslar üzerinde toplanmıĢtır. 

Herkes görevinde tam yetkilidir. Yetkisini kullanırken hiç bir yerden 

talimat ve emir almaz. Yaptığı hareketlerden dolayı da ne amirlerine, ne 

de her hangi baĢka bir kimseye karĢı mesuldür. Mesuliyet anlaĢmalara ve 

mevzuata karĢıdır ve herkes yaptıklarının hesabını kendisinin de hakemi 

bulunan hakemler kuruluna vermek durumundadır. Amirlerin veya 

müĢterilerin görevlileri denetimi, onlardan ehliyeti almak veya hizmetliyi 

değiĢtirmek Ģeklinde gerçekleĢmiĢ olacaktır. Yoksa yetkilinin yetkisine 

kimse müdahale hakkına sahip değildir. Kesin olarak ferdi mesuliyet 

vardır; kollektif mesuliyet yoktur. Kollektif mesuliyet, askeri yönetimlerde 

vardır. 

f. KOLLEKTĠF MESULĠYET YOKTUR VE HERKES HESABINI YALNIZ 

HAKEMLERE VERĠR 

Hizmetlinin yetkideki bu kesinlik mesuliyette de mevcuttur. Herkes 

yaptığından kendisi mesul olup baĢkasından aldığı emir, talimat veya 

isteklerin bulunması onu mesuliyetten hiç bir surette kurtaramaz. Herkes 

kendi mesuliyette olan iĢlerin hesabını yalnız kendisi verir. Mahkum 

olduktan sonra mağduriyetin giderilmesi için infazda dayanıĢma or-

taklıklarına gidilir. Böylece görev ve yetkinin mesuliyet ve hakkın bir yerde 

tecemmu ve temerküz etmesi hizmetlerin layıkı ile ifa edilmesini 

sağlayacaktır. Bir hizmetteki aksaklığın mesulu hemen belli olmuĢ 

olacaktır. Bununla beraber ehliyet dayanıĢma ortaklığı, hizmetlinin 

müĢteri tarafından seçilmesi yaptığı iĢe göre ücret verilmesi merkezi 

denetimden çok daha güçlü denetimi sağlamıĢ olacaktır. 

g. HĠZMETLERĠ YERLER DEĞĠL KĠġĠLER YAPACAKTIR BÜRO YOKTUR 



ĠĢte bankanın merkezde büyük bir bürosu yerine bankanın yetkili 

hizmetlileri olacaktır. Ve bunlar görevlerini istedikleri yerde ifa etme 

imkanına sahip olacaklardır. Ġster kendilerinin istediği yerde tesis ettikleri 

bürolarında, evlerinde, isterlerse de müĢterilerinin ev veya iĢyerlerinde 

hizmetlerini ifâ edeceklerdir. Bu da banka hizmetlerinin ucuz olarak 

sağlanmasına da yardımcı olacaktır. 

II. MUTEMETLER 

a. HALK SENETLERĠ DEFTERĠNE KAYDEDĠP ALIR VE SATAR 

Bankanın ihraç edip kredi olarak müteĢebbislere dağıttığı toprak, demir, 

buğday ve altın senetleri ile site, mal, iĢletme ve istihkak senetleri 

hamiline yazılı olup, her zaman devredilmesi mümkün olacaktır. Ancak 

devralabilmek için bankanın müĢterisi olmak ve banka cüzdanını taĢımıĢ 

olmak Ģarttır. Herkes aldığı senedin cinsini, miktarını, kimden aldığını ve 

tarihini bu cüzdana yazacaktır. KarĢı tarafa da ayrıca imza ettirecektir. 

Yine verdiğini de aynı Ģekliyle cins, miktar, tarih ve karĢı tarafın kim 

olduğunu yazarak kaydedecektir. Herkes bu cüzdan ile sahip olduğu 

banka senetlerinin kaynağını tesbit etmek durumundadır. Bu suretle 

senetlerin sahte olarak alınıp verilmesi, yani sahte senetlerin ortaya 

çıkması önlenmiĢ olmaktadır. Böyle bir organizasyonda, merkezi bir 

yerden faaliyet yerine, herkesin bulunduğu yer de faaliyet göstermesi 

imkan dahiline girmiĢ olacaktır. 

b. VEZNE YERĠNE MUTEMETLER FAALĠYET GÖSTERĠR 

Bankanın veznedarlığını yapan kimseler aldıkları senetleri, bankadaki 

kasa yerine ceplerinde veya dükkanların da veya evlerinde bulunan 

kasalarda saklamıĢ olacaklardır. Bu nedenledir ki bunlara artık veznedar 

değil de mutemet diyoruz. Mutemetler bankalardan yani diğer 

mutemetlerden uygun gördükleri senetleri alacaklar ve talep edenlere bu 

senetleri satacaklardır. Bu satma iĢi ya bankanın bir senedine mukabil 

baĢka bir senet ile değiĢtirilmesi Ģeklinde olur veya ambarlara teslim 

edilen mal karĢılığı olabilir. Nakitle de satılmıĢ olur. Ancak mutemetlerin 

mal karĢılığı senet verebilmeleri için ambar makbuzunu, nakit karĢılığı 

senet verebilmeleri için de diğer bankaların nakit makbuzunu ibraz et-

meleri gerekir. 

c. ÇIKIġTA BĠR SENEDĠN BĠR MUTEMEDĠ VARDIR 

Banka çıkaracağı senetleri ve Ģeklini usulüne göre yetkililere tespit 

ettirdikten sonra, o senedin mutemedine bastırma yetkisi verilir. Bu Ģenet 

üzerinde senet mutemedinin de imzası ve adı yer alır. Senet 

mutemedinin imzası ile banka temsilcisinin imzası olmayan senetler 

sahte sayılırlar. Senet mutemedi ve banka temsilcisi senetleri 

numaralayarak imzalayıp çıkarırlar. Muhasebeye banka alacaklı, 

mutemet borçlu olarak iĢlenecek Ģekilde bildirilir. Bankanın cüzdanına 

alacak, mutemedin cüzdanına borçlu olarak geçer. Bir senedin bir 

mutemedi olur, senet mutemedi deyince bu anlaĢılır. Bundan sonra bu 

senedi kullanmak isteyenlerin mutemetleri senetleri bu mutemetten 

alacaklardır ve cüzdanlarında bunlan iĢleyeceklerdir. Bir devir senedi ile 

de muhasibe bu iĢlemi bildireceklerdir. Mutemetler senetleri diğer mu 

temetlere devredebildikleri gibi satıĢ da yapabilirler. 



d. MUTEMETLER SENETLERĠ BĠRBĠRLERĠNE KARġILIKSIZ KAYITLA 

VERĠRLER 

Mutemetler senetleri birbirlerine devrederken herhangi bir karĢılık 

veremezler. Bunun diğer bir ifadesi, mutemetler de mevcut senetlerin 

karĢılığı yoktur. Henüz ihraç edilmemiĢtir. Mutemetler birbirlerine 

senetleri aktarırken, her mutemet için senedi üstünde tutmama 

faktörünü koymamız gerekir. Yoksa mutemet alır, senetleri satmaz, 

değerlendirmez. Böylece senetlerin revaçta olmasını önlemiĢ olur. 

Mutemetlerin istedikleri kadar senedi alıp üzerlerinde bulundurma yet-

kileri vardır. Ancak bu mutemet için kârlı bir durum olmayacaktır. 

e. MUTEMETLERĠN EMANET SENET HACĠMLERĠ DEĞERLENDĠRĠLĠR 

Mutemetlerin taĢıdıkları senetlerin de hacimleri hesaplanır. Nasıl 

mevduat hacmi varsa, kredi hacmi varsa, bunlara benzer senetlerin 

emanet hacimleri de vardır. Mutemetlere mutemetlik payları verilirken 

iĢte bu emanet hacminin de hesaba katılması gerekecektir. Daha az 

emanet hacmi ile da ha çok iĢ yapanlara, birinci derecede kredi limitleri 

arttırılacaktır. Ġkinci derecede de, yaptıkları iĢlere ücret takdir edilirken bu 

emanet hacimleri gözönünde tutulacaktır. 

f. AZ SENET HACMĠNE KARġILIK ÇOK ĠġLEM, HĠZMET PAYINI ARTTIRIR 

Çıkarılan mahdut bir senedin taliplileri çok ise, yani o senedi satmak 

isteyen mutemetler fazla ise, mutemetler arasında bu senet paylaĢtırılır. 

PaylaĢtırma emanet hacimleri ile orantılı olarak yapılır. Daha az senedi 

üzerinde bulundurup daha çok iĢ yapan mutemetlere daha fazla pay 

verilir. Böylece senedin üzerinde bulundurulması, mutemedin aleyhine bir 

faktör olarak kullanılır. Diğer taraftan iĢ yapabilmesi için üzerinde 

mümkün olduğu kadar fazla senedi bulundurması gerekiyor. Mutemet 

için bu iki durum arasındaki denge yeri, topluluk için de en yararlı nokta 

olacaktır. Böylece burada da çıkar paralelliği ve mikroda, dolayısıyla 

makro da denge sağlanmıĢ olmaktadır. 

g. SENETLERĠ DEĞĠġTĠRMEK VE VEYA MAL ĠLE DEĞĠġTĠRMEK AYRI BĠR 

HĠZMETTĠR 

Mutemetlere verilecek ücret, mutemetlerin yaptıkları iĢlerle orantılı 

olacaktır. Mutemetlerin iĢi senetleri hazırlayıp karĢılığında mal, emek 

veya nakit gibi değerlerin camiaya girmiĢ olmasını sağlamaktır. Yani kim 

piyasaya mal, emek veya nakit karĢılığı senet sürebilmiĢse, o mutemet o 

kadar fazla ücreti istihkak edecektir. Bunu istediğimiz kadar yapmak 

mümkün değildir. Çünkü karĢılığında fıziki harekat vardır. 

h. SENETLERĠ DEĞĠġTĠRMEK VEYA MAL ĠLE DEĞĠġTĠRMEK AYRI BĠR 

HĠZMETTĠR 

Mutemetlerin senet satıĢlarındaki hizmetlerini tesbit etmek kolaydır. 

Ancak senetleri mübayaa etmek yani iade edenlerin senetlerini kabul 

edip bunlara karĢı nakit mal çekini kesmek iĢini ise baĢka bir Ģekilde 

değerlendirmek gerekir. Bu iĢler için mutemetlerin yanında yedieminler 

vardır. Yedieminlerin bu hizmeti görmesi öngörülmüĢtür. Senetlerin diğer 

senetlerle değiĢtirilmesi iĢi ise yine baĢka bir hizmet olacaktır. 

III. SENETLERĠN SATIġI 

a. MUTEMETLER SENETLERĠ BANKA ÇEKĠ ĠLE SATARLAR 



Banka mutemetleri çantalarına koymuĢ oldukları senetleri milli piyangoyu 

satanlar gibi müĢterileri dolaĢacak ve onların almak istedikleri senetleri 

vererek nakitlerini, nakitten ziyade çek olarak alacaklardır. Bu çekleri 

bankaya vererek faizsiz banka hesabına alacak olarak geçirteceklerdir. 

Böylece bankada nakti bulunan herkes oturduğu yerde senet alma 

imkanına sahip olacaktır. 

a. ÇIKAR PARALELLĠĞĠ VE DENGE SAĞLANMIġ OLUR 

Daha fazla kolaylık sağlamak için müĢteriler bankaya nakitlerini kendi 

hesaplarına değil faizsiz banka hesabına yatıracaklar ve ellerine o 

bankanın makbuzunu alacaklardır. Kendilerine nakit lazım olduğunda 

mutemetlerine telefon edip faizsiz banka adına kendilerine çek 

kesilmesini isteyeceklerdir. Mutemetler müĢterileri ziyaret edip 

kendilerine bankanın tevdi ettiği diğer bankalara ait çekleri kesip 

müĢteriye vereceklerdir. ĠĢte burada kesilen çek miktarına göre muhasibe 

genel hizmetten pay verilecektir. Böylece mutemet bir taraftan senet 

satmak, diğer taraftan bankada nakti çek olarak kesmek ile orantılı pay 

alacağından, müĢteriye daha çok hizmet etmek isteyecektir. Bu yönden 

de çıkar paralelliği ve dengeyi temin etmiĢ oluyoruz. 

c. NAKĠTLER BĠR SENET ÜZERĠNDE YÜRÜTÜLECEKTĠR 

Bankaya nakit olarak yatınp sonra yine nakit olarak çeken kimsenin bir 

yararı olmayacaktır. Sadece bankaya yatırdığı meblağı faizsiz banka 

hesabına yatırırsa, bankanına çıkardığı senetleri kolayca satınalma 

imkanına sahip olacaktır. Bununla beraber müĢteri bankaya yatınlan 

meblağın, yatınldığı tarihten itibaren bir senet hesabında iĢlenmesini 

isteyecektir. "Benim naktim altın hesabında veya demir hesabında veya 

toprak hesabında veya mal hesabında iĢlesin" diyebilir. Böylece parasının 

değerini koruduğu gibi, burada kalan meblağın hacmine göre krediyi de 

istihkak edecektir. 

d. DEĞĠġĠK BANKALARDA HESAP AÇILACAK VE ORTAĞIN ĠSTEDĠĞĠ 

BANKADA MUAMELE GÖRÜLECEKTĠR 

Görülüyor ki, faizsiz banka paranın değerini korumak ve senet cinsinden 

mudiye kredi tanımak gayesi ile hizmetini ifa ederken, müĢterilerin 

yararına bir imkan meydana getirmiĢ olacaktır. Diğer taraftan bu toplanan 

meblağı faizli bankalarda mevduat olarak yatırmıĢ olacağından, bu 

bankaların çalıĢmasına da herhangi bir engel teĢkil etmeyecektir. Burada 

belki faizsiz bankanın büyük mevduat sahibi olması nedeniyle, fazli 

bankaları baskı altına alması ve onları istismar etmesi söz konusu 

olabilir. Bunu önlemek için bir bankanın kabul ettiği Ģartları kabul eden 

diğer bankaların hepsinde faizsiz banka mevduat hesabını açtırmak 

durumunda olacaktır. MüĢteri mevduatını istediği bankaya yatırmak 

serbestisine sahip olacaktır. Mutemetler de çeklerini keserken 

müĢterinin istediği banka hesabından kesme durumunda olacaklardır. 

e. BĠZ BĠR DĠNĠ ÖZELLĠKLERĠNDEN DOLAYI BENĠMSĠYORUZ 

Bankalarda açılan hesaplarda faizsiz bankaya ne sağlanacağı hususu 

burda belirtilmez. Zira bu bankaların kendi statülerine uyma durumu ile 

belirlenecektir. ġüphesiz onlar ilk kademede mevduata faiz tahakkuk 

ettirmek isteyeceklerdir. Bankanın faizsiz olması nedeniyle kendi 



mevduatını baĢka bankaya faizli olarak geri veremiyeceği husususu tar-

tıĢmaya değer. Faize dogmatik olarak günah gözü ile bakanlar, bunun 

meĢru olmayacağını hemen ileriye sürüp böyle bir muameleden uzak 

durulması gerekeceği görüĢünde olacaklardır. Ancak biz hiç bir zaman 

faizsiz bankayı savunurken fanatik bir düĢünce ile hareket etmiyoruz. 

Eğer bir Ģey faydalı ise ve din de onu yasaklıyorsa, biz faydalı olanı tercih 

ederiz. Ancak bu fayda Ģahsımıza menfaat sağlayan bir fay da değil, tüm 

beĢeriyete hatta genel kâinat düzenine faydalı olmalıdır ve yine de bu 

geçici çıkarlar Ģeklinde değil, geleceğin devamlı faydasını ihtiva etmelidir. 

Biz Ģayet bir dini benimsiyorsak, o dinde bu özellikleri gördüğümüz için 

benimsiyoruz. 

f. DEVLET PARALARI FAĠZLĠ ĠSE ONU KULLANANLAR FAĠZDEN 

KURTULAMAZ 

Bir devletin parasını kullanan herkes, eğer o para enflasyon nedeniyle 

değiĢiyorsa, o kimse faiz veriyor veya alıyor demektir. Senelik değer 

düĢüĢü yüzde 50'nin üstünde olan Türkiye'de, yüzde yedide bir kadar faizi 

gündelik olarak ödüyor demektir. Dolayısıyla ben faizli iĢler yapmıyorum 

diyenler, kendilerini kandırmıĢ olurlar. Bankada mevdu miktarın değer 

düĢüĢü nisbetinde faiz alınmaması halinde, bankaya faiz verilmiĢ olur. Bu 

da faizli bankaların faizsiz bankalar tarafından sömürülmesi anlamına 

gelir ve böyle bir mükellefiyet faizli banka için intihar ile eĢdeğerdedir. 

Halbuki intiharı hiç bir hukuk sistemi meĢru göremez. Sonuç olarak di-

yebiliriz ki, banka kendi mudi ve müstakrizleri arasında faiz iĢlemini 

yapmaz. En küçük faiz kokusunun bulunması halinde ondan uzak kalır. 

Ama diğer faizli bankalarla iliĢkiyi kurarken baĢkalarının kendisine 

uymasını isteyemeyeceğinden, onların sistemine göre faizli 

muamelelerde bulunur. Ülkenin ve bankanın çıkarlarını gözetir. 

g. ĠSLAMĠYET YABANCILARLA MUAMELEYĠ MENETMEZ 

Esasen Ġslâm dininde de, Ġslâmî olmayan düzende ve müslüman 

olmayanlarla, eğer onların kendi düzenlerinde meĢru ise bir müslümanın 

onlarla faizli muamelede bulunması meĢrudur. Bu meĢruiyet sayesinde 

ülkeler arası ekonomik faaliyetlerin rahatça yürütülmesi sağlanmıĢtır. 

h.. BANKA FAĠZLERĠ MÜġTERĠLERĠNE VE SERMAYEDARLARA ĠNTĠKAL 

ETTĠRMEZ 

Banka faizli muameleden doğan kâr ve zararları bir fonda toplayacak ve 

banka tasfıye edilinceye kadar bu fondan müĢterilerine bir Ģey intikal 

ettirmeyecektir. Bankanın vakıf olması göz önüne getirilirse, sonunda 

tasfıye olması halinde dahi banka ortaklarına bir kâr intikal etmeyecektir. 

Böylece faizsiz bankanın nakitle iliĢkileri de rahatlıkla düzenlenmiĢ 

olacaktır. 

IV. SENETLERĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ 

a. MUTEMETLER SATTIKLARI SENET VE KESTĠKLERĠ ÇEK NĠSBETĠNDE 

HĠZMET PAYI ALACAKLARDIR 

Mutemetler ellerinde bulundurdukları senetleri diğer bankalara yatırılan 

meblağ karĢılığı satmıĢ olacaklardır. Böylece bu senetler zimmetlerinden 

düĢecektir. Ücretlerini ise sattıkları senetlerin miktarı ile üzerlerinde 

bulundurdukları senet hacminin azlığı nispetinde genel hizmetten pay 



olarak alacaklardır. Mutemetler müĢterilerin talep nakitlerini karĢılamak 

yani senetlerini geri almak için kendilerine faizsiz bankanın verdiği diğer 

bankaların çekini keseceklerdir. Böylece kestikleri çek sayısı ve miktarı 

nispetinde genel hizmet payına iĢtirak etmiĢ olacaklardır. Bu hizmetleri 

yapabilmeleri için müĢterinin ayağına gitmeyi kendi çıkarlarına uygun 

göreceklerdir. Zira gitmediği takdirde müĢteri senedi ondan almaz ve çeki 

de ona kestirmez. Burada denge sağlanmıĢ bulunmaktadır. 

b. SENETLER DE TAKAS EDĠLEBĠLMELĠDĠR 

MüĢteri bazan senetle senedi değiĢtirmek isteyebilir. Yani demir senedi 

verip buğday senedi almak isteyebilir. Bu alıĢveriĢi de mutemetler 

aracılığı ile yapacaktır. Bu alıĢveriĢte müĢterinin faydası, senetleri 

kendisinin arzu ettiği kısma kaydırmasıdır. Nerede kâr görüyorsa o tarafa 

meyledecek ve onun senedini almıĢ olacaktır. Senet aldıkça senedin 

fiyatı yükselmiĢ, dolayısıyla satılmamıĢ olduğundan dolayı düĢük olan 

fiyatına denge getirilmiĢ olur. Yani bu tür değiĢmeler hem değiĢtiren için, 

hem de genel dengenin korunması için yararlıdır. Esasen mal yerine 

senedin ikame edilmiĢ olması, bu değiĢmelerin kolayca ve külfetsiz 

yapılmasını sağlamak içindir. Bu değiĢme malların en verimli bir Ģekilde 

sahibini bulması anlamındadır. Bunun için senetlerin değiĢtirilmesini 

kolaylaĢtırmak faizsiz bankanın temel hizmetlerinden biridir. 

c. CARĠ SENET HESABINDAN DA, MUTEMETTEN DE SENET 

ALINABĠLECEKTĠR 

MüĢteri faizsiz bankada bir cari hesap açacaktır. Bu cari hesabı kredisini 

alacağı senet üzerinden açtırmıĢ olacaktır. Mesleğine göre hangi senedin 

kredi olarak alınması kendisine uygunsa cari hesabı o senet üzerinde 

yürüyecektir. Di ğer bankalara nakti yatırdığı gün o senedi satın almıĢ 

olacak ve bankaya mevduat olarak vermiĢ olacaktır. Kendi hesabından 

nakti faizsiz bankanın çeki ile çektiği zaman da o senedi iade etmiĢ 

olacaktır. Kredi ve mevduat hesabı bu senet üzerinde yürüyecektir. Bazen 

baĢka senetleri de satın almayı yani bankamızdaki cari hesabını diğer 

senetler lehine değiĢtirmeyi isteyecektir. O zaman da yine mutemetten 

senet talep edecektir. Mutemet bu senedi vermek suretiyle de hizmeti 

görmüĢ olacaktır. 

d. CARi HESAPLARDA NAKĠT HAREKAT1 VARDIR AMA SENET HAREKATI 

YOKTUR 

Cari hesaplar için Türk lirasının yatırılmıĢ ve çekilmiĢ olması yeterli olup, 

ayrıca senedin alınmıĢ veya verilmiĢ olması gerekmez. Yani senet burada 

sadece hisabi olarak fonksiyonunu icra etmektedir. Bununla beraber 

müĢteri cari hesaptan nakit olarak senedi çekeceğine, bizzat senedin 

kendisine verilmesini isteyebilir. Bu takdirde bankada nakit harekâtı 

olmaz ama kiĢinin mevduat hesabında nakit harekâtı olmuĢ olur. Biz 

bütün muamelelerin çoğalmasını isteriz. MüĢteri bu senetle ödemeler 

yapmıĢ olacaktır. Toptancılar bu senedi tercih edeceklerdir. Çünkü bu 

senetle alıĢveriĢ kendilerinin kâr ve zararlarını hesaplamaya daha elveriĢ-

lidir. 

e. MUTEMETLER NAKĠT VEYA CARĠ HESAPTAKĠ SENET KARġILIĞINDA 

SATIġ YAPARLAR 



MüĢteri cari hesaptaki senet mevduatına mukabil baĢka senetleri satın 

almak isteyecektir ve bu istek mutemetler tarafından senet verilerek 

karĢılanacaktır. Mutemetler cari hesabın dıĢındaki senetleri müĢteriye 

vermekle o senedi satmıĢ olacaklardır. Böylece senet satıĢlarıdan 

doğacak genel hizmet paylarını arttırmıĢ olurlar. Bu da senet 

mübadelesin de çıkar paralelliğini sağlayarak dengenin kuruluĢunu ger-

çekleĢtirir. Tekrar edecek olursak, mutemetler nakit veya cari hesaptaki 

senet karĢılığı sattıklan senetler ve bunların iadesi sonunda kesilen çek 

veya cari hesaptaki azalma nispetinde genel hizmetten paylarını 

alacaklardır. 

f. CARĠ SENET HESABINDAKĠ DEĞĠġTĠRME BANKAYI ĠLGĠLENDĠRMEZ 

Cari hesabın dıĢında bir senedin diğer senetle değiĢtirilmesi serbest 

olmakla beraber, aynı mübadele mahiyetinde kabul edilmiĢ olup 

senetlerin ve milli paranın likiditesini bozacağından faizsiz banka 

tarafından teĢvik edilmez. Yani herkes elindeki senedi ya nakitle veya cari 

hesabındaki senetle önce satacak, sonra da elindeki nakit veya cari 

hesaptaki senetle istediği senedi satın alacaktır. Böylece paranın ve cari 

hesaptaki senedin likiditesi korunmuĢ olacaktır. Senetlerin TL ile 

değerlendirilerek alınıp satılmasının esas olduğu daha önce belirtilmiĢ idi. 

g. MUTEMETLER DĠĞER SENET TAKASLARINI FAHRĠ OLARAK 

YAPACAKLARDIR 

Mutemet müĢterileri memnun etmek için belki cari hesap dıĢındaki 

senetleri de alıp verecektir. Bu alıĢveriĢler muhasebeye intikal ettirilecek 

ve ona göre alacak ve borç hesabına geçirilecektir. Ne var ki, mutemet bu 

hizmetinden dolayı herhangi bir ücret almayacak veya genel hizmet 

payına iĢtirak etmeyecektir. Bankanın temin etmek istediği en önemli 

husus, ülke içinde her yerde aynı zamanda senetlerin alıĢ ve satıĢ 

fiyatlarını aynı tutmaktır. Yani banka her sabah senet fiyatlarını ilan 

ettiğinde o gün ülke içindeki bütün mutemetler o senetleri o fiyatla 

alacaklar ve satacaklardır. Bu alıĢ ve satıĢta herhangi bir fark talep 

edemeyeceklerdir. Mutemetlerin ücretleri, yapmıĢ oldukları muamelelerle 

orantılı olarak genel hizmet payından karĢılanacaktır. Bu senetlerin karĢı-

lığı olan mallar ambarlardan alınacaktır. Ambarlarda malların senet 

cinsinden fiyatları ise, yerleri ve vasıflarıa göre değiĢik olacaktır. Sadece 

merkez bankalarında senetteki mal miktarı aynen verilecektir. Ama 

senedin fiyatı bütün ülkede bir gün içinde aynı olacaktır. 

V. DEĞERLER 

a. SENETLERĠN KAYBOLMASI MĠLLĠ SERVETTE EKSĠKLĠK DOĞURMAZ 

Senetlerin bizatihi değerleri yoktur. Sadece bir değeri temsil ederler. 

Böyle bir değerin mevcut olduğunu, asgari mevcut olacağını ve Ģimdi 

nerede olurlarsa olsunlar onun sahibinin bu senede sahip olanın 

olduğunu tevsik ederler. Asıl değer ile senet arasında mevcut olan esas 

fark, senedin zayi olması ile milli servette herhangi bir eksilme meydana 

gelmediği halde; asıl değerde meydana gelen bir eksilme milli 

servette bir azalmayı meydana getirir. Bu itibarla senetlerin tabi 

tutulacağı muamele ile değerlerin tabi tutulacağı muameleler farklı 

olacaktır. 



b. SENETLER KAYITLI OLMALARI ĠLE KORUNMUġ OLURLA.R 

Senetlerin kaydedilmesi halinde, kaybolmasalar dahi bir mesele 

olmayacaktır. Kayıtlara bakılarak kaybolan senedin yerine yeni senet 

verilme hakkı muhafaza edilebilir. Senetlerin korunması için muhasebe 

sistemi geliĢtirilmiĢtir. Herkesin üzerinde bulundurduğu senet muhasebe 

defterinde iĢlenebilir ve böylece senet sahipleri senetlerini emniyete al-

mıĢ olurlar. Diğer değerlerin de benzer muhasebeleri yapılabilirse de, 

herhangi bir Ģekilde zayiata uğramaları halinde onların muhasebeye 

dayanarak diriltilmesi mümkün değildir. O halde senet ve değer 

arasındaki farkı belirlemek ve bunların tariflerini yapabilmek için 

kayıtlarla yenilemenin mümkün olup olamıyacağı kriteri getirilmelidir. 

c. ALTIN VE GÜMÜġ DE SENET GĠBĠDĠR 

Altın ve gümüĢ de esas itibariyle kendileri bir fayda sağlamadıklarından 

senet gibidirler. Yani altının ve gümüĢün para olarak değeri onların 

insanlara sağladıkları herhangi bir faydadan doğmamaktadır. Sadece bu 

madenlerin dünyada mevcut olan bütün mallardaki payı ifade eden bir 

senet mahiyetinde olmaları nedeniyle kıymet iktisap etmiĢtir. Eskiden 

para olarak gümüĢ ve altın kullanılıyordu. Bunların sikke haline 

getirilmeleri ile kendilerine tam iĢlerlik temin ediliyordu. GümüĢ, ülke 

içinde mevcut olan mallar üzerindeki payı; altın da dünya üzerinde 

mevcut olan mallarda ki payı ifade ediyordu. Bu gözle bakıldığı zaman 

altın ve gümüĢ de bir değer olmayıp birer senet mahiyetindedirler. 

d. ALTIN VE G ÜMÜġ KAYITLARLA KORUNAMAZ 

Altın ve gümüĢ fonksiyon itibariyle birer senet mahiyetinde olmakla 

beraber, kendilerinin zayi olması halinde nisabi olarak çoğaltmamız 

mümkün olmadığı ve sahtesini meydana getirmenin imkânsızlığı 

sebebiyle senet sayılmayıp değerler mahiyetindedir. Senetlerin 

uluslararası teminatı yoktur. Çünkü senet bir akti ifade etmektedir. Ülke 

içinde akit yerine gelmediği zaman devlete baĢvuruluyor ve devlet aktin 

gereğinin yerine getirilmesi için karĢıdakini zorlamaktadır. Halbuki 

uluslararası böyle bir zorlayıcı kuvvet mevcut değildir. Bundan dolayıdır ki 

uluslararası nakit altın ve gümüĢtür. 

e. FAĠZLĠ SĠSTEMDE KAĞIT PARA BELĠRSĠZ BĠR DEĞERDĠR 

Çağımızda altın ve gümüĢ yerine kağıt para ikame edilmiĢtir. Kâğıt para 

bir senet değil de bir değer muamelesi görmektedir. Hatta bütün 

muhasebe kâğıt paranın üzerinde yürütülmekte ve adeta para olmayanlar 

değer sayılmamaktadır. Devlet vergilerini sadece kâğıt paradan 

almaktadır. Üretimi, kâğıt paranın elde ediliĢi ile ölçmektedir. Altın ve 

gümüĢ de dahil olmak üzere bütün kredi muameleleri aynî olarak 

yapılmamaktadır. Bu faizli sistemin zaruri sonucudur. 

f. FAĠZ ENFLASYONU ZORUNLU KILAR 

Faizli sistemde dengenin korunması için enflasyon zaruridir. Diyelim ki 

milli hasıladaki artıĢ yüzde 5'tir. O yıl nakte verilebilecek faiz ancak yüzde 

5 olabilir. Çünkü artan miktar bu kadardır. Ama biz yüzde 10 faiz vermek 

istiyorsak, bu kalan yüzde 5'ini bir yerden bulmamız gerekir. Eğer para 

olarak altın ve gümüĢü kullanacak olursak, onu artırmamız mümkün 

olamıyacak ve faizleri ödeyemez duruma düĢeceğiz. Bu da herĢeyin faizli 



krediye dayandığı bir düzen de ekonomik hareketlerin hatta sosyal 

hareketlerin, birden stop etmesi anlamına gelir. ĠĢte bundan dolayıdır ki, 

faizli sistemi benimseyen Avrupa altın ve gümüĢü para olarak 

kullanmaktan vazgeçmek zorunda kalmıĢtır. 

g.ENFLASYON ÖDENEMEYEN FAĠZ YÜKÜDÜR 

Enflasyon, millî hasılanın artıĢından karĢılanamayan faizin ödenmesi için 

halktan alınan vergiden baĢka bir Ģey değildir. Yani filan sermaye 

sahibinin parasına bu yıl millî hasıladaki artıĢtan faiz temin edilememiĢtir. 

Ancak bu kimseye bu faizi vermemiz gerekir. Gelin hepinizin servetinden 

bir nisbette eksiltme yapalım ve bu patronun faizini ödeyelim demekten 

baĢka bir Ģey değildir. Bu baĢlangıçta yüzde l, yüzde 5 civarında 

seyrediyor ve halk bu yükü kaldırabiliyordu. 

Ama Ģimdi enflasyonun hızı yılda yüzde 50'lere çıkmıĢtır. Bütün çabalara 

rağmen Türkiye'de 1980'li ve 1990'lı yıllarda indirilmesi baĢarılamamıĢtır. 

Bu çaba millete ayrıca bir de munzam yük getirmiĢtir. 

h. SÖMÜRÜNÜN TEK DAYANAĞI FAĠZDĠR 

Bütün din ve felsefelerin reddettiği faize çağımızın neden âĢık olduğunu 

artık anlıyoruz. Sömürücü patronların hiçbir çaba göstermeden ve hiçbir 

rizikoya girmeden sömürmeye devam edebilmeleri için faize Ģiddetle 

ihtiyaç vardır. 20. yüzyılın son yarısında bu iĢ artık halk iĢi olmaktan çık-

mıĢ, uluslar arasında kredileĢme aracı olmuĢtur. Sonuç olarak bazı 

devletlerin diğer devletleri sömürmesi de bu faizle mümkün olmaktadır. 

Faizsiz bankayı kurmak demek, bu sömürü düzenine son vermeye 

çalıĢmak demektir. Bunu bilen sömürücüler, elbette bunun karĢısında 

olacaklardır. Ancak artık kendileri de çıkmaza girdiklerini görmüĢ 

bulunduklarından, böyle bir bankanın kendilerini de kurtarmıĢ olacağını 

anlamak üzeredirler. ĠĢimiz kolaylaĢmıĢtır. 

VI. ALTININ SAKLANMASI 

a. ALTIN VE NAKĠT MUTEMETLERDE BULUNAMAZ 

Senetlerin maddî değerleri olmadığı, insanlar tarafından kolayca 

çoğaltılabildiği, ancak bir mal karĢılığı olduğu için ve mal karĢılığı 

olmadan senetlerin tanzimi gayri meĢru olduğundan bir değeri haiz 

olduğunu daha önce belirtmiĢtik. Bu nedenle bunlar mutemetlerde veya 

maliklerinde bulunmakta ve sahtelerinin ortaya çıkmaması için de 

muhasebece tescil edilmektedir. Bunun yanında bir senet olmakla bera-

ber yani baĢka değerlerin karĢılığı olmaları ile birlikte, kendilerinin de bir 

değeri olduğu ve insanlar tarafından değerleri kadar emek 

harcanmadıkça istihsal edilemediği, altın ve gümüĢün de arada yer aldığı 

bundan önce belirtilmiĢti. Altının ve bugün altın gibi muamele gören kağıt 

paraların mutemetlerce muhafazası mahzurlu görülmektedir. Çünkü 

bunların gasp veya sirkat edilmesi halinde, gasibi ve sariki muhasebedeki 

kayıtlarla bulup zararı önlemek mümkün değildir. 

b. ALTIN ĠÇĠN ÖZEL YEDĠEMĠNLERE GEREK VARDIR 

Altın, gümüĢ ve diğer paraların muhafazası, diğer malların yetlieminlerine 

de teslimi zorluklar doğurur. Çünkü bunlara zarar verilmesi çok kolaydır. 

Bunun için özel yedieminlerin bulunması gerekir. Bu yedieminlerin 

elindeki altınlar onlara karz olarak verilecek ve ziyanı halinde onlar taz-



min edecektir. Buna mukabil bu yedieminler bu altın ve gümüĢleri 

kendileri alıp satabilecekler ve bundan kazanç temin edebileceklerdir. 

Diğer malların yedieminleri için bunlara tanınan kadar serbestlik 

tanınmayacaktır. 

c. BANKALAR ALTIN MEVDUAT KABUL ETMĠYOR 

Altın ve gümüĢün yediemini olarak, baĢta altın ve gümüĢü mevduat 

olarak kabul eden diğer bankalar olabilir. Ne var ki, altın ve gümüĢün 

bankalarca mevduat olarak kabul edilmesi, kağıt paraların yerine 

geçmeye baĢlaması tehlikesini doğurur ve bu da bugünkü enflasyonist 

faizli sistemin sonu olur. Daha önceleri TC mevzuatında böyle bir mevdua-

tın kabul edilmesi yasaklanmıĢ iken, sonraları çıkarılan kanunlarla 

bankaların altın mevduatını kabul etmeleri meĢrulaĢtınlmıĢtır. Ne var ki, 

yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı hiçbir büyük banka böyle bir 

mevduatı kabul etmemektedir. Bunun böyle olması tabiidir. 

d. KUYUMCULARA ĠKRAZ EN EMĠN YOLDUR 

Bu nedenle faizsiz bankanın altınları faizli bankalarda muhafaza etmesi 

çözümü iĢler bir çözüm olarak görülmemektedir. Bunun yerine banka için 

en elveriĢli durum kuyumculardır. Kuyumculara gösterdikleri taĢınmaz 

teminat karĢılığı kendisinin altınlarını vadesiz kredi olarak verip kendisine 

lazım olduğu zaman onlardan hemen tahsil etme imkanına sahip 

olacaktır. Ne var ki, yine faizli sistemle çalıĢan sarraflar böyle bir emaneti 

kabul edebilecekler midir? Mevcut sarrafların böyle bir emaneti kabul 

etmeleri çok Ģüphelidir. 

e. BANKA KUYUMCULARI KREDĠ ĠLE ÜRETĠR 

Banka kuyumculuk yapmak isteyenlere ve yeni kuyumculara 

gösterecekleri taĢınmaz teminat karĢılığı altın olarak faizsiz kredi 

verecektir. Böylece hiç yoktan sermaye sahibi olan kimse kuyumculuk 

yapacaktır. Sarraflık yapacaktır. Bir kuyumcu daima sermayesi kadar 

altını dükkanında bulundurma durumundadır. Çünkü altın veresiye 

satılmaz. KarĢılığında alınan nakitte hemen altına çevrilir. Böyle olunca 

bankaya altın lazım olmadığı zaman altın kuyumcuda durur. Banka bu 

altının muhafaza derdinden kurtulmuĢ olur. Kuyumcu da bu sayede kendi 

ticaretini yapar. Bankaya altın lazım olunca onu çeker ve o esnada 

kuyumcunun sermayesi azalmıĢ olur. 

f. KUYUMCULAR ALTIN SENEDĠ ĠLE ALTINI DEĞĠġTĠRĠRLER 

Kuyumcular altın senedini getirene Cumhuriyet altını vermek zorunda 

olacaklardır. Bunun anlamı bankanın kuyumcuda mevcut olan altını geri 

çekmesidir. ġayet talep fazla olursa almıĢ olduğu altın senedini bankanın 

diğer herhangi bir kuyumcusuna iade ederek ordan altınını çekebilecektir. 

Hangi kuyumcuda altın bulunduğu ise altın senedinin muhasebesinden 

kolayca öğrenilebilecektir. Banka bu kuyumculara altın senedini sattırır, 

yani altın senedi almak isteyenler bankanın desteklediği kuyumculara 

giderler ve altınını vererek senedi alabilirler. Elbette altın senet bankaya 

yatınlacak, nakit karĢılığı mutemetlerden de satın alınabilecektir. 

g. HALK KENDĠ ALTINLARINA KARġILIK DA BANKA ARACILIĞI ĠLE ALTIN 

SENEDĠ ÇIKARABĠLĠR 

Banka açısından altın mevduatının fazlası için baĢka bir yol da bizzat altın 



mudileri veya müstakrizleridir. Altını bankaya tescil ettirdikten sonra altın 

yine sahibinde kalabilir. Kendisine verilen altın senedini istediği yerde 

kullanabilir. Bunun için kendisinde altın bulunacağı gibi ayrıca bir ta-

Ģınmazı da teminat olarak göstermiĢ olmalıdir. Böylece halkın evlerinde 

bulunan altınlar muhasebede tescil edilmiĢ olur ve ihtiyaç halinde 

kendilerine baĢvurarak bu kullanılmıĢ olur. Böylece hem banka muhafaza 

külfetinden kurtulur hem de altın senedini alanlar ziynet olarak yine bu 

altınları kullanabilirler. Sadece satamazlar. Bu çözüm de kuyumcuların 

çözümü kadar, bilhassa küçük yerlerde önemlidir. Bu halka altınları 

karĢılığı senet çıkarma imkanını sağlayacaktır. 

h. NAKĠTLER FAĠZLĠ BANKALARA TEVDĠ EDĠLEBĠLECEKTĠR 

Nakit kesinlikle merkez bankasının desteklediği faizli bankalardan birinde 

muhafaza edilecektir. Surada enflasyondan dolayı dağacak değer kaybını 

bankanın yüklenmemesi için bu bankalarla özel anlaĢmalar yapılacaktır. 

Enflasyon miktarını geçmeyen faiz hesapları faiz değildir ve banka bu 

miktardaki faizi diğer bankalardan alabilir. 

i. YABANC1 PARALAR DA FAĠZLĠ BANKALARA TEVDĠ EDĠLECEKTĠR 

Diğer yabancı paralar yine bu bankalarda mevduat olarak muhafaza 

edilecektir. Faizsiz banka sadece yabancı bir faizsiz bankanın senetlerini 

mevduat olarak kabul eder ve bunları mutemetlerinde muhafaza eder. 

VII. TAġINMAZLARDA YEDĠEMĠNLER 

a. KĠRACILIK SĠSTEMĠ FAĠZLĠ SĠSTEMDĠR VE ÇIKMAZDADIR 

Eski çağlarda herkes kendi taĢınmazında oturur ve çalıĢırdı. Göçebe 

dönemlerinde bu iĢ hafif çadırları birlikte nakletmekle baĢarılırdı. Hala o 

yöntemle yaĢayan göçebe kabileler vardır. Çağımızda yerleĢik dönemin 

rahatlığı sona ermiĢtir. Herkes sosyal ve ekonomik faaliyetleri nedeniyle 

sık sık geçici veya daimi yer değiĢtirmek durumundadır. Kapitalist faizli 

sistem bunu kiracılıkla halletmiĢtir. Yapılar, mesken veya iĢyerleri büyük 

kapital sahiplerine aittir. Onlar halka kiraya vermekte ve böylece halk 

gezginciliğini gerçekleĢtirebilmektedir. 

Ancak bunun iki mahzuru ortaya çıkmıĢtır. Biri, sermaye sahipleri böyle 

kiraya verecek yapıları inĢa etmekten kaçınmaktadırlar. Çünkü halktan 

kiralarını kolay tahsil edememektedirler. Kiralarını istedikleri zaman 

arttıramamaktadırlar. Kiracıları gerektiğinde çıkaramamaktadırlar. Diğer 

mahzur da, kirayı ödeyemiyecek kadar zor durumda olanların 

meselelerini çözmek mümkün olmuyor. GeliĢme kaydeden yerlerde 

kiralar adeta bütün gelirlerin bile karĢılayamadığı seviyeye ulaĢıyor. Bu 

nedenle sosyal kredi sistemi ile halk tipi meskenler oluĢturulmaktadır. 

b. BANKANIN TEMĠNAT OLARAK KABUL ETTĠĞĠ BÜTÜN BĠNALARIN FENNĠ 

SORUMLULARI VARDIR 

Genellikle mesken veya iĢyeri kullananlar mülk sahibi değildirler. Ya hor 

kullanmaktadırlar veya tabiî olarak yıpranmıĢ durumda da imar ve bakımı 

yapılmamaktadır. Böylece milli servet heba olup gitmektedir. Bu 

nedenledir ki, taĢınmazlar için bir yedieminlik sistemi geliĢtirilmelidir. 

Genel olarak tapular artık maliklerin elinde olmayacaktır. Kendileri 

otursalar bile bankadan kredi alabilmeleri için tapularını bankaya veya 

bankanın kurucuları tüzel kiĢilerden birine vermiĢ olacaklardır. ĠĢte 



böylece bankanın teminat olarak bir binayı kabul edebilmesi için onun 

bakımının ve sağlamlık durumunun devamlı olarak kontrol altında 

bulundurulması gerekir. ĠĢte bu görevi yüklenen taĢınmazların eminleri 

olan fen adamlan vardır. Bunlar bu yapıların bakımı ve güvenliği ile 

ilgilenirler. Eğer bu binalar kiraya verilmiĢse gelen kiradan bu binanın 

bakımını yaparlar. Kiraya verilmemiĢse ve mal sahibi oturuyorsa, mal 

sahibinin bu yapıyı bakımlı ve onarımlı tutmasını denetlerler. Böylece 

taĢınmazlar korunmuĢ olur. 

c. HER TAġINMAZ ĠÇĠN BĠR SĠCĠL DOSYASI TUTULACAKTIR 

TaĢınmazların sicilleri tutulur. Bu sicillerde yapıların geçmiĢi iĢlenir. 

Bilhassa arazilerin sicillerinin tutulması çok önemli bir hizmet görecektir. 

Böylece o arazinin geçmiĢ yıllarda ne gibi hizmetler verdiğini ve ne verim 

alındığını, hangi usullerin uygulandığını bu siciller öğretecek ve ileride bu 

araziler için alınacak kararlarda çok yararlı olacaktır. Bir zelzelede 

çatlamıĢ bir duvarın sıva ile kapatılmıĢ olması sicile geçirilirse, ileride 

meydana gelecek sarsıntıların bu çatlağı büyütmesi, binanın yıkılmaya 

gittiğini bildirecektir. 

d. FENNĠ SORUMLULA.R YEDĠEMĠNDĠRLER VE MAL SAHĠBĠNE ULAġAN 

MEBLAĞIN YÜZDE 10'UNU ALIRLA.R 

Kiraya verilecek yerlerin kiralama hizmetlerini bankanın yedieminleri 

yapacaklardır. TaĢınmazı kiraya verecekler, aldıkları kiraların bir kısmını 

harcayacaklar ve kalan meblağın 1/10'unu yedieminlik ücreti olarak 

alıkoyup kalanını mülk sahiplerine vereceklerdir. Böylece yediemin taĢın-

mazı uygun bir kira ile kiralayabilmek için bakımlı bulunduracaktır. Buna 

karĢılık alacağı 1/10'dan bu bakıma harcadığı miktar için mahrum 

olacağından dolayı fazla harcamak istemiyecektir. Mümkün olduğu kadar 

fazla miktarı mal sahibine ulaĢtırmayı isteyecektir ki, kendisine düĢen pay 

büyük olsun. Böylece yedieminin hareketlerinde çıkar paralelliği sağ-

lanmıĢ bulunmaktadır. 

e. KĠRAYA VERĠLMEYEN DAÎRELER DE TOPLANAN KĠRALARDAN PAY 

ALIRLAR 

Yedieminleri seçmek mal sahiplerine ait olacaktır. Banka sadece 

yedieminlik ehliyetini verecektir. Yapılarını bir yediemine vermiĢ olanlar 

kendi aralarında bir dayanıĢma ortaklığını da kurmuĢ olurlar. Yani 

bunlardan birinin veya bir kaçının yapılan kiraya verilmese de, bunlar 

gelen kiralardan pay sahibi kılınırlar. ġöyle ki, herkesin gelen kirasından 

kendi yapısına tamir ve bakım için yapılan harcamalar düĢüldükten sonra 

net kirayı oluĢturur. Net kiralar yapıların değerlerine göre bütün yapılarca 

paylaĢılır. Bir yapıya kiraya verilmemiĢ iken düĢen paydan o yapının 

bakım masrafları yapılır ve kalanın 1/10'u yediemine verilerek kalanı boĢ 

olan yapının sahibine verilir. Buradaki 1/10 sabit olmayıp bankaca veya 

yediemince azaltılabilir. 

f. YEDĠEMĠNLER DE TEMĠNATLI EHLĠYETE SAHĠPTĠRLER 

Bir yedieminin yedieminlik hizmeti devam edebilmesi için bir yüksek 

yedieminden ehliyet almıĢ olması ve onun dayanıĢma ortaklığına girmiĢ 

olması gerekir. Bir yedieminde mevcut binaların kiraya verilmemiĢ kısmı 

1/10'larını geçince, boĢ olan yapıların kirası daha yüksek yediemine bağlı 



olanlar arasında bölüĢülür. ToplanmıĢ olan net kiralardan bu tür 

yedieminlere verilecek miktarlar düĢülür ve bölüĢme ondan sonra 

yapılmıĢ olur. 

g. DAYANIġMA ÜST YEDĠEMĠNLER ARASINDA DA GERÇEKLEġĠR 

Bir yüksek yedieminin faaliyete devam edebilmesi için bir üstün 

yediemine bağlanmıĢ olması Ģart kılınacaktır. Yine yedieminlerde kiraya 

verilmemiĢ yapıların miktarı yüzde onunu (1/10) geçince, benzer Ģekilde 

bağlı bulunduklan üstün yedieminlere intikal etmiĢ olacaktır. 

h.KĠRALARIN TESBĠTĠ YEDĠEMĠNLERCE YAPILIR 

Kiraların tesbitinde üstün ehliyetlilerin kendileri için hazırladıkları tarifeler 

geçerli olacaktır. Bu yedieminlere bağlı olan yüksek ve orta yedieminler 

bu statüye uymak zorundadırlar. BoĢ evlerin çok olduğu yerlerde kiralar 

düĢürülür. Böylece kiralama sistemi çıkar paralelliği içinde ve dayanıĢma 

ortaklığında sigortalı olarak gerçekleĢmiĢ olur. 

VIII. AMBARLARDA YEDĠEMĠNLER 

a. MALLARIN MUHAFAZASI MEDENĠYETĠN TEMELĠNĠ OLUġTURUR 

Ġnsanlar ürettikleri malların hemen tamamını ürettikleri zamanda değil 

çok sonraları harcamaktadırlar. Birçok hayvanlar da yiyeceklerini biriktirip 

sonradan tüketmektedir. Arılar, karıncalar, kemirgenlerin çoğu bunlara 

birer misaldir. Ġnsanlar da ilk çağlardan beri yiyeceklerini depo edip sonra 

kullanmayı istemiĢlerdir. Bundan dolayıdır ki uzun zaman dayanabilen 

tahılın yiyecek olarak keĢfınden sonra medeniyetin evriminde büyük adım 

atılmıĢtır. Bugün de malların muhafazası en önemli problem teĢkil 

etmektedir. 

b. MAL SAHĠPLERĠ MALLARINI KENDĠLERĠ DEPOLAMAKTADIRLAR 

Yakın zamana kadar üretici ürettiği malın büyük kısmını kendisine 

aldırmakta ve özel ambarında depo etmekteydi. Hala köylerimizin çoğu 

geçimlerini yine böyle sağlamaktadırlar. Hatta satacakları malları bile 

kendi özel depolarına koymakta, para ettiği zaman oradan çıkarıp 

satmaktadırlar. Bu depolama sisteminde tüccar da kendisine özel depo 

yapmakta ve satın aldığı malları deposuna koymakta, satacağı zaman bu 

malları depodan çıkarıp vermektedir. Bugün geliĢmiĢ olan ülkelerde bu 

usul uygulanmaktadır. 

c. BUGÜN ÜRETĠLEN MALIN TAMAMI SATILMAKTADIR 

GeliĢmiĢ ülkelerde kiĢiler ürettikleri malların tamamını satmakta, 

kendileri piyasadan aldıkları malları tüketmektedir. Artık çiftçi kendi 

buğdayını değirmeninde öğütmemekte, tandırında piĢirmemekte, bunun 

yerine ürettiği buğdayı satmakta ve bakkalından hazır ekmek alıp 

yemektedir. Türkiye'nin köylerinde yetiĢip Ģehirde yaĢayan herkes bu 

değiĢmeyi kendi hayatında yaĢamıĢ bulunmaktadır. Hala da bu Ģekilde 

yaĢayan komĢu aileler bulmak mümkündür. 

d. MERKEZ AMBARLARI TEKELLERĠ OLUġTURMUġTUR 

Bu sistem büyük merkezi ambarların oluĢmasını zaruri kıldığı gibi, alıĢ ve 

satıĢları da tekellerde toplamaktadır. Ambarları olan büyük tüccarlar 

mevsimlerinde, faizli bankalardan aldıkları kredilerle mahsulü 

toplamakta, ambarlarında depo etmekte ve sonra üç dört misli fiyatla 

halka satmaktadırlar. Böylece üretici ile tüketici arasında bu sistem fahiĢ 



kârlara sebep olmaktadır. Faizli bankalar da bu sistemi 

desteklemektedirler. Birkaç tüccara açtıkları kredilerle tekel 

oluĢturmaktadırlar. Böyle fahiĢ kârlı fiyatları düzenleyerek destekledikleri 

tüccarlara kazandırmaktadırlar. Böylece yüksek faizlerini tahsil etme 

imkanını bulmaktadırlar. 

e. TEKELLER ÜRETĠMĠ DE YARIYA DÜġERMEKTEDĠRLER 

Ekonomide bilindiği gibi aracı kârın büyümesi ile üretim yarıya kadar 

düĢmektedir. Genel denge mevcuttur. Yani üretilen mal kadar tüketim 

olmaktadır. Ancak serbest rekabette oluĢacak denge fiyatında üretilen 

mal ile böyle tekel yönetiminde üretilen mal miktarları arasında yarıya 

kadar bir düĢme söz konusudur. 

f. ÜCRETLER DE DAHA AġAĞIYA DÜġER 

Ülkede oluĢacak ücret, ülkede üretilen tüm mahsulün harcanan emeğe 

bölümü ile elde edilecektir. Üretimin yarıya düĢmesi demek, ücretlerin 

yanya düĢmesi anlamına gelecektir. Bu da tekelin memlekete ne büyük 

zararlar getirdiğini görmek için kâfidir. Bu tam istihdamın olduğu bir tekel 

sisteminde böyledir. Tekelin bir baĢka zararı da nakıs istihdamda dengeyi 

oluĢturmasıdır. Yani kapital sahipleri kendi kârlarını hesaplayarak yeter 

derecede iĢçi çalıĢtırmakta ve geriye kalan iĢçilerin iĢsiz kalmalarına 

sebep olmaktadırlar. Ülkemizde çalıĢan nüfusun nerede ise dıĢanda iĢ 

aramak için göç etmiĢ olduğunu düĢünür ve Türkiye'deki iĢçi ücretleri ile 

dıĢarda çalıĢan iĢçilerimizin aldıkları ücretler arasında mevcut fark da göz 

önüne getirilirse, tekelin Türkiye'de yaptığı tahribatı görmek çok 

kolaylaĢacaktır. 

Devletin oluĢturduğu tekel ile özel müteĢebbisin oluĢturduğu tekel 

arasında halk için bir fark olmadığı, aksine iktisadi devlet teĢekküllerinin 

serbest piyasa ile rekabette olan mallarda zarar ettikleri ve bunun özel 

sektörde çalıĢan iĢçilerin ödedikleri vergilerle kapatıldığını düĢünürsek, 

Devletçiliğin vehametini çok kolay anlayabiliriz. 

g. FAĠZSĠZ SĠSTEM TEKELĠ KALDIRACAKTIR 

ĠĢte bir taraftan tekelin oluĢması, diğer taraftan da malların bir ambardan 

diğer ambara taĢınarak yüksek masrafların binmesi sonucu üretici ile 

satıcı arasında fahiĢ fiyat farklarını oluĢturmaktadır. Faizli sistem bunu 

desteklemektedir. Faizsiz sistem ise tekeli ortadan kaldırıp serbest reka-

bet ile aracı kârını asgariye (yüzde 5'ler civarına) indirmeyi ve çıkaracağı 

mal senedi ile malların ambarlardan ambarlara dolaĢmasını önleyerek 

mübadele ve münakale masraflarını asgariye indirmeyi gaye edinmiĢ bir 

kuruluĢ olarak ortaya çıkar. Bu gerçekleĢtiği zaman ülkemizde refah 

seviyesinin (fert baĢına düĢen milli hasılanın) beĢ misli hatta daha fazla 

artacağını söyleyebiliriz. Bunun için öyle faizli düzeni savunanların iddia 

ettiği gibi asırlara ihtiyaç yoktur. Bir veya iki yıl böyle bir refaha ulaĢmak 

için yeterlidir. Yeter ki adil bir düzen kurulsun ve faizsiz sistem oluĢmuĢ 

olsun. 

h. MĠLLĠ HASILANIN ĠKĠ KAT ARTMASI FAĠZLĠ BANKALARA DA YARAR 

Burada tekrar belirtmek isteriz ki, faizsiz sistemde faizli bankaların faizleri 

de daha kolay ödenecektir. Her Ģey varlıktan oluĢur. Yoklukta bir Ģey 

çıkmaz. Ülkenin millî hasılası beĢ misli çoğaldığı zaman, bankaların 



alacağı hasıla baĢına faiz beĢte bire (1/5) düĢse bile yine aynı miktarda 

meblağı almıĢ olacaklardır. Kaldı ki, böyle bir düzenin gelmiĢ olması para 

değerinin düĢmesini önleyeceği için bugün aldıkları faizin 1/10'unu 

alsalar bile yine kârlı olacaklardir. Ayrıca bugünkü faizli bankalar birer 

anonim ortaklıktırlar. Faizsiz düzende rahatlıkla anonim Ģirket olarak 

sermaye Ģirketlerine dönüĢebilirler ve eski birikimleri ile o sistemde da ha 

büyük baĢarı elde edebilirler. 

IX. ORTAK AMBARLAR 

a. GELECEĞĠN DÜNYASI MASRAFSIZ ORTAK AMBARLARA DAYANACAKTIR 

Yeni çağda artık ne eskiden olduğu gibi herkesin evinde muhafaza ettiği 

malların ambarı olacak, ne de Ģimdi olduğu gibi ürettiği malları hemen 

ucuza satıp sonra dört misli fiyatla kendisi almak zorunda kalacaktır. 

Herkesin mallarını muhafaza edebileceği ortak ambarlar olacaktır. Mallar 

ambarlara teslim edilecek ve mal sahibine o malın senedi verilecektir. 

Mal o ambarda o senet sahibi adına muhafaza edilecektir. Mal sahibi 

artık malı değil, senedi muhafaza etmek durumunda olacaktır. Bu 

uygulamanın da kendisine ne kadar ucuza mal olacağı aĢikardır. 

b. TĠCARETTE FĠZĠKĠ RĠZĠKO VE MASRAF KALKACAKTIR 

Mal sahibi senedi satmakla veya ipotek etmekle kendi senedini istediği 

zaman hem de parça parça olarak değerlendirme imkanını bulacaktır. 

Senet alıp satanlar çoğalacaktır. Zira artık o senedin ticaretini yapabilmek 

için muhafaza edilecek ambarlara ihtiyaç yoktur. Artık malın 

çürüyeceğinden ve kokacağından korkulmamaktadır. Senet ticareti 

yapanın malları tanımıĢ ve onları muayene etmiĢ olması gerekmeyecektir. 

Bunun anlamı üretici ile tüketici arasında, aracılar arasında, rekabet 

doğacak ve aracı karı asgariye inmiĢ olacaktır. 

c. DEĞĠġMEDEN DOĞAN RANT BÜTÜN MASRAFLARI BASĠT OLARAK 

KARġILAYACAKTIR 

Diğer taraftan senet elden ele dolaĢıp en büyük rantını bulduğu yerde 

mala dönüĢecektir. Yani senet sahibi ambara gidip senedi verecek ve 

karĢılığında istediği malı alıp kullanma yerine götürecektir. Böylece malın 

hukuki yolu istenildiği kadar uzatılarak azami rant sağlanacak, fiziki yolu 

ise en kısa tutularak münakale masrafları asgariye indirilecektir. 

d. AMBARLARINDA YEDĠEMĠNLERĠ OLACAKTIR 

ĠĢte böylece oluĢmuĢ ambarların içinde gelen malı kabul eden ve senedi 

getirene malı teslim eden yedieminler bulunacaktır. Bunların özelliği, 

yedieminlik yaptığı malları tanımıĢ olmalarıdır. Onların özelliklerini, 

ölçümlerini ve muhafaza Ģekillerini bilmiĢ olmaları gerekir. Ayrıca her 

malın özel muhafaza yerleri ve Ģartları vardır. Yedieminlerin bu Ģartları 

bilmeleri ve bu yerleri iĢletebilmeleri gerekir. Aslında daha önce 

anlattığımız kuyumcular da böyle birer yediemindirler. 

e. ORTA, YÜKSEK VE ÜSTÜN YEDĠEMĠNLER VARDIR 

Bu mal yedieminleri ehliyetlerini bankadan alacaklardır. Bunun için birer 

yüksek ehliyetliye bağlanmak zorundadırlar. Yüksek ehliyetliler de bir 

üstün ehliyetliye bağlanacaklardır. Üstün ehliyetli o malın standardını 

yapan ve muhafaza yerini ve Ģeklini belirleyen kimsedir. 

f. YEDĠEMĠNLER DE GENEL HlZMETTEN PAY ALACAKLARDIR 



Yedieminlerin alacakları ücret ambar payından verilecektir. 

Kuyumculardan farkı burada verilmektedir. Ambar yedieminlerine kredi 

olarak mal senetleri verilecektir. Mal senetlerinin üzerinde o senedin 

karĢılığı olan malın miktarı da yazılmıĢ olacaktır. 

g. MALI TESLĠM ALIRKEN ZAYĠAT VE GENEL HĠZMET, KĠRA GĠBĠ FARKLAR 

FAZLA ALINARAK KARġILANACAKTIR 

Yedieminler kendilerine gelmiĢ olan malların karĢılığında verecekleri 

senedi aldıkları maldan daha az tutacaklardır. Meselâ, bir tonluk demir 

senedini veren yediemin buna karĢılık bir tondan fazla demir alacaktır. Bu 

fazlalık 100 kg olmuĢ olsun. ĠĢte bu yüz kilo o ambarın kirasını, yediemi-

nin ücretini ve o mal senedinin çıkarılmasını sağlayan kimsenin kârını 

oluĢturacaktır. Böylece ambarda yığılmıĢ olan fazla mal önce zayiatı 

karĢılayacak, kalan miktar ise o malın senedinde belirtilen nisbet 

içersinde paylaĢtırılacaktır. 

h.FAZLA ALINAN KISIM MAL SENEDĠNDE BELĠRTĠLĠR 

Alınacak ambar payını tesbit etmek ise o malın senedini hazırlayan 

kimseye ait olacaktır. Senedin halk arasında revaç bulması için bu miktarı 

düĢük tutacaktır. Yedieminlerin bulunabilmesi için de bu miktarı fazla 

tutacaktır. Böylece optimum değerin bulunması için denge sistemi 

kurulmuĢ olmaktadır. 

i. YEDĠEMĠNLER DE DAYANIġMA ORTAKLIĞI ĠÇĠNDEDĠRLER 

Ambar payı ambardaki zayiatlara yetmezse veya tabiî afetlere uğrarsa 

bunu yedieminin dayanıĢma ortaklığı karĢılayacaktır. Miktarına göre 

yüksek yedieminlere bağlı olanlar veya üstün yedieminlere bağlı olanlar 

aralarında paylaĢıp ödeyeceklerdir. Yediemin kendi payını almamakla 

zarara uğramıĢ olacak, kendisi bu taksitlere katılmayacaktır. 

j. AMBARA KONTROL EDĠLMĠġ VE ETĠKETLENMĠġ MAL GĠRER 

Yedieminler teslim aldıkları ve teslim ettikleri malların anbalajlanmıĢ ve 

etiketlenmiĢ olması mukavelede istenmiĢ olabilir. Bu takdirde ambalajı 

yapanlar bankanın belirlediği kontrollere mukavelede gösterilen usullerle 

kontrol ettirmiĢ olmaları ve damgalatmıĢ olmaları Ģarttır. Böylece 

damgalanmıĢ mallar ambara girer ve muhafaza edilirde sonra bozuk 

çıkarsa, bu bozuk malları kontrolların dayanıĢma ortaklıkları tazmin 

ederler. Böylece dayanıĢma ortaklığına giremeyen yedieminler 

yedieminlik yapamadıkları gibi kontrolörler de kontrolörlük yapamazlar. 

k. KONTROLÖRLER VE YEDĠEMĠNLER ÜCRETLERĠNĠ MAL SENEDĠ 

CĠNSĠNDEN PAY OLARAK ALIRLAR 

Gerek yedieminler gerekse kontrolörler kendilerine düĢen pay kadar bir 

senedi alıp serbest borsada nakte çevirerek ücretlerini almıĢ olacaklardır. 

Zayiat miktarı yılbaĢında tahmin edilerek yedek olarak ayrıldıktan sonra, 

kalan kısım kadar mal senedi istihkak edenler arasında malın ambara 

girdiği tarihte paylaĢılır. Böylece hem ücretler peĢin ödenmiĢ hem de 

nakit sıkıntısı çekilmemiĢ olur. 

l. YÜKSEK VE ÜSTÜN YEDĠEMĠNLER DE 1/5 NĠSBETĠNDE HAK SAHĠBĠ 

OLURLAR 

Yedieminler ve kontrolörler elde ettikleri ücret karĢılığı senetlerin 

1/5'lerini yüksek yedieminlere, onlar da elde ettikleri ücret karĢılığı 



senetlerin 1/5'lerini üstün ehliyetlilere vereceklerdir. Görülüyor ki, faizsiz 

banka demek bir organizasyon ve senet sistemi demek olup, ayrıca 

sermayeye çok az ihtiyaç vardır. 

X. AMBARLARIN ÜRETMEDEKĠ YERLERĠ 

a. ĠLK DÖNEMLERDE MAMÜL SATILIYORDU 

Ġlk çağlarda insanlar kendi ürettiklerini tüketiyorlardı. Ancak fazla 

ürettiklerini satıyor, üretemediklerini alıyorlardı. Sonraları ürettiklerinin 

tamamını satmak ve ihtiyaçlarını dıĢardan satın alma usulü geliĢti. Ġlk 

dönemlerde bir mal bütün halinde ham maddeden kullanılacak Ģekilde 

mamul maddeye bir kiĢi tarafından dönüĢtürülebiliyordu. Piyasaya 

kullanılacak Ģekilde de arz ediliyordu. 

b. KOLLEKTĠF ÜRETME BAġLADI VE FABRĠKALAR OLUġTU 

Tekniğin geliĢmesi ile iĢ bölümü arttı ve artık bir mal bir kiĢi tarafından 

üretilmeyip, birçok ara mallar olarak değiĢik kiĢilerce üretilmesi zorunlu 

olmaya baĢladı. Böylece piyasada değeri olmayan ara mallar ortaya çıktı. 

ĠĢte bu merkezi üretme yerlerini meydana getirdi, büyük fabrikalar 

doğurdu. ĠĢçi ve iĢveren sınıfı ortaya çıktı. 

c.SINIFLAġMA SOSYAL PATLAMALARA NEDEN OLDU 

ĠĢverenlerin sayıca gittikçe azalmaları ve iĢverenle iĢçi arasının ekonomik 

güç bakımından gittikçe açılması sonucu sınıflar oluĢtu. Patronlar iĢbirliği 

yaptılar. ĠĢçiler de sendikalarla birleĢtiler. Böylece çok sayı arasındaki 

denge yerine, iki sınıf arasında kavga baĢladı. Bu sınıflardan ekseriya 

patronlar hakim oldular ve devlet yönetimini kendi çıkarlarına göre 

düzenlediler. Sayıca çok fazla olan iĢçi sınıfı devamlı huzursuzluklarını 

izhar etti. Üretim fazlalığı nakıs istihdamdaki denge birinci ve ikinci dünya 

savaĢlarını doğurdu. Fransız ve Sovyet tipi ihtilallerle dünya cehenneme 

döndü. Bu arada insanları Allah'ın huzurunda eĢit kabul eden, dolayısıyla 

sınıflaĢmayı tanımayan dinlerin rolleri azaldı. Artık bu dinlerin ahlak 

anlayıĢları geçersiz olmaya baĢladı. Bu dinlerin vaizlerine uyulacak olursa, 

halklar ve topluluklar fakru zaruret içinde kalıyor ve mağlup olup 

siliniyorlardı. Bu dinsizliği ve sonunda ahlaksızlığı yeryüzüne hakim kıldı. 

Faiz serbestliği ve faizin tüm ekonomiye hakim olması da bu sanayi 

inkılabının sonucudur. 

d. MARKSĠZM DE ÇÖZÜM GETĠREMEDĠ 

Faizsiz düzenin tekrar yeryüzüne yeniden tesis edilebilmesi, tekrar 

dinlerin öğretilerine göre bir ahlak düzeninin kurulabilmesi, sınıfların 

ortadan kalkması, sınıf mücadelelerinin yerini hayırda yarıĢmanın 

alabilmesi için bu sanayi devriminin getirdiği iĢçi-patron sisteminin 

ortadan kalkması gerekmektedir. Marx bunun kalkması için iĢçi sınıfının 

yönetimi ele alması gerektiğini önermiĢ ise de, sistem merkezi sistem 

oldukça iĢlerin yürüyebilmesi için mutlaka bir patrona ihtiyaç 

duyulduğundan dolayı, Sovyet yönetiminde sermaye sahibi patronların 

yerini yönetici patronlar almıĢlar ve bunlar bir taraftan diğer patronlardan 

daha çok zalim olmuĢlar, diğer taraftan da özel sektörün gösterdiği 

baĢarıyı da gösterememiĢlerdir. 

e. FAĠZLĠ SĠSTEMDE FAĠZSĠZ BANKA ÇALIġMAZ 

Faizsiz bankanın kurulması demek, faizsiz sistemin iĢleyebilmesi için 



Ģartları değiĢtirmek demektir. Bugünkü merkezi üretme usulü devam 

edip iĢçi ve patron sınıfı rnevcut oldukça, iĢçi ve patronlar arasında sınıf 

mücadelesi sürdükçe, faizsiz sistemin getirilmesi ne iĢçiye ne iĢverenlere 

ne de topluluğa bir yarar getirecektir. Genellikle yöneticilerin faizsiz 

bankalara karĢı ürkek durmuĢ olmalarının sebebi budur ve bunda da 

haklıdırlar. ĠĢte bundan dolayı "Adil Düzen" gereklidir. 

f. GELĠġMĠġ ÜLKELERDE FAĠZSĠZ SĠSTEM KURULAMAZ 

GeliĢmiĢ ülkelerde tüm halk iĢçi haline dönüĢmüĢ ve patronların birer 

uĢağı olmuĢlardır. Bu ülkelerde artık denge patronlarla iĢçiler arasında 

kurulmuĢ olup kör topal gitmektedir. Ne var ki, bu ülkelerin bu geliĢmiĢliği 

daha çok geliĢmeyi engelleyici mahiyettedir. Bunların bu patron iĢçi sı-

nıfına dayanan sistemlerini değiĢtirip tekrar faizsiz ve ahlaka dayanan 

sınıfsız bir düzeni kurmaları çok zordur. Ancak ülkemiz gibi henüz 

geliĢmemiĢ yerlerde hu sistem kurulabilir ve böyle bir sistem artık çöküp 

gitmekte olan ahlak dıĢı faizli sistemi eleyerek medeniyette bir adım daha 

ileri atmıĢ olur. Adil bir düzen ve yeni bir dünya kurulur. 

g. TÜRKĠYE HENÜZ SINIFLAġMAMIġTIR 

Türkiye'nin yüzde 80'i köylüdür. Hala kendi ürettiklerini tüketme 

durumundadır. Kendi toprağına kendisi sahiptir. Yani ne iĢçidir ne de 

patrondur. SınıflaĢma dıĢındadır. ĠĢte bu geri kalmıĢlığı onun büyük adım 

atmasına, süratle geliĢerek batıyı birkaç sene içinde geçmesine yardımcı 

olacaktır. Bir an evvel davranıp ülke sanayileĢmeden önce bu faizsiz 

sistemi getirip yerleĢtirmemiz gerekmektedir. 

h. FAĠZLĠ BANKALAR ANCAK YÜZDE 20'YE HĠTA.P EDĠYOR 

ġunu ifade etmek istiyoruz ki, biz bugün faizli sistemin faaliyette 

bulunduğu ve ülke imkânlarının ancak yüzde 20'sini harekete 

getirebilmekte olan faizli sistemin içine girip onlardan bir pay almayı 

düĢünmüyoruz. Biz ülkemizde henüz sanayi devriminden önceki Ģartlarla 

yaĢayan yüzde 80'lik kitle ve imkanları faizsiz sistem içinde sanayi devri-

minin üstüne çıkarmayı hedef alıyoruz. Bunu gerçekleĢtirebildiğimiz 

takdirde ülkenin birden bire beĢ misli sanayi potansiyelini ihraz edeceği 

bu hesaplardan da açıkça anlaĢılmaktadır. 

i. FAĠZSĠZ SĠSTEM SENET VE SENETLERĠN DAYANDIĞI AMBARLARLA 

BĠRLĠKTE ÇALIġIR 

ġimdi faizsiz sistemin çözmesi gereken temel mesele, iĢçi ve patron sınıfı 

olmadan büyük organize olmuĢ sanayinin gerçekleĢtirilmesini sağlayan 

forrrıülleri getirme olacaktır. Bu formüllerin temeli merkezî ambarlara ve 

ortak ambarlara bağlı bulunmaktadır. Mal ve selem senetlerine bağlı 

bulunmaktadır. Yani kesin standartlaĢmaların ortaya çıkması gerekir. 

XI. AMBARLARIN STANDARTLAġMADAKĠ ÖNEMĠ 

a. ARTIK FABRĠKA BĠR MALIN STANDART SENEDĠNĠ YAPMAKLA 

KURULMUġ OLACAKTIR 

Bir malın standart olarak imal edilmesini sağlamak için, her Ģeyden önce, 

o malın standartları hazırlanacaktır. Bu standartlar tüm teknik bilgiyi 

içerecektir. Üreticiler, aracılar, tüketiciler bu bilgiden yararlanarak 

üretecekler, depo edecekler, ambarlayacaklar ve tüketiciler de yine bu 

bilgilere dayanarak ondan azamî yararlanarak tüketeceklerdir. Hele ara 



mallar Ģeklinde ortaya çıkan mallar için bu bilgi son derece önemlidir. 

Çünkü artık mal o kadar çeĢitlenmiĢtir ki, yazısız görgü aktarmaları ile 

öğrenilmesi imkânsız hale gelmiĢtir. Böyle bir senedin hazırlanması ise 

çok zordur. Büyük bilgi birikimine, tecrübeye ve araĢtırmaya ihtiyaç vardir. 

Artık fabrika kurmak birtakım makineleri alıp bir çatı altına getirmek 

değildir. Çünkü faizsiz sistemde yani sınıfsız sistemde artık merkezî 

çalıĢma yoktur. Bir malın fabrikasını kurmak demek o malın standart 

mukavelesini yapmak demektir. ĠĢte banka bu mukaveleleri yapan ve bu 

mukavelelere iĢlerlik kazandıran bir kuruluĢtur. 

b. ARA MALLARIN, STANDART, AMBAR VE FĠYATLARI VARDIR 

Standartları yapılan ara malların ve parçaların piyasa da değerleri yoktur. 

Dolayısıyla merkezî bir üretim zarureti bulunmaktadır. Bu da iĢçi ve 

patron sınıfını zaruri kılmaktadır. ĠĢte ambarlar ve mal senetleri bu 

piyasayı oluĢturacaktır. ġöyle ki, her malın veya parçanın bir ambarı 

olacaktır. O ambara o parçayı getirip teslim eden herkes parçanın senedi-

ni alacaktır. Parçayı imal eden elindeki senedi piyasada (borsa) satacak 

ve böylece kendi emeğinin karĢılığını almıĢ olacaktır. Bu parçayı ilk 

madde olarak kullanan diğer üretici bu parçanın senedini piyasadan 

alacak ve ambara götürerek parçayı alacak, üzerindeki gerekli iĢlemi 

yaparak bu sefer ikinci adımdaki ambara teslim ederek onun senedini 

alacaktır. Böylece ara malların ve parçaların senetleri patron yerine 

geçmeye baĢlayacaktır. 

c. SENETLERE LĠKĠDĠTE KAZANDIRMAK ÜRETĠM ĠCĠN YETERLĠDĠR 

Ne var ki, bu sistemin iĢlerlik kazanabilmesi için bu parça senetler için 

borsanın oluĢturulması gerekmektedir. Yani iĢ yapan yaptığı iĢi ambara 

teslim ettikten ve ambardan parça senedini aldıktan sonra onu hemen 

nakte çevirebilmelidir. ĠĢte bunu sağlayan da banka olacaktır. Demek ki, 

bir fabrikanın kurulması artık öyle birtakım makinelerin, iĢçilerin, 

patronların devreye girmesi ile değil, standart mukavelelerinin 

hazırlanması ve senetlerinin alınıp satılması için bir sermayenin konması 

ile gerçekleĢecektir. Ġstenen malların hangi tezgahlarda ve kimler 

tarafından üretileceğini ise serbest piyasa tayin edecektir. Bu senetleri 

alıp satanlar organize etmiĢ olacaklardır. 

d. KONTROL EDĠLEN MALDA ÜRETĠCĠNĠN SORUMLULUĞU KALMAZ 

Standartların iĢleyebilmesi üretilen malların kontrol edilebilmesine 

bağlıdır. Her parçanın kontrol edilebilmesi için bir kontrol sistemi 

geliĢtirilecektir. Bu kontrol sistemi de mal mukavelesinde yer almıĢ 

olacaktır. Kontrol ehliyetini alanlar üreticinin ürettiği malları kontrol 

edecekler ve damgalayacaklardır. Bu teminatlı kontrol olacaktır. Yani 

artık malda bir bozukluk çıkarsa onu üretici değil de kontrol edenin 

dayanıĢma ortaklığı ödeyecektir. Bunun bir yararı Ģudur: Bu sayede üretici 

kendisini yetiĢtirir, kontrola kabul ettirebildiği parçasını yapabildiğine 

emin olur. Kabul ettiremediklerini ise kısa yoldan üzerinde çalıĢarak 

düzeltir. Halbuki bugün hatalı yapılan bir iĢ uzun devre sonra piyasanın 

tepkisi ile anlaĢılmaktadır. Hem üreticiler hem tüketiciler zarar 

görmektedirler. 

e. YENĠ SENET MUKAVELELERĠ YENĠLĠK GETĠRECEKTĠR 



Hazırlanan standartların piyasaya intibak edebilmesi için bir takım 

denemelere ve değiĢik standartlara ihtiyaç olacaktır. Kullanılma 

esnasında meydana gelecek aksaklıklar mukaveleye aksedecek ve yeni 

üretim daha kaliteli bir düzeye çıkmıĢ olacaktır. Ne var ki, burada 

doğacak zarar üreticilere veya tüketicilere değil de, bankanın 

organizasyonu ile oluĢmuĢ standartlar arası dayanıĢma ile karĢılanacak-

tır. 

f. FĠYATLAR MERKEZ AMBAR ARACILIĞ1 ĠLE STOKLARA GÖRE 

AYARLANACAKTIR 

Ambarlarda parçalar azalacak veya çoğalacak, bu azalma veya 

çoğalmalara göre banka parçaların fiyatlarını belirleyecektir. Bunun için 

bir merkez ambarı tesis edecek yani her parçanın bir merkez ambarı 

olacak ve bu merkez ambar bütün arz ve talepleri karĢılayacaktır. Bu 

merkez ambardaki stok seviyesi parçanın fiyatını belirleyecektir. Merkez 

ambardaki stok seviyesi düĢtüğü zaman senedin fiyatı yükseltilecek, 

yükseldiği zaman fiyatı düĢürülecektir Diğer ambarlar bu merkez 

ambarına mal verebilecekler ve buradan mal çekebileceklerdir. 

g. NAKLĠYE MASRAFLARI DA GENEL HĠZMET PAYINDAN 

KARġILANACAKTIR 

DeğiĢik bölgelerdeki fiyatlar senetle teslim edilirken belirlenmiĢ olacaktır. 

Daha çok mal teslim ederek daha az senet almak suretiyle nakliye 

farkları bindirilmiĢ olacaktır. Bunun sonunda bütün ülkede parçanın satıĢ 

fiyatları aynı olacaktır. Yani her ambara orada tüketilecek mal gelmiĢ ola-

caktır. Buradaki nakliyenin yaygınlaĢtırılabilmesi için alınması gerekli 

tedbirler ileride fiyatlandırma bahsinde ele alınacaktır. 

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 
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MADDE 7 

Her kiĢinin veya ortaklığın, her yerin veya mal topluluğunun, her türlü 

senedin vadeli veya vadesiz, deyn veya emanet, borç ve alacakların 

hesapları ayrı ayrı tutulur. TaĢınmazların, malların, nakdin, emeğin, 

senetlerin, envanter ve zimmet muhasebeleri ayrı ayrıdır. 

Muamele teslimat senetleriyle yapılır. Bunlara dayanılarak devir senetleri 

tanzim edilir. Devir senetleri yevmiyeye iĢlenir. Sonra defteri kebir 

mahiyetinde olan kartlara iĢlenir. Her hesap sahibinin kendisinin seçtiği 

bir muhasibi vardır. Devir senetlerini bunlar tanzim eder. Verenin 

muhasibi tescil ettirdikten sonra devir senedini saklar. 

 

I. HESAPLAR 
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I. HESAPLAR 

a. SADECE ĠNSANLAR ÖZEL MALĠYETE SAHĠPTĠR 

Muhasebe, değerlerin kayda geçirilmesi, değerlerin kime ait olduğu ve 

nerelerde bulunduğunun belirtilmesi demektir. Hayvanlarda eĢya nerede 

ise, o anda ona hangisi hakimse o onundur. Ġnsanların dıĢında görünür 

varlıklar içinde zimmet sahibi kimse yoktur. Halbuki insanlar sahip 

oldukları Ģeyleri hemen hemen hiç ellerinde tutmazlar. Onları baĢka 

kimselerin muhafaza veya istifadelerine terkederler. Böylece insanlar 

borçlu ve alacaklı hale gelirler. Bu borç ve alacaklar kiĢileri bağlar ve 

insan topluluğunu oluĢturur. Bu topluluk hayvan topluluklarından 

tamamen farklıdır. Arıla rın da ortak bal dolu petekleri vardır. Ancak 

peteklere herkes ortak olarak sahiptir. Komün bir hayat vardır. Bizim 

yollara ortaklaĢa sahip olduğumuz gibi bir ortaklıkları vardır. Yol kimsenin 

zimmetinde degildir. Kimse ne onun borçlusudur ne de alacaklısıdır. 

Halbuki insanların fert fert sahip oldukları değerler ise fertlerin 

zimmetindedir ve çoğu kez malı bulunduranla ona sahip olan ayrı ayrı 

kimselerdir. 

b. MUHASEBE ZORLUĞU SERMAYE TEKELĠNĠ OLUġTURMUġTUR 

ĠĢte muhasebe dediğimiz müessese, mevcut olan malların kimin elinde 

olduğunu ve bunların kime ait bulunduğunu belirleyen tescil 

müessesesidir. Ġlk çağlarda dar bir çerçeve içinde az sayıda borç ve 

alacakların hafızada tutulması ve kayıt dıĢında borçlanmaların yapılması 

meĢru olmuĢ ve ihtiyaçlara cevap vermiĢtir. Bugün borç ve alacak iliĢkileri 

o kadar çok geniĢlemiĢ ve o kadar çok çeĢitlenmiĢtir ki, artık kiĢilerin 

kendi mallarını bile hafızalarında tutmalan ve buna göre neyin kendilerine 

ait olduğunu, kime borçlu bulundukları ve kimden alacaklı olacaklarını 

bilmeleri imkânsız hale gelmiĢtir. Bununla beraber bugün cari olan sistem 

herkesin kendi muhasebesini kendisinin tutması veya istediği kimseye 

tutturulması Ģeklindedir. Artık hesap tutmayan bir bakkal bile ticaretini 

yapamaz hale gelmiĢtir. Ne var ki, muhasebe o kadar ihtisas kesbeden 

bir meslek olmuĢtur ki, artık kiĢilerin kendi muhasebelerini kendilerinin 

tutması imkânı ortadan kalkmıĢ bulunmaktadır. Bu muhasebeyi halk 

tutamadığı içindir ki, serbest teĢebbüsü terketmiĢ ve bir iĢçi olmayı tercih 

etmeye baĢlamıĢtır. Böylece kapitalizm Ģiddetle ve süratle güçlenmiĢtir. 

c. MERKEZĠ AMBARIN YERĠNE MERKEZĠ MUHASEBE GEÇECEKTĠR 

Faizsiz bankanın getireceği en önemli yenilik, muhasebenin bankaca yani 

bankanın kuracağı teĢkilat tarafından tutulması sistemi olacaktır. Bunun 



anlamı, banka muhasebesine geçirdiği bütün borç ve alacaklara kefil 

olacaktır. Banka bir merkezde topladığı malları veya nakti kredi olarak 

müĢterilerine dağıtma yerine, bir merkezî muhasebe kuracak, herkesin 

cebinde mevcut olan senetler ile ambarların da mevcut olan malları 

bilecek ve ilgililere gerekli talimatı vererek bankacılık yapacaktır. 

d. FAĠZSĠZ BANKA TEMĠNATLI MUHASEBEYĠ TUTAN  BĠR KURULUġTUR 

Görülüyor ki, faizsiz bankacılığı yapmak demek iyi bir muhasebeyi kurmak 

demektir. Bu muhasebenin diğer bir özelliği de, muhasebe hatasından 

doğacak zararların muhasebe teĢkilatınca dayanıĢma suretiyle 

giderilmesidir. Çünkü, küçük müteĢebbisler sıhhatli hesap tutamamakta 

ve kendilerini resmî merciler önünde savunamamaktadırlar. Bu da onları 

teĢebbüste bulunmaktan alıkoymaktadır. Faizsiz bankanın desteklediği 

teĢebbüslerin istenen faaliyetleri gösterebilmeleri için, mutlak surette bu 

teminatlı muhasebeyi onların hizmetine sunma mecburiyeti vardır. 

e. VERGĠ POLĠTĠKASI KÜÇÜK MÜTEġEBBĠSĠ EZECEK ġEKĠLDEDĠR 

Ülkemizde vergi adaletsiz bir Ģekilde dağılmıĢ bulun maktadır. Mevcut 

mevzuat enflasyondan doğan zahiri nakit artıĢını kâr kabul ederek onu 

gelir ve kurumlar vergisine tabi tutmaktadır. Bunun sonucu olarak zarar 

eden kuruluĢlar dahi çok ağır vergi ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. 

Kaldıramayacağı her vergi mükellefıyeti ile karĢı karĢıya gelen halk ya 

teĢebbüsü terketmekte veya vergisini kaçırarak faaliyetine devam 

etmektedir. Büyük teĢebbüsler bu iĢ için yeteri kadar ihtisas yapmıĢ 

elemanı çalıĢtırdığından bu ağır verginin altından ya meĢru yollar bularak 

veya gayrimeĢru sistemler geliĢtirerek faaliyetlerini sürdürebilmektedir. 

Halbuki küçük ve orta müteĢebbisler ağır verginin altında ezilmemek için 

gerek meĢru ve gerekse gayrimeĢru yolları bulamamaktadır. 

f. VERGĠ KAÇIRAMAMA FAĠZSĠZ BANKANIN EN ÖNEMLĠ ÖZELLĠĞĠDĠR 

Bankanın kuracağı muhasebenin her Ģeyi kayda geçirmesi mecburiyeti, 

dolayısıyla verginin kayda geçirilmesi mecburiyeti, yani verginin 

kaçırılamayıĢı faizsiz bankanın karĢı karĢıya kaldığı en önemli problemdir. 

Halk, muhasebeden, hesaptan ve defterden, vebadan kaçar gibi 

kaçmaktadır. Bu da onların iĢ yapmasını önleyen baĢlıca etken olmakta-

dır. Bu Ģartlar altında bankanın vereceği teminat bile yeterli 

görülmemekte ve bankaya rağbet eden insanların çok az oldukları 

müĢahade edilmektedir. Buna karĢı faizsiz bankanın tek Ģansı, köylerde 

hapsolmuĢ olup kentlere taĢınmak için can atan insan kaynağıdır. Banka 

bunları kente getirecek, kendilerine kredi verecek ve iĢ yaptırmaya 

baĢlayacaktır. Bunların genel hizmetlerini bankanın kuruluĢları yerine ge 

tireceğinden baĢarıya ulaĢmaları mümkün olacaktır. ġehrin pisliklerini 

henüz görmemiĢ bu halkın desteğini almadan Türkiye'nin sanayi yapısını 

sağlığa kavuĢturma imkânı yoktur. 

g. KUR’AN HER ġEYĠN YAZILMASINI EMREDĠYOR 

ĠĢte Ģimdi her türlü borç ve alacak yazılacak ve bu yazıĢma merkezî bir 

muhasebe teĢkilatı tarafından yürütülecektir. Kur'ân böyle bir yazıĢmayı 

en uzun ayetiyle farz kılmıĢ ve bunun hükümlerini açıkça ortaya 

koymuĢtur. Ne var ki, Ġslâm alemi ne geçmiĢte ne de Ģimdi böyle bir 

yazıĢma seviyesine ulaĢmıĢtır. Böyle bir yazıĢma seviyesine ulaĢmadan 



artık bu medeniyet içinde daha ileri bir adım atma imkânı görülmüyor. 

Faizsiz banka bütün gücüyle bunu yapmaya çalıĢmalıdır. Faizsiz bankanın 

bu baĢarıyı elde etmesi, adil düzenin kurulmasına bağlıdır. Adil düzen 

olmadan, gerçek bir serbest piyasa ve tam rekabet ortamı olmayacaktır. 

II. HESAP SAHĠPLERĠ 

a. ĠNSAN MALĠK EġYA MEMLÜKTÜR 

Hesap, eĢyaların kimlere ait oluduğunu ve eĢya üzerin de kimlerin ne gibi 

tasarruflarda yetkili olduklarını tesbit etmek için tutulmaktadır. Burada 

çok önemli bir hususun baĢtan belirtilmesi gerekir. Bu da insanın mâlik 

olması, eĢyanın ise memlük olmasıdır. Bir eĢyanın diğer eĢyaya mâlik 

olması esasta yoktur. Bununla beraber kiĢilerin hizmetleri kiĢilere 

yüklenmektedir. Böyle bir durunıda alacaklının borçlu üzerinde bir hakkı 

doğmaktadır ki, bunlara sosyal haklar diyoruz. EĢyada bazı parçalar vardır 

ki, diğerinin içindedir. Ona ait gibi mütalaa edilir. Buradaki bağlantıları 

muhasebede göstermiyeceğiz. 

b. BANKADA HERKESĠN SADECE BĠR ġUBEDE HESABI OLACAKTIR 

Her insanın bir Ģahsiyeti vardır, dolayısıyla banka ile iliĢki kurması halinde 

kendisine bir hesap açılarak hesap numarası verilir. Hatta ceninlerin lehe 

olmak üzere hesapları tutulabilir. ÖlmüĢ olan kimselerin de mirasları 

taksim edilinceye kadar borç kısmındaki hesapları devam eder. KiĢilere 

hesap numarası verebilmek için önce her kiĢinin bankanın yalnız bir 

Ģubesinde hesabı olması esası getirilmiĢtir. Hiç kimsenin bankada iki 

yerde ayrı ayrı numaralarla hesabı tutulamaz. Bu, kisinin banka içindeki 

varlığını kontrol edebilmek ve kendisine verilebilecek kıedileri 

dengeleyebilmek maksadıyla böyledir. ġubelere de numara verilir. 

ġubeler, bağlı bulundukları merkez Ģubelerin numaraları ile belirlenir. 

Birinci rakam merkez Ģubesinin numarasını, ikinci ve üçüncü rakam 

Ģubenin numarasını, dördüncü rakam dayanıĢma ortalılığının numarasını, 

beĢinci ve altıncı rakam ortağın dayanıĢma ortaklığı içerisindeki 

numarasını belirleyecektir. On (10) rakam yetmediği takdirde ilaveten 

harfler kullanılacaktır. Bu harfler için ebced hesabı (Harflerin sayısal 

değerlerine göre hesaplanması sitemi) esas alınacaktır. Böylece verilen 

hesap numarası bütün borç ve alacaklarda ve her türlü kayıtlarda iĢlem 

görecektir. Ġlk üç rakam banka Ģubesinin numarasını, sonraki üç rakam 

kiĢinin kendi hesap numarasını belirlemiĢ olacaktır. Aynı Ģubede muame-

le görmeleri halinde sadece son üç rakamı yazmakla iktifa edeceklerdir. 

Geri kalan Ģube numarası ise tanzim ettikleri evrakta basılı olarak 

bulunacaktır. 

c. HERKES MASRAFSIZ OLARAK ĠSTEDĠĞĠ ġUBEDE MUAMELE 

YAPTIRABĠLECEKTĠR 

KiĢinin hesabı hangi Ģubede tutulmuĢ olursa olsun, bütün Ģubelerden 

muamele yapma imkânına sahip olacak ve bunun için herhangi bir ücret 

ödenmeyecektir. KiĢilerin muamele yaptıkları zaman tanınabilmeleri için 

her Ģubenin bir müĢteriler albümü olacak ve oradaki resimlerle kiĢinin 

hüviyeti tesbit edilecektir. ġubesinden mutabakat alma masrafları da, 

bankaya ait olacaktır. 

d. YERLERE DE BĠRER HESAP NUMARASI VERĠLĠR 



KiĢinin numarası ile belirlenmesi gibi eĢyanın da belirlenmesi 

gerekmektedir. Bunun için mekan üniteleri esas alınacaktır. Belli yerler 

için hesaplar açılır. O yerde bulunan mallar o yere zimmetlenir. Yani eĢya 

nerede ise o yer borçlu, o eĢyanın sahibi kim ise o alacaklı gösterilir. 

KiĢilerin numaralandırılması gibi yerler de numara almıĢ olurlar. Yine ilk 

üç rakamı Ģube numarasını, sonra gelen üç rakam site veya blok 

numarasını, daha sonra gelen rakamlar ise blok içinde ki hücreyi ifade 

edecektir. 

e. HER YERĠN BĠR EMĠNĠ VARDIR VE MALLAR ONA EMANETTĠR 

Her yerin bir emini bulunacaktır. O yerdeki mallar ona teslim edilmiĢ 

kabul edilecektir. Eminler dayanıĢma ortaklığına bağlı olacaklar ve 

mallarda meydana gelecek zayiat bu yedi eminlerce dayanıĢma statüsü 

içinde karĢılanacaktır. 

f. BĠNAYI MUHAFIZLAR (BEKÇĠLER) KORUR 

Yerler kilitlendikten sonra muhafızlara teslim edilmiĢ olacaktır. Muhafızlar 

yetkililerden baĢka kimseyi içeriye sokmamakla görevlidirler. Kapı 

açılmadığı ve içeriye yabancı girmediği takdirde kaybolanlar eminlerin, 

kırılıp içeriye girildiği hallerde ise muhafızların mesuliyeti altında yine da-

yanıĢma ortaklığınca ödenir. Böylece bankanın muhasebesine giren her 

malı ayrıca bir külfet getirmeden sigortalanmıĢ olur. Faizsiz bankanın 

kurulması demek, aynı zamanda aidatsız bir sigorta sisteminin getirilmesi 

demektir. Bu da dayanıĢma ortaklığınca sağlanacaktır. 

g. NAKĠT VE SENET DIġINDAKĠ B ÜTÜN MALLAR YEDĠEMĠNLERDEDĠR 

Bütür değerler belirli yerlere zimmetlenmiĢ olacaktır. Bundan senetler ve 

nakit müstesnadır. Senetleri kiĢiler üstlerinde taĢıyacaklar ve senetlere 

bir Ģey olması halinde muhasebenin kayıtlarından bu senetlerin iptali 

mümkün olacaktır. Altın ve gümüĢ ile diğer nakitlerin muhafazası ise ki-

Ģilere ait olup, diğer milli bankalara tevdi edilmemesi halinde doğacak 

hasarlar sigortalanmamıĢtır ve Ģahısların kendilerine aittir. 

h. KĠġĠLERĠN HESAP CÜZDANLAR1 VE ENVANTER DEFTERLERĠ 

OLACAKTIR 

KiĢilere kendi hesaplarını gösteren cüzdanlar verilecektir. ĠĢ yerlerine ise 

orada mevcut malları gösteren bir defter veya kartlar konacaktır. Yerlerin 

kontrol edilmeleri halinde defterde mevcut malların orada bulunması 

Ģartı istenecektir. Yediemin giren ve çıkanları serbestçe kaydedecektir. 

Silinti ve tashihler hiçbir mesuliyete tabi değildir. Bütün mesele kayıtların 

gerçeklere uymasıdır. ġayet bir yere bir mal girmiĢ ve kaydedilmemiĢse 

veya çıkmıĢ ve kaydedilmemiĢse, sayımda eksiklik veya fazlalık 

bulunmuĢsa, yediemin mesul olacaktır. Bunun mesuliyeti de kendisinden 

yedieminlik ehliyetinin alınmasıdır. DayanıĢma ortaklığında bütün kontrol-

ler kendi ortakları tarafından yapılır. Cezası de ortaklıktan ihraç 

Ģeklindedir. Böylece tam anlamıyla oto kontrol sağlanmıĢ bulunmaktadır. 

i. ORTAKLIKLARA DA BĠRER HESAP AÇILACAKTIR 

Her insan için bir hesabın açılacağı ve kiĢinin temelde malik olacağı ilkesi 

yukarda belirtilmiĢti. Bazan birkaç kiĢi bir araya gelerek ortaklık tesis 

etmektedir. Bu ortakların koydukları sermaye veya hizmet muhasebede 

bir tek kiĢinin hesabı imiĢ gibi yürütülür. Devre sonunda elde edilen 



sonuçlar mukavele esaslarına göre paylaĢtırılır. ĠĢte her insan için bir 

hesap açılacağı gibi her ortaklık için de bir hesap açılakcaktır. 

Ortaklıkların hesapları ile kiĢilerin hesapları birbirine karıĢtırılmayacaktır. 

Yani ortaklık hesaplarına ayrı numaralar verilecektir. 

j. ADĠ ORTAKLIKLARIN BĠR MESUL ORTAĞI OLACAK VE ONUN ĠKĠNCĠ 

HESABI OLACAKTIR 

Bankanın muhasebesinde hesap numarası alan ortaklıkların bir kısmı TC 

mevzuatına göre tüzel kiĢiliğe sahip olacaktır. Bunlar sicil kayıtlarındaki 

numaraları ile adlandırılmıĢ olacak ve gerçek kiĢiler gibi muamele 

göreceklerdir. Bunların bir kısmı bankanın kurucuları arasında yer alacak-

tır. Diğer bir kısım ortaklıklar ise adi ortaklıklar olup ticaret sicillerinde 

ortaklık olarak tescil edilmiĢ olmayacaklardır. Bunlar ticaret sicillerinde 

bir ortağın adına tescil edilmiĢtir. 

Banka ile olan iliĢkilerini de bu mesul ortağın temsilciliği ile sürdürmüĢ 

olacaktır. Banka içinde bir adi ortaklığın devamlı hesap numarası 

alabilmesi için mukavelesinin hazırlanmıĢ olması ve mesul ortağının da 

belirlenmiĢ bulunması gerekir. Bunları tamamlayan müĢteriler, önce 

bankanın kurucusu olan tüzel kiĢilere giderler ve onlardan genel hiz-

metlerini kabul ettiklerini bildiren bir yazı alırlar. Daha sonra bu yazı ile 

banka Ģubesine baĢvururlar. Banka Ģubesi de nıuhasiplere duyurur. Bir 

muhasibin ortaklığın hesaplarını tutacağını banka Ģubesine bildirmesi ile 

bu ortaklığa hesap numarası verilir. 

k. MESUL ORTAĞIN GöREV VE YETKĠLERĠ MUKAVELELERĠNDE YER 

ALACAKTIR 

Ortaklığın mukavelesinde mesul ortağın ayrılması halinde yeni mesul 

ortağın nasıl getirileceği belirtilecektir. Ortaklardan herhangi birisinin 

ortaklıktan ayrılmak istemesi halinde nasıl ayrılabileceği de yine 

mukavelede belirtilecektir. Herhangi bir sebeple ortaklık içinde ve 

ortaklar arasında bir niza çıkacak olursa, bu niza bankanın hakemleri 

tarafından halledilir ve banka haklı bulduğu kimseye ödeme yapar, haksız 

olan ortağa sonra rücu eder. 

l. NĠZALAR MUKAVELE ESASLARI ĠÇĠNDE HAKEMLERCE HALLEDĠLĠR 

Adi ortaklıklar arasında çıkan nizalar, bankanın tutturduğu muhasebeye 

dayanılarak bankanın hakemleri tarafından halledilecektir. Hakemleri 

taraflar belirleyecek ve bunların ittifakla aldıkları kararlar kesin olacaktır. 

Ġttifak edememeleri halinde baĢhakeme baĢvurulacaktır. BaĢhakemi 

hakemler seçecektir. Bu suretle alınan kararlara uyulmayacak olursa, 

dava açma ve mahkeme masrafları tamamen bankaya ait olacaktır. 

Böylece ortaklıklar bankanın kefâleti ve teminatı altında kurulmuĢ 

olacaktır. 

m. MAL SENETLERĠ BĠRER MAL TOPLULUĞUNU TEMSĠL EDER 

KiĢilerin birleĢerek ortaklıklar kurmaları gibi bazan değiĢik mallar da 

birleĢtirilerek mal topluluğu oluĢturulur. Bu mal topluluğunun artma ve 

eksilmeleri bir tek mal Ģeklinde mütalaa edilir. Ancak malların miktar ve 

sayı bakımından pek fazla olmaları nedeniyle bunları ortaklıklara 

benzetmek doğru değildir. Bunlar için baĢka bir usul geliĢtirilmektedir. 

Mal topluluğunu temsil etmek üzere bir senet çıkarılır. Bu mallar bu 



senetle alınıp satılmaya baĢlanır. Piyasaya sürülen senet miktan ile bu 

senede mukabil ambarlara girmiĢ olan mallar bir mal topluluğu kabul 

edilmiĢ olmaktadır. Envanter defterlerinde bu senede mukabil girmiĢ olan 

mallar ayrı ayrı iĢlenecektir. Ancak bu malların cins cins olarak 

muhasebeye intikali imkânsız gibidir. Bu nedenle sadece senede bir 

hesap numarası açılır ve o senedin hareketi ile mukabil malların hareketi 

muhasebeye intikal etmiĢ olur. Sitelerin veya vakıfların bu tür senetleri 

vardır. 

n. SENET HESABI VE FĠYATI ĠġLETMENĠN PATRONU OLACAKTIR 

Bütün iĢletmelerin böyle kendilerine has senetleri mevcuttur. Bu 

senetlerin rayiç değerleri merkez ambarlardaki stok seviyeleri ile tesbit 

edilmiĢ olur. Kâr eden bir iĢletmenin stok seviyesi yükselecektir. Zira 

iĢletmeye girmiĢ olan mallar çoğalmıĢ, buna mukabil piyasaya sürülen 

senet artmamıĢtır. Yani senet baĢına düĢen mal fazlalaĢmıĢtır. Senedin 

satın alma gücü yükselmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle senetle satılan mallar 

ucuzlamıĢtır. Halk senede rağbet gösterecektir. Dolayısıyla senedin fiyatı 

o günkü iĢletmenin kârlılık durumunu belirleyecektir. Bu da ayrılacak 

kimselere hemen kârlarını ödeme imkânını sağlayacaktır. 

o. SENET FĠYATLARI HAFTALIK OLARAK HESAPLANIR 

Senetlerin en çok haftalık olmak üzere fiyatları hesaplanmalıdır. Bu 

hesabın yapılabilmesi için merkez ambarındaki stok seviyesi net olarak 

bilinmelidir. Merkez ambarı bütün arz ve talepleri karĢılamakta olduğu 

için merkez ambarda olmayan diğer senet mallarının tümünü ayrıca 

bilmeye ihtiyaç yoktur. Ancak senet miktarının ne kadarının satılmıĢ 

olduğu ve ne kadarının iade edilmiĢ bulunduğu, senet fiyatını 

hesaplayabilmek için mutlaka bilinmesi gerekecektir. Bu da se netleri 

satan ve alanların banka muhasebesine elde mevcut senet miktarlarını 

bildirmeleri ile mümkündür. Gerçi merkez ambardaki stok seviyesi ile 

tatonman usulünü kullanarak bu fiyatı bulmak mümkün ise de, 

muhasebe sicillerine dayandınlması daha emin ve güvenilir bir yoldur. Bu 

nedenledir ki, her senede banka muhasebesinde bir hesap numarası 

verilir ve kartları tutulur. 

III. HESAP ÇEġĠTLERĠ 

a. ENVANTER HESAPLARI ĠLE ZĠMMET HESAPLARI AYRIDIR 

KiĢilerin, ortakların, malların (yerlerin) ve senetlerin hesapları tutulurken 

her hesabın borç ve alacağı olacaktır. KiĢi borçlu tarafında aldığı nakti ve 

benzer zimmetleri hesabına geçirtmiĢ olacaktır. Alacaklı tarafına ise sahip 

oluduğu değerleri kaydettirecektir. Yerde de, o yere girmiĢ olan mallar 

borç tarafında, oradan çıkmıĢ olan mallar ise alacak tarafında yer almıĢ 

olacaktır. Hesabın doğru yürümesi ve kredileĢmenin sağlanabilmesi için 

kiĢilerin kendileri için harcadıkları değerleri de defterlerine iĢleyecekler ve 

muhasiplere bildireceklerdir. Bunu bir misal ile açıklayalım: Ücretli çalıĢan 

birisi aybaĢında maaĢını almıĢtır. Bunun tamamını muhasebeye 

bildirecek ve kendisi nakti aldığı için borçlu görünecektir. Yalnız bu borç 

hesapları ayrı tutularak zimmet manasında olmayacaktır. Sonra bu 

maaĢından kendi evine yaptığı harcamaları da yine muhasebeye 

bildirecektir. Böylece nakit alacaklı tarafına geçecektir. Kendisinde nakit 



kalmadığı zaman hesabı sıfırlanmıĢ olacaktır. 

b. ENVANTER HESAPLARI KREDĠLEġMEYĠ SAĞLAMAK ĠÇĠN TUTULUR 

Bu Ģekilde tutulan bir hesabın bankaya sağladığı fayda, herhangi bir 

Ģekilde nakte veya altına yahut dolara ihtiyaç hasıl olduğu zaman, 

kimlerde ne miktarda olduğunun bilinmesi imkânını getirmiĢ olmasıdır. 

Böyle bir bilgi sayesinde kendilerine baĢvurularak geçici olarak nakit 

temin edilmiĢ olur. Böylece banka teminatı zorlanmadan sağlanabilir. Bu 

muhakeme, banka kurmanın muhasebe kurma demek olduğunu çok açık 

bir Ģekilde göstermektedir. 

c. ENVANTER MUHASEBESĠ EKONOMĠNĠN HARĠTASIDIR 

Hasılı her türlü değer harekatı muhasebeye intikal edecek ve dıĢarıda 

objeler hareket ederken, muhasebede de rakamlar yerlerini alacaklardır. 

Bir çeĢit dıĢ olayların izdüĢümü kağıt üzerinde yürümüĢ olacaktır. 

Ekonomik hareketin planı haritası çıkarılmıĢ olacaktır. Nasıl mimarlar 

arazinin haritalarına dayanarak planlarını yaparlarsa, banka da 

muhasebe haritasına dayanarak ekonomik düzenlemelerini yapacaktır. 

d. ZĠMMET HESAPLARI GĠBĠ EMANET HASAPLARI DA ÇEġĠTLĠDĠR 

Böyle bir hareketi tam anlamıyla izleyebilmemiz için hareketlerin ne 

maksatlarla yapıldığının bilinmesi gerekir. Çünkü değerler bir yerden diğer 

yere nakledilirken, birinin zimmetinden çıkıp diğerinin zimmetine 

geçerken değiĢik tarzda intikal eder. Sadece yer değiĢtirmeler söz konusu 

olabileceği gibi mülkiyetini de değiĢtirmiĢ olabilir. Bu nedenle emanet ve 

deyn hesapları vadeli veya vadesiz olabilir. Bunlar muhasebede ayrı ayrı 

görülmelidir. 

e. MALLARIN EMANET MĠ BORÇ MU OLDUĞU BELĠRTĠLMELĠDĠR 

Daha önce borç ve alacakların çeĢitlerini anlatmıĢtık. Bir mal bir yerde 

emanet olmuĢ olacaktır. Muhasebeye bu yer borçlu gösterilecek ve o mal 

üzerinde mutasarrıf olan 

kimse ise alacaklı olacaktır. Ne var ki, bu tasarruf etmeye yetkili olan kiĢi 

ya kendi adına hareket eder veya baĢkasının vekili olarak hareket etmiĢ 

olur. Bu hususun da muhasebeye intikal etmesi zaruridir. Mallarda 

meydana gelecek artma ve eksilmelerin kime ait olacağının bilinebilmesi 

için hesaplarda bu hususun da kayda geçmesi gerekir. 

f. HUKUKĠ EKSĠLMELER DAYANIġMA ORTAKLIĞINCA GĠDERĠLĠR 

Artma ve eksilme derken, ekonomik artma ve eksilmeden bahsediyoruz. 

Yani bir ekonomik tasarrufun sonunda meydana gelecek artmanın veya 

eksilmenin kime ait olduğunun belirlenmesi söz konusudur. Bir de 

malların hukukî artıp eksilmelerinin kime ait olacağı söz konusudur. Bir 

ambar da bulunan bir malın zamanla değer kazandığını veya bir bahçede 

bulunan meyva ağacının büyüdüğünü farzettiğimiz zaman, buradaki artıĢ 

ekonomik artıĢtır. Benzer Ģekilde bir ağacın tabii ömrü nedeniyle yaĢlanıp 

meyva vermemesi de ekonomik azalıĢtır. Buna mukabil bir malın iyi 

muhafaza edilmediği için bozulması veya çalınması hukuki bir eksilmedir. 

Ekonomik eksilmeler o malın tasarrufuna yetkili olanlara aittir. Diğer bir 

ifade ile bu tür eksilmeler bu tür artmaların karĢılığı olup artma kime ait 

ise eksilme de ona aittir. Buna mukabil hukukî eksilmeler ise hukukî 

statüyü korumakla mükellef kılınan kimselere aittir. Bunlar birinci 



derecede yedieminlerdir. Ġkinci derecede yedieminlerin dayanıĢma 

ortaklıklarıdır. Üçüncü derecede bankanın kendisidir 

g.YEDĠEMĠNLER BĠRBĠRĠNE KARġI SORUMLUDURLAR 

Muhasebede hesapları açılmıĢ bulunan her yerin bir yediemini olacaktır. 

Bu yediemin tescil edilmiĢ bulunacaktır. Ancak muhasebe defterlerinde 

yedieminler değil o yerlerin adları geçecektir. Mallarda meydana gelecek 

hukukî eksilmeler o yedieminlerce karĢılanacaktır. Hatta yedieminin 

değiĢmesi devir teslimi ile olacağından, mal sahiplerini ilgilendirmeden 

hukuk değerler korunmuĢ olur. Yani devir teslim iĢine mal sahipleri 

karıĢmazlar. 

h. ARTMA VE EKSĠLMENĠN KĠME AĠT OLACAĞINI MUHASEBE 

GÖSTERMELĠDĠR 

Muhasebeye asıl intikal edecek kısım, o malın tasarrufuna yetkili 

olanlarla, o malda meydana gelecek artma ve eksilmelere sahip 

olacakların bilinmesidir. Emanet hesapların da artma ve eksilme borçluya 

aittir. Bu husus faizsiz banka muhasebesinin bel kemiğini teĢkil eder. 

Çünkü nizalar özellikle hasar meydana geldiği zaman ortaya çıkar. 

i. MUHASEBEYE ĠNTĠKAL BANKAYA YATIRMA DEMEKTĠR 

KiĢiler ellerinde bulundurdukları değerleri banka muhasebesine 

bildirmekle birinci derecede iĢtiraki yapmıĢ olacaklardır. Bunun anlamı, 

bende bu vardır, herhangi bir Ģekilde acil ihtiyaçlara cevap verecek 

durum hasıl olursa, benim durumum da müsaitse size kullandırabilirim, 

demektir. Evinde bir kutu aspirini bulunan kimse banka muhasibine bunu 

bildirmiĢse, acil durumda en yakın temin edilebilecek yerden bu aspirin 

elde edilmiĢ olacaktır. Belki pazartesi günü veya gündüz eczaneden 

aspirin alınıp sahibine teslim edilmek suretiyle tekrar eski durum hasıl 

olacaktır. Bankaya bu bildirimi yapanın sağlayacağı fayda Ģüphesiz buna 

benzer bir fayda olacaktır. Yani kendisine de aspirine benzer bir Ģey lazım 

olursa, banka muhasebesi ona en yakın nereden temin edebileceğini 

bildirecek ve o da zaman kaybetmeden ihtiyacını giderebilecektir. 

Medeniyetin bugünkü merhalesinde böyle bir dayanıĢma sistemi 

kurulmamıĢtır. Kur'ân ise bu sistemi yetimleri korumayı emreden ve 

yedirme müessesesini iman için temel kabul eden "Mâûn" suresinde teĢri 

etmiĢtir. Mâûn, değer itibariyle fazla bir Ģey tutmayan amma gerektiğinde 

acilen komĢulardan temin edilememesi halinde büyük zarar ve tehlike 

doğuran Ģeylerdir. 

j. ÖZEL MÜLK ORTAK KULLANIMA BIRAKILABĠLĠR 

Ġkinci derecede bankaya iĢtirak ise eĢyaların ortak yere konmasıdır. 

Mesela, bir apartmanın çatı katında bulunan kütüphaneye herkes 

kitaplarını koyacak ve böylece herkesin kendi kitabına sahipliği devam 

ederken, komĢuların da o kitaplardan yaralanması sağlanacaktır. Bu 

uygulama kendisine de benzer yararlanmayı sağlayacağından herkes 

buna taraftar olacaktır. Burada ortaya konan Ģey aynî olup, kiĢinin 

mülkiyet ve tasarruf hakları korunmuĢ bulunmaktadir. Sadece 

baĢkalarının da yararlanması sağlanmaktadır. Bu kiralama Ģeklinde de 

iĢleyebilir. Herkes arabasını ortak bir park yerine koyar ve anahtarlarını 

park eminine verir, isteyenler de gelip parkta bulunan arabalardan birinin 



anahtarını alarak arabayı kullanırlar. Kirasını da mal sahibine vermiĢ 

olurlar. 

k. AYNÎ MEVDUAT AMBARLARA TESLĠM ĠLE OLUR 

Bir adım daha ileri gittiğimiz zaman, bankaya iĢtirak etmek demek, 

misliyatı bankanın ambarına teslim etmek demektir. Meselâ, inĢaat 

yapacak olan birisi demir alıp stok edecektir. Ancak bu demiri belki bir ay 

sonra kullanabilecektir. Bir ay sonra iade edebilecek kimseler bu demiri 

alıp bir an evvel inĢaatlarını yapma imkânına ereceklerdir. Görülüyor ki, 

müĢteri kendi malını kademe kademe bankanın emrine amade tutarak 

varlığını bankaya tevdi edebilmektedir. Bu sistemin iĢleyebilmesi için 

muhasebenin hem basit ve kolay, hem de sağlam bir usulle tutulması 

zarurîdir. 

l. ÖZEL MUHASĠPLĠK EĞĠTĠMĠNE ĠHTĠYAÇ VARDIR 

ĠĢte bütün bunları gösterecek bir muhasebe sisteminin geliĢtirilmesi 

zarurîdir ve yüksek matematik kültürüne ihtiyaç vardır. Her olayın kayıt 

Ģekli çözümlenecek, programlanacak ve kayıtlara geçirilerek iĢlenecektir. 

Bu muhasebenin Ģekli prensip olarak çok basittir. Bugünkü kompitürlerin 

problemlerine benzer. Ne var ki, üstünde çalıĢılmadığı müddetçe kolay bir 

Ģekilde uygulanamamaktadır. Hele cari muhasebe sistemine alıĢmıĢ 

muhasipler için bu tür muhasebe tutmak pek sıkıntılı olmaktadır. Çıkar 

yol, cari muhasebe sistemini bilmeyen ama matematik ve hukuk kültürü 

olan kimseleri kursa tabi tutup muhasebeyi bunlara tutturmak olarak 

gözükmektedir. 

m. TAġITLAR DA YER HÜKMÜNDEDĠR 

Buna bir misal olarak, bir kimsenin kendi arabasını ortaklığa kullanılmak 

üzere koyduğunu ve bundan isteyenlerin kira ile yararlanabileceklerini 

gösteren bir muhasebe kayıt Ģeklini düĢünelim. Burada araba sahibine 

aittir ve onun emrindedir. Kimseye teslim edilmemiĢtir. Bunu 

muhasebeye nasıl intikal ettireceğiz. Araba bir yer olarak düĢünülebilir. 

Her ne kadar kendisi hareketli ise de, içine baĢka eĢyalar konabildiği ve 

kilitlenebildiği için sabit ambardan fazla farkı yoktur. 

Bu nedenledir ki kanunlarda gemiler, uçaklar ve arabalar taĢınmazlar 

hükmüne tabi tutulmuĢtur. Öyleyse arabaya böyle bir hesap numarası 

açacağız ve yer hesap numarasını vereceğiz. Arabanın kime ait olduğunu 

belirlemek için, araba değeri ile borçlu, sahibi değeri ile alacaklı olacaktır. 

Burada sahip olma yani kâr ve zararın, artma ve eksilmenin de mal 

sahibine ait olduğunu belirtmek için, araba emanetten borçlu, sahibi de 

emanetten alacaklı olacaktır. Muhasebeye böylece geçmiĢ bulunacak ve 

yıl sonu envanterinde arabının değeri artmıĢ veya eksilmiĢ olarak, yine 

araba borçlu, mal sahibi alacaklı olarak iĢlenmiĢ olacaktır. Bu sefer garaj 

borçlu, araba alacaklı duruma geçecektir. Ancak burada artma ve 

eksilme arabanın kendisine ait olacağından, bu emanet hesaplarında 

değil, deyn hesaplarında iĢlenecektir. Arabanın bir kimseye kiralanması 

halinde, kiralayan borçlu garaj alacaklı duruma geçecek, yani emanet 

olarak araba garajdan çıkıp kullananın eline geçmiĢ olacaktır. Yine bu 

emanet hesaplarında değil, deyn hesaplarında iĢlenecektir. Buna karĢılık 

tahakkuk eden kira arabanın alacağı ve kiracının borcu olarak iĢlenecek 



ve bu da deyn hesaplarında iĢlenecektir. Ki racı parayı bankaya öder ve 

banka mutemedi deynden borçlu ve kiracı da alacaklı olarak hesaba 

geçirilmiĢ olur. Böylece devre kapanır. ĠĢte buna hesap planı denilmekte 

ve her iĢlem için bir fihrist yapıp, planlarını tespit etmek, banka 

muhasebesinin esas iĢi olacaktır. 

IV. VADELĠ VE VADESĠZ HESAPLAR 

a. HESAPTA BORCUN VADELĠ VEYA VADESĠZ OLDUĞU BELĠRTĠLMELĠDĠR 

Hesaplarda birinci derecede borç ve alacağın emanet veya deyn olduğu 

belirtilecektir. Yani mal hasar görünce o hasarın kime ait olduğu 

muhasebece bilinmelidir. Faizsiz sistemde kazanç kime aitse zarar da 

ona ait olacağı için bu kaydın önemi bir kat daha artmıĢ bulunmaktadır. 

Muhasebede kaydedilecek ikinci önemli husus, borç ve alacakların vadeli 

olup olmaması hususudur. Mal sahibinin alacağını hemen talep edip 

edememesi iĢ hayatında çok önemli rol oynamaktadır. Eğer alacaklıların 

hepsine alacaklarını hemen talep etme hakkını tanımıĢ olsaydık, 

borçlular bu aldıkları Ģeyden yararlanamaz hale gelirlerdi. Borcun vadeli 

olması borçlulara yararlanma imkânı sağlamaktadır. 

b. VADE TALEP HAKKINI DOĞURUR. ÖDEME TALEPTEN SONRA OLUR 

Bankanın önemli hizmetlerinden birisi de, vadesiz alacakları vadeli 

borçlara çevirmektir. Herkes mevduatını istediği zaman geri almak üzere 

bankaya vermekte ve böylece bir vadesiz borçlanma ortaya çıkmaktadır. 

Banka ise müstakrizlere vadesiz değil de vadeli borç vermektedir. Bu 

suretle iĢ yapma imkânı ortaya çıkmaktadır. Banka bu imkânı birçok 

mudiyi bir araya getirmek suretiyle elde edebilmektedir. Mudiler 

alacaklarını aynı anda istemiyeceklerinden mevcut olan miktardan vadeli 

borç verilebilmektedir. 

c. MÜSTAKRĠZ TALEPTEN ÖNCE ÖDEME DURUMUNDA DEĞĠLDĠR 

Hangi suretle olursa olsun, faizsiz sistemde borç alan borcunu vadesinde 

ödemek durumunda değildir. Vade hiçbir zaman ödemeye mecbur olduğu 

bir tarihi göstermez. Vade alacaklının talep edebileceği tarihi gösterir. 

Vadesi gelmeyen alacakların talebi caiz değildir Rızası olmadığı müddetçe 

de borçlu alacaklıya vadesinden önce ödenmesine zorlayamaz. Vadenin 

gelmesi halinde alacaklı talep ederse borçlu ödeme durumunda olur. 

Yoksa talep etmeden borçlu ödemekle mükellef değildir. Vadesi geldikten 

sonra alacaklı, borçlu isterse ödemeyi kabul etmeye mecburdur. 

d. FAĠZSĠZ BANKADA ĠSTĠKRAZ DA MEVDUAT GĠBĠ FAĠZSĠZDĠR 

Vadesiz borç ve alacak demek, istenildiği zaman ödenebilecek borç ve 

alacak demektir. Banka bu tür hesaplarda müĢterilerine karĢı bütün borç 

ve alacaklarını vadesiz olarak ödemeyi taahhüt etmiĢtir. Mudiler 

istedikleri zaman tasarruflarını bankaya yatırabilmekte ve istedikleri 

zaman da bankadan çekebilmektedirler. Ancak banka müĢterileri 

tevdiatta bulunmaya zorlayamadığı gibi, gelin paranızı alın da 

diyememektedir. Banka için müstakrizlere karĢı durum faizli sistemden 

farklıdır. Borçlu talebe gerek kalmaksızın vadesi geldiğinde borcunu 

ödemek durumundadır. Ödemezse kredisi düĢer ve icra takibine giriĢilir. 

Faizsiz bankada ise durum tamamen bunun aksidir. Müstakrizlerin 

durumu mevduatların durumuna benzemektedir. 



e. FAĠZSĠZ BANKADA ALINAN KREDĠNĠN VADESĠ YOKTUR 

Kredi alan aldığı krediyi faizsiz bankada istediği zaman iade 

edebilmektedir. Halbuki faizli bankada vadesi gelmeden böyle bir iadeye 

cevaz verilmemektedir. Faizsiz bankada alınan kredinin vadesi yoktur, 

müĢteri ne zaman isterse o zaman iade etmektedir. Ancak devre 

sonlarında yapılacak hesaplarda mevduat hacmi ile istikraz hacmi 

karĢılaĢtınlır, buna göre kredisi azaltılır veya çoğaltılır. ĠĢte eğer kredi 

azaltılması vuku bulmuĢ ve almıĢ olduğu kredi limitinden daha çok ise 

onu iade etmeye mecburdur ve o fazlalık için icra takibi yapılabilir. Kredi 

limiti içinde kaldığı müddetçe kimseden borcunu ödemesi istenemez. 

Görülüyor ki faizsiz banka sadece faiz yükünü kaldırmakla kalmıyor, aynı 

zamanda tüm iĢ yapanların uykularını kaçıran senetlerin gününde ödenip 

ödenememesi kaygılarını da bertaraf ediyor. 

f. KĠRACIYI ÇIKARMA SĠSTEMĠ KALDIRILMIġTIR 

Vadeli ve vadesiz hesapların baĢka bir önemi kiralarda görülmektedir. 

Eski çağlarda herkes kendi iĢyerinde çalıĢıyordu. Bir kiralama problemi 

yoktu. ġimdi ise artık büyük iĢyerleri oluĢtuğu ve bu iĢyerleri miras olarak 

intikal ettiği için, artık büyük bir ekseriyet kendi iĢyerinde değil, kirada 

bulunduğu bir yerde iĢ yapmak zorunda kalmaktadır. Halbuki iĢyerleri 

ekonomide bir Ģahsiyet iktisap etmekte, çevre orada iĢ yapandan çok o 

iĢyeri ile iliĢki kurmaktadır. Bir yerin böyle iĢ yapacak hale gelebilmesi için 

uzun zaman kendisini tanıtması gerekmektedir. Sık sık iĢyeri değiĢtirmek 

hem çalıĢanı hem de iĢyerini rahatsız eder ve müĢterileri de tedirgin eder. 

Bundan dolayıdır ki artık kiralamalar vadesiz değil vadeli olacaktır. Yani 

mal sahibi hiç bir zaman kiracıyı çıkaramayacaktır. Kiracı uygun kirayı 

verebilmeye devam ettiği müddetçe orada kiracı olarak kalma imtiyazına 

sahip olacaktır. Mal sahibi dahi, ben burada kendim iĢ yapacağını diye 

kimseyi iĢyerinden edemiyecektir. Bir taraftan mülk sahiplerine kira 

garantisini verirken, diğer taraftan kiracılara da oturma garantisini vermiĢ 

oluyoruz. Bu faizsiz bankanın getirdiği yeni bir mülkiyet anlayıĢıdır. Bu 

anlayıĢın hukukça geçerli olabilmesi için tapuların banka veya bankanın 

kurucusu tüzel kiĢilerde bulunması gerekir. 

g. BORÇ VE ALACAĞIN VADELĠ OLUP OLMADIĞ1 BELĠRTĠLĠR 

Bu izahlarımızdan anlaĢılacağı gibi, vade tarihe bağlanan bir Ģeyden 

ziyade Ģarta bağlanan bir Ģeydir. Meselâ, talep tarihinden itibaren altı ay 

içinde ödeme mükellefıyeti vadeli bir anlaĢmadır. Hesap vadesi içinde 

bulunduğu müddetçe alacaklının onu talep etmeye hakkı yoktur. ĠĢte 

muhasebenin ikinci olarak önem verdiği Ģey de, borç ve alacağın vadeli 

olup olmadığının belirlenmesidir. 

h. HESAPLAR DEYN VE EMANET ĠLE VADELĠ VE VADESĠZ OLMAK ÜZERE 

DÖRT ÇĠFTTĠR 

Hesaplar vadeli emanetler, vadesiz emanetler, vadeli deynler, vadesiz 

deynler ve bunların borç ve alacakları olmak üzere sekiz çeĢit olmaktadır. 

Yani ister kiĢilerin, ister yerlerin, ister ortakların, isterse senetlerin bir 

hesabında, sekiz çeĢit hesap toplanmıĢ olacaktır. Muhasebede bunların 

kısaca gösterilmesi için dörder sütun ayrılmıĢ olacaktır. Sütunların ikisi 

emanetleri, ikisi de diğer deynleri gösterecektir. Emanet veya deyn 



sütunları da vadeli ve vadesiz olmak üzere ayrılmıĢ olacaktır. Sütunların 

dıĢ tarafta olanları vadelileri, iç tarafta olanları vadesizleri gösterecektir. 

Sağda olanlan deyn'leri solda olanları da emanetleri gösterecektir. Sırayla 

vadeli emanet, vadesiz emanet, vadesiz deyn ve vadeli deyn olarak 

yerlerini alacaklardır. 

Bunlar kısaca (VE) vadeli emanet, (E) vadesiz emanet, (D) deyn, (VD) 

vadeli deyn olarak adlandırılacaktır. 

i. BORÇ ORTADA YAZILI ĠSE BORÇLU, SAĞDAKĠ ALACAKLIDIR 

Muhasebede iki çeĢit gösterme usulü vardır. Ya ortada borç miktarı 

yazılır. Borçlu ve alacaklı, borçlu solunda ala caklı sağında olmak üzere 

gösterilir. 

Ahmet 100 Altın VD Akdemir 

Bu yazılıĢın anlamı, Ahmet Akdemir'e vadeli deyn olarak 100 altın 

borçludur veya Akdemir Ahmed'e 100 altını vadeli deyn olarak vermiĢtir, 

demektir. 

j. HESAP SAHĠBĠ ORTADA ĠSE SAĞDAKĠ BORÇ, SOLDAKĠ ALACAKTIR 

Ġkinci gösteriĢ, hesap sahibi ortada yazılır; borcu sağında alacağı solunda 

gösterilir. 

l00 VD Ahmetl500 HDÇ E 

Bunun anlamı, Ahmet genel hesaba yani bankaya 1500 HDÇ’yi vermiĢ, 

buna karĢılık 100 altını vadeli deyn olarak borçlu olmuĢtur. 

ġimdi kısaca bu sekiz hesabın neleri ifade ettiğini sıralamaya çalıĢalım. 

KĠġĠLERĠN VADELĠ EMANET BORÇLARI 

KiĢinin kiraladığı taĢınmazlar bu hesapta iĢlenecektir. Çünkü binada 

meydana gelecek artma ve eksilme borçluya aittir ve bina sahibi kiracıyı 

hemen çıkaramayacağından vadesiz değil vadelidir. Borç olması da 

binanın kendisine ait olmamasından ileri gelmektedir. 

KĠġĠLERĠN VADESĠZ EMANET BORÇLARI 

ġirketi mudarebe kurulmuĢ ve sermaye sahibi iĢletmeciye bir miktar 

sermaye vermiĢtir. Bu sermaye emanettir. Çünkü sermayedeki artıp 

eksilme esasta sermaye sahibine aittir ve bu borç bir vadesiz borçtur. Zira 

sermaye koyan istediği zaman mukaveleyi feshedip mevcut durumu ile 

tasfıye hakkına sahiptir. ĠĢ yapan da benzer Ģekilde tasfiyeye gidebilir. 

KĠġĠLERĠN VADESĠZ DEYN BORÇLARI 

Bir kimsenin kendisinden istendiği zaman ödenmek üzere kendisine 

verilen Ģeyler vadesiz deyn borçlarındandır. Bunlarda artma ve eksilme 

borçluya aittir ve talepten sonra verilmesi gerektiği için vadesizdir. 

KĠġĠLERiN VADELĠ DEYN BORÇLARI 

Belli bir müddet sonra ödenmek üzere alınan borçlar bu hesapta 

iĢlenecektir. Artma ve eksilme borçluya aittir ve alacaklının vadesi 

gelmeden talep etme hakkı yoktur. 

KĠġĠLERĠN VALELĠ EMANET ALACAKLARI 

Bir kimsenin taĢınmazlardaki paylarını ifade eder. Kiraya veren kimsenin 

kiraya verdiği mal üzerindeki hakkını belirtir. TaĢınmazlardaki pay 

taĢınmaz veya değer itibariyle talep edilemez. Kiraya veren de kiracıyı 

istediği zaman çıkaramaz. Bundan dolayı bunlar vadeli alacaklardır. 

Artma ve eksilme borçluya ait olduğu için emanettir. 



KĠġĠLERĠN VADESĠZ EMANET ALACAKLARI 

Her hangi bir ortaklığa konan ve taĢınmazlarla ilgili olmayan sermayedir. 

Burada artıp eksilme alacaklıya ait olduğu için emanettir. Diğer taraftan 

ortaklıktan aynlmak istediği zaman sermayeden mal veya varsa nakti 

hemen çekebilme imkânına sahip olduğu için vadesizdir. 

KĠġĠLERĠN VADESĠZ DEYN ALACAKLARI 

KiĢilerin bankaya yatırmıĢ olduklan mevduat veya benzer Ģartla 

baĢkasına verdikleri borçlar bu tür alacaklardır. Talep tarihinden itibaren 

ödenmeleri gerekir ve artıp eksilme borçluya aittir. 

KĠġĠLERĠN VADELĠ DEYN ALACAKLARI 

Bir yatırımda yatırıma ortak olmak üzere yapılan çalıĢmalar karĢılığı 

alınacak paylarla bu tür vadeli borç verenlerin alacaklarını ifade eder. 

Vadesi gelmeden istenemez. Artma ve eksilme alacaklıya aittir. 

ORTAKLIKLARIN VADELĠ EMANET BORÇLARI 

Ortaklıklara konan sermayeyi ifade eder. Ortaklıklar tasfıye edilmediği 

müddetçe bu sermayeyi iade etmek durumunda olmayacaklarına göre bu 

sütunda iĢlem göreceklerdir. Artıp eksilme ortaklara aittir. 

ORTAKLIKLARIN VADESĠZ EMANET BORÇLARI 

Ortaklığa konan ve istenildiği zaman geri çekilebilecek sermayeleri 

belirtir. Artma ve eksilme ortaklara aittir ve vadesizdir. 

ORTAKLIKLARIN VADESĠZ DEYN BORÇLAR1 

Ortaklıkların almıĢ oldukları vadesiz borçlarını gösterir. Bunlarda artıp 

eksilme ortaklığa aittir. Vadesizdir. 

ORTAKLIKLARIN VADELĠ DEYN BORÇLARI 

Ortaklıkların aldıkları kredileri ifade eder. Bütün bu dört hesap ortaklığın 

malvarlığını gösterir. Bir kısmı sermayedir, bir kısmı da borçtur. 

ORTAKLIKLARIN VADELĠ EMANET ALACAKLARI 

Ortakların yatırıma çevirdikleri sermayeleri ifade eder. Yatınma 

çevirdikleri için vadeli alacak Ģekline dönüĢmüĢtür. Artıp eksilme 

ortaklıklara aittir. 

ORTAKLIKLARIN VADESĠZ EMANET ALACAKLARI 

Ortaklıkların mallara dönüĢmüĢ sermayelerini ifade eder. Bu mallar 

taĢınır mallardır. Mal olduğu için vadesiz kabul olunur. 

ORTAKLIKLARIN VADESĠZ DEYN ALACAKLARI 

Ortaklıkların nakit halinde bulunan ve bankalarda mevdu veya ortaklarda 

emanet nakti ifade eder. Ortaklık üzerinde ve kasasında nakti 

taĢımayacağından tüm nakti bu hesapta toplanmıĢ olacaktır. 

ORTAKLIKLARIN VADELĠ DEYN ALACAKLARI 

Ortaklıkların vadeli olarak açtıkları kredileri veya taksitli iĢtirak 

alacaklarını ifade eder. 

YERLERĠN VADELĠ EMANET BORÇLARI 

Bu taĢınmazların kendi değerlerini ifade eder. 

YERLERĠN VADESĠZ EMANET BORÇLARI 

Yerlerde bulunan ve kendi fonksiyonlarını icra edebilmeleri için gerekli 

taĢınır malları ifade eder. Makinenin yakıtı, yağı bu tür hesaplarda iĢlenir. 

YERLERĠN VADESĠZ DEYN BORÇLARI 

Yerlere emanet edilen ve her zaman alınıp götüri,ilebi len taĢınırlan ifade 



eder. 

YERLERĠN VADELĠ DEYN BORÇLARI 

TaĢınmazların bakımı ve temizliği için harcanmıĢ emeği ve bununla ilgili 

malzemenin karĢılığı bu hesapta iĢlenir. 

YERLERĠN VADELĠ EMANET ALACAKLARI 

Değerlerindeki düĢüĢü ifade edecektir. 

YERLERĠN VADESĠZ EMANET ALACAKLARI 

Kendilerinden alıp götürülen taĢınır malları ifade edecektir. 

YERLERĠN VADELĠ DEYN ALACAKLARI 

Bu yerlere tahakkuk eden kira alacaklarını ifade edecektir. 

YERLERĠN VADESĠZ DEYN ALACAKLARI 

Bakım masraflarının gelen kiralardan kapatılmasını ifade eder. 

SENETLERĠN VADELĠ EMANET BORÇLARI 

Senetler için konulmuĢ olan rehin taĢınmazları ifade eder. 

SENETLERĠN VADESĠZ EMANET BORÇLARI 

Senet karĢılığı ambarlara girmiĢ olan malları ifade eder. 

SENETLERĠN VADESĠZ DEYN BORÇLARI 

Senetlerin satıĢından gelen nakti ifade eder. 

SENETLERĠN VADELĠ DEYN BORÇLARI 

SENETLERĠN VADELĠ EMANET ALACAKLARI 

SatılmıĢ senetleri ifade eder. 

SENETLERiN VADESĠZ EMANET ALACAKLARI 

SENETLERĠN VADELĠ DEYN ALACAKLARI 

SENETLERĠN VADESĠZ DEYN ALACAKLARI 

Senetler çıkarılmaya karar verildiği zaman kendilerine bir hesap açılır ve 

senetler bastırılarak mutemetlere verilir. Mutemetler senet borçlusu 

olurlar ve senet, senet alacaklısı olur. Bu borç ve alacaklar vadeli deyn 

hesaplarında iĢlenir. Senedin bir mutemetten diğer mutemete devri aynı 

hesaplarda yürütülür. Senet bir mal karĢılığı ortaklara intikal ettiği zaman, 

senet hesabı vadeli emanet hesabından alacaklı ve senet sahibi aynı 

hesaptan borçlu olacaktır. Satılan senetlerin selem veya mal karĢılığı 

olması hesapların vadeli veya vadesiz sütunlarında iĢlenmesini 

gerektirecektir. Senet hesaplarında hemen görülmesi istenen Ģey, tüm 

senetten kaçının satılmıĢ olup kaçının henüz satılmıĢ olmadığının 

bilinmesidir. Bunu ayıran husus, emanet alacaklar satılmıĢ, deyn 

alacaklar ise satılmamıĢ senetleri ifade edecektir. Toplam alacaklar 

senedin çıkarılan miktarını gösterecektir. Bu miktarlara dayanılarak her 

gün senetlerin fiyatları hesaplanacaktır. Senet hesabının önemi bundan 

dolayı çok büyüktür. 

Malların envanterini yapmak zordur. Halbuki senetlerin envanterini 

yapmak çok kolaydır. Bu sayede mal envanterini de kolaylıkla hesabî 

olarak bulmak kolay olacaktır. 

V. MUHASEBE ÇEġĠTLERĠ 

a.. MUHASEBEDE HER DEĞERĠN BĠR TAZMĠNAT DEĞERĠ VARDIR 

Muhasebede borç ve alacak tesbit edilirken her zaman bu değerler nakit 

olmazlar. Nakit olsalar bile değiĢik nakit kullanılmıĢ olabilir. Bunların 

nıuhasebeye intikal etmesi muhasebede bazı zorluklar doğurmaktadır. 



Muhasebe hatalarının bulunabilmesi için çift tarafı toplayıp karĢılaĢtırma 

yapılması gerekecektir. Bu toplamanın yapılabilmesi aynı birimi 

kullanmaya bağlıdır. Bundan dolayıdır ki, bütün borç ve alacaklar bir para 

birimi ile değerlendirilerek geçirilir. Bunun iki anlamı olacaktır. Biri, 

sadece muhasebede dengenin kontrol edilebilmesi için kullanılan bir 

yardımcı rakam gözü ile bakılacaktır. Diğeri ise, malın ortadan kalkması 

veya borcun yerine getirilememesi halinde tazminat değerini belirtecektir. 

BaĢka türlü değerlendirme mümkün olmadığı zaman bu değere 

baĢvurulacaktır. Bu değeri genellikle muhasipler takdir edip 

koyacaklardır. Taraflar da anlaĢıp koyabilirler. 

b. AYNI DEFTERE KAYDEDĠLEN DEVĠR SENETLERĠ BĠR MUHASEBEDE 

TOPLANMIġ OLUR 

Değerlerin çok farklı olması nedeniyle aynı muhasebede tutulması bazı 

karıĢıklıklara ve zorluklara sebep olur. Mümkün olduğu kadar aynı para 

birimi ile değerlendirilecek hesaplar bir muhasebede tutulur. Bir 

muhasebeden kastımız aynı yevmiye defterine kaydedilen hesaplardır. 

Alan ve veren veya borçlu ve alacaklı arasında tanzim edilen devir senedi 

merkez muhasibe gidecek ve bu muhasip yevmiye defterine numara 

vererek bu devir senedini kaydedecektir. Bu kaydın iki önemli faydası 

vardır. Biri, devir senetlerinin kaybolması veya yangın gibi bir afete 

uğraması halinde defterde aynı kaydın bulunmasıdır. Diğeri de, sonraki 

tarihlerle devir senetleri tanzim etme imkânının ortadan kalkmasıdır. Bu 

suretle kaydedilmiĢ bir devir senedi resmen tescil edilmiĢ olacak ve 

ileride belge olarak kullanılacaktır. ĠĢte böyle bir defterde toplanan 

hesaplara bir muhasebe hesapları denilir. 

c. TAġINMAZLAR AYRI MUHASEBEDE TOPRAK SENEDĠYLE ĠġLEM GÖRÜR 

Değerler içinde taĢınmazlar ayrı bir özelliğe sahiptir. Bir yerden alınıp 

diğer yere nakledilemiyecekleri gibi, yok edilmeleri de mümkün değildir. 

Dolayısıyla bu tür malların emaneti ipotek edilmesi güven vericidir. 

Bunların alınıp satılmaları da diğer malların alınıp satılmalarından 

farklıdır. Büyük değerler taĢırlar ve az sayıda hareket görürler. Sonra 

bunların değerleri diğer malların değerlerinin aksine düĢer ve yükselir. 

Refah devrelerinde fiyatları yüksektir, kriz devrelerinde ise değerleri 

düĢüktür. Bunları toprak senedi ile değerlendiriyoruz ve ayrı bir 

muhasebede topluyoruz. 

d. ĠNġAAT HESAPLARI DA AYRI MUHASEBEDE TUTULUR 

TaĢınmazların muhasebesinde önce inĢa edilmeleri söz konusu olacaktır. 

ĠnĢaatta arsa, genel hizmet, malzeme ve iĢçilik harcanacaktır. Bunların 

ayrı ayrı hesaplarda tutulması uygun olacaktır. Arsa, vadeli emanet, 

malzeme, vadesiz emanet, iĢçilik, vadesiz deyn, genel hizmet de vadeli 

deyn hesaplarında iĢlem görecektir. ĠnĢaatın taahhüt edilmiĢ nakti vadeli 

deyn alacağında, ödenmiĢ nakti vadesiz deyn alacağında, henüz inĢaatta 

harcanmamıĢ malzeme vadesiz emanet alacağında, teslim edilmiĢ yerler 

vadeli emanet alacağın da hesap göreceklerdir. Böylece inĢaat hesapları 

ayrı bir muhasebede tutulmuĢ olur. 

e. TAġINMAZLAR VE ĠġLETME HESAPLARI DA AYRI MUHASEBEDE 

TUTULUR 



TaĢınmazların bitmesi halinde sonra onlar için kullanma muhasebesinin 

tutulması gerekecektir. Kiraya verilmesi, gelen kiraların tamir ve bakımına 

harcanması bu muhasebe de iĢlenecektir. Ayrıca her taĢınmazın yine 

genel hizmeti görülecektir. Burada genel hizmetler ve bakım iĢçilikleri ile 

gelen kiralar ve amortismanlar ayrı ayrı sütunlarda iĢlenecektir. Kira 

hesaplarında binanın amorti edilmeyen değeri vadeli emanet borcunda, 

amorti edilmiĢ kısmı vadesiz emanet borcunda, bakım masrafları vadesiz 

deyn borcunda, genel hizmet masrafları vadeli deyn borcunda 

gösterilecektir. Taahhüt edilmiĢ kira alacakları vadeli deyn borcunda, 

gelen kiralar vadesiz deyn alacağında görülmüĢ olacaktır. Amortismanlar 

vadeli emanet borcu hesabından düĢülmüĢ olacaktır. Sahiplerine 

sağladığı net kiralar ise vadesiz emanet alacaklarında iĢlenecektir. 

Böylece bir yapının tüm hukukî durumu bütün geçmiĢi ile muhasebeye 

intikal etmiĢ olacaktır. Ödenen vergiler genel hizmet payı arasında 

mütalaa edilecektir. 

f. ÇALIġANLARIN DA AYRI MUHASEBESĠ VARDIR 

Kira hesaplarına benzer bir hesap da iĢçilik hesaplarıdır. Bunlar da 

çalıĢma muhasebesinde yer alacaktır. ÇalıĢanların iktisadî bakımdan ayrı 

bir yeri vardır. Esas hak sahibi bunlardır. Bunların emekleri doğrudan 

doğruya ölçülemez. Ancak yaptıkları iĢ ile orantılı olarak bir değerlendirme 

yapılabilir. Bunlar yapılan iĢten bir pay alacaklardır. Sosyal hakları bu 

çalıĢmalarına göre düzenlenmektedir. Bunların tüm muhasebe içindeki 

hakları farklı statüye tabi olacaktır. 

g. ÜCRETLER DE DEĞĠġĠKTĠR 

ÇalıĢanların istihkakları çeĢitli Ģekilde doğmaktadır. Bunlardan bir kısmı 

doğrudan doğruya ücret mahiyetinde olup geçtiği zamanla orantılı olarak 

belirlenmiĢ bir karĢılık iktisap ederler. Diğer bir kısmı ise parça baĢına 

götürü iĢ mahiyetinde olup o iĢi teslim etmiĢ olmalan ile karĢılığını yine 

belirlenmiĢ bir miktar ile alırlar. BaĢka bir çalıĢmada iĢe ortak olmak 

Ģeklindedir. Meydana gelen hasıladan pay alacaklardır. Diyelim ki, bir 

tavuk çiftliğinde çalıĢan bir iĢçi kümesten günde çıkan bin yumurtadan 

elli yumurta istihkak edecektir. Bu götürü iĢçilikten biraz farklıdır. Götürü 

iĢçilik olsaydı, bin tavuğa bakan iĢçi tavukların vereceği yumurta ne 

olursa olsun elli yumurta alacaktır. 

Bir dördüncü çalıĢma Ģekli de, genel hizmetten pay alma mahiyetindedir. 

Bu artık yapılan iĢe veya iĢletmenin cirosuna göre değil de, çalıĢanın 

çalıĢması nisbetinde genel net gelirlerden pay almasıdır. Bir nevi kâra 

katılmadır. Bazen hiç çalıĢmadan da bu tür genel gelirlerden pay sahibi 

olunabilir. Emeklilerin istihkakları bu türdendir. Faizsiz sistemde emekliler 

de belirlenmiĢ bir maaĢ değil, genel gelirlerden bir pay alırlar. Mahsulün 

çok olduğu, brüt hasılanın büyük olduğu devrelerde genel gelirler de çok 

olacak ve emeklilere de daha çok pay düĢecektir. Aksine kriz 

devrelerinde genel gelirler azalacak ve onlara düĢen pay da azalmıĢ 

olacaktır. Böylece millî gelirde dengeli bir dağılım sağlanacaktır. 

h. BUNLAR DA VADELĠ VE VADESĠZ EMANET VE BORÇ HESAPLARINDA 

TOPLANIR 

Genel hizmet ve genel istihkak alacakları vadeli emanet hesabından; 



hasıladan pay alacaklar, vadesiz emanet hesabından; belirlenmiĢ 

ücretler, vadesiz deynden; götürü iĢçilikler vadeli deynden alacaklı 

olacaklardır. 

i. CARĠ HESAPLAR DÖRT SENET ÜZERĠNDE YÜRÜYECEKTĠR 

ÇalıĢanlara ücret olarak banka muhasebemizde bankanın temel 

senetlerinden biri verilecektir. Bunlar toprak senedi, demir senedi, 

buğday senedi ve altın senedi olacaktır. ĠĢçi ücretlerinin çalıĢırken 

verdikleri Ģeklinde gösterilmeleri, aldıklan zaman da, yukanda bahsedilen 

esaslar içinde, kendilerine senetlerin verilmesi esas olacaktır. Ücretlerin 

tahakkuk ettirilerek senet veya nakit hesaplarına intikal ettirilmeleri ve 

böylece yıl sonu hesaplarının kapanmalarında toprak senetleri vadeli 

emanet borcundan, demir senetleri vadesiz emanet borcundan, buğday 

senetleri vadesiz deyn borcundan, altın senetleri vadeli deyn borcundan 

hesap görerek verilecektir. Bu ara bugünkü cari düzende çalıĢanın 

kazandıklarına uygulanacak vergiler de vergi alacaklısı olarak yine bu 

çalıĢanların muhasebesinde yer alacaktır. Vergilerin çeĢitleri vardır. 

Emlak vergisi gibi sabit vergiler, iĢletme vergileri, gelir vergileri ve harçlar 

olmak üzere tasnif edilirler. Bu vergilerin değiĢik türleri değiĢik sütunlarda 

iĢlenecektir. 

Sabit vergiler vadeli emanet, iĢletme vergileri vadesiz emanet, gelir 

vergileri vadesiz deyn, harçlar vadeli deyn sütunlarında iĢlenir. 

VI. MAL MUHASEBESĠ 

a. FAĠZSĠZ SĠSTEMDE LĠBERALĠZMĠN SERBESTLĠĞĠ VE KAPĠTALĠZMĠN Ġġ 

BÖLÜMÜ VARDIR 

Ekonominin temeli insandır, insanın mala olan ihtiyacıdır. Diğer bütün 

değerler insan için kullanılacak malların üretilmesine yardım ettiklerinden 

kıymet kazanmıĢlardır. Biz mal deyince dar manada taĢınırları 

kastediyoruz. TaĢınırlar içinde bilhassa tüketim mallarını anlıyoruz. 

ĠnĢaatta kullanılan mallar ise malzeme demektir. Malların stoklarını 

bilmek ve sahiplerini belirlemek için ayrı bir muhasebe tutulacaktır. Bu 

muhasebeye ambar muhasebesi denilmektedir. Maliyet muhasebesi ile 

ambar muhasebesi arasındaki fark, ambar muhasebesi mevcut malların 

miktarlarını, maliyet muhasebeleri ise değerlerinin miktarlarını belirler. 

Biz mal muhasebesi derken ambar muhasebesi ile kastedilen 

muhasebeyi ifade etmek istiyoruz. 

Faizsiz sistemde maliyet muhasebesi faizli sistemin maliyet 

muhasebesinden çok farklıdır. Faizli sistemde maliyet her kademede 

nakit ile değerlendirilir, üzerine faizi bindirilir ve böylece parça parça, 

küme küme maliyetler eklenerek bulunur. Halbuki faizsiz sistemde 

malların değerleri üretilirken belirlenemez. Üretimde girdiler vardır. Bu 

girdilerin hasıladan payları mevcuttur. Sonunda girdi sahipleri mallarını 

alırlar. Bu mallar sahipleri tarafından satılır ve iĢte o zaman maliyet 

değeri değil, girdilerin değerleri hesaplanabilir. Diyelim ki, 10.000 

yumurtalık bir kümeste 5.000 yumurta karĢılığında yem alınmıĢtır. 200 

yumurta karĢılığında genel hizmet taahhüt edilmiĢ ve 200 yumurta 

karĢılığında da iĢçilik yapılmıĢtır. Tavuklar o gün 900 yumurta 

vermiĢlerdir. Bu yumurtalar yukarıda verilen nispetlere göre paylaĢtırılır. 



Bu kademede yumurtaların kaça mal oldukları bilinemez. Bu yumurtaları 

sahipleri satarlar ve toplam para sonradan belli olur. Ancak iĢçi 90 

yumurta almıĢtır, yirmiĢer liradan satmıĢsa yevmiyesini 1800 liraya 

getirmiĢtir. Burada görülüyor ki, faizsiz sistemde bir maliyet muhasebesi 

uzun uzun kayıtlara ve değerlendirmelere ihtiyaç göstermez. Sadece satıĢ 

fiyatları girdilerin değerlerini tesbit eder. ĠĢte bu nedenledir ki, faizsiz 

sistemde mal muhasebesi maliyet muhasebesinden çok daha önemlidir. 

ġekli ve tarzı baĢkadır. 

Bunun önemini tesbit edebilmemiz için bir misal vermek isteriz. Diyelim 

ki, bir konfeksiyon iĢyerinde önce kol, bacak ve gövde müstakil olarak 

hazırlanmaktadır. Kesim ambarından alınan kollar dikiliyor ve kol 

ambarına teslim ediliyor. Kol ambarındaki stok seviyesi kol için verilecek 

iĢçilik bedelini belirleyecektir. Kol miktarı az ise fiyatı yükseltilip terzileri 

kol imal etmeye teĢvik etmek gerekecektir. Kol miktarı çok ise o zaman 

kolun iĢçiliğini düĢürüp terzileri baĢka iĢe yöneltmek gerekecektir. Yani 

faizsiz sistem bir taraftan liberalizmin serbest dengesini korurken, diğer 

taraftan kapitalizmin iĢbölümü ve iĢbirliğini de gerçekleĢtirecektir. ĠĢte bu 

durum kuvvetli fakat basit bir mal muhasebesi ile sağlanabilir. 

b. ALINAN VE VERĠLEN PARÇALAR ARA FĠYATLARIYLA MUHASEBEYE 

GEÇECEKTĠR 

Muhasebenin temeli, herkesin verdiğini ve aldığını yazması ile bu 

muamelenin bir fıĢle genel muhasebeye intikal etmesinden ibarettir. Bir 

yere getirilip teslim edilen mal, meselâ, kol deftere kaydedilecektir. O 

yerden alınıp götürülen kol da kaydedilecektir. Defter hafta sonunda mal 

muhasibi tarafından tetkik edilecek ve icmal çıkarılacaktır. Ġcmal de 

Ģunlar yapılacaktır. O hafta kimler tarafından kaç kol teslim edilmiĢ ve 

yine o hafta kimler tarafından kaç kol alınmıĢtır? ġimdi hafta sonunda 

kaç kol vardır? ĠĢte bu iĢlem iĢletmenin muhasebesine girecek, iĢletme 

muhasebesi kol borçlu ve alacaklıları geçmiĢ haftanın fiyatı ile iĢletme 

senedi cinsinden borçlandıracak ve alacaklandıracalitır. Ayrıca mevcut 

stok miktarına göre de kolun iĢletme senedi cinsinden fiyatını 

belirleyecekjtir. ĠĢte mal muhasebesi dediğimiz Ģey budur. Diğer 

muhasebe ile karıĢmaması için ayrı bir muhasebede tutulur. 

c. SELEM VE ĠSTĠSNA DEYN AKĠTLERĠDĠR 

Mal muhasebesinde verilen malların hangi esas içinde verildiğini yani 

vadeli emanet, vadesiz emanet, vadeli deyn ve vadesiz deyn'den 

hangisinin olduğu kendi sütunlarında belirtilecektir. Buradaki tanımlar 

çok sade ve açık olduğu için ayrı ayrı izaha gerek yoktur. Yalnız istisna ve 

icar akitlerindeki mal teslimi ile ilgili bir açıklamada bulunalım: Ġstisna 

akti, malzemesi çalıĢana ait olmak üzere verilen sipariĢleri ifade eder. 

Selem akti olmadığı müddetçe bu mallardaki her türlü hasar iĢ yapana 

yani borçluya aittir. Dolayısıyla emanet değil deyndir. Hatta imalat bitip 

mal hazır olduktan sonra mamulü beğenmeyen müĢteri bunu almayabilir. 

Ġslâm hukukunda buna "hıyar-ı rü'yet" denilmektedir. Selemde tarifeye 

uymuĢ olmak Ģartı ile malın kabul edilmesi mecburidir. Ne var ki, bu 

mecburiyet sadece ambarlar için söz konusu olup müĢteri mamulü 

beğenmediği takdirde her zaman senedi verip malı almaktan 



vazgeçebilir. Elindeki senedi ya baĢka ambarda daha sonra beğeneceği 

mal ile değiĢtirir, ya da selem senedini istediği fiyatla satar. 

d. ĠġÇĠLĠK AKĠTLERĠ EMANET AKTĠDĠR 

Ġcar (iĢ) akitlerinde ise malda meydana gelecek hasar iĢçiye değil, iĢ 

yaptırana aittir. KumaĢı mal sahibinden olmak üzere verilen sipariĢler 

böyle bir iĢ aktidir. Mal sahibi sonunda iĢçiliği beğenmeyip elbiseyi 

reddedemez. Hatta iĢçi kusur etmiĢse bunu kendisi değil, onun mesleki 

dayanıĢması öder. Bu akit bir deyn aktidir. 

VII. NAKĠT MUHASEBESĠ 

a. NAKĠTLERDE ĠġTĠRAKLER EMANETTĠR 

Nakit maldan farklıdır. Malların muhafazası yedieminlere aittir. Meydana 

gelecek hasar yedieminlerin veya onun üzerinde çâlıĢanların dayanıĢma 

ortaklıkları tarafından giderilir. Mal deyn veya emanet olabilir. Halbuki 

nakit kiĢilerin zimmetinde olup meydana gelecek artma ve eksilme ta-

mamen kendilerine aittir. Yani nakitlerin emanetleri yoktur. Hepsi deyn 

hesabında iĢlenir. Hükmü de deyn hükmüdür. Bunlarda ki sütunlar vadeli 

ve vadesiz olmak üzere aynen kullanılacaktır. Yalnız kiĢilere verilen nakit 

veya alınan nakit bir iĢe sermaye olmak üzere verilmiĢ veya alınmıĢ 

olabilir. Ya da borç Ģeklinde verilmiĢ veya alınmıĢ olabilir. Bunları 

belirtmek üzere ayrı ayrı sütunlar kullanılacaktır. 

b. ENVANTER HESAPLARINDA PARA DEYN, ZĠMMET HESAPLARINDA 

EMANETTĠR 

Farz edelim ki, bir kimse bir teneke yağı birisine 10.000 liraya satmıĢtır. 

Bununla ilgili bir mukavele akti yapılmıĢ ama ne para ne de yağ teslim 

edilmemiĢtir. Taraflar böyle bir akti bankanın muhasebesine 

bildireceklerdir. Bu akti belirleyen muhasebe, taahhütler muhasebesi 

olacaktır. Bu biraz ileride ele alınacaktır. KiĢi bu akte dayanarak yağı 

alacaklıya teslim etmiĢtir. Bu teslim mal muhasebesinde göste rilecek ve 

temlik olduğu için de emanet hesabında iĢlenecektir. Sonra malı satan 

alan satıcıya parasını ödeyecektir. ÖdenmiĢ olan bu para da nakit 

hesabında gösterilecektir. ĠĢte burada verilen para bir daha geri 

istenmeyeceğinden ve bir temlik mahiyetini taĢıdığı için emanet 

hesabında gösterilecektir. 

Bu muhasebenin kapanması için bu alıĢ veriĢler taahhüt hesabına 

bildirilecek ve taahhüt hesapları borç ve alacağın kalmadığını 

belirleyecektir. 

c. NAKĠTTE ZĠMMET KĠġĠLERĠN ÜZERĠNDE, MALLARDA YERLEREDĠR 

Gerek mal hesaplarında, gerekse nakit hesaplarında önemli olan husus, 

herkesin cebinde mevcut bulunan naktin muhasebede bilinmiĢ olmasıdır. 

Bu nakit kiĢinin kendi nakti olursa bu deyn hesaplarında, baĢkasının 

nakti olursa emanet hesaplarında görülecektir. Adamın kendi parası da 

olsa, Ģayet bankaya kullandırmayı düĢünüyorsa, yani ihtiyacınız olursa 

gelin benden alın diyorsa, bu vadesiz hesapta; yok bende para var ama 

bunu benden istemeyin, çünkü acil olarak bana lazım, veremem diyorsa, 

bu da vadeli hesaplarda iĢlenir. Mal muhasebesinde de benzer mütalaa 

sarfedilecektir. Ne var ki, mallarda bu zimmette olma iĢi kiĢilerde değil 

yerlere ait olacaktır. Halbuki nakitte zimmet kiĢilerin üzerindedir. 



d. ENVANTER HESAPLARINI MUHAFAZA MASRAFLARINI AZALTIR 

Gerek mal gerekse nakit muhasebelerinde alıĢılmıĢın dıĢında bir Ģey 

yapıyoruz. O da adamın cebindeki parasını kendisine ait olsa da tespit 

ediyoruz. Bunun anlamı, meselâ banka müĢterisi bir memur aybaĢında 

aldığını bankaya bildiriyor. Yaptığı haftalık veya günlük harcamalarını da 

bildiriyor. Böylece banka muhasebesi her zaman memurun cebindeki 

parasını biliyor. Bu bilgi bankaya çok büyük faydalar sağlayacaktır. Para 

lazım olduğu zaman hangi müĢterilerde ne miktar para olduğunu bilecek 

ve bunlardan kısa vadeli de olsa taleplerde bulunabilecektir. Bu durum 

para sıkıntısını ortadan kaldıracak ve sermaye darlığını yok edecektir. 

Ayrıca banka bu naktin muhafazası külfetinden de kurtulmuĢ olacaktır. 

e. ENVANTER HESAPLARI KREDĠLEġME HESAPLARI 

Bu yalnız memur ve iĢçi için değil, esnaf ve köylü içinde uygulayacaktır. 

Bunların para ihtiyaçları farklı zamanlarda olduğu için böylece birbirlerine 

kullandırma imkânı rahatlıkla doğacaktır. Bu Ģekilde beyanat vermiĢ 

olmakla, ken di cebinde de olsa parayı mevduat olarak kabul edip kendisi 

ne kredi hakkı tanıyabiliriz. Yani o da sıkıĢtığı zaman böyle kısa vadeli 

krediler alma hakkını elde etmiĢ olacaktır. Bütün bunlar banka 

kefaletinde cereyan edeceği için tüm hesap sahipleri birbirlerine çok 

kolayca bu kredileri verebileceklerdir. Böylece bankanın temel fonksiyonu 

olan kredileĢme müessesesi iĢlerlik kazanacaktır. 

f. TÜCCARLAR MAL KREDĠLEġMESĠNĠ GERÇEKLEġTĠRĠRLER 

Mallar için tutulan muhasebenin Ģekli nakit için tutulan muhasebe 

Ģeklinden farklı değildir. Sadece mallar bulundukları yere zimmetlidirler. 

O yere girip çıkmakla o yerde hangi malların bulunduğunu bilebildiğimiz 

gibi, genel muhasebede toplam olarak o malın günlük veya haftalık stok 

seviyelerini de bilmiĢ olacağız. Benzer Ģekilde acil bir ihtiyaç halinde bu 

ambarda bulunmayan bir mal baĢka bir ambardan kolayca temin 

edilecektir. Diyelim ki, bir çarĢıda benzer malları alıp satan tüccarlar 

vardır. MüĢteri bir tüccara güvenmiĢtir. Onunla fiyat diyalogunu 

kurmuĢtur. Bütün malları ondan almaktadır. Ne var ki, istediği bir parça o 

tüccarda bulunmamaktadır. ĠĢte o zaman hemen mal muhasebesine 

baĢvurarak hangi tüccarlarda o maldan kaç tane olduğunu öğrenir ve en 

fazla olandan ödünç olarak o malı alır, müĢteriye verir, sonra getirterek 

tüccara iade eder. ĠĢte bunu sağlayan mal muhasebesi olacaktır. 

f. ÇAĞIMIZ KOMPÜTÜRE OLMUġ, MUHASEBE VE TESCĠL ÇAĞIDIR 

Çağımız artık kompütüre olmuĢ muhasebe ve tescil çağı olarak 

damgalanacaktır. Bu çağı zorlayan da faizsiz sistem olacaktır. Yani faizli 

sistem bir zamanlar sermaye terakümüne yardım etmiĢ ve sosyal dengeyi 

bozmuĢ ise de, ekonomik hamlelere sebep olmuĢtur. ġimdi ise faizli 

sistem gelecekte kompütüre olacak muhasebe sistemine engel teĢkil 

etmektedir. Çünkü böyle bir sistem faize ihtiyaç bırakmayacağı için o 

düzeni iflas ettirecektir. 

VIII. SENET MUHASEBESĠ 

a. SENET BĠR TARAFTAN MAL, DĠĞER TARAFTAN NAKĠTTĠR 

Biz faizsiz sistemde nakit derken altın ve gümüĢü kastediyoruz. Bununla 

beraber bugünkü kağıt paralar da tamamen altın ve güınüĢün 



fonksiyonunu icra etmektedir. Paranın maldan farkı, kendisinin 

kullanılmakla tükenmemiĢ olması ve menkul bulunmasıdır. Diğer eĢyalar 

ya gayrimen kuldürler veya kullanılmakla tükenir, asgari yıpranırlar. 

Halbuki altın ve gümüĢ miktar itibariyle eksilmemek Ģartıyla kendilerinin 

değerlerinde bir eksilme meydana gelmez. Altın ve gümüĢe değer 

sağlayan budur. Kağıt paralara da aynı özellik izafe edilmektedir. 

Kağıtlardaki eskimeleri onu çıkaran banka tekeffül ettiği için halk 

arasında eski para ile yeni para arasında hiçbir değer farkı yoktur. Bu 

farktan dolayıdır ki, mal muhasebesinden tefrik edilmiĢtir. Paranın aslı 

senettir. Parayı cebinde bulunduran kimse, o paranın satın alabileceği 

kadar topluluğun malları içinde bir payı belirler. Mağazaya gidince parayı 

verir, karĢılığında eskiden verdiği malı geri alır. Ne var ki, paranın 

üzerinde o paranın karĢılığı olan mal miktarı yazılı olmadığı gibi 

borçulunun da kim olduğu yazılı değildir. Halbuki senetlerde senedin 

üzerinde karĢılığı olan mal yazılıdır. Alacaklı yazılı değildir. Kimin elinde 

ise alacaklı odur. Fakat borçlu, hatta onun kefıli bile yazılıdır. O senetle 

isterse diğer mağazalardan veya borsalardan baĢka Ģeyler alabilir. Ġsterse 

borçluya gidip borçludan malı doğrudan doğruya talep edebilir. Bu 

bakımdan senet paradan farklıdır. Altın ve gümüĢ çoğaltılamadığı halde 

senet karĢılıksız çoğaltılabilir. Bu nedenledir ki, senet muhasebesine 

diğerlerinden daha çok ihtiyaç vardır. 

b. SENETLER, SENETLER MUHASEBESĠNDE DĠĞER MUHASEBEYE 

BENZER ġEKĠLDE ĠġLENĠR 

Senetler taĢınmazları rehin göstererek çıkarılırlar ve karĢılığı kendisine 

gelecek olana teslim edilirler. Bu iĢlem muhasebede, senet vadeli deyn 

hesabında alacaklı, senedi çıkaran da aynı hesapta borçlu gösterilecektir. 

Senet mutemede teslim edildiğinde, mutemet senedin vadesiz emanet 

borçlusu, senet sahibi de vadeli emanet alacaklısı olacaktır. Se netler 

mutemetler arasında devredilirken hep vadesiz emanet iĢlemine tabi 

tutulacaktır. Ambarlar da vadesiz emanet olarak almıĢ ve vadesiz deyn 

olarak vermiĢ olacaklardır. MüĢteri mal istemeye geldiği zaman senetleri 

vadesiz deyn olarak almıĢ olacak ve mutemede iade ettiği zaman vadeli 

emaneti mutemede iade ederek hesabı kapatacaktır. Eğer senet selem 

senedi ise o zaman müĢteri bu senedi vadeli hesaptan almıĢ olacaktır. 

Senet sahibi senedi borsada her zaman satabilecektir ve bu satıĢ da hep 

deyn hesabından muamele görecektir. Bir de senetlerin ipotek edilmesi 

söz konusudur. O zaman vadeli deyn emanet hesabından iĢlem 

görecektir. 

c. SENETLERĠN KARġILIĞ1 VARSA VEYA TAAHHÜT EDĠLĠR SE DEYN 

OLURLAR 

Senetler bankaca tanzim edilirler. KarĢılığında bir taĢınmazın gösterilmesi 

Ģarttır. Senetler ya imalatçıya kredi olarak verilir; bu takdirde bunlara 

selem senedi denilir ve bunlar vadeli mal senetlerindendir. Kredi alanlar 

vadeli deynden borçlanırlar. Bunlar borsaya götürüp bu senetleri satarlar. 

Sarraf vadeli deyden borçlanır, kredi alan ise vadeli deynden alacaklı 

olur. Sarraf bunu bankaya götürüp teminat olarak verir ve karĢılığında 

nakit kredi alır. 



Burada banka mutemedi emanetten vadeli borçlu, sarraf ise emanetten 

vadeli alacaklı olur. Vadesi dolunca sarraf nakdi bankaya götürür ve 

teminatı çözerek senedi geri alır. Bu iĢlemde banka mutemedi vadeli 

emanetten alacaklı ve sarraf vadeli emanetten borçlu hale gelir. Sarraf 

senedi sattığında kendisi vadeli deynden alacaklı ve senedi alan vadesiz 

deynden borçlu olur. Bu senetle ambara giden senet sahibi senedi verip 

malı alır. Burada senet sahibi vadesiz deynden alacaklı ve mutemet ya 

vadeli veya vadesiz deynden borçlu olur. 

d. SENETLER TEDAVÜLE GĠRER VEYA BĠR DEFA DOLAġIR 

Senetlerin bir kısmı bir defa devrettikten sonra iptal edilip bir daha 

kullanılmaz. Böyle bir senet ambara döndüğünde ambar sahibi 

emanetten borçlu olup, bu borcunu senedi bankaya iade etmekle 

kapatmıĢ olacaktır. Bazı senetler ise piyasaya sürülmüĢ olup, nakit gibi 

tedavül edip durur. Bu tür senetlerin ambara gelmesi halinde, ambar 

sahibi deynden borçlu hale gelir ve ambar sahibi bununla yeni mal satın 

alabildiği gibi, piyasaya da götürüp satabilir. Burada senetlerin 

muhasebesinin tutulmasıyla karĢılıksız senetlerin çıkmaması kontrol 

altına alınmıĢ olur. 

e.VADESĠZ SENETLERĠN KARġILIĞINDA MAL VARDIR 

Senetlerin bir kısmı baĢta vadeli senetsiz olarak çıkarılır ve bunlar kredi 

olarak müstahsile değil de doğrudan doğruya ambar sahibine verilir. 

Ambar sahibi bu kendisinde bulunan emanet senedini ancak mal karĢılığı 

piyasaya sürebilir. Kredi alırken vadeli emanet borçlusu olacak, piyasaya 

sürdüğü zaman ise vadesiz deyn alacaklısı olacaktır. Malı ambara teslim 

edip senedi satın almıĢ olan kimse vadeli deynden borçlu olacaktır. 

Senedi baĢkasına devrettiğinde hep vadesiz deyn hesaplarından 

muamele görecektir. Senet ambara döndüğünde karĢılığında mal 

alınacak ve senet ambara iade edilmiĢ olacaktır. Burada ambar 

emanetten borçlu, senet sahibi deynden alacaklı olacaktır. Ambar sahibi 

bu senedi piyasaya nakitle satamayacaktır. Ancak yeni mal getirene 

verebilecektir. Görülüyor ki, vadesiz senetlerle vadeli senetlerin 

arasındaki en önemli fark, vadeli senetlerde taahhüt olması ve malın 

olmaması, halbuki vadesizlerde malın olması ve istenebilmesidir. Diğer 

taraftan emanet yoluyla elde bulundurulan senetler nakitle satılabildiği 

halde, emanet yoluyla temin edilen senetler ancak mal ile (senetle tarif 

edilen mal ile) değiĢtirilebilir. 

f. MÜTEAHHĠT TOPRAK SENEDĠNĠN AMBARCISIDIR 

Bazen senet müteahhide verilir. Müteahhit çalıĢtırdığı iĢyerinin iĢçisine 

ücret olarak bu senedi verir, bu senet borsada satılır ve bu senede 

genellikle nakit kredi verilmez. Bu senedi alanlar bu senetle taĢınmazları 

satın alırlar. Burada müteahhit ambar sahibi gibidir. Senetlere emaneten 

sahip olur. ĠĢçiler ise deynen sahip olurlar. Sonunda müteahhit yapılan 

inĢaatlan yine ancak bu senetlerle satabilir. 

IX. TAAHHÜT MUHASEBESĠ 

a. GEÇMĠġTE NAKĠT DIġINDAKĠ DENGE HESAPLARI YILLIK YAPILIYORDU 

Muhasebe kayıtları geçmiĢte cereyan eden olayları tescil eder ve 

halihazırdaki durumu bize bildirir. Halihazırdaki durumun tesbiti için bazı 



toplama ve çıkarma iĢlemlerinin yapılması gerekir. Bu iĢlem usul olarak 

çok basit olmakla beraber, muhasiplere büyük bir külfet yüklemektedir. 

Bundan dolayı alıĢılmıĢ muhasebede bu hesaplar yıl sonu hesapları diye 

adlandırılan ve uzun devrede bir yapılan hesaplarla gerçekleĢtirilir. Her an 

envanterleri tesbit etmek ve durumu bilmek mümkün olmaz. Bu ancak 

sayınıla gerçekleĢir. Bu da nakitte çok kolay olduğu için sadece banka 

muhasebesinde günlük olarak takip edilebilir. 

b. SENETLER MAL HESAPLARINI DA HAFTALIK YAPMAYA ĠMKAN 

SAĞLAYACAKTIR 

Biz faizsiz sistemde nakit gibi diğer bütün değerlerin envanterlerini 

haftalık hatta günlük olarak bilinmesini istiyoruz. Ancak bu bilgi 

sayesindedir ki, arz ve talep faktörlerini tesbit edebiliyor ve buna göre 

fiyatlar üzerinde hesaplar yapabiliyoruz. ĠĢte faizsiz sistemin bugünkü 

geliĢmiĢ ekonomi içinde uygulanabilmesi için muhasebenin yapılabilir 

hale gelmiĢ olması gerekmektedir. ġimdiye kadar taĢınmazlar, kiralar, 

mallar, çalıĢmalar, nakitler ve senetlerle ilgili anlattığımız muhasebeler 

hep envanter muhasebesidir. Yani geçmiĢi tesbit etmek ve hali hazır 

durumu bilmek amacıyla yapılan kayıtlardır. Bütün bu yapılanlar 

bankanın, özellikle de faizsiz bankanın dayandığı temeldir. 

c. SENETLERĠ SAYMAKLA MAL SAYIMI HESAPLANIR 

Bu çok girift muhasebenin basit ve kolay bir Ģekle dönüĢtürülmesi 

zaruridir. Bunu yapamayan kuruluĢlar faizsiz sistemi harekete 

geçiremezler. Bunun içir Kur'ân'da getirilen sistem senet sistemidir. 

Bunun anlamı Ģudur: Her mal ve her değer için bir senet tanzim 

edilmektedir. Senet elden ele dolaĢmakla, mal da dolaĢmıĢ farzediliyor. 

Senetlerin sayımı ile eĢya sayılmıĢ olmaktadır. Bir depoda ambara girecek 

mal kadar senet konmaktadır. Ambar memuru para ile malı 

almamaktadır. Malı teslim eden bu senetten alıyor, sonra bu senedi 

vezneye götürüp paraya tahvil edebiliyor. Ambarcı da akĢam üzeri kalan 

senetleri sayıyor. Dolayısıyla o gün ambara giren malı saymıĢ oluyor. ĠĢte 

bu usul bütün değerler için envanter muhasebesinin yapılmasını imkân 

haline getiriyor. Bankadaki banknotlar yerine, ambarda mallara karĢılık 

olan senetler sayılmıĢ oluyor. Bu muhasebe sistemiyle faizsiz banka iĢler 

hale getirilmiĢ oluyor. 

d. HESAP MAKĠNELERĠ SENET SAYMA KÜLFETĠNĠ DE KALDIRIYOR 

Çağımızın sağladığı baĢka bir kolaylık da, elektronik hesap ve kayıt 

makinelerinin geliĢtirilmiĢ olmasıdır. Artık yevmiye defterine kaydeder gibi 

verileri hesap makinelerine veriyoruz, onlar gerekli iĢlemleri kendileri çok 

kısa zamanda yapıyor ve bize veriyor. 

e. ZĠMMET HESAPLARI ALACAKLARI TESCĠL EDER VE GELECEK 

ENVANTER HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR 

Banka muhasebesinin diğer yarısının görevi de, ileride vuku bulacak 

olaylan tesbit etmektir. Biz ileride vuku bulacak olaylan kiĢilerin 

birbirleriyle yaptıkları anlaĢmalarla, yani taahhütleri ile biliriz. Birisi bir 

elbiseyi sipariĢ vermiĢtir. Diyelim ki parasını ödemiĢtir. Bunun nakit 

hesabında ve vadesiz deyn sütunlarında iĢleneceğini biliyoruz. Ama 

Ģimdilik elbise hazır olmayıp teslim edilmemiĢtir. Dolayısıyla mal 



hesaplarında yazabileceğimiz bir Ģey yoktur. Ama elbise taahhüt 

edilmiĢtir ve ileride elbise var olacak ve müĢteriye teslim edilecektir. 

Bunu da malların taahhütleri hesabında iĢlersek ileride neler olacağını 

bilmiĢ oluruz. 

Benzeri Ģekilde bir selem senedi çıkarılmıĢtır. Selem senetleri hesabında 

kayda alınmıĢtır. Malı taahhüt eden ve senedi alan bilinmektedir. Ama 

henüz mal hesabında hiçbir kayıt geçmemiĢtir. Çünkü henüz mal yoktur. 

Mal hesabına, imal edildikten sonra ambara girmesi ile kayıtlar 

baĢlayacaktır. Bununla beraber biz ileride ne kadar malın üretileceğini bu 

anlaĢmalarla bilebiliyoruz. Yani selem senetlerinin kredi olarak alınıĢı, 

bize o malın üretilmesi kararlaĢtırılan miktarını bildirmiĢ olacaktr. ĠĢte bu 

kayıtlardaki taahhüt mal hesaplarında tescil edilmiĢ olacaktır. Böylece 

geçmiĢteki olayları izleyebildiğimiz gibi, gelecekte yapılacakları da 

öğrenmiĢ oluyoruz. Görülüyor ki, faizsiz banka demek özel serbest 

teĢebbüsleri ve kararları korumakla birlikte, ülkenin bütün ekonomik 

faaliyetlerini ve planlamayı merkezden takip edebilmek anlamındadır. Bu 

da muhasebe ile sağlanmaktadır. 

f. ENVANTER GEÇMĠġĠN, ZĠMMET GELECEĞĠN MUHASEBESĠDĠR 

Buradan anlaĢılacağı gibi taahhüt hesaplan envanter hesaplan gibidir. 

Envanter hesaplarında ise geçmiĢte cereyan eden olaylar bilinmekte, 

taahhüt hesaplarında ise gelecekte vuku bulacak olaylar tespit 

edilmektedir. ġüphesiz taahhütlerin tamamı yerine gelmeyeceği için 

geçmiĢteki muha sebe geleceği tahmin edebilmek içindir. Bununla 

beraber bü tün muhasebe geleceği tahmin edebilmek içindir. Bu 

muhasebe kayıtlan geçmiĢin delilleridir. Gelecek ise hükümlerdir. Deliller 

hükümlere yarasın diye öğrenilir. 

g. ZĠMMET HESAPLARI ENVANTER HESAPLARIYLA KAPATILIR 

GeçmiĢte cereyan edenlerin doğurdukları vecibeler, gelecekteki 

ödemelerle itfa edilecektir. Ahmet Hasan'a on lira borç vermiĢse, bu 

envanter muhasebesinde Hasan on lira aldığı için borçlu, Ahmet on lira 

verdiği için alacaklı olacaktır. Bu on lirayı bağıĢlamıĢ olsa da yine durum 

aynı olacaktır. Yani kayıt aynıdır. Fakat bunun borç olduğunu belirlemek 

için taahhüt hesaplarında ileride Ahmet Hasan'dan on lira alacaklıdır, 

bunu taahhüt etmiĢtir, Ģeklinde kaydetmemiz gerekecektir. Taahhüt 

hesaplarının ifa edilmesi halinde muhasebede kapanacak ve sıfırlara irca 

olunacaktır. 

X. TAAHHÜT HESAPLARININ ÇEġĠTLERĠ 

a. VERGĠ VE SĠGORTA AYRI MUHASEBEDE TOPLANIR 

Envanter hesaplarında taĢınmazların hesabı, taĢınmazların kiraya 

verilmesi hesabı, çalıĢmaların hesabı, mal hesabı, nakit hesabı, vergi 

hesabı, senet hesabı olmak üzere muhasebe çeĢitlerini belirlemiĢtik. 

Kiralama ile çalıĢma muhasebesi esasta birdir. Çünkü her ikisinde de 

menfaatin devri söz konusudur. Yani zamanla artan bir değer vardır. 

Ancak ülkemizde vergi sistemleri farklı olduğu için onların muhasebelerini 

de ayırmak zorunluluğu vardır. Yine ayrı bir vergi muhasebesine genelde 

ihtiyaç yoktur. Ancak ülkemizde nakitten vergi alınması ve sigorta 

sistemlerinin karıĢıklığı sebebiyle, vergi ve sigorta muhasebesinin ayrı 



tutulması zaruridir. Bugün katma değer vergisi ile bu ayrı hesap sistemi 

vergi politikasında da getirilmiĢ bulunmaktadır. 

b. ZĠMMET MUHASEBELERĠ AYRI MUHASEBEDE TOPLANIR 

Taahhhüt muhasebesinde de aynı muhasebe çeĢitleri vardır. Böylece beĢ 

tane envanter muhasebesi, beĢ tane de taahhüt nıuhasebesi olmak 

üzere, on çeĢit muhasebe tutulmuĢ olacaktır. Bunların çeĢitlenip 

çoğaltılması iĢlemin çoğaltılması anlamına gelmez. Sadece değiĢik 

defterlere ve senetlere geçirilmesi anlamına gelir. Esasen cari 

muhasebede de bütün bu kayıtlar yapılmaktadır. 

Ancak bunların mahiyetleri tarif ve tasnif edilmediği için herkes kendine 

göre bu iĢlemi yürütmektedir. Hiçbir büyük mağazada malı teslim eden 

tezgahtar parayı tahsil etmez. Vezneye parayı yatınr, fiĢ alır, tezgahtara 

verir ve tezgahtar da fıĢleri toplar, malı teslim eder. Malların bulunduğu 

yerde fiĢlerin konulduğunu kabul edersek, akĢam üstü ne kadar malın 

satıldığını kolayca bilebiliriz. ĠĢte biz de bu sistemi genelleĢtirmekten 

baĢka bir iĢlem yapmıyoruz. 

c. FAĠZSĠZ BANKA, MAKRODA PLAN YAPARKEN MĠKRODA MÜDAHALE 

ETMEME DEMEKTĠR 

Faizsiz muhasebede yapılan iĢlem, değiĢik kiĢilere ait olan iĢlemlerin bir 

vezneden veya istenilen vezneden muamele görmesinden ibarettir. Bütün 

gaye özel mülkiyet ve serbest teĢebbüs zedelenmeden makroda birliğin 

ve ortaklığın sağlanmasıdır. GeliĢme ve ilerleme bu anlamdadır. 

d. ENVANTER VE ZĠMMET HESAPLARI BĠRBĠRĠNĠN BAKĠYELERĠNĠ 

KONTROL EDER 

Genellikle önce taahhütler yapılmakta, sonra taahhütler yerine 

getirilmektedir. Bir alıĢ ve satıĢ anlaĢması yapılıyor ve taahhüt hesabında 

iĢleniyor. Sonra mal hesabında ve taahhüt hesabında iĢleniyor. Sonra mal 

hesabında ve nakit hesabında, ödeme ve teslim muamele görüyor. 

Böylece taahhüt hesabı kapanmıĢ oluyor. ĠĢte taahhüt hesapları ile 

envanter hesapları arasında bu iliĢkinin kurulması için eğer önce taahhüt 

hesabı olmuĢsa sonraki mal ve nakit hesaplarında taahhüt numaralarına 

iĢaret edilecek; önce envanter hesapları yapılmıĢ ve zimmet bunlardan 

doğmuĢ ise taahhüt hesaplarında onların numarasına iĢaret edilecektir. 

Böylece taahhüt hesapları aynı zamanda bir itfa hesabı olacaktır. 

e. ANLAġMALAR ZĠMMET HESAPLARINDA ĠġLENĠR 

ġimdi bir iĢlemi baĢtan sonuna kadar takip ederek bir misalle 

açıklayalım. Bir müteahhit malzeme satıcısına baĢ vurarak bir kamyon 

kirecin inĢaata teslim edilmesini istemiĢtir. Parasını üç ay sonra 

ödeyecektir. Bu iĢlemin muhasebeye intikali, taahhüt hesabında 

yapılacaktır. Müteahhit taahhüt mal hesabından vadeli olarak bir kamyon 

kireç alacaklı olacak ve tüccar aynı hesaptan borçlu olacaktır. Buna 

karĢılık müteahhit, taahhüt nakit hesabından elli bin lira vadeli olarak 

borçlu olacak ve aynı hesaptan tüccar alacaklı olacaktır. Bunlar taahhüt 

hesaplarında iĢlenecektir. 

f. EDALAR ENVANTER HESAPLARINDA ĠġLENĠR 

Bir ay vade dolduktan sonra muhasip vadeli borç ve alacak hesaplarını, 

vadesiz borç ve alacak hesaplarına geçirecektir. Bunun için müteahhidin 



taahhüt vadeli hesaptan kireç borçlusu ve vadesiz hesabından alacaklı 

yazılmıĢ olması kafıdir. Bu hesap kompitüre de yaptırılabilir. Günü gelince 

vadeli hesabı kendiliğinden vadesiz hesaba çevirecektir. Üç ay sonra 

benzer iĢlem nakit için yapılacaktır. Bundan sonra kirecin teslimi söz 

konusudur. Bir kamyon kireç inĢaata teslim edilince, envanter mal 

hesabında müteahhit borçlu,  tüccar alacaklı olacaktır. Bu suretle 

tanzim edilen devir senedinde yukarıda belirtilen taahhüt devir senedinin 

numarası verilecektir. Bu devir senedi önce taahhüt muhasebesine 

gidecek, taahhüt muhasebesince taahhüdün ifa edildiği iĢaretlenecektir. 

Sonra envanter muhasebesine gidip oradaki stok kartlarına iĢlenecektir. 

Böylece müteahhidin hangi taahhütleri zamanında yerine getirebildiği 

belirlenmiĢ olacaktır. Alacaklı Ģikayetçi olmasa da bankanın bunu bilmesi 

onun kredi limitine etki edecektir. 

g. ÖDEMEME DURUMU TALEP BELGELERĠNĠN TANZĠMĠNDEN SONRA 

GERÇEKLEġĠR 

Bazı hesaplarda taahhüt hesap numaraları verilmeyebilir. Bu takdirde 

cari hesap açılmıĢ demektir ve bunların ayrı ayrı yerine getirilmesi yerine, 

yıl sonu hesaplarında toptan yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. 

Faizsiz muhasebede de sadece gecikmiĢ olmak ifanın eksikliği için yeter 

sebep sayılmayıp, gecikme zamanı arttıkça kredi nisbeti de o kadar çok 

düĢmüĢ olacaktır. Faizsiz sistemde müddetin gelmiĢ olması teslim için 

gerekli değildir. Teslime mecburiyet ancak talep tarihinden sonra 

baĢlamıĢ olur. Bu itibarla muhasebeye talebin bildirilmesi gerekir. Bu da 

talep senedinin tanzim edilerek muhasebeye verilmesiyle olur. Böyle bir 

talebi müteakip belli bir zaman içinde teslim senedini ibraz edemeyen 

borçlu otomatikman protesto edilmiĢ olur. Talebin duyurulmuĢ olması 

Ģarttır. Muhasebede bu talebin de iĢlenmiĢ olması gerekir. Taahhüt 

defterleri buna göre düzenlenir. 

XI. DEFTERLER 

a. HERKESĠN VE HER YERĠN BĠR TESLĠMAT DEFTERĠ OLACAKTIR 

Her kiĢi ve her yer için bir hesap açılacaktır. KiĢilere hesap cüzdanı 

verilecek ve kiĢiler bu cüzdan içinde almıĢ ve vermiĢ oldukları bütün 

senetleri iĢleyeceklerdir. Herkesin üzerinde bulundurduğu senetlerin 

miktarları daima bu cüzdanlarla kontrol edilebilecektir. Herkesin üzerinde 

deyn olarak bulunan senet kadar ve o senetlerin karĢılığı malları vardır 

demektir. 

b. TESLĠMAT TARAFLARCA YAPILIR, BANKA BORÇLU VE ALACAKLI OLUR 

Bu cüzdanların içinde yazılı bulunanlar karĢı tarafin imzasını taĢıyorsa, 

baĢka bir belgeye gerek kalmaksızın geçerli sayılacaktır. Bu cüzdanla 

yapılan teslim ve tesellüm kime yapılmıĢ olursa olsun, bankaya yapılmıĢ 

bir teslim ve tesellüm mahiyetindedir. Yani kiĢilerin birbirleriyle yaptıkları 

muameleler banka ile yaptıkları muamele Ģeklinde görülmektedir. Onun 

kefaleti ve zimmeti mahiyetindedir. Senetlerin ifade ettikleri manalar 

bunlardır. 

c. NAKĠT HAREKETLER MUTEMETLER ARACILIĞI ĠLE FAĠZLĠ BANKALARLA 

OLUR 

KiĢilere verilecek baĢka bir cüzdan ile de kiĢiler nakitlerini birbirlerine 



borç verip alabilirler. Bu tür muamele de ortaklar için faydalı olabilir. 

Ancak bu tür muamele faizsiz bankanın senetlerini devre dıĢı bırakır. 

Ayrıca nakdin faizli bankalara girmesini önler, bu bakımdan faizsiz banka 

böyle bir muameleyi teminat altına almamaktadır. Bunun için kiĢiler önce 

faizli bankaya gidip nakitlerini yatıracaklar, aldıkları makbuzu 

mutemetlere getirip onlardan altın senedi alacaklar, altın senedini 

istediklerine borç olarak verebilecekler, onlar da altın senedini 

mutemede iade edip çek kestirecekler ve bu çek ile bankaya gidip nakti 

borç olarak alabileceklerdir. Bu uzun muamele hem altın senetlerin 

revacını zorunlu kılar, hem de faizli bankaların mevduatını yükseltir. Bu 

ise hem faizsiz bankanın, hem de faizli bankaların daha çok ekonomik 

hareketlerde bulunmasını imkân dahiline sokar. 

d. BĠR CÜZDAN DEĞĠġĠK MUHASEBE SAHĠFELERĠNĠ ĠÇEREBĠLĠR 

Cüzdanlarda değiĢik senetler için değiĢik sayfalar tahsis edilebilir. 

Böylece fazla muamele gören senetler kendi baĢlarına bir yerde hemen 

tesbit edilmiĢ olacaklardır. Cari hesaplar ile sürekli ortaklık hesaplarının 

birbirine karıĢtırılmaması için bir nevi envanter hesabı mahiyetinde 

ortaklara veya müĢterilere ayn bir cüzdan verilmiĢ olur. Bu cüzdanda 

devre sonlarındaki bakiyeler iĢlenir. Cari hesapların tutulduğu cüzdanlara 

ise bütün hesaplar geçirilmiĢ olur. Cari hesap cüzdanlarındaki usulüne 

göre yapılmıĢ kayıtlar, aksi sabit oluncaya kadar, belge mahiyetindedir ve 

orada verilen bilgilere uyulur. 

e. SENET DIġI MUAMELELER SENET MUHASEBE DEFTERLERĠNE 

YAZILMAZ 

Senet alıp verilmeden yapılmıĢ muameleler ve taahhütler için de 

isterlerse bir defter verilir. Su defterin mahiyeti ve Ģekli müĢterinin 

arzusuna uyularak tesbit edilir. 

f. TEZGAHLARIN DA ZAMANLARI ENVANTERE GEÇĠRĠLECEKTĠR 

ĠĢyerlerine birer defter konacaktır. Bu defter üzerinde evvela oraya giren 

ve oradan çıkan malların adları, miktarları, giriĢ ve çıkıĢ tarihleri, alan 

veya veren kayda geçirilecektir. Ayrıca o yerde bir iĢ yapılmıĢsa, yani bir 

makine veya tezgah kullanılmıĢ ise o da o deftere yazılacaktır. Böylece iĢ 

yerlerinde mevcut olan değerlerin envanteri hesaplanmıĢ olacaktır. 

Deftere kaydedilen malların ne maksatla orda bulundukları da tasrih 

edilmiĢ olacaktır. Kullanılmak için gelen mallar ayrı sütunda, emaneten 

gelip gidecek mallar ayrı sütunda iĢlenecektir. Bunları iĢleyecek kimseler 

bizzat o mal üzerinde muamele yapan kimseler olacaktır. Alan aldığını 

deftere kaydedecek ve verene imzalattıracaktır. Veren verdi ğini deftere 

kaydedecek ve alana imzalattıracaktır. 

g. ARAÇLARIN DA TESLĠMAT DEFTERLERĠ VARDIR 

Umumiyetle malları teslim alan veya malı teslim eden nakliyeciler 

olacaktır. Nakliyecilerin de yer olarak birer defterleri olacaktır. Yani 

nakliye sahipleri malları teslim alırken veya teslim ederken araç defterine 

bunlan iĢleyecek ve karĢı tarafa imza ettireceklerdir. 

h. ĠġYERLERĠNĠN DEFTERLERĠ AKIġI KAYDEDER 

ĠĢyerlerinde gelen malların yanında mallarda yapılacak operasyonlar da 

defterlerinde iĢlenecektir. Meselâ bir dizgi makinesini ele alalım: Bunun 



için kurĢun gerekmektedir. Diyelim ki, 100 kg. kurĢun dizgi yerine 

girıniĢtir. Bu 100 kg kurĢundan 5 kilosu alınmıĢ, dizgi makinesine 

konulmuĢtur. Sonra dizilmiĢ ve satır haline getirilmiĢtir. Daha sonra 13 

kg.'lık kurĢun satır halinde tertibe gönderilmiĢtir. Batı standartlarında 

bütün çalıĢanlar iĢçi olduklarından ve her taraf aynı kiĢinin mülkiyetinde 

bulunduğundan bu ara kayıtlardan hiçbirisi yapılmamaktadır. Faizsiz 

sistemde ise iĢçilik  sistemi yerine ortaklık sistemi getirileceğinden, bu 

operasyonların her safhası ayrı bir ortağı alakadar edeceğinden, teker 

teker kayda geçirilmesi gerekmektedir. Bu kayıtların iĢyeri defterine 

kaydedilmesiyle bu problem kolayca çözülecektir. 

i. FĠYAT AYARLAMALARI ĠġYERĠ DEFTERLERĠ ĠLE SAĞLANACAKTIR 

Faizsiz sistemde stok mevcudu çok önemli rol oynayacaktır. Çünkü bütün 

fiyat ayarlamaları hep stok mevcuduna göre yapılacaktır. Muhasebe aldığı 

günlük veya haftalık raporlara dayanarak yeni günün veya yeni haftanın 

fiyatlarını ona göre ayarlayacaktır. ÇalıĢanlar ise bu fiyatlara bakarak 

kendi ücretlerini hesaplayabilecekler ve böylece o hafta içinde 

yapacakları iĢ hakkında kendileri karar vermiĢ olacaklardır. ĠĢte bu da 

senet cüzdanlan kadar iĢyeri defterlerinin sıhhatli tutulması ile 

gerçekleĢir. 

XII. DEVĠR SENETLERĠ 

a. DEĞER HAREKETĠ DEVĠR SENETLERĠYLE MUHASEBEYE ĠNTĠKAL EDER 

KiĢilere verdiğimiz cüzdanlar ile yerlere koyduğumuz defterlerde yapılan 

kayıtlar bir senet ile muhasebeye intikal ettirilecektir. Bu senet devir 

senedidir. Yani bir mal bir yerden diğer yere devredilmiĢtir. Veya bir 

kiĢinin mülkiyetinden diğer kiĢinin mülkiyetine geçmiĢtir. Yahut mülkiyet 

teessüs etmiĢ veya mülkiyet zail olmuĢtur. Hasılı bir değer harekete 

uğramıĢtır. Bu hareket fızikî olabilir, hukukî de olabilir. 

b. DEVĠR SENETLERĠNĠ ALACAKLI DA DOLDURUP MUHASEBEYE 

VEREBĠLĠR 

Bu kayıtların bir senet ile muhasebeye intikal etmesindeki gaye, bilgilerin 

bir yerde toplanarak değerlendirilmesidir. Nerede ne iĢler yapılmaktadır, 

hangi mallar satılmaktadır? Nerelerde stok edilmektedir? Kimlerin 

cebinde ne kadar para vardır, gibi faydalı birçok bilgiler bu devir senetleri 

sayesinde öğrenilecektir. Bu bilgileri muhafaza edip istenildiği zaman 

gerekli iĢleme tabi tutmak ve sonuçları ortaya koyabilmek için pek çok 

hesaba ihtiyaç vardır. Bugün bu muhasebe ihtiyacını hesap makineleri 

gidermektedir. Bu sayede artık faizsiz sistem hayatiyet kazanmıĢ duruma 

gelmiĢtir. 

c. KABUL MASRAFSIZ TAHSĠLAT DEMEKTĠR 

Kayıtların muhasebeye intikal ettirilmesinin ikinci yararı, hesaplarda 

yapılacak hataları ve hileleri ortadan kaldırmaktır. Muhasebeye gelen 

kayıtlar karĢı tarafa duyurulmaktadır. ġöyle ki, devir senedini daima 

alacaklı veya alacaklının vekili temsilcisi doldurmaktadır. Temsilci bu 

devir senedinde, dayandığı teslimat cüzdanları veya defterlerinin yerlerini 

ve numaralarını göstermiĢ olacaktır. KarĢı tarafın imzasını taĢımasa bile, 

bugün olduğu gibi poliçe senedi benzeri bir muamele ile karĢı tarafa 

muhasebe aracılığı ile duyurulmuĢ olacaktır. 



Çünkü bu senet alacaklı tarafından doldurulduktan sonra borçlunun 

muhasebesine gönderilecek ve muhasib de durumu kendisine bildirmiĢ 

olacaktır. Ġtiraz etmediği takdirde kayıt kesinleĢecektir. ĠĢte burada her 

anlaĢma karĢı tarafça resmen teyid edilmiĢ de olacaktır. Muamele, 

muhasebe kayıtlarına geçecek ve ileride hesaplar üzerinde herhangi bir 

tahribata imkân vermiyecektir. Böylece bu muhasebe kayıtları noter 

hizmetini görecektir. 

d. DEVĠR SENETLERĠ HESAP HATALARINI ORTAYA ÇIKARIR 

KiĢiler birbirleri ile bir muamelede bulundukları için daima masraflardan 

kaçarlar. Çok küçük bir masraf için ileride çok büyük zarar doğuracak 

kayıtları yaptırmamıĢ olabilirler. Bu sonra onları zarara sokmakla kalmaz, 

cemiyeti de huzursuz eder. Bundan dolayıdır ki, bu nevi masraflar kamu 

giderlerinden karĢılanmalıdır. Bu gider vergiye eklenmiĢ olacaktır. 

Mecburi sigortaya benzer. ĠĢte bu nedenledir ki, muhasebe hem ücretsiz 

tutulmakta ve aynı zamanda noter hizmetini görmektedir. 

e. DENGESĠZLĠK HALĠNDE HATA BULUNACAKTIR 

Devir senetleri ile muhasebenin haberdar edilmesinden doğan üçüncü 

fayda da, hesaplardaki hataların düzeltilmesidir. Evvela hesap karĢı 

tarafça ikinci defa kontrol edildiğinden yazıĢmada ortaya çıkan bir hata 

varsa, bu hata hemen düzeltilmiĢ olacaktır. Aynca muhasebede yapılan 

hesaplarda borç ve alacak dengesi ile sağlama yapılmakta ve bu sayede 

muhasebe hataları da giderilmiĢ olmaktadır. 

f. DEVĠR SENETLERĠ KULLANICIYA GÖRE NUMARALANIR 

Muhasebede alanlarla verenlerin aldıklan veya verdikleri miktarlar 

arasında daima eĢit olma durumu vardır. Borçlarla alacaklar ayrı ayrı 

toplandığında birbirine eĢit çıkmalıdır. Aksi takdirde bir yerde hata 

mevcuttur. Bu hata kayıtlar üzerinde aranarak bulunacaktır. Böylece 

iĢlemlerin kontrollu olarak ileriye doğru akıĢı sağlanacaktır. 

g. NUMARAYI DEVĠR SENEDĠ KOYAN MUTEMET VERĠR VE BlR ÖNCEKĠ 

DEVĠR SENEDĠNĠ ALDIĞINI BELĠRLER 

Teslimat cüzdan veya defterlerde kayıtlı bulunan hesapların devir 

senetleriyle muhasebeye intikal ettirilmesinin sağladığı dördüncü fayda 

da, herhangi bir Ģekilde kaydın tahrif edilmiĢ olması veya tabiî afetlere 

uğraması halinde, kayıtların baĢka yerlerden bulunmuĢ olması nedeniyle 

telafı etme imkanının ortaya çıkmasıdır. Bu nedenledir ki, muhasebe 

kayıtlarının muhafaza edildiği yerler birbirinden uzak ta olmalıdır. 

h. DEVĠR SENETLERĠ ÖNCE YEVMĠYE NUMARASI ALIR VE DEFTERE 

ĠġLENĠR 

Devir senetlerinde kayıt yerleri standardize edilir. BaĢta devir senedi bir 

mutemet olarak onu tanzim edecek olana veren kimsenin adı yazılır. 

Sonra tanzim edecek kimsenin aldığı senet numarası konur. Bunun 

anlamı, bundan bir alttaki senedi tanzim edilmiĢ olarak muhasibine 

verdiği anlamını taĢır. Onun altında senedi tanzim edecek olanın adı ve 

soyadı yazılır. Çizgi çizilir. Altta tarih atılır, tarihin altında ortada devir 

muamelesi gören malın miktarı ve cinsi kaydedilir. Borcun sağında 

alacaklının, solunda da borçlunun adı yazılır ve altlarında alacaklı imza 

eder. Ya borçlunun da imzasını alır veya borçlunun teslimat defterindeki 



numarasını kaydeder. 

i. SONRA HESAP KARTLARINA GEÇĠRĠLĠR VE SAKLANIR 

Bu devir senedi önce genel muhasibe verilir ve genel muhasip yevmiye 

defterinde buna bir numara vererek kaydeder. Borç miktarının altında 

parantez içinde bu senedin kaydedildiği yevmiye numarasını yazar. Senet 

borçlunun ve alacaklının muhasiplerine gider ve alacaklı ile borçlunun 

kartlarına iĢlenir. Bu kartlarda da sıra numaralarını alırlar ve bu sıra 

numaraları da imzaların altına yazılır. Böylece senet, bir boĢ devir senedi 

numarası, bir yevmiye numarası, iki de borçlu ve alacaklıyı ithiva etmiĢ 

olur. Bu senet sonunda ayrı bir yerde muhafaza edilir. Ġstatistik yapmak 

isteyenler 

bu senetleri tarayıp değerlendirme yapabilirler veya iĢletme hesapları da 

bunlara dayandırılabilir. 

XIII. YEVMĠYE DEFTERLERĠ 

a. HER MUHASEBENĠN AYRI YEVMĠYE DEFTERĠ VARDIR 

TaĢınmazlar, mallar, nakitler, çalıĢmalar ve senetler için ayrı ayrı 

muhasebe tutulur. Bunların envanter muhasebeleri ile taahhüt 

muhasebeleri de ayrı ayrı tutulur. Bu muhasebelerden her biri için birer 

yevmiye defteri ayrılır ve muhasiplerden birine verilir. Muhasipler tanzim 

ettikleri devir senetlerini bu yevmiye muhasiplerinden birisinin defterine 

kaydettirirler ve numara alırlar. Numara devir senedinin üzerine yazılır. 

Genellikle bu kayıt alacaklının muhasibi tarafından yaptırılır. 

b. DEVĠR SENEDĠ ĠSTENĠLEN MUHASEBEDE ĠġLENEBĠLĠR 

Bir hesaba ait devir senetlerinin mutlaka aynı yevmiye defterine yazılması 

zorunluluğu yoktur. Burada kayıttan maksat devir senedinin tescili olup, 

kaybolması veya tahrif edilmesi halinde bu defter bir merci görevi 

görecektir. Bu defter bir türlü noter kayıtlarından baĢka bir Ģey değildir. 

Bununla beraber bu defterdeki kayıtardan genel envanter 

düzenlemelerine gidilebilir. Her yıl sonunda kompütürlere hesaplar 

çıkartılıp ilgili muhasiplere gönderilebilir. Bununla beraber, Ģimdilik bir 

karıĢıklığa meydan verilmemesi için bu kayıtların verenin muhasibi 

tarafından seçilen yevmiye muhasibince yapılması uygun olur. 

c. YEVMĠYE MUHASĠPLERĠ SATIR SAYISINCA KENDĠ PAYLARINI 

ARALARINDA BÖLÜġÜRLER 

Yevmiye muhasibi bir kayıttan baĢka bir iĢlem yapmayacaktır. Yevmiye 

muhasibi genel muhasebe gelirlerinden yazdığı kayıt adedince paya 

iĢtirak ettirilir. Bir muhasibin değiĢik muhasiplere istediği zaman yevmiye 

yaptırma kaydı getirildiğinden, yevmiye muhasiplerine verilecek pay genel 

ortaklar payından karĢılanacaktır. Hatırlayacak olursak muhasipler 

tuttukları iĢletme muhasebelerinden elde ettikleri gelirlerin yarısını 

kendilerine ayırıyor, diğer yarısını da bütün muhasiplerin ortak sandığına 

katıyorlardı. Ortak sandıkta toplanan meblağlar muhasiplere, tuttukları 

ortaklara ait muhasebelerin sayıları nisbetinde paylaĢıyorlardı. ĠĢte bu 

paylaĢma yapılmadan önce konan tarifeye bu paydan yevmiye 

muhasiplerinin hakları ayrılır. 

d. HER HAFTA, HER BORÇLU VE HER ALACAĞI ĠÇĠN AYRI DEVĠR SENEDĠ 

TANZĠM EDĠLĠR 



Devir senetleri her tarih için ve borçlu veya alacaklı kiĢiler için ayrı ayrı 

düzenlenir. Yani bir senette iki ayrı alacaklının veya iki ayrı borçlunun 

adları geçmez. Ayrı ayrı tarihlerdeki iĢlemler de bir senette yer almaz. 

Ancak tarihler günlük değilde haftalık atılabilir. Buna göre tanzim edilen 

devir senetleri yevmiye defterlerinde birer madde olarak iĢlenir ve her 

maddeye ayn numara verilir. Devir senedinin üzerine bu numara da 

iĢlenir. Ayrıca defteri kebirin kayıtlarında senet tarihi ile kayıt tarihi ayrı 

ayrı olarak yer alır. 

XIV. HESAP KARTLARI 

a. HESAP YEVMĠYEDEN SONRA ÖNCE BORÇLUNUN KARTINA ĠġLENĠR 

Her muhasip hesap tuttuğu kimseler veya yerler için ayrı birer kart 

açacaktır. Bu kartlar üzerinde hesap sahiplerinin tüm borç ve alacakları 

tarihleri ile yazılacaktır. Ayrıca borcun mahiyeti ve miktarı da belirtilecek 

ve borçlanma tarihleri de iĢlenecektir. Bu kayıtlar devir senetlerindeıı 

aktarılacaktır. Yevmiye muhasibi kayıt yapar yapmaz üstüne numara ve 

kayıt tarihini koyduktan sonra borçlunun muhasibine gönderecektir. Devir 

senedi önce borçlunun muhasibine gidecektir. Bunun sebebi Ģudur ki, 

borçlu tarafından kabul edilmemesi halinde borç kesinleĢmeyeceğinden 

alacaklının muhasibi alacaklının hesabına geçiremeyecektir. 

b. BORÇLU KABUL ETMEDĠĞĠ TAKTĠRDE KARTLARA ĠġLENMEYECEK. 

HAKEMLERE GĠDECEKTĠR 

Borçlunun muhasibi borçlunun kartına senette taahhüt edilen borcu 

geçirdikten sonra, buradaki borçlanma numarasını ve kayda geçiĢ tarihini 

devir senedine iĢleyerek alacaklının muhasibine verir. Böylece hesap 

kesinleĢmiĢ olur. Borçlunun muhasibi borcun kabul edilmemesi halinde 

devir senedini muhafaza ederek yeni bir devir senedi tanzim edip 

yevmiye muhasibine verecektir. Yevmiye muhasibi bunu kayda geçirecek 

ve alacaklının muhasibine intikal ettirecektir. Böylece karĢı tarafça kabul 

edilmeyen devir senetleri yevmiye defterlerinde iĢlenmiĢ olacak, ancak 

kartlara geçirilmeyecektir. Alacaklı bu kartla hakemlere baĢvurarak 

hakkını talep edecektir. Mahkeme haklı görürse bir devir senedi tanzim 

ederek yevmiye muhasibine verecektir. Yevmiye ınuhasibi bu senedi 

borçluya gönderecek ve borçlunun muhasibi bunu kaydetmek zorunda 

olacaktır. 

c. ALACAKLI KAYDI TAKĠP EDEBĠLĠR 

Borçlunun muhasibi almıĢ olduğu devir senedini belli müddet içinde 

kaydedip alacaklının muhasibine veya iade ediyorsa yevmiye muhasibine 

teslim etmek zorundadır. Gecikmesi halinde alacaklının muhasibince 

talebi halinde yevmiye muhasibi kayıtlara bakarak tanzim edeceği devir 

senedini alacaklıya verecek ve alacaklı da bunu kaydetmiĢ olacaktır. Bu 

kaydın tashih edilebilmesi için borçlunun hakemlere gitmesi gerekecektir. 

d. BELLĠ DÖNEMLERDE BAKĠYELER BORÇLUYA GÖNDERĠLĠR 

Zamanında cevap vermeyen muhasipler müĢterilerini mağdur 

edeceklerdir. Yevmiye muhasibi bu nedenle kendisinin tanzim etmiĢ 

olduğu devir senedinin bir suretini borçlunun muhasibine değil, 

borçlunun kendisine gönderecek ve onu uyaracaktır. Borçlu da isterse 

muhasibini değiĢtirebilecektir. Bu cevap vermeme bir kastın sonucu ise, 



haksız bir iktisabın kaynağını oluĢturma hedefleniyorsa, böyle 

muhasiplerin muhasiplik ehliyetleri hakemler tarafından ellerinden 

alınabilecektir. Mutazarrır olan veya olacak olan herkes böyle bir iddiada 

bulunabilecektir. 

XV. ENVANTER DEFTERLERĠ 

a. ENVANTERLERĠ DENGE MUHASĠPLERĠ DOLDURURLAR 

Muhasebe kartlarında kaydedilen gelir ve giderlerin kartları devre 

sonlarında tesbit edilerek denge muhasiplerine bildirilir. Denge 

muhasipleri gruplar halinde gelir giderleri kompütürlere vererek 

kontrollerini yaparlar. Böylece her hangi bir hatanın bulunması halinde 

tashihi cihetine gidilir. 

b. ĠCMALLER ĠġLEM SAYISINA GÖRE GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VEYA 

YILLIK OLABĠLĠR 

Devre sonu icmalleri bazan günlük, bazan haftalık, aylık veya yıllık 

yapılabilir. Bunun için muamele miktarları esas alınacaktır. Bu bakımdan 

kartlar tasnife tabi tutulacaktır. Günde 20 muameleden fazla iĢlem gören 

kartlar için günlük icmaller yapılmıĢ olacaktır. Haftada yüz muameleden 

fazla iĢlem gören kartlar için haftalık devre sonu icmalleri yapılacaktır. 

Ayda beĢyüz muameleden fazla iĢlem gören muameleler (kartlar) için 

aylık icmaller verilecektir. Bundan daha az iĢlem görenler için ise günlük 

icmaller yapılacaktır. 

c. DENGE MUHASĠPLERĠ GENEL HĠZMETTEN PAY ALIRLAR. BULDUKLARI 

HATA KADAR MUHASĠPTEN PAY ĠSTERLER 

Yıllık icmalleri yapılan hesapların tek hesap olarak aylık, haftalık ve 

günlük toplamları birleĢtirilerek bildirilir. Böylece dengenin gerekli 

devrede kontrol edilmesi sağlanır. Denge muhasiplerinin çalıĢmalan bir 

istatistik araĢtırması mahiyetinde olup, bankanın genel giderleri ile 

karĢılanması uygun olur. Burada tarifeli olarak bir ücretin verilmesi 

bulunacak hataya bağlanabilir. Ancak sadece bulacakları hata ile 

ücretlendirmek mümkün değildir. Genel muhasebe gelirlerinden de 

bunlara bir pay ayrılacaktır. Bu pay yevmiye muhasiplerinde olduğu gibi 

satır baĢına değil de götürü anlaĢma ile verilecektir. Hatanın bulunması 

halinde hata yapan muhasipten bir pay tenzilatı yapılacak ve bunların 

paylarına eklenecektir. Ayrıca bu muhasipler tarafından tespit edilen 

bilgiler bir tarife ile istenebilecek ve isteyenler bu isteklere cevap vermek 

üzere alınan bilgilerin karĢılığında bir meblağ ödeyebileceklerdir. 

d. ORTAKLAR HESAPLARINI DENGE MUHASĠPLERĠNDEN 

ĠSTEYEBĠLECEKLERDĠR  

Denge muhasipleri yıl sonu veya devre sonu sonuçlarını müĢterilere yazılı 

olarak bildireceklerdir. MüĢteriler istedikleri denge muhasibinden bu 

bilgileri talep edebileceklerdir. Muhasiplere bu bilgiden dolayı ödenecek 

ücret genel ortaklar muhasebesi payından karĢılanacaktır. Yine bu denge 

muhasipleri iĢletmelerin devre sonu bilançolarını tanzim edecek ve 

iĢletmelere vermiĢ olacaklardır. Buna karĢılık o iĢletmenin genel hizmet 

payından ayrılan muhasebe payına katılmıĢ olacaklardır. 

XVI. MUHASĠPLER 

a. HĠZMETLERDEN GENEL HĠZMET PAYI ALINAMAZ 



KuruluĢlar, ya gelir getiren kuruluĢlardır ve bunlar vergiye tabi kuruluĢ 

olarak kabul edilir. Gerek modern vergi anlayıĢında, gerekse Ġslâm'ın vergi 

(zekât) anlayıĢında kiĢilerden veya gelir getirmeyen yerlerden vergi 

alınmaz. Ancak modern vergi anlayıĢında izafi gelirler de gelir sayılıp 

vergilendirme yapılmaktadır. Meselâ, hastahanede çalıĢan hir doktor 

veya bir hemĢireden aldığı ücret üzerinden vergi alınmaktadır. Bu genel 

vergi anlayıĢına aykırıdır. Çünkü burada gerek hemĢire, gerek doktor vergi 

ödemeyip, asıl vergiyi ödeyen hasta olan kimsedir. HemĢire veya doktor 

sadece tahsil darlık yapmaktadırlar. Hatta onu da yapmayıp sadece vergi 

hesabında bir araç olarak kullanılmaktadırlar. Çünkü bu vergileri 

çalıĢanlar değil, onlara ücret veren hastahaneler hastalardan tahsil edip 

yatırmaktadırlar. Bugünkü sosyal devlet anlayıĢında hastanın tedavisini 

devletin yüklenmesi gerekirken, aksine onu vergiye boğmanın ne kadar 

çeliĢkili olduğunu görmek için maliyeci olmak gerekmez. Eğer devlet 

hemĢireden ve doktordan vergi alacağım demeseydi, hastahane 

hastadan daha az ücret isteyecek ve dolayısıyla tedavi ücretlerini de 

ucuzlatacaktı. 

b. SOSYAL DEVLET ANLAYIġINDA VERGĠ ÜRETĠMDEN ALINIR 

Bugün 1982 Anayasası sosyal devlet kavramını değiĢmez maddeler içine 

almıĢtır. Sağlık tedavilerinin sosyalleĢtirilmesini de emretmiĢtir. Ama 

bugünkü vergi sistemi bu anayasa ile çeliĢki içindedir. Bu çeliĢki faizli 

sistemden kaynaklanmaktadır. Bugünkü anayasaların emrettiği 

sosyalleĢmenin gerçekleĢmesi halinde faizli iĢlemlere imkan kalamaz. 

ĠĢte bundan dolayıdır ki, faizsiz sistemde genel hizmet payı kiĢilerin 

gelirlerinden değil, üretim yapan teĢebbüslerden alınacaktır. 

c. HĠZMET KURULUġLARININ MUHASEBESĠ KARġILIKSIZ TUTULUR 

KuruluĢların diğer bir kısmı gelir getirmeyen kuruluĢlardır. Bunlar vergiler 

için gelir kaynağı değil gider kaynağı olabilir. Sosyal devlet anlayıĢında bu 

iki kuruluĢ farklıdır. Bir hastahane, bir lokanta, bir otel, bir yol, otobüs 

iĢletmeleri gibi pek çok müesseseler vardır ki, bunlar sosyal kuruluĢlardır. 

Çünkü bu hizmetlerin sonunda ekonomik değer artmıyor, yani fayda 

üretilmiyor, fayda tüketiliyor ve ihtiyaçlar giderilmiĢ oluyor. Sosyal devletin 

tanımını, insan ihtiyaçlarının devletçe teminat altına alınması olarak 

yapabiliriz. Ġslâmiyetin iman kelimesi bu teminatı ifade etmektedir. Devlet 

bütçesi için temel gider yerleri olarak fakir ve yoksullar sayılmıĢtır ki, 

adeta anayasamızın sosyal hukuk devleti tabirinin bir ifadesi 

mahiyetindedir. ĠĢte bu gibi kuruluĢların muhasebesini biz karĢılıksız 

tutmak zorundayız. 

d. KĠġĠLERĠN MUHASEBESĠ DE KARġILIKSIZ TUTULUR 

KiĢiler de bir tüketim kaynağıdır. Üretim kaynağı değildir. ÇalıĢmıĢ 

olmakla üretim yapmıĢ olmak aynı Ģey değildir. ÇalıĢma üretimin Ģartıdır 

veya rüknüdür. Ama hiçbir zaman tek baĢına üretici değildir. Biz üretmeyi 

çalıĢma ve sermayenin birbirleriyle çarpımı Ģeklinde tarif ediyoruz. Böyle 

olunca tek baĢına emek hiçbir zaman vergi konusu olamaz, olsa olsa 

askerlik hizmeti gibi bazı sosyal mükellefıyetlere tabi tutulabilir. Sermaye 

ise kendi baĢına üretken olmamakla beraber, bizzat kendisinden bir 

parça olarak vergiye tabi tutulabilir. Hasılı genel hizmet payı genelde 



üretici kuruluĢlardan alınacaktır. 

e. MUHASEBE GELĠRLERĠNĠN YARISI HĠZMET ĠġLETMELERĠ 

MUHASĠPLERĠNE, YEVMĠYE MUHASĠPLERĠNE, DENGE MUHASĠPLERĠNE VE 

KĠġĠ MUHASĠPLERĠNE PAY EDĠLECEKTĠR 

Üretici kuruluĢlardan alınan genel hizmet payları diğer genel hizmetlere 

verilecek ve bir kısmı muhasebeye ayrılacaktır. Bu suretle meydana gelen 

gelirin yarısı o üretici teĢebbüsün muhasibine verilecek, diğer yarısı ise 

ortak muhasebe sandığında toplanacaktır. ĠĢte bu sandığa ayrıca 

vakıfların genel gelirlerinden gelecek payların tamamı veya yarısı 

eklenecektir. Ortak muhasebe sandığında oluĢmuĢ meblağlardan bir 

kısmı vakıfların muhasiplerine intikal ettirilecektir. Bunlar gelirleri az olan 

vakıflar olacaktır. Kalan kısımdan tuttukları yevmiye defterlerindeki satır 

nispetinden yevmiye muhasiplerine ayrılacak, bir kısmı da denge 

muhasiplerine verilecektir. Kalan kısım ise kiĢilerin muhasebesini tutan 

muhasiplere tuttukları kiĢi adedince paylaĢtırılacaktır. 

f. KĠġĠ VE KURULUġ MUHASĠPLERĠ DIġINDA DENGE VE YEVMĠYE 

MUHASĠPLERĠ OLACAKTIR 

Böylece teĢebbüslerin, vakıfların, kiĢilerin ve ortaklıkların muhasipleri 

olacak, ayrıca yevmiye muhasipleri ve denge muhasipleri bulunacaktır. 

g. ORTA, YÜKSEK VE ÜSTÜN MUHASĠPLER OLACAKTIR 

Muhasiplerin ehliyetleri üç derecede mütalaa edilecektir. Zira en alt 

seviyede olan muhasiplere sadece muhasip veya orta muhasip 

denilmektedir. Orta muhasiplerin görevleri, belirlenmiĢ kayıtları 

yapmaktan ibaret olacaktır. Hangi kayıtların nasıl ve ne Ģekilde tutulacağı 

ise yüksek muhasiplerce yapılacaktır. Muhasebede buna hesap planı 

denilmektedir. Her iĢ için kendisine uygun muhasebe planının seçip tertip 

etmek yüksek muhasiplerin iĢi olacaktır. 

h. ÜSTÜN MUHASĠPLER MUHASEBE KURALLARINI KOYARLAR, YÜKSEK 

MUHASĠPLER MUHASEBE PLANLARINI YAPARLAR, ORTA MUHASĠPLER 

KAYDEDERLER 

Orta muhasipler, muhasebeyi yapabilmek için yüksek muhasiplerden 

ehliyet almıĢ olmak ve ehliyetlerini sürekli olarak vizeli bulundurmak 

zorundadırlar. Yüksek muhasiplerini ise kendileri seçecekler ve bunlar 

kendi gelirlerinin 1/5'lerini yüksek muhasiplerine vermek durumunda 

olacaklardır. Her on orta muhasip için bir yüksek muhasip düĢünürsek, 

ortalama yüksek muhasibin maaĢı muhasibin maaĢının iki katı olur 

i. MUHASĠPLĠK YAPABĠLMEK ĠÇĠN BELĠRLENEN SAYILARI BULMAK 

GEREKĠR 

Bir adamın yüksek muhasip olabilmesi için en az yedi muhasibi kendisine 

bağlaması gerekir. Bir yüksek muhasip yirmiden fazla muhasibi de 

kendisine bağlayamamalıdır. Bir kimsenin muhasip olabilmesi için vasat 

sayıda hesaplar kendisine tutturulmalıdır. Bu vasat sayıdaki hesap sayısı 

yerlere göre istatistiklerle tespit edilir ve vasat sayının altında, yarısının 

aĢağısına düĢtüğü zaman muhasibin de muhasip olma görevi ortadan 

kalkar. Kendisine bağlanan teĢebbüs ve kiĢilerin muhasebesini dilediği 

baĢka bir muhasibe tutturur ve yeterli sayıyı doldurduğunda kendisi 

faaliyete geçmiĢ olur. Bir muhasibin vasat sayıdaki hesapların iki 



katından fazlasını tutmasına izin verilmez. 

j. YÜKSEK VE ÜSTÜN MUHASĠPLER GELĠRLERĠNĠ KENDĠLERĠNE 

BAĞLANANLARDAN ALIRLAR 

Yüksek muhasiplik orta derecedeki bir muhasipliktir. Bunlar, kendileri 

yeni bir muhasebe planını oluĢturamazlar. Ama mevcut muhasebe 

planlarından birini seçerek iĢletmeye uygularlar. DeğiĢik muhasebe 

planlarını birleĢtirip tek plan haline getirebilirler. Bunlar muhasebe 

planlarını bağlı bulundukları bir üstün muhasibin planlarından alırlar. Her 

yüksek muhasip bir üstün muhasibe bağlanmak zorundadır. Üstün 

muhasibin planlarını uygulamak zorundadır. Yüksek muhasipler de 

gelirlerinin 1/5'lerini üstün muhasiplere verirler. YaklaĢık olarak on 

yüksek muhasibe bir üstün muhasip düĢeceğinden, üstün muhasibin 

geliri, yüksek muhasip gelirlerinin iki, muhasip gelirlerinin dört katı 

olacaktır. Bu ücret dağılıĢının adil ücret dağılıĢı olduğunu söyleyebiliriz. 

k. YETER SAYIYI BULAMAYANLAR ĠSTEDĠKLERĠNE DEVREDERLER 

Bir üstün muhasibin üstün muhasiplik yapabilmesi için baĢlangıçta en az 

yedi ve sonra en az beĢ yüksek muhasibi kendisine bağlamıĢ olması 

Ģarttır. Bunu dolduramayanlar kendine bağlananları baĢka bir üstün 

muhasibe aktarırlar ve doldurdukları zaman kendileri faaliyete geçerler. 

L. ÜSTÜN MUHASĠPLER YÖNETMELĠK YAPAR VE EHLĠYET VERĠRLER 

Üstün muhasipler kendi içtihatları ile hesapları ve hesap planlarını tanzim 

ederler. Buna ait tüm içtihatlarda bulunurlar. Muhasebe ile ilgili her türlü 

yönetmelikleri hazırlarlar. Bu yönetmeliklerden imtihan ederek yüksek 

muhasiplik ehliyetini tevcih ederler. Orta muhasiplere ise vizeyi yüksek 

muhasipler verirler. Üstün muhasipler yine yönetmelikten imtihan ederek 

ehliyet verirler. Yüksek muhasipler yönetmeliğin gerekçelerini de bilmek 

zorundadırlar. Muhasipler ise sadece yönetmeliğin kendisini anlamakla 

bu ehliyeti ihraz ederler. 

m. ÜSTÜN MUHASĠP KADAR YEDEK ÜSTÜN MUHASĠP VARDIR 

Üstün muhasip olabilmek için ise önce banka genel müdürü tarafından 

böyle bir hizmete ehil olduğuna dair bir yetkinin kendisine verilmiĢ olması 

Ģarttır. Bundan sonra kendisi çalıĢarak bir muhasebe yönetmeliği 

meydana getirecektir. Bu Ģekilde yönetmelik meydana getirenler diğer 

üstün muhasipler tarafından sıralanır. Böylece yedek üstün muhasipler 

oluĢurlar. Bunların sayısı asıl muhasiplerin sayısı kadar olacaktır. Yüksek 

muhasiplerden bunlara bağlananların sayısı yeter sayıyı bulunca üstün 

muhasip olmuĢ olurlar. Üstün muhasiplerin kendi aralarında anlaĢarak 

ehliyetli olan kimselere yüksek derece vermemeleri halinde baĢkan, tüm 

yüksek üstün muhasiplik ehliyetlerini iptal ederek yerine yeniden üstün 

muhasipleri oluĢturma cihetine gidebilir. 

n. BAġLANGIÇTA ÜSTÜN MUHASĠPLER ATANIRLAR 

BaĢlangıçta üstün muhasipleri ve yedekleri baĢkan atar. Bunlar 

yönetmelik hazırlarlar ve birbirlerini sıralarlar. Bir kimsenin hazırladığı 

yönetmeliğin sırası ile kendisinin sıralamada gösterdiği baĢarı sıralarının 

tersleri alınıp toplanırsa derecesi bulunur. Ġlk on dereceyi alanlar üstün 

muhasip olurlar, diğerlerinin dereceleri vasat derecelerin yarısından aĢağı 

değilse yedek üstün nıuhasip olmuĢ olur. Böylece oluĢmuĢ üstün 



muhasipler kendilerine yüksek muhasipler, yüksek muhasipler de 

kendilerine orta muhasipler seçerler. Bir kimsenin ehliyeti ancak 

hakemler kararı ile ve iĢi yapamayacak duruma geldiği zaman alınabilir. 

Ehliyet tecvih eden ehliyeti alma yetkisine sahip değildir. Ancak kendi 

mesuliyetinden uzaklaĢtırabilir. 

o. MUHASĠPLER DAYANIġMA ORTAKLIĞ1 ĠÇĠNDEDĠRLER 

Aynı muhasibe hesap tutturanlar muhasebede birbirlerinin kefılidirler. 

YanlıĢ beyanlarından dolayı doğacak zararları bunlar ortaklaĢa 

dayanıĢarak tazmin ederler. Diğer taraftan aynı yüksek muhasibe veya 

üstün muhasibe bağlı olanlar da birbirinin dayanıĢma ortağıdırlar. 

Beyanların dıĢında muhasebe iĢlemlerinden doğacak zararlar ise bu 

dayanıĢma ortaklığınca tazmin edilir. 

p. FAĠZSĠZ SĠSTEMDE MUHASEBE TEMĠNATLIDIR 

Faizsiz muhasebenin en önemli hususu teminatlı muhasebe oluĢudur. 

Yani müteĢebbis veya kiĢi kendi muhase besini ehliyetli birisine 

tutturursa ve beyanlan da doğru yaparsa, doğacak hiçbir mesuliyete 

kendisi katılmaz. Bütün mesuliyet muhasibe veya muhasibin dayanıĢma 

ortaklığına aittir. Bugünkü karma karıĢık vergi sistemleri içinde küçük ve 

orta müteĢebbisin kendi muhasebesini tutturması mümkün değildir. 

Çünkü sonunda mesuliyet muhasiplere intikal etmemektedir. Bu ağırlık 

küçük ve orta müteĢebbisleri ortadan kaldırmıĢ ve halkı patronlara köle 

yapmıĢtır. Bu durum bugünkü sosyal patlamalara sebep olmuĢtur. 

Geleceğin dünyasında üretici olarak iĢçi kendi iĢinde çalıĢacaktır. 

Kimsenin iĢçisi ve kölesi olmayacaktır. Bununla beraber, patronlar 

ortadan kalkmayacak, bunlar büyük tüccar olarak malların mübadelesini 

gerçekleĢitirecek ve sermayelerini böyle değerlendirmiĢ olacaklardır. 

Onlara da ekonomi dünyasının zaruri ihtiyacı vardır. 
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I. FĠYATLARIN TESBĠTĠ 

a.. FĠYAT VE ÜCRET ĠNSANA HAS OLAYLARDIR 

Ekonomide değerlerin tespiti en önemli meseledir. Çünkü topluluk içinde 

bölüĢme fiyat ve ücretlerle olmaktadır. Fiyat ve ücret sayesindedir ki, 



insanlar özel kiĢiliklerini kaybetmeden topluluklar oluĢturabilmektedirler. 

Hayvanlarda da topluluklar vardır. Ancak hayvanlarda sosyal kuruluĢ 

güçlenince ferdin kiĢiliği kaybolmaktadır. Ferdin kiĢiliği güçlenince 

topluluk arasındaki bağlar gevĢemektedir. Ġnsanda ise bunun aksine hem 

kiĢiliği bütün hayvanların kiĢiliklerinden daha güçlü hale gelmiĢtir, hem 

de insan topluluğu bütün hayvan topluluklarından daha güçlü hale 

gelmektedir. ĠĢte bu fiyat ve ücret müessesesinin mevcut olması ile 

gerçekleĢmektedir. Fiyat o kadar güçlü bir Ģeydir ki, birbirleri ile savaĢmıĢ 

devletleri bile bir potada birleĢtirebilmektedir. En kanlı savaĢlarda bile 

karĢılıklı alıĢ veriĢler daima süregelmektedir. Fiyat sayesinde yeryüzü tek 

ekonomik bölge haline gelmiĢtir. 

b. FAĠZ, FĠYAT VE ÜCRET ANARġĠSĠNĠ DOĞURUR 

Faizli sistemin en çok tıkandığı nokta, ücret ve fiyatların serbest denge 

sistemi içinde oluĢturulamamıĢ olmasıdır. Faizin ortaya çıkardığı 

tekelleĢme dünyanın sosyal ve ekonomik dengesini bozmuĢtur. Faiz 

durmadan sömürecek bir yer ister, hep alır, hiç vermez. Faizli müssese, 

acıkmıĢ, durmadan yiyen, fakat kabız olduğu için dıĢarıya çıkamayan 

insana benzer. Sonunda patlamaktan baĢka hangi çıkar yol bulunabilir. 

Çarpık rejimler hep bu fiyat anarĢisi üzerine doğmuĢ, birinci ve ikinci 

cihan savaĢları fiyat ve ücret dengesizliği sebebiyle ortaya çıkmıĢtır. 

Bugünkü soğuk savaĢın yegane kaynağı yine beynelmilel hasıladaki 

dengesiz dağılıĢtır Bu dengesizlik yeni patlamalara gebe bulunmaktadır. 

Bunun yegane sorumlusu, adil ve serbest, kendiliğinden oluĢan fiyat ve 

ücret mekanizmasının ortaya konamamıĢ olmasıdır. 

c. KAPĠTALĠZM VE SOSYALĠZM BĠRER HASTALIK ARAZIDIR 

Büyük sanayinin doğması sonunda ortaya çıkan birtakım yeni değerler 

artık liberalizmin basit kaideleri ile yürütülemez olmuĢ, onun yerine büyük 

sermaye hakimiyeti demek olan kapitalizm doğmuĢ ve faiz bunun 

hayatiyeti için savunulmuĢtur. BaĢarıya ulaĢamayan kapitalizmin 

karĢısına sosyalizm ve komünizm gibi insan tabiatına aykırı rejimler 

türetilmiĢ ve insanlık için ızdırap kaynakları olmuĢlardır. Bugünkü bu 

hastalıklı dünyadan kurtulmayı vadeden faizsiz sistem, mutlak surette 

fiyat ve ücret dengesini kurmak zorundadır. 

II. ARZ VE TALEP DENGESĠ 

a. FAĠZSĠZ SĠSTEM DENGELĠ LĠBERALĠZMDĠR 

Basit liberalizmin genel dayanağı olan arz ve talep dengesinin çok iyi bir 

Ģekilde anlaĢılamaması halinde, faizsiz bankanın mahiyetini kavramak 

mümkün değildir. Fiyat ve ücret mekanizmasının temel kanunu, 

liberalizmde kendi kendine dengede olması esasına dayanır. Bu esas 

haddizatında çok basittir . Basit olduğu kadar da anlaĢılması her ne 

dense zor olmakta, üzerinde sık sık fahiĢ hatalar yapılmaktadır. 

b. EKONOMĠ, ĠHTĠYAÇLARLA OLUġAN TALEP, MALĠYETLE OLUġAN ARZ 

FĠYATLARINA DAYANIR 

Burada bazı mefhumları kavramaya çalıĢalım: Bunlardan biri, insanların 

ihtiyaçları mallarla giderilmektedir. Giderilmeden önce çok kıymetli olan 

bir mal, ihtiyaç giderildikten sonra değerini tamamen kaybeder. SusamıĢ 

bir insana bir bardak su bazan dünyalara bedel hale gelir. Çöl ortasında 



kalan bir susuz insan için bir bardak su hayat demektir. Ġnsan için ise 

hayattan daha kıymetli bir Ģey yoktur. Ama bir nehrin içinde suyun hiçbir 

kıymeti bulunmaz. Bu liberalizmin birinci. kanununu oluĢturur. Mallar 

çoğalınca değerlerini kaybederler. Yani fiyat ile miktar ters orantılıdır. 

Diğer taraftan malları elde etmek için de bir gayrete ihtiyaç vardır. Bu 

gayret ise bir değerin harcanmasıdır. Harcamayı göze aldığımız değer 

sonunda bize getireceğinden az ise o iĢi yaparız, çok ise yapmaktan 

vazgeçeriz. Diyelim ayakkabıcıyız, ayakkabıya yapacağımız masraflar 

satacağımız ayakkabıdan daha az ise o ayakkabıyı imal ederiz, değilse 

vazgeçeriz. Bu da ekonominin ikinci kanununu verir. Malın fiyatı ne kadar 

olursa üreticileri o kadar çok olur ve piyasada satılacak mal o kadar artar. 

c. DENGE ARZIN TALEBE EġĠT OLDUĞU YERDE KURULUR 

ġimdi bir malın fiyatı yüksekse üretilmeye baĢlanır ve mal çoğalmaya 

baĢlar. Gittikçe mal çoğalır ve dolayısıyla fiyat düĢer, öyle bir yere gelir ki 

üreticilerin maliyet fiyatlarına eĢit olur. O zaman üreticiler o malı 

üretmekten vazgeçerler. Üretme durur. Tüketme ise devam eder. Bu defa 

piyasa da mal azalmıĢ olur ve fiyat yükselir. Fiyatın yükselmesi üreticileri 

tekrar harekete geçirir. Böylece arz ve talep bir denge etrafında titreĢip 

durur. Bu da ekonominin üçüncü kanunudur. 

d. MÜDAHALE DENGEYĠ BOZAR 

Liberal ekonominin dördüncü kanunu ise, fiyatların kendi kendine 

dengeye gelecekleri ve bu denge halinde üretim ve tüketimin, dolayısıyla 

ekonomik büyüklüğün maksimum olacağıdır. Zorlayarak ister fiyatlan 

yükseltelim, ister düĢürelim mutlaka ya üreticiler ya da tüketiciler 

azalacağı için genel ekonomik büyüklük küçülecektir. Matematiksel 

tahliller bize göstermektedir ki, bu küçülme tekel rejimlerinde yarıya 

kadar inmektedir. Öyleyse kesinlikle fiyatlara müdahale edilmemelidir. 

e. SANAYĠ ĠNKILABI EKONOMĠK KANUNLARI ĠġLEMEZ YAPAR 

Liberalistlerin bu çok mantıki ve kesin izahları büyük sanayinin 

geliĢmesinden evvel aynıyla uygulanıyor ve yaĢanıyordu. Ne var ki, bu 

kanunlar 19. ve 20. yüzyıllarda sanayinin geliĢmesi karĢısında iĢleyemez 

olmuĢlardır. Öyle bir gün gelmiĢtir ki, liberalizmin bu değiĢmez tabiî 

kanunları tamamen inkar edilmiĢ ve onun yerine baĢka sistemler 

önerilmiĢtir. Liberalistlerin izah ettikleri bu kanunlar tüm eski devirlerin 

benimsedikleri ve bütün düzenlerini onun üzerinde kurdukları 

kanunlardır. Dinlerin bütün felsefesinde bu kanunlar yatmaktadır. Bunu 

çok basit olarak açıklayalım: Bir hükümet emirname çıkarsa, narh koysa 

ve bu narhın korkusu ile alıĢ veriĢ yapılsa, fıkha göre bu alıĢ veriĢ batıl dır. 

Çünkü kiĢinin elinden malının alınabilmesi için rızası Ģarttır. Ġradesi yeterli 

değildir. Rıza ile irade arasındaki farkı kumar örneği ile açıklayabiliriz; 

kumarda irade var rıza yoktur. Halbuki baskı yapılmadan yapılan alıĢ 

veriĢlerde hem irade var hem de rıza vardır. ĠĢte dinler ekonomide bu 

kadar ileri bir derecede liberalizmi benimsemiĢlerdir. Hatta faizin 

yasaklanmasını da bu rıza ve irade ile açıklayabiliriz. Faizde irade vardır; 

ama rıza yoktur. KiĢi istemeye istemeye mecbur kaldığı için faiz ödemek 

durumundadır. Ama dinler sosyal müsseselerde aynı rıza Ģartını 

aramamıĢlardır. Korktuğu için biat etmiĢ olsa bile, o biatı geçerli 



saymıĢlar ve ondan dönmenin caiz olmayacağını kesin ifadeleri ile ileri 

sürmüĢlerdir. Hatta eĢlerden biri diğerini tehdit ederek evlenmeye 

zorlasa, karĢı taraf da korkusundan bunu kabul etse, bu nikah meĢru 

sayılmıĢtır ve taraflara fesh hakkını tanımamıĢtır. ĠĢte bu derecede 

ekonominin liberalizmini benimseyen dinler, değiĢen yeni dünya 

Ģartlarına uyamadıkları için hayat sahnesinden çekilmek ve mabetlere 

kapanarak inananları bir tür istismar etmek dıĢında bir Ģey yapamaz 

olmuĢlardır. ĠĢte faizsiz bankanın halletmesi gereken konu, liberalizmin 

yukarıda bahsedilen genel kanunları ile yeniden hayat sahnesine 

çıkmasını sağlamaktır. Bunun için arz ve talep kanunlarına göre yeniden 

fiyat ve ücret dengesinin sağlanmasını gerçekleĢtirecek imkânları ortaya 

koyması gerekir. 

f. FAĠZSĠZ BANKA EKONOMiK DÜZENĠ YENĠDEN KURACAKTIR 

Fiyat ve ücret mekanizmasının çağımızda liberalistlerin istediği bir Ģekilde 

iĢlemez olmasının sebepleri ortaya konmalı ve bu sebeplerin giderilmesi 

ile yeniden insanlık için ideal olan o sistemin gelip gelemiyeceğini ortaya 

koymalıyız. Bunu yapabildiğimiz takdirde faizsiz bankamızı kurma 

imkânını elde etmiĢ olacağız. 

III. LĠBERALĠZMĠN ĠġLEYĠġĠ 

a: DOYMA, ÜRETME, DENGE VE SERBESTLĠK KANUNLARININ ENGELLERĠ 

VARDIR 

Çok mantıkî ve kesin görünen liberalistlerin doyma, üretme, denge ve 

serbestlik ile ilgili dört kanunun çağımızda iĢlemediğini görmüĢ 

bulunuyoruz. Bunların nedenlerine çok kısa olarak temas edeceğiz. 

h. DEPO EDĠLEMĠYEN MALLARDA ARZ VE TALEP DENGESĠ OLUġAMAZ 

l. Depo edilemeyen mallarda arz ve talep kanunları iĢlemez. Çünkü arz ve 

talep kanununun temel dayanağı, piyasada malların artması ve azalması 

ile fiyatların azalıp çoğalmasıdır. Depo edilemeyen mallar için böyle bir 

artma ve azalma söz konusu olmayacaktır. Çünkü depo edilememektedir. 

Dolayısıyla çok açık bir Ģekilde depo edilmez mallarda liberalistlerin 

serbest arz ve talep kanunları cereyan etmeyecektir. Eski çağlarda böyle 

mallar hemen hemen hiç yoktu. Dolayısıyla bu iĢlemezlik görülmüyordu. 

Çağımızda ise mal mübadelesinin yanına emek mübadelesi girdi. Emek 

ise depo edilemeyen bir nesnedir. Sonra yine mal mübadelesinin yanında 

kira müesseseleri ekonomiye hakim olmaya baĢladı. Bu da depo 

edilemez. Bunun yanında elektrik gibi çok kullanılan bir meta da depo 

edilebilir cinsten değildir. Çağımızda birçok sosyal hizmetler de, 

ekonominin kanunları ile düzenlenmek istenmektedir. Meselâ doktorluk, 

avukatlık ve baĢka tüm sosyal hizmetler para ile yapılmaktadır. Bunlar da 

depo edilemez. ĠĢte öyle bir gün geldi ki, depo edilebilir değerlerle 

edilemez değerler arasındaki nispet, edilebilirler aleyhine çoğaldı ve depo 

edilen mallara uygulanan kanunlar edilemezlere de teĢmil edildiği için 

serbest arz ve talep kanunlan iĢlemez olmuĢtur. 

c. TAġINMAZ MALLARDA ARZ VE TALEP DENGESĠ OLUġAMAZ 

2. TaĢırmıaz mallarda da serbest arz ve tâlep kanunları iĢlemez. Arz ve 

talep kanunlarında fiyatı düzenleyen o anda ki ihtiyaç ile o anda mevcut 

olan mallardır. Halbuki taĢınmazlar için durum tersinedir. Ġhtiyaç günün 



ihtiyacı olacaktır. Ancak inĢaatçılar onu ancak birkaç sene sonra vücuda 

getireceklerdir. Halbuki o zaman belki de o ihtiyaç ortadan kalkmıĢ 

olacaktır. Böylece böyle bir ihtiyacın giderilmesi için yükselen fiyatlar arz 

ve talep dengesini kuracak Ģekilde harekete geçirmez. Eski çağlarda 

taĢınmazlar ticaret mahiyetinde değil, karĢılıklı alınıp satılırdı. ġimdi ise 

bir inĢaat sektörü oluĢmuĢ ve artık taĢınmazların ticareti yapılmaktadır. 

Sonra eskiden kiracılar çok azdı. Herkes kendi evinde oturuyor ve kendi 

iĢyerinde çalıĢıyordu. ġimdi ise hemen hemen herkes baĢkasının 

iĢyerinde çalıĢmak zorunda kalmaktadır. Bundan dolayı liberalistlerin arz 

ve talep kanunları iĢlemez olmuĢtur. 

d. PLANLANACAK YERLERDE ARZ VE TALEP DENGESĠ OLUġAMAZ 

3. Planlama gerektiren yerlerde arz ve talep dengesi kendiliğinden 

oluĢamaz. Arz ve talep dengesi o anda mevcut mallar ile o andaki 

ihtiyaçlara cevap verecektir. Fiyatlar ona göre oluĢacaktır. Kendi üretip 

mallarını depo eden ve pahalılandığı zaman satan kimseler için arz ve 

talep dengesi kendiliğinden oluĢacaktır. Ama ileride doğacak ihtiyaçlar ile 

ileride meydana gelecek mallar hakkında Ģimdiden arz ve talep 

dengesinin kurulmuĢ olmasını beklemek yanlıĢtır. Çünkü bu hesaplara ve 

tahminlere dayanacaktır. Medeniyet geliĢtikçe planlama kesinlikle 

zaruret halini almıĢtır. Artık plansız hiçbir ekonomik faaliyet kendi 

dengesini kuramaz olmuĢtur. ĠĢte bugünkü insan o andaki tüketimi için 

değil, bir yıl sonra ortaya çıkacak tüketim için çalıĢmaktadır. Hatta 

inĢaatlarda bu, beĢ on seneyi bulmaktadır. Artık bu Ģartlar altında serbest 

arz ve talep kanunlarının iĢlemesini düĢünmek mümkün değildir. 

e. FAĠZLĠ SĠSTEMDE SERBEST ARZ VE TALEP KANUNLARI ĠġLEMEZ 

4. Faizli sistemde serbest arz ve talep kanunları iĢlemez. Faizli sistem 

tekele dayanmaktadır. Çünkü tekel oluĢturulmadığı takdirde 

müteĢebbisler kazanamaz hal alırlar. Onlar kazanamayınca bankalara 

faizi değil, anamalı da ödeyemezler. Sonunda bankalar mudilere cevap 

veremez hale gelirler. Bu da iĢte o sistemin yıkılması demektir. Bunun 

çaresi Ģudur; bankalar tekeli oluĢtururlar. AlıĢ ve satıĢ fiyatlarını kendileri 

tespit ederler ve kredi açtıkları teĢebbüslere suni olarak kazandırırlar. Bu 

durum da, artık serbest arz ve talebin olmasını kendiliğinden suni olarak 

ortadan kaldırır. Bankacıların elinde bunun için kullandıkları bir silah 

vardır. O da banknottur. Para onların elindedir. Kredi onların elindedir. 

Artık istediklerini zengin edebilmekte ve istediklerini de istedikleri zaman 

iflas ettirebilmektedirler. Bunun için arz ve talep kanunları ortadan 

kalkmıĢ ve denge bozulmuĢtur. Yani iddia ettikleri gibi denge bozulduğu 

için faizli müesseselere ihtiyaç duyulmamıĢtır; aksine faizli müesseseler 

kurulduğu için denge bozulmuĢtur. Daha yumuĢak bir ifade ile, önce 

yukarıda sayılan üç sebep fiyat dengesini bozmuĢ ve faizli düzenin 

doğmasına sebep olmuĢtur. ġimdi ise faizli düzen kendi hayatını 

sürdürebilmek için fiyat dengesini kendisi bozmaktadır. 

f. FAĠZSĠZ BANKA BU ĠġLEMEZLERĠ ĠġLER YAPAR 

ĠĢte bu dört sebepten dolayı çağımızda serbest arz ve talep kanunlan 

iĢlemez olmuĢtur. Faizsiz banka kurmak demek, bu maddeleri iĢler hale 

getirebilmek demektir. Bunun iksirini bulmak demektir. 



IV. FAĠZSĠZ BANKANIN ĠKSĠRLERĠ 

a. LĠBERALĠZMĠN CANLANDIRILMASI TEDBĠRLERLE MÜMKÜNDÜR 

Faizsiz sisitemin tekrar gelip iĢleyebilmesi için liberalistlerin ortaya 

koyduğu dört kanuna iĢlerlik kazandırmalıyız. Bunun için bir dizi tedbirlere 

ihitiyaç vardır. 

b. NAKĠT SENETLERĠ YERĠNE MAL SENETLERĠ ORTAYA KONMALIDIR 

l. Banknotu devreden çıkarmak gerekir. Fiyat üretici ile tüketici arasında 

bir haberleĢme aracıdır. Fiyatlar yükselince tüketiciler yavaĢlar, üreticiler 

hızlanır. Aksine fiyatlar düĢünce üreticiler yavaĢlar, tüketiciler hızlanır. 

Dengeyi bu sağlar. Halbuki enflasyonist sistemde fiyatlar malların 

azalması veya çoğalmasına göre değiĢmez, aksine piyasaya sürülen 

paranın azalması veya çoğalmasına göre değiĢir. Böylece fiyatlar istikrar 

kazansa dahi artık fonksiyonlarını icra edemez olurlar. Buna çare olarak, 

yukarıda teklif ettiğimiz senetleri devreye sokmak gerekir. Toprak, demir, 

buğday ve altın senetleri ile bunlara dayanan diğer tüm hamiline yazılmıĢ 

mal senetleri bu meseleyi halletmiĢ olacaktır. 

c. SELEM SENETLERĠYLE DEPOLANAMAZ MALLAR DEPOLANIR HALE 

GELĠR 

2. KarĢılıksız senetler çıkarılmamalıdır. Böylece piyasa da dolaĢan 

senetler mahdut sayıda olacağından ve karĢılığı kesin olarak hiç olmazsa 

taahhüt edilmiĢ bulunacağından, mallar depo edilemez olsalar da 

miktarları bilineceği için arz ve talep dengesini kuracaktır. Gelecek sene 

üretilecek domatesin miktarını planlama ile Ģimdi tespit edeceğiz, vadeli 

mal senetleri halinde piyasaya süreceğiz ve bu piyasada mevcut 

senetlerin sayısı ile gelecek senedeki durumunu Ģimdiden bilme 

imkânına ereceğiz. Ancak bu senetleri çıkaracakların istedikleri kadar 

senedi piyasaya sürememeleri için ipotek sistemi getirilecektir. TaĢınmaz 

mallar kadar senetler çıkabilecektir. Böylece nedret kanununa 

dayanılarak bir arz ve talep dengesinin gerçekleĢmesi sağlanacaktır. 

d. SELEM SENETLERĠ MĠKRODA MÜDAHALE ETMEDEN MAKRODA 

PLANLAMAYI SAĞLAR 

3. Makroda planlama yapılacak ve mikroda tam serbestlik sağlanacaktır. 

Bu da yine çıkarılacak senetlerle mümkün olacaktır. Diyelim ki gelecek yıl 

onbin ton buğdaya ihtiyacımız var. On bin tonluk buğday selem senedi 

piyasaya sürülecek ve bunu kredi olarak alan zürranın kimler olacağını 

ise kredi alanların kendileri belirleyecektir. Zürra hangi senedi isterse onu 

kredi olarak alabilecektir. Krediyi de geçmiĢ senelerde ödediği vergiler 

nispetinde alacağı için mikro da bir müdahale söz konusu olmayacaktır. 

e. TAġINMAZLAR HĠSSE SENETLERĠ ĠLE TAġINIR HALE GELĠR 

4. Görülüyor ki, malların yerine senetleri ikame etmekle depo edilemeyen 

mallar depo edilir gibi olmakta ve Ģimdi mevcut olmayan mallar da Ģimdi 

senetleri ile mevcut olmaktadır. Böylece arz ve talep dengesine mani olan 

engeller ortadan kalkmaktadır. ġimdi bütün mesele bu senetlerin revaç 

bulabilmesi için gerekli desteği sağlamaktır. Bu desteğin sağlanması ise 

fiyatların mevcut stoklara göre hesaplanarak ilan edilmesidir ve 

senetlerin bu fiyatlarla araya bir fark koymaksızın bankaca satılması ve 

satın alınmasıdır. Yani banka ilan ediyor ve diyor ki, ben bu hafta mesela 



arpa senedini Ģu fiyatla alıyorum ve satıyorum. Ġsteyenler bu parayı 

getirsinler ve onlara senedi vereyim; isteyenler senedi getirsinler ben 

onlara para vereyim. ĠĢte bu garantiyi veren banka piyasada o senetlere 

likidite kazandınr ve bu sayede arz ve talep kanunları iĢler hale gelir. 

Ne var ki, banka bu alıĢ ve satıĢta denge noktasını keĢfetmek ve ona 

göre fiyatları ilan etmek zorundadır. Yoksa senetlerin fiyatlarını arz talep 

dengesinin gerektirdiği yerde ilan etmezse, o zaman ya kasasında 

olağanüstü paralar yığılır veya senetler geriye iade edilir. Her iki halde de 

ekonomik denge bozulmuĢ demektir. Yani kabız olmuĢ obur adam 

durumuna farkına varmadan düĢülmüĢ olur. 

Bizim yaptığımız keĢif iĢte bu denge fiyatının hatasız bulunmasıdır. Hatalı 

olarak bulunsa dahi, bir zaman sonra hatanın kendi kendisini tashih 

etmesidir. Biz bu dengeyi nasıl bulabiliyoruz? Nasıl keĢfedebiliyoruz? Hiç 

Ģüphe yok ki, burada bize yardım eden muhasebemizdir, muhasebedeki 

kayıtlarımızdır. Muhasebe bize bugünkü durumun envanter hesapları ile, 

geleceğin durumunu ise taahhüt hesapları ile vermektedir. Bir baĢka 

yardımcımız da genel planlama olacaktır. GeçmiĢ yıllarda ülkemizde 

tüketilen mallar bize gelecekteki ihtiyaçlarımızi bildirecektir. Bu yıl kaç 

kilo süt tüketilmiĢse, gelecek yıl da o kadar süt tüketileceğini tahmin 

edebiliriz. 

Çok geliĢmiĢ bulunan istatistik ilmi bize gelecek hakkında çok sıhhatli 

değerler verebilmektedir. GeçmiĢ on yıl alınır ve tetkik edelirse, üretilip 

tüketilen malların değiĢme seyri hakkında bize fıkir verir ve biz buna göre 

ihtiyaçlarımızı tespit etmiĢ oluruz. ĠĢte bir taraftan hali hazır durum, diğer 

taraftan makro için hazırladığımız geleceğin planları bize bilgi olarak 

gelecektir. Önce piyasaya planlamanın bize haber verdiği gelecek yıl ile 

ilgili tahminlerine uygun sayıda senetler basacağız ve piyasaya sürmeye 

baĢlayacağız. Senetlerin müĢterisi çoksa fiyatını yükselteceğiz. Azsa 

düĢüreceğiz ve istediğimiz rakamda durma meydana gelinceye kadar bu 

değiĢmeye devam edeceğiz. Böylece piyasaya planladığımız miktarda 

senetle gireceğiz ve fiyat kendiliğinden oluĢacak, yani serbest arz ve talep 

kanunları iĢleyecektir. 

V. DENGE FĠYATININ HESAPLANMASI 

a. PARA MAL ĠLE FĠYATIN ÇARPIMIDIR 

Devletin piyasaya sürdüğü toplam bir nakit mevcuttur. Bu nakit o devletin 

içinde mevcut tüm malları satın almak üzere biriktirilmiĢ bulunmaktadır. 

Çağımızda kimsenin kendi ürettiğini tükettiği kabul edilmeyeceğine göre, 

tüm üretilmiĢ değerler satılıktır demektir ve bu değerler halkın cebinde 

bulunan nakit ile satın alınacaktır demektir. Bunun anlamı, ülke içindeki 

tüm mallar ile, onların fiyatları ile çarpımının toplamı, ülke içinde bulunan 

paraya eĢit olacaktır. Buna baĢka bir deyiĢle, para mala eĢittir denir. Bu 

eĢitlik Newton'un atalet kanunu gibi ekonominin ana kanunudur. 

b. HER MAL CĠNSĠNE MĠLLĠ PARADAN BĠR PAY DÜġER 

ġimdi belli bir malın toplam miktarı ile fiyatı çarpılırsa, o malın toplam 

bedelini gösterecektir ve bütün ülke içindeki paranın içinde o mala ait 

pay belirlenmiĢ olacaktır. Buna o malın parası tabirini kullanacağız. Yani 

ülke içinde satılmak üzere hazırlanmıĢ demirin fiyatı ile çarpımı sonucu 



elde edilen meblağ demir parasıdır. Her malın kendi parasının korunduğu 

kabul edilebilir. Ekonomik bünyede bir değiĢiklik olmamıĢsa, mallara ait 

paraların miktarlarında da değiĢiklik meydana gelmez. Ancak ekonomik 

bünyede veya ikame mallarında bir değiĢiklik vuku bulursa, bu para 

bölüĢümünde de bir değiĢiklik söz konusu olabilir. Bu değiĢiklikler yıl 

sonu planlamalarında etkisini gösterecektir. 

c. FĠYAT, MALA AYRILAN PARANIN O MAL MĠKTARINA BÖLÜNMESĠDĠR 

ġimdi, mal miktarı ile fiyatın çarpımı sabit kalmaktadır. Bu fizikteki basınç 

ile hacim arasındaki iliĢkiye benzer. Bilindiği gibi bir gazın sıcaklığı sabit 

kalmak Ģartı ile hacim ile basıncın çarpımı sabittir. Hacim mal miktarına, 

basınç da fiyata tekabül etmektedir. ĠĢte bu muhakeme bize talep 

eğrisinin formülünü verecektir. Bu andaki stok miktarı ile yine bu andaki 

serbest arz ve taleple oluĢmuĢ fiyat miktarının çarpımı, o mala ait para 

miktarını verecektir. Buna denge bedeli denilir ve Ģöyle ifade edilir. Bir 

malın fiyatı ile stok miktarı çarpılırsa, denge bedeli elde edilir. 

d. KREDĠ ĠLE YAPILACAK SÜBVANSĠYONLA BU DENGE FĠYATI 

KAYDIRILABĠLĠR 

Denge bedelinin tespiti için geçmiĢ yıldaki fiyat istatistikleri ile stok 

istatistiklerini değerlendirmek kafi gelecektir. Bununla beraber 

planlamadan bu denge bedelleri istenilen miktarda tespit edilerek 

bankaca gerekli destek yapılarak planlamaya uygun bir ekonominin 

gerçekleĢmesi sağlanır. Yani makroda bu denge bedelinin ayarlanması 

imkân dahiline sokulabilir. Ancak fiyat bir hiperbol olan talep eğrisine 

göre serbestçe oluĢacağından mikroda asla müdahale edilmeyecektir. 

e. FORMÜL, DENGE BEDELĠ, DENGE FĠYATI VE DENGE STOKU ĠLE 

KURULUR 

Denge bedeli tesbit edildikten sonra denge stoku ve denge fiyatı da 

belirlenebilir. Denge bedeli ile oluĢmuĢ bulunan talep eğirisi bu sefer 

talep eğrisi ile kesiĢtirilirse denge bedeli ile denge fiyatı ortaya çıkar. 

ġüphesiz denge fiyatı ile denge miktarının çarpımı da denge bedelini 

verecektir. Ġyi bir planlamacı, baĢtan koyduğu denge bedeli ile 

hesapladığı denge fiyatı ve denge miktarını isabet ettiren planlamacıdır. 

f. NAKĠT REZERVĠ MĠKROYA MÜDAHALE ETMEDEN MAKRODA DENGEYĠ 

SAĞLAR 

Denge bedeli yüksek tutulursa talep eğrisi ileriye doğru kayar. DüĢük 

tutulursa geriye doğru kayar. Bunun anlamı, planlama o malın istihlâkini 

teĢvik etmiĢ veya kısmıĢ olur. Denge eğrisini ileriye kaydırmak için veya 

geriye çekmek için planlamadan öyle tesbit edilmesi yeterlidir. ġu kadar 

var ki, bunun böyle gerçekleĢebilmesi için tüm senetlerin arz ve talebini 

bankanın karĢılaması gerekir. Yani arz ve talebe göre fiyatları bankanın 

baĢtan tespit etmesi ve her gelenin senedini o fiyatla alması, her isteyene 

de o senedi fiyatı ile satması gerekir. Pek tabiidir ki banka bunu ancak 

naktî gücü nispetinde gerçekleĢtirebilir. Bu desteği istediği kadar 

serbestçe yapamaz. Ancak belli imkânlarını istediği tarafa yönelterek o 

malın üretilmesini ve tüketilmesini plan içinde gerçekleĢtirebilir. 

g. SATIġ FĠYATLARI TÜKETĠMĠ, KREDĠ DEĞERLERĠ ÜRETĠMĠ PLANLAR 

Arz ve talebin denge miktarında ve fiyatında gerçekleĢebilmesi için 



sadece talep eğrisini etkilemek yeterli değildir. Arz eğrisini de 

yöneltmemiz gerekecektir. Bunun için maliyet fiyatlarını düĢürme 

yollarına gidilmelidir. Maliyet ancak nakit kredi ile faizsiz olarak 

desteklenirse düĢürülmüĢ olur. Banka o malın senedini teminat olarak 

kabul edecek ve nakit kredi verecektir. Böylece o senet değerinden daha 

kıymetli alınıp satılacaktır. Bunun anlamı, kredi rantının o malın fiyatlarını 

düĢürmede kullanılmasıdır. Bir senede tanınan nakit kredi o senedin 

teminat değerini ifade eder. Bu teminat değerini yüksek veya düĢük 

tutmakla arz eğrisini etkilemiĢ olur 

h. TÜM ARZ VE TALEBĠN KARġILANMASI MĠKRODA SERBESTLĠĞĠ GETĠRĠR 

Görülüyor ki, banka denge bedelini tespit etmekle arzı ayarlayabilmekte 

ve böylece makroda yapılan planın istenilen fiyat ve miktar içinde 

gerçekleĢmesini sağlamaktadır. Herkesin senedini ilan ettiği fiyatla 

alması ve aynı fiyatla isteyenlere satması yani bütün arz ve talebi 

karĢılaması mikroda müdahaleyi önler. Aynı Ģekilde teminat olarak 

senedi rehin eden herkese istediği nakit krediyi vermesi de yine mikroda 

müdahaleyi önlemiĢ olur. ĠĢte bu iki uygulama liberal sistemin 

uygulanmasında karĢılaĢılan tüm zorlukları yener ve yeniden faizsiz 

çalıĢmasına imkân verir. 

i. AZAMĠ FĠYAT VEYA ASGARĠ STOK DA FORMÜLE ĠTHAL EDĠLEBĠLĠR 

Yukarıda anlattığımız talep eğrisinde fiyat sıfır iken miktar sonsuzdur. 

Aksine miktar sıfır iken fiyat sonsuzdur. Tam ideal bir madde için bu ifade 

doğrudur. Ancak ikame mallarında veya lüks mallarda bu ifadenin 

tamamen doğru olduğu iddia edilemez. Biz planlama yaparken de azamî 

fiyatı veya azamî malı sınırlamak isteyebiliriz. O zaman fiyatla miktarın 

çarpımı yerine, fiyat ve miktarlara kalan fiyat ve miktarlar ilave edilmek 

suretiyle yeni formül geliĢtirilmiĢ olur ve Ģu anlamları taĢır. 

j. SENET VE MUHASEBE ĠLERĠ LĠBERALĠZMĠ DOĞURUR 

Denge bedelinin kalan fiyata bölünmesi azamî mal miktarını verir. Yine 

denge bedelinin kalan mala bölünmesi azamî fiyatı verir. Azamî fiyatta 

mal sıfır olacağı için alıĢ veriĢ durur, yine azamî malda fiyat sıfır olacağı 

için yine alıĢ veriĢ durur. Böylece faaliyet durdurulmuĢ olur. Tabiî her 

zaman ikisinin birden azamî değerlerinin tespiti gerekmez. Ġlaveyi birine 

yaptığımızda yalnız diğerinin azamî fiyatını tespit etmiĢ olabiliriz. Ġstenirse 

asgarî miktar ve fiyatlar da tespit edilebilir. Bu takdirde formülde fiyat ve 

miktarlara kalanları ilave edeceğimize, kalanları çıkarmamız gerekir. Yani 

pozitif kalan yerine negatif kalanı kullanacağız. Mal miktarı kalan miktara 

eĢit olduğu zaman, çarpanlardan biri sıfır olacağından, diğeri yani fiyat 

sonsuz olacak ve elimizde satamadığımız bir mal miktarı kalacaktır. 

Aksine fiyata negatif kalan ilave ettiğimiz zaman fiyat sıfır olmadan 

çarpan sıfır olacak ve mal miktarı sonsuz olacaktır. Ne var ki, bunu 

gerçekleĢtirmek insanlar için mümkün olmadığından bu hal hiç 

kullanılmayacaktır. 

ġimdi denge bedeli, denge fiyatı, denge miktarı ile azamî veya asgarî mal 

miktarları ve yine azamî veya asgarî fiyatları tesbit etmek banka için 

mümkün olmakta ve bunu mikrodaki serbestliğe müdahale etmeden 

gerçekleĢtirebilmektedir. Bunu da senetlere hem satıĢ ve alıĢ ile hem de 



onlara kredi tanımakla gerçekleĢtirmektedir. Bütün bunları yapabilmesi 

için tek çare olarak senetleri kullanmaktadır. Senetler sayesinde bu 

düzenlemeler meydana gelmektedir. Fakat sadece senetlerle bu iĢin 

düzenlemesi mümkün olmayıp, yerine basit sade ama kuvvetli bir 

muhasebenin tutulması da zaruri olmaktadır. 

k. SENETLERĠ SAHĠPLERĠ ADINA ALIP SATACAK, KENDĠSĠ 

KREDĠLENDĠRECEKTĠR 

Banka bütün senetlerin satıĢ ve teminat fiyatlarını yukarıda verilen 

formüllerle hesaplayacak ve ilan edecektir. Senetleri sahiplerinin adına 

satacak ve satın alacaktır. Bütün arz ve talebi karĢılayacaktır. Senetlere 

plana göre bir kredi tanıyacak ve bu krediyi de bütün talepleri ile 

karĢılayacaktır. Mekanizma budur ve sadedir. 

l. MAL SAYIMLARI YERĠNE SENET SAYIMLARI LĠBERALĠZMĠ YAġATACAKTIR 

Daha önceleri muhasebe tarafından her an durumun tespit edilmekte 

olduğunu belirtmiĢtik. Bu tespitin kolaylaĢabilmesi için mal sayımı yerine 

senet sayımı ikame edilmiĢti. Bir ambar veya rafa oranın nominal 

kapasitede senedi konuluyor ve mal geldikçe senet çıkarılıyor, mal 

gittikçe senet geliyordu. O yerdeki toplam senet miktarı bilindiği için, 

devre sonunda senedin sayılması ile eksilen senet kadar orada mal 

mevcut olduğu anlaĢılıyordu. Bu sayede uzun mal sayımları yerine 

bankada olduğu gibi kağıt sayımları geçiriliyordu. Bu basit bir iĢlemdir. 

Ancak bunun sayesinde liberalizm kanunları iĢler hale gelmektedir ve 

çağımızda faizsiz adil düzen kurulabilmektedir. 

m. DENGE FĠYATLARI BULDUĞUMUZDA MÜDAHALEYE GEREK 

KALMAYACAKTIR 

Senet envanterleri sayesinde mal envanterleri de gayet kolaylıkla 

sağlandığına göre, teminat ve satıĢ fiyatlarının tespiti gayet basit olacak 

ve gerçek denge fiyatlarına uymuĢ olacaktır. Banka gerçek denge yerlerini 

bulmuĢ olacağı için mikroda hiçbir zaman arz ve talep dengesinin 

bozulmasına imkân vermiyecektir. Ve bütün müteĢebbisleri tam serbesti 

içinde hareket etme imkânına kavuĢturacaktır. 

n. MERKEZ AMBARLARDAKĠ STOKLAR TÜM ÜLKE STOKLARININ 

MÜġĠRĠDĠR 

Daha önce anlattığımız bir hususa burada yeniden temas etmekte fayda 

vardır. Bunlardan biri merkez ambarlarıdır. Merkez ambar demek gelen 

bütün malı kabul eden ve her isteyene de malı veren ambar demektir. 

Ancak bu ambar malı sadece o malın senedi ile alıp verecektir. Böylece 

senedin mal cinsinden değeri bütün ülke içinde korunacaktır. Yani herkes 

kesinlikle bilecek ki, ben bu malımı merkez ambarına teslim edersem 

karĢılığını senet olarak alabilirim. Aksine senedimi merkez ambarına 

götürürsem karĢılığında bu senette yazılı malı alabilirim. ĠĢte bu imkân 

senedin baĢka yerlerde de mal ile değiĢtirilmesi imkânını verir. Yani 

Ankara'daki kereste senedi ve kereste ambarı arasındaki iliĢki, 

Erzurum'daki kereste tüccarları ile kereste senedi sahipleri arasında 

benzer iliĢkiyi kurar. Nakliye masrafları ve küçük kârlar hariç yaklaĢık 

olarak aynı denkliği korurlar. Merkez ambarlardaki stok miktarları bütün 

ülkedeki stok miktarına paralel olarak artıp eksileceğinden fiyatların 



hesaplanmasında sadece merkez ambardaki stok miktarının bilinmesi 

yeterli hale gelir. Böylece mal senedi fiyatları merkez ambarındaki 

miktarlar ila ayarlanmıĢ olur. Bütün senetler mal stoklarına göre değil, 

senet stoklarına göre de fiyatları hesaplanacaktır. Anamal senetlerinin 

fiyatları mal stoklarına göre, diğer senetler ise senet stoklarına göre 

değerlenmiĢ olacaktır. 
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I. SENETLERĠN KARġILIKLARI 

a. MĠLLĠ HASILADAKĠ ARTIġIN ÜSTÜNDEKĠ FAĠZ ENFLASYONLA 

KARġILANIR 

Faizli sistem ile faizsiz sistem arasında temel ayrılık, karĢılıksız paranın 

kullanılması ve karĢılıksız senetlerin çıkarılabilmesidir. Bir toplulukta 

toplam mevduata diyelim ki yüzde 20 faiz tanınmıĢtır. Tüm ekonomik 

hareketler para ile olacağına göre bunun anlamı, asgari her Türk lirasına 

yüzde 10 net faiz verilmektedir. Çünkü hiç kimse gelirin yüzde l00'ünü 

hemen harcamaz. Mutlaka asgari yarı nispetinde nakit olarak mevcut 

olacaktır. Faiz nedeniyle bunu bankaya yatıracağından parasına ortalama 

yüzde 10 nisbetinde bir faiz temin edecektir. Milli hasıladaki artıĢ yüzde 5 

ise ve bütün tasarruflar faiz olarak bölüĢtürülecekse, yüzde 10'un yarısı 

karĢılıksızdır ve bu yüzden yüzde 5 mutlak surette enflasyon ile 

karĢılanacaktır. 

b. ENFLASYONU KARġILIKLI PARA ÖNLER 

Faizsiz bankanın temel ilkesi karĢılıksız senetlerin piyasaya 

sürülemeyiĢidir. Bu yalnız teminat için konan bir Ģart olmayıp, aynı 

zamanda enflasyonun doğmaması için konmuĢ bir Ģarttır. 

c. SENETLER BAġLANGIÇTA DAYANIġMA ORTAKLIKLARINA DAYANIR 

Senetlerin birinci teminatı dayanıĢma ortaklığıdır. Bir dayanıĢma ortaklığı 

tarafından teminat altına alınmayan senet ihraç edilemez. Bu dayanıĢma 

ortaklığını, herhangi bir sebeple senedin ödenememesi halinde bölüĢerek 

ortaklaĢa ödemeyi taahhüt eden kimseler meydana getirirler. 

d. DAYANIġMA ORTAKLIKLARI AYRI BĠR KONUDUR 



DayanıĢma ortaklıklarının hükümleri Dr. Süleyman Akdemir'in "Ceza 

Hukukunda Mağdurun Korunması" ve "Sosyal Denge I, Devlet Yapısının 

Tarihî Seyri" adlı kitaplarında genel olarak incelenmiĢtir. Benzer bir Ģekli 

ile mesleki kuruluĢlara da uygulanacaktır. Burada bununla ilgili fazla bir 

bilgi verilmeyecektir. Sadece her insanın faizsiz bankada bulunması için 

mutlak surette bir dayanıĢma ortaklığı içinde yer alması gerektiğini ifade 

edelim. Senetlerin de çıkarılabilmesi için yeter büyüklükte bir dayanıĢma 

ortaklığının kefaleti gerekmektedir. Ġlgili dayanıĢma ortaklıklarına senet 

çıkarma kontenjanı verilir ve ancak bunların kontenjanları içindeki 

teminatları ile senet çıkarılır. 

e. SENETLERĠN ĠKĠNCĠ KARġILIĞI TAġINMAZLARDIR 

Senetlerin ikinci teminatı taĢınmazlardır. Bir taĢınmaza dayanmayan 

hiçbir senet faizsiz düzende geçerli değildir ve bir taĢınmaz ancak bir 

senede teminat gösterilebilir. Ġkinci derecede ipotek geçerli değildir. Bu 

senet miktarlarının sınırlanması anlamındadır. Artık imar olmadıkça yeni 

senetler çıkarılamıyacaktır. Bu dengeli ekonominin ve karĢılıklı senedin 

ana teminatıdır. TaĢınmazlar yukarıda tasnif edilmiĢti. Yeniden 

özetleyerek nasıl teminat oluĢturduklarını hatırlayalım: 

f. TOPRAK SENEDĠNĠN KARġILIĞI HALK MÜLKĠYETĠNE ĠNTĠKAL ETMEMĠġ 

TAġINMAZLARDIR 

Ülke topraklarının tamamından özel mülkiyete intikal eden toprakların 

nispeti bize genel ücret tespitinde yardımcı oluyor. Nüfusun kalan ömrüne 

özel mülkiyete intikal etmemiĢ topraklar bölünürse, toprak cinsinden 

senet ortaya çıkacaktır. ÇalıĢan insanlara toprak senedi verilecektir. 

Çıkarılabilecek toprak senedi miktarı ülkenin satılmamıĢ toprakları kadar 

olacaktır. Bunun teminatı ülke toprakları olup, kiĢiler veya siteler kendi alt 

yapılarını veya satılmamıĢ yapıları rehin göstererek kredi olarak alabilir ve 

inĢaatlarını yapabilirler. 

g. ÜCRETLER TOPRAK SENEDĠYLE VE ÜLKE TOPRAK FĠYATININ TERSĠ ĠLE 

TANIMLANIYOR 

Ülke topraklarının illere, il topraklarının bucaklara, bucak topraklarının 

sitelere bölündüğünü biliyoruz. Bu toprakların fiyatları hesaplanırken 

ücretlerin hesabına benzer hesap yapılacaktır. Yani ücretin tersi fiyat 

olacaktır, ücret cinsinden fiyat olacaktır. Tek fark ücretler için bütün ülke 

toprakları düĢünülecek ve ülke içinde tek ücret sistemi uygulanacaktır. 

Halbuki toprakların ücret cinsinden fiyatları illere, bucaklara ve sitelere 

göre değiĢecektir. TaĢınmazların arsa fiyatları böylece belirlendikten 

sonra, onlar için harcanan emek ve malzeme de ücret birimi ile 

değerlendirilecektir. Böylece toprak senedi ile tespit edilen taĢınmazların 

maliyet bedelleri aynı zamanda senetler için teminat değerleri olacaktır. 

h. DEMĠR SENEDĠNĠN TEMĠNATI BĠTMĠġ MESKENLERDĠR 

ĠnĢaat bitip kullanılacak hale geldikten sonra yapılar için demir 

senetlerine teminat olabilecektir. Yani demir senedi çıkarmak isteyen 

senedin nominal değeri kadar bir meskeni teminat olarak göstermek 

durumundadır. ĠĢyerlerinin teslimi halinde ise bu yerler buğday 

senetlerine teminat olacaktır. KiĢiler ancak böyle iĢyerlerini ipotek ederek 

buğday senedini ihraç edebileceklerdir. 



i. MALZEME SENETLERĠNĠN TEMĠNATI DEMĠR SENETLERĠDĠR 

Malzeme senetlerini ihraç etmek isteyenler ise karĢılığında demir 

senetleri rehnetmiĢ olacaklardır. Böylece tüm malzeme senetlerinin 

toplamı satılmıĢ mesken taĢınmazlardan fazla olamıyacaktır. Diğer 

tüketim mal senetleri için ise buğday senetleri rehnedilecektir. Bunların 

da toplamı iĢyerleri bedelini geçemiyecektir. Altyapı ve satılmamıĢ yerler 

ise site senetleri bedelleri ile toprak senedine karĢılık ipotek edilmiĢ 

olacaktır. Arsa senetlerine sahip olanlar bu senetleri rehnederek toprak 

senedini kredi olarak alacaklardır. Ayrıca inĢaat yaptıkça orada 

çalıĢanların çalıĢma senetlerine karĢılık toprak senetlerini kredi olarak 

alabileceklerdir. Bu esas içinde karĢılıksız hiçbir senet ihraç edilmiĢ 

olmayacaktır. 

II. NAKLĠYEYE TEMĠNAT 

a.. NAKLĠYECĠLERE VERĠLEN SENETLERĠN TEMĠNATI TAġITLARDIR 

Bir ambardan malın çıkabilmesi için karĢılığında o malın senedi ambara 

girmelidir. Böylece ambara kredi olarak verilecen senetler karĢılıksız 

piyasaya çıkmamıĢ olur. Ambar sahibinin kendisine verilen senetleri 

karĢılıksız piyasaya sürmesini önlemek ve senet miktarını sınırlı tutmak 

amacıyla ambar ve diğer bir iĢyeri teminat olarak gösterilmektedir. 

Ambardan mallar her zaman satılarak çıkmaz. Birçok zamanlarda mal bir 

ambardan diğer ambara nakledilmek üzere çıkmıĢ olur. Bunun için de 

malın çıktığı ambara senedin girmesi gerekir. Bu senetler kredi olarak 

nakliyecilere verilmektedir. Ancak nakliyecilerin de bu senetleri karĢılıksız 

olarak piyasaya sürmemeleri için teminat göstermeleri gere kir. Bu 

teminat taĢıtlar olmaktadır. Yani meskenler malzemeye, iĢyerleri mallara 

teminat olarak gösterildiği gibi, taĢıtlar da hem malzeme senetlerine, 

hem de tüketim malları nın senetlerine teminat olarak gösterilmektidir. 

b. NAKLĠYECĠLER SATIN ALDIKLARI MALLARI TAġIYACAKLAR 

Arz ve talep dengesinin ideal bir Ģekilde iĢleyebilmesi için münakalenin 

son derece kolay, basit ve ucuz bir Ģekilde yerine getirilmesi gerekir. 

Diyarbakır`da bir mal çok olur ve fiyatı düĢüktür. EskiĢehir'de o mal az 

olur ve fiyatı yüksektir. Malların senetleri cinsinden fiyatları devamlı 

olarak ilan edilmektedir. Bu fiyatlar o yerlerdeki mal stok miktarları ile 

hesaplanarak tespit edilmiĢ olacaktır. Senetlerin fiyatları ise bütün ülkede 

eĢittir. Çünkü banka bunları böyle satmaktadır. ĠĢte bu bilgiyi alan araç 

sahibi Diyarbakır'dan malı alıp EskiĢehir'e teslim etmesini isteyecektir. 

Böylece ucuz aldığını pahalı satarak kâr edecektir. ĠĢte bunu alabilmesi 

için araç sahibine kredi tanınmıĢtır. Kendisine o malın senedi kredi olarak 

verilecektir. Buna karĢılık arabasını teminat olarak gösterecektir. 

Diyarbakır'a gidip o senetle malını mübayaa edecek ve EskiĢehir'e getirip 

teslim edecektir. KarĢılığında verdiğinden daha fazla senet alacak, 

bankaya götürüp bir kısmı ile kredisini kapatacak, diğer kısmını ise 

borsada satarak nakliye ücretini almıĢ olacaktır. 

c. NAKLĠYECĠYE SĠPARĠġ RĠZĠKOYU KALDIRIR 

Araç sahibinin bu iĢi yapabilmesi için Diyarbakır'da ve EskiĢehir'de 

fiyatların değiĢmemesi gerekmektedir. Ambarlar ilan ettikleri fiyatlara 

geçerli vadeyi de koyarlar ve o tarihler içinde bütün arz ve talebi 



karĢılamak zoıundadırlar. Ġsterlerse belli miktarı ihale Ģeklinde taahhüde 

bağlayabilirler. Bu sayede mikroda müdahale etmeden makro nakliyenin 

planlaması gerçekleĢmiĢ olur. 

III. ĠHRACATA TEMĠNAT 

a. ĠHRACAT VE ĠTHALATIN DA MAKRODA PLANLANMASI GEREKĠR 

ġimdiye kadar hep ülke içindeki ekonomik faaliyetler ile bunların 

düzenlenmesi için senetler çıkarılmıĢ ve bunların teminatları anlatılmıĢtır. 

Halbuki yeryüzü tek bir ekonomik çevre oluĢturmaktadır. Hiçbir ülke 

almadan ve satmadan hayatiyetini sürdüremez. Ġhracat ve ithalat, fiyat ve 

ücretler üzerinde önemli etkiler icra eder. Meselâ üretilen buğday ihraç 

edilirse fiyatlar yükselir ve tüketici zor durumda kalır. Buna karĢı buğday 

ithal edilecek olursa, o zaman da tüketici korunmakla beraber üretici zor 

durumda kalır. Ani fiyat değiĢiklikleri dengeyi bozar ve dalgalanmaları 

anormal bir Ģekilde oluĢturur, ekonomik istikrar bozulur. Bunun için ihraç 

veya ithal edilecek mal miktarlarının da bilinmesi ge rekir. 

b. BUĞDAY VE DEMĠR SENEDĠ KARġILIĞI ALTIN SENEDĠ MEVDUAT 

OLARAK ALINIP KREDĠ OLARAK VERĠLĠR 

Ġhracat veya ithalat yapacak kimselere de kredi sağlanmalıdır. Bu krediyi 

hem ihracat ve ithalatı desteklemek, hem de senetlerdeki fiyatların 

dengesini korumak için vermiĢ olacağız. Bu senetler için gösterilecek 

taĢınmaz teminat doğrudan doğruya mevcut değildir. Zira bu satılacak 

mallar ya malzemedir veya mallardır. Bunların teminatları zaten 

mevcuttur. Ġhracat ve ithalat dövizlerle gerçekleĢmektedir. Dövizler altın 

senedi ile alınıp satılacaktır. Ġhracat ve ithalat yapan tüccarlara bu senet 

kredi olarak verilecektir. Ġthalata altın senet kredi olarak verilecek, 

ihracatın ise mevduatı kabul olunacaktır. Yalnız kredininin hacmi 

mevduatın hacmine eĢit tutulacağı için altın senedinin piyasadaki revacı 

ihracat ve ithalata aynı Ģekilde etki yapacaktır. Bunun diğer anlamı 

ihracat ile ithalatı eĢit tutmaktır. Yani döviz açığını ortaya çıkarmamaktır. 

DıĢ ticaret dengesidir. Altın senedi mevduat hacmi ile kredi hacimleri 

arasında bir fark yaparsa, o takdirde ya dövizi arttırmıĢ veya döviz açığı ile 

karĢı karĢıya gelmiĢ oluruz. Kredi hacmini fazla tutarsak ithalatı, mevduat 

hacmini fazla tutarsak ihracatı teĢvik etmiĢ oluruz. Yine burada görülüyor 

ki, mikro ekonomide hiçbir müdahale yapmadan makroyu 

düzenleyebilmekteyiz. 

c. ALTIN SENEDĠ ĠÇ PĠYASADAN MAL VE MALZEME SENETLERĠNĠ ÇEKER 

VEYA ÜRETĠR 

Altın senetlerine taĢınmaz teminatı olarak mal veya malzeme senetlerinin 

kendileri olacaktır. Bunlar rehnedilecek, karĢılığında altın senedi 

alınacaktır. Böylece iç piyasadan o miktarda senet çekilmiĢ ve dıĢ 

piyasaya mallan tevcih edilmiĢ olacaktır. Sanki bu ülkede bu mallar 

üretilmemiĢ olacaklardır. Ġthalat yapmak isteyenler için ise aksi iĢlem 

yapılacak, altın senedi piyasadan çekilmiĢ ve yerine mal senetleri 

sürülmüĢ olacaktır. Sanki bu mallar ülkede imal edilir durumda 

olunacaktır. 

IV. SENETLERĠN KARġILIKLARI 

a. MAL SENETLERĠNDE SADECE ALACAKLI BELĠRSĠZDĠR VE HAMĠLĠNEDĠR 



Faizsiz bankanın temeli, bugün ekonominin ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiĢ bulunan hamiline yazılmıĢ senetlerin karĢılıksız olarak piyasaya 

sürülemez olmasıdır. Nakit bugün böyle hamiline yazılmıĢ bir senet 

olduğundan, faizsiz düzende bu nakitle muamele bunun için 

görülememektedir. Zira bu senetlerin borçlusu, alacaklısı ve karĢılığının 

ne olduğu belli değildir. Halbuki faizsiz sistemde borçlu ve borç mal 

olarak kesin bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Sadece alacaklının kim olduğu yazılı 

değildir ve senedi elinde bulunduranlar o malı günü gelince talep etmeye 

hak kazanırlar. 

b. HER SENEDĠN ĠKĠ KARġILIĞ1 VARDIR. TAġINMAZ VE MAL 

KarĢılıksız senedin piyasaya sürülmemesi için birinci teminat dayanıĢma 

ortaklıklarıdır. Ġkinci teminat ise her senet için konmuĢ bulunan taĢınmaz 

teminattır. Üçüncü teminat bizzat bankanın kendisidir. Böylece üçlü 

teminat altına alınan bu senedin asıl karĢılığı dördüncü olarak senedin 

üzerinde yazılı borç olacaktır. Diğer teminatlar hukukî olup asıl ekonomik 

teminat, senet karĢılığı üretilmiĢ değerdir. 

c. SELEMLERDE KARġILIK HENÜZ MALA DÖNÜġMEMĠġ ÜRETĠMDE 

ARTAN EMEKTĠR 

Vadesi gelmemiĢ senetlerin karĢılığı henüz mevcut değildir. Günü gelince 

karĢılık ambarlara girmiĢ olacaktır. Ancak bu senedin karĢılığı olarak 

taĢınmaz mevcuttur. Yani bir senedin gerçekte iki karĢılığı vardır. Biri 

senedin teminatı olan taĢınmazdır. Diğeri ise senedin karĢılığı olan 

değerdir. ġu kadar ki, vadesi gelmemiĢ senetlerin karĢılığı tektir. Sadece 

o senet için gösterilmiĢ bulunan taĢınmaz teminatıdır. 

d. SENET MĠKTARI FĠYATINA BAKILMAKSIZIN MAL MĠKTARI KADARDIR 

KarĢılıkların bir kısmı piyasada mal olarak ortaya çıkmıĢ olacaktır. Bir 

kısmı ise mal olarak değil de emek olarak ortaya çıkacaktır. ĠnĢaat yapan 

bir iĢçinin emeği gerçekte mala dönüĢmüĢtür. Ancak henüz inĢaat 

tamamlanmadığı için piyasada mal olarak görülmemektedir. Diğer 

taraftan bir buğdayın selem senedini kredi olarak alıp satan ve onunla 

temin ettiği gıda ile tarlayı eken iĢçinin de emeği aslında mala 

dönüĢmüĢtür. Ama henüz mahsul elde edilmediği için piyasada yoktur. 

ĠĢte böylece bazı senetlerin karĢılıklan mal olarak değil de emek olarak 

ekonomiye girmiĢ olur. Toprak senetleri ile selem senetlerininin vadesiz 

olması, toprağın zaten bir değer olarak baĢtan mevcut olmasıdır. 

Dolayısıyla karĢılıksız değildir. Halbuki selem senetlerinin karĢılığı 

olmadığı için vadelidir. 

e. MAL SENEDĠNĠ VEREN AMBARINA YAZILI MĠKTARI SOKAR VE FĠYAT 

FARKINI NAKĠT OLARAK KAPATIR 

Mallar ambarlara girmek suretiyle karĢılıklarında senetler ihraç 

edilecektir. Burada önemli olan kısım, malların bulundukları yerlere göre 

farklı kıymet taĢımalarıdır. Tanzim etmiĢ olduğumuz bir malın senedi 

merkez ambardaki karĢılığını gösterecektir. Ne var ki, bütün malları 

merkez ambara koymak mümkün değildir. Ancak merkez ambar öyle bir 

yerde seçilmelidir ki, o mal en ucuz orada olsun. 

Hiç Ģüphesiz bu ham madde kaynaklarının en çok bol olduğu ve bu 

malların fazla üretildiği yerler olacaktır. Kabul ettiğimiz bir prensip, mal 



nerede olursa olsun sanki merkez ambarda imiĢ gibi muamele 

görmesidir. Yani bugün piyasaya sürülen herhangi bir malın piyasadaki 

senet miktarı bütün ülkede o malın mevcut toplam stok miktarı kadardır. 

Bu nasıl sağlanacaktır? 

f. DEĞĠġĠK MALLARIN ĠKAME FĠYATLARINI BANKA BELĠRLER 

Bir defa merkez ambarlarında ambara giren mal kadar piyasaya senet 

çıkarılacaktır. Dolayısıyla burada karĢılıksız bir senedin piyasaya 

sürülmesi söz konusu değildir. Diğer yerlerde bulunan mağazalarda veya 

ambarlarda ise senetle oradaki demirin değerleri birbirine eĢit 

olmayacağı için ve malın oradaki senet cinsinden fiyatı senedin üzerine 

yazılı miktardan farklı olacağı için senet karĢılıksız olarak da piyasaya 

çıkmıĢ olabilir. Bunu önlemek için Ģu sistemden hareket edilecektir. Bir 

malın ticaretini yapmak isteyen o malın senedini kredi olarak alacaktır. 

Sonra mağazasına belki nakitle aldığı malı yedek olarak koyacaktır. Bu 

onun nakit sermayesi olacaktır. Sonra da artık o malın senedi ile malı alıp 

satmaya baĢlayacaktır. Kendisinden istediğimiz, biz ambara gelip kontrol 

ettiğimizde bizim size verdiğimiz senetlerin ya kendilerini veya senetlerin 

üzerine yazılı bulunan miktar kadar malı ambarınızda veya mağazanızda 

hazır bulunduracaksınız, diyoruz. Böylece mal senedinden pahalı olsa da, 

yedek stokunu nakitle temin ettiği ve mal olarak baĢka bir senet karĢılığı 

olmaksızın ambara girdiğinden bu eksiklik tamamlanmıĢ olacaktır. 

g. ĠKAME DEĞERLERĠ TASFĠYE DENGE DEĞERLERĠNDENDĠR 

Bu kontrollerde, yukarıda konulan elden çıkarılan senet kadar o senedin 

üzerine yazılı miktar mal bulundurmazsa, önce kendisinden kredi 

kesilecektir. Yani artık kendisine mal senedi kredi olarak verilmeyecektir. 

Kendisinden hemen satmıĢ olduğu senetleri satın alıp iade etmesi talep 

olunacaktır. Mal için ise teslim ancak merkez anbarında söz konusu 

olabilecektir. ġayet böylece kredisini kaybetmiĢ olan müĢteri iade edecek 

senedi bulamazsa bu senedin teminatına el konacaktır. Teminatında bu 

senetleri temin etmesi mümkün olmazsa dayanıĢma ortaklığına 

gidilecektir. DayanıĢma ortaklığı da bu meseleyi çözemezse banka genel 

giderlerinden bunları karĢılayacaktır. Bu suretle teminatsız senet 

çıkmamıĢ olacaktır. 

h. ALTIN, GÜMÜġ VE ALTIN SENETLERĠNĠN ÜLKE ĠÇĠNDEKĠ FĠYATLARI AYNI 

OLACAKTIR 

Mal senetleri ile yalnız o malın üzerinde yazılmıĢ mallar alınıp 

satılmayacak, o mal senedinin ticareti ile alınıp satılan diğer bütün mallar 

da o senetle alınıp satılacaktır. Böylece ambara sadece senette yazılan 

mal girmeyecek, bunun karĢılığında o senetle alınıp satılan diğer mallar 

da girecektir. Yani senet karĢılığında o mallar da yer almıĢ olacaktır. 

Bunların hangi değerlerle senet mallarına eĢit olduğu ise yine bankanın 

çıkaracağı fiyat listeleri ile belli olacaktır. Bunlar alıĢ ve satıĢ fiyatları 

olmayıp ikame fiyatları olacaktır. Diyelim ki, anamalı inĢaat demiri olan bir 

fırma bakır levha da satmaktadır. Bunun anlamı, bakır levhayı demir 

senetleri ile alıp satacaktır ve levhanın demir cinsinden fiyatı tamamen 

serbestçe tespit edilecektir. Ancak ikame değerini banka bir kilo bakıra 

karĢılık iki buçuk kilo demir kabul etmiĢse yedek sermayeye o Ģekilde 



ilave yapmalıdır ki, giden her iki buçuk kiloluk demir senedi karĢılığı bir 

kilo bakır mağazada bulunsun. 

Senetlerin tasfıyesi halinde bu ikame malların resmî ikâme değerleri 

hesaplanıp dağıtılırlar. Bir senedi alan kimse tasfıye halinde ikame 

mallarını da aynı Ģekilde kabul etmiĢ olur. Tasfıye sırasında ikame malları 

fiyatları yükseltilir ve düĢürülür. Ortaklar hangi mala daha çok talip 

olurlarsa o malın nispî kıymeti arttırılır. Hangi malın talibi az olursa o 

malın kıymeti düĢürülür. Bu kaide istihkak senetlerinde malların 

bölüĢülmesinde de aynen uygulanır. Toplam kıymet arttırılmadan 

kıymetler talebe göre aralarında arttırılıp eksiltilebilir. 

Banka altın senetlerini de çıkaracaktır. Bunun için ka bul edilecek mal 

altındır ve altının ülke içindeki altın cinsin den fiyatı sabittir. Mal için 

uygulanmayan bu kaide, altın ve gümüĢe uygulanacaktır ve bunların 

nakliye masrafları bankaya aittir. Genel hizmetlerden karĢılanır. Altın 

senedi ile gümüĢ de alınıp satılacaktır. Yalnız gümüĢün değeri arz ve 

talebe göre fiyatlandırılacak ve tüm ülkede tek fiyat geçerli olacaktır. Altın 

senedi Türk Lirası ile de alınıp satılacaktır. Aynı zamanda bunun ülke 

çapında değeri de tek olacaktır. Bu ara yabancı ülkelerin paraları da 

alınıp satılacaktır. Bütün bunlarda günlük ikame fiyatları bankaca arz ve 

talebe göre ilan edilecektir. Ancak yabancı paralar için bunun 

uygulanabilmesi o ülkede bir bankanın kefil olması Ģartına bağlıdır. Türk 

Lirası ile olan iliĢki ise milli bankalar aracılığı ile sağlanacaktır. Burada 

uygulanacak sistem karĢılıklı kredileĢme sistemidir. Türk Lirası ile yapılan 

eĢit kredileĢme sistemi enflasyonun tesirini büyük nispette 

karĢılayacaktır. 

V. SENETLERĠN TESCĠLĠ 

a. SENET MUKAVELELERĠNDE GCOSTERĠLEN TEMĠNATLAR DA ZĠKREDĠLĠR 

Senetlerin çıkarılması için önce o senetlerin dayandığı mukaveleler 

hazırlanacaktır. Bu mukavelede o malın her türlü özellikleri belirtilecek ve 

malın toprak senedi cinsinden nominal değeri ortaya koculacaktır. Bunun 

anlamı, bu senet için konacak teminat miktarının ne olduğunun 

belirtilmesidir. Yine bu mukavelede bu mala karĢı teminat veren 

dayanıĢma ortaklığının gücü belirtilecektir. Senede karĢılık birim olacak 

mal miktan tasrih edilecektir. 

Bu Ģekilde hazırlanan senet mukavelesi basılır ve mu kavele bir sıra 

numarası alarak tescil edilir. Bu mukavelede ikame mallar ve bunların 

değerleri de zikredilir. 

b. SENETLER NOTERLERCE PARÇALANABĠLĠR; BĠRLEġTĠRĠLEBĠLĠR 

Böylece mukavelesi hazırlanmıĢ bir mal için senetler basılır ve bankanın 

alt Ģubelerine kadar intikal ettirilir. Yalnız burada senetler bir bütün para 

Ģeklinde basılıp mahallinde teksir edilebilir. Bu suretle hazırlanmıĢ 

senetlerin borçlusu, alacaklısı ve teminatı belirtilmeden bu senedi kredi 

olarak isteyenlere verilir. Senedi kredi olarak alanlar karĢılığında bir 

taĢınmazı teminat olarak gösterecekleri gibi dayanıĢma ortaklıklarının da 

kefaletlerini temin edeceklerdir. Böylece senet tarihsiz ve imzasız olarak 

ambarlarda hazır bulunacaktır. Mal gelince üstünde tarih ve imza atılarak 

piyasaya sürülmüĢ olacaktır. 



c. TESCĠL EDĠLMEMĠġ SENETLERĠ GEÇERSĠZDĠR 

Tanzim edilen senetlerin sahte senet olup olmadığını kontrol için teknik 

imkânlardan yararlanmak yeterli değildir. Böyle bir imkân sadece senedin 

sahte olup olmadığını belirtir. Yoksa sahtekarlığın kim tarafından 

yapıldığını ortaya koymaz. Bundan dolayıdır ki, bütün senetlerin 

muhasebe tarafından tescil edilmesi gerekir. Tescil edilmemiĢ senetler 

geçersizdir. 

d. SENETLERĠN GELDĠLERĠ TESLĠMAT DEFTERLERĠNDE BELĠRLENĠR 

Senetler, senet cüzdanlarında tescil edilir. Herkes aldığı ve verdiği 

senetleri teslimat cüzdanına iĢler ve karĢı tarafa imza ettirir. KarĢı tarafın 

defterinde iĢlenmiĢ olmak Ģartı ile diğerinin imzasını taĢımasa da kayıt 

geçerlidir. Böylece herkes ancak aldığı ve baĢkasına vermediği senetlere 

sahip olabilir. Kaynağını bildiremeyen senet sahibi o senede sahip 

olmamıĢ olur. Herhangi bir sahte senet ortaya çıktığı zaman, defterlere 

gerisin geriye baĢvurularak kimin defteri gelmeden gitmeyi bildiriyorsa 

senet üzerinde oyun oynayan kimse odur. 

VI. SENETLERĠN TASFĠYESĠ 

a. DEVRELĠK SENETLER GERĠYE DÖNMEKLE TASFĠYE OLMUġ OLURLAR 

Senetler bir devre içinde çıkarılmıĢlarsa geriye dönmeleri ile 

kendiliğinden tasfiye olunmuĢ olur. Bu dönüĢte senetlerde meydana 

gelecek ekonomik değer değiĢiklikleri tamamen senet sahiplerine ait 

olacaktır. Senetlerin karĢılığı olan mallar temin edilemediği takdirde, 

birinci derecede onun teminatı olan taĢınmaza el konacak, ikinci 

derecede o senede teminat veren dayanıĢma ortaklıklarına baĢvurulacak, 

üçüncü derecede de bankanın sermayesine el konacaktır. 

b. KARġILIKSIZ KALAN SENET TASFĠYE EDĠLĠR 

Senetlerin bir devre için değil de devamlı sirküle edilmek üzere 

çıkanlması halinde, senetlerin tasfıyesi malın ödenememesi halinde 

düĢülecek acziyetle olur. Senedin borçluları senedi karĢılayamazlarsa, o 

senedi teminat altına alan dayanıĢma ortaklığı da karĢılığını temin 

edemezse, banka isterse senedin karĢılığını kendisi öder ve ödediği 

senedi devre dıĢı bırakarak senede hayatiyet kazandırabilir. Banka 

isterse acze düĢen senedin tasfiyesini isteyebilir. 

Senetlerin tasfiyesine senetleri toplamakla baĢlanır. Belli tarih ilan edilir 

ve o tarihe kadar gelen senetler tasfiye ye katılmıĢ olurlar. KaybolmuĢ 

veya kasten getirilmemiĢ olan senetlere ise bir mütevelli tayin edilerek bir 

hesapta toplanır. Senetlerin karĢılığı olan malların envanteri yapılır. 

Mallar tasnif edilerek ikame değerleri ile mal senedi cinsinden 

fiyatlandırılır. Ellerinden senetleri alınan ortaklara makbuz verilir. Bu 

makbuzlarla baĢvurarak senet malların dan istediklerini ikame değerleri 

ile çekerler. 

c. ĠKAME MALLARIN FĠYATLARI STOK SEVĠYELERĠNE GÖRE AYARLANIR 

Ġkame malların bütün mallara nispetleri hesaplanır ve bu hesap denge 

değeri olarak kabul edilir. Ġkame malların ortaklar tarafından alınması 

yüzde olarak hızlanıyorsa fiyatlar yükseltilir. Yüzde olarak düĢüyorsa 

fiyatlar düĢürülür. Bunun için genel kalansız (bakiyesiz) talep eğrisi 

uygulanarak sonuca varılır. Sonunda meydana gelecek fazlalık veya 



eksiklik bankaya ait olacaktır. 

d. SENET MUKAVELELERĠNDE DEĞĠġTĠRME TASFĠYE YOLUYLA YAPILIR 

Senetlerin tasfıyesine sebep olanlardan ehliyetleri tenzil edilir veya 

hepten ortadan kaldırılır. Bu durumda senet mukavelelerinde değiĢiklik 

yapılmak istenir ve eski mukaveleler ortadan kalkar, yerine yeni 

mukaveleler getirilir. Bu takdirde senetler geriye döndükten sonra iptal 

edilir. Senedi alan kimse bankaya gidip bunu iade eder. KarĢılığında yeni 

senedi kredi olarak alır. Bu iade ancak kredi alanlar için geçerli olup, 

malik olanlar senedi değiĢtiremezler. 
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Kararlar temsilcilerin ittifakı ile alınır. Değerlendirmeler orta değer 

bulunarak yapılır. Ġttifakla yetkili kılınan kimsenin yetkili kılındığı konuda 

istiĢareden sonra aldığı karar topluluğun kararıdır. Herkes kendi 

içtihadına göre ilzâm olunur. ĠstiĢaresiz karar istisnadır. 

 

I. KARAR ÇEġĠTLERĠ 

II. YETKĠLERĠN VERĠLMESĠ 

III.ĠÇTĠHATLAR 

IV.ĠCMALAR 
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VII. DERECELEME 

VIII. ĠSABET DERECESĠ 

IX. ORTA DEĞER 

X. BÖLÜġME 

XI. DAĞITMA 

XII. ARTTIRMA VE EKSĠLTME 

XIII. SENETLERĠN KOLLEKTĠF KARARLARA YARDIMI 

 

I. KARAR ÇEġĠTLERĠ 

a. ĠNSAN REFLEKS DIġINDA HAFIZAYA DAYANARAK KARAR VERĠR 

Canlılar dıĢ tesirlerle harekete geçerler. Ġnsanın dıĢındaki varlıklar için bu 

hareket refleks Ģeklinde olmaktadır. Yani dıĢardan gelen etkiler devreler 

açıp kapayarak sonunda harekete dönüĢürler ve haraket de icra edilir. 

Halbuki insanlarda hafıza denilen bir meleke vardır. DıĢtan alınanlar 

hafızaya kaydedilir, bilahare değerlendirilir. Kayıt ile değerlendirme 

arasında yıllar gibi uzun zamanlar geçebilir. Sonra değerlendirmelerle 

yeniden hafızaya alınır ve harekete yine yıllar sonra geçilebilir. Fert için bu 

kararlar bazen kaide Ģekline dönüĢür ve ondan sonra değerlendirmeler, 

kararlar ve hareketler yine hafızaya alınarak bekletilebilir olmakla birlikte 

hep aynı Ģekilde yürütülür. 

b. EKSERĠYET SĠSTEMĠ ĠLE ALINAN KARAR TOPLULUĞUN KARARI 

DEĞĠLDĠR 

Fertteki bu karar mekanizması topluluklar için de söz konusudur. 



Topluluk içinde değiĢik fertler gerekli bilgileri toplarlar. Bunlar kayıtlara 

geçer ve bekletilir, sonra karar merciî bunları değerlendirir, emir haline 

getirir, yine bekletir; sonra gerektiğinde topluluğun fertleri uygularlar. Bilgi 

toplama ve uygulama topluluk içinde iĢbölümü esasına göre yürütülür ve 

bir bütünlük arzeder. 

Fertlerin ayrı ayrı yaptıklarının toplamı, ortaklaĢa ve birlikte yaptıklarına 

eĢit olacaktır. Ancak karar verme mekanizmasının ortaklaĢa ve birlikte 

olabilmesi için bazı zorluklarla karĢılanmaktadır. Kararın kollektif 

olabilmesi için çağımızda ekseriyet sistemi benimsenmiĢtir. Bunun 

uygulamada baĢarısız olduğu kesindir. Bundan dolayıdır ki, ekseriyet 

sistemi göstermelikten ibaret kalmakta, kararlar daima bir kiĢi tarafından 

verilmektedir. Aksi olduğu zaman da ba Ģarısızlık söz konusudur. 

c. HERKES KENDĠ KARARINA GÖRE HAREKET EDERSE KOLLEKTĠF SONUÇ 

OLUġUR 

Birinci kaide kararların mutlak surette teker teker ve ayrı ayrı kimselerden 

çıkmıĢ olmasıdır. Ekseriyet gibi birlikte alınan kararların geçerliliği de 

fantaziden ileriye geçmemektedir. Bununla beraber kararların kollektif 

mahiyetini kazanması için birtakım usul ve kaideler geliĢtirilmiĢ 

bulunmaktadır. Bunların baĢında ittifakla alınan kararlar gelir. Herkes ayn 

ayrı düĢünerek karar almıĢsa ve bu kararlardan hepsi aynı ise buna ittifak 

kararları veya topluluğun kesin kararları denir. Faizsiz sistemde kabul 

edilen ikinci kaide de, alınan kararlar farklı ise herkesin kendi kararını 

kendi bildiği gibi uygulamasıdır. Yani ittifakta birlik, ihtilafta ayrılık devam 

edecektir. ġu kadar var ki, bu ihtilaf edenler dayanıĢma ile birbirine 

bağlıdırlar. Yani herkes kendi kararına uymakta, diğerlerinin kararı kendi 

görüĢlerine aykırı olsa bile herkes ona yardım etmekte ve dayanıĢma 

teminatı altına almaktadır. 

d. HERKES ĠSTEDĠĞĠ GĠBĠ YAġAMAK ĠÇĠN BĠRLEġECEKTĠR 

Bunun iyice anlaĢılması gerekir. Madem ki ben benim bildiğim gibi 

hareket edeceğim, sen de senin bildiğin gibi hareket edeceksin; o halde 

aramızdaki birlik ve ortaklık nerede kaldı, denilmekte ve herkesin bir 

karar üzere hareket etmesi istenmektedir. Ġslâm düzeni dıĢındaki bütün 

görüĢler bu rrıerkezde toplanmaktadır. Demokrasilerde bu görüĢ 

ekseriyetin görüĢü, yani en çok taraftar toplayan görüĢ olmaktadır. 

Halbuki Ġslâmiyet'te kendi hürriyetini kaybetmek ve baĢkalarının 

düĢüncesine esir olmak için biraraya gelinmemiĢtir. Tam aksine ben 

benim düĢündüğümü, siz de sizin düĢündüğünüzü yapabilmemiz için 

birbirimize muhtacız. Tek baĢımıza baĢaramadığımızı, biraraya gelmekle 

baĢarmıĢ oluyoruz. Diyelim ki, iki arkadaĢtan biri annesine diğeri de 

babasına mektup yazmak istiyor. Bunun için bunlara kalem lazım. Ġkisinin 

de ayrı ayrı kalem alacak paraları yoktur. AnlaĢıyorlar. OrtaklaĢa bir kalem 

alıyorlar. Bu ittifak ettikleri husustur. Sonra da herkes kendi istediğine 

istediği mektubu yazıyor. ĠĢte buradaki anlaĢma herkesin kendi istediğine 

mektubunu yazabilmesi için yapılmıĢtır. ġimdi deseler ki, biz madem ki 

ortağız, mektubu da ortak yazacağız, ayrılık ve gayrılık yok, her ikisi 

birleĢip anneciğim diye baĢlayarak diğerinin annesine mektup yazsa veya 

babacığım diyerek öteki diğerinin babasına mektup yazsa, ne kadar 



gülünç ve saçma olursa; kiĢileri baĢkalarının görüĢlerine göre hareket 

etmeye zorlamak da o kadar gülünç ve saçma olur. ġundan dolayıdır ki, 

Ġslâmiyet'te kanun sistemi yerine içtihat sistemi ikame edilmiĢtir. 

e. FAĠZLĠ SĠSTEM KOLLEKTĠF KARARLARA MANĠDĠR 

Çağımızın anlayıĢı hürriyet ve demokrasidir. Ġnsan haklarıdır. Ama bu 

hakların nasıl elde edileceği ise henüz çözülmemiĢtir. Ġnsan haklarının adı 

vardır ama kendisi yoktur. Temeli faiz olan bir sistemde birinin diğerini 

sömürmesi esası vardır. Söyle bir sistemde insan haklarının 

gerçakleĢmesi mümkün değildir. Faizsiz sistemi uygulayalım diyenlerin de 

karar mekanizmalarını buna uygun olarak geliĢtirmeleri zorunluluğu 

vardır. Faizli sistemin karar mekanizmaları ile faizsiz sistem 

uygulanamaz. 

f. FAĠZSĠZ SĠSTEMDE HÜRRĠYETLERĠN TEMĠNĠ ĠÇĠN DAYANIġMA VARDIR 

Faizsiz sistemin temel dayanağı herkesin ve her topluluğun kendi 

kararlarını kendilerinin uygulaması, kimsenin ve hiçbir topluluğun 

diğerlerinin kararlarına karıĢmaması esasıdır. Bu karıĢmama onların 

kararlarını değiĢtirecek Ģekilde müdahale etmeme anlamında olup, 

yardımlaĢmama anlamında değildir. Bilakis bunlar arasında herkesin 

kendi içtihadına göre hareket edeceğine dair ahitleri vardır. Emanları 

vardır. Herhangi biri bu hürriyetini kaybetme tehlikesi ile karĢı karĢıya 

gelirse, hepsi yek vücut olup hep birlikte hukukî düzeni koruyacaklardır. 

II. YETKĠLERĠN VERĠLMESĠ 

a. KOLLEKTĠF KARARLAR TEMSĠLCĠLERĠN ĠTTĠFAKI ĠLE ALINABĠLĠR 

Kollektif kararların alınabilmesi için kararın bir beyinden çıkması zarureti, 

diğer taraftan kararın da kollektif olması gereği Ģu Ģekilde telif edilerek 

halledilmektedir. Karar belli olmadan evvel karar verecek fert üzerinde 

ittifak edilir. Böylece önce karar verecek kiĢi kollektif olarak belirlendiği 

için daha sonra bu fertten çıkan karar topluluğun kararı olur. Bu karar 

verecek kiĢinin tayininde ittifak hasıl olması için bağlanma mekanizması 

geliĢtirilmiĢtir. Herkes topluluk içinde kalabilmek için karar verme 

yetkisini bir baĢkasına devretmeye mecburdur. Aksi takdirde o topluluğa 

katılmamıĢ sayılır. On kiĢi kendisine yetki vermiĢse, o kimse birinci 

derecede temsilci olmuĢ olur. Sonra temsilciler arasında aynı yetki verme 

olayı cereyan ederek, en sonunda on civarında temsilci kalmıĢ olur. Bu 

yetkileri toplayan temsilciler hep karĢılıklı anlaĢarak yetkileri aldıkları için 

o topluluğun tüm yetkisini kendilerinde dercetmiĢ olurlar. (Ferdî ve 

emredici vekâlet sistemi.) 

b. DĠĞER ÜYELERĠN TOPLULUKTAN AYRILMA HAKLARI VARDIR 

Temsilciler bir mahalde toplanırlar ve ittifakla bir yetkiliyi seçerler. Ġttifak 

edinceye kadar dağılmazlar. Temsilcilerden birinin meclisi terketmesi 

halinde topluluktan ayrılır ve temsilcilikleri biter. Topluluk içinde bazı 

kimselerin temsil edilmemesi durumu ortaya çıktığından, bu temsilciler 

topluluk için ittifakla karar alma yetkisine sahip değildirler. Meclis dağılır 

ve diğer üyelerin yeni temsilci seçmeleri veya eski temsilcilerden birine 

katılmaları esası içinde temsilciler tamamlanmıĢ olur ve yeniden 

toplanma meydana gelir. Temsilciliği terketmesi nedeniyle bu yetkisi 

bitmiĢ olan kimselerin bir daha temsilci seçilememeleri tabiîdir. Çünkü 



onların ortaklıkları bitmiĢ olmaktadır. ġayet meclisi terkedenin yerine 

seçilen de meclisi terkederse, bu sefer hem kendisinin hem de kendisini 

seçen alt derecedeki temsilcilerin cemiyet üyesi olma durumları sona 

erer. Bu mekanizma üyelere varıncaya kadar devam edebilir. Yani bir 

topluluğu sabote etmek için bir hizip oluĢmuĢsa, sonunda o hizbin bütün 

fertleri topluluk dıĢına çıkarılmıĢ olur. Görülüyor ki, kollektif karar 

mekanizmaları cemiyete uyumsuzluk sağlayan fertleri kendi iradeleri ile 

elimine etmektedir. 

c. ĠTTĠFAKLA SEÇĠLEN KĠMSE TARAFINDAN, ĠTTĠFAKLA YETKĠ VERĠLEN 

KONUDA ĠSTĠġAREDEN SONRA ĠSTĠġARE MECLĠSĠNDE ALINAN KARAR 

KOLLEKTĠFTĠR 

Ġttifakla yetkili kılınan kimse artık fert olarak karar alacaktır ve aldığı bu 

karar kollektif karardır. Ancak kararın kollektif olabilmesi için daha iki 

Ģarta uyulması gerekmektedir. Toplam olarak üç Ģart görülüyor. Biri, 

ittifakla yetkili kılınmasıdır. Diğeri, karar verilecek konunun ittifakla 

belirlenmesidir. Üçüncü Ģart, kararın istiĢareden sonra verilmesidir. Buna 

bir Ģart daha ilave edebilinz. Kararın mecliste verilmesidir. 

d. TEEMMÜL MÜDDETĠ SINIRLIDIR 

Belirlenen zamanlarda temsilcisini seçmeyen kimseler o topluluğun 

üyelik vasfını kaybetmiĢ olabilirler. Ancak bazı topluluklarda böyle olan 

kimselere belli bir zaman tanınmaktadır. Buna teemmül devri deniliyor. 

Bu müddet içerisinde mevcut temsilcilerden birini kendisine temsilci 

seçmekle tüm üyelik hakları korunmuĢ oluyor. Yeniden topluluğa 

katılacaklar için yine böyle bir temsilciyi kendilerine seçmeleri ve o 

temsilcinin onları kabul etmesi gerekir. Hiçbir temsilci kabul etmediği 

takdirde üyelikten çıkmıĢ olur. Her temsilci temsilciliğinden vazgeçebilir. 

Herkes temsilcisini değiĢtirebilir. Bunun için bazı topluluklarda periyodik 

zamanlar konulmaktadır. Bu periyodik zamanlar çağımızda bazan beĢ on 

yılı bulmaktadır. Faizsiz sistemde ise bu periyodik zamana bir yıldan fazla 

cevaz verilemez. Genel olarak bu değiĢtirme için herhangi bir zaman Ģartı 

konmamalıdır. 

e. TEEMMÜL MÜDDETĠNCE ĠTĠRAZ OLMAZSA ĠTTĠFAK KESĠNLEġĠR 

Ferdin aldığı kararın kollektif olabilmesi için kendisine karar verme yetkisi 

verilen konunun açıkça ve ittifakla tespit edilmesidir. Yetkili kendi 

kendine bu benim yetkim dahilindedir deyip, içtihatlar yapıp karar verme 

yetkisine sahip değildir. Böyle bir karar ferdîdir, kollektif değildir. 

Genellikle bu ittifak birinci derecedeki temsilciler için açıkca beyanları ile 

sağlanır. Bu beyan ilân edilir ve buna muhalefet etme bütün üyelerin 

hakkıdır. Ancak muhalefetlerini temsilcilerine bildirme durumundadırlar. 

Belli bir müddet içinde birinci derecedeki temsilciler görüĢlerini 

değiĢtirirlerse, ittifak ortadan kalkar. DeğiĢtirmezlerse ittifak devam eder. 

Ancak bu tür ittifakların temsilcilerin aksine ittifakı ile değiĢtirilmesi 

gerçekleĢir. Ama hiç kimse itiraz etmezse ittifak kesinlikle sağlanmıĢ 

olacağından, bunun değiĢtirilmesi için yeniden bu tür itirazsız ittifakın 

temini gerekir. Bu suretle kollektif karar almaya yetkili kılınan kiĢi istiĢare 

ederek kararı alacaktır. 

f. ĠSTĠġARE TEMSĠCĠLER ARACILIĞI ĠLE GENĠġLETĠLEBĠLĠR 



ĠstiĢare için önce mesele ortaya konur. Temsilcilere duyurulur. Temsilciler 

meseleyi anlamak için sual sorup öğrenebilirler. Sonra kendilerine 

teemmül etmek için mühlet verilir. Temsilciler kendilerinin alt 

kademelerindeki temsilcilerle istiĢare ederler, onlar da üyelere kadar 

giden silsile ile istiĢareyi devam ettirirler. Yetkili bu duyurma iĢini 

temsilcilerden baĢka görevliler aracılığı ile de yapabilir. Bu Ģekilde 

yapılması daha iyi sonuç vermektedir. Ġnsan içindeki atar ve toplar 

damarlar bu tür bir kuruluĢa misaldir. Sinir sistemleri de aynı Ģekilde 

oluĢmuĢtur. 

g. ĠSTĠġARE ALENĠDĠR VE HERKES DĠNLER 

ĠstiĢare üyelerden baĢlanarak temsilciler aracılığı ile son temsilcilere 

kadar görüĢler toplanmak suretiyle gerçekleĢtirilir. Son yetkilinin 

istiĢaresine bütün üyeler dinleyici olarak katılırlar ve kendi görüĢlerinin 

temsilciler tarafından yetkiliye ulaĢtırılıp ulaĢtırılmadığını murakabe 

ederler. GörüĢlerin yeterli düzeyde yetkiliye ulaĢmadığı kanaatine 

varırlarsa temsilcilerini uyarırlar. Temsilciler ulaĢtırmamakta direnirlerse 

temsilcilerini değiĢtirebilirler. Yetkili isterse temsilci olmayanları da 

meclise alıp dinleyebilir. Söz yetkisi ise sadece temsilcilere aittir. 

h. ĠSTĠġARE MÜDDETĠ ORTA DEĞERLE BELĠRLENĠR 

Yetkili takdir yoluyla istiĢare müddetini baĢtan veya belli bir müddet sonra 

belirleyebilir. Bunun için temsilciler ayrı ayrı istiĢare müddetlerini 

bildirirler. Bu müddetlerin orta değeri istiĢare müddeti olur. Herkes temsil 

ettiği üyelerin sayısı nispetinde bu müddetten yararlanma hakkına 

sahiptir. Yetkilinin konuĢması bu müddet içinde değildir. Temsilciler 

sözlerinin uzunluğunu kendileri belirlerler. Sadece müddetleri biterse 

konuĢma hakları sona erer. Bitmeden sözleri kesilemez. Her temsilci söz 

hakkını baĢka bir üyeye veya temsilciye kullandırabilir. Böylece herkes 

görüĢünü beyan ettikten sonra yetkili kararını alır. 

i. KARAR SÜKUNET ĠÇĠNDE VE DIġARIDAN ETKĠ OLMAKSIZIN ALINIR 

Karar, o anda temsilcilerin önünde ve onların konuĢmaları akabinde 

kendi kendine düĢünmeye daldığında içinde doğan görüĢtür. Bu görüĢ o 

topluluğun görüĢlerinin muhassalası Ģeklinde ortaya çıkacaktır. 

Dolayısıyla kollektif bir karardır. Yetkilinin meclisi terkettikten sonra aldığı 

kararlar kollektif kararlar değildir. Kesin olarak istiĢare ile karar arasında 

dıĢardan bir telkin gelmemelidir. Ve karar için sükut ettiği zaman herkes 

baĢını eğip önüne bakmalı, yetkili de aynı Ģekilde hareket etmelidir. Ne 

hareket ne de ses ile karar esnasında özel etki yapılmamalıdır. Böyle bir 

hareket istiĢareyi ifsat eder. Bu hareketi yapanlar meclisten çıkarılırlar. 

Yeniden herkes kısa da olsa görüĢlerini beyan eder ve ondan sonra 

yeniden karar ittihaz edilir. 

j. ĠSTĠġARĠ KARARLAR YĠNE ANCAK ĠSTĠġARE ĠLE DEĞĠġTĠRĠLEBĠLĠR 

Yetkilinin istiĢareden sonra aldığı kararlar kollektiftir ve ancak yeniden 

istiĢare edilerek karar alınması suretiyle değiĢtirilebilir. ĠstiĢareden evvel 

her türlü fıkir ve görüĢün ifadesi tamamen serbesttir ve matlup olan her 

türlü düĢüncenin ortaya konulmasıdır. ĠstiĢare edilip karar verildikten 

sonra reylerine muhalif olanlar uygulamaya katılmayabilirler. Ġttifakla 

alınmamıĢ kararların bir kısmına hemen katılma mecburiyeti olmayabilir. 



Ancak sükut etmek zorundadırlar. 

h. ZORUNLULUK GETĠRĠLEN KARARLARA UYMAYANLAR TOPLULUĞU 

TERKEDERLER 

ĠstiĢareden sonra alınmıĢ kararlara ancak uygulama yapıldıktan sonra 

muhalefet edilmesi caizdir. Uygulama esnasında muhalefet etmek caiz 

değildir ve üyelikten düĢmesini gerektirebilir. Yetkiliye ittifakla verilmiĢ bir 

yetki sonun da alındığı için, eğer ortak hereket etmeyi gerektiriyorsa ona 

uymak zorunluluğu vardır. Sükut ile yapılan belli direnmeden sonra ya 

uyulur, ya da o topluluk terkedilir. 

l. EHLĠYET YETKĠLĠ TARAFINDAN VERĠLĠR, HĠZMETLĠYĠ KĠġĠ SEÇER 

Bazı hallerde yetkiliyi baĢka bir yetkilinin seçmesine izin verilebilir. 

Ehliyetin tevcihi bir tür yetkili kılma anlamına gelmektedir. Ancak yetkili 

olmak için ehliyetin tevcihi yeterli olmayıp ayrıca atanma da 

gerekmektedir ve genellikle ehliyeti tevcih eden ile atama yapan ayrı ayrı 

kiĢilerdir. Görevliler emrinde çalıĢacak görevlileri ehliyetlilerden kendileri 

seçerler. Bu faizsiz sistemde temel kaidedir. Genel hizmetleri görecek 

kimseleri de ehliyetli olanlardan yine hizmet edilecek kimseler, yani 

üyeler seçerler. Böylece yetki dağılımı tamamlanmıĢ olur. Kısaca 

özetleyecek olursak, temsilciliklerin ittifakla yetki tevcihi, yetkilinin 

yetkiliyi belirlemesi, üyelerin kendi hizmetlilerini belirlemeleri ile ehliyetin 

yine yetkililer tarafından tevcihidir. 

m. ĠSTĠġARESĠZ KARARLARDA VARDIR 

Burada bir hususa önemle iĢaret etmek gerekir. Az da olsa istiĢare dıĢı 

bırakılmıĢ kararlar da vardır. Gizlilik isteyen veya mahremiyeti gerektiren, 

arada kin ve buğzu doğuracak konularda istiĢare edilmez. Yetkili kimseye 

danıĢmadan ve gizli istihbaratta bulunmadan kararlarını alır. Özlük iĢleri 

ile ilgili kararlar böyle istiĢaresiz alınır. 

n. ĠSTĠġARESĠZ KARARLAR ĠSTĠSNAĠDĠR 

ĠstiĢaresiz alınan kararlarda büyük hatanın iĢlenmemesi için bu tür 

kararları istisnai kararlar olarak kabul etmek ve mümkün olduğu kadar 

azaltmak gerekir. Yetki tespitinde kararın istiĢaresiz alınacağı tasrih 

edilmelidir. Sarahatle ifade edilmemiĢse kararların istiĢare ile alınacağı 

anlamına gelir. 

o. KĠġĠ ANCAK ELLĠ KĠġĠ HAKKINDA DOĞRU KARAR VEREBĠLĠR 

ĠstiĢaresiz kararlarda tamamen yerinde karar alma sistemi 

uygulanacaktır. KiĢi çok iyi olarak ancak yüze yakın insanı tanıyabilir. 

Bunların içinden seçme yapacağı için de doğrudan doğruya görevli 

kılacağı kimselerin sayısı elliyi aĢmamalıdır. Yoksa her tanıdığa görev 

verme gibi bir mecburiyet karĢısında kalınır. Ġnsan bin kiĢiyi uzaktan 

tanımaktadır. Ancak çok yakından ilgilenip uzun zaman düĢündükt.en 

sonra karar alabilir. Özlük iĢlerde istiĢare söz konusu olmadığından 

demek ki, bu kademe için görev verme imkânı söz konusu değildir. 

Yetkililer devraldıkları yetkiyi kendileri kendi tanıdıklarına devredecekler 

ve böylece yetki dağılıĢı meydana gelecektir. 

III. ĠÇTĠHATLAR 

a. ĠSTĠġARÎ KARARLAR GEREKÇESĠZDĠR 

ĠstiĢare ve yetkilinin kararlarında sadece hükümler beyan edilir. Kesinlikle 



gerekçeler ortaya konulmaz ve karar muallel hale getirilmez. Ġslâm 

muhakeme sisteminde tanıklık böyle beyanlardan ibarettir. Tadil edilmiĢ 

tanıklar kendileri tahkikat yaparlar, soruĢturma yaparlar, delilleri toplarlar 

ve aralarında tartıĢırlar. BaĢkaları ile tartıĢırlar. Gerekli görürlerse 

danıĢırlar. Bu hareketleri serbestçe kendi anlayıĢları ve görüĢleri içinde 

yaparlar. Mahkemenin huzuruna çıktıkları zaman sadece vardıkları 

sonuçları birlikte ve aynı ifadelerle tekrar ederler. Gerekçeler gösterseler 

veya farklı ifadeler kullansalar Ģehadetleri geçerli olmaz. 

b. TEREDDÜTLÜ KARARLAR GEÇERSĠZDĠR 

Bu konu çok önemli olduğu için tarihi bir vaka ile açıklayalım. Bir halife 

zamanında bir vali zina etmekle itham olunmuĢ ve dört sahabi de 

Ģehadette bulunmuĢlardır. Dört Ģahitten üçü zina etti demiĢler, 

dördüncüsü ise valiyi yatağında fulâne ile yatarken gördüm, birbirleri ile 

sarılmıĢlardı. Rüzgar perdeyi araladı ve göründüler demiĢtir. Halife bunun 

Ģehadetini yeterli saymamıĢ ve diğer üçüne iftira cezasını uygulamıĢtır. 

Bu ceza seksen sopadır. Burada görülüyor ki, tanıkların gerekçeli izahları 

tanıklıklarını bozmaktadır. Yetki kararları bu tür kararlardandır. 

Gerekçesiz verilir ve tartıĢma yapılmaz. TartıĢma sadece yetkilinin karar 

almasından evvel ve yetkiliye yol göstermek için yapılır. 

c. ĠÇTĠHATLAR ĠSE DELĠLLERE DAYANIR 

Bunun dıĢında yine Ġslâmiyet tarafından getirilip geliĢtirilen ikinci karar 

Ģekli vardır. Bu da delilleri ortaya koyup tartıĢılarak varılan karardır. 

Burada herkes delilleri kendi usulüne göre takdir edecektir ve usul 

farkından dolayı farklı sonuçlar elde edilecektir. Ancak tüm delil ve usul 

herkese ilan edilmiĢ olacak, delil ve usulüne ittifakla karĢı çıkılmamıĢ 

olacaktır. Hükümde tek baĢına kalınabilir. ĠĢte buna içtihat denmektedir. 

Bu içtihadın önemli hükmü, kiĢinin bu içtihadı ile ilzam olunmasıdır. Artık 

o kimse için o kanun mesabesindedir. Bunun ikinci bir hükmü, içtihat 

edemiyecek durumda olanların içtihat edenlerden birisini taklit 

edebilmeleridir ve etmeye de mecbur olmalarıdır. Yani kiĢi ya kendisi 

araĢtırıp delillerini ortaya koyacak ve içtihadını yapacak, ya da böyle 

yapan birisine uyacaktır. Mezhepler böyle oluĢmuĢtur. 

d. ĠÇTĠHAT ĠÇĠN ĠLMĠ EHLĠYET ġARTTlR 

Burada önemli olan husus içtihat için iki Ģartın mevcut olmasıdır. 

ġunlardan biri, içtihat yapacak kimsenin ilmî bakımdan yeterli olmasıdır. 

Ġlmî ehliyeti olmayanlar içtihat edemezler. 

e. DELĠLSĠZ ĠÇTĠHATLAR TAKLĠT EDĠLEMEZ 

Bir içtihadın taklid edilebilmesi için o içtihadı yapanın ehliyetli olması 

yeterli değildir. Ġçtihadı sonunda varmıĢ olduğu sonuçları hangi delillere 

dayandırmıĢ olduğunu da, takip ettiği usulü ile birlikte ortaya koyması 

gerekir. Yoksa müçtehidin mücerret kavline itibar olunmaz. Bu çok 

önemli farkın bilinmesi gerekir. Yetkililer kararları gerekçesiz verirler ve 

kararlar verilirken temsile istinat ederler. Yani ve kalet sistemi asıldır. 

Müçtehitler ise içtihatlarını yaparken gerekçeli olarak beyan etmek 

zorundadırlar ve baĢkaları tarafından bundan sonra taklit edilirler. 

Bunların sadece ehliyetli olmalan yeterli olup yetkili kılınmaları Ģart 

değildir. Genel olarak yetkiler baĢkanlar tarafından tevcih edilmekte, 



ehliyetler ise topluluklar tarafından kollektif olarak verilmektedir. 

Ġçtihatlar icraî kararlar mahiyetinde değildir. Bunlar kazaî hükümler 

gibidir. GeçmiĢte cereyan etmiĢ olayların veya düĢüncelerin ne gibi 

sonuçları olduğunu ortaya koymaktan ibarettir. Kararlar ise ileride 

yapılacaklar hakkında görüĢleri ortaya koymaktır. Biri gelecektir, diğeri 

mazinin sonucudur. Mukavele yapan iki kiĢi kararlar almaktadır. Ama 

sonra çıkan nizalarda hakemler içtihatlar yapmaktadır. 

f. ÇELĠġKĠLERĠNĠ GĠDEREMEYEN MEZHEPLER DE TAKLĠT EDĠLEMEZ 

Ġçtihatların sıhhati için Ģekli iki Ģarttan baĢka -ki bunlardan biri içtihat 

yapanın ehliyetli olması, diğeri içtihadın delilleri ile açıklanmasıdır- iki 

Ģartı daha vardır. Bunlardan biri içtihatların aralarında çeliĢki 

bulunmamasıdır. Yani bir müçtehit için görüĢlerinin bir bütünlük arz 

etmesi, bir Ģeyin hem doğru hem yanlıĢ gibi bir sonuca varılmamıĢ 

olmasıdır. Böyle bir Ģey görüldüğünde karĢı görüĢte olanlar bunu beyan 

ederler. Ġçtihat eden bu çeliĢkileri giderirse taklit edilmesi caiz olur. 

Gideremezse caiz olmaz. Burada ölmüĢ bir kimsenin taklit edilip 

edilmeyeceği de çözülmüĢ oluyor. Öldükten sonra içtihatları arasındaki 

çeliĢkiyi gideremiyeceğinden, böyle bir çeliĢkiye rastlanıncaya kadar onun 

taklit edilmesi caizdir. Böyle bir çeliĢkiye rastlanırsa artık o taklit 

edilemez. Mezhepler böylece inkiraz etmiĢlerdir. 

g. SONRADAN OLUġAN ĠÇTĠHATLARA MUHALĠF ĠÇTĠHATLAR DA TAKLĠT 

EDĠLEMEZ 

Ġçtihadın sonraki ikinci Ģartı da, varılan sonuçların ittifaka (icmaa) muhalif 

olmamasıdır. Sonuçlar ittifaka muhalif ise o müçtehit taklit edilemez. 

Demek ki, kendi reyine muhalif bir icma hasıl olan bir müçtehidin taklidi 

caiz değildir. Ancak halef olarak müçtehidler mezhebi sürdürebilirler. Bu 

ikinci Ģart ölmüĢ olan insanların, hele uzun zaman sonra, taklit 

edilemiyeceği sonucuna bizi götürür. Ġslâm aleminin çöküĢünde baĢlıca 

amil, içtihat kapısının kapatılarak bin sene önce yaĢamıĢ müçtehitlerin 

bin yıl sonra taklit edilmelerine devam edilmesidir. Hem de bunların 

içtihatları dahi delillendirilmemektedir. 

IV. ĠCMALAR 

a. ĠCMALAR KARARLARDAN OLUġMAZ 

Ġcmalar ittifakla alınmıĢ kararlar değildir. Karar zaten yetkili tarafından 

alınır ve artık o mecliste veya dıĢarda diğerlerinin buna muhalefeti caiz 

değildir. Dolayısıyla her karar bir nevi ittifakla alınmıĢ karardır. Kararlar 

taklit de edilemez. Sadece o olay için veya benzer olaylar için uygulanır. 

Yetkilinin yetkisi elinden alındıktan sonra kararın hükmü de biter. Yeni 

yetkili yeniden istiĢare ederek kararlar almak durumundadır. Sadece yeni 

kararlar alınıncaya kadar eskileri zımnen geçerli sayılır. 

b. ĠCMA, ĠÇTĠHATLARIN AYRI AYRI VARDIKLARI SONUÇ BĠRLĠĞĠDĠR 

Ġcmalarda ise durum farklıdır. Kararlar, bir mecliste ve birbirleri ile 

danıĢarak alındığı halde; içtihatlar, kararlarda ki uygulamanın aksine 

herkes kendi baĢına karara varmak suretiyle yapılır. Ġçtihat yapmadan 

evvel deliller toplanır ve bu arada istiĢareler yapılır. TartıĢmalar 

sürdürülür, ancak içtihat kendi baĢına ve kimsenin tesiri bulunmadığı 

zaman yapılır. ġimdi böylece birbirlerinden ayrı ve uzakta aynı meseleyi 



benzer Ģekilde çözmüĢ olanlar içtihatta birleĢmiĢ değildirler. Çünkü belki 

vardıkları sonuçlar aynıdır ama delilleri ve takip ettikleri usuller farklı 

olabilir. Ġçtihatta delil ve usul de sonuç kadar önemli olduğu için, aynı 

sonuca varmıĢ olmaları içtihattaki birliği göstermez. 

c. ĠCMADA KESĠNLĠK VARDIR 

Bununla beraber, aynı konuyu inceleyen değiĢik kimseler, değiĢik 

yerlerde, değiĢik delilleri değerlendirerek, değiĢik usullerle yürüdükleri 

halde aynı sonuca varmıĢlarsa, bunun Ġslâm hukukunda önemli bir yeri 

vardır. Buna icma denilmektedir ve içtihatlar zanni hükümler olduğu 

halde icmalar kati hükümler kabul edilmiĢtir. Ġslâm âlemi bunu sadece 

fıkıhta geçerli bir metod kabul etmiĢtir. Ancak bize göre bu metodun 

bütün ilimlere teĢmil edilmesi zarureti vardır. Çağımız Yunanlıların iddia 

ettikleri gibi değiĢmez, bedihi aksi yonların olmadığını ortaya koymuĢtur. 

Onun yerine ikame edecek hiçbir kriteri getirememiĢtir. ġimdi biz diyoruz 

ki, eğer bütün astronomlar dünya dönüyor diyorlarsa, bizim aksi iddialarla 

ortaya çıkmamız hiç bir Ģey ifade etmez. 

Ama ihtilaf ettikleri noktalarda, meselâ kanserin kaynağı virüstür gibi 

iddialar ise, kesin bilgiler olmayıp herkes bu konularda kendi görüĢüne 

göre amel edecektir. Bize göre faizsiz sistemi getirmek isteyenler, içtihat 

sistemlerini yeniden ele almaları gerektiği gibi icma müessesesini de 

yeniden düzenlemelidirler. Ġcma konusu tarihte ele alınmıĢ ise de, 

uygulaması çok erken devirlerde terkedilmiĢtir. Çağımızın birçok yeni 

meseleleri çözülmek zorundadır. Bu problemleri çözecek müçtehitleri 

beklemektedir. 

d. TARĠHĠ ĠHTĠLAFLARI ÇAĞIMIZ ANLAYIġANA GÖRE 

DEĞERLENDĠRMELĠYĠZ 

Ġcmanın çağımızda karĢılaĢtığı en önemli meselesi, icma ünitelerinin 

tespitidir. Ġmam Malik'e göre Medinelilerin ittifakı icma için yeterlidir. Ebû 

Hanife'ye göre ise bütün Ġslâm ulemasının ittifakı Ģarttır. Kimine göre 

icmaa yalnız rusuh mertebesindeki alimler katılabilir. Kimine göre ise o 

konuda bilgisi olan herkesin reyi geçerlidir. Kimine göre sükûti icma 

sahihtir. Kimine göre ise değildir. Bu konular onların meselesidir. Bizim 

Ģimdi çözeceğimiz meseleler pek çoktur. Biz burada bir özet veriyoruz. 

e. ĠLMĠ EHLĠYETLER ORTA, YÜKSEK VE ÜSTÜN OLMAK ÜZERE ÜÇ 

MERTEBEDĠR 

Ġlmî ehliyetleri üç mertebeye ayırıyoruz. Üstün ehliyetliler doktora yapmıĢ 

olanlardır. Yüksek ehliyetliler üniversiteyi bitirenlerdir. Orta ehliyetliler ise 

orta (lise dahil) öğrenimi görınüĢ olanlardır. Ve Ģimdi biz icmaları 

aĢağıdaki Ģekilde sınıflandınyoruz. 

f. YERYÜZÜNDE BÜTÜN ÜSTÜN EHLĠYETLĠ ĠNSANLARIN ĠCMAINA BEġERĠ 

ĠCMA DĠYORUZ. BU DEĞĠġMEZ 

Uluslararası Ġcmalar: Yeryüzündeki bütün doktora yapmıĢ kimselerin 

ittifak ettikleri hususlardır. GüneĢ dünyadan yüz sekiz defa büyüktür, 

ifadesi böyledir. 

g. BĠR ULUSUN ÜSTÜN EHLĠYETLĠLERĠNCE YAPILAN ĠTTĠFAKLAR MiLLĠ 

ĠCMALARDIR. ZAMAN VE MEKANA GöRE AYNI USULLE DEĞĠġĠR 

Millî Ġcmalar: Bir devlet içinde doktora yapmıĢ olanların ittifaklarıdır. O 



topluluğun anayasası mahiyetindedir. Yukarıdaki ittifakta değiĢiklik 

beklenemez. Halbuki bu millî ittifaklarda, aksi ittifaklarla değiĢiklik 

yapılmıĢ olur. 

h. ĠL ĠTTĠFAKLARI O ĠLĠN YÜKSEK EHLĠYETLĠLERĠNCE YAPILIR 

Ġl Ġttifakları: Bir ilde yaĢayan yüksek ehliyetlilerin ittifakıdır. Bugünkü il 

meclisi kararlarına benzer. 

i. BUCAK ĠTTĠFAKLARI BĠR BUCAĞIN ORTA EHLĠYETLĠLERĠNCE YAPILIR 

Bucak Kararları: Bir bucaktaki orta ehliyetlilerin ittifakıdır. 

Mahalle sakinlerinin ittifakı (icmaı): Bir mahallede oturan ve rüĢde eren 

kimselerin ittifak ettikleri hususlardır. 

j. TÜZEL KĠġĠLERĠN ÜYE VE TEMSĠLCĠLERĠNCE ĠTTĠFAKLA ALINAN 

KARARLAR ÖZEL ĠTTĠFAKLARDIR 

Özel Ġcmalar: Bir derneğin veya Ģirketin veya herhangi bir tüzel kiĢinin 

üyeleri veya temsilcileri tarafından ittifakla alınan kararlardır. Mukavele 

ve statülerde bu tür ittifaklarla değiĢiklik yapılabilir. Site, dernek ve Ģirket 

mukaveleleri önceden hazırlanır. Sonra buraya katılanlar veya belirli ma-

halle girenler bu statüleri benimsemiĢ olurlar. Bu da zımnen icma 

mahiyetindedir. Bankamızın ilgilendiği icmalar bu tür özel icmalardandır. 

Merkezde üstün ehliyetlilerin, merkez Ģubelerinde yüksek ehliyetlilerin, 

Ģubelerde ise orta ehliyetlilerin ittifakı ile kendileri ile ilgili icmalar 

oluĢmuĢ olur. Yönetmelikler böyle meydana gelir. Site ve diğer senet 

mukaveleleri yapanlar ortaya arz ederler. Onu kabul edenler onun hak ve 

vecibelerini yüklenmiĢ olurlar. Böylece yine kendi aralarında özel ittifak 

doğmuĢ olur. 

k. FAĠZSĠZ SĠSTEM FAĠZLĠ SĠSTEMDEN AYRI VE FARKLIDIR 

Görülüyor ki, faizsiz sistem faizli sistemden farklı olarak bir çok 

müesseseleri birlikte getirmektedir ve faizli sistemle çeliĢki içinde 

değildir. Fonksiyonları farklıdır. Yani iki sistem de bir ülke içinde birlikte 

yaĢayabilirler. 

V. ADEDĠ KARARLAR 

a. FERDĠ KARARLARIN BĠRLEġMESĠ MAġERĠ KARARDIR 

Kollektif kararların sonunda bir dimağdan çıkması gerektiği zarureti 

yukarıda anlatılmıĢ ve kararın kollektif olması için temsil ve ittifak 

sistemleri getirilmiĢti. Bazı yerler de kararlar kollektif alınabilir. Bir pazar 

yeri kurulur ve herkes istediği fiyatla almaya ve satmaya serbest 

bırakılırsa, sonunda psikolojik tesirlerle kollektif bir karar oluĢur ve o 

günün rayiç fiyatı ortaya çıkar. Bu psikolojik tesir, herkesin malını en 

pahalı satmak istemesi ve alacağını da en ucuza almaya çalıĢmasıdır. 

Sonunda ister istemez herkes bir yere gelmiĢ olur. Tam ma'Ģeri karar 

budur. Bunun dıĢında ilmin kati sonuçları vardır ki, kim o muhakemeyi 

yürütürse yürütsün veya hesaplarsa hesaplasın aynı sonuçlara varır. Bu 

da ma'Ģeri karardır. Birçok toplulukların örfleri ve adetleri o topluluklar 

için ilmî sonuçlar kadar kesindir. Böyle olunca da herkes kararlar alırken 

o örf ve adetlere kesinlikle uyacağı için sonunda yine ma'Ģeri kararlar 

oluĢmuĢ olur. 

b. EKSERĠYET KARARLARI MA'ġERĠ KARAR DEĞĠLDĠR 

Çağımızda ekseriyetin aldığı kararların ma'Ģerî kararlar olduğu kabul 



edilmekte ise de, bu ekseriyetin temini belli etkilerle ma'Ģeri olmadan da 

sağlanabildiği için uygulamada gerçeklere uymamaktadır. Ekseriyet 

sistemi dengesizliklere yol açmaktadır. Biz bunun dıĢında bazı ma'Ģerî 

sistemleri getireceğiz. Bunlar daha çok sayılarla ilgili sistemlerdir. 

c. STANDART SAYILAR KOLLEKTĠF KARARLARIN DAYANAĞIDIR 

Sayıların üzerinde biraz durmamız gerekir. Sayı bir ile iki arasında bile 

sonsuzdur. Bununla beraber biz bütün sayıları değil de belli sayıları 

kullanırız. Bunlara standart sayılar diyoruz. 1, 2, 3, 4....n ile gösterilen 

bütün sayılara tam sayılar denmektedir. l, 3, 5, ....2n-1 tek sayıları teĢkil 

ederler. l, 2, 4, 6, 8....2n çift sayılan oluĢtururlar. l, 2, 4, 8, .... 2n 

katlamalı sayıları oluĢtururlar. Ayrıca l, 10, 1000, 1000 ....l0n onlu sayı 

sistemini meydana getirir. Bunlar bir tabanına göredir. Bunlan 3 veya 7 

tabanına göre de tertip edebiliriz. Pozitif sayılar olduğu gibi negatif sayılar 

da vardır. Tersleri alınmak suretiyle kesirler bulunabilir. Bunların terkipleri 

ile değiĢik sayı sistemleri oluĢturulabilir. Bunlara mümtaz sayılar veya 

standart sayılar denilmektedir. 

d. KARARLARDA EN YAKIN STANDART RAKAM ALINIR 

Kararlar alınırken veya hesaplar yapılırken bulunan rakamlar en yakın 

mümtaz sayıya götürülür. Böylece kararların vahdetine kollektif olarak 

gidilmiĢ olur. Meselâ birkaç 

kiĢi değerlendirme yaptı ve bir ortalama değer bulduk, 9,5 çıktı; bunu 10 

yapmak suretiyle kollektif karara yaklaĢmıĢ oluruz. Bu bir kabuldür. 

VI. SIRALAMA 

a. ĠNSAN NET KARġILAġTIRMA MELEKESĠNE SAHĠPTĠR 

Ġnsanın doğrudan doğruya büyüklükleri takdir etmesi çok zordur. Meselâ 

yüz kiĢiye Ģu adamın boyu kaç santimdir desek, isabetli rakamı 

bildirmeleri belki yüzde bir ile iki arasındadır. Ama iki kiĢiyi yanyana koyup 

hangisi daha uzun boyludur desek, yüzde doksan dokuzu doğru cevap 

verir. Topluluklar içinde de, bak bakalım bu kiĢinin bilgisi kaç derecedir 

desek, hemen hemen herkes baĢka bir cevap verir. Ama bakın bu iki 

kiĢiden hangisi bu konuda daha bilgilidir diye soracak olursanız, büyük 

takribiyetle benzer cevap alırsınız. ĠĢte insanın bu takdir melekesinden 

yararlanarak değerleri sıralamak mümkündür. 

b. VARLIKLARIN VASIFLARI NETE YAKIN SIRALANABĠLĠR 

Bir apartmanın değiĢik daireleri olsa ve bu daireler arasındaki fiyat 

farklarının takdiri istense, isabetli takdirde bulunmak çok zor olur. Ancak 

bu daireleri değerleri ile sıralayın, en kıymetliyi birinci, sonrasını ikinci 

olarak devam edin ve bir sıra verin diyecek olursak, on kiĢiye bunu 

yaptırsak belki de dokuzu aynı sırayı vereceklerdir. ĠĢte buna, yani istenen 

değeri ile varlıkları bir diziye dizmeye sıralama diyoruz. 

c. SIRALAMA ĠKĠġER ĠKĠġER KARġILAġTIRILARAK YAPILIR 

Sıralamanın sıhhatli yapılması için sıralanacaklar, önce geliĢigüzel dizilir. 

Sonra sondan baĢlamak üzere ikisi karĢılaĢtınlır. Sondan birincisi daha 

sonraya gelecek Ģekilde değerce az ise yerinde bırakılır. Değilse yerleri 

değiĢtirilir. Sonra sondan ücüncü ele alınıp sondan ikincisi ile 

karĢılaĢtırılır, duruma göre yerinde bırakılır veya bir sona alınır. Yerinde 

bırakılmıĢsa iĢlem bir geriye intikal eder, bir sonraya alınmıĢsa ondan 



sonrası ile karĢılaĢtınlır. Böylece gerisin geriye gidilerek sonuna 

varıldığında yani birinci elemana gelindiğinde iĢlem biter ve sıralama 

tamamlanır. 

d. DĠZĠ TARANARAK SONUCA VARILIR 

Meselâ 2, 3, 1, 5, 7, 9, 8, 4, 6 gibi sayılar elimizde olsun ve bunları 

büyüklük sırasına göre sıralayalım. Önce 4 ile 6'yı karĢılaĢtırır. 6, 4'ten 

büyük olduğu için yerinde bırakırız ve 8'e geçeriz. 8, 4'ten büyüktür, 

atlarız, altıdan da büyüktür, yine atlarız. 4, 6, 8 dizisini elde ederiz. 

Banzerini 9'da yaparız. 4, 6, 8, 9 dizisini elde ederiz. 7 için yaptığımızda 

6'dan sonra dururuz. Ve 4, 6, 7, 8, 9 dizisini elde ederiz. 5 için bir atlarız 

ve 4, 5, 6 , 7, 8, 9, dizisini elde ederiz. 1,4'ten küçük olduğu için bırakınz. 

3,1'den büyüktür, bir atlar dururuz ve l, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dizisini elde 

ederiz. 2,1'den büyüktür. DeğiĢtiririz, dururuz ve istediğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 dizisini elde etmiĢ oluruz. Bu usul ile yapılan sıralama sıhhatli 

sıralama olup, bu uygulama ile ma'Ģerî sıraya çok yaklaĢılmıĢ olur. 

VII. DERECELEME 

a. SIRALARIN TERSĠ DERECELERĠ VERĠR 

Sıralamada genel olarak kıymetliler birinci ve kıymetsizler sona doğru sıra 

alırlar. Halbuki onlara verdiğimiz sıranın rakamı gittikçe büyür. Sundan 

dolayıdır ki, bir sırada bulunanların derecelerini ifade edebilmemiz için 

sıra numaralarının terslerini almak gerekir. Yani meselâ onuncu sıranın 

derecesi onda birdir. Bu derecelemelerin faydası kollektif sıralamanın 

yapılmasını temindir. Sıralar toplanmaz ama dereceler toplanabilir. Farz 

edelim ki, bir çokluğu on kiĢi sıralamıĢtır. Bunlardan herbiri on kiĢiden 

birer sıra almıĢtır. Dolayısıyla on derecesi vardır. Dereceler toplanır 

sıralayanların sayısına bölünürse kollektif derece bulunmuĢ olur. 

Derecelerin küçüklüklerine göre sıralanması ile de kollektif sıra temin 

edilmiĢ olur. 

b. KÜÇÜK TOPLULUKLARDA BAġKANLIK SIRALAMA USULÜ ĠLE 

BELĠRLENĠR 

Topluluklarda birçok yerde sıranın çok önemi vardır. Genel olarak 

insanlar bir arada bulunduklan zaman birinin yetkili olması 

gerekmektedir. Yani beraber yaĢayabilmek için ortaklıkla ilgili konularda 

birinin diğerlerine baĢkanlık etmesi gerekecektir. Gerçi bu, demokratik 

sistemlerde halkın seçmesi ile gerçekleĢmektedir. Ancak ekseriyet 

sistemi meseleyi çözmemektedir. Ġttifak da çok zor olmaktadır. Ara yol 

sıralama sistemidir. Herkes baĢkanlığa liyakati bakımından arkadaĢlarını 

sıralar. Bir kimsenin aldığı sıraların tersleri bulunur ve toplanır. 

Sıralayanların sayısına bölünür ve dereceleri bulunur. En büyük derece 

alan baĢkan olur. Her hangi bir gaybubet sırasında kendisinden sonra 

gelen ona vekalet eder. Herhangi iki kiĢi aralarından ayrılıp bir yere 

gidecek olursa, derecesi yüksek olan baĢkanlık eder. Bu dereceleme 

kollektif olarak oluĢturulduğu için demokratik sistem tamamen korunmuĢ 

olur. 

c. SIRALAMA SEÇĠM DÖNEMLERĠNDE YAPILIR 

Yeni katılanların veya kabiliyetlerini geliĢtirenlerin daha yüksek dereceyi 

alabilmelerini sağlamak için bu sıralamanın sonunda yenilenmesi gerekir. 



Böylece gelecek sıralamalarda daha yüksek derece alabilmek için 

devamlı olarak arkadaĢları ile iyi geçinmek ve baĢarılı olmak için gayret 

etmek durumunda olacaklardır. Bu da hayırda yarıĢmanın bir kaynağı 

olacaktır. 

d. ÖDÜL SIRALAMA DERECELERĠNE GÖRE DAĞITILIR 

BaĢka bir misâl olarak da yarıĢ ödüllerinin dağıtılmasını gösterebiliriz. 

Ġsteyenler yarıĢa katılırlar ve katılanlar yine kendilerini sıralarlar, elde 

ettikleri dereceler nispetinde konan ödülü aralarında paylaĢırlar. Herkes 

ödülden pay alır, ancak baĢarı gösterenlerin payları daha yüksek olur. 

VIII. ĠSABET DERECESĠ 

a. KOLLEKTĠF KARARLARDA KASDĠ OLMAYAN HATALAR AKSETMEZ 

Ġnsanların ayrı ayrı yapmıĢ oldukları takdirin isabetli olması için takdirin 

sıhhatli yapılmıĢ olması ve takdir edenin bilgili ve kabiliyetli bulunması 

Ģarttır. Bununla beraber takdirler bir kiĢi tarafından değil de topluluk 

tarafından ayrı ayrı yapılıp ortalama alınmak suretiyle yapılırsa isabet 

ihtimali son derece artar. Çünkü birinin yaptığı hata, diğerinin yapacağı 

aksi hata ile düzeltilmiĢ olur. Böylece kabiliyetten doğan hatalar, 

diyebiliriz ki, kollektif kararlara aksetmez. 

b. TOPLULUK TARAFSIZ OLAMIYOR VEYA ÖNEMSEMĠYOR 

Takdirlerin isabetli olması için takdir edenlerin tarafsız olmaları Ģarttır. 

Genellikle topluluk içinde bunu temin etmek zordur. Eğer kiĢilerin özel 

çıkarları varsa takdirleri hep kendi lehlerine yaparlar ve karar maĢeri 

olmaktan uzak olur. Bu konuda asıl büyük sapma, çıkarı olmayan 

insanların karar verirken dikkatli olmayacaklarından, kendilerine bir zarar 

ve kâr gelmiyeceğinden, en küçük dıĢ tesir ile isabetten uzak bir 

değerlendirmede bulunurlar. Genellikle bu bilindiği için propaganda 

denilen mekanizma harekete geçer ve topluluk küçük bir zümrenin 

çıkarlarına alet edilir. Bunun için bir tedbir alınması gerekir. 

c. ĠSABET SIRASI SAPMA OLARAK HESAPLANIR 

Takdir edenin isabetli karar almaya zorlanması için isabet nispetinde 

kendisine bir çıkar temin edilmelidir. Biz bunu ancak isabet derecesi ile 

bilebiliriz. Bunun için Ģöyle bir yola baĢvuruyoruz. Değerlendirmelerin 

sonucu bizi kollektif bir değere götürecektir. Bu değerin ne olacağı çeĢitli 

istatistik ortalama değerleri ile ortaya konur. Bunlar daha sonra 

anlatılacaktır. ġimdi kollektif olarak bulunan değere yakınlık nispeti ile bir 

sıralama yapılabilir. Bu sıralamada eğer ikisi aynı derecede sapmıĢlarsa, 

ikisine iki sıra ayrılır. Fakat dereceleri eĢit tutulur. Yani diyelim ki, ikisi 

beĢinci sırayı tutacak Ģekilde isabet etmiĢlerdir. Bunlar için beĢ ve altı 

sıra ayrılır. 1/5 ve 1/6 dereceleri olur ve bu iki dereceyi ikisi eĢit olarak 

paylaĢırlar. ĠĢte bu yanılma esasına göre yapı lan sıralama ile isabet sırası 

bulunur. Bu sıraların tersleri alınarak dereceler bulunur. Dereceler 

toplanır ve toplam derece bulunur. Konan takdir ücreti bu toplam derece 

miktarına bölünerek bir derecenin payı hesaplanır. Herkesin derecesi ile 

çarpılarak alacağı takdir ücreti bulunmuĢ olur. Böylece çıkar paralelliği 

sağlandığından kiĢi daha dikkatli olarak ve topluluğun çıkarına, fakat 

propagandanın tesiri altında kalmaksızın değerlendirmede bulunur. Eğer 

değerlendirilen birden fazla ise bütün değerler için dereceler bulunur ve 



toplam derece ödülün paylaĢılmasında esas alınır. Sıralama yapanlar için 

bu birkaç değerin değerlendirilmesi usulüne göre ücret belirlenir. 

IX. ORTA DEĞER 

a. ORTALAMA DEĞĠL ORTA DEĞERLER ALINMALI 

Topluluk tarafından kollektif olarak takdir edilecek tek değer için herkesin 

ayrı ayrı yaptıkları değerlendirmelerin bileĢkesi bulunmak suretiyle ortaya 

konur. Bu birçok haller de topluluğun değiĢik değerleri için de baĢvurulan 

bir usul olmaktadır. Diyelim ki, bir kimsenin tarlası bankaya 

devredilecektir. Değerinin ne olduğunun takdir edilmesi gerekir. Bunun 

için takdir heyetleri vardır. On ile yirmi kiĢi arasında oluĢan bu heyetten 

her biri ayrı ayrı kendi baĢlarına araziyi takdir ederler. Bu değerler 

büyüklüklerine göre sıralanır. Ortada bulunan değer o tarlanın değeri 

olarak kabul edilir. Yine bir topluluğun zenginliğini ölçmek için toplam 

serveti almak uygun ölçü değildir. Çünkü birinin zengin olması topluluğun 

zengin olması anlamına gelmez.  

Ancak fertlerin servetlerine göre sıralanmasının yapılması ve sonunda 

ortada bulunan değerin bulunması ile hem o topluluktaki toplam servet 

hem de bu servetin halk içindeki dağılıĢını dikkate almıĢ olduğumuzdan, 

topluluğa ait zenginlik ölçüsüne daha çok yaklaĢmıĢ oluruz. 

b. ORTA DEĞERDE AġIRI RAKAMLARIN ETKĠSĠ DĠĞERLERĠ KADARDIR 

Ölçülen veya takdir edilen değerler büyüklüklerine göre sıralanır. Toplam 

sayının yarısı bulunur. Bu ortadaki değere orta değer denir. Bu değer 

istatistikte ve kollektif takdirlerde özel bir rol oynar. On kiĢinin bir 

öğrenciyi imtihan ettiğini kabul edelim. Bunların bir kısmı çocuğu 

geçirmek isteyebilir. Dolayısıyla çok büyük not verir. Diğeri de bırakmak 

isteyebilir. Çok düĢük not verıniĢ olabilir. Böylece gerçek değeri saptırma 

imkânı ortaya çıkar. Halbuki orta değere baĢvurulduğu zaman, bunlar 

tarafsız not verecek kimseler olacağı için takdirleri en uygun takdirdir. 

Diğerlerinin not vermesi bu ortadaki insanın ortaya çıkması içindir. Takdir 

onun takdiridir. 

c. ORTA DEĞER YERĠNE ORTADA OLANLARIN ORTALAMASI DA ALINABĠLĠR 

Orta değerin iki katından fazlâsı atılır, yarısından azı da atılırsa kalanların 

ortalama değerleri de orta değer kadar isabetli bir sonuç vermiĢ olabilir. 

Ġstenirse bu değer kollektif değer olarak alınabilir. Ortalama değer 

demek, toplayıp toplananların sayısına bölünmek suretiyle elde edilen 

değerdir. AĢırı sapmalar devre dıĢı bırakılmalıdır. Ġmtihan eden 

öğretmenlere isabet dereceleri nispetinde ücret verilirse, sapmanın daha 

az olacağı aĢikârdır. Sosyal olaylarda her konuda mutlak çıkar paralelliği 

gözetilmelidir. Bu sağlanamadığı takdirde bilinçsiz de olsa dengenin 

kurulması imkânsız hale gelir. 

X. BÖLÜġME 

a. PAY SENETLERĠ KOLLEKTĠF FĠYATIN OLUġMASINI SAĞLAR 

Ortaklıklarda devamlı olarak karĢılaĢılan mesele ortak olarak elde edilmiĢ 

hasılanın paylaĢılmasıdır. Misliyattan olan değerlerin paylaĢılması 

kolaydır. Herkese kendi payı verilir. Bununla beraber ortak varlıkların 

çoğu satılıktır. Fert onu kendisi almak istemez. Bunun da satıĢ değerinin 

kollektif olarak tespit edilmesi gerekir. Bunun takdirle tesbiti mümkün 



değildir. Çünkü alıcısını bulmak söz konusudur. Bunun için senet sistemi 

kollektif kararların alınması için yardımcı olacaktır. Ortaklara mal 

vereceğimize kendilerine düĢen paylar kadar mal senetlerini vereceğiz. 

Bunlar kendi mal senetlerini serbestçe borsada satacaklardır. Banka arz 

ve talep dengesi ile bu senetlerin fiyatlarını oluĢturmaya hizmet 

edecektir. Böylece kollektif bir değerin ortaya çıkması sağlanacaktır. 

b. MĠSLĠYATTAN OLMAYAN MALLAR SENETLE BÖLÜġÜLEMĠYEBĠLĠR 

Misliyattan olmayan mallarda ise bölüĢme çok daha zordur. Diyelim ki, üç 

kiĢi celeplik yapmaktadır, almıĢ oldukları on hayvanı besiye çekmiĢler ve 

Ģimdi bölüĢeceklerdir. Sığırlar et halinde değerlendirilmeyecekse bunlar 

için senet ihracı mümkün değildir. Bu celepler kendi aralarında bu 

sığırlan bölüĢeceklerdir. ĠĢte miras ve tasfıye gibi birçok hallerde bu tür 

meselelerle karĢılaĢılır. 

c. ÖNCE SIRALAMA USULÜ ĠLE TOPLAM DEĞER BULUNUR 

Bu tür meselelere çözüm bulmak için önce tüm değerler nakit ile veya o 

mala yakın senet ile değerlendirilir. Bunun için orta değere baĢvurulur. 

Değerlendirmeleri kendileri yapabilirler. Sıralanır, orta değer bulunur ve 

bu toplam malın değeri kabul edilir. 

d. SONRA PAYLAR TESPĠT EDĠLĠR. HERKES KENDĠSĠ PAYLARA DEĞER 

BĠÇER. EN ÇOK DEĞER VERENE O PAY KALIR 

Sonra değerlerin gruplandırılması gerekir. Diyelim ki on inek üç kiĢiye 

bölüĢtürülecektir. Dört küçük inek bir pay yapılıp diğer altı inek birbirine 

eĢit olacak Ģekilde üçer üçer ayrılırlar. Bu iĢleme, paylara bölme diyoruz. 

Bu ilk bölme iĢini güçlü olan yapacaktır. Güçlü en çok pay sahibi olan 

yahut en çok bilen veya daha yaĢlı olan kimsedir. Bu güçlünün bölmesini 

beğenmeyen olursa, kendisi bu iĢlemi yapma hakkına sahip olur. Ondan 

sonra herkes her paya ayrı ayrı değer biçer. Değerlerin toplamı, toplam 

değerden farklı ise yüzdelerle azaltılıp çoğaltılarak toplam değere uyacak 

Ģekle getirilir. ġimdi her parçaya en çok değer veren kim ise o parça ona 

kalmıĢ olur. Eğer aynı parçaya aynı değer verilmiĢse, seçme iĢi baĢtan 

bölmeyi yapmayan kimselere aittir. Güçsüz önce seçer. Toplam değer 

yine farklı olacağı için nispî hesapla irca edilir. Aradaki farklar nakit olarak 

veya senet olarak borç haline geçer ve ona göre bölüĢme iĢlemi bitmiĢ 

olur. Apartmanda daireler böyle bölüĢülür. 

XI. DAĞITMA 

a. BĠR DEĞER DEĞĠġĠK KISIMLARA BÖLÜNECEKSE, DEĞERLENDĠRĠLĠP 

TAKDĠR YAPMAK SURETĠYLE YĠNE SIRALAMA YAPILIR 

Bazan mevcut değerlerin toplamının mevcut müstehaklara dağıtılması 

söz konusu olur. Bütçedeki durum böyledir. DeğiĢik kaynaklardan gelen 

gelirler, değiĢik yerlere bölüĢtürülecektir. Bunun için önce toplam gelir 

veya giderler için senetler çıkarılır. Bu senet miktan gelirlere bölüĢtürülür. 

Yani her mal fiyatlandırılır, miktarları ile çarpılır ve toplam değer bulunur. 

Toplam senede bölünmek suretiyle fiyatlar senet cinsiden saklanır. Aynı 

Ģekilde giderler de fiyatlandırılır. Toplanır ve toplam senetle 

karĢılaĢtırılarak ücretler senet cinsinden bulunur. Bu fiyatların ve 

ücretlerin tespiti ise değerlendirme yolu ile takdir suretiyle bulunur. 

b. BĠR MALA RAĞBET FAZLA ĠSE PAY SENETLERĠ ĠLE DENGELENĠR 



ġimdi herkes elindeki istihkak senedi ile mevcut olan mallardan belirtilen 

fiyatlarla, senet fiyatlarıyla, almaya baĢlar. Bir mala rağbet fazla olursa 

senet cinsinden fiyatı yüksektir. Rağbet az olursa senet cinsinden fiyatı 

düĢürülür. Böylece bölüĢmede kollektif bir fiyat ortaya çıkar. Bu fiyat 

tamamen müstehaklar arasında oluĢmuĢ bir fiyattır. Ġç arz ve talebe 

dayanmaktadır ve ma'Ģerî değer taĢır. 

c. SENET MĠKTARI ĠLE MAL MĠKTARI EġĠT TUTULACAK ġEKĠLDE FĠYATLARA 

YANSITILIR 

Burada dikkat edilecek husus, bir malın fiyatı artarken diğer malın fiyatı 

ise azalmalıdır. Yani toplam malların değeri, müstehaklarda bulunan 

senetlerin değerine eĢit olması gerekir. Bunun için de mal miktarları ile 

fiyatların çarpımı toplanır ve müstehakların elinde mevcut toplam senet 

sayısı ile karĢılaĢtınlır. Senet fazla ise toplu fiyatlarda yükseltme yapılır. 

Senet az ise toplu fiyatlarda düĢürme yapılır. Ġyi bir muhasebe için bu 

iĢlemin yapılmasında bir zorluk yoktur. 

d. SENETLERDEKĠ EKSĠKLĠK VEYA FAZLALIK ORTAKLIK SĠSTEMĠ ĠÇĠNDE 

KAPATILIR 

Bununla beraber devre sonunda senetler bitmiĢ ve mallarda bir fazlalık 

söz konusu olmuĢsa, ilave senet çıkartılarak müstehaklara baĢtaki 

istihkakları nispetinde dağıtılmak suretiyle yeniden paylaĢtırma yapılabilir. 

Hatta gelecek devreye gelir olarak aktanlabilir. Devre sonunda mal 

miktarının az çıkması halinde senetler nakitle değerlendirilir ve ek sık 

miktar kadar kısım için müstehaklardan nakit talep edilerek elinde 

senetleri olanlara dağıtılır. Veya gelecek devrenin istihkaklarından 

kesilmiĢ olur. Faizsiz iĢletmelerde istihkaklar hasıladan pay alınmak 

Ģeklinde ortaya çıkacağından bu Ģekilde bir bölüĢme sistemi sık sık 

rastlanan bir olaydır. Esasen bugünkü banknotlar böyle bir bölüĢmenin 

zarureti sonunda doğmuĢ birer senetten ibarettir. Millî hasıladan herkesin 

payını belirlemektedir. 

XII. ARTTIRMA VE EKSĠLTME 

a. AZAMÎ VE ASGARĠ FĠYATLAR KOLLEKTĠF DEĞERLERDĠR 

Bazan bir değerin alınması veya satılması istenir. Alınırken en ucuz değer 

kollektif değer kabul edilir. Çünkü topluluk içersinde en ucuz olan malın 

önce harcanması topluluk çıkarınadır. Böylece en çok muhtaç olan 

kimsenin ihtiyacı önce giderilmiĢ olur. Ucuz satıyor demek paraya olan 

ihtiyacı en fazladır demektir. Diğer taraftan mal satılırken de malın en 

pahalı olarak satılması topluluk çıkarınadır. Burada da mala en çok 

muhtaç olan kimsenin ihtiyacı önce gideriliyor. Satılan veya alınan malın 

ferde veya topluluğa ait olması bu konuda tesir etmez. ĠĢte satılan mala 

en fazla değer vereni bulmak, alınacak mala da en az değerle satıcıyı 

bulmak iĢi kollektif bir karar iĢidir. 

b. ALINACAK MAL EN DÜġÜK DEĞERLE ARZEDĠLĠR VE ZAMANLA FĠYAT 

YÜKSELTĠLĠR. ĠLK ARZEDENDEN ALINIR 

Satın alınacak mal için önce çok düĢük bedel ilan edilir. Beklenir, bu 

bedelle satacak bulunursa ondan alınır. Bulunmazsa fiyat yükseltilir. Yine 

beklenir. Yine bulunmazsa tekrar yükseltilir. Böylece istenilen mal 

istenilen miktarda temin edilinceye kadar fiyat yükseltilmesine devam 



edilir. Böylece kollektif bir bedel ortaya çıkar. 

c. SATILACAK MAL ĠÇĠN EN YÜKSEK FĠYAT TAKDĠR EDĠLĠR VE ZAMANLA 

DÜġÜRÜLÜR. ĠLK TALĠBE VERĠLĠR 

Benzer iĢlem satılacak mal için yapılır. En yüksek fiyat ilan edilir. YavaĢ 

yavaĢ düĢürülür. Tamamı satılıncaya kadar bu düĢürme iĢlemine devam 

edilir. Hatta düĢürme ve yükseltme iĢlemleri bir müddete veya miktara 

bağlanarak alıcıların ve satıcıların önceden bilmeleri sağlanır. Kim önce 

davranırsa o akit yapmıĢ olur. Burada teklif topluluğa yapılmıĢ olmaktadır. 

Ġlk kabul eden topluluğun kabul ettiği değer sayılmaktadır. 

d. YARIġMALARDA DA EN BÜYÜK DEĞER KOLLEKTĠF DEĞERDĠR 

YarıĢmalarda da yarıĢı kazanan fert olduğu halde o topluluk kazanmıĢ 

olmaktadır. Yani kollektif değerler bazan orta değerler olduğu halde, 

bazan da azami veya asgari değerler olmaktadır. Tek taraflı inhisar 

rejimlerinde kollektif fıyatlar, alıcısı çok olan piyasada en çok para 

verenin fiyatı kollektif fiyat olur. Satıcısı çok olan piyasalarda ise en ucuz 

satanın fiyatı kollektif fiyat olur. 

e. KAMU ĠHALELERĠ DE BÖYLE YAPILIR 

Devlet ihaleleri de bu usul ile çıkarılır. Ġlk talipliye verilir, çıkmazsa 

bekletilir, daha yüksek bir fiyat ilan edilir. Bu sistem açık artırma ve 

eksiltme sistemlerinden farklıdır. Böylece ihaleye girenlerin gizli anlaĢma 

yaparak kollektif değerin ortaya çıkmasına mani olmaları önlenmiĢ olur. 

Keza nakliye iĢleri de böyle eksiltme ihaleleri ile veya arttırma ihaleleri ile 

yapılır. Önceden ilan edilir. Müddet kısaldıkça nakliye bedeli arttırılır. 

XIII. SENETLERĠN KOLLEKTĠF KARARLARA YARDIMI 

a. SENEDĠN TOPLULUKTA REVAÇ BULMASI KOLLEKTĠF KARARDIR 

Bankanın kuruluĢunu izaha baĢladığımızdan beri ele aldığımız konu senet 

konusudur. Senetlerin bir kısmı nama yazılıdır. Bunların kollektif kararlar 

özerindeki etkileri cüzidir. Halbuki hamiline yazılmıĢ senetler ise 

tamamen kollektif birer kararın sonucudur. Hamiline yazılmıĢ senetlerin 

bir kısmı revaç bulmaz ve iki kiĢi arasında nama yazılmıĢ gibi gerisin 

geriye döner. Bir kısmı ise revaç bulmaya baĢlar, elden ele dolaĢır ve asıl 

onu çıkarana belki en sonunda ve çok uzun zaman sonra döner. ĠĢte bir 

senedin topluluk içinde revaçta olması kollektif bir kararın sonucudur. 

b. FERDĠN ESERĠ TOPLULUKÇA KABUL EDĠLĠNCE KOLLEKTĠFLEġĠR 

Senedin piyasada revaç bulması bir türkünün veya bir Ģiirin piyasada 

revaç bulmasına benzer. Bir Ģiiri bir kiĢi düzenler. Ama bu Ģiir sadece 

müellifini etkiliyorsa, onun duygularını ifade ediyorsa o orada kalır. Ama 

Ģairin dile getirdiği duygular kollektif ise o Ģiir dilden dile dolaĢır, 

hafızalarda yer alır ve yıllar sonra, asırlar sonra yine topluluk tarafından 

diri tutulur. ĠĢte senet de böyledir. Senedi tanzim eden sadece kendi 

ihtiyaçlarına cevap verecek bir senedi tanzim etmiĢse kendisinde kalır ve 

revaç bulmaz; ama fert topluluğun arzusunu keĢfetmiĢ ve ona göre senet 

çıkarmıĢsa o senet piyasada tutulur ve değerini yükselterek korur. ĠĢte 

böylece ferdin aldığı bir karar kollektif bir karar mahiyetini taĢımıĢ olur. 

c. KRALLARIN KARARLARI TOPLULUKÇA KABUL EDĠLĠRSE KANUN OLUR 

Hiç Ģüphesiz burada senet derken o senedin arkasında bulunan 

mukavele kastedilmektedir. Mukavele deyince standart mal demektir. 



Eğer yapılan standartlar o topluluğun ma'Ģeri kararlarına uygun ise o mal 

hayatiyet bulur ve senedi ile birlikte ekonomide yerini alır. Kanunlar da 

böyledir. Kanunların çıkarılması onun hayatiyeti için yeterli değildir. 

Hayatiyeti için kanunların ma'Ģeri arzuya uygun olması gerekir. Eskiden 

kral tarafından çıkarılan kararnameler kanun mahiyetindeydi. Ancak 

kralın bunu kendi keyfine göre çıkardığn zannedilmemelidir. Kral 

topluluğu kendisine bağlayabilmek ve onlara komuta edebilmek için 

onların arzularına makes bulacak hükümleri keĢfediyor ve onu göre 

emirler veriyordu. Bunu baĢarmıĢ yani halkın arzusunu bulabilmiĢ 

hükümdarlar güçlü oluyor ve büyüyorlardı. 

Aksine Osmanlı Devleti'nin son sultanları gibi millî arzuya uygun olmayan 

ve Batıyı taklit eden kararlar kanunname haline inkilâp ettirilince, gün 

geçtikçe devlet halk üzerindeki nüfuzunu kaybetmiĢ ve sonunda 

yıkılmıĢlardır. Halbuki Ġstiklâl SavaĢı yöneticileri baĢlangıçta halkın arzusu 

ile bütünleĢince, yıkılmıĢ bir devleti yeniden kurabilmiĢlerdir. 

d. FAĠZLĠ SĠSTEM TÜRK MĠLLETĠNĠN MA'ġERĠ VĠCDANINDA YERĠNĠ 

BULAMAMIġTIR 

Türkiye'de sanayileĢme ve çağdaĢlaĢma hareketleri Avrupa'nın 

hareketlenmeye baĢladığı asırların hemen arkasında baĢlamıĢtır. 

Japonların ve Rusların Batıdan haberdar olmaları bizden çok sonradır. 

Japonya ve Rusya bugün çağdaĢ sanayi ve teknoloji seviyesine ulaĢmıĢ 

olduğu halde, bizim bu seviyedeki yerimiz çok gerilerdedir. Bunun sebebi 

nedir? Bunun sebebi yöneticilerin halkın arzularına uygun bir ekonomik 

düzeni, yani bankacılığı getirememiĢ olmalandır. Faizli sistemi ülkemize 

yerleĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Halbuki bu sistem ulusumuzun ma'Ģeri 

kararına aykırıdır. Fonksiyonunu icra etmesi mümkün değildir. ÇeĢitli 

baskılarla meclisteki insanların oylarını temin etmek bu iĢ için yeterli 

değildir. Dört yüz kiĢi itaat eder ama bir ulus hiç bir zaman yöneticileri 

tarafından mağlup edilemez. Belki bütün bir ulus yöneticilerin bu tür 

hevesleri yüzünden mahvolabilir. 

e. FAĠZLĠ SĠSTEMĠ TÜRK MĠLLETĠ SÖMÜRÜ ARACI OLDUĞU ĠÇĠN 

REDDETMEKTEDĠR 

Türk ulusunun faizli sistemi benimsememiĢ olması iki ana sebepten 

kaynaklanmaktadır. Bunlardan biri, faizli sistemin kapitalistler tarafından 

bir sömürü aracı olarak kullanılmasıdır. Ma'Ģeri vicdanla faizli sistemin 

kendisini geliĢmiĢ ülkelerin esiri yapacağını bilmektedir. Bunun için 

direnmekte, parasını evin bir köĢesine saklayarak bankaya 

getirmemektedir. Kredi alarak bir iĢ yapmayı düĢünmemektedir. Bu tür 

hareket eden kimselere yabancı gözü ile bakmaktadır. 

f. SÖMÜRÜLMEYĠ ĠSTEMEDĠĞĠ GĠBĠ SÖMÜRMEYĠ DE ĠSTEMĠYOR 

Faizli sisteme karĢı olmasının baĢka bir nedeni de, Türk halkının dindar 

olmasıdır. Vicdan sahibi olmasıdır. Merhametli olmasıdır. Kendisi dahi 

baĢkasını sömürmeyi istemeyecektir. Kapitalist olsa bile baĢkasının 

zararına kârını düĢünmemektedir. O faiz yerine birlikte kazanç olan kârın 

paylaĢılmasını tercih etmektedir. Türk ulusuna bu duygularını bin yıllık 

tarihi içinde Ġslâmiyet kazandırmıĢtır ve bütün çabalara rağmen Türk halkı 

Ġslâmiyet'ten uzaklaĢtınlamamıĢtır. Artık anayasamız laikliği dinsizlik 



Ģeklinde anlamamaktadır. Dinî öğrenimin mecbur tutulması bunun açık 

delilidir. Bu Ģartlar altında ulusumuza ekonomik dinamizmi 

kazandırmanın tek yolu ma'Ģeri kararda makesini bulacak olan bir faizsiz 

sistemin ortaya konması ve Adil Düzen'in kurulmasıdır. 

g. FAĠZSĠZ SĠSTEM SÖMÜRÜYE SON VERECEKTĠR 

ĠĢte bizim baĢtan beri anlatmak istediğimiz sistem hem Türkiyemizi çok 

kısa zamanda çağdaĢ medeniyetin üstüne çıkaracak, hem de tüm 

insanlığın baĢına bela olmuĢ olan sömürü canavarının geriye kalmıĢ tek 

diĢini söküp atacaktır. 

Sadece Türkiye değil, bütün dünya ve insanlık kendisini içinde bulunduğu 

ekonomik problemlerden kurtaracak "Faizsiz KredileĢme Sistemi"ni 

beklemektedir. Komünizm çöktü. Kapitalizm de çöküyor. Dünya alternatif 

bir düzen bekliyor ki; o da "Adil Düzen"dir. Adil Düzen de ancak Faizsiz 

KredileĢme Sistemi ile kurulabilir. Böylece sömüren ve sömürülenlerin 

olmadığı, adil bir paylaĢma sistemi gerçekleĢtirilir. Emperyalizm ve 

sömürü son bulur. Ġnsanlık kurtulur. 

 

    



 





 


