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İslami Finans Denetleme Kurulu 

Kriz dönemlerinde geleneksel bankaların aksine İslâmi prensiplere uygun 
olarak hareket eden bankaların gösterdikleri istikrarlı politikalar fâiz riskinden 
bankaları ve dolayısı ile ortaklarını korumasıyla oldukça başarılı bir model 
olduğunu son dönemlerde vuku bulan çalkantılarda kendisini defalarca ispat 
etmiştir. Bütün dünyada kendini risklere karşı sağlam stratejiler geliştirebilen 
bu bankalara güven artarken aynı bankalar yatırımcıların da ilgi odağı oldu. Bu 
modelin haklı meşruluğunun tartışılması artık kabul edilemez. Bundan sonra 
yapılması gereken İslâmi prensiplere göre çalışmasını yürüten bu modelin 
varlık bulması ve yaygınlaştırılması için ileri düzeyde çalışmalara, projelere, 
beyin fırtınası yapılabilecek zeminlere olanaklar sunmak olmalıdır. 

Ekonomik istikrarı yakalamış güzelim ülkemizde İslâmi prensiplere uygun 
hizmet sunan bankalar her geçen gün saygınlığını artırtığı için onlara dönük iş 
yapma oranında da hatırı sayılır gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerin 
sürekliliği ve İslâmi prensiplere uygunluğunun güven verici düzeyde varlığını 
koruması için bir denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır. Bu denetim 

mekanizması ile yapılan işlemlerin İslâmi prensiplere uygunluğu tedkik edilecek, böylece zihinlerde oluşabilecek 
muhtemel spekülasyonlara da sağlam bir kurul tarafından acil ve yerinde denetim imkanı sunulacağından şüphelere 
mahal verilmemiş olacaktır. 

İslâmi prensiplerle çalıştığı güvencesini veren kurumlar dünyada Şeriat Denetim Kurulu (Shari’ah Supervisory 
Board [SSB]) olarak bilinen meşru bir organ tarafından denetim ve kontrol edilecektir. Bu SSB’nin temel görevi 
İslâmi prensiplerle çalıştığını iddia eden finans kurumlarının gerçekten İslâmi prensiplere uygun olup olmadıklarının 
uzman hukukçular tarafından araştırılıp güvenilirliklerinin tetkik edileceği bir kurum olacaktır. Böylece danışmanları 
ile iç denetim sistemini oluşturmuş kurumlar dış denetim mekanizmasının ciddi kontrolü ile credisini genişleterek 
saygınlığını artırırken müşterilerinin gözünde de İslâmi kimliğinin  güvenilirliğini sürekli kılacaktır. 

Ciddi anlamda ülkemizde İslâmi ölçülerde çalışan katılım bankalarını denetleyen, fâizsiz bankacılık kurumunun 
yönetim uygulamalarını inceleyen her hangi bir denetim kurulu bulunmaması oldukça düşündürücü. Madem ki 
İslâmi prensiplere uygun çalıştığını iddia eden bankalar ve kuruluşlar var, bu kurum ve kuruluşların da aynı şekilde 
bir denetim kurulu tarafından incelenip kontrol edilmesi gerekir. 

Akademik anlamda bu konuda bir çok çalışma ve araştırma projeleri geliştirilmiştir. Önemli olduğunu düşündüğüm 
şu çalışmaların bahsedilmesinde fayda var. Muhammad Umer Chapra tarafından 2002 yılında yayınlanan “Corporate 
Governance in Islamic Financial Institutions” adlı çalışmada İslami denetlemenin önemi ve kuralları detaylı bir 
şekilde ele alınmıştır, ayrıca dışardan bir denetleme kurulunun bulunmasının daha sağlıklı olacağı üzerinde 
durulmuştur.  Hussain Gulzar Rammal’ın yaptığı “The Importance of Shari’ah Supervision in Islamic Financial 
Istitutions” adlı çalışmada bu denetleme kurumlarının önemi bahsedildikten sonra uygulama sorunları üzerinde 
durulmuştur. Ahcene Lahsasna’nın 2010 yılında yayınlamış olduğu “Introduction to fatwa, shariah supervision & 
governance in Islamic finance” adlı kitap İslam bankacılığının sürekliliğinin gerekçelerini incelemesiyle bu sahada 
yapılmış çalışmaların önemlilerinden. Uluslararası İslam Üniversitesi öğretim görevlilerinden Abdul Rahim b. Abdul 
Rahman’ın telif ettiği “Shari’ah Audit for Islamic Fiancial Services: the Needs and Challenges” adlı çalışma da 
oldukça önemli. Syed Alwi Mohamed Sultan’ın çalışması “Shari’ah Audit for Islamic Financial Institutions” ise bu 
denetim kurulunun öneminden bahsederek el kitabı şeklinde önerilerde bulunur. Buna bağlantılı olarak sektörlerin 
karşılaşacağı sorunları ve İslâmi prensiplerle çalışmanın karşılaşacağı potansiyel riskleri de vurgular.  Bir doktora 
tezi olarak Durham Üniversitesine sunulan Zulkifli Hasan’ın “Shari’ah Governance in Islamic Financial Institutions in 
Malaysia, GCC Countries and the UK” adlı çalışması da bu konuda yapılmış ciddi bir çalışmadır.   

İslâmi finans denetim kurumları, İslâmi danışma kurulu (Shariah Advisory Council [SAC]), İslâmi Denetim Kurulu 
(Shari’ah Supervisory Board [SSB]) yada İslâmi Denetim Komitesi (Shari’ah Supervisory Committee [SSC]) adı 
altında farklı kurumlar olarak finansal çalışmalara hizmet etmektedir. Bunun yanında uluslararası çapta İslâmi 
finans kurumlarının muhasebe ve denetim organizasyonları (the Accounting and Auditing Organizations of Islamic 
Financial Institutions [AAOIFI]) ve İslâmi Finansal Hizmetler Kurulu (the Islamic Financial Services Board [IFSB]) 
bir çok yönetim standardları ve ilkelerini içeren klavuz yayınlayarak katkı sağlamaktadır. Özellikle Malezya Merkez 
Bankası (Bank Negara Malaysia [BNM]) Malezya’da hizmet veren İslâmi finans kurumlarına destek olarak 
çalışmalarının uygunluğunu kontrol mahiyetinde yardımcı hizmetler sunmaktadır.  
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Ümit ederiz ki her geçen gün gelişen ülkemizin bilinçli yetkilileri de bu sahada eksikliği farkedilen projeleri hayata 
geçirmenin önemini farkeder. 
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