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İslam Bankacılığı denince akla artık Malezya gelir oldu. 
Dünyanın İslam Bankacılığı konusunda en büyüğü olduğu bilinen 

Saudi Arabistan’daki Rajhi Bank’ın Malezya’da birçok şube 

açmasıyla birlikte Malezya’nın İslam Bankacılığı konusundaki 

popularitesi devlet desteğininde yanlarında olmasıyla bir anda 

zirveye tırmandı.  İslam bankacılığı artık dünya markası, 

insanlığın ihtiyaç duyduğu bir sistem. Batılı Bankalar dahi İslam 

Bankacılık sistemini kendi bünyelerinde canladırmanın kendi 

menfaatlerine olduğunu kavradıklarından, hem İslam Bankacılığı 

sisteminin öğretilip geliştirilmesi ve araştırmalar yapılarak 

hakikatinin keşfedilmesi için araştırma kürsüleri kurulmasında 

hemde bir banka bünyesinde İslam Banckacılığı sisteminin hayata 

geçirilmesinde ciddi adımlar atarak çoktan yola koyuldular bile. 

Doğru akıl tekdir denir ya işte batı dünyası da aynı şekilde 
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doğu dünyasında gördüğü kendi menfaatine olan bir gelişmeyi almaktan asla kaçınmıyor. 
Kavramlara takılmanın kendi zararına olacağının çok farkında. Nerede bir fayda var Batı dünyası 

orada. Artık bu tabir zamanla değişmeye başladı. Nerede insanlık için bir fayda var, öz güveni 

yerine oturmuş ülkelerden Malezya İslam ülkesi hemen orada.  

Malezya birçok sahada olduğu gibi İslam Bankacılığı sahasında da liderliği ele geçirme 

yarışında. Ciddi çalışmaları, ferasetle hareket etmeleri onları bir adım önde olmalarını sağlıyor. 

Birçok yerde rastladığım şu tabir çok hoşuma gider: “Winning (success) is about thinking one 

step ahead”, kazanmak (başarı) sadece bir adım öteyi düşünmekten ibarettir. Malezya’da 

müşahede edebildiğim kadarıyla sistem insanlara bir adım öteyi düşündürtmeye dayalı. Çalışma 

ve planlarını ona göre ayarlamışlar. 

İslam Bankacılığının tarihi seyri çok fazla derilere dayanmaz. Fikir babalığını merhum Dr. 

Ahmed el-Neccar’ın yaptığı Mısır’ın küçük bir kasabası MidGhamir’da başlayan filizlenme, 

Suudi Arabistan’ın yoğun destek ve araştırma çalışmalarına girmesiyle son yıllarda oldukça 

başarılı çalışmalara imza attı. Ciddi, organizeli ve çağdaş normalara uygun olarak hayata 

geçirilmesinde Suud Kıralı Faysalın emeği yadsınamaz. Dünya Bankası modelinde çalışmalar 

yapan Cidde’de (1975) hayata geçirilen İslam Kalkınma bankası İslam Ülkelerindeki kamusal 

çalışmalara olağanüstü destekler vermiştir.  

11 Kasım 2008 günü International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) 

uluslararası Islami Finans Konferansı düzenledi. Fakülteden bizim de davetli olarak 

katıldığımız konferans olağanüstü derecede faydalı geçti. İlmi ve akademik atmosferin yanında 

siyasi desteğin de oldukça yoğun olduğu konferansa Başbakan Abdulllah bin Haji Ahmad 

Badawi’nin ve bir çok bakan ve bürokratların katılacak olması konferansa uluslararası devletler 

düzeyinde önem verilmesine neden oldu. Malezya’da özellikle İslami değerlerin gündemde 

tutulmasını ve projelerin İslam merkezli çağdaş normalara uygun olarak geliştirilmesi devlet 

politikası olarak benimsemişler. Ülke azınlığını oluşturmasına rağmen ekonomiyi ellerinde tutan 

Çin asıllı Malezyalıları bile bu sahada ciddi çalışmalar yapmaya itmiştir. Devletin özgüveni 

bambaşka birşey. Kişinin kendisine ve başkalarına karşı saygılı olmasının temelinde özgüven 

yeterliliğinin yatmakta olduğunu önceden farkedenler yersiz korkulardan kendilerini arıtabiliyor 

ve “one step ahead” düşünmenin farkındalığını görebiliyorlar. Başarı da arkasında öylece koşup 

geliveriyor.  

Bankacılık konusunda çalışma yapanların, özellikle İslam Bankacılığı konusuna ilgi duyanların 

bu konferans hakkında detaylı bilgi elde etmeleri oldukça faydalı olacaktır.  

Henüz yeni yeni Türkiye’de İslam Bankacılığı konusunda çalışmaların başlamış olması 

sevindirici olmakla beraber, akademik sahada ciddi araştırma kürsülerinin ve fakültelerin yok 

oluşu Dünya normalarına göre gelişmekte olan Büyük Türkiye için ciddi bir kayıp olarak 

görüyorum. Ama kısa zamanda bu konuda yetkililerin yersiz korkulardan arınarak İslam 

Bankacılığı sahasında ciddi projelere imza atacağı konusunda ümit varım. Bu arada İslam 

Bankacılığı ve Finansı konusunda üniversite okumak isteyen yada Master Doktora yapmak 

isteyenler için de bizim Üniveristede yada Malezya’daki bir başka ünversitede oldukça ciddi 

fırsatlar var. 
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