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Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 

 

        Rəyçi:                   «Kövsər Bank» ASC-nin  

İdarə Heyətinin Sədri 

    Heydər İbrahimov 

   

        Oxuculara təqdim olunan bu kitab islam bankları 

haqqında minimum biliklərə sahib olmaq imkanı verir. Kitab 

müxtəlif ədəbiyyatlardan məlumatların toplanması və 

sistemləşdirilməsi əsasında hazırlanmışdır. Kitabda İslam 

bankçılığı haqqında ilk dəfə yaranmış olan nəzəri fikirlər və 

onun tətbiqindən müasir dövrədək olan dövr təhlil və təqdim 

edilir. Kitab ana dilimizdə bu sahədə ilk kitablardandır. İslam 

bankçılığı ilə maraqlananlar bu kitabdan onların fəaliyyəti 

haqqında qısa da olsa bilik əldə edə bilərlər. Təbii ki, bu 

kitabda qüsurların, nöqsanların və çatışmamazlıqların olması 

labüddür.  

 

             Kitab haqqında təklif, tənqid və iradlarınızı 

fib@box.az ünvanına göndərə bilərsiniz. 



 4 

 

 

M Ü N D Ə R İ C A T 

 
Müəllifdən 

 

I BÖLMƏ. Faiz anlayışı, onun mahiyyəti və dünyada 

Faizsiz İslam Banklarının (FİB) təşəkkülü 

 

Fəsil 1. Faiz anlayışı, onun mahiyyəti və İslam dinində ona 

münasibət 

1. Faiz (riba) anlayışı və İslamdan əvvəlki dövrdə ona 

münasibət  

2. İslam dini və onun faizə münasibəti  

3. Faizin iqtisadi mahiyyəti  

4. Sələm (qeyri-rəsmi) krediti 

 

Fəsil 2. Faizsiz İslam Bankçılığı anlayışı, onun mahiyyəti və 

təşkili əsasları 
1. Faizsiz İslam Bankları (FİB) haqqında nəzəri 

düşüncələrin təhlili 

2. İslam Maliyyə Sistemi (İMS) 

3. Dünyada Faizsiz İslam Bankçılığının təşəkkülü və 

təkamülü 

4. Faizsiz İslam Banklarının (FİB) fəaliyyətinin təşkili 

prinsipləri 

5. Mənfəət payı ilə faiz gəliri arasında fərqlər  

6. Murabaha prinsipi ilə “pulun pul gətirməsi” qabiliyyəti 

arasında fərq 

 

Fəsil 3.Faizsiz İslam Bankları (FİB) və onların müasir 

dövrdə vəziyyəti 
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1. Faizsiz İslam Banklarının (FİB) əməliyyatları və onların 

funksiyaları 

2. Klassik banklarla və FİB-nın fəaliyyətinin müqayisəli 

təhlili 

3. FİB-da zəif tərəfləri və onların həlli yolları 

4. İslam bank sistemi və Mərkəzi Bankın (MB) onun 

tənzimlənməsində rolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Müasir dövrdə İslam Maliyyə İnstitutlarının inkişaf 

meylləri 

 

II BÖLMƏ. İslam Konfransı Təşkilatı (İKT), onun 

dünyadakı yeri və önəmi. Dünyada faizsiz bankçılıq və 

İslam İqtisadi Modeli (İİM)  

 

Fəsil 4. İslam Konfranı Təşkilatı (İKT). İKT-nın faizsiz 

bankların inkişafında və müsəlman ölkələri arasında 

əməkdaşlığın genişləndirilməsində rolu  
1. İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) və onun İslam 

bankçılığının inkişafında rolu. Təşkilatın ölkəmizlə 

əlaqəsi  

2. İslam İnkişaf Bankı (İİB) haqqında ümumi məlumat  

3. İİB-nın kreditləşdirmə mexanizmi 

4. İİB və Azərbaycan 

 

Fəsil 5. Müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrində faizsiz 

bankçılıq  
1. Azərbaycanda mövcud faizsiz bankçılıq və onun tətbiqi 

problemləri     

2. Türkiyənin bank sistemində faizsiz bankların yeri və rolu 

3. Pakistan İslam Dövlətinin İslam bankçılığının 

təşəkkülündə rolu   

4. Misir Ərəb Respublikası faizsiz bankçılığın “vətəni” kimi  

5. Malaziyada faizsiz bankçılığın təşkili xüsusiyyətləri 
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6. Digər müsəlman ölkələrində faizsiz bankçılıq 

 

Fəsil 6.İslam İqtisadi Modeli (İİM) və iqtisadiyyatın 

tənzimlənməsi məsələləri  
1. İslam İqtisadi Modeli (İİM)  

2. Zəkat İslam İqtisadi Modelinin (İİM) əsasıdır 

3. İslam və iqtisadiyyatın tənzimlənməsi məsələləri 

4. Risk sərmayəsi, onun İslamda əhəmiyyəti və onun 

mudaraba ilə əlaqəsi 

5. Nəticə 

Əlavələr, testlər və ədəbiyyat siyahısı. 
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Müəllifdən 

         Həmd, şükür, tərif yalnız aləmlərin Rəbbi olan Uca Allah 

(sübhənəhu təala)-ya məxsusdur. Sonuncu haqq dini bizlərə 

bəxş edən Allaha həmd olsun. Rəbbimiz bu xüsusda Qurani-

Kərimdə belə buyurur. “Allah yanında (haqq olan) din, 

əlbəttə, İslamdır”. (Ali-İmran/19). “Kim İslamdan başqa bir 

din ardınca gedərsə, (o din) heç vaxt ondan qəbul edilməz 

və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar”. (Ali-

İmran/85). Rəbbimizin insanlara rəhmət üçün göndərdiyi 

sonuncu peyğəmbəri olan Muhamməd (s.a.v)-a, onun qoyduğu 

yolla gedən müsəlmanlara Allahın salat və salamı olsun. Ən 

gözəl kəlam Uca Allah (sübhənəhu təala)-nın doğru-düzgün 

kitabı olan Qurani-Kərim və ən gözəl yol isə Hz. Muhəmməd 

(s.a.v)-ın getdiyi yoldur.  

         Allaha şükürlər olsun ki, inkişaf edən Azərbaycanımızda 

İslama, onun ərkanlarına, o cümlədən iqtisadi həyatının 

öyrənilməsinə meyl artır. Ölkəmizdə İslam dininə meyl 

artdıqca onun bir sıra əhkamlarına , o cümlədən iqtisadi 

həyatına maraq artır. İqtisadiyyat bölməsinə gəldikdə isə 

müasir dövrdə xüsusilə bank sektoru daha aktual məsələlərdən 

biridir. Qloballaşan dünyada İslam iqtisadiyyatında yüksək 

paya malik olan bank sektorunun fəaliyyəti iqtisadiyyata təsir 

etmədən yan keçmir. Müsəlman ölkələrinin böyük 

əksəriyyətində İslam bankları (islamic banks və ya interest-free 

banks) fəaliyyətdə olduğu halda, təəssüflər olsun ki, müasir 

Azərbaycanımızda bu sahənin təsiri demək olar ki, yox 

səviyyəsindədir.  

        İslam Bankları (İB)  haqqında ana dilimizdə  vahid kitab 

halında vəsaitin olmaması oxucularda onların fəaliyyətləri 

barəsində   müəyyən qədər çətinliklər törədir. Bunu nəzərə 

alaraq bu haqqda məlumatları yekunlaşdırıb Faizsiz İslam 



 8 

Bankları (FİB) 1  adı altında kitabı hazırlamağı qərara aldım. 

Kitab yazılarkən ən böyük problemlərdən biri tapılan 

ədəbiyyatların ingilis, rus və türk dillərində olması idi. Bu isə 

işin gedişatına mənfi təsir göstərmiş, bir sıra məsələlərdə 

“ikimənalılıq” yaratmış, tərcümə və s. kimi axsamalar kitabın 

hazırlanması vaxtını xeyli uzatmışdır. Və yaxud müəyyən 

terminlərin izahı çox çətin tərcümə olunması, faizsiz banklara 

aid ümumi və son stastistik göstəricilər az olduğundan 

müəyyən çətinliklər yaranırdı.  

        Bu kitabı yazarılarkən xüsusən aşağıdakıları məsələləri 

nəzərə almışam. 

        -Kitabda toxunulan məsələlərə hər hansısa bir ölkə 

timsalında yox, ümumi konteksdə şərhini verməyə çalışmışam.         

        -Həmçinin burada kiçik, ixtilaflı məsələlərə 

toxunulmamasına çalışmışam.  

        -Müsəlman və ya İslam ölkələri deyəndə əhalisi tarixən 

müsəlman olan və ya İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) üzvü 

olan ölkələri nəzərdə tutmuşam.  

         Azərbaycanımızda bu cür qurumların olmaması 

azərbaycanlı müsəlmanlara müəyyən çətinliklər törədir. Ümid 

edək ki, dövlətin dəstəyi və  iş adamlarının vasitəsilə İslam 

şəriəti əsasında fəaliyyət göstərən maliyyə qurumlarının 

ölkəmizə dəvət olunması ləngiməz. Uca Allah (sübhənəhu 

təala) bizi Onun razı qaldığı kimi əmrlərini yerinə yetirən 

qullarından etsin. Amin. Allahın salat və salamı onun 

Peyğəmbəri Muhəmməd - səllallahu aleyhi və səlləm - ə, onun 

ailə üzvlərinə, səhabələrinə və Qiyamətə qədər onun yolu ilə 

gedən saleh möminlərin və müsəlmanların üzərinə olsun.  

       Kitabın ərsəyə gəlməsində hər cür köməklik göstərən 

şəxslərə təşəkkür edirəm. Çalışmaq bizdən əlbəttə ki, zəfər 

Allahdandır.  

SAMİR AZƏRİ (Ağayev Samir Səxavət oğlu) 

                                                 
1 Faizsiz İslam Bankları (FİB) ifadəsi müəllifə məxsusdur. 
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I BÖLMƏ. 

Faiz anlayışı, onun mahiyyəti və dünyada Faizsiz 

İslam Banklarının (FİB) təşəkkülü 
 

Fəsil 1 
 

Faiz anlayışı, onun mahiyyəti və İslam dinində ona 

münasibət 

 

1. Faiz (riba) anlayışı və İslamdan əvvəlki dövrdə ona 

münasibət 

   Faiz (riba) heç bir əmək sərf etmədən, borc pulun 

müəyyən olunmuş müddətdə əsas sərmayə də daxil olmaqla 

razılaşdırılmış nisbətdə  müəyyən vaxtda əlavə qazanc 

götürmək məqsədi ilə alınan əlavə pulun məbləğidir. Riba 

artma, çoxalma, şişmə, inkişaf və yetişmə, mübadiləli 

razılaşmlarda tərəflərdən birinin haqqı qəbul edilən və 

müqaviləyə şərt qoşulan qarşılıqsız çoxalma mənasında bir 

İslam hüququ terminidir  “Riba” sözü məsdər olub, sözün 

kökündə “mütləq çoxalma” mənası vardır  Riba, sələm, faiz 

anlayışları mahiyyətcə eyni məna daşıyır. Oxford Dictionary 

adlı ensiklopedik lüğətdə də “riba” (=usury) şəklində 

göstərilmişdir. Riba sözü yerinə türkcədə daha çox "faiz" 

terminindən istifadə edilir. Faiz daşan, daşqın, dolu, borc 

verilən pul üçün alınan mənfəət kimi məna verir. Bir çox 

mütəxəsis və ekspertlər faizi “haqq edilməmiş qazanc” 

(unearned income) adlandırırlar. İslam - dinlər arasında borc 

faizlərinin (sələmin) alınması və verilməsi işini pisləyən heç də 

yeganə və ya yaxud da birinci din deyildir. Sələmçiliyə qarşı 

olan mənfi münasibəti nəinki monoetik cəmiyyətlərdə, eyni 

zamanda həm də antik dövrün politeist (politeizm - çoxilahilik, 
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eyni zamanda bir neçə ilahiyə tapınmaq) cəmiyyətləri arasında 

da görmək olar. Sələmçiliyin dünya tarixində məlum olan ən 

tanınmış əleyhdarlarından biri Ərəstun (Aristotel (b.e.ə. 

384/383-322/321) - Qədim Yunanıstanda yaşamış zəmanəsinin 

ən böyük filosofu, insan təfəkkürünə təkan vermiş elmi 

fəlsəfənin yaradıcısı, ensiklopedist-alim) olmuşdur.  Lakin 

bununla belə sələmçilik heç də qədim yunan ixtirası deyildi. Və 

həmçinin, eyni zamanda, heç də birmənalı şəkildə təsdiq olmaz 

ki, borc faizi insanların dövlətlər şəklində birləşməyə 

başlamasının ilk illərindən iqtisadi münasibətlərdə istifadə 

edilməyə başlamışdır. Məlum olan ilkin mənbələr əsasında 

demək olar ki, borc faizi, onların müasir qavranılması 

formasında bəzi qədim cəmiyyətlərə tanış deyildi. Bir çox 

mənbələrə əsasən belə qənaətə gəlmək olur ki, borc faizi qədim 

Şumer mədəniyyətinin (b.e.ə. təqribən 2850-1900) 

«nailiyyətidir». Lakin, bununla bərabər, ilk bürünc dövrünün 

bir sıra dövlətlərində və mədəniyyətlərində (məsələn, Xett 

çarlığında (b.e.ə. 1680-1190), Harapp və Krit-miken (b.e.ə. 

təqr. 2800-1100) mədəniyyətlərində borc faizi münasibətləri 

demək olar ki, məlum deyildi. Məsələn, xettlərdə verilmiş 

vəsaitlərə görə ödənməli faiz öhdəliyi yox, yalnız delikt 

öhdəçiliyi (qətl və yaxud da bədən xəsarəti yetirilən zaman 

ödənilən kompensasiyaı) adlanan bir ödəniş mövcud idi. Və 

həmçinin, həmin dövrlərin Qədim Misirində də borc faizi 

münasibətlərinin mövcudluğu barədə heç bir sənədli sübutlar 

mövcud deyildir. Sonralar borc faizlərinin alınması 

finikiyalılardan (finikiyalılar - təqribən 5000 il əvvəl, b.e.ə. III-

II minilliklərdə Şərqi Aralıq dənizi sahillərində, kifayət qədər 

geniş ərazilərdə yaşamış qədim semit xalqı. Qədim yunanlar 

onları «finikiyalı» adlandırırdılar. Finikiyalılar öz 

zəmanələrinin ən inkişaf etmiş cəmiyyətlərindən biri 

sayılırdılar. Belə ki, onlar Yer üzünün ən qədim şəhərlərindən 

biri olan olan Bibl (müasir Cibeyl (Livan)) şəhərinin əsasını 

qoymuşdular) Romaya və Yunanıstana, oradan da digər qədim 
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Avropa xalqlarına keçdi. Məsələn, Romada maliyyə, ticarət və 

vergi iltizamı (vergi toplama hüququ) atlılar təbəqəsi adlanan 

bir təbəqənin əlində idi. Atlılar təbəqəsinin maliyyə qüdrəti o 

səviyyəyə çatmışdı ki, hətta Roma İmperiyasının şərq 

sərhədlərində yerləşən bütöv çarlıqlar onların əlinə keçmişdi. 

Belə ki, Roma imperiyasının özündə “borc faizinin dərəcəsi” 

qanunla məhdudlaşmasına baxmayaraq, əyalətlərdə bu faiz heç 

nə ilə məhdudlaşmırdı və bəzən 50%-ə qədər çatırdı. Və əgər 

borclu öz borcunu qaytarmaq iqtidarında olmurdusa, onda onu 

qul olmaq təhlükəsi gözləyirdi. Lakin, İmperiyada maliyyə, o 

cümlədən də bank sektorunun inkişaf etməsinə baxmayaraq 

(belə ki, Roma İmperiyasında bank köçürmələri vasitəsilə alış-

veriş üzrə partnyorlar arasında aparılan qarşılıqlı hesablaşma 

halları nadir deyildi), Roma iqtisadiyyatı mahiyyətcə əsasən 

istehsalçı idi. Və əlbəttə ki, bu zaman, qədim dünyanın 

müxtəlif ölkələrində qüvvədə olan faiz dərəcələri hansısa 

iqtisadi göstəricilər əsasında yox, ümumi qəbul edilmiş 

hesablama sisteminə uyğun olaraq, hesablamaların rahatlığı 

üçün müəyyən edilmişdi. Belə ki, məsələn, Şumerdə altmışlıq 

hesablama sistemi tətbiq edilirdi ki, buna əsasən borc faizi ayda 

1/60 idi. Yunanıstanda isə onluq hesablama sistemindən 

istifadə edilirdi. Şumerdə sələmçiliyin inkişafı dini elita sayılan 

kahinlər tərəfindən təşviq edilirdi. Məlum olduğuna görə, 

kreditlərin böyük hissəsi məbədlər tərəfindən verildiyi üçün, 

məbəd sələmçiliyi çox böyük miqyaslara çatmışdı. Borc faizi 

münasibətlərinin yarandığı ilk günlərdən, kreditlərin, tətbiq 

sahələrinə görə iki hissəyə - kənd təsərrüfatı və kommersiya 

hissələrinə bölünməsi baş verdi. Və bu zaman, məhz ilk dəfə 

olaraq kommersiya kreditlərinin mövcudluğu, kənd təsərrüfatı 

kreditlərinin də yaranmasına zəmin yaratdı. Verilmə 

şərtlərindən asılı olaraq kreditlərin klassifikasiyasına gəldikdə 

isə, məsələn, III dinastiya zamanındakı Ur dövlətində (b.e.ə. 

2112-1996) içində faizsiz kreditlər də olmaqla bir neçə növ 

kredit məlum idi. Belə faizsiz kreditlər adətən qısamüddətli (bir 
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aya qədər) olurdu. Bu kreditlər ya böyük ailə təsərrüfatı 

çərçivəsində, ya da ki, professional təşkilat çərçivəsində 

verilirdi. Lakin, borc vaxtında geri qaytarılmadığı təqdirdə, 

borclu olan şəxs onun ödəmə müddətinin təxirə salınması, 

uzadılması üçün borcun ikiqat qaytarılması haqqında öhdəlik 

götürürdü. Belə borc vermə təcrübəsi Mesopotamiyada geniş 

yayılmışdı. Daha sonralar isə bu tip borc vermə Yaxın Şərqin 

digər cəmiyyətlərində də istifadə olunmağa başlandı. İki çay 

sahili arasında (Dəclə və Fərat çayları) təşəkkül tapmış Babil 

dövlətinin çarı Hammurapinin hakimiyyətinin başlanmasına 

qədər sələmçilər artıq bir təbəqə kimi formalaşmışdılar. 

Hakimiyyətə gələn Hammurapi (Hammurapi (b.e.ə. 1792-

1750) - I Babil dinastiyasının altıncı çarı-bütün 

Mesopotamiyanı (müasir İraqın ərazisi) Babilistanın 

hakimiyyəti altında birləşdirmişdi) sələmçi-tacirlərin - 

təmkarların nüfuz dairəsini məhdudlaşdıraraq, onları dövlət 

məmuruna çevirdi. Lakin, artıq Hammurapinin oğlu 

Sansuilunun hakimiyyəti zamanında, şəhərlərin və əyalətlərin 

ləğv edilmiş hakim vəzifələrinin yerinə, sələmçi-tacirlərin 

birliklərinin nümayəndəsi olan vəkil şəhərin hakimi təyin 

edildi. Varlı sələmçilər isə digər hakimiyyət qurumlarında 

yerlər aldılar. Sələmçilik Dəclə və Fərat çayları arasında 

yerləşən dövlətlərdəki cəmiyyətlərin qütbləşməsində çox 

böyük önəmli rol oynayırdı. Və o zamanlar, sələmçiliyin mənfi 

təzahürləri ilə mübərizənin yeganə vasitəsi çar amnistiyaları 

idi. Belə ki, çar amnistiyaları nəticəsində borcluların borcları 

bağışlanır, kreditorların isə (borc verənlər) onların azadlığını 

məhdudlaşdırmağa artıq cəsarətləri çatmırdı. Belə amnistiyalar 

Şumer, Babilistan və Assiriya kimi qədim dövlətlərdə geniş 

yayılmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, amnistiyalar yalnız kənd 

təsərrüfatı (məsələn, arpaya görə) kreditlərinə aid edilirdi, və 

predmeti gümüş olan kreditlərə aid olmurdu. Cəmiyyətə 

sələmçiliyin mənfi təzahürlərinin heç olmasa qismən qarşısını 

almağın başqa bir yolu, borc asılılığına qoyulmuş qəti vaxt idi. 
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Məsələn, məşhur Hammurapi qanunlarına görə, kreditordan bu 

cür asılı vəziyyətə düşmüş və fiziki əməklə öz borcunu 

ödəməyə məcbur olan borclu, üç il keçəndən sonra avtomatik 

şəkildə bu borcdan azad edilirdi. Lakin, bütün bu yuxarıda 

qeyd olunmuş tədbirlər, sələmçiliyin bir hal kimi aradan 

getməsinə yox, yalnızca ayrı-ayrı sələmçilərin özbaşınalığının 

qarşısını bir qədər almaq məqsədi güdürdü. İslamdan əvvəl isə 

iudalizm və xristianlıqda faiz qadağan olunmuşdur. 

Yəhudilərin rəyinə əsasən yəhudilərin yəhudilərə faizlə borc 

verməsi haram, qeyri-yəhudilərə isə verməsi halaldır.  

 

2. İslam dini və onun faizə münasibəti 

       İslam – sözdə ƏL-İSLAM, ƏL-İSTİSLAM itaət etmək, 

bağlanmaq deməkdir. Şəriətdə isə Tövhid ilə Allaha təslim 

olmaq, itaət ilə boyun əymək, şirkdən və şirk əhli olan 

müşriklərdən uzaq olmaq deməkdir. «Yaxşı əməl sahibi olub 

özünü Allaha təslim (İslam) edən, İbrahimin hənif millətinə 

(dininə) tabe olan şəxsdən din etibarilə daha gözəl kim ola 

bilər». (ən-Nisa 125). «Yalnız ona təslim olub itaət edin». 

(əl-Həcc 34). «Kim yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha 

təslim edərsə, o artıq ən möhkəm bağdan yapışmış olur». 

(Loğman 22). İslam-Uca Allahın (sübhənahu-təala)   bütün 

bəşəriyyətə Hz. Məhəmməd (s.a.v) vasitəsilə göndərdiyi 

göndərdiyi sonuncu dindir.  

     Allahın bütün insanlardan iman etməsini əmr etdiyi İslam, 

bütün Peyğəmbərlərin də iman etdiyi tək dindir. İtaət və 

təslimiyyət göstərən isə müsəlman adlanır. «Xatırla ki, o zaman 

həvvarilərə: (İsanın on iki əshabəsinə) «Mənə və 

Peyğəmbərimə iman gətirin!» deyə əmr etmişdim. Onlar 

isə: «Bizim müsəlman olmağımıza şahid ol!» deyə cavab 

vermişdilər. (əl-Maidə 111). Rəbbi İbrahimə: «Təslim ol!» 

dedikdə, İbrahim də: «Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum» - 
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deyə cavab vermişdi. (əl-Bəqərə 131). «(İbrahim və 

İsmail) Ey Rəbbimiz! Bizim hər ikimizi sənə itaətkar 

(müsəlman), nəslimizdən yetişənləri sənə təslim (İslam) 

olan ümmət et». (əl-Bəqərə 128). (Bir zamanlar Nuh belə 

demişdir) «Mənə müsəlmanlardan olmaq əmr edilmişdir». 

(Yunus 72). İbrahim və Yəqub bunu öz oğlanlarına vəsiyyət 

edib: «Ey oğlanlarım, həqiqətən Allah sizin üçün (belə bir) 

din (İslam dini) seçdi, siz də ancaq müsəlman olaraq 

ölməlisiniz». (əl-Bəqərə 132). Musa dedi: «Ey qövmüm! 

əgər Allaha iman gətirmisinizsə və müsəlman 

olmusunuzsa, ona təvəkkül edin». (Yunus 84). 

        Ayələrə nəzər saldıqdan sonra görürük ki, Allahın 

göndərdiyi ilk Rəsuldan düz son Rəsula qədər bütün 

Peyğəmbərlər Allaha təslim (İslam) olmuş və onların dinləri də 

İslam adlandırılmışdı. Peyğəmbərlərinə tabe olanlar isə onların 

dövründə müsəlman idilər. Məs: Xristianlar İsa – əleyhissəlam 

- ın dövründə, Yəhudilər Musa – əleyhissəlam - ın dövründə 

müsəlman idilər. Lakin İslam, son Peyğəmbər Məhəmməd - 

səllallahu aleyhi və səlləm - gəldikdən sonra Allah bütün bu 

dinləri nəsx etmiş və onlar Məhəmməd - səllallahu aleyhi və 

səlləm - i inkar etdiklərinə görə artıq müsəlman deyildilər. 

Çünki hər bir göndərilən Peyğəmbər öz qövmünü, tayfasını və 

ya öz dövlətini qorxutmaq (Allahın əzabı ilə) və müjdələmək 

(Allahın Cənnəti ilə) üçün göndərilmişdir. «Biz Peyğəmbər-

ləri müjdə verən və əzabla qorxudan kimi göndərdik ki, 

daha insanlar üçün Peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı 

bir bəhanə yeri qalmasın. Allah yenilməz qüvvət və hikmət 

sahibidir». (ən-Nisa 165).  

         Məhəmməd - səllallahu aleyhi və səlləm - isə bütün 

bəşəriyyətə göndərilmişdi. «Biz səni aləmlərə rəhmət 

olaraq göndərdik». (əl-ənbiya 107). Hədislərə gəlincə 

Rəsulullah - səllallahu aleyhi və səlləm - buyurmuşdu: «İstər 

Yəhudi, istər Xristian olsun mənim Peyğəmbərliyim haqqında 

eşidib və mənə iman etməzsə mütləq Cəhənnəm atəşini dadar» 
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Buna görə də Yəhudi və Xristianlardan qurtuluş istiyənlər 

İslama girərək, İslam Peyğəmbəri Muhəmməd - səllallahu 

aleyhi və səlləm – ə tabe olmaq məcburiyyətindədirlər. Ancaq 

bu şəkildə, Allahın salat və salamı onların üzərinə olsun Musa, 

İsa və Məhəmməd – əleyhimussəlam – a həqiqi şəkildə itaət 

etmiş olarlar.  

        Maraqlı burasıdır ki, bu dinin adı nə bir tayfa, nə bir insan, 

nə də bir dövlət adı ilə bağlıdır. Necə ki, digər dinlərin adlarına 

nəzər salsaq, Xristianlıq İsa – əleyhissəlam - ın adından, 

İudaizm İuda adlı tayfadan, Buddizm Quatama Budda adlı 

şəxsin adından, həmçinin Konfusianizm Konfusianın adından, 

Marksizm Karl Marksın adından götürülmüşdü. Yeganə İslam 

dinidir ki, bu sadaladıq-larımızdan heç birinə məxsus deyildir. 

Çünkü bu adı ona Allah - subhənəhu və təalə - vermişdi. «Allah 

dərgahında din, əlbəttə ki, İslamdır». (Ali-İmran 19).  

       İslam dinidir ki, Allahın dərgahında qəbul edilən və qəbul 

edənə fayda verəndir. «Kim İslamdan başqa bir din ardınca 

gedərsə heç vaxt ondan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə 

zərər çəkənlərdən olar». (Ali-İmran 85). «Necə ola bilər 

ki, onlar (kitab əhli) Allahın dinindən başqa bir din 

axtarsınlar? Halbuki, göylərdə və yerdə olanların hamısı 

istər-istəməz ona (Allaha) təslim olmuşlar və onun 

hüzuruna qayıdacaqlar». (Ali-İmran 83).  

        İslam dinidir ki, Allah onu Məhəmmədə və ümmətinə lütf 

etmişdir. «Bu gün dininizi tamamlayıb mükəmməl etdim, sizə 

olan nemətimi başa çatdırdım və bir din kimi sizin üçün 

İslamı bəyənib seçdim». (əl-Maidə 3).  

       İslam dininin müqəddəs kitabı olan “Qurani-Kərimdə” 

müxtəlif mövzu, məsələ və hadisələrə aid qayda-qanunlar öz 

əksini tapmışdır. Bunlardan biri də faiz (riba)dir. Sələmçiliyin 

(hər hansı bir borc faizinin alınması və verilməsi) qadağan 

edilməsi məsələsi İslam iqtisadiyyatının mahiyyətinin başa 

düşülməsində mühüm rol oynayır. Sələmdən istifadə 

tamahkarlıqdan, hər hansı bir şəxsin öz tələbatını ödəmək üçün 
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borclanmaya girməsindən meydana çıxmışdır. İslam dinində 

birmənalı olaraq faizin alınması və verilməsi Qurani-Kərimdə 

göstərilən ayələrə uyğun qadağan edilmişdir. Bununla əlaqədar 

olaraq Uca Allah (sübhənahu-təala) bunu Qurani-Kərimdə bu 

cür bildirir. “Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq işlərə 

sövq edər, Allah isə (əksinə) sizə bağışlanmaq və 

bərəkət vədəsi verər. Allah mərhəməti ilə genişdir. 

Allah hər şeyi biləndir”. (əl-Bəqərə surəsi /268). 

İslamiyyət cəmiyyətlə əlaqəli sosial və iqtisadi problemləri həll 

edərkən “mərhələ prinsipinə” əsaslanmışdır. Faizçilik həmin 

dövrdə ərəblərin yüksək təbəqələrinin qazanc götürdüyü əsas 

yollardan biri idi. Bunu birbaşa yolla aradan qaldırmaq həmin 

dövr üçün çox çətin idi. Buna görə faizin yasaqlanması 

müəyyən mərhələlər keçmişdir. “Qurani-Kərim”də faiz 

haqqında ayələr aşağıdakılardan ibarətdir:  

1. Allah sələmi (sələmlə qazanılan malın bərəkətini) 

məhv edər, sədəqələri (sədəqəsi verilmiş malın 

bərəkətini) isə artırar. Allah kafiri, günahkarı sevməz. 

(əl-Bəqərə surəsi /276). 

2. Ey mömünlər! əgər, doğrudan da iman gətirmişsinizsə, 

Allahdan qorxub sələmdən qalan məbləğdən vaz 

keçin! (Onu borclulardan almayın). (əl-Bəqərə surəsi 

/278).  

3. əgər belə etməsəniz, o zaman Allaha və Onun 

peyğəmbərinə qarşı müharibəyə girişdiyinizi bilin! Yox 

əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz (mayanız) sizindir. 

Beləliklə, nə siz zülm edərsiniz, nə də sizə zülm 

olunar! (əl-Bəqərə surəsi /279)  

4. Yəhudilər....qadağan olunmasına baxmayaraq, sələm 

(faiz) aldıqlarından, haqsız yerə xalqın malını 

yediklərindən dolayı (halal olanı onlara haram 

buyurduq)....(əl-Nisa surəsi /161)   
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5. (Sərvətinizin) xalqın mal-dövləti hesabına artması üçün 

sələmlə (faizlə) verdiyiniz malın Allah yanında heç bir 

bərəkəti (artımı) olmaz.....(ər-Rum surəsi /39) 

6.  Sələm yeyənlər qiyamət günü qəbirlərdən ancaq 

Şeytan toxunmuş (cin vurmuş dəli) kimi qalxarlar. 

Bunların belə olmaları: “Alış-veriş də sələm kimi 

şeydir”-dedikləri üzündəndir. Halbuki Allah satışı halal, 

sələm (faiz) almağı isə haram etmişdir. İndi hər kəs 

Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul etməklə (bu 

işə) son qoyarsa, keçmişdə aldığı (sələmlər) onundur 

(ona bağışlanar). Onun işi Allaha aiddir. Amma (yenidən 

sələmçiliyə) qayıdanlar cəhənnəmlikdirlər və orada 

əbədi qalacaqlar! (əl-Bəqərə surəsi /275).  

      Ayələrdən güründüyü kimi Uca Allah (sübhənahu-təala) 

insanlara faiz almamağı məsləhət görür. Daha sonra isə faizin 

alınmasını haram buyurur. 

Hədislərdə faizlə əlaqəli anlayışlar aşağıdakı kimidir. 

Hz. Muhamməd (s.a.v) faizlə əlaqəli olaraq bunları 

söyləmişdir: 

1. Faiz yalnızca borcda olur. (Dârimî, Büyu, 42 ) 

2. Faiz (gəliri) çox da olsa sonu darlığa dönər. (Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, c.I, s. 395.)  

3. Bir cəmiyyətdə  faiz və zina (əxlaqsızlıq) ortaya çıxarsa 

onlar Allahın cəzasını qazanmış olurlar. (Ahmed b. Hanbel, 

Müsned, c.I, s. 402.) 

4. Bir cəmiyyətdə faiz ortaya çıxınca qıtlığa məruz qalarlar. 

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.IV, s. 205.) 

Ubadə bin es-Samit (r.a)dan Allah Rəsulunun (s.a.v) belə 

buyurduğu nəql edilmişdir: "Qızıl qızılla, gümüş gümüşlə, 

buğda buğda ilə, arpa arpa ilə, xurma xurma ilə və duz duz ilə, 

misli mislinə, bir-birinə bərabər və nəğd olaraq mübadilə edilir. 

Cinslər fərqli olursa, nəğd olmaq şərti ilə, istədiyiniz kimi satış 

edin. Hər kim artıq verir və ya alırsa riba etmiş olur" (Müslim, 

Musakat, 81; Ebû Davud, Büyü, 18; Tirmizi, Büyü, 23). 
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İslamın yasaqladığı faiz iki yerə ayrılır. 

 Cinsi (növü) eyni olub miqdarı eyni olmayan və növü eyni 

olmayan malların mübadilə edilməsi (riba al-fadl). 

Məsələn, 60 qram qızılı, 50 qrama mübadilə etmə. Və 

yaxud 100 kq buğdanı, 150 kq buğdaya dəyişmək və s. 

Yenə də 100 kq buğdanı, 100 kq arpaya da dəyişmək caiz 

deyildir. 

 Kredit əməliyyatında borc pulun sələmə verilməsi (Riba al-

nasiah). Bu növ faiz eyni növdən iki şeyin birinin digəri 

qarşlığında borca verilməsidir. Məsələn, 1000 manatı 1100 

manat ödəmək şərti ilə borca vermək.  

     İslamdan əvvəl ərəblər arasında ən çox yayılan olan riba-

nesie, vaxtında ödənməyən borc üçün borc məbləğinə əlavə 

edilən “əlavə” bir ödəmədir. Onun üçün buna “cahiliyyət 

ribası” deyirlər. Müasir dövrdə kredit əməliyyatlarındakı faiz 

də bu kateqoriyaya daxildir.  

      Faizin qadağan olunması bütün hər şeydən əvvəl ilahi bir 

əmrdir. Ümumiyyətlə təfsirçilər faizin ümumi (əsas) ziyanlarını 

aşağıdakı kimi qruplaşdırırlar. 

1. Əmri pozma. Allahın əmri bütün məxluqatın əmrindən 

üstündür və ona qarşı gəlmək böyük günahlardandır. 

2. Müsəlmanlar arasında parçalanma. Faiz müsəlmanların 

birliyini pozur, parçalanmanı gücləndirir, qardaşlıq və 

ehtiyac duyğusunu aparır. 

3. Faiz yoxsullardan zənginlərə transfer əməliyyatıdır. 

Lakin İslam dini bunun əksini əmr etmişdir. Nəticədə isə 

cəmiyyətdə təbəqələşmə prosesi  güclənir. 

4. Tənbəllik və ətaləti artırır. Borcu faizə verənlər borc 

hesabına gəlir (faiz) əldə edir və bu insanlar arasında 

stimullaşdırmanı azaldır.  

5. Digər səbəblər. Faiz insanlar arasında ehtiyac duyğusu 

hissini aparır və düşmənçiliyi artırır. 

6. Bilmədiyimiz səbəblər. Bunları yalnız böyük hikmət 

sahibi olan Uca Allah bilir. 
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3. Faizin iqtisadi mahiyyəti 
 

      Faiz borcdan əldə edilən gəlirdir. Buna ödənc faizi və ya 

kredit faizi  deyilir. Hələ lap qədim zamandan Yunan 

filosoflarından Sokratın tələbəsi olan Eflaton faizi əxlaqa zidd 

bir münasibət bilərək həmişə pisləmişdir. Eflatuna görə ideal 

bir cəmiyyət üçün yoxsulluq və hədsiz varlanma yol 

verilməzdir. Puldan əmtəə kimi istifadə edib sərvət yaratmağı 

Aristotel qəribə səslənsə də belə pulu “yumurta verməyən 

toyuğa” bənzədib. Orta əsrlərdə Qərbi Avropanın ictimai 

fikrində kononist iqtisadi nəzəriyyələri mühüm yer tutmuşdu. 

İqtisad elminin tarxinin şərhini verən bəzi iqtisadçılar iqtisad 

elminin ilkin tarixini kononistlərdən başlamağı məqsədə uyğun 

hesab edirdilər və bunun sonrakı klassik nəzəriyyəyə təsir 

etdiyini qeyd edirdilər. İqtisadi məsələləri çox vaxt Aristotelin 

mövqeyindən şərh edən kononistlərin ilkin banisi Avqustin 

Blajenin (353-430), sonrakı inkişaf mərhələsinin ən nüfuzlu 

siması Foma Akvinski (1225-1274) olmuşdur. Kononistlər 

ticarət mənfəətinin və faizin mənimsənilməsinə “ədalətli 

qiymətə” görə mübadilənin pozulması kimi baxmışdır. Ona 

görə də onlar mənfəət əldə etmək məqsədi ilə olan iri ticarətin 

və faizin qadağan olunması fikrində olmuşlar. F.Akvinski faizi 

“faydasız metalın törəməsi” kimi izah etmişdir. Kononistlər 

borc pula verilən faizin bütün növlərini “sələmçilik” kimi şərh 

etmişdilər. F.Akvinski qeyd edir ki, pul pul törədə bilməz, 

onun qazanc əldə etmək üçün istifadə edilə bilməz. Neoklassik 

elmi cərəyanın banilərindən hesab olunan Alfred Marşal kimi 

iqtisadçılar yığımla faiz həddinin bir-birinə bağlı olduğu 
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fikrindədirlər. Yığım həcmini təyin edən ən önəmli amil faizin 

həddidir. Faiz həddi artdıqca yığımın mailliyi artacaq, faiz 

həddi düşdükcə yığımın mailliyi azalacaq. Bu cərəyanın 

nümayəndələrinə görə yığım həcmində meydana gələn hər 

artmada sənayenin, ticarətin və biznes həyatının inkişafına 

zəmin yaradan investisiyaların artması deməkdir. 

Neoklassiklərin bu təhlili sonralar görkəmli kapitalist 

iqtisadçısı J.M.Keynes tərəfindən çürüdülür. Keynes yığım 

miqdarının artmasında faiz həddinin yararlı olması düşüncəsinə 

ciddi bir təlaş göstərdi. O, investisiya həcminin yığım həcminə 

bağlı olduğunu irəli sürdü. Keynesin bildirdiyinə görə yüksək 

faiz sahibkarlar tərəfindən qoyulan investisiya həcmini 

azaldacaqdır. Nəticə olaraq bir ticarətdə, sənayedə, təsərrüfat 

sahələrində mənfi yöndə təsir buraxacaq ki, bu da öz 

növbəsində hər sahədə yekun gəlirlərin azalmasına səbəb 

olacaq. Adambaşına düşən gəlirin azalması yığım həcmini 

mexaniki azaldacaqdır. Məhz buna görə də Keynes 3%-li faiz 

həddini normal saymışdır. Keynes özünün “Pul, faiz və 

məşğulluğun ümumi nəzəriyyəsi” kitabında İslam bank 

sistemini qəbul etdiyini və insanların təşəbbüs yolu ilə pul 

qazanmlarına baş vurmasını bildirir. Poul Samuelsonun 

araşdırmasına görə inkişaf etmiş ölkələrdə statistik 

araşdırmalarda faizlə yığım arasında böyük bir əlaqə olmadığı 

bildirilməkdədir. Sosializm sistemində isə faizi əməyin 

sərmayə sahibi tərəfindən istismar edilməsinə səbəb olan 

sümürücü bir alət olaraq qiymətləndirirlər. Faiz adlı gəlirin heç 

bir xidmət qarşılığı olmadığını və faizin heç cürə 

bəyənilməməsi iddiasını irəli sürən sosializm əslində faiz, 

qiymət, pul və ticarət mexanizmlərini mərkəzləşdirilmiş 

qaydada həyata keçiriridi. Qərb dünyasında ilk dəfə faizi 

yasaqlayıcı hökmlər 1545-ci ildə İngiltərədə VII Henri 

tərəfindən, 1789-cu ildə Turqonun səyi nəticəsində Fransada 

çıxarılan qanunla qaldırılmışdır. Mənfəət o halda mənimsənilə 

bilər ki, onu əldə olunmasında mübadilə və istehsal prosesi 



 21 

getmişdir.  Faizsiz sistemin uğurlu olmayacağını irəli sürənlər 

qanunlarla faizli sistemin qorunmasını istəməkdədirlər. Faizsiz 

sistemi istəyənlər isə heç bir xüsusi himayəyə güvənmədən 

sistemlərini faizli sistemə qalib gətirmək imkanındadırlar. 

Gələcəkdə belə bir sistemin yaranması ona olan tələbi 

zəruriliyindən doğacaq. Çünki faizsiz sistem bəşəriyyəti 

inflyasiyadan dolayısı ilə sosial və iqtisadi “xəstəlik”lərdən 

qurtara biləcək bir sistemdir. Günümüzdəki iqtisadi və sosial 

tarazlıqların pozulması məhz faizli sistemdən 

qaynaqlanmaqdadır. Borca ehtiyac olduqda əlbəttə faizsiz 

kreditə ehtiyac olacaq. Belə olduqda könüllü borc verənlər 

dövlətin üzərinə düşən vəzifəni tam həll edə bilməzlər. O halda 

borc vermənin çox hissəsi dövlətin üzərinə düşəcək. Faizsiz 

iqtisadiyyatı təsəvvür edə bilməyənlər bilmirlər ki, faizi yasaq 

edən İslam ona ehtiyac duyulmayacaq əsaslar üzərinə ədalətli 

və düzgün bir sistem qurmağı bizə bildirir. Faiz iqtisadi sistem 

daxilində cəmiyyətin bütün təbəqələrinə mənfi təsir göstərən 

cəhətlərə malikdir. Çünki faiz kapital sahiblərinin investisiya 

qoyuluşuna əngəl törədərək tam gücü ilə istismarına mane olur. 

Bu da nəticədə işsizliyin artmasına, istehsal xərclərinin 

çoxalmasına, dolayı yolla süni qiymət artımına səbəb olmaqla 

yanaşı həm də gəlir bölgüsündə böyü haqsəzlıqların ortaya 

çıxmasına zəmin yaradır. Həmçinin kapital sahilərini daha da 

gücləndirərək onların hər cəhətdən cəmiyyət içərisində öz 

hegemonluqlarının artmasını asanlaşdırır. Bunu nəticəsində 

haqsız rəqabət meylləri güclənir, təmərküzləşmə prosesi 

güclənir, sosial təbəqələşmə güclənir, əsas insani dəyərlərinin 

tamamilə maddi mənfəətlə əvəz olunduğunu, mənəvi və əxlaqi 

dəyərləin tərk edildiyi bir mühüt meydana çıxı. Faiz meydana 

çıxdığı ilk gündən etibarən daim güclünün və kapital sahibinin 

xeyrinə işləyən, zəif və möhtac insanların vəziyyətini daha da 

pisləşdirən bir funksiyaya malik olmuşdur. Məsələn, quldalıq 

quruluşunun inkişaf edib yayılmasının ən başlıca səbəblərindən 

biri qədim Yunanıstan və Romada borcunu ödəyə bilməyən 
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insanların borc sahibinin quluna çevrilməsidir. Kredit 

münasibətləri bilavasitə pul vəsaitləri sahibi ilə borc alan 

arasında yaranan iqtisadi münasibətlərin təzahürüdür. Faiz 

iqtisadi risk təhlükəsini artırır. Kreditin başqa prinsipinə görə 

kreditləşmə prosesi müştərilərin “krediti qaytarma 

qabiliyyətinə” görə həyata keçirilir. Bu da öz növbəsində 

iqtisadiyyatın hər tərəfli inkişafına mane olur. Faizli sistem 

gəlirlərin bütün insanlara tarazlı şəkildə bölgüsünə əngəl olur. 

Sələmin iqtisadi mahiyyətini konkret olaraq iki istehsalçının və 

ticarətçinin timsalında göstərmək olar. Əgər iki ayaqqabı 

istehsal edəndən biri kredit vasitəsi kimi 500 vahid pul 

məbləğini illik 7 faizlə, digəri isə 500 vahid pulu istifadə etmək 

prinsipi ilə götürsə, yəni kreditorun mənfəətdə iştirakını 

nəzərdə tutursa, onda birinci istehsalçı istehsal xərcləri üzərinə 

7 faiz gəlməli və ayaqqabını 10-14-16 və artıq faizə satmalıdır. 

Belə şəraitdə ayaqqabıya olan tələbat ona çəkilən istehsal 

olunan ayaqqabılar tam reallaşmayacaq. Digər tərəfdən, 

ayaqqabı üçün zəruri olan xammal və materiallara olan tələbat 

artmayacaq. İqtisadi aktivlik zəifləyəcək. Maliyyə tsikli ilə 

tsikl arasındakı kənarlaşma sürətlənəcək. Lakin ikinci istehsalçı 

mənfəətdə iştirak prinsipi ilə kredit götürərsə, onda o, istehsal 

etdiyi ayaqqabını istehsal xərclərinə yaxın bir qiymətə sata 

bilər. Yəni tələb dairəsi nə qədər məhdudlaşsa da, ayaqqabı 

istehsalçısı 0,01 prinsipi ilə öz məhsulunu reallaşdıra biləcək. 

Belə şəraitdə o, həm götürmüş krediti ödəyə biləcək, həm də 

müəyyən məbləğ mənfəət əldə edə biləcək. Faiz istehsal 

xərcləri inflyasiyasının yüksək qiymət səviyyəsini 

zəruriləşdirərək, tələb sferasını məhdudlaşdıracaq. Lakin 

kreditorun mənfəətdə iştirakı isə istehsal xərclərininaşağı 

salınmasına müvafiq olaraq qiymət səviyyəsinin enməsinə, 

tələb sferasının genişlənməsinə və iqtisadi aktivliyin 

yüksəlməsinə səbəb olur. Ticarətçilərin əgər biri 100 vahid 

pulu illik 7 faiz, digəri mənfəətdə içtirak prinsipi ilə 100 vahid 

pulu illik kreditə götürərsə, onda ikinci ticarətçi məhsulunu 
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aşağı qiymətə reallaşdıra biləcək. Məsələn, birinci ticarətçi 107 

qiyməti ilə mənfəət əldə edə bilmir. Çünki o, ən azı məhsulunu 

108 qiyməti ilə satmalıdır. Lakin ikinci ticarətçi məhsulunu 

106 qiyməti ilə, hətta 101 qiyməti ilə də sata bilər. Belə 

şəraitdə qazanc əldə etmək imkanı da olur. Lakin birinci 

ticarətçi var-yoxdan ya qismən, ya da tam çıxmaq təhlükəsində 

olur. Mənfəətdə iştirak prinsipi, ticarətçinin qazanc əldə etmək 

imkanını, faiz isə onun iqtisadi təhlükəsini artırır. Göstərmək 

lazımdır ki, ticarətin və istehsalın genişlənməsi İslamda 

bəyənilən mühüm istiqamət olmaqla yanaşı, eyni zamanda əldə 

olunan pul kütləsinin yığılıb saxlanılması pislənilən cəhət kimi 

nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə də İslam ölkələrində ticarətin 

genişlənməsi, onun pul rerursları ilə qovuşmasını təkidlə 

qarşıya qoyulmuşdur. Ticarətin və pul resurslarının birləşməsi, 

şəriətə əsasən hər iki tərəfin qarşılıqlı razılaşması əsasında 

“pulun və əməyin” qovuşması baş verə bilər. Burada mübadilə 

prosesində iştirak edənin ixtisası, səriştəsi, işgüzarlığı əsas 

götürülərək, pula olan ehtiyacı müəyyən edilir. Pul sahibi 

işgüzar şəxslə razılaşaraq birlikdə fəaliyyət göstərir. Əldə 

olunan mənfəətin səviyyəsi, əvvəlcədən müəyyənləşmə prinsipi 

əsas götürülmür. Aparılan ticarət fəaliyyətindən, mübadilə 

prosesindən asılı olaraq mənfəətin səviyyəsi müəyyən edilir. 

Ondan sonra isə qarşılıqlı razılaşma əsasən mənfəətin bölgüsü 

baş verir. Mənfəət nə qədər çox olarsa bu hər bir iştirakçı üçün 

xeyirlidir. Bu isə əlavə stimul (həvəs) yaradır. Belə şəraitdə 

ticarətlə bağlı bütün məsrəflər nəzərə alınaraq, mənfəətin 

ümumi məbləğindən çıxılır. Hər şəraitdə iqtisadi aktivlik amili 

kimi çıxış edən kredit münasibətləri İslamda xüsusi yer tutur. 

Bununla əlaqədar olaraq Qurani-Kərimdə deyilir. “.....(Ya 

Muhəmməd) qızıl-gümüş yığıb onu Allah yolunda 

xərcləməyənləri bir əzabla müjdələ” (9/34). Bu o deməkdir ki, 

qızıl, gümüş, eləcə də valyuta və kağız pulların dəfinə kimi 

saxlanılması günah olmaqla yanaşı, eyni zamanda onun sahibi 

bir sıra vacib görünən fəaliyyətini məhdudlaşdırmalı 
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olacaqdır(Ən doğrusunu Uca Allah bilir). Birincisi, o mübadilə 

prosesindən pul resurslarını çıxartmaqla yanaşı, məcmu tələbi 

məhdudlaşdıracaq. İkincisi, məcmu təklifin artımı prosesinin 

qarşısını alacaqdır. Üçüncüsü, pulun xərclənməsi əlavə gəliri 

əldə etmək mümkünlüyü olduğu halda və ondan müəyyən 

qədər ehtiyacı olanların mənafeyinə uyğun istifadə edilə 

biləcəyi halda, ondan heç nə əldə olunmur. Dördüncüsü, pul 

sahibi həmin vəsaitin mal ibadətinin, xüsusən zəkat, xüms 

verilməsinə cəlb etmir. Beləliklə fərdi fəaliyyətlə bağlı yığım 

prosesi ictimai rifahı nəinki yaxşılaşdırır, əksinə onu tədricən 

məhdudlaşdırır. İqtisadi fəaliyyətə cəlb olunmayan pul 

resurslarının məbləği artdıqca cəmiyyətdə yoxsullaşma 

prosesi dərinləşir və xroniki hal alır. Ümumiyyətlə faizin 

zərələrindən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, onun vurduğu 

zərərlər hansı yolla olursa olsun öz təsirini göstərəcəkdir. 

Birincisi, istər sənayedə, istər ticarətdə və ya iqtisaiyyatın 

başqa sahələrində çalışanlar şübhəsiz verilən kreditlərə baş 

vururlar. Bununla əlaqəli borcalanlar istehsal etdikləri və ya 

satdıqları malların üzərinə verdikləri faizi də gəlirlər. Nəticə 

olaraq bütün pulun faizə borc verənin cibinə getməsi üçün 

malların və ya xidmətlərin qiymətini qaldırır. Həmin faizin 

yükü dolayı yolla istehlakçının, bütövlükdə xalqın üzərinə 

düşür. İkincisi, bildiyimiz kimi dövlət özünün bir çox 

funksiyalarını həyata keçirməkdən və ya iqtisadi sahələri 

inkişaf etdirməkdən ötrü xarici və daxili borclanmaya girir. 

Dövlət bu borclanmaları ödəyə bilmək üçün ilk növbədə 

vergiləri artırır. Nəticə olaraq yenə faizin gətirəcəyi yükü əhali 

ödəməli olur. Sələmin və ya faizin iqtisadi cəhətdən ziyanı 

aşağıdakılardan ibarətdir.  

 O tələb dairəsini məhdudlaşdırır,  

 Təklifin stimullaşdırılması meylinin qarşısını alır, 

 Bütövlükdə məcmu tələblə məcmu təklifin nisbətini nəinki 

tamamilə pozur, həm də onların kəmiyyət miqyasını 

məhdudlaşdırır, 
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 İstehsal xərclərini aşağı salma meylini aradan qaldırır, 

 Qiymətlərin yüksək səviyyədə qalmasını əsaslandırır, 

 Əhalinin məşğulluq dairəsini azaldır, 

 İnflyasiya prosesini əbədiləşdirir, 

 Qıtlıq yaratmaqda xroniki böhranı və iqtisadi tənəzzülü 

əsaslandırır, 

 Adamlarda süstlüyü, ətaləti və mənəvi düşkünlüyü 

formalaşdırır. 

 İnhisarlaşma prosesini sürətləndirir 

 Əhalinin təbəqələşmə prosesini artırır 

 Ədalətli bölgü və yenidən bölgü prosesinə mane olur 

 Rəqabət prosesini zəiflədir 

 İqtisadiyyatın birtərəfli inkişafını sürətləndirir.  

     Ümumiyyətlə faizin əmələ gəlməsi pul olan pulu mənfəət 

gətirən pula çevrilməsi imkanlarının məhdudluğu ilə 

əlaqədardır. Faizin hələ bizim saya bilmədiyimiz nə qədər 

zərərləri vardır.  

                      

4. Sələm (qeyri-rəsmi) krediti 
    

     Hələ qədim zamanlardan sələmlə borc pul vermək geniş 

yayılmış bir metod olmuşdur ki, bu günlərdə də bu metod ən 

çox müraciət edilən bir maliyyə mənbəyi kimi öz simasını 

saxlaya bilmişdir. Bu sələm kreditidir. Bu kredit formasının 

əsas özəllikləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Qeyri-rəsmi kredit formasıdır 

 Fiziki şəxslər tərəfindən verilir 

 Faiz dərəcəsi həddindən artıq yüksəkdir (ayda 10-15 % və 

daha artıq) 

 Əksər hallarda girov tələb olunmadan, qarşılıqlı tanışlıq və 

inam əsasında verilir 
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 Heç bir təyinatı yoxdur (istənilən istiqamət üçün- bizneslǝ 

mǝşğul olmaq, toy etmək, maşın almaq və hətta digər 

tərəfə borcu qaytarmaq üçün də verilə bilər) 

 Müddəti üçün ümumi qəbul olunmuş müddəalar mövcud 

deyil - qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyənləşdirilir 

 Administrativ proseduralara malik deyildir (heç bir sənəd, 

biznes plan və s. tələb olunmur) 

Sələmin cəmiyyətdə yaratdığı fəsadlara nəzər salaq:  

1. pulu borca götürən insan narahatlıq, təşviş içində olur, daim 

bu pulu qaytarmaq barəsində düşünür.  

2. Bəzən borcun çoxluğu insanı o qədər sıxır ki, o daha böyük 

günah işlədir. Məsələn, sələm intihar hallarına səbəb olur.  

3. Faizə pul verən insan borc verdiyi insanla olan 

münasibətlərini pozmağa məcbur olur.  

 

      Bu kredit növü nadir halarda biznes və sahibkarlığın 

inkişafı məqsədilə istifadə olunur. Əsasən fors-major hallarda- 

yəni hər hansı bədbəxt hadisə baş verdiyi, başqa kredit 

mənbələri əlçatmaz olduğu, çox qısa müddət ərzində pul tələb 

olunduğu halda müraciət olunan borc növü sayılır. Əfsuslar 

olsun ki, indi də öz biznesini qurmaq istəyən bəzi insanlar 

çarəsizlikdən sələmə müraciət edirlər. 

 

 

Fəsil 2 
 

Faizsiz İslam Bankçılığı anlayışı, onun mahiyyəti və 

təşkili əsasları 

 

1. Faizsiz İslam Bankları (FİB) haqqında nəzəri 

düşüncələrin təhlili 
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     Biz bu mövzuda yalnız XX əsrdə faizsiz bankçılıq haqqında 

təşəkkül tapan ilk nəzəri düşüncələri nəzərdən keçirəcəyik. 

Ümumiyyətlə orta əsrlərdən başlayaraq müasir dövrə qədər 

müsəlman ölkələrində demək olar ki, pul-kredit münasibətləri 

şəriətin hökmünə əsasən uzun müddət dəyişilməz qalmışdır. 

Lakin dünya kapitalist iqtisadiyyatının meydana gəlməsi, sivil 

bazar sisteminin formalaşması, beynəlxalq bazarın təşəkkülü 

İslam pul-kredit sisteminin hərəkətə gəlməsinə səbəb oldu. 

Yəni müsəlman Şərqində  neft-dollar mənbələrinin artması pul-

kredit münasibətlərinin dinamik xarakter daşımasına təsir 

göstərdi. Eyni zamanda bir sıra müsəlman ölkələrində, xüsusən 

Misirdə, Pakistanda, Türkiyədə kapitalist iqtisadiyyatına olan 

meylin güclənməsi borc kapitalına olan ehtiyacın artmasına 

gətirib çıxartdı. Lakin faizin haram olmasına görə qadağaların 

hökm sürməsi istər-istəməz ona yeni yanaşma yollarının 

axtarılmasına səbəb oldu. Nəticədə bir qisim müsəlman 

ilahiyyatçı alimləri faizin haram olmasına yeni baxışla 

yanaşmağa cəhd göstərməklə, onu modernləşdirmək 

istəyirdilər. Misir müftisi Məhəmməd Əbdo ilk dəfə olaraq 

pulun banklarda yığılması və ondan mənfəət kimi pay alması 

haqqında fətva vermişdir. Lakin bu fikir müsəlman ölkələrində 

birmənalı qəbul edilmədi. Digərləri isə şəriətin müəyyən etdiyi 

qadağalar əsasında bank sisteminin yaradılmasına cəhd 

göstərirdilər. İkinci istiqamət artıq öz bəhrəsini İslam İnkişaf 

Bankı (İİB) timsalında verdi. Faizsiz bankçılıq anlayışı ilk dəfə 

ortaya atılanda mütəxəssislər və iş adamları buna “utopya” 

kimi baxırdılar. Bu haqqda fikirlər ilk dəfə 1942-ci ildə 

meydana çıxmışdır. XX əsrdə İslam ölklərində sənayeləşmənin 

sürətlənməsi və 70-ci illərdə neftin qiymətində kəskin artım 

faizsiz bank modelinin yaradılmasını zəruri edirdi. 1940-cı 

illərdə Malaziyada və 1950-ci ildə Pakistanda faizsiz bank 

qurmaq niyyəti uğursuzluqla nəticələndi. Müasir faizsiz 

bankçılıq haqqında fikirlər Pakistanda daha çox mühüm yer 

tutur. Pakistanlı alimi Məhəmməd Üzeir 1955-ci ildə faizsiz 
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müasir bankçılıq mövzusunda xüsusi olaraq ilk nəzəri 

araşdırmanı ortaya qoyan iqtisadçıdır. Bu araşdırmadan sonra  

ərəb dünyasının İslam və İqtisadiyyat sahələrində məşhur 

alimlərdən olan və 1959-cu ildə Misirin kənd təsərrüfatı ilə 

bağlı olan bölgələrində faizsiz banklar təsisi fikrini praktiki 

olaraq ilk dəfə ortaya atan Dr. Əhməd Məhəmməd ən-

Nəccardır. Nəzəri çalışmalarından sonra praktiki fəaliyyətə 

keçən prof. Əhməd Nəccarın, 1963-66 ci illərdə Misirin bir 

bölgəsində sınadığı faizsiz bank modeli ilk alternativ sınaq 

oldu. 1960-cı illərin əvvəlində Məlik Əbdüləziz 

Universitetində konfrans keçirildi. Bu konfransda bu mövzular 

müzakirə olundu. 

1. İnkişafda olan ölkələrin iqtisadi və ictimai problemləri 

2. İslam dünyasındakı yerimiz və vəziyyətimiz 

3. Bu dünya insanına aid mədəniyyət sintezi 

4. Misirdə tətbiq edilən şəkildə faizsiz banklar 

5. Bu modelin texniki, iqtisadi və ictimai istiqamətlərdən 

dəyərləndirilməsi 

      Müasir bankçılığın faiz əsası yerinə mənfəət şərikiliyi 

əsasına uyğun olaraq yenidən İslam prinsiplərinə görə 

qurulmasının vacibliyi haqqında ilk fikirləri Qureyşinin “Faiz 

nəzəriyyəsi və İslam” əsərində, Naim Siddiqinin “İslama görə 

bankçılıq” əsərində və Mahmud Əhmədin “İslam İqtisadı: 

müqayisəli bir tədqiq” əsərlərində rast gəlinir. 1950-ci ildə 

Əbul-Ala əl-Mövdudinin “Faiz” adlı əsərində bu barədə geniş 

məlumat verilmişdir. Bundan başqa 50-ci illərdə 

Dr.Məhəmməd Üzeyir “Faizsiz bankçılığa dair izah” əsəriylə, 

Əhməd İrşad isə “Faizsiz bankçılıq” əsəriylə bu haqqda 

məlumat vermişlər.  

    60-cı illərin sonlarında Abdullah əl-Arabinin “Müasir 

bankçılıq əməliyyatları və İslamın bu mövzudakı fikirləri” 

əsərində, Məhəmmdə Necatullah Siddiqinin “Faizsiz 

bankçılıq” əsərində, Əhməd ən_naccarın “İslam ölkələrinin 

iqtisadi və sosial inkişaf strategiyası olaraq banklar” adlı 
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əsərlərində faizsiz bankçılıq haqqında daha geniş məlumat 

verilmişdir. 

       1970-ci ildə İsa Abduh “Faizsiz banklar” adlı əsərini 

yazmış və M.A.Mannan “İslam iqtisadiyyatı: nəzəriyyə və 

praktika” adlı əsərində faizsiz bankçılığa ayrı bir fəsil 

ayırmışdır. Daha sonra 70-ci illərin əvvəllərində Qərib əl-

Camal “İslam və pozitiv hüquqda banklar və bankçılıq 

əməliyyatları” adlı əsərini, Mustafa Abdullah əl-Həmşəri 

“Bankçılıq əməliyyatları və İslam” adlı əsərini və Sami Hamud 

“Tatvir əl-Amal əl-Masrifiyyeh bima Yettefiqu vəş-Şeriatil-

İslamiyyə” adlı əsərini yazmışdır. 

Bütün nəzəriyyələri iki yerə ayıra bilərik. 

I qrup alimlər faizsiz bankların fəaliyyətini daha çox mudaraba, 

yəni, mənfəət-zərər şərikliliyi əsasına görə fəaliyyətlərini təsvir 

ediblər. Yəni, daha çox ticarət əsasına görə götürüblər. 

II qrupa isə yalnız Əhməd ən-Naccar aiddir. Nəccarın faizsiz 

bank modeli ticarət sahəsində deyil, inkişafa, rifaha əsaslanır. 

Yəni faizsiz banklar ölkə iqtisadiyytaında durğunluğu aradan 

qaldırmağı və iqtisadiyyatı canlandırmalıdır. Nəccarın faizsiz 

bank modelində xalqdan toplanan zəkatları toplayan və bunu 

ehtiyacı olan təbəqəyə yönəldən “Sosial xidmət fondu” da 

vardır. 

 

 

2. İslam Maliyyə Sistemi (İMS) 
 

    Banklar maliyyə sisteminin əsas atributudur. Ona görə də 

faizsiz  bankların fəaliyyətinə keçməmişdən əvvəl islam 

maliyyə sisteminin izahını verməliyik. Maliyyə anlayışı qədim 

latın sözü olan “financia” sözündən götürülmüşdür. 

Ümumiyyətlə maliyyə dedikdə pul fondlarının yaradılması və 

istifadəsi ilə əlaqədar olan pul-bölgü münasibətlərinin 

məcmusu nəzərdə tutulur. Yaranma tarixi e.ə 2123-2081 illəri 

əhatə edən Babil hökmdarı Hammurapinin dövlətindən 
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qaynaqlanan faizsiz maliyyə sistemi uzun təkamül ylu 

keçməsinə baxmayaraq tam sistem kimi müasir vəziyyəti 20-ci 

əsrdə İslam ölkələrində formalaşmağa başlamışdır. Sənayenin 

inkişafı, 70-ci illərdən dünya bazarlarında neft qiymətlərinin 

yüksəlməsi nəticəsində Ərəb körfəzi ölkələrinin varlanmasına 

şərait yaratdı. Toplanan külli miqdarda maliyyə vəsaitləri ərəb 

ölkələrində islam maliyyə sisteminin sürətlə inkişafına əlverişli 

şərait yaratdı. İslam maliyyə sisteminn strukturu aşağıdakı 

kimidir. 

1. İslam (Faizsiz) Bankları (İB) – depozit qəbul edən və 

yığılan vəsaitləri investisya şəklində yatırmaqla gəlir əldə 

edən maliyyə institutlarıdır.  

2. İslam maliyyə institutları (bank olmayan) – Bu qrupa 

lizinq və faktorinq şirkətləri, maliyyə şirkətləri, yaşayış-

tikinti kooperativləri, mikromaliyyə institutları, xüsusi 

investisya və vençur fondları, həmçinin dini mərasimləri 

icra edən və ya xeyriyyə ilə məşğul olan fondlar aid 

edilir. Lakin bəzən İslam Bankları bəzi ədəbiyyatlarda 

maliyyə instutları kimi verilir. Kitab da onlar ümumi 

halda institutlar kimi təqdim ediləcək. 

3. İslam sığorta şirkətləri - “Təkafül” adlan və özündə 

bütün sığorta şirkətlərini birləşdirən həlqədir. 

4. İslam kapital bazarı – bura broker kontorları və 

investisya bankları aid edilir. 

5. İslam maliyyə infrastrukturu özündə aşağıdakı 

həlqələri birləşdirir: 

- Ödəniş sistemi; 

- İnternet biznes, skrininq, krilinq və digər ticari sistemlər; 

- İqtisdi təhlükəsizliyi və likvidliyin təmin edən təşkilat; 

- Tənzimləyici orqanlar; 

- Maliyyə hesabatlığını standartlarını üzərində nəzarəti həyata 

keçirən orqanlar; 

- Reytinq agentlikləri; 

- Statistik informasiyaları təqdim edən təşkilatlar; 
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- Tədris müəssisələri; 

- Elmi-tədqiqat instirutları. 

       İslam Maliyyə Sistemi modeli iqtisadi vahidlər arasında 

risklərin minimuma endirilməsinə əsaslanır ki, bu da qarşı 

tərəfin müflis olmasının və kapiatlın bir mərkəzdə 

təmərküzləşməsinin qarşısını alır. İslam maliyyə sistemi şəriət 

qaydaları əsasında fəaliyyət göstərməlidir. Bu sahədə şəriətin 

icazə verdiyi müqavilələr uqud adlanır.  

Klassik fiqh mətnlərində bu müqavilələrə dair ən xırda (aydın) 

təfərrüatları tapmaq olar. Ümumiyyətlə, müqavilələri əsas 

xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq kiçik qruplara ayırırlar. 

Mübadiləyə əsaslanan müqavilələr: Bura murabaha, istisna 

və s. daxildir. Bu müqavilələr nəticəsində bir tərəfin digər 

tərəfə borcu yaranır və beləliklə bu müqavilələrin əsasını borc 

əsaslı maliyyələşdirmə məhsul və qiymətli kağızları təşkil edir.  

Şəriklilik müqavilələri. Bu müqavilələrdən ən geniş istifadə 

olunanları mudaraba və müşərəkədir ki, bunların əsasını 

investisiya əsaslı maliyyələşdirmə müqavilələri və qiymətli 

kağızları təşkil edir. Bunlar həmçinin qənaətli bölmədən 

səfərbər olunmuş vəsaitləri işlətmək etmək üçün istifadə 

olunan bəzi depozit məhsullarını da özünə daxil edirlər. 

     İslam maliyyə sisteminin fəaliyyəti  aşağıdakı əsas 

prinsiplər üzərində qurulur. 

Faiz dərəcələrinin qadağan edilməsi. İslam maliyyə sistemində 

“Riba” (izafi) adlanan, borcvermə və ya ticarət razılaşması 

zamanı istənilən əsası olmayan kapital artımı qadağan 

edilmişdir. Yəni ki, islam aləmində verilən borcun məbləğinə 

və qaytarılma müddətinə görə öncədən təyin edilmiş 

(razılaşdırılmış) və investisyanın qazandığı uğurdan asılı 

olmayaraq borcludan alınan faiz – “riba” adlanır və şəriət 

qanunları ilə qadağan edilir. İslamın sosial ədalət prinsiplərinə 

əsasən sərbəst maliyyə vəsaitinə malik olan fərd gəlir əldə 

etmək istəyirsə, bu sərbəst vəsaiti sahibkara etibar etməklə 

onunla həm qazanca həm də itkiyə şərik olmalıdır.  
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Risklərin bölüşdürülməsi. Faiz gəlirinin qadağan edilməsi pul 

təklif edənlərin bazarda sələmçi (kreditor) kimi yox, sərmayəçi 

(investor) kimi çıxış etməsini məcbur edir. Bu səbəbdən pul 

vəsaitlərinə sahib olan də istənilən investor gələcək dövrdə 

ümumi gəlirdə paya sahib olmaq üçün biznes risklərini də 

borcalanla bölüşdürməli olur.  

Pula potensial kapital yanaşması. Pul o zaman əlavə real dəyər 

yaradır ki, o kapital formasında hər hansı bir sahəyə investisya 

edilir. Pul məhz kapital formasında yatırılan zaman maddi 

dəyərə malik olur, ondan kənarda isə o sadəcə olaraq ticarət, 

mübadilə və s. kimi iqtisadi münasibətlərin formalaşmasında 

vasitə rolunu oyayır. Şəriət qaydalarına əsasən məhz o 

sərvətlərə dəstək verilir ki, onun yaranma mənbəyində kapital 

sahiblərinin zəhməti və ya risk məsuliyyəti dayanır. Pul real 

kapitala çevrildiyi zaman yeni dəyər yarada, gəlir gətirə bilər.  

Spekulyativ davranışların qadağan olunması. İslam maliyə 

sitemində pulun “yastıq” altında yığılması bəyənilmədiyi 

halda, digər tərəfdən isə böyük qeyri-müəyyənliyə malik 

fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq qadağan edilmişdir. İslam 

maliyyə sistemində deviatiartiv alətlər adlanan törəmə maliyyə 

alətlərinin tətbiqinə demək olar ki, bütünlükdə yol verilmir. Bu 

səbəbdən də ənənəvi bank sistemində törəmə maliyyə 

alətlərinin sürətlə böyüyən izafi payı maliyyə bazarlarının risk 

yükünü də sabun köpüyü kimi yüksəltməyə başladığı məqamda 

islam bankları sərmayə bazarında boşluqdan faydalanmağa 

başlamışdırlar.  

Razılaşmalara sadiq qalma. İslamda tərəflər arasında 

razılaşmadan doğan öhdəliklərin icrasına tam şəkildə əməl 

edilməsini ən vacib şərtlərdən biri kimi tələb və təbliğ edilir. 

Bu tələb asimmetrik informasiya və mənəvi amillərlə əlaqədar 

risklərin endirilməsinə dəstək məqsədi daşıyır. Bundan başqa 

islamda müqavilələrdə tərəflərin daha çox məlumatlılığı ilə 

əldə edilən üstünlüyü tənbeh edir.  
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Sektor nöqteyi-nəzərindən məhdudlaşdırma. Şəriət qanunlarına 

görə bəzi sahələrin maliyyələşdiriməsi qadağan edilmişdir. 

Bura, tütün, spirtli içkilər, narkotik vasitələr, silah və s. kimi 

məhsulların istehsalı və ticarəti, pornoqrafik və ictimai əxlaqa 

mənfi təsir göstərən məhsuların yayılması və həmçinin azart 

oyunların təşkili kimi sahələr aid edilir.  

İslam maliyyə sisteminin özəlliklərinin bir qismini aşağıdakı 

kimi ümumiləşdirə bilərik.  

 Faizin və faiz əməliyyatlarının olmaması 

 Banklar pulları yaratmır və dağıtmır 

 Spekulyasiya əməliyyatları qadağandır 

 Mənfəət real nəticədən asılıdır və qiymət təhrif 

olunması yoxdur 

 Dayanıqlı və stabil iqtisadi artımın olması  

 

  

3. Dünyada faizsiz İslam bankçılığının 

təşəkkülü və təkamülü 
 

       Miladdan (və ya eramızdan əvvəl)  əvvəl 2123-2081-ci 

illər arasında hakim olan Babil kralı Hammurapiyə qədər 

uzanan faizsiz bankçılığının müasir metodlarla həyata 

keçirilməsi XX əsrdə təşəkkül tapmışdır. Faizsiz bankçılığın 

tarixi e.ə 2123-2028 illəri arasında hökm sürən Babil hökmdarı 

Hammurapi’yə qədər uzananır. Hammurapi qanununun 100-

107-ci maddələri qarşılıqsız borc verməni təmin etmişdir. 

Başlanğıcda bu cür faizsiz fəaliyyətlər məbədlər vasitəsilə 

həyata keçirilimişdir. Daha sonrakı yüz illərdə bu xidmətlər 

məbədlərin nəzarətindən çıxmış və ticarətlə məşğul olan zəngin 

şəxslərin və ya ailələrin (xüsusilə yəhudi ailələrinin) əlinə 

keçmişdir. Miladdan əvvəl 600-465-ci illərdə Fırat sahilində 

“Egibi” və “Murashu” ailələri ən məşhurlarıdır. Bu yəhudi 

ailələri büyük ölçüdə faizsiz kredit verməkdəydilər. İslam 

bankçılığının əsaslarına həmçinin Abbasilərin vaxtında da rast 
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gəlinməkdədir. Buna paralel olaraa 1118-ci ildə xristian 

hacıların can və mallarını qorumaq üçün qurulmuş olan Temple 

məzhəbi və mənsubu olan Templierlər böyük ölçüdə sərvət və 

nüfuz sahibi olmuşdular. Bu məzhəb Avropa’da minə yaxın 

şöbə açmış, hərbi və ticarət məqsədləri üçün faizsiz kredit 

vermişler. Kredit haqqında danışarkən ilk növbədə banklar 

yada düşür. Banklar xüsusi bir qurumdur və iqtisadiyyatın 

inkişafında özünəməxsus yeri var. Bankların yaranma tarixi 

ayrı-ayrı iqtisadçı və tarixçilər tərəfindən müxtəlif cür 

qiymətləndirilir. Bu diskusiyanın dərinliyinə getmədən 

göstərmək olar ki, bank italyanca “banco” sözündən 

götürülmüş, hərfi mənada stol deməkdir. Hətta bu sözün 

mahiyyətinə uyğun olaraq qədim Yunanıstanda bankirlər 

trapezidlər (trapeza-stol deməkdir), qədim Romada mensarlar 

(mensa-stol deməkdir) deyirdilər. Banklar iki cür olur: İslam 

bankları və İslam olmayan (klassik) banklar. Biz İslam bankları 

haqqında danışacağıq. İslam bankları kapital iştirakına əsasən 3 

qismə ayrılır. 

1. özəl bank 

2. dövlət bankı 

3. müştərək bank: Özəl kapitalla dövlət kapitalı əsasında 

fəaliyyət göstərən banklar. 

      Bu gün 300 milyard dollardan artıq miqdarda pul İslam 

əsaslarına görə “faizsiz bankçılıq” fəaliyyətindən əldə edilir. 

Müsəlman ölkələrində İslam prinsipləri əsasında bank sitemini 

qərarlaşması üçün 1978-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsi 

Məhəmməd Əs-Feysəl As-səudun təşəbbüsü ilə Beynəlxalq 

İslam Bankları Assosiasiyasının yaradılmışdır (BİBA). Bu 

təşkilat islam banklarının təkcə milli səviyyədə deyil, 

beynəlxalq səviyyədə də islam iqtisadi prinsipləri əsasında 

fəaliyyət göstərməsinə şərait yaratmaqdır. İslam 

iqtisadiyyatının mahiyyətini bir çox hallarda islam bank sistemi 

vasitəsi ilə şərh edilir. Bəzi hallarda bu anlayışların eyni 

məzmuna malik olduqları da qed edilir. Lakin bu heç də düz 
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deyil. Çünki İslam bank sistemi nəinki islam iqtisadiyyatını 

əhatə edə bilməz, o heç islamda maliyyə sisteminin də tam əks 

etdirə bilməz. İslam bank sistemi yalnız islam iqtisadiyyatının 

əsas məqsədinin həyata keçirilməsinə bir vasitədir. Ən başlıcası 

iqtisadi inkişafa ədalətli yolla nail olmanın vasitəsidir. Məhz 

onun vasitəsilə uzunmüddətli investisiyaların tətbiq 

olunmasını, ticarətin üzərində nəzarətin aparılmasının, 

inflyasiyanın baş verməsinin, qiymətlərin qalxmasının 

qarşısının alınmasını həyata keçirmək olar. Tarixə nəzər salsaq 

görərik ki, faizsiz banklar ilk əvvəl Səudiyyə Ərəbistanında, 

Şimali Afrikada və körfəz ölkələrində yaranmışdır. İlk dəfə 

1950-ci ildə Pakistanda başlayan və 1963-cü ildən Misirdə 

yaranan faizsiz banklar son illərdə daha sürətlə yayılmaqdadır. 

Hətta ingilis hakimiyyəti vaxtında Hindistanın Müsəlman 

bölgələrində (bu günkü Pakistan ərazisi) həyata keçirilən bəzi 

“kooperatıv bankçılıq” razılaşmalarını da dünyadakı ilk faizsiz 

maliyyə örnəyi kimi göstərmək olar. Bir maliyyə müəssisəsi 

olaraq “faizsiz bankçılıq”-ın dünyada ilk təşəkkül tapması 

Misir Ərəb Cumhuriyyətindəki Mit Qamr  qəsəbəsində açılan 

Mit Qamr Rural Saving Bankının (Mit Qamr Kənd Əmanət 

Bankı)  timsalında meydana gəlmişdir. Dövlət başçısı Cəmal 

Abdul Nasırın vaxtında bütün bankların dövlətləşdirilməsinə 

qarşı alternativ olaraq həyata keçirilməyə başlanılmışdır. İkinci 

faizsiz bank 1974-cü ildə Misir’də “Nasır Sosyal Bankı” (The 

Nasr Social Bank) adı ilə qurulmuşdur. “Nasır Soysal 

Bankı”ndan sonra “İslam İnkişaf Bankı” (İslamic Development 

Bank: İDB) qurulmuşdur.  Müsəlmanların geri qalmışıq 

qısqancından xilas olmaları üçün ilk dəfə 1960-ci illərdə 

pakistanlı alim Məhəmməd Əbdul-Mənnan, bütün İslam 

ölkələrinin qatılacağı beynəlxalq görüşdə bir İslam bankının 

qurulması xüsusunda fikir bəyan etmişdir. Əbdul-Mənnanın bu 

düşüncəsi İslam dünyasında böyük canlanmaya səbəb olur. Bu 

canlanmanın bir uzantısı olaraq 1973-ci il dekabrında Ciddədə  

“İslam Ölkələri Maliyyə Nazirlərinin Toplantısı”nda İslam 
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İnkişaf Bankı (İİB)-nın qurulmasına qərar verilir. 20 oktyabr 

1975-ci il tarixində isə Türkiyə’nin də yer aldığı 29 İslam 

ölkəsinin qatılması ilə İslam İnkişaf Bankı qurulur. Faizsiz 

bankların yaradılması fikri mərhum Dr.Əhməd Əl-Naqqara 

məxsusdur. Bu yayılma bu gün Böyük Britaniya, İsveçrə, 

Fransa, Danimarka və CAR kimi qeyri-müsəlman ölkələrində 

də füsət almaqdadır. Hətta dünyanın bir çox faizlə işləyən 

bankları öz nəznlərində faizsiz işləyən şöbələr açıblar. 

Beləliklə 1970-ci illərin sonunda bütün dünyanı bürüyən neft 

qiymətlərindəki ani yüksəliş Körfəz ölkələrindəki önəmli 

miqdardakı sərmaya axınlarınn dini ölkələrə uyğun 

dəyərləndirilməsi məqsədilə Sudan Faisal İslamic Bank, Mısır 

Faisal İslam Bankası ve Bahreyn İslam Bankası kimi faizsiz 

bankçılıq əməliyyatlarını həyata keçirən maliyyə qurumları bir-

birinin ardınca fəaliyyətə keçdilər. Dubai İslami Bankı İİB-dan 

sonra islam qanunları əsasında fəaliyyət göstərən klassik 

banklara bənzəmək nöqteyi nəzərdən müasir faizsiz bank 

oluşdur. Bununla birlikdə Citi Bank da daxil olmaq üzrə 

HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanly, Standart Chartered, 

Banque National de Paris, ABN Ambro, Bank of America, key 

Global, Sociate Generale, Suud Ulusal Ticaret Bankı, Suud-

Hollanda Bankı, Malezya’da Miyi Bank ve Filistin’de Kahire-

Amman Bank kimi faizli bankalar da faizsiz əsaslara görə 

çalışmaq üzrə şöbələr açmağa başladılar. İslâm faizi qəti olaraq 

yasaqladığı üçün İslâm iqtisadiyyatında kapital kredit sistemi 

ile deyil, ortaqlıq sistemi ilə saxlanılmışdır. Beynəlxalq 

maliyyə qurumlarından biri kimi İslam İnişaf Bankı (İİB) 

1973-cü ilin dekabrında müsəlman ölkələrinin maliyyə 

nazirlərinin Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ciddə şəhərində 

keçirilmiş konfransında təsis edilmişdir. Bank öz fəaliyyətinə 

20 oktyabr 1975-ci ildən başlamışdır. Malaziyada zəngin 

müsəlmanların qurduğu bank və maliyyə qurumları da 

Yaponiyanın texnoloji imkanları ilə birləşməsi nəticəsində 

ölkənin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynamağa başlamışdır. 
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Özəl sektor layihələrinə maliyyə dəstəyi verməyən İİB' nın 

buraxdığı boşluğu doldurmaq üzrə isə 1981-ci ildə qurulan Dar 

Al-Maal Al-İslâmi adlı holding və Faisal, Dallah Baraka Grubu 

və.s təşkilatlar müsəlman ölkələrində faizsiz maliyyə sistemini 

sürətlə yaymışlar. Səudiyyə Ərəbistanlı, Küveytli və Birləşmiş 

Ərəb Əmirliklərindən zəngin olan  müsəlmanların razılaşmaları 

sonunda 1981-ci ildə qurulan “Dar Al-Maal Al-İslam” adlı 

holdinq şirkəti İsveçrənin Cenevrə şəhərində fəaliyyətə 

başlamışdır. Hazırada dünyada 135 müəssisə “faizsiz” maliyyə 

qurumu kimi fəaliyyət göstərərək 250 milyard dollardan artıq 

kapitala sahib olmaqdadırlar. Hər il statistik verilənlərdən 

məlum olduğu kimi dünyada ən böyük 1000 bank arasında yer 

alan banklardan 89-u İslam ölkələrində qurulmuş və faizsiz 

sistemdə fəaliyyət göstərən maliyyə qurumlarıdır. Ayrı-ayrı 

müsəlman dövlətlərində faizsiz əsasa dayanan banklar müxtəlif 

vaxtlarda fəaliyət göstərməyə başlamışdır. Faizsiz bankların 

inkişaf tarixini 4 qrup altında göstərə bilərik.  

1. qədim və ya İslam dininə qədərki dövr. Bu zaman bank 

kimi fiziki şəxslər və ya xüsusi qurumlar (məsələn, 

məbədlər) kreditlər verirdilər. 

2. İslamın meydana gəldiyi dövr (VII-XII əsrlər). 

Hz.Ömərin (r.a) xəlifəliyi döründə imkansız insanlara 

geri qaytarılmaq şərti ilə hökumət tərəfindən “faizsiz 

kredit” verildiyi kitablarda bildirilir. Və yaxud Abbassilər 

zamanında hərb və müsadirə kimi yollarla əldə edilən 

qənimət və sərvət çox büyük miqdarlarla dövlətə gəlir 

gətirmişdir. Bu mallar faizsiz kredit şəklində vətəndaşlara 

verilmişdir. 

3. Osmanlı dövrü (XII-XIX əsrlər). İslam ölkələrində ilk 

bank İstanbulda 1845-ci ildə  İstanbul Bankı adıyla 

qurulmuşdur. 

4. İslam bankçılğının yaranması və təkamülü dövrü (1950-

2010-cu illər) 

5. Qlobal səviyyədə İslam bankçılığı (2010-..........) 
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 Bunu da xronoloji ardıcıllıqla aşağıdakı kimi qeyd edə bilərik. 

 Misirdə ilk belə banklar açılıb. Bu banklar İslam 

banklarının sadə və ya bəsit nümunəsi idi. 1963-cü ildə 

Misirdə açılan Mit Qamr Savings Rural Bankı İslam 

iqtisadiyyatında bu sahədə ilk təcrübə oldu.  Bu təcrübə 

mudaraba prinsipində idi və 1971-ci ilə kimi davam 

etmişdi. O vaxtlarda buraya 9 bank daxil edilmişdi. Faizsiz 

banklar əsasən ticarət və sənaye sektorlarına sərmayə 

qoymuşdular. Banklar siyasi səbəblərdən İslam bankları 

adlandırılmayıb. Bu o dövrdə Misirdəki rejimlə bağlı idi. 

Banklar Misirdə fermerlərin və işçilərin inamını əldə etmək 

üçün qurulmuşdur. 

 Müasir banklarla ayaqlaşan ilk İslam bankları 1960-cı 

illərdə Pakistanda yaranıb. Faizsiz işləyən bankların birdən-

birə sürətli inkişafı digər müsəlman ölkələrində də maraq 

yaratdı. 1960-cı ildə Misirdə və Malaziyada, 1970-ci illərdə 

isə əsas kapitalını neft pulları təşkil edən Körfəz 

ölkələrində İslam şəriəti (Shariah) ilə işləyən banklar 

fəaliyyətə başladı. İndi dünyada məşhur olan “Dubay İslam 

Bankı” da həmin dövrlərdə yəni 1975-ci ildə təsis edildi. 

 1975-ci ildə baş verən ikinci böyük hadisə isə İslam İnkişaf 

Bankının (İİB) açılması idi. Bu bir daha İslam bankinqinin 

get-gedə güclənməsi demək idi. Bank faizsiz bankların 

“başçısı” olaraq onlara dəstək verir.  

 1975-ci ildə dünyada ilk İslam kommersiya bankı olan 

Dubai Islamic Bank (BƏƏ) fəaliyyətə başladı. 

 Dövlət səviyyəsində bu işə təşəbbüs isə 1979-cu ildə ilk 

dəfə olaraq Pakistanda İslam qaydaları işləyən dövlət 

bankının açılması oldu. Bu proses 1985-ci ilə qədər davam 

etdi. Belə ki, 1983-cü ilin iyul ayında Malaziyada, sentyabr 
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ayında isə Sudanda dövlət səviyyəsində İslam qanunları ilə 

işləyən banklar yaradıldı.  

      Nəhayət, İslam inqilabının qalib gəldiyi İran 

Respublikasında da 1984-cü ilin mart ayında “Bank 

Qanunları”nın layihəsi hazırlandı və “İran Dövət Bankı” 

yaradıldı. Artıq 1985-ci ildə dünyada 50-dən çox İslam bankı 

var idi. Bankların çoxalması isə beynəlxalq arenada maliyyə 

təşkilatlarının yaradılmasını zəruri edirdi. Nəhayət, 1990-cı il 

fevral ayının 26-da Bəhreyndə İslam Maliyyə Təşkilatı təsis 

edildi.  

 1982-ci ildə Malayziyada İslam Bank Aktı imzalandı və 

Malayziya Berhad Bankı quruldu və bu, indi dünyada 

dördüncü ən böyük İslam maliyyə bank müəssisəsidir. 

1993-cü ildə Mərkəzi Bank rəqabəti artırmaq üçün adi 

banklara da İslam məhsullarını təklif etmək icazəsi verdi. 

 1983-cü ildə ilk bank olan İslamic Bank Bangladesh açıldı. 

 1990-cı ildə İndoneziyada hakimiyyət faizsiz bank qurmağı 

qərara aldı.  

      2000-ci ilə kimi isə təxminən 200-ə yaxın İslam Maliyyə 

Təşkilatı yaradıldı. Onların 40 faizi Şərqdə, 20 faizi Afrikada, 

qalan 40 faizi isə Amerika və Avropada idi. 

 2002-ci ildə isə Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərində 

beynəlxalq standartlarla işləyən İslam Maliyyə Xidmətlər 

İdarəsi quruldu. Bundan sonra dünyada İslam bankçılığının 

inkişafı böyük əks-sədaya səbəb oldu.  

 Nəhayət, 2004-cü ilin sentyabr ayında Britaniyanın paytaxtı 

Londonda ilk İslam Bankı yaradıldı. 
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 2009-cu ilin yanvar ayında isə Sinqapurda İslam qaydaları 

ilə işləyən birinci bank yaradılır. Burada qısa müddətə 

İslam bankçılığı o qədər inkişaf etdi ki, Malaziyanın 

bankları ilə rəqabət aparmağa başladılar. 

 Bu bankları digər banklardan fərqləndirən bəzi cəhətlər 

aşağıdakılardır. 

 Bütün işlərdə İslam şəriətini rəhbər tutur 

 Sələm və ya faiz əvəzində əldə olunan gəlirlərdə müştərək, 

birlik prinsipinə əsaslanır 

 Faizsiz banklar bölgü zamanı ədalət prinsipinə riayyət edir 

 Bu banklar zəkat toplanılmasını və onun İsalamda nəzərdə 

tutulmuş səkkiz xərc bəndləri üzrə bölünməsini həyata 

keçirir 

 Faizsiz bankların gəlirləri mükafat şəklində idarə heyətinin 

üzvləri arasında müəyyən olumuş miqdarda ehtiyyat 

saxlamaq şərti ilə paylanır 

 Özəl maliyyyə qurumlarının bəziləri səhmdar şirkətlər 

olduğuna görə onların bütün səhmləri adlı səhmlər olur 

 Bu banklar vaxtında ödəmə qabiliyyətini itirdiyi barədə 

xəbərdarlıq edir 

İslam bank sistemini fəaliyyət istiqamətinə görə 3 qrupa 

ayırmaq olar. 

1. İslam İnkişaf Bankı (İİB) 

2. Sosial səpkili İslam bankları (SİB)  

3. İslam əsaslı ticarət bankları 

İslam bank sistemini aşağıdakı kimi də qruplaşdırmaq olar. 

1. Bütün bank sistemi islam prinsipləri ilə işləyir 

2. Paralel bank prinsipli sistem mövcuddur. Yəni həm faiz 

alan banklar, həm də İslam prinsipləri əsasında fəaliyyət 

göstərən banklar. Məsələn, Misir, İordaniya.  

3. Qeyri müsəlman ölkələrində də islam bankları fəaliyyət 

göstərir, lakin onların islam prinsipləri ilə işləməsi qəbul 

olunmur. Məsələn, Böyük Britaniya, CAR 
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4. Qeyri-müsəlman ölkələrində İslam bankları fəaliyyət 

göstərir, lakin onların islam prinsipləri ilə işləməsi qəbul 

edilir. Məsələn, Danimarka. 

5. İslam İnkişaf Bankı (İİB). 1972-ci il. 2 milyard SDR 

kapitalla yaranıb, digər banklar üçün istiqamətləndirici rol 

oynayır.  

     Bu bankların tamamilə İslam prinsipləri ilə fəaliyyət 

göstərməməsinin əsas səbəbi kimi hüquqi qanunvericilik 

bazasının olmaması və bankların likvidlik qabiliyyətinin aşağı 

olmasını göstərmək olar. İslam bank sistemi birmənalı olaraq 

bu və ya digər layihələrin həyata keçirilməsi üçün faizsiz 

kreditləşməni həyata keçirir. Bununla yanaşı, xarici ticarət 

əməliyyatlarını maliyyələşdirməklə əldə olunan mənfəətdə 

iştirak edir. İstər faizsiz kreditləşmənin aparılmasında, istərsə 

də mənfəətdə iştirakda əldə olunan pay əməliyyatların sonunda 

müəyyənləşdirilir. Bir qayda olaraq banklar daha çox ticarətlə 

bağlı idxal-ixrac əməliyyatlarını maliyyəşdirirlər. Burada 

onların əməliyyatda iştirak etməklə əldə olunan mənfəətin payı 

faiz kimi deyil, ticarət mənfəəti kimi görünür. İslam 

banklarının klassik bank sistemindən fərqi onun mənfəətdən 

əldə etdiyi payın aparmış olduğu əməliyyatların sonunda 

müəyyən etməsi ilə əlaqədardır. Beləliklə də, o, əvvəlcədən 

müəyyən edilən faizdən tam uzaqlaşa bilir. Şəriətə görə, 

depozitlərin qəbulu və onlara görə faizin verilməsi 

yolverilməzdir. Lakin bununla əlaqədar olaraq əmanətçilər 

“yoldaşlıq müqaviləsi” deyilən müqaviləyə girirlər  və bankın 

mənfəət və itkisində iştirak edirlər. Məsələn, belə üsulundan 

Küveyt Maliyyə Evində istifadə edirlər. İslam bank sistemi öz 

iqtisadi mahiyyətinə görə fəaliyyətini faizlə deyil, mənfəətlə 

əlaqələndirdiyi üçün o heç vaxt müflisləşməyə məruz qalmır. 

Çünki onlar tamamilə yeni bir mühüt əsasında formalaşırlar ki, 

bu da yalnız “əməklə pulun” birləşməsinə, əməliyyatların 

sonunda mənfəətdən pay almağa, eləcə də ticarət 

mənfəətininəldə olunmasına əsaslanır. Digər tərəfdən İslam 
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bankları ilə klassik bank sistemi nə aktiv, nə də passiv 

əməliyyatlara görə heç vaxt üzləşmədikləri üçün onlar hər cür 

rəqabətdən uzaqdırlar. Eləcə də İslam bank sistemi yardım 

xarakterli kreditləşməyə üstünlük verdiyi üçün onun mahiyyəti 

tamamilə klassik bank sistemindəki vəsaitə görə faizin əldə 

olunması prinsipindən fərqləndiyindən bunların iqtisadi 

həyatda oynadığı rollar da tamamilə müxtəlifdir. İslam bank 

sistemində əməliyyatların aparılması zamanı yalnız verilən 

borclara görə çox aşağı həddlərinin inzibati xidmət haqqı 

tutulur. İslam bank işinin əsas məqsədi iqtisadi 

münasibətlərdən sələmin, faizin birmənalı olaraq silinməsindən 

və maliyyə-kredit sisteminin təmin olunmasından ibarətdir. 

İslam bank vəsaitləri elə sahələrə tətbiq olunmalıdır ki, onlar 

gəlir forması kimi faizlə cəlb olunana sahələr olmasın. Əhali 

tərəfdən faizsiz banklara qoyulmuş əmanətlərə istər birbaşa, 

istərsə də dolayı yollarla şirkətlərə sənaye və ticarət 

müəssisələrinə faizsiz kredit şəklində verilir. Sonradan əldə 

edilən xeyr və zərər müəyyən bir zamanda pul sahiblərinə bəlli 

bir üsul ilə qaytarılır. Bu bankların hamısında hər bu sahə üzrə 

xüsusi kateqoriyalar mövcuddur və hər bir bankda gəlirin 

ədalətlə bölüşdürülməsinə nəzarət edən bir qurum vardır. 

Faizsiz bankların verdikləri kreditlər kommersiya bankalrının 

verdikləri kreditlərdən o cəhətə görə fərqlənir ki, bu banklar 

krediti müəyyən faizlə deyi, gəlirə müştərək prinsipi ilə verir. 

Çoxları faizsiz bankların müştərəklilik prinsipini faizli 

kreditlərlə eyniləşdirirlər. Sadə bir misalla buna aydınlıq 

gətirək: Əgər hər hansı bir sahibkar faizlə işləyən bankdan 

kredit alırsa, bank həmin sahibkarın krediti qaytarıb və ya 

qaytara bilməyəcəyini təhlil etdikdən sonra kredit verir. Bank 

üçün o qədər maraqlı deyil ki, kredit hansı sahəyə qoyulur, 

sahibkar mənfəət götürəcək yoxsa götürməyəcək. Bnk üçün 

önəmli olan kreditin qaytarılmasıdır. Sahibkar öz istehsal 

layihəsini düzgün qurmayaraq işindən mənfəət göterməyə də 

bilə, hər hansı istər təbii, istərsə də qeyri-təbii amillər onun 
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fəaliyyətini dayandıra bilər. Belə olduqda bank kreditini tələb 

edərək ya kreditin əvəzinə aldığı zəmanəti, grovu məhkəmə 

yolu ilə mənimsəyəcək, ya da ki, kreditin faizini artırmaqla 

borcalana hər hansı cərimə tətbiq edəcək. Məhz faizsiz banklar 

insan haqqlarını insan ağlının düşünə bilməyəcəyi qədər 

müdafiə edən İslam dəyərlərə əsaslanır. Təməli faiz olan bir 

sistemdə birini digərini istismar etməsi var və belə bir sistemdə 

insan haqqlarının gerçəkləşməsi mümkün deyil. Faizsiz 

banklarda alınan kreditin “zamanı” yoxdur. Kredit alan aldığı 

krediti faizsiz banka istədiyi zaman ödəmə imkanındadır. Lakin 

müəyyən edilimiş müddətlərdə aparılan hüsablarda əmanət 

həcmi ilə istiqraz həcmi qarşılaşdırılır, buna görə kredit 

azaldılır və ya çoxaldılır. Əgər kredit azaldılması baş verərsə 

və alınan kredit limitindən daha çoxdursa onu geri verməyə 

məcburdur. Kredit limiti içində qaldığı müddətdə kimsədən 

borcunu ödənilməsi istənilmir. Demək faizsiz bank sadəcə faiz 

yükünü qaldırmaqla deyil, eyni zamanda bütün iş adamlarının 

“yuxularını qaçıran” sənədlərin vaxtlı-vaxtında çatdırılması 

qayğılarını da aradan götürür. Faizsiz banklarda istiqraz da 

əmanət kimi faizsizdir. İstehsalçılar və istehlakçılar borc 

verənlər və borc alanlar bəlli münasibətlər sahəsində lazımı 

informasiya ilə məlumatlandırılır və öz xərclərinə uyğundursa 

onu tətbiq edirlər. Faizsiz banklar Mərkəzi bankın dəstəyi 

altında II dərəcədə yer alan bir qurum olub mərkəzi bankın 

funksiyalarına qarışmamaqdadır.  

         Faizsiz bankların təşəkkül etdiyi sistem inhisarı 

qaldıracaq bir sistemdir. Bir tərəfdən inhisarın olması, digər 

tərəfdən isə malların bir anbardan digər anbara daşımaq 

məsrəflərin çoxalması istehsalçı ilə satıcı arasında kəskin 

qiymət fərqləri yaratmaqdır. Faizsiz sistem isə sağlam rəqabət 

ilə vasitəçi mənfəətini minimuma endirməyi və çıxacağı mal 

sənədi ilə malların anbardan anbara dolaşmasının qarşısını 

alaraq nəğd daşımaq məsrəfini minimuma endirməyi məqsədə 

almış bir quruluşdur. Eyni zamanda faizsiz sistemdə (hər kəsin) 
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fiziki və hüquqi şəxslərin öz qərarlarını özlərinin tərtib etməsi 

əsas götürülür. Başqalarının qərarlarına qarışmama, müdaxilə 

etməmə yardım etməmək mənasında deyildir. Bu sistemdəhər 

kəsin öz imkanına görə hərəkət edəbiləcəyinə dair əvvəlcədən 

sənədləşdirilmiş müqavilələri olur. Bu gün dünyada kifayət 

qədər güclü faizsiz banklar fəaliyyət göstərməkdədirlər ki, 

onlar öz rəqibləri rəqabətə tab gətirirlər. Bu gün dünya 

üzərində 100-ə yaxın faizsiz bank fəaliyyət göstərməkdədir. 

Faizsiz Bankaların fəaliyyət göstərdiyi dövlətlərə örnək olaraq 

İsveçrə, Lüksemburq, Danimarka, Filippin, ABŞ, İngiltərə, 

Cənubi Afrika və Baham Adaları sayıla bilir. Bununla bərabər, 

Əfqanıstan, İraq, Suriya, Yəmən və Liviya kimi müsəlman 

olub da faizsiz banka sahib olmayan dövlətlər də vardır.  

 

Dünyadakı əsas Faizsiz İslam Bankları:  mlrd dollarla. 

S
ır

a 
№

 

 

Bankın 

adı 

 

Ölkə 

 

Yaranma 

ili 

 

Xüsusi 

kapital 

1.  Bahrain İslamic 

Bank 

Bəhreyn 1979 35.00 

2.  Bahrain İslamic 

İnvestment 

Company 

Bəhreyn 1981 14.00 

3.  Bank İslam 

Malaysia 

Malaziya 1983 80.00 

4.  Al-Baraka Group S.Ə 1982 54.00 

5.  Beit Ettamoul Saudi 

Tounisi 

Tunis 1984 50.00 

6.  Dar al-Maal al-

İslami 

İsveçrə 1981 316.00 

7.  Dübai İslamic Bank BƏƏ 1975 74.00 

8.  Faisal İslamic Bank 

of Bahrain 

Bəhreyn 1982 85.00 
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9.  Faisal İslamic Bank 

of Egypt 

Misir 1977 132.00 

10.  Faisal İslamic Bank 

of Sudan 

Sudan 1977 30.00 

11.  Faisal İslamic Bank 

of Turkey 

Türkiyə 1985 6.00 

12.  İnternational İslamic 

Bank  

Banqaladeş 1983 19.00 

13.  İnternational 

İnvestor 

Keveyt 1992 1000.00 

14.  İslamic 

Development Bank 

S.Ə 1975 2200.0 

15.  Jordan İslamic Bank 

for Finance and 

İnvestment 

İordaniya 1978 56.00 

16.  Kuwait Finance 

House 

Keveyt 1977 229.00 

17.  Kuwait Finance 

House Turkey 

Türkiyə 1983 20.00 

18.  Nasser Sosial Bank Misir 1972 29.00 

19.  Qatar İslamic Bank Qətər  1972 43.00 

20.  Ar Raihi Bank S.Ə 1985 1091.00 

21.  Saudu-Philippine  

İslamic 

Development Bank 

S.Ə 1982 5.00 

22.  Tamadon İslamic 

Bank  

Sudan 1992 9.00 

mənbəə.  “The Middle East and North Africa 1998” I.  

 

İslam Banklarının qarşısında duran ümumi məqsədlərdən 

aşağıdakıları göstərmək olar. 

a. Faizin aradan qaldırılması 

b. Ədaləti reallaşdırmaq istismarı ləğv etmək 

c. Mənfəət üçün əməyi təşviq etmək 
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d. İslam cəmiyyətində çalışma həyatı ilə inanc arasında 

meydana gələn çatışmamazlığı qabaqlamaq 

e. Qazanmaq üçün çalışma və istehsalı şərt qoymaq 

f. İslam əsasları ətrafında birliyi saxlamaq 

g. Faiz gəliri yerinə iş qarşılığı olan mənfəət qazancı 

qoymaq 

h. İş sahələri açmalı və iş yerlərini artırmaq 

i. Yardımlaşma əmrini yerinə gətirməklə sevgi və 

qardaşlığı cəmiyyətdə lazımlı vəziyyətə gətirmək, kin və 

düşmənçiliyi aradan qaldırmaq. 

j. Zəkat dağıtmaqla cəmiyyətdə bir çox sosial “xəstəliklərə” 

yardım etmək və yoxsulluğa minimuma endirmək. 

 

Körfəz ölkələrində  1999-2001-ci illər ərzində aktiv 

sıralanmasına görə İslam bankları.  

FAİZSİZ  

İSLAM 

BANKLARI 

1999 2000 2001 

mln $ Sıra mln $ Sıra mln $ Sıra 

Al-Rajhi 

Banking & 
11,448.90 1 12,997.68 1 13,815.03 1 

Kuwait 

Finance 

House 
5,817.23 2 6,632.26 2 7,733.64 2 

Dubai İslamic 

Bank 
2,543.70 3 37,205.90 3 4,175.44 3 

Abu Dhabi 

İslamic Bank 
725.72 6 1,118.18 5 1,664.61 4 

Shamil Bank 

of Bahrain 
1,092.05 5 1,316.34 4 1,241.90 5 

Qatar İslamic 

Bank 
1,094.23 4 1,115.02 6 1,212.82 6 

Qatar 

International 
505.45 7 576.29 8 741.67 7 
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İslamic Bank  

Bahrain İslam 

Bankı 
414.86 8 516.85 7 508.47 8 

mənbəə: Institute at Banking Studies. 

rts. Data as of year-end 2003. UAE--United Arab 
Emirates 

Körfəz ölkələrindəki İslam Kommersiya Banklarının 

nizamnamə kapitalı və aktivləri, mlrd dollarla 

Bankların adı Ölkə N.Kapitalı Aktivlər 

Al Rajhi  Səudiyyə 

Ə 

1,933 17,253 

Al Bilad Bank  Səudiyyə 

Ə 

800 - 

Kuwait Finance 

House   

Küveyt 897 10,137 

Dubai Islamic Bank BƏƏ 463 6,207 

Abu Dhabi Islamic 

Bank   

BƏƏ 362 2,513 

Kuwait Real Estate 

Bank  

Küveyt 361 2,248 

Bubiyan Bank  Küveyt 330. - 

Shamil Bank of 

Bahrain  

Bəhreyn 304 1,190 

Bank Al Jazira  Səudiyyə 

Ə 

246 2,397 

Emirates Islamic 

Bank   

BƏƏ 229 790 

National Bank of 

Sharjah   

BƏƏ 184 727 

Qatar Islamic Bank   Qətər 128 1,538 

Gulf Finance House Bəhreyn 105 258 

Kuwait Finance 

House  

Bəhreyn 101 266 
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Bahrain Islamic 

Bank  

Bəhreyn 99 609 

Qatar International 

Islamic Bank  

Qətər 74 1,073 

Al Baraka Banking 

Group  

Bəhreyn 60 405 

Cəmi  6,676 47,611 

  mənbəə: Banks annual reports. Data as of year-end 2003. 

UNE-United Aram Emirates  

 

Faizsiz fəaliyyət göstərən maliyyə qurumları (banklar, 

investisya fondları və s.) bəzi əsaslar çərçivəsində 

qurulmaqdadır. Bu sistem içində işləmək istəyənlər özlərini 

birləşdirən ümumi əsaslara söykənərək fəaliyyət göstərirlər. Bu 

əsaslar qısaca belədir: 

 Xarici ölkələrdəki anlayışlar baxımından islami əsaslara 

görə bu cür qurumları yaratmaqda məqsəd “Quran-i 

Kərim”, hədislər və şəriət əsaslarına görə qurumların 

təsbitidir. 

 Qurumlar Allahın özlərinə bağışladığı həyat və maliyyə 

imkanlarını şəriətə uyğun olaraq digər müsəlmanlar 

vasitəsilə artırmalıdır. 

 Qurumlar xarici müəssisələr vasitəsilə islam 

cəmiyyətinin içinə qədər girərək iqtisadi həyatı təsir 

altına alan faizi ortadan qaldırmağı qarşısına məqsəd 

qoyur. 

 Bu cur qurumların təsisçiləri islam dünyasını faizsiz 

fəaliyyət göstərən maliyyə qurumları ilə 

maraqlandıraraq faizin təsirlərindən uzaqda tutmağı və 

həqiqətən halala çatmağı istəyirlər. 

 Bu sistem müsəlmanların böyük əksəriyyətinin 

arzusuna uyğun olaraq faizə əsaslanan sistem yerinə 
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İslami maliyyə quruluşlarının və İslam dünyasının 

iqtisadi və sosial şərtlərinə cavab verəcəkdir. 

 Yenə İslam maliyyə sisteminin işləməsində ən muasir 

idarə metodlarının şəriətə uyğun olaraq tətbiqinin 

xeyirli olacağına ümid bəslənilir. 

 Təsisçilər Allah uğruna etdikləri mübarizədə özlərini 

bir araya gətirən prinsiplərə də əməl edərək İslami 

maliyyə quruluşları yoluyla bütün müsəlmanların 

rifahını zəmanət altına almağa səy göstərir və Allahın 

onlara bu sistemlə böyük qazanclar əldə etməyə kömək 

edəcəyinə inanırlar. 

     Faizsiz sistemin önəmli hikmətlərindən biri də verginin 

nağd olaraq deyil nağdsız olaraq olmağıdır. Yəni bir tərəfdən 

istehlakçıların ödəmələri asanlaşır, digər tərəfdən də böhran 

zamanları üçün ehtiyyat təşkil edir. K.Marksa görə Osmanlı 

dövlətinin uzun zaman dayanma gücünün bundan olduğunu 

yazmışdır. Faizli iqtisadiyyatda sistem dəyişdirmədən faizi 

dəyişdirmək mümkün ola bilməz, çünki faizsiz sistemin təməl 

əsası zəkat vergisidir. Bir ölkədə nə qədər faiz varsa, o faiz 

nisbətində o ölkədə inflyasiya olur. Qərbdə inflyasiya 2-3%-

dir. Çünkü faiz dərəcələri qərbdə  2% miqdarındadır. Yəni bir 

ölkədə faiz varsa inflyasiya da vardır. İnflyasiya qarşı insanlar 

faizə hücum etdikcə, İnflyasiya artırırlar. İnflyasiyanın 

düşməsinin ilk təməl şərti faizlərin aşağı endirilib, 

sıfırlandırılmasıdır. Faizli sistemdə ediləcək dəyişiklik faiz 

həddini aşağı hədlərə doğru azaltmaqdır. Bu gün uğurlu sayılan 

Yapon iqtisadiyyatı belə ən aşağı faiz ödəyən iqtisadiyyatdır.  

 

 

4.Faizsiz İslam Banklarının (FİB) fəaliyyətinin 

 təşkili prinsipləri 
 

       Bildiyimiz kimi İslam bankları başqa banklardan (yəni 

klassik və ya faiz əsaslanan banklardan) fərqi borcların faizlə 
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verilməməsi və borca görə faizin alınmaması kimi yaxşı cəhəti 

ilə fərqlənir. Onun fəaliyyəti başqa maliyyə vasitəçilərinə 

bənzəyir, lakin İslam bankları öz gəlirlərini faizsiz yolla 

reallaşdırırlar. Onlar borc alanların (debitor) biznes 

əməliyyatlarının gəlir və itkilərini paylaşdırırlar. Bu sahədə 

Müsəlman Dünyasında (Muslim World) faizsiz bankın (an 

interest-free bank) təsis edilməsi üçün birinci addım 1950-ci 

ildə Pakistanda oldu. Daha sonra vacib və əhəmiyyətli praktiki 

addım Misir Ərəb Respublikasının Mit Qamr kəndində  1963-

cü ildə açılmış olan bank (yəni, Myt Ghamr Rural Saving 

Bank) oldu. Bunlara baxmayaraq müasir İslam banklarının 

inkişafı 1975-ci ildə açılmış olan İslam İnkişaf Bankının adı ilə 

bağlıdır. Bundan başqa bir neçə İslam maliyyə institutunun 

əsası da qoyuldu. 1975-ci ildə Dubay İslam Bankı, 1977-ci ildə 

Küveyt Maliyyə Evi, 1979-cu ildə Bəhreyn İslam Bankının 

əsası qoyuldu. 1980-ci ildə iki böyük maliyyə qrupu olan Al-

Baraka və Dar Al Mal Al İslamın əsası qoyuldu. İyirmi il 

ərzində İslam bankları yüksək inkişafa nail oldular. Bunu sübut 

etmək üçün ən yaxşı səciyyəvi xüsusiyyət kimi İslam 

banklarının inkişafının qeyri-müsəlman ölkələrində fəaliyyətini 

göstərmək olar. Daha az təsir bağışlayan səciyyəvi xüsusiyyət 

isə Müsəlman və Qeyri-müsəlman ölkələrində faiz əsasında 

işləyən banklar tərəfindən (yəni klassik banklar) bu xidmətlərin 

göstərilməməsidir. Müasir maliyyə sistemləri Qərb 

sivilizasiyası çərçıvəsində yaranıb və inkişaf edib. İslam 

maliyyə konsepsiyasının əsas fərqi ondan ibarətdir ki, burada 

banklar faiz əsasında deyil, gəlirin bölüşdürülməsi prinsipi ilə 

fəaliyyət göstərir. Hesab olunur ki, faiz istismari xarakter 

daşıyır və gəlirlər bərabər bölüşdürülmür. İslam bank sistemi 

isə sosial ədalət prinsipi əsasında qurulub. Sual oluna bilər ki, 

bəs bank özünü hansı yollarla saxlayır? İlkin resursları  necə 

əldə edir? Insanlar öz pullarını depozit kimi banka qoya 

bilərlərmi?.   



 51 

       İslam iqtisadi praktikaları müxtəlif şəkildə həyata keçirilə 

bilər, lakin burada, ən əsası, iş adamlarının onlar haqqında 

dolğun məlumatın əldə olunması və bu vasitələr ilə öyrənilməsi 

prosesidir. Belə ki, burada biz iqtisadiyyatda qarşılıqlı etibarı 

gücləndirən və sosial kapitalın inkişafına xidmət edən islam 

maliyyələşdirmə və biznesinin təşkili formalarını nəzərdə 

tuturuq. İslam iqtisadi modelinə görə, real və maliyyə sektoru 

arasında fərq olmamalı və onlar bir-birilə sıx əlaqədə olmalıdır. 

Lakin, əsas çətinlik Milli Bankın buna hazır olmamasında və 

müvafiq hüquqi bazanın qəbul edilməməsindədir. Depozitlərə 

gəldikdə isə burada üç növ depozit tətbiq edilir:  

1. ənənəvi cari hesablar 

2. investisiyasız cari hesablar  

3. investisiyalı cari hesablar.  

   Cari hesablardan mənfəət əldə edilmir, lakin investisiyasız 

hesablar (muzariba) daimi gəlir gətirir. Fəaliyyətin bu növü 

bütün alimlər tərəfindən tanınmır, lakin son zamanlar görkəmli 

şiə fakixləri (məsələn: Ayətullah Fazil Lənkərani, Ayətullah 

Məhhəməd Xadi) tərəfindən tanınmışdır. Verilmiş halda, 

depozitə borc kimi yox, müştərinin rifahını yüksəltmək 

məqsədilə, müştəri vəsaitini etibar etdiyinə və həmin banka 

mənfəət əldə etmək üçün istifadəsinə izn verdiyinə görə, ona 

müəyyən təsbit edilmiş məbləğ ödəyərək, bank tərəfindən 

istifadə edilən qənaət kimi baxırlar, İnvestisiya depozitləri – 

müştəri və bankın yerlərinin dəyişməsi şərtilə müdarabə və 

müşərəkə əməliyyatlarını ifadə edirlər. Depozit hesablarına 

yanaşmanın başqa forması da vardır. İslam bankları 

depozitlərin iki tipini qəbul edir:  

 cari hesablar. Cari hesablar yalnız qısamüddətli maliyyə 

ehtiyaclarını qarşılamaq üçün istifadə edilə bilər, onlar 

uzun müddətli maliyyə üçün istifadə edilə bilməz.  

 investisiya hesabları. Bu kapital qoyuluşu hesabı 

adlandırılır. Kapital qoyuluşu hesablar iki cür olur: 
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a) İcazə ilə hesablar. Bu zaman hesab sahibi hər hansı bir 

layihədə onun pulu ilə kapital qoyulmasını banka icazə 

verir. Yəni layihəni bank seçir. 

b) icazə olmadan hesab. Layihənin maliyyələşdirilməsində 

hesab sahibi spesifik layihə seçməkdə müstəsna hüquqa 

malikdir. O depozitin müddətini müəyyən etmək üçün 

azaddır. Seçilmiş layihənin gəlirləri razılaşdırılmış faizə 

müvafiq olaraq iki tərəfin arasında bölünür 

Məsələn, mudarabaya əsaslanan depozitlərin cəlb edilməsi 

sxemini aşağıdakı kimi göstərə bilərik. 

 
1. Bu zaman əmanətçi və Bank mudarabanın müddətini   

müzakirə edirlər;  

2. Əmanətçi Bankı vəsaitini banka depozitə verir; 

3.  Bank vəsaitləri sərmayə qoyur və əməliyyatları idarə edir; 

4. Biznesdən gəlir və ya itki müəyyənləşdirilir; 

5. Gəlirlər razılaşdırılımış nisbətdə hər iki tərəf arasında 

bölünür; 

6. İtkilərə məsuliyyəti əmanətçi daşıyır; 

     İslam banklarında maliyyələşdirmənin çoxlu tipləri vardır. 

Lakin biz onlardan yalnız müəyyən hissəsini nəzərdən 

İtki 

B A N K 

M Ə N F Ə Ə T 

 
Əmanətçi 

İnvestisiya 

Gəlir 
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keçirəcəyik. Banklarda maliyyələşdirmənin üsullarını şərti 

olaraq əsas iki əsas tipə bölmək olar.  

 Birbaşa (direct finance) 

 Dolayı (inderect finance) 

Birinci tipə mudaraba, müşərəkə və digərləri daxildir.  

İkinci tipə murabaha, icarəni, istisna və s. göstərmək olar.  

      Banklar həmçinin barter, vasitəçilik, faktorinq, sığortaçılıq, 

elektron bankçılıq və digər İslam bank xidmətləri 

(əməliyyatlarını) da yerinə yetirirlər. 

İslam bankları öz fəaliyyət istiqamətlərini əsasən üç ümumi  

və bir əlavə prinsip üzərində qururlar. 

1. Mudaraba (Trustee Partnership Facility) 

2. Müşərəkə (Joint Venture Facility) 

3. Murabaha (Cost-Plus Sale Facility) 

4. Əlavə və ya köməkçi prinsip  
Əksər İslam iqtisadçıları maliyyələşdirmənin iki əsas üsuluna 

(yəni mudaraba və müşərəkəyə) üstünlük verirlər.  

I prinsip: Ümumiyyətlə, sələmin, ribanın, faizin əmələ gəlməsi 

pulun “pul mənfəəti” gətirən pula çevrilməsi imkanlarının 

məhdudluğu ilə əlaqədardır. İslam bank sistemində əsas 

götürülən mudaraba prinsipi üçün bu və ya digər işin görülməsi 

və ya layihənin hazırlanması üçün (bir tərəfdən pul qoyulur, 

digər tərəfdən əmək) ideyanın, fəaliyyətin birləşməsi, ortaq bir 

işin və ya ticarətin aparılması mümkünləşir. Mudaraba-əmək-

sərmayə ortaqlığı mənasına gələrək faizsiz bankların ən 

mühüm klassik şərtləşmə modellərindən biridir. Bu termin 

“fondların idarəetməsi” kimi tərcümə edilə bilər. Əgər maliyyə 

itkisi baş verirsə, ikinci tərəf məsuliyyət daşımır. Çünki O 

vaxtını və işçi qüvvəsini sərf etmişdir. Mudarabanın ən sadə 

nümunəsi investisiya fondlarıdır. Bu ortaqlıq modelindən 

məqsəd ayrı-ayrılıqda sosial həyatdakı iqtisadi aktivliyə heç bir 

xeyri dəyməyən iki gücü birləşdirərək faizə girmədən 

məhsuldar hala gətirməkdir. Bu yolla əlində böyük miqdarda 

pulu olan ancaq bilik, bacarıq və təcrübə azlığı, səhhət 
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problemi kimi ticarətlə məşğul olmağa mane olan bir səbəb 

üzündən sərmayəsini işlədə bilməyənlərə, ticarət qabiliyyəti, 

bacarığı olub sərmayə əldə edə bilməyənlərin güclərini 

birləşdirir. Bu iqtisadi dəyəri olan iş gücünü cəmiyyət 

içərisində passiv vəziyyətdən aktiv vəziyyətə gətirir. Mudaraba 

ortaqlığı vasitəsilə əldə mövcud olan sərmayə bilvasitə 

istehsala cəlb edilir, faizin maya dəyərində meydana gətirdiyi 

artımların qarşısını alır, işi olmayanlara iş imkanı verilir və 

istehsal səbəbi ilə ilə həm dövlətin vergi gəlirlərində, həm də 

fəqirlərə verilən zəkatın miqdarında artım əldə edilir. Əmək-

sərmayə ortaqlığı mütləq (şərtsiz) və şərti ola bilər. Ancaq 

sərmayə sahibi ticarətin növü, yeri və müddəti kimi bəzi şərtlər 

irəli sürərsə, bunu yerinə yetirmək lazımdır. Çünki hüquqi 

çərçivə içərisində qalan şərtlər üzərində bağlanılan 

sövdələşmələrə uyğun hərəkət etmək İslam hüququnun mühüm 

prinsiplərdən biridir. Sərmayəli işdən ticarət qanunlarına və 

əgər şərtli aktda göstərilmiş qeydlərə bağlı qalarsa əlindəki pul 

əmanət hökmündədir və sadəcə qüsurlu olduğu hallarda 

cavabdehdir. Mudaraba aktı müəyyən hallarda tək tərəfli olaraq  

ləğv edilə bildiyi kimi tərəflərdən birinin ölümü, ağıl xəstəliyi 

(dəlilik) sərmayənin məhv olması kimi hallarda da sona çata 

bilər. Əgər belə bir hal yoxdursa, mudaraba üçün müəyyən 

edilən müddət sonunda qazanc və zərər müəyyən edildikdən 

sonra əgər ticarət uğurlu olmuş və qazanc əldə edilmişdirsə onu 

aralarında razılaşdıqları nisbətdə/ 50-50%, 40-60%, 45-55%/ 

bölüşdürülür. Əgər qazanc əldə edilməyibsə zərər sərmayə 

(kapital) sahibinə aiddir. Və əmək sahibi çalışmasını qarşılığını 

almayaraq bu şəkildə zərərə ortaq olur. Bu prinsipin xüsusi tipi 

kimi risk sərmayəsi (kapitalı) çıxış edir. Risk sərmayəsi 

(kapitalı) Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Yaponiya, 

Kanada və Almaniya kimi müasir dövrün inkişaf etmiş 

ölkələrində texnologiyanı inkişaf etdirən təşviqedici güc olaraq 

qəbul edilir. Böyük qazanc gətirən layihələrin faizli kreditlə 

dəstəklənməsi halında hələ həmin layihələr bir neçə nəticə 
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vermədən kreditlərin müddətinin qurtarması  investorları 

ümüdsüzlüyə sövq edir. Risk sərmayəsində isə investorun 

riskinin mövcud olmaması onun daha məhsuldar uzunmüddətli 

layihələrdə çalışması üçün imkan yaratmışdır. Bu həm iki 

tərəfə böyük üstünlüklər verir, həm də ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafına və texnologiyaların tərəqqisinə böyük köməklik 

göstərir. Müasir faizsiz bankların həyata keçirdiyi mudaraba 

aktı sərmayə sahibləri ilə onu işlədə bilən bilik və təcrübəyə 

sahib şəxslərin ortaqlığına əsaslanan klassik anlayış 

çərçivəsində qalan bir müəssisə növüdür. Əlində pulu olanlar 

öz pullarını mudaraba fondunda dəyərləndirilməsi üçün 

müəyyən edilmiş müdddətə xüsusi maliyyə müəssisəsinə 

təqdim edirlər. Bu müəssisə də həmin vəsaiti işlətmək 

qabiliyyətində olub ona müraciət edən şəxslərə verir. Əgər 

razılaşdıqları müddətin sonunda qazanc əldə edilərsə işlədilən 

maliyyə müəssisəsi razılaşdıqları nisbətdə qazancı bölüşdürdü. 

Daha sonra xüsusi maliyyə müəssisəsi aldığı qazancı 

sərmayəni ona verən şəxs ilə də bölüşdürür. Əvvəldə də qeyd 

etdiyimiz kimi əgər zərər olarsa, bu sərmayəyə aiddir. 

Mudaraba İslam bank sistemində ən çox tətbiq  edilən 

prinsipdir. İslam bank sistemində əsas götürülən mudaraba 

prinsipi üçün bu və ya digər işin görülməsi və ya layihənin 

hazırlanması üçün ( bir tərəfdən pul qoyulur, digər tərəfdən isə 

əmək) ideyanın, fəaliyyətin birləşməsi,  ortaq bir işin və ya 

ticarətin aparılması mümkünləşir. Daha geniş mənada maliyyə 

kapitalı ilə sənaye kapitalının qovuşması ilə ortaq işin 

görülməsi nəzərə  alınır. Bunun nəticəsində təmərküzləşmə baş 

verir və böyük maliyyə oliqarxiyaları (birlikləri) yaranır. Bu 

da öz növbəsində yeni şəhərlərin yaranıb və böyüməsinə səbəb 

olur. Nəticədə isə iş yerləri artır, məşğulluq artır və işsizlik 

azalır.  Məşğulluğun artması isə öz növbəsində əhali, müəssisə 

və şirkətlərin gəlirini artırır ki, bu da son nəticədə gəlir 

vergisinin artması nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlirlərini 

artırır. Bu isə dövlətin öz funksiyalarını həyata keçirməkdə və 
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genişləndirməkdə mühüm rol oynayır. Bank və onun partnyoru 

müştərək razılaşma yolu ilə hər hansı layihəni, mənfəət və 

ziyanın bölgüsünü əvvəlcədən gəldikləri sövdələşməyə uyğun 

olaraq həyata keçirirlər. Mudaraba ortaqlığı zamanı pul qoyan 

tərəf “Rəbbul-tal”, əməyini, ideyasını, fəaliyyətini qoyan tərəfə 

isə “mudarib” və ya “amil” deyilir. Mudaraba həmçinin 

sinonim olaraq “kirad” adlandırılır, maliyyəçi muqarid 

adlandırılır. Xüsusən Hicaz vilayətində mudaraba əvəzinə 

“kirad” və ya “mukarada”ifadəsi daha çox işlədilir. Əhli-

sünnədə bu terminə müxtəlif baxışlar vardır. Maliki və Şafi 

məshəbləri termin kimi qiradı üstün tutarkən, Hənəfi və 

Hənbəli məshəbləri mudarabaha terminindən istifadəyə 

üstünlük vermişlər. Mudaraba razılaşması formal, qeyri-

rəsmi, yazılmış və ya şifahi ola bilər. Beləliklə mudarabada üç 

tərəf vardır. 

1. Rabb-ul-mal: sərmayənin sahibi olan investor 

2. Amil və ya mudarib: sərmayəyə ehtiyacı olan şəxs 

3. Bank: İki tərəf arasında vasitəçi 

Mudaraba prinsipi qısa formada aşağıdakı kimidir: 

 Banklar layihənin bütün xərclərini qarşılayırlar. Müştəri isə 

sadəcə işə əmək və ustalığını qoyur.  

 Mənfəət öncədən iki tərəf arasında müəyyən ölçüdə 

paylaşdırılır. Zərəri bank təmin edir. Çünki müştəri kifayət 

qədər zərər görmüşdür. 

 Banklar layihələri təşkil edir və müştərilərdən hesabı qəbul 

edir.   

Mudaraba üsulunun iki növü vardır: 

1. xüsusi mudaraba  

2. müştərək (şərikli) mudaraba 

Xüsusi mudaraba metodunda iki tərəf iştirak edir. Bu zaman I 

tərəf, yəni, vəsait sahibi (rabbul-mal) bir və yaxud bir neçə 

fiziki və hüquqi şəxs ola bilər. Vəsaitin işə yönəldən (mudarib) 

isə faizsiz bankdır. Vəsait sahibi bu pulun istifadəsində bəzi 

şərtlər və məhdudiyyətlər qoya bilər. Yəni, konkret bir yerdə 
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istifadə olunmasını, konkret sahələrə qoyulmasını və s. tapşıra 

bilər. Bank buna riayət etməlidir.  

Müştərək mudaraba üsulunda isə bank topladığı vəsaiti özü 

istifadə etməyərək III bir şəxsə etibar edir. Bu zaman faizsiz 

bank iki dəfə mudaraba müqaviləsi bağlayır. Birinci 

müqaviləyə əsasən vəsait sahiblərindən fond toplayır, ikinci 

dəfə isə digər üçüncü şəxslə müqavilə bağlayır və topladığı 

fondu işə yönəldir. Bu üçüncü tərəfin iştirakına görə bu 

müqavilələrə ikitərəfli mudaraba, üçtərəfli və ya çoxtərəfli 

mudaraba deyilir. Bu zaman bank həm mudarib, həm də 

rabbul-mal rolunda çıxış edir. 

 

 
  II prinsip: Müşərəkə iki tərəfin ortaqlığa girməsi deməkdir. 

Eyni yekcins maliyyə qurumunun iştirakı ilə sərmayələrin 

həcminin eyni və fərqli həcmi ilə ortaqlığı əks etdirən fəaliyyət 

yaradılır. Düzdür, Misir müftisi Məhəmməd Əbdo ilk dəfə 

olaraq pulun banklarda yığılması və ondan mənfəət kimi pay 

alması haqqında fətva vermişdir. Lakin bu fətva hamı 

tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdır. Müşərəkə prinsipində 

hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsində partnyorla bankın 

əməkdaşlığa girməsi nəzərdə tutulur. Hər iki tərəf payçı kimi 

iştirak edir. Bu ifadə maliyyə müəssisənin bir layihə üzərində 

digər bir şəxslə ortaqlıq qurması deməkdir. Müşərəkə uzun 

müddətli maliyyələşdirmə üçün istifadə edilir. Bu faiz maliyyə 

müəssisənin bir layihə üzərində  (məsələn, bir fabrik kimi) 

digər bir şəxslə ortaqlıq qurması deməkdir. Sərmayədə hər iki 

tərəfin payı olur və layihə tərəflərin razılaşdırdıqları idarə 

formasına, maliyyədəki payları və razılaşdıqları qazanc 

   Ortaq İş 

      Layihə və onun reallaşması 

    Kapital     Əmək 
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nisbətinə görə həyata keçirilir. Əldə edilən qazanc onların öz 

aralarında razılaşdırdıqları nisbətə görə, zərər isə sərmayə 

nisbətində olmalıdır. Xüsusi maliyyə müəssisəsi və ya faizsiz 

bank əgər istəyərsə sonradan öz payını digər ortaqlığa verə 

bilər. Ümumi olaraq müşərkə prinsipini aşağıdakı kimi izah 

etmək olar:  

 İki və daha çox şəxsin mənfəəti paylaşmaq məqsədi ilə 

ortaqlıq qurmasıdır.  

 Bankalar isə verdikləri fonda qarşılıq mənfəətə müəyyən 

bir nisbətdə ortaq olurlar. Və beləliklə bir yatırımı 

dəstəkləmiş olurlar.  

 Mənfəət və zərər eyni nisbətdə paylaşılır. 

“Ortaqlıq müqavilə”sinin müsbət cəhətləri aşağıdakılardır. 

 Risk ehtimalları azalır.(məsələn, inflyasiya zamanı) 

 Müsəlmanların birləşməsinə kömək edir. 

 İslam hökmləri möhkəmlənir. 

Beləliklə müşərəkənin əhəmiyyətli xüsusiyyətlərini aşağıdakı 

kimi göstərə bilərik. 

1. Müşərəkədə investisiya bütün partnyorlardan daxil olur.  

2. Müşərəkədə bütün partnyorlar biznesin idarəetməsində 

iştirak edə bilər və bunun üçün işləyə bilər bilər. 

3. Müşərəkədə bütün partnyorlar öz investisiyalarının 

nisbətində itkini bölür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ümumi Pay 

      İslam Bankı   Partnyor 

          Layihə və onun reallaşması 

Qoyulan paya (və ya razılaşmaya) əsasən 

əldə olunanan gəlir (və ya zərər) və onun 

bölgüsü  
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III prinsip: Murabaha-alış qiyməti və ya maya dəyəri üzərində 

müəyyən qədər qazanc əlavə edərək bağlanılan satış 

müqaviləsidir. Bu müqavilə etimad prinsipinə əsaslanır. Alış 

qiymətinə və ya satışa tevliya, bundan daha aşağı qiymətə 

vədia və ya hatita, qazanc əlavəsi ilə həyata keçirilən satışa isə 

murabaha deyilir. Bu aktların ən mühüm xüsusiyyəti 

müştərinin satıcının bəyan etdiyi maya dəyəri və ya alış 

qiymətinə etimad etdiyi üçün o malı satın almasıdır. Ona görə 

də müştərinin razılığına mane ola bilən ən kiçik yalan bəyan və 

ya açıqlaması vacib olan bir məlumatın gizlədilməsi aktın 

hüquqiliyini itirir. Xüsusi ilə borc və ya kreditə alış kimi 

qiyməti bilavasitə təsir edən durumlar açıqlanmalıdır. Buna 

görə də hər hansı bir müştəriyə kredit verərkən vəziyyətin 

hərtərəfli təhlili birinci vacib şərt kimi omalıdır. Murabahanın 

şərtləri aşağıdakılardır. 

1. Malın satıcı tərəfindən alınan qiymətinin və ya maya 

dəyərinin müştəri tərəfindən bilinməsi vacibdir. Bu görüşə 

görə satıcı aldığı malın qiymətini açıqlamağa məcbur deyil. 

Ancaq satış aktı öz aralarında danışdıqları ilk qiymətə 

əsasən həyata küçirilirsə, onda satıcı bunu doğru 

söyləməlidir.  

2. Satıcını əldə etdiyi qazanc müəyyən olunmalıdır. 

3. İlk akt dəqiq, yəni hüquq normalarına uyğun şəkildə həyata 

keçirilməlidir. 

     Satın alınan qiymət üzərinə malın dəyərinə və ya özündə bir 

artım meydana gətirən xərclər alış qiymətinə əlavə edilə bilər. 

Beləcə maya dəyəri ortaya çıxar. Maya dəyərinə əlavə edilə bu 

xərclərdən sonra satıcı bu malı bu qiymətə aldım demək 

əvəzinə, mənə bu mal bu qiymətə başa gəldi və nə qədər əlavə 

edərək sataram deməlidir. Murabaha aktı aşağıdakı şəkildə 

tamamlanır. Hər hansı bir mala ehtiyacı olub əlində pulu 

olmayan, ya da o malı alacaq qədər imkanı olmayanlar özəl 
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maliyyə müəssisələrinə müraciət edirlər. Özəl maliyyə qurumu 

və faizsiz banklar o malı satın alır və müəyyən qədər qazanc 

əlavə edərək kreditə müraciət edən şəxsə verirlər. Beləliklə 

nağd şəkildə malı almağa gücü çatmayan şəxs öz ehtiyaclarını 

ödəmiş olur. İnsanların da əllərində olan xırda pullar cəm 

edilərək iqtisadiyyata cəlb edilmiş olar. Bundan sonra faizsiz 

bank pulunun murabaha fondunda dəyərləndirilməsi üçün onu 

ortaya təqdim edən şəxslərlə qazancı bölüşdürürlər. Murabaha 

özəl maliyyə müəssisəsi ilə oraya pul qoyan şəxs satılan malın 

maya dəyəri və qazancı üzərində razılığa gəldiklərinə zamana 

bağlı bir artımdan qorunmuş olurlar və beləliklə faizə 

düşməkdən xilas olurlar. Bundan qısamüddətli maliyyə üçün 

istifadə edilir. Məsələn, xammalı almaq istəyən idxalatçı 

materialları almaq üçün banka müraiət edəcək. Bank dərhal 

idxalatçıya onları çatdıracaq. Ancaq sonra idxalatçı 

razılaşmanın qiymətini, xidmət haqqı və malların qiymətini 

banka ödəyəcək. Bank bu zaman daha çox riskə məruz qalır. 

Çünki bank əməliyyatın bütün xərcini üzərinə götürür. Bəzən 

müştəri imtina da edə bilər. Bankın riskə məruz qalması 

aşağıdakılardan asılıdır.  

1. razılaşmanın ölçüsündən 

2. maliyyələşdirilən malların (əmtəələrin) tipindən,  

3. alıcının kredit statusundan.  

Misal. Yeni işə başlayan bir sahibkar, özünə lazım olan kənd 

təsərrüfatı avadanlığını (məsələn, traktor, kombayn) almaq 

üçün imkanı olmadığından bankdan həmin avadanlığın onun 

üçün alınmasını istəyir. Bank bu avadanlığı 20.000 manata alır 

və üzərinə sahibkarla razılaşdığı kimi 2.000 manat qoyur və 

22.000 manata avadanlığı alır. Sahibkar avadanlığın dəyərini 

banka aralarında razılaşdıqları formada hissə-hissə ödəyir. 

Məsələn, hər ay 2200 manat olmaqla 10 aya və yaxud 2000 

manat olmaqla 11 aya və s.  

Bu gün xüsusi maliyyə müəssisələrinin və ya faizsiz bankların 

ən çox həyata keçirdiyi əməliyyat budur.  
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Firma        Əmtəə qiyməti         Faizsiz Bank        Əlavə dəyər       

Yeni Dəyər        İstehlakçı 

Qeyd etmək lazımdır ki, əməliyyatların təqribən 90% 

murabahanın və 10%-i isə mudaraba və müşərəkənin payına 

düşür. 

   Lizinq (icarə)-müasir dövrdə daha çox bir malın müəyyən 

bir müddətə icarəyə götürülüb müddət qurtardıqdan sonra 

müəyyən bir qiymət müqabilində icarədara verilməsini ifadə 

edir. Lizinqin lüğəti mənası kirayələmək deməkdir. Ərəb 

dilində bu ifadə “ət-təcirul-muntəhi bittəmlik” şəklində ifadə 

edilmişdir ki, bu da “xüsusi mülküyyətə keçirilməklə 

nəticələnən icarə aktı” deməkdir. Təyyarə, avtomobil, gəmi, 

avtobus, kompyuter kimi bir mala sahib olmaq istəyən, ancaq 

bunu nəğd almağa maddi gücü çatmayan ya da əlindəki 

imkanları başqa bir şəkildə dəyərləndirmək istəyənlər xüsusi 

maliyyə müəssisələrinə müraciət edirlər. O mal satın alınaraq 

/məs: 100 000$/ müraciət edən şəxsə /məs: ayda 3500 $-dan 4 

illiyinə cəmi=168.000$/ icarəyə verilir. Müəyyən edilmiş icarə 

müddəti bitdikdən sonra isə müəyyən bir qiymət müqabilində 

həmin malı bütünlüklə icarədara verir. Bu üsul xüsusi ilə böyük 

müəssisələrin maliyyələşdirmə işlərində çox məhsuldar bir üsul 

hesab olunur. Bu gün İslam ölkələrində həyata keçirilən ən 

mühüm əməliyyatlardan biri lizinq əməliyyatıdır. Lizinq 

əməliyyatı aparılarkən aktda aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

 Malın qiyməti və ödəmə forması müəyyən edilməlidir 

 Malın əsli icarəyə verən maliyyə müəssisəsinə aid olduğu 

üçün malın özündən asılı olan sabit baxım və təmir xərcləri 

də həmin müəssisə tərəfindən ödənməlidir. İcarədarın 

istifadə etməsindən qaynaqlanan xidmət xərcləri, 

avadanlıqların yağlanması kimi işlərlə bu çərçivədəki 

qüsurlar icarədara aiddir.  

 İcarəyə götürülən mal icarədarın əlində əmanət hökmündə 

qaldığı üçün sadəcə qüsuru olduğu halllar da cavabdehdir. 
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Əgər mal icarədardan aslı olmayaraq və ya qarşısını ala 

bilmədiyi bir səbəbdən məhv olarsa, o, burada məsuliyyət 

daşımaz. Məsələn, əgər gözlənilmədən güclü bir dalğa ilə 

gəmi batarsa, ya da dövrü baxımların yerinə yetirilməsinə 

baxmayaraq matorların birində baş verən yanğın 

nəticəsində təyyarə qəzaya uğrayarsa, mövcud zərəri 

maliyyə müəssisəsi öz üzərinə götürməlidir. Bu gün sığorta 

ilə bu problem həll edilməkdədir. 

 Sığorta xərcləri icarəyə verən maliyyə müəssisəsinə aiddir. 

     Lizinq əməliyyatı bir mala sahib olmaq istəyən bir şəxsin 

kifayət qədər maliyyə vəsaiti əldə edə bilmədiyi zaman 

müraciət edəcəyi yollardan biridir. Həm də bu üsul tətbiq 

edilərkən firmalar əllərindəki imkanları digər investisiya 

sahələrinə istiqamətləndirə bilər. Nəğd şəkildə ödənilən böyük 

məbləğlər zamanı keçdikcə firma sahiblərinin işini asanlaşdırır. 

Həmçinin bu yolla texnologiyanın inkişafından daha asan 

bəhrələnmək imkanı yaranır. İndiki dövrdə lizindən daha çox 

müasir texnologiyalara malik olmaq üçün istifadə edilir. ABŞ-

da yalnız 1950-ci illərdən orta müddətli maliyyələşdirmə 

ehtiyacının ödənilməsindən yaranan zizinq sistemi İslam 

cəmiyyətlərində əsrlər boyu bir maliyyəlşdirmə metodu olaraq, 

İslam hüquq əsərlərində bu üsulun istifadə əsasları çox incə 

detalları ilə verilmişdir. Bu və ya buna bərabər digər bəzi 

əməliyyatları faizsiz bank ilə bərabər ayrı-ayrı 

ixtisaslaşdırılmış qurumlar fondlar yerinə yetirmişlər. 
 

Faizsiz Maliyyə Üsullarının Müqayisəsi  

 Mudaraba Müşərəkə Lizinq Murabaha 

Xüsusiyyəti Investisiya Investisiya Icarə Ticarət 

Nəzarət - Tam  Tam Tam 

Risk Yüksək Yüksək Orta Aşağı  

Gəliri Naməlum Naməlum Sabit  Sabit 
 

mənbəə: Rodney Wilson, “The İssue of İnterest and İslamic Financing 

Alternatives” , Journal of İnternational Banking Law, 1997 
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Dünya üzrə maliyyələşdirmə üsullarının pay bölgüsü (faizlə) 

İllər Murabaha Müşərəkə Mudaraba İcarə Digərləri 

1994 41.54 8.17 12.56 8.70 26.79 

1995 45.58 8.72 15.25 9.72 21.06 

1996 40.30 7.20 12.70 11.50 28.30 

1997 37.00 19.00 6.00 9.00 29.00 

mənbəə: İnternational Association of İslamic Banks (1997) 
Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar. Bu sənəd qurumun əldə 

etdiyi mənfəətdən pay almaq hüququnu verən sənəddir. Bu növ 

qiymətli kağızların dövrüyyəyə buraxılması İslam Dünyasında 

yüksək populyarlıq qazanılmasına səbəb olmuşdur. Bu qiymətli 

kağızların digər qiymətli kağızlardan fərqi ondan ibarətdir ki, 

bu sənəd ortaqlıq sisteminə əsaslanaraq gəlir və zərərdə 

şərikliliyin təsdiqlənməsidir. Onlara nümunə olaraq sukukları, 

müşərəkə sertifikatlarını, İslam bonlarını göstərmək olar. 

Sukuk ərəb sözü olub İslam hüququna görə faizsiz varlığa 

söykənən qiymətli kağız (istiqraz) mənasına gəlir. Qiymətli 

kağızlar iki yerə ayrılır; borc və investisiya qiymətli kağızları. 

İslam borc qiymətli kağızlarına murabaha sukuku, istisna 

sukuku və s. daxildir. İslam investisiya kağızlarına isə 

mudaraba və murabaha sertifikatları daxildir. Sukuk ixracına 

görə Bəhreyn, Küveyt, Oman, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, 

Malaziya və Bruney fərqlənir. Sukuk fondlarından bəziləri 

aşağıdakı cədvəldə göstərilimidşir. 

 

Fondun adı Fondu idarə edən Ölkə 
Amlak Amlak finance BƏƏ 

USD 600Mn Malaysia 

Global Sukuk 

HCBC Amanah Finance Malaziya 

USD 700Mn Qatar Global 

Sukuk 

Kuala Lumpur Mutual 

Funds 

Qətər 

Kuala Lumpur İslamic Bond 

Fund 

Mayban Life Assurance 

BHD 

Malaziya 

Dahlia Syariah İncome Fund RBH Unit Trust 

Managment 

Malaziya 

RHB İslamic Bond Fund  Malaziya 
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   mənbəə: www.failaka.com 
 

Qard-al-həssənə (faizsiz kredit-free money) - sosial 

tələbatları ödəmək və ictimai proqramları həyata keçirmək 

üçün əhaliyə təqdim olunan individual faizsiz kreditlərdir. 

Faizsiz kredit metodunda əsas ideya müsəlman cəmiyyətlərində 

yaşayan varlı və kasıblar arasında olan kəskin fərqin mümkün 

qədər azaldılması durur. 

İstisna. İstisna infrastruktur, tikinti, istehsalat avadanlığı və s. 

kimi böyük və uzunmüddətli layihələrin yaradılması üçün 

işlədilən xüsusi maliyyələşdirmə alətidir. Bu əməliyyat üçün 

bağlanılan müqavilə gələcəkdə dəqiq vaxtda, dəqiq qiymətlə 

hər hansı bir işin görülməsini nəzərdə tutur. Qiymət müqavilə 

bağlanan tarixdə müəyyən edilir. Bu əməliyyatın xüsusiyyəti iş 

prosesində razılaşdırılmış qrafikə ciddi riayət olunmasıdır. 

Yəni, işin yerinə yetirilmə müddəti, məbləği, keyfiyyəti və s. 

dəqiq olur. Həmçinin, müştəri üçüncu şəxsi işin görülməsinə 

təyin edə bilər. Onu da demək lazımdır ki, tərəflər öz aralarında 

ödəməni əvvəlcədən və yaxud işi qurtardıqdan sonra edə bilər. 

Amma, məbləğ müqavilə bağlanan zaman müəyyən olunur. 

İstisnanın aşağıdakı mərhələləri var: 

a) Müştəri banka müraciət edərək, müəyyən qiymətlə hər 

hansı bir obyekti əldə etmək (almaq, tikmək və s.) 

istədiyini bildirir. Onun dəqiq təsvirini (keyfiyyətini, 

quruluşunu və s.) də banka verir. 

b) Bank razılaşdığı təqdirdə göstərilən tarixə aktivi müştəriyə 

çatdırmağı öz üzərinə götürür. 

c) Sonra bank bu işi göstərilən müddətə yerinə yetirməyə 

razılıq verən tikinti şirkəti və yaxud hər hansı bir zavodla 

razılığa gəlir. 

d) Bankla müştəri arasında bağlanan müqaviləyə əsasən işin 

sona çatdırılması ikisindən biri tərəfindən həyata keçirilir. 

e)  Müştəri bankın xidmət haqqını dərhal ödəyə və yaxud 

ödəməni sonra həyata keçirə bilər. 

http://www.failaka.com/
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Komisyon haqq alma yolu ilə maliyyələşdirmə:  Bu üsul 

Səudiyyə Ərəbistanı modeli adı ilə tanınır. Bu zaman kreditin 

verilməsində bankın mənfəəti “sabit komisyon haqq alma 

üsulu” ilə reallaşdırılır. Bu haqq kreditin verilməsi 

presudurunda çəkilən xərcləri özündə birləşdirir.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

5. Mənfəət payı ilə faiz gəliri arasında fərqlər 
 

 Fikrimcə bu mövzuya toxunmadan yan keçmək düzgün 

olmazdı. Bəzən “ağıllı” insanlar bu iki anlayışı eyniləşdirirlər. 

Əgər həmin “ağılsızlar” haqqı inkar etməmək şərti ilə bu 

mövzunu oxusalar onda onlar arasında fərqi başa düşərlər, yəni 

“ağıllı” olarlar. Mövzuda mənfəət payı qısaca olaraq mənfəət 

Mudaraba 

 

 Müşərəkə.  
 

     Murabaha 
 

İslam Banklarının Təşkili Əsasları 
 

Əmək və 

kapital 

Pay             

İştirakı 

Əlavə 

Dəyər 

Ortaq  

fəaliyyət 

Prinsiplər 
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kimi qeyd ediləcək. Mənfəət təkrar istehsal prosesində əməyin 

köməyilə investisiyanının əmtəəyə (P-Ə), əmtəədən təkrar pula 

(Ə-P) və ya başqa bir hala çevrilməsidir. Mənfəət təkrar 

istehsal prosesinin, yəni investisiya qoyuluşunun zərərlə 

nəticələnməsi halında mənfi olan, müvafiq olaraq bütün 

cəmiyyətə və investisiya sahibinə dolayı və birbaşa olaraq təsir 

edən iqtisadi kateqoriyadır.  

       Faiz isə bütün riskləri birbaşa olaraq borcluya, dolayı yolla 

cəmiyyətə təsir edən, təkrar istehsal prosesində borc kapitalının 

borclunun əlinə keçməsi ilə gətirdiyi əlavə gəlirdir. Faizdə, 

mənfəətin əksinə olaraq nə bir alqı-satqı prosesi, nə də pulun 

bir haldan başqa hala çevrilməsi yoxdur. Borc alan şəxsin 

əlində borc olaraq qalan pul müddət sonunda razılaşdırılmış 

şərtlərə görə istər borcun növündən, istərsə də başqa bir 

növündən asılı olmayaraq artıqlaması ilə geri dönər. Faizdə 

sərmayə sahibi müddət sonunda əsas məbləğlə birlikdə nə 

qədər faiz alacağını da bilir.  

       Halbuki, mənfəətdə sərmayə sahibi pulunu ortaya qoyur; 

dəzgahın bir ucundan girən xammalı emalı və nəticədə malın 

xarab olaraq çıxma ehtimalı ilə bərabər, sərmayə də puldan 

əmtəəyə, əmtəədən təkrar pula və ya başqa bir məhsula çevrilir. 

Müddətin və yaxud fəaliyyətin sonunda sərmayə sahibi necə 

bir nəticə ilə qarşılaşacağını bilmir. Meydana gələcək hər 

nəticə ilə razılaşmalıdır. 

      Faiz ilə mənfəət arasındakı əsas fərqlərdən biri faizin 

yaranmamış və ortada olmayan bir gəlirin bölgüsü, mənfəətin 

isə yaranmış, varlığı dəqiq ortaya çıxmış və miqdarı tam olaraq 

bilinən gəlirin bölgüsüdür.  

     Mənfəət real bir istehsalın nəticəsində əldə edilən real bir 

gəlirin bölüşdürülməsi nəticəsində əldə edilir. Faiz isə istehsal 

iqtisadiyyatından daha çox necə deyərlər “rant” (təmtəraqlı 

danışıq) iqtisadiyyatının nəticəsidir. Yəni, faiz istehsal 

etmədən, ortaya real bir nəticə çıxmadan verilən vəddir. 
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Tanınmış iqtisadçı Sir Roy Harrot faiz üçün “xəyal və 

həqiqətdən kənar bir şey” bənzətməsini işlətmişdir. 

      İslamın qəbul etdiyi əsas qazanc əməkdir. Gəlir əldə etmək 

istəyən şəxs, əgər sadəcə əməyə sahibdirsə, o bu əməyi ilə 

təkrar istehsal prosesində iştirak etməklə gəlir əldə etməlidir. 

Bu gəlirə İslamda ücrət (əmək haqqı) deyilir. Yox əgər 

sərmayəsi olan şəxs ondan mənfəət qazanmaq istəyirsə, İslama 

görə onun qarşısında bir yol vardır; oda sərmayəni əmək sahibi 

olan bir təşəbbüskara verərərək, qoyulan investisiyaların 

mənfəətinə və riskinə şərikli olmaq. Sərmayə sahibinin belə bir 

ortaqlığa girərək əldə etdiyi mənfəətlə, pulunu banka qoyaraq 

əldə etdiyi faiz arasında əsaslı fərqlər vardır. Bu fərqləri iki 

qrupa ayırmaq olar. 

1) Psixoloji cəhətdən.  

 Mənfəət və zərər ortaqlığı ilə sərmayəsini təşəbbüskara 

verən şəxs birbaşa istehsal fəaliyyətinə qoşulmasa da psixoloji 

olaraq bu fəaliyyətin işindədir. Təşəbbüskarın həyəcanı, 

sıxıntısı onun sıxıntısıdır. Çünki nəticədə qarşılaşacaqları tale 

ortaqdır. Mənfəət halında mənfəətə ortaq olduğu kimi zərər 

halında da zərərə ortaq olacaqdır. Zərər halında təşəbbüskar 

zəhmətini itirməmək qorxusu ilə yaşayarkən, sərmayə sahibi də 

əvvəlcədən yığdığı pulunu itirməmək qorxusu ilə yaşacaqdır.  

 Bu risk ünsürü pulunun faizini yerində rahat gözləyən 

şəxsin hərəkətsizliyindən onu xilas edəcək, “sən işlə mən 

yeyim, mən alacağım faizi bilirim, sonrasına qarışmıram” 

şüarı ilə çıxış edərək həyəcan hisslərini yaşamayacaqdır. 

Beləcə sərmayə sahibinin təşəbbüskarla olan ortaq taleyi 

onları bir-birinə yaxınlaşdıracaq, cəmiyyətin fərdləri 

arasında, köməkləşmə, sevgi və mərhəmət kimi əxlaqi 

dəyərlər güclənəcək. 

2) İqtisadi tərəfdən.  

 Pulunu faizə qoyan şəxs əsas məbləğ və faizin 

alınmasına böyük ehtimalla nail olduqlarına görə vəsaitin 

istifadəsinə qarışmır və şəxsin iqtisadi fəaliyyətlərinin hamısı 
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ilə əlaqəsi demək olar ki, kəsilir. Burada iki mühüm məsələ 

meydana çıxır. 

 Birincisi faiz istehsalın nəticəsi deyil. Borc verənin hər 

hansı bir istehsal cəhdinin olmaması iqtisadiyyatda 

təşəbbüskarlıq faktorunun azlamasına səbəb olur. 

Nəticədə cəmiyyətdə parçalanma baş verir və İslam dini 

zəifləyir. Halbuki mənfəətdə bu faktor bütün alqı-satqı 

müddətində canlılığını qorumaqdadır. Mənfəət insan 

qabiliyyətinin “qamçısıdır”. Təşəbbüskar mənfəəti 

artırmaq məqsədilə yeni kəşvlər edə bilir, yeni 

məhsulların ortaya çıxmasına nail olur. Faizi gözləyən 

şəxs hər vəziyyətdə faizini aldığı və təşəbbüskarın ola 

biləcək zərərinə qarışmadığı üçün gəlir bərabərsizliyi 

meydana çıxa bilər. Sərmayə sahibi əvvəlcədən 

müəyyənləşdirilmiş sabit faizini rahat, həyəcansız, 

əməksiz və risksiz əldə edərkən, təşəbbüskarın zərərə 

düşməsi halında zərərinə qoşulacaq bir ortağı və 

köməkçisi olmadığından iflasa uğrayacaqdır. Mənfəət 

ortaqlığı zamanı isə sərmayə sahibi təşəbbüskarın 

zərərinə qoşulduğundan onun tamamilə müflisləşməyinin 

qarşısını ala bilər. 

 İkincisi isə kreditin hansı məqsədə verilməsidir. Klassik 

banklarda bu prinsip mənfəət gətirmək şüarı üzərində 

qurulur. İslam dini isə bunu qadağan edir. Yəni pulun 

harada istifadə olunacağı əvvəlcədən bilinməlidir. Çünki 

şəriət bəzi sahələrə (qumar, donuz əti, pornobiznes və s) 

investisiya qoyulmasını qadağan edir ki, həmin sahələrin 

inkişafını zəiflətisin və yox etsin. 

   

      

6. Murabaha prinsipi ilə “pulun pul 

gətirməsi” qabiliyyəti arasında fərq 
 

      Bəzən həyata belə bir sualla rastlaşırıq ki, murabaha ilə 

əmanət gəliri arasında nə fərq vardır?. Və yaxud onlar eyni 
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əməliyyatlardır. Bəziləri tacir vasitəçi kimi əmtəə alıb üzərinə 

əlavə pul qoyub mənfəət əldə edirsə, bank da pul alıb (əmanətə 

qəbul edib) üzərinə əlavə pul (faiz) qoyub mənfəət əldə edir. 

Hətta bəzi “ağıllılar” bir az da irəli gedib, bunlar arasında fərq 

yoxdur ki, hər ikisi də alış-verişdir. Uca Allah bu xüsusda 

buyurur. ..........Bunların belə olmaları: “Alış-veriş də sələm 

kimi şeydir”-dedikləri üzündəndir. Halbuki Allah satışı halal, 

sələm (faiz) almağı isə haram etmişdir........... (əl-Bəqərə 

surəsi /275). Düzdür onlar arasında oxşarlıq vardır. Ona görə 

də bu mövzuya aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bildiyimiz kimi 

murabaha prinsipi bankın təsərrüfat subyektindən aldığı 

əmtənin üzərinə əlavə dəyər (qiymət əlavəsi) edərək kreditə 

satılmasına əsaslanır. Bu zaman bankın tacir kimi vasitəçilik 

fəaliyyətinə görə əldə etdiyi mənfəət məhsulun üzərinə qoyulan 

dəyərdir. Tacir vasitəçilik fəaliyyətindən gəlir əldə etdiyi kimi, 

bank da vasitəçilik fəaliyyətindən gəlir əldə edir. Bank bu 

zaman “tacir sifətində” çıxış edir. 

 

Məhsulun Son Qiyməti (SQ) = Məhsulun Qiyməti 

(M)+Bankın Qiymət Əlavəsi (Ə) 

 

SQ=M+Ə 

 

Klassik banklar əmanətləri faiz əsasında cəlb edib, onun 

üzərinə müəyyən faiz əlavə edirlər. Qısaca olaraq  

 

Əmanətçinin Son Pulu (SP)= Depozitə Qoyulan Pul 

(D)+Bankın Faiz Əlavəsi (F) 

 

SP = D+F 

 

1. Pulun pul yaratma (və ya pul gətirməsi və ya faiz) 

qabiliyyəti. 
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      Birincisi məhsul əmtəədir, ancaq pul mübadilə vasitəsidir. 

Deməli əmtəə əsas, pul isə törəmədir. Pul heç vaxt real dəyəri 

əks etdirə bilməz. İnsanlar üçün isə əsas məhsulun 

faydalılığıdır. Məsələn, təsəvvür edin pul yoxdur, ancaq 

məhsul vardır. Məhsul insanların yaşaması üçün əsas şərtdir. 

Bunun əksini düşünək. Yəni pul var, amma məhsul yoxdur. Bu 

zaman pulun əhəmiyyəti sıfra bərabərdir. Xüsusilə inflyasiya 

şəraitində. Məsələn I dünya müharibəsində uduzan Almaniyada 

pul o qədər dəyərsizləşir ki, hətta pulu sobalarda yandırırdılar. 

İslam qanunları gəlir əldə etməni dəstəkləsə də, faiz gəlirlərini 

qadağan etməsini onunla izah edir ki, bu cür fəaliyyət məhsul 

yaradılmasında iştirak etmir və sərvəti artırmır. Pul banka faiz 

əsasında əmanəti şəklində qoyularsa o nominal dəyər qazanır. 

Bu isə pulun süni surətdə artımıdır. Ancaq pul o zaman real 

dəyər qazanır ki, bilavasitə istehsalda və investisiyada iştirak 

etdikdə real dəyər yaradır, yəni gəlir gətirir. Şəriət ikinciyə 

icazə verir. Başqa sözlə İslam müddət baxımından mal alqı-

satqısını halal, pul alqı-satqısını isə haram qılmışdır. 

 

2. İkincisi bank tərəfindən onun üzərinə qoyulan faizlə 

qiymət əlavəsi arasında kəskin fərq vardır.  
    Qiymət kateqoriyası ilə faiz arasına kəskin fərq vardır. 

Məsələn, qiymətdə tərəddüdlər (artıb-azalma) qısamüddətli 

dövrdə baş verirsə, banklarda bu uzunmüddətli dövrdə baş 

verir.  

      Bəzən görürsən ki, başqa bir sual meydana çıxır. Görəsən 

nə üçün pul pul yarada biməz, onun səbəbi nədir?. Və yaxud 

onun mənfi nəticələri nədir?. Bunun üçün sadə bir misal çəkək. 

Misal: Başqa şərtlər sabit qaldıqda fərz edək ki, bazarda bir 

alıcıya  9 kq miqdarında ət təklif edilir. Alıcının pulu da 18 

manatdır. Onda 1 kq ət=2 manat olar. Həm də bu bərabərlik 

mütənasiblik şəkildə artır. İndi isə fərz edək ki, təklif 12 kq 

olur. Alıcı da pulu banka faiz qazanmaq üçün əmanətə qoyur 

və 6 manat əlavə pul qazanır. Onda 12 kq ət=24 manat olur. 
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Sual olunur ki, 3 kq  ət artırsa manat da 6 manat artmalıdır. 

Ancaq faktiki olaraq artmır. Yəni bu bərabərlik 12 kq ət X 

manat (18 manatX manat24 manat) şəklində olur. Ancaq 

“formal” olaraq pul təklifinin 24 manat olduğu bildirilir. Ancaq 

faktiki olaraq bu rəqəm 24-dən az olur. Buna görə də tələb-

təklif tarazlığı pozulur. Nəticədə qiymətlər qalxır və inflyasiya 

baş verir. 

18

Murabaha

Məhsulun qiyməti(MQ)
=

maya dəyəri + ƏDV
=

120.000 manat

MMəəhsulun qiymhsulun qiyməəti(MQ)ti(MQ)

==
maya dəyəri + + ƏƏDVDV

==

120.000120.000 manatmanat

SatıcıSatSat ııccıı

ƏDV=20% 

= 20.000 manat

20% ƏDV = 2.000 

manat

MQ + ƏD= 120.000 

+ 10.000 =130.000 

manat

Faizsiz İslam
Bankı

Faizsiz Faizsiz İİslamslam

BankBankıı

MüştəriMM üüşşttəəriri

Alışın dəyəri = 
(MD +əlavə dəyər) + ƏDV

=
132 .000 manat

AlAl ışıışın dn dəəyyəəriri = = 

((MDMD ++əəlavlavəə ddəəyyəərr) + ) + ƏƏDVDV

==

131322 .000.000 manatmanat

1

4

Maya dəyəri (MD)  

=100.000 manat2

3

 
mənbəə: Islamic Banking in Italy:Regulatory issues Mohamad     Bakkar. 

2008 
 

         C.M.Keynsin faiz nəzəriyyəsi. C.M.Keynsə görə faiz 

dərəcəsi bilavasitə dövrüyyədəki pulun kəmiyyətindən asılıdır. 

Göründüyü kimi faizin məbləği tədavüldəki pulların kəmiyyəti 

ilə tərs mütənasibdir.Yəni pul təklifi artanda faiz dərəcəsi aşağı 

düşür və yaxud əksinə. Keynsin faiz nəzəriyyəsinin mərkəzində 

faiz normasının aşağı salınması tələbi durur. O göstərir ki, əgər 

faiz dərəcəsi yüksəkdirsə sahibkarların mənfəəti ondan yüksək 

deyilsə, onda onlar öz likvid prinsipinə əsasən, öz vəsaitlərini 

istehsala deyil, banklara yönəldəcəklər. Əgər faiz dərəcəsi 

aşağıdırsa onda onda pul şəklindəki real kapitallar istehsal 

sektoruna yönəldiləcək. Göründüyü kimi Keyns faizsiz sistemə 

çox yaxın bir mövqeydə olmuşdur. 
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Fəsil 3 
  

Faizsiz İslam Bankları (FİB) və onların müasir dövrdə 

vəziyyəti 
 

1. Faizsiz İslam Banklarının (FİB) əməliyyatları 

və onların funksiyaları 

          

      Müxtəlif ölkə və regionlarda faizsiz bankçılıq xidmətləri 

müxtəlifdir, yəni, bu və ya digər məhsul və xidmətlərə daha 

çox üstünlük verilir: 

- Pul qoyuluşu və ticarət xidmətləri: Cənubi Afrika, Rusiya, 

Orta Şərq, Cənub – şərqi Asiya və Avropa ölkələrinin çoxu. 

- qiymətli kağızlar və investisiya fondları vasitəçiliyi: 
Avstraliya, ABŞ, İngiltərə və Almaniya. 

     İnvestisiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün banklar 

əməliyyatlar aparırlar. Bankların apardığı əməliyyatlar 2 qrupa 

bölünür:  

 Fondlar toplama fəaliyyətləri (passiv əməliyyatlar) 

 Fondlardan istifadə fəaliyyətləri (aktiv əməliyyatlar) 

      Aktiv əməliyyatlar mənfəət əldə etmək üçün bankların öz 

xüsusi vəsaitlərində və cəlb olunmuş vəsaitlərdən istifadə 

etməsi deməkdir. Passiv əməliyyatlar banklar tərəfindən 

vəsaitlərin cəlb olunması və onun resurslarının formalaşması 

üzrə əməliyyatlardır.  
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Fondlar toplama fəaliyyətləri  

      Faizsiz bankların ən vacib funksiyası klassik banklarda 

olduğu kimi fərdlərdən vəsait toplayıb istehsal sahələrinə 

yönəltməkdir. Klassik banklar bu funksiyalarını xalqdan aşağı 

faizlə topladıqları depozitləri daha yuksək faizlə istehsalçılara 

           FAİZSİZ BANKLAR 

Mənbə əsası    Fond  istifadəsi 

1. Birləşmə hesabları   

Gəlir və zərərə qoşulma 

müqaviləsidir. 

2. Cari və Əmanət Hesabları 

 

Mudaraba 

əməliyyatları 

Murabaha 

əməliyyataları 

Müşərəkə 

əməliyyatları 

Lizinq 

əməliyyatları 

Digər 

əməliyyatlar 
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verməklə yerinə yetirirlər. Kreditə görə aldıqları faiz ilə 

depozitə görə ödədikləri faiz arasındakı fərq onların əsas gəlir 

mənbəyidir. Bu bankların depozit sahiblərilə olan 

münasibətlərində depozit sahibi alacaqlı, bank isə borclu olur. 

İstehsalçılarla olan münasibətlərində isə bank alacaqlı, 

istehsalçı isə borclu olur. Hər iki münasibətdə də borclu 

alacaqlıya əsas məbləğlə bərabər faiz də ödəməlidir. Faizsiz 

banklarda isə faiz münasibətlərinə yol verilmir. Buna görə də 

faizsiz bankların vəsait sahibləriylə və istehsalçılarla olan 

münasibətlərində borclu – alacaqlı münasibəti yoxdur. Faizsiz 

bankın hər ikisiylə də münasibətlərində şəriklilik prinsipi var. 

Bankdan borc alan adam yeni bir iş qurmaq məqsədilə aldığı 

borcu əməliyyatın nəticəsindən asılı olaraq geri qaytarır. 

Faizsiz banklar aktiv investisiya əməliyyatları həyata keçirmək 

məqsədi ilə tələb olunan resursları aşağıdakı mənbələr hesabına 

formalaşdırırlar: 

1. xüsusi vəsaitlər 

2. tələb olunanadək vəsaitlər və ya cari hesablar 

3. investisiya (iştirak) hesabları 

Faizsiz banklar ilə klassik bank sistemi nə aktiv, nə də passiv 

əməliyyatlarına görə heç vaxt üzləşmədikləri üçün onlar hər 

cür rəqabətdən uzaqdırlar. İslam bank sistemi yardım xarakterli 

kreditləşməyə üstünlük verdiyi üçün onun mahiyyəti tamamilə 

klassik bank sistemindəki vəsaitə görə faizin əldə olunması 

prinsipindən fərqləndiyindən bunların iqtisadi həyatda oynadığı 

rollar da tamamilə müxtəlifdir. 

    Banklar təsərrüfat subyektlərindən cari hesablar, iştirak 

hesabları və xüsusi fondlar “səbəti” və ya investisiya hesabları 

və veksel butaxılışı istiqamətdə fondlar toplayırlar: 

Cari Hesablar: Bu bankın faizsiz və ya nə cür olursa olsun 

qoyulan əmanəti mənfəətsiz ödəməyi mütləq öhdəsinə 

götürdüyü hesabdır. Müddətinə görə müəyyən qruplara ayrılan 

əmanətlər “əmanət səbətlərinı” təşkil edir. Onların 

qiymətləndirilməsi 30, 60, 90 və ya 1 il müddətinə ola bilər. Bu 
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hesablar istənildiyində əmanətin qismən və tamamilə geri 

alınması hüququ verən, əvəzində hesab sahibinə qoyduğu 

sərmayə əlavə gəlir və digər ad  altında bir əvəz ödənməyən 

fondların əmələ gəldiyi hesablardır. Müddətsiz olması şərti ilə 

əmanət istənildiyi vaxt qismən və ya tamamilə geri alına bilər. 

Qoyduğu sərmayə əlavə faiz, qazanc və digər haqq ödənməz. 

Klassik banklarda açılan müddətsiz əmanət hesabların faizsiz 

bankların cari hesabların müddətsiz əmanətlərdən tək fərqi 

hesablara banklarda cüzi də olsa faiz ödənməsidir. Lakin 

əmanətlərə müəyyən hədiyyələr, stimullaşdırıcı vasitələrin 

ödənilməsinə icazə verilir. Cari hesabların rekvizitləri 

aşağıdakılardır. 

1. Hesab sahibinin adı və ünvanı,  

2. Hesab açılan bankın (şöbənin) kod nömrəsi və bankın adı,  

3. Hesabın açılış tarixi ilə hesab ve hesab nömrəsi, 

4. Banka görə bu hesablara mənfəət payı və sair gəlir 

ödənməyəcəyi haqqında razılıq,   

5. Hesabın tələb edilən anda çəkilə biləcəyi. 

İştirak (əmanət) Hesabları:  

    Bu hesablar “gəlir və zərərə iştirak hesabı” qarşılığında 

qoyulan fondların bankların istifadə etməsindən meydana 

gələcək gəlir və ya zərərə qatılma yekununu verən, qarşılığında 

hesab sahibinə əvvəlcədən müəyyən etilmiş faiz, qazanc və 

digər ad altında bir hüquq verməyən, ayrıca sərmayənin eyni 

ilə geri qayıtmasına zəmanət verilməyən fondların əmələ 

gəldiyi hesablardır. Əmanət hesablarının xarakterik 

xüsusiyyətləri aşağıdakılardır. 

 kiçik əmanətlər (məbləğlər) toplanılır 

 istənilən vaxt vəsait sahibi tərəfindən geri alına bilir 

 bu hesablarda olan vəsaitlərlə kiçik layihələr 

maliyyələşdirilir 

 hesab sahibinə bank müəyyən imtiyazlar verir 

Bu hesabın sahibinin qarşısına bank üç yoldan birini qoyur: 
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a) ya əmanət hesabı gəlir-zərərə şərikli olmaq üçün 

investisiya hesabına keçirilir 

b) bu hesabın bir hissəsi investsiya hesabına, digər hissəsi 

isə vəsait sahibinin ehtiyacı olduğu zaman geri almaq 

üçün əmanət hesabına köçürülür. 

c) ya da bankın zəmanəti altında qalır və heç bir mənfəət 

gətirməyən əmanət hesabına köçürülür  

İştirak Hesablarının Xüsusiyyətləri: Hesab sahibinə 

əvvəlcədən faiz, qazanc və digər ad altında bir hüququ 

gətirməz. Hesabların tətbiqindən əmələ gələn gəlir və zərəri 

paylaşırlar. Qoyduğu sərmayənin geri ödənməsinə zəmanət 

verilməz. İştirak hesabları müddətli olaraq açılır. İştirak 

hesabları, bu hesablardan istifadə müqabilində fondlar sonda 

əldə edilən gəlir və ya zərərin bölüşdürüldüyü, zərər edilməsi 

müqabilində qoyulan sərmayənən geri ödənilməsinin zəmanəti 

edilmədiyi hesablardır.  

İştirak Hesablarından Vaxtından əvvəl Pulun Götürülməsi: 

Hesablardan xəbər vermək şərti ilə vaxtından əvvəl pul geri 

götürülə bilər. Vaxtından əvvəl çəkilən hesabın qazancı hesab 

sahibinə verilməz, yəni digər iştirakçılara paylaşılır. 

İştirak Hesablarının Bağlanması: Hesabın bağlanması dedikdə 

hesab sahibinin tələb edəbiləcəyi məbləğ, hesabın vaxtının 

bitdiyi gündəki vahid-hesab dəyəri qədərdir. Vahid-hesab 

dəyəri, banka müəyyən bir müddət ilə qoyulan məbləğin; digər 

iştirakçıların zərər göstərməsi halında zərər, gəlir göstərməsi 

vəziyyətində də gəlir üzərinə gəlir. Bunu riyazi şəkildə 

aşağıdakı kimi göstərə bilərik. 

 

D = P – Z 

 

və yaxud 

 

D = P – G 

D - vahid-hesab dəyəri 
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P - qoyulan pul 

Z - zərər 

G - gəlir 

İştirak Hesablarında Gəlirin (Zərərin) Bölüşdürülməsi: 

Hesabda hesab sahibləri arasında gəlirin (zərərin) bölgüsündə 3 

üsuldan istifadə edilir. Bunlar dəyər ölçüləri adlanır. Aşağıda 

şərh edilənlər yalnız gəlir üzərində izah ediləcək.  

1. Vahid Dəyər (V) 

2. Hesab Dəyəri (H) 

3. Vahid Hesab Dəyəri (VH) 

Vahid Dəyər 

    Hesablarda baş verən dəyişikliyi göstərir, gəlir-zərərin 

inkişafını əks etdirir. Vahid dəyər dedikdə qoyulan pulların bir 

mərkəzdə (vahiddə) toplanması nəzərdə tutulur. Məsələn fərz 

edək ki, bankda müəyyən bir hesabda 1000, 800, 600 manat 

miqdarında üç müştəri tərəfindən hesab açılmışdır. O halda 

vahid dəyər 2400 (1000+800+600) manat edər. Fondun gəlir 

əldə etməsi halında vahid dəyər yüksəlir, zərər etməsi halında 

isə azalır. Vahid dəyərin yüksəkliliyi fondun rentabelliyini 

göstərir. Bu fondların hesablanması bir gündən bir ilə qədər ola 

bilər. Müştərilərin sayını birdən n-ə qədər olduğunu fərz etsək, 

onda riyazi şəkildə aşağıdakı kimi olacaq.  

 

V=1+2+3....n 

 

Hesab Dəyəri 

İştirak hesabı fondlarına qoyulan pul insanların bu fonda 

mövcud qatılma nisbətidir. Fonda hesabı olan şəxslərin hesab 

dəyərlərinin ayrı-ayrı cəmi “hesab dəyərlərinin cəmi” adlanır. 

Bu hesab pul əlavə edilməklə dəyəri artan, geri alındıqca 

azalan bir əmsaldır. Hesab dəyəri bankın investisiya 

fəaliyyətindən sonra mövcud aktivlərin cəminin mövcud hesab 

dəyərlərinə bölünməsi ilə tapılar. Başqa sözlə ilə qoyulan pulun 

hesab dəyəri həmin vaxt mövcud olan vahid dəyərə bölünərək 
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alınır. Bu əmsal gəlir-zərərə qatılma sənədində göstərilir və hər 

hesaba pul qoyulduğu ya da geri alındığı halda sənəd üzərində 

yeni hesab dəyəri yazılır. Məsələn fərz edək ki, bankda 

müəyyən bir hesabda 1000, 800, 600 manat miqdarında üç 

subyekt tərəfindən hesab açılmışdır. (cəmi 2400 manat edər). 

Bank iqtisadi fəaliyyətindən digər şərtlər sabit qaldıada sonra 

əldə edilən gəlir 300 manat olmuşdur. Bu halda əldə edilən 

edilən gəlir hər bir fərd üçün 1125, 900, 675 manat olacaq. 

Yəni 2700:2400=1.125 manat edər. Başqa sözlə 

1.125x1000/800/600.     

 

H=G/V 

 

V- vahid dəyər  

G- iqtisadi fəaliyyətdən sonrakı mövcud olan aktivlər  

H- hesab dəyər 

  

Vahid-Hesab Dəyəri 

Vahid-Hesab Dəyəri-vahid dəyər ilə hesab dəyərinin bir-birinə 

vurulması ilə alınır. Hesabın açıldığı gündəki vahid-hesab 

dəyəri, boş hesabın özünə bərabər olur. Fondun istifadəsi 

sonunda gəlir əldə edildiyində vahid dəyər yüksəldiyinə görə 

bu yeni vahid dəyərin, hesab dəyəri ilə vurulması nəticəsində 

alınan yeni vahid-hesab dəyəri, fond sahibinin müddəti 

sonunda sahib olacağı məbləği yəni qoyduğu pul artımını 

(mənfəəti) göstərir. 

VH=VxH 

 

Xüsusi Fondlar “Səbəti” və ya investisiya hesabları  
Bank tərəfindən müddəti  qəti təsbit edilmiş hesablardır. Yəni 

əmanətçilər həmin müddət ərzində heç bir halda öz vəsaitlərini 

tələb edə bilməzlər. Bu “səbət”dən əsasən uzunmüddətli 

investisiya fəaliyyətində və ya öz səmərəsini müəyyən 
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müddətdən sonra verən fəaliyyətdə istifadə edilir. Xarakterik 

xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

 vəsait sahibləri hesaba qoyulan pullar miqdarı və 

müddətinə görə gəlir-zərərdən paya malikdirlər 

 vəsait sahibləri bankın investisya fəaliyyətinə şərik 

olurlar 

 bu hesablar mudaraba müqaviləsinə əsasən açılır 

Veksel buraxılışı. Vəsaitlərin toplanmasının digər bir yolu da 

banklar tərəfindən veksellərin buraxılmasıdır. Bank bu 

vekselləri müəyyən müddət sonra satıldığı qiymətdən baha alır. 

Veksel buraxılışı ilə bank müvəqqəti olaraq vəsait cəlb edərək, 

onu istehsalata qoyur. Adətən veksellər nominaldan aşağı 

qiymətə yerləşdirilir və alınanda nominal qiymətlər ilə alınır.                            

 

Fondlardan istifadə fəaliyyətləri 

        Ümumiyyətlə, faizsiz banklar tərəfindən ehtiyacı olan 

əhaliyə verilən pulun iki növü vardır: 

1. Sosial məqsədli borclar; 

2. İşlə əlaqədar verilən kreditlər. 

Birinci qrup (sosial məqsədli) borclar təbii fəlakətlərin 

vurduğu zərəri aradan qaldırmaq üçün, xəstəlik, təhsil, evlənmə 

və s. zamanı insanlaraverilir. 

İkinci qrup (işlə əlaqədar) verilən vəsait isə layihələrin həyata 

keçirilməsi, xammal və yarımfabrikatların alınması və s. həyata 

kecirilməsi üçün verilir. Bu kreditlərdən faiz və yaxud hər 

hansı bir adla mənfəət güdülmür. Borcun ödənilməsi hissə-

hissə həyata keçirilir. Əgər hər hansı bir obyektiv səbəbdən 

dolayı borclu borcunu ödəyə bilməsə, onda bunun əvəzini 

bankın zəkat fondundan ödənilir. Ümumiyyətlə fondlardan 

istifadə kreditlər (nəğd və ya qeyri-nəğd) və digər bankçılıq 

xidmətləri olmaqla iki qrupa ayırmaq olar.  

a) Nəğd kreditlər: Banklar real (istehsal) sektoru 

maliyyələşdirməsində istifadə edirlər və aşağıdakı 

istiqamətlərdə ola bilər.  
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 Təşkilati-Maliyyə Dəstəyi: Bu zaman bank müəssisənin 

ehtiyac duyduğu müxtəlif əmtəələri, daşınmaz və xidmət 

əvəzini müəssisənin adından satıcıya ödəyir. Bu 

müəssisənin borclandırılması əməliyyatıdır.  

 Fərdi Maliyyə Dəstəyi: Bu kreditləşmə fərdi ehtiyaclar 

üçün alıcıların satıcıdan aldıqları mal və ya xidmət əvəzinin 

bank tərəfindən ödənilməsini (istehlak kreditini) nəzərdə 

tutur.  

 Gəlir-Zərər Ortaqlıq İnvestisiyası: 

b) Qeyri-nəğd Kreditlər:  

 Akredetivlər 

 Zəmanətlər 

 Və digər 

c) Digər Bankçılıq Xidmətləri: ÖFQ faizin iştirak etmədiyi 

hər cür bankçılıq fəaliyyətləri həyata keçirirlər və onlar 

aşağıdakılardır. 

 Cari hesablar üzrə 

 Kredit kartı ixrac etmək 

 Səyahət çeki vermək 

 Spot deviz alış-satışını həyata keçirmək 

 Ölkə daxili və ölkə xarici transfer əməliyyatlarını həyata 

keçirmək 

 Mübadilə xidmətləri göstərmək 

 Kassa xidmətləri təqdim etmək 

 Sığorta xidmətləri təqdim etmək  

İslam bankçılıq sisteminin əsaslarını qısa formada qrafik 

şəklində aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik. 
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İslam qanunun əsaslarına və ənənələrinə dayanan 

bankçılıq xidmətləri təklif edir. 

 

İslam Bankı 

 

Sərmayə 
 

Məhdud məsuliyyətli ortaqlıq 

davranışı içində müvəqqəti olaraq 

iqtisadi vahidlər tərəfindən banka 

verilən fondlar 

 

İslam bankının 

qurucularının qoyduğu 

sərmayə və ya xüsusi 

kapital 

 

Hesablar  
 

İslam cari 

hesabları 

 

İslam iştirak 

hesabları 

 

Xüsusi fondlar 

“səbəti” 
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Bu bankların üstünlükləri aşağıdakılardır. 

1. Vasitəçi bir qurum kimi fəaliyyəti 

2. Etimada əsaslanan qurum kimi fəaliyyəti 

3. Fəaliyyətlərinin imtiyaza dayanması 

4. Faizsiz fəaliyyətdən istifadə 

İslam banklarının funksiyaları aşağıdakılardır. 

1. Fondların toplanması 

2. Fondların dağıtımı 

3. Kredit pulların buraxılması 

4. Hesablaşma-ödəmə funksiyası 

5. Ortaqlığa əsaslanan qiymətli kağızların buraxılması 

funksiyası  

6. Və s. funksiyalar 

     Faizsiz bankların ortaqlıq prinsipinə əsaslanan -birinci iki 

funksiyasının həyata keçirilməsi- sxemi təxminən aşağıdakı 

kimidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sərmayəyə ehtiyacı olan 

obyektlər. Fond 

çatışmamazlığı olan fiziki 

və hüquqi şəxlərdir. 

Sərmayəni təklif edən 

subyektlər. Fond artıqlığı olan 

fiziki və hüquqi şəxlərdir. 

 

Faizsiz Bank fond təklif edənlə 

fonda ehtiyacı olan arasında 

vasitəçi qurumdur. 
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İslamiyyətdə risk sərmayəsi (venture capital) də mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu haqqda qarşıdakı mövzuların birində 

ətraflı və geniş məlumat veriləcək. Banklar öz funksiyalarını 

həyata keçirərkən risklərə məruz qala bilərlər ki, bu zaman 

risklərin idarə edilməsi zərurəti meydana çıxır. Risk baş 

verməsini istəmədiyimiz nəyinsə baş verməsi ehtimalıdır. 

Risklər həmişə mövcuddur və ondan heç vaxt qaçmaq mümkün 

deyildir. Sadəcə bu riskləri maksimum dərəcədə azaltmaq olar. 

Bunun üçün risklərin idarəedilməsi vacib şərtdir. Banklara təsir 

edən risklər aşağıdakılardır: 

1. Maliyyə  

2. Əməliyyat (daxili sistemlər və texnologiya) 

3. Biznes (ümumi mühüt, hüquqi və qanuni) 

4. Hadisə (siyasi və bank böhranları) 

Cari hesablar xüsusi ilə kredit və investisiya risklərini idarə 

etmək və onların üzərində nəzarəti həyata keçirmək məqsədi ilə 

İslam bankları tərəfindən CAMEL adlı bank risklərinin 

qiymətləndirilməsi üçün xüsusi sistem işlənib hazırlanmışdır. 

 Capital=sərmayə 

 Assets=aktivlər 

 Managment=menecment 

 Earnings=gəlirlilik 

 Liquidity=likvidlik 

Bu sistem bankların murabaha əməliyyataları istisna olmaqla 

bütün maliyyələşmələrdə kredit və investisiya risklərinin idarə 

olunması zamanı tətbiq olunur. Qeyd edək ki, banklar təqribən 

adətən əldə edilən mənfəətin 80% hesab sahiblərinə iştirak 

nisbətlərinə görə dağıdılır, 20%-i isə qurum payı olaraq ayrılır. 

Bank tərəfindən investisiya 

qoyuluşu və nəticənin alınması 

Ortaqlıq prinsipi 
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Bu nisbətlər rəqabətdən çox asılıdır. Bu banklar faizə dayanıqlı 

vasitələrdən (interest-free), ticarət (trade-related) və sərmayə 

bağlantılı  (equity related) və əxlaqa uyğun olaraq investisiya 

(ethical investments) alətlərdən istifadə məqsədilə 

qurulmuşdur. 

 

 

2. Klassik banklarla və FİB-nın fəaliyyətinin 

müqayisəli təhlili 
      

      Biz tez-tez həyatda belə ifadələrlə rastlaşırıq ki, bankların 

faizsiz fəaliyyət göstərməsi qeyri-mümkündür. Bunun əsas 

səbəbi bu sahədə elmin və məlumatın az olmasıdır. Və yaxud 

bəzi insanlar məlumatlarının olmasına baxmayaraq iddia 

edirlər ki, bu bankların klassik banklardan heç də fərqi yoxdur 

və ya cüzidir. Doğrudur ümumi fəaliyyət prinsipində 

oxşarlıqlar var, lakin əsas məsələ onların fərqlilikləridir. 

Məsələn, Allah qadını və kişini yaradıb. Bunlar arasında 

oxşarlıqlar çoxdur, lakin onları bir-birindən ayıran əsas cəhət 

onların fərqlilikləridir. Bənzərlikləri diqqətə alanlar bu iki 

qurumu eyni saymaq istəyirlər. Amma fərqliliklər diqqətə 

alındıqda bunların bir-birindən tamamilə ayrı olduğu ortaya 

çıxır. Lakin iki şeyi bir-birindən ayıran aralarındakı 

fərqliliklərdir. Klassik bankların əsas məqsədi mənfəəti 

maksimumlaşdırmaqdır. Lakin faizsiz bankların bundan başqa 

Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, İslam dinini 

möhkəmləndirmək kimi məqsədləri də vardır. Qeyd edilən iki 

tip bankları müqayisə edərkən müəyyən əməliyyatlar hər 

ikisində eyni olduğu üçün ancaq müəyyən fərqli cəhətləri 

araşdıracağıq. İslam faizi qəti olaraq yasaqladığı üçün İslam 

iqtisadiyyatında sərmayə kredit sistemi ilə deyil, ortaqlıq 

sistemi ilə təmin edilmişdir. Onlar arasındakı fərqləri aşağıdakı 

kimi qruplaşdırmaq olar. 
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1. İslam bankları hər şeydən birinci olaraq Allahın əmrinə 

qarşı çıxmırlar. Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, faizsiz 

banklar İslam qaydalarını, mənəvi-etik qaydaları və ədaləti 

nəzərə alaraq fəaliyyət göstərirlər. Düzdür klassik banklar 

da sıfır faizlə ssudalar təklif ediblər. Lakin onlar heç vaxt 

bankçılıqla mənəviyyatı əlaqələndirməyiblər. Məsələn, 

bunu Qətər Milli Bankının timsalında göstərək. 2005-ci ildə 

İslam dünyasında Ramazan ayı başladıqda bank ayın 

sonuna kimi istehlak krediti alanlardan borcu almağı təxirə 

saldı. Çünki bank mütəxəsisləri araşdırma apararkən 

müəyyən etmişdilər ki, məhz ilin bu ayında əhalinin 

xərcləri gəlirlərini üstələyir. Elə buna görə də onların 

vəziyyətini nəzərə alaraq möhlət verildi ki, maliyyə 

vəziyyətini qaydaya salsınlar. Bununla bank öz 

müştərilərinin istəklərinə uyğun davranaraq İslam 

dəyərlərini nümayiş etdirdi və müştərilərə “ikiqat bayram 

sevinci” bəxş etdi. 

2. Banklar kredit sisteminə, faizsiz banklar isə ortaqlıq 

sisteminə görə çalışırlar. Klassik banklar əmanətlərini faiz 

ödəyərək toplayırlar. Banklar isə mudaraba (əmək-sərmayə 

ortaqlığı) ilə toplayırlar. Klassik banklarda müəyyən bir 

səbəb nəticəsində biri digərinin zərərinə cavabdeh deyil. 

Digərində isə fond sahibləri ilə bankları əlaqəsi isə bir 

ortaqlıq əlaqəsidir, bir-biri ilə qazancda va zərərdə  

ortaqdırlar.  

3.  Banklar topladıkları depoziti kredit (yani faizli borc 

olaraq) kimi verib gəlir əldə edərlər, banklar isə 

müştərilərinə faizə dayanan borc verməzlər. 

4. Klassik banklar, kredit verdikləri insanların durumunu 

təhlükədə görürlərsə  vəziyyətin düzəlməsini 

gözləmədən krediti geri istəyə bilirlər. Əgər verməzlərsə  

aldıqları təminatları nəğdə çevirir və onları büsbütün 

çıxılmaz vəziyyətə salabilirlər. Bankların müştəriləri isə bu 

kimi sıxıntılara məruz qalmaz. Çünkü onların borcu ticarət 
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borcudur, müddətindən əvvəl tələb edilməz. Onunla bir iş 

ortaqlığı qurulubsa bank da hər ortaq kimi mənfəətə də 

zərərə də qatılır.  

5. Faizsiz banklar müştərilərinə faizsiz ödənc verə bilirlər. 
Bunu kredit ilə qarışdırmamaq lazımdır. Kredit bir pulun 

bir mənfəət qarşılığında müddətli olaraq verilməsidir. 

Amma faizsiz ödəncdə hər hansı bir mənfəət gözlənilməz. 

Alacaqlı tərəf istədiyi zaman alacağını tələp etmə haqqına 

sahibdir. Bu səbəblə faizsiz ödənc yolu ilə istənilən 

miqdarda pulu əldə etmək asan olmadığı kimi, nə zaman 

istəniləcəyi müəyyən olmayan bir pulla önəmli bir iqtisadi 

fəaliyyət də həyata keçirilməz. Bankın verəcəyi faizsiz borc 

da eyni bir tacirin güvəndiyi bir kişiyə qısamüddətli faizsiz 

borc verməsi kimidir.  

6. Klassik banklarının topladığı əmanətlər onların gələcək 

borclarıdır. 

7. Klassik bankları ilə faizsiz banklardan bir-birindən 

ayıran digər bir fərq, bu iki qurumun pulu yüklədikləri 

“təsir” nöqtəsindədir. Klassk banklar pulu bir ticarət malı 

kimi istifadə edib puldan pul qazanmağı hədəf seçərkən; 

faizsiz banklar isə pulu ticarət əməliyyatı üçün bir vasitə 

olaraq görməktədir 

8. Banklar inflyasiyaya səbəb olmazlar. 

9.  Faizsiz banklar ənənəvi banklardan daha rahat bir 

şəraitdə çalışır. Bank, borclarına qarşılıq 10% kimi bir 

ehtiyat ayırıb digər pulları kredit olaraq dağıdır. Çünkü bu 

sistemde qatılma hesabı sahiblərinin hər biri qurumun iş 

ortağıdır.  

10. Faizsiz banklar həqiqi (halal) gəlir əldə etmə imkanı 

verir. Faizsiz banklar gəlir sisteminə görə çalışdıqarı üçün 

klassik bankların tabe olduğu faizli sistemlə əlaqəsi yoxdur. 

2009-cu ildə şəriət əsasında idarə olunan vəsaitlər 500 

milyard dollardan artıq olmuşdur. 
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Şəriət qanunları ilə idarə olunan vəsaitlər 
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 mənbəə: ИЭПП, Исламская Финансовая система, Москва 2009 

11. Müasir faizsiz banklar həm bank, həm də ticarət şirkəti 

kimi fəaliyyət göstərmiş olduğundan etdikləri əmtəələr və 

malların alış-satışı əməliyyatlarında tacir kimi hərəkət 

etməklə və Əlavə Dəyər Vergisi ödəməkdədirlər. Klassik 

banklar əmtəələr və mallar alış-satışında iştirak etməzlər. 

12. Klasik bankçılıq sistemində “etimad” mövzusu, təminat və 

girovla çözümlənərkən, faizsiz bankçılıq sistemində belə 

maddi bir etimada söykənən təminat sistemi yoxdur. 

Burada təminat ortaq olunan layihənin özüdür. 

13. Faizsiz banklar İslam dininə və əxlaqın uyğun gördüyü 

sahələrə investisiya edir. Klasik bankçılığın belə bir 

xüsusiyyəti yoxdur. Məsələn faizsiz sistemin bankları 

şəriəti əsas götürərək qumar biznesinə, spirtli içkilər, tütün 

məhsulları istehsalına və pornobiznesə sərmayə 

qoyulmamasını əsas götürürlər. Bu da öz növbəsində 

ölkədə dini qayda və qanunların möhkəmlənməsinə və 

həmin sahənin zəifləməsinə şərait yaradır. Klassik 

banklarda da isə bu xüsusiyyət yoxdur.  

14. Faizsiz bankların böhran vəziyyətlərindəki 

davranışları. İqtisadi böhran zamanı pula tələb artığından 

klassik bankların iflası yüksək səviyyədədir. Banklarda isə 

belə sıxıntıları yaşanmaz. Məsələn, Türkiyədə 2000-ci il 
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noyabr  və 2001-ci il fevral böhranından sonra 20 klassik 

bankın fəaliyyətinə məruz qaldıqları büyük zərərlər səbəbi 

ilə son qoyulmuşdur. Banklar isə bu çətinliklərə 

baxmayaraq 50%-ə çatan fondların çəkilməsi nəticəsində 

dövlət qarantiyası və dəstəyi olmadığı halda böhrana 

davam gətirmişlər. 

15. Bankçılıq sektorunda klassik banklar topladıkları əmanətin 

təqribən 45%-i miqdarında hissəsini kredit verilməsində 

istifadə edərkən, bu vəziyyət banklarda 85%-ə yaxındır. 

16. Hər iki bank işi (ənənəvi və klassik) arasında da böyük 

fərqlər vardır. 

  

 İslam bank işi Ənənəvi bank işi 

 

Əsas 

prinsiplər 

Əmanətçi gəlir və 

itkisini bankla bölür. 

Sabit olmayan gəlir 

səbəbi ilə yüksək risk 

dərəcəsi mövcuddur. 

Əmanətçilər 

bankdan sabit gəlir 

əldə edir və itkini 

bölüşdürmür 

Stabillik Stabilliyin yüksək 

səviyyəsi 

Stabilliyin aşağı 

səviyyəsi 

 

Faiz 

məsələsi 

Gəlir və itki 

strukturundan  

istifadə edilir. Faiz 

qadağandır 

Faizə əsaslanan 

məhsullar və 

xidmətlər 

 

 

Gəlirlilik 

Gəlir və itki ortaqlığa 

(müşərəkə) və ya 

investsiyada iştiraka 

(mudaraba) əsaslanır. 

Qiymət əlavəsi 

(murabaha). 

Lizinq müqaviləsi 

Yüksək 

konsentrasiya daha 

çox faiz dərəcəsinə 

səbəb olur, nəticədə 

yüksək faiz gəliri 

əldə edilir. Yüksək 

inflyasiya faiz 

gəlirinin artmasına 

səbəb olur. 
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mənbəə: İslamic Banking. Myths and Facts.  Sarah S. Al-

Rifaee 

17. Faiz riskləri yoxdur.  

      Digər şərtlər sabit qaldıqda klassik banklarla faizsiz 

banklarda mənfəət aşağıdakı kimi hesablanır. 

1. Klassik banklar: 

 

Mənfəət=Kredit Faizi-Depozit Faizi-İstehsal Xərcləri 

 

         Depozit faizi dedikdə bankların fiziki və hüquqi 

şəxslərdən cəlb etdiyi əmanətlərə ödənən faiz nəzərdə tutlur. 

Kredit faizi isə verilən kreditlərə ödənən faizdir. Kredit 

faizindən əldə olunan gəlir (faiz) əmanətlərə ödənən ümumi 

faizlərin cəmindən çox olmalıdır. Əldə olunan faizlərdən 

ümumi istehsal xərcləri (işçilərin saxlanılması, avadanlıqların 

alınması, dövlətə ödənişlər və.s) çıxıldıqdan sonra bankın əldə 

etdiyi mənfəət qalır.    

2. Faizsiz banklar:  

 

Mənfəət=Ortaq paylar - İstehsal xərcləri 

 

Ortaq pay dedikdə bankla partnyorun qoyduqları payların cəmi 

nəzərdə tutulur. İstehsal xərclərini adətən bank ödəyir.  

18. Kreditin verilmə prosedurunda kəskin fərqlər var. 

Klassik banklar tərəfindən istifadə edilən kreditin verilmə 

prinsiplərini (şərtlərini) hər iki bank tipi üzrə müqayisəsini 

nəzərdən keçirək. 

 

Kreditin verilmə prinsiplərinin müqayisəli təhlili 

Klassik 

(ənənəvi) 

banklar 

Prinsiplər İslam  

Bankları 

Konkret 

müddət 

Müddətlilik Gəlir alındıqdan 

sonra 
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Müəyyən faiz 

dərəcəsi 

Ödənclilik Gəlir və itkidə 

ortaqlıq 

Təminat 

(zəmanət) 

sistemi 

Qaytarılmaq  Yoxdur.  

Bəli. Adətən 

kredit ödəmə 

qabiliyyəti 

olanlara verilir 

Differensiallıq I  Xeyr. Kreditlər 

adətən 

təşəbbüskarlara (iş 

görən) verilir.  

İstənilən gəlirli 

sahələrə kredit 

verilə bilər 

Differensiallıq   

II 

Kreditlər İslam 

qanunlarının qadağan 

etdiyi sektorlara 

verilə bilməz.  

 
 

3. FİB-nın zəif cəhətləri və onların həlli yolları 
 

      Bankların güclü cəhətləri haqqında əvvəlki mövzuda 

toxunulduğu üçün burada ancaq müasir dövrdə bankların 

rastlaşacağı çətinliklərə aydınlıq gətiriləcək. Bankların zəif 

nöqtələrini aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik; 

1. Hüquqi qanunvericilik bazasının kifayət dərəcədə 

olmaması və yaxud bu haqqda qanunların qeyri 

mövcudluğu.  

2. Böhran vaxtlarında sürətlə əmanətlərin geri alınmasını 

qarşılaya bilmək üçün Mərkəzi Bankda tutulan məcburi 

ehtiyatların qısa vaxtda sərbəst buraxılmasını təmin 

edəcək bir sistem qurulmalıdır. 

3. Qanunvericilik bazasının olmaması səbəbi ilə banklar 

tərəfindən faizsiz borclanma alətlərinin dövrüyyəyə 

buraxılmasının mümkün olmaması. Bu məqsədlə 

dövrüyyəyə faizsiz və ya mənfəət və zərərə əsaslanan 

qiymətli kağızların buraxılması bazara daha maliyyə 

resurslarının cəlb edilməsinə səbəb ola bilər. 
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4. Dövlət və mərkəzi bank tərəfindən buraxılan faizli 

qiymətli kağızların olması səbəbi ilə bankların bu 

qiymətli kağızları alma imkanlarının məhdudlaşdırılması 

5. Dövlət və mərkəzi bank tərəfindən klassik bankların cəlb 

etdikləri əmanətlərin sığortalanması sisteminın mövcud 

olduğu, halda banklar üçün bu sistemin yaradılmaması. 

Məsələn Türkiyədə 1994-ci ildən etibarən faizli 

əmanətlərə tətbiq edilən dövlət zəmanəti hazırda Avropa 

Birliyi ölkələri səviyyəsinə çatdırılmışdır ki, bu da öz 

növbəsində mövcud faizsiz bankların haksız rəqabətə 

məruz qalmasına səbəb olur. 

6. Faizsiz bankların hələ ki, bazarda yüksək paya malik 

olmaması səbəbilə klassik banklar tərəfindən 

sıxışdırılması.   

 

Müxtəlif ölkələrin bazarlarında İslam Banklarının iştirak 

payları 

İslam 

Bankları 

Cüzi 

iştirak 

Bazarda 

kiçik 

pay 

Bazarda 

orta pay 

Yüksək 

bazar 

payı 

İslam 

bank 

sistemi 

Əlcəzair Malaziya Bəhreyn Küveyt İran 

Livan Türkiyə Misir Qətər Sudan 

Tunis Yəmən İordaniya  Pakisatn 

  Səudiy. 

Ərəb 

  

  BƏƏ   

mənbəə: İslamic Banking. An Alternative System. Kristianstad 

University. 2004 

 

7. Xarici təsirlər. Bu təsirlər İslama əsaslanan bankları 

zəiflətmək məqsədi daşıyır. 
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Qeyd edilən problemlərin minimum səviyyədə həll edilməsi 

üçün ölkələrdə aşağıdakı istiqamətlərdə tədbirlər həyata 

keçirilməlidir.  

1. Qanunvericilkdə müəyyən dəyişilik edilməsi 

2. Klassik banklarda “İslam pəncərə”lərinin açılması 

(İslamic windovs) 

3. Ölkədə ən azı dövlət səviyyəsində bu tip bankların və ya 

şirkətlərin yaradılması  

4. Böyük islam banklarının zəif ölkələrdə onların “qız” 

filiallarını açması üçün dövlət tərəfindən şərait 

yaradılması 

Bu tədbirlərin həyata keçirlməsi isə öz növbəsində ölkədə 

pulların “yastıq” altından çıxarılaraq faizsiz banklara əmanətə 

qoyulmasına səbəb olacaq. “İslam pəncərə”lərinin açılması 

əlavə təklif yaradacaq. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq bankçılıq 

sisteminin İslam qaydaları əsasında fəaliyyət göstərməsi üçün 

aşağıdakı tədbirlər görülməlidir. 

1. Faiz həddi qaldırılmalı və bunun üçün müəyyən bir keçid 

vaxtı qoyulmalıdır. 

2. İqtisadiyyatın borc və kredit əsasından qurtarılması üçün 

ölkədaxili maliyyələşmə mənbəəsi/borclanma nisbətləri 

yüksəldilməli 

3. Vergi sistemlərindəki müəyyən dəyişiklilər qəbul edilməli 

4. İqtisadiyyatın bütün sahələrində ölkədaxili mənbəəni təmin 

edəcək təşkilatlar yaradılmalı 

5. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini faiz əsasında 

maliyyələşdirən qurum və dövlət qurumlarından faiz 

qaldırılmalı, yerinə yeni bir sağlam sistem  qurulmalı 

6. Faizlə çalışan bütün yerli və xarici maliyyə qurumları 

tədrici olaraq gəlir-zərər ortaqlığına əsaslanan quruluş 

vəziyyətinə gətirilməlidir. 

7. Özəl sektordakı fondların davamlı maliyyələşmələrini ən 

gözəl şəkildə, köməkçi maliyyə qurumları (investisiya 
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fondları, kredit birlikləri, kooperativ fondlar, vençur 

kapitalı qurumları və s.) vasitəsi ilə reallaşdırılmalıdır. 

 

 

 4. İslam bank sistemi və Mərkəzi Bankın 

(MB) onun tənzimlənməsində rolu1 
 

     Bank sistemi dedikdə, ayrı-ayrı bank institutlarının 

məcmusu başa düşülür. İslam iqtisadiyyatında mərkəzi banklar 

(MB) birinci pillədə və ikinci pillədə isə digər banklar fəaliyyət 

göstərir. Banklar dedikdə faizsiz banklar nəzərdə tutacağıq. 

Faizsiz  banklar tam (yəni İslam qanunları əsasında), natamam 

(dualist bank sistemi) və ənənəvi bank sistemində fəaliyyət 

göstərməklə üç qrupa bölünür. 

 Faizsiz bankçılıq sisteminin faydalarını aşağıdakı kimi 

qruplaşdıra bilərik: 

 Maliyyə çətinliyi olan şirkətlərə sabit faizi olmayan, 

qarşılığı mənfəətdən verilən payla ödənən risksiz bir 

maliyyə mənbəyi təşkil etməklə istehsalatı canlandırıb, 

malın maya dəyərini aşağı salmaq; 

 Faizlə işləyən klassik banklara dini əqidə səbəbindən 

vəsait qoymayan şəxslərin, nəinki pul vəsaitini, həm də 

qızıl, bina, torpaq sahəsi və s. iqtisadiyyatın əmrinə 

verilməsi; 

                                                 
1 Bu mövzu əsasən “İslamic Development Bank İslamic 

Research and Training İnstitute. İnstruments of regulation and 

control of İslamic banks by the central bank. Research 

Division, Ausaf Ahmad-2000, İslamic Development Bank 

İslamic Research and Training İnstitute.Regulation and 

supervision of İslamic banks. M.Umer Chapra and Tariqullah 

Khan. Ciddə-2000” və Islamic banking and finance in the 

contemporary world. Dissertation. Shakeel Ahmad. February  

2004. mənbəələri əsasında hazırlanmışdır. 
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 Təşəbbüskar, maliyyə imkanları zəif olan gənclərin 

həyata kecirmək istədikləri layihələrin 

reallaşdırılmasına geniş imkanların yaradılması; 

 İnflyasiya səviyyənin nəzərə çarpacaq dərəcədə 

azalması; 

 Qoyulan investisiyalar nəticəsində yaradılan istehsalat, 

ticarət və s. obyektləri nəticəsində yeni iş yerlərinin 

yaranması; 

 Yeni məhsul və xidmətlərin bazara daxil olması ilə 

rəqabətin artması və qiymətlərin səviyyəsinin aşağı 

düşməsi; 

 Gizli iqtisadiyyatın zəifləməsi və yavaş – yavaş aradan 

qaldırılması; 

 Yaradılan obyektlərdən büdcəyə vergilərin verilməsi və 

s. 

İslam ölkələrində fəaliyyət göstərən bank sistemi iki yerə 

ayrılır. 

 klassik islam bank sistemi. Tamamilə İslam qanunları 

əsasında fəaliyyət göstərən bank sistemidir. Məsələn, 

Pakistan, Sudan, İranın bank sistemi 

 dualist bank sistemi. Ənənəvi və klassik islam bank 

sisteminin kombinasiyasına əsaslanan sistemdir. Bəhreyn, 

Malaziya və s. ölkələrin bank sistemləri 

 
Ənənəvi və İslam bank sistemləri arasında fərqlər 

Xüsusiyyətlər İslam Bank Sistemi Ənənəvi Bank Sistemi 

Əsas prinsip Bank sisteminin 

fəaliyyəti Quran, hədis, 

İslam etikası və İslam 

qanunları əsaslanır 

Bank sisteminin 

fəaliyyəti ancaq gəlir 

əldə etmək məqsədi ilə 

dini və ya etik 

qaydalardan kənardır.  

Maliyyələşdirməyin 

etikası 

Məhsuldar istifadə 

edilməklə bu 

maliyyələşdirmə 

ümumi borc yükünü 

azaldır 

Kreditin həddən artıq 

istifadəsindən irəli gələn 

borc yükü zərərə və 

maliyyə resurslarının 

xərcinə gətirib çıxarır. 
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İstifadədə olan 

aktivlərin haqqının 

ödənilməsi 

Kapital qoyuluşunda 

iştirak edənlərin (və ya 

hesab sahibləri) 

səhmdarlar kimi oxşar 

hüquqları olacaq. 

Səhmdarlardan əvvəl 

əmanətçilərə faizlər 

ödənilir. 

 

Risklərin 

bölüşdürməsi və 

kapital iştirakı 

Kapital iştirakı layihəyə 

və ya işə əsaslanır ki, 

bu da özündə gəlir və 

zərər bölgüsü əks 

etdirir. Risk ehtimalı da 

gəlir və zərərin 

bölgüsünə əsaslanır.  

Kommersiya bankları 

verdiyi pula və faizləri 

qazanır. Bu banklar çox 

az riski özündə daşıyır, 

borc alanların məruz 

qaldığı risklərin əsas 

hissəsini aparır. 

 

 

Kapital adekvatlığı 

Bu adekvatlıq 

məhsuldarlıqdan 

asılıdır, bilavasitə 

fəaliyyətə cəlb 

edilməyən pul heç bir 

gəlir gətirə bilmir. Pul 

mahiyyətinə görə 

kapital yox, potensial 

kapitaldır. 

Banklar  əmanətlərinin 

sitifadə edilməsindən pul 

gəlirləri qazanırlar. 

 

 

Gəlir və İtki 

Bölünməsi 

 

. 

Gəlir və itkilərin 

məhsuldarlığın 

səviyyəsindən asılıdr. 

Əmanətçilər və 

investorlarının ənənəvi 

sistemə nisbətən daha 

yüksək  gəlirlər 

qazanmaq üçün imkanı 

olur. 

Bankın gəliri digər 

şərtlər sabit qaldıqda 

bilavasitə layihədə 

iştirak etmədən 

əvvəlcədən məlum olur. 

Banklar kreditorlar və 

borc alanların arasında 

aradüzəldənlər kimi 

hərəkət edirlər. 

 

 

Zəkat 

Zəkatı toplamaq və 

yaymaq İslam 

banklarının mühüm 

funksiyalarından biridir 

Hökumət Vergiləri bəlkə 

eyni məqsədə xidmət 

edir, lakin istənilən halda 

vergi ilə zəkat arasında 

əsaslı fərqlər vardır 

 

Razılığa gəlmək və 

ya gəlirdə cərimə 

İslam banklarında 

borcun gec qaytarılması 

zamanı cərimə 

hesablanmır.  

Banklara borc 

münasibətlərinin 

pozulması zamanı əlavə 

pul (cərimə) ödənilir.  

 İslam bankları üçün - Kommersiya bankları 
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Pulun bazarından 

pulların cəlb 

edilməsi 

pul bazarından pul 

götürmək çətindir. 

 

üçün, pul bazarından 

götürmək likvidliyin 

əsas mənbəyidir. 

 

 

Ekspertizanı (işi 

bilməni) inkişaf 

etdirmək 

Bu sitem gəlir-itki 

bölgüsünə əsaslandığı 

üçün, İslam bankları 

inkişaf edən layihə 

qiymətləndirməsinə 

(ekspertizasına, dəyərin 

müəyyənləşdirilməsinə) 

və qiymət sistemlərinə 

daha böyük diqqət 

edirlər. 

Gəlirlər əvvəlcədən 

məlum olduğu üçün 

banklar layihə 

qiymətləndirməsinə 

(ekspertizasına, dəyərin 

müəyyənləşdirilməsində) 

və qiymətlərdə inkişaf 

edən ekspertizaya (və ya 

işi bilməyə) kiçik 

əhəmiyyət verirlər. 

Layihənin həyat 

qabiliyyəti və 

müştərinin krediti 

ödəmə qabiliyyəti 

İslam bankları digər 

tərəfdən, layihələrin 

həyat qabiliyyətinə 

daha böyük önəm 

verirlər. 

Adi banklar müştərilərin 

krediti ödəmə 

qabiliyyətinə daha böyük 

önəm verirlər. 

 

Müştərilər ilə 

əlaqələr 

İslam bankının 

müştəriləri  partnyorlar, 

investorlar və 

ticarətçilər kimi çıxış 

edirlər. 

Banklar müştərilərlə 

ancaq debitorlar və 

kreditorlar kimi əlaqə 

qururlar  

Kapitalın zəmanəti Heç bir zəmanət 

yoxdur 

Zəmanət sistemi girova 

əsaslanır 

Əmanətlərin 

sığortası 

Yoxdur Vardır 

 

 mənbəə: Islamic banking and finance In the contemporary world. 

Dissertation. Shakeel Ahmad.  February 2004 

 

Ölkələr İslam bank siteminin xarakterik 

xüsusiyyətləri 

 

 

 

 

Bəhreyn 

 

Ölkənin mərkəzi bankı olan Bahrain 

Monetary Agency (BMA) bank sistemini 

tənzimləyir. BMA bankları, sığorta 

şirkətlərini və investisiya banklarını 

(investment banks or securities firms) ayrıca 

tənzimləyir. Dualist bank (İslam və ənənəvi) 
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sistemi mövcuddur. Hər iki tip bank sistemi 

bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. 

Ölkədə İslam bankları 4 tipə bölünür.  

1. İslam kommersiya (faizsiz) banklar. 

2. İslam investisiya bankları 

3. Ofşor İslam bankları 

4. Və “İslam pəncərələri” ənənəvi 

banklar 

Hər bir faizsiz bankda (bundan sonra bank) 

İslam Qanunu Şurası adlanan xüsusi 

departament fəaliyyət göstərir. 

 

Malaziya 

Bank sisteminin tənzimləməsi Malaziya 

Mərkəzi Bankı (Bank Nagara Malaysia) 

həyata keçirir. Ölkədə dualist bank sistemi 

mövcuddur. Bütün sığorta şirkətləri və 

bankların tənzimlənməsi üsulları eynidir. 

İnvestisiya bankları başqa üsullarla 

tənzimlənir. Ənənəvi banklar İslam 

pəncərələri əsasında xidmət göstərir. Maliyyə 

Nazirliyi İslam banklarının tənzimlənməsində 

iştirak edir.  

 

Pakistan 

Tənzimləmə funksiyası Pakistan Mərkəzi 

Bankı (State Bank of Pakistan) həyata keçirir. 

İnvestisiya bankları və sığorta şirkətlərinin 

fəaliyyəti ayrılıqda tənzimlənir. 

 

 

Türkiyə 

Ölkənin mərkəzi bankı Türkiyə Cumhuriyyəti 

Mərkəzi bank olub bank sisteminin 

tənzimlənməsini və ona nəzarəti həyata 

keçirir. Banklar və investisiya şirkətlərinin 

tənzimlənməsi xüsusi oraqnlar tərəfindən 

həyata keçirilir. Faizsiz banklar adlanan 

Xüsusi Maliyyə Qurumları haqqında qanun 

qəbul olunmuşdur. 

Dualist sistemdir, lakin ənənəvi banklarda 
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“İslam pəncərələri” fəaliyyət göstərmir. 

 

Küveyt 

Ölkənin mərkəzi bankı Küveyt Mərkəzi 

bankıdır. O bankları (ənənəvi və İslam) 

banklarının fəaliyyətini tənzimləyir. Dualist 

bank sitemi mövcuddur. İslam bankları iki 

qrupa ayrılır. Birincisi İslam kommersiya 

bankları, ikincisi İslam investisiya bankları. 

      

Körfəz ölkələrində tamamilə İslam qanunları ilə işləyən  

İslam Kommersiya Bankları 

Ölkə 2000-ci il 2004-cü il 

Bəhreyn 4 5 

Küveyt 1 3 

Oman 0 0 

Qətər 2 2 

Səudiyyə 

Ərəbistanı 

1 3 

BƏƏ 2 4 

CƏMİ 10 17 

mənbəə: Standard  Poors and GCC banks. “Excluding 

finance companies and invesments firms, and multiple 

licensing (in Bahrain) 

 

      Ümumiyyətlə ənənəvi sistemlə İslam bank sisteminin 

arasında oxşarlıq çoxdur. Mövzuda əsas fərqlilikləri nəzərdən 

keçirəcəyik. Ümumiyyətlə bank sisteminin tənzimlənməsini iki 

qrupa ayırmaq olar. 

1. mövcud qanunvericilik bazasının olması. 

2. mərkəzi bankın hansı alət və üsullarla onu həyata 

keçirməsi 

İslam bank sistemində mərkəzi bankların üç əsas funksiyası 

olduğu göstərilir və onlar aşağıdakılardır. 

1. Kreditlərin tənzimlənməsi və onlara nəzarət 

2. Sonuncu instansiya kreditoru kimi çıxış etməsi 
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3. Ölkədə bank işi inkişafını stimullaşdırmaq  

MB bank sistemini tənzimləyən və nəzarət edən zaman ümumi 

qəbul edilmiş aşağıdakı 3 əsas üsuldan istifadə edir. Ənənəvi 

sistemdə aşağıdakı kimidir. 

 bankların malik olduqları depozitlərin bir hissəsinin 

məcburi ehtiyat normaları adı altında bankda saxlanılması 

 açıq bazar əməliyyatları vasitəsilə bankların likvidliyinə 

təsir etmək və monetar siyasətin effektiv nəticələrinin 

əldə olunması 

 MB-ın sonuncu instansiya kreditoru kimi çıxış etməsi və 

banklar əsasında kreditlərin verilməsi 

 

 Məcburi ehtiyat normaları vasitəsilə.  

Mərkəzi Banklar cəlb edilən fondların sığortalanmasını və 

ölkədə makroiqtisadi durumu sabitləşdirmək üçün bankların 

cəlb etdikləri fondları məcburi ehtiyat normaları adı altında 

saxlanılır. 

 Ölkədə makroiqtisadi (inflyasiya, pul kütləsi və.s) 

duruma nəzarət etmək üçün 

 Tənzimləyici və stimullaşdırıcı tədbirləri həyata 

keçirmək üçün 

İslam bank sistemində məcburi ehtiyat normaları depozitə 

qoyulmuş əmanətlərin müəyyən hissəsindən və mudaraba 

hesabından tutulur. Qeyd edək banklarda fond çatışmamazlığı 

müşahidə edildikdə qurum bu haqqda MB-a yazılı müraciət edə 

bilər və məcburi fondlar yenidən hesablana bilər.  

 Borc verməklə. 

Bankların pula ehtiyacı olduqda MB-dan pul götürə bilər. 

İslam bank sisteminin fərqi isə MB tərəfindən verilən 

kreditlərin faizsiz olmasıdır. Sual oluna bilər ki, ənənəvi 

sistemdə MB faiz dərəcələrini artırıb azaltmaqla banklara təsir 

edirsə, bəs bu İslam bank sistemində nə cür olur?. Ənənəvi 

sistem faiz üzərində qurulduğu üçün bank sistemini və 

iqtisadiyyatı tənzimləyərkən faiz təsir göstərilir. Lakin İslam 
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bank sistemində faiz olmadığı üçün onun tənzimlənməsi digər 

vasitələrlə həyata keçirilir.  

 Qiymətli kağızların buraxılması ilə:   
MB bankların fəaliyyətini tənzimləmək və onların fəaliyyətinə 

nəzarət etmək üçün banklar ortaqlıq qiymətli kağızlarının 

buraxılmasını təmin edir. Bu sertifikatların həcmini, sərhəd və 

şərtlərini dövlət müəyyən edir. Bu qiymətli kağızlar dövlət və 

mərkəzi bank tərəfindən buraxılır. Nümunə olaraq mərkəzi 

bankın müşərəkə sertifikatlarını göstərə bilərik.  

 Direktivlər qəbul etməklə. 

 Mənfəətin maksimum bölgüsündə nəzarət. Kredit 

açılan sektorların tənzimləməsi zamanı MB müxtəlif 

sektorlara verilən kreditlərdən gələn gəlirlərin bölgüsündə 

maksimum və minimum fərq qoya bilər.   

 

5. Müasir dövrdə İslam Maliyyə 

İnstitutlarının inkişaf meylləri 
 

        İslam maliyyə institutlarının (müəssisələri və yaxud 

qurumları) dedikdə tam və ya qismən İslam qaydaları əsasında 

fəaliyyət göstərən faizsiz banklar, sığorta şirkətləri, holdinq 

şirkətləri, risk şirkətləri, ticarət bankları, vençur şirkətləri və s. 

subyektlər nəzərdə tutulur. 2004-cü ildə 38 ölkədə ortaqlığa 

əsaslanan 21800-dən artıq maliyyə vasitəçi qurumu vardır. Bu 

qurumlar öz sərmayə və əmanətlərinin ümumi miqdarı 500 

milyard dollardır. Bu məbləğin 180 milyard dollarını 

investisiyaya yönəltməkdədirlər. 2006-cı ilin məlumatına 

əsasən 70 ölkədə investisiya sərmayəsi 500-800 mlrd dollar 

miqdarında olan və ildə 15% həcmində böyüyən dünyanın 48 

ölkəsində 300-dən artıq faizsiz bank vardır. Depozitlərinin 

miqdarı 120 milyard dolları ötmüşdür. 2010-cu ilə qədər 

sektorun həcminin 4 trln dollarlıq miqdarına çatacağı və 7-8 il 

ərzində dünyadakı 1,3 mlrd müsəlmanın əmanətlərini 40-50%-

ə sahib olacağı proqnozlaşdırılır. 
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Müasir dövrdə bu tip maliyyə müəssisələrinin yüksəlişi 

beynəlxalq səviyyədə müşahidə olunmaqdadır. Bunun 

səbəblərin bir qismi kimi aşağıdakıları göstərə bilərik. 

1. Bilavasitə bu istiqamətdə “sərt” siyasətin həyata 

keçirilməsi. Məsələn, İİB hər cəhdlə müsəlman 

ölkələrində faizsiz bankçılıq sisteminin yaradılmasına 

çalışır. 

2. İslam qaydalarının bilavasitə iqtisadiyyatda tətbiqi 

3. Faizli qurumlar tərəfindən İslam bank xidmətlərinin 

göstərilməsi 

4. Faizsiz bankların maliyyə böhranlarına davamlılığı 

5. Körfəz ölkələrində neft “bumunun” təsiri 

6. Müsəlman ölkələri arasında müxtəlif sahələrdə 

əməkdaşlığın getdikcə yüksəlməsi 

7. Dünyanın hər yerində bu tip banklara tələbin getdikcə 

artması 

8. Dünyada artan rəqabət  

1997-ci ilin sonuna islam maliyyə resurslarının regionlar üzrə 

bölgüsü, mlrd dollar  

 

№ Regionlar Ümumi  

depozitlər 

% Ümumi 

aktivlər 

% 

1.  Asiya 27,552 25 41,605 28 

2.  Yaxın Şərq və 

İran körfəzi 

ölkələri 

 

83,165 

 

73 

 

103,586 

 

70 

3.  Afrika 730,00 1 1,574 1 

4.  Avropa, Amerika  1,142 1 920.00 1 

 Cəmi 112,59 100 147,685 100 

 mənbəə: İnternational Union of İslamic Banks, Directory of İslamic 

Banks and Financial İnstitutions, 1997, Jeddah 
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  1997-ci ilin sonuna İslam Maliyyə İnstitutlarının (İMİ) 

regionlar üzrə bölgüsü 

 

№ Regionlar İMİ-nın miqdarı, 

(ədədlə) 

% 

1.  Cənubi və Cənub-şərqi 

Asiya 

82 47 

2.  Yaxın Şərq və İran 

körfəzi ölkələri 

47 27 

3.  Afrika 35 20 

4.  Avropa, Amerika və 

Avstraliya 

12 6 

 Cəmi 176 100 

mənbəə: İnternational Union of İslamic Banks, Directory of İslamic 

Banks and Financial İnstitutions, 1997, Jeddah 

 

Sıra 

№ 

 

Ölkələr 

İslam 

Aktivləri 

(mlrd 

dollarla) 

Ümumi 

aktivlərin faizi 

1.  İran 154 100 % 

2.  Səudiyyə 

Ərəbistanı 

69 32 % 

3.  Malaziya 65 18 % 

4.  BƏƏ 45 14 % 

5.  Küveyt 41 30 % 

6.  Bruney 32 100 % 

7.  Bəhreyn 26 31 % 

8.  Pakistan 16 3 % 

9.  Livan 14 75 % 

10.  İngiltərə 10 0.30 % 

mənbəə: www.cedar-consulting.com. 2009  
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Bankların əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə inkişaf meylləri 

müşahidə olunur. 

 ölkə və ya region daxilində inkişaf (müsəlman 

ölkələrində). Bu inkişafın özü də iki spektrda ola bilər. 

Birincisi ölkə daxilində bu tip bankların artması və 

klassik bankların sayının azalması nəzərdə tutulur. 

İkincisi isə bu sahədə qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsidir. 

 ölkə və ya region xaricində inkişaf. (qeyri-müsəlman 

ölkələrində).  Bu cür inkişaf digər başqa ölkələrdə olan 

bu sahədə inkişafı göstərir. Bunun özü də üç istiqamətdə 

ola bilər.   

a) Banklarda müvafiq “İslam pəncərələri” (İslam 

windows) açmaq. ABŞ-da fəaliyyət göstərən Amerika 

Maliyyə Evi kimi maliyyə şirkətləri bi çox əyalətlərdə 

din, irq fərqinə nəzərə almadan faizsiz bankıçılıq 

xidmətləri göstərirlər.  

b) Banklarda İslam qaydalarına əsaslanan xüsusi bank 

şöbələri və fondları açmaq. Hal-hazırda Union Bank of 

Switzerland və Goldman Sachs kimi beynəlxalq dövlət 

şirkətlərinin tərkibində faizsiz bankçılıq fondları vardır. 

10 il əvvələ qədər sayı 6-a qədər olan faizsiz fondların 

sayı indi 88-i ötmüşdür.  

c) Üçüncüyə gəldikdə isə məsələn, Bəhreyndə 

Citigroupun 1996-cı ildə qurulan Citi Islamic 

Investment Bank adlı faizsiz bankçılıq edən bir alt 

bölməsi vardır. Bu qərb ölkələri tərəfindən qurulan ilk 

müstəqil faizsiz bankdır. Qeyd edək ki, Citigroup 1970-

ci ildən bəri Bəhreyndə və digər Körfəz ölkələrində 

fəaliyyət göstərir. 2004-cü ildə İngiltərə əhalisinin 3 

faizininin (1,8 mln) təşəbbüsü ilə ölkədə ilk İslam bankı 

yaradıldı. 
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        Ümumiyyətlə  Avropada faizsiz bankçlığın təməlini qoyan 

“mudaraba” və “müşərəkə” aktları, “Commenda” və “Societa” 

adı altında istifadə edilir. Mudaraba əqdi öncə İtalyanlar, daha 

sonra da İspaniylılar arasında önəmli prinsiplərdən biri 

olmuşdur. Mudaraba ortaqlığı üsulu X əsrdən etibarən 

“Commenda” adı ilə Avropaya keçmişdir. İntibah və 

reformasiya hərəkatları sonrasında faizsiz maliyyələşdirmə 

qurumu olaraq dostluq cəmiyyətləri (friendly societes) və 

yardım cəmiyyətlərinin(benefit societes)  yaranmasına səbəb 

olmuşdur. 1793-cü ildə İngiltərədə yeddi minə yaxın dostluq 

cəmiyyəti var idi. Xüsusilə ingilis bankçılığında önəmini hələ 

də qoruyan və qismən mənfəətin bölüşdürlməsi əsasına görə 

çalışan trastların (Investment Trust) faizsiz bank ilə bənzərlik 

və yaxınlığına bir sübutdur. 1978-ci ildə Lüksemburda qərb 

dünyasında ilk faizsiz bank olan İslamic Finance House (İslam 

Maliyyə Evi) qeydiyyatdan keçmişdir. Hətta İslam ölklərindən 

olan varlı müsəlmanların birliyi nəticəsində 1981-ci ildə “Dar 

Al-Maal Al- İslami” adlı holdinq şirkəti Cenevrədə quruldu. 

Dünyanın məşhur maliyyə qurumlarından olan United 

Friendship, Credit Suisse, UBS İnvesment Bank, Citibank, 

HSCB, Sociate General, Standart Chartered, United Bank of 

Kuwait, Saudi İnternational Bank, Midland Montague, ANZ 

Grindlays, Chase Manhattan Bank, Smith Barney, Republic 

National Bank, İndo-Sues, Credit Lyonnais, Swiss Union, 

Bank of Switzerland, Kleinwort Benson, Deutsche Bank, 

Lloyds, Goldman Sachs, Arab Banking Corporation kimi 

qurumlar da İslam bank xidmətləri göstərirlər. 2001-ci ildə 

HSBC-nın həyata keçirdiyi faizsiz əməliyyatların həcmi 1,75 

mlrd dollar təşkil ütmişdir. Dünyanın 125-ci böyük bankçılıq 

qrupu olan ANZ 1980-ci ildə bəri faizsiz bankçılıq 

əməliyyatlarını həyata keçirirlər. ANZ Pakistan bank 

sisteminin faizli bankçılıqdan faizsiz bankçılığa keçməsində də 

böyük rol onamışdır. Tərkiblərində faizsiz bankçılıq şöbələri 

açan dünyanın məşhur banklardan bəziləri bunlardır. 
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S
ır

a 
№

  

BANKLARIN  

ADI 

 

ÖLKƏ 

1 Citibank ABŞ 

2 Goldman Sachs ABŞ 

3 HSBC İngiltərə 

4 Union Bank of Switzerland, İsveçrə 

5 Deutshce Bank Almaniya 

6 Amro Bank Hollandiya 

7 Kleinwort Benson Avstraliya 

8 ANZ Grindlays Avstraliya 

     

        Doğrudur ənənəvi bankların islam xidmətləri təklif etməsi 

dini amillə əlaqədar deyil. Çünki onların əsas məqsədi daha 

çox mənfəət əldə etmək istəməsidir. Lakin unutmaq olmaz 

onların bu cür xidmətlər təklif etməsi bilavasitə islamın 

xeyrinədir və dinin güclənməsinə səbəb olur. Təkcə HCBC-nın 

2001-ci ildə həyata keçirdiyi faizsiz əməliyyatların həcmi 1,75 

milyard dollar olmuşdur. 2000 filialı olan “LLoyds TSB” 2005-

ci ildən müsəlman icması üçün nəzərdə tutulmuş proqramı 

həyata keçirir. Ənənəvi xidmətlərlə yanaşı, bank şəriət 

normalarına uyğun bank məhsulları da istehsal edir. İslam 

prinsiplərinə uyğun yaşamaq istəyən əmanətçilərə ödəmə 

hesabları, tələbə kartları, ipoteka krediti, sərmayə fondları 

təklif olunur. 2007-ci il aprelin 3-dən bankda əməliyyatları 

şəriət qanunları əsasında aparan hüquqi şəxslər üçün hesablar 

açılıb. Bu hesabların üstünə faiz gəlmir və həmin vəsaitlər 

müəyyən fəaliyyət növlərinə, o cümlədən oyun biznesinə və ya 

alkoqol istehsalına sərmayə kimi qoyulmur.  

      Qeyri müsəlman ölkələrində (QMÖ) faizsiz banklarının 

yaranmasının və fəaliyyətinin müsbət cəhətləri aşağıdakılardır. 

1. Yeni maliyyələşmə üsulları  
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2. Yeni müştərilər 

3. Alternativ yollar. Bu iqtisadiyyatda yeni maliyyə 

imkanlarının (mənfəət və zərər ortaqlığı) yaranmasına 

xidmət edir.  

4. Yeni maliyyə fondları 

5. Təsirli qaynaq istifadəsi. Yəni imanlı, təqvalı şəxslərin 

klassik banklara depozitə qoymadıqları pulların “yastıq” 

altından çıxarılaraq iqtisadiyyata yönəldilməsini nəzərdə 

tutur. 

6. Ölkə iqtisadiyyatı üçün. Bu zaman dövlətin vergi 

gəlirlərinin artması müşahidə edilir. 

7. İqtisadiyyatda sığorta. Banklar faizli əməliyyatlara 

girmədikləri və əllərindəki fondları hər şəkildə real iqtisadi 

fəaliyyətdə dəyərləndirmək məcburiyyətində olduqları 

üçün, iqtisadiyyatda adətən sığorta funksiyasını yerinə 

yetirirlər. 

QMÖ-də faizsiz bankların fəaliyyəti aşağıdakı səbəblərə görə 

mümkün olmuşdur. 

 Kifayət qədər iqtisadi resurslar olmaması səbəbi ilə 

ölkədə faizsiz bankların yaradılması yolu ilə resurs 

çatışmamazlığının aradan qaldırılması 

 Həmin ölkələrdə kifayət qədər müsəlmanların yaşaması 

nəticəsində. 

 Qonşusu və partnyoru olduğu müsəlman dövləti ilə 

işbirliyini artırmaq üçün 

 Ölkənin kapitala olan tələbini qarşılamaq 

məcburiyyətində qalaraq ölkəyə bu tip investisiyaların 

cəlb edilməsi 

 Müsəlman ölkələrində bu sahədə olan rəqabət nəticəsində 

kapitalın rentabelliyinin aşağı düşməsi nəticəsində onun 

xarici ölkələrə axını 

  Xüsusən iqtisadiyyatı zəif olan ölkələr tərəfindən bu tip 

investisiyaların sərfəli olması 
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 Bu cür investisiyaların ölkəyə idxalı hesabına 

məşğulluğun artırılmasına nail olmaq 

 Ənənəvi bankların daha çox mənfəət əldə etmək məqsədi 

 

 

 

II BÖLMƏ. 
İslam Konfranı Təşkilatı (İKT), onun dünyadakı yeri və 

önəmi. Dünyada faizsiz bankıçlıq və İslam İqtisadi Modeli 

(İİM) 

 

Fəsil 4 
 

          İslam Konfranı Təşkilatı (İKT). İKT-nın faizsiz 

bankların inkişafında və müsəlman ölkələri arasında 

əməkdaşlığın genişləndirilməsində rolu 

 

1.  İslam Konfransı Təşkilatı və onun İslam bankçılığının 

inkişafında rolu. Təşkilatın ölkəmizlə əlaqəsi 
  

       İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATI (İKT) 57 üzv 

dövlətdən ibarət olan hökumətlərarası təşkilatdır. Təşkilatın 

əsas məqsədi, üzv ölkələrdəki xalqların və həmçinin, dünyada 

bütün müsəlman əhalisinin firavanlığını və inkişafını artırmaq 

məqsədilə öz səylərini bir araya gətirməklə və vahid səslə 

maraqlarını qorumaq üçün fəaliyyət etməkdə olan bir 

qurumdur. Təşkilatın yaranmasında ilkin amil Dennis Michael 

Rohan adında Avstraliyalı bir yəhudinin 21 avqust 1969-ci il 

tarixində Qüdsdəki Əl-Aqsa məscidini qəsdən yandırmaq 

hadisəsi oldu. Bu dadisədən 4 gün sonra sonra İslam ölkələri 

başçıları təcili olaraq bir yerə toplanaraq İslam Konfransı (İKT) 

Təşkilatını qurdular. İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) (ərəbcə: 

نظمة مر م مؤت المي ال س  ingiliscə: Organization of the Islamic ,اإل

Conference), 1969-ci ilin sentyabrında Səudiyyə Ərəbistanının 

kralı Feysəlin təklifi və Misirin prezidenti Nasirin dəstəyi ilə 
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Rabatda (Fas Krallığı) 24 ölkənin iştirakı ilə İslam Konfransı 

Təşkilatı (İKT) təsis edilmişdir ki, burada hazırda 57 ölkə 

təmsil olunur. İKT-nın rəsmi dilləri ingilis, fransız və ərəbdir. 

Bununla da Rabatda Birinci İslam Zirvə Konfransı 

reallaşdırılmış oldu. Təşkilat dini, siyasi, həm də iqtisadi 

təşkilatdır. Bu tədbirdən 6 ay sonra isə 1970-ci ilin mart ayında 

Ciddə şəhərində İslam Konfransı Təşkilatının Xarici İşlər 

Nazirlərinin ilk toplantısı keçirilmiş və təşkilatın bütün 

fəaliyyətlərini koordinasiya edən Daimi Baş Katiblik 

qurulmuşdur. Eyni adlı tədbirin 2 il 6 ay müddətdən sonra 

İslam Ölkələrində həmrəyliyin və əməkdaşlığın 

gücləndirilməsi məqsədilə siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi və 

sosial sahələrdə bu ölkələr arasında inkişafın əsas məqsəd 

daşıdığı Xarici İşlər Nazirlərinin 3-cü iclasında təşkilatın 

xartiyası qəbul edildi. Bu xartiya altında təşkilatın məqsədləri:  

 İslam Ölkələri arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi  

 İslamda müqəddəs sayılan məkanların qorunmasının 

koordinasiyası  

 Kolonializmin bütün növlərini və millət ayrımcılığının 

azaldılması və s. kimi mövzuları tərkibində əks 

etdirirdi.  

Təşkilatın ali orqanı zirvə konfransı 1972-ci ildə qəbul edilmiş 

Nizamnaməyə əsasən üzv ölkələrin üç ildə bir dəfə keçirilən 

dövlət və hökumət başçılarının konfransıdır. İKT-nin 

iqamətgahı "müvəqqəti" olaraq (Qüds azad edilənə qədər) 

Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində yerləşir. Başlıca üç 

orqanı vardır.  

1. Bütün üzv ölkələrin hökümət ya da dövlət başçılarının 

qatıldığı İslam Zirvə Konfransı.  

2. İldə bir dəfə toplanan Xarici İşlər Nazirləri Konfransı  

3. Katiblik. 1970-ci ilin mart ayında İslam Ölkələri Xarici 

İşlər Nazirləri Ciddədə toplanmış və İKT Ümumi 

Katibliyini qurmuşlar 
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Bununla yanaşı İKT fəaliyyətlərinin daha effektiv və operativ 

funksiyaya sahib olması üçün üzv dövlətlərin başçılığı altında 

hər sahədən Nazirlər səviyyəsində Komitələr yaradılmışdır. Əl-

Qüds Komitəsi, İnformasiya və Mədəniyyət məsələləri üzrə 

Daimi Komitə (COMİAC), İqtisadi və Ticari Daimi Komitəsi 

(COMCEC), Elmi və Texniki Əməkdaşlığa dair Daimi Komitə 

(COMSTECH) və İslam Sülh Komitəsi kimi üzv dövlət 

başçıları tərəfindən idarə edilən qurumlardır. Bundan başqa 

Fələstin, Əfqanıstan, Kəşmir problemləri kimi mövzuların 

daxil olduğu 14 komitə də fəaliyyət göstərməkdədir. Əsas ana 

qurumlarla yanaşı mədəniyyət, elm, iqtisadiyyat, hüquq, 

maliyyə, idman, texnologiya, təhsil, media, və həmçinin də 

işəgötürmə, humanitar, sosial sahələrin müxtəlif aspektlərinin 

daxil olduğu 2-ci dərəcəli təşkilat və orqanlar altında da 

fəaliyyət göstərilir. Təşkilatın İqtisadi və Ticarət, Sosial, 

Mədəniyyət   olmaq üzrə üç ümumi Daimi Komitəsi də 

fəaliyyət göstərməkdədir. İKT-nın konstitusiyası isə, 1971-ci 

ildə İkinci İslam Xarici işlər Nazirləri Konfransın tərəfindən 

hazırlanmış və 1972-ci ildə toplanan Üçüncü Xarici işlər 

Nazirləri Konfransın tərəfindən təsdiqlənmişdir. İslami 

həmrəyliyin əhəmiyyətini vurğulayan və üzv ölkələrin 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı konstitusiyasına (BMT) və insan 

haqqlarına hörmətli olduqlarını ifadə edən İKT-nın bu 

Konstitusiyası 1 fevral 1974-cü il tarixində də Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı tərəfindən qeydiyyata alınmışdır. İslam 

Konfransı Təşkilatının fəaliyyəti əsas olaraq Zirvə 

Konfransları, Xarici işlər Nazirləri Konfransları və Daimi 

Komitələrin yığıncaqları tərəfindən təyin olunur. Bu 

yığıncaqlarda, İslam ölkələrinin siyasi, iqtisadi və mədəni 

məsələləri müzakirə edilərək, üzv ölkələr arasında həmrəylik 

və əməkdaşlığı məqsəd qoyan qərarlar qəbul olunur.  

İKT-nin fəal üzv institutlarından sayılan: 

 İslam ticarət və sənaye palatası İCCİ – üzv dövlətləri 

arasında ticarətin, sənayenin və əl sənətlərinin inkişafını  
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 İslam ölkələri paytaxt və şəhərləri təşkilatı - İslam 

ölkələri paytaxt və şəhərləri arasında həmrəyliyin, milli 

dəyər və adətlərin, qardaşlığın, dostluğun 

gücləndirilməsini  

 İslam Həmrəylik Oyunları İdman Federasiyası – İdman 

növlərində gəclər arasında İslam kimliyinin, 

həmrəyliyin yüksəldilməsini  

 Beynəlxalq Aypara İslam Komitəsi – Təbii fəlakətlər və 

insan əli ilə zərərə uğramış kəslərə tibbi yardımın təmin 

edilməsini  

 İslam Gəmi sahibkarlığı cəmiyyəti – Üzv dövlətlərdə 

dənizçilik şirkətləri arasında gəlirin artırılması üzrə 

səylərin birləşdirilməsi və koordinasiyası ilə məşğul 

olan, dövri dəniz səyahətlərinin təşkilini  

 Beynəlxalq Ərəb-İslam Məktəbləri Dünya Federasiyası 

– dünyadakı bütün Ərəb-İslam məktəblərini təmsil 

etməkdə və onları dəstəkləmək və yardım etmək  

 İslam Bankları beynəlxalq cəmiyyəti – İslam maliyyə 

qurumları arasında əlaqələrin möhkəmlənməsini, 

əməkdaşlığın və koordinasiyanın artırılmasını, İslam 

bank işinin məğzinin və fikrinin yayılmasının inkişafını 

özünə əsas məqsəd seçmişdir.  

Respublikamız bu təşkilata 1992-ci ildən üzv qəbul edilmişdir. 

İndi isə İslam Konfransı Təşkilatının başlıca orqanlarının 

izahını ətraflı nəzərdən keçirək. 

 

a. İslam Zirvə Konfransı 

     Siyasət aparan ən yüksək orqandır. Üzv dövlətlərin Kralları, 

dövlət başçıları və dövlət təmsilçiləri qatılır. Hər üç ildə bir 

keçirilir. İslam Konfransı Təşkilatının quruluşu Doqquz Zirvə 

Konfransı reallaşdırmışdır.  

1. İslam Zirvə Konfransı 22-25. 09.1969 Rabat - Fas  

2. İslam Zirvə Konfransı 22-24. 02.1974 Lahor - Pakistan  
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3. İslam Zirvə Konfransı 25-28. 01.1981 Məkkə - Səudiyyə 

Ərəbistanı  

4. İslam Zirvə Konfransı 16-19. 01.1984 Kasablanka - Fas  

5. İslam Zirvə Konfransı 26-29. 01.1987 küveyt-Küveyt  

6. İslam Zirvə Konfransı 09-11. 12.1991 Dakar - Seneqal  

7. İslam Zirvə Konfransı 13-14. 12.1994 Kasablanka - Fas  

8. İslam Zirvə Konfransı 9-11. 12.1997 Tehran - İran  

9. İslam Zirvə Konfransı 8-14. 11.2000 Doha – Qətər  

10. İslam Zirvə Konfransı 11-18. 10.2003 Putrajaya – Malaziya 

11. İslam Zirvə Konfransı  8-14. 03. 2008 Dakar-Seneqal 

 

b. Xarici İşlər Nazirlyi  Konfransı (XİNK) 

     1969-cu il ilin 25 avqustunda məlum hadisədən sonra 

Mərakeşin paytaxtı Rabat şəhərində baş tutun ilk görüşlə 

başlamışdır. Eyni adlı tədbirin 2 il 6 ay müddətdən sonra İslam 

Ölkələrində həmrəliyin və əməkdaşlığın gücləndirilməsi 

məqsədilə siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi və sosial sahələrdə bu 

ölkələr arasında inkişafın əsas məqsədi daşıdığı Xarici İşlər 

Nazirlərinin III iclasında təşkilatın xartiyası qəbul edildi. Bu 

xartiya altında təşkilatın məqsədləri:  

1. İslam Ölkələri arasında həmrəliyin gücləndirilməsi 

2. İslamda müqəddəs sayılan məkanların qorunmasının 

koordinasiyası 

3. Kolonializmin bütün növlərini və millət ayrımcılığının 

azaldılması və s. kimi mövzuları tərkibində əks etdirirdi. 

İslam Zirvə Konfranı qəbul edilən qərarların yerinə 

yetirilməsinə kömək  etmək üçün hər il toplanır. İslam Zirvə 

Konfranı toplantısında müzakirə olunan məsələlər çərçivəsində 

alınan qərarlar üzrə qəbul edilən hesabatları müzakirə etmək 

üçün ildə bir dəfə bir araya gəlirlər. 

 

c. Daimi Katiblik 

     1970-ci ilin mart ayında Ciddə şəhərində İslam Konfransı 

Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin ilk toplantısı keçirilmiş və 
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təşkilatın bütün fəaliyyətlərini koordinasiya edən Daimi Baş 

Katiblik qurulmuşdur. Təşkilatın rəhbər orqanıdır. İki orqanın 

qərarlarının yerinə yetirilməsi ilə məşğul olur və Səudiyyə 

Ərəbistanın Ciddə şəhərində yerləşir.  

 

      İslam Konfransı Təşkilatında aşağıdakı qurum, komitə və 

orqanlar fəaliyyət göstərir. 

 

№
 

 

Adları 

2.  Maliyyə Nəzarəti Orqanı 

3.  Məlumat və Mədəni Əlaqələr Komitəsi (COMIAC) 

4.  İqtisadiyyat və Ticarət Birliyi Komitəsi (COMCEC) 

5.  Elm və Texnoloji Əməkdaşlıq Komitəsi (COMSTECH) 

6.  İqtisadi, Mədəni və Sosial Məsələr üzrə İslam Komitəsi 

7.  Daimi Maliyyə Komitəsi 

8.  Qüds komitəsi 

9.  İslami İnkişaf Bankı (İİB),Ciddə, Səudiyyə Ərəbistanı. 

10.  Özəlləşmiş İnstitutlar 

11.  İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ISESCO), 

Rabat, Fas. 

12.  İslami Dövlətlər Yayın Təşkilatı (ISBO) və Beynəlxalq 

İslam Xəbər Agentliyi (IINA), Ciddə, Sədudiyyə 

Ərabistanı. 

13.  İslam Ticarət və Sənaye Palatası (ICCI), Kəraçi, Pakistan. 

14.  İslam Paytaxtları və Şəhərləri Təşkilatı (OICC), Ciddə 

15.  İslam Həmrəliyi Oyunları İdman Fedarasiyası, Ər-Riyad. 

16.  Beynəlxalq İslâm Âləmi Komitəsi (ICIC), Bingazi, 

Liviya. 

17.  Beynəlxalq Ərəb-İslam Məktəblər Dünya Fedarasiyası, 

Ciddə. 

18.  İslami Bankları Beynəlxalq  Birliyi (IAIB), Ciddə. 

19.  Dialoq və Əməkdaşlıq İslam Konfransı Gənclik 
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Forumu,(ICYF-DC) İstanbul, Türkiyə. 

20.  Beynəlxalq Aypara İslam Komitəsi-Təbii fəlakətlər və 

insan əli ilə zərərə uğramış şəxslərə tibbi yardımın təmin 

edilməsi məqsədilə qurulmuşdur. 

21.  İslam Ticarət və Sənaye “Evi” (Kəraçi-Pakistan)  

22.  İslam Gəmiçilər Birliyi (Ciddə-Səudiyyə Ərəbistanı)  

23.  Beynəlxalq İslam Banklar Birliyi (Qahirə-Misir)  

24.  İslam Həmrəylik Oyunları İdman Federasiyası (Ər-Riyad 

-Səudiyyə Ərəbistanı)  

25.  İslam Paytaxtları Təşkilatı (Məkkə-Səudiyyə Ərəbistanı)  

26.  Beynəlxalq ərəb-İslam Məktəbləri Federasiyası (Ər-

Riyad-Səudiyyə Ərəbistanı)  

27.  Beynəlxalq Qızıl Aypara Komitəsi (Binqaz-Liviya)  

28.  İslam Ölkələri Müşavirlər Federasiyası (İstanbul-Türkiyə)  

 

 

 

29. 

İslam Fiqh Akademiyası. 

Yanvar 1981-ci ildə Məkkədə keçirilən üçüncü Dövlət 

Başçıları və Kralları Toplantısında qurulması haqqında 

qərar qəbul edilmişdir. Mərkəzi Səudiyyə Ərəbistanın 

Ciddə şəhəridir. Məqsədləri bunlardır: 

 İslam dinini beynəlxalq səviyyədə olduğu qədər sosial 

və fərdi səviyyədə də  nəzəri və praktik tərəfdən tam 

hala gətirməkdir. Həmçinin İslam şəriətinin ölkələrdə 

tətbiq edilməsi üçün tədbirlərin görülməsidir.  

 İslam inancını, müsəlman cəmiyyətində daha sıx hala 

gətirmək 

 

 

 

 

 

30. 

İslam Həmrəliyi Fondu (İHF).1974-cü il fevral ayında 

Pakistanda (Lahor şəhəri) təşkil edilən ikinci Dövlət 

Başçıları və Kralları Toplantısında İKT-nın alt qurumu 

olaraq qurulması qərarlaşdırılmışdır. İİB-dan sonra ikinci 

maliyyə təşkilatıdır. Mərkəzi, Səudiyyə Ərəbistanın şəhəri 

olan Ciddədədir. Quruluş məqsədləri bunlardır: 

 Dünyadaki bütün müsəlmanların entelektual və 

əhval-ruhiyyə səviyyələrini artırmaq. 

 Bir İslam ölkəsində meydana gəlməsi xəstəlik və ya 
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zəlzələ kimi vəziyyətlərdə  maddi yardım 

göstərmək. 

 Müsəlmanların az olduğu yerlərdə rifah vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması məqsədilə maddi yardımlarla 

kömək etmək , sosial, mədəni və dini yaşam 

standartlarını artırmaq. 

 

 

 

 

 

31. 

İslam Ölkələrim Statistik, İqtisadi və Sosial Araşdırmalar 

və Təhsil Mərkəzi (SESRTCIC): 1977-ci ildə Trablusda 

keçirilən səkkizinci Xarici İşlər Nazirləri Başçısının 

Toplantısında qurulması qərarlaşdırılmışdır. Bu mərkəz 

Ankarada yerləşir. Bu mərkəzin məqsədi: 

 Üzv ölkələr arasındakı Sosial-İqtisadi işbirliyini və 

inkişafı dəstəkləmək. 

 Üzv ölkələrin Sosial-iqtisadi inkişaflarını və mövcud 

durumlarını statistik yollarla araşdırmaq və bunları 

məlumat qaynağı olaraq İKT-nın konfransı zamanı 

yardımçı olacaq şəkildə  düzənləmək. 

 Statistik araşdırma edəbiləcək texniki kadrların 

yetişdirilməsini təmin etmək. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

İslam Tarixi, Sənəti və Mədəniyyətinin Araşdırılması 

Mərkəzi (IRCICA). 1976-ci ildə İstanbulda keçirilən 

yeddinci Xarici İşlər Nazirləri Başçılarının Toplantısında 

qurulması qərarlaşdırılmışdır. Mərkəzi İstanbuldadır. Bu 

mərkəzin məqsədi: 

 Üzv ölkələrə mənsub alimləri, tarixçiləri, sənətçiləri 

və ziyalıları bir araya gətirib İslamın və mədəniyyətin 

inkişfı üçün fəaliyyətlərini həyata keçilməsinə kömək 

etməkdir. 

 İslam dünyası haqqında olan və qarşıda olabiləcək 

bəyənilməyən hökmlərin ortadan qaldırılmasını təmin 

etmək.   

 Bütün dünyada İslam mədəniyyətinin yayılması üçün 

nəşrlərin və kitabların hazırlanması. 
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 Üzv ölkələrdə İslamın müxtəlif mövzularını əhatə 

edəbiləcək  simpoyzumları, müzakirələri və 

konfransları təşkil etmək. 

 Müasir rabitə kanallarından istifadə edərək, dünyadakı 

bir çox mədəni və tarixi fəaliyyəti təbliğ edən 

qurumlarla olan əlaqələri artırmaq və işbirliyini 

artırmaq. 

 İslam mədəni və mədəniyyətinə xidmət edəbiləcək 

müxtəlif mövzuda kitabxanalar qurmaq və bunları 

genişləndirmək. 

 İslam mədəniyyəti mövzusunda təhsil proqramlarını 

hazırlamaq 

 

 

 

 

 

33. 

İslam Texnologiya Universiteti, Dakar, Banqladeş. 

 İslam Texnologiya Universiteti (ITU): 1978-ci il 

aprelində Seneqalın paytaxtı Dakar şəhərində keçirilən 

doqquzuncu Xarici İşlər Nazirləri Başçılarının 

Toplantısında qurulması haqqında qəar qəbul edilmişdir. 

Mərkəz olaraq qəbul Dakar şəhəri seçilmişdir. 2001-ci il 

iyununda Malidəki iyirmi səkkizinci Xarici İşlər Nazirləri 

Başçılarının Toplantısında universitetin mərkəzi 

Banqaladeşin şəhəri olan Dakka olması qərar qəbul 

edilmişdir. Universitetin məqsədi bunlardır: 

 Texnologiya sahəsində güclü kadrların hazırlanmasını 

təmin etmək və İslam ölkələri arasında ticarət və 

texnologiya sahəsində əməkdaşlığı inkişaf 

etdirilməsini təmin etmək.  

 Beynəlxalq və regional institutlarla əməşdaşlıq edərək 

daha sərfəli və geniş spektrlı layihələri inkişaf 

etdirmək. 

 Üzv ölkələrə texnologiya sahəsində məsləhət xidməti 

(konsaltinq) vermək. 

 

 

 

 İslam Ticarəti İnkişafı Mərkəzi. 

Yanvar 1981-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanın  Məkkə 

şəhərində keçirilən üçüncü Dövlət Başçıları və Kralları 
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34. 

Toplantısında qurulması haqqında qərar qəbul edilmişdir. 

Mərkəzi, Fas Krallığının Kasablanka şəhəridir. Məqsədi 

bunlardır: 

 Araşdırmalarının və fəaliyyətlərinin yerinə 

yetirilməsini təmin etmək. 

  Üzv ökələr arasında ticarət haqqında lazımı 

məlumatlarının yayılmasını təmin etmək. 

  Üzv ölkələr arasındakəı ticarət “aktiv”lərinin 

fəaliyətini düzgün təmin etmək. 

  Üzv ölkələr, iş adamları arasında  aktiv əlaqələr 

qurmaq və birlikdə investisiya qoymalarına təşviq 

etmək. 

 Üzv ölkələrə və iştirakçılara istiqamətlənən 

simpozium və təhsil seminarları hazırlamaq. 

 

 Dünyada İKT nəznində  İslam Unversitetləri fəaliyyət göstərir 

və onlar aşağıdakılardır.  

o Niger İslam Unversiteti   

o Uqanda İslam Unversiteti  

o Malaziya Beynəlxalq İslam Unversiteti   

o Banqaladeş İslam Unversiteti  

 

Niger İslam Üniversiteti, Niaməy, Niger. 

     Fevral 1974-ci ildə Pakistanın Lahor şəhərində keçirilən 

ikinci Dövlət Başçıları və Kralları Toplantısında Mərkəzi 

Nigerin Niamey şəhərindədir. Məqsədləri bunlardır: 

 Qərbi Afrikadakı müsəlman cəmiyyətinin ehtiyaclarına 

kömək etmək. 

 Bölgə ölkələrindəki müsəlmanların İslami və təhsil 

səviyyəsini artırmaq. 

 

Uqanda İslam Unversiteti, Mbalə, Uqanda. 

        Fevral 1974-ci ildə Pakistanın Lahor şəhərində 

düzənlənən ikinci Dövlət Başçıları və Kralları Toplantısında 
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qurulması haqqında qərar qəbul edilmişdir. Mərkəzi Uqandanın 

Mbalə şəhərindədir. Məqsədləri bunlardır: 

 Orta və Şərqi Afrikadakı müsəlman toplumun ehtiyaclarına 

cavab vermək. 

 Region ölkələrində müsəlmanların İslam dini və təhsil 

sahəsində səviyyəsini artırmaq. 

 

İKT-nın aparıcı qurumlarından aşağıdakılar xüsusil fərqlənir.  

 İslam İnkişaf Bankı (Ciddə-Səudiyyə Ərəbistan)  

 Beynəlxalq İslam Xəbər Agentliyi (Ciddə-Səudiyyə 

Ərəbistanı)  

 İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (Rabat-Fas)  

 İslam Ölkələri Nəşr Təşkilatı (Ciddə-Səudiyyə Ərəbistanı)  

 Müsəlman Quruluşlar 

1 - Moro Milli Qurtuluş Təşkilatı (Filippin) 1977-ci il 

 Beynəlxalq Quruluşlar 

1. Birləşmiş Millətlər (BM) 1976-cı il 

2. Bağlantısızlar Hərakatı (BH) 1977-ci il 

3.  Ərəb Dövlətləri Birliyi (ƏDB) 1975-ci il 

4. Afrika Birliyi (AB) 1977-ci il 

5.  İqtisadi Əməkdaşlıq Təşklilatı (EİT) 1995-ci il 

 

Yuxarıda bəhs edilən Daimi Komitələrdən əlavə İslam 

ölkələrində qurulmuş komitə və təmas qrupları da olmuşdur. 

Bunlardan bəziləri bunlardır; 

1. İslam Barış Komitəsi, 

2. Əfqanıstan Komitəsi,  

3. Cənub Afrika və Namibiya Komitəsi,  

4. Sahel Xalqlarıyla Həmrəylik Komitəsi,  

5. Filippindəki Müsəlmanların Vəziyyəti Komitəsi,  

6. Fələstin Komitəsi,  

7. Cənubi Kəşmir Təmas Qrupu.  
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Təşkilatın üzvü və müşadəçi statusuna malik ölkələri aşağıdakı 

cədvəldən də görmək olar. 

 

Ü Z V    Ö L K Ə L Ə R 

S
ır

a
 

№
 Ölkənin  

adı 

Üzv olduğu 

 il 

1.  Əfqanıstan  1969 

2.  Albaniya 1992 

3.  Əlcəzair  1969 

4.  Azərbaycan  1992 

5.  Bəhreyn  1972 

6.  Banqladeş  1974 

7.  Bənin  1983 

8.  Bruney  1984 

9.  Burkina Faso  1974 

10.  Kamerun  1974 

11.  Çad  1969 

12.  Comoros Birliyi  1976 

13.  Cibuti  1978 

14.  Misir   1969 

15.  Qabon  1974 

16.  Qambiya 1974 

17.  Qvineya   1969 

18.  Qvineya Bissau Respublikası  1974 

19.  Quyana  1998 

20.  İndoneziya  1969 

21.  İran  1969 

22.  İraq  1975 

23.  Ürdün Krallığı 1969 

24.  Qazaxıstan  1995 

25.  Küveyt  1969 

26.  Qırğızıstan  1992 

27.  Livan  1969 



 119 

28.  Liviya  1969 

29.  Malaziya  1969 

30.  Maldiv Dövləti  

31.  Mali  1976 

32.  Mavritaniya  1969 

33.  Fas Krallığı  1969 

34.  Mozambik  1994 

35.  Niger  1969 

36.  Nigeriya 1986 

37.  Oman  1972 

38.  Pakistan  1969 

39.  Səudiyyə Ərəbistanı   1969 

40.  Fələstin  1969 

41.  Qətər  1972 

42.  Sierra Leone  1972 

43.  Seneqal 1969 

44.  Somali  1969 

45.  Sudan  1969 

46.  Surinam 1996 

47.  Suriya  1972 

48.  Tacikistan  1992 

49.  Toqo  1997 

50.  Tunis 1969 

51.  Türkiyə  1969 

52.  Türkmənistan  1992 

53.  Uqanda  1974 

54.  BƏƏ 1972 

55.  Özbəkistan  1996 

56.  Yəmən  1969 
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57.  Fildişi Sahilləri (Kot-D İvuar)  2001 

Müşahidəçi Ölkələr Qrupu 

1.  Bosniya-Hersoqovina   1994 

2.  Orta Afrika Respublikası  1997 

3.  Tailand Krallığı  1998 

4.  Rusiya Federasiyası  2005 

5.  Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti 1979 

 

İslam Konfransı Təşkilatının maliyyə qurumları İslam 

Həmrəylik Fondu və İslam İnkişaf Bankdır. 1975-ci 

ildən təşkilat BMT-də müşahidəçi kimi təmsil olunmaq 

statusuna malikdir. Bu barədə qərar BMT Baş Assambleyasının 

27-ci sessiyasında qəbul edilib. İKT Baş katibliyi özündə 

sosial-iqtisadi, elm və texnika, Asiya məsələləri üzrə, Afrika 

məsələləri üzrə, beynəlxalq məsələlər üzrə, informasiya, insan 

hüquqları və dini azlıqlar üzrə, qeyri-hökumət təşkilatları 

məsələləri üzrə bölmələri birləşdirir. Bu bölmələr üzrə konkret 

layihələrin icra edilməsini təşkil etmək üçün təşkilata üzv olan 

islam dövlətlərinin təşəbbüsü ilə 1974-cü ildə İslam İnkişaf 

Bankı (İİB) yaradılıb. İslam ölkələri arasında sosial, mədəni, 

iqtisadi və elmi sahələrdə əməkdaşlığı təmin etmək, beynəlxalq 

görüşlərdə İslam ölkələrinin birgə hərəkəti üçün şərait 

yaratmaq məqsədi güdür. Bundan başqa Fələstin, Əfqanıstan, 

Kəşmir problemləri kimi mövzuların daxil olduğu 14 komitə də 

fəaliyyət göstərir. İKT çərçivəsində qəbul edilən və imzalanan 

iqtisadi, ticari, texniki qanun və sazişlər gələcəkdə tərəflərin 

iqtisai-ticari əməkdaşlığı üçün ən vacib məsəslərdən biridir. Bu 

xüsusda Tripoli şəhərində ilk imzalanan “İqtisadi, texniki və 

ticari əməkdaşlığa dair ümumi saziş” 41 üzv ölkə tərəfindən 

imzalanmış və 29 üzv ölkə tərəfindən müxtəlif illərdə 

ratifikasiya edilmişdir. Sərmayələrin artırılması, qorunması və 

qarantiyasına dair saziş 30 dövlət tərəfindən imzalanmış və 21 
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dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmişdir. Bundan əlavə, 

İmtiyazlı Ticarət Sistemi Sazişi 28 dövlət tərəfindən 

imzalanmış və 14-ü tərəfindən ratifikasiya edilmişdir. İslam 

Dövlət Aviasiya Şurası Qanunu isə 16 üzv tərəfindən 

imzalanmış və onlardan 10-u tərəfindən ratifikasiya edilmişdir. 

İslam Dövlətləri Telekommunikasiya Qanunu da 13 ölkə 

tərəfindən imzalanmış və 11-i tərəfindən də ratifikasiya 

edilmişdir. Son olaraq da İslam ölkələri standartlar və 

meteoroligiya institutu qanunu isə 6 üzv dövlət tərəfindən 

imzalanmış və 3-ü tərəfindən ratifikasiya olunmuşdur. 

Təşkilatın üç komitəsi vardır:  

 iqtisadi və ticarət sahəsində 

 sosial sahədə 

 mədəniyyət sahəsində. 

Yuxarıda qeyd edilənləri əsasən demək olar ki, təşkilat həm 

siyasi, həm də iqtisadi təşkilatdır. Bu il İKT-nın üzvü olan dörd 

ölkə arasında İordaniya, Tunis, BƏƏ və Türkiyə arasında 

gömrük rüsumlarının aşağı salınmsı haqqında müqavilə 

imzalanmışdır. Müqavilənin məqsədi üzv dövlətlər arasında 

ticarət dövrüyyəsinin artırılmasına nail olmaqdır. Digər üzv 

dövlətlərin də bu müqaviləyə qoşulması üçün onlar öz 

qanunvericiliklərində müəyyən dəyişiklər etməlidirlər. Qeyd 

edək İKT-ı üzvü olan dövlətlərindədə adambaşına ÜMM 

təqribən orta hesabla 1000 dollar təşkil edir. İslam Konfransı 

Təşkilatı İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Daimi 

Komitəsinin (COMCEC) 20-ci Sessiyasının 23-27 noyabr 

2004-cü il tarixində İstanbulda keçirilimişdir. Aşağıdakı 

məsələlər müzakirə olunmuşdur. 

 İKT-nın İmtiyazlı Ticarət Sistemi Sazişinə və Planının 

icrasına. İKT üzv dövlətləri arasında İmtiyazlı Ticarət 

Sazişinin əhəmiyyətinə xüsusi toxunularaq, onun dünya 

ticarətinin indiki vəziyyətinə İKT üzv dövlətləri üçün 

alternativ imkan yaradacağına və bu ölkələrdə həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edəcəyi qeyd edildi. 
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 İKT-a üzv ölkələrin Ümumidünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) 

ilə münasibətlərinə COMCEC-in nümayəndəsi ÜTT və 

TPS/OİK-lə bağlı real nəticələrin əldə olunmamasının əsas 

səbəblərindən biri kimi bəzi ölkələrin ticarətin 

sadələşdirilməsi istiqamətində praktiki addımlar atmağa 

hazır olmadıqları ilə bağlı olduğunu vurğuladı. 

 Həmçinin İKT çərçivəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan 

tədbirlər, İKT-a daxil olan birjaların əməkdaşlığı üçün 

görüşün keçirilməsi, Elektron ticarət və informasiya 

texnologiyalarından istifadənin İKT daxili ticarətin inkişafı 

və təşviqinə təsiri müzakirə olundu. 

 Ümumi Hesab Vahidinin (məsələn Dinar) İKT regionu 

ərazisində işlənilməsi məsələsi Səudiyyə Ərəbistanı 

tərəfindən irəli sürüldü. 

COMCEC-in sessiyalarında iki qətnamə qəbul edilir.  

     Birinci qətnamə üzv dövlətlərin iqtisadi sahədə 

əməkdaşlığın cari vəziyyəti, İKT-nın köməkçi və ixtisaslaşmış 

qurumlarının fəaliyyəti qiymətləndirilir və müvafiq tövsiyələr 

verilir.  

     İkinci qətnamə isə bəzi islam ölkələrinə iqtisadi yardım 

barədədir. Bu qətnamədə Azərbaycan Respublikasına iqtisadi 

yardım barədə ayrıca bənd də mövcuddur. Sözügedən bəndlə 

ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü pislənir və İKT-nın üzv 

dövlətləri, ixtisaslaşmış qurumları, həmçinin beynəlxalq 

təşkilatlar Azərbaycana humanitar və iqtisadi yardım 

göstərməyə dəvət olunurlar. Qeyd olunduğu kimi, COMCEC-

in 20-ci Sessiyası ilə paralel olaraq 23-24 noyabr tarixlərində 

İKT-nın İqtisadi Konfransı keçirilmişdir. Həmin konfransda 

İKT-nın üzv dövlətlərinin sahibkarları iştirak etmişlər. Tədbirin 

məqsədləri üzv dövlətlər və sahibkarlar arasında müvafiq 

əməkdaşlığının, əlaqələrin, məlumat mübadiləsinin 

genişləndirilməsindən və inkişafından ibarət idi. Tədbirin 

sonunda İKT-nın İqtisadi Konfransının Biznes Forumun 

Deklarasiyası qəbul olunmuşdur.  
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Təşkilatın ölkəmizlə əlaqəsi. Tarixi keçmişi, dini, mədəni və 

mənəvi dəyərləri ilə İslam dünyasının ayrılmaz hissəsi olan 

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ilin dekabr ayından İKT-nın 

üzvüdür. Təşkilatın xartiyasında qeyd edildiyi kimi, bütün üzv 

dövlətlər ərazi bütövlüyü prinsipini qorumaqdadırlar. Bu 

səbəblə keçirilən bütün tədbir və əldə olunan razılşma və 

qanunlar ölkəmizin də ərazi bütövlüyünü nəzərə alaraq 

fəaliyyət göstərməkdədir. Son COMCEC toplantısında 23-26 

noyabr 2004-cü ildə İstanbul şəhərində keçirilən bu tədbirin 

yekun sənədlərində də ölkəmizə iqtisadi yardım və öz əksini 

tapmış işğalçı ermənistanın (Rusiyanın dominionu və ya 

plastarmı) işğal etdiyi Azərbaycan torpağından geri çəkilməsi 

məqsdədilə qərar qəbul edilmişdir. Həmçinin beynəlxalq 

təşkilatların məcburi qaçqın və köçkünlərə yardım məqsədilə, 

humanitar, texniki və iqtisadi yardımın edilməsi tələbində 

olunmuşdur. İlk vaxtlar İKT Baş katibliyi Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı respublikamızın mövqeyini 

dəstəkləyən bəyanatlar verdiyi halda, sonrakı mərhələdə İKT 

konfransları Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında 

kəsərli qətnamələr qəbul edib. İKT-yə üzv olan ölkələrin xarici 

işlər nazirlərinin 2005-ci il iyunun 28-30-da Yəmənin 

paytaxtı Sənada keçirilən 32-ci konfransında Azərbaycanla 

bağlı daha üç sənəd qəbul edilib və bunlar aşağıdakılardır: 

1. "Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü 

haqqında",  

2. "Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardım haqqında"   

3. "Ermənistannın Azərbaycan Respublikasına təcavüzü 

nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında 

islam tarixi, mədəni abidələri və müqəddəs yerlərə qarşı 

törədilmiş təhqirlər haqqında" qətnamələrdir*. 

Bu qətnamələrdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 

birmənalı şəkildə Rusiyanın domyionu olan Ermənistanının 
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Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü və işğalı kimi 

qiymətləndirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, İKT qətnamələri 

Azərbaycan üçün yalnız siyasi əhəmiyyət daşımır, 

respublikamıza islam ölkələri tərəfindən göstərilən humanitar, 

texniki və s. yardımın böyük bir hissəsi İKT 

konfranslarının qəbul etdiyi mühüm sənədlər əsasında həyata 

keçirilir. İKT Azərbaycanla əməkdaşlıq çərçivəsində İİB 

vasitəsilə 2005-ci ildə ölkəmizə 58 milyon ABŞ dolları 

məbləğində kredit ayırmışdır.  

*qətnamə haqqında əlavələrə bax 

 

 

2. İslam İnkişaf Bankı (İİB) haqqında ümumi məlumat 

  

      İslam Konfransı Təşkilatının əsas maliyyə təşkilatı İslam 

İnkişaf Bankıdır. Bundan əlavə təşkilatda başqa maliyyə 

fondları fəaliyyət göstərir. Göstərmək lazımdır ki, İslam 

Həmrəylik və Vəqf Fondu ilə Qüds Fondu büdcələri üzv 

ölkələrin könüllü yardımları əsasında maliyyələşir. Hər iki fond 

Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində yerləşir. Qeyd etmək 

lazımdır, müsəlman ölkələrinin iqtisadi, maliyyə sahəsində 

əməkdaşlığın inkişafına 1970-ci ilin martında olan 

Ümumidünya İslam Konqresi Memorondomu xüsusi rol 

oynamışdır. Memorondomda qeyd olunmuşdur ki, 

müstəmləkəçilikdən xilas olmuş ölkələrin hələ əksəriyyəti 

iqtisadi müstəqilliyə malik olmamışlar, sosial-iqtisadi cəhətdən 

əksər müsəlman dövlətləri çox ləng inkişaf edirlər. Ona görə də 

müsəlman dövlətləri arasında iqtisadi əməkdaşlığın 

güclənməsinə dair xüsusi tədbirlərin hazırlanmasına ehtiyacın 

olduğu xüsusi qeyd olunmuşdur. Eləcə də ümumi müsəlman 

bazarının, xüsusi valyuta zonalarının, faizsiz bank sisteminin 

yaradılmasına ehtiyacın olduğu qeyd olunmuşdur. İTK-nın 

1970-ci ilin dekabr ayında Kəraçidə qəbul edilmiş qətnaməsinə 

görə İslam Bankının təşkil edilməsi nəzərdə tutulur. Konqres 
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iştirakçıları Əl-Əzhar Universitetinin tərkibindəki İslam  

tədqiqatları Akademiyasına bankın nizamnaməsinin 

hazırlanmasını tapşırdılar. Nizamnamənin layihəsi 18 ölkənin 

iştirakı ilə 1972-ci ilin fevralında müzakirə edildi və İİB 

nizamnaməsi kimi qəbul edildi. Beynəlxalq maliyyə 

qurumlarından biri kimi İİB 1973-cü ilin dekabrında müsəlman 

ölkələrinin maliyyə nazirlərinin Səudiyyə Ərəbistanı 

Krallığının Ciddə şəhərində keçirilmiş Konfransında təsis 

edilmişdir. 1974-cü ildə bu ölkələrin maliyyə nazirlərinin 

Ciddədə görüşündən sonra İİB rəsmi status aldı. Bank öz 

fəaliyyətinə 20 oktyabr 1975-ci ildən başlamışdır. Beləliklə 

İslam İnkişaf Bankının qurulması aşağıdakı mərhələlərdən 

keçmişdir. 

1. İslam Ölkələrinin Maliyyə Nazirlərinin Səudiyyə 

Ərəbistanında 1973-cü ilin dekabr ayında keçirilən 

konfransda bankın yaradılması ilə bağlı iyirmi üç 

nümayəndə tərəfindən imzalanmış razılaşma.  

2. Bankın səhmdarlarının görüşü.  1975-ci ilin iyulunda Ər-

Riyadda baş verdi 

3. 1975-ci ilin oktyabrında fəaliyyətə başladı. 

 

İİB-kollektiv beynəlxalq maliyyə institudur, hansı ki, 

özününün bütün fəaliyyətində tamamilə şəriət adət və 

ənənələrinə əsaslanır. Bankın əsas ofisi Səudiyyə Ərəbistanı 

Krallığındadır, regional ofislər isə Malaziya (Kuala-Lampur), 

Mərakeş (Rabat), Seneqal (Dakar) və Qazaxıstanda (Almata)-

dır. İİB üzvlərinin sayı 57 olan bankın mərkəzi Ciddədir. İslam 

konfransının üzvü olan ölkələr bankın üzvü hesab olunur. 

Ölkəmiz 1992-ci ildən təşkilatın üzvüdür. 

Bankın başlıca məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir. 

1. İslam ölkələrinin iqtisadi maliyyələşdirilməsini təmin 

etmək  

2. Faizsiz bankçılıq sistemini gerçəkləşdirmək 
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3. Üzv ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafını şəriət və islam 

hüququna uyğun olaraq həyata keçirmək 

4. Zəif inkişaf etmiş və sərbəst maliyyə vəsaitlərinə ehtiyacı 

olan İslam dövlətlərinin sosial-iqtisadi inkişafına yardımçı 

olmaq, onlara humanitar yardım göstərməkdən ibarətdir.  
       Bu məqsədlərə çatmaq üçün Bank üzv dövlətlərdə həyata 

keçirilən sosial iqtisadi yönümlü layihələrdə iştirak etmək, 

onları maliyyələşdirmək, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə 

kredit vermək, ölkələrdə kadr hazırlığı üzrə kursların və 

seminarların təşkilinin maliyyələşdirmək kimi və digər 

funksiyaları yerinə yetirir. Ümumiyyətlə İİB-nın fəaliyyəti 

Şəriət qanunları ilə tənzim olunur. İİB-nın hesablaşma vahidi 

İslam Dinarıdır (İD) və o, BVF-nun hesablaşma vahidi olan 

SDR-ə bərabərdir. Bankın nizamnamə kapitalının həcmi 1992-

ci ilin iyun ayına kimi iki milyard İslam Dinarı məbləğində 

olmuşdur. 1992-ci ilin iyun ayında keçirilən Direktorlar 

Şurasının qərarı ilə Bankın nizamnamə kapitalının həcmi 

artılaraq altı milyard İslam Dinarına çatdırılmışdır. Bu məbləğ 

hər biri 10 min İslam Dinarına bərabər olan 600 min səhmə 

bölünmüşdür.  Yerləşdirilən ümumi səhmlərin məbləği 4 mlrd 

İD təşkil edir. İD-nın məzənnəsini SDR səbəti təyin edir. 

Bankın üzvü olmaq üçün aşağıdakılar tələb olunur. 

 İKT-nın üzvü olmaq 

 Bankın büdcəsinə üzvülük haqqı ödəmək 

 Üzv ölklərin təmsilçilərindən təşkil olunmuş İdarə Heyəti 

tərəfindən qəbul olunmuş şərtlərə riayət etmək 

Müsəlman ölkələrinin iqtisadi inteqrasiyasında, onların sosial-

iqtisadi cəhətdən zəif inkişafının aradan qaldırılmasında, İslam 

sivilizasiyasının qərarlaşmasında İİB müstəsna rol oynayır. 

Düzdür, İİB-nın müsəlman ölkələrinin iqtisadi 

əlaqələndirilməsində xüsusi rolu olsa da, lakin  1978-ci ildə 

İslam Banklarının Beynəlxalq Assosiasiyaları yaradılmışdır. 

İslam iqtisadi prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən İİB 

iqtisadiyyatın inkişafında, sosial sahələrin tərəqqisində islamın 
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çox böyük potensial gücə malik olmasını əks etdirir. İstehsal 

amillərinin birləşməsində məhsula çevrilə bilən və ya əlavə 

gəlir gətirmək qabiliyyətinə malik olan pul islam 

iqtisadiyyaında xüsusi diqqət mərkəzində durur. Pulun 

mahiyyəti, funksiyası və tədavülü İslam iqtisadiyyatında 

olduqca çevik ciddi yer tutur. Əsrlər boyu pulun sələmə, ribaya 

verilməsi qadağalarını əsas götürən müsəlman ölkələri ondan 

səmərəli istifadə müxanizmini həll edə bilməmişdilər. Lakin 

müsəlman ölkələrində bu fətva birmənalı qəbul edilməmişdir. 

Beynəlxalq maliyyə qurumlarından biri kimi İİB 1973-cü ilin 

dekabrında müsəlman ölkələrinin maliyyə nazirlərinin 

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ciddə şəhərində keçirilmiş 

Konfransında təsis edilmişdir. Ciddədə Kral Əbdüləzizin 

təşəbbüsü ilə açılan İİB islam dünyasında kreditləşmə 

prosesinin mahiyyətini işıqlandırdı. Bank öz fəaliyyətinə 20 

oktyabr 1975-ci ildən başlamışdır. Bankın prezidenti Əhməd 

Muhəmməd Əlidir. Onun sonrakı fəaliyyəti, xüsusən İKT-nın 

üzvü olan ölkələr arasında maliyyə-kredit, eləcə də iqtisadi 

inteqrasiya əlaqələrinin formalaşmasına ciddi təsir göstərdi. 

Düzdür, ondan bir il əvvəl, 1974-cü ildə təsis edilmiş və 

Misirdə fəaliyyət göstərən Nasir Sosial Bankı da islam 

təmayüllü kreditləşmə ilə olmağı qarşıya qoymuşdur. Lakin İİB 

öz fəaliyyəti ilə istər müsəlman, istərsədə qeyri-müsəlman 

ölkələrində öz nüfuz dairəsini genişləndirə bilmişdir. Bundan 

əlavə, müsəlman ölkələrində islam əsaslı ticarət bankları da 

fəaliyyət göstərir. Düzdür, hazırda 40-a qədər İslam Bankı 

qurulmuş və fəaliyyət göstərməkdədir. Bunların əksəriyyəti 

müsəlman ölkələrində, İsveçrədə, Lüksemburqda, 

Danimarkada, İngiltərədə, Filippində yerləşir. Bununla yanaşı 

qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın 55 müsəlman ölkəsinin heç 

də hamısında İslam mənşəli banklar yoxdur. Buraya təkcə 

keçmiş SSRİ məkanından olan 6 müsəlman dövləti deyil, eyni 

zamanda ənənəvi olaraq İslam dini əqidəsinin fəaliyyət 

göstərdiyi ölkələr də daxildir. Məsəslən, Əfqanıstan, Suriya, 
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İraq, Yəmən və s. kimi ölkələrdir ki, onların da sayı 32-yə 

çatır. Eyni zamanda iqtisadi fəaliyyətin digər sahələrini 

birləşdirən yeni beynəlxalq səviyyəli İslam yönümlü qurumlar 

meydana gəlmişdir. Bunlara statistik iqtisadi və sosial 

tədqiqatlar mərkəzi (Ankara, 1978), İslam ticarət sənaye 

palatası (Kəraçi, 1978), Qarşılıqlı sığorta məsələləri institutu 

(Xartum, 1978-ci il), İslam texniki peşə təhsili və tədqiqatlar 

mərkəzi (Dəkkə, 1977-ci il) aiddir. Bundan başqa, Cenevrədə 

və Baham adalarında bir neçə investisiya mərkəzi olan şirkətlər 

açılmışdır. İİB-nın ali orqanları müdürlər və direktorlar 

şurasıdır. Bankın prezidenti beş il müddətinə seçilir. İİB-nın 

nizamnamə kapitalının həcmi direktorlar şurasının səs çoxluğu 

ilə ilə artırmaq olar. İİB-nın nizamnamə kapitalının ən böyük 

payçıları neft ixrac edən ərəb ölkələridir. Ən böyük səhmdarlar 

bunlardır. 

Səudiyyə Ərəbistanı - 23,1%.  

Küveyt – 11,5 % 

Liviya – 9,26 % 

İran – 8,11 % 

Misir – 8,01 % 

Türkiyə - 7,31 % 

BƏƏ – 5,56 % 

Digər ölkələr – 38,65 

(mənbəə: Rabi Awwal,Islamic Development Bank Group in 

BRIEF, Jeddah,1427(april 2006)səh 3.) 

2006-cı ilin sentyabr ayına olan məlumata əsasən İİB-nın hal-

hazırkı səhmdarları olan  ölkələr aşağıdakılardır. 

 

S
ır

a
 

№
 Ölkənin  

adı 

Qoyduğu 

məbləğ  

(milyon İD) 

Ümumi 

məbləğdə payı 

(%-lə) 

1.  Albaniya 4.96 0.06 

2.  Azərbaycan 9.77 0.11 
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3.  Əfqanıstan  9.93 0.12 

4.  Əlcəzair 246.67 2.88 

5.  Bəhreyn 13.9 0.16 

6.  Banqladeş 182.17 2.13 

7.  Benin 9.77 0.11 

8.  Bruney 24.63 0.29 

9.  Burkina Faso 24.63 0.29 

10.  Kamerun 24.63 0.29 

11.  Çad 9.77 0.11 

12.  Komor adaları 2.50 0.03 

13.  Fildişi sahilləri 

(Kot D İvuar) 

2.50 0.03 

14.  Cibuti 4.96 0.06 

15.  Misir   686.84 8.01 

16.  Qabon 29.32 0.34 

17.  Qambiya 4.96 0.06 

18.  Qvineya   24.63 0.29 

19.  Qvineya Bissau 

Respublikası 

4.96 0.06 

20.  İndoneziya 406.49 4.74 

21.  İran  694.51 8.11 

22.  İraq 25.91 0.3 

23.  İordaniya 39.48 0.46 

24.  Qazaxıstan 10.36 0.12 

25.  Küveyt 985.88 11.5 

26.  Qırğızıstan 4.96 0.06 

27.  Livan 9.77 0.11 

28.  Liviya 794.04 9.26 

29.  Malaziya 157.93 1.84 

30.  Maldiv (adaları) 4.96 0.06 

31.  Mali 9.77 0.11 

32.  Mavritaniya  9.77 0.11 
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33.  Mərakeş 91.96 1.07 

34.  Mozambik 4.96 0.06 

35.  Niger 24.63 0.29 

36.  Oman 27.35 0.32 

37.  Pakistan İslam 

Dövləti 

459.21 5.36 

38.  Fələstin  19.55 0.23 

39.  Qətər 97.73 1.14 

40.  Səudiyyə 

Ərəbistanı  

1.979.74 23.10 

41.  Seneqal 24.65 0.29 

42.  Sierra Leone 4.96 0.06 

43.  Somali 4.96 0.06 

44.  Sudan  39.09 0.46 

45.  Surinam 4.96 0.06 

46.  Suriya  9.93 0.12 

47.  Tacikistan  4.96 0.06 

48.  Toqo  4.96 0.07 

49.  Tunis 19.55 0.23 

50.  Türkiyə  626.05 7.31 

51.  Türkmənistan  4.96 0.06 

52.  Uqanda  24.63 0.29 

53.  BƏƏ   561.84 5.56 

54.  Özbəkistan  2.50 0.03 

55.  Yəmən  49.62 0.58 

56.  Nigeriya 2.50 0.03 

mənbəə: www.isdb.org 

 

      İİB-nın əsas kapitalından başqa, onun əlavə maliyyə-kredit 

fəaliyyəti ilə bağlı digər etiyatlardan da istifadə edilir. Məsələn, 

ödənilmiş borclar və layihələrdə iştirak etməkdən əldə olunan 

mədaxil hesabına əmələ gələn depozitlərdən, müxtəlif icarə və 

kirayə hesabına əmələ gələn pul fondlarından istifadə edilir. 

http://www.isdb.org/
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Eləcə də bankın payçısı omayan ölkələrin kasıb müsəlman 

ölkələrinə yardım göstərilməsi üçün verdikləri məbləğ də 

dövrüyyəyə cəlb olunur. Həmçinin buranın zəkat (zəkat haqqı) 

qəbul edən kassalarında vəsaitin və bankın öz xalis 

mənfəətindən ayrılan zəkat da daxil edilir. Nəticədə, İİB-nın 

əsas kapitalı ildən ilə artıma doğru meyl edir. Nəticədə, İİB-nın 

əsas kapitalı ildən ilə artıma doğru meyl edir. İİB-nın əsas 

fəaliyyəti İKT-nın (1969-cu ildə Rabatda yaradılmışdır) üzvü 

olan və zəif inkişaf etmiş ölkələrə iqtisadi və sosial tərəqqi 

istiqamətində infrakstruktur sahələrinin yaradılması və 

formalaşdırılması üçün borc verməkdir. Ümumiyyətlə, bankın 

20-dən yuxarı fəaliyyət istiqaməti mövcuddur. Xüsusən, İİB-

nın əsas fəaliyyəti yerli və xarici valyuta ilə hesab açmaq, 

təminat məktubu vermək, sənədləri qəbul və tənzim etmək, 

idxal və ixracla bağlı maliyyə əməliyyatlarını, əmlak və kirayə 

işlərini görmək, ticarət və sosial-mədəni istiqamətli şrkətlər 

yaratmaqdan ibarətdir. Bank daha geniş miqyasda birgə 

müəssisələrin kapitalının formalaşmasında iştirak edir, iştirakçı 

ölkələrin xarici ticarət əməliyyatlarını maliyyələşdirir, 

həmçinin texniki yardım və lizinq xidməti göstərir. İslam 

İnkişaf Bankı 1976-cı ilin dekabrında fəaliyyətə başlamışdır. 

İİB üzvlərinin sayı 56 olan bankın mərkəzi Ciddədir. İslam 

konfransı təşkilatının üzvü olan ölkələr bankın üzvü hesab 

olunur. İİB-a üzv ölkələrin iqtisadi və sosial baxımından 

inkişafını təmin etmək məqsədilə fəaliyyət göstərir. Məsələn, 

üzv ölkələrin gerçəkləşdirmək istədiyi səmərəlim investisiya 

layihələrinə maliyyə dəstəyi verir, lizinq yolu ilə iqtisadi və 

sosial infrakstruktur sahələrə qoyulan investisiyaları 

dəstəkləyir, İslam  ölkələrinə yardım etmək məqsədilə özəl 

fondlar qurub işlədir. Üzv ölkələrin arasında invüsrisiya malları 

ticarətinin inkişafına köməklik edir. İslam İnkişaf Bankı 

verdiyi kreditin müqabilində faiz tətbiq etmir, ancaq “müştəri 

xidmət payı” adı altında bir qarşılıq tələb edir. Normal kreditlər 

xaricində «imtiyazlı kreditlər” olaraq bilinən və daha uyğun 
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şərtlər daşıyan kreditlərdən bəzi ölkələr faydalanır. Bankın 

texniki yardım fəaliyyətləri də vardır. Bu yardımlar özəllikllə 

yüksəliş planlarının maliyyələşdirilməsi və bu mövzuda çalışan 

mütəxəssislərin təhsili ilə əlaqədar da xərclənir.  Ümumiyyətlə 

İİB-nın fəaliyyəti Şəriət qanunları ilə tənzim olunur. Bankın 

nizamnamə kapitalının həcmi 1992-ci ilin iyun ayına kimi 2 

milyard İslam Dinarı (İD) məbləğində olmuşdur. 1992-ci ilin 

iyun ayında keçirilən Direktorlar Şurasının qərarı ilə Bankın 

nizamnamə kapitalının həcmi artılaraq 6 milyard İslam 

Dinarına çatdırılmışdır. Bu məbləğ hər biri 10 min İslam 

Dinarına bərabər olan 600 min səhmə bölünmüşdür. İİB-nın 

1996-ci ildəki əməliyyat həcmi 18 milyard dollar olmuşdur. 

2002-ci ildə bankın nizamnamə kapitalı 15 milyard İD 

olmuşdur. 2005-ci ildə keçirən iclasın nəticəsində sonra bankın 

nizamnamə kapitalı 15 milyard İD artılaraq 30 milyard İD-a 

çatdırılmışdır. İİB-nın qərargahı Səudiyyə Ərəbistanı 

Krallığının Ciddə şəhərindədir. Bu Banka yalnız İslam 

Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkə üzv ola bilər. Qeyd 

etmək lazımdır ki, Azərbaycan İİB-nın 1992-ci idən üzvüdür. 

İİB-nın əsas məqsədi üzv dövlətlərin inkişafına yardım etməklə 

həmin ölkələrdə sosial və iqtisadi tərəqqiyə nail olmaqdır. Bu 

məqsədə çatmaq üçün bank üzv dövlətlərdə həyata keçirilən 

sosial iqtisadi yönümlü layihələrdə iştirak etmək, onları 

maliyyələşdirmək, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə kredit 

vermək, ölkələrdə kadr hazırlığı üzrə kursların və seminarların 

təşkilinin maliyyələşdirmək kimi və digər funksiyaları yerinə 

yetirir. Həmçinin bank təhsil və mədəniyyət sahəsində də əməli 

işlər görür. 2006-cı ildə  İslam Konfransı Təşkilatının dünyanın 

57 ölkəsindən apardığı elmi tədqiqatın vəziyyəti yuxarıda 

deyilən məsələni təsdiqləyir. Bu tətqiqatların nəticəsinə əsasən 

çox sayılı İslam ölkələrinin elm istehsalı meydanında 

vəziyyətləri heçdə razıedici deyil. Eyni halda həmin tətqiqatda, 

ümidverici indekslərdən də söz açılıbdır. İran, Pakistan və 

Türkiyə ölkələrində elm   prosesi inkişaf etdirilibdir. Sonlarda 
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qeyd edilən ölkələrdə elmi tədqiqat üzrə ayırdıqları büdcəni 

artırmaqla həmin ölkələrdə elm tədqiqatları aparmaq üçün 

uyğun zəminlər yaradılıbdır. Digər bir neçə İslam ölkələri o 

cümlədən Qətər və Nigeriya tədqiqat və ali elmlər üzrəndə 

investisiya yatırmaqla öz elmi strukturlarını gücləndirilməsi 

istiqamətində səy göstərirlər. Nigeriya sonlarda birdirib ki, 

qarşıdan gələn dekada elm və tədqiqat üzrə önəmli və 

əhəmiyyətli investisiyalar yatıracağı nəticəsində iqtisadi 

inkişafa nail olmaq məqsədini izləyir. Əslində İslam ölkələrinin 

dövlət başçıları elmə üstünlük verən və yenilik üzrə qurulan bir 

ictimaiyyətə çevriləcəkləri üçün mütəşşəkil və konstruktiv 

siyasətlərə möhtac olduqlarının yaxşı düşünüblər. Bu sahədə 

mütəxəssislər və mütəfəkkirlər üçün istedadlı bir mühitin 

yaranması üçün lazımı təşəbbüslər həyata keçirməlidirlər. 

Digər bir tərəfdən İslam dünyası müxtəlif təməl və insani 

elmlərə bərabər yanaşmadığı nəticəsində elm istehsalı 

arenasında müxtəlif problemlərlə qarşılaşır. Bu isə elə bir 

haldadır ki, inkişafa nail olmaq üçün  insani və təməlli elmlər 

ilə sair elmi fakultələr arasında tarazlıq yaratmaq lazımdır. Belə 

fikirləşməməlik ki, elmi inkişafa nail olmaq özü birbaşa 

hərtərəfli inkişafa gətirib çıxaracaq. Inkişafa nail olmaq 

istiqamətində, ümumi mədəniyyət və iqtisadi-siyasi 

mövzularla  bağlı uyğyn dəyişikliklər baş verməlidir. Buna 

görə ibtidai elmlər və   həmdə insani elmlər zəminində elmi 

tədqiqatlar aparmaq zərurəti görünür. Misal olaraq bəzi 

zəminlərdə texnologiyaya malik olan bir ölkə həmin 

texnologiya təməl elminə malik olmadığı bir şəraitdə qətiyyən 

texnologiyanın inkişaf etdirilməsində heç bir rol ifa edə bilməz. 

Necə ki, görünür bəzi ölkələr belə bir model seçdikləri halda 

onların həqiqi bir inkişafa nail olmayıblar. Bu qrupdan hesab 

olan ölkələr, texnologiya ixrac etməkdə məqbul rütəbədə 

dayandıqları bir halda həmin elmin texnologiyasını və təməl 

elminin istehsal edəni olmayıblar. Belə bir texnologiyalar idxal 

olunduqları üçün ondan əldə olunan inkişaf və uğurlar isə 
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daimi və sabit olmayacaq. Son illərdə dünya üzrə etibarlı 

universitetlərin siyahısı içində təəssüflə İslam ölkələrinin 

universitetlərinin adı çəkilməmişdir. Həmin məsələ səbəb 

olmuşdur ki,  bir neçe vaxt bundan əvvəl İslam Konfransı 

Təşkilatı, İslam dünyasının üstün universitetlərini təyin etməsi 

barədə  addımlar atsın. Həmin sahədə, Mərakeş, Pakistan, İran 

və sair ölkələrin mütəxəssiləri ilə İslam Konfransı Təşkilatı, 

AİSESKO nümayəndələri ilə birgə İranın paytaxtı Tehranda 

keçirilən iclasda İslam dünyası üzrə üstün universitetlərin təyin 

edilməsi parametləri nəzərdə tutsunlar. Həmin iclasın hesabatı 

islam ölkələrində araşdırılmaq üçün bu ölkələrə təqdim edildi. 

57 ölkənin iştirakı ilə İranda qarşıda keçiriləcək iclasda təyin 

olunan parametlər yekunlaşması qərara alınıb  və nəhayət İslam 

ölkələri Xarici İşlər Nazirləri iştirak edən konfransda həmin 

qərarın qəbul olunmasından sonra rəsmi şəkildə İslam 

ölkələrinə təqdim edilməsi planlaşıb. Təyin olunan parametlərə 

əsasən, İslam ölkəri universitetləri arasından 20 üstün 

universitet seçiləcək. Bu universitetlər İslam İnkişaf bankı və 

sair rəsmi fondlar tərəfindən elm, labaratoriya avadanlıqları və 

digər elementlər üzrə maliyyələşdirəcəklər. Belə olarsa onlar 

dünya səviyyəsində rəqabət qabiliyyətinə sahib olduqları 

nəticəsində dünyanın ən üstün sayılan 500 universitetləri 

daxilində olmaları mümkünləşir. İslam dünyası 

universitetlərinin reytinqləşdiyi üçün irəli sürülən parametlər, 

tədqiqat, təlim vəziyyəti, universitetin beynəlxalq səviyyədə 

hansı rütbədə durması, təlimi və tədqiqatları üzrə olmalıdır. 

Beynəlxalq və etibarlı olan dərgilərdə nəşr olunan məqalələr və 

araşdırmaladan əldə olunan nəticələri, universitet 

müəlliməlrinin beynəlxalq etibarlar hansı həddə əldə etmələri, 

mötəbər universitetlərdən təhsilini bitirən müəllimlərin sayı və 

universitetin elmi imtiyazlar əldə etməsi kimi amillər İslam 

dünyasının üstün universitet təyin edilməsində mühüm 

parametlərdir. Şübhəsiz ki, İslam dünyası universitetləri 

arasında əlaqələr və elmi-tədqiqatın yüksəlməsi münasibətlərin 
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genişləndirilməsi, İslam dünyasında elmin istehsal edilməsinə 

gətirib çıxara bilər və mədəni, iqtisadi və siyasi zəminlərdə isə 

İslam ölkələrinə qarşı çoxlu müsbət təsirlər  və nailiyyətlərin 

əldə edilməsinə səbəb olacaqdır. Bankın idarəedici orqanı 

Direktorlar Şurasıdır. Bu 14 üzvdən ibarətdir. Bunlardan 7-si 

yuxarıda adları göstərilən əsas ölklərdir ki, şurada 

“daimidirlər” və qalan 7 üzv İdarə Heyəti tərəfindən seçilir. 

Bankın idarəetmə strukturu aşağdakı kimidir. 
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  mənbəə: www.isdb.org 

İdarə Heyəti 

Direktorlar Şurası 

İİB qrupunun 

prezidenti 

İxrac kreditinin və 

investisiyanın sığortası üzrə 

İslam Korporasiyası 

Özəl sektorun inkişafı üzrə 

İslam Korporasiyası 

İslami tədqiqat və təlim institutu 

Dünya Vəqf Təşkilatı 

Xüsusi yardım və təqaüd idarəsi 

AL-AQSA və AL-QUDS fondları 

Qurbanlıq heyvanların istifadəsi üzrə KSA layihəsi 

Əməkdaşlıq idarəsi 

İşin qiymətləndirilməsi və audit  

idarəsi 

İİB qrupu strateji planlaşdırma idarəsi 

Riskin idarəedilməsi idarəsi 

Hüquq departamenti 

Prezidentin məşvərətçisi 

Vitse-prezident (əməliyyatlar) Vitse-prezident (ticarət siyasəti) Vitse-prezident (korporativ ehtiyatlar və xidmətlər 

) 

Bank katibliyi 

departamenti 

Texniki əməkdaşlıq idarəsi 

Elm və texnologiya idarəsi 

Kuala-Lumpur regional idarəsi 

 

Ölkə əməliyyatları 1-ci şöbə 

Ölkə əməliyyatları 2-ci şöbə 

 

Ölkə əməliyyatları 3-cü şöbə 

 

Əməliyyatların planlaş-

dırılması və xidmət şöbəsi 

Xəzinə şöbəsi 

Maliyyə şöbəsi 

Əmək resurslarının 

idarəedilməsi 

departamenti 

İnformasiya texnologiya-

ları departamenti 

İnzibati xidmət departamenti 

Ticarət maliyyəsi və 

həvəsləndirmə şöbəsi 

İqtisadi siyasət və strateji 

planlaşdırma şöbəsi 

Əmlakın idarə edilmədi 

departamenti 

İslam bankları 

idarəsi 

Almata regional idarəsi 

 

Rabat regional idarəsi 

 

Beynəlxalq Biosalin kənd 

təsərrüfatı mərkəzi-Dubay 

Təşkilatın və idarəetmənin 

inkişafı departamenti 

Bank kitabxanası 

OIC şəbəkəsi, 

Sdn.Bhd 

Təhlükəsizlik idarəsi 

http://www.isdb.org/
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      İİB həmçinin beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlıq 

edir və birgə layihələrin həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. 

Bankın əsas istiqamətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar.  

1. Milli inkişaf proqramlarının yaradılmasında və 

koordinasiya edilməsinə yardım. 

2. Spesifik layihələrin yaradılmasında və həyata 

keçirilməsində texniki yardım 

3. Uzunmüddətli layihələrin (inkişaf) maliyyələşdirilməsi. 

4. Xüsusi və dövlət sektorlarına yardım 

5. Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq. 

6. Region üçün imkanlar və idarəetmə köməyinin araşdırılıb 

tapılması. 

O aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirdi. 

1. Üzv ölkələrin malik olduqları kapitalı ölkələr arasında 

səmərəli şəkildə bölüşdürmək 

2. İqtisadi və sosial infrastruktur layihlərinə investisiyaların 

bölüşdürülməsi 

3. Müxtəlif məqsədlər üçün trast və fondlar təsis etmək və 

idarə etmək (buraya həmçinin ölkələr arası fondlar da 

daxildir) 

4. Xarici ticarətə yardım və kömək etmək, xüsuilə üzv 

ölkələr arasında kapital axınını stimullaşdırmaq 

5. Depozit qəbul etmək və fondların sayını artırmaq 

 

Bank iki mudaraba fondunu, İslam Banklarının Portfelini (İBP) 

və Vahid İnvestisiya Fondunu (VİF) qurmağa da müvəffəq 

olmuşdur. 1994-cü ildə bank Kapital qoyuluşu və İxrac 

Kreditin Sığortası üçün İslam Korporasiyasını qurmuşdur. 

1995-ci ildə fəaliyyətə başlayan korporasiyanın məqsədi ticarət 

razılaşmalarını möhkəmləndirmək və İİB-a üzv dövlətlər 

arasında investisiya  mübadiləsi imkanlarını genişləndirmək 

idi. Beləliklə bank aşağıdakı hüquqi şəxslərə malikdir: 
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Adı Yaranması və fəaliyyəti 

 

 

İslam Bankları 

Portfeli 

İslam Banklarının Portfeli (IBP) 1988-ci 

ildə qurulmuşdur. İlkin vaxtda 20 İslam 

bank və maliyyə müəssisələrinin iştirakı 

ilə yaradılmışdır. Əsas məqsədi 

aşağıdakılardır: 

 ticarəti maliyyələşdirmək,  

 icarə  

 aktiv əməliyyatlar  

 

 

Vahidi İnvestisiya 

Fondu 

 

Vahid İnvestisiya Fondu (VİF) bankın 

sərmayədarlarının qənaətinin 

birləşdirilməsi hesabına üzv dövlətlərin 

iqtisadi inkişafına öz töhfəsini vermək 

üçün 1990-cı ildə qurulmuşdur. Fond 

ticarətə və məhsuldar layihələrə sərmayə 

qoyulmasında iştirak edir 

 

 

İnfrastrukturu 

Fondu 

İİB İnfrastruktur Fondu 2000-ci ilin 

axırında yaranmışdır. 

Telekommunikasiya 

(telekommunikasiya vasitələri), 

daşınmada, enerjidə, təbii ehtiyatlarda, 

neft-kimya, su və başqa infrastruktur ilə 

əlaqədar sektorları maliyyələşdirir. Əsas 

sponsoru İİB və “aparıcı” sponsoru “Dar 

AL-Maal Al-Islam Trust”dur 

İnvestisiyanın 

Sığortası və Krediti 

İxrac üçün İslam 

Korporasiyası 

İnvestisiyanın Sığortası və Kreditlər 

üçün İslam Korporasiyası. Qurum ixrac, 

kommersiya və qeyri-kommersiya 

risklərə qarşı eksportçulara müdafiəni 

təmin etmək üçün 1994-cü ildə 

qurulmuşdur.  

 Özəl Sektorun İnkişafı İslam. İslam 
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Özəl Sektorun 

İnkişafı üçün İslam 

Korporasiyası 

İnkişaf Bankının 2-3  oktyabr 1999-ci il  

tarixlərində Ciddə'də olan toplantısında 

Özəl Sektorun İnkişafı İslam 

Korporasiyasının qurulmasına qərar 

verildi. Qurum 8 iyul 2000-ci il tarixində 

fəaliyyətə başladı. Hüquqi şəxslərə 

xidmət göstərəcək bu qurum, İslam 

ölkələrindəki özəl sektor yatırımlarına 

finansman dəstəyi verəcəkdir.İlkin 

məqsədi aşağıdakılardır.   

 özəl sektorun ehtiyacları üçün 

xidmət etmək,  

 maliyyə məhsullarının və 

xidmətlərin geniş (enində) 

diapazonda artımlarını təmin 

etmək  

 

        Digər fondlar 

 

1. Xüsusi kömək əməliyyatları 

2. İslam İnkişaf Bankının Həmrəyliyi 

Fondu 

3. Və s. fondlar 

 

2000-2003-cü illər ərzində İİB-nın həyata keçirdiyi Xüsusi 

Kömək layihələrininin bir hissəsi  

 

Xüsusi kömək əməliyyatları 

Ölkə Layihələr 

Qazaxıstan 

 
 Almatıda İslam İnstitutu 

 İqra Universiteti və İslam İnstitutu 

layihələri 

 

 

Qırğızıstan 

 

 Bişkekdə İslam İnstitutu; 

 Talasda Quran Məktəbləri; 

 Jenje Jer-də Quran Məktəbinin yenidən 

qurulması;  

 İslam və Ərəb kitablarının alışı layihəsi. 
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Tacikistan 
 Əfqan qaçqınlara kömək; 

 Tirmizi Universiteti. 

 

Özbəkistan 
 Tibbi təchizat və Səhiyyə Nazirliyi üçün 

Sanitar maşınlar;  

 Səmərqənddə İmam Əl Buxari İslam 

İnstitutu. 

 Daşkənt Maahad İslam İnstitutu 

Krım  Simferopolda İslam Mərkəzi və Ukraynada 

bir neçə Quran Məktəbi. 

 

İslam İnkişaf Bankının Həmrəyliyi Fondu. Hazırda İİB-nın 

tərkibində də İslam İnkişaf Bankının Həmrəylik Fondu adlanan 

şöbə (fond) yaradılmışdır. Fondun yaradılması haqqında qərar 

2007-ci ildə keçirilən konfransda qərara alınmışdır. İslam 

İnkişaf Bankı Həmrəyliy Fondu adlanan fond müsəlman 

ölkələrində inkişafa dəstək olmaq və yoxsulluğun azaldılması 

üçün qurulmuşdur. Seneqalın paytaxtı Dakarda keçirilən illik 

toplantıda,  təmannasız yardım edən ölkələrin təmsilçiləri, 

fondun fəaliyyətə başlaması üçün başlanğıcda 1,6 milyard 

dollar toplandığını qeyd edilmişdir. Fonda təmannasız yardım 

edənlərin ilk sırasında 1 milyard dollarla Səudiyyə Ərəbistanı 

və 300 milyon dollarla Küveyt başçılıq emişdir. Qeyd edək ki, 

dünyanın ən yoxsul 15 ölkəsindən 11 ölkə müsəlman 

ölkələridir.   

 

3. İİB-nın kreditləşdirmə mexanizmi 
 

      İİB üzv ölkələri müxtəlif layihələrini İslam qaydalarına 

uyğun olaraq maliyyələşdirmə üsulları ilə maliyyələşdirir. Bu 

üsullar faizsiz borc, müəyyən layihənin reallaşmasında 

müştərək sərmayə iştirakı, lizinq, gəlir payına əsasən və s. 

formada ola bilər. Bundan əlavə bank üzv dövlətlər arasında 

əməkdaşlığın artırılmasına kömək etmək və ölkələrə texniki 

yardım göstərməkdədir. 
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     Bankdan daimi resurs əldə edən ölkələrin sayı 34-dür ki, 

onlardan da 13-ü iqtisadi inkişaf səviyyəsi ən aşağı olan 

ölkələrdir. İİB-nın üzv ölkələrə ayırdığı kreditlər ölkələr 

nöqteyi nəzərindən iki qismə bölünür. 

 adi məliyyələşdirmə 

 xüsusi maliyyələşdirmə. 

Xüsusi maliyyələşdirmədə iqtisadiyyatın kreditləşməsi xüsusi 

hesabdan həyata keçirilir və güzəştli xarakter daşıyır. 1995-96-

cı illərdə İİB üzvü olan və olmayan ölklərə 300 mln dollar 

yardım ayrılmışdır. O cümlədən, İİB iqtisadi inkişafa yardım 

məqsədilə aşağıdakı ölkələrə güzəştli yardım ayırmışdır. 

1. İordaniya – 26 milyon dollar 

2. Liviya – 14 milyon dollar 

3. İndoneziya – 13 milyon dollar 

4. Əlcəzair – 11 milyon dollar 

5. Çad – 3 milyon dollar 

6. Banqaladeş – 3 milyon dollar 

7. Mavritaniya – 2 milyon dollar 

Bundan başqa bankın üzv ölklərə ayırdığı kreditlərdən 

aşağıdakıları göstərə bilərik. 

 Pay və subsidiya formasında Qvineya, Seneqal, Kamerun, 

Mali və Çad dövlətlərinə konkret investisiya layihələri 

üzrə layihə-tədqiqat işlərinin aparılması üçün texniki 

yardım ayrılmışdır.  

 Misirdə şüşə istehsalına, BƏƏ-də boksit mədənlərinə 

lazımı vəsaitlər ayrılmışdır. 

 Mərakeş, Tunis, İran və Pakistanın xarici ticarətinin 

maliyyələşdirilməsinə, həmçinin, xarici bazardan alınan 

konkret məqsədli müəyyən kateqoriya idxal mallarının 

qiymətinin ödənilməsinə İİB tərəfindən kredit xətti 

açılmışdır.  

 Bununla yanaşı İİB hə də  hər il Hindistan, ABŞ, 

Venesuella, CAR və Kanadada olan müsəlman 
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cəmiyyətlərinə məqsədli yardım formasında vəsaitlər 

ayırır. 

       Bank İslam qaydalarına uyğun müxtəlif maliyyələşdirmə 

üsullarından istifadə edir.  

Bank iki tip maliyyələşdirmə üsulundan istifadə edir 

a) Paralel maliyyələşmə. Bank və müştərək partnyor 

layihənin müəyyən hissələrini ayrı-ayrı 

maliyyələşdirirlər. 

b) Kollektiv maliyyələşmə. Bu zaman bank və ortaq 

partnyor bir layihənin müəyyən hissələrini birlikdə 

maliyyələşdirirlər. 

Maliyyələşdirmə üsullarını iki əsas və bir əlavə üsul altında 

toplanır . 

 əsas maliyyələşdimə üsulları. Bunlara faizsiz kreditlər və 

texniki yardım daxildir. 

 köməkçi maliyyələşdirmə üsulları. Bu üsula isə lizinq, 

istisna, kreditli satışlar və s. 

 əlavə maliyyələşdirmə üsulları. Bu üsul sərmayə iştirakını 

və gəlir payını özündə birləşdirir. 

Ümumiyyətlə faizsiz borclar kənd təsərrüfatı (su şəbəkələri, 

ərazilərin su təchizatı və s.) və infrakstruktur (quru yol 

nəqliyyatı, məktəb və xəstəxana kimi sosial təchizatlar və s) 

kimi layihələr üçün verilir. Dövlətə və dövlət qurumlarına 

verilir. Ancaq xüsusi hallarda özəl sektora da kredit ayrıla 

bilər. Kreditin şərtləri şağıdakı kimidir. 

1. Kredit limiti. Maksimum 7 milyon İslam Dinarı (İD) dır. 

Lakin layihədən asılı olaraq məbləğ artırıla bilər. (1 ədəd 

İslam Dinarı = 1 ədəd SDR) 

2. Faiz. Faiz yoxdur, lakin xidmət haqqı (komisyon haqq) 

alınır. Bu haqq 2,5%-dən artıq olmur. 

3. Müddəti. 15-25 ildir. Səmərəli istifadə və layihəyə görə 

3 və 7 il müddətində kreditin ödənilməməsinə icazə 

verilir. 
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4. İştirak payı. Layihə sahibi ən az inkişaf etmiş ölkələrdə 

layihənin 10%-i, digər ölkələrdə isə 15-25% ödəməlidir. 

İstisna dedikdə müəyyən bir işi təyin olunmuş müəyyən 

şərtlər əsasında həyata keçirləməsidir.  

a. Bu üsul istehsal, inşaat və istehsal və qablaşdırma işlərini 

əhatə edir, lakin qaz elektrik kimi xərclərin 

maliyyələşdirilməsində də istifadə etmək olar. 

b. Limit. maksimum 80 milyon İslam Dinarıdır (İD).  

c. Müddət. Maksimum 20 ildir. İllik geri ödənmə haqqı 

5,1%-dir. 

Sərmayə iştirakı dedikdə bankın üzv ölkələrdə yeni və ya 

mövcud şirkətlərin kapitalında iştirakı başa düşülür.  

Gəlir payı dedikdə bank investor kimi işə ortaq olur və 

gəlirdən müəyyən edilmiş hissəsini alır. Bu üsul adətən yüksək 

gəlir gözlənilən layihələrin həyata keçirilməsində istifadə 

edilir. 

Kreditli satışlar dedikdə uzun və ortamüddəli 

maliyyələşdirmə üsuludur. Bank ehtuyac olan malı satın alır və 

dərhal istifadəçiyə verir. İstifadəçi də buna görə banka əlavə 

pul ödəyir. 

a. Kredit limiti. Minimum kreditli satışın limiti 2 milyon 

İD, maksimum miqdarı isə 80 milyon İD-dır. 

b. Müddət. Maksimum müddət 20 ilə qədərdir. Kreditlərin 

illik haqqı 5,1%-dir. 

İslam İnkişaf Bankının  investisiya kreditləri aşağıdakı 

kimidir. 

İnvetorların yerli və maşın-təchizat ilə əlaqədar idxalının və bu 

maşın təchizatı ilə əlaqəli montaj xidmətlərinin 

maliyyələşdirilməsində istifadə edilir.  

a. Alıcıları. Adətən ixracat sahəsində ixrac potensialı olan 

investorlara verilir. 

b. Kredit limiti. Minimum 35 000 İD, maksimum 3 500 

000 İD-dır. 
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c. Müddəti. Kredit maksimum ilk 3 il ödənilməmək şərti 

ilə, 10 il ərzində ödənilə bilər. 

4. İİB və Azərbaycan 

      Bank öz fəaliyyətinə 20 oktyabr 1975-ci ildən başlamışdır. 

İslam İnkişaf Bankı (bundan sonra İİB) üzvlərinin sayı 57 olan 

bankın mərkəzi Ciddədir. İslam konfransının üzvü olan ölkələr 

bankın üzvü hesab olunur. Azərbaycan 1991-ci il dekabr 

ayından təşkilata üzv qəbul edilib və 1992-ci ildən təşkilatda 

fəaliyyətə başlayıb. İİB-nın ölkəmizlə olan əlaqələrini tarixi 

ardıcıllıqla üç mərhələyə ayırmaq olar:  

1. Birinci mərhələ. Bu mərhələ Əbülfəz Elçibəyin 

prezidentlik dövrünü əhatə edir. Bu zaman bankın 

ölkəmizlə əlaqələri təzə qurulmağa başlayırdı. İslam İnkişaf 

Bankının prezidenti doktor Əhməd Muhəmməd Əli ölkə 

başçısı tərəfindən qəbul edilir(2.2.1993). Həmçinin həmin 

dövrdə ölkəmiz İKT-nın yığıncaqlarında tam hüquqlu 

dövlət kimi fəaliyyətə başlayır. 
2. İkinci mərhələ. Heydər Əliyevin prezidentlik dövründə 

əlaqələr daha sürətlə genişlənməyə başlayır. Bu əlaqələr 

ölkə başçısının Yaxın Şərq ölkələrinə səfərindən sonra daha 

da genişlənməyə başlayır. İİB ölkəmizə infrakstruktur 

sahəsinə kreditlər ayırır, həmçinin humanitar sahədə 

ölkəmizə köməklik göstərir. 
3. Üçüncü və ya yeni mərhələ. Bu mərhələ İlham Əliyevin 

prezidentlik dövründən başlayır və indi də davam 

etməkdədir. Bu zaman bank ölkəmizə kredit ayrılması 

sahəsində daha fəal mərhələyə keçir. Bank həmçinin 

ölkəmizin su-meliorasiya, hətta neft sənayesinə kapital 

qoymağa başlayır. Həmçinin İKT-nın ölkəmizlə əlaqələri 

sürətlə inkişaf edir. Buna nümunə kimi İKT-nın 2007-ci 

ildə ölkəmizdə keçirilən iclasını göstərmək olar. 
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İİB infrastruktur sahələrinin maliyyələşməsində mühüm rol 

oynayır. İİB-nin fəaliyyətləri kanal və drenaj sistemlərinin 

bərpası, enerji istehsalının artırılması və mühüm yolun inşası 

vasitəsilə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin 

təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Bank infrastrukturun və 

aqro-sənaye sahələrinin qurulması ilə bağlı texniki yardım 

fəaliyyətlərini maliyyələşdirmişdir. İİB ölkəmizə aşağıdakı 

istiqamətlərdə yardım ayırır. 

 Yolların, körpülərin salınmasında. Bank Ələt-Qazıməmməd 

avtomobil yolunun maliyyələşdirilməsini öz üzərinə 

götürüb. Bu layihənin dəyəri 12.5 mln $, geri ödəmə 

müddəti 20 il və istifadəyə görə haqq 683.5 min $-dır. 

 Qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılması sahəsində infraktrukturanın, həmçinin 

evlərin tikilməsi. 

 Meliorasiya tədbirləri və su kəmərlərinin çəkilməsində. 

Mil-Muğan kollektorunun maliyyələşdirilməsi üçün 9.6 

mln $, geri qaytarılma müddəti 25.5 il və istifadəyə görə 

haqq 690.7 min $-dır. 

Kreditor İslam İnikaf Bankı 

Kreditin növü Mil-Muğan kollektoru 

İmza tarixi 11.0.1994 

Məbləğ 9,8 mln $ 

Güzəşt müddəti 5 il 

Faiz Yoxdur 

Vaxtında ödənilmədikdə faizlər Yoxdur 

Qaytarılma müddəti 25,5 il 

Komissiyon haqq 690,7 min $ 

 Neft-qaz sənayesi sahəsində.  
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 Humanitar yardım sahəsində. Bank indiyədək qaçqınlara 

humanitar yardım göstərilməsinə 500 min dollar və onlar 

üçün iş yerləri yaradılması məqsədi ilə 1 milyon dollar, 

ölkənin sosial-inkişaf layihələrinin texniki-

iqtisadi əsaslandırılmasının hazırlanması üçün təmənnasız 

olaraq 1 milyon 424 min dollar ayırıb. 

İİB-in respublikamıza təqdim etdiyi güzəştli kreditin 

ümumi məbləği 74 milyon dollardan artıqdır. İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyinin “Beyin Mərkəzi” olan İqtisadi İslahatlar Mərkəzi 

mütəmadi olaraq beynəlxalq əlaqələrin qurulması istiqamətində 

yeni-yeni addımlar atır. Buna misal olaraq, 21 oktyabr 2006-cı 

il tarixində İqtisadi İslahatlar Mərkəzi və İslam İnkişaf 

Bankının üzvü olan İslam Tədqiqat və Təlim İnstitutu arasında 

əməkdaşlıq üzrə Anlaşma Memorandumun imzalanmasını 

göstərmək olar. Məlumat üçün bildiririk ki, İslam Tədqiqat və 

Təlim İnstitutu iqtisadi, maliyyə və bank fəaliyyətlərinin 

İslamın Şəriət prinsiplərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində 

araşdırmalar aparır və İslam İnkişaf Bankına üzv olan ölkələrin 

iqtisadi inkişafı məqsədilə çalışan insanlar üçün təlim 

imkanlarını genişləndirir. İslam iqtisadiyyatı ilə bağlı 

tədqiqatların, elmi əsərlərin, həmçinin bu sahəyə artan marağın 

nəticəsi olaraq İqtisadi İslahatlar Mərkəzi və İslam Tədqiqat və 

Təlim İnstitutu arasında ikitərəfli danışıqlar aparılmışdır. Əldə 

olunmuş nəticəyə əsasən iki mərkəz arasında əməkdaşlıq 

əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi razılığına gəlinib. 

Anlaşma Memorandumunun imzalanması hər iki tərəfdən 

ikitərəfli əlaqələrin qurulması istiqamətində birinci addım kimi 

dəyərləndirilmişdir. Memorandum aşağıdakı müddəalar üzrə 

əməkdaşlıq istiqamətlərini nəzərdə tutur: 

 Texniki seminarların 

 Təlimlərin təşkil edilməsi 
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 İslam iqtisadiyyatı və maliyyəsi sahələrində tədqiqatların 

dəstəklənməsi. 

Tərəflər arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumu 

müddətsiz vaxt çərçivəsi üçün nəzərdə tutulur. 

 

İİB-nın ölkəmizdəki gördüyü maliyyələşdirmə işləri (mln 

dollar) 

 

Layihələr Razılaşma 

tarixi 

Miqdarı Kreditor 

Xanlar kanalının 

ikinci mərhələsi 

11.06.2001 9,432  

 

 

 

 

 

İSLAM 

İNKİŞAF 

BANKI 

Maliyyə Nazirliyi 

üçün avadanlıqla 

təmin edilmiş bina 

23.07.2001 362 

Sosial infrakstruktur 

layihələri üçün 

06.05.2009 9 

Ucar-Yevlax yolunun 

bərpası 

20.10.2003 22 

Yevlax-Gəncə 

dəmiryolunun bərpası 

06.02.2005 10,4 

Xaçmaz elektrik 

yarımstansiyası və 

ötürücü xətinin 

tikintisi 

21.06.2004 13,503 

Samur-Abşeron 

suvarma sistemi 

(Vəlvələçay-

Taxtakörpü kanalı) 

15.09.2004 10 

Məcburi köçkünlər 

üçün sosial 

infrakstruktur 

layihələri 

20.06.2005 10,272 

Modular elektrik 06.08.2005 99,398 
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stansiyası tikintisi 

Mingəçevir su 

elektrik stansiyasının 

bərpası 

14.01.2007 105  

mənbəə: Faizsiz bankçılıq.Röyal İmanlı. Bakı-2008. 

 

1994-2004 illərdə Azərbaycan respublikasınin beynəlxalq 

maliyyə kredit təşkilatlarından aldığı kreditlər (mln. dollar) 

Beynəlxalq Valyuta Fondu 542,5 

Dünya Bankı 640 

Beynəlxalq İktisadi Əməkdaşlıq Fondu 340 

Türk Exim Bankı 270 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Fondu 350 

İslam İnkişaf Bankı 72,5 

Diğər kommersiya bankları 74 

mənbəə: “Azərbaycan Statistik Göstəriciləri 2004”, Bakı-2004, s.8 

      

 Təəsüflər ki, cədvəldən göründüyü kimi ölkəmizin İİB-dan 

aldığı kreditlərin məbləği axırıncı yeri tutur. Qeyd edək ki, 

İslam İnkişaf Bankı 2007-ci ilin sonuna qədər Azərbaycanda 

250 milyon dollarlıq 26 layihəni maliyyələşdirib. İndiyədək 

bank layihələri İqtisadi İnkişaf və Maliyyə nazirlikləri 

vasitəsilə həyata keçirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan üzrə İİB-

nin büdcəsi 150 milyon dollar miqdarındadır. 

 

 

 

 

 

                                                 

*-Layihə 2007-2010-cu illəri əhatə edir və büdcəsi 105 mln 

dollardır ki, bunu da hamısını İİB lizinq formasında özü 

maliyyələşdirir.  
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        Fəsil 5 

Müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrində faizsiz 

bankçılıq 
            

1. Azərbaycanda mövcud faizsiz bankçılıq 

və onun tətbiqi problemləri 

 

Sahəsi:            86,6 min km2 

Əhalisi:                                8 238 281 nəfər 

Dini:            93,4% müsəlman, 6,6 % digər  

 

       Azərbaycanda müsəlman ölkəsi olduğundan və İKT ilə 

mühüm əlaqələrə malik olduğundan ölkəmizdə də faizsiz 

bankların qurulması istiqamətində tədbirlərin həyata 

keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin İİB-nın 

ölkəmizin infrakstruktur sahələrinə kreditlərin ayrılması 

mühüm əhəmiyyət həsb edir. Ölkəmizdə faizsiz bankçılıq 

demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Lakin buna baxmayaraq 

ölkəmizdə İslam maliyyəsinin bir neçə elementi var.  

 Kövsər Bankın fəaliyyəti. 

 İslam İnkişaf Bankı ilə yerli bankların əməkdaşlığı. 

 Beynəlxalq Xəzər İnvestisiya Şirkəti 

       Kövsər Bank. Kövsər Bank Azərbaycandakı ilk 

kommersiya banklarından biridir. "Kövsər Bank" ASC 1988-ci 

ildən etibarən Azərbaycan bank sektorunda fəaliyyət göstərir. 

Bankın əvvəlki adı "Universal Bank" olmuşdur. Bankın yeni 

Nizamnaməsi 10 mart 2001-ci ildə səhmdarların ümumi 

yığıncağında təsdiq olunmuş və 24 sentyabr 2001-ci ildə 

"Kövsər Bank" adı altında Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan 

keçmişdir. 21 oktyabr 2002-ci ildə Milli Bank bütün növ bank 

fəaliyyəti üçün "Kövsər Bank"a yeni lisenziya vermişdir. 
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Bankın lisenziyası ona dünya bankçılıq təcrübəsində tətbiq 

olunan bütün növ bank xidmətləri göstərməyə imkan verir. 

Bundan sonra o, öz fəaliyyətində İslam Bankçılıq metodlarını 

tətbiq etməyə başlamışdır. Bu, İslam Bankçılıq sisteminə 

əsasən fəaliyyət göstərən Azərbaycanda ilk , MDB ölkələrində 

isə ilk banklardandır. Bankın nizamnamə kapitalı 10.02 milyon 

manatdır, səhmlər 50100 ədəd olaraq adi və imtiyazlı 

səhmlərdən ibarətdir. Bankın nizamnamə kapitalının strukturu 

aşağıdakı kimidir. 

 dövlət müəssisələrinin payı-0,04% 

 qeyri-dövlət müəssisələrinin payı-0,084% 

 rezident fiziki şəxslərin payı-93,01% 

 xarici kapitalın payı-6,87% 

 

Bankda dövlət müəssisələrinə, özəl sektorda çalışan hüquqi və 

fiziki şəxslərə xidmət göstərilir . Bank həmçinin , bank xidməti 

növlərinin artırılması və onların keyfiyyətinin yaxşılışdırılması 

üzərində işləyir. Bankın müştərilərinin sayı 390-dan çox 

hüquqi və fiziki şəxslərdir. Bankın Almaniya, Avstriya , 

Türkiyə, Ukrayna , Rusiya və s. kimi ölkələrin tanınmış 

bankları ilə müxbir əlaqələri vardır və Yaponiya, Səudiyə 

Ərəbistanı, İngiltərə və s. ölkələrin iş adamları ilə sıx əlaqələrə 

malikdir. Bankın iki filialı var.Onlardan biri Bərdə şəhərində , 

digəri isə Bakıdadır. Azərbaycanda şəriət qaydaları əsasında 

fəaliyyət göstərən yeganə bank təşkilatı olan «Kövsər Bank» 

2003-cü ildən İslam Bankları Assosiasiyasının (İBA), o 

cümlədən, İslam Bankları və Maliyyə İnstitutlarının Audit və 

Mühasibat Təşkilatının üzvüdür. Bank iki əsas yol ilə fiziki 

şəxslərlə əməliyyatlar aparır:  

1. mudaraba və müşərəkə  

2. sukuk ilə bağlı əməliyyatlar 
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    İslam İnkişaf Bankı ilə yerli bankların əməkdaşlığı. 

       Banklar açılmış kredit limitləri çərçivəsində korporativ 

(ümumi) layihələri maliyyələşdirir. Bu sahədə İİB yerli 

banklarla əməkdaşlıq edir. Bu sahədə birinci bank bir neçə 

İslam bank əməliyyatını yerinə yetirmək üçün Azərbaycan 

Beynəlxalq Bankı olmuşdur. İslam İnkişaf Bankı islam 

müasibətləri prinsipi çərçivəsində Azərbaycan kommersiya 

banklarına öz dəstəyini davam etdirir. Hal-hazırda 

Azərbaycanın 7 bankı (Turanbank, Azərbaycan Beynəlxalq 

Bankı, Rabitəbank, Unibank, Bank Standart, Kövsərbank, 

Əmrahbank) bu siyahıya daxildir. 2008-ci ilin məlumatıa 

əsasən bu banklardan təkcə 5-i İİB-in 20 mln. maliyyə 

xəttindən istifadə edir. Azərbaycan üzrə İİB-in büdcəsi 150 

mln dollara yaxınlaşır. Amma 4 ilə kredit hesabına 200 mln 

dollaradək yüksələcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, İslam maliyyə 

vəsaitlərinin tutumu qlobal maliyyə insititutlarında 1,3 trln 

dollar, islam maliyyə bazarının tutumu isə  400 mlrd dollar 

dəyərində qiymətləndirilir. İllik artım tempi isə 12-15% təşkil 

edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dünyada 1,5 mlrd 

müsəlman yaşayır. Hansı ki, dünya əhalisinin 24%-ni təşkil 

edir. Son 20 il ərzində şəriət prinsiplərinə uyğun olaraq iş 

sistemi quran bankların aktivləri və hesabları uyğun olaraq 300 

və 400 mlrd dollara çatıb. Mövcud olan qanunvericiliyə 

müvafiq dəyişiklik etməklə klassik banklar da "İslam 

pəncərələrini" aça bilər və bank xidmətlərini və məhsulları verə 

bilər.  

Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti (XBİŞ) 

       Qeyd edək ki, belə bir maliyyə institutunun yarıdılması ilə 

bağlı təklif İslam İnkişaf bankı tərəfindən irəli sürülüb. Dövlət 

İnvestisiya Şirkəti (DİŞ) ilə İslam İnkişaf Bankı (İİB) arasında 

şəriət prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərəcək müştərək 

investisiya şirkətinin yaradılması ilə bağlı qərar 2007-ci ilin 

noyabr ayında DİŞ-nin Müşahidə Şurasının iclasında qəbul 

olunub. Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti (XBİŞ) 2008-ci 
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ilin mart ayında Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti və Özəl 

Sektorun İnkişafı Üzrə İslam Korporasiyası tərəfindən təsis 

edilmişdir. Hazırda, XBİŞ-in nizamnamə kapitalı 2.954.200 

manat təşkil edir. Nizamnamə kapitalının 75 faizini təşkil edən 

səhmlər Özəl Sektorun İnkişafı Üzrə İslam Korporasiyasına, 25 

faizini təşkil edən səhmlər isə Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinə 

məxsusdur. Müşahidə Şurası həmin layihədə iştirakı və 

müştərək investisiya şirkətinin nizamnamə kapitalına iki il 

ərzində yeni şirkətin səhmlərinin 25 faizi müqabilində 14 

milyon dollar investisiya qoyuluşu barəsində qərar qəbul edib. 

Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkətini maliyyələşdirən iki 

qurum var.  

 İslam İnkişaf Korporasiyası (İslam İnkişaf Bankının 

struktur vahidi) 

 Dövlət İnvestisiya Şirkəti (DİŞ) 

Müştərək investisiya şirkəti multiplikativ effekt yaradacaq və 

Azərbaycana xarici investorların cəlb edilməsinə təkan 

verəcək. Şirkət şəriət prinsiplərinə zidd fəaliyyət göstərən 

müəssisələr, habelə ənənəvi maliyyələşdirmə və sığorta 

xidmətləri göstərən bank və sığorta təşkilatları istisna olmaqla, 

ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorundakı müəssisələrə 

investisiya yatırmaq hüququna malik olacaq. Burada əsas 

məqsəd qeyri-neft sektoruna sərmayə qoymaqdır. Şirkət 

aşağıdakı şərtlər əsasında əsasında fəaliyyət göstərəcək.  

1. Şəriət qaydaları əsasında fəaliyyət göstərmək  

2. Fəaliyyəti şəriət prinsiplərinə zidd olan qurumlar, istər 

bank və sığorta şirkətləri olsun, istərsə də kredit 

agentlikləri, onların təklifinə müsbət cavab verilməyəcək.  

3. Yeni maliyyə qurumunun strategiyasına əsasən, spirtli 

içkilər, donuz əti və bu tipli kolbasa məhsulları istehsalı 

üçün emal müəssisəsi tikmək istəyən əcnəbilərin 

təkliflərinə rədd cavabı veriləcək.  
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4. Xristian, yaxud digər dinin nümayəndələri hansısa 

layihədə iştirak etmək istəyirlərsə, İslam ənənələrinə 

mühafizəkarlıqla əməl etməyə borcludurlar. 

Bütün məhdudiyyətlərə baxmayaraq, avropalılara layihədə 

birbaşa iştirak etməsə də, potensial investor kimi öz vəsaitlərini 

kapital fonduna yönəltməsinə imkan yaradılacaq. Xəzər 

Beynəlxalq İnvestisiya Şirkətinin yaradılmasının əsas 

prinsiplərindən biri də İran və Yaxın Şərq körfəzi regionu 

ölkələrindən sərmayələri Azərbaycana cəlb etməkdən ibarətdir. 

Şirkətin nizamnamə kapitalının 90 faizi də məhz bu region 

dövlətlərinin səhmdarlarının payı əsasında formalaşacaq. Lakin 

sonradan şirkətdə maliyyə iştirakının təqribən 90 faizi İslam 

aləmindən olan özəl qurumlara veriləcək. Buna baxmayaraq, 

nizamnamə kapitalının artırılması ilə bağlı məhdudiyyət 

qoyulmayacaq və istənilən potensial investor öz vəsaiti ilə bu 

layihədə iştirak edə bilər. Faizsiz bankların inkişafına nəzər 

saldıqda müasir faizsiz bankçılıq əməliyyatları həyata keçirən 

bankların əsasən 70-ci illərdə İran körfəzi ölkələrində meydana 

gəlməyə başladığını qeyd etmişdik. Bu inkişafda 70-ci illərdə 

neftin qiymətinin kəskin surətdə artmasının böyük rol oynadığı 

məlumdur. Şirkətin investisiya obyektlərinin seçilməsi 

meyarları aşağıdakılardır. 

 Layihənin kommersiya səmərəliliyi  

 İstehsal olunacaq məhsulların (malların və xidmətlərin) 

rəqabətədavamlı və əsasən ixracyönümlü və ya idxalı əvəz 

edən olması  

 Mühasibatliğın Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartlarına uyğun aparılması və ya aparmaq vəzifəsinin 

öhdəsinə götürməsi  

 Maliyyə hesabatlarının müstəqil auditor tərəfindən 

yoxlanılması  

İnvestisiya proseduru isə aşağıdakıları əhatə edir. 

 İnvestisiya qoyuluşu barədə təklifin Şirkətə təqdim 

edilməsi və ya Şirkətin təşəbbüsü   
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 İnvestisiya qoyuluşunun qiymətləndirilməsi   

 İnvestisiya komitəsi tərəfindən investisiya qoyuluşu 

haqqında qərarın qəbul edilməsi   

 İnvestisiya qoyuluşu haqqında müqavilənin imzalanması və 

onunla XBİŞ-in hər hansı bir investisiya obyektinin 

kapitalında səhm əldə etməklə payçı olması  

 İnvestisiya obyektinin fəaliyyətində Şirkətin iştirakı və 

monitorinq  

 Şirkət nümayəndələrinin investisiya obyektinin idarəetmə 

orqanlarında, Təftiş Komissiyasında iştirakı   

 Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı hesabatların və sorğu 

əsasında əldə edilmiş məlumatların təhlili  

 Şirkətin hər hansı bir investisiya obyektinin kapitalında 

iştirak payı 1 milyon ABŞ dollarından 15 milyon ABŞ 

dollarına qədərdir  

Azərbaycan da eyni ilə həmin yolda olduğunu söyləmək olar. 

Söhbət ölkədə: 

1. Müsəlmanların çoxluğu 

2. Neftin mövcudluğu və hal-hazırda onun qiymətinin 

sürətli artımın olması 

3. Sənayeləşmənin sürətlə getməsi və xarici iqtisadi 

münasibətlərin genişlənməs və s. 

mövcudluğundan gedir. Deməli həmin ölklərin 70-ci ildə 

getdiyi yolu biz də gedə bilərik. Çünki bunu üçün ölkəmizdə 

hər bir şərait var. Yeganə lazım olan qanunvericilikdə bu 

məsləyə yer ayrılmasıdır. Əgər tarixi ciddi araşdırsaq məsələn, 

Türkiyədə faizsiz bankların yaradılması məhz konkret 

qanunlarla həyata keçirilmiş və tənzimlənmişdir. Ölkəmizdə 

faizsiz bankların qurulmasına və fəaliyyət göstərməsinə əngəl 

törədən səbəblər aşağıdakılardır. 

1. Keçid dövrünün çətinlikləri və bu haqqda elmi biliklərin 

zəifliyi və ya olmaması 

2. Dini biliklərin zəifliyi, həmçinin bu mövzuda ədəbiyyatın 

məhdudluğu 
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3. Hüquqi və qanunvericilik bazasının olmaması  

4. Ölkəmizin əhalisinin bu haqqda geniş məlumat bazasına 

malik olmaması 

5. Ölkə əhalisinin lazım olan kifayət qədər yığım 

ehtiyyatlarına malik olmaması 

6. Bu sahədə ictimai maarifləndirmənin zəif olması 

İctimaiyyətin maarifləndirilməsi sahəsində universitetlərdə  bu 

mövzuda dərslərin keçilməsi, seminarların təşkil edilməsi bu 

sahədə müəyyən irəliləyiş olardı. Hətta ölkədə nadir universitet 

tapılar ki, bir və ya iki mühazirə bu mövzuya həsr olunsun. 

(əgər o da tapılsa). Ölkəmizdə İslam iqtisadiyyatı prinsiplərinə 

gəlincə ölkəmizdə aparılan sorğular nəticəsində digər 

regionlardan fərqli olaraq, Bakı iş adamlarının böyük bir 

hissəsi (61%) müsbət münasibət göstərmişdir. Bu prinsiplər 

haqqında ən xəbərsiz olanlar isə Lənkəran iş adamları 

olmuşdur (64%). Belə ki, Gəncədə 76%, Bakıda 65%, 

Lənkəranda isə 28% bu suala müsbət cavab vermişdir. 

Lənkəranda alınmış belə nəticələri bu sahədən biliksizliklə 

əlaqələndirmək olar, çünki lənkəranlı iş adamlarının 68%-i 

“bilmirəm” cavabını seçmişdir, bu da başqa regionlardan qat-

qat çoxdur. Bakıda və Gəncədə əksəriyyət bu praktika və 

prinsiplərin tətbiqinin tərəfdarı olsa da, onun real olduğuna 

inanmır ( 51% - Bakıda, 40% Gəncədə ). Ekspertlərin 

əksəriyyətinin qənaətinə görə iqtisadiyyatda və biznesdə İslam 

prinsiplərinin və praktikasının tətbiqinə ehtiyac duyulur, ən azı 

ona görə ki, bu yeni imkanların və seçimin artırılmasına və 

əhalinin məlumatlandırılmasına gətirib çıxardacaqdır. Amma 

bu prinsiplərin və praktikanın tətbiqinin reallaşdırılması böyük 

və çox güman ki, dövlət səviyyəli cəhdləri nəzərdə tutur, çünki 

bunların çoxu bizim üçün yaddır, ya da tamamilə başqa məna 

daşıyır. Burada güclü məlumatlandırma, təşviqat və təbliğat 

işləri görülməlidir. Hazırkı vəziyyəti dəyişmək üçün isə 

Türkiyə və Malayziya təcrübəsindən istifadə oluna bilər. Belə 

ki, İslam milli maraqlara uyğun təbliğ olunur və dövlətin 
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siyasəti üçün ideolojı zəmini təşkil edir. Bu, müxtəlif kitabların 

və digər məlumatların tərcüməsini və yazılmasını, yayılmasını, 

əxlaqı və mənəviyyatı təbliğ edən çap materiallarının, 

televiziya və radio verilişlərinin hazırlanması, bədii filmlərin 

çəkilməsi lazımdır. İş adamları və dövlət məmurları üçün 

xüsusi məlumat vərəqələrinin və kitabçaların hazırlanması 

(məsələn: “Quran və iqtisadiyyat”, “Müsəlmansayağı biznes”, 

“Ədalətli biznesin prinsipləri”, “Sahibkarın missiyası”, “Dövlət 

məmurunun məsuliyyəti”, “Məhəmməd Peyğəmbərin (s.a.v) və 

yaxud Həzrəti Ömərin və Əlinin (radiallahu anhum) dövlət işi 

haqqında fikirləri” və s.) və orada müqəddəs kitabda və 

hədislərdə, İslamın böyük alimlərinin fikirlərində səslənən 

biznesə və iqtisadiyyatın tənzimlənməsinə aid mülahizələr də 

öz əksini tapmalıdır.   

       Bu işi həm dövlət qurumları və həmdə qeyri-hökumət 

təşkilatları birgə görməlidir. Həmçinin ölkəmizə neft 

gəlirlərinin axaınından dövlət istifadə etməlidir və sahibkarlara 

faizsiz kreditlər ayırmalı, fondlar təsisi etməli həmiçinin dövlət 

tərəfindən faizsiz banklar yaradılmalıdır. Hökumət həm də 

dövlət banklarının tərkibində faizsiz fəaliyyət göstərən şöbələr 

açmalıdır. Azərbaycan Respublikasında İslam bank işi üçün  

Mərkəzi Bank (MB) “düşmən” bank siyasəti yürüdür. Bu 

haqqda qanunun olmaması buna bir nümunədir. Yuxarıda qeyd 

edilənləri nəzərə alaraq ölkəmizdə minimum səviyyədə 

aşağıdakılar tətbiq olunmalıdır.   

1. Qanunvericilkdə müvafiq dəyişklik edilməsi. Məsələn, 

faizsiz bankların əsas gəlir mənbəyi olan murabaha 

əməliyyatının tətbiqinə ölkəmizin qanunvericiliyi icazə 

vermir. Çünki murabaha ticarət əməliyyatı olduğundan, 

ölkəmizin qanunvericiliyi bankların ticarət əməliyyatı 

aparmasını qadağan edir.  

2. Yerli banklar tərəfindən “İslam pəncərələrinin” açılması 

(yəni şəriətə uyğun bank xidmətlərinin göstərilməsi) 
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Ümumiyyətlə xarici ölkə təcrübələrini nəzərə alaraq isə 

ölkəmizin bank sisteminin gələcəkdə İslam qanunlarına görə 

fəaliyyət göstərməsi üçün aşağıdakılar mərəhələli surətdə tətbiq 

edilməlidir. 

 qanunvericilik sistemində dəyişiklik 

 klassik banklara “İslam pəncərələri”  açması üçün razılıq 

verilməsi 

 klassik və faizsiz banklar arasında rəqabəti artırmaq üçün 

“faizsiz şöbələrin” açılmasını təmin etmək  

 özəl, dövlət və qarışıq faizsiz bankların yaradılması 

 dövlət qiymətli kağızlarının müəyyən bir hissəsinin faizsiz 

əsasa görə buraxılması 

 mərkəzi bankın faizsiz banklar üçün yenidən 

maliyyələşdirmə dərəcələri siyasətindən imtina edib, 

əvəzində qard al-həsən maliyyələşdirmə üsulundan istifadə 

etməsi 

 mərkəzi bankın tərkibində faizsiz banklara nəzarət edən 

departamentin yaradılması 

 

 

3. Türkiyənin bank sistemində faizsiz bankların yeri və 

rolu 

 

Sahəsi:                           781,36 min km2 

Əhalisi:                          70 mln nəfər 

Dini:            99,8% müsəlman, 02% digər 

(əksəriyyəti yəhudilər və xristianlar) 

               

       Türkiyə 1975-ci ildən İslam İnkişaf Bankının (İİB) 

üzvüdür. Türkiyə 57 İslam ölkəsi arasında iqtisadi işbirliyi 

proqramlarının reallaşdırılmasında, xarici ticarətin artımında, 

özəl sektorun təşviq edilməsində və müxtəlif layihələrinin 

reallaşdırılmasında böyük rol oynayan, görülən iş həcmi 1996-

cı ildə 18 milyard dollara çatan və dünyanın irəlidə gələn 
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maliyyə qurumlarından biri olan İİB təşkilatında mühüm 

tərəfdaş imkanı əldə etmişdir. Bununla yanaşı təsərrüfatların 

faizsiz sistemə uyğun olaraq qiymətləndirmək istəyən 

vətəndaşlara, kiçik və orta sahibkarlığa kömək etmək məqsədi 

ilə 1975-ci ildə qurulan və bu istiqamətdə fəaliyyətini 1978-ci 

ilə qədər davam edən Dövlət Sənaye İşçi İnvestisiya Bankının 

ölkəyə lazımlı təcrübələr qazandırdığını deyə bilərik. Beləliklə 

dövlət və dövlətlərarası istiqamətdə iqtisadi və siyasi 

razılşmaların, yəni bir sıra elmi fəaliyyətlərə paralel olaraq 

Türkiyədə Faizsiz Bankçılıq Sisteminə yer verəcək olan ön 

addımlar addımlar atılmağa başlanmışdır. Turqut Özal ABŞ-da 

Dünya Bankında çalışarkən faizsiz bankçılıq sistemini duyub 

öyrənmişdi. O, həmçinin İİB-nın Türkiyə üzrə təmsiliçisi 

vəzifəsində də işləmişdir. 1974-ci ildə Türkiyəyə gəldiyində 

ölkənin iqtisadi inkişafı üşün yeni maliyyə mənbələrinin 

tapılması məqsədilə faizsiz sistemin Türkiyədə də tətbiq 

olunması üçün əməli fəaliyyətə başladı. Turqut Özal 1983-ci 

ildə iqtidar olduğunda ilk etdiyi şey İslami bankçılıq 

qurumlarının Türkiyədə imtiyazlı bir şəkildə çalışmalarını 

saxlayacaq sərəncamı imzalamaq oldu. 16.12.1983 tarixdə 

83/7506 qərarnamə ilə Xüsusi Maliyyə Qurumları adı ilə 

tanınan faizsiz bankların təməlini qoyulmuşdur. Kenan Evrenin 

vaxtında baş nazir olmuş Bülent Ulusu’nun hazırladığı və 

Turqut Özalın ilk baş nazirlik dövründə qəbul edib həyata 

keçirdiyi bu yeni bankçılıq anlayışının əsas məqsədi, 

iqtisadiyyata qatılmayan dəyərlərini “yastıq” altından çıxararaq 

xarici sərmayə ilə birlikdə iqtisadiyyatın inkişafına 

istiqamətləndirməkdir.  

        25 fevral 1984-cü il tarixdə Xəzinə və Xarici Ticarət 

Birliyinin, 21 mart 1984-cü il tarixdə Mərkəzi Bank tərəfindən 

qanuna düzəlişlər edilmişdir. Daha sonra çıxarılan müxtəlif 

məsləhət və tənzimləmələrin sonunda bu sistemin təməli 

tamamlanmışdır. Türk milləti tərəfindən qısa bir müddətdə 

mənimsənilən faizsiz bankların topladıkları fondlar, fəaliyyətvə 
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layihə həcmləri istiqamətindən sürətli bir inkişaf həyata 

keçirilmişdir. Həmin banklara nümunə olaraq aşağıdakıları 

göstərmək olar.  

 Albaraka Türk  Xüsusi Maliyyə Qurumu. 1985-ci ildə 

 Family Maliyyə Qurumu. 1985-ci ildə 

 Faisal Maliyyə Qurumu. 1985-ci ildə 

 Kuvayt Türk Evkaf Maliyyə Qurumu. 1989-cu ildə 

 Anadolu  Maliyyə Qurumu. 1991-ci ildə 

  İhlas  Maliyyə Qurumu. 1995-ci ildə. 2001-ci ildə İhlas 

Maliyyə Qurumu öz fəaliyyətini dayandırdı. 

 Asiya Finans Kurumu. 1996-cı lidə  

Bunlardan 3-ü xarici sərmayə ilə, digərləri isə yerli sərmayə 

əsasında fəaliyyətə başlamışlar. 

 Türkiyədəki faizsiz banklar iki hədəfi gerçəkləşdirmək üzrə 

qurulmuşdur. 

1. Neft istehsalçısı olan İslam ölkələrində yığılmış fonldarın 

Türkiyəyə yönəldilməsi üçün uyğun şəraiti hazırlamaq. 

2. Faizə qarşı davamlı olan sistemi gerçəkləşdirmək.  

Bankların hüquqi bazasını gücləndirmək məqsədilə 17.12.1999 

tarixli və 4491 saylı Banklar Qanununda dəyişiklik edilmiş 19 

dekabr 1999-cu il tarixdən qüvvəyə minmişdir. 

1. Bankların fəaliyyətini koordinasiya etmək məqsədilə 1997-

ci ildə Faizsiz Banklar Birliyi (və ya Xüsusi Maliyyə 

Qurumları Birliyi) quruldu. Birliyin məqsədi 

aşağıdakılardan ibarətdir. 

 Faizsiz bankçılığın inkişafını və genişləndirilməsini 

təmin etmək. 

 Faizsiz Banklar Birliyini və məsləhət-məşvərət işlərini 

təmin etmək. 

 Banklar arasında haksız rəqabətin qarşısısnı almaq və 

bankların bir-biri ilə əlaqələrini inkişaf etdirmək. 
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 Faizsiz Banklar işçilərinin təhsilinin təşkili və 

yüksəldilməsi istiqamətində fəaliyyətə kömək 

göstərmək. 

 Bankların sosial və mədəni sahədə zamanın şərtlərinə 

uyğun ölçüdə fəaliyyət göstərmələrini təmin etmək. 

 Bankların inkişafına paralel olaraq qanuni 

tənzimləmələri təşviq etmək, qanun layihələri 

hazırlamaq və bununla əlaqəli ictimai sahədə lazımlı 

fəaliyyətdə fəal iştirak etmək. 

 Faizsiz Banklar üçün yeni maliyyələşdirmə alətləri və 

istiqamətlərininin inkişafını saxlamaq. 

2. Təminat Fondu quruldu 

3. Yığım Əmanəti Sığorta Fondu ( və ya İştirak və Cari 

Hesablar Sığorta Fondu) yaradıldı  

    19 oktyabr 2005-ci tarixində qəbul edilib 01 noyabr 2005-ci 

il tarixində rəsmi qəzetlərdə dərc edilən 5411 saylı Banklar 

Qanununun həyata keçməsi ilə iyirmi ilə yaxın vaxtda 

Türkiyədə “Xüsusi Maliyyə Qurumu” adı ilə fəaliyyətlərini 

davam etdirən qurumlar, “İştirak Bankları”, “Xüsusi Maliyyə 

Qurumları Birliyi” isə “Türkiyə İştirak Bankları Birliyi” olaraq 

ad dəyişikliyinə məruz qalmışdır. Xatırladaq ki, Xüsusi 

Maliyyə Qurumu ifadəsi 80-ci illərdə Turqut Özal tərəfindən 

ortaya atılmışdır. İslam İnkişaf Bankının 2-3  oktyabr 1999-ci il  

tarixlərində Ciddədəki toplantısında İslam Özəl Sektorun 

İnkişafı Qurumunun (İÖSİQ) qurulmasına qərar verildi. 

Hüquqi şəxslərə xidmət göstərəcək bu qurum, İslam 

ölkələrindəki özəl sektor maliyyə dəstəyi verəcəkdir. İÖSİQ   8 

iyul 2000-ci il tarixdə fəaliyətə başladı.  

 

Murabaha prinsipindən istifadə edən Türk şirkətləri  

Qurumun 

adı 

İstifadə edilən 

miqdar 

İstifadənin məqsədi 

Zorlu 32 milyon 

dollarla 

İxracatın maliyyələşdirməsi 
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Vestel 30 milyon 

dollarla 

İstehsal vasitələri 

Turkcell 100 milyon 

dollarla 

GSM xidməti 

Tepe-Akfen 

Vie 

60 milyon 

dollarla 

Atatürk Hava Limanının 

həcminin artırılması 

POAŞ 92,5 milyon 

dollarla 

Neft məhsullarının idxalatı 

CƏMİ 315 milyon 

dollarla 

 

mənbəə: TKBB: 2007, s.3  
 Türkiyə Faizsiz banklarında işçilər və şöbələrin sayı (2000-

2004-iyul). 

mənbəə: Özel Finans Kurumları Birliği, Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz 

Bankacılık, 2004, 33. 

 

Şöbələrin sayı İşçilərinin sayı 

 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 

Kuveyt  

Türk 

24 29 35 40 46 501 486 536 647 814 

Family  

Finans 

12 12 33 43 48 411 353 474 736 928 

Asya 

 Finans 

25 25 28 43 54 283 247 647 991 1096 

Anadolu 

Finans 

25 27 27 35 45 530 404 407 581 722 

Albaraka 

Türk 

22 22 22 27 32 460 445 461 545 655 

CƏMİ 108 115 145 188 225 2185 1935 2525 3500 4215 
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Ölkənin Faizsiz banklarında şöbə və işçilərin gələcəkdə 

mövcud olacaq təqribi sayları. 

İllər Şöbə sayları İşçilərin sayları 

2004 260 4291 

2012* 670 9538 

2014* 746 10515 

mənbəə: Özel Finans Kurumları Birliği Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz 

Bankacılık 2004,  

* - təqribən 

 

 

4. Pakistan İslam Dövlətinin İslam bankçılığının 

təşəkkülündə rolu 
 

Sahəsi:                                        804,34 min km2 

Əhalisi:                                       176 242 949 nəfər 

Din:                                             97% müsəlman, 3% xristian, 

hindu, digər  

  

       Pakistan dövləti 1947-ci ildə qurulmuşdur. 1950-ci illərədə 

ölkədə faizsiz banklar haqqında nəzəri fikirlər meydana 

gəlməyə başladı. 1973-cü ildə qəbul edilən konstitusiyanın 

227-ci maddəsi ölkədə mövcud olan bütün qanunların İslam 

əsaslarına görə mövcud olmasını şərtləndirirdi. 31-ci maddədə 

dövlətə, fərd və camaat olaraq Pakistan müsəlmanlarının 

həyatlarını İslama uyğun vəziyyətə gətirmələrini təmin etmək 

üçün lazımlı addımları atma və tədbirləri həyata keçirmək 

vəzifələrini verilirdi. 37-ci maddə isə dövlətin ümumi siyasətini 

müəyyənləşdirərkən, xüsusilə faiz üzərində durur və ölkə 
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iqtisadiyyatının faizdən təmizlənməsini istəyirdi. Dövlətin 

quruluşu əvvəldən bəri İslam olduğu halda ilk otuz ildə 

iqtisadiyyatın faizdən təmizlənməsi fikrində önəmli bir iş 

həyata keçirilməmişdi. Nəhayət 1977-ci ilin sentyabrında 

ölkənin baş naziri  Ziyaulhak tərəfindən “İslam Düşüncəsi 

Şurası”ndan faizsiz bir iqtisadiyyatın ilk təməlini 

hazırlamalarını tələb edildi.  1979-cu ildə ölkədə faizsiz 

bankçılığın təməlləri atıldı. Pakistan İslam Respublikasında 

İslam bank sistemi öz əksini ölkə konstitusiyasında tapmışdır. 

Dövlət tərəfindən ekspert və alimlərindən ibarət 15 kişi 

seçilərək bir heyət təşkil etildi və heyyətə faizsiz iqtisadiyyata 

keçidlə əlaqəli bir “proqram” hazırlamaları tapşırığı verildi. 

Heyət proqramı 1980-ci ildə təqdim etdi, baş nazir Ziyaulhak 

işi dərhal həyata keçirilməyə başladı. Heyətin hazırladığı 3 illik 

proqram qanun formasını aldı. Proqram bir giriş və beş fəsildən 

ibarət idi. Girişdə faiz yasağı və bunun hikməti açıqlanırdı. 

Birinci fəsildə vacib məsələlər, hökmlər və strategiyalar 

bildirilir, gəlir və qazancda zərərə ortaqlıq əsasının çətinlikləri 

açıqlanır, faizli iqtisadiyyatın yerini alacaq yeni sistemin 

qurulub işlədilə bilməsi üçün lazımlı tədbirlər üzərində 

dayanılırdı. İkinci fəsildə ticarət banklarından faizin 

qaldırılmasının mexanizmi göstərilir, müxtəlif sektor və 

sahələrin maliyyə ehtiyaclarının necə təmin ediləcəyi, keçid 

dövründə lazımlı yardımlar və bank əmanətinə sabit faiz 

əvəzinə “gəlir və zərərdə ortaqlıq” əsasına görə tənzimləmək 

və s. məsələrə toxunulurdu. Üçüncü fəsildə “özəl sektora 

məxsus maliyyə müəssisələr”indən faizin qaldırılmasının yol 

və üsulları araşdırılırdı. Dördüncü fəslin mövzusu mərkəzi 

bankın fəaliyyəti və faizsiz bir qaydada pul siyasəti idi. 

Sonuncu fəsildə isə dövlətin bütün iş və fəaliyyətlərində 

faizdən uzaqlaşması yolları açıqlanırdı. Buna görə dövlət artıq 

özəl maliyyə qurumlarından kredit almayacaq, faiz ödənmə 

şərtinə bağlı olaraq borclanmayacaq, faizsiz alış-veriş yollarını 

arayacaqdır. Müvəqqəti olaraq xaricilərdən faizli borc alına 
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bilərdi. Ancaq bu zərurət həddini aşmayacaq və qısa müddətdə 

və İslam Dövlətləri arasında sıx işbirliyi və əməkdaşlıq yolu ilə 

xaricilərdən “faizli borclanmanın yolunun bağlanması” nəzərdə 

tutulurdu. 

Hesabatın sonunda, tövsüyyələr bölməsində çox önəmli 

maddələr vardır: 

1. Maraqlı qaydalar və xüsusilə bank qaydalarında yeni 

sistemə görə lazımlı dəyişiklikləri həyata keçirmək məqsədi 

ilə müxtəlif komisyon haqqların alınması. 

2. Bankda çalışanların yeni sistemə uyğunlaşdırmaq məqsədi 

ilə lazımlı tədbirlərin həyata keçirilməsi və kurslar, 

seminarlar keçirilməsi, konfransların təşkili. 

3. Faizsiz iqtisadiyyatın bütün ölkədə tətbiq edilməsi 

yollarının tapılması, bu məqsədlə millətin əxlaq 

qaydalarının əldə saxlanılması, vergi və mühasibat 

sistemlərinin yeni sistemə görə yenidən qurulması. 

4. Beynəlxalq fəaliyyətdə faizsiz iqtisadiyyyata və ticarət 

əlaqələrinə keçid çətin olduğu üçün, sistemin bütünlüklə 

həyata keçirilməsi üç mərhələdə olmalı, əvvəlcə ölkə 

bankları və maliyyə qurumlarında, sonra dövlətdə və 

nəhayət millətlərarası əlaqələrdə faiz aradan qaldırılmalıdır. 

5. Mövcud klassik banklardan faiz aradan qaldırılmalı. Çünki 

bu faizsiz sistemin davam etməsinə maneçilik törədir. Üç il 

içində bütün ölkələrdə faizsiz iqtisadi sistemə 

keçirilməlidir. İlkin məqsəd faizin ixtisaslaşsıdırılmış 

institutlarının və kommersiya banklarının 

əməliyyatlarından kənar etmək idi. Eyni vaxtda elan edilən 

dekretlə mudaraba şirkətlərinin təsis edilməsinə icazə 

verildi və kapital qoyuluşunda riski azaltmaq üçün 

mudaraba sertifikatlarının buraxılmasına icazə verildi. 

1985-ci ilin iyul ayından etibarən faiz bütün daxili bank 

əməliyyatlarında dayandırıldı. 1 iyul 1985-ci ildən etibarən 

bütün kommersiya bankları faizsiz fəaliyyət göstərməyə 

başladı. Bank aktivlərinin öhdəlikləri “gəlir və itkidə pay 
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sistemi” əsasına uğurla həyata keçirildi. Aktivlərin 

konversiya edilməsi daha çox mürəkkəb məsələ idi. 

6. Proqramda faizli iqtisadi sistemə qarşı faizsiz bir 

iqtisadiyyatın iki əsasa dayanması bildirilməkdədir: 

Birincisi faizsiz borc, ikincisi isə gəlir və zərərdə ortaqlıq.  

      Pakistanda İslam banklarının fəaliyyəti İslam İdeologiyası 

Şurası (İİŞ) (Council for Islamic Ideology (CII)). tərəfindən 

öyrənilirdi. Pakistanın konstitusiyası İslam bankçılığının xüsusi 

ittifaqına icazə vermirdi. Ən yüksək ixtiyar sahibi İİŞ idi. O 

banklara məsləhət verir və onların tənzimlənməsini həyata 

keçirirdi. İİŞ ölkənin maliyyə sisteminin inkişafı üçün 

məsuliyyət daşıyırdı. İİŞ  ölkədə faizsiz iqtisadi sistemin 

inkişafı üçün tədbirlər görürdü. İİŞ verdiyi raportda 3 il ərzində 

ölkədə faizli sistemin kənarlaşdırılmasının planını təklif edirdi. 

Birinci mərhələdə faiz bütün xüsusi institutlardan (yəni idarə, 

müəssisə, cəmiyyətlərdən və s) kənar edilməli idi. İkinci 

mərhələdə faiz bank əməliyyatlarından, maliyyə 

institutlarından və digər daxili maliyyə sövdələşmələrindən 

kənar edilməli idi. Bu mərhələ müddətində ölkənin bütün milli 

bankları depozitlərin gəlir və itkisindən ibarət olan paralel 

sistemi saxlamalı idilər. Üçüncü mərhələdə banklar faiz 

əsasında depozitlər qəbul etməməli idilər. 1981-ci ildə gəlir və 

itki hesabları ilə ənənəvi hesablar yanaşı işlədilməsinə icazə 

verildi. Beləliklə banklar gəlir və itki əsasında işləməyə 

başladılar. 1982-ci ilin iyul ayında banklara İslamda icazə 

verilən digər qazanc mənbəələrindən olan dövrüyyə 

kapitalından, lizinq və icarədən istifadə etməsinə icazə verildi . 

Banklar azad surətdə komisyon haqq və gəlirin bölünməsi 

nisbəti menecmenti haqqında azad sövdələşmələr apara 

bilərdilər. Nəhayət 1985-ci ildə İslam və ənənəvi sistemin 

paralel fəaliyyət göstərməsinə son qoyuldu. Bütün yeni 

depozitlər faizsiz əsasa dayanırdı. Daha sonralar bütün maliyyə 

resursları aşağıdakılar hesabına formalaşmalı idi.  
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1. Pulun borca verilməsi (finance by lending) (borc faizsiz 

olmalı və ya komisyon haqq çıxıla bilərdi);  

2. ticarət ilə əlaqədar üsullar (qiymətləri qaldırmaq və 

endirmək, geri qaytarılan lizinq və s)  

3. investisiya əlaqəli sövdələşmə (müşərəkə, murabaha 

sertifikatları və s). 

Pakistanda bankçılığın İslamlaşması illər içində belə bir proses 

keçmişdir. 

 Dekabr-1978-ci il: Birinci proqramın təqdim edilməsi 

 Fevral-1979-cu il: Proqramın tətbiq edilməsi üçün üç illik 

planın elan edilməsi 

 1 İyul-1979-cu il: Kənd təsərrüfatı sektorunda faizsiz 

maliyyə mənbələrinin cəlb edilməsi 

 Avqust-1979-cu il: Mənzil, ev və.s sahələrə faizsiz maliyyə 

mənbələrinin cəlb edilməsi 

 Yanvar-1980-ci il: Dövlət qurumlarının investisiya 

gəlirlərinə ortaqlıq sertifikatlarının tətbiq edilməsi 

 Yanvar-1980-ci il: Ən son proqramın təqdim ediməsi 

 15 iyun 1980-ci il.  proqramın müzakirə edilməsi və qəbulu 

 26 iyun 1980-ci il . Maliyyə sisteminin dəyişdirilməsi və 

Mudaraba Şirkətləri haqqında qanunun qəbul edilməsi 

 1 iyul 1980-ci il. Su yollarının və.s çəkilməsi ilə məşğul 

olan yardımlaşma cəmiyyətləri və kiçik qurumların faizsiz 

maliyyələşdirmə vəziyyətinə gətirilməsi. Banklar 

tərəfindən mənzil, ev tikintisi üçün faizli kreditlərin 

verilməsinin məhdudlaşdırılması. 

 oktyabr-1980-ci il. Pakistan İnvestisiya Şirkəti (PİŞ) 

sisteminin gəlir və zərərdə ortaqlıq sisteminə keçməsi 

 1 yanvar 1981-ci il. Bankların gəlir və zərərdə ortaqlıq 

əsasına görə əmanət qəbuluna başlamaları və nəğd alıb 

müddətli satma yolu ilə faizsiz ödənişlərə başlamaları 

 Müddəti məhdudlaşmış investisiya sertifikatlarının (İS) 

çıxarılmasına başlanılması. 
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 Sentyabr-1981-ci il. Aşağı imkanlı tələbə və şagirdlərə 

faizsizb borc verilməsinin (karz-ı hasən) başlanılması 

 2 noyabr 1982-ci il. Ticarət bankları tərəfindən mudaraba 

sertifikatlarına investisiya qoyulmasına başlanması 

 31 dekabr 1982-ci il. Bank Məhkəmələri Qanunun (BMQ) 

qəbulu 

  31 dekabr 1982-ci il. Maliyyə Qurumları və Bank 

Xidmətlərinə dair qanunun qəbulu. 

 1 iyul 1985-ci il. Bankların ölkə valyutası ilə faizli heç bir 

əmanəti qəbul etməmələri. 

Bununla rtıq ölkənin bütün bankları və maliyyə 

qurumlarından faiz aradan qaldırılmış olurdu. Yalnız xarici 

valyutalarla qoyulan əmanətə, alınan və verilən kreditə faiz 

tətbiq olunurdu. Dövlət (Mərkəzi) Bankının Banklara 

Nəzarət Departamenti ölkədə İslam maliyyəsinin idarə 

olunması qaydalarına rəhbərlik edirdi. 2001-ci ilin 

sentyabrında hökumətin qərarına əsasən iqtisadiyyatın 

tədricən mərhələlərlə faizdən təmizlənməsi həyata 

keçirilsin..   

 Bunları həyata keçirmək üçün Pakistan Dövlət Bankı 

aşağıdakıları nəzərdə tuturdu. 

1. bankların yeni filiallarının açılması 

2. “İslam pəncərələrinin” açılması.  

3. Yeni Təşkil edilmiş İxtisaslaşdırılmış Banklar (YTİB) 

müstəsna olaraq İslamı uyğun bank biznesi təklif 

etsinlər. 

 2002-ci ilin yanvarında bu sahədə birinci olaraq Pakistan 

Dövlət Bankı Meezon Banka lisenziya verdi. 

 Bundan sonrakı iki il ərzində ölkədə islam bankıçılğı daha 

populyarlaşdı 

 İslam maliyyə xidmətlərinə həvəs artdı.  

 cari ildə 6 ixtisas İslam banklarının 40 filialı var idi. 

 Mərkəzi bank ölkədə bu sahədə “üç istiqamətli strategiya” 

siyasəti yürütməyə başladı. 
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a) xüsusi sektorda bu tip bankların (YTİB) yaradılması 

b) bankların nümayəndəliklərinin açılması 

c) bank şöbələrinin artırılması  

 Mərkəzi (Dövlət) Bank 2003-cü ilin 15 sentyabrında İslam 

Bankçılığı Departamentini təsis etdi. Departament 

aşağıdakı bölmələrdən ibarət idi. 

o İslam qanunu bölməsi  

o siyasət bölməsi 

o biznesə dəstək bölməsi 

Pakistandakı İslam bankları və islam bankları filialları 

№ Bankın adı Kateqoriyası Filiallarının 

sayı 

1.  Al-Baraka Islamic 

Bank  

İslam bankı 11 

2.  Bank Islami Pakistan 

Limited  

“___” 13 

3.  Dubai Islamic Bank 

Pakistan  

“___” 15 

4.  Emirates Global 

Islamic Bank  

“___” 6 

5.  First Dawood 

Islamic Bank  

“___” 1 

6.  Meezan Islamic 

Bank  

“___” 69 

Cəmi: 6 A 115 

7.  Askari Commercial 

Bank  

Ənənəvi banklar 6 

8.  ABN AMRO Bank 

Limited ,, 1 

“___” 1 

9.  Bank Al-Habib ,, 3 “___” 3 

10.  Bank Al-Falah ,, 23 “___” 23 

11.  Bank of Khyber ,, 5 “___” 5 

12.  Habib Bank 

Metropolitan 

“___” 4 
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13.  Habib Bank Limited 

,, 1 

“___” 1 

14.  MCB Bank Limited 

,, 6 

“___” 6 

15.  National Bank of 

Pakistan ,, 1 

“___” 1 

16.  Prime Commercial 

Bank Limited ,, 2 

“___” 2 

17.  Soneri Bank Limited 

,, 2 

“___” 2 

18.  Standard Chartered 

Bank ,, 3 

“___” 3 

19.  United Bank Limited “___” 1 

 Cəmi:13 B 58 

 Ümumi cəm: 19 A+B 173 

mənbəə: www.islamic-banking.com 

 

 

4. Misir Ərəb Respublikası faizsiz bankçılığın 

“vətəni” kimi 
 

Sahəsi:                                     1001,29 min km2    

Əhalisi:                                    78 mln nəfər 

Dini:                                         94% müsəlman, 6% xristian və 

digər 

  

Misir dünyada faizsiz bankların “vətəni” kimi tarixə 

düşmüşdür. Bununla da faizsiz bankçılıq modeli meydana 

gəlməyə başladı. İlk bunu praktiki tətbiq edən Dr. Əhməd ən-

Nəccarın faizsiz, məhəlli banklar qurmaq təşəbbüsləri 3 

nöqtədə toplanırdı. 

 1959-ci ildə bu istiqamətdə doktrina verilincə faizsiz 

bank sisteminin əsası qoyulmağa başladı. 

http://www.islamic-banking.com/
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 İlk banklar. Misirdə 1963-cü ildə, o zaman iqtisadiyyat 

üzrə mütəxəsis olan Abdul-Munim el-Kaynusinin dəstəyi 

ilə Dakahiliyyənin mərkəzi Mit-Qamrda bankın tətbiqinə 

keçildi. İlk olaraq, Nil çayı boyunca 53 kənddə yaşayan 2 

mln insanın iş sahəsinin ortasında olan 40.000 nüfuzlu şəxs 

Mit-Qamr qəsəbəsində 25 fevral 1963-cü ildə, 1000 əmanət 

sahibi olan bir bank açıldı. Bank və onun filialları 1971-ci 

ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir. 1971-ci ildə qurulan Nasır 

Sosial Bankı faizsiz ticarət bankçılığı fəaliyyətini həyata 

keçirdiyini elan etmiş və İslam qaydalarına əsas 

götürdüyünü elan etmişdir. Bankın kapitalının 51 %-i 

dövlətə məxsus idi. Nəticədə ilk faizsiz bank modelini, həm 

bankçılığı, həm də ticarət ortaqlığını bir yerdə 

birləşdirmişdir. Bəzən elə buna görə onun ilk İslam bankı 

olması qeyd edilir. 

 Model üç hesabı özündə birləşdirirdi 

1) Toplama (yığma) hesabı və ya passiv hesab 

2) İnvestisiya hesabı 

3) Zəkat və ictimai xidmət hesabı 

Misirdə qurulan bu banklar xalqın böyük dəstək və təşviqinə 

səbəb oldu, üç il ərzində açılan bankların sayı on üçə çatdı; 

bunlar ilə münasibət quranların sayı da yarım milyona çatdı. 

Danışdığımız sistem (yəni faizsiz bankçılıq) ilk dəfə 1963-cü 

ildə Misirdə sınaq məqsədilə başlanan təsərrüfat bankları 

sistemidir. Banklar öz fəaliyyətini üç passiv (toplama) hesabı 

ilə iki növ kredit (aktiv) çərçivəsində həyata keçirirdilər. 

1) Toplama və əmanət: 

Əmanət bu üç qrup hesabdan birinə qoyula bilər: 

Toplama hesabı: Bu hesaba ən az beş Misir qəpiyi qoyula 

bilərdi, istənildiyi zaman pulu geri götürə bilir və bu hesabdan 

faiz ödənməz. 

İnvestisiya hesabı:  Burada ən az hesab bir Misir cüreyhi ilə 

açılır. Bir cüreyhi 1976 ildən etibarən rəsmi dəyəri təqribən 40 

türk lirəsinə bərabər götürülür. Müddəti bir ildir, hesab 
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açdıranlar, qoyduqları pulların miqdar və müddətinə görə 

bankın yatırım gəlirlərinə ortaqdırlar.  

Sosial xidmətlər “səbəti”: Belə bir hesabın açılması müəllifi 

Əhməd Nəccara məxsusdur. Bu səbətin gəlirləri fərdlərin 

istəkləri ilə yatırdıqları yardımlardan meydana gəlir. Bu gəlirlər 

əmanətçilərin başlarına gələcək bir qəza və ya fəlakətə qarşı 

sığorta yerinə keçər və bunun üçün istifadə olunur. Sosial 

xidmətlər “səbətinin” də özünə görə hədəfləri vardır.   

1) Zəkatlarını vermək məqsədilə fərdlərin çətinliklərini aradan 

qaldırmaq 

2) Xeyriyyəçilik edən fərdlərə köməklik göstərmək  

3) Bir fəlakət və ya qəzaya düşən əmanətçilərə yardım etmək 

4) Zəkat gəlirlərini paylaşdırmaq 

Bankın kredit verməkdə məqsədi bölgənin ticarət, sənaye və 

aqrar sahənin inkişafına kömək etməkdir. Bu bankların 

kreditlərlə bağlı maraqlı bir prinsipi də bölgədən toplanan 

fondların başqa yerlərdə deyil, eyni bölgədə istifadəsidir. 

2) Kreditlər: 

Kreditlər iki növdür: 

a. İnvestisiya xaricində kredit. Bu zaman kreditdən istifadə 

edən faiz ödəməz. Bunu bank müştərilərə xidmət məqsədilə 

təsis etmişdir.  

b. Ortaqlıq krediti. Burada bank sahibkar və ya istehsaçıya –

sərmayəyə iştirak nisbətində-gəlir və zərərdə ortaqdır. 

Bankın istədiyi yeganə zəmanət təminatdır. Dr.Reedynin 

dediyi kimi bu günə qədər bir heç borclunun borcunu 

ödəmədiyi görünməmişdir. Burada cəmiyyətin sosial 

təzyiqdən meydana gələn amilləri də unutmaq olmaz. Bank 

həm də texniki yardım fəaliyyəti göstərir. Bu yardım bank 

ilə əməliyyat edənlərin maddi ehtiyaclarında özünü 

göstərir. Məsələn, bank bir şeyə daha çox ehtiyac 

yarandıqda bank bunu topdan satış formasında alır və 

qismən kredit olaraq onlara paylaşdırır. 

 



 172 

 

 

 

5. Malaziyada faizsiz bankçılığın təşkili 

xüsusiyyətləri 
 

    

Sahəsi:                               333,65 min km2 

Əhalisi:         25 715 819  nəfər 

Dini:          52% müsəlman, 48% buddist, hindu, 

xristian, şamanizm və digər 

      

     İlk yaxşı kapitallaşdırılmış faizsiz banklar 70-ci illərdə 

körfəz ölkələrində onların müstəmləkəçilik əsarətindən 

qurtulması və neft gəlirlərinin regiona axması nəticəsində 

yarandı. Lakin Malaziya nə siyasi, nə də iqtisadi cəhətdən bu 

proseslərin subyekti deyildi. Malaziya nisbətən liberal siyasi 

sistemə sahib ölkədir. Malayziyada hakimiyyət İslam sistemi 

olsa da, konstitusiya başqa dini qrupların azadlığına zəmanət 

verir. İslam maliyyəsi haqqında başlıca fikirlər Misir və 

Pakistanda olduğu kimi burada da İslamçılar tərəfindən irəli 

sürülür. Nəticədə Malaziya hökuməti faiz sistemi ilə yürüdülən 

bankçılıq sisteminin yerinə faizin yerini tutabiləcək mənfəət 

ortaqlığı, maliyyə icarəsi və.s vasitələrin fəaliyyət göstərdiyi 

sistemi dəstəklədiyini söylədi. Bu tip maliyyə aktivlər 

borclanma deyil, bir ticarət özəlliyi daşıdığından İslama uyğun 

görülür. Amma İslam Bankçılıq Konsepsiyası bu ölkədə çox 

sürətlə və geniş vüsət almağa başladı. Demək olar ki, Malaziya 

hal-hazırda faizsiz bankçılığın iqtisadi inkişafa təsir göstərən 

dünyada ən qabaqcıl ölkədir. 1963-cü ildə Müsəlman 

Zəvvarları üçün Əmanət Korporasiyası yaradıldı. Onun 

məqsədi Həccə getmək istəyənlərə əmanətlərin toplanmasında 

kömək etmək idi. 1969-cu ildə bu qurum Pilgrims Managment 

and Fund Board və yaxud malaziyalıların dili ilə desək 
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“Tabunq Haci” adını aldı. Hal-hazırda o şəriətə uyğun olaraq 

gələcək zəvvarların əmanətlərini toplayan maliyyə şirkəti kimi 

fəaliyyət göstərir. O bank deyil, amma ölkə iqtisadiyyatı üçün 

böyük institusional investordur. Malaziyada 1983-cü il 7 

aprelində İslam Bankçılığı Aktı qəbul edildi və elə həmin il ilk 

faizsiz bank olan Bank İslam Malaysia Berhad (BİMB) və ya 

“Bank İslam”  təsis edildi. İlk dəfə İslami kreditlər verən bank 

oldu. Bank fəaliyyəti haqqında qanun İslam maliyyəsinin dörd 

tipini müəyyən edirdi-mudaraba, murabaha, müşərəkə və 

wadia. Hansı ki,  bu zaman aktivlər bir subyektə məxsus olur 

və digər subyekt isə bundan istifadə edir. Cari hesablar (wadia) 

üçün haqq olmurdu. Baxmayaraq ki, banklara icazə verilirdi ki, 

bu hesablar üçün “stimullar” (hədiyyə, bəxşiş və s) tətbiq 

etsinlər. Lakin bank buna rəsmən zəmanət vermirdi. Tezliklə 

hüquqi və normativ baza yaradılır. Dövlət sonrakı 10 il ərzində 

“yavaş-yavaş tələs” prinsipinə riayət edərək, yeni təşəbbüs irəli 

sürmür və BİMB-ə öz təcrübəsini artırmaq və analiz etməyə 

imkan verilir. Bununla bərabər dövlət hesab edir ki, ölkəyə 

faizsiz bankçılıq haqqında danışmaq üçün çoxlu maliyyə 

insitutları, müxtəlif əməliyyatlar və likvidli banklararası bazar 

lazımdır.  

       Nəhayət 1993-cü ildə dövlət bu sahədə növbəti adddımlar 

atmağa başlayır və 4 mart 1993-cü ildə Malaziya Mərkəzi 

bankı Bank Negara “Skim Perbankan İslam” (İslam bankçılığı 

sxemi) adlı layihəni dövlətə təqdim edir. Bu proqram əsasən 

mövcud banklar öz hazır infrakstrukuru və filial şəbəkəsi ilə 

faizsiz bankçılıq xidmətləri göstərməyə başladı. 1990-ci illərdə 

Malaziya bankları “İslami pəncərələri” açmaları üçün 

dəstəkləndi. Bundan sonra bütün kommersiya bankları, ticarət 

bankları və maliyyə kompaniyalarına İslam yönümlü 

əməliyyatlarla məşğul olmağa icazə verilir. Bu zaman onlar 

“Valideyn” bankda faizsiz bançılıq bölməsi açılır və bununla 

da faizsiz bankçılıq fondu fəaliyyət göstərməyə başlayır. 

Məsələn, 1993-cü ildə Mərkəzi Bank (Neqara Bankı) rəqabəti 
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artırmaq üçün klassik banklara da İslam məhsullarını təklif 

etmək icazəsi verdi. İslam bankçılığının inkişafının güclənməsi 

fonunda müxtəlif növ İslam maliyyə “məhsulları” və alətləri 

ölkənin mərkəzi bankı olan Neqara Bankı tərəfindən təşkil 

edilir.  1994-cü ilin əvvəllərində Neqara Bankı İslam 

banklararası (interbank) çek sistemini qurdu. Bütöv proseslər 

və onların tənzimlənməsi tamamilə mudaraba prinsipi əsasında 

aparılırdı. İslam bankçılğının Malaziya təcrübəsinin qonşu 

ölkələrə də güclü təsiri olmuşdur. 1993-cü ildə ilk dəfə 

Bruneydə “Darussalam İslam bankı” quruldu. 1992-ci ildə 

İndoneziyada birinci İslam Bankı açıldı. Malaziyada İslam 

bankçılığının uğurla inkişaf və davam etdirilməsi onun 

səmərəlilik və gəlirliliyini, bu da öz növbəsində faizli 

alətlərdən müdafiəni təmin edirdi. Bank haqqında qanundan bir 

il sonra “Xüsusi Qanun” qəbul olundu ki, bu da İslam sığorta 

kampaniyalarının fəaliyyətinə nəzarəti nəzərdə tuturdu. 

Növbəti il İslami siğorta şirkəti olan Takaful Malaziya quruldu. 

Ölkədə İslam banklarının əsas problemi qısamüdddətli 

fondlardan istifadə imkanı idi. Bu da yeni qəbul edilən 

İnvestisiya haqqında qanunla həll olundu. Banklara 

qısamüddətli ödəmə sertifikatları buraxmağa icazə verildi. Bu 

sertifikatlar alıcılara dividentlər (qazanc payı) qazanmaq şansı 

verirdi. Bu nadir hadisə idi ki, bank bazarında likvidlik 

probleminin aradan qalxmasına kömək etdi.1994-ci ildə 

Malaziyada İslam bankçılığı sahəsində “xüsusi yenilik” edildi. 

Yenə Malaziya, Orta Şərq din adamlarının qəbul etmələrindən 

illər öncə ilk dəfə “sukuk”, yəni İslami bonları adı ilə tanınan 

qiymətli kağızları dövrüyyəyə buraxıldı. İlk vaxtlar İslam 

bonlarının üçdə ikisi Malaziyada təmərküzləşmişdi. Hazırda 

İslam bonu olaraq tanınan sukuk Orta Şərqdə populyarlıq 

qazanmışdır. Artıq ölkədə yeni “oyunçuların” sayı artır. 4 

yanvar 1994-cü  ildə ölkədə İslam Banklararası Pul Bazarı 

yaradıldı. Bazarın əsas məqsədi islam bankları ilə islam bank 

məhsulları təklif edən bankların əməliyyatlarını qısamüddətli 
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fond və investisya ilə təmin etmək idi. 1996-cı ildə klassik 

banklarda islam bank əməliyyatlarının aparılması formasını 

müəyyənləşdirmək, həmçinin islam bankları və sığorta 

şirkətləri arasında şəriət qaydalarını nizamlamaq və 

eyniləşdirmək, islam normalarının tətbiqinə kömək etmək üçün 

mərkəzi bankın tərkibində 1997-ci ilin mayın 1-də İslam 

bankçılığı və Sığorta üçün Şəriət Məsləhət Şurası yaradıldı. Bu 

şura ölkədə fəaliyyət göstərən bütün İslam bankları və sığorta 

şirkətlərinin işlə əlaqədar yarana bilən bütün şəriət 

məsələlərində məsləhət verəcək ən ali təşkilatdır. 1999-cu ildə 

isə tamamilə faizsiz bankçılıq əməliyyatlarını həyata keçirən 

ikinci İslam bankı olan Bank Muamalat Malaysia Berhad 

(BMMB) yaradıldı. BMMB-nin yaradılması Bank Bamiputra 

Malaysia Berhad (BBMB) və Bank of Commerce (Malaysia) 

Berhad (BOCB)-ın birləşməsi nəticəsində mümkün oldu. Əldə 

edilən razılığa əsasən, 

 BBMB, BOCB və BBMB Kewangan Berhad (BBMBK)-

nın islami aktivləri və passivləri BMMB-yə köçürüldü. 

 BBMB, BOCB və BBMBK-nın klassik bank əməliyyatları 

isə uyğun olaraq BOCB-a köçürüldü. 

2001-ci ildə ölkədə islam bankçılığı sahəsində aşağıdakı 

nəticələr əldə edilmişdir. 

a) Ölkədə iki islam bankı, İslam bank xidmətləri göstərən 35 

digər bank və maliyyə institutu fəaliyyət göstərmişdir. 

b) Üç ədəd İnkişaf Maliyyə İnstitutları və İslam məhsul və 

xidmətləri təklif edən Milli Əmanət Bankı 

c) Ölkədə banklararası islam pul bazarı və kapital bazarı 

təşkil edilmiş 

d) İslam bankları qlobal səviyyəyə çıxır 

e) İslam banklarının aktivləri, depozitləri və islam 

maliyyələşdirməsi üsullarının miqdarı uyğun olaraq 12, 

10 və 6 milyard dollar olmuşdur.  

f) Mərkəzi bank 2010-cu ildə bank sektorunda islam 

bankçılığının payını 20%-ə qaldırmağı hədəf seçib  
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Beləliklə XXI əsrin əvvəllərində Malaziya faizsiz banklar və 

adi maliyyə institutlarının daxil olduğu “ikipilləli” bank sistemi 

tətbiq edildi. 2009-cı ilin məlumatına əsasən 17 ədəd İslam 

bank və maliyyə institutları fəaliyyət göstərir. (əlavə olaraq 

əlavələr bölməsinə bax) 

 

S
ır

a
 №

  

Malaziyanın Faizsiz İslam 

Bankları 

1.   Affin Islamic Bank Berhad 

2.   Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) 

Berhad 

3.   Alliance Islamic Bank Berhad 

4.   AmIslamic Bank Berhad 

5.   Asian Finance Bank Berhad 

6.   Bank Islam Malaysia Berhad 

7.   Bank Muamalat Malaysia Berhad 

8.   CIMB Islamic Bank Berhad 

9.   EONCAP Islamic Bank Berhad 

10.   Hong Leong Islamic Bank Berhad 

11.   HSBC Amanah Malaysia Berhad 

12.   Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad 

13.   Maybank Islamic Berhad 

14.   OCBC Al-Amin Bank Berhad 

15.   Public Islamic Bank Berhad 

16.   RHB Islamic Bank Berhad 

17.   Standard Chartered Saadiq Berhad 

mənbəə. www.bnm.gov.my 

     Malaziya dövləti tərəfindan “faizsiz bon”ların buraxılışı 

2002-ci ildə gerçəkləşdirildi. Başlanğıcda 500 milyon dollar 

olaraq ixrac edilən, gələn 1,1 milyard dollarlıq tələblə həcmi 

600 milyon dollara yüksəldilən Malaziya Sukuklarının yüzdə 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=600&ac=80&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=626&ac=82&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=626&ac=82&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=677&ac=90&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=603&ac=81&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=630&ac=83&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=95&ac=26&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=96&ac=27&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=583&ac=76&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=599&ac=79&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=588&ac=77&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=693&ac=92&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=592&ac=78&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=669&ac=88&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=698&ac=95&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=696&ac=94&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=577&ac=75&cat=banking&type=IB
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=37&pg=694&ac=93&cat=banking&type=IB
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51% Körfəz ölkələrində, 30% Asiyada, 15% isə Avropa'da və 

4%-i də Amerikada satıldı.  

       Ölkədə Lakin Malaziya İslam Bankı tamamilə İslam 

doktrinası əsasında fəaliyyət göstərir, digərləri isə çox vaxt 

ənənəvi institutlar kimi fəaliyyət göstərir. Ölkədə qarışıq bank 

sistemi fəaliyyət göstərir. Hansı ki, bu zaman ənənəvi və İslam 

bank sistemləri yanaşı fəaliyyət göstərir. Malaziyada İslam 

bankçılığının özünəməxsus xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 

ölkənin bu sahədə yüksək potensialı vardır. Burada çoxlu 

amillər vardır ki, bu Malaziyada İslam bankçılığının inkişafına 

kömək edir. Bu amillər kimi yeni məhsul növlərinin 

yaradılmasını, iqtisadi vəziyyətin yaxşı olması, xüsusi 

sahibkarlığın müdafiə olunması və xarici mübadilədə 

məhdudiyyətlərin olmaması, güclü inzibati prosedurların 

olamamasını və s. göstərmək olar. Hal-hazırda Malaziya 

bankları 100-dən çox islam maliyyə məhsulu və xidmətləri 

təklif edirlər. Dövlət 2010-cu ildə İslam bank sektorunun 

payının 20%-ə çatmasını gözləyir.  

        Bundan başqa ölkədə faizsiz bankçılıq məhsulları təklif 

edən aşağıdakı investisiya  bankları da fəaliyyət göstərir: 

1. Affin İnvesment Bank Berhad 

2. Alliance İnvesment Bank Berhad 

3. Aminvesment Bank Berhad 

4. CİMB İnvesment Bank Berhad 

Dövlət İnvestisiya Qiymətli Kağızları (DİQK): 1983-cü ildə 

ölkə parlamenti Dövlət İnvestisiya  Aktını qəbul etdi. Bu akt 

imkan verirdi ki, hökumət DİQK adlanan faizsiz  sertifikatlar 

buraxmaqla vəsait toplaya bilsin. Bu sertifikatların ilk 

buraxılışı 1983-cü ilin iyulunda baş tutdu. DİQK-nın 

buraxılmasında məqsəd ölkədə islam banklarının 

qanunvericilikdə müəyyən edilmiş likvidliyi qoruyub 

saxlamaları idi. DİQK ilk növbədə Qard al-Hasan müqabiləsinə 

əsasən buraxılırdı. Bu müqaviləyə əsasən DİQK-nın hər hansı 

institut və yaxud fiziki şəxs tərəfindən alınması hökumətə 
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xeyriyyə borcu hesab olunur və bunu nəticəsində hökumət 

xalqın xeyrinə bəzi inkişaf layihələrini həyata keçirə bilər. 

Dövlət bu borcun əsas məbləğini müddət sonunda vəsait 

sahiblərinə qaytarmağa məcburdur. Borcun qaytarılması 

hökumətin ciddi nəzarəti altında həyata keçirilir. DİQK-nin 

digər anlayışı “sat və geri al müqaviləsi”dir. Bu 2001-ci ilin 

iyununda təqdim olundu. Bu müqaviləyə görə əsasən hökumət 

öz aktivlərini razılaşdırmış qiymətlə nəğd olaraq alıcıya satır və 

gələcəkdə müəyyən edilmiş tarixdə həmin aktivləri alıcıdan 

almalıdır. Hökumət aktivlərin əsas bazarda nominaldan aşağı 

qiymətlə tender yolu ilə satır. İştirakçı Maliyyə İnstitutları 

(İMİ) bu aktivləri almaq üçün öz təklifini bildirir. Ən sərfəli 

qiymət təklif edən İMİ aktivlərə sahib olur və onu 

razılaşdırılmış dəqiq tarixdə hökumətə nominaldan yuxarı 

qiymətə satır. Nominal qiymətlə (alış qiyməti ilə) satış qiyməti 

arasında fərq İMİ-nin mənfəətini göstərir. Ümumiyyətlə, DİQK 

İslam Banklararası Pul Bazarında aktiv istifadə olunan maliyyə 

alətidir. Ölkədə faizsiz bankların xidmətinin keyfiyyəti mühüm 

məsələlərdəndir. Burada söhbət müştəri məmnuniyyətindən 

yox, bankların fəaliyyətində şəriətə çox ciddi fikir verməsindən 

gedir. Malaziyada şəriəti tədqiq edən mütəxəssislər bank 

məhsullarının ekspertizasında olduqca dərinliklərə getməyə 

hazırdırlar.  

    Ümumiyyətlə Malaziya dövləti faizsiz bankçılığın inkişafına 

görə nümunə kimi göstəriləcək bəlkə də I ölkədir. Bunun 

səbəbləri aşağıdakılardır. 

 ölkədə faizsiz bankçılığın inkişafı üçün hökumət və 

xalq tam birgə fəaliyyət göstərir 

 marifləndirmə səviyyəsi ölkədə olduqca yüksəkdir 

 faizsiz banklar şəriət qanunlarına maksimum dərəcədə 

dəqiqliklə riayət olunmuş və bu fəaliyyət qanunla çox 

güclü müdafiə olunur. 
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      Fikrimcə bu səbəblər İslamın milli ideologiyaya, dövlətin 

mənafeyinə və siyasətinə uyğun təbliğ edilməsinin nəticəsində 

mümkün olmuşdur.  

 

6. Digər müsəlman ölkələrində faizsiz 

bankçılıq 
  

 Sudan.  

Sahəsi:                               2506,1 min km2 

Əhalisi:                             41 087 825 nəfər 

Dini: 70% müsəlman, 25 yerli dinlər və 5%  

xristian 

 

       Həm İran, həm Pakistan, həm də Sudan kimi ölkələrin 

bank sistemləri İslam doktrinası üzərində qurulmuşdur. 1970-ci 

ildə ölkədə İslam banklarının inkişafı ilə əlaqədar olaraq İslam 

bankçılığı anlayışının ölkəyə gəlişi ilk dəfə 1977-ci il avqust 

ayında fəaliyyətə başlayan Sudan Faisal Bankı timsalında 

mümkün olmuşdur. Bu haqqda qanun 1983-cü ilin 

sentyabrında qəbul edildi. Bununla da banklar öz biznes 

aktivlərində dəyişiklik edərək öz fəaliyyətlərini İslam qaydaları 

əsasında qurmağa başladılar. Bir il sonra yəni 1984-cü ilin 

sentyabrında prezidentin fərmanı ilə bütün bank sistemi İslam 

doktrinası əsasında fəaliyyət göstərməyə başladı. Lakin 1985-

89-cu illərdə ölkədə baş verən hakimiyyət dəyişikliyi 

nəticəsində İslam bank sisteminin inkişafında fasilə əmələ 

gəldi. 1990-ci ildən etibarən ölkənin mərkəzi bankı İslam 

bankçılığının inkişafı üçün ciddi addımlar atmağa başladı. 

Ölkədə olan  borclanma və borc əməliyyatları İslam normaları 

əsasında aparılmağa başlanıldı. Müxtəlif  alış və satışlarla 

razılaşmalar gəlirlərin pay bölgüsü əsasında aparılmağa 

başladı. Lakin ölkədə İslam bankçılığı üzərində yüksək 

inzibatçılıq və maliyyə sanksiyaları onun iş prinsipini pozurdu. 

1991-ci ilin ortalarından etibarən ölkənin mərkəzi bankı İslam 
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bankçılığının əsasında pul və kredit siyasəti həyata keçirməyə 

başladı. Bankların borc verməsi əməliyyatlarında faiz 

dərəcələri aşağı düşməyə başladı və tədricən borclar faizsiz 

verilməyə başladı. Öhdəlikləri olan banklar depozitlərin 

ödənilməsi vaxtında dəyişiklik edərək onları investisiya 

depozitlərinə çevirdilər. Beləliklə əmanətçilər buna uyğun 

olaraq gəlirlərin pay bölgüsü prinsipinə keçdilər. Ölkədə 

investisiya bankları, islam kommersiya bankları fəaliyyət 

göstərir. 1996-cı ildə mudaraba və müşərəkənin ümumi bank 

maliyyələşməsində payı 34 % olmuşdur. Bu rəqəm 1997-ci ildə 

28% olmuşdur. Sudanda 1999-ci ildə faizsiz qiymətli kağızlar 

“müşərəkə sertifikatları” reallaşdırıldı. Bu sertifikatlar sektorun 

likvidlik tarazlığını saxlamaqda önəmli funksiyanı görür.  

Bəhreyn. Bəhreyn dünyada islam bankçılığı sahəsində 

beynəlxalq mərkəz kimi tanınır. Ölkədə dualist bank sistemi 

fəaliyyət göstərir. 1978-ci ildə ölkədə ilk islam bankı olan 

Bəhreyn İslam Bankı (Bahrain İslamic Bank) açıldı. 1980-ci 

ildə ölkədə daha  3 ədəd islam bankı açıldı. 2002-ci ildə ölkədə 

bankların sayı 26-ya çatdı. Onlardan dördü kommersiya 

banklar, üçü ofşor banklar, altısı investisiya bankları idi. 

Ölkədə islam bank işi aşağıdakı kimidir.  

1. Tamamilə islam qanunlarına əsaslanan banklar. Buraya 

Bəhreyn İslam Bankı və Al-Baraka İslam Bankı 

daxildir. 

2. Klassik bankların təklif etdiyi islam maliyyə məhsulları 

və xidmətləri. Məsələn, Arabic Banking Corporation 

3. İslam bankçılığının filialı kimi fəaliyyət göstərən 

çoxmillətli (və ya ənənəvi) banklar. Məsələn, Citi 

İslamic İnvesment Bank 

 İndoneziya.  
 

Sahəsi:                        1904,15 min km2 

Əhalisi:                       240 271 522 nəfər 
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Dini:                          86,1% müsəlman, 8% xristian, 2% hindu, 

1% budddist, 1% digər 

 

        Ölkədə islam bankçılığı İslamic Trust Company və Afro-

Asian İslamic biznes təşkilatının təsisi ilə başladı. 1992-ci ildə 

İndoneziyanın ilk İslam kommersiya bankı “Muamalat Bankı” 

quruldu. 1998-ci ilin 10 noyabrında ölkədə bank haqqında akt 

qəbul edildi. Bu akt islam bankları ilə ənənəvi bankların 

birlikdə işləməsinin hüquqi əsasını təmin edirdi. Bu akt 

həmçinin bankların nəzarət və tənzimləməsini nəzərdə tuturdu.  

1999-cu ildə qəbul edilən yeni akt mərkəzi banka səlahiyyət 

verirdi ki, islam banklarının inkişafını nəzərdə tuturdu. Bu 

bankda səhmdarların əksəriyyəti qeyri-müsəlmanlardır. 

Nəhayət 2009-cu ildə ölkədə islam bankları haqqqında qanun 

qəbul olundu. Yeni qanuna görə, xaricilər İndoneziya 

vətəndaşları və ya yerli təşkilatlarla partnyorluq edib islam 

bankı yarada bilərlər. Bu qərar həmçinin kommersiya 

banklarına öz bizneslərini profilləmə    və  İslam normalarına 

uyğun bank yaratmaq imkanları üçün geniş sərbəstlik 

verəcəkdir. 

 

 

Fəsil 6 

İslam İqtisadi Modeli (İİM) və iqtisadiyyatın 

tənzimlənməsi məsələləri 
 

1.Zəkat İslam İqtisadi Modelinin (İİM) əsasıdır 
 

       Faizsiz sisteminin olmayacağını irəli sürənlər öz “saxta” 

qanunları ilə faizli sistemin qorunmasını istəməkdədirlər. 

Faizsiz sistemi istəyənlər isə heç bir özəl himayəyə 

güvənmədən sistemlərini faizli sistemə qalib etmək 

imkanındadırlar. Gələcəkdə belə bir sistemin yaranması ona 

olan ehtiyacın zəruriliyindən doğacaq. Çünki faizsiz sistem 
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bəşəriyyəti inflyasiyadan dolayı ilə sosial və iqtisadi 

xəstəliklərdən qurtara biləcək bir sistemdir. Günümüzdəki 

iqtisadi və sosial tarazlıqların pozulması məhz faizli sistemdən 

qaynaqlanmaqdadır. Kreditə borc pula ehtiyac yoxdur demək 

olmaz. Vəziyyət belə olduqda əlbəttə faizsiz kreditə ehtiyac 

olacaq. Belə olduqda könüllü borc verənlər dövlətin üzərinə 

düşən vəzifəni tam həll edə bilməzlər. O halda borc vermənin 

çox hissəsi dövlətin üzərinə düşəcək. Bəli, faiz üzərinə qurulan 

sistemin əksinə olaraq İslam zəkatı faizsiz sistemin təməl dirəyi 

/əsası/ qoyur. Zəkat beş əsas şərtindən biri olub mal ilə edilən 

bir ibadətdir. Zəkat zəngindən yoxsulla bir gəlir transferidir. Bu 

xüsusiyyətlərinə görə zəkat ixtiyarı bir sosial yardım olmayıb 

kasıbın varlı üzərindəki haqqıdır. Zəkat İslama görə varlı 

zəngin  olan hər hansı bir şəxsin ildə bir dəfə verdiyi bir 

vergidir. Zənginliyin ölşüsü /nisab/ bəlli bir həddi keçən  nisab 

miqdarı malın bir il müddətində həmin şəxsdə olan insanlara 

vacib (fərz) sayılır. Başqa sözlə demək olar ki, borcundan və 

keçinəcəyindən başqa yalnız artıq malın dəyəri zəkata hesaba 

alınır. Bəzən artan (artıq olan) malın dəyəri 96.2 qram qızılın 

və ya 595 qram gümüşün dəyərinə bərabər tutulur. Nisab 

hesablanmasında artmayan zəruri mallar məsələn; yaşadığı ev, 

ev əşyası, geyim əşyası, avtomobil və s. hesaba alınmır./ 

Əlbəttə artıq pulu xərcləyib zəkatdan yayınmaq məqsədi ilə 

bunlar əlavə olaraq alınmırsa/ Zəkatın verilmə midarı malın 

növlərinə görə 1/5 ilə 1/40 arasında dəyişir. (bir başqa ifadədə 

2.5%-20% arasında dəyişir). Nəğd pul vəsaitlərində bu vergi 

ümumi məbləğin 2,5%-ə görə hesablanır. Torpaq 

məhsullarında bu fərq 1/10 və 1/20 arasında dəyişir. Bundan 

başqa zəkat vergisi üçün buğda, arpa, üzüm, xurma, qızıl, 

gümüş, dəvə, qaramal, qoyun-keçi ilə bağlı konkret nisab 

miqdarı müəyyənləşdirilimişdir. Qeyd edək ki, son haqq din 

olan İslamda zəkat yığılması zamanı ən xırda təsərrüfatın 

məhsuldarlığı nəzərə alınır. Bu xüsusən torpaq sahələrinin təbii 

və süni yolla suvarılması zamanı nəzərdə tutulur. Əgər məhsul 
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yağış və ya rütubət ilə yetişərsə zəkat məhsulun onda biri 

nisbətində tutulur. Əgər süni yolla, su motoru ilə və s. torpağın 

suvarılmasından məhsul əldə olunubsa onda zəkat həmin 

məhsulun iriyirmidə bir hissəsindən 1/20 tutulur. Əgər torpağın 

bir hissəsi təbii yolla, digər hissəsi süni yolla suvarılıbsa onda 

birinci hissədən zəkat 1/10 miqdarında, ikinci hissədən isə 1/20 

nisbətində tutulur. Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı 

məhsullarından zəkat vergisi tutularkən onların 

yetişdirilməsinə çəkilən dəyər çıxılır. Adətən insanlar iki 

səbəbdən borc alırlar. 

1. Sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün. Bunlar kasıb insanlardır 

ki, Qurani-Kərimdə bu insanlara zəkat gəlirlərindən 

qarşılıqsız yardım edilməsi bildirilmişdir. 

2. Sosial ehtiyacı olmayan fəqət iş görmək üçün sərmayəyə, 

pulu ehtiyacı olan insanlardır.  

     Əgər kimsə yoxsuldursa və bpyük bir sərmayəli iş görmək 

istəyirsə Şafi məzhəbinə görə /əhli sünnənin 4 məzhəbindən 

biri/ işinə yetəcək qədər zəkat ala biləcəyi bildirilir. Göründüyü 

kimi zəkat imkansızlıqdan heç bir iş görə bilməyən insan üçün 

bir sərmayə rolunu oynamaqdadır. Zəkatın əsas sərf oluna 

biləcəyi 8 sinifi Uca Allah (sübhənəhu təala) göndərdiyi 

kitabında Tövbə surəsinin 60-cı ayəsində (9/60) 

bildirməkdədir. Bu siniflər aşağıdakılardır. 

1. Fəqirlər 

2. Miskinlər /möhtac olanlar/ 

3. Zəkat toplayan məmuurlar 

4. Ürəkləri İslama qızacaq adamlar 

5. Əsirlik və köləlikdən qurtarmaq istəyən əsr və kölələrə 

6. Borcunu ödəyə bilməyən borclulara 

7. Allah yolunda 

8. Yolçu olub yolda çətinliyə düşənlərə 

         Müasir dövrdə zəkat eyni zamanda təhsil təşkilatlarının 

da bir gəlir qaynağı ola bilər. Təsərrüfat fəaliyyətini 
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tənzimləyən iqtisadi mexanizm olan zəkat  konkret olaraq 

Səudiyyə Ərəbistanının timsalında İslamda iqtisadi prinsip 

kimi şərh edənlər onu həm iqtisadi planlaşmanın əsası, həm də 

ictimai xərclərin fondu qismində qəbul edirlər. Ümumiyyətlə 

zəkatı rəsmi dövlət vergisindən ayıran 8 faktor var. Bunlar 

aşağıdakılardır. 

 Zəkat dini bir anlayış olub, mal ilə edilən bir ibadətdir. 

Vergi isə dövlət gəlirlərinə aid olub vətəndaçlıq borcudur. 

 Zıkat yalnız müsəlmanlığı qəbul edənlərə aiddir. Vergi isə 

hər bir vətəndaşa aiddidir. 

 Vergi hansısa amilə görə ödənməyyə bilər. Zəkat isə 

mütləq ödənməlidir. 

 Zəkat sərf olunan yerlər bəllidir (8 qrup üzrə). Vergi isə 

dəqiqliklə bəlli deyil. 

 Zəkat zəngindən kasıba gedən bir gəlir transferidir. Kasıbın 

varlı üzərində haqqıdır. Vergidə isə bu əsas şərt deyildir. 

 Zəkat ödəyən bundan özü faydalanmaq üçün yox, başqası 

faydalanması üçün edir. Vergidə ödəyicinin faydalanması 

düşünülə bilər. 

 Zəkat artan sərvətdən alınır, əsasən istehsaldan. Vergi isə 

istehlakdan da alına bilər, ƏDV kimi.  

 Vergi yükü ödəyici tərəfindən istehsalçı və ya istehlakçıya 

mənfi təsir edə bilər. Zəkat da isə bu mümkün deyil. Çünki 

zəkat artıq maldan ödənilir. 

       İslamda zəkatın vergi növü kimi ən böyük 

üstünlüklərindən biri də tələbin stimullaşdırılması ilə 

əlaqədardır. Vergi qoymanın dünyada heç bir analoqu olmayan 

ən mütərrəqi forması olan zəkat haqqında olması ilə məcmu 

tələbi stimullaşdırır. 

 Zəkat  həddinin son dərəcə aşağı olması xalis gəlirin qırxda 

birinə dərabər olması ilə məcmu tələbi stimullaşdırır. 

 Xalis gəlirdən ödəndiyinə görə adamlar öz fərdi 

fəaliyyətlərində düzgünlüyü və ədalətliliyə çalışırlar. 
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 Zəkatın səviyyəsi daha mənfəətli sahələrə olan axını 

sərbəstləşdirir. 

 İqtisadi fəaliyyət dairəsinə istehsal xərcləri üzərində 

etməklə daha çevik idarə etmə şəraiti yaradır. 

 Sahibkarları risk etmək təhlükəsindən qoruyaraq onlarda 

yeniçilik və təşəbbüskarlıq üçün qabiliyyətləri üçün geniş 

imkanlar yaradır. 

 ÜDM və ÜMM-un sosial ədalətə uyğun olaraq 

bölüşdürülməsi 

 Əhali arasında təbəqələşməni azaldır. 

 

2. İslam İqtisadi Modeli (İİM) 
  

        İslam hüququ və iqtisadiyyatı “müsəlman insan modeli” 

üzərində qurulmuşdur. İslam iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərini 

hüdudlaşdırmaq, müəyyən mənadaşıyıcı çərçivə daxilinə 

salmaq üçün onun məqsədlərini müəyyənləşdirmək və ona 

çatmaq vasitələrini üzə çıxarmaq lazımdır. Faizsiz İslam 

iqtisadiyyatının 3 təməl hədəfi var: 

 İsrafın qarşısının alınması 

 Gəlirin ədalətlə bölüşdürülməsi 

 İqtisadi müstəqilliyin saxlanılması  

İslam təmayüllü ölkələr iqtisadi inkişaf proqramlarında 

aşağıdakı istiqamətləri nəzərə almalıdırlar: 

 ümumi rifahı təmin etmək;  

 yoxsulluğu aradan qaldırmaq; 

 sərbəst fəaliyyət göstərmək üçün bərabər: iqtisadi şərait 

yaratmaq; . 

 gəlirlərin bölgüsündə və sərvətlərin mənimsənilməsində 

ədalətli olmaq; 

 fərdi inkişaf potensialını mərhələlər üzrə nəzərə almaq. 

İslamın iqtisadi inkişafa şərait yaratmasını aşağıdakı 

istiqamətlərlə izah etmək olar. 

1. İslamın dəyişilən zamana, iqtisadi mühitə uyğun gəlməsi, 
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2.  İslamda qeyri-adi müxtəlif fərqli milli-ərazi xüsusiyyətləri-

nin inteqrasiya olunmasına üstünlük verilməsi. 

3. İqtisadi inkişafa təminat verən və İslam mənəvi dəyərlərinə 

xələl gətirməyən elementlərin insanların davranışında 

tətbiq olunması. 

4.  Təriqət və məhzəb müxtəlifliyinin olmasına baxmayaraq, 

islamda vahid mənəvi birliyin mövcud olması və 

qorunması prinsiplərinə riayət olunması. 

5. İslam sivilizasiyasının dinamik və sintezli xarakterdə 

olması, dini-mənəvi dəyərlərin möhkəmlənməsinə aid 

olanları hər şəraitdə qəbul etməsi,  lakin hər cür fərdi 

sərbəst inkişafı ləngidən elementlərini rədd etməsi. 

İslamın mənəvi dəyərlərinin bəşəriliyi onun universal və 

hərtərəfli xarakter daşımasıdır. İslam heç bir milli çərçivə, sər-

həd, qapalı inkişaf və konkret müddəti qəbul etmir. O, hər cür 

dəyişilən şəraitə uyğun gələn inkişafetmə potensialına üstünlük 

verir. Bu baxımdan işdə İslamda iqtisadi dəyərlərin mövcud 

olması, xüsusən əmlak, mülkiyyət və torpaq, icarə, maliyyə - 

kredit, bank işi və ticarət sahəsindəki münasibətlərin forma-

laşması istiqamətindəki rolu qeyd olunur. Eləcə də müsəlman 

dövlətlərində İslam mənəvi dəyərlərinə əsaslanan iqtisadi sis-

temin formalaşması istiqamətləri, iqtisadi inkişafa imkan verən 

mühitin yaradılması və qorunması imkanları, dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxiləsi və s. məsələlərinə diqqət yetirilir. 

İqtisadi fəaliyyətin tənzimləyici vasitələrindən olan vergi 

sisteminin şəriətdə tətbiq olunması üsulları qeyd olunur. Sədə-

qənin verilməsi ali humanist İslami prinsip kimi ədalətin 

iqtisadi əsaslarından biri kimi göstərilir. Müasir şəraitdə 

iqtisadi fəaliyyətin hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsində 

İslam hüquq konsepsiyasından irəli gələn bir sıra 

müddəalardan istifadə olunması təqdirəlayiq vəzifələrdən ola 

bilər. Yeni iqtisadi inkişaf konsepsiyasının formalaşmasında 

islam hüquq prinsiplərindən istifadə olunması olduqca 

zəruridir. Ümumiyyətlə, İslama iqtisadi dəyərlərin şərhi 
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baxımından ölkəmizdə ilkin müraciət olunduğundan, sözsüz ki, 

bu işin sonu deyil, yalnız başlanğıcıdır. Bu da müasir 

azərbaycanlı gənclərə İslamda iqtisadi dəyərlər barəsində tam 

olmasa da, cüzi, hətta səthi şəkildə olsa belə müəyyən həqiqi və 

tutarlı ümumiləşmələrin edilməsinə imkan verəcək. İslam 

iqtisadiyyatı öz mahiyyəti etibarilə real həyatda gedən iqtisadi 

proseslərin ümumbəşəri dəyərlər əsasında dərk olunması ilə, 

özünəməxsus spesifikliyi ilə səciyyələnən anlayışdır. 

Məzmunca ilahi göstərici əsasında insanların təsərrüfat 

prosesində davranış qaydalarını müəyyən edən islam iqtisa-

diyyatı formaca sərvət və nemətlərin istehsalında, bölgüsündə, 

istifadəsində ədalətli fəaliyyət göstərmələrini əks etdirir. İslam 

iqtisadiyyatının əsas məqsədi ölkənin sərvət və nemətlərindən 

istifadə olunmasında bütün əhali üçün bərabər şəraitin 

yaradılmasıdır. İslamda bərabərlik prinsipini heç də müxtəlif 

əmək, peşə, işgüzarlıq qabiliyyətinə malik olanların gəlirlərini, 

bərabər həyat tərzini əhatə etmir. Çünki eyni iqtisadi mühit və 

şərait maddi nemətlərin əldə olunması üçün bərabərlik yaratsa 

da, lakin adamlar dini-mənəvi dəyərlərin mənimsənilməsi, icra 

və əməl olunmasında müxtəlif mövqedə dururlar. Qurani-

Kərimdə bu barədə çox müfəssəl qeyd olunmuşdur: «. . . Sizin 

hər biriniz üçün bir şərait və bir yol təyin etdik. əgər Allah 

istəsəydi, sizi (eyni şəriətə tabe) vahid bir ümmət edərdi. 

Lakin (bu müxtəliflik) Allahın verdikləri {sərvət və 

nemətlərlə) ilə sizi imtahan etmək üçündür» (əl-Maidə 

surəsi/48). Digər tərəfdən, ruzi baxımından da insanlar 

müxtəlif mövqedə dururlar. «Allah ruzi baxımından birinizi 

digərinizdən üstün etmişdir» (əl-Nəhl surəsi/71). Ona görə 

də İslam iqtisadiyyatında sərvət və nemətlərin bərabər bölgüsü 

deyil, onların əldə olunması üçün  bərabər şəraitin yaradılması 

əsas prinsipdir. Eyni zamanda bu sərvət və nemətləri əldə edə 

bilməyənlər üçünsə, əldə olunan maldan ən zəruri ehtiyacı 

ödəmək üçün bərabər bölgü tətbiq olunur. Çünki İslamda hətta 

valideynlərdən miras qalmış əmlak belə övladlar arasında 
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müxtəlif bölünür. «Valideynlərinizdən və övladlarınızdan 

hansı birinin xeyir və mənfəət cəhətdən sizə daha yaxın 

olduğunu bilmədiyiniz üçün bu (bölgü), Allah tərəfindən 

müəyyən edilmişdir» (ən-Nisa surəsi/11). Müxtəlif sosial 

təbəqələrin və əmək qabiliyyətli əhalinin yaşadığı bir şəraitdə 

ölkənin iqtisadi potensialından istifadə olunması üçün bərabər 

şəraitin yaradılması və onun bütün fəaliyyət dövrü ərzində 

qorunması vacib bir istiqamət kimi qarşıda durur. İslamda 

sərvət və nemətlərin istehsalı və mənimsənilməsinin 

inhisarlaşmasına, onun az bir qrupun əlində cəmləşməsinə yol 

verilmir. Çünki islamda ölkənin bütün sərvət və nemətlərində 

yoxsulların, kasıbların, əmək qabiliyyəti olmayanların da 

haqqının olduğu nəzərdə tutulur. Bunun üçün sərvət və 

nemətlərin bölgüsündə adamların öz aralarında ədalətli rəftar 

etməsi əsas götürülür. Bununla əlaqədar Qurani-Kərimdə Əl-

Hədid surəsinin 25-ci ayəsində göstərilir ki, Allah - taalanın 

göndərmiş olduğu peyğəmbərlər əsasən insanların ədalətli 

davranması ilə əlaqədardır. «Biz onlarla (peyğəmbərlərlə) 

birlikdə kitab və ədalət tərəzisi nazil etdik ki, insanlar (bir-

birilə) ədalətli rəftar etsinlər». Deməli, İslam iqtisadiyyatı 

yalnız Qurani-Kərimdən irəli gələn prinsiplərə hər zaman, istər 

indi, istərsə də gələcək zamanlarda əməl etməlidir. İslam 

iqtisadiyyatında cəmiyyətin real inkişaf səviyyəsinə uyğun elmi 

mülahizələri irəli sürərkən, bir qayda olaraq onun  nəzəri 

əsaslarına, davranış şərtlərinə diqqət yetirmək lazımdır. İslam 

iqtisadiyyatında həm sosial ədalət, həm də onun iqtisadi 

əsasları göstərilir. Bir cəhət nəzərə alınmalıdır ki, islam əqidəli 

insanlar dövlətin qeyri-İslam inkişaf yolu ilə getməsindən asılı 

olmayaraq onların əldə etdikləri öz ehtiyacından artıq sərvət və 

nemətlərdə imkansızların, yoxsulların, fağırların da payı 

olduğunu qəbul etməlidirlər. Bəşəriyyətin meydana gəldiyi 

vaxtdan indiyə qədər onun tarixi dövrləşməsinə, ictimai 

inkişafına görə fərqlənməsi və dəyişilməsinə, eləcə də sivil 

səviyyəyə çatmasına iki mühüm amil təsir etmişdir. Bunların 
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biri dini amildir ki, bu, insanların mənəvi və mədəni inkişafını 

əsaslandırıb. Digəri isə iqtisadi amildir ki, o da insanların 

maddi nemətlərə olan tələbatlarının ödənilməsi üçün davranış 

qaydalarının dəyişilməsini müəyyən edib. İslam özündə həm 

dini, həm də iqtisadi amilləri üzvi şəkildə birləşdirərək, insan 

mənəviyyatının inkişafı üçün iqtisadi prinsiplərdən çevik 

istifadə olunması yollarını müəyyən etmişdir. İslam da iqtisadi 

fəaliyyət nemətlərini müəyyən həddə əldə etmək üçün 

insanların ədalətli davranış qaydalarını müəyyən edir. İslam 

iqtisadiyyatı haqqında danışarkən, burada iki  mövqedən çıxış 

etmək olar: ya onu İslamın digər elmi istiqamətləri ilə vəhdət 

şəklində, yəni bütöv şəkildə şərh etmək olar. Çünki islamda 

mənəvi, ruhi dəyərlər maddi, fiziki dəyərlərdən üstün qəbul 

edilir. Digər tərəfdən, islamın hər hansı şərh edilən 

yönümünün, digər zəruri yönümlərindən ayrı düşməyəcəyini 

qəbul etməklə, onu daşıdığı xüsusiyyətlər əsasında izah etmək 

olar.  Əlbəttə, İslamın mahiyyətini, onun bütövlüyünü qəbul et-

məklə, onun əsas yönümlərini ayrı-ayrı cəhətləri və incəlikləri 

ilə izah etmək daha məqsədəuyğundur. Bu hər şeydən əvvəl 

ondan irəli gəlir ki, İslamın meydana gəldiyi gündən indiyə 

qədər onun ayrı-ayrı yönümü barədə çox tutarlı, təməlli, əsaslı 

fikirlər, görüşlər irəli sürülmüşdür. Bunlar da əsrlər boyu 

İslamın dəyişilməz imkanlarını, ibadətlərini daha da zənginləş-

dirmişdir. İslamın hüquq, idarəetmə, siyasət və iqtisadiyyat 

haqqında bütöv şəkildə irəli sürülmüş fikirlərini mənimsəmək 

çox çətin və müşkül bir işdir. Eyni zamanda dəyişən 

dünyamızda meydana çıxan iqtisadi problemlərin həlli üçün 

dəyişilməz İslam prinsipləri əsasında həll olunması 

istiqamətinin insanların düşüncə tərzinə daxil olması imkanını 

yaratmaq zəruri bir işdir. Həm də müasir dünyada meydana 

gələn qlobal iqtisadi xarakterli problemlərə İslamdan irəli gələn 

cavabların verilməsi zəruriləşir. Baxmayaraq ki, Qərb 

dünyasının iqtisadçıları müasir dünyanın iqtisadi 

problemlərinin həllinə cavab verirlər, lakin İslam iqtisadi 
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dünyagörüşündən meydana çıxan bir sıra problemlərə indi də 

əsaslı cavab tapmaq olar. Xüsusən, bunu yoxsulluğun aradan 

qaldırılması, əhali sakinliyi, maliyyə, büdcə-vergi, pul-kredit, 

iqtisadiyyatın müvazinəti, inflyasiyanın yumşaldılması, antiin-

hisarçılığın, iqtisadiyyatın makrosabitliyinin və s. 

istiqamətlərdə elmi araşdırmaların aparılması yolu ilə nail 

olmaq olar. İslam iqtisadiyyatı əski dünya üçün deyil, sözün əsl 

mənasında, müasir dünyanın sürətli dəyişilməsinə uyğun 

fikirlərin vermə mənbəyi kimi qalır. Ondan faydalanma 

istiqamətində istifadə etmək, prinsiplərin iqtisadi davranış 

qaydalarına daxil etmək müasir dövrün ən aktual 

problemlərindəndir. Çünki dünya qeyri-səlis məntiqlə, 

müəyyənliklə hüdudsuz dəyişikliklərə məruz qalır. Bu qeyri-

səlislikdən irəli gələn iqtisadi dəyişikliklərə cavab verən islam 

həyat tərzinin qurulması zəruri prosesdir. Hər bir müsəlman 

yaşadığı dövrün dəyişilməyən və dəyişilən tərəflərini 

görməklə, eyni zamanda dünyada yaşayan insanların 

fərqləndirici həyat tərzlərini və onun səbəblərini bilməlidir. Bu 

əsasdan da islam dünyasında yaşayanlar həyat tərzlərinin 

dəyişilməsinin maddi tərəfinə xüsusi diqqət yetirməklə, onun 

dərin fərqlənməsi səbəblərini iqtisadi həyatdakı davranış 

qaydalarında və mövcud idarə sistemində görməlidirlər.  

Sözsüz ki, bir elmi sistem kimi islam iqtisadiyyatı da müəyyən 

prinsiplərə əsaslanaraq, qarşıya çıxacaq iqtisadi məqsədlərin 

müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi prosesini əks 

etdirməlidir. Deməli, bu əsasdan onun nəzəri əsası, 

funksiyaları, prinsipləri formalaşmalıdır. İslam iqtisadiyyatının 

nəzəri əsasını mənəvi dünyagörüşünün formalaşmasından irəli 

gələn dəyişilməz İlahi hökmlə müəyyən olunan ədalətli və 

müvazinətli davranış qaydaları təşkil edir. Ədalətli davranış 

faydalı fəaliyyətin müvazinətini müəyyən etməklə, onunla 

qarşılıqlı əlaqədardır. Faydalı fəaliyyətin müvazinəti elə 

olmalıdır ki, onun nəticəsi mənəvi dəyərlərlə maddi dəyərlər 

arasındakı nisbəti tarazlaşdıra bilsin. İslamda nizam, nəzarət 
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insan həyatının müvazinətli inkişafı əsasında gedişatına şərait 

yaradır. İslamda mənəvi dəyərlərin statik vəziyyəti, lakin 

dəyişilən dünyadakı maddi dəyərlərin dinamik olması, fasiləsiz 

və ardıcıl olaraq müvazinətli inkişafın iqtisadi prinsiplərinin 

nəzərə alınmaması iqtisadi həyatda ətaləti, süstlüyü, tərki-

dünyalığı törədir.  Göstərmək lazımdır ki, İslam iqtisadi 

nəzəriyyəsindən onun əsas prinsipləri meydana gəlir. Burada 

fəaliyyət birliyi, ədalətli davranış, bərabərlik, müvazinətlik, 

humanizm prinsiplərini xüsusi qeyd etmək olar. Sözsüz ki, 

bizim qeyd etdiyimiz prinsiplər dərk edib başa düşdüyümüz 

səviyyədən irəli gəlir. Yəqin ki, hələ hikmətini dərk edə 

bilmədiyimiz İslamda iqtisadi prinsiplər daha çoxdur. 

Göstərilən bu iqtisadi məqsədlər ona xas olan iqtisadi azadlıqla 

rəqabət aparmaqla, nəzarət etməklə həyata keçirilə bilər. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir bazar modellərinə xas olan 

bu iqtisadi elementlərin mahiyyəti islam iqtisadiyyatında olan 

mahiyyətdən köklü şəkildə fərqlənir. İslam iqtisadiyyatında bü-

tün iqtisadi ünsürlər ədalətli davranış prizmasından fəaliyyət 

göstərirsə, lakin müasir bazar modellərində isə bu, 

ədalətsizliklə bağlıdır. İslamda iqtisadi azadlığın həddi mənəvi 

dəyərlər çərçivəsində rəqabət, yaxşı və xeyirxah işlər görməsi 

ilə, nəzarət, kəskin təbəqələşmənin aradan qalxması ilə 

əlaqədardır. Real həyatda buna nail olunmasa da, lakin islam 

iqtisadiyyatının əsasında cəmiyyət stimullaşdırıcı amillər 

mövcuddur. İmkan və şərait daxilində bu amillərdən istifadə 

olunması yalnız fəaliyyət göstərən iqtisadi prosesləri 

aktivləşdirər. İslam iqtisadiyyatında əsas məqsədlər kimi 

aşağıdakıları qeyd etmək olar:    

1. Bütün cəmiyyət üzvlərinin rifah halını yaxşılaşdırmaq; 

2. Faydalı fəaliyyəti təmin etmək;  

3. Ölkənin iqtisadi potensialından istifadə etməyə bərabər şərait 

yaratmaq;  

4. Yoxsulluğu aradan qaldırmaq; 

5. Əldə olunmuş sərvət və nemətdən könüllü sədəqə vermək. 
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Müasir islam dünyasında artıq müəyyən ölkələr bu istiqamət-

lərdə əməli işlər görməklə, artıq zənginləşmə səviyyəsinə çat-

maqdadırlar. Lakin hələ də yoxsulluq müsəlman ölkələri üçün 

problem olaraq qalır. Təəssüflə göstərməliyik ki, yoxsulluğun 

da səbəbini dünyanın aparıcı iqtisadçılarından tutmuş, sıravi 

adamlara qədər İslam mənəviyyatında, əqidəsində görürlər. 

Əsrlər boyu müsəlmanları heç bir zorakılıqlar, çətinliklər öz 

əqidələrindən döndərə bilməmişdirsə də, lakin onların 

haqlarının tapdalanması, ədalətsizliyə düçar olması səbəbləri 

də tam göstərilməmişdir. Bunun da əsas səbəbi iqtisad elminin 

islam dünyasında, artıq qeyd olunduğu kimi, müstəqil sosial 

fənn kimi gec öyrənilməsi olmuşdur. Düzdür, iqtisadi 

sistemlərin ardıcıl dəyişilməsi ilə qarşılaşan «Qərb» dünyası ilə 

İslam dünyasının daxil olduğu «Şərq» dünyası bunlardan 

kənarda qala bilmişdir. Lakin informasiya, elmi-texniki inkişaf 

əsri olan XX yüzillik İslam dünyasına da ciddi təsir etmişdir. 

Artıq 70-ci illərdən başlayaraq islam iqtisadiyyatı da müstəqil 

elmi sahə kimi araşdırılır. Sözsüz ki, bu araşdırmalar birdən-

birə bütün iqtisadi problemlərin çətinliklərini aradan qal-

dırmasa da, lakin onların əsaslarını müəyyənləşdirməyə imkan 

verəcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, islam iqtisadiyyatını 

klassik kapital və müasir bazar iqtisadiyyatı ilə, eləcə də 

inzibati-amirlik və ənənəvi sistemlər ilə eyniləşdirmək olmaz. 

Düzdür, sistemdaxili elementlər baxımından onların 

uyğunlaşdırılması nöqteyi-nəzərincə də müəyyən oxşarlıq 

görmək olar. Lakin islam iqtisadiyyatı bütövlükdə insan 

mənəviyyatının fəaliyyətindən irəli gəldiyi üçün o, fərdi və 

ictimai mənafelərin vəhdət şəklində, bərabər səviyyədə 

reallaşmasına əsaslanır. Fərdi və ictimai mənafelərin bərabər 

şəkildə reallaşması ilə maddi nemətlərin istehsalı və 

bölgüsündə ədalətin iqtisadi təməllərinin həyata keçirilməsi 

xüsusi rol oynayır. İlkin olaraq fərdi və ictimai mənafelərin 

bərabər reallaşdırılması, əslində təsərrüfat fəaliyyətindəki 

müxtəliflikdən irəli gəlir. Yoxsulluqdan və səfalətdən xilas 
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olmaq üçün bütün islam əqidəli adamların birgə fəaliyyət 

göstərməsində iş birliyi ictimai mənafeyin əsasında durur. Belə 

şəraitdə törənəcək kəskin fərqlənmənin aradan qaldırılması 

üçün əldə olunan nemətlərin bölgüsündə ədalətli mevqedə 

davranmaq ən mühüm İslami prinsip kimi meydana çıxır 

(söhbət ən zəruri ehtiyacların ödənilməsi ilə bağlı nemətlərin 

bölgüsündən gedir). Lakin burada ən ali olan cəhət odur ki, heç 

bir məcburiyyət olmadan adamlar öz İslami əqidələrindən irəli 

gələn düşüncə tərzləri ilə fəaliyyət göstərməlidirlər. İslam 

dünyasında yoxsulluğun ən birinci səbəbi mövhumatçılıq və 

İslam həqiqətlərin mahiyyətinin olduğu kimi insanlara 

çatdırılmaması olmuşdur. Maddi nemətlərdən qənaətlə, israfa 

yol vermədən istifadə edilməsi yoxsulluğun aradan 

qaldırılmasının mühüm istiqamətlərindəndir. Ancaq çox 

təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə islam 

ölkələrində adamların həyat səviyyəsində çox kəskin fərqlər 

var. Statistik məlumatlar sübut edir ki, bir sıra İslam dövlətləri 

təbii və mineral resursları baxımından zəngin olmasına 

baxmayaraq, həmin ölkələrin əhalisinin əksəriyyəti ən zəruri 

yaşayış vasitələrini əldə edə bilmirlər. Yəni ölkə daxilində nə 

islami iqtisadi prinsiplərindən, nə də ki, dünyəvi iqtisadi inkişaf 

prinsiplərindən istifadə olunmur. İslam dünyasının iqtisadi 

inkişafında müasir ləngimə mexanizmlərindən də biri budur. 

İqtisadi azadlığa, xüsusi mülkiyyətə, rəqabət aparmağa imkan 

verən, lakin iqtisadiyyatın inhisarlaşmasına, istismarçılığa, 

insan haqlarının pozulmasına qarşı çıxan islam indi də ayrı-ayrı 

müsəlman ölkələrində öz tətbiq sferasını tapa bilmir. Əlbəttə, 

burada günahkar əhali deyil, təkəbbürlü, laqeydli mövqedə 

duran, İslam iqtisadi dəyərlərinin tətbiq olunmasına imkan 

verməyən ölkə şəxslər və ya xarici dövlətlərdir. Məhdud 

resurslar şəraitində fərdi və ictimai mənafelərin 

əlaqələndirilmiş şəkildə bərabər reallaşmasına imkan verən 

İslam iqtisadiyyatı, hər şeydən əvvəl, dünyaya gəlmiş hər bir 

insanın məkan və zaman daxilində tələbatlarının ilkin ödənil-
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məsini vəd edir. Çünki bütün ölkə sərvətində hamının bərabər 

payı vardır və hamı ondan bəhrələnə bilər. Lakin fərdi fəaliy-

yətlərinə, işgüzarlığına görə bu sərvətdən müxtəlif səviyyədə 

pay əldə edə bilərlər. Resurslardan istifadə olunmasındakı sə-

mərənin səviyyəsinin fərqlənməsi, hamının tələbatının eyni 

dərəcədə ödənilməməsi, ehtiyacdan artıq qalanda kasıbların, 

yoxsulların payı olduğu birmənalı göstərilir. Bəli haqqa ədalətə 

dayanıqlı olan bu sistem müsəlman ölkələrinin praktiki 

fəaliyyətini deyil, İslamın bildirmiş olduğu alternativ sistemi 

əks etdirməlidir. Bütün çağdaş problemləri həll edəcək olan 

alternativ sistemin hə məsələdə və hər bir sahədə tətbiq 

olunduğu vaxt uğurlu olma məcburiyyəti vardır. Müasir 

şəraitdə müsəlman ölkələrində gedən sosial-iqtisadi prosesləri 

araşdırarkən aydın olur ki, dövlət iqtisadiyyata müdaxilə 

həddini yüksəldikcə xüsusi mülküyyət, azad sahibkarlıq 

fəaliyyəti, iqtisadi sərbəstlik daha məhdud çərçivəyə salınır. 

İslam mənəvi dəyərləri ilə bir araya sığmayan ənənəvi 

iqtisadiyyata müdailə prosesi, əsasən iqtisadi fəallığı, sosial 

mühafizəni, rəqabətaparma mexanizminin təmin etməklə, 

inhisarçılığın artmasının qarşısını almalı, tam məşğulluğa şərait 

yaratmalı, ümumi iqtisadi müvazinəti qorumalı və sabit qiymət 

səviyyəsini saxlamalıdır. İslam iqtisadiyyatına xas olmayan 

işsizliyi, tsiklik artımı, inflyasiyanın yumşaldılması prosesini, 

sırf pul tədavülü vasitəsilə /faizə görə qadağalara əməl 

olunması vaitəsilə ilə/ həyata keçirmək mümkün olduğundan, 

dövlət xərclərinin artımı qanununa görə mülayim inflyasiya 

prosesinə qarşı tədbirlər layihəsini həyata keçirməlidir. 

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə həddinin hər hansı bir iqtisadi 

sistem şəraitində pozulması, sistemdaxili qeyri-iqtisadi 

fəaliyyətin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Çünki iqtisadiyyata 

müdaxilə müəyyən orqanlar tərəfindən icra olunduğundan, 

onların səlahiyyətlərinin və ora cəlb olunanların sayının artımı 

əlavə xərclərin çəkilməsinə, nəticə etibarı ilə cəmiyyət daxili 

itkiyə səbəb olur. Əgər hazırkı dövrdə Qərb ölkələrində 
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iqtisadiyyatın idarə olunması ilə əlaqədar institusional-sosioloji 

istiqamətləri müəyyən olunubsa və orada iqtisadi hakimiyyət 

və iqtisadiyyata nəzarət məsələlərinin vəhdəti qarşıya 

qoyulursa, bu mövqeydən İslam iqtisadiyyatının idarə olunması 

istiqamətini müəyyən etmək olar. Çünki bu idarəetmə sistemi, 

iqtisadi hakimiyyəti deyil, iqtisadiyyata nəzarəti əsas götürür. 

İqtisadiyyata nəzarət prinsipi İslam idarəetmə sistemində, həm 

cəmiyyətdə insanların qarşılıqlı fəaliyyətində mənəvi 

dəyərlərin meyarına, həm də iqtisadi davranış qaydalarına 

müəyyən hədd çərçivəsinə əsaslanır. İslam dəyərlərə əsaslanan 

faizsiz sistem işərisində faiz şəraitinin yaranmasına mane olan 

tədbirlər həyata keçirməyi nəzərdə tutmuşdur. Buna görə də 

əmək və sərmayə yaxud da ki, istehsal amillərinin mövcud 

olmadığı bir qazancı məqbul hesab etməmişdir. Digər tərəfdən 

faizli bir sistemdə kreditin ödəncli olması ondan daha sərfəli 

istifadə etmək məsuliyyətini aşılayır, onda daxili resursları 

artırmaq marağını oyadır. O kreditdən elə istifadə etməyə 

çalışmalıdır ki, əldə ediyi nəticə nəinki kreditin geri 

qaytarılmasını, kreditə görə faizlərin ödənilməsini təmin etsin, 

həmçinin kreditdən özünə gəlir gətirsin. Bu baxımdan kredit 

verən və ya alanın insanlıq üçüçn ən faydalı işləri deyil, qazanc 

baxımından sərfəli olan işləri görməkdir. Faizsiz sistem isə 

belə mənfi maneələrin qarşısını almaqla bitməyib, eyni 

zamanda kredit alanın risk etmə imkanı və iş görmək üçün 

müəyyən bir təkanverici rol oynayır. Məlum olduğu kimi 

faizsiz banklar kiçik sahibkarları bir yerə cəm etdirərək böyük 

layihələrə maliyyə ilə təmin edilməsi, sərmayə ilə əmək 

arasında bilavasitə əlaqə yaradaraq investisiya qurmaq, faizin 

meydana gətirdiyi mənfi cəhətləri aradan qaldırmaq məqsədi 

ilə yaradılmış banklardır. Faizsiz sistemdə işsizliyin qarşısının 

alınması, investisiya qoyuluşunun artırılaraq iqtisadiyatın 

inkişafında bu yolla da kömək göstərilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi faizli iqtisadiyyatda 

sistemi dəyişdirmədən faizi aradan qaldırmaq qeyri-
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mümkündür. Çünki faizsiz sistemin təməl əsasını zəkat vergisi 

təşkil edir. Faizli sistemdə ediləcək dəyişiklik faiz həddini 

aşağı həddlərə doğru azaltmaqdır. Faizsiz bankları zəruri edən 

başlıca amillər ölkədə imanlı, təqvalı insanların çoxluq təşkil 

etməsi  onların malik olduqları vəsaitlərini toplayaraq faizli 

banklara qoymamasından irəli gəlir. Əvəzində isə onların 

müştərək iş quraraq əldə etdikləri mənfəəti razılaşdıqları 

şərtlərlə bölərək gəlir əldə etməsi daha ədalətli olar. Ölkədə 

faizsiz bankların təşkili və genişləndirilməsi üçün aşağıdakı 

istiqamətlərdə mühüm işlər görülməlidir. 

1. Normativ hüquqi və qanunvericilik bazasının 

yaradılmaması. Göstərmək olar Avropa ölkələrində 

(məsələn Danimarkada) bu haqqda qanunun qəbul 

edilməsinə icazə verilməməsi bankların tamamilə faizsiz 

bank kimi fəaliyyət göstərməsinin qarşısını alır. 

2. Dini və ictimai təbliğat həyata keçirilməli. Bu sahədə 

kütləvi informasiya vasitlərində reklamlar verilməli, 

həmçinin yeni kitablar yazılmalıdır. 

3. İmanlı və təqvalı insanların çoxluq təşkil etməsi. Həmin 

insanlar əldə etdikləri pulları banklara əmanət şəklində 

qoymamalı və həmin pullarla inandıqları şəxslərlə mənfəət 

və zərərdə ortaqlığa əsaslanan  əlaqəyə girməlidirlər. 

İslam bank işinin əsas məqsədi iqtisadi münasibətlərdən sə-

ləmin, faizin birmənalı olaraq silinməsindən və maliyyə-kredit 

sisteminin təmin olunmasından ibarətdir. Ona görə də müsəl-

man dövlətlərində islam banklarının açılması oradakı müsəl-

manların faiz bəlasından qorunmasına səbəb olacaq. İslam 

bankları islam dəyərləri çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyindən, 

onların işlək mexanizmi bir çox ölkələrin iqtisadiyyatı üçün 

eyni mahiyyət daşımır. Çünki iqtisadiyyatlarında faizin 

mövcud olduğu ölkələrdə islam bank vəsaitlərinin tətbiqi 

müəyyən məhdudiyyətlərlə üzləşir. Bu vəsaitlər elə sahələrə 

tətbiq olunmalıdır ki, onlar gəlir forması kimi faizlə cəlb 

olunan sahələr olmasın.  İslam bank işi müsəlmanların iqtisadi 
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fəaliyyətini aktivləşdirən sahə kimi, onların bir sıra 

ehtiyaclarının ödənilməsi mənbəyi kimi fəaliyyət göstərir. 

İslam dini bütün hallarda orta mövqe tutmağı tövsiyə edir və 

şəriəti yaşamaq üçün insanlara asanlıq göstərir. Allah taala 

buyurur ki, “Nə əldən çox bərk ol, nə də əlini tamamilə 

aç! Yoxsa həm qınanarsan, həm də peşman olarsan!” (əl-

İsra/29). Məşhur təfsirçi alim İbn Kəsir (Allahın ona rəhmi 

gəlsin) qeyd edir ki, “Allah təala yaşam tərzində iqtisadiyyata 

ciddi fikir verməyi əmr edir və paxıllığı pisləyir. Allah təala 

israfçılığı qadağan edərək buyurur: “Əldən çox bərk olma!” 

Yəni, heç kimə heç nə verməyən xəsislərdən olma! “Əlini 

tamamilə açma!” Yəni, israfçılıq edib malını dağıtma, gücün 

çatdığı qədər malından istifadə et!” Uca Allah buyurur: “Onlar 

xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər, bu ikisinin 

arasında orta bir yol tutarlar”. (əl-Furqan/67). Onda belə 

qənaətə gəlmək olar ki, İslam iqtisadi sistemi kapitalizm və 

sosializm arasında ortaq mövqedə dayanır və yaxın gələcəkdə 

bu sistemin reallaşacağı şübhəsizdir. Başa düşmək üçün fərz 

edk ki, ABŞ-ın konsitutsiyasında göstərilir ki, xüsusi 

mülküyyət toxunulmazdır. Xüsusi mülküyyətə daha çox 

üstünlük verilir. Əksinə sosializm quruluşunda isə xüsusi 

mülküyyət məhdudlaşdırılır. Amma İslam iqtisadi sistemi qeyd 

edilən kimi orta mövqeydə durur. Bu deyilənləri həyata 

keçirmək üçün əsas odur ki, bu işlər başlansın və iş adamları 

dünyada səmərəli işləyən və İslam dəyərlərinə əsaslanan 

alternativ biznes üsulları ilə tanış olsunlar. Tədqiqatlar göstərir 

ki, İslam banklarının maarifləndirmədə rolu çox əhəmiyyətli 

olur. “Sosial ədalət” İslamda önəmli yer tutur. Ədalət İslam 

dinin və ona əsaslanan islam iqtisadi doktriların əsas 

prinsiplərindən biridir. Sosial ədalət yuxarı səviyyəli etik 

prinsiplərə və Islam normalarına əsaslanmış “əxlaqi biznes”də 

öz əksini tapır. Sosial ədalət İslamda dörd prinsip üzərində 

qurulur:  

1. Bütün sərvət Allaha məxsusdur: (Quran: 24:33);  
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2.  Sərvət insan cəmiyyətinə “etibar əsasında idarəetmə 

hüququ” ilə verilir: (Quran: 57:7);. 

3. Sərvətin məqsədsiz toplanması qadağandır: (Quran: 9:34);  

4.  Ehtiyacı olanlarla bölüşmək - hər bir müsəlmanın 

borcudur: (Quran: 59:7). 

Beləliklə, iqtisadiyyata islam yanaşması qərb sistemlərinin 

yanaşmasından (misal üçün, sosializm-kommunizm və 

kapitalizm) qəti sürətdə fərqlənir. Yalnız İslamda sərvətin 

bölünməsi iqtisadiyyat sahəsinə aiddir və müsəlmanlar öz 

fikirlərini sadəcə maddi nemətlərin istehsalında 

cəmləşdirmirlər. İslamda əsas insan tələbatı ilə israf arasında 

fərq qoyulduğuna görə vəsait çatışmaması problemi həll edilir. 

İslama əsasən aclıq, yoxsulluq və iqtisadi gerilik təbii 

ehtiyatların çatışmaması ilə yox, insan tərəfindən yaradılan 

ədalətsiz sistemdən və qanunlardan irəli gələn nemətlərin 

düzgün olmayan (ədalətsiz) bölünməsinin nəticəsidir. Bu 

sərvətlərin istifadəsində heç bir insanın digərinin qarşısında 

üstünlüyü yoxdur. Quranda deyilir ki, bunlar bütövlükdə 

bəşəriyyətə məxsus var-dövlətdir. Heç bir qərb sistemi nəzərə 

almır ki, insanların mənəvi tələbatları ödənilməyincə onlar 

bütövlükdə məmnunluq əldə edə bilməyəcəklər. İslam 

“cəmiyyət üzvləri arasında sərvətin ədalətli bölünməsini necə 

təmin etmək olar” sualına aydın cavab verməyə çalışır. Yerdə 

və göydə hər şeyin yegənə həqiqi sahibi Allah olduğuna görə 

bütün bunlar insana “etibar əsasında idarəetmə” ilə verilir. 

Lakin əlinə keçənləri idarə edərkən o bunların əsl sahibkarı 

barədə unutmamalıdır. Beləliklə, İslamda mülkiyyət müəyyən 

edilmiş həddə Allah tərəfindən verilmiş idarəetmə hüququ kimi 

hesab edilir. Bu həddlərin arasında məqsədi təbii sərvətlərin 

istismarına yol verilməməsi barədə qanunlar və həmçinin 

cəmiyyətdə maddi nemətlərin ədalətli bölünməsi barədə 

göstərişlər vardır. İslam sərvətin əldə edilməsi və artırılması 

yollarının müfəssəl müəyyənləşdirilməsi ilə məşğul olmur. 

Bunun əvəzinə o, sədəcə cəmiyyət üzvləri arasında sərvətin 
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bölünməsinin əsas prinsiplərini göstərir, məsələn – “zəkat” 

vasitəsilə. Şəriət, həmçinin, şirkət quruluşunu ümumi şəkildə 

reqlamentləşdirir ki, şirkətin fəaliyyətinə aidiyyatı olmayan 

şəxslər tərəfindən onların hissələri (aksiyaları) ilə 

spekulyasiyanın qarşısı alınsın. Hər müsəlman üçün azadlıq 

hüdudları İslamla qoyulmuş normalar olmalıdır. Müsəlman 

oğurluq, fırıldaqçılıq, israfçılıq və ya tamahkarlıq etməməlidir, 

çünki, onun əsas məqsədi sadəcə maddi nemətlər yox daha 

yüksək şeylər əldə etmək –Allahın razılığını qazanmaqdır. 

İslamda iqtisadi siyasət cəmiyyətin tələbatını ödəməyə 

istiqamətləndirilib. O, hər bir kəs üçün “yaşama minimumu”nu 

təmin etməli və bundan başqa insana onun bacarığına müvafiq 

və İslamda izn verilmiş hüdudlarda əlavə nemətlərə yol 

açmalıdır. Lakin İslam dünyagörüşünə görə cəmiyyətin 

maraqlarını şəxsi maraqlara görə bütövlükdə qurban vermək 

olmaz. Hər halda insanın qida, geyim və mənzil tələbatları 

ödənilməlidir. İslama əsasən, hər bir əmək qabilliyətli kişinin 

elə işi olmalıdır ki, özünü və cavabdeh olan insanları dolandıra 

bilsin. Əmək qabilliyətli olmayan insanlara gəldikdə isə oların 

qayğısına ya qohumlar, ya da dövlət qalmalıdır. İslamın 

məqsədi şəxsiyyət ilə cəmiyyət arasında harmoniyaya nail 

olmaqdır. O, yaxınlıqda yaşıyan kasıblara görə məsuliyyəti 

qonşuların üzərinə qoyur. Hər bir müsəlman ədalətsizliyin 

qarşısını almaq üçün bütün var gücünü sərf etməlidir. 

Məhəmməd(s.a.v) peyğəmbər əyani analogiyanı cəmiyyət və 

iki göyərtəli gəmi arasında keçirirdi. Aşağı göyərtənin 

sərnişinlərinin suya birbaşa yolları yox idi və suya keçmək 

üçün onlar hər dəfə yuxarı göyərtənin sərnişinlərinə müraciyət 

etməli olurdular. Bu da hər dəfə insanlar arasında mübahisələrə 

səbəb olurdu. Onda aşağı göyərtənin sərnişinləri su əldə etmək 

üçün gəminin altında dəlik dəlməyə qərar verdilər. Beləliklə 

peyğəmbərin dediyi kimi, əgər ehtiyacı olana fəlakətə 

uğramağa imkan verilsə və müdaxilə edilməsə, bütün cəmiyyət 

məhv ola bilər. İslam dini insanların həyat tərzini nizamlayan 
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və tənzimləyən sosial-iqtisadi, sosial-siyasi, etik-hüquqi, əxlaq-

mədəni qaydaları əhatə edən bütov bir elmi sistemdir. Beləliklə 

bu din öz genişliyi ilə və həyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən 

elmlərlə digərlərindən fərqlənir. İqtisadiyyat sahəsi də istisna 

deyildir. İslam iqtisadçılarının fikirlərinə əsasən, İslamın elmi 

intizamı sosial elmin qərb məktəblərindən olan liberalizm, 

institusionalizm, marksizm və s. tamamilə fərqlənən 

epistemologiyaya əsaslanır. Bu fərqin səbəbi islam iqtisadi 

doktrinasının bilavsitə tədqiqat obyekti olan etikanın xüsusi 

endogen roludur. Çudxuri belə nəticəyə gəlir ki, “İslam bazarı” 

sosial və sosial-siyasi sistemdən ayrı olur və institusional 

siyasətin təzyiqinin altına düşmür. Bazar prosesinin 

müstəqilliyinə hörmət edilir, lakin onun mövqeyi əxlaq 

tələbləri ilə nizamlanır. İslam iqtisadiyyatında etikanın 

endogenliyi prinsipi Quranın surələrinə əsaslanır. Quran, 

surələrinin əsas öyüdnamələrini o mənada izah edir ki, siyasi 

və sosial panaseyalar-ideoloji yanılmadır, çünki dünyanın əsl 

dəyişməsi yalnız individual şəkildə mümkündür. Beləliklə, 

“kamil insan” haqqında klassik İslam ideyası (“ilkin günah” 

xristian anlayışının və onun təsiri ilə qərb sosial elmində 

yaradılmış “iqtisadi insan” surətinə əks olaraq) - sosial-iqtisadi 

proseslərə və münasibətlərə yanaşmasının anlaşılmasına bir 

açardır. Daha tam olaraq, “kamil insan” anlayışı İbn Əl-Ərəbi 

tərəfindən öyrənilib və təhlil edilib (İbn Əl-Ərəbi 1996, Çittik 

1989). Belə ki, illər boyu İslam sosial elmi fərdi etikaya diqqət 

yetirmiş və institusional etikaya biganə qalmışdır. Bu da, 

praktiki nəticələr baxımından, belə adlanan müsəlman 

ölkələrində, siyasi iqtisadi davranışlar heç də yüksək etika ilə 

seçilmir. Odur ki, İslamda düzgün institusional strukturun 

yaradılması məsələsi də önəmli yer tutur. Buna işarə edən 

hədislər və hökmlər mövcuddur. Bundan əlavə, İslam dünya 

görüşünə görə, iqtisadi inkişaf və sosial ədalət arasında heç bir 

mübahisə yoxdur, çünki ideal mənəvi İslam bazarlarında 

tarazılıq hökm sürür. Yezdiyə görə, İslamın əsas prinsipi olan 
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Tövhid (təkallahlıq) - bütün İslam əqidəsinin dəyərlər 

sisteminin köküdür. Allahın təkliyi - vahid dünya prosesinin 

interaktiv rejimdə səbəbi və effektidir və həm dərkedilmə 

sahəsində, həm də gerçəkliyi dərk etmə ardıcıllığında ifa 

edilibdir. Qeyd etmək lazımdır ki, islam iqtisadiyyatı nəyin pis 

və qadağan (haram), nəyin isə yaxşı və icazə olunmuş (halal) 

olması haqqında mühakimələrə əsaslanır. Ona görə də, qərbin 

iqtisadi elmindən fərqli olaraq, burada İslam (şəriət) hüququ 

fundamental məna alır. İslam hüququ, qalan hüquqi sistemlər 

kimi, iqtisadi və başqa fəaliyyətləri üçün öz “çərçivəsini” 

yaradır, lakin burada önəmli bir fərq vardır. Dünyəvi 

sistemlərdə qanunlar insan izni ilə hazırlanır, dəyişilir və ləğv 

olunub, nəticədə dünyəvi xarakter daşıyırsa, İslam sistemində 

qanunlar İlahi təbiətlərini daşımalıdırlar ki, dəyişilməz, əbədi 

və insan müdaxiləsindən azad bir xaraktera malik olsunlar). 

İslamda şirkətlər üç qrupa ayrılırlar: 

 Mal ortaqlığı 

 İş ortaqlığı 

 Kredit ortaqlığı 

Bütün alimlər razılaşırlar ki, müsəlmansayağı biznes yuxarı 

səviyyəli etik prinsiplərə və İslam normalarına əsaslanmış 

“əxlaqi biznesdir”. Burada, əsas olaraq, izin verilmiş (halal) və 

verilməmiş (haram) sazişlər fərqləndirilir. Bundan əlavə 

fəaliyyətlər kateqoriyalara bölünür. Məsələn “vacib” və ya 

“fərd”- mütləq, “müstəhəb” və ya “məndub”- arzu olunan, 

“caiz” və ya “mübah”- izin verilmiş və ya tənzimlənməyən, və 

“məkruh” - arzu olunmaz fəaliyyətlər. İslam normaları uğurlu 

biznesin aparılması və dünya nemətlərinin əldə edilməsi üçün 

yararlıdır. Yuxarıda sadalanan kateqoriyaları bilmək və icazə 

verilən və verilməyənlər arasında sərhəd qoymaq bacarığı 

düzgün iqtisadi fəaliyyətlərin aparılmasının əsasıdır.  Beləliklə, 

“İslam Meneceri” iki keyfiyyətə malik olmalıdır:  

1. Öz sahəsində mütəxəssis olmaq;  

2. Müsəlman hüququnda bilik və təcrübəyə malik olmaq. 
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Bu keyfiyyətləri fəhlələrə, ticarətçilərə və klerklərə də aid 

etmək olar, onlar öz peşələrindən başqa dini suallardan da baş 

çıxarmalıdırlar. İslam ölkələrində iqtisadi inkişafı təmin edəcək 

əsas amil kimi yatırımı(investisiyanı)göstərmək olar. Bu da 

özəl və dövlət formasında ola bilər. Müasir dövrdə ölkə 

çalışmalıdır ki, özəl yatırım ölkə üçün strateji əhəmiyyət kəsb 

edən sahələrə(nəqliyyat, telekomnukasiya və.s) qoyularkən 

müəyyən limit qoyulsun və ya həmin sahələri dövlətin özü 

maliyyələşdirsin. Çünki qeyd edilən sahələrin Transmilli 

Korporasiyaların əlinə keçməsi ölkənin asılı vəziyyətinə 

düçməsinə gətirib çıxara bilər. İnvestisiyanın qoyulma şəkli:  

 

3. İslam və iqtisadiyyatın tənzimlənməsi məsələləri 

         Şübhəsiz İslam dünyasının hər bir tərəfində din 

davranışları təyin və təşviq edən bir amil olaraq qəbul 

olunmaqdadır. Xüsusilə Avropada insanların çoxu 

umumiyyətlə dinin müasir iqtisadi inkişafın qarşısında maneə 

təşkil etdiyinə inanmaqdadır. Bu inanc bütün dinlər üçün 

müzakirə mövzusu ikən Ernest Renan və R. Charles kimi 

bəziləri xüsusilə İslamın inkişafın qarşısını aldığını irəli 

sürməkdədirlər. Üçüncü qrup Avropanın irəlimə və inkişafında 

dinin böyük rolu olduğunu iddia etmişlər. Max Weber və 

Muller Hermeque də bunlardandır. Dördüncü bir qrup İslam ilə 

yeni iqtisadi inkişaf arasında bir çatışma olmadığını bildirir və 

üçüncü yolu ortaya atırlar, Jacques Austruy, Ebul-Ala el 

Mevdudi, Bakır es-Sadr və daha yüzlərlə İslam mütəfəkkiri də 

bu qrup içində yer tutmaqdadır. Nəzəriyyə və təcrübə arasında 

mövcud olan önəmli fərqlərə baxmayaraq, İslam hüququ 

yaradılmış prinsiplər, mənbələr, üsullar və onlara əsaslanmış 

qaydalar sistemi ilə fəxr edə bilər. Ümumiyyətlə, İslam dini öz 

genişliyi ilə və həyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən elmlərlə 

digərlərindən fərqlənir. İqitisadiyyat sahəsi da istisna deyildir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, islam iqtisadiyyatı nəyin haram, nəyin 
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isə halal olması haqqında mühakimələrə əsaslanır. Ona görə də, 

qərbin iqtisadi elmindən fərqli olaraq burada İslam (şəriət) 

hüququ fundamental məna alır. İslam hüququ, qalan hüquqi 

sistemlər kimi, iqtisadi və başqa fəaliyyətləri üçün öz 

“çərçivəsini” yaradır, lakin burada önəmli bir fərq vardır. 

Dünyəvi sistemlərdə qanunlar insan izni ilə hazırlanır, dəyişilir 

və ləğv olunub nəticədə dünyəvi xarakter daşıyırsa, İslam 

sistemində qanunlar İlahi təbiətlərini daşımalıdırlar ki, 

dəyişilməz, əbədi və insan müdaxiləsindən azad bir xaraktera 

malik olsunlar. 

     İlk öncə, terminləri araşdırmaq gərəkdir, yəni biz “şəriət” 

deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq və “fiqh” nə deməkdir. Adi 

anlamda və bəzən də elmi ədəbiyyatda bu məfhumlar 

qarışdırılır. Bu iki anlayışın tez-tez oxşadılmasına baxmayaraq, 

ətraflı araşdırma aparmaqla böyük fərqləri aşkar etmək olar. 

Şəriəti dəyişdirmək mümkün deyil, belə ki bu islam əxlaq və 

etik normaların məcmusudur, hüquqi normaların ehkamıdır. 

Lakin şəriətin normativ-fəlsəfi hissəsi olan fiqh əbədi deyil və 

daha davamsızdır. 

Adətən hüquq elmi islam hüququna şəriətin sinonimi 

kimi baxılır. Burada dini başlanğıc hüquqdan ayrılmaz olduğu 

universal bir sistem kimi başa düşülür. Lakin yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi, problemin dərin analizi bu iki anlayış arasında 

fərqlərin aşkar olunmasına imkan verir. Fiqh, ərəb dilindən 

tərcümədə, tam mənası ilə “anlama”, “idrak” deməkdir. 

Bundan başqa, fiqh fərqli rəftarlara, qadağalara, təlimatlara, 

izinlərə aid məlumat anlamına da gəlir. Demək fiqh islam 

hüququnun özüdür. “Şəriət” sözü  irəli yönləndirmək, yəni 

sərəncam vermək kimi tərcümə olunur. Islam kontekstində bu 

söz islam qanunlarının (hüquqi olmayan da) cəmidir. 

“Şəriət” və “fiqh” arasında fərq qoya bildiyimizə görə, 

iqtisadi fəaliyyətlə bağlı sualların nə şəkildə  tənzimlənməsini 

müəyyən etmək lazımdır. Daha sadə qavrama üçün, yuxarıda 

qeyd etdiklərimizi sxem şəklində göstərək: 
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Sxemdən göründüyü kimi, Quran və Sünnə İslamın 

bütün mövqelərinin ilkin mənbəyidir. Müsəlman cəmiyyətinin 

iqtisadi həyatını nizamlayan Quran göstərişləri əsasən Mədinə 

dövründə nazil olunub və bununla belə əmr formasında 

səslənir. Mədinə surələrində mülkiyyət münasibətləri, 

mirasçıların hüquqları (4:8 – 15), ər-arvadın mülkiyyət 

münasibətləri müəyyən olunur (4:38), 5-ci surədə isə 

mülkiyyətə qəst etməyə görə cəza barədə danışılır (5:42). Hərbi 

qənimət prinsipinin daxil olunması, onun bir hissəsinin ümmətə 

ayrılması, müsəlman cəmiyyətinin mövcud olmasına iqtisadi 

təməl yaradırdı, bu daha sonra  dövlət xəzinəsinin 

formalaşmaşına səbəb olmuşdu. 

           Quranda sosial-iqtisadi doktrinanın təməlini təşkil edən,  

sosial-iqtisadi problematikaya aid əsas “bloklar” bunlardır: 

həddən çox varlılığın tənqid olunması (ilk surələr– 104, 102), 

sələmçiliyin tənqid edilməsi (30:38; 3:125), ticarətin 

dəstəklənməsi (17:37; 6:153; 11:85 – 86; 55: 6 – 8; 21 – 48; 

83:1 – 3), mülkiyyət münasibətləri (2 : 284) (əsasən Mədinə 

sürələri), mülkiyyətə qəstetməyə görə cəza  (5:42), mirasçıların 

hüquqları (4:8 – 15;4 – 175), ər-arvadın mülkiyyət 

münasibətləri müəyyən olunur (4:38), sədəqə və ehsan (2 : 263 

– 281), borclar (2 : 282 – 284), faiz borcu (4 : 159), yığılan 

məbləğin xərclənməsi (2 : 274 – 283). 

ŞƏRİƏT 

İSLAM İQTİSA-

DİYYATI 

FİQH 

QURAN 

İCMA 

İCTİHAD 

SÜNNƏ 

ƏQL / QİYAS 
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Quran - şübhəsiz islam hüququnun ilkin və fundamental 

mənbəsidir. Bununla belə açıq-aşkar görmək olur ki, burada 

verilən hüquqi xarakterli mövqelər təklikdə müsəlmanlar və 

Quranda öz əksini tapmamış başqa fundomental islam 

institutları arasında yaranan bütün münasibətləri nizamlamaq 

üçün kifayət deyildir. Ona görə digər avtoritet hüquq 

mənbələrindən biri olan  Sünnə ortaya çıxır. 

Sünnə (müqəddəs rəvayət)- Məhəmməd peyğəmbərin 

(s.a.v) düsüncələri və rəftarları, onun yaxın tərəfdarları 

(sünnülərdə) və ya məsum Imamlar (s) (şiələrdə) haqqında 

çoxsaylı rəvayətlərdən ibarətdir. Sünnənin məzmunu bilavasitə 

iqtisadi fəaliyyətin aparılmasına və onun tənzimlənməsinə, 

iqtisadi tələbatın həllinə və pozulmalar zamanı sanksiyaların 

istifadəsinə aid olan normalardan ibarətdir. Bildiyimiz kimi, 

Məhəmməd peyğəmbər (s.a.v) özü müvəffəqiyyətli tacir idi. 

Ondan biznesin aparılması, idarəolunması və hətta marketinq 

haqqında rəvayətlər qalıbdır. 

 İkinci dərəcəli mənbələr: icma, qiyas, əql və onların 

interpretasiyası olan ictihaddır. Ictihad  ümumi postulatlar 

əsasında alimlərin rasional şərhləri və ya Quranın nizamı 

tapılmayanda Sunnənin çox mənalı mövqeləri əsasında 

davranış qaydalarının axtarıb tapılmasını nəzərdə tutur. Elə 

buna əsasən insanların qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi 

normaların böyük əksəriyyətini təşkil edir. İctihad hüququ, 

əlbəttə ki, hamıya verilmir, sadəcə mücdəhidlərə verilir. 

İctihadın əhəmiyyəti suala hazır cavab olmayanda onu şəriətə 

uyğun olaraq verməkdən ibarətdir. Bununla müctəhid yeni 

qaydanı icad etmir, sadəcə şəriətdə artıq mövcud mövqeləri, 

çoxmənalı sərəncamlarında və ya ümumi prinsip və 

məqsədlərində onu araşdırır və “tapır”. 

İcma müsəlman cəmiyyətinin razılığıdır (şiələrdə - 

müctəhidlər), konsensusdur. Lakin icmanın özünün barədə 

konsensus yoxdur. Müxtəlif məzhəblər icmanın mənasını öz 

bildikləri kimi  verirlər, ən böyuk fərqlər isə sünnü məzhəblərlə 
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cəfəri məzhəbi arasındadır. Müsəlman qanunlarını şərh etməyə 

borclu olan hüquqşünaslar bənzərə əsaslanmış mühakimə 

(qiyas) və məntiqi təfəkkürə (əql) müraciət edirlər. Qiyasa 

əsasən Quranda, sünnədə və ya icmada qoyulmuş qaydalar, bu 

mənbələrdə göstərilməyən işlər üçün də istifadə oluna bilər. 

Şiələr əql mənasını ortaya çıxardıb, qiyası qəbul etmirlər. 

Lakin bəzi alimlərə görə, əql daha geniş anlayış olduğunundan 

qiyası məntiqi təfəkkür metodu kimi özündə əks etdirir. 

Islam iqtisadiyyatının konsepsiyasi məzhəblərin beşinin 

çərçivəsində işlənmişdir, onların nöqteyi-nəzər fərqləri sadəcə 

hansı məktəbə aid olmaqdan  daha çox onların bütövlükdə 

sosial-iqtisadi baxışlarından asılı idi. İslam reformasiyasının 

son dalğası nəticəsində İslamın “məzhəb” hüququnun 

fəqihlərinin yanaşmasına ideoloqların və sosial elmlərin 

nümayəndələrinin yanaşmaları da əlavə olunmuşdur. 

Hər şeydən əvvəl yuxarıda sadalanan mənbə və metodlara 

uyğun olan əsas qaydalara baxaq. Bütün alimlər razılaşır ki, 

müsəlman sayağı biznes yuxarı səviyyəli etik prinsiplərə və 

Islam normalarına əsaslanmış “əxlaqi biznesdir”. Burada əsas 

olaraq izin verilmiş (halal) və verilməmiş (haram) sazişlər 

fərqləndirilir. Bundan əlavə fəaliyyətlər kateqoriyalara bölünür. 

Məsələn “vacib” və ya “fərd”-mütləq, “müstəhəb” və ya 

“məndub”- arzu olunan, “caiz” və ya “ mübah”- izin verilmiş 

və ya tənzimlənməyən, və “məkruh” - arzu olunmaz 

fəaliyyətlər.  

Bütövlükdə biznesdə “haramı” belə qruplaşdırmaq olar: 

 Sələmçilik ilə məşqul olması. 

 Fırıldaq və yalanlar yolu ilə qazancın əldə edilməsi. 

 Haram  kateqoriyasına aid məhsulların istehsalı və 

satışı (narkotik maddələr, spirtli içkilər, donuz və ondan 

hazırlanmış məhsullar, fahişəlik, qumar və.s). 

 Rüşvətin verilməsi və alması. 
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 Bazarı  monopoliya etmək məqsədilə tədbirlər görmək 

və səhlənkar rəqabətin aparılması. 

 Oğurlanmış  və ya zəbt olunmuş mülkiyyətin və ya 

qanuni yolla əldə olunmayan hər hansı bir şeyin alqı-

satqısı. 

 Alıcıların  çaşdırılması və qorxudulması. 

 Məhsulların  süni şəkildə artırılmış qiymətlə satışı 

qadağandır. 

        Haram  bu siyahı ilə bitmir, hər qrupun öz alt qrupu, 

mənası və interpretasiyası vardır. Qadağa  qoyulmayan 

fəaliyyətlər avtomatik olaraq izin olunanlar kateqoriyasına aid 

olunur. Lakin hər izin olunan arzu olunan deyildir. Müəyyən  

sazişlər və fəaliyyət yuxarıda qeyd olunan “məkruh” 

kateqoriyasına aid olunur. Misal üçün:  

 Satılan malın müqayisəli nöqsanlarının gizlədilməsi, 

əgər bu yalana aparmırsa. Yox əgər   aparırsa o zaman 

bu haramdır. 

 Hər hansı  yolla olursa olsun həddən çox qazanc əldə 

etmək arzu olunan deyil. Baxmayaraq ki, “həddən çox 

qazanc” ifadəsinin tam mənası aydın deyildir. Bu 

məsələ alimlər arasında çoxlu mübahisələrə səbəb 

olmuşdur. Bir  şey aydındır ki, qazanc tək motivasiya 

faktoru olmamalıdır.  

 Saziş  imzalandıqdan sonra endirimələrin istənilməsi 

arzu olunmazdır. Umumiyyətlə, qanuni və doğru saziş 

imzalandıqdan sonra, düzəlişlərin birtərəfli tələbi doğru 

deyil. 

 Qaranlıq yerlərdə alverin aparılması doğru deyil, çünki 

bu müştəriyə mala yaxşı baxmaqda maneçilik törədir. 

 Bütün həyat boyu qəssablıq, kəfənlərin və tabutların 

hazırlanması ilə məşğul olmaq arzu-olunmazdır. Bunun 

izahı odur ki, insanlar qana və ölümə vərdiş edilməsi 

onların hisslərinin sərtləşməsinə gətirib çıxardır. 
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Arzu-olunmaz iqtisadi fəaliyyətlərdən və iş-aparma 

davranışlarından başqa məsləhət görülənlər də var. Məsələn: 

 Möminlərə faizsiz borcun verilməsi. 

 Qazancın  bölünməsi prinsipləri əsasında müxtəlif 

layihələrin maliyyələşdirilməsi. 

 Kasıb müştərilər istisna olmaq şərti ilə, hamıya eyni 

qiymətlə malların satılması. 

 Müştəri alınan malın keyfiyyəti və qiymətindən narazı 

qaldıqda, satıcının onu geri götürülməsi. Yəni İslama 

görə müştəri üstünlük təşkil edir.  

 Bazarda bütün dəyişiklilərə təsir göstərən çevik bir 

qiymət sisteminin olması. 

 Biznesin açıq şəkildə aparılması və şəffaflığın təmin 

olunması. 

 Biznesin alicənablıq prinsiplərində aparılması, 

simiçliklə yox. 

 Daha keyfiyyətli malların istehsalının və satışının təmin 

olunması. 

 Daima  işləməklə biznesin təkmilləşdirməsi, iş axtarışı 

və bu məqsədlər səhər yuxudan tez oyanması və s.. 

 Cəmiyyətdə “verən əl alan əldən üstündür” şüarının 

təbliğ edilməsi 

 

Göründüyü kimi, bu qanunlar sadəcə cənnətdə yer 

qazanmaq üçün yox həm də uğurlu biznesin aparılması və 

dünya nemətlərinin əldə edilməsi üçün yararlıdır. Yuxarıda 

sadalanan kateqoriyaları bilmək və icazə verilən və 

verilməyənlər arasında sərhəd qoymaq bacarığı düzgün iqtisadi 

fəaliyyətlərin aparılmasının əsasıdır.  

      Iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin dərin təhlili Islam 

hüququnda istisna xarakterli fərqli yanaşmaları göstərir. 

Bununla bərabər fərqlər, məzhəblər arasında oldugu kimi, həm 

də eyni məzhəblin nümayəndələri arasında da var. Lakin bu 

müxtəliflilik Islamda plyuralizmin və dialoqun xeyrinə sübut 
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edir ki, alimlər doğrunu ortaya çıxartmaq üçün fikir 

mübadiləsinə malikdirlər. Iqtisadi nəzərdən Islam iqtisadi 

modelinin nə qədər effektiv olduğunu söyləmək çətindir, 

sadəcə bir sey şübhə döğurmur: ənənəvi bazar modelinin rəqibi 

ortaya çıxıb. Burada qazanc dalınca qaçma zamanı biznesin 

aparılmasında əxlaq-etik aspektlərinin yaddan çıxardılmasına 

da yol verilmir. Həmçinin qeyd edilənlərin həyata  keçrilməsi 

üçün müsəlman ölkələri arasında birliyin olması vacib şərtdir. 

Bu birliyinin yaradılması üçün aşağıdakı tədbirlərin görülməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 Ortaq İslam bazarının qurulması. İİB-nın 23 iyun 2005-

ci il tarixindəki iclasında bu təklif Malaziyanın baş 

naziri tərəfindən qətiyyətlə irəli sürülmüşdür. 

 Vahid valyutanın yaradılması(məsələn, avro kimi) 

 Ölkələr arasında vahid gömrük sisteminin tətbiqi 

 Azad ticarət zonalarının yaradılması 

 Ortaq islam bazarının yaradılması 

 Ölkələrdə arasında mövcud kapital axınına kömək edən 

şəraitin yaradılması 

 Ölkələrdə beynəlxalq səviyyədə ixracata kömək edən 

bankların yaradılması.  

 Ayrı-ayrı müsəlman ölkələrinin iştirakı ilə ortaq 

şirkətlərin yaradılması. 

 Müştərək bank konsorsiumlarının  yaradılması.  

 

 

4. Risk sərmayəsi, onun İslamda əhəmiyyəti 

və onun mudaraba ilə əlaqəsi 
 

      Mudaraba prinsipi İslam iqtisadi sisteminin əsas 

təməllərindən biridir. Əmək-sərmayə (mudaraba) ortaqlığının 

XX əsrdə ən önəmli halqası risk sərmayəsi (venture capital ) ilə 

tamamlanmışdır. Risk sərmayəsi “əmək-sərmayə” ortaqlığının 

bir formasıdır. Risk sərmayəsində daima zərər etmə ehtimalı 
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olduğundan onu faizli kreditlərdən ayırır. Bildiyimiz kimi 

insanın yerinə yetirdiyi əmək iki yerə ayrılır. 

 Fiziki əmək 

 Zehni əmək və ya insan kapitalından istifadə 

Bu iki maliyyələşmədə əsas fərq hansı əmək növündən istifadə 

edilməsidir. Onda biz mudaraba prinsipi ilə və risk 

sərmayəsinin müqayisəli təhlilini verə bilərik.  

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onda sxemə əsasən aşağıda qeyd edilən nəticələrə gələ bilərik: 

a) əmək və sərmayə əsasında təşkil olunması onların oxşar 

cəhətləridir 

b)  fərqli əmək növləri, layihənin müddəti, risk ehtimalı isə 

onların fərqlilikləridir. 

Risk sərmayəsinin müsbət cəhətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Qurulan şirkətlərin dövlətə vergi ödəməsi 

 Elmi nəaliyyətlərin əldə edilməsi və elmin inkşafına kömək 

 Texnoloji yeniliklərin əldə edilməsi 

 Rəqabətin stimullaşdırması 

Fiziki iş, Ustalıq, 

Qabiliyyət və s. 

İxtira, Elmi yenilik, 

Kəşv və s. 

  Əmək 

     Mudaraba  

Əmək Sərmayə Sərmayə 

    Risk sərmayəsi 

Layihə daha uzunmüddətlidir.  

Risk ehtimalı daha böyükdür.  

Layihə qısamüddətlidir. Risk 

ehtimalı nisbətən azdır. 
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 Faiz qarşısında əngəl vasitəsi kimi rolu 

 İslam dinin güclənməsində rolu 

      Risk sərmayəsi müsəlman ölkələrindən daha çox qeyri-

müsəlman ölkələrində inkişaf edib. Qərbdə risk sərmayəsi 

özünü sübut etmiş bir sektordur. Risk sərmayəsi 1970-ci ildən 

ABŞ-da böyük ölçüdə xərc çəkilən və ən son texnoloji 

yeniliklərə yönəldilib, bu tip layihələrin finansmənini saxlayan 

saxlayan bir finansmən istifadəsi üsuludur. Venture Capital adı 

verilən bu modelin ortaya çıxması belə olmuşdur: ABŞ və 

digər inkişaf etmiş ölkələrdə elm adamları kəşv və icad sayılan 

və patent haqqı qazandıran lahihələri əvvəli müəyyən bir əvəz 

qarşılığında sərmayə sahiblərinə satarkən, 1950-ci illərdən 

sonra, satış yerinə “əmək-sərmayə ortaqlığı” təşkil etməyə 

başladı. Kəşv və ixtiranın sahibi olan elm adamı motor, 

elektron alət və.s layihəsini sürətli olaraq inkişaf etdirməyi 

öhdəsinə götürən ortaqlığın “əmək” tərəfini təşkil etmiş, bu 

layihələrə yatırım edib istehsalını saxlayan sərmayə sahibləri 

də sərmayə tərəfini (rabbul-mal) təşkil edir. Beləliklə ABŞ, 

İngiltərə, Yaponiya, Kanada və Almaniya kimi ölkələrdə risk 

sərmayəsi modeli irəli texnoloji inkişaf etdirən bir güc 

olmuşdur. Risk sərmayəsi şirkətinin, faizli krediti, müəyyən bir 

zamanda faiz ilə birlikdə geri ödəmə məcburiyyətində olması, 

uzun müddətli, ancaq böyük qazanc potensiallı olan layihələri 

maliyyələşdirməsinə əngəl olurdu. ABŞ-da risk sərmayəsi 

sektorunun inkişafı faizli kredit ayıran şirkətlər vasitəsilə deyil, 

xüsusilə əməyə əsaslanan fondların risk sərmayəsi şirkətlərin 

yatırım fondlarına qatılması ilə həyata keçirilmişdir. Qərb 

ölklərində dövlət bu sahəni inkişaf etdirmək üçün aşağıdakı 

tədbirlərdən istifadə etmişdir. 

 Dövlətin ortaqlıq şəklində investisiyası. Bu zaman 

dövlətin özü risk sərmayəsinin təşkilatçısı və 

maliyyələşdirməsi kimi özü çıxış edir. Məsələn, dövlət 

hesabına tələbənin xarici nüfuzlu universitetlərdə 

oxudulması. 
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 Dövlət tərəfindən verilən kreditlər. Risk sərmayəsi 

şirkətlərinə və ya təşəbbüskar şirkətlərə  faizsiz (karzı-

həsən), uzunmüddətli və /və ya geri ödənilməməsi şərti 

ilə kreditlərin verilməsi   

 Vergi güzəştləri. Risk sərmayəsi şirkətlərinə ya da 

təşəbbüskar şirkətlərə yatırım edməsi səbəbi ilə vergi 

güzəştləri edilir 

 Ortaqlıq şəklində yatırımlara zəmanət. Risk sərmayəsi 

yatırımlarından meydana gələn zərərlərin bir hissəsinin 

dövlət tərəfindən ödənilməsi 

 Yatırımçılara əlverişli şərait. Əmək fondları, sığorta 

şirkətləri kimi qurumların risk sərmayəsi yatırımlarında 

iştirakında imkan yaradılmasına 

     Risk sərmayəsinin ilk mükəmməl forması ABŞ-da 1946-cı 

ildə qurulmuş Amerika Research və Development Corporation 

of Bostondur. Bundan sonra risk sərmayəsində elə bir böyük 

inkişaf və təkamül olmamışdır. Ancaq 1980-ci ildən sonra bu 

sahəyə daha çox fond axımı baş vermişdir. ABŞ-da 1980-ci 

illərdə qoyulan yatırımlarının həcmi 15 milyard dollar 

olmuşdur. Bir araşdırmaya görə ABŞ-da 400-dən artıq yüksək 

texnologiyaya yönəldilmiş risk sərmayəsi şirkəti fəaliyyət 

göstərməkdədir. ABŞ-da risk sərmayəsinin illər üzrə yayılması 

aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

 

İL Fondlanan 

Firmaların Sayı 

Cəmi Yatırım 

Miqdarı. $-la 

1990 1317 327.621 

1991 1088 251.143 

1992 1294 517.756 

1993 1151 496.287 

1994 1191 535.118 

1995 1327 560.830 

1996 2004 1.127.767 

1997 2696 1.720.705 
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1998 3155 2.257.649 

1999 3956 5.916.393 

2000 5458 10.384.859 

CƏMİ 24637 24.096.128 

       

      Cədvəldən göründüyü kimi 1996-cı ildən sonra risk 

sərmayəsinin inkişafı daha sürətlə artmışdır. Göründüyü kimi 

hər firmaya təqribən orta hesabla 98 milyon dollar düşür. Risk 

sərmayəsinin qaynaqları aşağıdakı mənbəələr hesabına 

formalaşır. 

  

İllər Subyektlər ABŞ Avropa 

1995 Əmək fondları 50,0 22,6 

1996 Banklar və Sığorta şirkətləri 9,1 40,1 

1997 Böyük Sərmayə Qrupları 15,1 9,2 

1998 Zəngin şəxslər və ailələr 11,3 6,0 

1999 Digər(xarici yatırımlar, dövlət, vəqflər 

və.s) 

14,5 22,1 

 

Cədvəldən göründüyü kimi qaynaqların formalaşmasında ABŞ 

və Avropa arasında fərqlər vardır. ABŞ-da qaynaqların 50% -i 

əmək fondları təşkil etdiyi halda,  Avropada banklar (40,1 %) 

təşkil edir.  

        Müsəlman ölkələri hələ də elm və texnologiya sahəsində 

başqa ölkələrdən geridə qalırlar. Şəkildən göründüyü kimi 

müsəlman ölkələri texnologiya sahəsində geri qalırlar. 

İndoneziya, Malaziya və Tunis kimi müsəlman ölkələri isə 

texnologiyaları transfer edirlər. 

1. Texnoloji Geliştirebilenler=Texnologiyanı inkişaf 

etdirən ölkələr 

2. Texnoliji Transferi Yapabilenler=Texnologiyanı 

transfer edən ölkələr 

3. Texnolojik Dışlanmışlar=Texnologiyadan geri qalan 

ölkələr 
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    İslam ölkələrinin də öz dəyərlərinə sahib çıxması lazımdır. 

Çünki XXI əsrin pulun pulu doğurmayacağı, ancaq pulun bir 

mübadilə vasitəçilik olaraq istifadəsi əsri olması labüddür. 

 

 

5. Nəticə 
 

          Dünya mədəniyyətinin ən möhtəşəm nailiyyətləri hesab 

olunan və mənəvi-əxlaqi dəyərlərin ən parlaq nümunəsi olan 

İslam dini, eyni zamanda bəşəri elmlərin öyrənilməsində 

olduqca tutarlı vasitədir. Elmi dünyagörüşün formalaşmasında, 

cəmiyyət həyatında insanların ədalətli davranış qaydalarının 

müəyyən olunmasında İslam elmi prinsiplərindən istifadə 

olunmasının xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu baxımdan İslamda 

iqtisadi fikirlərin üzə çıxarılması, onların mövcud həyat tərzinə 

daxil olması üçün şəraitin yaradılması ciddi və aktual bir 

məsələdir.  Bəşəriyyətin daxil olduğu XXI əsrdə dünya 

iqtisadiyyatının rastlaşacağı qlobal problemlərin həll 

olunmasında islam iqtisadi dəyərləri müstəsna rol oynayır. 

Çünki elmi inkişafın müasir səviyyəsi, informasiyanın maddi 

sərvətlər ünsürlərinə çevrilməsi, İslamın iqtisadi dəyərlərinin 

yeni təfəkkür prizmasından mənimsənilməsini zəruriləşdirəcək. 

Məhz bu baxımdan uzun dövrlər ərzində İslamın yalnız dini-

ruhi dəyər kimi deyil, insanların davranış qaydalarının sosial və 

iqtisadi əsaslarını müəyyən edən həlledici amillərindən biri 
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kimi təbliğ olunmasını labüdləşdirəcək. Çoxnövlü 

informasiyaya əsaslanan müasir sivilizasiyalı inkişaf insanların 

həyat tərzinin yaxşılaşmasına və yüksəldilməsinə təminat verən 

dini-mənəvi əqidələrin təbliğinə deyil, onların praktiki tətbiqi 

istiqamətinə xüsusi diqqət verməyi tələb edir. Ona görə də 

İslamda iqtisadi prinsiplərin qoyuluşu, onların insanların 

faydalı fəaliyyətinə olan təsiri, ədalətin iqtisadi təməlinin 

müəyyənləşdirilməsi vacib sayılan məsələlərdəndi. Min illər 

boyu insanların mənəvi həyat tərzinin əsası kimi təsvir olunan 

islam eyni zamanda elmin bir sıra sahələrində böyük 

nailiyyətlərin əldə olunmasına istiqamət vermişdir. Sözsüz ki, 

burada fəlsəfəni, hüququ, sosiologiyanı, tarixi, ədəbiyyatı, 

dilçiliyi, kimyanı, fizika-riyaziyyatı, coğrafiyanı və s. sahələri 

xüsusi qeyd etmək olar. Lakin Qurani-Kərimdə iqtisad elminə 

dair külli miqdarda ayələrin olmasına, eləcə də şəriətdə xüms, 

zəkat, həcc kimi ərkan və ya rükunların göstərilməsinə bax-

mayaraq, onların sistemşəkilli tədqiqi istənilən səviyyədə apa-

rılmamışdır. Hətta bəzi görkəmli İslam və şərqşünas alimlər İs-

lamda iqtisadi sistemin olmasına tərəddüdlə yanaşmışlar. Hal-

buki həmin mütəxəssislərin özlərinin qəbul və qeyd etdiyi 

kimi, İslam ümumbəşəri dəyərlərə malik olmaqla, insanların 

davranışının ali mənəviyyatını əsaslandıran bütöv bir elmi 

sistemdir. Şübhəsiz ki, İslam dünyasının bir çox böyük alimləri 

elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən olduqca mükəmməl, 

dəyərli və zəngin bir xəzinə qoyub getmişlər. Lakin ölkəmizdə 

İslamın belə möhtəşəm xəzinəsindən bəhrələnmək imkanı 

olmamışdır. İndinin özündə də elmi dairələrin müəyyən qrup 

adamları marksist - ateist düşüncə tərzindən ayrıla bilməyərək, 

İslama elmi məntiqə uyğun gələn  səpkidə çox səthi yanaşırlar. 

Belə şəraitdə mövcud düşüncə tərzi dairəsində İslamın iqtisadi 

dəyərlərini şərh etmək olduqca mürəkkəb, çətin və müşkül bir 

işdir. Ona görə də bu istiqamətdə mövcud olan bir sıra elmi-

tədqiqat əsərlərində dini risalələrə, təsvirlərə müraciət olunmuş 

və ümumiləşmələr aparmağa cəhd göstərilmişdir. İslamda 
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iqtisadi dəyərlərin üzə çıxarılması, onların sistemli şəkildə elmi 

dilə salınması, real həyatda gedən təsərrüfat prinsipləri ilə 

əlaqələndirilməsi müasir dövrdə tarixi inkişafımızın qorunub 

saxlanılması və qlobal xarakterli iqtisadi problemlərin aradan 

qaldırılması üçün ən tutarlı zəminlərdəndir. İslam hər cür 

mifdən, əfsanədən uzaq, real həyatla bağlı dünyəvi işlərin 

gedişatını müəyyən edən hər cür fəaliyyətin sadə, pak və 

mənəvi ləyaqət əsasında aparılmasını təbliğ edir. İslam 

sivilizasiyasının tarixi inkişaf yolunun araşdırılması, mənəvi və 

mədəni istiqamətlərinin xarakterizə edilməsi, onun iqtisadi 

əsaslarının mənimsənilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. 

Qərbdə iqtisadi sahədə baş verən irəliləyişlərin Şərqdə, əsasən, 

Islam ölkələrində baş verməməsinin səbəbini axtarmaq lazım 

deyil, əksinə, onun daxili imkanlarından istifadə olunmasına 

mane olan səbəbləri göstərmək lazımdır.  Məşhur İslam alimi 

Bədiüzzaman Səid Nursi (Uca Allahın ona rəhmi gəlsin) İslam 

cəmiyyətinin geri qalmasında aşağıdakı əsas mühüm faktorları 

qeyd edir.  

1. İslamın siyasi prinsipləri və qaydalarına uymamaq. 

2. Cəmiyyətdə siyasi istismarçılığın yer tapması. 

3. Alimlərin fanatizmlərə batması. 

4. Qərb ölkələrindən yaxşılıqları yerinə mənfi yönlərinin 

alınması. 

5. İslam aləminin uğradığı müstəmləkəçilik. 

       İslam təmayüllü ölkələrdə iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün 

həm sərbəst təşəbbüskarlığa əsaslanan iqtisadiyyata, həm də 

dövlətin müdaxiləsi ilə fəaliyyət göstərən iqtisadiyyata 

əsaslanmaq lazımdır. Çünki hazırda elə zəif inkişaf etmiş 

müsəlman ölkələri vardır ki, orada insanın potensial inkişafı 

üçün zəruri olan amillərin rolu olduqca aşağıdır. Ona görə də 

dövlət həm insanın potensial inkişafı baxımından, həm də 

iqtisadi aktivlik yaratmaq baxımından iqtisadi mühit 

yaratmalıdır. Belə şəraitdə dövlət bir növ planlı iqtisadiyyat 

prinsiplərindən sərbəst bazar şəraiti ilə uzlaşan və onların 
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sintezləşməsi istiqamətindən istifadə etməlidir. İqtisadiyyatı 

mərkəzləşmə prinsipi ilə idarəetmə, birinci növbədə 

ədalətliliyin, səmərəliliyin bərqərar olunmasına və fərdi 

təşəbbüskarlığa meydan açılmasına əsaslanmalıdır. Yəni islam 

həyat tərzinin formalaşması və inkişafı üçün dövlət 

iqtisadiyyata müdaxilə etməlidir. Müsəlman ölkələrində 

müxtəlif iqtisadi inkişaf modelləri tətbiq olunsa da, lakin vahid 

islam ideologiyası nəzərə alınmazsa, heç vaxt istənilən nəticə 

alınmayacaq. İqtisadi inkişaf dinamikasını xarakterizə edən 

müxtəlif resurs təminatlarından istifadə və təşkil olunmasında, 

milli dirçəlişlə bağlı fikir ayrılıqları ola bilər. Lakin islam 

iqtisadiyyatının prinsiplərinin ümumi xarakter daşıması, onun 

iqtisadi inkişafın əsasında durması vahid islam inkişaf modelini 

formalaşdıracaqdır. Bir inkişaf modeli daxilində eyni əqidəli 

müxtəlif xalqların tərəqqi etməsi real islam həqiqətlərinin üzə 

çıxarılması və tətbiq olunması ilə bağlıdır. Burada dini etiqad 

mənəvi dəyərlərin ən aparıcı motivi kimi insanların 

fəaliyyətinin stimullaşdırıcı amilinə çevriləcəkdir.  İslam 

dininin mahiyyəti odur ki, o, özünü insanların şəxsi həyatındakı 

özünüdərketmə ilə əks etdirir. Əməli fəaliyyət mənəvi 

ehtiyacın ödənilməsinin əsasında durur. İslamın iqtisadi 

inkişafı üçün heç bir coğrafi-regional bölgünün, milli-etnik xü-

susiyyətin əhəmiyyəti yoxdur. Burada onlar sadəcə inkişafı 

sürətləndirən elementlər rolunu oynaya bilərlər. Lakin islam 

iqtisadi sistemi onu əhatə edən elementlərin düzülüşündən, 

əlaqə və sintezindən, eləcə də uzlaşmasından asılıdır. İqtisadi 

elementlər sırasında ehtiyac, imkan, bərabərlik, ədalət, seçim 

üstünlük təşkil edir. İslam oyanışı, dirçəlişi, irəliləyişi insanın 

potensial imkanlarını üzə çıxarmaq üçün çox böyük şərait 

yaradır. Bu özünü insan fəaliyyətindəki sərbəstlikdə, ehtiyacın 

ödənməsindəki zərurətdə, faydalı işlərin icra olunmasında əks 

etdirir. XX əsrin ikinci yarısından başlayan elmi, iqtisadi, 

texniki dəyişikliklər bu gün daha surətli bir şəkildə davam 

etməkdədir. Bu qədər dəyişiklərin kapitalizm tərəfindən həll 
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oluna biləcəyini düşünmək mümükün deyil. Çünki hələ içində 

yaşadığımız iqtisadi mərhələ “faizli işçilik” dövrüdür. Faiz və 

inflyasiya, işsizlik və yoxsulluq, xarici və daxili borclanma bu 

dövrün ən böyük problemlərindəndir ki, bunun əsas qaynağı 

faizdir. İnkişaf etməkdə olan əfsər ölkələrin maddi səfaləti 

artarkən faizli sistem ilə onları amansızcasına istismar edən 

ölkələrin də mənəvi səfaləti artmaqdadır. Dr. Nəccar (Allah 

ona rəhmət eləsin) İslamın prinsiplərinin iqtisadi həyatda 

tətbiqi üçün aşağıdakıları irəli sürmüşdür. 

a) Faizin qəti qadağan edilməsi 

b) Ədaləti reallaşdırıb istismarı ləğv eləmək 

c) Gəlir üçün əməyi təşviq etmək 

d) İslam cəmiyyətinin iş həyatı ilə inanc arasında meydana 

gələn “düşmənçiliyi” aradan qaldırmaq 

e) Gəlir əldə etmək üçün iş və istehsalı şərt qoymaq 

f) İslam əsaslar ətrafında birliyi təmin etnək 

g) Faiz gəliri əvəzinə, iş qarşılığı gəlir qazancını qoymaq 

h) İş sahələri açmalı və çalışma mühütünü inkişaf etdirmək 

i) Yardımlaşma əmrini yerinə gətirməklə sevgi və 

qardaşlığı cəmiyyətdə yüksək səviyəyə gətirmək, kin və 

düşmənçiliyi aradan qaldırmaq 

j) Zəkat bölüşdürməklə, cəmiyyətdə mövcud bir çox sosial 

“xəstəliyin” qarşısını almaq və yoxsulluğu aradan 

qaldırmaq 

 İqtisadiyyatın şəriət əsaslarına uyğunlaşdırmaq üçün aşağıdakı 

sahələrə daha çox diqqət yetirmək lazımdır. 

1. Pulun satın alma gücünün sağlam bir əsasa bağlanması 

2. Qard-al-həssənə mənbəələrinin tapılması. Bu funksiyanı 

xüsusən dövlət öz üzərinə götürməlidir. 

3. Ortaqlıq prinsipləri 

     Müasir dövrün problemlərini ancaq alternariv bir sistem, bir 

quruluş həll edə bilər. Hələ 1990-cı illərin əvvələrində 

Fransada dərc olunan “L’evenement Du Jeudi”  jurnalının 
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“Sabah Kapitalizm böhranı” başlıqlı məqaləsində belə 

yazılırdı: 

     “Kommunizm XX əsrdə 70 il ərzində bərqərar olduğu 

ölkələrdə səfalətdən başqa bir şey gətirmədiyi üçün səhnədən 

çəkilib getdi. İndi sosial rifahı bütün qitələrdə yayma 

iddiasında olan kapitalizm sistemi də bir böhran içərisində 

durmaqdadır. Böyük şirkətlərin iflası günlük normal hadisə 

halına gəldi. Kapitalizm sistemi də qısa bir müddətə iflas 

edəcək. İnsanlar yeni bir sistemə yönələcəklər ki, o da 

İslamiyyətdən başqa bir şey deyildir..........” 
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Ə L A V Ə L Ə R 

İslam Konfransı Təşkilatı 

Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına 

qarşı 

təcavüzü haqqında 

13/30-P saylı 

QƏTNAMƏ 

İKT Xarici işlər nazirlərinin İran İslam Respublikasının Tehran 

şəhərində 27-29 rabi-ul avval 1424-cü hicri il (28-30 may 

2003-cü ilə müvafiqdir) keçirilmiş XXX (Həmrəylik və 

Ləyaqət) Toplantısı 

İKT Nizamlanmasının məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək;  

 Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına 

qarşı təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 

faizindən artığının işğalından dərin narahat olaraq;  

 Ermənistan təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq 

azərbaycanlı qaçqın və köçkünün aqibəti və humanitar 

problemlərin böyük həcmindən təsirlənərək; 

 Ötən konfransların bu problemlə bağlı müvafiq bütün 

qətnamələrini, xüsusilə İKT Dövlət və Hökumət 

başcılarının IX Zirvə konfransında qəbul olunmuş 21/9-

P(İS) saylı Qətnaməsini bir daha təsdiq edərək; 

 BMT Nizimnaməsinə və Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinə ciddi surətdə əməl edilməsinə cağıraraq;  

 Münaqişənin həlli üzrə edilən bütün diplomatik və digər 

səyləri alqışlayaraq; 

 Bütün üzv dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının 

suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və müstəqilliyinə 

ehtiramını bir daha təsdiq edərək;  
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 Ermənistan Respublikasının davam etdirdiyi təcavüzkar 

siyasətin ATƏT çərcivəsində aparılan prosesinə dağıdıcı 

təsirini dərk edərək;  

İKT Baş katibinin məruzəsini (İCFM/30-2003/POL/SG-

REP.11 saylı sənədi) nəzərə alaraq:  

1. Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına 

qarşı təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyir.  

2. Təcavüz nəticəsində işğal edilmiş Azərbaycan ərazisində 

mülki Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı edilən hərəkətləri 

bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi qiymətləndirir.  

3. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazisində arxeoloji, mədəni və 

dini abidələrinin talan və məhv edilməsini qətiyyətlə 

pisləyir.  

4. BMT Təhlükəsilik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı 

qətnamələrinin dönmədən yerinə yetirilməsini, 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş bütün 

Azərbaycan ərazisindən, o cümlədən Laçın və Şuşa 

rayonlarından dərhal, tamamilə və şərtsiz çıxarılmasını 

qəti surətdə tələb edir. Ermənistanı ciddi surətdə 

Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi 

bütövlüyünə hörmət etməyə dəvət edir.  

5. Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin müddəalarının 

Ermənistan tərəfindən yerinə yetirməməsindən narahat 

olduğunu bildirir.  

6.  Azərbaycana qarşı edilən təcavüzün Təhlükəsizlik Şurası 

tərəfindən etiraf edilməsinə; BMT Nizamnaməsinin 7-ci 

fəslinə uyğun olaraq, öz qətnamələrinin yerinə 

yetirilməsinin təminatı üçün lazımi addımların atılmasına; 

Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 

bütövlüyünə qarşı olan təcavüzü pisləyərək, təcavüzə son 

qoyulmasına çağırır və bu məqsədlə BMT-də 

koordinasiyalı fəaliyyətdə olmağı qərara alır.  
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7.  Bütün üzv dövlətləri Ermənistana - təcavüzkarı 

münaqişəni şiddətləndirməyə və Azərbaycan ərazisinin 

işğalını davam etdirməyə təşviq edən, silah və hərbi 

sursat təqdim etməkdən imtina etməyə çağırır. İKT-yə 

üzv dövlətin ərazisi bu kimi yüklərin tranziti üçün istifadə 

edilməməlidir.  

8. Ermənistanın təcavüzə və Azərbaycan torpaqlarının 

işğalına son qoyması üçün bütün üzv dövlətlərə və 

beynəlxalq birliyin digər dövlətlərinə müraciət edərək, 

hər cür təsirli iqtisadi və siyasi tədbirlərdən istifadə 

etməyə çağırır. 

9.  Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin 

dövlətlərin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq tanınmış 

sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə ehtiram əsasında 

ədalətlə və sülh yolu ilə həll etməyə çağırır.  

10.  Ermənistanı, Azərbaycanı və Minsk qrupuna daxil olan 

bütün üzv dövlətləri, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 

bu haqda müvafiq qətnamələrinə və ATƏT-in 24 mart 

1992-ci il tarixli Şuranın Birinci Əlavə Görüşünün, 

ATƏT-in 5-6 dekabr 1994-cü il tarixli Zirvəsinin, ATƏT-

in 2-3 dekabr 1996-cı il tarixli və ATƏT-in 18-19 noyabr 

1999-cu il tarixli Zirvələrinin, ATƏT-in 18-19 dekabr 

1997-ci il tarixli və 3-4 dekabr 2001-ci il tarixli Nazirlər 

Şurasının görüşlərinin qətnamə və sənədlərinə əsasən 

ATƏT-in davam edən sülh prosesində konstruktiv surətdə 

iştirak etməyə dəvət edir və problemin sülh yolu ilə 

həllini çətinləşdirə biləcək hər cür əməldən çəkinməyə 

çağırır.  

11.  ATƏT-in 1996-cı ildə Lissabonda keçirilmiş Zirvə 

görüşünün İcraçı Sədrinin Ermənistanla Azərbaycan 

arasındakı silahlı münaqişənin həlli üzrə üç prinsipi - 

Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan 

Respublikasının ərazi bütövlüyünü, Azərbaycanın 

tərkibində Dağlıq Qarabağın yüksək idarəetmə hüququnu, 
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Dağlıq Qarabağın və onun bütün sakinlərinin təmin 

edilmiş təhlükəsizliyini əhatə edən bəyanatını tamamilə 

dəstəklədiyini bildirir.  

12.  Ermənistanla Azərbaycan arasındakı silahlı münaqişənin 

mərhələlərlə həlli istiqamətində Minsk Qrupu 

Həmsədrlərinin təkliflərini ATƏT-in Minsk Qrupu 

çərçivəsində danışıqlar üçün əsas hesab edir və dərk edir 

ki, bu şəkildə yanaşma Azərbaycan Respublikasına qarşı 

təcavüzün ciddi nəticələrinin aradan qaldırılmasını dərhal 

təmin etməlidir.  

13.  İKT üzv dövlətlərin Azərbaycan Respublikasına qarşı 

erməni təcavüzü barədə prinsipial və qəti mövqeyini 

ATƏT-in İcraçı Sədrinə bildirilməsini Baş Katibdən 

xahiş edir.  

14.  Azərbaycan hökuməti və xalqının öz ölkəsinin müdafiəsi 

üçün etdiyi cəhdləri bütünlüklə dəstəklədiyini və onlarla 

tam şəkildə həmrəy olduğunu bir daha təstiq edir.  

15. Qaçqın və köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə təhlükəsiz, 

hörmət və şərəflə dönmələrinə imkan yaratmağa çağırır.  

16.  Qaçqın və köçkünlərə humanitar yardım göstərmiş bütün 

üzv dövlətlərə öz təşəkkürünü bildirir və digər dövlətləri 

onlara yardım göstərməyə çağırır. 

17. Azərbaycan Respublikası ərazisində 1 milyondan artıq 

qaçqın və köçkünün qarşılaşdığı kəskin humanitar 

vəziyyətlə əlaqədar narahat olduğunu bildirir və üzv 

dövlətlər, İslam İnkişaf Bankı və digər islam 

institutlarından Azərbaycan Respublikasına təcili maliyyə 

və humanitar yardım göstərmələrini xahiş edir.  

18.  Hesab edir ki, Azərbaycan ona dəymiş ziyanın 

müqabilini almaq hüququna malikdir və Ermənistan bu 

ziyanın müqabilini ödəmək üzrə tam məsuliyyət daşıyır.  

19. Baş Katibdən bu Qətnamənin yerinə yetirilməsinə nəzarət 

və bu haqda İKT Xarici İşlər Nazirlərinin XXXI 

Toplantısına məruzə etməsini xahiş edir.  
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     * "Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə haqqında" 

Qətnamə (12/21-P) ilk dəfə İKT Xarici işlər nazirlərinin 1993-

cü ildə Kəraçidə keçirilmiş XXI Toplantısında, sonralar isə 

İKT Xarici işlər nazirlərinin 1994-cü ildə Kasablankada 

keçirilmiş XXII Toplantısında (11/22-P) və İKT Dövlət və 

Hökumət başçılarının 1994-cü ildə Kasablankada keçirilmiş 

VII Zirvə konfransında (11/7-P(İS)), eləcə də İKT Xarici işlər 

nazirlərinin 1995-ci ildə Konakridə keçirilmiş XXIII 

Toplantısında (11/23-P) qəbul edilmişdir. İKT Xarici işlər 

nazirlərinin 1996-cı ildə Cakartada keçirilmiş XXIV 

Toplantısında "Ermənistan Respublikasının Azərbaycan 

Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında" Qətnamə (12/24-P) 

adını almış bu sənəd İKT Dövlət və Hökumət başçılarının 

1997-ci ildə Tehranda keçirilmiş VIII Zirvə konfransında 

(12/8-P(İS)), İKT Xarici işlər nazirlərinin 1998-cı ildə Dohada 

keçirilmiş XXV Toplantısında (13/25-P) isə 11-ci və 12-ci 

bəndləri əlavə olunmaqla, İKT Xarici işlər nazirlərinin 1999-cı 

ildə Uaqaduquda keçirilmiş XXVI Toplantısında (14/26-P), 

İKT Xarici işlər nazirlərinin 2000-cı ildə Kuala-Lumpurda 

keçirilmiş XXVII Toplantısında (17/27-P), İKT Dövlət və 

Hökumət başçılarının 2000-ci ildə Dohada keçirilmiş IX Zirvə 

konfransında (21/9-P(İS)), İKT Xarici işlər nazirlərinin 2001-ci 

ildə Bamakoda keçirilmiş XXVIII Toplantısında (21/28-P) və 

İKT Xarici işlər nazirlərinin 2002-ci ildə Xartumda keçirilmiş 

XXIX Toplantısında (20/29-P) bir daha qəbul edilmişdir.  

İslam İnkişaf Bankının Azərbaycanda gördüyü  

maliyyələşdirmə işləri 

 

Xanlar kanalının ikinci mərhələsi: 

Razılaşma tarixi – 11.06.2001; 

Layihə 31114 ha ərazinin suvarılmasını təmin etmək məqsədilə 

2002 –2005-ci illər muddətinə həyata keçirilib. Azərbaycan 
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hökuməti ilə birgə həyata keçirilib və İİB bura 9,432 milyon 

dollar pul (borc formasında) ayırmışdır. 

Layihənin ümumi tutumu 12,43 milyon dollardır.  

Maliyyə Nazirliyi üçün avadanlıqla təmin edilmiş bina: 

Razılaşma tarixi – 23.07.2001 

Layihə dövlət gəlirinin yığılmasını təkmilləşdirmək məqsədilə 

2001 –2002-ci illər müddətində həyata keçirilib. Ümumi tutum 

419 min dollar olmuş və İİB bura 362 min dollar pul ( 

subsidiya formasında) ayırmışdır. Maliyyələşdirmənin 

tərkibinə komputer avadanlığı, təlim və nəzarət aiddir. 

 

Fiziki və sosial infrastruktur şəraiti: 

Razılaşma tarixi – 06.05.2002 

Məqsəd zəlzələnin infrastruktur sahələrinə, o cümlədən, təhsil 

müəssisələrinə, səhiyyə təşkilatlarına, inzibati binalara və s. 

əlaqəli sahələrə (korpulər, yeraltı qaz kəmərləri, su boruıarı və 

s.) təsirini yumşaltmaqdır ki, onların əsl gücü geri qaytarılsın. 

Bu ölkənin və iqtisadiyyatın bərpa olunması üçün alət kimi 

istifadə olunur, həm zəlzələyədavamlı binalarda, həm də digər 

əlaqədar infrastruktur sahələrində həyata keçirilir. 2002 – 

2005-ci illəri əhatə edib. Ümumi tutum 11,745 milyon dollar 

və İİB-in payı 9 milyon dollar (borc formasında) təşkil 

etmişdir. Maliyyələşmədirməyə tərkibinə məktəb və körpülərin 

bərpası, yeraltı qaz kəmərlərinin və su təchizatının 

təkmilləşdirilməsi, su hövzəsi və kollektoru daxildir. 

 

Ucar – Yevlax yolunun bərpası: 

Razılaşma tarixi – 20.10.2003 

Layihənin həyata keçiriliməsində əsas məqsəd nəqliyyat 

vasitələrinin hərəkət xərcini, səfər vaxtını, qəzaları və ətraf-

mühitin mənfi təsirini azaltmaqla Ucar– Yevlax yolunda 

nəqliyyatın keyfiyyətini artırmaqdır. Həyata keçirilmə tarixi 

2004 – 2007-ci illəri əhatə edir. Layihənin həyata keçirilməsi 

üçün ümumi məbləğ 31,046 milyon dollardır ki, bunun 3,046 
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milyon dolları Azərbaycan hökuməti, 6 milyon dollar OPEK 

fondu və 22 milyon dollar İİB tərəfindən (İstisna’a) 

ayrılmışdır. Maliyyələşdirmə yolun tikintisinə, məsləhət 

xidmətinə, layihə avadanlığına, maliyyə auditinə və s. 

ayrılmışdır. 

 

Yevlax – Gəncə yolunun bərpası: 

Razılaşma tarixi – 06.02.2005 

Məqsəd nəqliyyat vasitələrinin hərəkət xərcini, səfər vaxtını, 

qəzaları və ətraf-muhitin mənfi təsirini azaltmaqla Yevlax – 

Gəncə yolunda nəqliyyatın keyfiyyətini artırmaqdır. Layihə 

yolun səmərəliliyimi artırmaqla, gələcək təmir xərclərini 

azaldacaq və yol-qəza hadisələrinin tez-tez baş verməsinin 

qarşısını alacaqdır. Həyata keçirilmə müddəti 2005 – 2008-ci 

illərdir. Layihənin ümumi büdcəsi 28 milyon dollar ki, buna da 

Azərbaycan tərəfi 6,6 milyon dollar, Səudi fondu 11 milyon 

dollar və İİB 10,4 milyon dollar (borc olaraq) ayırmışdır. 

 

Xaçmaz elektrik yarımstansiyası və oturucu xəttinin 

tikilişi: 

Razılaşma tarixi – 21.06.2004 

Həyata keçirilmə tarixi 2004 – 2007-ci illərdir. Əsas məqsəd 

minimum xərclə Azərbaycanın şimal-şərq regionunu 

keyfiyyətli və etibarlı enerji ilə təmin etməkdir. Bu 

Azərbaycanın həmin ərazilərində sənaye, istehlak, kommersiya 

enerjisinə olan tələbatını ödəyəcək və iqtisadi artımı 

sürətləndirəcək. Layihəyə xərclənəcək məbləğ 16,781 milyon 

dollardır ki, bunun da 13,508 milyon dolları İİB-nin 

(Bai’muacal), qalan məbləğ isə Azərbaycan hökumətinin 

öhdəsindədir. Maliyyələşdirməyə oturucu xətt, yarımstansiya, 

maliyyə, enerji və konsultasiya xidmətləri və s. aiddir. Samur – 

Abşeron suvarma sistemi (Vəlvələcay – Taxtakorpu kanalı): 

Razılaşma tarixi – 15.09.2004 
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Şəhər və kənd əhalisinin suya olan tələbatını ödəməyə yardım 

etmək və suvarma sisteminin təkmilləşdirilməsi, yoxsulluq 

səviyyəsinin aşağı salınmasında əməkdaşlıq bu layihənin 

həyata keçirilməsində əsas məqsədlərdəndir. Layihə buna nail 

olmaq üçün geniş miqyaslı Samur – Abşeron irriqasiya və su 

təchizatı sisteminin bir hissəsi olan Vəlvələçay – Taxtakörpü 

kanalının tikintisini nəzərdə tutur ki, bunun da həyata keçirilmə 

müddəti 2005 – 2009-cu illəri əhatə edir. Layihənin büdcəsi 

42,6 milyon dollar və burada İİB-nin payı 10 milyon dollar 

(borc olaraq) həcmində nəzərdə tutulub. 

 

Məcburi köçkünlərin sosial infrastruktur şəraitinin 

yaxşılaşdırılması: 

Razılaşma tarixi – 20.06.2005 

Məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün 

hökumət tərəfindən salınan Biləsuvar və Füzuli rayonlarında 

yeni qəsəbələrə təhsil və səhiyyə sahəsi, həmçinin içməli su 

təchizatı sistemi tikintisi üçün yardım olunacaq. Təhsil 

sahəsinə əsasən mebel və laboratoriya avadanlığı ilə təmin 

olunan, hər cür şəraitə malik 14 məktəbin tikintisi daxildir. 

Səhiyyə sistemi isə müasir tibbi avadanlıqla təmin olunan 14 

tibb bölməsindən ibarətdir. Bu məcburi köçkünlərin səhiyyə 

sahəsinə olan ehtiyacını ödəmək və keyfiyyətli 

diaqnozun qoyulmasını təmin etmək üçündür. İçməli su 

təchizatı sisteminə quyuların qazılması, suyun ötürülməsi, 

anbarlara yığılması və paylama şəbəkəsi daxildir. Layihə 2005 

– 2008-ci illəri əhatə edir və büdcəsi 14,543 milyon dollardır. 

İİB bura 10,272 milyon dollar(borc formasında) ayırmışdır. 

Qalan hissəni Azərbaycan hökuməti ödəyəcək. 

Maliyyələşməyə mebel və avadanlıq, nəzarət xərci, maliyyə 

auditi, başlama üçün emalatxana və s. daxildir. 

 

Modular elektrik stansiyası tikintisi: 

Razılaşma tarixi – 06.08.2005 
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Layihə Azərbaycan Respublikasının elektrik enerjisinə olan 

ehtiyacının ödənilməsi istiqamətində görülən tədbirlərin bir 

hissəsidir. Bu birinci mərhələ üçün Astara və Şəkidə iki 87 MV 

– lıq stansiyanın tikilişini nəzərdə tutur. Bu layihənin həyata 

keçirilməsi onunla əlaqədardır ki, həmin ərazilərdə tələbat 

günü – gündən artır, eyni zamanda mövcud olan stansiyaların 

faydalı iş əmsalı azalır. Layihənin planı 2005 – 2007-ci illəri 

əhatə edir. Layihənin budcəsi 148,26 milyon dollardır. Burada 

İİB – nin payı 99,398 milyon dollardır (İcarə(leasing) 

formasında). Maliyyələləşdirilən hissələrə Astara ES, Şəki ES, 

layihənin idarəedilməsi bölməsi və maliyyə auditi daxildir. Bu 

layihənin ikinci mərhələsi Mingəçevir su elektrik stansiyasının 

bərpasıdır. Bu haqda razılıq 14.01.2007 – ci ildə əldə 

olunmuşdur. Məqsəd mövcud olan stansiyaya törəmə qurğular 

artırmaqla gücünü artırmaqdır. Bunun üçün iki köhnə turbin 

generatoru dəyişdiriləcək, nəzarət otağı və yarımstansiyalar 

bərpa olunacaq. Layihəyə eyni zamanda Mingəçevir SES-indən 

aşağıda yerləşən 16,5 MV gücü olan Varvara SES – inin 

barpası daxildir. Planlaşdırılan layihə 100 MV gücündə enerji 

istehsalına və ildə 415QV/saat – lıq enerji satışına imkan 

verməlidir. Layihə 2007 – 2010-cu illəri əhatə edir və büdcəsi 

105 milyon dollardır ki, bunun da hamısını İİB maliyyələşdirir 

(İcarə(leasing) formasında). Bunun 80 mln dolları 2007-ci il 

üçün nəzərdə tutulub.  

  mənbəə: www.isdb.org 

 

Dünya müsəlmanlarının sayı (2009) 

 

Ölkələr Əhalisi 
Müsəlmanların 

faizi 

Müsəlmanların  

sayı 

Əfqanıstan 33,609,937 99.0% 33,273,838 

Albaniya 3,639,453 70.0% 2,547,617 

Əlcəzair 34,178,188 99.0% 33,836,406 

Anqola  12,799,293 0.0% - 
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Antiqua 

Barbudası 
85,632 0.0% - 

Argentina  40,913,584 2.1% 859,185 

ermənistan 2,967,004 0.0% - 

Aruba 103,065 5.0% 5,153 

Avstraliya  21,262,641 1.7% 361,465 

Avstrya 8,210,281 4.2% 344,832 

Azərbaycan  8,238,672 93.4% 7,694,920 

Baham adaları  309,156 0.0% - 

Bəhreyn  727,785 81.2% 590,961 

Banqaladeş  156,050,883 83.0% 129,522,233 

Barbados  284,589 0.0% 817 

Belarusiya  9,648,533 5.0% 482,427 

Belçika 10,414,336 3.6% 374,916 

Beliz 307,899 0.0% - 

Benin 8,791,832 24.4% 2,145,207 

Butan 691,141 0.0% - 

Boliviya 9,775,246 0.0% - 

Bosniya-

Hersoqovina  
4,613,414 40.0% 1,845,366 

Botsvana 1,990,876 5.0% 99,544 

Brazilya 198,739,269 1.1% 2,186,132 

Bruney  388,190 67.0% 260,087 

Bolqarıstan 7,204,687 12.2% 878,972 

Burkina-Faso  15,746,232 50.0% 7,873,116 

Birma 48,137,741 4.0% 1,925,510 

Burundi 8,988,091 10.0% 898,809 

Kamboca 14,494,293 2.1% 304,380 

Kamerun  18,879,301 20.0% 3,775,860 

Kanada  33,487,208 1.9% 636,257 

Kabo-Verde 429,474 0.0% - 

Mərkəzi Afrika 

Respub 
4,511,488 15.0% 676,723 
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Çad 10,329,208 53.1% 5,484,809 

Çili  16,601,707 1.0% 166,017 

Çin  1,338,612,968 2.0% 26,772,259 

Milad adası 1,402 25.0% 351 

Kokos adası 596 80.0% 477 

Kolumbiya 45,644,023 0.0% - 

Komoro 752,438 98.0% 737,389 

Konqo 

Demok.Respub 
68,692,542 10.0% 6,869,254 

Konqo 

Respublikası 
4,012,809 2.0% 80,256 

Kosta-Rika  4,253,877 0.0% - 

Kot d'ivuar  20,617,068 38.6% 7,958,188 

Xorvatiya 4,489,409 1.3% 58,362 

Kuba  11,451,652 0.0% - 

Kipr 796,740 18.0% 143,413 

Çex Respulikası 10,211,904 2.0% 204,238 

Danimarka 5,500,510 2.0% 110,010 

Cibut 516,055 94.0% 485,092 

Domnikan 

Respub.  
9,650,054 0.0% - 

Ekvador  14,573,101 0.0% - 

Misir 83,082,869 90.0% 74,774,582 

El Salvador  7,185,218 0.0% - 

Ekvatoryal 

Qvineya 
633,441 25.0% 158,360 

Eritreya  5,647,168 80.0% 4,517,734 

Estoniya  1,299,371 0.7% 9,096 

Efiopiya 85,237,338 32.8% 27,957,847 

Fici  944,720 6.3% 59,517 

Finlandiya 5,250,275 0.2% 9,450 

Fransa  64,057,792 10.0% 6,405,779 

Qabon  1,514,993 0.9% 13,635 

Qambiya 1,782,893 90.0% 1,604,604 
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Qəzza zolağı 1,551,859 99.3% 1,540,996 

Gürcüstan 4,615,807 9.9% 456,965 

Almaniya 82,329,758 3.7% 3,046,201 

Qana 23,832,495 15.9% 3,789,367 

Cəbəli-Tariq 28,034 4.0% 1,121 

Yunanıstan 10,737,428 1.3% 139,587 

Qrenlandiya 

adası 
57,600 0.0% - 

Qranada 90,739 0.0% - 

Quam 178,430 0.0% - 

Qvatamela 12,974,361 0.0% - 

Qvineya 10,057,975 85.0% 8,549,279 

Qvineya 

Bisausu 
1,533,964 50.0% 766,982 

Qayana 772,298 7.2% 55,605 

Haiti  9,035,536 0.0% - 

Hunduras 

Respub 
7,792,854 0.0% - 

Hon-Konq 7,055,071 1.0% 70,551 

Macarıstan 9,905,596 6.0% 594,336 

İslandiya 306,694 0.0% - 

Hindistan 1,166,079,217 13.4% 156,254,615 

İndoneziya  240,271,522 86.1% 206,873,780 

İran  66,429,284 99.0% 65,764,991 

İraq  28,945,657 97.0% 28,077,287 

Irlandiya  4,203,200 2.0% 84,064 

İsrail 7,233,701 16.0% 1,157,392 

İtaliya 58,126,212 3.0% 1,743,786 

Yamayka 2,825,928 0.0% - 

Yaponiya 127,078,679 1.0% 1,270,787 

İordaniya 6,342,948 95.0% 6,025,801 

Qazaxıstan  15,399,437 47.0% 7,237,735 

Keniya 39,002,772 10.0% 3,900,277 
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Şimalo Koreya  22,665,345 0.0% - 

Cənubi Koreya  48,508,972 1.0% 485,090 

Küveyt 2,691,158 85.0% 2,287,484 

Qırğızıstan 5,431,747 75.0% 4,073,810 

Laos  6,834,942 2.0% 136,699 

Latviya  2,231,503 0.4% 8,480 

Livan 4,017,095 60.0% 2,410,257 

Lesato 2,130,819 10.0% 213,082 

Liberiya 3,441,790 30.0% 1,032,537 

Liviya 6,310,434 100.0% 6,310,434 

Litva 3,555,179 0.1% 4,977 

Makedoniya 2,066,718 30.0% 620,015 

Madaqaskar 20,653,556 20.0% 4,130,711 

Malavi 14,268,711 35.0% 4,994,049 

Malaziya 25,715,819 52.0% 13,372,226 

Maldiv adaları 396,334 100.0% 396,334 

Mali  12,666,987 90.0% 11,400,288 

Malta  405,165 14.0% 56,723 

Mavritaniya 3,129,486 100.0% 3,129,486 

Mavrikiy 1,284,264 16.7% 213,958 

Mayotte 223,765 97.0% 217,052 

Meksika 111,211,789 0.0% - 

Maldova  4,320,748 0.2% 8,641 

Monqolustan 3,041,142 4.0% 121,646 

Mərakeş 34,859,364 98.7% 34,406,192 

Mozambik 21,669,278 29.0% 6,284,091 

Namibiya 2,108,665 5.0% 105,433 

Nepal  28,563,377 4.0% 1,142,535 

Niderland 16,715,999 5.8% 969,528 

Yeni Zellandiya 4,213,418 1.0% 42,134 

Nikaraqua 5,891,199 0.0% - 

Niger  15,306,252 80.0% 12,245,002 

Nigeriya  149,229,090 75.0% 111,921,818 
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Norveç 4,660,539 1.8% 83,890 

Oman  3,418,085 100.0% 3,418,085 

Pakistan  176,242,949 97.0% 170,955,661 

Panama  3,360,474 4.0% 134,419 

Papua Yeni 

Qvineya 
6,995,655 0.0% - 

Paraqvay 5,734,139 0.0% - 

Peru  29,546,963 0.0% - 

Filippin 97,976,603 14.0% 13,716,724 

Polşa 38,482,919 2.0% 769,658 

Portuqaliya 10,707,924 0.5% 53,540 

Puerto Riko 3,971,020 0.0% - 

Qətər 833,285 100.0% 833,285 

Reyunon 802,000 20.0% 160,400 

Rumıniya 22,215,421 1.0% 222,154 

Rusiya 140,041,247 14.0% 19,605,775 

Ruanda 10,473,282 4.6% 481,771 

Səudiyyə 

Ərəbistanı 
28,686,633 100.0% 28,686,633 

Seneqal  13,711,597 95.0% 13,026,017 

Serbiya  7,379,339 3.2% 236,139 

Siyero-Loniya  6,440,053 60.0% 3,864,032 

Sinqapur 4,657,542 17.0% 791,782 

Slovakiya 5,463,046 0.2% 10,926 

Sloveniya  2,005,692 1.6% 31,088 

Somali 9,832,017 100.0% 9,832,017 

Cənubi Afrika 49,052,489 2.0% 981,050 

İspaniya 40,525,002 1.2% 486,300 

Şri-Lanka  21,324,791 7.6% 1,620,684 

Sudan  41,087,825 70.0% 28,761,478 

Surinam 481,267 19.6% 94,328 

Svazilend 1,123,913 10.0% 112,391 

İsveç 9,059,651 3.1% 280,849 
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İsveç 7,604,467 3.1% 235,738 

Suriya 20,178,485 74.0% 14,932,079 

Tayvan 22,974,347 0.0% - 

Tacikistan  7,349,145 90.0% 6,614,231 

Tanzaniya  41,048,532 65.0% 26,681,546 

Tayland  65,905,410 14.0% 9,226,757 

Toqo 6,019,877 55.0% 3,310,932 

Trinidad və 

Tobaqo 
1,229,953 12.0% 147,594 

Tunis 10,486,339 98.0% 10,276,612 

Turkiyə 76,805,524 99.6% 76,529,024 

Türkmənistan  4,149,283 89.0% 3,692,862 

Uqanda  32,369,558 12.1% 3,916,717 

Ukrayna  45,700,395 0.5% 205,652 

BƏƏ  4,798,491 96.0% 4,606,551 

İngiltərə 61,113,205 2.7% 1,650,057 

ABŞ 307,212,123 0.6% 1,843,273 

Uruqvay 3,494,382 0.0% - 

Özbəkistan  27,606,007 88.0% 24,293,286 

Venesuela  26,814,843 0.0% - 

Vetnam  86,967,524 0.1% 86,968 

West Bank  2,461,267 75.0% 1,845,950 

Qərbi Saxara  405,210 100.0% 405,210 

Yəmən  23,822,783 99.0% 23,584,555 

Zambiya  11,862,740 15.0% 1,779,411 

Zimbabve  11,392,629 15.0% 1,708,894 

Cəmi 6,780,584,602 0.0% 1,634,948,648 

mənbəə: www.islamicbankers.wordpress.com/islamic-banking-statistics/ 
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Faizsiz İslam Banklarda istifadə edilən digər 

maliyyələşdirmə üsulları və terminlərindən bəzilərinin 

izahı 

 

1. Hibah (hədiyyə). Bu borc alanın kreditora borcu qaytaran 

zaman könüllü verdiyi hədiyyədir. Hibah həmişə o zaman 

əmələ gəlir ki, banklar könüllü şəkildə öz müştərilərinə 

hesabındakı əmanətlərə görə haqq ödəyirlər. 

2. Wadiah. Bu əməliyyatda bank vəsaitin mühafizəçisi və 

qəyyumu sayılır. Şəxs vəsaiti depozitə qoyur və bank da 

onun tələbi ilə bütun məbləği və yaxud məbləğin 

ödənilməmiş hissəsini ona qaytaracağına zəmanət verir. 

Depozit sahibi bankın qərarına əsasən hibah (hədiyyə) ilə 

mükafatlandırıla bilər. Bank əmanət sahibinə pulun qalma 

müddətinə görə bunu hədiyyə kimi ödəyə bilər. Amma 

buna rəsmən zəmanət verilmir.  

3. Jo’ alah. Xidmətə görə haqq da adlandırmaq olar. Bu 

özündə elə bir ödəmə metodunu əks etdirir ki, bir tərəf 

əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş razılıqla digər tərəfə 

(kontragentə) dəqiq xidmətə gorə mükafat odəyir. Bu haqq 

– hesab forması adətən konsultativ (məsləhət) və yaxud 

digər yüksək səviyyəli xidmətlər göstərilərkən istifadə 

olunur. 

4. Musavama. Satışın ümumi və müntəzəm növüdür. Bu 

zaman alıcı ilə satıcı arasında əmtəə və pul uzun muddət 

hərəkət edir. Əvvəllər ödənilən qiymət haqqında heç bir 

arayış, məlumat olmur. Beləliklə, bu murabahadan 

qiymətləndirmə formuluna görə fərqlənir. Murabahanın 

əksinə, burada satıcı xərcləri öyrənməyə məcbur deyil. Hər 

iki tərəf qiymət üzrə şərtləri müzakirə edir. Başqa şərtlər 

murabahada olduğu kimidir. Musavama o zaman istifadə 

oluna bilər ki, satıcı satdığı əmtəələr üzrə dəqiq qiyməti 

müəyyən edə bilmək imkanında deyildir. 
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5. Qard al – Hasan. Bu üsula faizsiz ssuda da demək olar. 

Burada fiziki və yaxud hüquqi şəxsə vaxtında qaytarılmaq 

şərtilə faizsiz ssuda verilir. Əgər borcalan borcu vaxtında 

qaytara bilməsə, onda kreditor tərəfindən məcburi və ya 

könüllü şəkildə bu ssudanın ona pay (subsidiya) formasında 

verə bilər. Əlavə investisiya vasitələrinə ehtiyacı olan 

sahibkarlar bu tip ssudaları bəzi daimi fəaliyyət göstərən 

xüsusi fondlardan sərbəst əldə edə bilərlər. Sonra onlar bu 

cəlb olunmuş vəsaitləri (islam dininin haram buyurmadığı) 

qanuni işlərə qoyurlar. Digər tərəfdən, islam cəmiyyətinin 

imkanlı üzvləri bu tip faizsiz ssudaları hökumətə və ya 

rəsmi dövlət təşkilatlarına verə bilərlər. Onlar isə öz 

növbəsində bu vəsaitləri vacib sosial layihələrə, məsələn, 

yolların salınması, su sisteminin genişləndirilməsi və s. bu 

kimi layihələrin inkişafına yönəldirlər. Bu vəsaitlər kiçik 

müəssisələrə, fiziki şəxslərə və tələbələrə də verilir. 

6. Ijarah Thumma Al’Bai. Buraya iki müqavilə daxildir: 1 – 

ci müqavilə icarəni rəsmiləşdirir və 2 – ci muqavilə isə Bai 

– satınalma müqaviləsidir. Bunların ardıcıl baş verməsi 

üçün vəd əldə olunur. Məsələn: maşınla əməliyyat aparılan 

zaman müştəri 1 – ci müqaviləni imzalayır və müəyyən 

müddətə sahibindən (bankdan) razılaşdırılmış qiymətə 

maşını icarəyə goturur. 1 – ci müqavilənin müddəti 

bitdikdən sonra 2 – ci müqavilə qüvvəyə minir və 

müştəriyə imkan verir ki, razılaşdırılmış qiymətə maşını 

satın alsın. Faktiki olaraq, bank məhsulu müştəriyə bazar 

qiymətindən yuxarı mənfəət marjı ilə satır, əvəzində 

muəyyən vaxt keçəndən sonra razılaşdırılmış məbləği əldə 

edir. Lizinqdəki mənfəət marjı sabit gəlir səviyyəsində əldə 

olunan mənfəətə bərabər olur. Bu cür alış – veriş orta 

əsrlərdə Avropa bankirləri və ticarətçiləri tərəfindən işlənən 

qarışıq qanuni fənd (kələk) olan contractum trinius-u 

xatırladır. Burada üç fərdi qanuni müqavilə olurdu və 

onların köməyilə faizsiz borclar verilirdi. 
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7. Ijarah-Wal-Iqtina. Burada faizsiz bank hər hansı bir malı 

(avadanlıq, bina, maşın və s.) müəyyən müddətə müştəriyə 

icarəyə verir. Məbləğ əvvəlcədən razılaşdırılır və sabit 

qiymətlərlə hissə - hissə odənilir. Bura həm icarə haqqı, 

həm də məhsulun dəyəri daxil olur və sonda mülkiyyət 

hüququ müştəriyə keçir. Bu uzunmüddətli əməliyyatdır. 

Risk səviyyəsi aşağı və çox gəlirli əməliyyatdır. Bu 

əməliyyat həm layihənin, həm də ticarətin 

maliyyələşdirilməsi üçün rahatdır. Orta və uzunmüddətli 

maliyyələşdirmə üçün nəzərdə tutulub. Kiçik və orta 

sahibkarlığı maliyyələşdirən İslam bankları əsasən bu 

əməliyyata üstünlük verirlər. Bu əməliyyatın özünün iki 

növü var: Birpilləli (birbaşa) möhlətlə satış;  İkipilləli 

(başqasına satmaqla) möhlətlə satış. 

8. Sukuk (İslami istiqrazlar). Sukuk maliyyə sertifikatı üçün 

ərəb adıdır, lakin, istiqrazın islami ekvivalenti də sayıla 

bilər. Amma, sabit gəlir, faizli istiqrazlar İslamda yol 

verilməzdir. Beləliklə, Sukuk İslam qanunlarına və onun 

investisiya prinsiplərinə tabe olan qiymətli kağızdır, hansı 

ki, faiz təyin etməni və ödəməni qadağan edir. İslam 

qanunlarına tabe olan maliyyə aktivləri onların ikinci 

bazarda alınıb – satıla bilməyinə və bilməməyinə uyğun 

olaraq təsnifləşdirilir.  

9. Wakalah. Bu elə bir müqavilədir ki, burada şəxs agent 

(nümayəndə) təyin edir ki, onun adından işlərdə iştirak 

etsin.  

10. Sarf. Bu iki valyuta arasında mübadilə müqaviləsidir. Bu 

qızıl və gümüşlə də ola bilər. Lakin bu mübadilə yerindəcə 

yerinə yetirilməlidir. Yəni, müddətli mübadilə olmaz. Qızıl 

qızılla, gümüş gümüşlə mübadilə edilən zaman nəğd olaraq 

və eyni ağırlıqda mübadilə olunmalıdır. Qızıl gümüşlə və 

yaxud gümüş qızılla nəğd olaraq və fərqli ağırlıqlarda 

mübadilə olunmalıdır. 
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11. Hiwalah. Bu müqavilə əsasında borc üçüncü bir şəxsə 

oturulur. 

12. Bai Wafa’. Bu müqaviləyə əsasən şərtə görə əgər satıcı 

satdığı əmlakın pulunu alıcıya ödəməklə onu yenidən əldə 

edə bilər. Bu formasına görə alış, mahiyyətinə görə isə 

öhədlikdir(vəd). 

13. Tawarruq. İslam şəriət prinsiplərinə uyğun olaraq əgər 

həyatda tələbat artırsa, onda onları ödəmək üçün maliyyə 

yardımı istəmək olar. Şəriətə uyğun olaraq olaraq bu 

maliyyələşməni təmin etmək Tawarruqdur. Tawarruq 

imkan verir ki, ödənilməsi vacib olan borcları ödəmək 

mümkün olsun və bu zaman şəriət prinsipləri pozulmasın. 

Tawarruqla: İstifadə üçün lazımi qədər nəğd pul əldə 

etmək; İslam qanunlarını pozmadan borcları ödəmək olar. 

14. Bai’ Bithaman Ajil. Bu müqavilə ödəmə razılığı 

dövrünədək əmlakın alqı-satqısının maliyyələşdirilməsinin 

uzadılmasıdır. Burada satış qiyməti özünə mənfəət marjını 

daxil edir. 

15. Bai’ Inah. İki müstəqil müqaviləni ozundə birləşdirən 

maliyyə alətidir. Birinci müqavilədə maliyyə sahibi əmlakı 

muştəriyə ödəmənin uzadılması şərtilə satır. Bu müddət 

qurtardıqdan dərhal sonra əmlakı satan onu müştəriyə nəğd 

olaraq daha aşağı qiymətlə alır. Bunun tərsi də mümkündür. 

Yəni, maliyyə sahibi(bank) əmlakı müştəridən nağd pulla 

alır. Sonra onu ödəməsi uzadılma şərtilə müştəriyə yüksək 

qiymətə satır. 

16. Bai’ Dayn. İkinci bazarda borc setifikatlarının, qiymətli 

kağızların, ticarət sənədlərinin və şəriətə cavab verən 

sənədlərin alınması və satılmasına əsaslanan əməliyyatdır. 

Ticarət sənədləri borcalandan kreditora borcun sübutu kimi 

verilir. Yalnız insaflı (duz) ticarət sazişlərindən yaranan 

real borclarla yaranan sənədlərlə ticarət edilə bilər. 

17. Bai’ Istijrar. Təchizatcı və müştəri arasında bağlanan elə 

bir müqavilədir ki, təchizatçı razılaşdırılmış ödəmə üsuluna 



 239 

əsasən müqavilə müddəti bitənə kimi alıcını müəyyən əşya 

ilə təchiz edir. Bu müqavilə razılaşdırılmış əşyaların alqı-

satqısı üzrə topdan satış və pərakəndə satış ticarətciləri 

arasında da bağlanıla bilər. 

18. Kafalah(Dhaman). Faizsiz banklar Kafalah-dan bank və 

daşınma zəmanətlərinin buraxılışı üçün istifadə edirlər. 

Kafalah bankla digər kompaniya arasında bağlanmış 

müqavilədir, harada ki, bank üçüncü tərəfin borcunu ödəyə 

bilmədikdə onun əvəzinə bu məbləği ödəməyi öz üzərinə 

götürür. Zamin kimi üçüncü tərəf banka təminat kimi bəzi 

blankları və cüzi xidmət haqqı verir. Kafalah daşınma 

zəmanəti zamanı bank gəminin (və yaxud təyyarənin) 

sahibinə gözlənilən orijinal konosament (gəmi ilə 

göndərilən yük üçün verilən sənəd) qəbzi üzrə olan malları 

idxalatçıya boşaltmağa zəmanət verir. Kafalah bank 

zəmanəti halında isə bank kompaniyanın nümayəndəsinə 

zəmanət tələb edə bilən hər hansı iş çətinliyində kömək 

etməyə zəmanət verir.  

19. İttifaq Dhimni. Bu əmlakı satmamışdan əvvəl tərəflər 

arasında qiymət üzərində maraq oyatmaqdır. Bundan sonra 

əmlakı alqı-satqı üçün hərraca (Bai’Muzayadah) təqdim 

edilir. Bai’Muzayadah – əmtəəyə qiymətlər verilir. Ən 

yüksək qiymət təklif edən onu əldə edir və bu qiymət 

əmtəənin son qiyməti olur. 

20. Rahnu. Borc və yaxud iddia hüququ üçün zəmanət 

mülkiyyət formasıdır ki, borcalan borcu ödəmədiyi halda 

ödəmənin tamamilə mülkiyyətin satışından aparılmasına 

icazə verilir. Bu həmçinin borc üçün əlavə təminat da 

adlandırılır. Girov da deyilə bilər. 

21. Ta’widh. Müqavilə bağlayan tərəflər arasında 

razılaşdırılmış, borcalanın borcu ödəmədiyi təqdirdə 

kreditorun tələb edə biləcəyi kompensasiyadır (zərərin 

əvəzinin ödənməsi). 



 240 

22. Ujrah. Başqalarının əmlakından istifadəyə gorə odəmədir. 

Buna oxşar başqa bir termin kimi ajr (ujurun cəmi) da 

gostərmək olar. Bu isə xidmətə görə ödəmədir. Bura 

həmçinin məvacib, maaş, üzvlük haqqı, təhsil haqqı, 

qeydiyyat, qonorar, mükafat və s. aiddir. 

23. Mukayada. Buna barter də demək olar. Lakin barterdən 

fərqli olaraq burada bəzi məhdudiyyətlər var. Burada 

mübadilə yerindəcə nəğd olaraq həyata keçirilməlidir və 

eyni miqdarda və eyni cinsdən olmalıdır. 

 

Dünyadakı İslam Maliyyə İnstitutları 

 

1. Albaniya 
 Arab Albanian Islamic Bank, Tirana 

 

2. Əlcəzair 
 Banque Albaraka D'Algerie, Algiers 

 

3. Avstraliya 
 MCCA (Muslim Community Co-operative, Australia)  

 MCCU (Muslim Community Credit Union) 

 

4. Baham 
 Akida Islamic Bank International Ltd 

 Bank Al Taqwa Ltd 

 Dar al Mal al Islami Trust, Nassau  

 Islamic Investment Company of the Gulf Ltd, Nassau.  

 Istishara Consulting Trust, Bahamas 

 Massraf Faysal Islamic Bank & Trust, Bahamas Ltd. 

 

5. Bəhreyn 
 ABC Investment & Services Co EC 
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 Al Amin Co. for Securities and Investment Funds  

 Albaraka Islamic Investment Bank  

 Arab Islamic Bank E.C 

 Bahrain Islamic Bank Bsc.  

 Bahrain Islamic Investment Co. Bsc. Closed  

 Bahrain Institute of Banking & Finance 

 Bank Melli Iran 

 Chase Manhattan Bank N.A. 

 Citi Islamic Investment Bank (Citicorp)  

 Dallah Albaraka (Europe) Ltd 

 Dallah Albarakah (Ireland) Ltd 

 Faysal Investment Bank of Bahrain 

 Faysal Islamic Bank of Bahrain (Massraf Faisal Al 

Islami)  

 Gulf International Bank BSC 

 Islamic Investment Company of the Gulf  

 Islamic Trading Company 

 ABC Islamic Bank 

 ABN Amro Bank 

 Deutsche Bank Rep office 

 Investors Bank 

 TAIB Bank of Bahrain 

 Turk Gulf Merchant Bank 

 Bahrain Monetary Agency 

 Shamil Bank 

 Khaleej Investment Company 

 First Islamic Investment Bank 

 

6. Banqaladeş 
 Albaraka Bangladesh Ltd (Dallah Al Baraka Group), 

Dhaka  

 Islami Bank Bangladesh Ltd, Dhaka 
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 Faisal Islamic Bank 

 

7. Britaniya Virginiya adaları 
 Ibn Khaldoun International Equity Fund Ltd 

 

8. Bruney 
 Islamic Bank of Brunei Berhad 

 Islamic Development Bank of Brunei Berhad 

 Tabung Amanah Islam Brunei 

 

9. Kanada 
 Islamic Co-operative Housing Corporation Ltd, Toronto 

 

10. Kayman adaları 
 Ibn Majid Emerging Marketing Fund (International 

Investor Group) 

 Al Tawfeek Co. for Investment Funds Ltd. Subsidiary of 

Albarka Group "DBG" 

 

11. Danimarka 
 Faisal Finance (Denmark) A/S 

 

12. Cibuti 
 Banque Albaraka Djibouti 

 

13. Misir 
 Alwatany Bank of Egypt, Cairo 

 Egyptian Company for Business and Trade S.A.E 

 Egyptian Saudi Finance Bank (Dallah Al Baraka), Cairo 

 Gulf Company for Financial Investment 

 Faisal Islamic Bank of Egypt, Cairo 
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 Islamic Bank International for Investment and 

Development, Cairo 

 Islamic Investment and Development Co., Cairo  

 National Bank for Development, Cairo 

 

14. Fransa 
 Algerian Saudi Leasing Holding Co. (Dallah Al Baraka 

Group) 

 Societe General 

 Capital Guidance  

 BNP Paribas 

 

15. Qambiya 
 Arab Gambian Islamic Bank 

 

16. Almaniya 
 Bank Sepah, Iran 

 Commerz Bank 

 Deutsche Bank 

 

17. Qvineya 
 Massraf Faisal al Islami of Guinea, Conakry 

 Banque Islamique de Guinee 

 

18. Hindistan 
 Al Ameen Islamic Financial & Investment Corp. (India) 

Ltd., Karnatka  

 Bank Muscat International (SOAG) 

 Al-Falah Investment Ltd 

 

19. İndoneziya 
 Al Barakah Islamic Investment Bank  
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 Bank Muamalat Indonesia, Jakarta  

 Dar Al-Maal Al-Islami Trust 

 PT Danareksa Fund Management, Jakarta 

 

20. İran 
 Bank Keshavarzi (Agricultural Bank), Tehran 

 Bank Maskan Iran (Housing Bank), Tehran 

 Bank Mellat, Tehran  

 Bank Melli Iran, Tehran 

 Bank Saderat Iran, Tehran  

 Bank Sanat Va Maadan (Bank of Industry and Mines), 

Tehran 

 Bank Sepah, Tehran 

 Bank Tejarat, Tehran 

 

21. İraq 
 Iraqi Islamic bank for Investment and Development 

 

22. İtaliya 
 Bank Sepah, Iran 

 International Trading Co. of Africa 

 

23. İordaniya 
 Jordan Islamic Bank (Subsidiary of Dallah Al Barka 

Group) 

 Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Amman 

 

24. Küveyt 
 Gulf Investment Corporation 

 The International Investment Group 

 The International Investor, Safat  

 Kuwait Finance House, Safat  
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 Kuwait Investment Co - Dar Al-IsethmarSecurities House 

 

25. Livan 
 Gulf International Bank, Bahrain 

 Al Barakah Bank 

 Bank of Beirut 

 

26. Lüksemburq 
 Faisal Finance (Luxembourg) S.A 

 Faisal Holding, Luxembourg  

 Takafol S.A 

 Islamic Finance House Universal Holding S.A 

 

27. Malaziya 
 Adil Islamic Growth Fund (Innosabah Securities Sdn 

Bhd), Labuan  

 Arab Malaysian Merchant Bank Berhad, Kuala Lumpur 

 Bank Bumiputra Malaysia Berhad, Kuala Lumpur 

 Bank Islam Malaysia Berhad, Kuala Lumpur 

 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Kuala Lumpur 

 Dallah Al Baraka (Malaysia) Holding Sdn Bhd 

 Lembaga Urusan Dan Tabung Haji (Fund), Kuala 

Lumpur 

 Malayan Banking Berhad (Maybank), Kuala Lumpur  

 Multi-Purpose Bank Berhad, Kuala Lumpur 

 United Malayan Banking Corp. Berhad, Kuala Lumpur 

 Bank Muamalat Berhad, Malaysia 

 Securities Commission 

 Labuan Offshore Financial Services Authority (LOFSA) 

 Islamic banking & Takaful Dept, Bank Negara Malaysia 

 

28. “İslamic windows” açan 
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ənənəvi Malaziya bankları 
1) Kommersiya bankları:  

 Affin Bank Berhad 

 Alliance Bank Berhad  

 Arab-Malaysian Bank Berhad  

 Bank Utama (Malaysia) Berhad  

 Citibank Berhad  

 EON Bank Berhad  

 Hong Leong Bank Berhad  

 HSBC Bank (M) Berhad  

 Malayan Banking Berhad  

 OCBC Bank (Malaysia) Berhad  

 Public Bank Berhad  

 RHB Bank Berhad  

 Southern Bank Berhad  

 Standard Chartered Bank Malaysia Berhad  

2) Ticarət bankları: 

 Alliance Merchant Finance Berhad  

 Arab-Malaysian Merchant Bank Berhad 

 Aseambankers Malaysia Berhad  

 Malaysian International Merchant Bank Berhad  

 Affin Merchant Bank Berhad  

3) Diskont evləri: 

 Abrar Discounts Berhad  

 Affin Discount Berhad  

 Amanah Short Deposits Berhad  

 BBMB Discount House Berhad  

 KAF Discounts Berhad  

 Malaysia Discount Berhad  

 Mayban Discount Berhad 

4) Maliyyə kompaniyaları: 

 Alliance Finance Berhad 

 Arab-Malaysian Finance Berhad  
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 Asia Commercial Finance Berhad  

 EON Finance Berhad  

 Hong Leong Finance Berhad  

 Kewangan Bersatu Berhad  

 Mayban Finance Berhad  

 MBf Finance Berhad  

 Public Finance Berhad  

 United Merchant Finance Berhad  

 

29. Mavritaniya 
 Banque Alabaraka Mauritaninne Islamique (Dallah Al 

Baraka Group), Mauritania 

 

30. Mərakeş 
 Faisal Finance Maroc S.A 

 The Netherlands 

 Faisal Finance (Netherlands ) B.V 

 Faisal Finance (Netherlands Antilles) N.V 

 

31. Niger 
 Banque Islamique Du Niger, Niamey 

 

32. Nigeriya 
 Habib Nigeria Bank Ltd  

 Ahmed Zakari & Co 

 

33. Oman 
 Bank Muscat International 

 Bank Saderat Iran, Muscat 

 Oman Arab Bank 

 

34. Pakistan 
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 Al Faysal Investment Bank Ltd, Islamabad 

 Al Towfeek Investment Bank Ltd (Dallah Al Baraka 

Group), Lahore  

 Faysal Bank Ltd, Pakistan  

 National Investment Trust Ltd., Karachi 

 Shamil Bank 

 Meezan Bank Limited 

 

35. Fələstin 
 Arab Islamic Bank 

 Arab Islamic International Bank (AIIB) Plc 

 Cairo Amman Bank  

 Palestine International Bank 

 The Palestine Islamic Bank 

36. Qətər 
 Islamic Investment Company of the Gulf Ltd, Sharjah 

 Qatar International Islamic Bank, Doha  

 Qatar Islamic Bank SAQ, Doha 

 

37. Rusiya 
 BADR Bank 

38. Səudiyyə Ərəbistanı 
 Albaraka Investment and Development Co., Jeddah  

 Al Rajhi Banking and Investment Corp., Riyadh  

 Arab Leasing International Finance (ALIF) Ltd 

 Faysal Islamic Bank of Bahrain E.C., Dammam  

 Islamic Development Bank, Jeddah.  

 National Commercial Bank Ltd, Jeddah 

 Riyad Bank 

 Saudi American Bank, Jeddah  

 Saudi Holland Bank 

 Bank Al Jazira 
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39. Seneqal 
 Banque Islamique Du Senegal 

 

40. Cənubi Afrika Respublikası 
 Albaraka Bank Ltd, Durban (Dallah Al Baraka Group) 

 

41. Şrilanka 
 Amana Islamic Bank 

 Amana Takaful Limited 

 

42. Sudan 
 Al Baraka Al Sudani, Khartoum. (Dallah Al Baraka 

Group)  

 Al Shamal Islamic Bank 

 Al Tadamon Islamic Bank, Khartoum 

 Animal Resources Bank 

 El Gharb Islamic Bank (Islamic Bank for Western Sudan) 

 Faisal Islamic Bank of Sudan, Khartoum 

 Islamic Bank of Western Sudan, Khartoum 

 Islamic Co-operative Development Bank, Khartoum 

 Sudanese Islamic Bank 

 

43. İsveçrə 
 Cupola Asset Management SA, Geneva 

 Dar Al Maal Al Islami Trust, Geneva  

 Faisal Finance (Switzerland) SA, Geneva  

 Pan Islamic Consultancy Services Istishara SA, Geneva  

 United Bank of Switzerland (UBS) 

 Pictet & Cie 

 

44. Tunis 
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 Beit Ettamwil al Tunisi al Saudi, Tunis (Dallah Al Baraka 

Group) 

 B.E.S.T. Re-Insurance (Dallah Al Baraka Group) 

 

 

45. Türkiyə 
 Albarakah Turkish Finance House Istanbul 

 Emin Sigorts A.S  

 Faisal Finance Institution, Istanbul.  

 Faisal Islamic Bank of Kibris Ltd, Turkey 

 Ihlas Finance House  

 Kuwait-Turket Evkaf Finance House 

 Asya Finans Kurumu A.S 

 

46. BƏƏ 
 Abu Dhabi Islamic Bank 

 Bank Muscat International (SOAG) 

 Dubai Islamic Bank, Dubai 

 Gulf International Bank, Bahrain 

 Islamic Investment Company of the Gulf Ltd, Abu Dhabi.  

 Islamic Investment Company of the Gulf Ltd, Sharjah 

Subsidiary of Dar Al Maal Islami Trust 

 National Bank of Sharjah 

 HSBC, Dubai 

 National Bank of Dubai 

 

47. Birləşmiş Krallıq 

 Albaraka International Ltd, London 

 Albaraka Investment Co. Ltd, London 

 Al Rajhi Investment Corporation, London 

 Al Safa Investment Fund 

 Bank Sepah, Iran 



 251 

 Dallah Al Baraka (UK) Ltd., London 

 Takafol (UK) Ltd, London 

 Barclays Capital 

 HSBC Amanah Finance 

 ABCIB Islamic Asset Management, Arab Banking Corp 

 

48. “Islamic windows” açan 

Birləşmiş Krallığın ənənəvi bankları 
 ABC International Bank, London 

 ANZ International Merchant Banking, London 

 Arab Bank Plc, London 

 Riyadh Bank , London 

 Citibank International Plc, London 

 Cedel International, London  

 Dawnay Day Global Investment Ltd  

 Global Islamic Finance, HSBC Investment Bank Plc 

 Gulf International Bank Bsc, Bahrain  

 The Halal Mutual Investment Company Plc 

 IBJ International, London (Subsidiary of Industrial Bank 

of Japan) 

 J. Aron & Co. (Goldman Sachs International Finance) 

Ltd., London  

 Islamic Investment Banking Unit (IIBU), United Bank of 

Kuwait, London 

 

49. İrlandiya 
 Al Meezan Commodity Fund Plc, Dublin 

 Jersey, UK  

 The Islamic Investment Company, St Helier.  

 MFAI (Jersey) Limited (formerly - Massraf Faysal Al-

Islami Ltd, Jersey) 
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50. ABŞ 
 Abrar Investments, Inc., Stamford CT  

 Al-Baraka Bancorp Inc. Chicago  

 Al-Madina Realty, Inc., Englewood NJ  

 Al-Manzil Islamic Financial Services 

 Amana Mutual Funds Trust, State St. Bellingham WA  

 Ameen Housing Co-operative, San Francisco  

 American Finance House 

 Bank Sepah, Iran 

 BMI Finance & Investment Group, New Jersey  

 Dow Jones Islamic Index Fund of the Allied Asset 

Advisors Funds 

 Failaka Investments, Inc., Chicago IL  

 Fuloos Incorporated, Toledo OH  

 Hudson Investors Fund, Inc., Clifton NJ  

 MSI Finance Corporation, Inc., Houston TX  

 Samad Group, Inc., Dayton OH  

 Shared Equities Homes, Indianapolis IN  

 HSBC, USA 

 MEF Money, USA 

 Islamic Credit Union of Minnesota, (ICUM) 

 United Mortgage 

 

51. Yəmən Ərəb Respublikası 
 Islamic Bank of Yemen for Finance and Investment, Sana  

 Saba Islamic Bank, Sana  

 Faisal Islamic Bank  

 Yemen Islamic Bank, Sana  

 Yemen National Investment Co., Sana 

 

mənbəə:Islamic Institute of Banking and Insurance; www.islamic  

banking.com/ibanking/ifi_list.php#albania 
 

http://www.islamic/
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T E S T L Ə R 
 

Faizi “faydasız metalın törəməsi” adlandıran kim olmuşdur. 

a) Sokrat 

b) Aristotel 

c) Nəsrəddin Tusi 

d) Akviniski 

e) İbn Xəldun 

 

Sələm krediti haqqında deyilənlərdən biri səhvdir. 

a) Rəsmi kredit formasıdır 

b) Fiziki şəxslər tərəfindən verilir 

c) Faiz dərəcəsi həddindən artıq yüksəkdir 

d) Əksər hallarda girov tələb olunmur 

e) Administrativ proseduralara malik deyil 

 

Faiz haqqında qadağalar İslamda əsas hansı dəlillərə dayanır. 

a) Qurani-Kərimə 

b) Hədislərə 

c) Alimlərin fətvalarına 

d) Hədislərə və Qurani-Kərimə 

e) İnsanların qərarlarına və Qurani-Kərimə 

 

İslam dinində faizin aradan qaldırlması necə aparılmışdır. 

a) birbaşa qadağa 

b) dolayı qadağa 

c) mərhələlərlə 

d) birinci iki cavab 

 

İslam bankları haqqında ilk nəzəri araşdırmanın müəllifi 

kimdir? 

a) Məhəmməd Üzeir  

b) Əhməd Nəccarın,  
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c) Mahmud Əhmədin  

d) Naim Siddiqinin  

e) Abdullah əl-Arabinin  

 

İslam banklarının ilk praktiki tətbiqini kim etmişdir?  

a) Əhməd Nəccarın, 

b) M.A.Mannan  

c) İsa Abduh  

d) Sami Hamud  

e) Qərib əl-Camal  

 

Uqud nədir ?. 

a) depozit növü 

b) xidmət haqqı 

c) şəriət əsalanan müqavilə 

d) mənfəət payı 

e) qadağan olunmuş fəaliyyət  

     

Dünyada ilk dəfə açılmış faizsiz bank hansıdır.  

a) Mit-Qamr Rural Savings Bankı 

b) İslam İnkişaf Bankı 

c) Faisal Bank 

d) Beynəlxalq İslam Bankı 

e) Pakistan Dövlət Bankı 

 

 İlk faizsiz banklar hansı ölkədə açılmışdır. 

a) Səudiyyə Ərəbistanı 

b) Pakistan  

c) Misir 

d) Malaziya 

e) İran 
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1970-ci illərdə körfəz ölkələrində faizsiz bankların inkişafının 

sürətlənməsinin səbəbi 

a) Soyuq müharibə 

b) Yaxın Şərqdə neft ehtiyatlarının artması 

c) Neftin bahalaşması 

d) Regiona güclü kapital axını 

e) İranda baş verən inqilab 

 

İslam bankları ilə klassik bankları fərqləndirən əsas cəhət 

hansıdır? 

a) gəlir 

b) zərər 

c) faiz 

d) faiz və gəlir 

e) heç biri 

 

Faizsiz bankçılığın müasir metodla tətbiqi nə vaxt 

reallaşdırılmışdır. 

a) Hammurapinin dövründə 

b) Osmanlı imperiyası dövründə 

c) XX əsrdə 

d) XIX əsrdə İngiltərədə 

e) XIX əsrdə Misirdə 

 

İslam banklarında ən çox istifadə edilən maliyyələşdirmə üsulu 

hansıdır. 

a) murabaha 

b) mudaraba 

c) müşərəkə 

d) lizinq 

 

Əmək-kapital ortaqlığına əsaslanan maliyyələşdirmə üsulu 

a) mudaraba 

b) müşərəkə 
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c) murabaha 

d) lizinq 

 

Bankın qiymət əlavəsinə (dəyər əlavəsinə) əsaslanan 

maliyyələşdirmə üsulu 

a) müşərəkə 

b) murabaha 

c) mudaraba 

d) lizinq 

e) faizsiz kredit 

 

Banklarda kapital ortaqlığına əsaslanan maliyyələşdirmə üsulu 

a) müşərəkə 

b) murabaha 

c) mudaraba 

d) lizinq 

e) faizsiz kredit 

 

Banklarda haqq ödənilməyən hesablar nə cür adlanır. 

a) cari hesab 

b) iştirak hesab 

c) cari və iştirak hesab 

d) xüsusi hesab 

 

Aşağıdakı ölkələr qrupundan hansında tamamilə islam bank 

sistemi fəaliyyət göstərir. 

a) İraq, İran, Pakistan 

b) Pakistan, Malaziya, Misir 

c) Pakistan, Sudan, İran 

d) Bəhreyn, BƏƏ, Misir 

e) Misir, Pakistan, Sudan 

 

İKT neşənci ildə yaradılıb. 

a) 1967 
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b) 1969 

c) 1975 

d) 1976 

 

İKT ilk dəfə neçə ölkənin iştirakı ilə yaradılıb. 

a) 24  

b) 56 

c) 57 

d) 75 

 

İKT-nın hal hazırda neçə üzvü var? 

a) 53 

b) 57 

c) 59 

d) 61 

 

İKT-nin iqamətgahı hansı şəhərdədir. 

a) Qahirə 

b) Ankara 

c) Ciddə 

d) Məkkə 

e) Mədinə 

 

İKT-nin iqamətgahı hansı ölkədədir. 

a) Səudiyyə Ərəbistanı 

b) Bəhreyn 

c) Misir 

d) Pakistan  

e) Malaziya 

 

Azərbaycan İKT-a nə vaxt üzv olmuşdur. 

a) 1990 

b) 1993 

c) 1994 
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d) 1995 

 

İKT-nın ən böyük maliyyə təşkilatı hansıdır. 

a) İslam Həmrəylik Fondu 

b) İslam İnkişaf Bankı 

c) Beynəlxalq İslam Bankı 

d) İslam Bankları Birliyi 

 

İslam İnkişaf Bankı neçəni ildə yaradılıb. 

a) 1973 

b) 1975 

c) 1977 

d) 1978 

 

Aşağıdakılardan hansı hüquqi şəxs kimi İİB-nın struktur 

vahidinə aid deyil. 

a) İslam Bankları Portfeli 

b) Vahidi İnvestisiya Fondu 

c) İnfrastruktur Fondu 

d) İslam Ölkələri arasınsa Mübahisələrin Həlli Agentliyi 

e) Özəl Sektorun İnkişafı üçün İslam Korporasiyası 

f) İslam İnkişaf Bankının Həmrəyliyi Fondu 

 

Ölkələrin İİB-dan kredit alınması üçün əsasə şərt nədir? 

a) İKT-a üzv olmaq 

b) İİB-a üzv olmaq 

c) İslam Beynəlxalq Bankına üzv olmaq 

d) İslam Banklar Assossasiyasının üzvü olmaq 

e) Kreditlərin konkret nəyə istifadə ediləcəyi haqqında 

layihə təqdim etmək 

 

Faizsiz banklarda bu maliyyələşdirmə üsulu Səudiyyə 

Ərəbistanı modeli adı ilə tanınır.  

a) zərərdə iştirak 
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b) gəlirdə iştirak yolu ilə maliyyələşdirmə 

c) gəlir və zərərdə iştirak yolu ilə maliyyələşdirmə 

d) sabit komisyon haqq alma yolu ilə maliyyələşdirmə  

e) hər üçü də düzdür 

 

Aşağıdakılardan hansı doğrudur. 

a) Dünyada müasir ilk faizsiz bank Bahrain İslamic Bankı 

olmuşdur. 

b) İlk dəfə faizsiz banklar Səudiyyə Ərəbistanında yaranıb 

c) İlk dəfə sukulardan Malaziyada istifadə edilib 

d) İKT-nın 59 üzvü vardır 

 

Sukuk nədir?.  

a) qiymətli kağız 

b) kredit növü 

c) bankın gəliri 

d) bankın mənfəəti 

e) faiz müəyyən bir hissəsi 

 

Sukuklardan ilk dəfə hansı region və ya ölkələrdə istifadə 

edilib? 

a) Cənub-Şərqi Asiya ölkələri 

b) Ərəb dövlətlərində 

c) Körfəz ölkələrində 

d) Yaxın-Şərq ölkələrində 

e) Müsəlman dövlətlərində  

f) İKT-nın üzv olduğu ölkələrdə 

 

İlk dəfə sukuklardan istifadə edən ölkə hansıdır. 

a) Səudiyyə Ərəbistanı 

b) Küveyt 

c) Malaziya 

d) Bəhreyn 

e) İran 



 260 

Ədəbiyyatlar 

 

Azərbaycan dilində 

 

1. Qurani-Kərim: V. Məmmədəliyev, Ziya Bünyadov. Çıraq 

Nəşriyatı. Bakı-2004. 

2. İslam iqtisadiyyatı. M.X.Meybullayev. Bakı-2001  

3. İqtisadi Təlimlər Tarixi. M.Meybullayev. Bakı-2005. 

4. Magistr Dissertasiyası İşi: Mövzu: Kredit sistemində faizsiz 

bankların yeri və rolu. Cahandar Qədirov. Bakı-2004. 

5. “İslam və iqtisadiyyatın tənzimlənməsi məsələləri” 

məqaləsi. Fuad Əliyev 

6. Faizsiz bankçılıq. Röyal İmanlı. Bakı-2008 

7. Maliyyə. S.Məmmədov. Bakı-1997 

8. Banklar və bank əməliyyatları. M. Bağırov. Bakı-2003 

9. Pul, kredit və banklar. Z.Məmmədov. Bakı-2006 

10. Beynəlxalq Maliyyə. Dünyamalı Vəliyev, Mayıl Rəhimov. 

“Azərbaycan Universiteti” nəşriyyatı. Bakı-2000 

11. Azərbaycan qəzeti (31 iyul 2007-ci il sayı)  

12. Azərbaycanca-Türkcə və Türkcə-Azərbaycanca Lüğət. 

M.Kamil Kırlı.“Çağ” Öyrətim İşlətmələri MMM 

Azərbaycan-Türkiyə Özəl Liseyləri. Bakı-2007 

13. “Azərbaycanın iş adamlarının iqtisadi davranışında etikanın 

rolu” mövzusunda tədqiqat işi üzrə hesabat işi: Tədqiqatçı: 

Fuad Bəxtiyar oğlu Əliyev (İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin 

aspirantı). Bakı-2005 

14. Risklərin idarə edilməsi. Az.Bank Tədris Mərkəzi. Bakı-

2007  

15. Dünya Bankının Azərbaycanda həyata keçirdiyi 

infrastruktur layihələri: Osman Nuri Aras 

 

Türk dilində 

16. İslami bankalar ve islami finans kurumları. Güray 

Küçükoğlu. Başkent universitesi. 



 261 

17. Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma. Dr. Cihangir Akın 

18. Faiz ve Ticaret. Abdulaziz Bayindir 

19. İslama göre banka ve sığorta. Hayreddin Karaman. 

İstanbul-1992 

20. Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali. Dr.Hamdi 

Döndüren. İstanbul-1993 

21. İslam Ensiklopediyası  www.darulerkam.de  

22. Özel Fianans Kurumları Birliği, Dünyada ve Türkiyede 

Faizsiz Bankacılık, 2003. 

23. Faizsiz Finans Kurumları çalışma yöntemlerinin İslam 

hukuku bağlamında değerlendirilmesi. Hüseyin Baysa. 

Trabzon-2006 

24. Akın, Cihangir, Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma, Kayıhan 

Yay, İst., 1986. 

25. Özel Finans Kurumları,Vural Günal 

26. Özel Finans Kurumlarının Fonksiyonları ve İşleyiş 

Mekanizmaları, Nazif Gürdoğan 

27. Özel Finans Kurumları. D.R. İsmail Özsoy  

28. Türkiye’de ÖFK’lar teori ve uygulama. M.Emin Özcan-

Temel Hazıroğlu 

29. Hukuki ve sosyal terimler sözlüğü. Şakir Altay ve Veli 

Keskin. Ankara-1969 

30. Battal, Ahmet (2000), Yeni Bankalar Kanunu’na Göre Özel 

Finans Kurumlarının Hukuki Temeli ve Bankacılık Sistemi 

İçindeki Yeri, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve 

Uygulama, Albaraka Türk Yayınları:17, İstanbul 

31. İngilizce-Türkçe  Türkçe-İngilizce sözlük.  Yusuf Bayram. 

İstanbul-2001 

32. Çağdaş ekonomik problemlere İslami yaklaşmalar. Dr. 

Hamdi Döndüren. İstanbul-1988  

33. Dünyada ve Türkiyede risk sermayesi. Abdullah Kaya. 

Ankara-2001 

34. Risk sermayesi, Özel Finans Kurumları və para vakıfları. 

Prof. Dr. Murat Çizakça.  İstanbul-1993 



 262 

35. İslam ekonomisinde gelir ve  sermaye. Dr.M.Sabri 

Erdoğdu. İstanbul-1994 

36. İslam ve iktisadi nizam. Prof.Dr.Sabahaddin Zaim. İyun-

1979. 

37. Faiz nazariyyesi ve İslam. Prof.Dr.Anwar İqbal Qureshi. 

İstanbul-1972  

38. İslamda kazanç sistemi ve çalışma hayatı. Bekir Ali Bilgiç. 

İstanbul-1990 

39. Özel Finans Kurumları Birliği, “Global Faizsiz Finansal 

Ürün ve Hizmet Sektörü Gelişiyor,” (2002)  

40. “Altıonluk” jurnalı (türk dilində). May. 2001-ci il. 

41. Cihan haber. Kasım/Aralık 2004 sayı: 07 

42. Aksam qazetesi: 25 eylül 2003-cü il. 

43. Müslüman ve Ekonomi. İstanbul-1997 

44. Praktiki Islam Bank Işi. Osman Babikir Əhməd. 2006         

45. Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı. 

Tükiye Katılım Bankaları Birliği, Yayın No: 1. İstanbul 

2009 

46. Said Nursi. İktisad risalesi 

 

İngilis dilində 
 

47. Role of Islamic banks in economic development-2007.  

Saleem Shahid 

48. The major modes of islamic finance. M. Umer Chapra. 

1998 

49. Islamic Banking in Italy:Regulatory issues Mohamad 

Bakkar.2008 

50.  “İslamic Development Bank İslamic Research and 

Training İnstitute. İnstruments of regulation and control of 

İslamic banks by the central bank. Research Division, 

Ausaf Ahmad, 2000 

51.  İslamic Development Bank İslamic Research and Training 

İnstitute.Regulation and supervision of İslamic banks. 

M.Umer Chapra and Tariqullah Khan. Ciddə-2000 



 263 

52. Islamic Banking Practice. Syllabus. 2009 

53. İslamic Development Bank İslamic Research and Training 

İnstitute. İslamic Banking: Answers to some frequently 

asked questions. Mabid Ali Al-Jargi and Munawar İqbal.  

2001 

54. Islamic Banking: A Unique Differentiation Strategy for 

Gulf Financial Institutions. 22 November 2004 

55. Islamic banking and finance in the contemporary world. 

Dissertation. Shakeel Ahmad. February 2004 

56. İslamic Banking. An Alternative System. Kristianstad 

University. 2004 

57. İslamic banking and finance. 3rd annual summit. 2006 

  

İnternet saytları 

58. www.google.az 

59. www.deyerler.org 

60. www.zaman.az 

61. www.ciic.az 

62. www.isdb.org 

63. www.makalem.com  

64. ekspress. com. az  

65. www.abubakr-mescidi.com 

66. www.bankislam.com.my  
67. www.islamic-banking.com 

68. www.kautharbank.com 

69. www.regnum.ru 

70. www.financeinislam.com 

71. www.ssrn.com 

72. www.islamic-banking.com 

73. www.learnislamicfinance.com 

74. www.islamicfinancenews.com 

75. www.dialogue-yemen.org 

76. www.abc.se 

77. www.tkbb.org.tr 

http://www.deyerler.org/
http://www.zaman.az/
http://www.isdb.org/
http://www.makalem.com/
http://www.abubakr-mescidi.com/
http://www.bankislam.com.my/
http://www.islamic-banking.com/
http://www.kautharbank.com/
http://www.financeinislam.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.islamic-banking.com/
http://www.learnislamicfinance.com/
http://www.islamicfinancenews.com/
http://www.dialogue-yemen.org/
http://www.abc.se/
http://www.tkbb.org.tr/


 264 

78. www.mumsema.com 

79. www.islamustundur.com 

80. www.dinarstandard.com 

81. www.bi.go.id 

82. www.bankinginfo.com.my 

83. www.properties.btimes.com.my 

84. www.kktckb.org 

85. www.pdfgeni.com 

86. www.islamicbanking.blogsome.com 

87. www.islamicbankers.wordpress.com 

88. www.failaka.com 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mumsema.com/
http://www.islamustundur.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.bankinginfo.com.my/
http://www.properties.btimes.com.my/
http://www.kktckb.org/
http://www.islamicbanking.blogsome.com/
http://www.islamicbankers.wordpress.com/
http://www.failaka.com/


 265 

 

 

  Hz. Məhəmməd (səllallahu aleyhi və səlləm) vida xütbəsində 

buyurmuşdur. 

 

       “.......Cahiliyyət dövründə olan bütün faizlər də 

qaldırılmışdır və hökmsüz sayılmışdır. Qaldırdığım, hökmsüz 

saydığım ilk faiz bizim, yəni əmim Abbas bin Abdülmutallib'in 

faiz alacağıdır. Onun (faizin) hamısı qaldırılmış və hökmsüz 

sayılmışdır. Lakin borca verilən məbləğləriniz sizə aiddir və 

sizin haqqınızdır. Nə bundan artığını istəyərək borclulara zülm 

etməyin, nə də haqqınızdan aşağı alıb məzlum duruma 

düşməyin. Allah (sübhənəhu təala) faiz yoxdur deyə hökm 

buyurmuşdur......” 

 

 

 

     
        Müasir dövrün problemlərini ancaq alternariv bir sistem, 

bir quruluş həll edə bilər. Hələ 1990-cı illərin əvvələrində 

Fransada dərc olunan “L’evenement Du Jeudi”  jurnalının 

“Sabah Kapitalizm böhranı” başlıqlı məqaləsində belə 

yazılırdı: 

        “Kommunizm XX əsrdə 70 il ərzində bərqərar olduğu 

ölkələrdə səfalətdən başqa bir şey gətirmədiyi üçün səhnədən 

çəkilib getdi. İndi sosial rifahı bütün qitələrdə yayma 

iddiasında olan kapitalizm sistemi də bir böhran içərisində 

durmaqdadır. Böyük şirkətlərin iflası günlük normal hadisə 

halına gəldi. Kapitalizm sistemi də qısa bir müddətə iflas 

edəcək. İnsanlar yeni bir sistemə yönələcəklər ki, o da 

İslamiyyətdən başqa bir şey deyildir......”   

      

 


