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ÖZET

Raporun temel amacı para vakıflarının güncellenmesine dair önerilen modellerin tespit edilerek köklü
bir tarihe sahip olan para vakfı uygulamalarının ne oranda günümüze taşınabildiğinin ortaya konması
ve konu ile ilgili güncel meselelerin gündeme getirilmesidir. Raporda Türkçe ve İngilizce para vakfı
literatürü taranarak model önerisi sunan çalışmalar tespit edilmiştir. Tespit edilen çalışmalar “sermaye
işletim yöntemine dayanan model önerileri”, “para vakfı tarafından finanse edilen alana dayanan model
önerileri” ve “para vakfının kuruluş sistemine dayanan model önerileri” olmak üzere üç kategoride
değerlendirilmiştir. Her bir kategoride yer alan çalışmalar genel hatlarıyla değerlendirildikten sonra öne
çıkan model önerileri müstakil olarak ele alınmıştır. Çalışma, mevcut modellerin değerlendirmesi ve
öneriler ile nihayete erdirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Para vakıfları, model önerisi, İslami finans.
ABSTRACT

The main purpose of this report is to determine the proposed models on updating cash waqfs, for revealing
to what extent the cash waqfs practices, which have a deep-rooted history, can be carried to the present
day, and to bring the issues on the topic to the agenda. In the report, studies that propose a model were
determined by reviewing the Turkish and English literature on cash waqfs. The identified studies were
evaluated in three categories such as “proposed model based on the capital operating method”, “proposed
model on the area financed by the cash waqfs” and “proposed model based on the established system
of the cash waqfs.” After the studies in each category were evaluated in general terms, the prominent
proposed models were discussed separately. The study is concluded with the evaluation of existing models
and recommendations.
Keywords: Cash waqfs, proposed model, Islamic finance.
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Giriş
Vakıf müessesesinin köken itibariyle İslam medeniyetine has bir kurum olup olmadığı noktasındaki
tartışmalar bir kenara bırakıldığında vakfın bir hayır müessesesi olarak İslam tarih ve medeniyetindeki
önemi kurulan vakıflar, hizmet ettiği amaçlar ve gelişerek geldiği nokta dikkate alındığında açıkça
görülebilmektedir. Her ne kadar İslam tarihinde ilk vakıf örnekleri olarak Hz. Peygamber (SAV) ve
ashabının infak uygulamaları gösterilse de vakıfların gelişip kurumsallaşması ve yaygınlaşması ilk dört
asra yayılan uzun bir sürece tekabül etmektedir. Bu açıdan bakıldığında vakıf müessesesinin gelişimi
hususunda 10. ve 11. yüzyıllar önemli bir aşamayı teşkil etmektedir. Nitekim ilgili dönemlerde özellikle
medreselerin yaygınlaşmasında vakıfların oynadığı rol, kurumsal bir yapıya kavuşmaları noktasında
önemli bir aşama olarak kabul edilmektedir. Müteakip asırlarda faaliyet gösteren müslüman devletlerin
her biri vakıf müessesesine gereken önemi vermiş ve çok çeşitli amaçlara yönelik vakıflar kurmuşlardır. Bu
amaç çeşitliliği yanında vakıf müessesesi zamanla çeşitli açılardan yeniliklerle gelişme imkanı bulmuştur.
Örneğin ilk asırlardan itibaren teorik olarak var olan para vakfı fikri Osmanlı dönemi ile birlikte pratiğe
aktarılmıştır. Para vakıflarının meşruiyeti dönem dönem tartışmalara konu olmuşsa da 16. yüzyıl
Osmanlı şeyhülislamlarından Ebüssuûd Efendi’nin fetvalarıyla birlikte Osmanlı’da geniş bir faaliyet ağına
kavuşmuştur (Çilingir, 2018).
Vakıflar sosyal, kültürel ve dini birçok veçhesiyle akademik çalışmalara konu olmuşlardır. Para vakıfları
da ilgili literatürde birçok araştırmacının özel olarak ilgisini çekmiş ve tarihsel arka planı1, meşruiyeti,
vakfiyeleri, nakit işletme yöntemleri, muhasebe kayıtları2, iktisadi ve sosyal yönleri3 gibi çeşitli boyutlarıyla
ele alınmıştır. Türkiye’de vakıfların tarihsel olarak belgelenmesi ve analizi konusunda da çok ciddi bir
literatür ve birikim oluşmuştur. Özellikle Osmanlı vakıf sisteminin gelişmişliği, bu sisteme dair belgelerin
varlığı, çokluğu ve ulaşılabilirliği yanında Osmanlı Devleti’nin Türkiye’nin tarihsel tecrübesine tekabül
edişi gibi anlaşılabilir ve makul sebeplere dayalı olarak Osmanlı özelinde vakıfların tarihsel analizine dair
önemli çalışmalar yapılmıştır. Osmanlı para vakıfları üzerine yapılan tarihsel çalışmalar bunun güzel bir
örneğini teşkil etmektedir. Ancak hem genel olarak vakıf müessesesi hem de özel olarak para vakıflarının
çağdaş dönemin gerekliliklerine ve şartlarına uygun bir şekilde yenilenebilmesi ve bu bağlamda yeni
model önerileri Türkiye’de nedense çok fazla çalışma konusu olamamaktadır. Vakıflara yönelik bu tür yeni
model önerilerinin daha çok Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden
geldiği görülmektedir. Bu çalışma para vakıflarına yönelik bu çağdaş dönem yeni model önerilerine genel
bir bakış yapacak ve bir değerlendirmeye tabi tutacaktır.

“Para Vakfı” Kavramı Ne İfade Ediyor?
“Para vakfı” Türkçe literatür göz önüne alındığında daha ziyade tarihi bir kurumu ifade eder niteliktedir.
Nitekim para vakıfları üzerine yapılan çalışmaların başlıkları incelendiğinde “para vakfı” ifadesi ile
birlikte en fazla kullanılan anlamlı ifadenin (tek başına anlam ifade etmeyen sözcükler çıkarıldığında)
“Osmanlı” olduğu görülmektedir. Çalışma başlıklarında en çok karşılaşılan diğer ifadeler ise Osmanlı
1

Prof. Dr. Tahsin Özcan’ın “Osmanlı Para Vakıfları” kitabı tarihi arka planına dair çalışmalara örnek olarak verilebilir.

2 Muhasebe kayıtları ve nakit işletme yöntemleri için Prof. Dr. Süleyman Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Durmuş’un
çalışmalarına bakılabilir. Bu konuda İKAM-İSEFAM işbirliğiyle Durmuş’a ait “Osmanlı Para Vakıfları ve Nakit İşletme
Yöntemleri” adlı bir araştırma raporu da yayımlanmıştır.
3

Doç. Dr. Cem Korkut ve Prof. Dr. Mehmet Bulut’un ilgili alanlarda çalışmaları mevcuttur.
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devletinin Üsküdar, Galata/Eyüp ve Rumeli gibi kazalarında veya İnegöl, Trabzon, Bursa gibi taşra
şehirlerinde yer alan para vakıflarına işaret eden ifadelerdir. Ayrıca yine çalışma başlıklarında “yüzyıl”
ifadeleri sıkça kullanılmaktadır.4 Türkçe literatürde “para vakfı” kavramının kendine has yöntemleri
olan tarihi bir kurumu ifade ediyor olması güncellenmeye, modernize edilmeye muhtaç bir yapı
algısını da beraberinde getirmektedir. Özetle, Türkçe literatürde para vakıfları ile Osmanlı dönemi
para vakıfları kastedilmektedir.
Para vakfı (cash waqf) kavramının İngilizce literatürdeki (özellikle Malezya’da yapılan çalışmalar)
kullanımı incelendiğinde ise tarihi bir kurum olmasından ziyade sermayesinin tamamı veya bir kısmı nakit
para olan günümüz vakıflarının tamamını ifade ettiği görülmektedir. Bu açıdan İngilizce literatürde para
vakfı kavramı, özel bir anlam ifade eden Türkçe litetürden farklı olarak bir vakıf türünü karşılamaktadır.
Bu noktadaki farklılığa işaret edilmesinin sebebi literatür bölümünde daha detaylı ele alınacaktır.

Literatür Değerlendirmesi
Son yıllarda vakıf üzerine yapılan çalışmaların sayısında gözle görülür artış yaşanmakta ve bu durum
araştırmacıları vakıf literatürüne genel bir bakış sunan bibliyometrik analiz çalışmalarına yöneltmektedir.
Bu bağlamda literatürde biri Türkçe, yedisi ise İngilizce olmak üzere sekiz farklı literatür analizi makalesi
tespit edilmiştir. Makalelerden beşi genel olarak vakıf çalışmalarına odaklanırken üçü özel olarak para
vakıflarına odaklanmıştır. Ayrıca makalelerden biri 2017, biri 2019, ikisi 2020, dördü ise 2021 yılında
yayımlanmıştır.
Atikah Atan ve Johari (2017), 2006-2016 yılları arasında yoksulluğun azaltılması ve sosyal refah üzerinde
vakıfların rolüne dair literatürü inceledikleri makalede vakıf üzerine yapılan 286 çalışma tespit etmiştir.
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre literatürde en fazla yer bulan vakıf konusu %19,4 oranıyla para
vakıflarıdır.Ayrıca literatürde mikrofinans, yoksulluğun azaltılması, sağlık, eğitim vb. güncel konular ile
bağlantılı vakıf çalışmalarındaki yoğunluk ve artışa da dikkat çekilmektedir. 289 vakıf çalışması içerisinde
yalnızca 17 çalışmanın tarihsel çalışma olduğu da tespit edilmiştir.
Rusydiana (2019), Scopus veritabanı üzerinden 2010-2019 yılları arasında “waqf ” anahtar kelimesini
içeren 104 makale tespit etmiştir. Genel olarak diğer makalelerde de olduğu gibi Rusydiana da 2017 ve
sonrasında vakıf literatüründe meydana gelen artışa ve Malezya özelinde yapılan çalışmalardaki yoğunluğa
dikkat çekmektedir. Makalede herhangi bir literatür boşluğu ve çalışma önerisi yapılmamış, yalnızca tespit
edilen makalelerin konu, ülke ve yayın yılı gibi hususlar tespit edilerek kategorize edilmiştir.
Aldeen vd. (2020), 2002-2019 yılları arasındaki para vakıfları literatürünü Google Scholar üzerinden ele
almıştır. Çalışmada para vakıflarına dair 57 farklı makale tespit edilmiştir. Para vakıflarına dair literatürün
özellikle 2012’den itibaren artış gösterdiği tespit edilirken para vakfı çalışmaları yazarlar tarafından eser
yoğunluğuna göre şu şekilde sınıflandırılmıştır; para vakıflarına katkıda bulunanları etkileyen faktörler
(13 çalışma), para vakıfları idaresi (12 çalışma), sosyo-ekonomik kalkınmada para vakıflarının rolü
(9 çalışma), küçük ve orta ölçekli işletmeler için para vakıfları (8 çalışma), e-para vakfı (5 çalışma),
mikrofinans para vakfı (4 çalışma), yoksulluğun azaltılmasında para vakıfları (4 çalışma), eğitim için para
4 Çıkarımlar, Abdulkadir Atar’ın “Türkiye’de Para Vakıfları Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Bunlar Hakkında Genel Bir
Değerlendirme” adlı makalesinde tespit etmiş olduğu 58 makale, 15 lisansüstü tez ve 5 kitap başlıkları dikkate alınarak rapor
yazarı tarafından yapılmıştır.
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vakfı (2 çalışma). Çalışmada her bir kategori ayrı başlıklar altında ele alınarak analiz edilmiştir. Yazarlar
vakıfların kalkınmadaki rolü ve hibrid para vakfı modellerinin literatürde daha fazla yer bulması gerektiğini
vurgulamışlardır. Çalışma, para vakıflarına dair tartışılan temel konuları tespit etmesi bakımından önem
arz etmektedir.
Atar (2020), Türkiye’de para vakıflarına dair yapılan çalışmaları tespit ve analiz ettiği çalışmasında 2020
yılına kadar Türkiye’de para vakıfları üzerine 5 kitap, 15 lisansüstü tez ve 58 akademik makale tespit etmiştir.
Çalışma Türkiye’de para vakıflarının çoğunlukla Osmanlı bağlamında çalışıldığını, para vakıflarının
güncellenmesine dair model önerilerinin neredeyse hiç çalışılmadığını açıkça ortaya koymaktadır.
Ninglasari (2021), Web of Science veri tabanı üzerinden para vakıfları literatürünü ele aldığı bibliyometrik
çalışmasında 1979-2021 seneleri arasında para vakıflarına dair 46 makale tespit etmiştir. Çalışmada
her ne kadar 42 senelik bir periyotta inceleme yapılmış gibi görünse de 1979’da Jon E. Mandaville’e ait
makaleden sonraki ilk makale 2011 senesine aittir. Bu sebeple çalışmanın 10 senelik bir periyodu kapsadığı
söylenebilir. Yazarın tespitlerine göre özellikle çalışma yoğunluğu açısından 2017 ve 2018 seneleri dikkat
çekici niteliktedir. Para vakıfları çalışmalarında ön plana çıkan temel kavramların ise “para vakıflarının
idaresi”, “para vakfına bağışta bulunma davranışı” ve “para vakfının rolü” olarak tespit edilmiştir. Yazar
özellikle para vakıflarının mikrofinans, eğitim, mikro işletmeler vb. alanlara kaynaklık etmedeki rolü
noktasında artan literatüre dikkat çekmekte ve para vakıflarına dair yeni modellere olan ihtiyaca vurgu
yapmaktadır.
Uluyol vd. (2021), Scopus veri tabanını baz aldıkları çalışmada 1990-2020 yılları arasında vakıf üzerinde
yapılan 527 makale tespit etmiştir. 527 makalenin 449’u 2010-2020 yılları arasında, 449 makalenin 278’i
ise 2017-2020 yılları arasında yapılmıştır. Yazarların tespitine göre vakıf konusunda ön plana çıkan temel
konular vakıf müessesesinin temelleri, para vakıflarına dair konular ve çeşitli vakıf modellemeleridir.
Yazarlar çalışmada vakıf araştırmaları için literatür boşluklarını da tespit etmiştir. Yazarlar aynı zamanda
özellikle yeni vakıf modelleri ve önerileri ortaya konması için vakıfla ilgili bazı temel araştırmaların
yapılmasının elzem olduğunu vurgulamıştır.
Alshater vd. (2021), Scopus veri tabanı üzerinden vakıf literatürünü bibliyometreik analiz yöntemiyle
ele almışlardır. 1914 - Haziran 2020 tarihleri arası vakıf literatürünü kapsayan çalışmada doğrudan
İslami finans ve muhasebe konuları ile bağlantılı olan 319 vakıf makalesi tespit edilmiştir. Diğer literatür
analizi çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmada da yazarlar 2010’dan sonra vakıf literatüründeki artışa
dikkat çekmektedir. Ayrıca yazarların tespitine göre çalışmaların %49’u Malezya kökenli kurumlarda
gerçekleştirilmiştir. Anahtar kelime bağlantılarında vakıf ile en bağlantılı kavramın para vakıfları olduğu
görülmektedir. Çalışmada vakıf literatürü için dört temel araştırma akımı tespit edilmiştir; “sürdürülebilir
kalkınma ve para vakıfları”, “vakıflar için İslami hesap verebilirlik modelleri”, “vakıflar yoluyla İslami sosyal
finans” ve “vakıflarlarda yönetişim”. Yazarlar her bir araştırma için literatür boşluklarını tespit etmiş ve bu
minvalde araştırma önerileri sunmuşlardır. Para vakıfları özelinde vurguladıkları temel noktalar ise; yeni
para vakfı modellerinin geliştirilmesi, para vakfı uygulamalarının ülkeler bazında karşılaştırmalı analizleri,
vakıf parasının ebediliği sağlayacak temeller, sosyal refah için Müslüman ülkelerde para vakıflarının
etkinliği gibi konularda yoğunlaşmaktadır.
Medias vd. (2021), Mendeley veritabanını baz aldıkları makalede İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinde
vakıfların sosyo-ekonomik rolleri üzerine yapılan çalışmalara dair 2011-2020 yılları arasındaki literatürü
ele almışlardır. Çalışmada konuya dair 68 makale tespit edilmiş olup ilgili makaleler vakıfların yoksulluğun
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azaltılmasındaki rolü, vakıfların sosyal refah üzerindeki rolü, vakıfların girişimcilik üzerindeki rolü,
vakıfların eğitimdeki rolü, vakıfların sağlık hizmetlerindeki rolü ve vakıfların dini hizmelerdeki rolü olmak
üzere altı farklı kategoride değerlendirilmiştir. Yazarların tespitine göre vakıfların sosyo-ekonomik rolleri
noktasında en fazla çalışılan kategori vakıfların sosyal refah üzerindeki rolüdür. İlgili çalışmalar İİT üyesi
57 ülkenin en çok Malezya olmak üzere yalnızca 9’unda yapılmıştır. Bu durum yazarların literatür boşluğu
olarak tespit ettiği noktalardan biridir. Ayrıca fintech, e-vakıf, kitle fonlaması ve mikrofinans gibi konuların
vakıflar bağlamında çalışılması ve yeni modeller geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Para Vakıflarının Güncellenmesine Dair Model Önerileri
Yöntem bölümünde de ifade edildiği üzere para vakıflarına dair model önerisi sunan çalışmaların odak
noktalarında farklılıklar söz konusudur. Bazı çalışmalar günümüzde uygulanan birtakım sosyal finans
yöntemleri ile para vakıflarını bir araya getirmekte ve yeni model önerileri sunmaktadır. Bu çalışmalarda
ön plana çıkan temel hususlar mikrofinans, kitle fonlaması, sukuk, karz-ı hasen, risk sermayesi gibi güncel
finans yöntemlerdir. Bazı çalışmalar para vakfının kuruluş amacına yönelik model önerileri sunmaktadır.
Yoksulluğun azaltılması, eğitim ve sağlık gibi hususlar bu kategoride ön plana çıkmaktadır. Model
önerileri az da olsa vakfın kuruluş sistemi üzerinden de yapılmaktadır. Kooperatif para vakfı, e-para vakfı
gibi öneriler bu kategoride ele alınmıştır.

Sermaye/Fon İşletim Yöntemine Dayanan Model Önerileri
Risk/Girişim Sermayesi (Venture Capital)
Türkçe’de “Girişim Sermayesi” veya “Risk Sermayesi” olarak ifade edilen “Venture Capital” daha ziyade
İslami finans yöntemlerinden olan mudarebe uygulamaları bağlamında ele alınmış olup teorik ve pratik
açıdan benzer ve farklı yönleri, İslami bankalar için sunduğu fırsatlar ve İslami finansta uygulanabilirliği
gibi açılardan çalışmalara konu olmuştur. Her ne kadar İslami bankalar özelinde çalışılmış olsa da konuyu
vakıflar açısından ele alan ve model önerisi sunan çalışmalar da mevcuttur. Bu noktada özellikle Murat
Çizakça ve Hendri Tanjung’un çalışmaları kayda değerdir.
Çizakça (1996), Osmanlı para vakıfları ile modern İslam ekonomisi arasındaki ilişkiyi ele aldığı
çalışmasında para vakıflarını tarihi ve modern pek çok yönüyle değerlendirmekte ve “günümüzde para
vakıflarına dair bir reformun mümkün olduğunu varsayarsak modern İslam ekonomisine nasıl katkıda
bulunabilirler?” sorusundan yola çıkarak para vakıfları ile risk sermayesini ilişkilendirmektedir. Çizakça’ya
göre para vakıflarının risk sermayesi sistemine en önemli katkısı risk sermayesi şirketlerinin temel
problemlerinden biri olan uzun vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Modele göre sistemin üç farklı
tarafı vardır: para vakfı, risk sermayesi şirketi (RSŞ) ve girişimci. Kendi işini kurmak isteyenlere finansman
sağlamak maksadıyla kurulan para vakfı RSŞ ile mudarebe sözleşmesi yaparak ve yalnızca mudarebe
sözleşmelerinde kullanılmasını şart koşarak sermayesini şirkete teslim eder. RSŞ yine mudarebe yoluyla
girişimcilere finansman sağlar ve yapılan çifte mudarebe ile RSŞ ve para vakfı kardan pay alır. Bu sistemde
mudarebe sözleşmesindeki muhtemel zararı minimize etmek için para vakfının sermayesini birkaç RSŞ
ile kullandırması ve RSŞ’nin de birkaç farklı girişimci ile sözleşme yapması öngörülmektedir. Özetle
bu sistemde para vakfı hem elde ettiği kar ile vakıf parasının ebediliğini destekleyerek kuruluş amacını
yerine getirmekte hem de öz sermayesini elinde tutarak yeniden kar getirici yatırımlara yönlendirmesini
sağlamaktadır. Risk sermaye şirketi, ihtiyaç duyduğu uzun vadeli fona para vakfı sayesinde ulaşmakta,
girişimci ise ihtiyaç duyduğu finansmanı faizsiz bir yol ile temin etme imkanına kavuşmaktadır.
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Tanjung (2018), Endonezya’da vakıf ile İslami risk sermayesi sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak bir
model tasarlamakta ve bu modeli WVCS (Waqf-Venture Capital Syariah/İslami Vakıf-Risk Sermayesi)
olarak isimlendirmektedir. WVCS’nin çalışma şekli için 3 alternatif model tasarlanmıştır; ilk alternatif
vakıf fonu ile risk sermayesinin aynı havuzda toplanması; ikinci alternatif, vakıf fonu ile üçüncü taraf
fonunun aynı havuzda toplanması; ve üçüncü alternatif, vakıf fonunun hem risk sermayesi hem de üçüncü
şahıs fonu ile aynı havuzda toplanmasıdır. Çalışmada bu üç alternatif modelin de pratikte uygulanabilir
olduğu ifade edilmekte ve her bir model müstakil olarak açıklanmaktadır. Modellerin tamamında taraflar
arasında kullanılan sözleşmeler mudarebe ve müşareke sözleşmeleridir. Modelleri birbirinden ayıran
temel nokta, sermayelerin toplandığı havuza göre kar ve zarar paylaşımlarının farklılaşmasıdır. Her bir
modeldeki taraflar, kar ve zarar durumu tablo halinde şu şekilde özetlenebilir:
Tablo 1. Modellerin Kar-Zarar Durumu

Taraflar
Model

1. Taraf

2. Taraf

1

VS*+RS**

ÜTS***

2

VS+ÜTS

RS

3

VS+RS+ÜTS

Kar

Zarar

Her bir tarafa sermaye
oranında
Her bir tarafa sermaye
oranında

Vakıf sermayesinin zararını risk
sermayesi üstlenir
Vakıf sermayesinin zararını üçüncü
taraf sermayesi üstlenir
Vakıf sermayesinin zararını risk
sermayesi ve üçüncü taraf birlikte
üstlenir

Her bir tarafa sermaye
oranında

* Vakıf sermayesi, ** Risk sermayesi, *** Üçüncü taraf sermayesi

Modellerin her birinde zarar durumunda vakıf sermayesinin zararını risk sermayesinin veya üçüncü taraf
sermayesinin veya her ikisinin birlikte üstlenmesi sağlanarak vakıf sermayesinin ebediliği sağlanmaktadır.

Sukuk-Para Vakfı
2000’li yılların başında bir İslami sermaye piyasası ürünü olarak uygulanmaya başlayan sukuk icare,
murabaha, mudarebe, ıstısna’, selem vb. çeşitli türleriyle ihraç edilmiştir. Sukuk işlemlerinde kullanılan
akit türleri yanında sukuk getirisinin kamu ve hayır hizmetlerine yönlendirilmesine yönelik çalışmalar
da yürütülmüş ve bu bağlamda vakıf kurumu ile sukuk ürününün entegrasyonu önerilmiştir. Vakıf ve
sukuk entegrasyonu için temelde “sukuk linked waqf ” ve “waqf linked sukuk” olmak üzere iki farklı yapı
öngörülmüştür. Sukuk linked waqf olarak ifade edilen uygulamalar vakıf arazilerinin ve taşınmazlarının
sukukta dayanak varlık olarak kullanılarak vakıf arazilerin ihyasını öngören bir uygulamadır. Ancak
vakıf araziler ile ilgili hukuki ve uygulamaya dayalı çeşitli problemlerden dolayı bu uygulamalar hayat
bulmamıştır (Musari, 2019). “Waqf linked sukuk (WLS)” olarak ifade edilen uygulama ise yapısal olarak
esasen sukuk ürününden ayrılmasa da ihraç maksadı ve getirisinin vakıf cihetine sarf olunması bakımından
ayrılmaktadır. Teoride WLS olan bu uygulama Ekim 2018’de Bali’de düzenlenen uluslararası bir kongrede
Endonezya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)” olarak sunulmuş
ve 2020 yılında yenilikçi bir İslami sermaye piyasası ürünü olarak Endonezya’da hayata geçirilmiştir.
CWLS para vakfı için toplanan fonların eğitim, sağlık ve kalkınma gibi kamu hizmetlerini gerçekleştirmek
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üzere devlet sukuklarına yatırılması ve elde edilen gelir ile bu hizmetlerin yerine getirilmesi olarak ifade
edilmektedir (Hafandi ve Handayati, 2021). CWLS modelinin uygulama esasları özetle 4 maddede
toplanabilir:
•

Endonezya Vakıflar Kurulu (BWI-Badan Wakaf Indonesia) tarafından vakıf fonlarının toplanması,

•

BWI tarafından toplanan fonlar ile Endonezya devlet sukuku (SBSN) alınması,

•

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sukuk satımından elde edilen gelirleri kamu hizmeti bağlamındaki
hükümet projelerini finanse etmek için kullanır,

•

Projeler vasıtasıyla elde edilen sukuk getirisi BWI’ya aktarılır ve ilgili para vakfının kuruluş amacına
yönelik olarak sarf olunur (Cahyono, 2021).

CWLS uygulamasında temel birkaç hedeften bahsetmek mümkündür; I) insanların güvenli yatırım
araçları (devlet sukuku) ile üretken para vakfı kurmasını sağlamak ve bu vesileyle vakıfların ebediliğini
desteklemek, II) İslami finans yatırım kapasitesini arttırmak, III) ulusal vakıf yönetimlerinin kurumsal
yapısını güçlendirmek, IV) sosyal yatırım fonlarının gelişimini desteklemek (Hafandi & Handayati, 2021).
Ayrıca CWLS vasıtasıyla özel sektörün kamusal hizmetlere doğrudan katkı sağlaması da hedeflenmektedir.
CWLS’nin bu itibarla Osmanlı para vakıfları ile benzer bir yapı arz ettiği de görülmektedir. Sistemin tüm
aşamalarında devlet kurumlarının yer alıyor olması vakıflarda meydana gelebilecek idari ve vakıf fonlarının
yönetimi noktasındaki riskleri de en aza indirdiği ifade edilmektedir (Cahyono, 2021).
Sukuk-para vakfı ile ilgili konuyu fıkhi zeminde ele alan Kachkar vd. (2021), özellikle para vakfının
süreli olarak kurulmasının caizliğini tartışarak sukuk-para vakfı uygulamalarına farklı bir bakış açısı
kazandırmakta ve literatüre özgün bir katkı sunmaktadır.

Para Vakıfları ve Mikrofinans
Para vakıfları, çeşitli nedenlerle bankacılık hizmetlerinden yararlanamayan düşük gelir grubundaki
kişilere ve işletmelere finansman sağlamayı konu edinen mikrofinans teorisi ve uygulamaları bağlamında
çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmalara göre, para vakfı mekanizmasının özellikle uzun vadeli
bir finansman kaynağı olarak doğru ve etkin kullanılması, mikro girişimcilere yeterli fon sağlanmasında
önemli rol oynayabilmektedir. Para vakıfları ve mikrofinans uygulamalarının entegrasyonunu sağlayan
modellerin çoğu temelde iki kurum arasında kurulan bir ortaklığa dayanmaktadır. Bu modellere göre
para vakfı, İslami mikrofinans esaslarına göre işleyen mikrofinans kurumuna (İMFK) fon sağlamakta,
mikrofinans kurumu da mikrogirişimcilere sağladığı fondan gelir elde etmektedir. İMFK da elde ettiği geliri
ortaklık esaslarına göre para vakfı ile anlaştıkları oranda paylaşmaktadır. İlgili modellerin farklılaştıkları
noktalar ise para vakfı ile İMFK arasında kurulacak ortaklık (veya bazı modellerde tamamen hibe) akdinin
mahiyeti, İMFK kurumunun uygulayacağı İMF modeli (murabaha, ortaklık akitleri, karz vb.), model
içerisindeki mikrogirişimci profilleri ve para vakfının kuruluş amacı olarak ifade edilebilir.
Ahmed (2007) ve Zarka (2007), mikrofinans uygulamalarını vakıf ve para vakfı üzerinden teorik düzeyde
ele alan ilk çalışmalardan olup vakıf bazlı mikrofinans uygulamalarının teorik altyapısını oluşturur
niteliktedir. Her iki çalışmada da para vakıflarının fon yapısının mikrofinans uygulamaları için sunacağı
imkanlar değerlendirilmiş ve finansman konusundaki en önemli problemlerden olan teminat, uzun vadeli
fon, fon toplama ve yönetme maliyetleri, zarar riski gibi hususlarda para vakıflarının sunduğu esnekliklere
dikkat çekilmiştir. Bu çalışmaları teorik olmaları hasebiyle kendilerini müteakip vakıf bazlı mikrofinans
literatürüne yön veren çalışmalar olmuşlardır.
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Şekil 1. ICWME-I Modelinin Genel Hatları
Kaynak: Mohd Thas Thaker vd., (2016)

Mikrofinans teorilerine göre mikrogirişimcilerin finansmana erişememesinin teminat eksikliği, bilgi ve
belge yetersizliği, finansal sicilin olmaması, finansmanların yüksek maliyeti, finansman prosedürlerinin
katılığı ve mikro işletmelerin karakteristiği gibi nedenlere dayandığını ve bu sebeple teminatsız, kar-risk
paylaşımına dayalı, maliyet etkin ve verimli ve katma değerli ürünleri artıracak faizsiz finans ilkelerine
dayalı yeni mikrofinans modellerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Mohd Thas Thaker vd. (2016),
ICWME-I (Integrated Cash Waqf Micro Enterprises Investment/Para Vakfı-Mikro Girişim Entegre
Yatırımı) modelini önermektedir. Bu model, para vakfı ile mikro işletmeler arasında ortaklık esaslı bir
ilişkiyi öngörmekte ve yukarıda bahsedilen problemleri teminat ve faiz gerektirmemesi, üçüncü şahısların
müdahalesinden ari olması, elde edilen kârın ve yatırımlardan kaynaklanan risklerin taraflar arasında
paylaşılması ve katma değerli ürünleri kolaylaştırması ile yukarıda zikredilen problemleri bertaraf
etmektedir. Ayrıca bu model sayesinde para vakfı anaparasını koruyarak gelir elde etmekte, mikro
işletmeler de faizsiz ve teminatsız olarak finansmana erişim imkanına kavuşmaktadır.
ICWME-I modelinin temelinde para vakfı ile mikro işletme arasında kurulacak azalan müşareke
(musharakah mutanaqisah/diminishing partnership) yatmaktadır. Şekil 1’de ICWME-I modelinin temel
yapısı gösterilmektedir.
Taraflar arasındaki azalan müşareke sözleşmesine gereğince mikro işletmeler kademeli olarak yatırımın
tamamına sahip olmakta ve bu süre zarfında para vakfı da ortaklık ile birlikte karın bir kısmına sahip
olmaktadır.
Mohd Thas Thaker (2018), ICWME-I modelinin uygunluğu, uygulanabilirliği ve modelden beklentiler
üzerine yaptığı nitel çalışma ile modele alanın uzmanları gözünden bakmaktadır. Bunun yanı sıra Thaker,
geleneksel finansman yöntemlerine alternatif teşkil etmesi ve faizsiz finans modeli olması hasebiyle
modelin uygulanabilirliğini desteklemektedir. Ayrıca ICWME-I modelinin uygulandığı taktirde beşeri
sermayeyi geliştirdiği ve desteklediği yönünde çalışmalar da yapılmıştır (Mohd Thas Thaker vd., 2021).
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Şekil 2. CWRMF Modeli
Kaynak: Kachkar, (2017)

Kachkar (2017), kendi işini kurup yürütme potansiyeline sahip mültecilere para vakfı modeli ile
mikrofinans desteği sağlamayı öngörmekte ve bu modeli CWRMF (cash waqf refugee microfinance
fund/mülteciler için para vakfı mikrofinans fonu) olarak isimlendirmektedir.
Şekil 2’de görüldüğü üzere vakfın ana kurucularının OIC ve IDB gibi İslam ülkelerinin kalkınmasını
destekleyen uluslararası kuruluşlar veya UNHCR ve IFRC gibi uluslararası mülteci destekleme kuruluşları
olması ve bireysel ve kurumsal bağışların kuruluş aşamasından sonra alınması öngörülmektedir. Ayrıca
vakfın ihtiyat ve ana fon olmak üzere iki farklı fon yapısına sahip olduğu görülmektedir. Mülteci mikro
girişimlerin desteklendiği fon ise vakfın geçici para vakfı fonu olarak ifade edilen fonudur. Model, mülteci
mikro girişimciler arasında bir tekafül fonu oluşturularak konvansiyonel finansmanlardaki teminat şartını
karşılamayı, vakfın kullanacağı fonların bir kısmını sukuk gibi güvenilir İslami finansal ürünlere yatırarak
vakfın ebediliğini desteklemeyi bir kısmını da vakfın kuruluş amacına yönelik olarak mültecilere mikro
finansman sağlamayı hedeflemekte ve bu yönleri ile uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.
Alpay ve Haneef (2015), yoksulluğun azaltılması için para vakıfları ve mikrofinansın entegrasyonu
bağlamında IWIM (Integrated Waqf-Based Islamic Micro-Finance Model/Vakıf Temelli İslami
Mikrofinans Modeli) modeli önermektedir. IWIM modeli, sermaye kıtlığı, yetersiz insan kaynakları,
uygun tekafül programlarının yokluğu ve proje finansmanı ile ilgili zorlukları entegre bir yaklaşımla ele
almayı hedeflemektedir.
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Şekil 3. IWIM Modeli
Kaynak: Alpay, S.; Haneef, (2015)

Şekil 3’te görüldüğü üzere IWIM modelinin birçok farklı bileşeni vardır. Vakıf fonunun hükümetler,
çeşitli hayır kurumları, bankaların kurumsal sosyal sorumluluk bağlamındaki katkıları, İslam Kalkınma
Bankası ve hayırsever bireyler tarafından oluşturulması ile birlikte İMF uygulamalarına esnek bir fon
kaynağı teşkil etmesi öngörülmektedir. Ayrıca projelerden elde edilecek gelirin vakıf fonunun gelecek
projeleri için zemin hazırladığı ve vakfın ebedeliğini sağladığı ifade edilmektedir. IWIM modelinde proje
finansmanı mikro girişimci ile kurulacak bir müşareke ortaklığına dayanmaktadır. Bu sayede modelin
temelinde konvansiyonel finansmanlarda olduğu gibi borçlu-alacaklı ilişkisi değil kar ve zarar paylaşına
dayalı bir ortaklık ilişkisi tesis edilmektedir. Modelde projelerde zarar meydana geldiği durumda
mikro girişimciyi korumayı amaçlayan ve katılımcılarının mikro girişimciler olduğu bir tekafül grubu
da öngörülmekte ve bu sayede teminat vb. bir gereklilik ortadan kaldırılmaktadır. IWIM modelinin
şu temel birkaç problemi aşması beklenmektedir; yüksek sermaye maliyeti, insan kaynağındaki düşük
kalite, sürdürülebilir gelir eksikliğinden kaynaklı yoksul borçluların kırılgan yapısı. Bu noktada özellikle
sermaye ve iş eğitimi kıtlığının giderilmesi, mikro girişimcilerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve
mikro işletmelerin kurulması için IWIM modeli gibi kurumsal yapıların oluşmasının gerekli olduğu ifade
edilmektedir (Alpay ve Haneef, 2015).
Obeidullah (2008), “İslami mikrofinansa giriş” adını verdiği kitabında yoksulluğun azalatılmasında
İslami mikrofinansın rolünü ele almakta ve “kar amaçlı model” ve “kar amacı gütmeyen hayri model”
olmak üzere iki ayrı kategoride İslami mikrofinans modeli ortaya koymaktadır. Kar amacı gütmeyen hayri
model, Obeidullah’ın İslamın yoksulluğun azaltılması noktasındaki en temel araçlar olarak isimlendirdiği
zekat, sadaka, vakıf ve karz- ı hasen temelli bir İslami mikrofinans modelidir.
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Şekil 4. Kar Amacı Gütmeyen İslami Mikrofinans Modeli
Kaynak: Obeidullah, (2008).

Şekil 4’te görüldüğü üzere modelin aşamaları 1-11 olarak numaralandırılmış olup her bir aşamanın
detayı aşağıda sırasıyla verilmiştir:
1- İslami mikrofinans kurumu/program topladığı zekatlar ile bir zekat fonu oluşturur.
2- Program, fiziksel varlıkların yanı sıra nakit varlıkların da vakıf olmasına olanak sağlar. Fiziksel varlıklar,
eğitim ve yetenek gelişimini kolaylaştırmak için kullanılır. Nakit varlıklar, para vakfı şeklinde olabileceği
gibi, sıradan sadaka şeklinde de olabilir.
3- Program, ekonomik olarak aktif olmayan yoksulları dikkatlice tespit eder ve zekat fonunun bir kısmını
hibe olarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönlendirir, böylece bir güvenlik sistemi tesis etmeye çalışır.
4- Program, vakıf kapsamında tutulan fiziksel varlıkları kullanarak ekonomik olarak aktif olmayanlara
yetenek eğitimi sağlar.
5- Yetenek eğitimi alanlar programdan gelişmiş yetenekler ve yönetimsel yeti ile mezun olurlar.
6- Programdan faydalananların kendi aralarında kefalat ilişkisi çerçevesinde bir güvence grubu
oluşturmaları sağlanır.
7- Gruba karz-ı hasen temelli mikrofinans sağlanır.
8- Grup üyeleri geri ödemeleri yapar ve devamında daha yüksek finansmana hak kazanır.
9- Grubun temerrüde düşmesine karşı ek garanti zekat fonu tarafından sağlanır ve fiili temerrüt hesapları
zekat fonları ile kapatılır; bu nokta modelin ayırt edici özelliğidir.
10- Grup üyeleri, uygun mikro tasarruf planları kapsamında tasarruf etmeye teşvik edilir.
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11- Grup üyeleri, öngörülemeyen risklere ve geçim kaybı, hastalık vb. ile sonuçlanan belirsizliklere karşı
mikro sigorta sağlamak için bir Tekafül Fonu oluşturmaya teşvik edilir.
Mohammed Obeidullah tarafından oluşturulan modelde ön plana çıkan hususların zekat fonu ile bir
güvence sağlanması ve bireysel veya grup halinde bir tekafül sistemi ile belirsizliklere ve risklere karşı
bir dayanışma mekanizması oluşturması olduğu görülmektedir. Modelde yukarıda zikredilen diğer
modellerde olduğu gibi para vakfı, İslami mikrofinans uygulamaları için esnek bir fon kaynağı olarak yer
bulmaktadır.
Ayrıca Abdullah Nadwi ve Kroessin (2014), evrensel bir İslami yardım kuruluşu olan IRW (Islamic Relief
Worlwide) için uygulanabilir bir İslami mikrofinans modelinin imkanını ortaya koydukları çalışmada
zekat fonu ve tekafül fonu ayrıntılarını çıkararak Obeidullah’ın kar amacı gütmeyen İslami mikrofinans
modelini baz almışlardır.

Para Vakıfları ve Fintek
Nurjanah ve Hasanah (2021), Fintek startup’ları için para vakıflarını bir finansman kaynağı olarak ele alan
çalışmada vakıflar için günümüz finansal teknoloji ekosistemi içerisinde en verimli araçlardan birinin kitle
fonlaması platformları olduğunu ortaya koymaktadır.

Kitle Fonlaması
Kitle fonlaması, belirli amaçlara yönelik girişimleri desteklemek amacıyla ya bağış şeklinde (ödülsüz) ya
da bir tür tazminat ve/veya oy hakkı karşılığında finansal kaynakların sağlanması için öncelikle İnternet
aracılığıyla yapılan açık bir çağrıyı içerir. Bir kitle fonlaması projesi yaratmanın ardındaki motivasyon,
sosyal medya aracılığıyla fon toplamak, doğrulama almak, ağ oluşturmak ve farkındalığı yaymaktır (Abid
vd., 2017).
Abid vd. (2017), Malezya alt gelir grubunun finansal problemlerine bir çözüm önerisi olarak vakıf temelli
kitle fonlaması modeli önermektedir. Model, küçük ölçekli vakıfların bir araya gelerek bir proje oluşturması,
oluşturdukları proje için kitle fonlaması platformu üzerinden bağış toplamaları ve topladıkları bağışlar
ile projeyi gerçekleştirmeleri şeklinde tasarlanmıştır. Fon sağlayıcıların ise bankalar, şirketler, küçük ve
orta ölçekli işletmeler ve şahıslar olması, katılım motivasyonlarının ise devletin zekatta olduğu gibi bu
platformda da vergi muafiyeti gibi teşviklerin olması öngörülmektedir. Vergi teşviği noktasının modelin
özgün yönünü teşkil ettiği söylenebilir. Ancak model para vakıfları için herhangi bir özgün uygulama
içermemektedir.
Nasution ve Medias (2020), “Hasanah Crowdfunding Model” adlı vakıf fonlama platformu tartıştığı
ve analiz ettiği çalışmada, platformun Endonezya’da çeşitli vakıf projelerinin finansmanında ve
geliştirilmesinde hayati bir rol oynadığını ifade etmektedir. Elli üç vakıf projesi bu platform aracılığıyla
finanse edilmiş ve toplam fonu üç milyardan fazla rupiye ulaşmıştır. Bu platforma göre ve Şekil 2’de
gösterildiği gibi, ilgili taraflar proje yöneticisi (nazir), vakıf kurucuları ve platform işletmecisidir. Çalışmada
temelde aşağıda ayrıntıları verilecek olan CWM modeline benzer bir yapı öngörülmektedir.
Mohd Thas Thaker ve Pitchay (2018), CWM (Crowdfunding-waqf model/Kitle fonlaması-vakıf modeli)
olarak isimlendirdikleri modelde, vakıflar için kitle fonlamasına dayalı alternatif bir finansman kaynağı
sunmaktadır.
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Şekil 5: Kitle Fonlaması-Vakıf Modeli (CWM)
Kaynak: Mohd Thas Thaker ve Pitchay, (2018).

•

Vakıflar, konut, otel, alışveriş/iş yeri, okul ve hastane/klinik gibi çeşitli projeler geliştirerek vakıf
arazisini değerlendirmek üzere proje üretir. Vakıflar, potansiyel vakıf arazilerini tespit eder ve kitle
fonlamalarından finansman sağlamak için projelerin tüm tarama işlemlerini yapar (1).

•

Vakıflar, dışarıdan hizmet almak veya kendi platformunu kurmak suretiyle projelerin tekliflerini web
tabanlı kitle fonlaması platformuna yükler. (2).

•

Fon sağlayıcıları, desteklemek istedikleri projeleri seçerler. Bu noktada fon sağlayanların iki farklı
katılım alternatifi olabilir. İlk alternatif bağışa dayalı fonlamadır. Bağışa dayalı kitle fonlaması için,
fonlayıcılar herhangi bir maddi geri dönüş beklemeden paralarını bağışlarlar. İkinci seçenek ise ödüle
dayalı fonlamadır. Ödüle dayalı fonlamada hükümet fon sağlayanlar için vergi muafiyeti vb. ödüller
belirleyebilir (3).

•

Fon sağlayıcılar online ödeme yöntemleri ile fonlamayı gerçekleştirir (4).

•

Hedeflenen fon miktarına ulaşıldığında, sistem projelerin durumunu günceller ve fonların takibini
sağlar (5).

•

Sistem, fonu vakfa aktarır ve teklif ettikleri projelerin yürütmeye ve denetlemeye hazır oldukları
noktasında bilgilendirir (6).

•

Vakıf, projelerini yönetir ve denetler. Vakıf, proje ile ilgili gelişmeleri sistem üzerinden güncellemeli
ve raporlamalıdır. Bu, vakıf ve fon sağlayıcıları arasında şeffaflık sağlayacaktır (7).

•

Sistem, vakıf ile kısa mesaj servisleri (SMS) gibi basit bir iletişim ortamı aracılığıyla kontrol ve
denetim amaçlı iletişim kurar (8).

Modelde görüldüğü üzere kitle fonlaması vakıflar için sürdürülebilir bir fon kaynağı olarak
değerlendirilmiştir. Ayrıca fon sağlayıcılar için sunulan alternatif bağış yöntemleri de modele özgün bir
yapı kazandırmaktadır.
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Azganin vd. (2021), CWM modelini temelde iki amaç için yeniden tasarlamaktadır. Bu amaçlardan ilki
tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla insanları tarım projelerine fon desteği sağlamaya yönlendirmek,
ikincisi ise çiftçilerin işlerini büyütmelerini ve gelirlerini arttırmalarını sağlamaktır.
Yapılan literatür değerlendirmeleri sonucunda gerek diğer çalışmalarda yapılan atıflar gerekse diğer
kitle fonlamasına dayalı vakıf modellerine temel teşkil etmesi bakımında Thaker ve Pitchay’a ait CWM
modelinin ön planda olduğu görülmektedir. Kitle fonlamasına dayalı vakıf modellerinin vakıflar için
sürdürülebilir şeffaf bir fon kaynağı teşkil etmesi, fon sağlayıcılara hızlı, kolay ve şeffaf fonlama sağlaması,
sağlanan fonun proje bazında takibinin yapılabilmesi, web tabanlı platform sayesinde geniş bağışçı
kitlelerine ulaşılabilmesi ve ödül vb. uygulamalar ile fon sağlayanlar için çeşitli motivasyon kaynaklarına
imkan tanıması gibi yönleriyle tercih edildiği görülmektedir.
Kitle fonlamasına dayalı para vakfı modelleri özü itibarıyla e-para vakfı uygulamalarına da dahil edilebilir.

Para Vakfının Kuruluş Amacına Dayanan Model Önerileri
Tarihten günümüze çok çeşitli amaçlara yönelik para vakıfları kurulmuş ve eğitim, sağlık, altyapı vb.
kamu hizmetleri de para vakıflarının temel kuruluş amaçları arasında yer almıştır. Osmanlı döneminde
kurulan mektep vakıfları eğitim hizmetleri için kurulan para vakıflarının ilk örneklerini teşkil etmektedir.
Günümüzde de El-Ezher, IIUM, Oxford, Harvard gibi dünyaca ünlü birçok üniversite başta olmak üzere
vakıf temelli kurulmuş üniversiteler oldukça yaygındır (Pitchay vd., 2018). Literatürde para vakıflarının
finanse edebilecekleri alanlara dair öneriler birçok çalışmada yer almakla birlikte yalnızca vakfın kuruluş
amacına odaklanan ve bu amaç üzerinden spesifik para vakfı modeli öneren çalışmaların sayısı azdır. Daha
ziyade eğitim, yoksulluğun azaltılması ve kamu giderlerini azaltmada para vakıflarının rolü gibi konular bu
itibarla ön plana çıkmıştır.
Eğitim finansmanında vakıfların rolüne dair yapılan çalışmalar bu alanda yapılan çalışmaların çoğunluğunu
teşkil etmektedir Rusydiana vd. (2021), eğitim vakıfları üzerine gerçekleştirdikleri bibliyometrik
çalışmada, 1995-2020 yılları arasında Scopus indeksli 56 ayrı çalışma tespit etmiştir. Çalışmada ulaşılan
sonuçlara göre eğitim vakıflarının tarihi, İslam tarihinin ilk asırlarında kurulan medrese ve mekteplere
dayanmakta, günümüzde de çağdaş para vakıfları modelleri özelinde eğitim ve vakıf verimli bir şekilde bir
araya getirilmekte ve İslam dünyasının hemen her köşesinde hayat bulmaktadır. Bu itibarla çalışmaya göre
çağdaş dönemde para vakıflarının hayat bulduğu en aktif saha, eğitimdir.
Literatür analizi çalışmalarında görüldüğü üzere genellikle vakıf üniversitelerinin ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla karşımıza çıkan eğitim alanına dair para vakfı çalışmalarında temelde para vakfının
sermayesini işletme yöntemi olarak düşük riskli İslami finansal ürünlerde değerlendirilmesi ve bu kanaldan
elde edilen meşru gelirlerin eğitim kurumunun ihtiyaçlarına sarf edilmesi veya vakıf sermayesinin King
Saud Üniversitesi örneğinde (Pitchay vd., 2018) olduğu gibi çeşitli ticari işletmeler kurularak vakfa gelir
sağlanması yöntemleriyle karşılaşılmaktadır.
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Şekil 6: Yoksulluğu azaltma projelerinin vakıf sertifikalarıyla finanse edilmesi
Kaynak: Sadeq, (2002).

Harun vd. (2014), Sadeq’in (2002) vakıfların yoksulluğun azaltılmasındaki rolü üzerine gerçekleştirdiği
çalışmada önerilen modelde birkaç değişiklik önermekte ve eğitime yönelik devlet harcamalarının
azaltılmasında vakıf finansmanının etkisini incelemek için bir para vakfı modeli sunmaktadır. Yazarlar,
vakıf fonunun hükümetin eğitim harcama kalemlerini azaltabileceğini ve böylece öğrenci burslarının
önünü açabileceğini varsaymaktadır. Modelde vakıf fonu ile yapılan yatırımların bankalardaki finansal
ürünler yanında altın, emtia ve taşınmaz ticaretini de kapsadığı görülmektedir.
Vakıfların tarihten günümüze icra ettiği çeşitli fonksiyonların biri de yoksulluğun azaltılmasında
oynadıkları roldür. Yapılan çalışmalarda yoksulluğun azaltılmasında vakıf kurumunun etkili bir araç
olduğu bazı somut ülke örnekleri üzerinden ele alındığı gibi vakıfların yoksulluğun azaltılmasında daha
etkin rol alması için interaktif model önerileri de yapılmıştır.
Sadeq (2002), özellikle gelişmekte olan ülkelerde, vakıf kurumunun yoksulluğun azaltılmasındaki
potansiyel rolünü tartıştığı çalışmasında yoksulluk analizine yeni bir yaklaşım tanımlamaya çalışmaktadır.
Sadeq, yaklaşımında vakfın yoksulluğun azaltılmasında ve kaynaklar açısından fakir bir ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında daha etkin hale getirilmesi için interaktif bir model önerisinde bulunmaktadır.
Şekil 6’da görüldüğü üzere projelerin finansmanının vakıf tarafından ihraç edilen iki farklı sertifika
üzerinden sağlanması öngörülmektedir.
Masyita vd. (2005), Endonezya’da yoksulluğun azaltılması için dinamik bir para vakıf modeli önerdikleri
çalışmada para vakıfları yoluyla 30 yıl gibi bir süreçte yoksulluğun ortadan kaldırılabileceğini ifade
etmekte ve bu tezini ampirik bir senaryo oluşturarak desteklemektedir. Kurulacak para vakfının işletim
sistemi vakfa sertifika alımı yoluyla yapılan bağışların İslamın ticaret ve finans ruhuna uygun alanlarda
değerlendirilerek kar elde edilmesi ve karın yoksullukla mücadele projelerinde kullanılması şeklindedir.
Modelin işleyişi yukarıda bahsi geçen modeller ile genel olarak benzerlik gösterse de sadece bankaya bağlı
finansal bir işleyişten ziyade yeni işletmelerin kurulmasıyla istihdama katkı sağlayan, küçük ve orta ölçekli
işletmeleri finanse eden ve girişimciliği destekleyen bir yapı söz konusudur. Model bu itibarla toplanan
fonun işletilmesi aşamasını da yoksullukla mücadelenin bir parçası haline getirmeyi öngörmekte ve bu
yönüyle diğer modellerden kısmen ayrılmaktadır.

15

İKAM ARAŞTIRMA RAPORLARI
İslami Sosyal Finans Raporu

Şekil 7: Global Para Vakfı Modeli
Kaynak: Saiti vd., (2021).

Hosseini vd. (2014), para vakıflarının yoksulluğu azalatmadaki rolünü İran üzerinden ele almıştır.
Çalışmada Meşhed şehrinde alan ile ilgili toplam 110 akademisyen ve uzman ile anket gerçekleştirilmiş ve
para vakıflarının yoksulluğun azaltılmasında etkin bir rol oynayabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma
para vakıflarının işleyişi ile ilgili özgün bir model sunmamakla birlikte saha araştırmasına dayanması
açısından diğer teorik çalışmalardan ayrılmakta ve bu yönüyle çağdaş dönem para vakıfları ile ilgili
literatüre özgün bir katkı sunmaktadır.
Saiti vd. (2021), müslüman ülkelerde yoksullukla mücadele için global bir para vakfı modeli önermektedir.
Çalışmanın temel tezlerinden biri genelde yoksullukla mücadele çalışmalarının ve özelde para vakıflarının
yoksullukla mücadeledeki rolünün literatürde yalnızca ulusal düzeyde çözülmeye çalışıldığı ve bu
durumun sorunu çözmede yetersiz kaldığıdır. Bu minvalde çalışmada GCWM (Global Cash Waqf
Model) önerilmiştir.
Şekil 7 GCWM’yi özetlemektedir. Model, müslüman ülkeler arasındaki dayanışmayı ve global ölçekte
yoksulllukla mücadeleye hedeflemesi bakımından diğer modellerden ayrılmaktadır. Global para vakfının
işleyiş mantığı ise temelde diğer önerilen modellerde büyük benzerlikler taşımaktadır. Ayrıca para
vakıfları hususundaki köklü tarihi sebebiyle vakfın genel merkezinin Türkiye’de olması gerektiği ifade
edilmektedir.
Para vakıflarının kuruluş amacı üzerinden model öneren çalışmaların daha ziyade terorik çalışmalar
olduğu ve ampirik bulgularla çoğu zaman desteklenmediği, gerek eğitim, gerek kamu harcamalarında
devletin yükünü hafifletme gerekse yoksulluğu azaltma hususunda önerilen para vakfı modellerinin temel
para vakfı işleyişinden herhangi bir farklılık arz etmediği, önerilen modellerinin yalnızca vakfın kuruluş
amacına ve para vakfının bu amaç üzerindeki rolüne odaklandığı ifade edilebilir.
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Para Vakfının Kuruluş Sistemine Dayanan Model Önerileri
Vakıf Payı Modeli
Vakıf payı modeli, Malezya, Endonezya, Kuveyt ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde uygulanan ve 90’larda
popülerlik kazanan bir kamu vakfı modelidir (Mohsin, 2013). Modelin temel işleyişi vakıf tarafından
belirli bir projeye finansman toplamak maksadıyla pay ihraç edilmesi ve pay satın alan bağışçılara ilgili
bağışı gösteren para vakfı sertifikası verilmesidir (Pitchay vd., 2018). Para vakıflarının kuruluş amacına
dayanan model önerileri bahsinde zikredilen vakıf sertifikaları modeli de vakıf payı modeli ile temelde
aynı işletim sistemine tekabül etmektedir.

Para Vakfı Mevduat Modeli
Para vakfı mevduat modeli, bankacılık sisteminde mevcut olan mevduat hesapları ile para vakıflarının
entegrasyonuna dayanmaktadır. Mevduat hesaplarını esas alması sebebiyle bazı İslami bankalarda
“Mudarebe Para Vakfı Mevduat Hesabı”5 olarak isimlendirilmiştir. Günümüzde daha ziyade Bangladeş
İslami bankalarından uygulanmaktadır. Modelin temel işleyişi şöyledir:
»

Müşteri (para vakfı hesabında bağışçı) bankada para vakfı mevduat hesabı açar,

»

Banka para vakfı mevduat hesabında mütevelli olarak parayı kendi bünyesindeki İslami finansal
araçlarda değerlendirir,

»

Para vakfının mevduat hesabından elde edilen kar yine banka aracılığıyla kuruluş amacına yönelik
olarak sarf olunur.

Bağışçılar kendi adına para vakfı mevduat hesabı açabildiği gibi mevcut bir hesaba katkıda da
bulunabilmektedir. Bazı bankalarda kişinin kendi adına para vakfı mevduat hesabı açabilmesi için bazı
sınırlamalar getirilmiştir. Örneğin SIBL (Social Islami Bank Limited of Bangladesh), spesifik para vakfı
mevduatı açılabilmesi için 5000 Bangladeş Takası ve üzeri bağışlanması şeklinde bir sınırlama getirmiştir
(SICL, y.y.).
Ahcene (2013), İslami bankalarda para vakıf mevduat hesaplarını değerlendirdiği çalışmada bağışçı ve
mevduat hesabı, banka ve mevduat hesabı arasındaki ilişkileri, para vakfı mevduat hesabı sözleşmelerini
ve hesapların işleyişini ele almıştır. Yazarın ulaştığı sonuçlara göre para vakıf mevduat hesabının tüm
tarafları arasındaki fıkhî ve mevzuatsal ilişkiler netleştirilmeli ve tarafların hak ve sorumluluklarını içeren
sözleşmeler ve yönetmelikler Şer’i kurullar nezaretinde elden geçirilmelidir. Çalışmada modelin günümüz
dijital çağında para vakfı uygulamaları açısından büyük avantajlar sağladığı da ifade edilmektedir.

E-para vakfı
Günümüz dijital çapında birçok bankacılık işlemi online sistemler üzerinden yürütülebilmekte ve
beraberinde getirdiği operasyonel kolaylıklar sayesinde de her geçen gün artış göstermektedir. Bu durum
para vakfı uygulamalarını da etkilemiş ve hemen her bankanın mobil veya internet bankacılığı hizmetleri
arasında vakıflara yapılan bağışlar da yer almıştır. Online para vakfı uygulamalarının getirdiği kolaylık ve
faydalardan bazıları;
•

Mobil veya internet uygulamalarına ulaşım kolaylığı sayesinde para vakıfları için toplanan fonların
daha fazla olma imkanı,

5

Bu isimlendirme daha ziyade Islami Bank Bangladesh Limited ve Export Import Bank of Bangladesh Limited (Eximbank)
gibi Bangladeş İslami bankalarında görülmektedir.
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•

Sistemin insana bağımlılığının azalması ve operasyonel giderlerin düşmesi ve bu sayede vakfa daha
fazla kar kalması,

•

İslami finansal faaliyetlerde ve fonlarda nicel artış (Yusof ve Romli, 2018).

Para vakıflarının kuruluş sistemine dayanan modeller arasında Kurumsal Para Vakfı Modeli (Corporate
Cash Waqf Scheme) ve Kooperatif Para Vakfı Modeli (Mohsin, 2013) de yer almakla birlikte temelde
günümüz vakıflarındaki kurumsal ve kooperatif teşekküllerinden herhangi bir farklılık barındırmamaktadır.
Bu sebeple bu iki model için ayrıca bir detay verilmemiştir.

Sonuç, Değerledirme ve Öneriler
Para vakıfları gerek Osmanlı dönemindeki klasik uygulamaları gerekse günümüz dünyasındaki modern
uygulamaları ile İslam toplamlarında hayatın hemen hemen her alanına dokunan kurumlar olmuştur.
Günümüz finansal ve dijital dünyasında para vakıflarının etkin bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında
birçok araştırma yapılmış ve model önerileri sunulmuştur. Rapor kapsamında para vakıflarına dair bir
dizi literatür analizi ve bibliyometrik analiz çalışması tespit edilmiştir. Bu çalışmalar değerlendirildiğinde;
•

son yıllarda diğer konularda olduğu gibi vakıf konusunda da bibliyometrik analiz makalelerinde 2017
itibaren belirgin artış yaşandığı,

•

vakıflar ile ilgili İngilizce makalelerde özellikle Malezya ve Endonezya’nın ön plana çıktığı,

•

İngilizce literatürde vakıflar konusunda özellikle para vakıflarının ön plana çıkmakla beraber tarihsel
yönünden ziyade güncel İslami finans ve İslami sosyal finans konuları ile bağlantılı olduğu,

•

bunun yanında Türkçe vakıf ve para vakıfları literatürünün neredeyse tamamen tarihsel çalışmalar
olduğu,

•

Türkçe para vakıfları literatüründe güncel model önerileri bağlamında herhangi bir çalışma olmadığı
ve bu yönüyle dünyadaki vakıf çalışmalarından oldukça farklı bir yapı arz ettiği,

•

Türkçe para vakıfları literatürünün günümüz ile bağlantılı sayılabilecek tek yönünün Osmanlı para
vakıflar ile günümüz katılım bankalarını karşılaştıran çalışmalardan ibaret olduğu,

•

literatür analizi makalelerine göre vakıflara ve özel olarak para vakıflarına dair çağdaş model önerileri
yapan çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilebilir.

Çağdaş dönemde para vakıflarının güncellenmesine dair yapılan model önerileri i. sermaye işletim
yöntemine dayanan model önerileri, ii.para vakfının kuruluş amacına dayanan model önerileri” ve iii.
para vakfının kuruluş sistemine dayanan model önerileri olmak üzere üç kategoride değerlendirilmiştir.
Para vakıflarına dair güncel model önerilerinin yoğunlaştığı esas alanın vakfın sermayesini işletim sistemi
ve kullandığı İslami finansal araçlar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda literatürde girişim sermayesi
(mudarebeyi de kapsamaktadır), sukuk, mikrofinans, kitle fonlaması ve genel olarak fintek ön plana çıkan
uygulamalardır. Bu noktada özellikle finansal teknoloji (fintek) imkanlarının para vakıfları açısından etkin
bir şekilde kullanılması gerektiği araştırmacılar tarafından ısrarla vurgulandığı tespit edilmiştir.
Para vakıflarına dair güncel literatürde para vakıflarının yoksullukla mücadeledeki, eğitimdeki ve kamu
hizmetlerindeki rolüne dair çalışmaların yoğunluğu dikkat çekmektedir. Para vakıflarının icra ettiği
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fonksiyonlar bağlamında geliştirilen modellerin çoğunlukla en basit haliyle vakıfların fon ihtiyaçlarını
karşılamada sertifika usulü ve proje bazlı bağış toplama yöntemlerinin baz alındığı görülmektedir. Bu
noktada özellikle global para vakfı önerisinin dikkat çekici olduğu ifade edilebilir.
Para vakıflarının kuruluş sistemine dayanan model önerilerinde genel hatlarıyla vakıf pay modeli, para
vakfı mevduat modeli ve e-para vakfı modellerinin ön planda olduğu tespit edilmiştir. Online para
vakfı uygulamalarının günümüz dijital dünyasının imkanlarını değerlendirme noktasında daha etkin
kullanılmaya ve geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu araştırmacılar tarafından vurgulanan hususlar olmuştur.
Para vakfı mevduat modeli ise günümüzde yalnızca Bangladeş ve Malezya’da hayat bulmuş olmakla beraber
sağladığı bir çok kolaylık göz önüne alındığından İslami bankalar ve para vakıflarının entegrasyonu için
etkili bir zemin hazırladığı ve diğer İslami bankalar açısından örnek bir uygulama olduğu düşünülmektedir.
Para vakıflarına dair çağdaş dönemde yeni model arayışlarında görülen olumlu ivmenin başta Malezya
olmak üzere Güney Asya ülkeleri ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu açıdan para vakıfları tarihinde en
köklü geçmişe sahip olan Türkiye’de tarihsel çalışmalar yanında günümüz dünyası için güncel model
önerilerinin gündeme getirilmesi ve bu alana olan akademik ilginin arttırılması önem arz etmektedir.
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