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II. Τὰ ἰσλαμικὰ «κεφάλαια τοῦ Ἀλλὰχ» κατακτοῦν 
τὴν τουρκικὴ οἰκονομία

[Ἀρχικὴ δημοσίευσις τὴν ἐπιστ. ἐπιθεώρηση Στρατηγικὴ 38 (Νοέμβριος 1997)]

Τὰ οἰκονομικὰ θεμέλια τοῦ κεμαλικοῦ κράτους ὑπονομεύονται συστημα-
τικῶς ἀπὸ τὴν διείσδηση ἰσλαμικῶν κεφαλαίων. Ἂν ἡ κατάκτησις μιᾶς χώρας 
ἀρχίζει ἀπὸ τὴν οἰκονομία της, ἡ κεμαλικὴ «κοσμικὴ» Τουρκία ἔχει ἤδη χάσει 
τὸ παιγνίδι μὲ τὴν ἰσλαμικὴν ταὐτότητά της.*

Ἰσλαμικὲς ἐπενδύσεις καὶ χρηματοπιστωτικὰ κυκλώματα στὴν Τουρκία

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 19891 ὁ πρίγκηψ Μωχάμεντ ἀλ- Φεϋζὰλ (Σαουδικὴ Ἀραβία), 
πρόεδρος τῆς Faisal Finance Institution (FFI), τουρκικῆς θυγατρικῆς τῆς Dar al Mal 
al-Islami, ἐδήλωσε ὅτι: «Ἡ Τουρκία δὲν μπορεῖ νὰ συνεχίζει ἐπὶ μακρὸν νὰ διαδρα-
ματίζει ἕναν διπλὸ ρόλο. Πρέπει νὰ ἀποφασίσει ἢ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἡγέτιδα δύναμη τοῦ 
μουσουλμανικοῦ κόσμου ἢ νὰ συνδεθεῖ μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομικὴν ἑνότητα».

Παρομοίας μορφῆς δηλώσεις καὶ ἀντιλήψεις δημιουργοῦν ἀνησυχίες στοὺς 
«καλοὺς» τούρκους κεμαλιστὲς ἀλλὰ καὶ στὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο τῆς γεί-
τονος. Καὶ αὐτὸ διότι ἔτσι πείθονται γιὰ τὸ ὅτι οἱ οἰκονομικὲς σχέσεις τῆς Τουρ-
κίας μὲ τὸν ἀραβικὸ κόσμο θὰ θέσουν ἐν κινδύνῳ, κἄποτε, τὶς κεμαλικὲς ἀρχὲς 
τοῦ συγχρόνου κοσμικοῦ τουρκικοῦ κράτους. Ἡ περίπτωσις τοῦ κεμαλιστοῦ δη-
μοσιογράφου Uğur Mumcu, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐδημοσίευσε δύο μελέτες του2 γιὰ τὶς 
σχέσεις τῶν «κεφαλαίων τοῦ Ἀλλὰχ» τῆς γνωστῆς ὀργανώσεως Rabitat al-Alam 
al-Islami μὲ ἰσλαμικοὺς κύκλους στὴν γείτονα, ἐδολοφονήθη τὸ 1993, ἐνισχύει τοὺς 
φόβους αὐτούς.Βλέποντας, ὅμως, τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἐντοπίζομε τὴν δι-
είσδυση τῶν πρώτων ἰσλαμικῶν κεφαλαίων κατὰ τὴν περίοδο τῆς δεκαετίας τοῦ 
1980, περίοδο τοῦ πραξικοπήματος καὶ ἀμέσως μετὰ τῆς πρωθυπουργίας καὶ προ-
εδρίας Ὀζάλ, ἡ ὁποία καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἕνα γενικώτερον κλῖμα χαλαρώσεως 

*   Ἀκόμη μία ὀρθὴ πρόβλεψίς μου, είκοσιν(!) ἔτι πρὶν τὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἰσλαμι-
στικῆς Τουρκίας!

1. Miliyet (3 Ἰουνίου 1989).
2.  Uğur Mumcu, Rabita, Tekin Yayinleri, Istanbul, 1987, καὶ ἀκόμη: τοῦ ἰδίου, Tarikat, 

Siyaset, Ticaret, Tekin Yayinleri, Istanbul, 1988.
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ἀπέναντι στὶς πιέσεις τῶν θρησκευτικῶν στοιχείων στὴν Τουρκία. Χαρακτηρίζε-
ται, ὅμως καὶ ἀπο τὴν διάθεση γιὰ ἐνίσχυση τῶν ξένων ἐπενδύσεων στὴν Τουρκία 
ἀλλὰ καὶ γιὰ φιλελευθεροποίηση τῶν χρηματοοικονομικῶν δραστηριοτήτων.

Στὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, μετὰ ἀπὸ σειρὰ ἐτῶν μὲ σημαντικὰ βεβα-
ρημένο τὸ ἰσοζύγιο πληρωμῶν της, ἡ Τουρκία «ἄνοιξε» τὴν ἀγορά της στὴν δι-
εθνῆ οἰκονομία, ὅπως τὸ εἶχε πράξει ἄλλωςτε καὶ ἡ Αἴγυπτος τὸ 19743. Οἱ μεταρ-
ρυθμίσεις ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τὸν Τουργκοὺτ Ὀζὰλ ἔτυχαν τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς 
∆ιεθνοῦς Τραπέζης, διότι προσεπαθοῦσαν νὰ ἀναιρέσουν τοὺς λογους ποὺ ὡδη-
γοῦσαν στὶς δύο παγίδες τῶν οἰκονομιῶν τῶν ὑπὸ ἀνάπτυξιν χωρῶν: τὸ μεγάλο 
ἐξωτερικὸ χρέος καὶ τὰ τεράστια ἐλλείμματα τοῦ προϋπολογισμοῦ4. 

Ἀρχικῶς, οἱ πρῶτες προσπάθειες ποὺ ἔγιναν μὲ σκοπὸ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἐπα-
ναπροσδιορισμοῦ τοῦ ἀναπτυξιακοῦ προσανατολισμοῦ τῆς τουρκικῆς οἰκο-
νομίας ὡδήγησαν σὲ χρηματοικονομικὸ χάος. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1981, ὅταν ἡ Κε-
ντρικὴ Τράπεζα ἀπηλευθέρωσε τὰ ἐπιτόκια τῶν προθεσμιακῶν καταθέσεων μὲ 
στόχο νὰ κινητοποιήσει τὸν ἀντίστοιχο τομέα, οἱ μεγάλες ἐμπορικὲς τράπεζες 
ἀντέδρασαν ὡς καρτὲλ μὲ σκοπὸ νὰ περιορίσουν τὴν ἄνοδον αὐτήν. Ἐνῷ ὁ πλη-
θωρισμὸς ἀνήρχετο τὸ 1981, τὰ ἐπιτόκια ἔφθαναν σὲ ἀρνητικὸ ἐπίπεδο καὶ οἱ 
ἐπίσημοι διαμεσολαβητές, δηλαδὴ οἱ χρηματοπιστωτικὲς ἐπιχειρήσεις, ἀνεκά-
λυπταν χρηματοοικονομικὰ προϊόντα καὶ μέσα τὰ ὁποῖα ὑπήσχοντο καλλίτε-
ρα ἐπιτόκια ἀπὸ τὰ ὑπαρχοντα στὴν ἀγορά. ∆υστυχῶς, τὸ 1982 οἱ περισσότε-
ρες ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἑταιρεῖες κατεστράφησαν καὶ ὁ Τουργκοὺτ Ὀζάλ, ὡς ὁ οἰκο-
νομικὸς ἐγκέφαλος τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος, ἐθεωρήθη ὡς ὁ κατ’ ἐξοχὴν 
ὑπεύθυνος καὶ ἁπεπέμφθη. Συντόμως ὅμως ἐπανῆλθε στὴν ἐξουσία, τὸ 1983, ὡς 
πρωθυπουργὸς καὶ μεταξὺ ἄλλων φιλοϊσλαμικῶν του ἐνεργειῶν ἔθεσε καὶ τὰ 
θεμέλια τοῦ τουρκικοῦ Ἰσλαμικοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος. Ἀπὸ αὐτὴν 
τὴν ἔποψη ἀξίζει νὰ ἐξετασθεῖ ἰδιαιτέρως ἡ ὀζαλικὴ περίοδος, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ 
ἡ σημασία της στὶς ἐξελίξεις ποὺ τελικῶς ἔφεραν τὸν Ἐρμπακὰν στὴν ἐξουσία.

Τὴν περίοδο αὐτὴν ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Τουρκίας ἐπεδίδετο σὲ μιὰ 
ἡράκλεια προσπάθεια στὸν χρηματοπιστωτικὸ τομέα. Μία ἀπὸ τὶς πρῶτες 
ἐνέργειες τοῦ Ὀζὰλ αὐτὴν τὴν περίοδο ἦτο καὶ ἡ ὑπογραφὴ ἑνὸς διατάγματος, 
τὸ ὁποῖον εἶχε προετοιμάσει ὅταν διετέλει ἀκόμη ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν 
τῆς Χούντας καὶ τὸ ὁποῖον προέβλεπε τὴν δυνατότητα δημιουργίας «Εἰδικῶν 
Χρηματοπιστωτικῶν Ἑταιρειῶν», οἱ ὁποῖες ἦσαν τὸ «ἄλλο ὄνομα» τῶν Ἰσλα-
μικῶν τραπεζῶν. Εἶναι λοιπὸν γεγονὸς ὅτι ἡ κίνησις αὐτὴ τοῦ Ὀζὰλ δὲν ἦτο μιὰ 
τυχαία κίνησις προσελκύσεως ἐπενδύσεων καὶ μάλιστα στὸν χρηματοπιστωτικὸ 
τομέα. Συνδυασμένη μὲ τὴν γενικωτέραν φιλοϊσλαμικὴ πολιτικὴ τοῦ Ὀζάλ, μᾶς 
βοηθεῖ νὰ ἐξαγάγομε σημαντικὰ συμπεράσματα γιὰ τὰ βαθύτερα αἴτια ποὺ ἐλει-
τούργησαν ὥστε νὰ ληφθεῖ ἡ ἀπόφασις αὐτή5. 

3.  Σ.Συντ.: Κυριακὸς Θ. Nικολάου-Πατραγᾶς, Τὸ μέλλον τῆς δημοκρατίας στὴν Αἴγυπτο. 
Ἡ συμβολὴ τοῦ ἱππότου Χάλεντ Μοχη ἀλ-Ντήν, Ἡρόδοτος, σειρὰ «Islamica, arabica 
et turcica» (ἀρ. 4), Ἀθῆναι, 2011.

4.  Πρβλ. ἐπίσης Stéphanie Parigi, Des banques islamiques, σ.σ. 116 ‒ 119. δὲν έχομε χρονο-
λογία καὶ ἐκδοτικὸν οἶκον.

5. Πρβ. ἐπίσης Stéphanie Parigi, ἔνθ' ἀν. σ.σ. 117-119.
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Μέχρι τοῦ 1986 ὁ ἀραβομουσουλμανικὸς κόσμος συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν 
ἐπιτυχία τῶν οἰκονομικῶν μεταρρυθμίσεων τοῦ Ὀζάλ. Ἡ νέα στρατηγικὴ ἐξα-
γωγῶν τῆς Τουρκίας εὗρε σημαντικὸ ἔδαφος, κυρίως πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν 
χωρῶν τοῦ Κόλπου καὶ ὁ κατασκευαστικὸς τομεύς, κυρίως αὐτὸς τῶν πετρε-
λαιαγωγῶν, προσέφερε σημαντικὴ αὔξηση τῶν θέσεων ἐργασίας ποὺ ἐνίσχυσαν 
τὴν οἰκονομικὴν ἀνάπτυξη στὴν Τουρκία, συνεπικουροῦντος φυσικὰ καὶ τοῦ 
μεταναστευτικοῦ συναλλάγματος.

Τὰ τρία τέταρτα τῆς ἀναπτύξεως τῶν τουρκικῶν ἐξαγωγῶν κατὰ τὰ ἔτη 
1981 καὶ 1982 ὀφείλονται στὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν πρὸς τὶς μουσουλμανικὲς 
χῶρες καὶ κυρίως τὸ Ἰράν, τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Σαουδικὴ Ἄραβία. 

Ἄλλωςτε, ἡ ἀνισορροπία στὸ ἐμπορικὸ ἰσοζύγιο ἐμειώθη σημαντικῶς βοη-
θοῦντος καὶ τοῦ πετρελαϊκοῦ boom, τὸ ὁποῖον κατηύθυνε σημαντικὸ μέρος τῶν 
πετροδολλαρίων τῶν ἀραβικῶν χωρῶν πρὸς τὴν Τουρκία μέσῳ τῶν ἀναλόγων 
εἰσαγωγῶν τῶν χωρῶν αὐτῶν.

Τὸ 1989, παρὰ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ ἐπεδείκνυε ἡ Τουρκία νὰ αὐξήσει τὶς ἐξα-
γωγές της πρὸς τὴν ΕΣΣ∆, οἱ ἐξαγωγὲς πρὸς τὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς κα-
τελάμβαναν τὸ διπλάσιο ποσοστὸ ἐν σχέσει πρὸς αὐτὲς πρὸς τὴν Σοβιετικὴν 
Ἕνωση6. Παρατηροῦμε λοιπὸν ὅτι ἡ ἐγκατάστασις τῶν ἀραβο-ἰσλαμικῶν κε-
φαλαίων μὲ τὶς οἰκονομικὲς ἀλλὰ καὶ πολιτικές τους προεκτάσεις ἀποδεικνύε-
ται ἰδιαιτέρως σημαντικὴ γιὰ τὸ μέλλον τῆς Τουρκίας.

Ἡ καθοδική, ὅμως, πορεία τῶν ἀραβο‒ἰσλαμικῶν ἐπενδύσεων καὶ χρηματο-
πιστωτικῶν εἰσρροῶν στὴν Τουρκία κατὰ τὸ διάστημα 1989‒1990, δὲν φαίνε-
ται νὰ καθησυχάζει τὸ κεμαλικὸ κατεστημένο, τὸ ὁποῖον, ἐπὶ πλέον, δὲν εἶχε 
ἐπὶ Ὀζὰλ τὴν ἴδια ἐλευθερία χειρισμῶν ὅπως σὲ προηγούμενες ἐποχές. Συγκε-
κριμένως, τὸ ἔτος 1990 ἡ TÜSIAD (Ἕνωσις Τούρκων Βιομηχάνων καὶ Ἐπιχει-
ρηματιῶν) ἀνεκοίνωνε ὑπερηφάνως ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς περιόδου 1980-
1989 τὸ σύνολον τῶν ξένων κεφαλαίων τὰ ὁποῖα εἰσῆλθαν στὴν Τουρκία ἦσαν 
ἀντίστοιχα μὲ αὐτὰ τῶν εἴκοσι ἐννέα προηγουμένων ἐτῶν (1950-1979), πρὶν τὸ 
ἄνοιγμα τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας πρὸς τὸν διεθνῆ οἰκονομικὸ χῶρο7.

Μὲ μία πρώτη ματιὰ τὰ ἀραβο-ἰσλαμικὰ κεφάλαια δὲν ἐξεπροσωποῦσαν τὸ με-
γαλύτερον ποσοστό, ἀλλὰ δὲν ἔπαυσαν νὰ ἀποτελοῦν ἕνα ὑπολογίσιμο καὶ ση-
μαντικὸ ποσοστὸν λόγῳ τῆς «ἐσωτερικῆς τους συνοχῆς», ἡ ὁποία ὠφείλετο στὸν 
κοινὸ θρησκευτικόν τους χαρακτῆρα, καὶ τῶν ἀναποφεύκτων πολιτικῶν τους συν-
δηλώσεων. Παραδείγματος χάριν, τὸ 1989 τὰ «κεφάλαια τοῦ Ἀλλὰχ» ἀνήρχοντο σὲ 
ποσοστὸν 17% τοῦ συνόλου τῶν εἰσαχθέντων στὴν τουρκικὴ οἰκονομία κεφαλαίων, 
ἐνῷ τὸ 1990 παρα τὴν μείωσή τους δὲν παύουν νὰ ἐκπροσωποῦν ἕνα σημαντικὸ πο-
σοστὸν τοῦ συνόλου τῶν εἰσαχθέντων κεφαλαίων, τὸ ὁποῖον ἀνέρχεται σὲ 10%. 
Τὸ ποσοστὸν αὐτὸ κατατάσσει τὰ εἰσαχθέντα ἀπὸ τὴν Μέσην Ἀνατολὴ κεφάλαια 
(συμπεριλαμβανομένων καὶ αὐτῶν ἀπὸ τὸ Ἰρὰν καὶ τὸ Πακιστὰν) πέμπτα κατὰ 
σειρὰν μετὰ ἀπο αὐτὰ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, τῆς Ἑλβετίας8, τῆς Γερμανίας καὶ 

6.   FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, Washington, 1990, σελ. 391· ὅπως καὶDeik 
Bulletin, Foreign Economic Relation Board, (ἐτήσιο), 1990.

7. Πρβλ. ἔνθ’ ἀν.
8.  Τὰ κεφάλαια ἀπὸ τὴν Ἑλβετία καὶ τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον δὲν εἶναι «ἀποστει-
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τῆς Ὁλλανδίας. Οἱ τοῦρκοι «ἀνησυχοῦντες» κεμαλιστὲς θεωροῦν πὼς γιὰ τοὺς προ-
αναφερθέντας λόγους τὰ κεφάλαια αὐτὰ μποροῦν νὰ λάβουν ἀνατρεπτικὸν χα-
ρακτῆρα, ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ ἕνα ἀκόμη λόγο: τὰ «κεφάλαια του Ἀλλὰχ» στο-
χεύουν ἀπ’ εὐθείας στὰ χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα, διότι μέσῳ αὐτῶν μποροῦν 
νὰ ἀσκήσουν πολὺ μεγαλύτερες ἐπιρροές, παρὰ ἂν ἐκινοῦντο μέσῳ «ἐμπραγμάτων» 
ἐπενδύσεων ὅπως εἶναι τὰ βιομηχανικὰ ἢ τὰ ξενοδοχειακὰ συγκροτήματα. Τὰ δὲ γε-
γονότα μᾶλλον τοὺς δικαιώνουν διότι, συμφώνως πρὸς τὶς ἐπίσημες στατιστικὲς τῆς 
ἐποχῆς, τὸ ἥμισυ τῶν ἀραβικῶν ἐπενδύσεων στὴν Τουρκία ἀπετέλεσε τὴν βάση γιὰ 
τὴν ἵδρυση ἐμπορικῶν τραπεζῶν καὶ «Εἰδικῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ἐπιχειρήσε-
ων», δηλαδὴ ἰσλαμικῶν τραπεζῶν. Πρέπει νὰ τονίσομε μὲ τὴν ἀφορμὴ αὐτὴν ὅτι 
ἡ «ἀνατρεπτικὴ δυνατότης» ποὺ ἐκπροσωποῦν γιὰ τὸ κεμαλικὸ κατεστημένο τὰ 
ἰσλαμικὰ κεφάλαια δὲν εἶναι εὐθέως ἀνάλογος πρὸς τὸν ἀπόλυτο ἀριθμὸ τοῦ πο-
σοστοῦ συμμετοχῆς τους στὴν τουρκικὴ οἰκονομία καὶ ἰδιαἰτέρως στὸν χρηματοπι-
στωτικὸ τομέα. Ἕνα ποσοστὸν τῆς τάξεως τοῦ 10% εἶναι ἤδη κολοσσιαῖον ἂν χρη-
σιμοποιηθεῖ μὲ τὴν «δέουσα προσοχὴ» καὶ «σαφεῖς προσανατολισμούς».

Μία, παραδείγματος χάριν, ἀνεπίσημος ἰσλαμικὴ κοινωνικὴ πολιτικὴ ὑγιείας, 
περιθάλψεως τῶν ἡλικιωμένων καὶ ἐκπαιδεύσεως ἠμπορεῖ κάλλιστα νὰ χρημα-
τοδοτηθεῖ καὶ νὰ λειτουργήσει παραλλήλως μὲ τὶς ἐλλιπεῖς ἀντιστοιχίες τοῦ κο-
σμικοῦ κράτους. Ἄλλωςτε, αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ βασικὴ πολιτικὴ στρατηγικὴ τοῦ 
Ἐρμπακὰν στὴν προσπάθειά του νὰ προσεταιρισθεῖ τὶς εὐρεῖες μουσουλμανικὲς 
μᾶζες τοῦ πληθυσμοῦ. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ὀπτικὴν πρέπει νὰ ἐξετάσομε τὴν διείσδυ-
ση τῶν «κεφαλαίων του Ἀλλὰχ» στὴν τουρκικὴ οἰκονομίαν καὶ ἰδιαιτέρως τῶν 
σημαντικωτέρων ἀπὸ αὐτά, δηλαδὴ τῶν σαουδαραβικῶν.

Tὸ ἐπενδυτικὸ ἐνδιαφέρον τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας χρονολογεῖται ἀπὸ τὶς 
ἀρχὲς τοῦ 1970. Κατ’ ἀρχάς, στὴν Ἰσλαμική ∆ιάσκεψη τοῦ Πακιστὰν τὸ 1976, 
ποὺ ὠργανώθη ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα σαουδαραβικὴ «Μουσουλμανικὴ 
Λέγκα» (Rabitat al- Alam al-Islami), γνωστὴ καὶ ὡς «Συνδιάσκεψις τῆς Σαρῆα», 
οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κρατῶν προσεπάθησαν νὰ εὕρουν τρόπους ἐνισχύσεως τῶν 
δεσμῶν μεταξύ τους. Ἡ Τουρκία ἐξεπροσωπήθη ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν 
τοῦ συνασπισμοῦ Ντεμιρέλ. Οἱ ἐννέα στόχοι ποὺ ἀπετέλεσαν τὸ κοινὸ ἀνακοι-
νωθὲν δείχνουν τὴν θέληση τῆς Λέγκας γιὰ τὴν ἀναγέννηση τοῦ Ἰσλὰμ εἰς ὅλα 
τὰ ἐπίπεδα καὶ τὶς χῶρες, τῇ οἰκονομικῇ βοηθείᾳ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἡ 
ὁποία ἐξυπηκούετο. 

Ἡ τουρκικὴ συμμετοχὴ ἐπεκρίθη ἐντόνως στὸ ἐξωτερικό. Παρ’ ὅλα αὐτὰ συ-
νεστήθη ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΙ∆ καὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια τῆς Σαουδικῆς 
Ἀραβίας ἡ προαναφερθεῖσα Standing Committee for Economic and Commercial 
Cooperation ([T] ISEDAK). Στὴν τρίτη Ἰσλαμικὴ Συνδιάσκεψη συνεστήθησαν 
τρεῖς ἐπιτροπὲς γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων τῆς «Συνδιασκέψεως τῆς Σαρῆα» 
τοῦ 1976, ἡ Permanent Committee for Scientific and Technological Cooperation, ἡ 
Permanent Committee for Cultural and Informational Cooperation καὶ ἡ ISEDAK 
(ποὺ εἶχε καθωρισμένες λειτουργίες) καὶ συνεφωνήθησαν κοινὲς ἐπενδύσεις 
καὶ συνεργασία. Σὲ ὅλες τὶς παραπάνω ἐνέργειες ὑπῆρχε ἡ ὑποστήριξις τῆς 

ρωμένα» ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ συμμετοχή, κάθε ἄλλο μάλιστα.
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Islamic Development Bank, ἡ ὁποία στηρίζεται σὲ σαουδαραβικὰ κεφάλαια. 
Στὴν πρώτη ἐπιτροπὴ ἔγινε ἰσόβιος διευθυντὴς ὁ ἡγέτης τοῦ Πακιστὰν Ζία οὐλ 
Χάκ, στὴν δεύτερη ὁ πρόεδρος τῆς Σενεγάλης Ἅμπντου Ντὴφν καὶ στὴν τρίτη 
ὁ τοῦρκος στρατηγὸς Κενὰν Ἐβρέν, ποὺ ὡρίσθη στὴν ἑπομένη Ἰσλαμική Συν-
διάσκεψη.Ἔτσι παρατηροῦμε τὴν ἀντίφαση τῆς παρουσίας ἑνὸς ἡγέτου κοσμι-
κοῦ κράτους σὲ ἕνα θεοκρατικὸ πολιτικὸ θεσμό. 

Ἡ ISEDAK συνεδρίασε τέσσαρες φορὲς (1984, 1986, 1987, 1988) καὶ ἔγιναν 
διάφορες τροποποιήσεις σὲ κυβερνητικοὺς κανονισμοὺς γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ 
εἰσρροὴ κεφαλαίου. Τὴν περίοδο αὐτὴν ἡ Τουρκία διήρχετο ἀπὸ τὴν στρατιω-
τικὴ στὴν πολιτικὴ διακυβέρνηση. Ὡς διώρυγα εἰσρροῆς ἐλειτούργησε, σὺν τοῖς 
ἄλλοις, καὶ τὸ ἰσλαμικὸ μυστικιστικὸ τάγμα τῶν ναξιμπεντῆ, μέλη τοῦ ὁποίου 
εἶναι σημαντικοὶ ἐπενδυτικοὶ παράγοντες τῶν σαουδαραβικῶν χρηματοπιστω-
τικῶν ὀργανισμῶν στὴν Τουρκία, ὅπως ὁ Τουργκοὺτ Ὀζὰλ καὶ οἱ ἀδελφοί του. 
Τὸ ἐπίσημο κράτος ὑπεστήριζε ὅτι τὰ κεφάλαια αὐτὰ δαπανῶνται στὸν πόλεμο 
ἐναντίον τοῦ κοσμικοῦ κράτους.

Στὸ σχῆμα φαίνεται ὅτι ἀρκετὰ χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα τῆς Σαουδικῆς 
Ἀραβίας ἔχουν ἐπενδύσει στὴν Τουρκία μὲ τὴν στήριξη τῆς ARAMCO. Τὸ 
πρῶτο σημαντικὸ ἵδρυμα εἶναι ἡ «Παγκόσμιος Μουσουλμανικὴ Λέγκα», στὴν 
διοίκηση τῆς ὁποίας ὑπῆρχαν ἄτομα ποὺ ἐστήριζαν τὰ ἰσλαμικὰ ἰδεώδη. Οἱ 
τουρκικὲς ἐφημερίδες ἀναφέρουν ὅτι ἀνάμεσα στὶς δραστηριότητες τῆς ΠΜΛ 
εἶναι ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια στὴν φονταμενταλιστικὴν Ἕνωση Προσφύγων 
τοῦ ἀνατολικοῦ Τουρκεστάν, στὴν Ἐθνικὴ Ἕνωσιν Τούρκων Φοιτητῶν 
καὶ στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, ἡ χρηματοδότησις γιὰ τὸ κτίσιμο τεμενῶν στὴν Τουρκία καὶ ἡ 
πληρωμὴ τῶν μισθῶν κατὰ τὸ διάστημα 1982-1984 τῶν τούρκων ἰμάμηδων 
στὴν ∆υτικὴ Γερμανία.

Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ποὺ εἰσῆλθαν γιὰ πρώτη φορὰ σαουδαραβικὰ κεφάλαια 
στὴν Τουρκία, δηλαδὴ τὸ 1984, ὑπῆρχαν 20 ἐπιχειρήσεις σαουδαραβικῶν συμ-
φερόντων στὴν χώρα. Τὸ διάστημα, ὅμως, 1984-1986 ἡ ἐγκατάστασις σαουδα-
ραβικῶν ἑταιρειῶν στὴν χώρα παρουσιάζει τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν αὐξή-
σεως μὲ ρυθμὸν τῆς τάξεως τοῦ 4.500% ἐνῷ οἱ ἰρανικὲς ἑταιρεῖες παρουσίαζαν 
ἕναν ρυθμὸ αὐξήσεως τῆς τάξεως τοῦ 2. 100 %9. Γιὰ ἐπιχειρήσεις ἄλλων χωρῶν 
ὁ ρυθμὸς αὐτὸς ἐκυμαίνετο ἀπὸ 39% ἕως 140%. Ἕνας ἀπὸ τοὺς κυριωτέρους λό-
γους, βεβαίως, ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις δὲν ἐπεχείρησε πρὶν 
τὸ 1984 νὰ προσελκύσει ἐπενδύσεις ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς χῶρες. Μιὰ ἄλλη αἰτία 
ἦταν καὶ τὸ ὅτι ἐμεσολάβησαν οἱ προαναφερθέντες λόγοι ἀπο τὴν κυβέρνηση 
Ὀζὰλ γιὰ νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν Τουρκια οἱ ἑταιρεῖες αὐτές. 

Ἄξιον, ὅμως, προσοχῆς μὲ τὴν ἀνωτέρω ὀπτικὴν εἶναι ἐπίσης καὶ τὸ γεγο-
νός, ὅτι οἱ πρῶτοι διεισδύσαντας στὶς τουρκικὲς χρηματοπιστωτικὲς ἀγορὲς δὲν 
εἶναι οἱ Σαουδάραβες ἀλλὰ οἱ Λίβυοι, μέσῳ μιᾶς τραπέζης λιβυκῆς ἐπιρροῆς, τῆς 
Arap Türk Bankasi, τὸ 1977. Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν σύγχρονο τουρκικὴ ἱστορία, 
ἐπετράπη σὲ μίαν τράπεζα μέ, κατὰ πλειονοψηφία, ξένο κεφάλαῖο νὰ ἐγκατα-

9.  Πρβλ. ἐπίσης Stéphanie Parigi, ἔνθ' ἀν., σελ. 118 (εἰδικὰ στὸ Middle East [October 1987]).
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σταθεῖ σὲ τουρκικὸν ἔδαφος. Σὲ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια συνηγοροῦσε καὶ ὁ ἀριθμὸς 
τῶν συμβολαίων μεταξὺ τουρκικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τῆς Λαοκρατικῆς ∆ημο-
κρατίας τῆς Λιβύης. Τὰ ποσὰ ποὺ ἐξεπροσωποῦσαν αὐτὰ τὰ συμβόλαια ἦσαν 
κατὰ πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν ἀντιστοίχων τουρκικῶν συμβο-
λαίων, τὰ ὁποῖα ἠφθονοῦσαν στὶς ἀγορὲς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς ὑποσα-
χάριας Ἀφρικῆς. 

Ἄλλωςτε, γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα ἡ Arap Türk Bankasi ἀπετελοῦσε 
μίαν ἀνωμαλία ἔχοντας ὡς μοναδικὴ ἀντίπαλο τὴν Τράπεζα Osmanli, δηλαδὴ 
τὴν πρῴην Banque Ottomane Imperiale, ποὺ ἱδρύθη τὸ 1863. 

Ἡ δεκαετία τοῦ 1980 μᾶς παρουσιαζει μία νέα πραγματικότητα στὸν τουρ-
κικὸ τραπεζικὸ χῶρο: βλέπομε παραδείγματος χάριν, ὅτι στὶς 31 ∆εκεμβρίου 
1989 οἱ Ἄραβες ἔχουν ἐπενδύσει ἐπισήμως 191 δὶς τουρκικὲς λῖρες (τ.λ.) δηλαδὴ 
83 ἑκατ. US $ καὶ κατέχουν, ἐν μέρει ἢ καθ’ ὁλοκληρίαν, τράπεζες καὶ χρημα-
τοπιστωτικὲς ἑταιρεῖες, τῶν ὁποίων τὸ συνολικὸ κεφάλαιο καὶ τὸ ἀποθεματικὸ 
ἀνήρχετο στὸ ποσὸν τῶν 144 δὶς τ.λ. δηλαδὴ 62,5 ἐκατ. US $10. 

Μία λεπτομερεστέρα ἐξέτασις τῶν πραγμάτων στὴν περίοδο 1986-198911 κα-
ταδεικνύει ὅτι το ποσοστὸν τῶν ξένων κεφαλαίων στὴν τουρκικὴ οἰκονομία 
ἐκινεῖτο στὸ 5% περίπου, ἀλλὰ στὸ ἐξωτερικὸν τὸ ποσοστὸν αὐτὸ παρουσία-
ζε μίαν ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσα σύνθεση, ἡ ὁποία δίδει στὶς χῶρες τῆς Μέ-
σης Ἀνατολῆς μίαν κυρίαρχη θέση ἐπιρροῆς: τὸ 44,7%, δηλαδὴ περίπου τὸ ἥμισυ 
τοῦ συνόλου τῶν εἰσαχθέντων τραπεζικῶν κεφαλαίων, ἀνήκει σὲ τράπεζες καὶ 
σὲ ὁμίλους ἐπενδύσεων ποὺ ἔχουν τὴν ἕδρα τους στὸ Μπαχρέϊν, τὴν Κύπρο, τὸ 
Ἰράν, τὸ Κουβέϊτ, τὸ Πακιστάν, τὸ Κάταρ, τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ στὰ Ἡνωμέ-
να Ἀραβικὰ Ἐμιρᾶτα12. Μὲ ἄλλα λόγια, κατέχοντας ἕνα ποσοστὸν ὄχι μεγαλύτε-
ρον του 10% τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ τῶν ξένων ἀμέσων ἐπενδύσεων στὴν Τουρκία, 
διαθέτουν ἕνα πολὺ μεγαλύτερο ἀναλογικῶς ἐπενδυτικὸ τμῆμα τοῦ ξένου χρημα-
τοπιστωτικοῦ τομέως. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τώρα τὸ ποσοστὸν τῶν καθαρὰ ἰσλαμικῶν 
κεφαλαίων, τὰ ὁποῖα καὶ συγκεντρώνονται στὶς ἰσλαμικὲς τράπεζες τῆς Τουρκί-
ας, παρατηροῦμε ὅτι αὐτὰ συναγωνίζονται τὸ σύνολον τῶν ὑπολοίπων ἀραβομε-
σανατολικῶν κεφαλαίων, κατέχοντας ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ποσοστὸν ἐπὶ τοῦ συνόλου 
τῶν εἰσαχθέντων ξένων κεφαλαίων τὸ 1989, δηλαδὴ 17%. Τὸ ποσοστὸν αὐτὸ 
ἐκπροσωπεῖ τὸ 1% περίπου τοῦ συνόλου τῶν τουρκικῶν τραπεζικῶν κεφαλαίων. 
Ὡστόσον, οἱ δυὸ ἰσλαμικὲς τράπεζες, οἱ ὁποῖες ἱδρύθησαν τὸ 1985, ἡ FFI13 καὶ ἡ 
τουρκικὴ θυγατρική της, ἡ Al-Baraka, ἀνέπτυξαν μίαν ἐντυπωσιακὴ χρηματοπι-

10.  Βλ. Tüsiad, FMI/DTS Yearbook, 1990 καὶ DB/Foreign Economic Relation Board, 1990, 
ἔνθ’ ἀν.

11.  Ἐπαναλειτουργία τοῦ τουρκικοῦ χρηματιστηρίου. Ἔτος ὡριμάνσεως τῶν οἰκονο-
μικῶν μεταρρυθμίσεων τοῦ Τουργκοὺτ Ὀζάλ. Τὸ 1990 ὁ δείκτης τιμῶν φθάνει ἀπὸ 
701,4% σὲ 5.384,5% στὴν περίοδο μεταξὺ Ἰουλίου 1990 καὶ Ἰουλίου 1991.

12. Πρβ. ἐπίσης Stéphanie Parigi, ἔνθ' ἀν., σ.σ. 107‒139.
13.  Ἤδη τὸν Νοέμβριο τοῦ 1986 ἡ FFI εἶχε συγκεντρώσει μίαν μᾶζα καταθέσεων τῆς 

τάξεως τῶν 38,6 ἑκατ. τ.λ., δηλαδὴ περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι ἠμποροῦσαν νὰ συ-
γκεντρώσουν οἱ πιὸ πολλὲς ἀπὸ τὶς κλασικὲς τουρκικὲς τράπεζες (Stéphanie Parigi, 
ἔνθ' ἀν., σελ. 118).
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στωτικὴ ἐπιφάνεια. Ἀλλὰ δὲν εἶναι τόσον τὸ μέγεθος τῆς οἰκονομικῆς τους ἐπι-
φανείας μέσῳ τοῦ ὁποίου μποροῦν νὰ δημιουργήσουν σύστημα πολιτικῶν ἐπιρ-
ροῶν, ὅσον κυρίως ἡ δυνατότης τους νὰ δημιουργοῦν στενοὺς δεσμοὺς μεταξὺ 
ἐπιχειρηματιῶν καὶ πολιτικῶν, τὰ γνωστὰ εἰς ἡμᾶς ὡς «διαπλεκόμενα». 

Στὸν πιστωτικὸν τομέα τὰ «κεφάλαια τοῦ Ἀλλὰχ» ἔχουν πολὺ μεγαλύτε-
ρο εἰδικὸ βάρος ἀπὸ ὅ,τι τοὺς ἐπιτρέπει τὸ προαναφερθὲν μέγεθός των. Τὸν 
∆εκέμβριο τοῦ 1989 ἐξεπροσωποῦσαν τὸ 29,5% τοῦ συνόλου τῶν ἐμπορικῶν 
δανείων, τὰ ὁποῖα συνῆψε ὁ ξένος χρηματοδοτικὸς παράγων καὶ οἱ τουρκικὲς 
τράπεζες κοινῶν κεφαλαίων. Ἐπίσης διηύρυναν τὸν κύκλο τῆς ἐπιρροῆς τους 
στὸν τομέα τῶν καταθέσεων μεταξὺ τῶν τουρκικῶν ἰσλαμικῶν πληθυσμῶν, οἱ 
ὁποῖοι ἀποφεύγουν γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους τὴν ἀπόληψη τόκων14.

Στὴν πράξη, λοιπόν, βλέπομε ὅτι τὸ ἰσλαμικὸ τραπεζικὸ σύστημα15 εἶναι ἄκρως 
θελκτικὸ γιὰ τοὺς μικρομεσαίους ἐπενδυτάς, στοὺς ὁποίους ἄλλωςτε στοχεύει16, 
καθὼς εἶναι βασισμένο στὴν κατανομὴ κερδῶν καὶ ζημιῶν μετὰ τὴν λήξη τῆς προ-
θεσμίας τοῦ «ἰσλαμικοῦ» συμβολαίου, τὸ ὁποῖον ὑπογράφεται μεταξὺ τοῦ ἐπεν-
δυτοῦ καὶ τῆς ἰσλαμικῆς ἐμπορικῆς τραπέζης. Εἶναι εὐνόητον ὅτι ἡ ἀνυπαρξία 
πιέσεων πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ ἐπενδυτοῦ γιὰ ἐξυπηρέτηση τοῦ δανείου ἐντὸς συ-
γκεκριμένων προθεσμιῶν καθιστᾷ γιὰ ἕνα ἀκόμη λόγο τὸ σύστημα ἀρκούντως 
δημοφιλὲς καὶ σὲ πoλλὰ σημεῖα ἀναπτυξιακό. Συμβαδίζει ἄλλωςτε μὲ τὸν ὁρισμὸ 
τῆς οἰκονομίας, ὅπως τὸν ἔδωκε ὁ πρόεδρος τῆς AIBI (Association Internationale 

14.  Εἰς ὅ,τι ἀφορά τὸν τόκο (ρέμπα), τοῦ ὁποίου ἡ ἀπόληψις ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ σο-
βαρὰ ἁμαρτήματα ποὺ παρατίθενται στὸ Κοράνιον, πρέπει πρὶν ἀπὸ ὅλα νὰ ἀνα-
φερθοῦμε στὴν ἀσάφεια καὶ τὴν ρευστότητα ποὺ διακρίνει τὸν ὅρο. Ὅπως ἀναφέρει 
καὶ ὁ M. Ροντενσόν, τὸ τί ἀκριβῶς ἦταν ἡ ρέμπα δὲν τὸ γνωρίζομε μετὰ βεβαιότητος. 
Ἡ λέξις σημαίνει στὴν κυριολεξία «προσαύξηση». ∆ὲν φαίνεται νὰ πρόκειται ἁπλῶς 
γιὰ τὸν τόκο μὲ τὴν δυτικὴ σημασία. Πρόκειται μᾶλλον γιὰ διπλασιασμὸ τοῦ ὀφειλο-
μένου ποσοῦ (κεφάλαιο, τόκοι σὲ χρῆμα ἢ σὲ εἶδος), ὅταν ὁ ὀφειλέτης δὲν μποροῦσε 
νὰ πληρώσει κατὰ τὴν λήξη τῆς προθεσμίας. Ὅπως ὅμως οἱ περισσότερες ἐντολὲς 
τοῦ Κορανίου, εἶναι ἴσως ἕνας περιστασιακὸς κανὼν ποὺ υἱοθετήθη γιὰ τὴν ἀντι-
μετώπιση παροδικῶν περιστάσεων. Ἀργότερα, ὅμως, τοῦ ἔδωκαν οἰκουμενικὴν ἰσχύ, 
καθὼς δὲν μποροῦσαν νὰ δεχθοῦν ὅτι ὁ Θεὸς ἐνομοθέτησε γιὰ συνθῆκες τόσον περι-
ωρισμένες χωρικῶς καὶ χρονικῶς. Τὰ διάφορα ἐδάφια τοῦ Κορανίου ποὺ ἀπαγορεύ-
ουν τὴν ρέμπα ὁμοιάζουν νὰ ἔχουν γιὰ στόχο πότε τοὺς μουσουλμάνους, πότε τοὺς 
παγανιστὰς (πρόκειται, λέγουν, γιὰ πρακτικὴ τῆς Μέκκας), πότε τοὺς Ἑβραίους καὶ 
πότε τοὺς Xριστιανούς. Στὴν πραγματικότητα δὲν ἦταν γνωστὸν τί ἀκριβῶς ἦταν 
ἡ ρέμπα. Μία παράδοσις μάλιστα ἔλεγε πὼς τὸ σχετικὸ κορανικὸν ἐδάφιο ἦταν τὸ 
τελευταῖο ποὺ ἀπεκάλυψε ὁ Ἀλλὰχ στὸν Μωάμεθ καὶ ὁ Προφήτης ἀπεβίωσε πρὶν 
προλάβῃ νὰ τὸ ἐξηγήσει (θέσι τὴν ὁποίαν μὲ κατηγορηματικὸν τρόπον ἀρνεῖται ὁ 
συνάδελφος Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς). Τελικῶς μὲ τὴν ρέμπα κατέληξε 
νὰ νοεῖται γενικῶς κάθε ὄφελος ποὺ ἀπεκόμιζε ὁ ἕνας ἀπο τοὺς συμβαλλομένους 
σὲ μία ἀγοραπωλησία ἢ μίαν ἀνταλλαγὴ πολυτίμων μετάλλων καὶ ἐδωδίμων εἰδῶν 
(Rodinson, Islam et capitalisme, Le Seuil, Paris, 1966). 

15.  Ἰ.Θ. Μάζης, Γεωγραφία τοῦ Ἰσλαμιστικοῦ Κινήματος στὴν Μέση Ἀνατολή, ΕΠΕ, 
Ἀθήνα, 1992, σ.σ. 84-108.

16.  Πρβλ. J. Esposito, Islam and development, Syracuse University Press, Syracuse, New 
York, 1982 καὶ Islam in perspective, Oxford Analytica, Oxford, 1986.
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des Banques Islamiques) καὶ υἱὸς τοῦ βασιλέως Φεϊζὰλ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, 
πρίγκηψ Mωχάμεντ ἀλ-Φεϋζὰλ ἀλ-Σαοῦντ, στὴν διάρκεια τῆς διασκέψεως τῆς 
UNESCO στὸ Παρίσι μὲ τίτλο Ἰσλὰμ καὶ ∆ύσις, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1985. Πρόκει-
ται, εἶπε ὁ πρίγκηψ, γιὰ τὴν ἐπιστήμη, ἡ ὁποία ὑποδεικνύει στὸν ἄνθρωπο τὸν 
τρόπο χρήσεως τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν καὶ τῶν μέσων παραγωγῆς, 
ὥστε νὰ ἱκανοποιεῖ ἐπίγειες ἀνάγκες του σύμφωνα πρὸς τὸν ὑπάρχοντα θεϊκὸ 
κώδικα, ὁ ὁπoῖoς ἔχει ὡς στόχο τὴν δικαιοτέραν δυνατὴ κατανομή. 

Στὸ ἴδιο συνέδριο, ὁ τότε πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Ὀζὰλ ἀνέφερε ὅτι 
δὲν ὑπάρχει οἰκονομικὸ σύστημα ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ἀμιγῶς ἰσλα-
μικό. «Ἀλλά», προσέθεσε, «ἡ χώρα μου, χάρις σὲ ἕνα σχετικὸ κυβερνητικὸ νο-
μοσχέδιο ποὺ υἱοθέτησε, ἐπιτρέπει τὴν ἐγκατάσταση καὶ τὴν λειτουργία στὸ 
τουρκικὸ ἔδαφος ἰσλαμικῶν χρηματοπιστωτικῶν ἱδρυμάτων τὰ ὁποῖα δὲν 
εἰσπράτουν τόκους17. Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἱδρύματα αὐτὰ θὰ ἀσχολοῦνται 
μὲ χρηματιστηριακὲς συναλλαγὲς καὶ θὰ διαδραματίζουν ρόλο χρηματοδοτι-
κοῦ μεσάζοντος εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸν τομέα τῆς χρηματοδοτήσεως εἰσαγωγῶν-
ἐξαγωγῶν, μέχρι νὰ τελειοποιηθοῦν καὶ νὰ ἐξειδικευθοῦν ἀρκετά, ὥστε νὰ κα-
ταστοῦν ἱκανὰ νὰ καλύψουν καὶ τὸν τομέα τῆς ἀποταμιεύσεως». Τὸ ζήτημα, 
λοιπόν, ποὺ ἔθεσε ὁ Ὀζὰλ ἦταν σοβαρό: ἔπρεπε νὰ μάθουν τὰ ἰσλαμικὰ τραπε-
ζικὰ συστήματα νὰ χειρίζονται τὴν ρέμπα. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἔπειτα τὰ ἄλλα θὰ ἦσαν 
εὔκολα.Στὸ πλαίσιο τῶν προσπαθειῶν προσαρμογῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ τραπεζικοῦ 
συστήματος στὴν σύγχρονη πραγματικότητα ἐδημιουργήθησαν νέα χρηματοοι-
κονομικὰ προϊόντα, ποὺ ἐστόχευαν πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση.

Μεταξὺ αὐτῶν ἐδημιουργήθη ἕνας νέος τύπος χρηματιστηριακῶν τίτλων: τὸ 
«πιστοποιητικὸν διανομῆς κερδῶν καὶ ζημιῶν». Οἱ τίτλοι αὐτοὶ ἐκδίδονται ἀπὸ 
ἑταιρεῖες εἰσηγμένες στὸ χρηματιστήριον καὶ ἐπιτρέπουν στοὺς κατόχους των 
νὰ συμμετέχουν στὰ κέρδη τῆς ἑταιρίας. Ἡ διαφορὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν ἰσλα-
μικῶν τίτλων ἀπὸ τοὺς ἀντιστοίχους δυτικοὺς ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἰσλα-
μικοὶ τίτλοι ἐξαναγκάζουν τοὺς κατόχους τους σὲ συμμετοχὴ καὶ σὲ πιθανὲς 
ζημίες τῆς ἑταιρίας. Τὰ διανεμόμενα μέσῳ τῶν τίτλων αὐτῶν κέρδη ἐγγράφο-
νται ὡς «δαπάνες» στὰ βιβλία τῆς ἑταιρείας, στὰ ὁποῖα ἐγγράφονται ἐπίσης καὶ 
τὰ ἐπιτοκιακὰ κόστη. Τὰ εἰσοδήματα ποὺ ἀποδίδουν οἱ τίτλοι αὐτοὶ ὑπόκεινται 
σὲ φορολογία μὲ συντελεστὴ 10%, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς τόκους 
τῶν κοινῶν καταθέσεων. Αὐτὸ τὸ νέο χρηματοπιστωτικὸ σύστημα εὑρίσκεται 
στὴν πρώτη του φάση18. 

Ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις ἐπὶ Ὀζὰλ εἰσήγαγε καὶ μιὰ νέαν ἀντίληψη στοὺς τομεῖς 
τῆς ἀποταμιεύσεως, τῆς χρηματοδοτήσεως καὶ τῆς ἐπενδύσεως μὲ τὴν δημιουργία 
ἑνὸς νέου νόμου ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἐνίσχυσις τῆς ἀποταμιεύσεως καὶ ἐπιτάχυν-
σις τῶν δημοσίων ἐπενδύσεων». Αὐτὸς ὁ νέος νόμος ἐδημιούργησε ἕνα νέο 
εἶδος χρηματοοικονομικοῦ προϊόντος, τὰ «ὁμόλογα εἰσοδηματικῆς διανομῆς». 
Πρόκειται γιὰ τίτλους ποὺ ἐπιτρέπουν στὸν κάτοχό τους νὰ συμμετέχει στὰ 
κέρδη ἀπὸ εἰσοδήματα προερχόμενα ἀπὸ τὴν λειτουργία τοπικῶν κοινοτικῶν 
ὑποδομῶν (γέφυρες, φράγματα, δρόμοι, τηλεπικοινωνίες, σιδηρόδρομοι, λιμέ-

17. Stéphanie Parigi, ἔνθ' ἀν., σελ 116.
18. Ἔνθ' ἄν., σ.σ. 116-117.
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νες καὶ ἀεροδρόμια)19. Οἱ εἰσοδηματικὲς ἀποδόσεις τῶν τίτλων αὐτῶν δὲν προ-
καθορίζονται ἀλλὰ γίνεται ex ante ὑπολογισμός τους, ἀναλόγως πρὸς τὰ κερ-
δη τῶν ὑποδομῶν ἐπὶ τῶν ὁποίων ἔχουν ἐκδοθεῖ. Οἱ τίτλοι αὐτοὶ θέλγουν τοὺς 
ἀποταμιευτές, ποὺ προτιμοῦν τὴν ἀρχὴ τῆς διανομῆς τῶν κερδῶν (καὶ ὄχι εἰσο-
δημάτων προερχομένων ἀπὸ τόκους) λόγῳ τῶν θρησκευτικῶν τους πεποιθήσε-
ων ἀλλὰ καὶ τῶν παραδόσεών τους. Ἐξ ἄλλου, παρακολουθῶντας τὴν διαδι-
κασία προσαρμογῆς τῶν συγχρόνων χρηματοπιστωτικῶν λειτουργιῶν στὴν 
ἀρχὴ τῆς ρέμπα, διαπιστώνομε τὴν ἐπιτυχῆ, ἐν πολλοῖς, λειτουργία τῶν ἰσλα-
μικῶν τραπεζῶν στὰ τουρκικά, καὶ ὄχι ἀποκλειστικῶς, ἐδάφη.

Παραδείγματος χάριν, ἡ ἰσλαμικὴ τράπεζα Al-Baraka ἀπὸ τὴν ἕδρα της στὴν 
Κωνσταντινούπολη ἀκτινοβολεῖ μὲ τὰ ὑποκαταστήματά της μέχρι τὴν Ἄγκυ-
ρα, τὴν Σμύρνη καὶ τὴν Προῦσα ἐνῷ ἡ FFI εὑρίσκεται στὸ Ἰκόνιο. Τὰ ὑπο-
καταστήματά τους, ἄλλωςτε, εὑρίσκονται σὲ ἀνταγωνισμὸ μὲ τὶς τουρκικὲς 
τράπεζες στὴν Γερμανία καὶ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, ἰδιαιτέρως στὸ πεδίο τῆς 
ἀποσπάσεως τοῦ μέρους ἐκείνου τῆς ἀγορᾶς ποὺ ἀφορᾷ τὰ ἐμβάσματα τῶν 
τούρκων μεταναστῶν. Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐκτιμηθεῖ, λοιπόν, μὲ ὅρους ἰσο-
λογισμοῦ ἢ ἐκτὸς ἰσολογισμοῦ ὑποχρεώσεων, τὸ μέγεθος τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἰσλα-
μικῶν τραπεζῶν στὸν πληθυσμό. Σημαντικώτατον ἐπίσης στοιχεῖο, ποὺ τεκμη-
ριώνει τὴν εὐκαμψία καὶ τὸ συγκριτικὸν πλεονέκτημα ποὺ παρουσιάζουν στὴν 
μουσουλμανικὴ Τουρκία αὐτὲς οἱ τράπεζες, εἶναι καὶ τὸ ὅτι οἱ ἰσχυροὶ δεσμοί 
τους μὲ τὸν ὑπόλοιπο μουσουλμανικὸ κόσμο διευκολύνουν τὴν ἀνταγωνιστικὴ 
διεκδίκηση ἀπὸ πλευρᾶς τους τοῦ τμήματος ἐκείνου τῆς ἀγορᾶς ποὺ ἀσχολεῖται 
μὲ τὴν χρηματοδότηση τῶν εἰσαγωγῶν πετρελαίου μέχρι τὸ ἐπίπεδο τῶν 100-
200 ἑκατ. US $ κατ’ ἔτος στὸ μέσον περίπου τῆς δεκαετίας τοῦ 1980. 

Πολλὲς παραδοσιακὲς τράπεζες, τουρκικὲς ἀλλὰ καὶ ξένες, διεμαρτυρήθη-
σαν ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ «ἰσλαμικοῦ ἀνταγωνισμοῦ». Ἡ Ἕνωσις Τουρκικῶν 
Τραπεζῶν (BAT), ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὸν νόμο (ν. 57/1985) εἶναι ἐξουσιοδο-
τημένη ἀπο τὸ κράτος νὰ λαμβάνει κάθε ἀπαραίτητο μέτρον ὥστε νὰ ἀκυρώνει 
κάθε ἀπόπειρα ἀθεμίτου ἀνταγωνισμοῦ μεταξὺ τραπεζῶν20, δὲν ἠρωτήθη καὶ 
κατέθεσε προσφυγὴ κατὰ τῶν παρανόμων προνομίων τῶν ἰσλαμικῶν αὐτῶν 
τραπεζικῶν ἱδρυμάτων. 

Τὸ παράδειγμα τῆς Al-Baraka καὶ τῆς FFI, ἄλλωςτε, εἶναι χαρακτηριστικὸν 
τῆς προνομιακῆς μεταχειρίσεως ποὺ ἐπεφύλαξε τὸ κράτος στὰ ἱδρύματα αὐτὰ 
ἐπὶ Ὀζάλ. 

Πρέπει ἐδῶ νὰ ἀναφέρομε ὅτι τὸ Al-Baraka Türk Private Institution ἀποτελεῖ 
συνεταιρισμὸ τοῦ διεθνοῦς ὁμίλου τῶν οἰκογενειῶν Ὀζὰλ καὶ Τοπμπᾶς. Ἔτσι 
γίνεται ἀπολύτως κατανοητὸ τὸ γιατί μόλις οἱ ἀνωτέρω τράπεζες ἄνοιξαν τὶς 
πύλες τους, ἕνα κυβερνητικὸ διάταγμα τὶς ἀπήλλαξε ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση νὰ προ-
σαρμοσθοῦν στὸν σχετικὸ τραπεζικὸ νόμο εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὰ ἀποθεματικά τους 
ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τους στὸν τομέα τῶν τηλεοπτικῶν διαφημίσεων. 

Ἡ ἐπιτυχία στὴν ἀπορρόφηση ἰσλαμικῶν καταθέσεων καὶ ἡ ἐν γένει σημα-

19. Stéphanie Parigi, ἔνθ' ἀν., σελ. 116. 
20.  R. Kandiler, Banka Hukuku ve Bankalar Kanunumuzun Başlica Himteri, İstanbul, 

1986.
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ντικὴ κερδοφορία τους ἔκαμε τὴν τουρκικὴ καὶ δημοσία Vakiflar Bankasi νὰ συ-
νεργασθεῖ μὲ τὴν Kuwait Finance House (KFH) γιὰ νὰ δημιουργήσουν τὸ 1989 
ἕνα τρίτο ἰσλαμικὸ χρηματοπιστωτικὸ ἵδρυμα, τὸ Kuvayt Türk Evkaf Finans 
Kurumu (Τουρκο-κουβεϊτινὸ Χρηματοπιστωτικὸ Ἵδρυμα), ὁ διοικητὴς τοῦ 
ὁποίου ἀπέβλεπε στὴν ἀπορρόφηση τοῦ 60-70% τῶν ἰσλαμικῶν καταθέσεων 
τῆς χώρας.

∆ὲν ἐσημείωσαν ὅμως οἱ τράπεζες αὐτὲς τὶς ἴδιες ἐπιτυχίες καὶ στὸν τομέα 
τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου, παρὰ τὰ εἰδικὰ προνό-
μια τὰ ὁποῖα ἀπελάμβαναν καὶ παρὰ τὴν διατυπωθεῖσαν ἐπιθυμία τοῦ τέως 
προέδρου Ὀζάλ. Τὸ 1988 ὁ μέσος ὅρος τῶν εἰσοδημάτων τῶν ἐνεργητικῶν τῶν 
ἐμπορικῶν τραπεζῶν τοῦ δημοσίου καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως ἦτο τῆς τάξεως 
τοῦ 2,3% καὶ 3% ἀντιστοίχως. Μεταξὺ τῶν τραπεζικῶν ὁμίλων καὶ τῶν τρα-
πεζῶν ποὺ ἐπεχειροῦσαν σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο, μόνον ὁ ἰσλαμικὸς τραπεζικὸς 
τομεὺς εὑρίσκετο κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ποσοστόν, ἀλλὰ καὶ κάτω ἀπὸ τὸν μεσα-
νατολικὸ μέσον ὅρο, γιὰ νὰ μὴ ἀναφερθοῦμε στὸν ἀντίστοιχο μέσον ὅρο τῶν 
χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ. Ἀπὸ πλευρᾶς τώρα τοῦ διεθνοῦς ἰσλαμικοῦ τραπεζικοῦ 
παράγοντος καὶ τῶν δραστηριοτήτων του στὴν Τουρκία, ἔχομε τὴν περίπτωση 
τῆς IDB (Islamic Development Bank), ἡ ὁποία ἑδρεύει στὴν Τζέντα καὶ ἱδρύθη 
τὸ 1974. Πρόκειται γιὰ ἕνα κονσόρτιουμ, τὸ ὁποῖον συγκεντρώνει ἱδρύμα-
τα ἀπὸ τὰ περισσότερα κράτη-μέλη τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἰσλαμικῆς ∆ιασκέψε-
ως, ἀποτελεῖ διακυβερνητικὸ θεσμὸ καὶ διαχειρίζεται ἕνα σεβαστὸ ποσὸν πε-
τροδολλαρίων. Τὰ κεφάλαιά της, μὲ στοιχεῖα τοῦ 1988, ἀνήρχοντο στὸ ὕψος 
τῶν 2,4 δὶς US $. Οἱ κυριώτεροι μέτοχοί της εἶναι ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία (26%), 
ἡ Λιβύη (16%), τὰ ΗΑΕ (14%), τὸ Κοβέϊτ (13%) καὶ ἄλλα ἰσλαμικὰ κράτη ποὺ 
στὸ σύνολόν τους διαθέτουν τὸ ὑπόλοιπον 31% τῶν μετοχῶν. Στὸ τουρκικὸ 
ὑποκατάστημα τῆς IDB οἱ λοιποὶ συμβαλλόμενοι – ἐκτὸς τῶν Τούρκων – εἶναι 
οἰ ἑξῆς: Dubai Islamic Bank, Qatar Islamic Bank, Bahrein Islamic Bank, Bahrein 
Islamic Investment Bank, Jordanian Islamic Bank καὶ ἡ μητρική της, ἡ BID. 
Θερμὸς ὑποστηρικτὴς τῆς IDB εἶναι ὁ Abdoul Rahman Tounkou, γενικὸς γραμ-
ματεὺς τῆς διασκέψεως τῶν ὑπουργῶν ἐξωτερικῶν τῶν ἰσλαμικῶν χωρῶν, ὁ 
ὁποῖος καὶ κατώρθωσε νὰ ἐπιτύχει τὴν ὑποστήριξη τοῦ βασιλέως Φεϋζὰλ καὶ 
τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῶν πετρελαιοεξαγωγικῶν χωρῶν, ποὺ ἐπένδυσαν 
στὴν IDB τὸ σημαντικὸν ποσὸν τῶν δύο δὶς ἰσλαμικῶν δηναρίων κατὰ τὸ ἔτος 
1974. Βασικὸς σκοπὸς τῆς IDB εἶναι ἡ «ἀφύπνισις τοῦ Ἰσλὰμ» καὶ μὲ αὐτὴν 
τὴν ἐννοια προβαίνει σὲ διαρκεῖς χρηματοδοτήσεις «πολιτιστικῶν» καὶ θρη-
σκευτικῶν προγραμμάτων σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. Ἔγκυρες πηγὲς ἐκτιμοῦν ὅτι 
μέσῳ τῆς IDB ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία διωχέτευσε, στὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 
1973 ἕως τοῦ 1990, περισσότερα ἀπο 22 δὶς δολλάρια Ἀμερικῆς γιὰ τὴν κα-
τασκευὴ τεμενῶν καὶ πολιτιστικῶν κέντρων, ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν χρημα-
τοδότηση πολυαρίθμων ἰσλαμικῶν ὀργανώσεων. Ἀρχικῶς στὴν IDB συμμε-
τεῖχαν εἴκοσιν δύο ἰσλαμικὰ κράτη, ἐνῷ σήμερα συμμετέχουν σαράντα τέσσα-
ρα.
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Ὁ ἀνωτέρω ἰσλαμικὸς κολοσσὸς χρηματοδοτεῖ καὶ τμῆμα τῶν τουρκικῶν 
εἰσαγωγῶν σὲ πετρέλαιο τῆς τάξεως τῶν 50-60 ἑκατ. US $ ἐπὶ τοῦ συνολικοῦ πο-
σοῦ τῆς τάξεως τῶν 2-3 δὶς US $21. 

Πρέπει ἐπίσης νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ σὲ μιὰν ἄλλην ἰσλαμικὴ τράπεζα, ἡ ὁποία 
εἶχε καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ «ἐκπαιδευτηρίου» εἰς ὅ,τι ἀφοροῦσε τὰ ἰσλαμικὰ 
τραπεζικὰ ζητήματα. Πρόκειται γιὰ τὴν Faysal Islamic Bank of Cyprus (FIBC), ἡ 
ὁποία εὑρίσκεται στὸν κατεχόμενον ἀπὸ τοὺς Τούρκους τομέα τῆς Λευκωσίας καὶ 
ἱδρύθη ἀπὸ τὸν πατέρα τῆς ἰδέας τῆς ἰσλαμικῆς τραπέζης ἐπὶ ἐποχῆς προέδρου 
Νάσερ, τὸν αἰγύπτιο Ἄχμαντ ἀλ - Ναγγάρ, μὲ σκοπὸ τὴν ἀναζωογόνηση καὶ τὴν 
ἐνεργοποίηση τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως σὲ ἀγροτικό περιβάλλον22. 

Ὁ δρ ἀλ - Ναγγάρ, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν πρίγκιπα Φαϋζάλ, ὁ ὁποῖος ἐφρόντι-
ζε γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀναπτύξεως τοῦ θεσμοῦ τῆς ἰσλαμικῆς τραπέζης μέσῳ 
τῆς International Association of Islamic Banks (IAIB)23 μὲ ἕδρα τὸ Κάϊρον, 
προσήρτησε ἕνα κέντρο τραπεζικῆς ἐκπαιδεύσεως στὴν FIBC, τὸ «∆ιεθνὲς Ἰσλα-
μικὸν Τραπεζικὸν καὶ Οἰκονομικὸν Ἰνστιτοῦτον»24, πείθοντας τὸν πρίγκηπα νὰ 
χρηματοδοτήσει ἕνα πρόγραμμα ἐκπαιδεύσεως στελεχῶν στὰ ἰσλαμικὰ τραπε-
ζικὰ οἰκονομικά. 

Ἔτσι, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1982, ἡ Ἰσλαμική Τράπεζα Κύπρου ἤρχισε τὶς 
ἐργασίες της μὲ μεγαλόπνοα σχέδια. Ἠθέλησε νὰ ἀποτελέσει τράπεζα-ὑπόδειγμα 
γιὰ τοὺς σπουδαστὰς ποὺ θὰ συμμετεῖχαν στὰ ἐπιμορφωτικά της σεμινάρια 
ἐφαρμογῶν καὶ νὰ τοὺς βοηθεῖ νὰ εὑρίσκουν λύσεις σὲ σημαντικὸν ἀριθμὸ ζη-
τημάτων τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζει τὸ ἰσλαμικὸ τραπεζικὸ σύστημα. Τὸ ἰνστι-

21.  Βλ. Trentième rapport annuel 1408 AH (1978-1988), Islamic Development Bank, σ.σ. 
99, 129, 204, 271. Ἐπίσης Onzieme rapport annuel, σελ. 87.

22.  Πρβλ. Volker Nienhaus, Notes on the background, achievements and problems of 
Islamic Banks, United Nations Industrial Development Organization, Viene, 16-20 
Ἰουνίου, 1986, σελ. 10.

23.  Ὁ σημαντικώτατος ρόλος τῆς IAIB καὶ τῶν ὀργάνων της ἔχει ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἀπὸ 
τὴν Ὀργάνωση Ἰσλαμικῆς ∆ιασκέψεως OIC, ἡ ὁποία θεωρεῖ ἀπολύτως ἀπαραίτη-
τον τὴν ἐξάπλωση τῶν ἰσλαμικῶν χρηματοπιστωτικῶν καὶ ἐπενδυτικῶν δραστηρι-
οτήτων σὲ ὅλες τὶς μουσουλμανικες χῶρες, ἐφ’ ὅσον τὸ ἰσλαμικὸν οἰκονομικὸ σύστη-
μα θὰ κληθεῖ νὰ διαδραματίσει σπουδαιότατον ρόλον στὴν μελλοντικὴ πολιτική, 
θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴν ἑνότητα, στὴν ὁποία θὰ ὁδηγήσει ἡ αὐστηρὰ ἐφαρ-
μογή τῆς σαρῆα ἀπὸ τοὺς πιστούς. Ὁ εἰδικὸς τῆς ἰσλαμικῆς οἰκονομίας δρ Kander 
ἀναφέρει χαρακτηριστικῶς ὅτι ἡ ἐξέλιξις τοῦ φὲκχ καὶ τῆς σαρῆα ὅπως καὶ ἡ ἐφαρ-
μογή τους δίδουν μιὰ χωροχρονικὴ εἰκόνα τῆς κοινωνίας, εἴτε πρόκειται γιὰ πε-
ριόδους ἀναγεννήσεως καὶ εὐημερίας εἴτε γιὰ περιόδους παρακμῆς καὶ ὑφέσεως (Βλ. 
S. Parigi, Des Banques Islamiques, Ramsay, Paris, 1989).

24.  ∆ημιούργημα τῆς IAIB τὸ 1981. Τὸ πρῶτο ∆ιεθνες Ἰσλαμικὸ Τραπεζικὸ καὶ 
Oἰκoνoμικὸν Ἰνστιτοῦτο ἔχει σκοπὸ τὴν δημιουργία καὶ τὴν ἐπιμόρφωση εἰδι-
κευμένου προσωπικοῦ στὰ ἀρχικὰ ἐπίπεδα τῆς δομῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου, τέσσα-
ρες ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις καὶ ἱδρύματα καὶ δώδεκα πανεπιστήμια. Τὸ Ἀνώτατο Θρη-
σκευτικὸ Συμβούλιο τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἡ Ἰσλαμική Γραμματεία, τὸ Ἰσλαμικὸ 
Συμβούλιο Εὐρώπης καὶ τὸ Ἰσλαμικὸ Κέντρο Ἐπιστημονικῶν Μελετῶν μετέχουν ὡς 
παρατηρηταί. Τὸ Ἰνστιτοῦτο αὐτὸ ἔχει ἕδρα τὴν τουρκοκρατουμένη ζώνη τῆς Λευ-
κωσίας στὴν Κύπρο (Stéphanie Parigi, ἔνθ' ἀν., σ.σ. 30-31).
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τοῦτο ἐδίδασκε τὴν ἀνάγκη θεσμοθετήσεως εἰδικῶν παραρτημάτων ἐλέγχου 
ἐντὸς τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπέβλεπαν τὶς δραστηριότητες τῶν 
ἰσλαμικῶν τραπεζῶν καὶ τὶς νέες μεθόδους χρηματοδότησεως, τὴν φορολογικὴ 
ἐπεξεργασία τῶν «ἐκ συμμετοχῆς» εἰσοδημάτων, τὰ ὁποῖα μποροῦν —γιὰ φορο-
λογικοὺς λόγους— νὰ ἐξομοιωθοῦν μὲ τὰ ἀπὸ τόκους προερχόμενα εἰσοδήμα-
τα, τὸ ἀνώτατον ποσὸν ἰδίων κεφαλαίων τῶν ἰσλαμικῶν τραπεζῶν, τοὺς συντε-
λεστὰς ὑποχρεωτικῶν ἀποθεματικῶν, τὴν δημιουργία ἀποθεματικῶν, τὶς δέου-
σες σχέσεις μεταξὺ τοῦ κεφαλαίου, τῶν ἀποθεματικῶν καὶ τοῦ συνόλου τοῦ ἰσο-
λογισμοῦ, κτλ. 

∆υστυχῶς, ὅμως, γιὰ τὸ Ἰνστιτοῦτο, ἡ ἔλλειψις σπουδαστῶν ὡδήγησε στὴν 
ἀναστολὴ τῶν ἐργασιῶν του τὸ 1984. Ἡ Ἰσλαμική Τράπεζα Κύπρου, ὅμως δὲν 
εἶχε τὴν ἰδία τύχη. Συμμετεῖχε σὲ μεγάλο ἀριθμὸ σοβαρῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ 
ὁμίλου τῆς IAIB. Ἐνῷ, ὅμως, δὲν εἶχε δηλώσει καθόλου καθαρὸ κέρδος μέχρι τὸ 
1984, ἐδήλωσε περιουσία τῆς τάξεως τῶν 21 ἑκατ. US $ τὸ 198425. Ἐκεῖνο ποὺ 
μποροῦσε νὰ ὑποθέσει κανεὶς ἦτο εἴτε ὅτι ἡ ἔκθεσις τοῦ ἰσολογισμοῦ ἦτο πλαστὴ 
εἴτε ὅτι εἶχαν ὑπολογίσει κατὰ λάθος τὴν περιουσία τοῦ Ἰνστιτούτου μὲ αὐτὴν 
τῆς Ἰσλαμικῆς Τραπέζης Κύπρου. Καὶ αὐτο διότι σύμφωνα πρὸς τὰ στοιχεῖα τοῦ 
1986 ἡ περιουσία τῆς FIBC «ἐσυρρικνώθη» σὲ 1,6 ἑκατ. δολλάρια Ἀμερικῆς. Σὰν 
νὰ μὴ ἔφθανε αὐτό, ὁ πρίγκηψ Φεϋζὰλ ἐπώλησε αἰφνιδίως τὶς μετοχές του, ἕνα 
μῆνα πρὸ τῆς δημοσιεύσεως τῶν νέων ἀποτελεσμάτων χρήσεως, τὴν ἄνοιξη τοῦ 
198826. Ἡ «ἐμπορικὴ» ἀξία αὐτῶν τῶν μετοχῶν ἔφθασε στὸ τριπλάσιο σχεδὸν 
καὶ ἐπάνω τῆς λογιστικῆς τους ἀξίας, γιὰ λόγους ποὺ ὁ πρίγκηψ δὲν μποροῦσε 
εὐκόλως νὰ ἀποδεχθεῖ. 

Ἐν συντομίᾳ, τὰ πράγματα εἶχαν ὡς ἑξῆς: λαθρέμποροι αἰγυπτιακοῦ συ-
ναλλάγματος εἰσεχώρησαν στὸ κεφάλαιο τῆς Τραπέζης μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἐπα-
ναποκτήσουν τὸ χαμένο κῦρος τῶν ἰσλαμικῶν τους ἑταιριῶν, ποὺ εἶχαν σπι-
λωθεῖ στὶς ὑπηρεσίες διώξεως οἰκονομικοῦ ἐγκλήματος. Ἤλπιζαν, ἐν πολλοῖς, 
μέσῳ τῆς FIBC νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἔνταξη τῶν «Ἰσλαμικῶν Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσε-
ων» ποὺ κατεῖχαν στὸν Ὅμιλο τῆς IAIB, τοῦ ὁποίου γενικὸς γραμματεὺς ἦταν ὁ 
δρ. Ναγγάρ, ὁ γνωστός μας ἱδρυτὴς τῆς «Φεϋζὰλ-Ἰσλαμικῆς Τραπέζης Κύπρου» 
(FIBC). Μερικὰ παραδείγματα ἀκολουθοῦν ἀμέσως παρακάτω. 

α) Τὸ 1985, κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἀκμῆς τῆς χρηματοεπενδυτικῆς ἰσλαμικῆς 
ἑταιρίας Al-Rayan στὸ Κάϊρον (τῆς μεγαλυτέρας ἰσλαμικῆς ἑταιρίας χρηματοε-
πενδυτικῶν δραστηριοτήτων ποὺ ἱδρύθη στὴν Αἴγυπτο τὸ 1982-1985), ὁ Fathi 
Taoufiq Abdul Fattah, ἱδρυτής της καὶ γενικός της γραμματεύς, προσεφέρθη νὰ 
ἀγοράσει τὸ σύνολον τοῦ πακέτου τῶν μεριδίων τῆς FIBC. Βεβαίως, ἡ διοίκησις 
τῆς FIBC τοῦ ἐπώλησε μόνον τὸ 18% τοῦ πακέτου. Οἱ βλέψεις τοῦ Φατὰχ ἐξε-
δηλώθησαν ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπόκτηση αὐτοῦ τοῦ πακέτου: ὑπέβαλε αὐτοστιγ-
μεὶ ὑποψηφιότητα γιὰ νὰ γίνει δεκτὸς στὴν ἔγκριτο καὶ ἔγκυρο IAIB. ∆υστυχῶς 
γι’ αὐτόν, ὅμως, δὲν τὸ κατώρθωσε. 

β) Κἄποιος σεΐχης Μόχη ἀλ-Ντὴν Χελάλ, ἱδρυτὴς μιᾶς ἑταιρίας «Ἰσλαμικῶν 
Ἐπενδύσεων», προσεπάθησε νὰ ἐξαγοράσει μερίδια τῆς FIBC ἔναντι τοῦ ποσοῦ 

25. Βλ. Al-Ahram al-Iqtisady, ἀρ. 930, σ.σ. 52-55
26. Βλ. Roz el-Yusef (6 Μαρτίου 1989), σελ. 16.
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τῶν 340.000 US $, ἀλλὰ καὶ ἡ προσφορά του δὲν ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὸν πρίγκη-
πα Φεϋζάλ27. 

Ἡ ὑπόθεσις ὅμως δὲν σταματᾷ ἐδῶ. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ θέρους τοῦ 
1988, ὅταν ἡ αἰγυπτιακὴ κυβέρνησις ἔλαβε αὐστηρὰ μέτρα ἐναντίον τῶν πα-
ρατηρηθέντων φαινομένων τῆς μὴ χρηστῆς διοικήσεως τῶν ἰσλαμικῶν αὐτῶν 
ἑταιριῶν, δύο ἄραβες ἀδελφοὶ ἀπὸ τὸ Μπαχρέϊν, μέτοχοι καὶ αὐτοί, ἀπέσπα-
σαν τὴν Τράπεζα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ἀλ - Ναγγάρ. Ὁ δόκτωρ ἠγωνίσθη σκληρὰ 
γιὰ νὰ το ἀποφύγει, ἀλλὰ οἱ δύο ἀδελφοί, ἔχοντας ἰδιοποιηθεῖ τὶς μετοχὲς τῆς 
ἀλ-Ραϋὰν καὶ ὄντας ἤδη κάτοχοι τοῦ 25% τοῦ συνολικοῦ πακέτου τῆς Τραπέ-
ζης, κατάφεραν νὰ τὸν πετάξουν ἔξω ἀπὸ τὴν διοίκησή της. Ο Ναγγὰρ ἤσκη-
σε τότε ἔνδικα μέσα, ἀφ’ ἑνὸς μὲν στὸ κατεχόμενο ἀπὸ τοὺς Τούρκους τμῆμα 
τῆς Κύπρου, ἀφ’ ἑτέρου δὲ στὸ Κάϊρον, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι οἱ δύο ἀδελφοὶ 
δὲν κατεῖχαν νομίμως τὸ πακέτο τῶν μετοχῶν τῆς ἀλ-Ραϋὰν καὶ παραλλήλως 
ἐξεκίνησε μιὰ μεγάλη ἐκστρατεία διὰ τοῦ τύπου ἐναντίον τῶν δύο ἀδελφῶν, βα-
σιζομένου στὸ γεγονὸς ὅτι χιλιάδες μέτοχοι περίμεναν τὴν τύχη τῆς περιουσίας 
τῆς ἀλ-Ραϋὰν. Ὁ Ναγγὰρ ἀπέδειξε, τελικῶς ὅτι οἱ μετοχὲς ποὺ κατεῖχαν οἱ δύο 
ἀδελφοὶ ἀπεκτήθησαν μὲ παράνομον ἐντολή, διότι ὁ μὲν ἕνας εἶχε ἀποβιώσει, ὁ 
δὲ ἄλλος εὑρίσκετο στὴν φυλακή. Ἐπίσης, ἀπέδειξε ὅτι οἱ μετοχὲς αὐτὲς ἄξιζαν 
πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι τὶς εἶχαν πληρώσει οἱ δύο ἀδελφοί. 

Ἀκόμη, ὁ Ναγγὰρ ἔκαμε καὶ μία σημαντικὴν ἀποκάλυψη: εἶπε πὼς αὐτὴ ἡ 
Τράπεζα, τῆς ὁποίας τὰ πλοκάμια εἶναι διεσπαρμένα σὲ ὁλόκληρον τὸν κόσμο 
μέσῳ τοῦ Ὁμίλου τῆς Dar al-Maal al-Islami, ποὺ χρηματοδοτεῖ ἑταιρεῖες στὸ 
Μπαχρέϊν, τὴν Αἴγυπτο, τὴν Γουινέα, τὸ Τζέρσεϋ, τὸ Λουξεμβοῦργο, τὸν Νίγη-
ρα, τὸ Πακιστάν, τὸ Κάταρ, τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, τὴν Σενεγάλη, τὸ Σουδάν, 
τὴν Ἑλβετία, τὴν Τουρκία, τὰ Ἡνωμενα Ἁραβικὰ Ἐμιρᾶτα, ἀλλὰ τῆς ὁποίας ἡ 
ἕδρα εὑρίσκετο σὲ μιὰ χώρα μὴ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸν ΟΗΕ, μποροῦσε νὰ δια-
δραματίσει σημαντικώτατον ρόλο στὸν τομέα τοῦ «ξεπλύματος χρημάτων» ἀπὸ 
λαθρεμπόριο ὅπλων καὶ ναρκωτικῶν28. 

Ἡ Dar al-Maal al-Islami ἦταν ἡ κεφαλὴ τοῦ πρώτου κλάδου τῶν ἰσλαμικῶν 
τραπεζικῶν τράστ, ἀποτελεῖ τὸν κεντρικὸ ὀργανισμὸ γιὰ πενῆντα πέντε ἰσλα-
μικὲς θυγατρικὲς τράπεζες, ἑδρεύει στὴν Γενεύη καὶ ἱδρύθη ἀπὸ τὸν πρίγκηπα 
Φεϊζὰλ τὸ 198129. 

Πέντε θυγατρικές της εἶναι αὐτὲς ποὺ ἵδρυσαν τὸ Faisal Financial Institution στὴν 
Τουρκία˙ αὐτὲς εἶναι οἱ ἑξῆς: Maasaraf Faisal al-Islami τοῦ Μπαχρέιν, Daar al-Maal 
Islami Trust, Faisal Islamic Bank of Egypt, Faisal Islamic Bank of Sudan, Islami Tekaful 
Association30. Ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ τρὰστ εὑρίσκονται δώδεκα σαουδάραβες πρίγκη-
πες καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν κυβερνήσεων τοῦ Μπαχρέϊν, τῆς Αἰγύπτου, τῆς Γουινέας, τοῦ 
Κοβέϊτ, τοῦ Πακιστάν, τῆς Μαλαισίας, τοῦ Κάταρ, τοῦ Σουδὰν καὶ τῶν ΗΑΕ.

27. Βλ. Roz el-Yusef (13 Μαρτίου 1989), σελ. 14.
28. Βλ. Roz el-Yusef (20 Μαρτίου 1989), σελ. 24.
29. Πρβ. Stéphanie Parigi, ἔνθ. ἀν., σελ. 27.
30.  Τὸ FFI ἔδωκε ἄτοκα δάνεια στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ὀζὰλ καὶ εἶχε δεσμοὺς μὲ τὴν 

Vakiflar Bankasi, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴν διατήρηση τῶν ἱστορικῶν καὶ ὀθωμα-
νικῶν μνημείων στὴν Τουρκία.
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Μετὰ τὴν ἀπορρόφηση τῆς Islamic Investment Company (πλέον τῶν 63 ἑκατ. US $), 
ὁ Φεϋζὰλ συνεκέντρωσε ἀκόμη 163 ἑκατ. US $ μέσῳ μιᾶς καὶ μόνης ἰδιωτικῆς ἐγγραφῆς 
καὶ κάμνοντας χρῆσιν τῆς τραπεζικῆς νομοθεσίας τοῦ «φορολογικοῦ παραδείσου» 
στὶς Μπαχάμες, κατεχώρησε τὴν DMI στὰ διεθνῆ τράστ, μὲ ἕδρα τὴν Γενεύη31.

Ἡ DMI διαθέτει καὶ ἕνα συμβούλιο θρησκευτικῆς ἐποπτείας, ἀποτελούμε-
νον ἀπὸ διασήμους νομοκανονολόγους τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ διευθυνομένου 
ἀπὸ τὸν (:τότε) μεγάλο μουφτῆ τῆς Αἰγύπτου Μωχάμαντ Κάντερ Μωχάμαντ. 
Αὐτὸς ἀποφασίζει γιὰ κάθε νέο εἶδος χρηματοοικονομικῆς λειτουργίας τοῦ 
τράστ. Ὁ εὐρύτερος ρόλος ἄλλωςτε τοῦ συμβουλίου εἶναι νὰ ἀποκλείει ἐξ ἀρχῆς 
ὁποιανδήποτε χρηματοοικονομικὴ ἢ τραπεζικὴ λειτουργία ἀπὸ τὶς θυγατρικές 
του, ἡ ὁποία ἀντίκειται στὴν σαρῆα. Ἡ DMI διαθέτει σήμερα 15.000 περίπου 
μετόχους. Τὸ ἰδρυτικόν της κεφάλαιο ἀνέρχεται σὲ 750 ἑκατ. ἰσλαμικὰ δηνάρια. 
Γιὰ τὸν σχηματισμό του ἐνεγράφησαν ὅλα σχεδὸν τὰ ἰσλαμικὰ κράτη, τῆς Τουρ-
κίας συμπεριλαμβανομένης, τῇ ἐξαιρέσει ὅμως τοῦ Ἰράν. Τὸ 70% τῶν κεφαλαίων 
τῆς DMI κρατεῖται ἀπὸ τὴν Σαουδικὴν Ἀραβία. Ἡ ρευστότης σὲ καταθέσεις ποὺ 
συνεκέντρωνε μέχρι τοῦ 1989 ἀνήρχετο σὲ 1,8 δὶς δολλάρια Άμερικῆς32. 

Βλέποντας, λοιπόν, τὸ κῦρος τοῦ ἱδρύματος καὶ τὸ μέγεθος τῶν συμφερόντων 
ποὺ ἐνεπλέκοντο, μετὰ ἀπὸ ὅλα τὰ ἀνωτέρω, δὲν ἐκπλήσσεται κανεὶς μὲ τὴν ἐπι-
θυμία τοῦ πρίγκηπος νὰ διακόψει κάθε σχέση μὲ τὸν ἀνωτέρω οἶκο τῶν «κεφα-
λαίων τοῦ Ἀλλάχ»! 

Τί προκύπτει, ὅμως, ἀπὸ ὅλα τὰ προαναφερθέντα σχετικὰ μὲ τὶς ἐκτροπὲς 
αὐτὲς τοῦ ἰσλαμικοῦ τραπεζικοῦ συστήματος; Προκύπτει ἀβιάστως ὅτι οὔτε 
αὐτό, ὅπως ἄλλωςτε καὶ τὸ ἀντίστοιχό του δυτικὸ σύστημα, δὲν ἀποκλείει τὶς 
χρηματοοικονομικὲς ἀτασθαλίες oἱ ὁποῖες, ἔχουσες σχέση μὲ τὸ ἐμπόριον ὅπλων 
καὶ ναρκωτικῶν, (βλ. ἀτύχημα Σουζουρλούκ), καταλήγουν σὲ πλάγιες ἢ εὐθεῖες 
ἀναμίξεις τῆς πολιτικῆς μὲ τὸν ὑπόκοσμον, τῇ μεσολαβήσει «ἀξιοπρεπῶν» καὶ 
κυρίως «εὐλαβῶν» χρηματοπιστωτικῶν ὀργανισμῶν. Kαὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι 
ἀπὸ οἰκονομικῆς ἐπόψεως τὸ φαινόμενο τοῦ ἰσλαμικοῦ κεφαλαίου εἶναι μᾶλλον 
περιθωριακὸ στὴν Τουρκία, ἡ πολιτικὴ ἰσχὺς ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἐκπηγάσει ἀπὸ 
αὐτὰ τὰ χρηματοπιστωτικὰ δίκτυα εἶναι κάθε ἄλλο ἢ ἀμελητέα. Τὶς διαπλοκὲς 
αὐτὲς θὰ ἐξετάσομε.

 
Τά «εὐσεβῆ κεφάλαια του Ἀλλὰχ» καὶ oἱ πολιτικὲς τοὺς ἀπολήξεις.
 Oἱ τουρκικοὶ κεμαλικοὶ κύκλοι καταγράφουν ὡρισμένους διευθύνοντες καὶ 
μετόχους τῆς Al-Baraka καὶ τοῦ FFI, oἱ ὁποῖοι ἀπετελοῦσαν μέλη τοῦ στενοῦ οἰκο-
γενειακοῦ, πολιτικοῦ καὶ ἐπιχειρηματικοῦ περιβάλλοντος τοῦ τότε προέδρου Τουρ-
γκοὺτ Ὀζὰλ καὶ τοῦ δυναμικοῦ νέου ἀδελφοῦ του, τοῦ Κορκοὺτ Ὀζάλ, βουλευτοῦ 
τοῦ κόμματος τῆς Μητέρας Πατρίδας, π. ὑπουργοῦ τῶν ἐσωτερικῶν (1975-1977) 
ὑπὸ τὸν Σουλεϊμάν Nτεμιρὲλ καὶ π. ὑπουργοῦ γεωργίας ὑπὸ τὸν Μπουλὲντ Ἐτσεβίτ. 
Ἄλλωςτε, ὁ στενὸς φίλος τοῦ Κουρκοὺτ Ὀζάλ, δρ Nevzat Yalintash, ἦταν αὐτὸς ποὺ 
ἐφερε μεγάλο ἀριθμὸ ἀράβων ἐπενδυτῶν στὴν Τουρκία, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ 

31. Stéphanie Parigi, ἔνθ' ἀν., σ.σ. 27-28.
32. Stéphanie Parigi, ἔνθ' ἀν., σελ. 28.
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τοὺς πρωτεργάτας τῶν τριῶν ἰσλαμικῶν τραπεζῶν. Ἡ Özal Family, ἡ Topbas Family 
Group καὶ ἡ Fenis Holding ἐδημιούργησαν τὴν Al-Baraka Türk μέσῳ τῆς ἱδρύσεως 
ἄλλων ἑταιριῶν. Τὸ μόνο γνωστὸ ἦταν ὅτι ὁ Mustafa Kalaycioglu ἦταν ἕνας ἀπὸ 
τοὺς μετόχους τῆς Faisal Fin τῆς Τουρκίας. Πρόκειται γιὰ οἰκογενειακὲς ἐπιχειρή-
σεις oἱ ὁποῖες ἔχουν στενοὺς δεσμοὺς μὲ τὸ τάγμα τῶν Nαξιμπεντῆ33. 

Στὴν ἰσχὺ τῶν δεσμῶν σημαντικὸ ρόλο διαδραματίζουν τὰ διάφορα βακου-
φικὰ ἱδρύματα (wakf). Τὰ οὐὰκκφ εἶναι θρησκευτικὰ κοινωφελῆ ἱδρύματα, τὰ 
ὁποῖα ἱδρύθησαν ἀπὸ ἕνα ἄτομο ἢ ὁμάδα ἀτόμων καὶ ἀπὸ συλλογὴ εἰσφορῶν. 
Παρέχουν βοήθεια σὲ τεμένη, σχολεῖα Ἰμὰμ Χαττὴμπ καὶ σὲ ἄλλες θρησκευτικὲς 
δραστηριότητες34. Ἀπὸ τὰ πιὸ ἰσχυρὰ οὐὰκκφ εἶναι τὸ Bereket Vakfi (al-Baraka 
Wakf) τῆς οἰκογενείας Τοπμπᾶς καὶ τοῦ Al-Baraka Türk. Σκοποὶ εἶναι οἱ ὑπο-
τροφίες γιὰ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση, τὰ θρησκευτικὰ συνέδρια, ἡ στήριξις σὲ 
θρησκευτικὲς ἐκδόσεις35. Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ οὐὰκκφ εἶναι τὸ Özba Vakfi τῆς 
οἰκογένειας Ὀζάλ, κυρίως. Τὸ 1989 σύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα οἱ μαθηταὶ τῆς 
δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως ποὺ ἐλάμβαναν βοήθεια ἀπὸ τὰ διάφορα οὐὰκκφ 
ἦσαν περίπου 230.00036. Οἱ ἐπίσημες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ συμμαχία 
ἐθνικιστῶν καὶ ἰσλαμιστῶν ζηλωτιστῶν φαίνεται μέσῳ τῆς Ilim Yayma Cemiyeti 
(Ἑταιρεία Ἐξαπλώσεως τῆς Ἐπιστήμης) καὶ τοῦ ἰδικοῦ της wakf. Ἱδρυτής, τὸ 
1973, ἦταν ὁ σημαντικὸς ἡγέτης ναξιμπεντῆ, Yusuf Türel καὶ ἄλλοι ἐπιφανεῖς 
φίλοι του καὶ παρέχει οἰκονομικὴν ὑποστήριξη σὲ φονταμενταλιστικὰ ἱδρύμα-
τα. Οἱ ἐπίσημες ἀρχὲς τὴν θεωροῦν, ὅπως προανεφέρθη, ἐκφραστὴ καὶ εὐαγγε-
λιστὴ τῆς νεοθωμανικῆς τουρκο-ἰσλαμιστικῆς ἰδεολογίας τῆς γνωστῆς Türk-Islam 
Sentezi (τουρκοϊσλαμικὴ σύνθεσις)37.

Μὲ ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἄσχετη καὶ ἡ εἰσρροὴ σαουδαραβικοῦ 
κεφαλαίου στὴν Τουρκία ὡς οἰκονομικῆς βάσεως γιὰ τοὺς ζηλωτιστάς. Στρατι-
ωτικοὶ τουρκικοὶ κύκλοι ἐθεωροῦσαν ὅτι ὑπῆρχε δίκτυο μὲ κυβερνητικὰ μέλη 
καὶ ὅτι ὁ Τουργκούτ Ὀζὰλ παρεῖχε στήριξη στοὺς ναξιμπεντῆ. Αὐτὸ τὸ ἐστήρι-
ζαν κυρίως σὲ δύο λόγους:

α) στὸ ὅτι κατὰ τὴν συμμετοχή του στὸ χὲγγ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1988 ἐδήλωσε 
ὅτι δὲν πιστεύει ὅτι δημιουργεῖται πρόβλημα μὲ αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψή του σὲ μου-
σουλμανικοὺς ἱεροὺς τόπους καὶ συνέχισε λέγοντας ὅτι «τὸ τουρκικὸ κράτος 
εἶναι κοσμικὸ ἀλλὰ ἐγὼ δὲν εἶμαι, εἶμαι μουσουλμᾶνος» καὶ

β) στὸ ὅτι τὸν Μάϊο τοῦ 1988, καὶ μὲ ἀφορμὴ τὸν θάνατον τῆς μητέρας 

33.  Bλ. ἔρευνα τοῦ Birol Ali Yeşilada, «Islam, dollars and politics: the political economy of 
Saudi capital in Turkey», Annual MESA Conference (November 15-18, 1989), Toronto, 
Canada.

34.  Βλ. γιὰ περισσότερες πληροφορίες Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, Ὁ θεσμὸς 
τῶν βακουφίων κατὰ τὸ ἰσλαμικὸν δίκαιον, Ἡρόδοτος, σειρὰ «Islamica, arabica et 
turcica» (ἀρ. 9), Ἀθῆναι, 2013.

35.  Βλ. αὐτόθι, καὶ Uğur Mumcu, «Islamici Örgütler ve Paralar», Cumhuriyet (13 Μαρτίου 
1987).

36. Βλ. ἔνθ' ἀν., καὶ Resmi Gazete (02 Ἴανουαρίου 1987).
37.  Birol Ali Yeşilada, «Islam, dollars and politics: the political economy of Saudi capital in 

Turkey», στὸ Uğur Mumcu, Rabita, ἔνθ' ἀν., σ.σ. 182-183. 
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τους, oἱ ἀδελφοι Ὀζὰλ ἔδειξαν τοὺς δεσμούς τους μὲ τὸ τάγμα μὲ διαφόρους 
τρόπους (ὅπως ἀλλαγὴ κυβερνητικῆς ἀποφάσεως γιὰ νὰ ταφεῖ στὸ νεκροταφεῖο 
τοῦ τεμένους Σουλεϊμανίγιε, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται δίπλα στὸν τάφο τοῦ Σου-
λεϊμὰν τοῦ Μεγαλοπρεποῦς, ποὺ oἱ ναξιμπεντῆ ὑποστηρίζουν ὅτι ἦταν ὁ μέγας 
διδάσκαλος τοῦ τάγματός τους). 

Ἐπίσης, ὅταν ὁ Κουρκοὺτ Ὀζὰλ ἐπεκέντρωσε τὸ ἐνδιαφέρον του στὶς εἰσα-
γωγὲς πετρελαίου, διεδέχθη τὸν δρ Yalintash λαμβάνων τὸ ἀξίωμα τοῦ τούρκου 
διευθυντοῦ ἐρευνῶν τῆς Ἰσλαμικῆς Τραπέζης Ἀναπτύξεως (IDB) στὴν Τζέντα 
καὶ μετὰ τὸ σημαντικώτατον ὀφφίκιο τοῦ μέλους τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου, 
μία θέση ποὺ κατεῖχε συνήθως ὁ ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τῆς Τουρκίας. 

Μὲ τὰ νέα αὐτὰ ὀφφίκια τοῦ Κουρκοὺτ Ὀζὰλ δημιουργεῖται ἡ διασύνδεσις 
μεταξὺ διαφόρων πυρήνων ἐπενδυτῶν μὲ ἰσλαμικὲς εὐαισθησίες, τῆς διεθνοῦς 
μουσουλμανικῆς Λέγκας, τοῦ ἰσλαμικοῦ τάγματος τῶν Ναξιμπεντῆ καὶ ὅλων 
τῶν θρησκευτικῶν καὶ «εὐλαβῶν» ἐκείνων ἱδρυμάτων, τὰ ὁποῖα ἐπιθυμοῦν νὰ 
χρηματοδοτήσουν μιὰ νέα ἰδεολογία, ὅπως ἡ προτεινομένη ἀπὸ τὴν ἤδη προα-
ναφερθεῖσα TIS. 

Τὸ παραπάνω πλαίσιο ἐξηγεῖ καὶ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ηὐξήθησαν 
κατὰ τὴν περίοδο τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 τὰ σχολεῖα ἐκπαιδεύσεως θρησκευ-
τικῶν διδασκάλων, τὰ γνωστὰ εἰς ὅλους μας Ἰμὰμ Χαττήμπ38. 

Εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο νὰ γίνει μία λεπτομερεστέρα ἀνάλυσις τῶν δι-
απλεκομένων συμφερόντων μεταξυ ἰσλαμικῶν τραπεζῶν-ἐπιχειρήσεων καὶ πο-
λιτικῶν, ἰδιαιτέρως μετὰ τὸ ἀτύχημα τοῦ Σουσουρλούκ, ἀλλὰ καὶ μιὰ σύντομος 
ἐξέτασις τῶν στοιχείων τοῦ κυκλώματος κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1980, θὰ μᾶς 
ἔδιδε μερικὲς ἐξηγήσεις εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὰ πολιτικὰ ἐπιτεύγματα τοῦ τότε προ-
έδρου Ὀζάλ. Παραδείγματος χάριν, τὸ 1981, ἐνῷ ὁ Τουργκοὺτ ἦταν στρατιω-
τικὸς σύμβουλος τῆς τουρκικῆς χούντας, ὁ ἀδελφός του Κουρκοὺτ τὸν ὤθησε 
νὰ θέσει τὰ θεμέλια τῶν νέων ἰσλαμικῶν χρηματοπιστωτικῶν ἐπιχειρήσεων. Τὸ 
1983, μὲ τὴν ἄνοδόν του στὴν ἐξουσία καὶ μετὰ παρέλευση μόλις μιᾶς ἑβδομάδος, 
ὑπέγραψε τὸ σχετικὸν διάταγμα. Ἡ ἐξήγησις τῆς σπουδῆς αὐτῆς δίδεται ἀπὸ τὸ 
γεγονὸς ὅτι ὁ Ὀζὰλ ἐστήριζε τὴν ἑνότητα τοῦ κόμματός του στὸ δίκτυο τῶν ἐπι-
χειρηματικῶν δραστηριοτήτων καὶ μάλιστα ἰσλαμικοῦ χαρακτῆρος. Αὐτὸ γίνε-
ται ἐπίσης κατανοητὸν ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ κόμμα τῆς Μητέρας Πατρίδος 
(ANAP) ἀπετελεῖτο ἀπὸ ἕνα συνοθύλευμα φιλελευθέρων καὶ συντηρητικῶν, οἱ 
ὁποῖοι εἶχαν διασυνδέσεις μὲ σύγχρονα δερβισικὰ τάγματα νεοφασιστῶν καὶ 
ριζοσπαστῶν ἰσλαμιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐστεγάζοντο στὸ ANAP, προερχόμενοι, 
ὅμως, ἀπὸ ριζοσπαστικὰ ζηλωτιστικὰ ἰσλαμικὰ κόμματα ποὺ εἶχαν τεθῆ ὑπὸ 
ἀπαγόρευσιν ἀπο τὴν στρατιωτικὴ χοῦντα. 

Ὅταν ἐμειώθη ἡ πίεσις τῶν στρατιωτικῶν στὴν ἡγέτιδα πολιτικὴν τάξη, τὸ 
ANAP ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσει ἕνα πιὸ σημαντικὸ ἐκλογικὸ ἀνταγωνισμό, ποὺ 
τὸ ὡδήγησε, στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1987, στὸ μειωμένο ποσοστὸ τοῦ 36%. Παρ’ ὀλα 
αὐτά, ὅμως λόγῳ τοῦ ἰσχύοντος ἐκλογικοῦ νόμου τὸ ANAP κατώρθωσε νὰ ἔχει 
μίαν ἄνετη πλειοψηφία στὸ κοινοβούλιο, γεγονὸς ποὺ τὸ κατέστησε μᾶλλον 

38. B. Yeşhilada, Islamic fundamentalism in Turkey and the Saudi connection, Field Staff 
Reports, Africa / Middle East, 1988-1989, ἀρ. 18.
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μαλθακό. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦτο νὰ χάσει ἀρκετοὺς βαθμοὺς ἀπὸ τὴν πολιτική 
του δύναμη κατὰ τὶς ἑπόμενες μετρήσεις, παραδείγματος χάριν στὶς δημοτικὲς 
ἐκλογές. Τότε ἔγινε αἰσθητὸ τὸ ὅτι τὰ διαπλεκόμενα ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα 
ἀπετέλεσαν κατὰ τὴν φάση αὐτὴν τὸν ἰσχυρότερο λόγο διατηρήσεως τῆς ἑνότη-
τος στὸ ANAP. Ἄλλωςτε, παρὰ τὸ ὅτι ηὐξάνετο ἡ δυσαρέσκεια στὸν ἐπιχειρη-
ματικὸ κόσμο γιὰ τὴν πολιτικὴ τῆς κυβερνήσεώς του τὴν περίοδο 1988-1989, ὁ 
Ὀζὰλ κατώρθωσε νὰ ἐπιβιώνει ὡς πρωθυπουργός, λόγῳ τῆς ἀμερίστου στηρί-
ξεως ποὺ τοῦ παρεῖχε τὸ μεγάλο κεφάλαιο, τὸ ὁποῖον συνεφώνει ἀπολύτως μὲ 
τὴν πολιτικὴ φιλελευθεροποιήσεως ποὺ ἠκολουθοῦσε39. Το ζήτημα ὅμως ἐτίθε-
το ἐπίσης καὶ εἰς ὅ,τι ἀφεώρα τὴν λαϊκὴ ὑποστήριξη πρὸς τὸ ANAP, ἡ ὁποία 
εἶχε σχεδον ὑποδιπλασιασθεῖ μὲ τάσεις μειώσεως. Τότε ὁ Ὀζὰλ ἀπηυθύνθη πρὸς 
τὰ ἰσλαμικὰ δίκτυα, τὰ ὁποῖα τοῦ ἦσαν ἀπαραίτητα γιὰ νὰ στηρίξει τὰ νέα του 
προεδρικὰ καθήκοντα, σύμφωνα μὲ τὸ ἀντίστοιχο γαλλικὸ πρότυπο. 

Ἡ κατάστασις ἔγινε δυσχερεστέρα γιὰ τὸν Ὀζαλ, ὅταν κατὰ τὴν περίοδο 
τῆς προεδρίας του ἔπρεπε νὰ χειρισθεῖ τὸ λεπτώτατον ζήτημα τῆς κρίσεως τοῦ 
Κόλπου. Ἐκεῖ, οἱ προγενέστερες πολιτικὲς «ἐπενδύσεις» του στὸ ἰσλαμικὸ τραπε-
ζικὸ σύστημα ἀπεδείχθησαν πραγματικὰ πολύτιμες, ὅπως θὰ δείξομε κατωτέρω. 

Τὴν περίοδο τῆς κρίσεως τοῦ Κόλπου οἱ ἰσλαμιστὲς στὴν Τουρκία ἐχωρί-
σθηκαν στὰ δύο: ἕνα μέρος τὸ ὁποῖον ὑπεστήριζε «τὸ μεγάλο κεφάλαιο καὶ τὴν 
Ἀμερική, καὶ ἕνα ἄλλο τὸ ὁποῖον ἐστήρίζε τὶς ἰρανικὲς ἀπόψεις καὶ θεωροῦσε 
ὅτι ἔπρεπε νὰ σταθεῖ παρὰ τὸ πλευρὸν τοῦ Ἰρὰκ καὶ ἐναντίον τοῦ «σιωνιστι-
κοῦ ἀμερικανο-σαουδαραβικοῦ στρατοπέδου». Μεταξὺ τῶν τελευταίων ἦταν 
τὸ κόμμα τῆς Ἐθνικῆς Σωτηρίας καὶ τὰ ναξιμπεντικὰ τάγματα. 

Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Ὀζὰλ, τὴν 5ην ∆εκεμβρίου 1990, κατορθώνει νὰ κερδίσει 
στὸ κοινοβούλιο τὴν ἀποδοχὴ τῆς φιλοδυτικῆς πολιτικῆς του. Οἱ ἰσλαμιστικῶν 
τάσεων βουλευτὲς ἐστήριξαν ἐμφανῶς τὸν Πρόεδρο, ἐνῷ ὁ Κουρκοὺτ Ὀζὰλ στὶς 
ἀμέσως ἑπόμενες ἡμερες προσεπάθησε ἐπιτυχῶς νὰ ἐνισχύσει τὴν θέση του καὶ 
νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν «νομιμοφροσύνη» του μεταξὺ τῶν ἰσλαμιστικῶν πυρήνων 
χρησιμοποιῶντας, φυσικά, τὰ ὀφφίκιά του στὸ ἰσλαμικὸ τραπεζικὸ δίκτυο. 
Παραδείγματος χάριν, ὠργάνωσε ἰδιωτικὲς συναντήσεις ὅπου συμμετεῖχαν οἱ: 
Eymen Topbas τῆς Topbas Family Group, τῆς Al-Baraka καὶ ὁ Salih Özcan, ὁ 
ὁποῖος διευθύνει τὸ FFI καὶ ἔχει στενὲς διασυνδέσεις μὲ τὴν ∆ιεθνῆ Μουσουλμα-
νικὴ Ἕνωση ποὺ ἑδρεύει στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία. Καθ’ ὅλην τὴν διαρκεια τοῦ 
πολέμου τὸ πορτραῖτο τοῦ Κορκοὺτ Ὀζὰλ ἐνεφανίζετο διαρκῶς σὲ ἀφίσσες τῶν 
διαφόρων ὀργανώσεων ἰσλαμιστικῶν τάσεων40. 

Ἡ ἀνταπόδοσις ἀπὸ πλευρᾶς Ὀζὰλ πρὸς τοὺς ἰσλαμιστικοὺς αὐτοὺς κύκλους 
περιελάμβανε αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑποτροφιῶν γιὰ τὰ θρησκευτικὰ σχο-
λεῖα, εὐρεῖα προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς τουρκοϊσλαμιστικῆς συνθέσεως (TIS) καὶ πε-
ρισσότερες τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ὅπου, ὅπως ἀνέφερε ὁ δολοφονηθεὶς τοῦρκος 
δημοσιογράφος Mumcu41, μετεδόθη ἕνα ντοκιμαντὲρ μὲ θέμα τὴν μάχη τῆς Καλ-
λιπόλεως ἀπὸ ὅπου ἔλειπε παντελῶς... ὁ Κεμὰλ Ἀττατούρκ! 

39.  Economik Bülten Rehber, Sabanci Support for Özal (17-23 Ἰουλίου, 1989).
40. Zaman (27 Φεβρουαρίου 1991).
41. Πρβλ. Uğur Mumcu, Tarikat, Siyaset, Ticaret, um ag Yiay, Ankara, 1997. 
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Ὅπως ἀναφέρει ὁ Clement Henry Moore42, ὁ τουρκικὸς αὐταρχισμὸς βασίζε-
ται σὲ τρεῖς πυλῶνες: τὸν στρατό, τὴν κρατικὴ γραφειοκρατία καὶ τὸ μεγάλο 
κεφάλαιο. Ἡ συμβίωσις τοῦ τελευταίου μὲ τὸ κράτος διηυκολύνετο ἀπὸ τὶς ὀλι-
γοπωλιακὲς δομὲς τῶν περισσοτέρων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
καὶ τῶν τραπεζικῶν, οἱ ὁποῖες εὑρίσκοντο ὑπὸ τὸν ἔλεγχον ἐνὸς μικροῦ ἀριθ-
μοῦ πολυτομεακῶν Holdings. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὰ Holdings αὐτὰ ἐπιδίδονται 
σὲ ἕνα θανάσιμο μεταξύ τους ἀνταγωνισμό, ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτά, αὐτὴ ἡ ὀλι-
γοπωλιακὴ κατάστασις διηυκόλυνε τὸν οἰκονομικὸ συντονισμὸ καὶ τὸν πολι-
τικὸ ἔλεγχο ἀπὸ κρατικῆς πλευρᾶς. Ὅταν οἱ στρατιωτικοὶ ἀνελάμβαναν τὴν δι-
ακυβέρνηση τῆς χώρας, οἱ στενὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν ὀλιγο-
πωλίων ἐβοηθοῦσαν, πιθανῶς, στὴν ἐπίλυση τῶν κρίσεων. 

∆ὲν μποροῦμε, ὅμως, παρὰ νὰ δεχθοῦμε ὅτι ἡ πολιτικὴ αὐτὴ τοῦ Ὀζὰλ, ἡ 
ὁποία ἐχρησιμοποίησε τὸ ἰσλαμικὸ στοιχεῖο ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ κρατηθεῖ στὴν 
ἐξουσία, ἀφ’ ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ πλήξει τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα, ἐβοήθησε τὰ 
μάλα στὴν ἄνοδο τοῦ ἰσλαμικοῦ κόμματος Ρεφὰχ στὴν ἐξουσία. 

Ἄλλωςτε, αὐτὸ τὸ ἄνοιγμα τῆς μέχρι τότε κλειστῆς στὸν ἑαυτόν της τουρ-
κικῆς οἰκονομίας προεκάλεσε μίαν αὔξηση τοῦ χάσματος μεταξὺ πλουσίων καὶ 
πτωχῶν. Τὸ Ρεφὰχ ἀπετέλεσε «καταφύγιο ἐλπίδος» γιὰ τὶς πτωχὲς λαϊκὲς μᾶζες 
λόγῳ τῆς πολιτικῆς τῶν παροχῶν (θρηκευτικὴ δωρεὰν παιδεία, στοιχειώδης 
ὑγειονομικὴ περίθαλψις κτλ.) καὶ ἦταν φυσικο νὰ ἀπολαύσει τοὺς καρποὺς 
αὐτῆς τῆς πολιτικῆς του. 

Τὸ Ρεφάχ, φυσικά, δὲν ἐπανεπαύθη στὸ ἔργον ὑποδομῆς τοῦ μακαρίτου 
Τουργκοὺτ Ὀζάλ. Συνέχισε τὸ ἔργο του καὶ πρόσεξε ἰδιαιτέρως τὸν τομέα τῶν 
ἰσλαμικῶν ἐπιχειρήσεων, πρᾶγμα ποὺ ἐνώχλησε τοὺς «θεματοφύλακες» τοῦ κε-
μαλισμοῦ στὴν Τουρκία. 

Ἔτσι, ἡ ἀπόφασις τοῦ «Συμβουλίου Τουρκικῶν Κεφαλαιαγορῶν» (SPK) τοῦ 
Ἰουνίου τοῦ 1996 ἐστράφη ἐναντίον ἑνὸς γνωστοῦ καὶ ἰσχυροῦ ἰσλαμιστικοῦ 
ὁμίλου ἐπιχειρήσεων, τοῦ Kombassan. Τὰ ἐναντίον του μέτρα συνίσταντο σὲ 
«πάγωμα» τῶν καταθέσεων, ἀπαγόρευση μεταβιβάσεως κεφαλαίων σὲ τρίτους 
κτλ. 

Ὁ ὅμιλος Kombassan εἶναι ἀκόμη μιὰ ἰσλαμικὴ κληρονομία τῆς ὀζαλικῆς πε-
ριόδου. Ἱδρύθη κατὰ τὰ τέλη τοῦ 1988 στὸ ὀχυρὸν τοῦ τουρκικοῦ ἰσλαμισμοῦ, 
τὸ Ἰκόνιον, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ ἐκλογικὴ περιφέρεια τοῦ Ν. Ἐρμπακάν. Ἡ ἀκμὴ 
τοῦ ὁμίλου καὶ ἡ σημαντικωτέρα περίοδος ἀναπτύξεώς του ἦταν αὐτὴ τῆς συ-
γκυβερνήσεως τῶν Ρεφὰχ καὶ DYP. 

Ἡ ἀρχικὴ παραγωγικὴ δραστηριότης τῆς Kombassan ἦτο ἡ κατασκευὴ χαρ-
τοκιβωτίων. Σήμερα, ὅμως, εἶναι ἡ μητρικὴ 34 ἑταιρειῶν στὴν Τουρκία, τὴν Γερ-
μανία, τὴν Βοσνία ἀλλὰ καὶ τὸ Καζακστάν. Σὲ αὐτὴν ἀνήκει ἡ ἀεροπορικὴ 
ἑταιρία «Air Alfa», ἡ ὁμὰς καλαθοσφαιρίσεως τοῦ Ἰκονίου καὶ ἡ ἰδιωτικὴ βιο-

42.  C.H. Mοοre, «L’ouverture Turque aux capitaux de l’Islam», La Nouvelle Dynamique au 
Moyen Orient, E. Picard (sous la direction), L’Harmattan, Paris, 1933. Ἐπίσης πρβλ. 
Ὑπὸ τοῦ ἰδίου: «Islamic banking: financial and political intermediation in Arab coun-
tries», Orient 29/1 (Μάρτιος 1988) καὶ «Islamic banksand competitive politics in the 
Arab world and Turkey», Middle East Journal 44/2 (Ἄνοιξις 1990).
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II. ΤΑ ΙΣΛΑΜΙΚΑ «ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ» ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

μηχανία ἐλαστικῶν αὐτοκινήτων «Petlas». Ἔχει 40 μετόχους καὶ συγκεντρώνει 
περὶ τὰ 2 δὶς DM ἀπὸ ἕνα σύνολο τούρκων μεταναστῶν στὴν Γερμανία τῆς τά-
ξεως τῶν 30.000 περίπου. Ἀπασχολεῖ 22.000 ἐργαζομένους σὲ 30 ἐργοστάσια 
καὶ 100 ἄλλους χώρους ὅπου εἶναι ἐγκατεστημένη. Μέχρι τοῦ Ἰουνίου τοῦ 1997 
ἡ ἑταιρία αὐτὴ ἦταν ὁ κύριος προμηθευτὴς ἐλαστικῶν τοῦ στρατοῦ (πολεμικὰ 
ἀεροσκάφη καὶ τεθωρακισμένα ὀχήματα μεταφορᾶς προσωπικοῦ). Ἤδη, ὅμως, 
ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἰουνίου 1996, τὸ τουρκικὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ ἐξέδωκεν 
ἐγκύκλιο, βασει τῆς ὁποίας ἀπαγορεύεται οἱεσδήποτε προμήθειες τῶν ἐνόπλων 
δυνάμεων νὰ γίνονται ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἰσλαμικὲς ἀλλὰ καὶ ἄλλες ἑταιρεῖες. Γιὰ 
ὅλες αὐτὲς τὶς ἑταιρεῖες ἰσχύει πλέον ὁ ἀποκλεισμὸς ἀπὸ μειοδοτικοὺς διαγωνι-
σμούς, ἡ ἀπαγόρευσις προμηθειῶν, κτλ. 

Ἀτασθαλίες παρατηροῦνται καὶ ἐδῶ, διότι ἡ ἑταιρεία κατηγορεῖται ὡς «πυ-
ραμιδοειδής», ἡ ὁποία ἐξαπατᾷ τοὺς ἐπενδυτάς της ὑποσχομένη κέρδη τῆς τά-
ξεως τοῦ 25-30% ἐτησίως σὲ γερμανικὰ μάρκα (DM), ἐνῷ τὰ ἀντίστοιχα γερμα-
νικὰ ἐπιτόκια καταθέσεων δὲν ὑπερβαίνουν τὸ 6%.

 Στὸ ὅλον ἀρνητικὸ κλῖμα γύρω ἀπὸ τὴν ἑταιρία συμβάλει καὶ ἡ σύλληψις 
στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἀγκύρας ἑνὸς στελέχους της, τὸ ὁποῖον προσεπάθησε ἀνε-
πιτυχῶς νὰ εἰσαγάγει λαθραίως τὸ ποσὸν τῶν 1,5 ἑκατ. DM καὶ 24 κιλὰ χρυ-
σοῦ.Ἄλλη ἑταιρεία αὐτοῦ τοῦ τύπου εἶναι ἡ Yimpas, ἡ ὁποία ἱδρύθη στὶς μέρες 
τῆς στρατιωτικῆς χούντας, τὸ 1982, μὲ τὴν μορφὴ τοῦ συνεταιρισμοῦ. Σήμερα 
ἔχει ὑπὸ τὸν ἔλεγχόν της 24 ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες ἀπασχολοῦν 4.500 ἐργαζομένους 
καὶ 30.000 μέλη. Καὶ οἱ δύο ἑταιρεῖες ἔχουν, ὅπως προανεφέραμε, στενότα-
τες διασυνδέσεις μὲ τὸ Ρεφάχ, οἱ ὁποῖες ἀπεκαλύφθησαν μετὰ ἀπὸ ἔρευνα τοῦ 
“West Work Group”, ὁμάδα ἐργασίας τοῦ τουρκικοῦ ΓΕΣ. Στὸ σχετικὸν ὑπόμνη-
μα ἀναφέρονται ἀκόμη καὶ οἱ ἑταιρεῖες «Ulter», «Setas», «Asya», «Beyendik», 
«Ilhas», ὅπως καὶ ἡ «Ἕνωσις Μουσουλμάνων Ἐπιχειρηματιῶν» (Müsiad)43 ὡς 
ὑποστηρίκτριες ἰσλαμιστικῶν ὁμάδων στὴν Τουρκία. 

Ἡ ἔκθεσις αὐτή, συνοδευομένη ἀπὸ τὸν σχετικὸ φάκελλο, ἐστάλη στὸ 
τουρκικὸ συνταγματικὸ δικαστήριο γιὰ περαιτέρω ἐνέργειες. Μεταξὺ ἄλλων 
ἀναφέρει ὅτι ἡ ὀργάνωσις Millî Görüs (παράρτημα Γερμανίας) μετὰ ἀπὸ δυνα-
μικὴ ἐκστρατεία μεταξὺ τῶν τούρκων μεταναστῶν στὴν Γερμανία συνεκέντρω-
σε τὸ ποσὸν τῶν 4,5 ἑκατ. DM τὸ ὁποῖον ἐδόθη στὸ Ρεφάχ44. 

Σύμφωνα πάλιν μὲ τὴν «West Work Group» τοῦ τουρκικοῦ Γενικοῦ Ἐπι-
τελείου Στρατοῦ, στοιχεῖα τῆς ὁποίας ἐκοινοποιήθησαν σὲ ἐνημέρωση τῶν 
κρατικῶν φορέων ποὺ ὠργάνωσε τὸ ΓΕΣ κατὰ τὸν μῆνα Ἰούλιο τοῦ 1997, ἡ 
κατάστασις στὸν τομέα τῶν ἰσλαμικῶν οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων εἶναι 
σοβαροτάτη. Ἡ ἔκθεσις ἀναφέρει ὅτι 385 ἑταιρεῖες καὶ ἐπιχειρήσεις, ποὺ δι-
ευθύνονται ἀπὸ ἰσλαμικὰ τάγματα καὶ ἀδελφότητες, ἀναπτύσουν οἰκονο-
μικὴ δραστηριότητα τῆς τάξεως τῶν 500 τρὶς τουρκικῶν λιρῶν. Ὁ Φετουλᾶ 
Γκιουλὲν Χότζα, γνωστὸς ὡς ὁ «τοῦρκος Χομέϊνη», ἐλέγχει τὶς 203 ἀπὸ αὐτές. 
Ἐπίσης ἀναφέρονται καὶ διάφορα ἰσλαμικὰ τάγματα, τὰ ὁποῖα ἐλέγχουν ση-
μαντικὸν ἀριθμὸ ἑταιρειῶν ὅπως: τὸ τάγμα Ναξιμπεντῆ ἐλέγχει 56 ἐπιχειρήσεις, 

43. Müstakil Sanayici ve İçadamlari Denerği.
44. Cumhuriyet (17 Ἰουλίου 1997).
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τὸ τάγμα Σουλεϋμαντζῆ ἐλέγχει 29 ἐπιχειρήσεις, ὁμάδες ριζοσπαστῶν ἰσλα-
μιστῶν ἐλέγχουν 31 ἐπιχειρήσεις, ὁ ὅμιλος Yeni Nasil ἐλέγχει 6 ἐπιχειρήσεις, ἡ 
Yeni Asik ἐπίσης 6 ἐπιχειρήσεις, τὸ τάγμα Καντιρῆ ἐλέγχει 7 ἐπιχειρήσεις, ἡ δὲ 
Millî Gorüs45, ἡ «σκληρᾶς» ἰσλαμικῆς γραμμῆς ὀργάνωσις ποὺ πρόσκειται ἀπ’ 
εὐθείας στὸ Ρεφὰχ46 καὶ ἡ ὁποία δρᾷ κυρίως στὴν Γερμανία, ἐλέγχει 47 ἐπι-
χειρήσεις.

45.  Πρόεδρος τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς εἶναι ὁ Μεχμὲτ Ἐρμπακάν, ἀνεψιὸς τοῦ προέδρου 
Ν. Ἐρμπακάν.

46.  Ἔχει 26.000 ἐπισήμως ἐγγεγραμμένα μέλη, ἐνῷ ἐκτιμᾶται ὅτι στὴν πραγματικότητα 
τὸ δυναμικόν της πρέπει νὰ ἐγγίζει τὰ 100.000 μέλη.


