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ÖNSÖZ 
İnsan fıtraten medenidir.  Allah insanı 

kâinattaki bütün varlıklara muhtaç olarak cami 
bir fıtratta yaratmıştır. Bundan dolayı her insan 
bir başkasının yardımına ihtiyaç duyar. 
Başkasının emeğinin karşılığını vererek 
ürettiği malı alırsa bu “alış-veriş” olur. İş ve 
hizmetler ya sözleşme ile veya bir ücret 
karşılığı alınır. Mal ve hizmetlerin üretiminden 
tüketimine kadar geçen tüm faaliyetler 
iktisadın konusuna girer.  

İktisadi hayatın düzgün yürümesi dinin 
emirlerine göre hareket etmeye, hak ve hukuka riayet etmeye ve çalışmaya ve emeğe değer 
vermeye bağlıdır. Din, haram-helal duygusu, emeğe saygı ve çalışmaya değer verir. Kur’anın 
bu konudaki emir ve tavsiyeleri şöyledir:  

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin; ancak karşılıklı rıza ile 
yaptığınız ticaret başkadır.”1 “Birbirinizin mallarını aranızda haksız sebeplerle yemeyin.”2  

Bu ve buna benzer ayetler Müslümanların aralarındaki iktisadi ilişkilerini tazim eder. 
Hak ederek yemek, emeğe değer vermek ve ücretini ödemek şartı iledir. Bunun için yüce 
Allah “alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır.”3 Alış-veriş gibi faizin de ticari bir faaliyet 
olarak değerlendirilmesini yüce Allah kabul etmemektedir. Çünkü faiz borçtan elde edilen bir 
gelirdir. Borçtan gelir elde etmek ayrı, mal alıp satmak ayrıdır.  

Faizin yasaklanması iktisadi ilişkilerde önemli bir açılım sağlar. Ticari hayatı 
canlandırır. Sermayenin belli ellerde toplanmasını engeller. Faizin alternatifi ise ticaret ve 
yardımlaşmanın kolaylaştırılmasını sağlayan zekâttır. 

İktisadi sistemler de faizli sistem ile sermayenin ortak kullanımını sağlayan ortaklık 
sistemi olarak iki ana temele dayanır. Böylece kredi sistemi ile ortaklık sistemi ortaya 
çıkmıştır.  

Tasarrufları faiz ödeyerek toplayıp, yüksek faiz ile borç verme sistemine “Kredi 
Sistemi” denir. Çağdaş ekonomi bunu “fon oluşturma”nın temeli olarak kabul etmektedir. 
Bunu sistemli ve düzenli olarak yapan kurumlar “Banka”lardır. Tasarrufları bir araya 
getirerek büyük sermayeler oluşturmak ve onları ticari ortaklıklar yoluyla işletmek de 
mümkündür. Buna da “Ortaklık Sistemi” (=Müşareket) denir. Finans kurumu tasarruf sahibi 
ile bir sözleşme yaparlar. Kar ve zarar ortaklığına dayanan bu sözleşmeye “Mudarebe” denir.  

Tasarrufların faizli borç olarak verilmesi bilinen bir uygulama şeklidir. Küçük tasarruf 
sahipleri bankaya borç olarak küçük tasarruflarını verirler, az kar elde ederler. Kredi sistemi 
ile küçük tasarrufları biriktirerek büyük fonlar oluşturan bankalar da talep eden 
müteşebbislere büyük krediler verirler.  

Kredi sisteminde sermayenin bir maliyeti vardır. Buna “Finansman Maliyeti” denir. 
Üretimden pazarlamaya kadar her safhada eklenen bu finansman maliyeti fiyatlara yansıyarak 
fiyatları devamlı yukarı çekerler. Sermayeye, yani borca ödenen faiz, bu finansman 
maliyetinin ana sebebidir. Tasarruf sahibinin alacağı faiz bundan düşüktür. Banka kredi 
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verdiği kişiden %20 faiz alırsa tasarruf sahibine %10 kadar verir. Böyle bir ortamda fiyat 
artışı %20 civarında olacağından tasarruf sahibinin alacağı faiz fiyat artışı karşısında yok 
olduğu gibi anaparasından da kaybı olur. Bir sene içerisinde küçük tasarruf sahibinin parası 
değer olarak azalır. Aldığı faiz sermayeyi korumaya yetmez. 

Bu kayıp parasını bir kenarda saklayanlarda daha fazladır. Kredi sisteminin etkili 
olduğu ekonomilerde hiç kredi kullanmayanlar bile ürettikleri mal ve hizmetlere finansman 
maliyeti koyarlar. Böylece fiyatlar devamlı olarak artarken dar ve sabit gelirlilerin gelirleri 
hızlı şekilde azalır ve sermayeleri hızla erir. Kredi sisteminin etkin olduğu yerlerde bu sistem 
halkın servetinin zenginlere akmasına sebep olur.  

Ortaklık sisteminde sermayeye ödenmesi gereken bir bedel yoktur. Dolayısıyla 
finansman maliyeti söz konusu olmaz. Fiyatların artması ve azalması kendi tabii seyri içinde 
olur. Sermaye sahipleri yapılan ticari faaliyetlerin kârından pay alacakları için ortaklarıyla 
birlikte büyür ve küçülürler. Çünkü kâr gibi zarar da ortaklar arasında pay edilir. 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
PARA VE FAİZE AİT KAVRAMLAR 

 
1. Kredi Sistemi: 
Toplumda girişimcilerin sayısı azdır. Kredi 

sisteminde riskin büyük olması sebebiyle kredi 
alabilecek girişimcilerin sayısı daha da azalır. Herkes 
böyle bir riski göze alamaz. Böylece bütün bir toplumun 
tasarrufları kredi sistemi yoluyla küçük bir grubun eline 
geçer. 

Kredi sistemi tasarruf sahiplerini etkisiz hale 
getirir. Onların ne olup bittiği ile alakaları yoktur. Bu 
küçük tasarruf sahipleri belli bir ücret ve maaş karşılığı 
çalışırlar ve rahatlarına bakarlar. Veya küçük 
tasarruflarını değerlendirmek ve paralarını risk altına 
almak istemeyen çiftçi, esnaf ve sanatkâr kesimi olan belli bir orta sınıftırlar Büyük bir kitleyi 
oluşturan bu kesim kendi içinde kapalı bir sınıfı oluştururlar. Bunların durağan olan 
tasarrufları zamanla eriyip yok olur. Aldıkları ücret, maaşlar ve gelirleri geçinmelerine yetmez 
ve zamanla borç altına girerler. Kendilerini zor duruma sokan bu hale tepki duyarlar. Sonunda 
mutsuz ve gelecekten umutsuz geniş halk kitleleri ortaya çıkar. 

Onların küçük tasarrufları ile kredi kullanan zenginler ise sürekli artan servetleriyle 
tatmin olmamaya başlarlar. Zenginliğin verdiği rahatlık ile ülkenin sosyal ve politik hayatına 
yön vermeye başlarlar. Bu durumda denge büsbütün bozulur. 

Ortaklık sisteminde de büyük zenginler olabilir. Ancak tasarruf sahipleri ortakları ile 
beraber büyüdükleri için ekonomik ve sosyal ve siyasal hayata duyarlıdırlar. Herkes risk 
altında olduğu ve işin bir tarafından tuttukları için serbest bir iş ortamı doğar. 

Kredi sistemi sermayeyi sahibinden bağımsız bir güç haline getirir. Ortaklık 
sisteminde ise sermayenin sahibi ile bağımlılığı devam eder. Çünkü sermaye sahibi parasının 
geleceğini düşünmek durumundadır. Bu da ekonomik gidişatı takip etmeyi netice verir. 
Ortaklık sorumluluğu onu buna mecbur eder. Bu durumda da ekonomik gerginlikler azalır ve 
verimlilik artar. İş sahipleri toplumun ve bilhassa sermaye sahiplerinin güvenini kazanmak 
mecburiyetindedirler. Böylece bir güven ve huzur ortamı kendiliğinden doğar. Sistem düzgün 
ve mantığına göre işlerse işçi-işveren sürtüşmesi de olmaz. 

 
 



2. Faizin Yasaklanması ve Zekatın Emredilmesi: 
Faizin yasaklanması ve yardımlaşmanın temeli olan zekâtın da emredilmiş olması 

kredi sistemini işlemez hale getirir. Bunun için “Allah ticareti helal edip faizi yasaklamıştır.”4 
Birçokları faiz ile alışveriş arasındaki farkı görmek istemezler. Faize de ticari bir kazanç 
olarak görmek isterler. 

Emeğin ve sermayenin, malın ve iş gücünün karşılığı olan değerler altın ve gümüş 
olarak kabul edilmiştir. Günümüzde bunların yerine değeri kâğıt olan “Para”lar almıştır. 
Paranın değer kazanması ise uluslararası siyasi otoritelerin kararı ve insanların kabulü iledir. 
Bunun uluslar arası itibar görmesi devletin itibarını artırır. Üretim ve ihtiyaç paranın değerini 
artırır.  

Borç alırken alınan değer ile öderken verilen değer arasındaki denklik “ölçü” ve “tartı” 
(vezn- keyl) ve “aded” ile belirlenirken günümüzde para ile belirlenmektedir. Ancak paranın 
değeri itibarına göre azalıp çoğalmaktadır. Bu durumda para bir mal olarak değerlendirilemez. 
100 gram altın borç yine 100 gram altın ile ödenirdi.  

Para satın alma gücüne göre iş ve işlem gören değerli bir kâğıttır. Ancak günümüzde 
altın ve gümüş gibi adedi bir mal sayılmaktadır ve bu büyük haksızlıklara sebep olmaktadır. 
Paranın üzerindeki değer zamanla satın almaya göre azalıp artmaktadır. Bu durumda paranın 
değeri satın alma gücüne göre belirlenmelidir ki haksızlık olmasın.  

Faizsiz finansman ortaklık sisteminin temel kuralıdır. Sermaye birikimi ortaklık yolu 
ile sağlanır. Finans kurumu emek-sermaye ortaklığı (Mudarebe) ile küçük tasarrufları 
toplayarak ticaret ve sanayide kullanır, elde ettiği karı da tasarruf sahibi ile paylaşır. 
Bankacılık sistemi de faizsiz yapılır. Ancak bu amaçla açılan finans kurumları bankalar 
karşısında belli bir üstünlük sağlayamamış belli bir başarı elde edememişlerdir. 

Günümüzde ayrıca tahvil bonosu, hisse senetleri gibi değerli kâğıtların alınıp satıldığı 
borsalar da oluşmuştur. Bu da ayrı bir inceleme konusudur. 

 
3. Alış-Veriş ve Faiz: 
Mal ya alışveriş veya ödünç şeklinde el değiştirir. Değiştirilen mal bedeline veya 

yakın bedeline el değiştirirse buna alım-satım denir. Para ile bir şeyi almak böyledir. Bunun 
da peşini de olur vadelisi de. Aralarında fark bulunmayan mallar vadeli olarak değiştirilebilir. 
100 liraya alınan bir mal 125 liraya satılırsa 25 lira kar elde edilmiş olur.  

Alım satım kâr elde etmek içindir. Ödünç vermede ise kar olmaz. Ne verilmiş ise o 
alınır. Şayet ödünç verilen bir şeyden fazla bir şey alınırsa buna fâiz denir. Böylece faiz ödünç 
ve borç üzerinden kar elde etmektir.  Bunun için peygamberimiz (sav) “Faiz yalnız borçta 
olur”5 buyurmuşlardır. Dolayısıyla borçtan gelir elde etme işine fâiz denir. 

Cahiliye Arapları borç verdikleri zaman anaparaya dokunmadan her ay belli bir gelir 
sağlamak şartı ile borç verirlerdi. Vadesi dolunca alacaklarını isterler, veremedikleri zaman 
yeniden faiz tespit ederek vadeyi uzatırlardı.6 Şayet borç vadeli satıştan doğmuşsa, ödeme 
zamanı gelince “Borcunu ödeyecek misin, yoksa artıracak mısın?” diye sorarlar ödeyemezse 
faizi borca ilave ederek vadeyi uzatırlardı.7  

Alım-satım da fâiz gibidir”8 diyenler gerçekte şeytanın aklını çeldiği kimseler olduğu 
Kur’anın dili ile sabittir. Burada bir incelik vardır. Şarap ile şıranın aynı olduğunu iddia etmek 
ne derece yanıltıcı ise faiz ile ticareti karıştırmak da o derece yanıltıcıdır. 

Kur’an ve hadislerde faiz “riba” kelimesi ile ifadesini bulur. Riba ise “artmak ve 
çoğalmak”9 anlamına gelir. Bunun anlamı ticari bir artış değil, borçtan elde edilen gelir 

 
4 Bakara, 2:275 
5 Darimi, Büyu, 42 
6 Fahr-i Razi, Tefsir-i Kebir, (Mısır–1357/1938) 7:91 
7 İbn-i Rüşt, Mukaddimât, 3:18; İbnu’l-Ârabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, (Daru’l-İhya, 1957) 1:241 
8 Bakara, 2.275 



anlamındadır. Bu şekilde bir kazanç Kur’an-ı Kerime göre kesinlikle yasaktır. Yüce Allah 
“Faiz de alışveriş gibidir diyerek faiz yiyenler şeytanın kendisini aldattığı ve aklını çeldiği 
kimselerdir. Allah faizi eksiltir; sadakaları ise bereketlendirir. ”10 buyurur. Borç veren kimse 
borcundan fazlasını alacaklıdan tahsil edemez. Bu faiz olur. Şayet borçlu ödemeyi zamanında 
yapamazsa o zaman alacaklı ona ek süre tanıyacaktır ve bunda da Allah’ın rızasını talep 
edecektir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: “Borçlu darlık içinde ise genişliğe çıkıncaya 
kadar beklenir. Sadaka ile yardımcı olmanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz!”11   

Peygamberimiz (sav) de şöyle buyururlar: “Faiz yalnız borçtan olur.”12 “Faizin geliri 
çok olsa da sonu darlığa döner”13 “Bir toplumda faiz ve zina çoğalırsa onlar Allah’ın cezasını 
hak etmiş olurlar.”14 “Bir toplumda faiz çoğalınca kıtlığa yakalanırlar; rüşvet ortaya çıkarsa 
korkuya kapılırlar.”15 

 
4. Faiz İşlemleri: 
Borçtan gelir elde etmeye yönelik her işlem faizdir. 

Borç, ya ödünçten ya mal veya hizmet akdinden ya da 
tazminattan doğar. Ödünçten ne verilmişse o alınır, fazlası 
faizdir. Borç ödeninceye kadar evinde oturmak veya 
tarlasından faydalanmak gibi menfaat sağlayan işler de faiz 
sayılır. Borcun vadesini uzatmaya karşılık alınan her nevi 
gelir de faiz sayılır.  

Alım-satımı faizin üstünü örtmenin en uygun yolu 
olabilir. Peygamberimiz koyduğu yasaklarla bu kapıları 
tamamen kapatmıştır. “Altına karşılık altın, gümüşe 
karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık 
arpa, hurmaya karşılık hurma ve tuza karşılık tuz misli 
misline ve peşin olur. Kim artırır ya da fazlasını isterse 
faize girmiş olur. Bu konuda alan da veren de birdir”16 

hadisi bunlardan biridir.   
Alışverişte bedeller az-çok farklı olur. Ama borçlar dengi ile ödenir. “Bir dinarı iki 

dinara, bir dirhemi iki dirheme, bir sa’ı iki sa’a satmayın. Çünkü bunda faize girer.”17 
Bunun anlamı şudur: Altın, gümüş, buğday, arpa, tuz ve hurma kendi cinsi ile 

değiştirilirken bu değişimin peşin olması gerekir. Bunların ödünç olarak verilmesi aynı ölçü 
ve değerde olmak şartı ile faiz olmaz; ödünç alış-veriş olur. 10 altını vadeli 11 altına satmak 
ise faiz olur. “Faiz sadece borçta olur” hadisine göre malların kendi cinsi ile değiştirilmesi eşit 
miktarda olması faiz kapısını kapatır.  

Peygamberimiz (sav) “Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık 
buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma ve tuza karşılık tuz misli misline, dengi 
dengine ve peşin değiştirilir. Bu cinsler değişik olmak şartı ile istediğiniz gibi de 
satabilirsiniz.”18 Faiz ödünçten olunca peşin satışlarda aralarında farklılık olabilir. “Gümüşe 
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karşılık altın satıldığı zaman gümüşten fazla olması zarar vermez. Arpaya karşı buğday elden 
ele satıldığı zaman arpanın fazla olması zarar vermez. Ancak veresiyesi olmaz.”19 

Bunlar veresiye değiştirmek yasaktır. Çünkü o zaman değerinden fazlası ile 
değiştirilmiş olur ve bu fazlalık faiz olur. Türk parası vererek karşılığında bir sene sonra 
vadeli döviz almak da böyledir; faiz olur. 1000 doları bu günkü değeri ile alıp, bir sene sonra 
vadeli 1200 dolar ve döviz alınmaz. Bu faiz olur. 

Farklı paraları günün fiyatı ile günlük kur üzerinden değişmek faiz olmaz. Abdullah 
bin Ömer (ra) develeri dinara karşılık satar sonra da yerine dirhem alırdı ve dirhemle satar ve 
yerine dinar alırdı. Durumu peygamberimize haber verdi. Peygamberimiz (sav) “Günün fiyatı 
ile almanda sakınca yoktur. Yeter ki aranızda bir vadeli borç bırakmayın”20 buyurdu. Buna 
göre günlük kur üzerinden altını gümüş ile değiştirmekte mahzur yoktur. Alım-satım adı 
altında faizli ödünce açılan bütün kapılar kapanmıştır. 

“Riba” mücmel yani, kapalı bir kelimedir. Bu kelimeyi Resulullah (sav) açıklamıştır. 
Bu da altı adet malın satışı ile ilgilidir. İmam-ı Şafi (ra) “Vadeli işlemden başkasında faiz 
yoktur”21 hadisini dikkate almakla beraber “Riba vadeli işlemlerde ve peşinde de olur. 
Peşinde kile fazlası ile vadelide ise vade fazlası ile olabilir. Bazen de vade ile birlikte 
ödemedeki fazlalık sebebiyle de olabilir.”22 Faizin haramlığı taabbüdîdir. İllet nehy-i ilâhidir; 
bunun dışındaki tüm sebepler sadece onun hikmeti olur. Bununla beraber fakihler faizin illeti 
olarak iki sebebi göstermişlerdir: Birincisi “tu’miyet” (=Gıda olması) İkincisi ise “semeniyet” 
artan ve eksilen para olmasıdır. 

 
5. Vade Farkı:  
Vade farkı bir malın peşin fiyatı ile vadeli fiyatı arasındaki farka denir. Bu faiz 

değildir. Malın parasını değeri üzerinde almaktır. Bu borçtan gelir elde etme de değildir. Bir 
alışveriş şeklidir. Toptan ve perakende arsında nasıl fiyat farkı varsa vadeli satış ile peşin 
arasında da öyle fiyat farkı olabilir. 

Peygamberimiz (sav) savaş zamanında develer yetmeyince bir binek deveyi sadaka 
develerinin toplanmasına kadar iki dişi deve karşılığında satın alıyordu.23 Bu iki genç dişi 
devenin bir binek devesinden daha değerli olduğu için vadeli olarak alınabileceğine delil 
olabilir. Bu da fiyat farkı da peşin ile veresiye farkı kabul edilebilir. Nitekim Hz. Ali (ra) 
Useyğir adındaki bir devesini veresiye dört deve karşılığında satmıştır.24  

Fakihler de bir malın peşin fiyatı ile vadeli fiyatının söylenerek değişik fiyatlar 
istenebileceği ve alıcının bunlardan birini kabul ederek malı alabileceği hususunu kabul 
ederler. Bu hususa itiraz eden bir fakih yoktur. Peşin 100 liralık bir malı vadeli 110 liraya 
almak ve bu hususta sözleşme yapmak caizdir.  

Peygamberimizin (sav) bir satışta iki satışı yasaklaması söz konusudur. Ancak bu 
satıcının iki fiyat belirlemesi ve alıcının da hangisi ile aldığı konusunda bir anlaşmaya 
varmamış olması demektir. Seçeneklerden birisi üzerinde anlaşma yapılmış ise satış bitirilmiş 
ve sahih olmuş olur. Şayet seçenekler üzerinde anlaşma vuku bulmamış, satan hangi fiyata 
sattığını, alan da hangi fiyata aldığını bilmiyorsa o zaman bu satış fasit ve geçersi olur.25 “Bir 
satışın peşin olması halinde 100’e vadeli olması halinde 200’e yapılmasında faiz işlemi 
yoktur.”26 

 
19 Ebu Davut, Hadis No: 3349 
20 Ebu Davut, Hadis No: 3354; Nesai, Büyû, 50 
21 Buhari, Büyu’, 79; Müslim, Müsâkât, 101 (Hadis No: 1596)  
22 İmam-ı Şafi, Kitab-ı Ümm, Riba, 3:25 
23 Ebu Davut, Hadis No: 3357 
24 İbn-i Kudame, el-Muğnî, 4:143  
25 Şemsüddin es-Serahsi, Mebsut, 13:8 
26 Kemâleddin bin El-Hümmam, Fethu’l-Kadir, 5:218; İbn-i Hacer, El-Heytemî, Tuhfe, 4:294 



Bu konuda tüm mezhepler aynı görüşü 
paylaşmaktadırlar. İki bedelden biri üzerine anlaşma 
olmadan akdin bitirilmesi söz konusu değildir. Muhayyerlik 
olmamalı ve akit biri üzerine yapılmış olmalıdır. Bir malı 
peşin ve vadeli olması halinde bunlardan biri üzerine 
anlaşma yapmayanın durumu netleşmediği için bu satışta 
faize düşme tehlikesi var demektir. Yasağın sebebi faize 
götüren yolları kapatmaktır.27 (Sedd-i Zerâî) çünkü 
muhayyer olan taraf peşine ve vadesine bakmadan akdi 
bitirmek ister. Bu durumda her iki bedel de onun borcu 
haline geldiği için bu durumda borçlu olan bunlardan birini 
diğerine karşılık veresiye fazlası ile satmış olur. Burada iki 
satış olması, bedellerin iki tane olmasındandır. Bedellerin 
biri üzerinde anlaşma sağlanmış ise bunun mahzuru yoktur.28  

 
Vadeli satışı faizden ayıran önemli özellikler vardır. Bunlar: 

1. Faiz emeksiz bir kazançtır. Borç üzerinden gelir elde etmektir. 
2. Ticarette bir malı 10 liraya alıp hemen biraz sonra 12 liraya satmak 

mümkündür ve bu faiz olmaz. Çünkü ortada malın el değiştirmesi söz 
konusudur. Bundan zarar etme ihtimali de vardır. Bu vadeli de olsa neticede 
malın alım-satımı ve el değiştirmesi vardır.  

3. Kâr ile faiz birbirine benzer gözükse de aslında faiz karşılıksız bir kazançtır. 
4. Malın değeri talep ve arz, azlık ve çokluk, kıtlık ve ihtiyaç gibi şartlara bağlı 

olarak değişebilir. Ancak nakit paranın değeri sabittir. Değeri sabit olan bir 
şeyi zaman farkı ile pahalı satmak ve nakit üzerinden gelir sağlamak faizdir. 
Enflasyon ile paranın değerinin başka paralar karşısında değer kaybetmesi ayrı 
bir husustur. 

5. Mal alım-satımı peşin fiyatına olduğu zaman üzeri fiyatından çok farklı 
fiyatlarla satına alınabilir. Pazarlık yapılarak farklı fiyatlara satın alınabilir ve 
bu ticari bir faaliyettir. Burada vade söz konusu değildir. Hatta üreticinin 
ihtiyacına göre maliyetin altında satışı ve günlük zarar etmesi de söz konusu 
olabilir. Faizde bunlar söz konusu olmaz. Çünkü bir tüccar 10 liralık bir malı 
ihtiyacına binaen 9 liraya satabilir ama Merkez Bankası 10 lirayı 9 liraya 
satmaz. Faizin şartları ile ticaretin şartları farklıdır.  

6. Mal ile para alıp satımı ilişkileri farklıdır. Aynı değerde olan, aynı cins paranın 
farklı fiyatlarla alınıp satılması faiz olurken, farklı değerlerdeki farklı paraların 
farklı fiyatlarda alınıp satılması faize girmez. Döviz ile altın alınıp satılırken 
birinde işçilik, diğerinde değer farkı üzerine konularak alınıp satılabilir. Bu 
faiz olmaz. Aynı şekilde bir malı alan iki kardeş biri malın değeri olan 10 
liradan fazla olarak 11 liraya, diğeri de 12 liraya farklı bir mekânda alsa bu 
normaldir. Satan da yine aynı şekilde 10 liralık bir malı 9 liraya veya diğeri 12 
liraya satsa bu satış da peşin olduğu için yine ticarettir. Tabii ki ticarette kar da 
zarar da söz konusudur. Faizde zarar düşünülemez. 

7. Mallarda fiyatların belirlenmesinde karşılıklı rıza önemlidir. İki ayrı müşterinin 
aynı malı farklı fiyatlarla veya aynı fiyatla iki ay vadeli alması söz konusu 
olabilir. Satıcılar müşteriye karşı esnek davranmanın gerekliliğini bilerek ona 
göre fiyat verirler. Pazarlıklar bu sebeple yapılır. Dolayısıyla karşılıklı rızaya 

 
27 İmam-ı Mâlik, Muvatta, Büyu’, Bab, 33:74; İbn-i Rüşt, Bidayetü’l-Müçtehit, 2:134 
28 Abdullah bin Kudame, El-Muğnî, (Beyrut–1404/1984) 4:259 



dayanan farklı bedeller faiz kapsamında değerlendirilemez. Faizli işlemlerde 
böyle bir şey söz konusu olamaz.  

8. Malın satımında peşin satış ile vadeli satışlar arasında fark vardır. Peşin satışta 
tahsil edilen paranın yeni bir iş yapma ve yeni mal alımında kullanma imkânı 
vardır. Peşin satışta malın değeri anında tahsil edilirken vadeli satışta malın 
bedelini tahsil edip etmeme riski de vardır.  

9. Vadeli satışlarda üç şartın olması gerekir: Birincisi, malın belli olması gerekir. 
İkincisi, fiyat belli olmalıdır. Üçüncüsü de ödeme günü ve şekli belli olmalıdır. 
Vade ve taksitler belli olmazsa satış fasit olur. 

10. Galeriden 5000 lira değerindeki bir arabayı 3 yıl vadeli 8000 liraya alınırsa bu 
vadeli alışveriş olur. Ancak bankadan 5000 lira kredi alır ve peşin 5000 liraya 
alsan ve bankaya 8000 lira ödersen bu faiz olur. Çünkü bankadan kredi almada 
iki ayrı işlem vardır. Birincisi bankadan borç almış oluyorsunuz. Arabayı peşin 
alıyorsunuz. Sonra bankaya 3000 lira fazladan borca faiz ödemiş oluyorsunuz. 

11. Ödeme gücü olduğu halde borcunu zamanında ödemeyen kimse kul hakkına 
girmiş olur.  

12. Borcu zamanından önce ödeyen birinin ıskonto uygulaması da faizli işlem gibi 
değildir. Faiz artırmaktır; bu ise faizin zıddı olan indirmektir. Artırmayı 
yasaklayan nasslar vardır. İndirmeyi yasaklayan bir hüküm ise yoktur. Borcun 
ıskontosu caizdir. 

 
6. Faizin Yasak Olmasının Sebebi: 
Birincisi: Allah’ın haram kılmış olmasıdır. 

Haram olmasının asıl illeti budur.  
İkincisi: Yardımlaşmanın önleyerek insanları 

paraya ve menfaate alıştırmasından dolayıdır. Faize 
alışan kimseye yardımcı olmaz. Yardımın karşılığı 
olarak faiz alır.   

Üçüncüsü: Zenginlerin çalışmadan para 
ödünç vererek emeksiz para kazanmalarını önlemek 
için. 

Dördünücüsü: “Sen çalış ben yiyeyim” 
felsefesini doğurduğu ve “emeksiz” para üzerinden 
para kazanmayı ve başkasının emeğini sömürmeyi 

netice verdiği için, 
Beşincisi: Bir değer olmayıp tedavül aracı olan parayı mal ve karşılıksız değer haline 

getirerek gerçek değer olan mal ve emeğin değerini çaldığı ve düşürerek haksızlığa ve 
adaletsizliğe sebep olduğu için yüce Allah faizi yasaklamıştır.      
 

7. Bir Satış İçinde İki Satış:  
Peygamberimiz (sav) “Bir satış içinde iki satışı yasaklamıştır.”29 Ödünçten doğan borç 

bir mal ve hizmet akdinden doğan borçten farklıdır. Kişi aldığı ödüncü kendi malı gibi tüketir 
ve daha sonra onun dengini öder. Bir mal veya hizmet satan ise ondan gelir elde eder. Bu 
gelirin miktarı da yapılacak ödemenin zamanına göre değişir. Bu karşılıklı rızaya dayanan bir 
alışveriştir. İster peşin, ister vadeli anlaşır ve buna göre borcunu öder.  

Bir kişi diğer birine borç verirse sonra borçlunun daha aza ödeme yapması konusunda 
anlaşsalar caiz olur.30    

 
 

29 Tirmizi, Büyu’, 18; Nesai, Büyu’, 73; Muvatta, Büyu’, 72 
30 Serahsi, Mebsut, 14:38 



8. Kar Haddi: 
Alım-satımda kâr haddi yoktur ve olmaz. Peygamberimiz (sav) fiyatların serbest 

rekabet ortamında arz ve talebe göre oluşmasına önem vermiştir. Bir ara Medine’de fiyatlar 
yükselmiş, sahabeler peygamberimize gelerek narh, yani ve fiyat belirlemesini istemişlerdir. 
Peygamberimiz (sav) şöyle cevap vermişlerdir: “Fiyatları belirleyen, daraltan ve genişlendiren 
yüce Allah’tır. Benim talebim sizden birinizin kanı ve malı konusundaki bir haksızlıktan 
dolayı benden bir talebi olmadan Rabbime kavuşmaktır”31 buyurdular. 

Devlet başkanı zaruri durumlarda fiyat belirlemede yetkilidir. Ancak uzun vadede mal 
sahibine ve topluma zarar verir. Bolluk ve ucuzluk serbest piyasada oluşur. Narh piyasaya 
malın girmesini engeller, kıtık ve karaborsa oluşur.      

Fiyatlar artarsa kişi elindeki malını yeni oluşan fiyatla satar. Bu caizdir. Fiyatlar 
karşılıklı rıza ile oluşmalıdır. Fiyatlar arttığı halde eldeki malı eski fiyata göre satsa ondan 
zarar ettiği ve alacağı malı alamaz duruma gelir. Satıcıyı da razı olmayacağı bir satışı zorlamış 
olur. Yüce Allah buyurdu: “Mü’minler, mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin; ancak 
karşılıklı rıza ile yapılan bir alım-satım ile yiyebilirsiniz.”32 Peygamberimiz (sav) de “Gönül 
rızası yoksa kimsenin malı kimseye helâl olmaz”33 buyurdular.  

Müşterinin bilgisizliğinden yararlanarak piyasa fiyatının üzerinde vade farkı 
uygulamak caiz olmaz. Bu bir gabn-ı fahiş olarak tespit edilirse akdi feshetme hakkı doğar. 
Gabn aldatmaktır. Piyasa fiyatının çok üzerinde bir malın satılması gabn, yani aldatma 
demektir. Eğer satın alan piyasayı bildiği halde gönül rızası ile satın almışsa o zaman 
yapılacak bir şey yoktur.34 

Mecelle’nin 165. maddesi gabn-ı fahiş için ticari mallarda %5, canlı hayvanda %10 
akarda, yani taşınmaz mallarda %20 olarak belirlenmiştir. Ancak bu da piyasaya göre değişir.  

 
9. Yasaklanan Bir Kısım Alışverişler: 
Peygamberimiz (sav) bir kısım alışverişleri yasaklamıştır.  

1. Malları pazara ulaşmadan yolda karşılayarak satın almak: Bu konuda 
peygamberimiz (sav) “Malları yolda karşılamayın da pazara kadar ulaşsın”35 
buyurdular. Bu durumda bir satış olursa mal sahibi cayabilir. 

2. İhtikâr yapmak: Peygamberimiz (sav) “Dışarıdan mal getiren rızıklanır, 
ihtikâr yapan ise lanete uğrar”36 İhtikâr, zulüm ve haksızlık anlamındadır. Bir 
malı halkın ihtiyaç duymasına rağmen satmayarak fiyatın artmasını 
beklemektir. Bu durumda devlet bu kişiyi mahkemeye çıkarır, ceza verir ve 
tazirde bulunur; ama elindeki malı zorla sattıramaz.  

3. Elde olmayan malı satmak: Hâkim bin Hizâm (ra) peygamberimize gelerek 
“Bana biri geliyor ve bende olmayan malı benden satın alıyor ve ben daha 
sonra onu çarşıdan alarak ona veriyorum” dedi. Peygamberimiz (sav) ona 
“Yanında olmayanı satma”37 buyurdu.  

4. Bir malı teslim almadan satmak: Bu sadece yiyecek maddelerine hastır. 
Peygamberimiz (sav) “Bir taamı ve yiyeceği satın alan onu teslim almadan 
satmasın”38 buyurdular. 

 
31 Tirmizi, Büyû, 73 
32 Nisa, 4:29 
33 Müsnad-i Ahmed, 5:72 
34 Mecelle, M. 375  
35 Ebu Cafer Et-Tahavi, Maani’âsâr, (Beyrut–1407/1987) 4:7 
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5. Neceş, Yani, Müşteri Kızıştırmak: Malı almaya niyetli olmayan birinin 
müşteriyi kızıştırmak için malı methederek diğer müşterileri heyecanlandırarak 
artmasını sağlamasıdır. Peygamberimiz (sav) bu durumu yasaklamıştır.39 

6. Alışverişte şart koşulsa bile verilen kaporanın müşterinin cayması halinde 
satıcıya kalması caiz olmaz. Bu hibe veya sadaka olmadan bir malın 
karşılıksız olarak elde edilmesidir ve haksız bir kazanç sayılır ve satıcıya helâl 
olmaz.40 Fakat Hanbelî fakihlerinden bir kısmına göre alıcı malın karşılığında 
kapora verir ve malı almaktan vazgeçersem bu para senin olsun” gibi bir 
sözleşme yapılmış ise o para satıcıya helal olur. Malikler de kaparo işini helal 
görmezler ve İmam-ı Malik’in “Muvatta” nam eserinde geçen “Allah’ın elçisi 
(sav) kaporalı satışı yasakladı”41 hadisini esas alırlar. Şafiiler de kaporalı satışı 
kabul etmezler ve caiz görmezler.   

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI  

 
1. Bankalar: 
Tasarrufları faiz ödeyerek toplayıp faizli 

borç olarak verme sistemine Kredi Sistemi denir. 
Bu işi bankalar yürütür.  

Banka, İtalyanca bir kelime olup 
“Banca” kökünden alınmıştır. Bu para bozma 
gişesi ve yeri anlamına gelir. Arapçaya da “El-
Benk” şeklinde geçmiştir. Araplar bankaya “El-
Masrif” de derler. İslam dünyasında ilk banka 
1845 tarihinde İstanbul’da “İstanbul Bankası” 
adıyla kurulmuştur. Bankalar çeşitli yollarla elde 

ettikleri mevduatı bazı kişi ve kuruluşlara kredi şeklinde tahsis eden, sermaye, para ve kredi 
ile ilgili her türlü işlemi yapan mali aracılardır. Amaçları para ile para kazanmaktır. 
Kazançlarını da faiz gelirlerinden sağlarlar. 

Bankacılık işlemleri sadece faizle para vermek şeklinde değildir. Havale yapma, çek 
kullanma, kredi mektubu ve kredi kartı verme, mevduatı kabul etme, senet tahsili, iskonto ve 
reeskont işlemlerini yapma, teminat mektubu verme, emanet kabulü, akredif açma vs. gibi 
işlerdir. Bankalar ayrıca para, altın, gümüş ve menkul kıymet alım-satımı yaparlar. Bankalar 
para alıp-satma dışındaki bankacılık hizmetlerinin çoğunu belli bir komisyon karşılığında 
faizsiz olarak yürütürler.  

1a. Faizli İşlemler:  
Bankanın asıl işi parası olanlar ile paraya ihtiyacı olanlar arasına girerek birinden 

aldığı mevduatı diğerine faizli kredi olarak tahsis etmektir. Bunun bir ayağı “Mevduat” diğer 
ayağı da “Kredi”dir. 

1aa. Mevduat: Bankanın ödünç aldığı paraya mevduat denir. Mevduatlar ya vadeli ve 
faizli veya vadesiz ve faizsiz olur. Vadesiz mevduat bankalara önemli imkânlar sağlar. Bunun 
için bankalar vadesiz mevduat toplamak için çaba sarf ederler. Çek, kredi kartı ve kredi 
mektubu gibi ödeme araçları daha çok bunun için icat edilmişlerdir. 

1ab. Kredi: Bu faizli ödünç paradır. Topladıkları mevduatları faizli kredi olarak 
verirler. Mevduatlar iki şekilde krediye çevirirler. Birincisi, nakit kredidir. Bu üçüncü şahsa 

 
39 Bedâyiu’s-Sanayi, 5:232 
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ödenen kredidir. İkincisi ise çekle verilen kredidir. Borçlu adına bir vadesiz hesap açılır ve 
krediyi oraya kaydeder ve borçluya bir çek koçanı verilir. O da krediyi çekle kullanır, 
kullanmadığı ise bankada kalır. Günümüzde ödemelerin büyük bir kısmı şekle ve bankalarda 
açılmış hesaplar arasında havale ile yapılır. Bankadan çıkmayan ve vadesiz mevduat olarak 
borçlunun hesabına geçen kredi bir başkasına tekrar kredi olarak tahsis edilir ve bu durum 
zincir halkaları gibi uzar gider. Çek veren gibi, çeki alanın da aynı bankada hesabı olabilir. Bu 
durumda para bankadan çıkmadan işlem tamamlanmış olur. Bankalar arasında ise birbirlerine 
borçlu olabilir, bu durumda ise borçlar karşılıklı takas edilir. Bu durumda para aslında 
bankadan hiç çıkmamış veya az para çıkmış olur.  

 
2. Özel Finans Kurumları:  
Özel finans Kurumu, ortaklık sitemi ile fon toplayarak ticari faaliyetler ve bankacılık 

hizmetleri yapmak üzere kurulmuştur. Bankanın faiz vererek topladığı parayı kar ve zarara 
katılma, yani “Mudarebe” akdi ile toplar. Finans kurumları kredi vermezler fonları akıllı bir 
tüccar gibi kullanır, daha sonra kar dağıtır.     

  Fon “Fonds” Fransızca bir kelime olup büyük para, sermaye ve belli bir iş için geri 
ödenmek şartı ile işletilen para anlamına gelir. İslam faizi kesinlikle yasakladığı için islamda 
sermaye kredi sistemi ile değil, ortaklık sistemi ile sağlanır.  

Büyük yatırımlar büyük sermayelerle yapılır. 18. asırdan itibaren Amerika, Afrika ve 
diğer yerlerde sömürgelerden elde ettikleri büyük sermayeler yanına zengin İslam ülkelerinin 
paralarını da katan batılılar büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirmişlerdir. Bunu da banka 
sistemine ve faize bağlamaya özen gösteren iktisatçılar iktisat fakültelerinde bunu ders 
vermektedirler. Onlara göre kalkınmak için sermaye birikimine ihtiyaç vardır. Bu da bankalar 
yoluyla sağlanır. Faiz yasağı bankacılığı, dolayısıyla kalkınmayı engeller. Buradan yola 
çıkarak faizi yasaklayan İslam’ın ihtiyaca cevap vermediği hususudur. Birçok müslümanın bu 
konuda kafası karışıktır.  

Gerçekte ise kredi sistemi yerine büyük fonlar oluşturan ortaklık sistemi vardır. 
Ortaklık sistemi günümüzde yaşanan ekonomik krizlerin, gelir ve servet dağılımındaki 
uçurumun ortadan kalkmasında ve bozulmuş dengelerin düzelmesine de büyük katkı 
sağlayabilir. Buna bir de yardımlaşmayı kolaylaştıran “Zekât” emrini de katmak gerekir.  

Parayı vücutta dolaşan kana benzetecek olursak kanın tüm vücutta dolaşımı önemlidir.  
Ayrıca küçük tasarrufları toplayarak büyük sermayeler oluşturmak ortaklık sistemi ile 

aslında daha kolaydır; ancak bunun bir sisteme oturması şarttır. Yoksa yaşanan acı 
tecrübelerin bize verdiği dersi görmemek ve anlamamak demektir. Bankalar aldıkları tüm 
paraları ekonominin emrine vermeyi başarmışlardır. Ancak ortaklık sisteminde en büyük 
kayıp paraların doğrudan kara yönelik olarak değil, altyapı yatırımlarına gitmiş olmasıdır. 
Altyapıya yapılan harcamalar doğrudan kara dönüşmediği için bir noktada ölü yatırım 
olmaktadır.   

 
3. Özel Finans Kurumlarını Bankalardan Farkı:  
Özel finans kurumları ile bankalar arasında benzerlik ve farklılıklar vardır. 

Benzerlikleri dikkate alanlar bu iki kurumu aynı saymak isterler. Farklılıklar dikkate alınırsa 
aynı olmadıkları görülür. Önemli olan farklılıklardır. Kadını erkekten ayıran benzer yönler 
değil farklı yönlerdir. Banka ile finans kurumu da aynı şeklide birbirinden ayrılırlar. Bunlar: 

1. Bankalar faiz vererek para toplarlar. Özel finans kurumları ise ortaklık ve kar-
zarar dağılımına göre para toplarlar. Bankaların çalışma usulü ortaklık değil, 
borçlu-alacaklı ilişkisidir.  

2. Bankalar topladıkları mevduatı kredi olarak kullandırırlar. Finans kurumları ise 
müşterilerine borç vermezler. Akıllı bir tüccar gibi ticaret ve sanayiye girerek 



gelir sağlarlar. Bir malı peşin fiyatına alarak müşterilerine veresiye olarak satar 
ve onun gelirine ortak olurlar. 

3. Bankalar kredi verdikleri kişinin durumunu tehlikede görürlerse vadenin 
dolmasını beklemeden krediyi geri isterler. Vermezlerse “Temerrüt Faizi” 
uygularlar. Banka faizi tek taraflı olarak artırır ve kredi kullananı zor durumda 
bırakırlar. Özel finans kurumlarının borcu ise ticari borçtur, vadesinden önce 
talep edilemez. Finans kurumu ticari faaliyetin ortağıdır, kara da zarara da 
ortaktır.  

4. Özel finans kurumu müşterilerine faizsiz borç “Karz-ı Hasen” verebilir. Bu 
menfaat karşılığı vadeli olarak verilen bir kredi değildir. “Karz-ı Hasen” de 
belirlenen süre bağlayıcı olmadığı için alacaklı istediği zaman alacağını talep 
edebilir. Kısa vadelidir. Bundan dolayı bu para ile önemli bir ekonomik 
faaliyet yapılamaz.  

5. Finans kurumu bankalar gibi çek kullandırmaz. Finans kurumu satacağı malı 
kendi alır, çeki kendi keser, çekin karşılığını da kendi kasasında bulundurur. 
Bankalar kullandıkları çek ve senetler ile ciddi bir para şişkinliği meydana 
getirirler ve enflasyonu ve pahalılığı körüklerler. Prensipte satın alma gücünü, 
yani parayı üreten kurum “Merkez Bankası”dır. Ancak bankalar çekler yoluyla 
gereğinden fazla para üreterek piyasada ciddi, karşılıksız para şişkinliği 
meydana getirirler. 

6. Bankaların topladığı mevduat onların borçlarıdır. Verdikleri kredilerin batma 
ve geri dönmeme riski vardır. Bunun için bankalar en az %10 ihtiyat akçesi 
(Munzam karşılık) bulundurmak durumundadırlar. İyi bir ekonomide 
kredilerinin batma oranı %8’i geçmez. Bu durumda ellerindeki mevduatın en 
az %8 sermaye tabanına oturması gerekir ki işlerini rahat yürütsünler.42 Finans 
kurumlarında ise fon sahiplerinin sermaye tabanı problemi yoktur. Çünkü 
ortakların emeği ve dürüstlüğü ile paranın ticari amaçla kullanımı söz 
konusudur. Kar ederse paylaşılır, zarar ederlerse bölüşülür. 

7. Etkinlik ve verimlik bakımından finans kurumları banklardan daha etkin ve 
verimlidirler. Çünkü bankaların kredilerinin önemli bir kısmının ekonomik 
alanlara gitmediği ve yatırıma dönüşmediği açıktır. Özel finans kurumlarında 
ise para doğrudan ekonominin ihtiyaçlarına tahsis edilir. Bu bakımdan 
ekonomiye büyük katlı sağlarlar. 

8. Bankalar para dolaşım hızını artırır ve tüketimi körükleler. Bu da enflasyonun 
artmasına ve paranın değerinin düşmesinde önemli bir rol oynar. Özel finans 
kurumlarında ise faizi ve enflasyonu artırıcı bir durum olmaz, çünkü paranın 
piyasadaki fonksiyonu normal bir tüccarınki ile aynıdır. 

9. Özel finans kurumu enflasyona sebep olmaz. Çünkü çekler ve benzeri 
sebeplerle paranın ihtiyaçtan fazla artmasına ve değer kaybetmesine sebep 
olmazlar. Bunun için faizli bankacılık sistemi enflasyonun birinci sebebidir.43 
Faizin zamları körüklemesi, para dolaşımının hızlanması, tüketimin artması ve 
paranın çoğalması ile kredi sistemini esas alan bankacılık enflasyon ve 
pahalılığın birinci amilidir.  

10. Özel Finans Kurumları fonları daha akıllıca kullanarak yatırıma dönüştürürler. 
Faizli kredi alanlar kolayca sıkıntıya düşebilirler. Bu sebeple orta ve uzun 
vadeli yatırımlar banka kredileri ile pek mümkün olmaz. Kredi alıp faiz 
ödeyenler ayrıca ödedikleri bu faizleri maliyetlere yansıtmak durumundadırlar. 
Özel finans kurumlarında bunlar olmaz. Yatırımcı her türlü riski tek başına da 

 
42 Feridun ERGİN, Kredi Sitemi, (1980-İst.) s. 9–10  
43 Refii Şükrü SUVLA, Para ve Kredi, (1963-İst.) s. 59, 107  



göğüslemek zorunda kalmaz. Bu da orta ve uzun vadeli büyük yatırımların 
önünü açar.  

11.  Özel Finans Kurumları gerçek kazanç elde etme imkânı verir. Mevduat 
sahiplerinin bankalardan aldıkları faiz çoğu zaman gerçek enflasyonun altında 
kalarak erirken yatırımdan hisse alanların hisse karları katlanarak artar.  

 
4. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ 

İŞLEYİŞİ 
Özel finans kurumları fonları emek-

sermaye ortaklığı (Mudarebe) ile toplayarak 
akıllı ve ilersini düşünerek bir tüccar sıfatıyla 
kullanır, ayrıca bankacılık hizmetlerini yürütür 
ve faizsiz mali aracılık yapabilir. 

1. Mali Aracılık: Tasarruf sahiplerine 
güven vererek ellerindeki paraları toplayıp belli 
esaslara göre işletir. Bu kurumlar hem vadeli 
hem de vadesiz fon kabul ederler. Vadeli 
Fonlar mudarebe esaslarına uygun olarak alınır. 

Bunun önemli bir bölümü müşterilerin talep ettikleri malları almak için kullanırlar. Peşin 
aldıkları malları vadeli olarak sattıkları müşterilerin durumunu araştırmak onlardan kefil ve 
rehin gibi zorunda kalırlar. Bunun dışında selem, istisna, mudarebe, müşareke, ithalat, ihracat, 
finansal kiralama gibi işlemleri de yaparlar. Ortaklık kurar, sanayi malları ve makinelerini alıp 
vadeli olarak satarlar. Böylece finans kurumları tasarruf sahipleri ile müteşebbisler ve ihtiyaç 
sahipleri arasında mali aracılık yapmış olurlar. Vadesiz Fonlar ise ödünç esaslarına göre 
alınır, kurum isterse bu parayı kullanır. Bundan dolayı fon sahibine bir kâr vermez. Vadesiz 
fon sahibi de istediği zaman parasını çekebilir.  

2. Faizsiz Finans Yolları: 
Finansman (Financemenet) Fransızca bir kelime olup sözlükte “Gerekli Parayı 

Verme” anlamına gelir. Finans kurumları müteşebbisin ihtiyaç duyduğu parayı sadece ortaklık 
yoluyla verebilir. Bunun dışında paraya ihtiyacı olanlara para değil, o para ile istedikleri mal 
ve hizmetleri alıp ona satarak yardımcı olabilirler. Bu paraya ihtiyacı faize girmeden karşımla 
imkânı verir. Bunu da para temini, mal temini ve hizmet temini diye üçe ayırabiliriz. 

2a. Para Temini: Ortaklık siteminde para temini ya mudarebe veya müşareke 
yoluyladır. Mudarebe, bir taraftan sermaye, diğer taraftan emek olmak üzere kurulan bir 
ortaklıktır. Bu ortaklıkta elde edilen karın nasıl pay edileceği önceden belirlenir. Böylece 
parası olup ta onu işletemeyenlerle iş yapma kabiliyeti olduğu halde parası olmayanlar 
mudarebe ortaklığı ile bir araya gelmiş ve her iki tarafın ihtiyacı ortaklaşa karşılanmış olur. İş 
bitiminde finans kurumu sermaye ile beraber kendisine düşen kârı alır. Kar yoksa sadece 
sermayesini alır. Böylece risk dengeli bir şekilde pay edilmiş olur. Zarar olursa finans kurumu 
bu zararı kabul ederek zarara ortak olur. 

Müşareke ile her nevi ticari ve sınaî ortaklık kastedilir. Bu ortaklıkta taraflar 
sermayelerini ortaya koyar böylece sermaye birikimi sağlanır. Elde edilen kazanç ise sermaye 
ve hisse durumuna göre önceden belirlenen anlaşmaya göre bölüşülür. Bu gibi ortaklıklarda 
ticari ortaklar belli bir işi yapıp bitirdikleri zaman ortaklık sona erer.  

Ortaklılarda ister mudarebe ister müşareke olsun parayı tehlikeye atmak riski her 
zaman mevcuttur. Zira ekonomik hayatta tehlikesiz ve risksiz iş yoktur. Alınan bütün 
teminatlara rağmen banka kredilerinde dahi geri dönmeme tehlikesi vardır. Bununla beraber 
kazanç umudu her zaman vardır. Bu umut insanları çalışmaya teşvik eder.  

Ortaklıklardan doğacak tehlikeyi azaltıcı ve kazancı artırıcı tedbirler alınabilir ve 
alınmalıdır. Bunun en önemli ayağı riski yaymak olmalıdır. Bunun için de müşareke ve 



mudarebede sermayeyi sınırlı tutup mudarebe sayısını artırmak gerekir. Böylece birinin 
zararını diğerinin karı ile karşılayıp genelde karlı bir durumda kalma imkânı doğar. Ayrıca 
proje ile ilgili detaylar ortaya konmalı ve paranın projeye uygun harcanması çok iyi 
denetlenmelidir. Müşarekede ise ortakların daha çok sermaye koymaları ile ellerini taşın 
altına sokmalarına önem verilmeli ve kâr ihtimalini 
yükseltmelidir.  

2b. Mal Temini: Finans kurumu peşin fiyata mal 
satmaz. Çünkü pelin parası olanın finans kurumuna 
ihtiyacı olmaz, gider malını istediği yerden alır. Finans 
kurumu parası olmayan müşterinin istediği malı piyasadan 
alır ve onları satar veya kiraya verir. Bu sebeple finans 
kurumunda mal temini, vadeli satış, selem, ıstınsâ ve 
finansal kiralama (leasing) yolarıyla olur. 

2ba. Vadeli Satış (Murabaha): Malın peşin 
satılması arzu edilse de veresiye satışlar vazgeçilmez bir 
ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı herkes her zaman duyabilir. İhtiyaç 
beklemez ama para her zaman bulunmaz. Bunun için 
malların peşin satımı ile vadeli fiyatı arasında fark olabilir. 
Bu fark faiz değildir. Finans kurumları müşterinin ihtiyaç 
duyduğu malı peşin alarak vadeli olarak satar. Bu satışa 
murabaha denir. 

Murabaha bir malın maliyetinin ve ondan elde 
edilen kârın borçluya tam olarak söylenmesi suretiyle yapılan bir satıştır. Ancak Osmanlı 
döneminde faizcilerin ve bankaların yaptığı gibi malı müşteriye 1000 liraya satıp bir yıl 
sonraya 1200 liraya bana sat diyerek bir sene sonra 1200 lira almak şartı ile istediği 1000 
lirayı vererek malı tekrar geri alması faizdir. Bunda “Muamele-i Şer’iye” adı altında veya 
“Murabaha” adı altında faizcilik yapılmış olur. 

2bb. Selem: Para peşin, mal veresiye olmak üzere yapılan bir satış akdidir. Veresiye 
satışın tam tersi bir muameledir. Bu satışta malın cinsi, kalitesi ve özellikleri tam olarak 
belirlenir. Bu satışta üretici firma malı üretmeden önce parasını almış ve üretime katkı 
sağlamış olur. Müşteri de ileride alacağı malı daha ucuza önceden almış olur.  

2bc. Istısna: Bu bir sipariş akdidir. Bir şeyi yapmak üzere imalatçı ile yapılan 
anlaşmadır. Bu durumda imalatçı imal edeceği malı önceden satarak imalat için gereken 
sermayeyi önceden almış ve üreteceği malın siparişini önceden yapmış olur. Üretilen mal 
istendiği şekilde olmazsa alıcı bunu geri verebilir. Finans kurumu da alıcı ile üretici firma 
arasında aracı olur. Bu durumda müşteri finans kurumunu, finans kurumu da üretici firmayı 
sorumlu tutar.  

2bd. Finansal Kiralama (Leasing): bu malın satın alınarak ihtiyaç duyan kişi ve 
firmaya kiralama işlemidir. Bu faize girmeden yatırım yapma imkânı sağlar. Kiralama ya 
normal şekilde veya mülkiyetin devriyle sonuçlanacak şekilde yapılmaktadır.  

Normal kiralama kiraya verilen malın iş bitiminde geri alınması şeklinde olur. Finans 
kurumu fabrikayı yapar ve üreticiye 10 veya 20 yıllığına kiraya verir. Süre sonunda sözleşme 
yenilenmezse binayı geri alır. Yine fabrikanın kurulması için gereken makine ve tezgâhlar da 
kiralama usulüyle alınabilir.  

Mülkiyetin devri ile sonuçlanan kiralamada ise kiralanan mal bir nevi vadeli satışa 
benzer. Örneğin yüz hisse olarak kiralanmış ise sözleşmeye göre her hisse ödendikçe kiracı 
malın sahibi olur. Hisselerin tamamı ödenince kiracı malın sahibi olur.  

2be. Hizmet Temini: Finans kurumu banka kredi kuruluşu değildir. Mal ve hizmet 
satan bir kuruluştur. Mal ve hizmet satan kuruluşlar ne yaparsa finans kurumu da onu yapar. 
Taşeronluk yapar, yani belli bir süre bir işletmenin belli hizmetlerini belli bir ücret karşılığı 



üstlenir. Bu süre içinde işçi ücretlerini ve sabit giderlerini karşılar. Reklam ajancı gibi 
çalışarak reklamları pazarlar. Bir oteli veya seyahat şirketini belli bir süre için kiralayarak 
bütün giderlerini karşılayarak gelirlerine sahip olabilir. Böylece meşru ölçüler içinde her nevi 
hizmeti yapacağı gibi hizmet sahalarına hizmet de sunar. 

 
3. Bankacılık Hizmetleri: her bankanın yaptığı müşteri hizmetlerini faize girmeden 

yapar. Emanet kabulü, ikraz (Ödünç verme) istikraz (Ödünç verme), banka havalesi, senet 
tahsili, poliçe, kredi mektubu, banka kartı, altın ve gümüş alım satımı (Sarf) döviz bozma, gibi 
bankacılık hizmetleri belli bir komisyon karşılığında faizsiz olarak yürütülür.  

3a. Emanet Kabulü: Bankalarda değerli eşyayı emanet olarak saklayan kasalar 
vardır. Tabii ki bunu kira ile yaparlar. Değerli kâğıtların ve altın, döviz ve mücevher gibi 
şeylerin saklanması büyük bir ihtiyaçtır. Mekke müşriklerinin peygamberimize (sav) 
güvenerek değerli eşyalarını ve paralarını emanet olarak verdikleri malumdur. Hicret 
esansında bile peygamberimiz (sav) kendisinde olan malları Hz. Ali’ye (ra) teslim ederek 
sahiplerine iade etmiştir. Finans kurumları bu hizmeti müşterilerine sunarak gelir sağlarlar.  

3b. Mevduat Kabulü: Saklanması için bırakılan eşyaya vedia ve mevdua denir. Bu 
kelimenin çoğulu “Mevdûât”dır. Bankaya yatırılan paralara her ne kadar mevduat dense de 
mevduat sayılmaz. Çünkü mevduatın korunması ve kullanılmaması lazımdır. Hâlbuki banka 
bu parayı kullanır. Zayi olduğu zaman da para sahiplerinin paralarını bankalardan isteme ve 
alma hakkına sahiptirler. Banka ve finans kurumlarına verilen paralar müşterilerin verdiği 
ödünç (Karz) paralardır ve bankalar ile finans kurumları bu paraları kullanma hakkına 
sahiptirler. Bu kurumlar o paraları kullanarak gelirinden yararlanırlar. Bir de emanet bırakılan 
mal zayi olsa emanetçiye ödettirilmez ve emanetçi sahibinin izni olmadan o mal kullanılamaz. 
Hâlbuki karz (Ödünç) böyle değildir; bu para kullanılır ve gelirinden istifade edilir ve sahibi 
istediği zaman da bu para geri ödenir. Bunun için tasarruf sahibi emanet bırakmak yerine 
ödünç olarak vermeyi tercih ederler. 

Zübeyir bin Avvam (ra) Emin olduğu için halk kıymetli paralarını getirip emanet 
etmek isterlerdi. O ise “Ödünç olarak kabul edebilirim, çünkü zayi olmasından korkuyorum” 
derdi ve ödünç olarak kabul ederdi. Bu şekilde Hz. Zübeyir’in (ra) yanında 220.000 adet 
Bizans altını birikmişti.44 Bankalara verilen tüm vadesiz mevduat karz, yani ödünç paralardır.  

3c. İstikraz (Ödünç Alma): Kısa vadeli para ihtiyacı istikraz yoluyla karşılanır. 
Ödünç peygamberimizin hadislerine göre sadakadan efdaldir. Faizsiz verilen ödünçlere 
“Karz-ı Hasen” denir. Finans kurumları bazı müşterilerine karşılıksız olarak ödünç 
verebilirler. Ancak istismara açık olan bu kapıyı çok dikkatli bir şekilde kullanmak gerekir.  

3d. Havale: havale bir kimsenin kendi adına bir başkasına para, evrak ve kıymetli 
şeyleri vermeye üçüncü bir kişi ve aracıyı yetkili kılmasıdır. Bu bir nevi vekâlet işlemidir. 
Havale yaptıran kişi bu konuda bankayı veya finans kurumunu vekil tayin etmiş olur. Vekil 
emaneti kendisi kullanamadığı gibi, kendi malına da katamaz. Hâlbuki bankalar ve finans 
kurumları bu paraları kendi mallarına katmakta ve mislini karşı tarafa ödemektedirler. Bu da 
onları o paraların çalınması veya kaybolması halinde mislini ödeme hakkını doğurur.  

3e. Senet Tahsili: Banka ve finans kurumu alacaklı adına borçlunun parasını 
alacaklıdan tahsil eder. Bunda da vekâlet ücreti alır. Bu da banka ve finans kurumlarının diğer 
bir gelir kapısıdır.  

3f. Poliçe: İtalyanca “polizza” kelimesinden alınmıştır. Bir alacaklının borçlusuna 
hitaben düzenlediği bir kambiyo senedidir. Bu senet, borçlunun belli bir tarihte ödeyeceği bir 
borcu üçüncü bir kişiye ödeme emrini içerir. Kambiyo senedi, bono, çek ve poliçeye verilen 
ortak addır. Bunlara ticari senet de denir. Muhatap da ödemeyi ona yapar. Ciro, ticari senetleri 
veya çekleri arka yüzünü imzalamak suretiyle devretmektir. Poliçe bir havaledir. Fıkıhta 

 
44 Zübeyir bin Avvâm Hz. Peygamberin (sav) halasının oğlu olup “Aşere-i Mübeşşere”dendir. 36/656 tarihinde 
Cemel Vakasında şehit olmuştur.  



havale borcu bir zimmetten diğerine nakletmek, yani borcun ödeme yükünü başkasına 
yüklemek demektir. Peygamberimiz (sav) “Sizden biri ödeme gücü olana yönlendirirse o, ona 
yönelsin”45 buyurmuşlardır. Yine buyurdular: “Ödeme gücü olanın borcunu geciktirmesi 
zulümdür. Kim ödeme gücü olan birisine havale edilirse onu kabul etsin”46 günümüzdeki 
kredi mektubu, banka kartı ve çek düzenleme işlemleri birer havale işlemidir.  

3g. Kredi Mektubu: bir bankanın şubeleri veya muhabirleri ile ilişkide bulunabilecek 
müşterilerine gerektiğinde şubelerinden ve muhabirlerinden para çekme imkânı vermek üzere 
düzenlediği mektuba denir. Buna itibar mektubu da denmektedir.  

Peygamberimizden (sav) bir şey isteyen Urvetu’l-Bârikî’ye peygamberimiz (sav) bir 
alamet vererek “Hayber’deki vekilime git, bu alamete dayanarak sana istediğini versin”47 
buyurmuşlardır. Bu tür hizmetlere her yerde her zaman ihtiyaç duyulur. Kredi mektubu 
düzenlemeye karşılık alınan ücret bir hizmet karşılığı alınmış ücrettir.  

3h. Banka Kartı: Bankanın müşterisine verdiği bir çeşit kimliktir. Kredi mektubu da, 
kredi mektubu da birer havale işlemidir. Bankalar bu mektuba dayanarak banka hesabında 
para olup olmamasına bakmadan, belli bir miktara kadar ödeme yaparlar. Bu teminat 
mektupları ve kartlar sahabeler döneminde de kullanılırdı. Mekke’de Abdullah bin Abbas (ra) 
Kufe’ye bir teminat mektubu yazar, bunu götürenler de Kufe’de bulunan kardeşi Mus’ab bin 
Zübeyir’den paralarını alırlardı.48 

3ı. Çek (Check, Chegue): Günümüz Arapçasında buna “Şîk” denir. Bankalar ve 
finans kurumları vadesiz hesabı olan bazı müşterilerine çek koçanı vererek çek kullanmalarına 
imkân sağlarlar. Çek ödeme emri olan yazılı bir belgedir. Çek sahibi parasını önceden vadesiz 
hesaba yatırarak alacaklı durumuna geçerler. Bir mal ve hizmet karşılığında alacaklısına 
borcu ödemek için çek yazarak alacaklısına verir. O da bunu bankaya götürerek finans 
kurumundan alacağını tahsil eder. 

Çekle yapılan işlem de bir havale işlemidir. 
Mal ve hizmet çoğaldığı zaman alınan malın ve yapılan hizmetin bedeli için büyük 

meblağlar bulundurmak ve bunları bir şehirden diğer şehre nakletmek gerekir. Taşıma 
güçlüğü yanında çalınma ve kaybolma tehlikesi ve riski çek ve saire gibi araçlara ihtiyaç 
duyulmuştur. Bunun için İslam bilginlerine göre çek ve senet yazmak caiz görülmüştür. 

3i. Teminat Mektubu: bankanın veya finans kurumunun bir kişi veya kuruluş adına 
belli bir meblağa kadar belli bir süre için üslenmeyi kabul ettiğine dair verdiği mektuba 
“Teminat Mektubu” adı verilir. Bu her ne kadar kefalete benzese de kefaletten farklıdır. 
Kefalet bir şahsın borcunu üslenmek ve o borcun borçlu ile birlikte kendisinden istenmesini 
kabul etmektir. Kefaletten komisyon alınmaz, bu bir yardımdır; ama banka teminat 
mektubundan komisyon alınabilir. Çünkü belge düzenleme ücretle yapılabilecek işlerdendir. 
Bu işlem de caizdir. Hatta bir kısım bilginlere göre kefalette de belge düzenlenmesi halinde 
ücret alınabilir. Çünkü belge düzenlemek ücrete tabi bir işlemdir. 

3j. Akreditif: Bir ithalatçının yabancı ülkede buluna satıcıdan alacağı malın bedelinin 
tamamına ve bir kısmına bir bankanın kefil olmasıdır. Banka bu işlemi ile bir taraftan 
ithalatçıyı desteklemiş, diğer taraftan ithal edilecek malın bedelinin ödeneceğine dair diğer 
ülkedeki satıcıya güven vermiş olur. Bu dış ticarette önemeli bir işlemdir. Böyle bir kefalet de 
caizdir. Bunda da banka veya finans kurumu gerekli muameleleri yapma karşılığında 
komisyon alabilir. Bu da caizdir.  

3k. Kredi Kartı: Üzerinde müşterinin kimliği ve kart numarası yazılı bulunan bir 
karttır. Bu kartın taklit edilmemesi için gerekli tedbirler alınır. Bu kartı veren kuruluş kart 
sahibine belli yerlerden belli oranda alışveriş yapmasına fırsat sunar ve bu malın bedelini 

 
45 Buhari, El-Havâlât, 1 
46 Müsned-i Ahmed, 2:436; İbn-i Mâce, Sadakat, 8 (El-Havale, Hadis No: 2403) 
47 Serahsi, Mebsut, 19:2 
48 Mebsut, 14:37; İbn-i Kudame, Abdullah bin Ahmet, El-Muğnî, Beyrut–1404/1984) 4:320  



ödemeyi kabul etmiş sayılır. Bu kartı kullananlar faize girmemeleri için ödemelerini 
zamanında ve tam olarak yapması gerekir. Bu hem vekâlet hem de kefalet işlemidir. Bu işlem 
karşısında bir ücret alır ve bu vekâlet ücreti sayılır. Faizsiz finans kurumları da müşterilerine 
kredi kartı verirler. Ancak bunlar gecikme zammı adı altında ayrı bir ücret alamazlar. Çünkü 
bu bir faizdir. Yalnız sözleşmelerine yazdıkları takdirde enflasyon oranında değer kaybını 
tahsil edebilirler.  

 
3l. Kambiyo İşlemleri: İki ayrı ülke 

parasının birbiri ile değiştirilmesidir. Buna döviz 
alım-satımı denir. Finans kurumları bu işi yaparlar. 
Peygamberimizin (sav) zamanında da Bizans dinarı 
ile İran dirhemi, altın ve gümüş paralar arasında 
değişim yaşanmakta idi. Bundan dolayı 
peygamberimiz (sav) bu hususları bazı kurallara 
bağlamıştır.  

3m. Altın ve Gümüş Alım-Satımı (Sarf): 
Bu işleme sarraflık da denir. Sarf altın ve gümüş 
paraların birbiri ile değiştirilmesidir. 
Peygamberimiz (sav) altına karşı altın, gümüşe 
karşı gümüş satın alınırsa bunun peşin ve denk 

olması lazımdır. Altına karşı gümüş alınırsa ağrılıkları farklı olabilir ama değişimin peşin 
olması şarttır. Bu şartlara uyulmazsa faiz olur. 

3n. Kıymetli Evrak Alım-Satımı: bankalar tahvil, hisse senedi ve çeşitli kambiyo 
senetlerinin alım-satımını yaparlar. Bunların bir kısmı helâl bir kısmı haramdır. Haram işlerle 
meşgul olamayan kuruluşların hisse senetleri alınıp satılabilir. Ancak menkul kıymetler 
borsaları haksız kazanca sebep oluyorsa bu yapı düzelmeden bu borsalardan hisse senedi alıp 
satmak caiz olmaz. Tahviller faizli borç senedidir, bu sebeple tahvil alımından elde dilen 
gelirler faizdir. Poliçe, bono ve çekler kambiyo senetleridir. Bunlar parayı ve borcu temsil 
ederler. Üzerlerindeki değerden daha düşük değerlere alınıp satıldıkları için bu satışlardan 
elde edilen gelirler faiz olur. 

 
5. DÖVİZ İŞLEMLERİ:  
Para yenilmez ve içilmez. Ama yiyecek ve içecekler gibi ihtiyaçlar para ile karşılanır. 

Bu parayı ekonominin ana direği yapar. Bu sebeple para satışı daha fazla dikkat ve itina ister. 
Günümüzde dinar ve dirhem, altın ve gümüş yerine kâğıt para tedavüle girmiştir. Altın ve 
gümüş paralar yerine geçen kâğıt paralar üzerinde daha fazla spekülasyonlar yapılmakta ve 
oyunlar oynanabilmekte ve haksız kazançlar sağlanmaktadır. Enflasyon bu hususun başında 
gelmektedir. Sarf ve kazançlarla ilgili bazı hükümler şunlardır: 

1. Aynı Cins Kâğıt Paraların Alım ve Satımı: Aynı cins paraların alım ve 
satımında miktarlarının eşit ve bedellerinin peşin olması gerekir. Bin lirayı verip yerine bin 
lira değerinde on yüz lira alınacaksa bunun peşin olması gerekir. Bedellerde fazlalık veya 
gecikme faiz olur. Biri zamandan diğeri paradan dolayıdır. Daha sonra bin elli lira almak şartı 
ile bin lirayı vermek faizli bir işlemdir. 

2. Farklı Kâğıt Paraları Alıp-Satmak: Farklı cinsten kâğıt paraları alıp satmaya 
kambiyo veya döviz satışı denir. Bunu yaparken miktarlarının eşit olması gerekmez, ama 
bedellerinin peşin olması şarttır. Bir dolar almak için iki lira verilir ama bedeli peşin ödenir. 
Ancak bedellerinin sonradan ödenmesi ve bundan kazanç sağlanması faizdir ve haksız bir 
kazançtır. Bedeli sonradan ödenen bir döviz zaman ve şartlar gereği taraflardan birine haksız 
bir kazanç sağlar ve bu faiz olur. Enflasyon dışında paranın değerini etkileyen çok farklı 



şeyler vardır. Bu sebeple veresiye para satışı faize götürür. Bundan dolayı vadeli döviz satışı 
caiz değildir.  

3. Vadeli İşlem (Forward): Forward, ileri bir tarihte ödenecek iki farklı paranın 
şimdiden satılması demektir. 1 doların değeri 10 lira ilen bir sene sonra teslim edilecek olan 
100 dolar için teslim tarihinde 1200 lira ödenmesi şimdiden kararlaştırılır. O gün gelince dolar 
artsın veya eksilsin anlaşma gereği 100 dolar yerine 1200 lira ödemek zorunda kalınır. Bu 
işlem caiz değildir. Çünkü meblağlar tarafların üslendiği borçtur. Peygamberimiz (sav) borcu 
borca karşılık satmayı yasaklamıştır.49  

 
6. KÂĞIT PARA İLE ALTIN VE GÜMÜŞ ALIM SATIMI:  
Günümüzde dinar, dirhem ve altın ile gümüş yerine kâğıt paralar kullanılmaktadır. 

Bu duruma göre:  
1. Kâğıt paralar ile her türlü peşin veya veresiye altın, gümüş alım satımı 

yapılabilir.  
2. Para peşin, mal veresiye olan “Selem” satışı yapılabilir.  
3. Üreticilere altın ve gümüş dâhil her nevi ıstısnâ yani sipariş akdi yapılabilir.  
4. Kâğıt para itibari paradır. Onda para olma özelliği tamamen vardır. Altın ve 

gümüş için konmuş olan faiz, zekât, selem ve diğer hükümler kâğıt para için 
de geçerlidir.50  

5. Kâğıt paranın para özelliği altın ve gümüş gibi tedavülde kaldığı sürece aynı 
olmakla beraber tedavülden kalktıktan sonra değişir. Kâğıt paranın para 
olma dışında bir değeri yoktur. Dolaşımdan kalksa kâğıdı bir değer ifade 
etmez. Dinar ve dirhem altın ve gümüş olduğu için hem tedavül değeri hem 
altın ve gümüş olarak değeri vardır. Para olarak değeri kalksa da altın ve 
gümüş olarak değeri devam etmektedir. Bu açıdan kâğıt para ile altın ve 
gümüş arasında hiçbir ortak nokta yoktur. Kâğıt paranın değeri de altın ve 
gümüşe göre tespit edilemez. Şu anda paranın karşısında buğday, demir ve 
gümüş ile altın bir mal olma özelliği dışında, ticaret kuralları dışında kural 
koymanın da haklı bir gerekçesi yoktur.  

 
 
7. BORÇLARDA ENFLASYON FARKI:  
Altın ve gümüş değerli maden oldukları için 

dolaşımdan kalkan altın ve gümüşün fazla düşmezdi. 
Alacaklı taraf o para ile ödeme yapılmasını kabul 
ederdi. Osmanlı lirası halen tedavülde aynı değeri 
korumaktadır. İstanbul darphanesinde basılmaktadır. 
Günümüzde bile paranın değerini korumak, para 
biriktirmek ve ziynet eşyası olarak devam etmektedir. 

Günümüzde kâğıt paralar karşılıksızdır. 
Üzerlerinde yazılı olan itibari değerleri dışında 
değerleri yoktur. Tedavülden kalkan paranın hiçbir 
değeri kalmaz ve Merkez Bankası dahi buna bir değer 
vermez. 

 
1. Paranın Özellikleri: 
 Paranın diğer mallardan ayrı olarak farklı özellikleri vardır. Bunlar: 

 
49 Abdullah bin Yusuf ez-Zeylâî, Nasbu’r-Râye Li-Ehâdîsi’l-Hidâye, (Kahire–1357) 4:40 
50 İslam Fıkıh Akademisi, Kuveyt Eylül–1988 Toplantısı Kararları, Karar No: 4  



a. Para ihtiyaçları doğrudan gidermez, ama ihtiyaçları gidermenin temel 
aracıdır. Hazır satın alma gücüdür. Onunla her türlü mal ve hizmet satın alınır. 

b.  Para bir hak ölçüsüdür. Ücretler, kiralar, borçlar, nakdi ceza ve tazminatlar 
onunla belirlenir. 

c.  Paraya gösterilen itibar, değerini koruması ile doğru orantılıdır. Değerini 
koruyamayan para haksızlığa ve zulme yol açar. İnsanları kendisinden kaçırır. Herkes 
onu değerini koruyabilen şeylerle değişmek ister. Kötü para iyi parayı kovar. Değeri 
düşen paranın dolaşımı hızla artar ve hızla dolaşan paranın değeri daha da azalır.  

d.  Paraya olan güven para otoritesine olan güvenle alakadardır. Bu kıymetli 
maden olarak basılan paralarda o kadar önemli değildi. Kâğıt paraya güvenebilmek 
için onu çıkaran otoriteye güvenmek gerekir. Bu güveni sarsan davranışların tümü 
paranın değerini de doğrudan etkiler.  

e. Mal üretilebilir ama para üretilemez. Para ancak kamu adına devlet 
tarafından basılabilir.   

Bütün bu sebeplerden dolayı para diğer mallar gibi değildir. Onun alım ve 
satımı ve onunla ilgili borçlanmalar da diğer mallardan farklı ve kendi tabiatına uygun 
olmalıdır.  
 
2. Enflasyon:  
Fiyatlarda görülen sürekli artışa Enflasyon denir. Bunun sebebi de paranın sürekli 

değer kaybetmesi ve maliyetlerin artmasıdır. Paranın sürekli değer kaybetmesine, bundan 
dolayı da para bolluğu ile fiyatların artması olayına “Talep Enflasyonu” denir. Üretilen mal ve 
hizmetlerin maliyetinin sürekli artmasına da “Maliyet Enflasyonu” denir. Talep enflasyonu ile 
Maliyet Enflasyonu tavuk ve yumurta gibi birbirinin sebebidir. Her ikisi de ekonomik 
dengelerin bozulması ile meydana gelirler. 

Fiyatlar, mal ve hizmetlerle para arsındaki dengelere göre oluşur. Para miktarı ile mal 
ve hizmet arasındaki artış dengeli olursa fiyatların genel seviyesi değişmez. Ama bunlardan 
biri diğerinden fazla üretilirse o zaman az üretilen daha değerli hale gelir. Mal ve hizmet 
üretimi kolay değildir. Yatırım, yetişmiş personel, takım ve teçhizat, enerji ve zamana ihtiyaç 
vardır. Ama kâğıt parayı artırmak kolaydır. Karşılıksız para basmak, üzerindeki sıfırı 
artırmakla çoğalır ve bunun için ak yatırıma falan da ihtiyaç yoktur. Ancak piyasada para 
bolluğu piyasada para kıtlığı şeklinde yansır. Çünkü para miktarındaki artış eldeki paranın 
değerini düşürür. Bu durum altın ve gümüş parada olmaz. Çünkü elde ne kadar altın ve gümüş 
varsa ancak o kadar para basılır. Değeri de ağırlık ve ayarla ölçülür. Aynı ağırlıktaki ve 
ayardaki altın dünyanın her yerinde aynı değerdedir. Hâlbuki fakir ülkelerin kâğıt parası 
zengin ülkelerin kâğıt parasından daha değersizdir; hatta değeri hiç yoktur.  

 
Enflasyonun Sebepleri:  
Milli paralar hükümetlerin insafına bırakılmışlardır. Partiler demokrasisinde iktidara 

gelen parti devletin parasını yandaşlarına çeşitli adlar altında aktarabilmektedirler. Bu 
durumda da hükümete akın olanlar zengin olurken ona uzak olanlar fakirleşirler. Zenginlerin 
iktidara gelen partileri desteklemelerinin en önemli sebebi budur.  

İktidara gelen parti hizmeti esas almazsa servet, sabit gelirliler aleyhine yeniden 
paylaşılır. İşçi ve memurların ücret ve maaşları uzunca bir dönem için tespit edildiği için alım 
güçleri devamlı olarak düşer ve servetleri başka tarafa kayar. Bu uzun süre içinde olduğundan 
kısa zamanda hissedilmez. Gelir ve servetlerin haksız bir şekilde yeniden dağılması orta 
sınıfın erimesine, çok yüksek ve çok düşük gelirli zıt kutupların oluşmasına ve zengin ile fakir 
arasındaki uçurumun açılmasına sebep olur. Bu da büyük bir dengesizliğin huzursuzluk ve 
gerginliğin kaynağıdır.  



Sanayi ve ticaret erbabı ile meslek sahipleri gibi ürettikleri mal ve hizmetlere zam 
yapabilenler enflasyona karşı kendilerini koruyabilirler. Enflasyondan karlı çıkanlar daha çok 
hükümetlerin koruduğu kesimdir. Hükümetten destek almadığı halde enflasyondan karlı çıkan 
büyük iş sahipleri de vardır. Çünkü enflasyon haksız büyük kazancı en kolay şekilde sağlar. 
Bu kazancı harcamak da çok kolaydır. Kolay kazanılan para kolay harcanır. Böyle yerlerde 
lüks ile sefalet bir arada görülür. Yüksek gelir sahipleri oyun ve eğlenceden, dar gelirliler de 
geçim sıkıntısından dolayı ailelerine hâkim olamaz hale gelir. Boşanmalar çoğalır ve başıboş 
çocukların sayısı artar.  

Enflasyonun olduğu yerde ilimin ve faziletin değeri kaybolur. Cebi şişkin cahiller ve 
zenginleştikçe bencilleşen insanlar çoğalır. Toplumları ayakta tutan temel değerler değişir. 
İnsanlar maddeci ve bencil olurlar. Kolay kazanan ve bol harcayanların iştahları kabartır ve 
daha çok kazanma uğruna her şeyini ve manevi değerlerini feda eden insanlar çoğalır. 

Enflasyon ortamında borçlular karlı, alacaklılar zararlı çıkarlar. Zamanında 
ödenmeyen borçlar çoğalır. Bu dönemin felsefesi “Alacağından çok borcun olsun” sloganıdır.  

Paraları tüm dünyada dolaşan büyük ve zengin devletler bir tomar kâğıdı para diye 
vererek istedikleri ülkeden istedikleri şeyleri alırlar, her yerde kendilerine bağlı guruplar 
oluştururlar ve o ülkelerin dengelerini bozarlar. Bazı devletleri destekler bazılarını zayıf 
düşürürler. Hükümetler üzerinde etkin olurlar.  

Bütün bu sebeplerden dolayı “Enflasyonun” en büyük sebebi kâğıt para sistemidir.   
  
8. BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK: 
Borçların ödenmesinde temel prensip ödemenin borca denk olmasıdır. Buna 

“mümâselet” denilir. Hiç kimse hakkının sebepsiz yere başkasına geçmesini istemez. 
Mümaselet kâğıt para çıkmadan önce tartı (vezn) ölçek (keyl) ve sayı (adediyat-ı müterakibe) 
idi. 100 gr. Altın borcu olan aynı ayarda 100 gr altın ödeyerek borcundan kurtulurdu. Buğday 
cinsinden olanlar ölçek ile yumurta gibi şeyler de sayı ve aded ile öderdi. Faiz bu ölçülerin 
üzerindeki kısmıdır. Faizli ödünçte veren verdiğinin dengini aldıktan sonra belli bir fazlalık 
almak şartı ile alacaklısına belli bir süre tanımayı kabul eder. 

Yüce Allah “Ey İman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin”51 
buyurur. Buna göre borcu eksik ödeyen alacaklının malını haksız yere yemiş, fazla ödemeye 
zorlanan da malını haksız yere yedirmiş olur. 

Kâğıt para adedî, sayısal mal olmamakla beraber adedi mal gibi işlem görmektedir. Bu 
sebeple 100 dolar alan 100 dolar ödemekle borcundan kurtulmaktadır. Zamanla değerinin 
düşmesi veya artması dikkate alınmamaktadır. Kağıt para bir çeşit senettir. Piyasadan alınacak 
birçok malın senedidir. Enflasyonun olduğu ve paranın hızla değer kaybettiği bir yerde 100 
liralık bir malı alan ve iki ay sonra 100 lira ödeyen biri 10 lirayı haksız yere yemiş olur. 
Çünkü iki ay içinde 100 lira 10 lira değer kaybetmiş ve satın alma gücü %10 azalmıştır.  

Bir adam 1000 lira borç alsa bunu 10 sene sonra yine 1000 lira ödeyecek olsa 
haksızlık olur. Çünkü 10 sene sonra 1000 liranın alım gücü 100 liraya düşmüş olur. 10 sene 
önce 1000 liraya bir ev alınırken on sene sonra ancak evin haslısını alabilmektedir. Bu 
durumda ödeme paranın satın alma gücüne göre yapılmalıdır. Bu durumda ne haksızlık etmiş, 
ne de haksızlığa uğramış olur. Borçlar misli ile ödenir. Kâğıt parada mümaselet ve denklik 
ancak satın alma gücüne, yani kıymetine göre belirlenebildiği için kâğıt para ile olan borç, 
onun kıymeti ile ödenir. Çünkü yüce Allah “malları aranızda haksız yere yemeyin”52 
buyururken peygamberimiz (sav) de bu ayetin açıklaması babından “İslam’da zarar verme ve 
zararı zararla karşılama yoktur”53 buyurmuştur. Paranın satın alma gücü düştüğü halde borcu 
aynı rakamla ödemek alacaklıya zarar vermektir. 

 
51 Nisa Suresi, 4:29 
52 Nisa, 4:29 
53 İbn-i Mâce, Ahkâm, 17; İmam-ı Mâlik, el-Muvatta, Akziye, 31; Müsned-i Ahmed, 5:327 



Ayrıca paranın değer kaybının ödettirilmesinde kamu yararı da vardır. Böyle olmazsa 
bir taraftan kimse kimseye ödünç vermez, diğer taraftan kimi borçlular para değer kaybından 
daha fazla istifade için borçlarını mümkün oldukça geç öderler. Bu durum da toplumda fesada 
sebep olur.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ENFLASYON, FAİZ ve BORSA 
 

1. Enflasyon ve Faiz Farkı: 
Faiz borçtan elde edilen gelirdir. Buna ödünç 

faizi “Ribe’l-kard” veya kredi faizi “Ribe’n-Nesie” 
denir. İslam öncesi cahiliye Arap toplumunda faiz 
yaygın olduğu için buna cahiliye faizi “Ribe’l-Cahiliye” 
denir.  

Yüce Allah “Alışverişi helal, faizi haram 
kılmıştır”54 ve “Eğer faizcilikten vazgeçerseniz ana 
mallarınız sizindir. Ne fazla alarak haksızlı edersiniz, ne 
de noksan alarak haksızlığa uğrarsınız”55 

Kâğıt para ile olan borcu eksiği ve fazlası 
olmadan ödemenin tek yolu borçlanılan para ile ödenen 
paranın aynı alım gücüne sahip olan mal üzerinden 
tespit edilir. Bundan fazlası faiz ve alacaklıya da zulüm 
olur.  

Osmanlı döneminde basılan kâğıt paranın değeri 
düşünce padişah bir ferman yayınladı. 13 Rebiulevvel 1298 (13 Mart 1881) tarihinde 
yayınlanan bu irade-i seniyye de şöyle deniyordu: “Eytam sandıklarından kâime56 olarak 
verilen borçlar ile kaime karşılığı satılan malların bedellerinden ödenmemiş olanları, 
borçlanma gününde ve satışının yapıldığı sırada altın ve gümüş paraya göre değeri her ne ise 
onun ödenmesi kararlaştırılmıştır” diyordu. 

Para değer kaybının ödenmesi için tarafların önceden anlaşması gerekmez. Çünkü bu 
bir haktır. Ödünçlerde ödeme ödünç alma tarihindeki değer üzerinden yapılır. Çünkü denklik 
ancak böyle sağlanabilir. Böylece ne borçlu haksız kazanç sağlar, ne de alacaklı zarara girer.  

Enflasyon beklenmedik şekilde artarsa artış oranında para borçludan talep edilir. Aynı 
şekilde ücret ve maaşların satın alma gücü azalır. Bu sebeple ücret ve maaşlara paranın değer 
kaybetmesi oranında zam yapılmalıdır. 

Borçların misli ile ödenmesi temel prensiptir. Ancak bazen borcu değeriyle ödemek 
gerekebilir. Ödünç alınmış mislî malların kıymetleri, fiyatların yükselmesi veya başka sebeple 
artar veya eksilirse bunların, borç alma günündeki kıymetini ödemek icap eder.57  

 
2. Borcu Ödemeyi Geciktirene Verilecek Cezalar: 
Peygamberimiz (sav) bu hususta şöyle buyurmuşlardır: “Ödeme gücü olduğu halde 

borcunu geciktiren ayıplanmayı ve cezayı hak eder.”58 Yüce Allah buyurur: “Eğer ukubet, 
ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun aynıyla ceza verin. Sabrederseniz and olsun ki 
bu sabredenler için daha iyidir.”59  

 
54 Bakara, 2:275 
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Yukarıdaki hadis borcu ödeme imkânı varken ödemeyenin cezayı hak edeceğini ifade 
etmiştir. Ayette ise ukubetin suça denk olmasını hükme bağlamıştır. Ancak bunu uygulamak 
gerçekten zordur. Pratikte uygulama zorluğu vardır. 

Peygamberimize (sav) ağaçtaki meyve soruldu. Şöyle buyurdu: “İhtiyacı olan kişi, 
eteğine koymadan ondan yerse bir şey olmaz. Kim de bir şey alıp çıkarsa ona onun iki katı ve 
ukubet gerekir”60 ağaçtaki meyveyi eteğine koyup götüren iki suç işlemiştir. Birincisi 
meyveyi sahibinden izinsiz alıp bahçeden çıkarmak, ikincisi de, haksız yere ona el koymaktır. 
Bunlar da cezayı gerektiren davranıştır. Ayete göre “ukubet ve ceza vermek isterseniz size ne 
yapıldıysa onun aynıyla ceza verin.”61 İki kilo meyve çalmanın cezası fazladan iki kilo meyve 
ödetmek olur.  

Bir diğer hadiste peygamberimiz (sav) “Gizlenip saklanmış kayıp devenin cezası hem 
onu, hem dengini vermektir”62 buyurmuşlardır. 

  
*** 
Alım-satım ile faizli işlem arasında açık bir fark vardır. Çünkü faiz borçtan, kâr ise 

satıştan elde edilir. Borç ile satış arasındaki fark açıktır. Bankalar borçtan, faizsiz finans 
kurumları ise satıştan ve ticari faaliyetten kâr elde ederler. Kanunlar bankaların ticari faaliyet 
yapmalarını yasaklar.   

 Sözleşmelerde uygulanmakta olan cezâî şart doğru ve yerindedir. Yükümlülüğü 
yerine getirmeye engel olacak meşru bir özür olmadığı takdirde bu şarta uymak gerekir. Özrü 
ortadan kalkana kadar şarta uymak gerekmez. Cezâî şart, örfe göre konulan cezâî müeyyide 
de adalet ve insaf prensiplerine göre hareket edilir. Doğacak ihtilaflar da bilirkişi marifetiyle 
halledilir”  

Bu konuda yüce Allah’ın “Mü’minler, akitleri yerine getirin”63 ayeti ile “Müslüman 
şartlara uyar; haramı helal, helâli haram kılan bir şart müstesnâ” hadisine uyulur. Nitekim Hz. 
Ömer (ra) “Hakların kesiştiği yer şartların yanıdır” demiştir. Bu, “Şartlar varsa, haklar biter” 
demektir. Yani, şart konmuşsa o şarta aykırı bir hak talebi olmaz. 

Bununla beraber yüce Allah’ın şu tavsiyesi bizim için daha hayırlıdır. “Bir kötülüğün 
karşılığı, tıpkı onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder ve barışırsa, onun ecri Allah’a aittir. 
Allah zulmedenleri sevmez.”64  

 
3. MENKUL KIYMETLER 

BORSASI: 
Menkul kıymetlerin alınıp satıldığı 

yere menkul kıymetler borsası adı verilir. 
Kapsamında tahvil, hazine bonosu ve 
hisse senetleri girer. Tahvil ve hazine 
bonosu faizli işlemdir. Burada söz konusu 
edilecek olan ise hisse senetlerinin 
borsada alınıp satılmasıdır. Borsaya hisse 
senedi sürme hakkı yalnız anomim 
şirketlere tanınmıştır. Holdingler birer 
anomim şirkettir. Önce Anomim şirket 
konusunu incelemek gerekir.  
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1. Anomim Şirket: Bir unvana sahip, esas sermayesi belli ve paylara bölünmüş ve 
borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu tutulan şirkettir. Ortakların sorumluluğu ise 
üslenmiş oldukları semaya payları ile sınırlıdır. 

Anomim şirket bir tüzel kişiliğe sahiptir. Tüzel kişilik şirkete bir insan gibi bazı hak ve 
sorumluluklar yükler. Mülkiyet hakkı, akit yapma ve sorumluluk altına girme yetkileri vardır. 
Bir insan gibi doğar, büyür ve ölür. Ölen insanın malı mirasçılarına, tasfiye edilen şirketin 
malı ortaklarına kalır. Şirketin borcu malına denk veya fazla ise ortakların alacağı bir şey 
yoktur. Ortaklar şirketin mal varlığını aşan borçlarından sorumlu tutulamazlar. Onlar sadece 
sermaye ile sınırlı bir sorumluluk üstlenmişlerdir.  

Tüzel kişiliğin beyni “Yönetim Kurulu”dur. Yönetim kurulu da “Genel Kurul”a karşı 
sorumludur. Genel kurula hâkim olan anomim şirketin her şeyine hâkim olur. 

1a. Sorumluluk: Şirketi idare edenler her ne kadar şahıslar ise de Türk Ticaret 
Kanununun  (TTK) 336 maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri şirket namına yaptıkları 
sözleşmelerden şahsen sorumlu olmazlar. 321. maddesine göre temsile veya yetkili kişilerin 
görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden anomim şirketi sorumlu tutar. 
Anomim şirkette şahıslar şirket yoluyla elde ettikleri menfaatlerinden yararlanırlar ama kendi 
elleri ile meydana gelen haksız fiillerinden Anomim Şirketi sorumlu tutarlar. Bu durum birçok 
haksızlıklara kapı açmaktadır. Ancak şirketin genel kurul aldıkları kararlar ile şahısları 
sorumluluk yükleyen kararları almakta yetkilidir.  

Ancak genel kurulu etkileyecek durumda olan pay sahipleri şirkete tam hâkim olurlar. 
TTK’nın 363. maddesine göre diğer ortaklar şirketin iş sırlarını öğrenmeye yetkili değillerdir. 
Şirketin ticari defterleriyle yazışmalarının incelenmesi yalnız genel kurulun açık müsaadesi, 
ya da yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. Küçük pay sahiplerinin talepleri genel kurul 
ya da yönetim kurulu tarafından kabul edilmediği takdirde bunlar şirketle alakalı bir şeyi 
öğrenme hakkını elde edemezler. 

Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa şirket genel kurulu şirket sermayesinin en az 
dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile toplanır. Kararlar mevcutların oy çokluğu 
ile alınır.65   

Hisse sahipleri hisse senetlerini bir başkasına satabilir ve böylece şirketin ortağı 
olmaktan çıkar. Şirketin gerçek değerini kimse bilemediği için hisse senedindeki fiyat sadece 
tahmini bir fiyattır. Hisseler ya nâma veya hamiline yazılıdır. Hamiline yazılı hisse 
senetlerinin devri mümkündür; fakat nâma yazılı hisse senetlerinin devri için ana sözleşmede 
aksine bir hüküm bulunmaması gerekir.  

1b. Büyük Ortakların Yapabilecekleri Haksızlıklar: Kapitalist sistemin ekonomik 
adam modeli menfaati esas alır. Buna mukabil Müslüman adam modeli sadece söylemden 
ibaret kalmıştır. Çünkü İslam hukuku dâhil tüm hukuk bu modele göre kurulmamıştır. Ahkâm 
insanlara zulüm yapmaktan sakınan, hakkına razı olan ahlaklı bir insana göre değil, haksızlık 
ve zulüm yapabilen insana göre düzenlenmiştir. Kur’an-ı Kerimde ve peygamberimizin (sav) 
hadislerinde geçen tanımlar sözleşmelerin haksızlığa açılabilecek kapıları kapayacak şekilde 
hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.  

Kur’an-ı Kerimde “İnsanın çok zalim ve nankör olduğu”66 “insana bir nimet verildiği 
zaman yüz çevirip yan çizdiğini, zarar dokunduğu zaman da karamsarlığa düştüğünü”67 
“İnsanın hırslı yaratıldığını, kendisine fenalık dokununca feryat ettiğini, iyilik ve nimet 
verilince de cimrileşerek kimseye bir şey vermek istemediğini”68  ve “İnsanın isyan ve 
tuğyana yöneldiğini”69 ifade eder. 
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Peygamberimiz (sav) de: “Eğer tek taraflı iddiaları yeterli sayılsaydı kanını ve malını 
dava ederdi”70 buyurur. Bunun için akitlerde haksızlık sayılan şartların konması yasaktır. 
Haksızlığa sebep olacak şartlar “Müfsit Şart” yani akdi bozacak şart olarak kabul edilir. 
İnsanların eline haksızlık yapma imkânı vermemek esastır. Ne var ki AŞ’lerde Sermayesi çok 
olanlar Genel Kurularda hâkim olarak küçük sermaye sahiplerine haksızlık yapılmaktadır. Pek 
çok hususlar Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına bırakılır. Yönetimi elinde 
bulunduran ortaklar maaş, çeşitli masrafların şirkete yüklenmesi gibi yollarla zenginliğin 
keyfini çıkarırken küçük sermaye sahipleri fakr-u zaruret içinde bulunabilirler. 

2.  Holdingler: Fıkıhta ancak nakit para şirket sermayesi olabilir. Nakit para dışındaki 
mallar sermaye olmaz. Türk Ticaret Kanununa göre ise ayınlar, yani taşınmaz mallar şirket 
sermayesi olabilir. Bununla da ikinci bir şirket kurulmakta, iki şirketin hisse senetlerinin 
birleşmesi ile üçüncü şirket kurulmaktadır. Holdingler de birkaç şirketi tek elden idare etmek 
için kurulur. Bir şirketin hisse senetlerinin diğer şirket için sermaye olarak gösterilmesi 
gerçekte küçük sermayeli olan kişilerin küçük sermayeli kişi ya da ailelerin büyük sermayeli 
olarak görünmesine sebep olmaktadır. Böylece 50 milyon liralık bir holding 500 milyon lira 
sermayeli büyük bir holding gibi gözükmektedir. Şirket satın alarak ve hisse senedi satarak 
cebinden beş kuruş koymadan birkaç şirket ve büyük bir holding sahibi olabilir. Bu da 
muhatapları aldatmaktan başka bir şey değildir. 

3.  Borsa: Menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yere “Menkul Kıymetler Borsası” denir. 
Kapsamına tahvil, hazine bonosu ve hisse senetleri girer. Tahvil ve hazine bonosu faizli borç 
senetleridir. Bunların alım ve satımı faiz işlemi kapsamına girer. Hisse senetleri ise şirketin 
ortaklık senetleridir. Bunları alanlar da ilgili şirketin ortağı olurlar. Bunlar da küçük ortak 
olacağından AŞ’nin büyük ortakların insafına terk edilmiş olurlar. Sermaye Piyasası Kanunu 
(SPK) bunların durumunu iyileştirmeye çalışmıştır. Ancak AŞ’lerde temel değişiklikler 
yapılmadan ve aksızlıktan bizzat şirketler sorumlu tutulmadan yapılan haksızlıkların önüne 
geçmek imkânsızdır.  

Menkul kıymetlerin halka arzı ve satışı için gerekli yasak düzenlemeler yapılmıştır 
ama bunlar yetersizdir. 

 
SONUÇ OLARAK: 
Anonim şirketlerin bu günkü yapısı ve borsanın işleyişi karşısında hisse senetlerinin 

Menkul Kıymetler Borsası’nda alım-satımını caiz görmek mümkün değildir. Bu insanların 
mallarının haksız yere yenmesine göz yummak olur. Yüce Allah “Ey iman edenler! 
Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin; ancak karşılıklı rıza ile yapılan bir alış-verişle 
yiyebilirsiniz”71 buyurur.  
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