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TAKDİM-1

Sanayi Devrimi’nden bu yana ekonomide önemli 
değişimler yaşanmış ve günümüzde, küresel ekonomik 
krizler karşısında birtakım yeni arayışlar içerisine giril-
miştir. Dünyada giderek yaygın bir hâl alan İslâm eko-
nomisi ve finans anlayışı, ülkemizde de oldukça ilgi gör-
mekte, bu alana yönelik ihtiyaç her geçen gün daha fazla 
kendini hissettirmektedir. 

İslâm ekonomisi ve finansın gittikçe artan önemi, 
ulaştığı ekonomik büyüklük sadece İslâm ülkelerinde 
değil, birçok Batı ülkesinde ve dünyada da bu alana iliş-
kin çalışmaların ve uygulamaların artmasını sağlamıştır. 
Ülkemizde de İslâmî usul ve esaslara göre çalışan finans 
kurumlarının açılması ve hızla şubeleşmesi, sektöre yö-
nelik yeni ürünler ve enstrümanlar sunulması, konunun 
önemini artıran bir diğer önemli unsurdur.

Dünyada ve ülkemizde daima ihtiyaç duyulan ve 
alternatifi olmayan “İslam Ekonomisi ve Finans Bölü-
mü”nü geçtiğimiz yıllarda lisans düzeyinde ilk kez KTO 
Karatay Üniversitesi olarak şehrimize ve ülkemize ka-
zandırdık. İslâm Ekonomisi ve Finans Bölümü ile ülke-
mizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına cevap vermeyi, 
bu alanda ilmi olarak yeni bilgiler üretmeyi, özgün araş-

tırmalar ve yeni yayınlar yaparak literatüre katkı sağla-
mayı amaçladık.

İslâm hukuku çerçevesinde İslâmî finansmanla ilgili 
konuların temel prensiplerini, belirli bir bütünlük içeri-
sinde, basitleştirilmiş ve sistematize edilmiş bir şekilde 
konvansiyonel finansla mukayeseli olarak ortaya koyan 
ve İslâmî finansın firmalarda nasıl uygulanabileceğini 
gösteren bu değerli çalışmanın da ekonomi alanına katkı-
lar sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur.

İslâm’ın evrensel bir din olması ve hayatın tüm nok-
talarını kapsaması hasebiyle ekonomi hakkında da böyle 
nitelikli bir çalışmanın hayata geçmesi, akademik anlam-
da da büyük bir boşluğu dolduracaktır.

İslâmî Finansal Yönetim Sistem ve Uygulama (Kon-
vansiyonel Finansla Mukayeseli) adlı eserin yayın hayatı-
na kazandırılmasında büyük emekleri geçen kıymetli aka-
demisyenlerimizden başta Prof. Dr. Osman Okka olmak 
üzere Öğr. Gör. Hasan Kazak’ı tebrik eder, bu kıymetli ça-
lışmanın daima hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Selçuk Öztürk
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 



Yılların tecrübesi ve bilgi birikimini bir araya getire-
rek kaleme aldıkları İslâmî Finansal Yönetim Sistem ve 
Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli) kitabı 
ve literatüre yapmış oldukları büyük katkıdan dolayı Sa-
yın Prof. Dr. Osman Okka Hocam’ı kutlarken bu nadide 
eser için takdim yazmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
belirtmek isterim.

İslâmî Finans alanındaki son gelişmeler ve yenilik-
lerin ardından, İslâmî ekonomi ve finansa odaklanma, fi-
nansal hizmetlerin etik ve sosyal boyutlarına artan ilginin 
bir parçası olarak dünya çapında yoğunlaşılmıştır. İslâmî 
esaslarla uyumlu finansal ürün ve hizmetlerin büyüyen 
pazarı, bu büyük ilginin kanıtı olarak gösterilebilir. 

İslâmî finans endüstrisinin ve ticari faaliyetlerinin bu 
kısa sürede gerçekleşen genişleme ve büyüme hızı gerek 
düzenleyici gerekse yönetim yapılarında bu alanda bir-
çok ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda, aka-
demisyenler ve politika yapıcıları, finans endüstrisinde 
alternatif ve sürdürülebilir bir İslâmî ekonomik sistemin 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için etkili ve ye-
nilikçi çözümler sağlamada öncü bir rol üstlenmektedir. 
Bu yüzden her zamankinden daha fazla, İslâmî finansın 
gerçek anlamda nasıl uygulanabileceğine rehberlik ede-
cek eserlere ihtiyaç vardır. Neredeyse bir elin parmakları 
kadar az sayıda eserin bulunduğu bu alana katkılarından 
dolayı Sayın Hocam’a teşekkürü bir borç bilirim. 

Bu genel değerlendirmeler doğrultusunda, dünyada 
ve ülkemizde çok önemli gelişme gösteren İslâm iktisadı, 

İslâm ticaret hukuku, İslâmî finans, İslâmî finansal rapor-
lama standartları, İslâmî bankacılık, İslâmî borsa, İslâmî 
türev işlemleri vb. konularda kapsamlı bir yönetsel ve 
akademik bilim insanı açığı da ortaya çıkmıştır. Bu se-
beple bu açığın kapatılmasına katkı sağlayacak nitelikli 
insani kaynağın yetiştirilmesi amacıyla 2016-2017 eği-
tim öğretim yılında üniversitemiz, ülkemizde ilk kez “İs-
lam Ekonomisi ve Finans” Lisans Programını açmıştır. 
Böylesi bir program ile son dönemlerde hızla gelişen ve 
popüler olan İslâm ekonomisi ve İslâmî finans sahasında, 
konvansiyonel ekonomiyi ve finansı da bilen, bütüncül 
bakış açısına sahip, akademik açıdan yeterli, bu alanda 
yeni projeler ve modeller geliştirebilecek ve yönetsel 
performansı yüksek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir. Gerek akademik sahada gerekse dev-
letin kilit noktalarında ülkemize büyük hizmet etmiş çok 
değerli hocam Sayın Prof. Dr. Osman Okka, bu eseri ile 
üniversitemizin amacına ulaşmasına çok büyük katkı 
sağlayacaktır.

Gerek iş âleminin karşılaştığı soru ve sorunların çö-
zümüne yönelik çalışmalar yapmak, gerekse Ülkemizin 
2023 vizyonundaki finans sisteminin ihtiyaçlarına katkıda 
bulunacak, sadece öğrenciler için değil aynı zamanda iş-
letmeciler, yöneticiler ve yatırımcılar için de yol gösterici 
olacak bu eserin KTO Karatay Üniversitesi akademisyen-
leri tarafından yazılmasının onurunu taşımaktayız.

Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

TAKDİM-2



Özellikle son yıllarda İslâmî finans ve İslâmî banka-
cılık sözcüklerini sık sık duymaktayız. İslâmî bankacılık, 
İslâmî finansın bir bölümüdür ve önemli bir gelişme gös-
termiştir. İslâmî finansın ne olduğunu araştırdığınızda, 
İslâmî finans sistemini açıklayan önemli çalışmaların, 
yayınların bulunduğunu görebilirsiniz. Bu çalışmaların 
neredeyse tamamı İslâmî finansal sistem üzerinde dur-
makta, belirli konularda mezheplerin görüşlerini ortaya 
koyarak olayları helal/haram ekseninde değerlendirmek-
tedir. Şimdi sıra “İslâmî Finans Sistemi”nin firmaların 
faaliyetlerinin bütün alanlarında nasıl uygulanacağının 
gösterilmesine gelmiştir. Gerçekten bugünkü modern iş-
letmeler (firmalar, şirketler) İslâmî finans sistemine göre 
nasıl yönetileceklerdir? Bu konu yenidir ve gelişme hâ-
lindedir. İşte bu kitap, İslâmî finans sisteminin firmalarda 
nasıl uygulanacağını, konvansiyonel finans sistemiyle 
mukayeseli olarak, göstermek üzere hazırlanmıştır ve 
bundan sonra bu alanda da önemli çalışmaların olacağı 
beklenmektedir.

Etrafımıza baktığımızda küçük işletmelerden başla-
mak üzere holdinglerden dev uluslararası şirketlere varın-
caya kadar on binlerce firmanın faaliyette bulunduğunu 
görürüz. Bu firmalar sektörleri, sektörler de millî eko-
nomileri oluşturur. Bunun da ötesinde günümüzde artık 
küreselleşme ile birlikte uluslararası ekonomik sistem-
lerden bahsedilir olmuştur. Firmalar üretim faktörlerini 
(emek, sermaye, tabiat, müteşebbis, teknoloji) bir araya 
getirerek ve gelişen üretim teknolojilerini kullanarak pi-
yasadaki müşteriler için mal ve hizmet üretirler. Firma-
ların amacı kâr elde etmek, firmalarının piyasa değerini 
maksimize etmek ve ülke için de katma değer meydana 
getirmektir. Firmaların binlerce çalışanı, bir veya birden 
fazla mal ve hizmet üreten işletmeleri yani teknik birim-
leri vardır. Üretim, basit bir iş yerinde yapılabileceği gibi 
onlarca iş yerinin bulunduğu karmaşık bir fabrika sistemi 
içerisinde de olabilir. Ayrıca firmalar tedarik zinciri içeri-
sinde birbirine bağlı birçok zincirden oluşan ve birbiriyle 
koordineli çalışan bir yapı hâline gelmiştir. İşletmelerin 
bir tüzel kişiliği ifade eden hukuki yapılarına şirket denir. 
Adi şirket, kollektif, komandit, limited, anonim, holding 
şirketler gibi. Firma, işte bu hukuki birimlere verilen 
isimdir. Bu sebeple firma kavramı hem şahıs işletmeleri 
hem de sermaye şirketleri için kullanılır. Mesela anonim 
şirketlerin mal ve hizmet üreten birden çok işletmesi, 

her işletmesinde de çok sayıda iş yeri bulunabilir ve bu 
anonim şirket bir firmadır. Keza holding şirket de serma-
yelerine iştirak edilen bir şirketler topluluğu, bir anonim 
şirket yani bir firmadır ve bunlar konvansiyonel firma-
lardır. Konvansiyonel firmalarda konvansiyonel finans 
uygulanır, bunların da etik kuralları vardır fakat bu şir-
ketlerde herhangi bir dinin kurallarına uyma gibi bir zo-
runluluk yoktur.

İslâmî ekonomik sistem içerisinde de tek şahıs fir-
maları ve şirketler yer alır. Şirket olarak sermaye ortak-
lığı (inan), kredi ortaklığı (vucûh), iş ve taahhüt ortaklığı 
(şirket-i a’mâl), emek- sermaye ortaklığı (mudârebe), 
sermaye ortaklığı (müşâreke), ziraat ortakçılığı (muzâ-
raa), bağ bahçe ortaklığı (müsâkât), ağaç dikim ortaklığı 
(mugârase) vb. söz konusu olabilir. Bunlar da mal ve hiz-
met üreten konvansiyonel firmalara ve şirketlere benzer-
ler ve aynı fonksiyonları yerine getirirler. İster konvan-
siyonel, isterse İslâmî olsun bu firmaların hepsi de mal 
ve hizmetleri üretmek üzere belirli bir sermaye tahsis 
edilerek kurulurlar ve arazi, fabrika, makine-teçhizat vb. 
fiziki varlıklara, patent, know-how vb. teknolojik hak-
lara, insan kaynaklarına, alacak ve borçlara sahiptirler. 
Firmaların sanayi veya ticaret firması olması durumu de-
ğiştirmez ve İslâmî firmalar faaliyetlerini İslâmî kural-
ları da nazara alarak “helal/haram” ekseninde yürütürler. 
İslâmî finans; reel, değerler üzerine dayalı bir sistemdir. 

Mesela ilgilendiğiniz sektörde bir firmayı kuraca-
ğımızı ve “İslâmî kuralları” nazara alarak firmanızı yü-
rüteceğinizi düşünelim. Şimdi sorularımız şunlardır: 
Firmayı niçin bu sektörde kuracaksınız? Nerede kura-
caksınız? Gerekli sermayeyi nereden temin edeceksiniz? 
Temin edilebilecek her kaynak kullanılabilir mi? Serma-
ye maliyetiniz ne olmuştur? Sermayenizi aktif varlıklar 
arasında nasıl dağıtacaksınız? Üretim için ihtiyaç duydu-
ğunuz makine-teçhizata nasıl bir yatırım yapacaksınız? 
İşletme sermayesi kalemleri politikanız nedir? Personel 
politikanız, pazarlama politikanız nasıl olacaktır? Firma-
nızı hangi hukuki statüde kuracaksınız? Anonim şirket 
mi yoksa başka bir şirket mi? Halka açılacak mısınız, 
açılacaksanız nasıl? Kâr dağıtım politikalarınız ne ola-
caktır? Borç yönetim politikalarınız nedir? Başka şir-
ketlerle birleşme, onları satın alma, firmanızın bir bölü-
münü veya tamamını satma, uluslararası bir şirket olma 

ÖN SÖZ
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arasındaki bir köprüdür. Bu sebeple Allah’a (cc) kar-
şı sorumluluk hem Allah (cc) ile ilgili ilişkilerde hem 
de insan-toplum-eşya ile ilgili ilişkilerde aynen vardır. 
İnsanoğlu dünyada yapmış olduğu bütün işlemlerinden 
dolayı ahirette hesaba çekilecektir.1 İslâmî finans da 
aynı konumdadır ve İslâm dini etrafında şekillenmek-
tedir. İslâmî finansı; İslâm dininin belli inanç esasların-
dan, evren ve hayata ilişkin temel görüşlerinden, kural-
larından arındırarak incelemek mümkün değildir. İslâm 
dini insanlığa, bütüncül bir hayat görüşü sunduğundan 
toplum hayatının ticari, iktisadi, hukuki, ahlaki, kültü-
rel, dinî ve siyasi yönleri birbirinden bağımsız incelene-
mez. Sistem içerisinde bu parçalar genellikle girift bir 
durumda olup, karşılıklı etkileşim içindedir. Bu sebeple 
bu çalışmanın kapsamında, İslâmî finansal yönetime te-
mel teşkil eden İslâm dininin kaynakları, hukuki, eko-
nomik, ticari ve finansal yapısı, hedefleri, felsefi temel-
leri vb. konulara da temas edilmiştir.

İslâmî muamelat (ticaret) hukuku firmalarda 6. yüz-
yıldan başlayarak 19. yüzyılın ortasına kadar 1300 yıl, 
üç kıtada İslâm ülkelerinde uygulanmıştır. Osmanlı İm-
paratorluğu’nda İslâmî hükümler uygulanırken Fransız 
Ticaret Kanunu’ndan esinlenerek hazırlanan ve 1850 
tarihinde kabul edilen Kanunname-i Ticaret ile birlikte 
de uygulanmaya devam edilmiştir. Ayrıca 1868-1876 yıl-
ları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet 
Tarafından “Mecelle-i Ahkam-ı Adliye” hazırlanmış ve 
yürürlüğe konulmuştur. Böylece Osmanlı da ikili siste-
min uygulanışına devam edilmiştir. Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurulmasıyla 17 Şubat 1926 tarih ve 743 Sayılı 
Medeni Kanun ile ve 26 Mayıs 1926 tarih ve 865 Sayılı 
Ticaret Kanunu’nun kabulü ile Mecelle yani İslâm hu-
kukunun uygulanışı ortadan kaldırılmıştır. Mecelle 1932 
yılına kadar Lübnan’da, 1949 yılına kadar Suriye’de ve 
1953 yılına kadar Irak’ta uygulanmaya devam etmiştir. 
Ülkemizde İslâmî sistemi kendimiz kaldırmamıza karşı-
lık sömürgeci ülkeler tarafından işgal edilen İslâm ülke-
lerindeyse sömürgeci ülkeler kendi kurumlarını kurarak 
İslâmî sistemin ortadan kalkması için gerekli düzenleme-
leri yapmışlar ve İslâmî sistemin ortadan kalkması için 
gereken çabayı göstermişlerdir ve sonuçta, başarılı da 
olmuşlardır.

19. yüzyılın başlarına kadar ekonomiden ayrı bir fi-
nans bilim dalı bulunmamaktadır. Finans teorisi de 19. 
yüzyılın başlarında konvansiyonel ekonomiden ayrılarak 
ve gelişerek özel bir bilim dalı hâline gelmiştir. Günü-
müzde neredeyse bütün ülkelerde konvansiyonel finans 
sistemi uygulanmaktadır. İslâm ülkelerinin 1950’li yıl-
1 “İnsanlar sadece, inandık demeleriyle bırakılacaklarını ve imtiha-

na çekilmeyeceklerini mi sandılar?” (Ankebut, 29/2) 

gibi düşünceleriniz var mıdır? Tüm bu kararlarla birlikte, 
firma hissedarlarının elde ettikleri kazançlardan dolayı 
İslâmî yükümlülükleri var mıdır? Varsa nasıl hareket 
edeceklerdir. Ülkemizde 1994, 1997, 2000, 2001 ve 2008 
krizlerinde yüzlerce firma batmıştır. AB’den yansıyan 
2011 krizi ile 2018 krizi teğet geçmiştir. Gelecekte yeni 
krizlerde firmanız zor durumda kalırsa kriz yönetiminiz 
nasıl olacaktır? Daha onlarca soru!.. Bütün bunlar firma-
nızın sağlayacağı nakit miktarını, nakdin zamanlamasını, 
firmanın risk derecesini ve pay senetlerinin pazar değeri-
ni etkileyecektir. 

Hatırlayacağımız gibi firmalar ister bir sanayi kuru-
luşu isterse bir ticari kuruluş olsun sermayeleri, varlıkla-
rı, alacak ve borçları, personeli vardır. Aslında, isimleri 
farklı da olsa, organizasyon, faaliyet, üretim, pazarlama, 
iletişim olarak konvansiyonel ve İslâmî firmalar birbirle-
rinin benzerleridir, ikisinin arasındaki temel fark İslâmî 
firmaların İslâmî kuralları da esas alarak faaliyet gös-
termeleridir. Konvansiyonel bir firma (adi, kollektif, ko-
mandit, limited, anonim, holding) helal/haram ekseninde 
faaliyet göstermeye başladığı andan itibaren İslâmî fir-
maya dönüşür ve İslâmî adi, kollektif, komandit, limited, 
anonim, holding şirket olmuştur. Buna mukabil eğer İs-
lâmî bir firma da İslâmî kurallara uymak istemezse yani 
helâl/haram eksenini terk ederse bu kez bu firma da kon-
vansiyonel bir firmaya dönüşür. İş bu kadar basittir. Bu 
sebeple burada kısaca İslâmî sistemi bilmek faydalıdır. 
Sistemde İslâm her şeyin en mükemmelini ister. Sizin 
organizasyonunuza, teknolojinize, AR-GE çalışmala-
rınıza, pazarlamanıza, firma politikalarınıza karışmaz 
fakat bunların mükemmel olmasını ve fertlere, topluma 
devlete, çevreye zarar verememesini, kaynakların israf 
edilmemesini, adil bir paylaşımı, özet olarak helal/haram 
ekseninde faaliyetlerin yürütülmesini ister. O hâlde siz 
bu durumda bütün bu faaliyetlerin yürütülmesinde hangi 
İslâmî hukuk ve etik kurallara uyacaksınız? 

Allah’ın gönderdiği din yani İslâm, küllî bir siste-
me sahiptir ve hayatın bütün alanlarını kuşatan ölçüler 
getirmiştir. Kur’an’da insanın Yaradanıyla, insanın in-
sanla, insanın toplumla ve insanın eşya ile ilişkilerini 
düzenleyen kurallar, İslâm içinde belirli bir ahengi bir 
sistemi, bir dengeyi yansıtır. İnsanın Yaradan’ı ile ilişki-
si Rab-kul ilişkisidir ve bunun İslâm’daki ismi ibadet-u-
bûdiyettir. İnsanın insanlarla ve eşya ile ilişkisinin adı 
"muâmelât" olarak ifade edilir. İslâm’da ferdin bütün 
ilişkilerinde, muamelelerinde ubûdiyet esastır ve dün-
yadaki bütün faaliyetlerinin çerçevesini ubûdiyet yani 
ibadet teşkil eder. Bu sebeple bir Müslüman’ın haya-
tında “dünya hayatı-dini hayat” diye bir bölünme yok-
tur ve hayat anlayışı devamlıdır. Ölüm sadece iki hayat 
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kilde konvansiyonel finansla mukayeseli olarak ortaya 
koyarak okuyucuya sunmak ve İslâmî finansın firmalarda 
nasıl uygulanabileceğini göstermektir. Bu sebeple İslâmî 
finansla ilgili hiçbir fıkhi tartışmaya girilmemiş, konular 
net ve açık olarak işlenerek gerçek hayatta nasıl uygu-
lanacakları gösterilmiştir. Kitap, İslâmî finansal yönetim 
için bir simülatör görevi yapacak mahiyettedir. Böylece 
sayısal ve analitik bir yöntemle finansal düşünebilen ve 
firmanın finansal problemlerini çözebilen çağdaş beyin-
lerin yetiştirilmesini sağlamak hedefimizdir. Öğrencile-
rin ve finans yöneticilerinin finansal olayları inceleyerek 
analizci, değerlendirmeci ve İslâm’a uygun finansal po-
litikalar üretebilecek bir yapıda yetiştirilmesi İslâmî fi-
nans bilimi eğitiminin hedefi olmalıdır. Aksi hâlde İslâmı 
bilmeden sadece sözel yöntemlerle yetiştirilen öğrenciler 
ve yöneticiler firmanın finansal problemlerini çözümde 
yetersiz kalacaklardır. 

Bildiğimiz gibi finans, İslâmî firmaların da köşe 
taşlarından biridir. İyi bir finansal sisteme sahip firma; 
ekonomik yönden sağlıklıdır, sektörde rekabet gücü var-
dır, krizlere karşı dayanaklı ve kaynakların kullanımı 
açısından daha rasyonel büyür ve sektörün önemli firma-
lardan biri hâline gelir. Bir ülkenin firmaları ne ölçüde 
verimli çalışırlarsa o ülkenin ekonomik kaynakları daha 
rasyonel kullanılır, refah seviyesi daha çok artar ve ge-
lecekteki teşebbüsler ve projeler için kaynak meydana 
getirilmiş olur. Firmalar iyi yönetilmezse kaynaklar israf 
edilmiş olur ve firmanın sektörden tasfiyesine kadar acı 
bir süreç başlayabilir. Bu tasfiye, firma ile bağlantısı olan 
diğer firmalara, çalışanlara ve makro bazda ülke ekono-
misine büyük zararlar verir. Finans alanı çok karmaşık-
tır. Ekonomideki ve sektördeki gelişmelere, teknolojiye, 
beşerî sermayeye, siyasi krizlere, uluslararası ekonomik 
ve siyasal gelişmelere karşı devamlı tepki vermektedir. 
Finansmandaki gelişme sürecinin devamlı ve kesintisiz 
olmasının sebebi de budur. Bu kadar karmaşık bir finan-
sal sistemin mevcudiyeti ülkede finansın derinliğini ve 
önemini daha da artırmaktadır. Bu kitabın da İslâmî fi-
nansın ve finansal sistemimizin iyi anlaşılmasına katkıda 
bulunması yönünde bir beklentimiz vardır.

Öğretim Felsefemiz
İslâmî finansal yönetim bilimi yeni bir bilim dalı-

dır. Maalesef çok büyük çoğunluğumuz İslâmı, İslâm 
hukukunu (fıkhı) ve bunun hayatta nasıl uygulanacağını 
bilmiyoruz. Özellikle finans sahasında problem olarak 
görülen sorular İslâm hukuku konusunda uzman fıkıhçı-
lara ve din görevlilerine sorulmakta onların görüşlerine 
(fetvalarına) göre de amel edilmektedir. Bu yöntem, bir 

larda istiklallerine kavuşmaları ve Müslümanların kendi 
inançlarına uygun bir finans sistemine kavuşmak isteme-
leri bu yıllarda başladı ve 1960’lı yıllardan sonra hızlan-
dı. 1963-1966 yılları arasında A. Muhammed Abdülaziz 
en-Neccar’ın Mısır’ın Mit Gamr Kasabası’da kurup iş-
lettiği faizsiz banka modern anlamda İslâm dünyasında 
gerçekleştirilen ilk faizsiz banka oldu. 1974 yılında Cid-
de’de kurulan İslâm Kalkınma Bankası kırktan fazla İs-
lâm devletinin iştirakiyle kuruldu. Günümüzde neredey-
se bütün İslâm ülkelerinde faizsiz bankacılık faaliyetleri 
yürürlüktedir ve tahminlere göre de İslâmî fonların tutarı 
2 trilyon doları aşmış bulunmaktadır. İslâmi Araştırma ve 
Eğitim Enstitüsü (IRTI), İslâmi Finans Kuruluşları Mu-
hasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI), Özel Sektörün 
Geliştirilmesi İçin İslâm İş birliği Örgütü (ICD), İslâm 
Ülkeleri Arası İhracat Kredisi ve Yatırım Sigortası Kuru-
mu (ICIEC), Uluslararası İslâm Ticaret Finansman Kuru-
luşu (ITFC), Uluslararası İslâmi Finans Piyasası Kurulu 
(IIFM) ve benzeri kurumların kurulması İslâmî finansa 
ve bankacılığa olan ilgiyi büyük ölçüde artırmıştır. AA-
OIFI’nın İslâmî Standartları yayımlaması İslâmî finans 
sahasında önemli bir devrim olmuştur.

Hatırlanacağı gibi internete girdiğimizde de İslâmî 
finansla ilgili yüzlerce yayını buluruz fakat bunların 
önemli bir bölümü bankacılık ve İslâm Ticaret ve Fi-
nans hukuku üzerinedir. İslâmî Finansal Yönetim sa-
hasında mukayeseli bir yayın görülmemektedir. İslâmî 
Finansal Yönetim, Sistem ve Uygulama adıyla anılan 
bu çalışma, konvansiyonel finansla mukayeseli olarak 
İslâmî finansı ortaya koymakta ve firmalarda uygula-
nışını göstermektedir. Kitaptaki bütün bölümler, İslâm 
fıkhı noktasında, büyük fıkıh âlimi Prof. Dr. Hamdi 
Döndüren’in incelemesinden ve onayından geçmiş-
tir. Kitabın tam ve mükemmel olduğu konusunda bir 
iddiası yoktur fakat bir başlangıç eseri olarak faydalı 
olacağı düşünülmektedir. Bununla beraber okuyucula-
rımızdan küçük bir isteğimiz vardır: Kitabı okurken 
veya okuturken, İslâmî finansal yönetim gibi hassas 
bir konuda kitabın gelecek baskılarının daha iyi, daha 
mükemmel olması için gördüğünüz eksiklikleri, uya-
rılarınızı, önerilerinizi, isteklerinizi mail adreslerimi-
ze iletirseniz bu ilim dalına büyük hizmetler yapmış 
olursunuz. Bu gayretiniz ve görüşleriniz için şimdiden 
teşekkürlerimizi sunarız.

Kitabın Amacı
Bu kitabın amacı; İslâm hukuku çerçevesinde İslâmî 

finansmanla ilgili finans konularının temel prensiplerini, 
belirli bir bütünlük içerisinde sistematize edilmiş bir şe-
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için matematik modellerin kullanılmasıdır. Bu modeller; 
ekonometrik, istatistiki, lineer programlama vd. model-
lerdir. Mesela günümüzde panel veri yöntemi, büyük veri 
analizi, çok kriterli karar verme teknikleri, karar teorisi, 
kuyruk modellemesi, yapay sinir ağları, bulanık mantık, 
yapay zekâ yöntemleri vb. yöntemler konvansiyonel fir-
malarda yoğun şekilde kullanılmaktadır. Aynı yöntemler 
İslâmî işletmelerde de benzer şekilde kullanılır. Sadece 
sistemleri kullanırken sermaye maliyeti verisinde “faiz” 
yerine İslâmi işletmelerde “katılım bankası kâr payı” esas 
alınmalıdır. Bu konulara, bu kitabın kapsamının ötesinde 
oldukları için yer verilmemiştir.

Kitabın Ana Planı
Kitap 7 kısım ve 22 bölümden ibarettir. Ana konular 

itibarıyla kitabın planı şöyledir:
Kitabın birinci bölümünde, İslâmî finansal yönetimin 

rolü ve amaçları ele alınmıştır.
İkinci bölümde; insanın tarihi, din ve İslâmî inanç 

sistemi İslâm’da ilim, insan ve İslâmî toplum anlayışı 
incelenmiştir.

Üçüncü bölümde; İslâmî finansın hukuki çerçevesi, 
sınırları ve önemli yasaklar, ekonomik ve İslâmî insan 
tipi ele alınmıştır.

Dördüncü bölümde; İslâmî finansta ticaretin temel 
esasları (akitler ve alım-satım akdi) üzerinde durul-
muştur.

Beşinci bölümde; para sistemi ve finansal matema-
tik, faiz, İslâm’da para ve faiz, faizli ilgili özel konular 
ele alınmıştır.

Altıncı bölümde; İslâmî finansta uygulanan temel fi-
nansman modelleri (ürünler ve yöntemler) irdelenmiştir.

Yedinci bölümde; İslâmî şirketler, konvansiyonel 
şirketler ve konvansiyonel şirketlerin İslâmî şirket hâline 
dönüştürülmesi konuları üzerinde duruluştur.

Sekizince bölümde; İslâmî firmalarda faaliyet rapo-
ru, finansal tablolar, amortismanlar, vergiler, nakit akım-
ları konuları açıklanmıştır.

Dokuzuncu bölümde; İslâmî firmalarda finansal ana-
liz ve kontrol, finansal yapıyı güçlendirici önlemler ko-
nuları işlenmiştir.

Onuncu bölümde; İslâmî firmalarda finansal tahmin-
leme ve planlama konuları üzerinde durulmuştur.

On birinci bölümde; İslâmî firmalarda işletme ser-
mayesi yönetimi ve kısa vadeli finansman kaynakları ele 
alınmıştır.

ölçüde ihtiyacımızı karşılasa da sistematik değildir ve 
ivedi olarak “İslâmî Finansal Yönetim Bilimi”nin kurul-
masını ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu sebeple 
bu kitapta hedefimiz, öğrencilerimize ve kitabın okuyu-
cularına öncelikle İslâmî kaynakların neler olduğunu ve 
İslâm’ın bu konudaki sistemini, akitlerini, şirketlerini, 
helal/haram konularını göstermek ve arkasından finan-
sal yönetim biliminin İslâmî bir işletmede nasıl olması 
gerektiğini ortaya koymaktır. Mesela İslâmî finansal yö-
netim sistemi ne demektir? Bir adi, kollektif, komandit, 
limited, anonim, holding şirkette İslâmî finans nasıl uy-
gulanacaktır? İslâmî finansın bir şirkete getirileri ve yük-
lediği ilave sorumluluklar nelerdir? Bu şirketlerde risk 
yönetimi nasıl olacaktır ve modern finansal sistem nasıl 
uygulanacaktır? Bunlar ve benzeri bilgilerin uygulamalı 
ve konvansiyonel finansla mukayeseli olarak öğretilmesi 
İslâmî finansın gerçekte ne derece önemli, sistematik ve 
çağdaş olduğunu gösterecektir. İslâmî Finansal Sistemin 
bilinmesi ve uygulanması firmalarımız açısından da bü-
yük bir kazanım olacak, risklerini minimize edecek, fir-
maların varoluş felsefelerini değiştirecektir.

Bu kitabı okuyanlara, öncelikle İslâmî finans ve fel-
sefesinin öğretilmesi ve sonra da örnek olaylar (vaka 
analizleri) üzerinden simülasyon çalışmasının yaptırıl-
ması onların gerek iş gerekse eğitim hayatlarındaki ba-
şarılarını artıracaktır. Okuyucu, bu sistemle kendisini 
ekonominin içerisinde yer alan bir sektördeki herhangi 
bir firmada görecek ve bu firmanın faaliyetlerini nasıl 
yürütüleceğini müşahede edecektir. 22. bölümde yer alan 
bu örnek vaka analizleri neredeyse gerçek hayatın tıpkısı 
olacağı için okuyucunun başarısı ve bilgisi artacaktır. Bu 
bölümün sonuna eklenen ve linki verilen 400 civarında 
fetva ile okuyucunun ilgili bir olay üzerinde düşünmesi 
de sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bütün bu çalışmanın amacı, âlemlerin Rabbi’nin rı-
zasını kazanmaya matuftur. Eksikliklerimizde lütfen biz-
leri ikaz ediniz ve hoşgörünüz. 

Bu Kitabın Ötesi
Kitap mufassal (intermediate upper) seviyede ha-

zırlanmış, İslâmî finansın temelleri ve konvansiyonel 
finansın İslâmî firmalarda nasıl uygulanabileceği gös-
terilmeye çalışılmıştır. Finansal yönetimde bundan öte-
si gelecekle ilgili proforma finansal tabloların (bilanço, 
gelir-gider, nakit akım tablosu ve diğerleri) hazırlanma-
sı, satışların ve gelirlerin artırılması, riskin azaltılması, 
nakit, alacak, stok, sabit aktiflerde, borç yönetiminde, 
yatırımlarda, portföy oluşturulmasında plananlanan he-
deflere ulaşılması ve finansal politikaların hazırlanması 
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nün kurulmasını sağlayan değerli Mütevelli Heyeti Başkanı 
Selçuk Öztürk beyefendinin şahsında tüm Mütevelli Heyeti 
üyelerimize, Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Üniversite Genel 
Sekreterimiz Dr. Hüseyin Ergun ve Mustafa Koruyucu, 
Lütfü Başaran, Ramazan Biberci beyefendilere ayrı ayrı te-
şekkürlerimizi sunarız. Yine kitabın hazırlanmasında İslâmî 
konularda devamlı danışmanlık yapan kıymetli bilim insa-
nı Prof. Dr. Hamdi Döndüren’e, Prof. Dr. Orhan Çeker’e, 
görüşlerini aldığımız Prof. Dr. Mehmet Mucuk’a, Prof. Dr. 
Ekrem Yıldız’a, Prof. Dr. Kemalettin Çonkar’a, Prof. Dr. 
Muammer Zerenler’e, Prof. Dr. Zekeriya Mızırak’a, İslam 
Ülkeleri Akademisyenler (İSAK) Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan'a, Doç. Dr. Handan Çam’a, 
Dr. Aytaç Aydın’a, Dr. Aynur Akpınar’a kitabın hazırlan-
masında emeği geçen değerli öğretim görevlisi Melahat 
Karadağ’a ve araştırma görevlileri Hamide Selçuk, Hasan 
Basri Alım, Ufuk Ay’a, Hasan Erkan, İsabet Ebru Yazıcıoğ-
lu’na teşekkürlerimizi sunarız. Son olarak İslami Finansal 
Yönetim Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla 
Mukayeseli) kitabının ilk baskısının yapılması ve sizlerin 
hizmetine sunulmasındaki katkılarından dolayı Nobel Aka-
demik Yayıncılık sahibi Nevzat Argun beyefendiye ve eme-
ği geçen mesai arkadaşlarına da şükranlarımızı sunarız.

29 Mayıs 2020

Prof. Dr. Osman OKKA
KTO Karatay Üniversitesi

osmanokka@gmail.com

Öğr. Gör. Hasan KAZAK
KTO Karatay Üniversitesi

hsnkazak@gmail.com

On ikinci bölümde; İslâmî firmalarda uzun vadeli yatı-
rım kararları (sermaye bütçelemesi) üzerinde durulmuştur.

On üçüncü bölümde; İslâmî firmalarda tahvil, sukuk 
ve pay senedi değerlemesi işlenmiştir.

On dördüncü bölümde; İslâmî yatırımlarda risk-geti-
ri ilişkisi ve portföy teorisi ele alınmıştır.

On beşinci bölümde; İslâmî firmalarda sermaye ma-
liyeti ve sermaye yapısı kararları irdelenmiştir.

On altıncı bölümde; İslâmî firmalarda uzun vadeli fi-
nansman alternatifleri ve temettü politikaları, işlenmiştir.

On yedinci bölümde; borç yönetimi (swaplar, op-
siyonlar, tavan ve taban sözleşmeleri, vadeli döviz ve 
faiz sözleşmeleri, finansal gelecek sözleşmeleri) ele 
alınmıştır.

On sekizinci bölümde; İslâmî firmalarda borç yöne-
timi (swaplar, opsiyonlar, tavan ve taban sözleşmeleri, 
vadeli döviz ve faiz sözleşmeleri, finansal gelecek söz-
leşmeleri) işlenmiştir.

On dokuzuncu bölümde; İslâmî firmalarda büyüme, 
birleşmeler, satın almalar ve holdingler konuları üzerinde 
durulmuştur.

Yirminci bölümde; İslâmî firmalarda başarısızlık ola-
yı ve finansal krizler ele alınmıştır.

Yirmi birinci bölümde; İslâmî firmalarda ulusla-
rarası finansal yönetim ve finansal kararlar konuları 
incelenmiştir.

Yirmi ikinci bölümde; İslâmî finansal yönetim örnek 
uygulamaları (vaka analizlerini) ele alınmıştır.

Bu kitabın yazılmasını destekleyen ve KTO Karatay 
Üniversitesinde “İslâm Ekonomisi ve Finansı Bölümü”-
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Bir grup arkadaşınızla birlikte, sanayi 
ve ticaret sektörüne girmeyi, 5. Organize 
Sanayinde 20 milyon lira sermayeli “Ka-
ratay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini” 
kurmayı, elinizde 12 milyon lira sermaye-
nizin bulunduğunu ve bütün faaliyetlerinizi 
“İslâmî Finansal Yönetim” kuralları çerçe-
vesinde yürütmeyi düşünmektesiniz.

Böyle bir projede şimdi karşımıza şu 
sorular çıkar:

 1- İslâm, İslâmî Finans Sistemi ve İslâmî 
Finansal Yönetim nedir? İslâmî finan-
sal sistemin konvansiyonel finans 
sisteminden farkları ve benzerlikle-
ri nelerdir ve siz firmayı yönetirken 
hangi felsefeyle ve kurallarla yönete-
ceksiniz; nerelerde farklı davranmak 
zorundasınız?

 2- Şirketinizle ilgili nasıl bir fizibilite ha-
zırladınız? Teknoloji ve sistem seçimi 
konusunda (Türk, Amerikan, Alman, 
Japon, Çin vb.) nasıl bir seçim yaptı-
nız? Niçin? Bu konularda İslâm ne de-
mektedir?

 3- İslâmî finansal sistem içerisinde firma-
nızı hangi hukuki statüde kuruyorsu-
nuz? Kurduğunuz bu şirketinizin kon-
vansiyonel finansta yer alan anonim, 
limited, hisseli komandit, adi komandit, 
kollektif şirketlerden, adi ortaklıklardan 
ve tek şahıs işletmelerinden farkları 
nelerdir? Halka açılacak mısınız, açıla-
caksanız nasıl?

 4- Adi, kollektif, komandit, limited, ano-
nim, kooperatif, holding şirketler nasıl 
bir düzenlemeyle İslâmî şirketler gru-
buna girmektedir?

 5- Faizli kredi kullanamayacağınıza göre 
şirketinizin eksik kalan sermayesini 

nereden hangi yöntemle temin ede-
ceksiniz? 

 6- Sermayenizi şirketin aktif varlıkla-
rı arasında nasıl paylaştıracaksınız? 
Duran ve dönen değerler politikanız 
nedir? Kasa, alacaklar, stoklar sabit 
sermaye politikalarınız ne olacaktır?

 7- Kısa ve uzun vadeli borçlar ve öz ser-
maye politikanız nedir? Nakit ihtiyacı-
nızın varlığında, faiz yasağı sebebiyle, 
konvansiyonel bankaların faizli kredi-
lerini kullanamayacağınıza göre kısa 
vadeli nakit ihtiyaçlarınızı nasıl karşıla-
yacaksınız?

 8- Sermaye maliyetiniz ne olmuştur? Ser-
maye maliyetinizi hesaplarken nasıl bir 
yöntem kullandınız ve bunun konvansi-
yonel finanstan farkı nedir?

 9- Üretim için ihtiyaç duyduğunuz maki-
ne-teçhizata nasıl bir yatırım yapacak-
sınız? Satın alma ve finanslama politi-
kanız, yönteminiz nedir?

10- Şirketin alım politikası, satış politikası, 
tahsilat politikası, müşteri şirket iliş-
kileriniz, insan kaynakları yönetiminiz 
nasıl olacaktır?

11- Şirketinizin vergi politikası, zekât gibi 
sosyal yardım amaçlı ödemeleriniz ve 
kâr dağıtım politikanız ne olacaktır? 

12- Başka şirketlerle birleşme, onları 
satın alma, firmanızın bir bölümünü 
veya tamamını satma, uluslararası 
bir şirket olma gibi düşünceleriniz var 
mıdır? Varsa şirketlerinizi nasıl de-
ğerlendireceksiniz ve bunları İslâmî 
finansal sisteme göre nasıl gerçekleş-
tireceksiniz? 

13- Bu faaliyetleriniz sürecinde uymakla 
sorumlu olduğunuz İslâmî kurallar ve 
İslâmî etik kurallar nelerdir? 

14- Ürünlerinizin fiyatlarını belirleme politi-
kasında şirketinizin izleyeceği yöntem-
ler ne olacaktır?

15- Şirket çalışanlarınızın istihdam ve üc-
ret politikası nasıl olacaktır?

Siz, bu sorularla ve şirketin hayat 
döngüsü içerisinde karşınıza çıkacak daha 
onlarca soruyla karşılaşacaksınız ve bütün 
bu soruların cevaplarını “İslâmî finans çer-
çevesinde” cevaplandırmak ve şirketinizi 
başarılı bir şekilde yürütmek zorundasınız. 

Bu sorulara sizin cevaplarınız, vizyo-
nunuz, politikalarınız, programlarınız nasıl 
olacaktır?

Çok önemli bir soru daha karşımızda 
durmaktadır:

Ülke ekonomisinde saf bir İslâmî 
ekonomik sistem yürürlükte olmadığına 
göre konvansiyonel ekonomi ve finansal 
sistem içerisinde firmanızı İslâmî finans 
kurallarına göre nasıl yöneteceksiniz? 
İslâmî Finansal Yönetim biliminin kon-
vansiyonel finansal yönetimden (İslâmî 
kurallara uyumlu olmayan finansal yö-
netim) farkları ve benzerlikleri nelerdir? 
Acımasız bir rekabetin hüküm sürdüğü iç 
ve dış pazarlarda konvansiyonel firmalarla 
nasıl rekabet edeceksiniz? İslâmî finansal 
sistemle yönetilen bir firma olarak na-
sıl başarılı olacaksınız? İbâha kuralı size 
hangi imkânları sunmaktadır? Bu sorular 
ve benzerleri önemli, hayati sorulardır!..

Bu sorulara gerekli cevapları vere-
bilmek ve “İslâmî Finansal Yönetimin” ne 
olduğunu ortaya koyabilmek için öncelikle 
firmanın, İslâmî finansal yönetimin ve İs-
lâmî finansal yöneticinin görevlerinin bilin-
mesi gerekir.

Yukarıda arkadaşlarınızla birlikte 5. Organize Sanayi-
sinde bir firmayı şirket şeklinde kurmanız konusundaki fi-
zibilitenizin ön çalışmasını görmüş bulunuyoruz. Burada iki 
durum karşımıza çıkmaktadır: Birincisi, modern anlamda 
bir firmanın (tek şahıs işletmesi veya şirket) belirli malların 
ve hizmetlerin üretilmesi ve pazarlanması amacıyla İslâmî 
hukuk kurallarına göre kurulması; ikincisi, bu firmanın İs-
lâmî finansal sistem anlayışına göre yönetilmesidir. Ulusal 
ve uluslararası rekabette bir firmanın başarılı olabilmesi 
için modern teknik ve teknolojilere göre kurulması ve yine 
modern üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanarak yöne-

tilmesi gerekir. İslâm, her şeyin en mükemmelini ister ve 
“ibâha kuralı1” bize bu sorumluğu ve yetkiyi vermekte-
dir. İslâm’ın burada aradığı firmanın bir taraftan modern 
firmalarla boy ölçüşecek ve rekabet edecek işletmecilik 

1  İbâha; Bir İslâm hukuku kuralı olup, kişinin bir işin yapılıp 
yapılmaması konusunda dinen serbest bırakılması, diğer bir 
ifadeyle fiilin (işin) yapılıp yapılmamasının kişinin tercihine 
bırakılmasıdır.(38) “Eşyada asıl olan ibâhadır.” ilkesi hemen bütün 
fakihlerce benimsenmiştir. “İbâha-i şer‘iyye” diye anılan bu 
ibâha, aksine delil bulunmadıkça mükellefin bir şeyden yararlanıp 
yararlanmama veya bir fiili işleyip işlememe hususunda serbest 
bırakıldığını ifade eder.”(41)
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anlayışıyla ve gerekli teknolojiyle kurulması ve organize 
edilmesi, diğer taraftan yönetiminin ve finansal sisteminin 
helal/haram2 ekseninde yürütülmesidir. İslâm, gerek İslâmî 
gerekse konvansiyonel şirketlerin organizasyonuna, siste-
mine müdahale etmemektedir, sadece bunların helal/haram 
ekseninde yönetilmelerini istemekte ve helal kazancı esas 
almaktadır. Bu sebeple konvansiyonel finansal sistemle bir-
likte İslâmî finansal sistemin ve finansal yönetimin ne oldu-
ğunun, kurallarının bilinmesi gerekir.

I. İSLÂMİ FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ
Ekonominin sanayi sektöründe yer alan “Karatay Sa-

nayi ve Ticaret Anonim Şirketini” İslâmî Finansal Yö-
netim kuralları çerçevesinde yöneteceğinizi biliyoruz. 
“İslâm, bilgisizliği ve cehaleti kabul etmez.”(1) Hangi işi 
yapacaksanız o sahadaki kuralları, teorik bilgiyi, tekno-
lojiyi, AR-GE’yi, uygulamayı, organizasyonu, pazarla-
mayı, iletişimi, finansı vb. en iyi ve en son gelişmeleri 
içerecek (mütekâmil) şekilde bilmek ve bunları sürekli 
olarak geliştirmek konusunda farz-ı ayn seviyesinde bi-
rinci dereceden sorumlusunuz.(2) Yani İslâm, her şeyin 
mükemmelini arayan, iki günü birbirine eşit olanın za-
rarda olduğunu belirten, daima gelişmeyi, inovasyonu ve 
değişmeyi öngören, durağanlığı kabul etmeyen, dinamik 
bir sistemi sunan İlâhi bir dindir. Yukarıda da ifade edil-
diği gibi finansal yönetici, İslâmî finansal yönetim ku-
rallarına uygun olarak bu şirketi yöneteceğinden genel 
anlamda İslâm’ı, bu alandaki bütün İslâmî kuralları, de-
ğerleri, emirleri, yasakları, izinleri, etik kuralları, İslâmî 
insan tipini bildiği gibi konvansiyonel finansı ve konvan-
siyonel finansal yönetim tekniklerini, iki finans sistemi 
arasındaki farkları da bilmek ve ibâha kuralı gereğince 
İslâm’a aykırı olmayan bütün yöntem ve teknikleri, tek-
nolojileri, bilimi, etik kuralları kullanarak başarılı olmak 
zorundadır. Burada yapılması gereken önemli husus; 
pozitif ilimlerle ilgili bilimsel yöntemlerin, teknolojile-
rin ve tekniklerin devamlı bir süreç hâlinde geliştirilerek 
kullanılması ve emredilen, izin verilen, teşvik edilen ku-
rallara uyulması yöntemiyle ekonomik kaynakların ve-
rimli ve optimal şekilde kullanılarak mal ve hizmet (tica-
ret ve diğer hizmetler) üretiminde bulunulması, İslâm’ın 
yasakladığı fiil ve işlemlerin yapılmamasıdır. Yani İslâm, 
planlanan işlerde teknolojilerin ve tekniklerin, yöntem-
lerin, sistemlerin iletişimlerin dinî ve ahlaki kurallar 
gözetilerek kullanılmasını, adil, dengeli gerçekçi bir ge-
lir-risk paylaşımını istemekte, sadece ben “self interest” 
anlayışını reddederek ekonomik kaynakların başkalarına 

2  Helal, Allah’ın (cc) emirlerinin yerine getirilmesi; haram, Allah’ın 
(cc) emirlerinin yerine getirilmemesi, emirlerine uyulmamasıdır.

ve topluma zarar verecek şekilde, kişilerin çıkarlarına, 
keyiflerine göre kullanılmasını, çevrenin tahrip ve kay-
nakların israf edilmesini başkalarının haklarının gasp 
edilerek onlara zarar verilmesini, haksızlığı ve adaletsiz-
liği istememektedir. İslâm, bütün toplumu bir aile (İslâm 
ailesi ve İslâm toplumunda yaşayanlar) gibi düşünür ve 
fertlerini, toplumu ve devletin haklarını daima koruma 
altına alır. İslam’da adil rekabet teşvik edilir, yıkıcı ezici, 
yok edici rekabete, çevreyi tahrip etmeye izin verilmez. 
Böylece adil ve kontrollü serbest pazar şartlarında hem 
yatırımcıların zenginliği artacak hem de toplumdaki ki-
şiler ile firmaların ve devletin hakları, ekonomik çıkar-
ları korunarak refah seviyesi yükselecek, toplumun diğer 
fertleri de korunduğu için sosyal adalet, sosyal barış ve 
kardeşlik sağlanacak yani olması gereken İslâm toplum 
yapısı gerçekleştirilecek, toplumun bekası sağlanacaktır. 

İslâmî finansal yönetimi daha da iyi anlamak için fir-
ma-ekonomi ilişkisine göz atmakta fayda vardır.

Firma ve ekonomi
Günümüzde ekonomide binlerce firmanın olduğunu 

biliyoruz. Firma; üretim faktörlerini (emek, sermaye, 
tabiat, müteşebbis, teknoloji) bir araya getirerek ve be-
lirli üretim sistemlerini kullanarak piyasadaki müşteriler 
için mal ve hizmet üreten ekonomik birimlerdir. Firma, 
bu faaliyetleriyle katma değer meydana getirir ve amacı 
kâr elde etmektir. Firmanın bir veya birden fazla işlet-
mesi olabilir. İşletme, işlerin yapıldığı iş yerlerine sahip 
teknik üretim birimidir. Üretim, basit bir iş yerinde ya-
pılabileceği gibi onlarca iş yerinin bulunduğu karmaşık 
bir fabrikada da olabilir. İşletmenin tüzel kişilik kaza-
nan hukuki yapısına şirket denir. Adi şirket Medeni Ka-
nun’da düzenlenmişken tüzel kişiliği olan şahıs şirketleri 
(kollektif ve adi komandit) ile sermaye şirketleri (hisseli 
komandit, limited ve anonim şirket) Ticaret Kanunu’nda 
düzenlenmiştir. Firma, işte bu hukuki birimlere verilen 
isimdir. Bu sebeple firma kavramı hem şahıs işletmeleri 
hem de sermaye şirketleri için kullanılır. Mesela anonim 
şirketin mal ve hizmet üreten birden çok işletmesi, her iş-
letmesinde de çok sayıda iş yeri bulunabilir ve bu anonim 
şirket bir firmadır. Keza holding şirket de anonim şirket-
lerden oluşan bir şirketler topluluğu yani bir firmadır.

Benzer şekilde İslâmî finans sistemi içerisinde de tek 
şahıs firmaları ve şirketler yer alır. Şirket olarak sermaye 
ortaklığı (inan), kredi ortaklığı (vucûh şirketi), iş ve ta-
ahhüt ortaklığı (şirket’i a’mâl), emek-sermaye ortaklığı 
(mudarebe), sermaye ortaklığı (müşâreke), ziraat ortakçı-
lığı (muzâraa), bağ bahçe ortaklığı (müsâkât), ağaç dikim 
ortaklığı (mugârase) söz konusu olabilir.(3) (4) (5) (6 s. 3-79-151) 
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Bunlar da mal ve hizmet (ticaret ve diğer hizmetler) üre-
ten konvansiyonel firmalara ve şirketlere benzerler ve 
benzer fonksiyonları yerine getirirler. Yalnız burada bazı 
problemler doğmaktadır:

1) Bu firma ve şirketlerin konvansiyonel firma ve 
şirketlerden farkları nelerdir? 

2) İslâmî şirketler günümüzün ihtiyaçlarını nasıl 
karşılamaktadır? 

3) Konvansiyonel firma ve şirketlerin İslâmî firma 
ve şirket hâline dönüşmesi için nasıl bir düzen-
leme yeterli olacaktır? İslâmî anlayışa göre bu 
şirketler nasıl hareket edeceklerdir? Bu konu üze-
rinde ileride ayrıntılı olarak durulacaktır. 

Konvansiyonel Firma ve İslâmî Firma
Bu kitap baştan sona konvansiyonel firma ve İslâmî 

firma kavramları üzerine bina edilmiştir, bu sebeple bu 
iki kavramın açıklıkla bilinmesi gerekir. Firmanın; üre-
tim faktörlerini (emek, sermaye, tabiat, müteşebbis, 
teknoloji) bir araya getirerek ve belirli üretim sistemle-
rini kullanarak piyasadaki müşteriler için mal ve hizmet 
üreten ekonomik birimler olduğunu biliyoruz. Eğer bir 
firma bütün faaliyetlerini dinî kuralları ve dinî etik ku-
ralları nazara almadan yürütüyor ve ortakların çıkarlarını 
maksimize etmeye çalışıyorsa bu firma konvansiyonel 
bir firmadır. Eğer bir firma faaliyetlerini İslâmî kuralları 
ve İslâmî etik kuralları nazara alarak, helal/haram ekse-
ninde yürütüyorsa bu firma İslâmî bir firmadır.3 Bu se-
beple konvansiyonel bir firma ne zaman İslâmî kurallar 
ve etik kurallarla faaliyetlerini yürütmeye karar verirse 
İslâmî bir firma hâline dönüşür. İslâmî bir firma da her 
ne zaman İslâmî kurallardan ve etik kurallardan ayrılarak 
faaliyetlerini yürütmeye karar verirse konvansiyonel bir 
firma hâline dönüşür. Bazı firmalar karma nitelikte faali-
yetlerini yürütebilirler. Bunlar muhtelit (karma) firma-
lardır. Bu durumda Müslümanlar bu firmalardaki haram 
gelirleri ve giderleri nazara alarak yatırımlarını ona göre 
yapmak zorundadırlar.
3 Firma hukuki bir kişiliktir. Bu hukuki yapı tek kişilik bir firma 

olabileceği gibi şirket hâline gelmiş bir firma da olabilir. Her 
firmanın bir ekonomik kişiliği olduğu gibi, ticaret şirketi hâline 
gelmişse, bir de tüzel kişiliği vardır. “İslâmî firmadan” kastımız 
firmanın faaliyetlerinin yürütülmesinde İslâmî kuralların da 
nazara alındığı, helal/haram ekseninde yönetilen bir firmayı 
ifade etmekteyiz. İslâmî kurallar nazara alınmazsa, bu firma 
İslâmî kuralların nazara alınmadığı bir firma yani konvansiyonel 
bir firma olur. Eğer bir Müslüman, firmasının faaliyetlerinin 
yürütülmesinde İslâmî kuralları nazara almıyorsa sadece günahkâr 
olur. İslâmî kuralları yani nasları inkâr ediyorsa o durumda sahibi/
sahipleri İslâm’dan çıkar, firma yine konvansiyonel firma olarak 
faaliyetlerine devam eder. Sahipleri, bu firmayı da her zaman 
İslâmî firma hâline çevirebilir.

Günümüzdeki sanayide, ticarette, tarımda, hizmetler 
sektöründe vd. alanlarda modern anlamda bir firmayı ku-
rabilmek için ekonomik ortam ve şartlara göre değişen 
varlıklara ihtiyaç duyulur. Bu varlıkların büyük bölümü 
makine-teçhizat, güç birimleri, fabrika arazisi ve binası, 
tarım arazisi, hizmet alanları, maden ocakları, iş ve hiz-
met binaları ve vasıtaları, bürolar gibi fiziki varlıklardır. 
Diğerleriyse teknik bilgi, patent, lisans, marka, imtiyaz 
hakkı gibi fiziksel olmayan varlıklardır. Firmaya şekil 
veren bu varlıkların tümünün edinilebilmesi belirli bir 
ödemenin yapılmasını gerektirir, yani aktiflerin temini 
için sermayeye, fona ihtiyaç vardır.

Finansal yönetici burada iki temel soruya cevap arar: 
Birincisi, firmanın amacına ve yapılan fizibiliteye uygun 
olarak hangi varlıklara ne kadar yatırım yapılacaktır? 
İkincisi, gerekli fonlar yani sermaye hangi kaynaklar-
dan nasıl sağlanacaktır? Birinci sorunun cevabı serma-
ye bütçelemesi kararlarını, ikincisi firmanın finansman 
kararlarını ilgilendirir. Firmada yatırım ve finansman 
kararlarından finansal yönetici sorumludur. Bu konular, 
konvansiyonel firmalarda ve şirketlerde de İslâmî firma 
ve şirketlerde de değişmez.

Sanayi ve ticaret ile ilgili bir şirketin kurulmasının ve 
yönetilmesinin önemli ölçüde bilgiyi, vizyonu, hazırlığı, 
planı, programı, tecrübeyi, ekip çalışmasını, teknolojik 
ve finansal fizibiliteyi gerektirdiğini biliyoruz. Firmala-
rın sonsuz süreli olarak kurulduğu kabul edilir, bu sebep-
le sadece şirketin kurulmasıyla iş bitmez. Şirketi kurdu-
ğunuz andan itibaren her gün enerjiniz hiç eksilmeden ve 
hatta artarak, çok sayıda farklı kararlar almak suretiyle 
gerekli faaliyetleri yürütmeye ve başarılı olmaya kendi-
nizi hazırlamalısınız. Şirketinizi konvansiyonel finansal 
sisteme veya İslâmî finansal sisteme göre yürütebilirsi-
niz. Siz şirketinizi, İslâmî finansal sisteme göre yürüte-
ceğinize göre “kuruluşundan hayatı sona erinceye yani 
piyasadan çekilinceye kadar” İslâmî kurallara uymak ve 
ona göre hareket etmek zorundasınız. Rasyonel hareket 
ve davranış konvansiyonel finansta da İslâmî finansta da 
değişmez, her şahıs veya şirket optimal (en iyisi) olma 
konusunda hareket etmeye ve kazanmaya, rasyonel hare-
ket etmeye çalışır; farklı olan İslâmî finansçının ve yöne-
ticinin İslâm’a göre yasaklanan ve etik olmayan kuralları 
da dikkate alarak “helal/haram” ekseninde hareket et-
mesi ve başarılı olmak zorunda olmasıdır. Çünkü İslâm 
kesintisiz bir hayatı (dünya+ahiret) öngörmekte ve ken-
disine tabi olanlardan dünyada İslâmî inanç sistemine, 
kurallarına, öğretisine göre hareket edilmesini istemekte, 
ahirette kişilerden davranışlarının hesabının sorulacağı-
nı, sonuca göre kendilerinin cennet ve cehennemle ödül-
lendirileceğini, ahiret hayatının sonsuz olacağını ifade 
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etmektedir. Bu sebeple İslâmî finansal yöneticinin iki 
dünyayı da nazara alarak hareket etmesi asıldır.

Diğer bir açıdan baktığımızda millî ekonomilerin 
sektörlere, sektörlerin de firmalara ayrıldıklarını görü-
rüz. Bir sektörde farklı hukuki yapıda binlerce küçüklü 
büyüklü firma bulunur. Her yıl bu firmalardan bazıla-
rı başarılı olurken, bazıları da planladıkları büyümeyi 
sağlayamazlar, hatta bir kısmı da iflas ederek piyasadan 
çekilir. Yine bu firmalardan bazıları satılırken diğerleri 
birleşerek daha büyük kuruluşlar hâline gelir. Buradaki 
ekonomik sistem konvansiyonel olarak isimlendirdiği-
miz liberal ekonomik sistemdir.

İslâmî finansal sistemin yürürlükte olduğu İslâmî 
ekonomik sistemde de benzer olaylar meydana gelecek 
ve bazı firmalar büyürken diğerleri küçülecek veya if-
las edip piyasadan çekilecekler ya da satma, satın alma, 
birleşme işlemleri devam edecektir. Aynı sektördeki fir-
malarda böylesine farklı sonuçların ortaya çıkmasının 
önemli sebebi, firmaların teknolojilerinin ve finansal po-
litikaların farklı oluşlarıdır. Konunun önemini belirtmek 
için şöyle bir örnek verebiliriz: 

Örnek 1.1: Makine sektöründe faaliyet gösteren Ber-
beroğlu Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin getiri oranı 
%15 ve Akgül Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin getiri 
oranı %20 bulunuyorsa; Akgül Şirketi kaynaklarını hangi 
oranda daha verimli kullanmıştır?

Cevap: Akgül şirketi kaynaklarını; 0,20 1 %33
0,15

− =

oranında daha verimli (rasyonel) kullanmıştır. 
İslâmî finans felsefesini nazara aldığımızda; finansal 

yöneticinin emrine verilen ekonomik kaynakların sahi-
bi veya yöneticisi kendisi olsa dahi bunlar, Allah’ın (cc) 
kendisine emanet olarak verdiği, kendisinin ve toplumun 
lehine kullanılmasını istediği kaynaklardır.4 Finansal 
yönetici, bunları verimli şekilde yönetmekle ve Akgül 
Şirketinde olduğu gibi başarılı olmakta I. dereceden so-
rumludur. Kaynakların rakip firmalara göre daha düşük 
verimlilik sağlayacak şekilde kullanılması israf sayılır, 
kabul edilemez ve acilen tedbir alınması gerekir.

Günümüzde karşılaştığımız gibi firma, konvansiyo-
nel bir ekonomik sistem içerisinde İslâmî finansal sistemi 

4 İslâm’a göre tabiattaki bütün varlıkların sahibi Allah’tır. Allah bu 
varlıkları insanların (toplumun) kullanımına vermekte ve kişiler 
kendilerine emanet olarak verilen malların sahibi olmaktadır. Bu 
sebeple sermaye sahipleri varlıkların kullanımından topluma, devlete 
ve bundan da öte Allah’a karşı sorumludur. Allah bunların helal/
haram ekseninde verimli kullanılmasını, israf edilmemesini, adaletin 
gözetilerek herkese hakkının verilmesini, bu kaynakların ekonomiden 
çekilmeden devamlı yatırım yapılarak değerlendirilmesini, bu 
konularda “Rıza-i İlâhi’nin” gözetilmesini istemektedir. 

uygulamak isteyebilir. Bu durumda İslâmî ekonomiyle 
uyuşmayan bir kısım faaliyetler, olaylar, çatışmalar orta-
ya çıkacaktır. Firma, bu konuda kendisini İslâmî finansa 
uyumlu hâle getirmeye çalışacak, İslâm’a uymayan ha-
reket, davranış ve kararlardan kaçınacaktır. Bu sebeple 
firma yönetimi ve finansal yönetici konvansiyonel konu-
larda bilgili olduğu gibi İslâmî konularda da bilgili olma-
lı, gerekirse firma içi ve firma dışı bir danışman (uzman) 
bulundurmak suretiyle “bilmeme” faktörünü ortadan 
kaldırmalıdır. Yedinci bölümde görüleceği üzere konvan-
siyonel adi, kollektif, komandit, limited, kooperatif, hol-
ding şirketlerle ilgili yapılacak küçük bir düzenlemeyle 
bu şirketlerin de helal/haram ekseninde hareket etmeleri 
ve İslâmî şirket olarak faaliyet göstermeleri yani İslâmî 
şirkete dönüşmeleri mümkündür. Ayrıca günümüzde 
neredeyse bütün ülkelerde İslâmî finans kurumları da 
oluşmaya başladığı için bu kuruluşların şirketlere büyük 
katkısının olacağı ve şirketlerin finansal faaliyetlerini ko-
laylaştıracağı şüphesizdir.

Şimdi şu soruları sorabiliriz:
Bir firmada finansmanın rolü nedir? Finansal yöneti-

ciye ve finans ekibine firmada ne tür görevler verilmiştir 
ve firmanın verimliliğini, performansını, başarısını artı-
rabilmek, riskleri minimize edebilmek için hangi araçlar 
ve teknikler mevcuttur? Olaya biraz daha geniş çerçeve-
den bakarsak millî ekonomide finansın rolü nedir ve millî 
hedeflerimize ulaşabilmek ve bu hedefleri daha yukarıya 
çekebilmek ve bunu devamlı bir süreç hâline getirebil-
mek için finansal yönetimden, onun araç ve teknikle-
rinden nasıl yararlanabiliriz? Teknolojiyi nasıl yönetip 
yatırımları nasıl yapabiliriz? Riskleri nasıl minimize ede-
biliriz? Firmanın amacına, hedeflerine nasıl ulaşabiliriz? 
Firmada çalışanlarla ve firma çevresinde olanlarla ilişki-
leri nasıl optimize edebilir ve sosyal barışın kurulmasına 
nasıl katkıda bulunabiliriz? Yerli ve yabancı (İngiliz, Al-
man, Amerikan, Fransız, Japon, Çin vb.) firmaları nasıl 
geçip rekabet edebiliriz, ulusal ve uluslararası pazarlarda 
belirli bir paya nasıl ulaşabiliriz? İslâm, ilk Medine paza-
rı örneğinde olduğu gibi uluslararası pazarları öngörür, o 
hâlde bu pazarlarda nasıl etkili olabiliriz ve katma değer 
elde ederek toplumun refahını, değerlerini nasıl yükselte-
biliriz? Planlanan konularda İslâm tembelliği, gevşekliği, 
başarısızlığı mazur görmez. Aklın ve zekânın kullanılma-
sını ve ısrarla planlanan hedeflerin üzerine gidilmesini ve 
mutlaka başarılı olunmasını ister.(42)

İslâmî sistemde Allah (cc) herkesin “say-u gay-
retine5 (çalışmasına) göre” sonuçları hak edeceğini 

5  En Necm, 39/53
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ifade etmektedir. Yani sen yüzlük çalışırsan yüz, elli-
lik çalışırsan elli, yirmilik çalışırsan yirmi gibi bir not 
alacaksın. Yirmilik çalışırken elliyi, ellilik çalışırken 
yüzü alamazsın. Bu ilahi bir kuraldır, senin Müslüman, 
Hristiyan, Budist, ateist vb. olman sonucu değiştirmez. 
(Müslümanlar için Allah cc.’ın ilave vaatleri mahfuz-
dur.6) Aynı kural şirketler için de geçerlidir. İyi organize 
edip yönetemezsen küçük bir firma, iyi yönetirsen Koç, 
Sabancı, Eczacıbaşı, Siemens, Casio, Apple, Boeing, 
Renault vb. ulusal veya uluslararası bir firma olabilir-
sin. Kaynakları, teknolojiyi, beşerî sermayeyi, bilişim 
sistemlerini, finansal sistemi, pazarlamayı, yönetim 
kurallarını vb. teknolojileri ve bilim dallarını rasyonel 
ve etkin kullanırsan başarı seviyen de o derece yüksek, 
aksi hâlde düşük olacaktır. İslâmî firmalarda bu hedefle-
re ulaşırken ilave olarak sadece helal/haram ekseninde 
ve toplumun menfaatlerini de gözeterek faaliyet göster-
men istenir. İslâmî finansal sistemin uygulanması firma-
daki bütün riskleri de minimize edecek ve firma devam-
lı bir süreç hâlinde büyümeyi hedefleyecektir.

Başarıda finans köşe taşlarından bir tanesidir. Firma-
da iyi ve etkin bir finansal yönetim sistemi kurulduğunda 
verimli davranış bütün sisteme hâkim olacağından, fir-
maların müşterilerine daha düşük fiyatlarda daha kalite-
li mal ve hizmet üreterek sunmaları, çalışanlarına daha 
yüksek ücret ödemeleri, yüksek miktarda sosyal amaçlı 
yatırımlar yapmaları, firma ortaklarına yani yatırımcılara 
daha yüksek oranlarda gelir sağlamaları ve devlete daha 
yüksek miktarda vergi ödemeleri, ulusal ve uluslarara-
sı pazarlarda pazar payını artırarak söz sahibi olmaları 
mümkün hâle gelecek, toplumun ve fertlerin refah sevi-
yeleri ve mutluluk dereceleri yükselecektir. 

Konvansiyonel ekonomideki “firma-ekonomi” ilişkisi 
İslâmî ekonomi için de aynen geçerlidir. Aradaki önemli 
fark, firmadaki finansal faaliyetlerde konvansiyonel finan-
sal yönetici, dinî kuralları nazara almadan kişisel çıkar-
larına uygun davrandığı ve sadece kendi menfaatine göre 
hareket ettiği hâlde; İslâmî finansal yönetici, acımasız re-
kabetin hüküm sürdüğü piyasalarda, İslâmî kurallara uy-
gun hareket etmekle sorumludur. Firmanın başarısını, “İs-
lâmî kuralları nazara alarak kişisel çıkar-toplumsal çıkar 
dengesini sağlayarak” maksimize etmek zorundadır. Diğer 
bir ifadeyle İslâmî finansal yönetici keyfi şekilde hareket 
edemez, sadece kendi çıkarlarını düşünemez, toplumu 
sömüremez. Hem kendisinin hem de toplumun, devletin 
çıkarlarını dengeli şekilde yürütmekle, toplumsal barışa 
katkıda bulunmakla sorumludur. Konuyu daha iyi anlaya-

6  “Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah’a karşı 
gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden 
nice bereketler (bereketlerin kapılarını) açardık…” A’râf, 7/96

bilmek için Finansal yönetim ile İslâmî finansal yönetimi 
ve felsefesini incelemekte fayda vardır.

II. İSLÂMİ FİNANSAL YÖNETİM VE FELSEFESİ
Finansal yöneticinin firmadaki görevlerini belirleme-

den önce finansmanla ilgili bazı kavramların bilinmesi 
faydalıdır.

Günlük hayatımızda finans, İslâmî finans, finansman, 
finansal yönetim, fon ve sermaye kavramlarını veya bun-
ların “İslâm” kavramıyla birlikte kullanıldıklarını sık 
sık duyarız. Bunların parayla ilgili olduğunu düşünürüz. 
Bunların arasında bir fark yok mudur? Tabii ki vardır. Fi-
nans denince; kişilerin kurumların ve firmaların kullana-
bilecekleri para, fon ve sermayeyi anlarız. İslâmî finans; 
kişilerin kurumların ve firmaların İslâmî kurallara göre 
kullanabilecekleri para, fon ve sermayeyi ifade eder. Fi-
nansman; para ve sermayenin tedariki, İslâmî Finans-
man; İslâmî kurallar çerçevesinde para ve sermayenin 
tedariki anlamında kullanılır. Finansal yönetim; ihtiyaç 
duyulan fonların uygun şartlarda tedarikini ve bunların 
yatırım ve diğer finansman kararlarında etkin kullanılma-
sını; İslâmî Finansal yönetim, ihtiyaç duyulan fonların 
İslâmî kurallar çerçevesinde uygun şartlarda tedarikini ve 
bunların İslâm’a uygun olan yatırım ve diğer finansman 
alanlarında etkin kullanılmasını ifade eder. Finansal Yö-
netici; firmada finansal işleri yürüten, organize eden ve 
kontrolü gerçekleştiren, yatırım ve finansman kararların-
dan doğrudan sorumlu olan kişidir. İslâmî Finansal Yö-
netici; firmada finansal işleri, finansal faaliyetleri İslâmî 
kurallar çerçevesinde yürüten, organize eden ve kontrolü 
gerçekleştiren, yatırım ve finansman kararlarından doğ-
rudan sorumlu olan kişidir. Fon; kişilerin veya firma-
ların yapacakları işlemlerde ihtiyaç duydukları para ve 
para benzerleridir. İslâmî Fon; kişilerin veya firmaların 
İslâm’a uygun yapacakları işlemlerde ihtiyaç duydukları 
ve İslâmî kuralara uygun tedarik ettikleri para ve para 
benzerleridir. Sermaye; firmaların belirli bir amaç için 
ihtiyaç duydukları ve faaliyetlerine tahsis ettikleri fonu 
(öz sermaye ve borç sermaye) ifade eder. İslâmî Serma-
ye; firmaların belirli bir amaç için ihtiyaç duydukları ve 
faaliyetlerine tahsis ettikleri faizden ve haramdan arın-
mış fonu (öz sermaye ve borç sermaye) ifade eder.

Firmaya konulan sermaye ile mal ve hizmet üretil-
mesinin amacı; firmanın değerini yani pazar değerini 
maksimize etmektir ve finans ilmi, bu faaliyetlerle ilgi-
lenen bilim dalıdır. İslâmî finans ilminin amacıysa; fir-
manın değerinin belirlenmesi ve değerin İslâmî kurallar 
çerçevesinde (helal olarak) artırılması, yani pazar değeri-
nin maksimize edilmesidir.
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“Değer” bir şeyin önemini, kıymetini, ederini ifade 
eder. Finansal açıdan değer; realitede meydana gelen bir 
şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, kıymeti, ederidir. Biz, 
sekizinci bölümde görüleceği gibi, firmada farklı “değer” 
kavramlarıyla da karşılaşırız. Firmaya kuruluşta para ile 
ifade edilmiş belirli bir değer konulur ve bu sermaye doğ-
rudan para olabildiği gibi, değeri para ile belirlenmiş bir 
mal, bir ekonomik hak da olabilir. Firmada asıl olan ser-
maye olarak konulan bu değerin faaliyet sürecinde mak-
simize edilmesidir. Siz finansal yönetici olarak firmada 
değeri artıracak alternatifleri ortaya koyarsınız ve burada 
finansman, mevcut alternatifler arasından en değerlisini, 
en kârlısını, en iyisini seçmek imkânını size verecektir. 
Finansmanın “değeri maksimize etmek” felsefesi kon-
vansiyonel finansta ve İslâmî finansta değişmez fakat İs-
lâmî finansta “İslâmî kurallara göre değerin maksimi-
zasyonu” söz konusudur.

Konunun anlaşılması açısından konvansiyonel finan-
sın ve İslâmî finansın felsefelerine kısaca temas etmek 
aydınlatıcı olacaktır.

Konvansiyonel Finansın ve İslâmî Finansın 
Felsefesi 
Diğer sistemlerde olduğu gibi, ekonomik sistemler de 

kendilerine özgü felsefi temellerle şekillenir. Sistemdeki bir 
kısım inanç, düşünce, prensipler, kabuller o sistemi uygu-
layacak olan insanların dünyaya ve olaylara bakış açısını 
yönlendirir ve zihinlerde kabul ya da ret şeklinde bir yargı 
oluşturur. Ekonomik sistemler de bir felsefi temele dayan-
maktadır ve bu ekonomik sistemler “Hangi mallar ne mik-
tarda, hangi yöntemlerle ve kimler için üretilecektir?” soru-
suna verilen farklı cevaplarla ortaya çıkmıştır. Finans ilmi 
de benzerlik arz eder ve finans ilminin felsefesi “firmaya 
konulan sermayenin maksimize edilmesi(7)” fikrine 
dayanır.

Konvansiyonel finans felsefesi, kapitalizm felsefesi-
nin bir yansımasıdır. Kişisel çıkar “self interest” anlayışı 
üzerine bina edilen kapitalizm doktrininin felsefi yapı-
sına göre şekillenen konvansiyonel finansal sistem, dinî 
değerlerle ilgilenmez ve değer hükümlerinden arınmış 
olan “value-neutral” bir sistemdir. Kişisel çıkar doktri-
ni, büyük ölçüde kişilerin ekonomik kararlarında, eko-
nomik insan (homo econimucus) karakterinde hareket 
ederek kişinin rasyonel hareket ettiği faraziyesini kabul 
eder. Kişilerin kendi çıkarlarını maksimize ederlerken 
dolaylı olarak toplumun da çıkarlarını maksimize ettiği 
ve ekonomik yönden büyümesine, refah seviyesinin 
yük-selmesine katkıda bulunduğu kabul edilir. Kişisel 
çıkar doktrini tarafından desteklenen değer 
yargılarından ser-

best (kayıtsız) olma doktrini, konvansiyonel ekonominin 
ve finansın köşe taşını oluşturmaktadır. Bu sistemde di-
nin yeri yoktur. Ekonomik insan, dinî bir kural ile hareket 
etmezken bazı sosyal etik kurallara uyar ve diğer bazı 
etik kurallara uyma konusunda da toplum kendisine bir 
baskı oluşturabilir.

Buna karşılık İslâmî finans felsefesi, finansal yöneti-
min İslâmî sınırlar içerisinde faaliyet göstermesini öngörür 
yani İslâm’ın kapsamı dâhilindedir. İslâmî finans felsefi-
sinin temeli “firmaya konulan sermayenin İslâmî kural-
lara (helal/haram eksenine göre) maksimize edilmesi” 
fikrine dayanır. Bir bütün olarak İslâmî finansın alanı; İs-
lâm’ın inanç, ibadet, sosyal, siyasal, yaşamsal, kültürel vb. 
yönlerinin “ayrılmaz bir parçası” olduğu gerçeğini ortaya 
çıkarmaktadır. İslâmî finansal yönetici İslâmî emirlere ve 
öğretilere göre hareket etmek zorunda olduğundan ortaya 
İslâmî insan (Islamic man) tipi çıkmaktadır. İslâmî finans 
felsefesini bir bütün hâlinde düşündüğümüzde İslâmî insan; 
Allah-kul-evren arasındaki ilişkileri ve mutlak gerçeği araş-
tırmaya ve kurallara uymaya çalışır çünkü İnsan başıboş ya-
ratılmamıştır7 ve dünyada Allah’ın halifesi8 konumundadır. 
Hareketlerinde Allah’ın emir ve yasaklarını öteleyemez, bu 
emir ve yasaklar çerçevesinde hayatını ve ahiretini maksi-
mize etmeye çalışacaktır. Finans ilmi de bu temel düşünce-
den soyutlanamaz ve İslâmî finansal yönetici de inançlarına 
bağlı olarak firmayı yönetmek ve firmaya konulan serma-
yeyi maksimize etmekle sorumludur. İslâm’da helal/haram 
eksenine uyuldukça kişilerin, firmaların zenginliği sınırlan-
dırılmamıştır, zenginlik teşvik edilmiştir.9

Buradan anlaşılacağı üzere İslâmî finansal yönetici, 
firmanın değerini maksimize ederken göz önünde bulun-
durulması gereken önemli ölçüler vardır: 

1- İslâmî finans; değer hükümlerinden arınmış (va-
lue-neutral) değildir ve İslâm dininin ekseninde,
değerlerinde şekillenmektedir. Bu sebeple İslâmî
finansı, İslâm dininin belirli inanç esaslarından,

7 “Yâ siz zannettiniz mi ki, biz sizi boşuna yarattık da, bize 
döndürülmeyeceksiniz” (Mü’minûn, 23/115)  

8 “O (Allah), sizi yeryüzünün halifeleri yaptı…” (En-âm, 6/165)   
“Hani Rabbin meleklere, ‘Muhakkak ben yeryüzünde bir halife 
yaratacağım’ demişti…” (Bakara, 2/30)

9 “Mal, salih kimse elinde ne güzeldir” (Tabarani), “Servet bir 
Müslüman için ne güzel arkadaştır. Yeter ki o servetinden fakire, 
yetime ve yolcuya vermiş olsun (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III,21). 
Kuvvetli mü’min, zayıf mü’minden daha hayırlı ve daha sevimlidir 
(Müslim, Kader. H. No:34; İbn Mâce, Mukaddime, B.10.) “Fakirlik 
iki cihanda da yüzkarasıdır.” (R. Nasıhin), “Fakirlik, dünya ve 
ahiret yoksulluğudur.” (Deylemi). Hz. İbrahim, Hz. Davud, Hz. 
Süleyman peygamberler çok zengindiler. Sahabenin bir kısmı da 
çok zengindi: Mesela Hz. Hatice, Hz. Osman, Hz. Ebubekir, Hz. 
Abdurrahman bin Afv, Hz. Ebu Ubeyde, Hz. Zübeyr bin Avvam 
(ra), Hz. Talha vb. Bu konuda İslâmî kaynaklarda geniş bilgi vardır.
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evren ve hayata ilişkin temel görüşlerinden arın-
dırarak incelemek mümkün değildir.

2- İslâm dini, insanlığa bütüncül bir hayat görüşü su-
nar, bu sebeple İslâm dininde toplum hayatının tica-
ri, iktisadi, hukuki, ahlaki, kültürel, sosyal ve siyasi 
yönleri birbirlerinden bağımsız değildir ve birbirin-
den bağımsız incelenemez.(8) (9 s. 1) Sistem, girift bir 
durumda olup, karşılıklı etkileşim ve denge hâlin-
dedir. Bu sebeple İslâm dininin kaynağı, felsefesi, 
hedefleri, temelleri, değerleri de bu kitabın kapsa-
mına girmektedir.

İslâm, beş değerin korunması ve muhafazası üzerine 
bina edilmiştir: Dinin, hayatın, neslin (ailenin), malın, 
aklın ve onurun korunması.(10) Mal, bu temel beş de-
ğerden bir tanesidir ve malın kazanılması, kullanılması, 
paylaşılması, servet hâline getirilmesi konuları ekonomi 
ve finansın konuları olduğu için ekonomi ve finans bilimi 
İslâm’da önemlidir. İslâm, malın karşılıklı rıza ile helal 
yollardan kazanılmasını emretmekte ve haram yollardan 
(hırsızlık, gasp, kumar, zimmet, sahtekârlık, aldatma, 
kandırma, hile, faiz, gayrimeşru yollar vb.) kazanılma-
sını ve israf edilmesini şiddetle yasaklamaktadır. Anla-
şılacağı gibi mal, malın korunması, kullanımı İslâm’da 
dinin, hayatın, neslin, aklın ve onurun korunmasına eşit 
önemde kabul edilmiştir ve İslâm’ın koruması altında-
dır.10 Malın korunması sadece üçüncü kişilere karşı de-
ğil, mal sahibine karşı da yapılmakta; malını yerli yersiz 
harcayıp, savurgan bir tutum benimseyen, malını iyi yö-
netemeyen bilgisiz, yeteneksiz, müsrif ya da akıl hastası 
kimselerin malları, onları yönetecek bir vasi veya vekil 
tayin edilerek korunmaktadır (bk. Nisa 4/5; Mâide 5/4,5).

Konun önemini anlamak için Akgül ve Berberoğlu 
şirketlerine tekrar dönelim:

Örnek 1.2. Yukarıdaki Akgül ve Berberoğlu şirketle-
rinin 10’ar milyon lira sermaye ile kurulduklarını kabul 
edelim. Her yıl Akgül Şirketinin %20 ve Berberoğlu şir-
ketinin %15 kazandığını biliyoruz. Mesela 10 ve 20 yıl 
sonra Akgül ve Berberoğlu Şirketinin (P şimdiki değer, F 
gelecekteki değer, %i büyüme oranı, n yıl olmak üzere) 
sermayesi ne olacaktır?

Cevap:

F= P (1+i)n

FA= 10x106 (1+0,20)10 = 61,9 milyon lira olacaktır. 

10 “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması 
hâli müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile 
aranızda (alıp vererek) yemeyin...” Nisâ, 4/29

   Hz. Peygamber buyuruyor ki: “Malını savunurken öldürülen 
kişi şehittir. Dinini savunurken öldürülen kişi şehittir. Canını 
savunurken öldürülen kişi şehittir. Ailesini savunurken öldürülen 
kişi şehittir.”  Tirmizi, Diyât, 21.

FB= 10x106 (1+0,15)10 = 40,4 milyon lira 
Görüldüğü gibi burada iki şirket ve iki finansal yö-

netici söz konusudur. Şirketler 10 yıl önce 10’ar milyon 
lira sermaye ile yola çıkmalarına rağmen 10. yılın sonun-
da Akgül Şirketinin varlığı 61,9 milyon liraya ulaşırken, 
Berberoğlu Şirketinin varlığı 40,4 milyon lirada kalmış, 
10. yılda Akgül Şirketi kendisini maksimize etmiştir. 
Sermayesi (61,9–40,4) = 21,5 milyon lira yani %53 ora-
nında daha fazla artmış, ortaklar ve millî ekonomi zen-
ginleşmiştir.

Bu iki şirket için yirminci yılı dikkate alırsak Ber-
beroğlu Şirketinin sermayesi 163,3 milyon lira olurken 
Akgül Şirketinin sermayesi 383,3 milyon liraya yükse-
lecek ve Berberoğlu Şirketinde millî ekonominin kaybı 
(383,3–163,3) = 220 milyon lira ve 30. yılda 1,7 milyar 
lira olacaktır. Yıllar geçtikçe millî ekonominin kaybı da 
artacaktır. Gelişmiş ve az gelişmiş ekonomilerin niçin 
az geliştiğini ve çok geliştiğini bu örnek çarpıcı şekilde 
göstermektedir. Bu durumda İslâmî felsefeye göre; gerek-
li basireti, uzmanlığı, gelişmeyi, başarıyı gösteremeyen, 
yüksek teknolojiyi kullanamayan, kaynakları israf eden 
Berberoğlu Şirketinin finansal yöneticisine müdahale edi-
lip görevinden uzaklaştırılması gerekecektir. Bu davranış 
şekli günümüzde modern şirketlerde de karşılaştığımız en 
olağan davranışlardan birisidir. Bu tablo karşısında İslâmî 
finansal yönetimin amacını daha derinlemesine incelemek 
için önemli 13 İslâmî kuralı bilmekte fayda vardır.

III.  İSLÂMİ FİNANSAL YÖNETİM İLE İLGİLİ 
ÖNEMLİ ON ÜÇ KURAL 

İslâmî finansal yönetici, firmayla ilgili finansal karar-
ları alırken belirli bir finansal disiplin içerisinde hareket 
eder. Alınan kararlar birbirlerinden bağımsız değildir da-
ima belirli bir mantık çerçevesinde alınır. İslâmî finansı 
anlamak için bu temel kuralları bilmek gerekir. Bu kural-
lardan bazılarına daha önce temas edilmişti. Bu kurallar 
şunlardır:

1-  İslâm; küllî yani bütünsel bir sistemdir ve haya-
tın bütün alanlarını kuşatan ölçüler getirir.

İslâm’da hayat anlayışı sadece dünya hayatı ile sınır-
lı değildir, dünya ve ahiret olmak üzere sonsuz bir hayatı 
kapsar ve bu iki hayat arasında bir kopukluk yoktur. İs-
lâmî hükümler inanç, ibadet, muameleler ve cezaya iliş-
kin olmak üzere dörde ayrılır ve ticaretle, finansla ilgili 
hükümler “muameleler” bölümünde yer alır. Bu sebeple 
İslâmî finans İslâm dininin ekseninde, değerlerinde şekil-
lenmektedir ve İslâmî finansı, İslâm dininin belirli inanç 
esaslarından, evren ve hayata ilişkin temel görüşlerinden 



 
Bu sayfalar kitap ön izlemesine dahil değildir. 
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İkinci bölümde İslâmî finansal yöneticinin inanç 
yapısını anlamak için İslâm ve İslâmî inanç sistemi, İs-
lâm’da ilim, İslâm’da insan anlayışı, İslâmî toplum an-
layışı konuları üzerinde duruldu. Bu bölümde İslâmî fi-
nansın hukuki çerçevesi, sınırları ve önemli yasaklar ile 
ekonomik insan (homoeconomicus) ve İslâmî ekonomik 
insan (Islamic economic man) tipi incelenecektir. Konu-
lara geçmeden önce Faruk Kılıçarslan’ın hayat hikâyesi-
ni kısaca incelemek faydalı olacaktır.

Yukarıda başarılı bir iş insanı olan Faruk Kılı-
çarslan’ın hayat hikâyesi ile oğlu Murat Kılıçarslan’a 

tavsiyelerini görüyoruz. Faruk Bey’in hayatı; bir İs-
lâmî iş insanının (İslâmic business man) hayatının, 
eğitiminin, kişiliğinin, girişimciliğinin, başarısının, 
duyarlılığının, İslâmî finans ile ilişkisinin nasıl ke-
siştiğini, nasıl birleştiğini yansıtmaktadır. Kılıçarslan 
Şirketler Topluluğunda finansman, topluluğun kalbini 
ve kan dolaşımını oluşturur. Faruk Bey, İslâmî bir ki-
şiliğe sahiptir ve bu yapı içerisinde İslâmî finans siste-
mini uygulamıştır. İslâmî finansal sistemin kendisine 
özgü yapısı, değerleri, dinamikleri ve sınırları vardır 
ve bu sınırların ötesi (faiz, garar, kumar, hak ihlalleri 

Murat Kılıçarslan İktisadi ve İdari bi-
limler Fakültesinden mezun olduktan sonra 
5. Organize Sanayi İstanbul Caddesi No. 
99’da gıda sektöründe babasının yanında 
(Kılıçarslan Gıda Sanayi, İmalat ve Pazar-
lama Limited Şirketi) işe başlamıştı. Babası 
Faruk Kılıçarslan, her türlü gıdayı pazarlı-
yordu ve bu konuda Site’de önemli yeri ve 
hatırı vardı. Faruk Bey, önemli tecrübeye 
ve bilgi birikimine sahipti. Bu sebeple 25 
civarında gıda, sanayi, imalat ve pazarlama 
şirketinde önemli hisseleri vardı. Kendisi 
köklü bir Anadolu ailesinden geliyordu, ba-
bası ve dedesi iyi derecede İslâmî eğitim 
almışlar, bunu çocuklarına da yansıtmışlar-
dı, bu sebeple Faruk Bey İslâmî bir kişiliğe 
ve İslâmî değer hükümlerine sahipti. 40 yılı 
bulan iş hayatında şirketleriyle ilgili bütün 
işlemlerinde İslâmî finansın kendisine özgü 
değerler sistemi içerisinde hareket ediyor, 
firma faaliyetlerinde ve finansmanında 
“helâl/haram” konusundaki sınırlarda taviz 
vermiyordu.

Babası, Murat Kılıçarslan’ı iş yerinde 
çalışmaya başladıktan birkaç gün sonra 
öğlen yemeğini takiben yönetim odasına 
çağırdı. O günkü işlerden, müşteri memnu-
niyetinden, üretimden, fabrikalarındaki his-
selerinden, uluslararası ortaklıklarından ve 
Kılıçarslan Şirketler Topluluğunda yer alan 
firmalarının başarılarından vb. konulardan 
biraz bahsettikten sonra şöyle bir konuşma 
yaptı:

“Bak evlat!.. Başarının temelinde 
önce “kişilik” ve bıkmadan, usanmadan 
çalışmak gelir. Eğitimin kaliteli olmalı-
dır; sorgulayıcı, araştırıcı, bilgi üretici ve 
kullanıcı olmalısın, teslimiyetçi, kabulcü 
olmamalısın. Kur’an-ı Kerim’deki “Niçin 
araştırmıyorsunuz? Niçin incelemiyorsu-

nuz?...” tarzındaki ayetler benim hayatı-
mın itici motoru oldu. İkincisi, bütün ça-
lışmaların, finansal işlemlerin helâl/haram 
ekseninde İslâmî kurallara uygun olmalı-
dır. Üçüncüsü, dürüst ve kaliteli çalışma-
dır. Üretilen bir malın iyi olması, kaliteli 
olması, müşterinin isteğine cevap vermesi 
yani aldığın paranın karşılığını, değerini 
müşteriye tam olarak ödemen gerekir. 
Dördüncüsü, gıdalarımız konusunda her 
eve, her aileye ulaşmalısın ve bunu lez-
zetli, sağlıklı, hijyenik, kaliteli ürünlerle 
yapmalısın ve bunun için de tanıtıma yani 
reklama çok önem vermelisin.

Sen, sadece ulusal değil uluslararası 
da çalışmalı ve dünyaya entegre olmalısın. 
Günümüzde küreselleşemeyen firmalara 
hayat hakkı yoktur. Bunun için de ulusla-
rarası firmalarla rekabet edebilmen için en 
son teknolojiyle, yerli ve yabancı uzmanlar-
la donatılmış bir “Araştırma, Geliştirme ve 
Hijyen Bölümünü” kurmalısın, ancak bu şe-
kilde ithal ürünlerle ve uluslararası pazar-
larda rekabet edebilirsin ve ürün çeşitlili-
ğini artırabilirsin. Yani açıkçası uluslararası 
bir oyuncu olmaya mecbursun!..

Görüyorsun ki biz bunu bir ölçü-
de başardık. Dışarıdan uzman getiren ilk 
gıda şirketlerindeniz ve en iyi uluslarara-
sı uzmanlarla çalıştık. Diğer şirketlerimiz 
de benzer politikalar takip ettiler. Birçok 
yabancı şirketle ortaklık kurup onların 
ustalık ve deneyimlerinden faydalandık. 
Bazı şirketlerimizi halka açtık. Kapasitele-
rimizi artırmak için yatırımlar yaptık, yeni 
fabrikalar, ortaklıklar kurduk, iş olanakları 
sağladık. Küresel gelişmeleri yakından ta-
kip ederek dünyanın hızına yetiştik. Beşerî 
sermayemize İslâmî duyarlılık kazandırdık 
ve kalitesini çok yükselttik; bugün, birçok 

üniversitemizden en kaliteli öğrenciler ara-
sından seçtiklerimizin bir kısmı bizden burs 
almaktadır, bir kısmı da bizde çalışmak-
tadır. Toplumla kucaklaşmış durumdayız 
ve toplumun bütün duyarlıklarına saygı ile 
yaklaşmaktayız. Böylece hem işimizde ba-
şarılı olduk hem de müşterilerimizin kalbini 
kazanan yeni ürünler üretmeyi başardık. 
Vizyonumuz geniştir ve daima canlı kala-
caktır. Şimdi hedefimiz 100 yıl sonra nere-
de olacağımızı belirlemektir!..

Evet!.. Bütün çalışmalarımızda İslâmî 
sistemin kurallarına uyarak başarılı olma-
ya çalıştık ve İslâm’daki yasakların sınırla-
rını zorlamamaya gayret ettik. Tevhit inan-
cı içerisinde her yaptığımız işin hesabını 
Allah (cc) huzurunda vereceğimize inanan 
insanlar olarak bunu yapmaya mecbur-
duk. Şirketlerimizde İslâmî finans konu-
sunda uzmanlaşmış elemanlar istihdam 
ediyoruz. Bu tutumumuz bize piyasada 
büyük bir sağlamlık ve itibar kazandırdı. 
Her firma, kişi ve aile bizim markalarımıza 
güvenerek ürünlerimizi alıp kullanmakta-
dır, yabancı müşterilerimiz de bizden çok 
memnundur. Bu, bizim için büyük bir ba-
şarıdır…

Babasının konuşmasını dikkatle din-
leyen Murat Kılıçarslan, “firmadaki sistemi 
yakından tanıdıktan sonra İslâmî Finansal 
Yönetim ve Gıda konularında yüksek lisans 
derecesi almayı ve mümkünse bunlardan 
birini yurt dışında yapmayı, ayrıca kendi-
lerine ait yabancı ortaklıkların birinde de 
bir süre staj yapmayı düşündüğünü…” 
babasına söyledi. Oğlunu dikkatle dinleyen 
Faruk Bey, “seçiminin firmaları için de iyi 
olacağını ve şirketlerinde İslâmî finansal 
yöneticiliğin ön plana geçtiğini…” ifade 
ederek kendisini tasdik etti!..
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ve diğer haramlar vb.) kişilere, firmalara ve kurumla-
ra yasaklanmıştır. Bu sebeple İslâmî finansal yönetici 
de (Islamic financial manager) firmanın bütün finansal 
işlerini yürütürken İslâmî yasaklardan uzak durmak 
zorundadır. Burada Faruk Kılıçarslan’la ilgili bazı tes-
pitleri yapmak İslâmî iş insanının karakterini anlamak 
açısından faydalı olacaktır:

Faruk Kılıçarslan’ın kişiliği: Faruk Kılıçarslan’ın 
hayat hikâyesinde oğluna hitaben; “Bak evlat!.. Başarı-
nın temelinde önce “Kişilik ve bıkmadan, usanmadan 
çalışmak gelir…” sözü olayın önemli bir yönünü gös-
termektedir. Sözlük anlamında kişilik; “Bireyin, haya-
ta bakışındaki özgünlükleri meydana getiren ve temel 
ilgi, dürtü, yetenek ile duygusal eğilimlerini de içeren, 
belli bir süreklilik gösteren davranış ve özelliklerinin 
bileşimidir.”(1) Kişilik; insanın beden ve ruh özellikle-
rinin bir araya gelmesinden oluşmuş bir bütünü, karak-
teri, bireyin kendisine has davranışlarını yani mizaç ve 
karakterini ifade etmektedir. Her birey, kendisini diğer 
bireylerden ayıran ve farklı özellikler taşıyan bir kişilik 
yapısına sahiptir. Ailenin, toplumun sosyokültürel yapı-
sı, değer yargıları, inanç sistemi ve ahlak anlayışı kişi-
liğin gelişmesinde, karakter ve davranış kazanmasında 
önemli ölçüde etkindir. Kılıçarslan’ın kişiliğinin geliş-
mesinde ve şekillenmesinde ailesinden ve toplumdan 
aldığı İslâmî bilgilerin ve hayat tarzının etkili olduğu 
anlaşılmaktadır.

“İslâmî kişilik” özgün niteliktedir ve kişinin iç 
ve dış dünyasındaki tüm eylemlerini İslâmî ilke ve 
kurallara göre yönlendirmesi ve şekillendirmesi, bu-
nun dışında kalan diğer davranışlara yönelmemesidir. 
Böyle bir hayat tarzı “ihlâslı hayat tarzı” olarak ifa-
de edilir ve kişinin gerek dünya gerekse ahirete ait 
yapmış olduğu bütün işlem ve eylemleri, ticareti, sa-
nayisi, AR-GE’si vb. ibadet kabul edilir. Yani İslâmî 
kişilik kişinin namazını, orucunu, haccını, zekâtını, 
ticaretini, sanayisini ve diğer ibadetlerini kapsadığı 
gibi onun ömür ve ölüm çizgisini de bütünüyle içine 
alır. İslâm’ın öngördüğü bu kişilik tüm zamanlarda ve 
mekânlarda ve tüm ilişki ve davranışlarında, kişinin 
son nefesine kadar kesintisiz bir şekilde devam eden 
bir süreç olup bunun temeli tevhit inancıdır. Tevhit 
inancı; bütün âlemlerin (dünya ve ahiret) Allah (cc) 
tarafından yaratıldığını, yönetildiği ve kontrol edil-
diğini, insanın da Allah (cc) tarafından yaratıldığını 
ve yeryüzünde O’nun kurallarına uyarak kendisine 
verilen görevleri yerine getirmekle sorumlu olduğu-
nu kabul etmektir ve buna kulluk denir. Bu konuda 
Kur’an-ı Kerim şöyle der:

“De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölü-
müm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am, 6/169)

Bu ayet Müslüman’ın pratik hayatında kişiliğinin 
özelliğini yansıtmakta ve özetlemektedir. Ayete göre; 
mümin için İslâm’ın ilke, ölçü ve hükümlerine göre şe-
killenen tek bir kimlik vardır o da İslâmî kimliğidir. Mü-
min, her şeyi ile Allah’a aittir ve sadece O’nun içindir. Bu 
ise Müslüman’ın tüm söz ve hareketlerinin, çalışmaları-
nın, mal-mülk sahibi olmasının İslâm’ın özüne, hüküm-
lerine ve Allah’ın rızasına uygun olmasını, haramlardan 
kaçınmasını gerektirir.

Faruk Kılıçarslan’ın girişimcilik ruhu: Faruk Kı-
lıçarslan’ın önemli bir girişimci olduğu anlaşılmaktadır. 
Girişimci; kâr elde etmek amacıyla, risk alarak, üretim 
faktörlerini bir araya getirip mal ve hizmet (ticaret ve di-
ğer hizmetler) üreten, değer meydana getiren ve bunları 
pazarlayarak toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, kendisi 
de kazanan kimsedir. Girişimci belirli bir riski üstlenerek 
yetenek, cesaret ve birikimini ortaya koymak suretiyle 
belirli projeleri gerçekleştirir, ekonomik hayata katkıda 
bulunur, canlılık sağlar; öngörü, vizyon sahibidir, cesa-
retlidir, kuracağı ve yapacağı işlerin sonuçlarını iyi bir 
şekilde değerlendirir, motive edicidir, liderlik vasıflarına 
sahiptir, iyimser ve sürekli yeni fikirler üretir. Girişim-
ciler başarı güdüsüne ve tutkusuna sahiptirler, var olan 
fırsatları görebilme, kazanç alanlarını iyi tespit edebilme 
yetenekleri vardır. Kurdukları tesislerden tutun da yap-
tıkları bütün işlere kadar severek yaparlar; işlerinin tüm 
sorumluluğunu üstlenirler. Girişimci aynı zamanda işve-
rendir, vergi ödeyendir, yatırım yapandır, istihdam mey-
dana getirendir, topluma ve sosyal kurumlarına katkıda 
bulunan kişidir. 

Her Müslüman’ın ekonomik gücü yettiği takdir-
de zekât vermek, hac etmek, sadaka vermek ve hayır 
yapmak konularında farz-ı ayn derecesinde (I. dere-
cede) sorumlulukları vardır; bunlar, büyük sevapların 
kazanılmasının sebepleridir. Müslüman’ın bu dereceye 
ulaşması için zengin olması yani girişimci, tüccar, sa-
nayici, fabrikatör, mal-mülk sahibi olması gerekir. Bu 
bakımdan helâl ekseninde zenginlik bir Müslüman için 
zorunlu olan, olması gereken hedeflerden, görevlerden 
biridir.

Görüldüğü gibi Faruk Kılıçarslan sayılan bu vasıf-
lara sahip bir girişimcidir. Bir mümin vizyonuyla, cihat 
ruhuyla, sevap umuduyla hareket etmektedir. Çatışmacı 
değil uzlaşmacıdır ve rakipleriyle savaşmak yerine uz-
laşarak, iş birliği yaparak daha büyük yatırımlara imza 
atmıştır… İslâm’da ticaret, sanayi, iş ve tesis kurmak 
övülmüş ve teşvik edilmiştir. İslâmî finansın temeli de 
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Alper Çam İktisadi İdari Bilimler Fakül-
tesinden mezun olduktan sonra Bankacılık 
üzerinde uzmanlaşmaya karar vermişti. Yük-
sek lisans tezini “Bankalarda Faiz Riski ve 
Ekonomi Üzerindeki Etkileri” üzerine tamam-
lamıştı. Tezini hazırlarken finans sektörünün 
dünya ve Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini 
yakından görmüştü. Şimdi doktorasını İslâm 
finansı üzerine yapmak istiyordu.

Tez çalışmasında Alper Çam aşağıda 
yer alan önemli gerçeklerle karşılaşmıştı. 
Mesela şu konular çok önemli tespitlerdi:

 1- 2018 yılında Türkiye’de bankaların aç-
mış olduğu kredi tutarı 2,395.(1) trilyon 
lira ve faiz geliri 368 milyar liradır, bu 
rakama alınan Banka ve Sigorta Mua-
meleleri Vergisi (BSMV)1, Kaynak Kul-
landırma ve Destekleme Fonu (KKDF) 
ve sigorta primleri gibi diğer ek tahsi-
latlar dâhil değildir. Kredilerin ortalama 
maliyeti %15,36’dir. LİBOR’un aynı 
tarihte ortalama faiz oranının %2,759 

(2) olduğu düşünüldüğünde Türk yatı-
rımcısı LİBOR’un 5,56 katı fazla faiz 
ödemektedir. Bu fark çok yüksektir ve 
uluslararası rekabette Türk firmalarının 
rekabet gücünü zayıflatmaktadır.

2- Nisan 2019 tarihi itibarıyla kredi kartı 
faiz oranları aylık normal %2,15 (yıl-
lık %29) ve temerrüde düşüldüğünde 
aylık %2,65’tir (yıllık %36,86).(3) BDDK 
verilerine göre Mart 2019 tarihi itiba-
rıyla vatandaşın bireysel kredi ve kredi 
kartı borcu 519 milyar liradır. %29 ve 
%36,86 faiz oranları çok yüksek oran-
lardır ve önemli vatandaş grubu banka 
kredileriyle yaşar hâle gelmiştir.

3- Türkiye’de ilk 500 büyük firma-
nın 2018 yılı finansman öncesi kârı 
163.639 milyar lira ve finansman 
giderleri 95,823 milyar lira, net kâr-
ları 63,528 milyar lira olmuştur. Reel 
ekonomide bütün risklere katlanarak 
üretimde ve ticarette bulunan 500 fir-
manın yıllık gelirlerinin %58,55’i faiz 
olarak bankalara transfer edilmiş ve 
şirketlere toplam 63,528 milyar liralık 
bir pay kalmıştır.(4) Bir finansçı gözüyle 
bu resmen tefecilik olarak görülebilir.

4- Türk ekonomisi her yıl büyük miktarlar-
da yurt dışına faiz ve kâr transferi öde-
mektedir. Mesela 2018 yılı faiz ve kâr 
transferinin yaklaşık olarak 110 milyar 

dolar civarında olduğu tahmin edilmek-
tedir. Bu olay bir yılda 10 milyon dolar 
sermayeli 11.000 KOBİ’nin yurt dışında 
kurulması yani rantçılara aktarılması, 
Türkiye’nin fakirleşmesi demektir. Bu 
durumda 10 yılda kaybettiğimiz işletme 
sayısı 110.000 olur ki millî ekonomi ve 
istihdam açısından kaybımızın büyüklü-
ğü acı bir şekilde görülmektedir.

5- 2019 Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de 53 
banka bulunmaktadır (34 mevduat, 13 
kalkınma ve yatırım ve 6 katılım bankası) 
ve bunların sermayesinin yaklaşık %55’i 
yabancılara aittir (Bu orana yerli banka-
ların yabancı sermaye payları dâhildir. 
Sahiplik grubu ayrımına göre aktiflerin 
dağılımına baktığımızda ise; kamu ban-
kaları %41, yerli özel bankalar %32 ve 
yabancı bankalar %27 paya sahiptir.) 53 
bakanın aktif varlıklarının toplamı 4.273 
milyar lira (757 milyar dolar) civarındadır. 

(5) 2019 Ocak ayı itibarıyla sadece Çin’in 
Industrial & Commercial Bank of China 
Limited’in aktif toplamı 4.009 trilyon 
dolardır. Türkiye’deki 53 yerli ve yaban-
cı bankanın aktif toplamı bu bankanın 
sadece %18,88’ine eşittir. Keza Fransız 
BNP Paribas SA’nın aktif varlığı, Türki-
ye’deki 53 bankanın 3,11 katı büyüklü-
ğündedir.(6) Türkiye’de tasarruf oranının 
%15,634 ve tüketim oranının %84,366 
olması(7) ve Türkiye’nin bir tüketim toplu-
mu hâline gelmesi sebebiyle bu oranlar 
karşımıza çıkmaktadır ve Türkiye daima 
yabancı tasarruflara muhtaçtır. Çalışma 
ve tasarruf konusunda Türk toplumu de-
rece kaybetmiştir.

6- BDDK 2019 verilerine göre Türkiye’de-
ki katılım bankaların aktif varlıkları 
(2019/Eylül) 257,211 milyar liradır 
(45,57 milyar dolar).(8) Katılım banka-
larının finans sektöründeki büyüklük 
payı da %6,02 civarındadır.

7- Konvansiyonel ekonomik sistem (kapi-
talist, liberal, sosyalist) ve konvansiyonel 
finans sistemi faiz üzerine bina edilmiş-
tir. Büyük ölçüde standardize edilmiş ve 
mükemmel sayılabilecek bir banka orga-
nizasyonuna ve işletmeciliğe sahip böyle 
bir yapının arkasında bir gücün olması 
gerekir. Perdenin arkasında büyük bir 
güç bulunmaktadır. Dünya finans siste-
mine büyük ölçüde Yahudi asıllı aileler ve 
onların banka sistemleri hâkimdir. Mese-

la Rotschild ailesi: Ailenin serveti 2019 
yılında 4-5 trilyon dolar civarındadır.(9) 
Bundan da önemlisi Aile, Türkiye Merkez 
Bankası (C tipi pay senetleri) dâhil 165 
devletin Merkez Bankasının ya sahibidir 
ya da ortağıdır.(10) 3 Ocak 2015 tarihi iti-
barıyla kontrol ettiği fonların tutarı 100 
trilyon dolardır.(11) Dünya ekonomisinin 
önemli bir bölümü bu ailenin kontro-
lünde veya yönlendirmesindedir. ABD 
merkez bankası FED sekiz Yahudi ailenin 
(Rotschild, Rockefeller, Weinbergs vd.) 
kontrolündedir. Yine Yahudi Rockefeller 
Ailesi 5-15 trilyon doları yönlendiren bir 
finans ve petrol işletmeciliği ailesidir. Di-
ğer Yahudi büyük bankacı aileler:(12) Leh-
man Brothers, The Goldmans Sach, The 
Lazards, Kuhn Loebs, The Moses Seifs, 
The Sterns, The Wendals, The Weinbergs 
ve bunlara ilave onlarca finansçı Yahudi 
ailesi bulunmaktadır. (13)

8- İslâm’da faiz şiddetle yasaklanmıştır. 
Batı’nın son 200 yıllık hâkimiyeti se-
bebiyle de İslâmî bankacılık sistemi 
ancak 1970’li yıllarda kurulabilmiştir. 
İslâmî bankaların toplam aktif var-
lıkları 2 trilyon dolar civarındadır. Bu 
miktar dünyanın 11. büyük bankası 
(2018 sonu verileriyle) Credit Agricole 
Group’un aktif varlığına yakındır. Ge-
nelde İslâmî ülkelerde konvansiyonel 
faizli sistem %75-95 ve İslâmî banka-
cılık %5-25’ler civarında pazar payına 
sahiptir. 80’den fazla ülkede İslâmî 
bankacılık sistemi kurulmuştur.

9- Alper Çam’ın en çok kafasına takılan 
diğer bir soru da şudur: İslâmî bankacı-
lık sisteminde önemli bir gelişme vardır 
ve uluslararası standartlar oluşmaya 
başlamıştır. “İslâmî finansal yönetim” 
ve İslâmî ihtisas finansı alanlarındaki 
çalışmalar yenidir. Acaba ulusal ve ulus-
lararası alanlarda konvansiyonel finans-
la yarışacak ve onun önüne geçecek 
İslâmî finansal sistem nasıl kurulacaktır, 
nasıl gelişecek ve nasıl yürütülecektir?

Sistemin anlaşılmasının temelinde pa-
ra-faiz olayı ve finansal matematik önemli 
bir yer tutmaktadır. İslâmî finans siste-
minde, İslâmî kuralların varlığı ve bunlara 
uyulması mecburiyeti sistemin temelini 
oluşturmaktadır.

1 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu. 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 sıra nolu Tebliğ ve 2002/4 seri nolu Uygulama İç Genelgesi.
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Dördüncü bölümde firmaların hayat süreci içerisinde 
yapmış olduğu binlerce akit ile ilgili hukuki yapı, özellik-
le bey (alım-satım) akdi incelenmeye çalışıldı ve finansal 
yöneticinin kişiliğinin nasıl olması gerektiği, yapması ve 
yapmaması gereken işlemler üzerinde duruldu. İslâmî 
finansta faiz yasağı önemli bir köşe taşıdır. İslâm, faizi 
kesin olarak yasak ettiği için finansal yöneticinin faizli 
finansal kararları alması düşünülmez. Yukarıda faizin ne 
olduğu ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda 
bazı anekdotları da görmüş bulunuyoruz. Bu durumda 
karşımızda faizin konvansiyonel finansta ve İslâmî fi-
nansta ne olduğunun bilinmesi ve firmayı ekonomik yön-
den nasıl etkilediğinin görülmesi gerekir. Şimdi sorumuz 
şudur: Konvansiyonel finans ve İslâmî finans anlayışında 
faiz nedir, fonksiyonları ve etkileri nelerdir? Bu bölümde 
faiz konusu incelenmeye çalışılacaktır.

Alper Çam’ın “Bankalarda Faiz Riski ve Ekonomi 
Üzerindeki Etkileri” konulu tezini hazırlarken Türki-
ye’nin ekonomisi ve finans sistemi üzerinde faizin tah-
ribat derecesinde yük teşkil ettiğini tespit etmiş olması 
hepimizin dikkatini çekmiştir. Hepimiz için en büyük 
görev, faizin bu tahribatını yani faizi ortadan kaldırmak 
hiç olmazsa etkisini minimuma indirmektir. Bu da ancak 
İslâmî finansal sistemin çağdaş ihtiyaçlara göre yeniden 
düzenlenmesi, son 100 yıllık boşluğun ortadan kaldırıl-
ması, bireylerin İslâmî finansa uymalarıyla gerçekleşir. 
Firmalarda da İslâmî finansal yöneticinin fonksiyonları-
nın ve görevlerinin ne derece önemli olduğu ortaya çık-
maktadır. Finans ve matematik birbirlerinin tamamlayı-
cısıdır, finans matematiği bilinmeden finansal yönetim de 
olmaz.

Paranın önemini, finansal sistemin ve finansal mate-
matiğin iç içe olduğunu yukarıda yer alan finansal olay-
ları gördüğümüzde çarpıcı şekilde anlıyoruz. Mesela 

Türkiye’deki 2018 yılına ait faiz örneğinde 2,395 trilyon 
liralık banka kredilerinde ekonominin ödediği 368 mil-
yar lira faiz için ortalama faiz oranı %15,36’dır. Ekonomi 
sadece %1 daha az yani %14,36 oranında faiz ödemiş ol-
saydı ödenecek toplam faiz tutarı 2,395 x 1012 x 0,1436 = 
343,9 milyar lira olacaktı. Bunun anlamı ekonominin %1 
faiz ödenmesi hâlinde 368–343,9= 24,1 milyar lira daha 
az faiz ödemesi, bu kadar fonun reel sektörde sermaye 
olarak kalması demekti. O tarihlerde kurun 1$ = 5,75 TL 
olduğu düşünülürse tasarruf edilecek faiz 15,8 x 109/2,75 
= 4,19 milyar dolar olur ki bu, ekonomi için çok büyük 
bir kaynaktır. Türk ekonomisi %15,36 faiz yerine mese-
la %2,759 LİBOR oranında faiz ödemiş olsaydı 2,395 
trilyon liralık kredi için sadece 2,395 x 1012 x 0,02,759 
= 66,07 milyar lira faiz ödeyecekti. Türk ekonomisinin 
bankalara LİBOR esas alındığında ödediği fazla faiz 
tutarı 368–66,07 = 301,93 milyar lira yani 52,5 milyar 
dolardır ve bu kadar fon reel ekonomiden rant ekonomi-
sine aktarılmıştır. Bu rakamlara 448,5 milyar dolarlık dış 
borcumuzun ve 570 milyar liralık iç borcumuzun faizleri 
dâhil değildir. İç ve dış borçların faizleri de eklendiğin-
de Türk ekonomisinin ağır bir faiz yükü baskısı altında 
bulunduğu görülmektedir. Yukarıdaki örneklerden anla-
şıldığı gibi Allah’ın (cc) Kur’an’da faizi niçin yasakladı-
ğının sırrı çarpıcı şekilde anlaşılmaktadır. Faizin bulun-
duğu finansal sistemde, bir taraftan fonlar belirli ellerde 
(ailelerde ve kurumlarda) toplanırken, diğer tarafta bü-
yük bir toplum için finansal sömürü, finansal esaret mey-
dana gelmektedir.

Faizi ve etkilerini daha iyi anlayabilmek için “para-
yı” ve “finansal matematiği” bilmek gerekir. Konvansi-
yonel finansal sistemde paranın zaman değeri ve faiz Kı-
sım-I’de, İslâmî finansal sistemde faiz Kısım-II’de, bazı 
özel konular Kısım-III’te ele alınacaktır.
1 
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I. FİNANSAL AÇIDAN PARA OLAYI
Finansal açıdan “para-faiz” olayını anlamak için para-

nın ne olduğu ve fonksiyonları bilinmelidir. Finansal siste-
min temelini “para” oluşturur ve firmada finansal yönetici 
“paranın yöneticisidir.” Finansal pazarlarda fon arzı ve 
fon talebi ile kişilerin, firmaların ve kurumların muamele, 
ihtiyat ve spekülasyon saikiyle ellerinde tuttukları nakit, 
paradan başka bir şey değildir. Para; mal ve hizmet (ticaret 
ve diğer hizmetler) değişiminde kabul edilen ve kendisine 
bir “değer” atfedilen fiziki veya sanal herhangi bir şeydir. 
Burada toplumun psikolojisi önemlidir ve toplumun para 
olarak inandığı ve değişim aracı olarak kabul ettiği her şey 
paradır. Para, insanların yapmış olduğu icatların en önem-
lilerinden birisidir çünkü para sayesinde “birim değer” 
birliği sağlanıp yalnız trampanın güçlükleri bertaraf edil-
memiş, aynı zamanda insanların evvelce sahip olmadıkla-
rı bazı imkânlar da doğmuştur. Mesela gelirlerin tasarruf 
edilmesindeki kolaylık ile bu gelirlerin istenildiği zaman 
ve istenildiği yerde harcanması imkân dâhiline girmiştir. 
Para, belirli finansal fonksiyonları yerine getirir; toplu-
mun paraya olan güveni de paranın bu fonksiyonlarını ne 
ölçüde yerine getirdiğine bağlıdır. Enflasyonun olmadığı 
dönemlerde paranın değeri değişmediği için toplumun pa-
raya olan güveni, tutumu ve talebi farklıyken, enflasyonun 
varlığı ve enflasyonun şiddeti, paraya olan güveni azaltır 
ve paradan kaçma, kaçınma içgüdüsü devreye girer. Fir-
malar, sağlam parayla çalışmak isterler ve paranın değe-
ri düşmeye başladığında, ortaya enflasyon riski çıkacağı 
için, finansal yöneticiler “risk yönetimi” tedbirlerini yürür-
lüğe koyarlar.

Tarihe baktığımızda önceleri ticaretin ve değişimin 
olabilmesi için “çeşitli malların para olarak kullanıldığı”, 
arkasından “madeni paraların” devreye girdiği ve toplum 
geliştikçe “altın ve gümüş paraların” tedavüle konuldu-
ğu, altın ve gümüş paraların taşınma zorluğunu ortadan 
kaldırmak için resmî makamlar veya özel teşebbüs tara-
fından çıkarılmış altın ve gümüş karşılığı bulunan “bank-
notların” devreye girdiği ve son yüzyılda da altın ve 
gümüş karşılığı olmayan “kâğıt para” ile birlikte vadeli 
mevduatların, vadesiz mevduatların, seyahat çekleri vb. 
gibi “para benzerlerinin” para kavramına dâhil olduğunu 
görmekteyiz. Ekonomi açısından düşündüğümüzde; dev-
let tarafından tedavüle çıkarılmış, üzerine sayısal değeri 
yazılmış, kâğıttan veya madenden yapılmış ödeme araç-
larına para denirken bilindiği gibi günümüzde bu kav-

I. KESİM

ram genişlemiş, kamunun ihraç ettiği banknotlar, nakit 
paralar yanında bir taraftan kamu ve özel sektörün ihraç 
ettiği çekler, senetler, tahviller, bonolar, sosyal güvenlik 
fonları, gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul 
kıymetler, ipotekli borç ve irat senetleri vb. enstrümanlar 
ile vadeli ve vadesiz mevduatlar ile diğer taraftan banka-
ların ürettiği kaydi para da geniş anlamda para kavramına 
dâhil olmuş, böylece para arzı ve para talebi büyümüştür. 
Paranın; altın standardında, banknot standardında veya 
günümüzde olduğu gibi kâğıt para standardında da olsa 
genel olarak altı fonksiyonu olduğu bilinmektedir.(14 s. 9) 
Bunlar; paranın hesap birimi, mübadele aracı, tasarruf 
aracı olması, ekonomik faaliyetleri teşvik etmesi veya 
kösteklemesi, gelirin yeniden dağıtımına aracı olması ve 
devletin egemenliğinin bir ölçütü olmasıdır.

Firmalar açısından bu görevleri yerine getiren para-
lar, güçlü paralar, getiremeyenler veya tam getiremeyen-
ler zayıf paralardır. Firmalar, özellikle ihracat ve ithalat 
olayında güçlü ve zayıf paralarla karşılaştıkları için kendi 
lehlerine olan paraları kullanmaya çalışırlar. Para arzının 
ve talebinin büyüklüğü finansal piyasaları etkilediğinden 
firmalar üzerinde de etkili olur. Para arz ve talebinin azlığı 
veya çokluğu; paranın değerini ve faiz oranlarını, dolayı-
sıyla toplam arz ve talebi sonuçta da firmaları etkiler. Bu 
sebeple günümüzde kolaylıkla üretilebilen ve bütün dün-
yada yürürlükte olan kâğıt para sistemini incelemeden bu 
sisteme nasıl gelindiğini görmek aydınlatıcı olacaktır.

Altın standardı ve banknot sistemi
Altın standardının en önemli yönü otomatik istikrar et-

kisinin varlığıdır. Merkez bankasının dengeleyici herhangi 
bir müdahalesinin olmadığını düşündüğümüzde, altın para 
sisteminde piyasa güçleri, bir ekonomide, iç pazarda, para 
arzının ve uluslararası para arzının ne kadar hızla büyüye-
ceğine sistem otomatik cevap vermektedir. Ülke, kendisinin 
ürettiği altınlarla ekonomiyi fonlayacağı ve merkez banka-
sının altın rezervlerini güçlendireceği gibi, ülkenin para arzı 
ödemeler bilançosu fazla verdiğinde artacak, açık verdiğin-
de azalacaktır, yani ülkenin ihracatçıları yabancı müşteriler-
den altın elde ederlerse bunları kendi merkez bankalarına 
satacaklar, karşılığında da kendi paralarını elde edecekler-
dir. Merkez bankası kendisine gelen para ile ya yeni para 
basacak ya da vadesiz mevduat oluşturacaktır ve böylece 
merkez bankasının altın rezervi artmış olacaktır. Eğer ül-
kenin ithalatçıları yabancı ülkelerden ithalat yapmak için 
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merkez bankasına kendi ülkelerinin paralarını verip yabancı 
ülkenin parasını yani yabancı altınını talep ederse bu kez iç 
para arzı azalacaktır. Bu sebeple para politikasının enflasyo-
nist olmasında, dolayısıyla merkez bankasının bütün altınla-
rını satmasında ve parasının paritesini muhafaza etmesinde 
herhangi bir risk yoktur. Dünya ekonomileri de her yıl üret-
tikleri ve elde ettikleri altın miktarında dengeli bir şekilde 
büyümektedir. Paraların altın olması veya altına bağlı olma-
sı sebebiyle dış değişim oranları ve para politikaları uyum 
içerisinde olacaktır.(14 s. 26)

Altın para ve banknot sisteminin yürürlükte oldu-
ğu dönemlerde bankalarda fonların günümüzdeki kadar 
büyük rezervler oluşturduğunu düşünmek zordur. Ban-
kaların para pazarlarındaki etkileri günümüzdekinden 
daha azdır çünkü günümüzde kâğıt paranın altına dönüş-
türülebilme yeteneğinin olmaması para arzının hudutsuz 
artırılması imkânını vermektedir. Böyle bir durum hem 
toplum hem de firmalar açısından önemli finansal riskleri 
doğuran bir yapıyı ortaya koymaktadır.

Altın standardı ve banknot sistemi tarihte birlikte 
yürümüş ve banknot sistemi Bretton-Woods sisteminin 
1973 yılında sona ermesine kadar devam etmiştir. Bank-
notlar, %100 altın veya gümüş karşılığı olan devlet veya 
özel sektör tarafından düzenlenen kâğıtlardır ve MÖ 
1600 yıllarında Mısır’da kullanıldığı bilinmektedir.(15 s. 

369) Banknotların %100 altın olma özelliği tarihi süreçte 
değişmiş ve farklı oranlarda altın uygulamaları da kulla-
nılmıştır. Son olarak II. Cihan Harbi’nden sonra Temmuz 
1944 yılında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bret-
ton Woods kasabasında 44 ülkenin katılımı ile Birleşmiş 
Milletler Para ve Finans Konferansı düzenlenmiştir. Bu-
rada IMF ve Dünya Bankası kurulmuş, dolar dünyada re-
zerv para2 kabul edilmiş ve dünya para sisteminde “ayar-
lanabilir kur sistemine” geçilmiştir.

Bretton Woods anlaşmasının sonucunda:(16)

1) 44 ülkenin para birimleri dönemin en güçlü parası 
olan dolara endekslenmiş ve dolar da altına bağlı 
hâle getirilmiştir. Altın standardı olarak bilinen bu 
uygulamada 1 Ons altın = 35 dolar olarak sabitlen-
miştir. Sonuç olarak bütün ülke para birimleri do-
lara ve dolayısıyla altına endekslenmiş olmaktadır. 
Bu durumda altına doğrudan dönüştürülebilen tek 
para Amerikan dolarıdır ve tek rezerv para olarak 
da kabul edilmiştir. FED, uluslararası rezerv arzını 
düzenleme ve dünya likidite ihtiyacını karşılama 
yetkisine sahiptir. Bu yetki, dünya finansal sistemi 
üzerinde ABD’nin hâkimiyetini kurmuştur.

2 Rezerv para: Bütün ülkelerce konvertibl (geçerli ve değerli) kabul 
edilen para.

2) Kur sabitlemesi kabul edilmekle beraber eko-
nomik şartlar gerektirdiğinde üye ülkelere para 
birimlerini dolara karşı düzenleme hakkı tanın-
mış; buna göre üye ülkelere %10’nu geçmeyecek 
şekilde devalüasyon ya da revalüasyon yapma 
yetkisi verilmiştir. %10’nu geçecek değer deği-
şikliklerinde IMF’nin onayının alınması şart ko-
şulmuştur.

3) ABD Merkez Bankası FED, yabancı ülkelerin dolar 
arz etmeleri hâlinde kendilerine sabitlenmiş fiyattan 
(1 ons altın = 35$) altın satmayı taahhüt etmiştir.

Sistemde dolar hacminin, altın rezervlerindeki artışa 
göre ayarlanması gerekiyordu. FED’in altın rezervlerini 
aşacak şekilde para politikalarını uygulaması sebebiyle do-
lar arzındaki genişleme doların dıştaki değerini düşürmeye 
başlamış ve dolara olan güveni azaltıcı bir etki meydana 
getirmiştir. Harpten büyük altın stoklarıyla çıkan ABD’nin 
aynı zamanda büyük dış açıklar vermeye başlaması; dola-
ra güvenin azalmasına, üye ülkelerde dolardan kaçışa ve 
genelde altına dönüş hareketlerinin hızlanmasına, yabancı 
ülkelerin FED’den dolar karşılığı büyük miktarlarda altın 
talep etmesine sebep olmuş, bu olaylar da sistemde büyük 
aksamaların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 1971 yılın-
da doların devalüasyona uğraması, 1973 yılında üye ülke-
lerin paralarını dolar karşısında dalgalanmaya bırakmaları 
kararları, sistemin tamamen çökmesine neden olmuştur. 
Bretton Woods sisteminin bitmesiyle 1 Ons altın = 35 do-
lar sabitlemesi kaldırılmış ve dünya, karşılığı olmayan kâ-
ğıt para sistemine geçmiştir. 

Finansal açıdan bakıldığında 1944 yılında Bretton-Wo-
ods Anlaşması, kapitalist sisteme daha da güç ve itibar 
kazandırmış, kapitalist ülkelere sağladığı hareket özgürlü-
ğüyle bu ülkelerdeki firmaların ve bireylerin, insani boyutu, 
normları ve ahlaki kuralları göz ardı ederek kârlarını mak-
simize etmelerine imkân tanımıştır. 1973 yılında sistemin 
son bulmasıyla da kâğıt paranın, özellikle ABD dolarının 
aşırı miktarda piyasaya sürülmesiyle dünyanın her tarafında 
“fakirlik okyanusları” oluşmuştur.(17) Dolar ve diğer güçlü 
paraların kullanımıyla reel mal ve hizmetler fakir ülkeler-
den ABD, İngiltere gibi zengin ülkelere akarken onlardan da 
fakir ülkelere kâğıt para kolileri akmıştır. Kâğıt para sistemi-
nin kabul edilmesiyle mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası para politikalarını nasıl yürütmektedir?

Kâğıt Para ve TCMB Para Politikası
Kâğıt para; banknotların kâğıt paraya dönüştürül-

mesiyle fiilen ortaya çıkmış paralardır. Kâğıt parayı; bir 
devletin damgasını taşıyan, kâğıttan üretilmiş ve üzerine 
yazılı değerle dolaşıma çıkan ödeme araçları olarak tarif 



 
Bu sayfalar kitap ön izlemesine dahil değildir. 



BÖLÜM İÇERİĞİ

İSLÂMÎ FİNANSTA UYGULANAN TEMEL 
FİNANSMAN MODELLERİ (ÜRÜNLER VE 
YÖNTEMLER)

• Murâbaha Akdi

• Selem Akdi

• İstisna (İstisnâ-Istısna) Akdi [Eser Akdi]

• Îne (İyne / İ’ne) Satış Akdi

• Teverruk (Ters Murâbaha) Akdi

• İcâre (Kiralama) Akdi

• Sarf (Döviz Alım-Satım) Akdi (Sözleşmesi)

• İslâmî Finansta Önemli Olan Diğer Akid Türleri

• İslâmi Akitlerle 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki Akit (Sözleşme) Düzenlenmesinin Karşılaştırılması

6. 
BÖLÜM
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Kılıçarslan şirketler topluluğunda olduğu gibi ku-
rumsal bir tüzel kişilik olarak şirketler, ekonominin birer 
süjesidir ve şirketler olmadan ekonominin yürümesini 
düşünmek mümkün değildir. Ekonomide yüz binlerce şir-
ket1 ve ayrıca şirketlerin münasebette bulunduğu fertler 
ve kamu kurumları vardır. Bunların aralarındaki ilişkiler 
hukukun konusudur. Gerek firmaların kendi aralarındaki 
ilişkilerde ve gerekse kişiler ve kamu kurumları arasında-
ki ilişkilerde karşılıklı bazı hak ve görevler doğar ve sis-
temin yürümesi için birçok akit türü geliştirilmiştir. Eko-
nomide sistemin işlemesi, firmaların, kişilerin ve kamu 
kurumlarının hak ve yükümlülüklerinin ayrıntılı olarak 
ortaya konulması, gereklerinin yerine getirilmesi akit-
lerin yapılmasını zorunlu kılar. Akitler mutlaka içinden 
1 Sadece 2019 yılının ilk dokuz ayında kurulan şirket sayısı 61.014 

adettir. (40)

çıktığı toplumun sosyolojik, kültürel ve hukuki yapılarını 
yansıtır. Aksi hâlde konvansiyonel akitler, İslâmî akitler 
vb. ayrımlar yapılamaz. Şimdi sorumuz şudur: İslâm hu-
kukunda meşruiyeti onaylanan akit türleri nelerdir?

Bilindiği gibi İslâmî akitlerde esas olan mübâhlık-
tır. İslâmî kaynaklarda (ayet, hadis ve icma) bir yasak 
bulunmadığı sürece özgürce her türlü akit yapılabilir ve 
akitlerde birtakım şarlar da ileri sürülebilir. İslâm’da ge-
niş bir akit hürriyeti vardır ve İslâm’a aykırı olmamak 
kaydıyla firmalar, kişiler ve kurumlar, karşı akit kabul 
ettiği sürece, akitte her türlü şartı, talebi ileri sürebilir-
ler ve bu meşrudur. Bu derecede akit özgürlüğü ve akitte 
ek şartların ileri sürülmesi firmaları, kişileri ve kurum-
ları faaliyetlerinde rahatlatan, sistemin etkin çalışmasını 
sağlayan imkânlar sunmaktadır. Bu akitlerin kaynaklarda 
yer almış olması şart değildir ve üzerinde tarafların anlaş-

Dördüncü bölümden hatırlanacağı 
gibi Faruk Kılıçarslan’ın ana şirketi olan 
“Kılıçarslan Gıda Sanayi, İmalat ve Pazar-
lama Limited Şirketi” ile 25 adet olan diğer 
şirketleri faaliyetlerinde büyük ölçüde bey 
(alım-satım) akdini kullansalar da sadece 
bu akitle işlerini yürütemezler, bey akdinin 
dışında Tablo 4.2’de görüldüğü gibi ticaret 
sözleşmelerine ilaveten onlarca;

a) Kullanım sözleşmelerini, 
b) İvazsız sözleşmeleri, 
c) Ortaklık sözleşmelerini, 
d) Saklama, emniyet ve diğer destek 

sözleşmelerini de kullanırlar. 

Ticaret alanında bu sözleşmeler kulla-
nıldıklarında her birisi bir “ticaret” sözleş-
mesidir ve firma ile karşı akdi belirli işleri 
yapmakta yükümlü hâle getirir. Mesela 
“satış sözleşmeleri;” İslâm ticaret huku-
kundaki temel ticari sözleşme türü olup, 
İslâmî esaslara uygun bir ürünün sahipli-
ğinin, sabit bir fiyat veya başka bir varlık 
karşılığında karşı akde devredilmesini veya 
bir ürünün üretilmesini ve karşı akde dev-
rini sağlar. Günümüz “İslâmî finans” uygu-
lamaları da bu sözleşmeler temel alınarak 
gerçekleştirilmektedir.

Görüldüğü gibi satış sözleşmeleri; ti-
carette kullandığında ticari bir sözleşme 
olurken İslâmî finans kurumları tarafından 
finansman yöntemi olarak kullanıldığında 
bir “İslâmî finansal araç” hâline dönüşmek-
tedir. Konuyu daha açık görmek için aşağı-
daki olayı izlemekte fayda vardır.

Kılıçarslan Gıda Sanayi, İmalat ve Pa-
zarlama Limited Şirketi, ihracata dönük 
kaliteli çikolatalar ve versiyon ürünlerini 
üretecek yıllık 1.500 ton kapasiteli bir te-
sisi 4. Organize Sanayisinde gerçekleştir-
meyi düşünmektedir. Projenin 16 milyon 
liraya çıkacağı tahmin edilmektedir. Çiko-
lata projesi için pazar olarak AB, Rusya ve 
Afrika ülkeleri seçilmiştir. Bu konuda Has-
yıldız Holding, şirketin bu projesi için ilham 
kaynağı olmuştur.

Hasyıldız Gıda Sanayi A.Ş. çikolata 
makineleri imalatı konusunda, Esenyurt/İs-
tanbul’da bulunan, Eminoğlu Makine Sana-
yi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile 5 milyon 
liralık özel çikolata makineleri imalatı söz-
leşmesi (istisna akdi) yapmıştır. Ayrıca 250 
bin lira ödenerek Güneş Makine A.Ş.’den 
Alüminyum folyo yapıştırma makinesi satın 
alınmıştır (bey akdi).

Eminoğlu Makinenin 2 milyonluk ma-
kine kısmı Kuveyt Türk’ten murâbaha yön-
temiyle, bir milyon liralık kısmı 5 ay süreyle 
5 eşit taksitte ödenmek üzere (bey mu’ac-
cel), bir milyon liralık kısmı 7. ayda bir de-
fada ödenmek üzere (bey bitaman acil) ve 
kalan bir milyon lira değerindeki makine 
ise 12 ay vadeli eşit taksitli kiralama (icâre) 
yöntemiyle Vakıf Kiralama A.Ş.’den alın-
mıştır. Makineler Gözüböyük Nakliye Şir-
ketine yaptırılmış (taşıma akdi) ve taşıma 
İş Sigorta’ya sigorta (tekâfül) ettirilmiştir. 
İşlerin yapılması konusunda Ahmet Şekerli 
yetkilendirilmiştir (vekâlet akdi).

Projenin finansmanı için Gözde Şeker-
leme Limited Şirketi 4 milyon lira ile ortak 
olmuştur (müşâreke-inan ortaklığı).

Görüldüğü gibi Kılıçarslan Gıda Sana-
yi, İmalat ve Pazarlama Anonim Şirketinin 
çikolata projesinde, başlangıçta birçok 
sözleşme yapılmıştır ve bundan sonra da 
yüzlercesi yapılacaktır. Bunların hepsi ti-
cari sözleşmeler olmasına rağmen finans 
kurumlarıyla yapılanlar finansal sözleş-
melere dönüşmüştür, yani aynı sözleşme 
ticaret sektöründe yapıldığında ticari söz-
leşmeyken, finans kurumlarıyla yapıldı-
ğında finansal sözleşmedir. Mesela Kuveyt 
Türk’ten yapılan satın alma sözleşmesi ve 
Vakıf Kiralama Şirketiyle yapılan kiralama 
sözleşmesi finansal bir sözleşme özelliği 
kazanmıştır.

Finansal yönetici açısından önemli 
olan yapılan sözleşmelerin ticari sahada 
mı yoksa finansal sahada mı yapıldığına 
dikkat edilmesidir. Aslında sözleşmelerin 
mekaniği açısından aralarında fark olma-
sa da ticari sözleşmeler firmaya, finansal 
sözleşmelerden yani finansal kurumlardan 
daha fazla elastikiyet sağlayabilmektedir. 

4. Bölümde, ticari hayatın temeli olan 
bey (alım-satım) akdi ele alınmıştı. Bu bö-
lümde firmanın hem ticari sahada hem de 
finansal sahada kullanılan İslâmî; kulla-
nım, ivazsız, ortaklık ve saklama, emniyet 
ve diğer destek sözleşmeleri ele alınacak, 
bunların neler olduğu ve hukuki yapıları, 
sınırları incelenmeye çalışılacaktır.
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tığı her sözleşme bir akittir ve taraflar akdi ve akitte ileri 
sürülen ve taraflarca kabul edilen şartları uygulamakla 
yükümlüdür. (1 s. 57) Konulan şartlar tarafları bağlayıcıdır. 
Peygamber (as); “Müslümanlar kendi aralarında be-
lirledikleri şartlara uyarlar. Ancak haramı helal, he-
lali haram kılan şart müstesnadır.2” buyurmuştur.

4. Bölümde ticaret sözleşmeleri ele alınmış bey 
(alım-satım) akdi incelenmişti. Buna ilave olarak bey 
akdinin versiyonları olan diğer akitler de kısaca açık-
lanmıştı. Bey akdi ve versiyonları mütekavvim3 malla-
rın peşin veya veresiye alım ve satımlarını düzenliyor, 
bey akdiyle ilgili bazı özel durumları ortaya koyuyordu. 
Bunları kısaca açıklamak büyük resmi görmek açısından 
önemlidir. Mesela normal bey akdinde peşin veya vadeli 
satış yapılırken satılan malın veya hizmetin maliyeti, kâr/
zarar ettiği alıcıya söylenmez. Murâbaha akdinde satı-
şı yapılan malın veya hizmetin maliyeti alıcıya söylenir 
ve bu maliyet üzerine bir kâr konularak yine peşin veya 
vadeli satılırdı. Burada ayırıcı özellik malın ve hizmetin 
maliyetinin alıcıya söylenmesi ve alıcının bu konularda 
bilgi sahibi olmasıdır. 

Bey’bitamam acil satışı kredili bir satış akdidir. Bu 
satış tipinde alınan kâr müşteriye açıklanmaz ve öde-
meler ileri bir tarihte yapılacak şekilde belirlenir. Yani 
Bey’bitamam acil akdinde bedeli ileriki bir vadede tahsil 
edilmek üzere bir malın veya hizmetin satılması sözleş-
mesidir. Selem akdi, daha sonra müşteriye teslim edile-
cek bir malın bedelinin, peşin olarak önceden ödenme-
sini sağlamaktadır. Normal ticari faaliyetlerde pazarlık 
safhasında ortada bir malın bulunması ve bu malın sa-
tılması şarttır fakat selem, bu normal satışlara bir istisna 
türüdür ve satış sırasında ortada bir mal yoktur, yapılan 
satış sözleşmesi ile para ödenmekte, mal ileride belirle-
nen bir tarihte teslim alınmaktadır. 

İstisna akdi; bir sanat sahibinden belirli bir şeyin ya-
pılmasını öngören satım akdidir. Henüz var olmayan bir 
ürünün üretilmesi için önceden anlaşılan fiyatta, özellikte 
ve kalitede üretilmesi amacıyla bu akit yapılır ve bu akit-
te ısmarlanan şeyin malzemesi veya hammaddesi yapan 
kişiye aittir. İsticrar akdi; bir alıcı ile tedarikçi arasında 
yapılan ve tedarikçinin belirli bir dönem boyunca ya da 
devamlı bir şekilde (mesela n dönem) belirli bir malın, 
belirli bir fiyattan, belirli bir ödeme planına göre alıcıya 

2 Tirmizi, Ahkâm, 17. Talâk 21.
3 Mütekavvim mal; fiilen elde edilmiş olan ve İslâm’ın yenilmesini, 

içilmesini veya kullanılmasını meşru kıldığı mallardır. 
Mütekavvim malların aynı zamanda ekonomik bir değeri, kıymeti 
bulunmaktadır. Gayr-i mütekavvim mal; fiilen elde edilmemiş olan 
veya İslâm’a göre yenilmesi, içilmesi veya kullanılması meşru 
olmayan mallardır. İçki, domuz eti, murdar ölmüş hayvan eti gibi.

satılmasıdır. Burada sanayide üreticilere hammaddenin, 
yarı mamullerin bir dönem boyunca belirli bir fiyattan 
ve ödeme planına göre tedarikini öngören sözleşmeler 
isticrar akdine örnektir. Îne (iyne) satış akdi; sat ve geri 
al sözleşmesidir. Yani bir malın satıcı tarafından vadeli 
olarak satılması ve akabinde peşin olarak daha düşük bir 
fiyattan satıcı tarafından tekrar geri alınması sözleşmesi-
dir. Nakde ihtiyaç duyan alıcı, bunu bankadan kredi al-
mak yerine iyne satış yöntemiyle tedarik etmektedir. Bu 
satış işlemi, iki kişi yani satıcı ve alıcı arasında yapılı-
yorsa faizli bir kredi işlemine benzediği için caiz görül-
memektedir. Fakat araya normal şartlarda üçüncü bir kişi 
alıcı olarak girer, alıcı bu malı o şahsa satar ve ilk satıcı 
da bu üçüncü kişiden o malı tekrar geri alırsa, işlem nor-
mal ticaret işlemine dönüşeceği için meşru sayılmaktadır.

Bey mu’accel akdi; malın önceden teslimini ve be-
delinin vadeli ödenmesini öngören kredili bir satış söz-
leşmedir. Bey bi’l ecel akdi; peşin veya vadeli olarak 
alınan malın vadeli olarak üçüncü bir şahsa satılması, gü-
nümüzdeki uygulamasıyla murâbaha yani asıl müşterinin 
talebi üzerine, satıcıdan alıcının istediği malın peşin alı-
nıp, müşteriye vadeli satılmasıdır. Bey’bi’l vefâ (vefâen 
bey) akdi; tarafların karşılıklı anlaşmasına dayanarak, 
bir malın semeni (bedeli) geri verildiği anda geri alınma-
sı vadiyle, yapılan satış sözleşmesidir. Sürenini sonunda, 
satılan malın bedelinin alıcıya aynen iade edilmesi hâlin-
de, alıcı da malı ilk sahibine iade edecektir. Alıcı, satışa 
konu mal iade edilinceye kadar bu malı kendisi kulla-
nabilir, kiraya verebilir. Bey’bi’l istiğlâl; satılan malın 
eski sahibine kiraya verilmesi şartıyla yapılan satıştır. 
Sukukların ihracında kolaylık sağlayan bir satış yöntemi-
dir. Müsâvemeli satış akdinde; malın fiyatı, alıcı ve sa-
tıcı arasında pazarlık yöntemiyle belirlenir ve pazarlıkta 
satıcı malın alış veya maliyet fiyatını söylemek zorunda 
değildir, malın maliyetine bir kâr ilave ederek satar. İşte 
bu noktada müsavemeli satış murâbahalı satıştan ayrıl-
maktadır. Tevliye ve vadia satış akdi; bu satışta satıcı 
murâbahalı satışta olduğu gibi malın kendisine kaça mal 
olduğunu veya alış fiyatını söyler/söylemez ve bu miktar 
üzerinden malı kâr/zarar etmeden maliyetine satar. Zara-
rına yapılan satış sözleşmesine vazîa (zararına satış söz-
leşmesi) denir. 

Yapılan satış akdinin hem in’îkâd hem de sıhhat 
şartları tam ise bu akit sahih akittir. Eğer satış akdinin 
in’îkâd şartları tam olmakla birlikte sıhhat şartlarında 
bir eksiklik varsa bu akit fâsid bey akdidir, akitteki 
eksiklikler tamamlanarak bu akit sahih akit hâline ge-
lebilir. Eğer akitte hem in’îkâd hem de sıhhat şartları 
bulunmuyorsa veya sakatsa bu akit bâtıl akittir ve yok 
hükmündedir.



 
Bu sayfalar kitap ön izlemesine dahil değildir. 
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Karatay Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi 2005 yılında kurulmuş 16 yıldır 
her yıl neler üretip satacağı, hangi mal 
ve hizmetleri dışarıdan alıp pazarlayacağı 
konularında planlar, programlar ve bütçe-
ler yaparak faaliyet göstermiştir. Konvan-
siyonel şirket tipinden İslâmî şirket tipine 
geçinceye kadar üretimde, finansta ve sa-
tışta İslâmî helal/haram sınırlarına dikkat 
edilmemiş, sadece kâr ön planda olmuştu. 
2020 yılında İslâmî şirket statüsüne geçin-
ce Tablo 7.2’deki haramlardan kaçınmaya, 
helal ekseninde yine maksimum kâr elde 
etmeye yönelmiş ve firmada bilimsel bir 
firma disiplini, üretim ve pazarlama anla-
yışı oluşmuştur. Şirkete müşterilerin bakış 
açısı daha olumlu olmuş, çalışanlarda gü-
ven ve huzur indeksi yükselmiş, şirkette 
bilimsellik artmıştır. Şirketin kârlarında da 
önemli bir artışın olduğu gelir tablosunda 
görülmektedir. Şirketin gerek İslâmî şirket 
statüsüne geçmesinde ve gerekse başarı-
sında planlama komitesinin önemli etkisi 
olmuştur. Komitenin başında Mustafa İpek 
ve finansal işlerden sorumlu Mesut Kılıç 
bulunuyordu. İpek, “Firmalarda planlama 
ve krizler” konusunda yüksek lisansını ta-
mamlamış ve Miksar Motor Sanayi A.Ş.’de 
planlamacı olarak çalışmıştı; önemli bir 
tecrübeye sahipti. 

Mustafa İpek’e göre; firmalar ister 
konvansiyonel isterse İslâmî firma olsun 
mal ve hizmet üretimini pazardaki muh-
temel müşteriler (tüketici ve endüstriyel 
alıcılar) için yapar. Bu müşteriler kimler-
dir, firmanın pazar payının büyüklüğü ne 
kadar? Gelecek yılda pazardan ne ölçüde 
daha fazla pay alabilecektir yani pazar 
payını, segmentini büyütebilecektir? Bu 
konuda ürün portföyü değişecek midir? 
Bütün bunlar geleceğin yani satışların tah-
minine bağlı olaylardır. İslâm’da müdebbir-
lik ve ihtiyatlılık asıldır, bu sebeple gabine 
ve aşırı bilgisizliğe izin vermez, gelecekle 
ilgili bilimin bütün imkânlarının kullanılma-
sını ve geleceğin aydınlatılmasını ister, bu 
Farz-ı ayn derecesinde önemlidir. Satışlar 
matematiksel, istatistiki ve diğer model ve 
yöntemlerle isabetli bir şekilde tahmin edi-
lebildiğinde işler firma açısından kolaylaş-
mış demektir. Firma, gelecek yıl ne üretip 

ne satacağı, kimlere satacağı konusunda 
önünü görmüş, gri alan aydınlanmıştır. Bu 
noktadan itibaren firmada, hangi mallardan 
veya hizmetlerden ne kadar nelerin üretile-
ceği, bunların pazarda nasıl satılacağı yani 
kimlere ulaşılacağı, nasıl bir reklam yapıla-
cağı konuları üretim ve pazarlama bölüm-
lerinin görevidir. Finans bölümüyse üretim 
ve pazarlama bölümleri başta olmak üzere 
diğer bölümlerle iletişime geçerek gelecek 
yılın finansal planlamasını yapar.

Firma gelecek yılla ilgili üretim, pa-
zarlama, finansman bütçesini ve diğer alt 
bütçeleri de satış tahminlerine dayalı ola-
rak hazırlayacaktır. Rasyonel hareket eden 
firma satışlara uyumlu bir üretim politikası 
yani tam zamanında üretim (just in time) 
yöntemini kullanarak stoklara aşırı üretim 
yapılmamasını, etkin stok yönetimi, etkin 
bir tedarik, üretim, pazarlama, finans politi-
kası uygulayarak maliyetlerin azaltılmasını 
ve verimliliğin artmasını sağlamaya çalışır. 
Eğer firmanın satış tahminlerine göre üre-
tim kapasitesi yetersizliği ortaya çıkmışsa 
ve talep geçiciyse artan ek talebi fazla 
mesai ile karşılamayı veya başka firmalara 
fason yaptırmayı planlar, aksi hâlde üretim 
kapasitesini artırmak için sermaye bütçesi 
hazırlamak zorundadır.

Yine İpek’e göre ister konvansiyonel 
isterse İslâmî firma olsun finansal yöne-
tici, öncelikle bir yıllık planı hazırlarken 
gri alanda bulunan 3-5-10 yıllık planların 
da hazırlanması ve firmanın önemli riskle 
karşılaşmaması için firmanın gelecekte 
hangi oranda ve hangi alanlarda büyüye-
ceğini belirler ve firma içyapısının bu yöne 
yönlendirilmesini düzenler. Plandaki sap-
malara anında müdahale edilerek düzeltici 
tedbirler alınır ve gerekirse plan yenilenir.

Sayın İpek bir firmanın planının ana 
kriterlerini şöyle sıralamıştır:

1- Ekonomideki gelecek 1, 3, 5 ve 10 
yıllık gelişmelerin neler olabileceği-
nin tahminini ve bu gelişmelere göre 
firmanın bütün planlarının düzenlen-
mesi. Bu yöntem geleceği görmek 
açısından önemlidir.

2- Firmanın amaçlarının ve amaca ulaş-
ma yollarının, politikalarının ayrıntılı 

belirlenmesi, hedeflerin isabetle sap-
tanması, bu konuda bütün bilimsel 
yöntemlerin ve modellerin kullanılma-
sı.

3- Üretim ve finansal stratejilerinin seçil-
mesi.

4- Faaliyetlerin sonuçlarının önceden tah-
minini, muhtemel sonuçların değerlen-
dirilmesi ve muhtemel olumsuzluklar 
için düzeltici tedbirlerin alınması.

5- Gelecekte görülemeyen şartlar ve 
olaylar için tahmini, esnek bütçelerin 
hazırlanması, risk yönetiminin ayrıntılı 
düzenlenmesi.

6- Tüm süreçlerde haramlardan kaçınıl-
ması.

Sayın İpek, kâr-maliyet-hacim ilişki-
lerinin firmanın üretim ve finansal planla-
masındaki önemini bildiğinden, önceki şir-
ketlerin iyileştirilmesinde çok kullanmıştı. 
Şirket hangi noktada kâra geçecek, istenen 
kârı elde edebilmek için üretim kapasitesi 
ne olacak, satışlar bu üretim kapasitesine 
ulaşmıyorsa satışları artırmak için hangi 
tedbirlerin alınması gerekecek vb. bütün 
bilgileri bu yöntemle inceden inceye analiz 
ediyordu.

Plan, firmanın likiditesi, işletme ser-
mayesi, stokları, alacakları, yatırım bütçe-
leri, sermaye yapısı, sermaye maliyeti ve 
temettü ödemeleri gibi bütün bölümlerini, 
politikalarını, stratejilerini kapsıyordu. Bu 
sebeple finansal planlama, finansal yö-
netimin önemli bir parçasıydı. Geçmiş yıl-
larda yönetim, planlama ve risk yönetimi 
sayesinde geleceğini daha aydınlık, daha 
olumlu görebilmiş, politikalar ona göre tes-
pit edilmiş ve kararlar plana uygun olarak 
alındığından firma rakipler arasında başa-
rılı olmuştu. 

İslâmî şirket statüsüne geçince finan-
sal planlamacı Mesut Kılıç, helal/haram 
eksenine çok dikkat etmiş, bu alanda kısa 
vadeli nakit ihtiyacı ve bunun karşılanması 
özel bir itina gerektirmiştir. Finansal plan-
lamada faizli kredilerden tamamen kurtul-
mak için birkaç yıllık bir geçiş politikası uy-
gulanmak zorunda kalınmıştır. Denetleme 
komisyonu başkanı İbrahim Nayır, görevine 
devam etmekte, helal/haram konularında 
firmayı ve yönetimi aydınlatmaktadır.
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Firmalarda geleceğin tahmini, planlama işlemlerinde 
büyük öneme sahiptir. Finansal planlama, tahminden öte 
bir olaydır. Siz tahminle geçmiş verilere bakarak ve gele-
cekte olabilecek değişiklikleri de nazara alarak bir şeyin 
ne olabileceğini kestirmeye çalışırsınız. Planlamaysa ge-
lecekle ilgili bilimsel bir hedef koyma işlemidir. Mesela 
geçmiş verilere bakarak ve gelecekteki olayları da düşü-
nerek siz Karatay Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin gelecek yıl 
%12 kâr edebileceğini basit, mekanik bir şekilde tahmin 
edebilirsiniz. Eğer yönetim, mevcudu ve geçmişi analiz 
ederek ve gelecekle ilgili tahminler yaparak, modeller 
uygulayarak gelecek dönem şirketin net kârının %15 
olmasını hedef olarak belirlemişse işte bu, bir plandır. 
Gelecek yıl firmanın %15 net kâr elde edebilmesi için 
firmanın bütün faaliyetleri bu kâra ulaşabilecek şekilde 
tasarlanacak demektir. Firma planlarını bir yıla kadar, bir 
yılın ötesinde mesela 3, 5, 7, 10 yıl gibi süreler için yapar.

Geleceği tahmin etmeden ve alternatif tahminler 
türetmeden yola devam etmek firma için büyük risktir. 
Türev ürünlerinin Türkiye’de tam olarak bilinmediği 
veya bilinse bile uygulanamadığı kriz yıllarında yüzlerce 
firma özellikle kriz ve döviz riskinin altında ağır fatura-
lar ödemişlerdir ve bir kısmı da pazardan çekilmişlerdir. 
Karatay A.Ş.’de 2011 yılında benzer bir kriz geçirmiş 
ve ufak da olsa bir hasarla atlatmıştır. Doların bir yılda 
%30 oranında veya daha fazla arttığını düşününüz. Firma 
olarak bir taraftan TL bazındaki nakdiniz, tahvilleriniz, 
sukukunuz, alacaklarınız %30 değer kaybederken diğer 
taraftan döviz bazındaki borçlarınız TL cinsinden %30 
artacaktır. Siz döviz riskine göre bir satış, alacak, borç 
politikası oluşturmadıysanız yani risk yönetimini bilmi-
yorsanız kimseye bir şey söylemeye hakkınız yoktur. 

Benzer şekilde helal/haram ekseninde İslâmî firma 
olarak faaliyet gösteriyorken gelecekteki kısa vadeli yani 
işletme sermayesi ihtiyacını 8. bölümdeki “Kısa vadeli 
borçlar” ile ilgili yöntemlere göre iyi planlamadıysanız 
faizli krediye her zaman düşme riskiniz vardır. Bu yüz-
den finansal yönetici, zamanının önemli bir bölümünü 
firmanın belirsiz geleceğini tahmin ederek planlar geliş-
tirmek için kullanır. İslâmî finansal yönetici konvansiyo-
nel finans yöneticisinden daha fazla tedbirli ve dikkatli 
olmak zorundadır. 

Finansal planlama, firmanın satışlarının tahminiyle 
başlar. Finansal yönetici, firma geçen yıl hangi bölgede 
neleri ne kadar satmış, bunları satış birimlerinden toplar. 
Gelecek yıl içerisinde mesela ay bazında her bölgede ne 
kadar satacak bunu da pazarlama departmanı uzmanla-
rıyla tahmin eder. Tahminde pazarın geleceği, rakipler, 
dış dünya, tüketici eğilimleri, yeni rakiplerin pazara gir-

me ihtimali vb. bütün faktörler nazara alınır. Tahminler-
de bütün istatistiki tahmin yöntemleri, gerekirse simülas-
yonlar yapılır. Bu tahminlerden sonra en azından Beta-II 
dağılımı kullanılarak iyimser, muhtemel, kötümser tah-
minleri yapılarak A, B, C planları hazırlanır.

Satışlar tahmin edildikten sonra; satışlara paralel 
olarak artan üretim, tedarik, personel, enerji, hammad-
de, vb. girdilerin, makine-teçhizat gibi sabit kıymetlerin 
planlamasına ve bundan sonra da bütçelerin ve proforma 
finansal tabloların hazırlanmasına, nakit planlamasına 
sıra gelir. Faaliyet bütçesi ilgili dönem genellikle bir yıl 
için hazırlanırken yatırım bütçeleri bir yılın ötesine n yıla 
uzanır. Bütçelerde nelerin yapılacağı ve bunların nakdi 
değerleri ayrı ayrı gösterilir.

İş hayatında en kötü yönetimlerden birisi, geleceği 
görememe ve olaylar ortaya çıktığı zaman reaksiyoner 
bir tutum takınma, nasıl isabetli hareket edileceği konu-
sunda kararsız kalmadır. Firma olaylara uyum sağlayın-
caya kadar büyük faturalar ödemeye adaydır. Geleceğin 
iyi bir planının yapılması, bu krizlerin yumuşak ve olum-
lu bir tarzda atlatılmasını sağlayacaktır ve firma krizden 
kârlı çıkacaktır.

Anormal şartlarda da plan, firma için yol haritası gö-
revini görür. Gerçek olaylar ortaya çıkmadan firma neyi 
ne zaman nasıl yapacağını, sapmalar karşısında alacağı 
tedbirleri belirler. Enflasyon, deflasyon, acımasız reka-
betle karşılaşma, satışlardaki azalmanın ortaya çıkardığı 
fon daralması, zarar riski vb. önceden öngörüldüğü için 
yönetim kararlarının isabet düzeyi artar, bu da işletme 
riskini ve finansal riski minimize eder. Buna karşılık 
ekonominin genişleme ve satışların artma dönemlerinde 
alacaklara, stoklara, makine-teçhizata yapılacak ek yatı-
rımlar için normal faaliyetler ile karşılanamayan fonların 
nereden, nasıl sağlanacağı yine planda yer alır.

Firmayı planlarken altın kural, “Muhtemel riskleri de 
nazara al A planının yanında B, C, D versiyonlarını da 
hazırla.” kuralıdır. A planındaki olumsuz gelişmeye göre 
en uygun olan B, C, D versiyonlarından birisi devreye 
girecektir.

Planın hazırlanmasında çıkış noktası satışların tah-
mini olduğunu unutmamaktır. Satışlar doğru olarak nasıl 
tahmin edilecektir? Bu soru finansal yöneticinin en bü-
yük handikabıdır.

Bu bölümde, kısa ve uzun vadeli finansal planlama 
ile ilgili bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. Aslında 
kısa vadeli finansal planlar, uzun vadeli planların detay-
lı hâle getirilmiş şeklidir. Şimdi sorumuz şudur: İslâm 
planlama konusunda ne söylemektedir?



 
Bu sayfalar kitap ön izlemesine dahil değildir. 
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nansmanının tercih edilebileceğini biliyoruz. Firmada 
sermaye ile uzun vadeli sermaye yani “öz sermaye ve 
uzun vadeli borçlar” anlaşılmalıdır.

Konvansiyonel firmalar sermaye ihtiyaçlarını karşı-
layabilmek için öz sermaye ve borç sermayeyi kullanır-
lar. Bunlar pay senetleri ve pay senetleri türevleriyle, 
uzun vadeli banka kredileri, tahvilleri vb. kambiyo se-
netleridir. İslâmî firmalarsa pay senetlerini kullanırlar
fakat faizli kredileri ve faizli enstrümanları kullanama-
dıkları için tahvil yerine pay senedi-tahvil arasında yer 
alan ve ekonomik bir dayanağa istinaden ihraç edilen
sukuku kullanırlar. 

Firmaların pay senedi, tahvil ve sukuk ihraç etmek 
için firmanın anonim şirket statüsünde olması ve Serma-
ye Piyasası Kurulundan izin alması gerekir. Pay senetleri 
sahibine yıllık temettü getirisi sağlarlar ve bir vadeleri 
yoktur. Tahviller sahibine sabit bir faiz, sukuklar sahibine 
kira geliri veya kazanç geliri sağlarlar ve vadesinde de 
anaparası geri ödenir. Bunlara ilaveten hem pay senetleri 
hem de tahvilleri düşük fiyatla alınıp yüksek fiyatla sa-
tılmak suretiyle sermaye kazancı da elde edilir. Finansal 
yöneticinin amacının, firmanın değerini maksimize etmek 
olduğunu ve fon sağlanmasını bu amaç çerçevesinde 
planladığını ve yaptığını biliyoruz.

Konvansiyonel firmalar ihtiyaç duydukları fonları 
sağlamak için birincil pazarlarda pay senetlerini ve tah-
villeri ihraç ederler. Satılan pay senetleri ve tahvillerin 
bir arz fiyatı vardır. Arz fiyatı, gerçek fiyat veya pazar
fiyatı olabileceği gibi bunun altında veya üzerinde ola-
bilir. İslâmî firmalar da birincil pazarlarda pay senedi ve 
sukuk ihraç etmek suretiyle fon ihtiyaçlarını karşılarlar. 
Birincil pazarlarda ihraç fiyatı gerçek fiyatlardır. Sukuk 
ihracı tahvil ihracından farklı bir özellik arz ettiğinden 
aşağıda açıklanacaktır. Aslında hem konvansiyonel 
firmaların hem de İslâmî firmaların sukuk veya tahvil 
ihracını yapmalarında kanuni bir kısıtlama yoktur, her 
ikisini de yapabilirler. Fakat İslâmî firmalar haram/helal
ekseninde hareket ettiklerinden sukuk ihraç ederler, 
faizli enstrümanları yani tahvil vb. ihraç etmezler.

Birincil pazardaki ihraçtan sonra bu pay senetleri,
tahviller ve sukuklar ikincil pazarlarda alınıp satılmaya 
başlanır. Yatırımcılar da bu menkul değerlere yatırım 
yapmak suretiyle yatırımları için belirli getiri elde et-
meye çalışırlar. Şimdi önemli soru şudur: Yatırımcılar 
tarafından ikincil pazarlarda alınıp satılan pay senet-
lerinin, tahvillerin ve sukukların değeri yani fiyatı
nasıl belirlenir? Bu değer ihraç fiyatına eş, onun altında 
veya üstünde olabilir mi?

Biz sabit sermaye yatırımlarının nasıl değerlendiril-
diğini ve projelerin nasıl seçildiğini önceki bölümde 
görmüştük. Bu bölümde yatırımcıların finansal enstrü-
manları (pay senetleri, tahviller, sukuk vd.) nasıl değer-
lendirdikleri ve bu konudaki bazı yöntemler üzerinde 
duracağız. Burada konvansiyonel ve İslâmî firmalar için 
en önemli fark, paranın zaman değeri yerine İslâmî fir-
malarda “paranın alternatif kazanç değerinin” kulla-
nılması olacaktır. Çünkü İslâmî yatırımcı için paranın 
bir zaman değeri yoktur, buna karşılık alternatif bir ka-
zanç değeri vardır.

İslâmî finansın temelinde “varlığa dayalı finans-
manın” söz konusu olması gerekir. Geleneksel veya 
kapitalist finansman sistemlerinde, bankalar ve finans 
kurumları sadece para ve parasal ticari evraklarla ilgi-
lenmektedir. İslâm ise parayı ticaret konusu olarak gör-
memektedir. Paranın özünde değeri yoktur ve sadece 
değişim aracı olarak kullanılan bir araçtır. Siz, 10 liranın 
önüne bir sıfır koyarak bunu yüz lira, iki sıfır koyarak 
bin lira yapabilirsiniz ve satın alma gücü bu şekilde 
büyür, bu sanal bir olaydır ve ortada reel bir değer artışı 
söz konusu değildir ve reel bir varlık da yoktur. Para 
kendi başına bir üretim vasıtası da değildir, ortaya bir 
mal ve hizmet de koyamaz, bu sebeple bir zaman değeri 
de yoktur. Bugünkü 100 lira on yıl önceki veya on yıl 
sonraki 100 lira ile aynı değere sahiptir. Sadece dönem-
ler arasındaki enflasyonu dikkate almak gerekir ve no-
minal değer olarak yine 100 lira gözükmesine rağmen,
enflasyondan dolayı reel değeri değişim göstermektedir. 
Yani bugünkü 100 liranın enflasyon sebebiyle 10 yıl 
sonra reel değeri mesela 40 liraya düşmüş olabilir. 
İslâm, enflasyonu dikkate alır ve borçlanmada, adalet 
kuralı gereğince, reel değerler üzerinden hareket edil-
mesini, enflasyon farkının alacaklıya ödenmesini ister.
İslâm’da alacaklının hakkının ödenmemesi haramdır ve 
yasaklanmıştır. Bunun dışında İslâm’da verilen borç 
karşılığında karşılıksız bir fazlalık (yani faiz) alınması, 
dengesiz ekonomik güç transferi ve adaletsizlik olarak 
görülmüş haram sayılmış ve yasaklanmıştır.

Kendine özgü faydası olan herhangi bir varlık, bir 
nesne, bir mal para karşılığında satıldığında veya farklı 
para birimleriyle değiş tokuş edildiğinde kâr elde edil-
mektedir. Geleneksel finansın aksine, faizin yasak oldu-
ğu İslâmî finansta; finansal varlıklar gerçek varlıklara,
stoklara, ekonomik haklara dayandırılmaktadır. Ortada 
reel (gerçek) bir ekonomi vardır ve konvansiyonel sis-
temde olduğu gibi fiktif bir ekonomiye izin verilmemiş-
tir. İslâmî yatırımcı da pay senetlerini, sukukları vb. 
faizsiz enstrümanları değerlendirirken alternatif kazan-

Dr. Kemal Kamacı, doktorasını ta-
mamlayıp The Investment Company of 
America Şirketinin The Portfolio Service, 
N.Y.’ da İslâmî fonlar bölümünde yönetici 
olarak çalışmaya başlamıştı. İslâmî fonlar 
konusunda uzmandı ve ayrıca beş yılın 
içerisinde önemli bir tecrübe kazanmış, 
iyi derece Arapça da öğrenmişti. Faruk 
Kılıçarslan’ın teklifiyle görevinden ayrıla-
rak Kılıçarslan Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinde çalışmaya başlamıştı. Göreve 
başladıktan sonra şirketi gözden geçirdi ve 
uzmanlarıyla şirketin İslâmî fonlarla nasıl 
büyümesi gerektiği konusunda kısa, orta 
ve uzun vadeli finansman ve yatırım plan-
ları hazırlamaya başladı. Kamacı’ya göre 
şirket halka açılmalıydı. Şirket, gerekli fon-
ları sağlamak finans riskini minimize etmek 
için yeni tertip pay senetleri ile sukuk ihraç 
etmek suretiyle uzun vadeli fon ihtiyacını 
(devamlı sermayeyi) temin edecek, böylece 
faizli kredileri kullanmadan ve tahvil ihraç 
etmeden şirketin yatırım projelerini finanse 
ederek büyümesini sağlayacaktı.

Sayın Kamacı bölümde şirketin kıy-
metli evrakının; a) Alacak ve borç senetleri, 
b) Ortaklık senetleri şeklinde ayrı masalar-
da takip edildiklerini ve sınıflandırıldıklarını 
gördü. Konvansiyonel şirketlerde herhangi 
bir helal/haram kısıtlaması olmadığı için 
kıymetli evrak senetlerini rahatlıkla kulla-
nabilmekteydi. İslâmî firmalardaysa faizli 
kıymetli evraklar konusunda, pay senetle-
rinde ve borç senetlerinin iskontosunda İs-
lâmî hükümler sebebiyle bazı kısıtlılıkların 
olması finansal yöneticiyi dikkatli davran-
maya zorluyordu.

Şirketlerin pay senetleriyle, tahvilleri 
ve sukuku arasında önemli farklar vardır. 
Pay senedi sahibi şirketin ortağı olduğu 
hâlde, tahvil sahibi şirketin alacaklısı, su-
kuk sahibi sukuk ihracına konu (dayanak) 
varlık veya varlık sepetinin hissesi oranın-
da sınırlı sahibi konumundadır. Mülkiyet 
açısından tahvilden ziyade pay senedine 
daha çok benzeyen sukukta pay senet-
lerinden farklı olarak ihraca konu varlık 

üzerinde sınırlandırılmış özel bir mülkiyet 
hakkı bulunmaktadır. Pay senedi sahipleri 
şirketten temettü olarak kâr payı alırlarken, 
tahvil sahipleri faiz, sukuk sahipleri ise kira 
veya sukuk geliri alırlar. Şirket, genellikle 
borçlarını ödemeden ve tahvil sahiplerinin 
faiz ve anaparalarını karşılamadan, sukuk 
sahiplerinin kiralarını veya gelirlerini öde-
meden ortaklarına temettü dağıtmaz. Bu 
sermaye tedarikinde önemli bir kuraldır. 
Bu sebeple Kamacı; şirketin tahvil ihraç 
edememesi sebebiyle pay senedi-sukuk 
dengesi üzerinde hassasiyetle duruyordu. 
Hedefi, şirketin riskini çok yükseltmeden 
ortakların şirketteki yatırımlarının pazar 
değerini maksimize etmekti.

Şirketler, pay senetlerini muhtelif 
değerlerde örneğin 1 lira nominal değer 
üzerinden ihraç ederken bunları pazar-
da alınıp-satılan fiyatlarla satabilir ve pay 
senedi ihraç primi elde edebilir. Konvansi-
yonel şirketler tahvilleri nominal değerle-
rinin altında veya üstünde satabilir. Sukuk 
sahipleri (Varlık Kiralama Şirketi, VKŞ) kira 
getirili veya diğer gelir esaslı sukuku ilk ih-
raç ederken gerçek değeriyle (actual value) 
ihraç eder. İkincil ihraçlar; sukukun gerçek 
değeriyle, pazar değeriyle, pazar değerinin 
altında veya üstünde olabilir. İhraç primleri-
ni VKŞ, giderlerinin karşılanmasında kulla-
nabilir ve sukuk sahiplerine nominal değer 
üzerinde itfa payı öder.

Şirket, pay senetlerini, tahvillerini veya 
sukuku nominal değerlerle ihraç etse dahi; 
ikincil pazarlarda pazarın getirisi, şirketin 
ödediği temettü, temettüdeki artış oranı, 
faiz oranlarının ve alternatif getiri oran-
larının durumu, şirketin risk derecesi vb. 
sebeplerle bunların fiyatları yükselir veya 
düşer yani yeni bir pazar fiyatı oluşur.

Bu bölümde pay senetlerini, tahvilleri 
ve sukuku biz şirket açısından ziyade yatı-
rımcı açısından ele alacağız. Firmanın pay 
senetlerinin, tahvillerin ve sukukların nomi-
nal değerleri ya da pazar fiyatları ne olursa 
olsun, yatırımcı ve kreditör açısından farklı 

bir değeri vardır. Pay senedi, tahvil ve su-
kuk yatırımcısı şirketin tahvillerine, pay se-
netlerine, sukuk sertifikalarına kendi çıkar-
ları doğrultusunda bir değer biçer ve eğer 
bunların pazar fiyatı kendi çıkarlarına yani 
biçmiş olduğu değere eşit veya ondan kü-
çükse bunlara yatırım yapar aksi hâlde ya-
tırım yapmaz. Çünkü yatırımcıların amacı; 
bu yatırımlarından elde edecekleri getiriyi 
yani çıkarlarını maksimize etmektir. Bu du-
rumda soru; “yatırımcı, kendi çıkarları açı-
sından şirketin pay senetlerinin, tahvilleri-
nin ve sukuk sertifikalarının değerini nasıl 
belirler?” şekline dönüşür. İslâmî yatırımcı 
faizli yatırımdan kaçındığı için tahviller üze-
rine yatırım yapamayacaktır. Burada bilgi 
edinilmesi amacıyla faizli enstrümanlardan 
tahviller hakkında da bilgi verilecektir. 

Mesela siz de Karatay A.Ş.’nin ve diğer 
İslâmî şirketlerin menkul değerleri üzerine 
yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Finansta 
bir şeyin kıymeti; onun gelecekte sağlaya-
cağı nakit akımlarının beklenen değeriyle 
açıklanabilir. Bu kural menkul değerler için 
de geçerlidir. Onların da gelecekte sağla-
yacağı nakit akımları vardır ve bu menkul 
değerlerden beklenen getiri oranı vardır. 
Paranın alternatif kazanç değeri ve bunlar 
için de geçerlidir. Pay senetleri her yıl te-
mettü geliri sağlarlar ve satıldıklarında bir 
sermaye kazancı veya kaybına sebep olur-
lar. Tahvillerse her yıl faiz geliri sağlarlar ve 
vadesinde anapara geri alınır. Sukuklar da 
çeşidine göre kira geliri veya gelir sağlarlar. 
Bu durumda temel değerlendirme yöntemi 
şöyle olur:

a) Menkul değerlerin beklenen nakit 
akımlarını tahmin et.

b) Risklilik derecesine göre istenen 
getiri oranını belirle.

c) Menkul kıymetin değerini belirle-
mek için bugünkü değerini hesapla.

Karatay A.Ş.’nin pay senedi ve tahvil-
lerinin, varlık kiralama şirketinin sukukları-
nın, yatırımcı açısından nasıl değerlenece-
ğini şimdi bilir hâle geldik…

Hatırlanacağı gibi bir firmanın fon ihtiyacının, kısa 
vadeli kaynaklar (kısa vadeli banka kredileri ve satıcı 
kredileri vb.) ve uzun vadeli kaynaklar (öz sermaye ve 

uzun vadeli borç sermaye) ile finanse edildiğini görmüş-
tük. Kural olarak duran değerlerle, dönen değerlerin 
sabitleşen kısımlarının “uzun vadeli sermaye” ile fi-
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nansmanının tercih edilebileceğini biliyoruz. Firmada 
sermaye ile uzun vadeli sermaye yani “öz sermaye ve 
uzun vadeli borçlar” anlaşılmalıdır.

Konvansiyonel firmalar sermaye ihtiyaçlarını karşı-
layabilmek için öz sermaye ve borç sermayeyi kullanır-
lar. Bunlar pay senetleri ve pay senetleri türevleriyle, 
uzun vadeli banka kredileri, tahvilleri vb. kambiyo se-
netleridir. İslâmî firmalarsa pay senetlerini kullanırlar
fakat faizli kredileri ve faizli enstrümanları kullanama-
dıkları için tahvil yerine pay senedi-tahvil arasında yer 
alan ve ekonomik bir dayanağa istinaden ihraç edilen
sukuku kullanırlar. 

Firmaların pay senedi, tahvil ve sukuk ihraç etmek 
için firmanın anonim şirket statüsünde olması ve Serma-
ye Piyasası Kurulundan izin alması gerekir. Pay senetleri 
sahibine yıllık temettü getirisi sağlarlar ve bir vadeleri 
yoktur. Tahviller sahibine sabit bir faiz, sukuklar sahibine 
kira geliri veya kazanç geliri sağlarlar ve vadesinde de 
anaparası geri ödenir. Bunlara ilaveten hem pay senetleri 
hem de tahvilleri düşük fiyatla alınıp yüksek fiyatla sa-
tılmak suretiyle sermaye kazancı da elde edilir. Finansal 
yöneticinin amacının, firmanın değerini maksimize etmek 
olduğunu ve fon sağlanmasını bu amaç çerçevesinde 
planladığını ve yaptığını biliyoruz.

Konvansiyonel firmalar ihtiyaç duydukları fonları 
sağlamak için birincil pazarlarda pay senetlerini ve tah-
villeri ihraç ederler. Satılan pay senetleri ve tahvillerin 
bir arz fiyatı vardır. Arz fiyatı, gerçek fiyat veya pazar
fiyatı olabileceği gibi bunun altında veya üzerinde ola-
bilir. İslâmî firmalar da birincil pazarlarda pay senedi ve 
sukuk ihraç etmek suretiyle fon ihtiyaçlarını karşılarlar. 
Birincil pazarlarda ihraç fiyatı gerçek fiyatlardır. Sukuk 
ihracı tahvil ihracından farklı bir özellik arz ettiğinden 
aşağıda açıklanacaktır. Aslında hem konvansiyonel 
firmaların hem de İslâmî firmaların sukuk veya tahvil 
ihracını yapmalarında kanuni bir kısıtlama yoktur, her 
ikisini de yapabilirler. Fakat İslâmî firmalar haram/helal
ekseninde hareket ettiklerinden sukuk ihraç ederler, 
faizli enstrümanları yani tahvil vb. ihraç etmezler.

Birincil pazardaki ihraçtan sonra bu pay senetleri,
tahviller ve sukuklar ikincil pazarlarda alınıp satılmaya 
başlanır. Yatırımcılar da bu menkul değerlere yatırım 
yapmak suretiyle yatırımları için belirli getiri elde et-
meye çalışırlar. Şimdi önemli soru şudur: Yatırımcılar 
tarafından ikincil pazarlarda alınıp satılan pay senet-
lerinin, tahvillerin ve sukukların değeri yani fiyatı
nasıl belirlenir? Bu değer ihraç fiyatına eş, onun altında 
veya üstünde olabilir mi?

Biz sabit sermaye yatırımlarının nasıl değerlendiril-
diğini ve projelerin nasıl seçildiğini önceki bölümde 
görmüştük. Bu bölümde yatırımcıların finansal enstrü-
manları (pay senetleri, tahviller, sukuk vd.) nasıl değer-
lendirdikleri ve bu konudaki bazı yöntemler üzerinde 
duracağız. Burada konvansiyonel ve İslâmî firmalar için 
en önemli fark, paranın zaman değeri yerine İslâmî fir-
malarda “paranın alternatif kazanç değerinin” kulla-
nılması olacaktır. Çünkü İslâmî yatırımcı için paranın 
bir zaman değeri yoktur, buna karşılık alternatif bir ka-
zanç değeri vardır.

İslâmî finansın temelinde “varlığa dayalı finans-
manın” söz konusu olması gerekir. Geleneksel veya 
kapitalist finansman sistemlerinde, bankalar ve finans 
kurumları sadece para ve parasal ticari evraklarla ilgi-
lenmektedir. İslâm ise parayı ticaret konusu olarak gör-
memektedir. Paranın özünde değeri yoktur ve sadece 
değişim aracı olarak kullanılan bir araçtır. Siz, 10 liranın 
önüne bir sıfır koyarak bunu yüz lira, iki sıfır koyarak 
bin lira yapabilirsiniz ve satın alma gücü bu şekilde 
büyür, bu sanal bir olaydır ve ortada reel bir değer artışı 
söz konusu değildir ve reel bir varlık da yoktur. Para 
kendi başına bir üretim vasıtası da değildir, ortaya bir 
mal ve hizmet de koyamaz, bu sebeple bir zaman değeri 
de yoktur. Bugünkü 100 lira on yıl önceki veya on yıl 
sonraki 100 lira ile aynı değere sahiptir. Sadece dönem-
ler arasındaki enflasyonu dikkate almak gerekir ve no-
minal değer olarak yine 100 lira gözükmesine rağmen,
enflasyondan dolayı reel değeri değişim göstermektedir. 
Yani bugünkü 100 liranın enflasyon sebebiyle 10 yıl 
sonra reel değeri mesela 40 liraya düşmüş olabilir. 
İslâm, enflasyonu dikkate alır ve borçlanmada, adalet 
kuralı gereğince, reel değerler üzerinden hareket edil-
mesini, enflasyon farkının alacaklıya ödenmesini ister.
İslâm’da alacaklının hakkının ödenmemesi haramdır ve 
yasaklanmıştır. Bunun dışında İslâm’da verilen borç 
karşılığında karşılıksız bir fazlalık (yani faiz) alınması, 
dengesiz ekonomik güç transferi ve adaletsizlik olarak 
görülmüş haram sayılmış ve yasaklanmıştır.

Kendine özgü faydası olan herhangi bir varlık, bir 
nesne, bir mal para karşılığında satıldığında veya farklı 
para birimleriyle değiş tokuş edildiğinde kâr elde edil-
mektedir. Geleneksel finansın aksine, faizin yasak oldu-
ğu İslâmî finansta; finansal varlıklar gerçek varlıklara,
stoklara, ekonomik haklara dayandırılmaktadır. Ortada 
reel (gerçek) bir ekonomi vardır ve konvansiyonel sis-
temde olduğu gibi fiktif bir ekonomiye izin verilmemiş-
tir. İslâmî yatırımcı da pay senetlerini, sukukları vb. 
faizsiz enstrümanları değerlendirirken alternatif kazan-

Hatırlanacağı gibi bir firmanın fon ihtiyacının, kısa 
vadeli kaynaklar (kısa vadeli banka kredileri ve satıcı 
kredileri vb.) ve uzun vadeli kaynaklar (öz sermaye ve 

uzun vadeli borç sermaye) ile finanse edildiğini görmüş-
tük. Kural olarak duran değerlerle, dönen değerlerin 
sabitleşen kısımlarının “uzun vadeli sermaye” ile fi-
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MİR Makine A.Ş., Servet Yılmaz ve ar-
kadaşları Handan Çam, Alper ÇAM ve Metin 
Aydoğdu tarafından 1990’lı yıllarda Ereğli 
yolu üzerinde 50.000 metrekarelik kapalı 
ve 250.000 metrekarelik açık alan üzerin-
de kurulmuş, bahçe traktörleri ile muhtelif 
cins ve tipte traktör parçaları üreten bir şir-
kettir. Şirketin kuruluşunda üretimin büyük 
kısmının ihraç edilmesi hedeflenmiş ve ça-
lışmalar bu hedefe yönelik olarak yapılmış-
tır. Şirket üretiminin %60’nı 50 ülkeye ihraç 
etmektedir. Bu politika şirketin 1994, 1997, 
2000, 2001, 2008, 2011 ve 2018 krizle-
rinden olumsuz etkilenmeden faaliyetlerini 
sürdürebilmesinde önemli rol oynamıştır.

Şirket yönetimi, ihracata yönelik 
stratejisini de göz önünde bulundurarak, 
şirketin finans departmanı yöneticiliğine, 
işletme alanındaki yüksek lisans 
eğitiminden sonra, finansman alanında 
“Firmalarda Risk Yönetimi ve Bir Model 
Öneresi” konusunda doktora tezi hazırlamış 
olan Dr. Arslan Erdem’i getirmiştir.

1973 yılında Bretton-Woods Sabit 
Kur Sistemi’nin sona ermesi ve değişken 
kur sistemine geçilmesiyle döviz kurla-
rında başlayan dalgalanma; uluslarara-
sı fon hareketleri, enflasyon, monetarist 

politikalar, europara piyasalarının ortaya 
çıkması, teknolojik gelişmeler ve globa-
lizasyon süreci sonucunda faiz oranları, 
pay senedi ve ticari ürün fiyatlarında dal-
galanırlığın artması ile devam etmiştir. Bu 
durum firmaları mali risklerle (fiyat, faiz ve 
döviz) karşı karşıya bırakmıştır. Firmalar, 
kârlılıklarını koruyabilmek ve varlıklarını 
sürdürebilmek için bu riskleri yönetmek 
zorunda kalmışlardır. 

Firmalar, mali riskin sebep olduğu 
kayıpları en aza indirmek veya yok etmek 
amacıyla hedging teknikleri adı verilen 
risk yönetim teknikleri kullanmaya başla-
mışlardır. Bu tekniklerin en gelişmişi türev 
ürünleridir. Türev ürünlerinin başlıcaları; 
forward, futures, swap ve opsiyondur. Söz 
konusu temel türev ürünlerine dayalı ola-
rak çok sayıda ikinci jenerasyon ürünler 
geliştirilmiştir. Ayrıca, mali riskin bir fiyat 
riski olması dolayısıyla, fiyatlar lehe değiş-
tiği zaman kazanç ile de sonuçlanabilmesi, 
türev ürünlerinin spekülasyon amacıyla da 
kullanılabilmesine imkân sağlamıştır. Bu 
durum türev ürün kullanımını çok büyük 
boyutlara ulaştırmıştır. 

Arslan Erdem; firmanın kaynak 
maliyetini düşürmek, yeni finansal pa-

zarlara (özellikle AB ve Rusya pazarına) 
girebilmek, kur ve faiz oynamalarının ge-
tirdiği risklere karşı firmayı korumak ve 
firmanın borçlarını çeşitlendirerek borç 
portföyüne esneklik kazandırmak için fir-
mada kendine özgü bir hedging sistemini 
uygulamaya başlamış, firmanın başına 
okuldan üç yıl önce derece ile mezun 
olmuş Melahat Karadağ’ı getirmiştir. Me-
lahat Karadağ, özellikle döviz yönetimi-
ni ve dolar/euro değer oynamalarını iyi 
yönetmiş, arbitraj işlemlerine de girmek 
suretiyle hem şirketin zarar etmesini ön-
lemiş hem de şirkete bu yıl 1.550.000 
dolarlık bir kâr sağlamıştır. Ayrıca faiz ve 
döviz swapları ile yapmış olduğu gele-
cek sözleşmelerinden sağladığı kârlar bu 
miktara dâhil değildi.

Borç yönetimi bütün firmalar için ol-
mazsa olmaz finansal tekniklerdendir. Fi-
yat, faiz ve döviz risklerini yönetebilmek 
için de bunlardan daha etkin başka yön-
temler bilinmemektedir ayrıca bu yöntem-
lerin türevleri geliştirilmektedir. Bir finansal 
yönetici, firmasını mali risklere karşı ko-
ruyabilmek için, konvansiyonel firmaların 
uyguladığı türev ürünlerini ve uygulanma-
larını yakından bilmelidir. 

Günümüzde hem konvansiyonel hem de İslâmî fir-
malar açısından en önemli konulardan biri firmayı risk-
lerden korumak ve etkili bir risk yönetimi geliştirmektir.
Geliştirilen risk yönetimlerinden bir kısmı İslâmî kural-
lara aykırı olduğundan genel olarak risk yönetimi bu 
bölümde, İslâmî firmalarda risk yönetimi 18. bölümde 
ele alınmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1944 yılı temmuz 
ayında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton-
Woods kasabasında 44 ülkenin katılımıyla gerçekleş-
tirilen toplantıda, altına dönüştürülebilen tek para 
biriminin yani rezerv paranın dolar olmasına, bir ons 
altının değerinin 35 dolar olarak sabitlenmesine ve 
diğer para birimlerinin değerlerinin de dolara göre 
ayarlanmasına karar verilmiştir. Tüm para birimleri-
nin dolara endeksli olması ve piyasalarda zaman içe-
risinde doların artması sebebiyle değerinin düşmesi,
ekonomik gerilim meydana getirmiş ve 1971 yılında 
ABD’nin doları altına endekslemekten vazgeçtiğini 
açıklamasıyla da Bretton-Woods sistemi çökmüştür. 
1973 yılında sistemin tamamen çökmesiyle mal ve 
hizmet fiyatlarında, faiz oranlarında ve döviz kurla-

rında dalgalanmalar meydana gelmeye başlamış ve 
ulusal ekonomiler faiz, fiyat ve kur riskleriyle yani 
finansal risklerle karşı karşıya gelmiştir. Bu risklerin 
azaltılması ve ortadan kaldırılması için yeni piyasalar 
ve yeni finansal araçlar yani türev ürünleri ve versi-
yonları geliştirilmiştir. (1 s. 141-142) (2 s. 636-637) O hâlde 
risk yönetimi nedir? 

Risk yönetimi; bazı finansal olayların firma aleyhi-
ne doğuracağı zararlardan ve risklerden firmayı koru-
mak için alınması gereken finansal tedbirler, kararlardır.
Eskiden firmalar kendilerini hırsızlığa, soyguna, tabii 
afetlere vb. karşı sigorta ettirmek suretiyle garantiye 
alıyorlar ve aktiflerini koruyorlardı. 1970’li yıllardan 
itibaren risk yönetiminin kapsamı genişledi ve malların 
(hububat, altın, kıymetli madenler, petrol, pamuk vb.)
fiyatlarındaki beklenmedik artışlardan-düşüşlerden, 
döviz kurlarındaki dalgalanmalardan ve faiz oranların-
daki değişmelerden doğacak riskleri de kapsar hâle gel-
di. Bu sebeple geliştirilen türev ürünleri (forward, futu-
res, opsiyon ve swap vd.) gibi teknikler ile firmaların 
riske karşı korunması finansal yöneticilerin başlıca gö-
revlerinden oldu. 
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Türev Ürünleri 

Günümüzde piyasa işlemlerindeki gelişimin ve de-
ğişimin bir sonucu olarak sadece mallar ve finansal 
enstrümanlar değil, onlara bağlı olan ve onları esas alan,
onlar üzerine yazılan finansal varlıklar da el değiştirir 
hâle gelmiştir. Mal ve finansal varlıkların fiyatına, geti-
risine bağlı olarak geliştirilen varlıklara türev ürünleri
denilmektedir. Bunlardan mallara bağlı olanlar emtia
türev ürünü, finansal enstrümanlara bağlı olanlar finan-
sal türev ürünüdür. Belli başlı türev ürünleri forward, 
futures, opsiyon ve swap sözleşmeleridir. Türev ürün-
leri sermaye piyasası araçlarından olup, bunların değer-
leri diğer bazı aktiflerin pazar fiyatı (veya faiz oranı) 
tarafından belirlenmektedir. Diğer bir ifadeyle türev 
ürününün vade sonundaki veya vade içerisindeki değeri,
sözleşmeye konu olan varlığın fiyatı tarafından belirle-
nir. Mesela opsiyonun değeri; diğer bazı aktiflerin fiyatı 
tarafından belirlenir, faiz oranı ve döviz swaplarının 
değeriyse faiz oranında ve döviz fiyatlarındaki değişme 
seviyelerine bağlıdır; gelecek mali sözleşmelerinin de-
ğeri mal fiyatlarına bağlıdır. Türev ürünlerinin işlem 
gördüğü piyasalara türev piyasaları denir. Türev piyasa-
ları, alım-satımı yapılan kıymetlerin vadesine göre yani 
işlemin vadesine göre spot ve vadeli piyasalar olarak 
ikiye ayrılır. İşlemin ardından mal ve hizmetin para ile 
el değiştirmesi durumu spot piyasasını; ileri bir tarihte 
teslim edilmek üzere bir malın veya finansal enstrüma-
nın bugünden alım-satımının yapılması vadeli işlem 
piyasalarını (futures markets) ifade eder. Yapılan va-
deli sözleşmeler taraflara; bugünden belirtilen ileri bir 
tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, belirli miktar ve 
kalitedeki malı, döviz veya menkul kıymeti alma ya da 
satma hak ve/veya yükümlülüğünü getirmektedir. Bu 
ürünler organize borsalarda işlem görebilecekleri gibi, 
“tezgâh üstü” olarak da alınıp satılabilmektedir.

Vadeli işlemler piyasası spot piyasalara göre daha 
karmaşık bir görünüm ifade eder ve çok sayıda yatırımcı 
bu piyasaları kullanır. “Vadeli işlemler” kavramı da 
gelecek sözleşmelerini, opsiyon ve forward işlemlerinin 
tümünü kapsamaktadır. 

Türev ürünlerinin önemlileri şunlardır:

1. Swap sözleşmeleri,
2. Tavan (caps) ve taban (floors), alt ve üst limit 

sözleşmeleri,
3. Forward sözleşmeleri,
4. Gelecek (futures) vadeli işlem sözleşmeleri,
5. Opsiyon sözleşmeleri.

Türev ürünlerinin kullanım amaçları 

Türev ürünlerinin kullanım amacı üç grup altında 
toplanabilir. Bunlar riskten korunma, spekülasyon ve 
arbitraj işlemleridir.

1. Riskten korunma (hedging): Firmanın gelecek-
te mal alım satımlarında, döviz tahsil ve ödeme-
lerinde, faiz oranlarında, mal fiyatlarındaki deği-
şikliklerin neden olduğu risklerden çekinen ve 
gelecekteki mal alım, satım ve teslimini, döviz 
kurlarını, faiz oranlarını bugünden sabitleyerek 
ani değişikliklere karşı kendisini, firmasını ko-
rumayı amaçlayan işlemlerdir. Riskten korunmak 
isteyen firmanın veya yatırımcının (hedger); spot 
piyasalarda bulunduğu pozisyona karşılık, türev 
piyasalarında karşıt bir pozisyon alarak riske 
karşı kendisini koruma altına alması sistemin 
esasını teşkil eder. Sadece riskten korunmak is-
teyen hedger, gereken faydayı sağlayabilmek için 
hangi türev ürününü kullanacağını ve pozisyon-
larını, gerekli sözleşme (futures, opsiyon ve 
forward sözleşmelerini vb.) sayısını (hedge ora-
nını) ve bunların uzun pozisyon veya kısa pozis-
yon olmalarını isabetli belirlemeli, normal veya 
çapraz hedge yapmalıdır. Firma bir hedge yapa-
cağı zaman karşısında spekülatörleri bulur. Spe-
külatörler, üstlendikleri riskler karşılığında belirli 
bir prim talep eder. Bu riskten korunanlar için bir 
maliyettir ve buna ayrıca aracılara veya bankala-
ra ödenen komisyon ücretleri veya hizmet ücret-
leri de dâhil edilir.

2. Spekülasyon: Türev ürünlerinin temelinde spe-
külatörler vardır. Spekülatörler gelecekteki fiyat 
artış veya düşüşlerini tahmin ederek para kazan-
mak isterler, yanlış tahminlerde de zarar ederler. 
Spekülatör; gelecekte malların, dövizin ve faizle-
rin fiyatının artacağını veya azalacağını, riskten 
korunmak isteyen kişinin veya firmanın yani 
hedger’ın tam tersini tahmin ederek futures, 
forward, swap veya opsiyon işlemlerine girerek, 
riskten korunmak isteyenlerin transfer ettikleri 
riskleri üstlenirler. Spekülatörün tahminleri ger-
çekleşirse kâr, aksi hâlde zarar ederler.

Spekülasyon, literatürde birkaç farklı an-
lamda açıklanabilmektedir. Piyasa işlemlerinde 
genelde olumsuz bir anlam yüklenen terim, “bir 
malı ucuzken alıp pahalanınca satmak” anlamını 
üstlenmektedir. Aynı terim TDK’de vurguncu-
luk olarak tanımlanmıştır. Genel bir bakış ile 
emtianın fiyatlarının yükseleceği tahmini ile

Günümüzde hem konvansiyonel hem de İslâmî fir-
malar açısından en önemli konulardan biri firmayı risk-
lerden korumak ve etkili bir risk yönetimi geliştirmektir.
Geliştirilen risk yönetimlerinden bir kısmı İslâmî kural-
lara aykırı olduğundan genel olarak risk yönetimi bu 
bölümde, İslâmî firmalarda risk yönetimi 18. bölümde 
ele alınmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1944 yılı temmuz 
ayında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton-
Woods kasabasında 44 ülkenin katılımıyla gerçekleş-
tirilen toplantıda, altına dönüştürülebilen tek para 
biriminin yani rezerv paranın dolar olmasına, bir ons 
altının değerinin 35 dolar olarak sabitlenmesine ve 
diğer para birimlerinin değerlerinin de dolara göre 
ayarlanmasına karar verilmiştir. Tüm para birimleri-
nin dolara endeksli olması ve piyasalarda zaman içe-
risinde doların artması sebebiyle değerinin düşmesi,
ekonomik gerilim meydana getirmiş ve 1971 yılında 
ABD’nin doları altına endekslemekten vazgeçtiğini 
açıklamasıyla da Bretton-Woods sistemi çökmüştür. 
1973 yılında sistemin tamamen çökmesiyle mal ve 
hizmet fiyatlarında, faiz oranlarında ve döviz kurla-

rında dalgalanmalar meydana gelmeye başlamış ve 
ulusal ekonomiler faiz, fiyat ve kur riskleriyle yani 
finansal risklerle karşı karşıya gelmiştir. Bu risklerin 
azaltılması ve ortadan kaldırılması için yeni piyasalar 
ve yeni finansal araçlar yani türev ürünleri ve versi-
yonları geliştirilmiştir. (1 s. 141-142) (2 s. 636-637) O hâlde 
risk yönetimi nedir? 

Risk yönetimi; bazı finansal olayların firma aleyhi-
ne doğuracağı zararlardan ve risklerden firmayı koru-
mak için alınması gereken finansal tedbirler, kararlardır.
Eskiden firmalar kendilerini hırsızlığa, soyguna, tabii 
afetlere vb. karşı sigorta ettirmek suretiyle garantiye 
alıyorlar ve aktiflerini koruyorlardı. 1970’li yıllardan 
itibaren risk yönetiminin kapsamı genişledi ve malların 
(hububat, altın, kıymetli madenler, petrol, pamuk vb.)
fiyatlarındaki beklenmedik artışlardan-düşüşlerden, 
döviz kurlarındaki dalgalanmalardan ve faiz oranların-
daki değişmelerden doğacak riskleri de kapsar hâle gel-
di. Bu sebeple geliştirilen türev ürünleri (forward, futu-
res, opsiyon ve swap vd.) gibi teknikler ile firmaların 
riske karşı korunması finansal yöneticilerin başlıca gö-
revlerinden oldu. 



 
Bu sayfalar kitap ön izlemesine dahil değildir. 
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18. 
BÖLÜM

İSLÂMÎ FİRMALARDA BORÇ YÖNETİMİ:
(SWAPLAR, OPSİYONLAR, TAVAN VE TABAN 
SÖZLEŞMELERİ) VADELİ DÖVİZ VE FAİZ 
SÖZLEŞMELERİ, FİNANSAL GELECEK 
SÖZLEŞMELERİ)

• İSLAMİ AÇIDAN TÜREV ÜRÜNLERİ

○ İslâm Hukuku Açısından Türev Ürünlerinin Değerlendirilmesi

○ Swap İşlemleri ve İslâmî Firmalar

○ Tavan (Caps) ve Taban (Floor) (Alt Ve Üst Limit) Sözleşmeleri Ve İslâmî Firmalar 

○ Forward İşlemleri ve İslâmî Firmalar

○ Futures İşlemleri ve İslâmî Firmalar

○ Opsiyon Sözleşmeleri ve İslâmî Firmalar

○ Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Viop)

○ İslâmî Finansta Firmalarda Riskin Yönetimi

○ İslâm’ın Belirlediği Kriterlere Uygun Borç Yönetimi
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Risklerin boyutunu görmek için Tablo 18.1’de 
Türkiye’ye ait bazı makroekonomik göstergeleri 
görmekte fayda vardır. Tablo 18.1 incelendiğinde 1 
Ocak 2016 yılında 100 lira olan bir mal 31 Aralık 
2018 tarihi itibarıyla 299,36 liraya yükselmiş bulun-
maktadır. Ayrıca gösterge tahvil faizleri 3,4 yılda 
ortalama her yıl %27,9 oranında yükselmiştir. 21 
Aralık 2016 tarihinde 2,9706 lira olan dolar 2,4 yıl
sonra (yılda %32,26 oranında artarak) 5,8112 liraya 
yükselmiştir. Özel sektör dış borç stoku 31 Aralık 
2016 tarihinde 325,6 milyar dolarken 31 Aralık 2018 
tarihinde yılda %4,37 oranında artarak 354,7 milyar 
dolara yükselmiştir.

Tablo 18.1. Türkiye’nin Bazı Makroekonomik Göstergeleri 

Makro 
göstergeler

2016 2017 2018 2019
Mayıs

ÜFE (yıl-
dönem sonu)

9,94 15,47 33,64 29,64

TÜFE (yıl-
dönem sonu)

8,53 11,92 20,30 19,71

Gösterge tahvil 
faizi

10,63 13,40 19,73 21,25

Ödenen toplam 
faizler (milyar 
lira)

195,0 247,0 368,0

Amerikan 
doları, $/TL

2,9706 3,7843 5,2984 5,8112

Kredi stoku 
(milyar lira)

1.734,0 2.098,0 2.395,0

Özel sektör dış 
borç stoku 
(milyar dolar)

325,6 363,1 354,7

Toplam dış 
borç stoku 
(milyar dolar)

408,2 453,3 445,9

Türev alım 
işlemleri 

Türev satım 
işlemleri

(milyar TL)

989,0
982,0

1.269,0
1.273,0

1.457,0
1.458,0

Kaynak: TÜİK, Hazine; TCMB, Maliye; BDDK

Bu rakamlardan anlaşıldığı gibi Türk özel sektör 
firmaları yüksek oranda faiz, döviz, fiyat ve dolayısıyla 
likidite riskine maruz bulunmaktadır, bu sebeple kırıl-
gan bir yapıya da sahiptir. 2019 yılında özel sektörün 
net dış açık pozisyonu 213 milyar dolardır. (1) Sermaye 
hareketlerinin serbest olduğu ülkemizde hem faiz hem 
de döviz riski aynı anda kontrol edilemediğinden Mer-
kez Bankası para politikalarıyla faizi kontrol edebilmek-
te, döviz kurunu kısmen serbest bırakmak zorunda kal-
maktadır. Ülkemiz devamlı dış açık verdiği için, döviz 
arz ve talebi sebebiyle, Türk lirası orta ve uzun vadede 
değer kaybetmeye aday bir para olmaktadır. 

Bu sebeple ülkede bütün firmalarımız faiz, döviz, 
fiyat risklerine karşı korunmaya yani türev ürünlerine 
(hedging) ihtiyaç duymaktadır. 1969, 1974, 1978, 
1980, 1989, 1994, 2000, 2001, 2008, 2011 ve 2018
krizlerinde döviz fiyatlarının önemli ölçüde yüksel-
mesi ve Türk lirasının değer kaybetmesiyle ekonomi 
büyük zararlarla karşılaşmış ve birçok firma ya kü-
çülmüş veya el değiştirmişti.

Günümüzde dünyadaki siyasal krizler, Irak, Suri-
ye meseleleri, dış açık, dış borç anapara ve faiz öde-
meleri, S-400 füzeleri, F-35 uçakları sebebiyle ABD-
Türkiye ilişkilerindeki olumsuz gelişmeler ekonomi-
miz üstünde büyük bir baskı oluşturmaktadır. 2020
ve gelecek yıllarda ekonomimizin büyük bir faiz, 
döviz ve fiyat baskısıyla karşı karşıya kalması bekle-
nebilir. Hangi hükûmet gelirse gelsin enerji problemi 
çözülmeden, dış borçlar azaltılmadan, dış açık ön-
lenmeden, millî bir tasarruf politikası başarıyla yürü-
tülmeden, enflasyon mümkün olduğu ölçüde ortadan 
kaldırılmadan firmalar üzerindeki faiz, döviz ve fiyat 
risklerinin kaldırılması mümkün görünmemektedir. 

Buna rağmen BDDK verilerine göre ülkemizde 
firmalar kendilerini bir ölçüde finansal risklere karşı
korumaya almış bulunmaktadır. Mesela 31 Aralık 
2018 tarihi itibarıyla türev alım işlemleri 1.457,0 ve 
türev satım işlemleri 1.458,0 milyar (toplam 2,915
trilyon) liraya ulaşmıştır. Türkiye’nin 2018 yılı gayri-
safi yurt içi hasılası (GSYH) 3,701 trilyon lira oldu-
ğuna göre, türev ürünleri GSYH’nin %78,7’ne ulaş-
mış bulunmaktadır. Bu rakam ve oran Türkiye için 
oldukça büyük ve önemli bir işlem hacmini ifade 
eder. Yapılan hedging işlemlerinin ağırlığı swap iş-
lemleridir ve firmaların öncelikli amaçlarının TL’nin 
döviz karşısındaki değer kaybına karşı pozisyon al-
maktan ve döviz riskinden kurtulmaktan ibaret oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Hedging; belirli bir varlığın ris-
kini kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak üzere 

Görüldüğü gibi Mir Makine A.Ş., konvansiyonel 
firma olarak 30 yıl faaliyet gösterdikten sonra ortakla-
rın talebi ve yönetimin isteği doğrultusunda 2020 yı-
lından itibaren İslâmî anonim şirket olarak faaliyet 
göstermeye karar vermiştir. Ulusal ve uluslararası 
alanlarda faaliyet gösteren şirket yine de faiz, döviz ve 
fiyat risklerine yani finansal risklere maruz kalmaya 
devam edecektir. Şirket, İslâmî şirket hâline dönüşme-
siyle yani İslâmî kurallara göre faaliyet göstermeye 
başlamasıyla birlikte helal/haram ekseninde faaliyet 
gösterecek ve İslâm’ın yasakladığı bazı faaliyetleri 
gösteremeyecektir. Firmadaki finansal riskler devam 
ederken bu durumda kendisini bu risklere karşı nasıl 
koruyacaktır? Klasik türev ürünlerinden hangilerini 
kullanabilecektir ve hangilerini kullanamayacaktır? 
Kullanamadığı türev ürünlerine karşı başka hangi yön-
temlerle risklere karşı tedbirler alabilecektir? Şirket,
hayatiyetini devam ettirebilmesi için her durumda 
risklere karşı kendisini savunmak zorundadır. 

Türev Ürünlerine Olan İhtiyaç 

Bu bölüme kadar İslâmî finansın kurallarını ve 
İslâmî finansal yönetimi incelemeye çalıştığımızda 
gördüğümüz gibi İslâmî finans; firmaların faaliyetleri-

nin faize dayanmadan İslâmî etik kurallara göre yürü-
tülmesinde, konvansiyonel finansın hemen hemen her 
alanına, alternatif yöntemler sunduğunu, firmaların 
işletme riskinin yönetiminde etkili olduğunu görmüş 
bulunuyoruz. Bunun tek istisnası türev ürünleridir.
Türev ürünleri konusunda Malezya başta olmak üzere 
bazı ülkelerde kısmen türev araçlarının kullanılması 
yaygınlaşmışsa da bu konuda İslâm hukukçuları ara-
sında tam bir konsensüs oluşmamıştır. 

Ancak firmaların günümüzde faiz, döviz, fiyat
riskleriyle karşılaşması olayı önemli boyutlara ulaştı-
ğı için, İslâmî finansal sistem içerisinde düzgün bir 
risk yönetimi ve aktarım mekanizmaları olmaksızın, 
sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütemezler, finan-
sal yapılarını koruyamazlar, rekabet güçlerini muha-
faza edemezler. Mevcut ekonomik sistem içerisinde 
konvansiyonel firmalar bütün türev ürünlerini kulla-
nabildikleri için kendilerini faiz, döviz, fiyat riskleri-
ne karşı koruma imkânlarına sahiptirler. İslâmî firma-
ların döviz ve fiyat risklerine maruz kalmaları onları 
finansal yönden sarstığı gibi pazardaki rekabet güçle-
rini olumsuz etkilemektedir. Faiz riskiyse İslâmî fir-
maları dolaylı olarak etkilemektedir. O hâlde İslâmî
firmalar bu risklere karşı kendilerini nasıl savunacak-
lardır?

MİR Makine A.Ş., sektörde kuruluşun-
dan itibaren başarılı bir çizgi çizmiş ve sek-
törün önemli firmalarından biri olmuştu. Trak-
tör konusunda İtalyan Antonio Carraro SPA, 
Massey Ferguson ve New Holland Agriculture 
şirketleriyle yakın iş birliği içerisinde bulunu-
yor ve rekabet etmeye çalışıyordu. Bu konuda 
ürün portföyü ve satış servisleri konusunda 
AB, Amerika, Rusya ve Asya’da önemli çalış-
maları ve organizasyonları bulunuyordu. 

Şirket, konvansiyonel firma olarak 
kuruluşundan bu yana ve özellikle son 25 
yıldır fiyat, faiz ve kur risklerine karşı ba-
şarılı bir politika yürütmüştü ve bu konuda 
finansal işlerden sorumlu Melahat Karadağ 
önemli rol oynamıştı. 

10 Mart 2019 tarihli şirket genel ku-
rulunda yönetim kurulu başkanı Servet 
Yılmaz’ın teklifiyle şirketin konvansiyonel 
şirket tipinden çıkarak İslâmî bir şirket tipi 
hâline gelmesi konusundaki uzmanlar-
ca hazırlanan rapor tartışılmış ve şirketin 
önemli bir hazırlık ve geçiş döneminden 
sonra gelecek yıldan itibaren İslâmî finans 
kurallarına göre yönetilmesi kararlaştırıl-

mıştır. Bu projenin başına Melahat Karadağ 
ile birlikte Hamide Selçuk ve İslâmî finans 
uzmanı Sedat Arslan getirilmiştir. 

Firmanın faaliyetleri yani ihracat, it-
halatı ve diğer ülkelerdeki yavru şirketleri 
devam ettiği sürece mali riskin varlığı da 
devam edecektir. Firma, İslâmî kurallara 
dikkat etmek şartıyla yine forward, futures, 
swap ve opsiyonlar ile bunların alt türev-
lerini kullanmaya nasıl devam edecektir? 
Burada önemli soru şudur: İslâm’ın türev 
ürünleri konusundaki kuralları nelerdir, kı-
sıtlılıkları nelerdir ve şirket türev ürünlerini 
nasıl kullanacaktır? Hangi türev ürünlerini 
kullanamayacaktır? Şirket, finansal risklere 
karşı kendini nasıl hedge edecektir?

Şirket, helal/haram ekseninde hare-
ket ederek türev ürünlerini uygulayacak ve 
kendisini risklere karşı koruyacaktır. Şimdi 
burada bazı sorular ortaya çıkmaktadır:

1. Tablo 7.2’deki haramlar firma için 
önemli bir kısıtlılık hâlini ortaya koy-
maktadır. Şirket türev ürünlerini kul-
lanırken bu kısıtlılık hallerini nasıl dik-
kate alacaktır?

2. Faiz yasak olduğuna göre firma faiz 
swaplarını, opsiyonlarını, futures işlem-
lerini yapamayacaktır? Başka hangi fa-
izli türev ürünlerini kullanamayacaktır?

3. Sarf akdi sebebiyle faize girilmemesi için 
altın ve döviz işlemleri özel işlemlere tabi 
tutulmuştur. Bu durumda döviz swap, 
forward, futures, opsiyon işlemleri nasıl 
gerçekleştirilecektir? Bu konularda İs-
lâmî alternatif yöntemler yok mudur?

4. Malların fiyat dalgalanmalarıyla ilgili 
swap, futures, alt ve üst tavan anlaş-
maları, forward, opsiyon işlemleri nasıl 
yapılacaktır ve hangi ölçüde yapılacak-
tır. Bu türev ürünlerine karşılık Selem 
akdi hangi ölçüde fiyat riskinden ko-
runmak için yardımcı olacaktır?

5. Finansal riske karşı diğer İslâmî akitle-
rin faydaları neler olabilir ve nasıl kul-
lanılacaklardır?

Hamide Selçuk ve Sedat Arslan İslâmî 
türev ürünleriyle ilgili bu soruları cevaplan-
dırmak üzere yeni bir çalışma planı hazır-
layacaklardır ve bu konuda Faizsiz Finans 
Standartlarını esas almaya karar verdiler.



 
Bu sayfalar kitap ön izlemesine dahil değildir. 



BÖLÜM İÇERİĞİ

• Finansçı İçin Faizli İşlemleri Anlamak

• Büyüme Hesapları

• Kiralama ve Vade Farkı Hesapları

• Örnek Olaylar (Vakalar)

İSLÂMÎ FİNANS İLE İLGİLİ ÖRNEK 
OLAYLAR (VAKA ANALİZLERİ)

22. 
BÖLÜM
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aynı olayın en son gelişmiş konvansiyonel çözümü ve 
uygulanmasıyla mukayese ediliyor, gerekiyorsa İslâmî
çözüm yeniden tartışılıyor ve mükemmellik noktasına 
ulaşılmaya çalışılıyordu. Genelde her çözümde fikir 
birliği oluşmasına rağmen bazen farklı görüşler de orta-
ya çıkabiliyordu. Bu görüşler de muteber kabul edildiği 
için olayın İslâmî çözümünde zenginlik ortaya çıkıyordu 
ve yönetim bu çoklu görüşten en uygun gördüğünü uy-
guluyordu. Bütün bu yöntem günümüzdeki ictihâd yön-
teminin kendisiydi.

İslâm’a göre; “İşleri ehline veriniz.” emri gereğince 
firmada görev yapan bütün sorumluların kendi sahalarıy-
la ilgili gerekli bilgileri bilmeleri ve tecrübelere sahip ol-
maları şart olduğu gibi İslâmî finansın ilkelerini ve kendi-
lerini ilgilendiren konularını bilmeleri, helal/haram ekse-
ninde hareket etmeleri, farz-ı ayn derecesinde yani 1. 
dereceden ilâhî sorumluluk gerektirir. Firmada çalışan-
ların ve sorumluların karşılaşabilecekleri bazı sorulara
ait görüşler, fetvalar Ek-22.1’de sunulmuştur. Bunların 
cevapları da ilgili kaynaklarda, linklerde mevcuttur. Bu
konuda İslâmî Finansal Yönetim ile ilgili bazı örnek 
problemler ve sonra da örnek olaylar üzerinde durula-
caktır:

Tablo 22.1’de problemlerin çözümünde sıkça kul-
lanılan bazı finansal matematik formülleri verilmiştir. 
Formüllerdeki F gelecekteki değeri, P şimdiki değeri, 
A yeknesak seri değeri, n yılları, m dönemleri, i faiz, 
ıskonto, büyüme oranını göstermektedir. Örnek olayla-
ra girmeden önce finansal matematiğin kullanılması 
örneklerle gösterilecektir.

Tablo 22.1. Önemli Finans Formülleri ve Sembollerle  
Gösterilmesi 

No Aranan Verilen Formül

1 F P (1+ i) n

2 P F n
1

(1 i)+

3 F A
n(1 i) 1

i
+ −

4 A F n
i

(1 i) 1+ −

5 P A
n

n
(1 i) 1
(1 i)  i
+ −
+

6 A P
n

n
(1 i)  i

(1 i) 1
+
+ −

I. FİNANSÇI İÇİN FAİZLİ İŞLEMLERİ ANLAMAK 

22.1- İslâmî finansçı Alperen Şimşek faizin hangi un-
surlardan oluştuğunu anlamak için bankalar üze-
rinde bir araştırma yapmıştır. Mesela 2019 yılında 
banka faizin bileşenleri şunlardır: %7’nin reel 
faiz, %11’in enflasyon riski, %1,8 vade riski, 
%2,5 ödeyememe riski, %1,5 sektör riski, %0,5 
banka hizmet komisyonu, %1 faiz sigortasıdır. 
Ayrıca devlet %5 banka ve sigorta vergisi, %15 
Kaynak Kullandırma ve Destekleme Fonu almak-
tadır. Bankanın uyguladığı faiz oranı nedir?

Cevap:  

Faiz tutarı = 0,07 + 0,11 + 0,018 + 0,025 + 0,015
+ 0,005 + 0,01 = 0,253 faiz.

Vergi = 0,253 (0,05) + 0,253 (0,15) = 0,0506

Toplam faiz maliyeti = 0,253 + 0,0506 = 0,3036 
= %30,36’dır.

22.2- Alperen Şimşek %30,36 faizli, %5 BSM (Banka 
ve Sigorta Vergisi), %15 KKDF (Kaynak Kullan-
dırma ve Destekleme Fonu) ile 1.000 liralık bir 
yıllık bir kredinin vadenin sonunda bankaya 
ödenmesi hâlinde kaç lira ödenirse borcun ödene-
bileceğini araştırmıştır.

Cevap:  

Banka borcu = (Anapara + faiz) + vergiler

Anapara + faiz = 1.000 (1+0,3036) = 1.303,6 lira

Vergiler = 303,6 (0,05 + 0,15) = 60,72

Toplam ödeme = 1.303,6 + 60,72 
= 1.364,32 liradır.

22.3- Bayraktar Anonim Şirketi %25 faizle 10 milyon 
liralık 10 yıl vadeli yatırım kredisi almıştır. Bu 
durumda;

a) Kredi vadesinde kaç lira ödenerek kapatılacak-
tır? Alınan kredinin kaç katı ödenerek borç 
kapatılmıştır?

b) Faiz oranı %24 olsaydı kaç lira ödenerek borç 
kapatılacaktı? %1’lik faiz toplam borçta yüzde 
kaçlık bir azalmaya sebep olmuştur?

Cevap:  

a) F = P(1+i)n = 10.000.000 (1 + 0,025)10 =
93.132.257 lira ödenerek borç kapatılabilir. 
Alınan kredinin kaç katı: 93.132.257/106 = 9,3 
katı para ödenerek borcunu kapatmıştır. Hiçbir 

Firmalar canlı birer organizmadır. Ekonomik kay-
nakları kullanarak bir taraftan çeşitli malları ve hizmet-
leri üretirler, bunları alırlar-satarlar, ithal ederler, ihraç 
ederler, borç ve alacak, mal-mülk sahibi olurlar, ulusla-
rarası şirket hâline gelirler, diğer taraftan kamuyla ve 
devletle yakın bir ilişki içerisinde bulunurlar. Firmalar-
da; ortaklarla, çalışanlarla, müşterilerle, ilgili kişi, ku-
rum ve devletle milyonlarca işlem gerçekleşir, hukuki 
olaylar, finansal sonuçlar meydana gelir ve bunlar bir 
süreç hâlinde devam eder. Hukuk bu süreçte devam 
eden bütün olayları kapsar ve onları düzenler. Şirket 
akdinden, alım-satım akdinden, hizmet akdinden tutu-
nuz alacak-borç akidlerine kadar bütün her alan huku-
kun düzenlemesi altındadır. Konvansiyonel şirketlerde 
de İslâmî şirketlerde de durum aynıdır. Fakat İslâmî
şirketlerde konunun içerisine İslâmî inanç tarzı, İslâmî
hükümler de girer. Bu sebeple İslâmî şirketlerin ortakla-
rı da çalışanları da yapmış oldukları bütün faaliyetlerden 
dolayı bu dünyanın ötesinde yani ahirette ayrıca hesaba 
çekileceklerine inanırlar, yapacakları bütün işlerde ma-
nevi sorumluluk almamak için mükemmel ve rasyonel 
hareket etmek, İslâmî etik kurallara uymak konusunda 
kendilerini zorunlu hissederler. Yani İslâmî firmalardaki 
kişiler hem normal faaliyetlerinde hem de kullandıkları 
teknoloji ve yöntemlerinde çağın gerektirdiği ölçüde,

hatta çağın ötesinde bilgili, tecrübe sahibi ve mükemmel 
hem de İslâmî bakımdan şuurlu olmak zorundadırlar.

Bu anlayışa ve sorumluluğa sahip olan grup lideri
Hüseyin Ergun, hemen uzman ekibiyle Eylül-Kasım 
aylarını kapsayacak 75 saatlik bir eğitim planı hazırladı 
ve işlenecek konuları belirledi. Derste önce örnek olayla 
ilgili konu ortaya konuluyor, sonra konuyla ilgili kon-
vansiyonel cevaplar veriliyor ve arkasından da ilgili
konudaki İslâmî görüşler ortaya sergileniyordu. Görüş-
ler ortaya konulurken olay bütün yönleriyle tartışılıyor, 
katılımcı eğitim sistemi uygulanıyordu. İslâm, bir olayın 
en mükemmel, adil ve uygulanabilir şekliyle ortaya 
konulmasını ister. Bu sebeple olayın İslâmî yönü ortaya 
konulurken konuyu ilgilendiren ayetler, hadisler, ic-
tihâdlar, âlimlerin ve uzmanların bu konudaki bireysel 
görüşleri, zamanımızda olayın durumuyla geçmişteki 
durumu, bu konudaki bilim dallarının olaya yaklaşımı, 
olay yeni bir olaysa doğrudan olayın kendisi, sektördeki 
uygulamaları ve ortaya çıkan örf ortaya konuluyordu. 
Önce olayın bütün yönleri irdeleniyor, unsurlara, bö-
lümlere, parçalara ayrılıyor ve her unsur, her bölüm, her 
parça ayrı ayrı tartışıldıktan sonra sistemin bütünü ele 
alınıyordu. Konular tartışılıyorken bazen dışarıdan uz-
man görüşleri de alınıyor kararın mükemmel ve tam 
olması sağlanıyordu. Sonuçlar ortaya konulduktan sonra 

Yakup Akpınar Maliye müfettişliğinden 
emekli olunca, 2018 yılında, eşi Dr. Aynur 
Akpınar’la birlikte Ankara Siteler’de İslâmî 
firmalar için “Akpınar Danışmanlık Limited 
Şirketi” isminde bir danışmanlık firması 
kurdular. Şirketin faaliyet sahası genişti 
ve amacı konvansiyonel firmalarla birlikte 
İslâmî firmalara finans, İslâmî finans, mu-
hasebe ve vergi, ihracat-ithalat ile teknik 
konularda danışmanlık yapmaktı. Bu konu-
da uzman kişilerden oluşan etkili ve yeterli 
bir kadro oluşturdular ve her konuda danış-
manlık hizmetleri almak üzere KTO Karatay 
Üniversitesi ile de anlaştılar.

Her iki kurucu da hem konvansiyo-
nel hem de İslâmî finans konusunda iyi 
bir eğitim almıştı. Yakup Akpınar, yeminli 
mali müşavir olduğu gibi fıkıh konusunda 
yüksek lisansını yapmıştı, eşi Aynur Akpı-
nar ise muhasebe doktoruydu ve hâlen bir 
üniversitede Dr. Öğretim Üyesi olarak görev 
yapıyordu. Geçmişte her iki ortak, yüzler-
ce firmayı denetlemişler, nasıl işledikleri-
ni görmüşlerdi. Bu sebeple geniş bir bilgi 
birikimine ve tecrübeye sahiptiler. Teftiş 
ettikleri ve danışmanlık yaptıkları firmalar 
arasında İslâmî firmalar da vardı. Bu firma-

lar helal/haram ekseninde faaliyet göster-
mek istediklerinden İslâmî finans açısından 
takıldıkları bütün konuları bunlara danışı-
yorlar ve aldıkları cevaplara göre hareket 
ediyorlardı. Sonuçta kendilerine güvenen, 
müşteri olabilecek, geniş bir firma portföyü 
de oluşmuştu.

Yakup Akpınar ve eşi kaliteli, bilgili ve iş 
bitirici kimselerdi. Kendilerine sorulan İslâmî 
sorulardan bildiklerini cevaplandırıyorlar, bil-
medikleri veya tereddüt ettikleri soruları ise 
kitaplardan araştırıyorlar, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Fetva Kurulu kararlarını, AAOIFI’nın 
İslâmî standartlarını inceliyorlar ve sonra da 
Hamdi Döndüren, Hayrettin Karaman, Meh-
met Savaş, Orhan Çeker gibi önemli fıkıh 
âlimlerinin görüşlerini alıyorlardı. Bu çalışma 
bir konuda İslâmî görüş ortaya koymak için 
üniversiter bir çalışmaydı.

İslâm hukuku ile sistem mühendisliği 
arasında büyük bir paralellik vardır. Her ola-
ya hem makro hem de mikro seviyede ba-
kılır ve olayın durumuna, gelişmesine, orta-
mına, seviyesine vb. faktörlere göre hüküm 
verilir. Bu sebeple İslâm hukuku çok canlı, 
dinamik, adil, olaylara gününde, anında uya-
bilen ve çözüm getiren çağdaş ve çağ ötesi 

bir hukuktur, 1400 senedir de canlılığından 
hiçbir şey kaybetmemiştir. Bu sebeple Ak-
pınar Limited bugüne kadar karşılaştıkları 
veya yayınlarda gördükleri bütün olayları ve 
çözümlerini ele alan İslâmî bir veri bankası 
da oluşturmuştu. Kendilerine bir soru so-
rulduğunda internete giriliyor ve benzer bir 
olaya verilen cevabı bulmaya çalışılıyordu. 
Tabii internette araştırma yaparken sanal 
dünyadaki bilgi kirliliğinin de farkındaydılar 
ve bu nedenle çok dikkatli davranmak zo-
runda olduklarının bilincindeydiler. Eğer bu 
olayla şirketin getirdiği olay arasında bir 
fark varsa hemen İslâm hukuku ve finans 
uzmanlarına sorularak gideriliyor, firmanın 
sorusunun özgün cevabı kendisine ulaştırılı-
yordu. Bu sebeple şirketin sektörde haklı bir 
şöhreti oluşmuştu.

Şirket, Karatay Üniversitesi iş birliği 
ile sektörde “İslâmî Finans Örnek Olayları” 
eğitimi konusunda Dr. Hüseyin Ergun so-
rumluluğunda “Eylül-Kasım” tarihlerinde 
günlük 8 saatlik yoğun bir eğitimi planladı 
ve ilan etti. İlk hafta 150 kişilik bir grup bu 
eğitime kaydoldu. Şirket, yoğun müracaat 
sebebiyle bu eğitimi üçer aylık dönemler 
itibarıyla tekrarlamaya karar verdi.
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aynı olayın en son gelişmiş konvansiyonel çözümü ve 
uygulanmasıyla mukayese ediliyor, gerekiyorsa İslâmî
çözüm yeniden tartışılıyor ve mükemmellik noktasına 
ulaşılmaya çalışılıyordu. Genelde her çözümde fikir 
birliği oluşmasına rağmen bazen farklı görüşler de orta-
ya çıkabiliyordu. Bu görüşler de muteber kabul edildiği 
için olayın İslâmî çözümünde zenginlik ortaya çıkıyordu 
ve yönetim bu çoklu görüşten en uygun gördüğünü uy-
guluyordu. Bütün bu yöntem günümüzdeki ictihâd yön-
teminin kendisiydi.

İslâm’a göre; “İşleri ehline veriniz.” emri gereğince 
firmada görev yapan bütün sorumluların kendi sahalarıy-
la ilgili gerekli bilgileri bilmeleri ve tecrübelere sahip ol-
maları şart olduğu gibi İslâmî finansın ilkelerini ve kendi-
lerini ilgilendiren konularını bilmeleri, helal/haram ekse-
ninde hareket etmeleri, farz-ı ayn derecesinde yani 1. 
dereceden ilâhî sorumluluk gerektirir. Firmada çalışan-
ların ve sorumluların karşılaşabilecekleri bazı sorulara
ait görüşler, fetvalar Ek-22.1’de sunulmuştur. Bunların 
cevapları da ilgili kaynaklarda, linklerde mevcuttur. Bu
konuda İslâmî Finansal Yönetim ile ilgili bazı örnek 
problemler ve sonra da örnek olaylar üzerinde durula-
caktır:

Tablo 22.1’de problemlerin çözümünde sıkça kul-
lanılan bazı finansal matematik formülleri verilmiştir. 
Formüllerdeki F gelecekteki değeri, P şimdiki değeri, 
A yeknesak seri değeri, n yılları, m dönemleri, i faiz, 
ıskonto, büyüme oranını göstermektedir. Örnek olayla-
ra girmeden önce finansal matematiğin kullanılması 
örneklerle gösterilecektir.

Tablo 22.1. Önemli Finans Formülleri ve Sembollerle  
Gösterilmesi 

No Aranan Verilen Formül

1 F P (1+ i) n

2 P F n
1

(1 i)+

3 F A
n(1 i) 1

i
+ −

4 A F n
i

(1 i) 1+ −

5 P A
n

n
(1 i) 1
(1 i)  i
+ −
+

6 A P
n

n
(1 i)  i

(1 i) 1
+
+ −

I. FİNANSÇI İÇİN FAİZLİ İŞLEMLERİ ANLAMAK 

22.1- İslâmî finansçı Alperen Şimşek faizin hangi un-
surlardan oluştuğunu anlamak için bankalar üze-
rinde bir araştırma yapmıştır. Mesela 2019 yılında 
banka faizin bileşenleri şunlardır: %7’nin reel 
faiz, %11’in enflasyon riski, %1,8 vade riski, 
%2,5 ödeyememe riski, %1,5 sektör riski, %0,5 
banka hizmet komisyonu, %1 faiz sigortasıdır. 
Ayrıca devlet %5 banka ve sigorta vergisi, %15 
Kaynak Kullandırma ve Destekleme Fonu almak-
tadır. Bankanın uyguladığı faiz oranı nedir?

Cevap:  

Faiz tutarı = 0,07 + 0,11 + 0,018 + 0,025 + 0,015
+ 0,005 + 0,01 = 0,253 faiz.

Vergi = 0,253 (0,05) + 0,253 (0,15) = 0,0506

Toplam faiz maliyeti = 0,253 + 0,0506 = 0,3036 
= %30,36’dır.

22.2- Alperen Şimşek %30,36 faizli, %5 BSM (Banka 
ve Sigorta Vergisi), %15 KKDF (Kaynak Kullan-
dırma ve Destekleme Fonu) ile 1.000 liralık bir 
yıllık bir kredinin vadenin sonunda bankaya 
ödenmesi hâlinde kaç lira ödenirse borcun ödene-
bileceğini araştırmıştır.

Cevap:  

Banka borcu = (Anapara + faiz) + vergiler

Anapara + faiz = 1.000 (1+0,3036) = 1.303,6 lira

Vergiler = 303,6 (0,05 + 0,15) = 60,72

Toplam ödeme = 1.303,6 + 60,72 
= 1.364,32 liradır.

22.3- Bayraktar Anonim Şirketi %25 faizle 10 milyon 
liralık 10 yıl vadeli yatırım kredisi almıştır. Bu 
durumda;

a) Kredi vadesinde kaç lira ödenerek kapatılacak-
tır? Alınan kredinin kaç katı ödenerek borç 
kapatılmıştır?

b) Faiz oranı %24 olsaydı kaç lira ödenerek borç 
kapatılacaktı? %1’lik faiz toplam borçta yüzde 
kaçlık bir azalmaya sebep olmuştur?

Cevap:  

a) F = P(1+i)n = 10.000.000 (1 + 0,025)10 =
93.132.257 lira ödenerek borç kapatılabilir. 
Alınan kredinin kaç katı: 93.132.257/106 = 9,3 
katı para ödenerek borcunu kapatmıştır. Hiçbir 

Firmalar canlı birer organizmadır. Ekonomik kay-
nakları kullanarak bir taraftan çeşitli malları ve hizmet-
leri üretirler, bunları alırlar-satarlar, ithal ederler, ihraç 
ederler, borç ve alacak, mal-mülk sahibi olurlar, ulusla-
rarası şirket hâline gelirler, diğer taraftan kamuyla ve 
devletle yakın bir ilişki içerisinde bulunurlar. Firmalar-
da; ortaklarla, çalışanlarla, müşterilerle, ilgili kişi, ku-
rum ve devletle milyonlarca işlem gerçekleşir, hukuki 
olaylar, finansal sonuçlar meydana gelir ve bunlar bir 
süreç hâlinde devam eder. Hukuk bu süreçte devam 
eden bütün olayları kapsar ve onları düzenler. Şirket 
akdinden, alım-satım akdinden, hizmet akdinden tutu-
nuz alacak-borç akidlerine kadar bütün her alan huku-
kun düzenlemesi altındadır. Konvansiyonel şirketlerde 
de İslâmî şirketlerde de durum aynıdır. Fakat İslâmî
şirketlerde konunun içerisine İslâmî inanç tarzı, İslâmî
hükümler de girer. Bu sebeple İslâmî şirketlerin ortakla-
rı da çalışanları da yapmış oldukları bütün faaliyetlerden 
dolayı bu dünyanın ötesinde yani ahirette ayrıca hesaba 
çekileceklerine inanırlar, yapacakları bütün işlerde ma-
nevi sorumluluk almamak için mükemmel ve rasyonel 
hareket etmek, İslâmî etik kurallara uymak konusunda 
kendilerini zorunlu hissederler. Yani İslâmî firmalardaki 
kişiler hem normal faaliyetlerinde hem de kullandıkları 
teknoloji ve yöntemlerinde çağın gerektirdiği ölçüde,

hatta çağın ötesinde bilgili, tecrübe sahibi ve mükemmel 
hem de İslâmî bakımdan şuurlu olmak zorundadırlar.

Bu anlayışa ve sorumluluğa sahip olan grup lideri
Hüseyin Ergun, hemen uzman ekibiyle Eylül-Kasım 
aylarını kapsayacak 75 saatlik bir eğitim planı hazırladı 
ve işlenecek konuları belirledi. Derste önce örnek olayla 
ilgili konu ortaya konuluyor, sonra konuyla ilgili kon-
vansiyonel cevaplar veriliyor ve arkasından da ilgili
konudaki İslâmî görüşler ortaya sergileniyordu. Görüş-
ler ortaya konulurken olay bütün yönleriyle tartışılıyor, 
katılımcı eğitim sistemi uygulanıyordu. İslâm, bir olayın 
en mükemmel, adil ve uygulanabilir şekliyle ortaya 
konulmasını ister. Bu sebeple olayın İslâmî yönü ortaya 
konulurken konuyu ilgilendiren ayetler, hadisler, ic-
tihâdlar, âlimlerin ve uzmanların bu konudaki bireysel 
görüşleri, zamanımızda olayın durumuyla geçmişteki 
durumu, bu konudaki bilim dallarının olaya yaklaşımı, 
olay yeni bir olaysa doğrudan olayın kendisi, sektördeki 
uygulamaları ve ortaya çıkan örf ortaya konuluyordu. 
Önce olayın bütün yönleri irdeleniyor, unsurlara, bö-
lümlere, parçalara ayrılıyor ve her unsur, her bölüm, her 
parça ayrı ayrı tartışıldıktan sonra sistemin bütünü ele 
alınıyordu. Konular tartışılıyorken bazen dışarıdan uz-
man görüşleri de alınıyor kararın mükemmel ve tam 
olması sağlanıyordu. Sonuçlar ortaya konulduktan sonra 
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Eline geçen para:

3

150.000 139.290 .
(1 ) (1 0,025)m

ay

FP liradır
i

= = =
+ +

22.13- Ceyda Yurdaışık Halk Bankasından 500.000 
liralık %15 faizli 5 yıl vadeli işletme kredisi al-
mıştır. Banka faizi altı ayda bir uygulamaktadır. 
Bu durumda yıllık hesaplanmaya göre ne kadar 
fazla borç ödeyecektir?

5 2
6

5

6(1 ) 500.000(1 0,15 )
12

1.030.516 .
(1 ) 500.000(1 0,15) 1.005.678 .

x
ay

n

mF P i
n

lira
F P i lira

= + = +

=

= + = + =

Altı ayda bir faiz hesaplanması sebebiyle Ceyda 
Yurdaşık 1.030.516 – 1.005.678 = 24.838 lira
fazla faiz ödemiştir.

22.14- Selman Uysal Ziraat Bankasından %20 faizli, 
10 yıl vadeli 2,6 milyon liralık makine teçhizat 
kredisi almıştır. Vadenin sonunda ödeyeceği tu-
tar nedir ve kredinin kaç katıdır? 

102.500.000(1 0,22) 18.261.578 .F liradır= + =
Ödenen borç alınan kredinin 7,3 katıdır.

22.15- Ramazan Özkahveci’nin %1,1 aylık faizle, 60 
ay taksitle alabileceği daire için aylık ödeyebi-
leceği taksit tutarı 3.000 liraysa alabileceği 
maksimum kredi tutarı ne olacaktır. Aylık faiz 
oranı %0,8 olsaydı ne olurdu? 

60

%1,1 60

60

0,008 60

(1 ) 1 (1 0,011) 13.000
(1 ) (1 0,011) 0,011

131.259 .
(1 0,008) 13.000 142.513

(1 0,008) 0,008

n

n

iP A
i i

lira

P lira

+ − + −
= =

+ +
=

+ −
= =

+

lira ödemesine göre alabileceği maksimum kre-
di tutarıdır.

22.16- Ahmet Şendemir sanayide bilgisayar parçaları 
üretmektedir. Değişir faizli olmak üzere 5 mil-
yon liralık 12 yıl vadeli teşvik kredisi kullan-
mıştır. İlk üç yıl faizler %22, ikinci üç yıl %19, 
üçüncü üç yıl %15 ve dördüncü üç yıl %10 ola-
rak banka ile anlaşılmıştır. Vadenin sonunda 
ödeyeceği borç tutarı nedir? 12 yıl üzerinden or-
talama faiz ne olmuştur?

Ödenecek borç miktarı:

F = 5.000.000(1 + 0,22)3 (1 + 0,19)3(1 + 0,15)3

(1 + 0,10)3 = 30.971.480 liradır,

Ortalama faiz oranı:
1 1( ) ( )

1230.971.4801 ( ) 1 ( ) 1
5.000.000

%16,41

nn
F Fi
P P

= − = − = −

=
olmuştur.

22.17- Hasan Karpuzlu çiftliği için değişir faizli olmak 
üzere 3 milyon liralık 6 yıl vadeli teşvik kredisi 
kullanmıştır. İlk iki yıl faizler %9, ikinci üç yıl 
%11, son yıl için %14 banka ile anlaşılmıştır. 
Vadenin sonunda ödeyeceği borç tutarı nedir? 
12 yıl üzerinden ortalama faiz ne olmuştur?

Ödenecek borç miktarı:

F = 3.000.000(1 + 0,09)2 (1 + 0,11)3(1 + 0,14)
= 5.557.098 liradır.

II. BÜYÜME HESAPLARI: 
22.18- Betül Gürel, geçen yıl 400.000 liraya bir daire 

almış ve aylığı 1.500 liradan kiraya vermiştir. 
Bu yıl yani bir yıl sonra bu daireyi 438.000 lira-
ya satmıştır. Betül Gürel’in bu yatırımının getiri 
oranı ne olmuştur?

(438.000 400.000) 12 1.500 %14
400.000

xk − +
= =

olmuştur.

22.19- Ceylan Gıda A.Ş.’nin yıllık büyüme oranı 
%16’dır ve elinde şu anda 6,3 milyon lirası var-
dır. Şirket, 5 yıl sonra 15 milyon liraya bir ay 
çiçeği fabrikası kurmayı planlamaktadır. 5. yılın 
sonu itibarıyla bu İslâmî firmanın fon ihtiyacı 
ne kadardır ve bunu nasıl karşılayabilir?

5(1 ) 6.300.000(1 0,16)
13.232.152

nF P i= + = +
=

lira.

Fon ihtiyacı = 15.000.000 – 13.232.152 =
1.767.848 liradır. Bunu, bir kısım tesislerini ki-
ralama (leasing) yöntemiyle veya vadeli alarak 
karşılayabilir. Ayrıca, yeni bir ortak bulunması 
veya bu fabrikanın başka bir şirketle ortak ya-
pılması, katılım bankası imkânlarının kullanıl-
ması, bir kısım makine-teçhizatın iç piyasada 
imalatı, devlet teşviklerinden yararlanılması vb. 
yöntemlerle de karşılayabilir.

ekonomi de 10 yılda alınan kredinin 9,3 katı 
ödenerek yatırım yapılamaz ve başarılı oluna-
maz. Libor %2-4 bandında, Libor %1-3 ban-
dında olduğu günümüzde %20-30 bandında 
bir firmanın sağlıklı kredi kullanması ve başa-
rılı olması imkân harici olarak görünmektedir. 
Faiz konusunda ülkemizde bir sömürü düzeni-
nin varlığından bahsedilebilir.

b) Faiz oranı %24 olsaydı F = 106(1 + 0,24)10 =
85.944.255 liradır. Toplam borçtaki azalma 
93,1 85,9 %7,73

93,1
−

= oranında olmuştur.

22.4- Bayraktar Anonim Şirketi %25 faizle 10 yıl vade-
li devlet teşvikli yatırım kredisi almış ve vadenin 
sonunda 93.132.257 lira ödeyerek borcunu ka-
patmıştır. Alınan kredi tutarı;

10

93.132.257 10.000.000
(1 ) (1 0,25)n

FP
i

= = =
+ +

liradır.

22.5- Bayraktar Anonim Şirketi %25 faizle 10 milyon 
liralık yatırım kredisi almış ve vadenin sonunda 
93.132.257 lira ödeyerek borcunu kapatmıştır. 
Alınan kredinin vadesi kaç yıldır?

(1 ) ;log log(1 )

(1 )
93.132.257 10.000.000 10 .

(1 0,25)

nF P i F logP n i ve
LogF LogPn

Log i
Log Log yıldır

Log

= + = + +
−

=
+

−
= =

+

22.6- Bayraktar Anonim Şirketi 10 yıl vadeli 10 milyon 
liralık yatırım kredisi almış ve vadenin sonunda 
93.132.257 lira ödeyerek borcunu kapatmıştır. 
Alınan kredinin faiz oranı nedir?

1( )

1( )
10

1 ( ) 1

93.132.257( ) 1 %25 .
10.000.000

nn
F Fi
P P

hesaplanır

= − = −

= − =

22.7- Bayraktar Anonim Şirketi, 10 yıl vadeli %25 
faizli 10 milyon liralık yatırım kredisi almıştır ve 
her yıl anapara ve faiz eşit olarak 10 taksitte 
ödemek istemektedir. Yıllık ödeyeceği taksit tuta-
rı nedir? Toplam yapılan ödeme tutarı nedir? Alı-
nan kredinin kaç katı ödeme yapılmıştır?

10

10

(1 ) (1 0,25) 0,2510.000.000
(1 ) 1 (1 0,25) 1

2.800.725 /

n

n

i iA P
i

lira yıl

+ +
= =

+ − + −
=

ödeme yapılacaktır. Ödeme tutarı = 2.800.725 
(10) = 28.007.250 liradır. Alınan kredinin 2,8 katı 
ödeme yapılmıştır.

22.8- Bayraktar Anonim Şirketi 10 yıl vadeli %25 faizli 
yatırım kredisi almış ve vadenin sonunda 
93.132.257 ödeyecektir. Bu borcu anapara ve faiz 
eşit 10 taksitte ödeseydi yıllık ödeme ne olacak-
tır?

10

0,2593.132.257
(1 ) 1 (1 0,25) 1

2.800.725 /

iA F
i

lira yıl

= =
+ − + −

=

olmak üzere 10 taksitte ödeyecektir.

22.9- Büşra Ece Kartepe Mahallesi’nde 200.000 lirası 
peşin kalanı 60 ay taksitli ve %1 aylık faizli ol-
mak üzere 500.000 liraya bir daire almıştır. Aylık 
ödeyeceği taksit tutarı nedir?

Ödenecek taksit tutarı:

60

10

(1 ) (1 0,01) 0,01300.000
(1 ) 1 (1 0,01) 1

6.673 / .

n

n

i iA P
i
lira aydır

+ +
= =

+ − + −
=

22.10- Burak Ünal okul taksitini ödemek üzere Ziraat 
Bankasından 5 ay vadeli yıllık %20 faizli 
13.000 lira eğitim kredisi almıştır. Vadede öde-
yeceği tutar nedir?

Ödenecek kredi borcu: 

5(1 ) 13.000(1 0,20 )
12

14.083 .

mF P i
n

liradır

= + = +

=

22.11- İş Bankası yıllık %24 olan faizi aylık (0,24/12) 
= %2 olarak uygulamaktadır. Bu durumda uy-
guladığı yıllık reel faiz nedir?

Reel faiz, 
12(1 ) 1 (1 0,02) 1 26,82 .m

r ayi i dir= + − = + − =

22.12- İrem Yıldırım elinde bulunan 150.000 liralık 3 
ay vadeli bonosunu %2,5 aylık faiz oranı üze-
rinden kırdırmıştır. Eline geçen para nedir?
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