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Giriş
Bitcoin ismi ilk defa 2008 yılında Satoshi 
Nakamoto adında biri veya bir grup tarafından 
ortaya atıldı. Bitcoin’in mimarı, (veya mimarları) 
olan Satoshi Nakamoto’nun yayınladığı 
manifestodur. Satoshi bu makalesinde çok kısa bir 
zamanda dünya sermaye ve finans piyasalarında 
herkesin gözünün diktiği bir sistemi başlattı. Bu 
çalışmasında genel olarak Bitcoin’in neden ve niçin 
ortaya çıkması gerektiğinden bahsetmiş ve 
matematiksel boyutuna değinmiştir. Kendince 
Bitcoin’in neden bir zorunluluk olduğunu 
anlatmaya çalışmıştır. Bunlara ek olarak bu 
sistemin nasıl çalışacağını ortaya koymuştur.[Nak]

Serhat KARAOĞLAN ve Onur BİLGİN’in 
Türkiye’de Kripto Para Farkındalığı ve Kripto Para 
Kabul Eden İşletmelerin Motivasyonları adlı 
çalışmasında; Bitcoin’in teknik özelliklerine ve 
tarihi konularına vurgu yapılmıştır. Kripto paraların 
piyasa değerlerini ve hâkimiyet oranlarını hakkında 
bilgiler verilmiştir. Küçük bir grup ile araştırmalar 
yapılmış ve hem bireysel olarak hem de firmaların 
kripto paralar düzeyinde bilgi ve deneyimlerini 
ölçen bir çalışma ortaya konmuştur.[KAR18]

Dr. Hasan DOĞAN “İslam Hukuku Açısından 
Kripto Paralar ve Blockchain Şifreleme 
Teknolojisi” adlı makalesinde alana farklı bir bakış 
kazandırmıştır. Bu çalışmada Bitcoin İslam hukuku 
açısından değerlendirilmiştir. Çalışma paranın 
tarihini ele almaktadır. Ek olarak literatürdeki diğer 
çalışmalar gibi Bitcoin’i irdelerken özellikle 
güvenlik sorununa dikkat çekiyor ve gerekli 
çalışmaların yapılması gerektiğini, şu an ki 
çalışmaların yetersiz kaldığına dikkat çekiyor. 
Makalede net bir sonuca varılmanın şu an mümkün 
olmadığı açık ve net şekilde görülmektedir. Kripto 
paraların İslam alimlerini de ikiye böldüğü 
konusuna değinilmiştir.[DrH181]

PARA NEDİR?
Para Farsça bir kelimeden türemiş olup ‘pare ve 
parça’ manalarını çağrıştırmaktadır. Akademik 
anlamda incelemek gerekirse literatürdeki anlamı 
ise: devlet eli ile basılan arkasında bir devlet gücü 
bulunan, belli bir değere bağlanan ve belli bir 
karşılığı olan kâğıt veya madenden yapılmış ödeme 
aracıdır.
 Para insanın doğal bir ihtiyacı gereği 
doğmuştur.[AFŞ19] İnsan var olduğundan itibaren 
yaşamı devam ettirmek için yaratıcı tarafından bazı 
zorunlu ihtiyaçlar ile donatılmıştır. İnsanın doğası 
gereği olan bu ihtiyaçları karşılamak için kendi 
yetenekleri ve imkânları çerçevesinde üretmek ve 
ürettiğini satmak zorundadır. Üretimden elde ettiği 
verim ile de üretemediği ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalışmaktadır. Bu netice itibariyle insan hayatında 
değiş-tokuş veya ticaret zorunlu bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Bu zorunlu ihtiyaçların giderilmesi için 
insanoğlu trampa yöntemine başvurmuştur. Trampa 
yöntemi mallar arasındaki değiş tokuşa 
dayanmaktadır. Trampa yönteminde malların birbiri 
ile kıyaslanabilir değerinin bulunmasının zorluğu 
trampa sistemini çıkmaza sokmuştur. Trampa 
sistemi sadece insanların en temel ihtiyaçlarının 
giderilmesi zamanında çok nadir ihtiyaç ve temel 
ürün olduğu zaman işlevi olan bir sistemdir. Ancak 
zamanla insanların ihtiyaçlarının artması ve ürün 
yelpazesinin çeşitlenmesi nedeniyle trampa sistemi 
verimsiz bir hal almıştır. Trampa sistemin 
işlevlerini kaybetmesi paranın doğuşuna tanıklık 
etmemize neden oldu.

Para ekonomik hayata bir canlılık getirmiştir. Bu 
canlılık paranın fonksiyonlarından ve 
özelliklerinden kaynaklanır. Paranın fonksiyonları 
değişim aracı olarak kullanılması, tasarruf(yatırım) 
amaçlı kullanılması ve muhasebe birimi olarak 
kullanılmasıdır. Değişim aracı olarak ekonomik 
hayatta ticaret ve alışverişte en çok kullandığımız 
fonksiyonudur. Değer saklama olarak parayı 
elimizde tutarak tasarrufta bulunabiliriz ya da farklı 
araçlarda değerlendirerek yatırım yapabiliriz. 
Muhasebe birimi olarak da para maliyet, büyüklük 
ve fiyatları ölçmek için kullanmaya yardımcı olur.
Paranın özellikleri incelendiğinde paranın kolay 
taşınabilir olması trampa sistemine göre maliyetleri 
büyük oranda düşürmüştür. Paranın ham maddesi 
veya para için kullanılacak maddelerin fiziksel 
olarak sağlam olması zorunludur: Paranın trampa 
sisteminden en önemli özelliği bölünebilir olması 
farklı değerlere bölünebilme özelliğidir. Paranın 
standart olması gereklidir. Paranın önemi ve 
özellikleri açısından taklit edilememesi gerekir. 
Çünkü para ülke için bağımsızlık demektir. Gerek 
ülkenin gerek itibari değeri gerek tasarrufların 
anlam kazanması için paranın zaman içinde 
değerini koruması zorunludur.

KRİPTO PARA
Kripto/şifreli olarak daha güvenli işlem yapmayı 
vaat eden ve sanal para olarak kullanabilmesine 
imkân tanıyan paralara veya değerlere Kriptopara 
denir. Kripto paralar klasik sisteme yeni bir 
alternatif bir sistem ve aynı zamanda sanal 
paralardır. Genel olarak Bitcoin ve daha bilinir 
kripto paralar dışındaki sanal paralar kendi başına 
paranın görev ve fonksiyonlarını yerine 
getiremezler. Genel olarak sanal paralar yine 
merkeziyetçidir düzenlenip denetime sahip 
olabilirler. Bitcoin ise hiçbir merkezi otorite 
tarafından denetlenmesi ve düzenlenmesi mümkün 
değildir.[Abd16]
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Kripto paralar teknolojinin getirdiği yeniliklerden 
biridir. Algoritmaların hayatımızı sardığı bu 
zamanda paranın da internet düzeyine indirgenmesi 
kaçınılmaz olmuştur. Kripto paralar şifreli bir 
şekilde (kriptoloji) temeli atılan yüksek güvenlikli 
bir sistemdir. Merkeziyetçi bir sisteme 
dayanmayan, bir otorite tarafından denetlenmesinin 
mümkün olmadığını ileri süren bir dijital sistemdir 
kripto paralar. Sanal bir cüzdan üzerinden yürütülen 
kripto para sisteminin en önemli özelliği üçüncü bir 
tarafına ihtiyaç duymadan para transferleri ve 
ödemeler yapmayı vaat eder. Saklama ve taşıma 
maliyetlerini sıfırlayan bir sistem olan kripto 
paraların geleneksel sisteme göre daha etkili bir 
finansal sistemin kurulabileceğinin fitilini 
ateşlemiştir.

KRİPTO PARALARIN GETİRDİĞİ 
KOLAYLIKLAR
Ulaşım imkânları ticareti doruk noktasına 
ulaştırmış insanlar dünyanın herhangi bir 
noktasından başka bir noktasına mesafeleri ortadan 
kaldırarak ürünler yollamaya başlamıştır. Sonuç 
olarak ulaşımdaki hızlı değişim doğal olarak 
finansal piyasalarda hız ve verimlilik noktalarında 
ulaşımdaki hızla aynı doğrultuda bir gelişim 
ihtiyacını doğurmuştur. Bu zorundalık yeni 
araçların doğmasına yeni ödeme sistemlerinin 
gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu netice de sanal 
paralar veya kripto paralar yeni bir ödeme yöntemi 
olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle bu gelişiminin 
en bariz örneği Bitcoin ile olmuştur. Genel olarak 
dijital paraların ve kripto paraların ortak özellikleri 
şunlardır:

* Merkezi bir sisteme bağlı değillerdir genel 
istisnalar olsa da merkez bankaları tarafından 
kontrol edemezler denetlenemezler
* Arkalarında bir hükümet yoktur
* Dağıtık bir sisteme sahiptirler merkezi bir sisteme 
bağlı olmadıkları için güvenlik açısından avantaj 
sağlar
* Bir müddet sonra piyasa da bulunacak miktar 
bellidir merkez bankalarının karşılıksız para 
basarak ekonomik müdahalelerini engellemektedir
*Dünyanın istediğiniz yerinden bir telefon veya 
bilgisayar ile cüzdanınıza bağlanabilirsiniz
* Tüm insanların sisteme dahil etme özelliği vardır
* Katılmak için bazı ön şartlara gerek yoktur.

KRİPTO PARALARIN DEZAVANTAJLARI
Kripto paraların yapıları incelendiğinde avantajları 
olduğu gibi dezavantajları da çoktur. Özelikle 
kripto paralarının bir denetime tâbi olamaması gibi 
özellikleri nedeniyle güven problemi ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle Bitcoin açısından 
incelendiğinde de arkasında kimin veya kimlerin 

olduğu bulunamamakta ve bu sistemin nasıl kontrol 
edildiğine dair bazı güvensiz görüşler vardır. Kripto 
paraların ortaya çıkışından bugüne kadar stabil bir 
fiyat düzeyinde stabil durmamış ve aşırı dalgalı 
fiyat seviyelerinde işlem görmüştür. Aşırı oynaklık 
akıllara spekülasyon amacıyla kullanıldığına dair 
şüpheler getirmiştir. Buna ek olarak aşırı oynaklık 
tasarruf amacıyla kullanılması amacına ters 
düşebilir. Aşırı oynaklık sisteme yeni girecekler 
içinde haklı bir çekinceye neden olmuştur. Bir 
denetiminin olmaması işlemlerin doğruluğuna karşı 
yapılacak itirazların veya denetimlerin kimin 
yapacağı sorusunu aklına getirir.

Hukuksal bir zeminin oluşmaması ve bir denetim 
mekanizmasının bulunmaması nasıl 
vergilendirileceği, paraların hangi amaçlarla 
transfer edildiğinin bilinememesi ülkelerin 
güvenlik ve mali durumları ile ilgili önemli sorunlar 
ortaya çıkarmaktadır. Bir mekanizmasının 
olmaması vergilendirmesinin yapılmasını 
imkansızlaştırmıştır. Bunun için bazı ülkeler kendi 
nezdinde önlemler almaya hukuksal zemin 
oluşturmaya çalışmaktadır.

SONUÇ
Kripto paraların çok önemli avantajlar getirmesinin 
yanı sıra getirdiği avantajlar yanı sıra bir o kadar da 
dezavantaj ve risk getirmektedir. Özellikle İslam 
Ekonomisi açısından özellikle para ve piyasaya dair 
hükümler nettir. Kripto paraların aşırı riski, aşırı 
oynak yapısı, geleceğinin belirsizliği tam olarak 
İslam (Katılım) Ekonomisinin genel ilkeleriyle 
çakışır. Buna göre kendi temelinde ve arkasında 
ciddi belirsizlikler barındıran, aldanma ve aldatma 
riski çok fazla olan, bu sebepten dolayı herhangi bir 
temeli ve güven verici unsurları bulunmayan ve 
halk nezdinde saadet zinciri imâsı hissettiren 
uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız yere, 
aşırı ve sebepsiz zenginleşmesine ve varlık 
edinmesine neden olan kripto paraların kullanımı, 
caiz görülmemiştir.[Din17] Belirsizlik ve güvensizlik 
konusunda Türkiye olarak Din İşleri Yüksek 
Kurulu bu konu da önemli bir karar almıştır. 
İslam ekonomisi ve İslam ülkeleri açısından para 
demek bağımsızlık demektir. Paranın 
denetlenmemesi kötü amaçlarla kullanılması İslam 
ekonomisi açısından izin verilebilecek bir şey 
değildir. Paranın başka ellerce yönetilmesi 
bağımsızlık mantığına aykırıdır bu sebeple İslam 
ekonomisi açısından kripto paranın bugünkü 
mantığının işlemesi imkansızdır. İslam ekonomisi 
hak merkezli bir yapıyı savunduğu için paranın 
başka güçlerin elinde tutması ve bunları kendi 
çıkarları neticesinde kullanması hak merkezli 
dünya görüşüne terstir. Uyuşturucu, kaçakçılık ve 
kara para aklama açısından kullanılabilir olması 
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aynı şekilde İslam Ekonomisi açısından kabul 
edilebilir bir şey değildir çünkü İslam ekonomisi 
paraya sadece tek bir açıdan bakamaz İslam 
ekonomisi ekonomik faaliyetleri ahlaki açıdan, dini 
açıdan, sosyolojik açıdan çok boyutlu inceler.

Dijital ve kripto paralarının avantajların çok olması 
yine de bunların düşünülmesi bu sistemlerin İslami 
ekonomiye bir şekilde kazandırılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda en ufak zorlukta ve 
belirsizlik gördüğümüzde caiz değildir deyip 
geçmek işin kolayına kaçmaktır. Bu neticede bu 
sistemlerin İslami ekonomi nasıl kullanılacağına 
nasıl entegre edileceği üstüne kafa yorulması 
gereken bir meseledir. Özellikle teknolojinin 
gelişmesi nedeniyle ticaretin küresel boyutta daha 
hızlı olması ve gerçekleşmesi finansal piyasaların 
hızlarına bağlıdır bu bağlamda kripto paraların daha 
uygun maliyetle daha hızlı ve taşıma maliyetinin 
olmaması özelliğini kendi lehimize kullanabiliriz. 
Bütün bunlar ele alındığında kripto paralar şu an ki 
konumu nedeniyle İslam ekonomisi gibi insanı, 
adaleti, güveni temel bir sistemde kabul edilmesi 
temel ilklere aykırıdır. Ancak teknolojinin getirdiği 
kolaylıkları kendi lehimize çevirmek ve paraya 
sadece meta gözüyle bakan, sömüren bu sisteme 
karşı avantajlı konuma gelmek bir zorundalık 
haline gelmiştir. Yapılacak çalışmalar neticesinde 
ticarete hız kazandırmak ve finansal teknoloji 
konusunda üstünlük sağlamak her halükârda 
‘Katılım Finansı’ açısından güven ve ilerleme 
demektir.
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