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Altın Yatırım Fonu Batıl Kapitalist Bir Şirkettir, Sertifika (Sukuk) Alımı ve Getirisi
Haramdır
15 Ekim 2018 Pazartesi günü Sudan Finansal Hizmetler Şirketi, birey ve şirketlere Altın Yatırım
Sertifikası satış işlemine başladı. 08 Ekim 2018 Pazartesi akşamı Başbakanın da katılımıyla
düzenlenen açılış töreninde konuşan Şirket CEO’su, “Fonun amacı, parasını altın alımında
değerlendirmek ve bunu Sudan Merkez Bankası’na satmaktır. Bundan yüzde 25’lik bir getiri bekliyoruz.
Fon, 15 ila 31 Ekim tarihleri arasında 3 milyar Cüneyhlik (yaklaşık 63 milyon dolar) bir sermaye ile işe
başlayacak. Her bir sertifikanın nominal değeri “1000” Cüneyh olmak üzere 3 milyon sertifikaya bölünecek.
Fonun hedefi, tasarrufları toplamak ve İslami Şeriatın ilke ve hükümlerine uygun olarak altın alım ve ihracı
yatırımına yönlendirmektir.” dedi. [09.10.2018 Sudan Basın Ofisi Merkezi]
Bu sertifikaların İslami Şeriat hükümlerine uygunluğu hakkında Hizb-ut Tahrir / Sudan
Vilayeti aşağıdaki gerçekleri kamuoyuna duyurur:
Birincisi: Gerçek şu ki bu fon, sertifika sahiplerinden oluşan bir anonim şirketidir. Sertifika
satın alan herkes, bu şirketin bir ortağı haline gelmekte ve şirket karından pay sahibi olmaktadır!
İkincisi: İslam’a göre şeri şirket, iki veya daha fazla kişinin, kazanç sağlamak amacıyla mali bir
iş yapmak üzere aralarında yaptıkları bir akittir. Diğer tüm sözleşmelerde olduğu gibi şirket
sözleşmesinde de kabul ve icabın varlığı kaçınılmazdır. Bu nedenle ortak olmak için para ödemeyi
kabul etmek bir sözleşme olarak kabul edilmez.
Üçüncüsü: Anonim şirket, Batı hukukuna göre, sözleşme ile tek taraflı tasarruf işlemi arasında
ayrım yapan bir sermaye işlemi türüdür. Batılılara göre sözleşme, alışveriş, vekalet ve kira
sözleşmesi gibi yükümlülük sahibi iki taraf arasında gerçekleşen bir sözleşme biçimidir. Tek taraflı
tasarruflar ise anonim şirket dahil olmak üzere tek taraflı bir tasarruftur. Bu nedenle tek taraflı
tasarruflar, Batılıların kendilerine göre bile bir sözleşme değildir. Bu yüzden şeran batıldır ve
haram bir işlemdir.
İslam’a göre sözleşme şirketleri beş tiptir: “İnan şirketi, beden şirketi, mudarebe şirketi, vucüh
şirketi ve müfavada şirketi.” Bunların anonim şirketle hiçbir ilgisi yoktur. Ayrıntılı bilgi edinmek
isteyenler, şeran muteber fıkıh kitaplarına bakabilirler.
Bazı cahil ve kötü bilim adamları tarafından cevaz verilen altın yatırım fonu, şeran batıl bir
anonim şirketidir. Sertifika alımı ve getirisi kesinlikle haramdır
Ey Müslümanlar! Bugün yaşadığımız hayatın her ayrıntısı, vahiyden güçlü delille türetilen
İslami Şeriat temelinden ziyade hayatımızı yozlaştıran ve kaynaklarımızı helake sürükleyen Batı
hukukuna dayalıdır. Alemlerin Rabbinin farz kıldığı, zafer ve sevap vaat ettiği gerçek değişimi
arayın. Zamanı gelen Nübüvvet metodu üzere ikinci Râşidi Hilafetin kurulmasıyla İslami hayatın
yeniden başlaması ve İslami Şeriatın uygulanmasına dair Allah’ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
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edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûl’ünün çağrısına uyun
ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız.”
[Enfal 24]
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