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de Arapça eser telif eden çok sayıda alim 
ve şair yetişmiştir. el-Hac ömer ei-FCıti, 
Abdülkadir Kane, Maba Diakhou adıyla ta
nınan Muhammed Ba, Mamadou Lamine 
Drame, el-Hac Abdülaye Niasse. Şeyh Ma
lik Siy gibi alimler Fransız işgali yıllarında 
bir taraftan direniş hareketlerinin başını 
çekerken diğer taraftan din! ilimler, tarih 
ve diğer konularda çok sayıda eser telif et
mişlerdir. Şeyh MCısa Kamara ?,uhurü'l
bes{'ıtin ii tfıriQ.i's-sevfıdin adlı eseriyle 
XX. yüzyıl öncesi Senegal tarihine önem
li katkıda bulunmuştur. 

Fransızlar, Senegal'de kendilerine sactık 
müslüman din görevlileri yetiştirmek için 
1906'da St. Louis'de bir medrese açtılar. 
Ayrıca 1936'da Siyah Afrika tarihiyle ilgili 
araştırmalar yaptırmak üzere lnstitut Fon
damental d'Afrique Noire'ı kurdular. Özel
likle Vincent Monteil, Batı Afrika yazma
larından toplayabildikleriyle burada önem
li bir koleksiyon oluşturdu . Günümüzde bu 
enstitü ülkenin en büyük yüksek eğitim 
kurumu olan Şeyh Anta Diop Üniversite
si 'ne bağlı on altı araştırma merkezinden 
biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ülkeleri Fransız Batı Afrikası'nın merke
zi olması dolayısıyla Senegalliler, Batı eği
timi alma konusunda komşularına ön
cülük ettiler. Bununla birlikte Senegal'de 
Fransızca yazılı ve basılı ilk çağdaş edebi
yat Fransız sömürge politikasına bir tep
ki olarak doğdu. Hareketin önderi, Sene
gal Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı se
çilen Leopold Sedar Senghor 1947'de ar
kadaşlarıyla birlikte Presence africaine'i 
yayımlamaya başladı. Onun Anthologie 
de la nouvelle poesie nı~gre et mal
gache ( 1948) adını taşıyan şiir antolojisi 
zenci bilinçlenme akımının oluşumunda 
önemli rol oynamıştır. Modern dönemde 
Batı Afrika'nın önde gelen şairleri arasın
da sayılan Senghor'un Chants d'ombre 
(Paris 1945). Nocturnes (Paris 1961) ve 
Le parale chez Paul Claudel et chez 
negro-africains (Paris 1973) gibi şiir ki
tapları da bulunmaktadır. 2000 yılından 
itibaren devlet başkanı olan Abdülaye Wa
de ise ülkenin önde gelen iktisatçılarından
dır; Economie de l'ouest africain (Paris 
1964) ve La doctrine economique du 
Mouridisme (Paris 1970) gibi eserleri var
dır. Nations negres et cultures (Paris 
1954). l'Afrique noire precoloniale (Pa
ris 1960) ve L 'antiquite africiane par 
l'image (Paris 1976) gibi eserlerin yazarı 
Cheikh Anta Diop ve Senegal'in İslam ta
rihindeki yeri ve Volof diliyle ilgili çalışma
larıyla Amar Samb önemli Afrika tarihçi
leri arasında yer alır. 1960'larda gelişen 
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felsefi roman anlayışının başarılı örnekle
rinden sayılan L'aventure ambigue 
(Paris 1961) isimli romanın yazarı Şeyh 
Hamidü Kane, Afrika roman geleneğinde 
önemli bir yere sahiptir. Bu romanın 

Türkçe'ye Hayat Çıkmazı (tre. İsmet To
paloğlu, istanbul 1976) ve Mahrem 
Macera (tre. Adnan Tekşen, İstanbul 

1982; tre. Saim Akmehmet. istanbul 
2000) adıyla üç ayrı tercümesi yapılmıştır. 
Onun Les gardiens du temple (Paris 
1997) adını taşıyan romanı da meşhur
dur. 
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Sözlükte "dayanılacak yer, kendisinden 
destek alınan şey, delil" gibi anlamlara ge
len sened kelimesi (eski hukuk dilinde ço
ğul u senedat) terim olarak hukuki bir iş-

!emi veya olayı belgelemek için yazılmış, 
taraflarca yahut kendi aleyhine delil oluş
turan kimse tarafından imzalanmış ve ba
zı türlerinde resmi bir makamın onayı bu
lunan yazıyı ifade eder. Osmanlı dönemin
de mat:ıı<eıneterce verilen şer! hükmün kay~ 
dedildiği belge -iıe (b k i' !.AM) kadılar tara
fından · ele alınmış t:ı1=r türlü kazar vak' anın 
kayda geçirildiğLmuayyen bölümlerden ölu~ 
şan hukuki vesikalar (bk. HÜCCET) "sene
dat-ı şer'iyye" diye de anılırdı. Fıkıh litera
türünde senedin karşılığı olarak "kitab", 
"sak" ve "zikrü hak" gibi kelimeler kullanıl
mıştır (b k. SAK). Mecelle'de "borç 1 alacak 
belgesi" (md 1589, 1593) ve "gayri menkul 
mülkiyet vesikası" (md 1592, 1623, 1692) 

anlamında senetten söz edilmiş, resmi ve 
resmi olmayan borç 1 alacak (deyn) senedi
nin ispat değeri ele alınmıştır (md. 1609-

1611 ) . Türk medeni yargılama hukukun
da resmi bir makamın veya görevlinin ka
tılmadığı, özel olarak düzenlenen, altında 
tarafların veya yalnızca kendi aleyhine de
lil olan kimsenin imzası bulunan senetiere 
adi senet, noter senetleri gibi resmi ma
kam veya görevlinin usulüne göre düzen
lediği yahut onayladığı senetiere resmi se
net denir. Konusu belirli miktarı aşan da
vaların senetle ispat zorunluluğu olup res
ml senet adi senetten daha güçlü bir de
lildir. Fıkıh eserlerinde yargılama usul hu
kukunun önemli bir konusunu oluşturan 
ispat vasıtaları ele alınırken bunların be
lirli sayı ile sınıriandıniması ve her bir de
lilin ispat değeriyle ilgili geniş tartışmala
ra yer verilmiştir. Ancak klasik doktrinde 
ağırlıklı olarak şahitlik, ikrar ve yemin üze
rinde durulmuş, zamanla yargı teşkilatının 
gelişmesi ve yazının daha yaygın hale gel
mesiyle tarafların sözleşme ve borç-alacak 
ilişkisiyle ilgili beyanlarını, mahkeme ka
yıt ve kararlarını içeren yazılı belgeler de 
önemli ispat vasıtaları arasında yerini al
mıştır (bk İSBAT) . 

Öte yandan günümüz hukuk dilinde se
net kelimesi bazı tamlamalar içinde be
lirli bir maddi değeri veya ortaklık payını 
temsil eden kıymetli evrak için de kulla
nılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'na gö
re özel şekil ve hükümlere tabi olup teda
vül kabiliyetini haiz ve ihtiva ettiği mebla
ğın belirli vadesi sonunda alacaklıya veya 
ibrazında hamiline kayıtsız şartsız öden
mesini gerektiren ve borçlunun imzasını 
taşıyan poliçe, çek ve bono (emre muhar
rer senet) gibi belgeler ticari senet, kam
biyo senetleri ya da para senetleri şeklin
de adlandırılır. Ortaklık sermayesinin be
lirli bir parçasını değerlendiren belgelerle 
anonim yahut komandit ortaklıklarda or-



taklık sermayesinin birbirine eşit bölüm
lere ayrılmış parçasından her birinin kar
şılığı olmak üzere yasada gösterilen özel
liklere uygun biçimde düzenlenmiş değer
li belgelere hisse 1 pay senedi denilir. Mak
buz senedi, nakliye senedi, varant ve kon
şimento gibi eşya üzerindeki çeşitli hak
ları temsil eden senetler emtia senetleri 
diye anılır. Para, hisse ve emtia senetleri 
gibi kendilerinde mündemiç hakkın sene
de bağlı olduğu, ondan ayrı olarak ileri sü
rülemediği ve başkasına da devredileme
diği senetiere kıymetli evrak denilmekte
dir (Yılmaz , s. 26. 468. 692) Bu tür kıymet
li evrakın alınıp satıldığı menkul kıymet

ler borsası günümüzde ekonomik faaliyet
lerin cereyan ettiği en önemli zeminlerden 
biridir. 

Türk ticaret hukukunda menkul kıymet
ler, belgede yer alan hakkın niteliğine gö
re alacak senetleri ve ortaklık senetleri 
şeklinde iki ana gruba ayrılabilir. Bir para 
borcunu ve alacağını temsil eden tahvil
ler, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finans
man bonoları ve gelir ortaklığı senetleri 
mahiyeti itibariyle para ve alacak senet
leridir. Buna karşılık mali hakların yanı sı
ra yönetime katılma gibi hakları da sağ
layan ve gerçek bir ortaklık ilişkisi kuran 
hisse senedi, ortaklık senetleri grubunun 
tipik örneğidir. Hisse senetleri nama yazılı 
veya hamiline yazılı şeklinde ikiye ayrıla
bildiği gibi adi ve imtiyazlı hisse senetleri 
şeklinde de ayrılabilir. Öte yandan men
kul kıymetlerin, sağladığı gelirin özelliğine 
göre sabit gelirli ve değişken gelirli senet
ler şeklinde ikiye ayrılması mümkündür. 
Tahviller sabit gelirli; hisse senetleri, kar 
ve zarar ortaklığı belgeleri, gelir ortaklığı 
senetleri ise değişken gelirli senetlerdir. 
Ayrıca günümüzde faizsiz bankacılık esa
sına göre kurulan finans kurumları üret
tikleri alternatif yatırım araçlarını belge
leyen bazı kıymetli evrak türleri için senet 
kavramını kullanmaktadır. 

Günümüz fıkıh alimlerince, ister devlet 
ister özel kişi ve şirketler tarafından çıka
rılmış olsun. tahvil ve hazine bonosu gibi 
faizli borç senedi mahiyetindeki kıymetli 
evrakın alım satımı faizle borç alıp verme 
niteliğinde olduğundan caiz görülmemek
te, dövize endeksli tahviller ve borç senet
leri de bu kapsamda mütalaa edilmekte
dir. Şirketlere ortaklığı temsil eden hisse 
senetlerinin ve şirketlerin hem karına hem 
zararına ortaklığı ifade eden kar-zarar or
taklığı belgelerinin ihracı ve alım satımı ko
nusunda ise çoğunluk cevaz yönünde gö
rüş belirtmektedir. Bu alimierin dayandık
ları gerekçeler şöylece özetlenebilir: His-

se senedi kar ve zararı ile birlikte şirketin 
mal varlığına ortaklığı temsil eder; hisse 
senedinin sağlayacağı hakları ve bu hak
ların kullanım şeklini ise kanun ve anlaş
malar belirler. Hisse senedine dayalı şirket 
türü klasik fıkıh doktrininde "mudarebe" 
adı altında mubah kılınmış olup mudare
bede de kar ve zarara ortak olma esası 
vardır. Gerekli şer'! şartları taşıyan bir şir
kete bu şekilde hisse senedi alarak ortak 
olmanın cevazında şüphe yoktur. Anonim 
şirket Batı menşeli olsa da dinin temel il
ke ve kurallarından biriyle çatışmadığı sü
rece ihtiyaç ve kalkınma sonucu ortaya çı
kan ve kamu yararına yönelik olan bu nevi 
gelişmelerden yararlanılmasında dini bir 
sakıncanın bulunmadığı açıktır. Çoğunluğu 

oluşturan alimler hisse senedi alım satı
mını kural olarak caiz ve bu yolla elde edi
lecek kazancı helal saymakla birlikte şir
ketin dinen caiz olmayan alanda faaliyet 
göstermemesi gerektiği kaydına önemle 
işaret etmekte, anonim şirketlerin işleyi
şindeki bazı aksaklıklara ve haksızlıklara 
dikkat çekmekte, itibari kıymetinden da
ha düşük bedelle hisse senedi ihracına, 
imtiyazlı hisse senetlerine, belli mağduri
yetlere sebep olmaları açısından itiraz et
mektedir. Ancak bazı yazarlar, anonim şir
ketin ve hisse senedinin tabiatının gereği 
olmayan bu olumsuz gelişmelerin ve ser
maye piyasasını şaibe altında bırakan spe
külatif hareketlerin anonim şirketin ve his
se senedinin cevazını doğrudan etkileme
yeceğini savunur. Hisse senetlerinin ve kar
zarar ortaklığı belgelerinin ihracı ve alım 
satımı konusunda olumsuz görüş açıkla
yanların gerekçeleri ise şöylece özetlenebi
lir: Batı'dan alınan çağdaş şirketler, özel
likle sermaye şirketleri ve bunların çıkar
dığı hisse senetleri Batı'nın kapitalist ve 
sömürgeci bakış açısını ve değerlerini yan
sıtmakta, fıkhın şirketlerle ilgili yerleşik 
form ve kurallarına uymamakta, hisse se
nedinin piyasa değeri birçok faktöre bağ
lı olarak değişmekte ve şirket varlığından 
ayrılarak müstakil bir kıymet kazanmak
ta. şirketlerin mal varlığında helal ve ha
ram, faiz ve gayri meşru kazanç iç içe bu
lunmaktadır. 

İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı İslam 
Fıkıh Akademisi'nin girişimiyle 1988 yılın
da Rabat'ta toplanan Borsa Semineri'nin 
sonuç bildirisinde ve adı geçen akademi
nin 199Z'de Cidde'de yapılan VII. Dönem 
Toplantısı 'nda hisse senetlerinin kar ve za
rara iştirak etmesi sebebiyle kural olarak 
helal olduğu , fakat şer"i hükmünün bunu 
çıkaran şirketin ticari işlem ve amaçları
nın meşru oluşuyla yakından ilgili bulun-
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duğu belirtilmiştir. Şirketin faiz, içki ima
li ve ticareti, karaborsacılık, hile, yalan ve 
aldatma gibi dinen haram vasıtalarla ka
zanç sağlaması halinde hisse senetlerini 
alıp satmanın ve bundan gelir elde etme
nin haram ve masiyete iştirak etmek ol
duğundan caiz olmayacağı bildirilmiş, esa
sen faaliyet alanı haram işlemler yapma, 
dinen yasak hizmet ve mal üretiminde bu
lunma olmamakla beraber bazı haram iş
lemlere taraf olması sebebiyle şirketin ka
rına haram kazanç karışmış olması halle
rinde ise pay sahiplerinin bu miktarı yak
laşık olarak hesapiayıp kendisinin hayır ve 
hasenat niyetiyle olmaksızın ve toplum 
hakkı olduğu inancı ile hayır yolunda har
caması tavsiye edilmiştir. 
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Hz. Hatice ile 
Ebu Hilib' in vefat ettiği 

nübüvvetin onuncu yılına verilen isim. 
L ~ 

Nübüwetin on uncu yılında Kureyşliler'in 
boykotu kaldırmasından yaklaşık dokuz ay 
sonra önce Ebu Talib, ardından Hz. Hati
ce üç gün ara ile vefat etti (ı O Ramazan 1 
19 Nisan 620). Kendisine en büyük des
teği veren bu iki yakınının ölümü Hz. Pey
gamber'i son derece üzdü. Kendisine ina
nan ilk kişi olan Hz. Hatice, İslamiyet'i teb
liğ ederken karşılaştığı bütün sıkıntıları 
onunla paylaşmış, en zor zamanlarında onu 
teselli ederek destek vermişti. Amcası Ebu 

519 


