
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 
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Talib ise kavmine karşı onu korumuş, uğ
runda her şeyi göze almakla kalmayıp Ebu 
Leheb dışındaki Haşimoğulları'nı da onu 
korumak için seferber etmiş ve Kureyş 
arasındaki saygınlığı sayesinde ona fiili sal
dırılarda bulunulmasını engellemişti. Onun 
ölümünü fırsat bilen müşrikler ResOJ-i Ek
rem'e yönelik hakaretlerini arttırdılar ve 
fiili saldırılarda bulunmaya başladılar. Kay
naklarda Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefat 
ettiği nübüwetin onuncu yılı "senetü'l
hüzn 1 amü'l-hüzn" diye isimlendirilmiştir. 
Bu ismin doğrudan ResOl-i Ekrem tara
fından verildiği de zikredilmektedir (Ah
med b. Muhammed ei-Kastallanl, !, 266; 
Nureddin ei-Halebl, II, 41). 

Daha önce, geçtiği yollara veya evinin 
önüne diken ve pislik atmak yahut onunla 
alay edip hakaret etmel<le yetinen müşrik
ler, Ebu Talib'in vefatından sonra evinden 
çok az çıkan Hz. Peygamber' e ağır haka
ret ve işkenceler yapmaya başladılar. Hat
ta evinin içine de çeşitli pislikler attılar. Ni
tekim ResOlullah, amcasının yokluğunu çok 
çabuk hissettiğini ve müşriklerin kendisi
ne amcasının sağlığında yapamadıkları kö
tülükleri yaptıklarını söylemiştir (İbn Hi
şam , II, 65; İbn Sa'd, ı , 164) Bir gün müş
rikler Hz. Peygamber'in başına toprak at
mış, o da toz toprak içerisinde evine dön
müştü (İbn Hişam, II, 65) Buna çok üzü
lerek ağlayan kızlarından birini, "Ağlama 
kızım! Şüphesiz ki Allah babanı korur" diye 
teselli etti. Bir başka gün Ebu Cehil'in teş
vikiyle Ukbe b. Ebu Muayt, Kabe'nin yanın
da namaz kılmakta olan ResOl-i Ekrem'in 
üzerine secdeye gittiği sırada yeni doğu
ran devenin etenesini (içi kan ve pislik do
lu yavru yu saran zar) attı (Buharl, "Şalat", 
21; "Menal):ıbü'l-enşar", 29) Ukbe, diğer 
bir günde Abdullah b. Amr b. As'ın müş
riklerin Hz. Peygamber' e yaptığı en ağır iş
kence olarak gördüğü saldırıyı yaptı. Kil
be'nin yanında namaz kıtarken secdeye var
dığı esnada onu elbisesiyle boğmaya kal
kıştı. Bunu gören Hz. Ebu Bekir, "Bir ada
mı 'Rabbim Allah'tır' dediği için öldürecek 
misiniz?" diyerek ona engel oldu (Buharl, 
"Feza'ilü aş]:ı§.bi'n-nebl", 5). Kaynaklarda, 
ResOJullah'ın halalarının Ebu Talib'in ölü
münden sonra Haşimoğulları'nın reisi olan 
kardeşleri Ebu Leheb'den onu himayesi
ne almasını istedikleri, onların tsrariarına 
dayanamayan Ebu Leheb'in de kabilecilik 
adına onun himayesini üstlendiği, ancak 
arkadaşlarının tahrikiyle ve Hz. Peygam
ber'in müşrik olarak ölen herkesin cehen
nemlik olduğunu söylemesine kızıp kısa sü-
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re sonra bundan vazgeçtiği bildirilmekte
dir. 

Bu baskılar sebebiyle Mekke'de İslam'a 
davet faaliyeti son derece zorlaşmıştı. Bir 
çıkış yolu arayan ResOl-i Ekrem, davetini 
diğer bir şehirde yapmaya ve Kureyş müş
riklerine karşı başka bir kabilenin yardırnı
nı istemeye karar verdi. Taif'te yaşayan 
Sakifliler'in islam'a gireceğini veya kendi
sine yardımcı olacağını umuyordu (İbn Hi
şam, ıı. 67; İbn Sa'd, ı, 164) EbuTalibile 
Hz. Hatice'nin vefatından yaklaşık bir bu
çuk ay sonra (peygamberliğin onuncu yılı şev
va! ayı sonları) Zeyd b. Harise'yi yanına ala
rak Taif'e gitti. Taif'te kaldığı on gün için
de Sakif kabilesinin liderleriyle görüştü ve 
onları islam'a davet etti. Ancak müşrikler
den hiçbiri İslam'ı kabul etmediği gibi onu 
alaya alıp hakaret ettiler ve ayak takımı
nı peşine takarak onu taşlattılar. ResOJul
lah'ın ayakları kan içinde kaldı, onu koru
maya çalışan Zeyd de birkaç yerinden ya
ralandı. Taif'ten çıkmaya çalışan Hz. Pey
gamber yol üstünde Mekkeli iki kardeşe 
ait bir bağa sığınmak zorunda kaldı. Bura
da, Allah'ın kendisine bir kızgınlığı olmadı
ğı takdirde başına gelen her sıkıntıya kat
lanmaya hazır olduğunu bildirdiği meşhur 
duasını yaptı ve maruz kaldığı sıkıntıları 
Allah'a arzedip O'ndan yardım diledi. Mek
ke'ye yaklaştığında şehre girmeyi tehlikeli 
gördü ve eman müessesesinden yararla
nıp Nevfetoğulları liderlerinden Mut'im b. 
Adi'ye haber göndererek himayesini iste
di. Müşrik olmakla birlikte teklifini kabul 
eden Mut'im'in himayesinde Mekke'ye gir
di. ResOl-i Ekrem, müşriklerin baskılarının 
devam ettiği bu günlerde Allah tarafın
dan isra ve mi'rac mucizesiyle teselli edil
di. Aynı yılın hac mevsiminde İslam'ı teb
liğ ederken Yesrib'den gelen altı kişi dave
tini kabul ederek müslüman oldu. Böylece 
Mekke'de Hz. Peygamber'in ve arkadaş
larının yaşadığı sıkıntı dolu günlerin yakın
da sona ereceğini gösteren yeni bir kapı 
açıldı (bk. AKABE BİATLARI). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Hişam. es-Sfre (nşr. Ömer Abdüsselam Ted
mürf). Kahire 1987, II, 15, 64-67; İbn Sa'd, et-Ta
bakat (nşr. M. Abdülkadir Ata). Beyrut 1410/1990, 
1, 164-165; Taberl, Tani] (Ebü'I-Fazl), II, 344; Ebü'l
Fida İbn Keslr, el-Bidaye ve'n-nihaye (nşr. Ali Ab
düsatir v.dğr.), Kahire 1408/1988, lll, 131-133; 
Necmeddin İbn Fehd. İtJ:ı_afü '1-vera bi-al].biiri üm
mi'l-kura (nşr. Fehlm M. Şeltüt), Kahire 1404/ 
1983, I, 305-306, 309; Ahmed b. Muhammed el
Kastallanl, el-Mevahibü'l-ledünniyye (nşr. Salih 
Ahmed eş-Şam!), Beyrut 1412/1991, 1, 266; Şa
m1, Sübülü'l-hüda, Il, 572-576; Nüreddin el-Ha
Ieb1, İnsanü'l-'uyün, Beyrut, ts. (Darü'l-ma'rife), 
II, 41, 50-51. f:il 

ımi MusTAFA SABRi KüçüKAşcı 

r 
SENETÜ'l-VÜFÜD 

(~~~~~) 

Hz. Peygamber'le görüşmek için 
Medine'ye gelen heyetierin 

çokluğundan dolayı 

L hicretin 9 . (630) yılına verilen isim. _j 

Araplar İslamiyet'ten önce yılların tayin 
ve tesbitinde bazı meşhur olayları tarih 
başlangıcı saymışlardır. Nitekim Habeş or
dusunun Kabe'yi yıkmak için Mekke üze
rine yürüdüğü yıla "amü 'l-fıl" adını vermiş

lerdir. Bu uygulama, Hz. Ömer zamanın
da hicretin tarih başlangıcı olarak benim
senmesine kadar sürmüş, bu dönemde 
hicretten sonraki yıllar bazı özel isimlerle 
anılmıştır. Mesela hicretin 1. yılına "sene
tü'l-hicre", 2. yılına savaşa izin verildiği için 
"senetü'l-emr", S. yılına Hendek Gazvesi'
nin Kur'an'da yer aldığı sürenin adıyla "se
netü'l-Ahzab", 8. yılına Mekke'nin fethine 
işaret etmek üzere "senetü'l-feth" ve 9. 
yılına "senetü'l-vüfOd" adı verilmiştir. 

8 (630) yılında Mekke'nin fethiyle He
vazin ve Sakif kabilelerine karşı kazanılan 
Huneyn Gazvesi'nden sonra Arap yarıma
dasındaki kabilelerde islamiyet'e girme 
temayülü ortaya çıktı. Bu kabileler eski
den beri Kabe'nin komşusu, koruyucusu 
ve bakicısı olan, Hz. İsmail'in soyundan ge
len ve Fil Vak'ası'ndan kurtulan Kureyş ka
bilesine büyük itibar gösteriyor, onlarla Hz. 
Muhammed arasındaki mücadeleterin so
nucunu gözlüyordu. Mekke'nin fethiyle Kil
be'nin ve şehrin idaresi müslümanların 
eline geçti, Kureyşliler müslüman oldu, Hz. 
Peygamber'in dini ve siyasi otoritesi güç
lü bir şekilde kendisini gösterdi. Bu otori
te Mekke fethinin ardından kazanılan Hu
neyn zaferiyle daha da kuwetlendi. Erte
si yıl ResOl-i Ekrem'in büyük bir orduyla 
Bizans'a karşı Tebük Seferi'ne çıkabilecek 
güce ulaşması ve aynı yıl Taif'te yaşayan 
Sakif kabilesinin müslüman olması Arap
lar'ın bu yöndeki temayüllerini arttırdı. Bu 
gelişmeler üzerine Arap yarımadasının çe
şitli yerlerinde yaşayan kabileler, Hz. Pey
gamber'i tanımak ve yeni dini öğrenmek 
için Medine'ye heyet veya elçi gönderme
ye başladılar. Mekke'nin fethi ve Huneyn 
Gazvesi'nin ardından Medine'ye dönen Re
sOlullah'ı ziyarete gelen bu heyetierin çok
luğuna Kur'an-ı Kerim'in Nasr sOresinde 
işaret edilmektedir: "Ailah'ın yardımı ve fe
tih geldiğinde ve insanların bölük bölük 
Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde rabbi
ne harndederek tesbihte bulun ve O'ndan 
bağışlanma dile. Çünkü O tövbeleri çok ka
bul edendir" (en-Nasr I 10/1-3) Kabile he-


