Sahabe Albümü
rumluluğu ise, sermaye payları oranındadır.
Borsa, modern toplum ve
ekonomilerde bir yatırım ve
para kazanma aracıdır. Kapitalist zihniyet ve onun hâkim olduğu ülkeler, uzun zamandan
beri yaptıkları planlarla borsayı
insanlığın gündemine taşıdılar
ve kolay yoldan para kazanma
yolu olarak reklam ettiler. Sermayesi olan insanlar için de bir
alternatif gibi gösterdiler. Ancak anonim şirketlerin ve borsanın işleyişinin taşıdığı bazı
belirsizlikler ve haksız uygulamalar İslâm âlimlerini bu konuda temkinli hareket etmeye
sevketti. Çünkü borsaya hisse
senedi süren anonim şirketlerin, İslâm’ın akitlerde olmasını istemediği fâiz başta olmak
üzere, “bozucu şartlar”a aldırış etmediği malumdur. Bunun
yanında bu şirketlerde yönetim
kurullarının ve genel kurulların mutlak hâkimiyetleri vardır. Bunlar, isterlerse kârdan
pay (temettü) dağıtmayabilir,
küçük ortakların haklarına el
koyar, onun payını düşürebilir, şirketin mal varlığını zimmetlerine geçirebilir, küçük
pay sahiplerinin şikâyet hakkını devre dışı bırakabilir. Bütün
bu olumsuzluklar borsada yaşanan ve şikâyet konusu yapılan hususlardır. Aynı zamanda
bunlar, İslâm’a, İslâm hukukuna ve İslâm iktisadına göre
haksızlık sayılan ve helâl kazancı olumsuz yönde etkileyen
hususlardır. Bu sebeple borsaya cevaz veren İslâm âlimleri
yanında cevaz vermeyenler de
vardır.
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Cevaz vermeyenlerin temel
gerekçesi, şudur: “Borsa yapı
olarak Müslümanların helâl kazanç yollarına tam olarak uymamakta ve belirsizlikler taşıdığı
için haram kazanca yol açmaktadır.” Câiz olduğunu söyleyenler ise görüşlerini şöyle gerekçelendirmişlerdir: “Şayet şirket
sermayesini belli hisselere ayırır, helâl olan işler yapar ve pay
sahiplerini kâr ve zarara ortak
ederse câiz olur.”

Temkinli Hareket
Etmek
O halde İslâm’a göre prensip
olarak hisse senedi almak ve bu
yolla ticaret ve yatırım yapmak
câizdir. Ancak bu durum mutlak olmayıp hisse senedinin şekline ve onu piyasaya süren şirketin ne alıp sattığına bağlıdır.
Buna göre hisse senedi çıkaran
şirket, fâiz, içki imali ve ticareti, karaborsacılık, hile, yalan ve
aldatma gibi dinen câiz olmayan
ve haram sayılan yollarla kazanç
sağlıyorsa onun hisse senedini almak câiz değildir. Nitekim
İslâm Fıkıh Akademisi, yaptığı toplantılarda şu sonuca varmıştır: “Kâr ve zarara endeksli
olarak çıkarılan hisse senetlerini almak câizdir. Ancak burada
helâllik, senedi çıkaran şirketin
ticarî işlem ve amaçlarının meşru olmasına bağlıdır.”
Aslında dinen alınıp satılması helâl olan işlerle meşgul olan
bir şirketin kârına haram bir şey
karışmışsa, bu şirketin hisse senedini elinde bulunduranlar haram karışan miktarı yaklaşık
olarak hesaplayıp –sevap bekle-
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meden- ihtiyaç sahiplerine vermelidirler.
Hisse senetlerinin çeşitleri
vardır. Bunları kısaca şöyle ifade edebiliriz:
Tahvil ve hazine bonoları, birer faizli borç senedi olup alınıp
satılmaları câiz değildir. Kambiyo senetleri olan poliçe, bono ve
çekler, parayı veya borcu temsil eder. Üzerlerinde yazılı olan
değerden daha düşük değerle
alınıp satıldıkları için bu yolla
elde edilen kâr ve gelir fâizdir ve
helâl değildir.
Kâr ve zarar ortaklığı belgesi, burada önceden şart koşulan bir fâiz olmadığından alınıp
satılması câizdir. Gelir endeksli senet (Ges), devlete ait köprü, baraj ve oto yol gelirlerine ait
senetlerdir. Bunları bir anlamda
kâr ve zarara ortaklık senedi gibi
değerlendirip helâl ve câiz sayan
İslâm âlimleri vardır.
Sonuç olarak, gerçek mal
yerine kâğıtlara bir değer biçip
onları piyasaya sürerek para
kazanma esasına dayanan borsa ve hisse senedi gibi işlemler konusunda Müslümanların
temkinli hareket etmeleri daha
doğru bir yaklaşımdır. Bunlar
içerisinde ittifakla câiz olanları alıp satmak caiz iken, şüpheli olanlardan kaçınmak takvâya
daha uygundur.
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