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H U K U K TARiHiNDE 

ISLAM HUKUKU 

Ankara İlAhtyat ve Hukuk Fakültelerinde 

Ord. Prof., SABRI ŞAKIR ANSAY 
Düzeltilmiş ve genişletilmiş 

UÇUNCU BASI 

1958 

Bu eserin 1 - 160 ncı sayfasından sonrası 
AJans - Türk Matbaası"nda basılmıştır. 





İsl4m'ın temiz, ince ruhunu, yüksek 

ahl4kını sözlerinde, işlerinde temsil eden 

pek sevgili, rahmetli Babam Fatih Der

si4mlarından Beyşehir <Tavgana "" Do

ğanbey> li Ahmed Şakir'in ruhuna derin 

hürmetlerimle. 





Birinci Basıma 

Ö N SÖZ 

Bu eser Ankara Hukuk Fakültesi birinci sınıfında Hukuk Tarihi dersleri 

arasında İslim hukukuna dair yapılan takrirlerin genişletilmesi ile meydana 

gelmiştir. Bu şekilde kitap umuyorum ki genç öğrencilere İslam hukuku ve 

başlıca Hanefi Hukuku hakkında bilgi vermekle beraber bu hukuk üzerinde ça

lışmak istiyenlere düşünme ve araştırma vesile ve .imk4nlarını da hazırlayabi

lecektir. Kitapta okuyuculara yazılmış eser ve yazıların başlıcalarından haber 

verilmiş, Osmanlı İmparatorluğunun ve eski Türkiye'mizin bütün kurumların

cla, idare ve siyaset işlerinde yaşamış olan fıkhın tesi.rlerini daha yakından gö

rebilmeleri için aydınlatıcı kayıt ve işaretler yapılmıştır. Bunlar aynı zaman

da Türk ve Osmanlı tarihlerinde ve dünkü hukukumuzda geçen ve bugün genç 

aydınlarımıza yabancı gelen birçok mefhum ve ıstılahların pek az bir kesimin

de de olsa bir lügatçe işini görecektir. Bütün bunlarla beraber kitabın eksiği 

elbette çoktur. İslim hukuku gibi dağınık bir hukuku sistemli bir eser halinde 

toparlamak gerçekten güçtür. Kitapta takip ettiğim Bergstraesser'in eseri sa

nıyorum ki bunu bir dereceye kadar başarmaya çalışmıştır. 

Uçüncü Basıma 

Ö N SÖZ 

l/Temmuz/1946 
Ankara - Demirtepe 

Bu kitabın ilk baskısı 1946 da yapılmıştı. 1954 de ikinci defa daha geniş 

olarak ille hukuku'iıa kadar basılmış, alt tarafı çıkarılamamıştı. Bu baskı nüs

haları da tamamen bittiğinden bu defa gene tam ve geniş olarak üçüncü bas

kısı yapılmıştır. Bir aralık matbaanın Ankara Ticaret Mahkemesince İcra Dai

resi tarafından işletilmesine karar verilmiş ve biraz sonra matbaa satıldığın

dan, işin başka bir matbaaya verilmesi zaruri olmuş ve bu devir esnasında bi

rinci matbaada basılan 1 - 160 ıncı sahifelerin tertibinde bazı hataların vu

kua geldiği anlaşılmıştır. Bu hatalar yanlış - doğru cedvelinde gösterilmiş ve 

fihrist de bu tashih göz önünde tutularak yazılmıştır. Okuyucularımdan afiv 

dilerim. 

- V -

10/Mayıs/1958 
Ankara - Demirtepe 





KİTAPTAKİ BAHİSLER 

Birinci ve üçüncü basıma önsÖz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Kitaptaki bahisler . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 

Giriş ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . 

Eserler ...... ...... ...... ...... ...... .... .. ...... ...... ..... . 

isıa.m Hukuku . . . . . .. . . . ... . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .... . 

FIKBIN KAYNAKLARI 

Kur'an 
Sünnet 
İcma' . . . . .. ...... .....• ...... ...... ······ ······ ······ ···· ·· 

Kıyas ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ..... . 

Başka deliller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 

Müctehidler . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

İctihad kapısı kapah mıdır .. ... . 

MEZHEPLER 

İhtilAfiar 

Sünnet ve bid'at ehli 
Hicaz ve Irak ehli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

İmam -ı A'zam .. .. . . ...... .. . ... . ..... . .. ... ...... . .. . . . 

İstihsan ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....• 

İmam Ebft Yusuf . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . 
İmam Muhammed . . . . . .... ...... . . ... . ...... .... . . . .... . 

İmam MAiik .....• ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

İstislah ...... ...... ...... .. . ... ...... . . .... .. : ... ...... ..... . 

İmam -ı ŞAfit . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .... . 

İmam Ahmed İbni Hanbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

HUKUK SİSTEMİ HAKKINDA GENEL MALtJMAT 

Hukukun tarifi . . . .•. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 

Hususi hukuk,, Amme hukuku · 
... . . . . .. . . ... . ... ... . .... . 

Mecelle ... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ..... . 

Umumi hükümler . . . . . . . .. . .. . . . ... . . . .. . .... . . .. ... . .. ... . 

- VII -

Sayfa Paragraf 

v 
vn- xıv 

1 
2 
7 

10-15 
15 -17 
17 -18 
18-19 
19 -20 
20 - 24 

24 

25 -26 
27 -28 
28 7" 29 
29-31 
31-32 
32 -33 

33 
33 -35 
35 - 36 
36-37 

37 

38 
38 

39-40 
40 

1 - 2 
3 

4 - 5 

5* -8 
8 
9 

10 
11 

12-14 
15 

15* 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 



HUKUKİ İŞLERE DAİR TEMEL MEFHUMLAR 

Sayfa Paragraf 

irade ve beyan . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 41 -42 30 . 
Süküt'un beyan o�duğu haller .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. 42 -43 32 
Yazı ile beyan .. . .. .. .. .. .. .. . .  .. . .  ·.... .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . 43 32 · 

İRADE BEYANINDA FESATLAR 1-
vucub ve eda ehliyetindeki a.nzaıar . . . .. . . . . .  .. .. ... . 

Hata. ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .. 

">'-· Tağrir ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........... . 

'!-Gabin ...... ...... ............ ...... ...... ..... . 

·+İkrah 

Muvazaa ... ...... ...... ...... ...... ...... .. . . . . 

ECEL, ŞART, RfiKN, MfiDDETLER 

Umumiyet itibariyle 
Ecele izafe .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . 

Ecel malüm olmak 14zım.dır . . . . .. . . .. .. .. .. . .  .. . . . . .. .. .. 

Şart ... .... . . ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .. .... .. 

• Mevküf ...... ...... . -..... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . 

Rükn ...... ...... ...... .... .. ...... ...... ..... . 

Müddetler 

TEMSİL, VEKALET f' 
� Vekfilet ...... ...... ...... . ..... ...... .... .. ...... ...... .. ... . 

Risalet ...... . . .... ...... ...... ... . .. ...... ...... ...... ..... . 

43-44 
44 
44 

44-45 
45-47 

47 

47-48 
48 

48-49 
49 

49-50 
50 
50 

51 -52 
53 

.:tNSAN FİİL VE MUAMELELERİNİN DEÖER VE DERECELERİ · 
- -- ·----. _._ ______ - --------------- ------

-
-. --.--

Dini bakımdan . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .... . 

Dünyevi bakımdan . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . .... . 

Kaza bakımından 

$AHIS HUKUKU 
f. Ehliyet ...... ...... ...... ...... ...... .. .... ...... ...... ..... . 

-j, İsl4mda hürriyet ... . . . .. .... . ... . . .. . . . . .. .. . . . .... . 

Ed4 ehliyeti . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. ... . 

Kanuni temsil . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
,( �üşt ... ...... .... .. ...... ...... ...... ...... ······ ······ ······ 

--J.- İzin ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ..... . 

Şahsiyetin zevali ( ölüm ) ......... ... ... ...... ... ... .... .. 

-vıu-

53 
54- 55 
55 -56 

57 -58 
58-59 
59 -61 
61 -62 
62 -63 

63 

63 

33 

33• 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 

47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 



Hükm! şahıs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

ı;ıt. Mefkud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

i__ Kadınlann hukuk! durumu .. . . . . ...... . .... . . . . . . . . .. . .  . 

' Esirlerin hukuk! durumu . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
1� Müslfiman olmıyanlann hukuki durumu 

·EŞYA HUKUKU 

.1 Ayni hak . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .  . 

.. Ayn, deyn . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 
.:ı._ İslAmda mal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

..J Malların nevileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

{_Mülkiyet ve Zilyetlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mülkiyetin ikitsabı, asli iktisab 
Fer'i iktisab . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mülkiyetin Zevali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Muşa' . . . . . . .... . . . ... . . . . . . . . . ... . . ...... . . . . . . . . ... . 
Taksim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mülkiyetin himayesi 

,:. Rehin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Hapis hakkı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·

. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

:l' Gayri menkul ·hukuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Komşu hukuku . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

x' Şuf'a hakkı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 

İrtifak haklan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Su hakkı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mülkten gayn arAzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Müruri zaman 

BORÇ Mt!NASEBETLERİ <Genel olarak) 

Sayfa Paragraf 
---

63 -64 57 
64 - 65 58 
65 -67 59 
67 - 72 60 -65 
72 - 76 66 

77 - 78 67 
78 68 

78 - 80 69 
80-82 70 - 71 
82 - 83 72 
83 - 86 73 
86 - 87 74 
87 -88 75 
88 - 89 76 
89 - 90 77 
90 - 92 78 
93 -97 79 - 84 

97 85 
98 86 

�:. - 99 87 
99 - 100 88 

101-102 89 
102 90 

102 - 106 91 
106 - 107 92 

Akitler . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . .  . . 107 - 109 93 
Şekil serbestliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 110 94 
Akitlerin bir taraflı feshi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . 110 95 
İyi niyetin himayesi . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  110 -111 96 
Örf ve Met . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . .  . .  . . . . . . . .  . . . . . .  1 1 1  - 112 97 

BORÇ DOÖURAN SEBEBLER 

Akit 
iradeden doğan borçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

İcap v e  kabuldeki hukuk! iltizam .. . .. . . . . 

- .IX -

112 - 113  
113  - 1 15 
115 - 116 

98 
99 

100 



Haksız iktisap 
Mesuliyet 

· -, Haksız fiil 

Hayvanların yaptığı zarar . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bir binadaki kusurdan doğan zararlar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Zarara rıza ve  muvafakat . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tazminat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sayfa 

116 - 1 27 
127 -128 
128 -131 
131 - 132 

132 
132 - 133 

133 
Mesuliyeti ref eden haller .. . ..  . · · · · · ·

. 133 - 134 

BORÇ Mtl"NASEBETİNİN ZEVALİ 

EdA . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . · · · · · ·  · · · · · ·  · · · · · ·  

ita. . . . . . . . . .  · · · · · · . . . . . . . . . . . . . .  ,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · ·  

134 - 136 
136 

Takas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 - 137 
ibra. . .. . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  137 
Fesh 
ika.le 
Sulh 

137 - 138 
138 

138 - 139 
Hava.le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �.... . . . .  . . 139 -141 
Alacağım temliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . .  . . 141 - 142 

Paragraf 

101 - 106 
107 
108 
109 
110  
111  
1 12 
113 

114 
115 
116  
117  
118 
119 
120 
121 
122 

Müruri zaman . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 - 144 123 - 124 
r:/' Hukuki Münasebetlerde tarafların teaddüdü 144 -145 125 

Mtl"NFERİT BORÇ MÜNASEBETLERİ 

İkrar .. . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . ............ . .... . ..... . 

Beyi' ve ŞirA . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . 

Hıyar hakkı .. .. . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . . . . .  . 

-.( Selem ... ... . . . ... ...... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Bey'in hussui isimleri . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . 

Bey'i Mariz . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bey'ul vefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Beyi' bilistiglfil .. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

istisna' . . . . . . ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . 

İcAre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . 

icAre i ademi 
Karz 
Hibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Şirket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . / 

1 MufAvaza akdi ve inAn şirketi . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Emval, a'mfil ve vucuh şirket�eri . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 

I 

- :x: -

145 -147 126 
147 -157 127 - 132 
157 -160 133 
160 - 161 134 

161 - 162 135 
162 136 
163 137 

163 -164 138 
164 - 1 65 139 
165 - 170 140 - 142 
170 - 171 143 - 144 
171 -173 145 

173 - 176 146 - 149 
176 150 

177 - 179 ısı· 
179 152 



Sayfa Paragraf 

MudArebe şirketi . . . . . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  ·. . . . . .  . . . . .  . . .  . .  . .  1 79 - 180 1 53 
İda' (vedia> . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  180 - 182 154 
iare Caıiyet> . . . . .. . .  . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . .  . .  . .  . . .  . . .  . .  . . . .  . .  . . . .  182 - 183 155 
Kefalet . . . .  . .  . . . . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .. .  . .  . . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  183 -185 156 - 157 
Nefse kefalet .. . . .  . .  . . . .  . . . . . . .  . . . . .  . . . .  .. . . .. . .  . . . . 

Mala kefalet .. . .. .. . .  . . . . . . . . .. . .  .. . . . .  . .  . . .. . .  .. . . 

VekAleti olmadan başkası hesabına tasarruf . . . 

Gasp (usurpation) ... ...... ...... ...... ...... .... . . 

AİL E HU K U K U  

Akile 

Cahiliye devrinde araplarda evlenme şekilleri 

İslAmın kabul ettiği izdivac yollan .. .. .. . .  .. . .  

İsaAmda Ni'kAh .. .. . .  . . .  .. . . .  .. .. . . .  .. . . .  . . . .  . . . . .  . 

Mehir .... . . .... . . . . . . . . ...... . ..... . . . . . . . . .. . . .... . . 

VelAyet . ..... . ..... ...... ...... ... . .. .. .... ...... ...... .... .. 

Küfü-\ ... . . . .. . . . . .. . . . . ...... ...... . . .. .. 

NikAh mAnileri . . .  . .  . .. . . .. . . . .  . .  .. .. . . .. . . . .  . .  .. .. .. . . .. 

RıdA' ....... ...... .. .... ...... ...... ...... ...... ...... .... .. 

FAsid Nik§.h . . .  . . . . . . .  .. . .  .. .. . .  . . . .  . .  . .  . . . . . .  . . . .  . . . .  .. .. . . . 

Aynlma (Mftfarakat> ...... ...... ...... ...... ...... ..... . 

TAiak ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . 

DA . ... . . . . .... ...... .... . . . . . . . . .... . . .... . . . . . . . . .. .. . . . . . .  .. 

Zıhar . . . . . . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 

Tefrik ... . . . . ... . . .. . . . . . .. ... ...... . . .... . ..... . . .. . . . . . . . .  

Lian · ..... . . . . .... . . . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . .. . . .. 

İrtidad ...... .. . ... . . .... ..... . . . . . .. ...... ... . .. . . . . . . . . . .  . .  

İddet ... . . ... . ...... . .. ... . . .... . .. ... ..... . ..... . .. .... .... . . 

Neseb ...... . ... .. ...... . . .... .... . . ...... . .... . . ... . . . . . .. . 

Nüşuz .. .... . . . ... . . . . .. ..... . ..... . .. . . .. . . . ... ...... .... .. 

Nafaka ... . .. .... . . ...... . . . . . . ...... .... .. . ..... ...... .... . .  
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GİRİŞ 

1 _ İslam (1) hukuku , hukuk tarihi bakımından çok ilgili bir konudur. 
Biz Türkler için ise ayrıca önemi vardır. Türk dünyasını tızun yıllar idare etmiş 

rnarthold - Kiprülü, İslam Medeniyeti Tarihi s. XVII ve XIX, s. 154 bak.) ve 
cunanlı İmparatorluğUnun siy ası, içtimaı iktisadi varlıklarını avucu içinde tut
muş olan bu hukuk elbette bilinmeğe değer. İslamdan sonraki bütün Türk ta
rihi ve o tarihin bütün safhaları bu hukuk ile anlaşılabilir denilse mübaHl.ga 
edilmiş olmaz. Hususiyle, Yeniçerilerin kaldınlmssından sonra ve Tanzimattan 
bu yana memleketimizde gördüğümüz bütün garblılaşma teşebbi:.slerimiz bu hu
kuk ile ilgilidir ve bununla aydınlanabilir. Nihayet �umhuriyet devrimizin öne
mini ve büyüklüğünü iyice anlamak, bu hukuku ve oynadığı rolleri bilmekle 

mümkündür. 

İslam hukukunun, sadece kendine mahsus bir hukuk tipi olarak bir mu
kayeseye konu olması ba�mından değil de bugün hfila yurdumuzda bazi. eski 
olaylar alanında kendisiyle karşılaşılması ve uzak; yakın Türkiye dışındaki is
ıam toplulukları bir yana, komşumuz bulunan bir çok yerlerde, Irak, Suriye, 
Mısır gibi ülkelerde ve Şii mezhebi içinde İran'da az veya geniş mikyasta yürür
lükte olması ve o ülkelerde vukuu duyulan yenilik hareketlerinin anlaşılması 
bakımından da önemi vardır. 

2 - İslam hukuku, bütün öbür hukuklardan temel ayrılığı olan bir hu
kuktur. Madde ve şekillerinde başka hukuklarla zaruri surette geniş temaslarına 
rağmen telökkisinde ve gelişmesinde tam bir özellik taşır. Onun Roma huku
kundan alınmış, kop ye edilmiş olduğu her halde iddia. edilemez. Avrupalılardan, 
Amerikalılardan geçen ve bu yüzyıl içinde İslAm hukuku ile ciddi surette işti
gal edenler çoksa da İslam uleması son günlere kadar Roma hukukuna teveccüh 
göstermediklerinden (2) bilhassa İslam hukukcuları tarafından bu iki hukuk 
arasında ve Roma hukukundan ne dereceye kadar iktibaslarda bulunulduğu 
hakkında tam, etraflı tetkik ve mukayeseler y apılmamış ve İsHim hukukunun 
başka hukuklar üzerinde tesirleri olup olmadığı üzerinde de durulmamıştır. 
Ömer Nasuhi Bilmen İslam hukukunun Roma hukuku ile münasebetlerinden 
bahsederken Mısır ulem asının da tetkiklerine atıf y aparak «İsltl.m hukukunun 
kudsi ve istisnai bir mahiyeti haiz olduğunu, başka hukUk müesseselerinden is
tifade etmiş olması düşünülemiyeceğini söylemektedir. <Hukuk i İslamiyye ve 
İstılahat i Fıkhiyye, cild 1, s. 338). Sava Paşa da: «bu iki hukukun menbalarının 

(1) lslilııı, şeri' dilinde iman, lilgatte inkiyild, teslim alına, Allahın iradesine te� ... 
Hmiyet gibi ma.ııalara gelir. 

(2) Sait Paşa Mtı.riltı cild 1 s. 178 : 
Te1'akki. tai'Qftan bildı1ğimiz ulemtidan Ali Hayda!' Efendi bir gün ııe:ı::dime geliip 

·Htı.!qıık Mektebinde Roma Huk1ık1i tedris olwıuyor, haberiniz var mıP Talıktk ve me.�' 
etmelisiniz• zemtninde ihtarda bultınm1ıpur. Molla Husrev'in eydti ulerndda mi.itediıvil 
olan ·Zifir& ve Mirkdt. ı Roma Usul Hukukuna mutabakat etmiyor mu? cevabiyle mııd· 
1•ız�n ifadesini geçi#irdrm. 
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farklı bulunduğu şüphesizdir; Justinien hukuku, insan aklının eseridir; İınaın ı 
A•zamın hukuku ise münhasıran Kelam ul laha ve Peygamberin sünnetine istı
nad eder ; isıam kanununun hiç bir· hükmü, hiç bir maddesi yoktu� ki tslıim teş
ri' binasının bu iki köşe taşından biri veya öbürü üzerine oturtulmuş olma
sın» diyor ( Etude sur la theorie du droit Müslüman, s. XXIJ. Goldzieher 
( Vorlesungen s. 4), İslıim hukukunda Roma hukuku izlerini ink§.r kabil ol
madığını söyler ( İsHl.m ansikolopedisi, fıkıh kelimesine de bak). Bergstraesser'e 
göre de İsHlm kendinden önceki cahilliyyeden bdriz surette ayrılmış, İsHlm hu
kuku bir vahdet arz etmiyen, eski Arap bedevi teldkkilerini, Mekke ticaret 
şehrinin mübadele hukukunu, Medine va.hasının zırai hukukunu ve fetih za
manlarında kabul e dilen ya"t>ancı menşeli türlü türlü unsurlan ihtiva eden hu
kuk malzemesinin mahsulü" olup bütün bunlar, muhtelif sahalarda muhtelif 
surette derin tesir yapmış olan aynı dini etik ve rituel bir görüş altında bir
leşmiş, hemen hemen tamamiyle asli, yepyeni bir yaratma mahiyetinde hukuk 
kaideleri olacak surette ortadan kaybolmuşlardır. 

Hakikaten Miladdan daha yüzyıllarca önce Mina ve Saba. tticirleri mer
kez ve şimaldeki bedevilerle temasta idiler. Arab sahillerinde bir çok İran ta
cirleri vardı. Musevi şeriatı pek eski zamanlarda, İsevilik de daha ilk devirle 
rinde Arab yarımadasına girmişti. Örf ve ı'.l.ddtın, hukukun bir cdzibesi, bir si
rayet hassası vardır. Fakat şu ciheti biz de tekrar edece ğiz ki İsl§.m, yabancı 
unsurlardan ne almış ise hep kendi bir ve aynı isl§.m potası içinde kaynatmı!}, 
kendi, büsbütün başka, dini sistemi içine sokmuştur. Bundan dolayı İsl4m hu
kukunu başlı başına bir hukuk olarak tanımak pek yerinde o!ur. Bu hukuk bi
nası tamamiyle başka bir tip, başka bir manzara ,arz eder (3 ) .  

E S E R L E R  

3 - İslam hukuku üzerine yazılmış asli eserler en ziyade ve şüphesiz 
Arab dilindedir. Bu eserlerden bir kısmı rahmetli hocam Seydişehirli Mah
mud Es'ed'ın «Tarih i İlm i Hukuk» adlı eserinde ( s. 247 - 294) gösterilmiştir. 
Bunlardan usul i fıkha dfilr olanlar Şems üI eimme Serahsi'nin el Usul u 
ve Sı:ı,dr uş Şeria'nın Tenkihi ve onun ·şerhi olan Tevzihi, Molla Husrev'in Mir'
ke.t ulvusul u ve şerhi Mir'atül usul u (bu eser vaktiyle Medreselerde ve Mekte- , 
bi Nuvvab ve kuzatta okutulurdu). 

Ebul Berekat Hdfizuddin Nesefi 'nin Meniirul-Enviir ve Şerhi Keşful Es
rar'ı, Kı'.l.di Sadruşşeria Abdullah İbn Mes'üd İbn Tacuşşeria'nın «Tenkihul-

(3) Şunlara da bak : Co!'cj. Zeydan, "l\Jedeııiyef..i tslt1miyye Tarihi, cilt 1 s. 74 

Mahmud Es'ad, Tarih i tlm i Hukuk .Y. 228, 251-54. Tarih i Dtni tsMm, cild 1, Medhal 
s. 490 ve sonr. K.aytano, cild l, s. 24 cild 3, s. 233. Goldz:ieher, Paris, s. 42 ve soııı'. 

8. 63, 64. Ahmet Reşit Turnagil. tsldmiyyet ve Milletler Hukuku s. 8 - 15 Nallino. 

Nuoı;o Digesto ttaliano daki Drltto MusulmaıuJ kelimesinde Roma Huk'Ulcunun, Yahudi 
ve Sasant hukukunun tsldm hukuku ·üzerinde pek az tıesiri oldugunu söylüyor. 
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usül» u ve <eattavzih fi halli gavdı.nizit-tenklh» isimli eseri, Saduddini Taftd
zani'nin «at-Talvih fi Keşfi hakayikit-Tenkih» i Fahrül-İslam Ali İbn Mu
hammed Pezdevi'nin «Usüli fıkh» ı ve bunun üzerine Alı\uddin Abdulaziz Bu
hari'nin «Keşful-esrar» adlı 4 cildlik şerhi. 

Neylül-evtar müellifi Şevkani'nin «İrşadül-fuhül ila tahkikil hak min 
ilınil--usül» u ve «Tarihütteşri il İslami» müellifi Muhammed al-Hudari'nin 
«Usulü fıkh»ı, İbn Humiimın Usulü fıkh'a diiir Hanefi ve Şafii terimlerini cami 
olan «at-Tahrir» i ve tilmizi İbn Emir Haccın «at-Takrir ve t-tahbir» adlı şerhi 
< 1316 da Bulakta tab edilmiştir; kenarında Kadi Beyz4vi'nin «Minhacul-vusül 
ila ilmi!-Usül» adlı kitabı vardır). İbn Hüma.mm Hidilye şerhi «fethül K§.dir)>i 
meşhur eserlerindendir. Ebü Said H§.dimi'nin «mecamiul-Hakiiik» adlı eseri 
(Hanefi ve Şiifii mezhebleri üzerine telif edilmiş olan Mir' at, Tavzih, Cemul-ce
vami gibi kitabların hilvi bulunduğu mesiiil ve kavaidi camidir; Cevdet Paşa. 
merhumun emriyle Meclisi - Maarif ilzası Ahmed Hamdi tarafından, «Levil
miud-dekaik» namile Türkçeye tercüme edilmiş ve 1293 de İstanbul'da basılmış
tır.) 

Furüa dair başlıca eserler de şunlardır: 

İbrahim Halebinin Multek al Ebhur•u (4 ) (bazı ecnebilerin fıkh a dair 
yazdıkları eserlere me'haz olmuştur. Mevkufa.t adıyla da Türkçeye tercüme edil
miştir). Bu eserin mecma'ul Enhur adlı hilşiyesi vardır ki Damad adını taşır. 
Multek al Ebhur'un yazılmasında başka eserlerden istifade edilmiştir. Tac uş 
Şeria'nın Vikayesi (ki oğlu Sadr uş Şeria tarafından şerh edilmiştir); Molla Hus
rev'in Gurer ve şerhi Dürer i (bu eser Mektebi Kudat da okutulurdu, Türkçeye 
tercüme edilmiştir) ; Kudurl'nin Muhtasarı ve İbn i Abidin'in (Dürrülmuhtar 
haşiyesi olan) Reddülmuhtar ı (beş cilttir; tekmilesi de muteber eserlerdendir). 
Tahtavi de en iyi eserlerden sayılır (Türkçeye tercüme edilmiştir tercümesi 
7 cilttir). 

Şemsüleimme Serahsi'nin «al-Mebsüt»u ( 1324 de 30 cüz olarak Mısır' da 
tab olunmuştur, bu değerli eser, delillerden tecrid edilmiş, alelade fıkıh mesele
lerinden ibaret olmayıp, her meselenin ayn ayrı, §.yet, hadis ve icma gibi bütün 
delillerini tetkikat ve talilatı fıkhiyyesini gerek Hanefi imamlarının ve gerek di
ğer fıkıh mezhebleri müessislerinin muhtelif fikirlerini camidir. Burhanuddin 
Mergin4ni'nin «al-Bidaye» si ve şerhi «al-Hidaye»si mevsük ve mutemed Han�
fl fıkhı eserlerindendir. Bu eser üzerine İbn Hümı'im, Tı'icuşşeria, Şeyh Ekmelüd
din gibi büyÜk fakihler tarafından mühim şerhler yazılmıştır. · (Hidaye, Hamil
ton tarafından 1791 de İngilizceye tercüme edilmiş ve 1870 de ikinci qefa b asıl-

(4) thrahim Halebi Fabih cilın.ii11de imam ve lıatip idi. Müderrisliği de val'dı. 
�Jiiderris ve lıat:b iken 956 � 90 yal'n� geçkit• olarak vefat etti. Müel!if bu ki-tabını 
Vikaye, Kuduri Keıız, l\1ecma ııl Bahreny t:e IUdilyeden alıp top"adığıtıdan bıı ismile ad. 
lan!Lıir.lm�:·ır. Kitap, Sııldaıı Ahmed'in oğlu Sultan tbrahim zamanında Sadr i A'zarıı 
Mustafa Paga'ııııı teşviki ile Mehmet Mevkafatt tarafndan tıercüme edilmiştir. 
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mıştır). Ebu! fadl Mecduddin Abdullah İbn Mahmud'un «al-Muhtar lilfetvll» 
adındaki eseri ve bunun üzerine yazdığı «al-İhtiyar litalilil Muhtar» adlı şel'< 
hi İs!Am hukukçularınca muteberdir; din iUimlerinin itimadına ·mazhar olan 
metinlerden biridir. Zeylai ve İbn Emir Hac gibi Hanefi fakihleri tarafından· 
yazılmış müteaddit şerhleri vardır. Yukarda ismi geçen Ebul Berek§.t an-Nesefi 
(öl. 710) nin «al-Vafi» adlı kitabından telhis ettiği «Kenzüddek§.yık» mevsuk ve 
mutemed metinlerdendir (Şamda ve Camiül Ezherde tedris edilmektedir). Ebül 
Kasım Semerkandinin «Remzül ha.kayık» adlı şerhiyle birlikte Londra'da tabe
dilmiştir. Zeylainin altı ciltlik «Tebyinülhakayık» ı İbni Nüceym'in yedi ciltlik 
«al-Bahrürril.ik» adlı �erhleri de meşhurdur. Al§.üddin al-K§.s§.ni (öl. 587) nin 
Bedai ussanfil fi tertibiş şerai» adlı yedi ciltlik eseri çok değerli bir kitabdır. 
(Üst§.dı ve kayınpederi Şeyh Alaeddin Semerkandi'nin «Tuhfetul' fukaha» adın
daki eserinin şerh ve izahıdır. Mısır'da 1327 - 28 de basılmıştır). 

Türkçe fıkh ve usul eserleri olarak Mahmud Esad'ın «Usül i Fıkh» ı (İs
tanbul 1302), «Telhis i Usül i fıkh» ı (İstanbul 1309) , «Münak§.hat ve Müf§.re
k§.t» ı ve «Feraid ül Feraiz» adlı kitapları, büyük lakabı ile anılan Haydar Mol
la'nın Hacı Adil tarafından neşredilen «Usul i Fıkh Dersleri», Ahmed Hamdi'nin 
«Muhtasar Usül i Fıkh» ı, Süleyman Sırrı'nın «Medhal i Fıkh»ı, İstanbul Da
rülfünun dersleri meyanında Seyid Beyin «Usüli Fıkıh dersleri»; 1333 tarihinde 
İstanbul'da bQ;Sılan «Usüli Fıkıh-cüz'i evvel - Medhal» adlı 330 sayfalık eseri, 
Manastırlı İsmail Hakkı'nın «Usül i Fıkh Dersleri», İzmirli İsmail Hakkı'nın 
«İlm i Hilaf» ı ve «Yeni İlm i Keliim» ı, Manastırlı İsmail Hakkı'nın «Ves§.ya. ve 
Ferfüz»i, Hacı Zihni'nin «Münilkehat ve Müf§.rekat» ı, Karinabadlı Ömer Hil
mi'nin «Ahk§.m ül Evkaf» ı ve «Kit§.büddiy§.t ve Cin§.yat» ı, bil'§.hare Fetva 
Emini olan Ali Haydar'ın dör� cildlik Mecelle şerhleri, İstanbul Müftisi Ömer 
Nasuhi Bilmen'in altı cildlik «Hukuk i İsliimiyye ve İstıl§.hat ı Fıkhiyye» adlı 
eseri vardır (bu son eserin hepi de çıkmıştır). 

Bu liste şüphesiz tam değildir. Burada unutulmuş ve aşağıdaki bahis
lerde verilecek daha başka eserler de vardır; eski Sırat i Müstakim ve Sebil ür 
Reşat mecmualarında, eski· İstanbul Dar'ül Fünün Hukuk ve İHl.hiyat mecmn
larında neşredilmiş yazılar, Hüseyin Cahid Yalçın'ın Fikir Hareketlerindeki 
yazıları, Meşihatin 1330 yılından itibaren çıkardığı «Ceride i İlmiyye» de gö
rülmelidir. 

İslam hukuku hakkında Avrupalılar tarafından yazılmış ve yayınlan
mış bir çok eserleri de zikretmek lazımdır. İtalyanlar kuzey Afrika'da yürüyen 
Maliki mezhebi üzerine tetkikler yapmıştır; bilhassa Santillana'nın «Instituzi
oni di Dritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema scifiita» sı 
(Roma 1926) Arabca zengin kaynakları, sistematik tam izahı havi. kıymetli bir 
eserdir. Ke.rlo A. Nallino'nun (Nuovo Digesto İtaliona 1938) adındaki İtalyan 
ansiklopedisinde İsliim hukuku ve mezhepleri hakkında umumi bir malümat 
bulunmaktadır ( 5 ) . Fransızlar Fas ve Tunus'taki İsl§.m hukuku ve §.detıeri üze-

(5) Am1'ıara H. Fakültesi Der. 1954 sayı 1 .. 2 s. 543 bak. 



Fıkhın yukarıda gördüğümüz dörde taksiminde mir&s hukuku yoktur. 
Yani dünya işlerine teallük eden ahkfimdan yalnız yaşayanln.r arasındaki hu
kuk gösterilmiş, ölüm haline ait hukuktan sükut edilmiştir. Hakikatte huku
kun bu kesimi de fıkıh ilminin bir b dbını teşkil eder ve F'erfüz ilmi diye ad
lanır. Bunun, fıkhın kesimleri arasına sokulmaması müııtakil bir ilim olarak 
kabul edilmiş olmasındandır. Buna mahsus ayrıca bir takım kits.plar da y azıl
mıştır. Müstakil ilim sayılmasının başlıca sebebi olarak fıkhın öbür kesimled 
sırf nakle müstenit olduğu helde bunun akıl ve nakil meselelerini elimi' bu
lunması gösterilir. Filhakika ferfilz ilmi mirascıların hisse ve sehimlerini ta
yin eden ilim sayılır. Bu da bilhassa müne.seha haJlnde (13) bir takım hesap 
ameliyelerine lüzum gösterir .. İbn i Haldun da bu ilmi hem şer'i, hem de akli 
ilimler arasında gösterir (14). Bununla beraber fıkıh kitaph>.rında ferdiz hü
kümlerinden süküt edilmiş değildir (bilhassa Serahsi, Mebsut bak) . 

·' 

Fıkıh, bugün amme hukuku denilen sahada dahil olan, daha doğrusu o 
hukuku teşkil eden Anayasa, İdare hukuku gibi kesimlerle e.z meşgul 
olmuş, devlete, devlet kuvvetlerine fık�h kit�.plarında imamet bahsinde kısaca 
temas edilmiştir. Fakat itiraf edilmelidirki amme ve idare hukunun 
inkişafı garbde de eski değildir : Bunlar İslılmda esas itibariyle siyaset i şer'
iyyenin, yani ılmme işlerinin şerirıta aykırı düşmeyen idaresi cümlesinden 
sayılarak halifenin Adil takdirine bırakmıştır. Buna mukabil fıkıh, meseHI. bir 
kuyunun, kaç kova su çıkarmakla. temiz olacağı, suların hangi hayvanların 
he,ngi ifrdzatı ile pis olacağı, nelerin yenip yenıniyeceği, nelerin giyilip giyile
miyeceği hakkında birçok hükümlerden bahsetmiştir ki bugün bizim, hele bir 
garplının hukuk telil.kkisine tamaıniyle yabancıdır. Tahtdvi'nin «Faslün fil·
lubs» inde ( cild 7, s. 404 ) bu yolda bir çok meselelere rastlanır : Kenarı ipek
le kıvrılmış cübbe, bir çubuğu yün, bir çubuğu ipek kumaştan elbise, kırmızı, 
sarı veya siyah esvap giymek, gümüş üzerine otunnak, burun silmek için men
dil kulls.nmak, hatırlamak için parmağa iplik bağlamak, mühür isti'mal et
mek helfil mıdır, haram mıdır, mekruh mudur? ( 15 ı yolunda bir çok meseleler 
bahis mevzuu edilmiştir. Bir avın yenebilmesi için bir alay şartlar ve hüküm
ler konmuştur (Hacı Zihni, Kitab üs sayd s. 107 bak ) . 

5 - Görülüyor ki İslılmda din, hukulmn da kaynağı olmaktadır, dini 
ve hukuki dişler, dağılmaksızın ayrılmayacak surette birbiri içine sokulmuij
tur. Hukuk ve din hükümleri birlikte bütün halinde İslılm şeriatının muhte
vasını teşkil etmiştir. İsldm hukukçuları, dini, siyasi, ahlfild, iktisadi ve zekat 
gibi mali meseleleri hattd muaşeret adabı münasebetlerini, dini bir damg a  ile 
din çerçevesi içine almış, bunlara aynı dini değer ve takdiri vermiş, hepsini 

(13) Aşa. da Miras Hukukcıı ba1ısbıe bak. 
(I4) Mahmud Es'ad, Feraid iil Ferdiz, s. 3. ce 7 : tbııi Halduıı, K:tab ı Evvel, 

fasl ı stldi.s tercümesi s. 51', keza s. 121 bak, 
(15) Yakın vakidcrcle sözde zamanım en yiiksek fakihlerinin makamı. ve şer'ı kazanın 

en yiiksek merci'i olan Fetvahane (meşihat�. kendi resmi ceıidesinde (Ceride i fmiyyed<J), 
fıkıh kill.1plarımn .taharet bahsindeki bir takım eski ictihacllara dayanarak levaııta ve ko. 
loııyaya necaseti galiza ·dem.işti (Adecl 73; Hacı Zihni, Kitifü üt tahdre s. 199 bak). 
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c arra da Vaux•nun «Les penseurs de l'İslAm» ve Th., W. Juynboll, «Han 
dbouch des islamischen gesetzes» ( 1910, Şafii fıkhı esas tu.tulmuş ve din! cep
heden yazılmıştır) muteberdir. Beyrut Fransız hukuk mektebinde profesör 
Emil Tyan'in «Histoire de l'orga.nisation Judcia.ire en pays İslA.m» adlı iki cilt
lik eseri, İslfun adliyesi ve kaztisı hakkında geniş ve esaslı bilgiler vermekte
dir ( 1938, 1943) .  Ayni müellifin Institutions du droit public Musulman, Le 
Califat, tom premier, 1954. Nihayet Milli Eğitim BP.kanlığının bir heyet mari
fetiyle terceme, ildve ve tashihlerle yayınladığı «İsla.m Ansiklopedisi, İsl4ma 
ve isldm hukukuna df•.ir bir çok kıymetli malümatı ihtiva etmekte ve fıkıh 
kelimesinde zengin bibliyo grafya vermektedir. 

G. Jaeschke 'nin «Der İslAm in der neuen Türkei» CLeiden, 1951) ve 
«Die Form dPr EhPschliPssuno: mıch dPm türkischen Recht» (Leipzig 1940 ı ;  
«Die Form der Eheschliessung in der Türkei» ( Leiden 1953) ve Louis Milliot 
te.ra.fındE•.n neşrE'dilen «Travaux de la Semaine Interna tional du droit muslıı 
mım» ( Paris 1953) ; Sa.ntilla.na'nın «Lega.cy of İşlAm» daki «Law and 
Society» kısmı ( s. 284 - 319) ; HPnri Masse•nin «L'İslAm» ( 1948) ; Tor Andrae•
nin «Mı>.homet, sa vie et sa doctrine» (Alma,ncP.dP.n terceme 1945 ) ; ve ayni 
müellifin «Les Oriı:rines De L,İslAm et le Christia.nisme» ( 1955 te ..ı\ lma.ncadnn 
Jules Roche t':'-rafından tPTcenie edilmiştir) .  Arthor Pelegrin'in «L'İslAm dans 
le monde» ( 1950) ; Brockf'lma.nn'ın «Fistoire des neupl"s et d!"s et�,ts islami
ques» 1949 ) ; ( Bu eser İHihiyat Fakültesi Doçentlerinden Neşet Çağatay tarıı
fından on sekizinci yüzyıl sonuna kadıoı.r ola.n kısmı) Türkçeye terceme edil 
miştir. Drmombyes'in «Les institutions Musulmanes», ( 1946 ) adlı eserlerini de 
bunlara na.ve etmeliyiz. 

Muhtelif tı:ı.rihlerdeki f«1!4ların da İslft.m hukukunda mühim mevki! var
dır. Mı>şhur fetvfil!ı.r : Fettiva i Ali F.f .. ndi, Netice, Behce, A bdurrahim, Fevziyye, 
İbn i Nu ceym ve A lemg'.iriyye ( Hindiyye) dir. Bunlı> nn ilk altısından, mtıker
rerleri teyy ve ihrac suretiyle toplanım f Ptvı:ı.ıe.r iki cilt halinde «Hulasat ul 
ecvibe» a.diyle neşredilmiştir ( İkinci tebı' 1325, eser sahibi, Fetva. Emini Çeşmi 
zilde MeJ::ımet Halis > .  Bu türkçe fetva.ıı:ı.rdan ŞeyhülisHl.m Ali Efendinin «Feta.va i 
Ali Efendi» si, Şeyhülisrnm Feyzullı:ı h Eff'ndinin Feta.va. i Feyyizve'si ve Şeyhü
lislAm Dürri ztide Mehmet Arif Eff'ndi ze.ma.nm da Fetva. emini bulunım Ahml'.t 
Efendi te.rı:ı.fından t�dvin edilen Netice tül Fetft.vA ve Behce tül feta.va. mülga 
fetvtihA.nece muteber sayılırdı ( Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk i İslft.miyye 
cild 1 s .  478.l-

İslAm hukuku ile ilgili olarak s9,kler ve Feraiz cerideler ide vardır. 

Yuke.rıdaki as1l fıkh eserl,,rinden P.nlıoı.şılıyor ki bunlıı,r. metin, şerh ve 
fetva:  ols rı:ık üç kısımdır. Kıı dı bunlarla amel ederken bir tertibe riayet mec
buriyetindedir ( aşa. No. 14 bak) . 

isıa.m hukuku için şüphesiz islılın tarihinin büyük ehemmiyeti vardır. 
İslam tarihi olara.k Türkçe yazılmış veya tercüme edilmiş kitapl�,rdan Cevdet 
Paşa•nın Kısa.s ı Enbiyası, Şeydişehirli Mahmut Es'P d'ın «TP.rih i Dln İslAm ı. 
Seyyid Emir Ali'nin «Musavvar İsla.m Tarihi» ; Corci Zeydan'ın Zeki Mağa
mız tarafından terc€me edilen beş cildlik «Medeniyyet i İslA.miyye Tarih i» ; 



Bartlıold - Fuad Köprülü•nün «İsHlm Medeniyeti Tarihi» ; bunlardan başka Ömer 
Rıza Doğrul'un «İsla.m Tarihi», «Hazreti Muhammed ve Kur'an i Kerim» C t

.
erce

me 1347 ) ; Halil H filid'in «Düvel i isHimiyye» { İstanbul 1340 ) , «İntişar 'ı Isla.m 
Tarihi» { terceme 1343 ) ;  adlı eserlerini zikredebili�iz. Şemseddin Günaıtay'ın 
İs!Amda Tarih ve Münevverihler»i . ne de bakınız ( lstanbul 1340 - 1 342 ) . 

Hamdi Yazır'ın Kur'!n Dili, Hak Dini adlı Kur'4n tercemesi ve tefsiri 
Diydnet Işlerince neşredilmiştir ( 8 + 1 = 9 cilddir) . Y abancı dilde Kur•a.n 
trrcemeleri de şunlardır : Kasimirski'nin Le Coran ( Fansızcadır) , müteaddit 
defalar basılmıştır ( yeni tabı 1949 ) ; M. Sg,vary'nin, Le Koran ( Peygamberin 
1'.ayatı hakkında uzunca bir muke ddeme ile 1951 ) ;  Pesle - Tidj ani, Le Coran 
< Paris 1948 ) ; Edourı:ı ti Montet, Mahomed, Le Koran, Paris { 1949 ) ; M. A. Draz, 
La Morale du Koran ( 1951 ) ; Recis Blacııere, İsldm d'hier et d'aujourd'hui, 
cild III ve IV, Le Koran · 1948. Ullmann, Der Koran {Almanca 1897 ) ; Sale, The 
Koran { en iyi İngilizce terceme sayılır) ; Rodwell ve Palmer'in de tercemeleri 
vardır. Beli, The Quran { Edinburg 1939 > . 

Hadisden tecrid i Sarih, Diyanet İşlerince terceme ettirilmış ve bas
t ırılmıştır. Diğer, muteber hadisleri ca.mı:• sayılan kitab, Sahihi Müslim dir 
{ aşa. Sünnet bahsi, No. 8 sonuna bak) .  

İ S L A M B U K U K l!  

4 - İsldm hukukuna İslam ulamasınca fıkıh denir. Fakat fıkıh tabrri 
Avrupalıların hukuk kelimesine verdikleri mAnadan farklı bir m a.na i fade 
eder. 

Fıkıh Arabça bir kelime olup lUgatta anlamak, bir şey bilmek demek
tir ( 8 ) .  Bund:m dolayıdır ki, şeriatı bilmek ma.nasına tahsis edilmiştir, fakat 
bu, alelade bir bilmek değil, şeri' hükümlnini. cüz'i mesel�leri teemmül ve rey, 
ictihat yani delillerdm istinbat melekesiyle bilmekdir. Böyle bir melekeye, is
tinbat kuvvesine malik olan kimseye fa.kih, müctehid derler ( ki ilerde daha faz
la ma.lfi.ma t  verilecektir) . Bu cüz'i hükümlerden b ahseden ilim, ilm i fıkıhtır. 
Şer'i hükümleri delillerinden doğrudan doğruya istinbllt için muayyen kaideler
den bahseden, ilme de usul i fıkh ilmi { 9 )  denir. 

< Şeri, Şeriat, islam kanunu inlamında kullanılır, yani, şari'in hita.bı de
mektir. Şer'i, şer'iyye sözü de şdri'in hitabına { emrine ) mevkuf { müteallik) 
olandır. şa.ri'in hitabına mevkuf demekle, · akli hükümler, mesela. filem ha.disdir 
gibi akli ve zehir öldürür gibi hissi meseleler hariç bırf.'kılır. Şari' sözü İsldm 
kanununu koyan manasına Cenab ı Hak ve onun tarafından tebliğe memur bu
lunması hasebiyle resülüdür, yani Hazreti Muhammed de şari'dir. 

-----�---�----

(8) Lelıiim K11lılbiin la yefkahume bilıd. A'1'df suresi, ilyet 1 77. 
(9) Usul asl'ın cem'-idi'r. Asl, maddl veya ma'neı;'i olan · temel, esas, i.stinadgtllı de

mektir. Racih, delt kaide manalarında Ja kııllamlır (ômer Nasuhi Bilmen cild 1 ,  9). 



Delil ( cem'i edille ) , yani ilm i fıkhın aslı ( asılları) dörttür: kitap, sün
net, icma' ve kiyastır. Bunlardan ve başka delillerden aşağıda «Deliller ve fık 
hın kaynaklan» kısmında bahsedeceğiz ( No. 5 - 11 bak) . 

istilah manasiyle fıkhın iki tarifi vardır: biri Hanefi, öbürü Şafii imam
larınındır. imam ı a,zaın bu ilmi, şeri' hükümlerini, insanın ( nefsin) kendi le 
hinde ve aleyhinde olan hükümleri bilm�sidir diye tarif etmiştir (Ma'rifetün nef
si mil.leh§. ve m§. aleyh il.) . Bu tarif ile imam ı azam, fıkıh tabirine i'tikadiyat a 
vicdaniyat a teallftk eden hükümleri de dahil etmek istemiştir. Kendisine nisbet 
edilen ve ilm i kelfuna dair olan kihbının adı da «Fıkıh ı Ekber» dir. Allahın 
birliğine iman gibi itik§.diy§.ta müteP.llik ahkfundan ilm i kelfun ve gene iç haya 
tımıza, tekva, sabır gibi hususlara teallük eden vcdaniyattan ahl§.k ve tasavvu r  
ilmi bahsettiğinden, sonraki fakihler fıkhı, ameli işlere hasretmek istemişler 
ve onun amell şeri' meselelerini bilmektir diye tarif etmişlerdir ; yani ilm i fıkıh 
«mes§.il i şer'iyye i ameliyyeyi bilmektir» = (Ma'rifetün nefsi mfileh§. ve m:l 
aleyh§. amelen ) demişlerdir (Mec. ı) . Fıkhın asıl meşhur mil.nası ve tarifi bu
dur. Bu suretle ilm i kel§.m, ahHl.k ve tasavvuf tariften hariç bırakılmıştır. 
Şafii imamları usftl i fıkhı da hariç bırakmak için bu tarife «edillei tafsiliyye
sinden» kaydını il§.ve ederek (10) usftl i fıkhın, cüz'!, fer'i hükümleri tafsi.I 
etmeyip külli kaideleri icmfil yolu ile, beyan ettiğine işaret etmek istemişleı·
dir. Fakat netice olara.k ilm i fıkıhta ibadata dair meseleler de dahil olmuş 
olur. Çünkü bu meseleler de ameli şeri' meselelerindendir ; ne i'tikat ve nE 
de vicdan meeslesidir, bilakis ameliyattan, harici şekil ve merasimden ibaret
tir. Hakikaten fıkhın bu tarifi ahret işi olan ibadata ve dünya ·umftrund'.l.n 
olan münak§.h§.ta, muamelata ve ukftbata şamildir. İbadat, fıkıh eserlerimle 
taharet, salat, savm, hacc ve zekat kitaplannqa izah edilmiştir (11 ) . 

Şunu tekrar edelim ki Nasuhi Bilmen'in de zannımca demek istediği 
gibi ( cild ı s. 2 ) modem anlamda hukuk ve hukuk i.lmi, insanlar arasındaki 
dış müna.sebetlere müteallik hükümlerle, dünyevi nizam ile meşgul olur. D l 
n� vezdif ve vecaibin hukuk ilmi ile ilgisi yoktur. Fıkıh ise bunları da iÇinP. 
almaktadır. (12) 

(10) El ilmfJ bil alıkdm i şeliyyetil ferl'iyyetil mii.k.tesebi nıiıı edilletihat tafsiliıj -· 
.!!<XN (Tal.�tavl teı'Cümesı cild n·. 38). 

(11) BfJ ıbı'!ddt bahisleri rahmetli Hac' Zihni'ııiıı •Nimet iil isltlm.. aı:ll� esel'in dc 
izah edilmisHr. 

(12) Mecelle mazbatasının baş taraf!arnda • . . .  1lm i fıkhın em.r i dünyaya teal
lfık eden cilıetj. mibnlil:eluU, mııameldt, tıki1batı kısımlar;na münkasim olduğfJ gibi milel i 

miitenıeddiııenin kavanini esclsiyyesi dalıi bu iiç kısma taksim ve nıtı.dmelilt k•smı Katııi ı ı i  
Medent diye tevsim o!uııtıf'. • denmesi pek doğm değildfr. Mecellenin yazıldığı sıralard,ı 
nıer'iyette bulunan meşlıııı· medetıt kanımlaı- 1 794 P1-usya Memleket Kanunu, 1804 Fr�ı ı ı . 
sız kodsivi!i ve 1810 Avusturya Medent Kanumı aile ve miras hııTmkıınıı da içine alw 
kan11nlaı·dı.,. aşa. s. 50 bak). 
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rine kitaplar yazmışlardır ( 6 ) . Hollandalılar da İslıl.m hukukuna dair değerli 
yayınlar yapmıştır ve yapmaktadır. Arabca fıkıh eserlerinden muhtelif dillerde 
tercüme edilmi:ı yazılar da_ vardır. İngiliz dilinde İngilizler ve son zamanlard::ı 
Amerikalılar tarafından eserler verilmektedir . Yabancı eserlerin bir kısmı hak
kında Mahmud Esad'ın «Tarlh i İlm i Hukuk» unda malümat verilmiştir. 

Goldzieher'in «Vorlesungen über den İslam < Heidelberg 1910, Fransızca 
tercümesi, La dogme et la loi de l' İslı'iın, P a r.is 1920, «el Akide Veş Şeria fil İslam» 
isimli Arabca tercümesi de vardır ) . «M ;)hommed anische Studien», «The influ
ence of parsisme on İslam» ( Heidelberg 1914 ; Türk Tarih Kurumu kütüphane
si No. A 1914 ) adlı eserleri meşhurdur. «Seymour Vesey - Fitzgerald'in Muham
madan Law, Landon 1931 ) adlı eseri Hanefi mezhebi üzerine yazılmış olmakla 
beraber öbür mezhebler ve muhtelif İngiliz müstemlekelerindeki İslam hukuku 
durumu hakkında da malümat verir. J. Mouradgea ' d Ohsson tarafından y azılan 
«Tableau General de I 'Empire Othomam> adındaki değerli eserde ( 1787-1820 ) İs 
lil.ma dair mühimce bir kısım ayrılmıştır. Bu eserde Kanuni devrinin fakihl.:ı
rinden İbrahim Halebi'nin yukarıda bahsettiğimiz «Multek el Ebhur>> adlı kita 
bı temel tutulmuştur. Bergstraesser'in «Grundzüge des İslamischen Rechts» 
adlı eseri de bu kitab a dayanır. J. H. Kramers 'in Droit de I 'islam et droit is
lamique, Archive de l'histoire de droit oriental ( Bruxelles 1937, 401 - 414 ) , 

G. H. Bousquet'nin Precis elementaire de droit modem Malikite el Algerien 
( Faris 1934 ) . Joseph Schacht' ın «The Origins of Muhammadan Jurispruden 
ce» ( Oxford ) 1951 ve «Sur la transmissin de la Doctrine dans les Ecoles Juridi
ques de l'İsliim ( extrait des Annales de l' Institut d'Etudes Orientales ( Tome 
x l'Annee 1952 ) Sauvaget 'nin Intruduction a l 'histoire de l'orient musulman 
l ?aris 1934 ) ,  ve Richard Hartmann•ın »Die Religion des İslam» eserleri ( 1914 ı 
( 7) v.:: H. A. R. Gibb'in «Modern trends in İslil.m» ( 1947, Fransızca tercemeai 
«Les tendences moderns de l'İsHim, 1949 ) ve «İslamic society and the wesb 
( Cild 1, 2 inci bası 1951 ; 2 inci cildi henüz çıkmamıştır ) eserleri zikre ş§.
yandır. ·. '' ·' '!" 

Bunlardan ba.şka Osmanlı H ariciye nazırlığını yapmış olan Sava Paşa' -
nın «Etud sur la theorie du droit musulmım» ( Faris 1892 ) ,  Cbu eser Temyiz 
Mahkemesi Reislerinden Baha Arıkan tara fından Türkçeye terceme edilmiş ve 
Diyanet İşleri Reisliğince yayınlanmıştır ;  iki cilttir 1955, 1956 ) «Les tribunan 
musulmamı adlı kitapları vardır. 

(6) Louis Milliot, Introdtıct.imı a l'etude du droit Musulmaıı, Paris 1953 (bıı eser 

J. Schact tarafından tenkid edilmiştfr). 
(7) Muhtasar (160 sahife) bir medlıaldit. Miiııderecatı. : Peyganıhc·r olarak Mu. 

haııınıet, Halifeler Deı.;leti, tma-n., Kanun, diııl Vazifeler, Şahıs, Aile, Mira.� Hukuku, M8-

melek ve Mübadele Hukuku; Ceza t'e Usul Hııkıık1.1, Siya�·i Kanun Hükii-nı1eı-i ve Teltıf;:. 
kileri, tsldıııda Tekva ve Tasacvııf, Ilalk lnancı, Halk İst{nıali Din. ve Medenlyyet, Yeni
leme hamleleri lsldmda tarikatforın teşekkülı't, Şia . 
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dini gerekçe altında. bir tutmuştur. 

Mecellenin ı inci ma,ddesine eklenen şu fıkralar hukukun dini tel&k
kisini açıklar : «İnsan tabiatça medeni olduğundan öbür hayvanlar gibi tek 
b a şma yaşama yıp bir medeniyet çevresi içinde toplanmağa ve birbirleriyle 
birleşmeğe ve yardımlaşma ğa muhtaçtır . Halbuki kişi kendi hoşuna giden şeyi 
ister ve hoşlanmadığı şeyi iter olduğundan aralarında adfilet ve düzenin bozul
maması için gerek evlenme ve gerek yardımlaşma ve birleşme hususlarında 
bir takım tanınmış şer'i kanunlara muhtaç olur ki birincisi fıkhın mündkehdt 
ve ikincisi muamelat kısımdır. Medenileşme işinin böylece devam e.debilmesi 
için ceza. tertibi lazım gelip bu da fıkhın ukübat kısmıdır.» Bu sözler Aristo' -
nun «insan sosyal mahlüktur» sözünü hatırlatır ve aynı zamanda İslam hu
kukunun ancak şer'e dayandığı telakkisini gösterir ve bu manada olarak İs 
lam hukukuna her şeyden önce nakle, işitmeğe dayanan bir hukuk ka rakteı·i 

verir ( Mahmut Es'ad, Tdrlh i hm i Hukuk s. 228 ) .  Ali Ha.ydar•ın, Mecelle 
Şerhi birinci cildi başındaki şu sözleri de bu karakterin ifadesidir : «Mecelle 
ahkam ı fıkhiyyeden ahz edilmiş olmakla buna dair yazılacak şerhin de kü
tüb i mutebere i fıkhiyyeden iltikat edilmesi ve mecellenin ihtiyar eyledigi 
ekvale tevUuk eylemesi lı'l.büd bulunmuştur. Yoksa bazılarının yapmış oldu
ğu vechile bir takım mütea aıat i indiyye ve mülahazat i akliyye serdiyl� 
mecelleye yazılacak şerhin hiç bir kıymeti olmadıktan başka mazarratı . bu
lunduğu aşikardır». Filhakika bu şerhde, fıkıh kitaplarında olduğu gibi her 
kitab ve hukuki müessesenin, baş tarafta kitap, sünnet veya icma' ve kıyas ile 
meşrü 'iyyeti isbat edilmeğe çalışılır . He.l  tarzı fıkıh kitaplarında bulunmıyan 
bir mesele için kendisi ve okuyucular bir nakil bulmağa davet edilir. 

F I K H I N  K A Y N A K L A R I  

5 - Kur'an. İslamın baş kitabıdır; şeriatın, isHim kanununun asıl ku . 

rucusu Allahtır. Kur'an Peygamber ( Resul ) ( 16 )  Muhammede Allah tara fm
dan vahyedilmiş ( 17 J  ve müminlere bildirilmiştir. Kur'an ( 18 ) , Keldm ı se 
ri f, diğer isimleriyle Furkdn, Burhan, Tenzil ( Sure 2, ayet 185. sure 3, ilyet 3 

'
ve 

4 ; sure 25, ilyet 1 .  sure 43, aye t  3 ;  sure 26, Ayet 193 ; keza Hamdi Yazır, Kur'-

(16) Hamdi Ya;:;r.r, Kuran terceınesi cild 1 ,  s .  370. Peygamber müradifi, nebt'dir. 
Nebt nebee'den ınü.Jl;ak olarak Allah ii. taiillldan 'l)(lhlJ iw luıber getiren deıne�-tir. Cem'im!r · 
enbiya ve nebiyyun gelir. Nebı resul'den eaın'dtr; her resul nebidiı'; fakat her nebi rei:tll 
{le�ldir. Uaanwf'h Kulanda mürtıdif ola1'0k kttllan-ldığı da vaı·doır. Diğer fa,ı·aft'ln "1 '. ' ·  
leklere de ı·esıll denir. 

(1 7) Kur'ana valıyimctlııvv siinrıetc de vahyi gayr : metlıı.vv derler (Malmıı. ıd fa'!icl Usal i F�bh s . . 43). 
(18) Kuı'aıı ltlgatte kırôet milııasıııdad·r. Şer'i dilde Allah keltlınnnin mccm ııufüı 

.deııir. Maamafih Fııkrh 11.mlciileriııce Kitô.b ı keıimiıı her bir ciizü.ııe de Kur'aıı ıtlıll: 
oltımtr. Filhakika delil olarak Kur'a�ıdaıı balısecl:liı'ken biitiinii değil, çoh defa bir ayet i  
kastedilir. (Mahmut Es'ad, Usıll i F1kıh s.  45, 48, 49). · 
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ıı.n Dili > dedi ğimiz bu kitap içinde serpilmiş halde bulunan emir ve hükümler 
şer'in, şeriatın üssül esasını teşkil etmektedir. 

� 
Kur'an 114 sureden mürekkeptir ( 19 J .  Otuz cüz ve yüzyirmi hizbe ayrıl-

mıştır. Bu surelerden 93 ü Mekke'de. 21 i Medine'de· nazil olmuştur. Medi
ne'de nazil olan sureler uzundur ; fakat bütün sureler inzalleri tarihlerine gö
re sıralanmış, tertip edilmiş değildir. Ha tta bir suredeki bir Ayetin Mekke . 
öbürünün Medine'de nazil olduğu söylenmiştir. Kur·an birdenbire, bir z aman 
da değil, kısım kısım gelmiş ve 23 yılda tam amlanmıştır ( 20 ) . Genel İslam 
inancına göre melek Cebrail marifetiyle ( 2 1 )  H azreti Muhammed'e vahy, teb 
liğ buyrulmuştur. Bütün sureler 6660 ayeti c 22 ı  ihtiva eder. Sureler gibi . tlyet 
lerin de ba.zıları uzun bazıları pek kısadır. Ayetlerin adedi bazı eserlerde baş
ka türlü gösterilmiştir (Mesela H.  Masse 6211 ; Ömer Nasuhi Bilmen 6616 . ı  • 

Bu, bir ayetin iki, veya iki ayetin bir sayılmasından ileri gelecektir. Bir de 
Kur'anın Tevbe suresinden maada 113 suresinde tekrar edilen Besmelelerin 
sayıda dahil edilip edilmemesine göre yekunun değişeceği tabiidir.  Bu b esme 
lelerin Kur'andan olup olmadığında bizzat imamlar ihtiHif etmiştir. İmam 
Şafii müsbet, İmam Malik menfi reydedir. Ömer Rıza Doğrul'un beyanına gö 
re, küçük sureler, büyük surelerin mühim bir kısmı tam olarak ve bir defada 
nazil olduğu halde ( Enffil suresi. Bedir Muharebesinden sonra toptan nazil 
olmuştur. Mahmut Esat, Tarihi Din i İsHim cild i Medeni, s.  135 ) daha büyük 
sureler ancı:ı.k seneler zarfında parça parça tekmillenmiştir ve Kur 'a nın terti
bi bizzat Peyg::ımber tarafından olmuştur. Hazreti Ebubekir'in veya Osman'ır. 
Kur'anı topladıklarını veya tertip ettiklerini zannetmek yanlıştır denilir ( Kur'
an tercümesi s .  IVJ . İzmirli İsmail Hakkı da «Kitap asrı nebiden mektuplar. 
Hazret-i Peygamberin irtiha.Iini mütes.kip zuhur eden Yemame muharebesin . .  
de yetmiş kadar kurra ( 2 3 J şehit olmakla bir gün ihtilaf ve tahrife düçar ol
mamak için ömerulfaruk'un ihtariyle Ebubekir zamanında cem edilmiştir.'> 
diyor ( Yeni ilm-i keliim s. 28)  Bu su retle Kur's nın Osman zs,msnındı:o: her hangi 
bir tağyir ve taklit vukubulmaması için müteaddit nüshaları yazılmıştır ( 24 ) . 

(19) Sure, yiiksek bir makam veya binada bfr kat demektir. S ure l:elimesi Kflr'
ımın bir çok ayetinde (sure 2, ayet 21 ; SUl'e JO, ayet\ 39; SUl'e ıı .  dy<Jt 16) geçer. 

(20) tlk ve sem ndzı'l ilaın sureler ve dyetler lıakkrnda Hamdi Yazır, Kur'an Tercc
m.esi ci!cl 3, s. 1724, s. 2441, 2442 ve cil� 7, 8 s. 5249, 5943 bakl-

(21) SÜre 21, fıyet 102 bak. Cibril tbrani bir kelimedir. 
(22) Ayet, .delil, işaret, Allah tarafından bir emir veı1a valıy demd"t.ir. Ayet kelimesi 

ele Kıır'aııda mütecu:Tdit yerlerde geçer (ı.·uı·e 24, tiyet 1; s-ııre 9, ayet 87) . 

(23) Yeni İlm.i Kelam s. 28, Evflilde Kuı-'an i Kei1me biitün vüctlhiyle 4rif olan bii· 
yiik sahabeler fıkıh tıe fetva eTıll idiler. Bunlara o tJakit kurrtı denilirdi. . .  tlm i fıkıh ke: 
mille erişip mij.Yilakil, (lyrı bfr sanat olunca şeı-'t hiikiimler! bilen ümmetin büyiikleı'ine 
kum1 yerine fııkalıtl ve ·ıılemc1 ıtltık o!wıdu (lbn i Jlaldım, Fasl Stldis tercemesi s. 43). 

(24) Ceı.:ılet Pa{ta, K!ı,sas ı Eııbiyu, cüz' 3 ·1 s. 447, oüz' 5 6, .�. 632 ı.:e sonrakiler. 
Corci Zeyclan, Medeniyyet i Tsltlmiyye Tarihi. cild :3 s. 108 ı.:e son-rakileı·e bak. 
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Bizzat Kur'nın da hıfzını garanti ettiğ'i ( Hıcr suresi, ayet 9 )  bu Kitab -ı 
kerim, nesilden nesile tevatüren menkuldür. Elde bulunan nüshaların, Allah 
keHimı oldu ğunda müslüm anla rın itti fa kı vardır. Bununla beraber Arabi li · 

sanda inzal edilmiş olan ( Sure 43, ayet 3 ; srue 44, ayet 58)  Kur' anın kelime 
ve kıraat şekillerinde bazı anlayış farkları olmuştur ( 25 ) .  

6 - Fakıhler . universel dini görüşleri neticesi olarak hukuku, ahlak ve 
dediğimiz gibi her şeyi evveleınirde Kur'anda aramışlardır. Bir takım kimselPr 
her şeyin Kitab-ı  Mubinde mevcut olduğunu söyler ve «La ratbun ve ıa yll.bi 

sun ill§. fi kitabin mubin» ayeti ile sana Kitabı, her şeyi mubin olarak indir
dik demek olan «Ve nezzeıa aleyk el kitabe tibyanen likülli şey'in» ayetini gös 
terirler. Hamdi Yazır'ın ve Ömer Nasuhi Bilmen'in de naklettikleri üzere, biz 
zat İslam tefsircileri, bu ayetlerdeki kitaptan «Levhi mahfuz» u ımlamışhr, 
yoksa maksut bizzat Kur'an değildir demişlerdir. Yani her ne ararsan kur'an
da bulunur yolunda bir m ana mura d edilmediğini söylemişlerdir. Hayat hadt
seleri o kadar de ğişikdir ki böyle bir iddia kur'anı büyütınel::ten ziyade ona 
aciz isnadı olur. Pek m ahdut ve mutaı.ı.ssıp kimseler bunun farkına varmıya
rak ve b azan zaman adamı geçinerek her şeyi Kur'anda aramışlar ve onda 
vardır demişlerdir. MutHl.kiyyet devrinde «Eti ullahe . . . ve ulilemri» ayetine is 
tinadla bir habeşi olsa dahi pa dişaha itaat vücubu-nu < Cevdet Paşa Tarihi ) ,  
Meşrutiyet devrinde «Ve emruhum şüra beynehüm ayeti ile şer'an parlamıın 
t e r  usulün lüzumunu ileri sürmüşler, Cumhuriyetten sonra «halk hükumetinin 
en mütekamil şeklini tebliğ ed.en din i islamdan ( 339 a,ile kanunu tasarısı, 
şer'iyye encümeni mazbatası ı dem vurmuşlardır. Bir Kur'an her an değişen 
idare ve siyaset sahasını kati hükümlerle düzenleme ği istemiş bir eser olmadı 
ğı gibi bir nebatat, coğrafya, veya koz:moğrafya, geometri ve m antık kitabı 
da değildir. 

Ömer Nasuhi Bilmen'in ahiren çıkardığı te fsir tarihi adlı eser!n 
<I 1955 s. 46 ) Kur ' an - ı Kerimin sarah aten veya. iş areten 19 ilmi ihtiva et 
tiği yolunda bir ta'dada girişmesi maveka' a mutabık ve onun şan ve azame ti. 
ni beyan ve i 'laya kafi ve layık değildir. Kur'anda her şey vardır sözü «fakı:ı.t 
bunu herltes bulamaz, a.nlayamaz. Ancak ulema çıkarabilir» yolunda bir id-
diaya götürür. Ve hakikaten bu mahiyette bir he.dis de nakledilmiştir : «Es
habi kennucum i bi eyyihim iktedeytum ihtedeytum». Bu hadis, sağlam s a 
yılmaz ( İzmirli İsmail Hakkı, Usul i Fıkıh Dersleri, keza İlm i Hilil.f s .  23 \ 
Her halde hayatı, s abit ve diğişmez kavillere uydurmak gayreti, boş ve hanı  
bir  dava olmaktan ileri geçememiştir. İslamın sözünü ve özünü anlamayai:ak 
bu yolda gidenler hayatı reddetmekten başka bir şey yapamamışlardır. Bin bu 
kadar yıl önce akla, hayale gelmesine mahal olmayan telefon ile bir akid yap
manın cevazını arayanlar zaruri ihtiyaçları ve realiteleri inkara varmışlar ve 
ya m ahlaslar : şer'i hileler denilen çareler aramağa çalışmışlardır . 

Kur'anda hukuku ilgilendiren hükümler azdır. Bunlar da başlıca zımıa 
nın ve mekfuıın o günkü icab ve ihtiyaçlarına göre evlenme ve mira sP, d : • i =  
varid olmuş hükümlerdir. Bir kaç  s u ç  için de cezalar vardır. Akidlerden v e  

(25) Hamdi Yazır Kur'anın Fransı.zca teı·cerıwlerindeki yanlışlara temas etmiştir 
(cild 2 s. 742 ve sosrakilere b<ik. 
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hukuki işlerden pel> az bahsecliln:. i::ıtir. Kı.u· ·anda bir hakim için düştur olaca�-;: 
sarih, etraflı hükümler yoktur. D aşlıc:.:ı, uzun Medine surelerinin hukuki hü
kümleri ihtiva ettiği söylenirse de bütün. bunlar ancak 80 - 100 arasında sayı
labilir ( 26) Kur'anda beyi' hakkında pek umumi surette bir iki ayetten baş
ka hüküm gösterilemez. ücret hakında da ancak bir ayet bulunur. Sünnet C: '! 
böyledir ( 2. 7 )  Ayetlerin nüzülü icablara göre olduğu gibi nesihleri de böyle 

o::.mu§tı:cr. Hı::zret'i Muhammed de ahvalin iktizalarına göre usul ve kaideleri 
ni değiştirmiştir (Aşa, No. 7 bak) . 

7 - Kur'an ası uı usuldür. Fıkhın en buş kanyağıdır. Sünnet ve icma'  
Kur'ana tearuz edememek lazım gelir. Fa.kat bir  ınes'elede icma, varid olurs1 
artık Kitaba ve sünnete nazardan vaz geçilir ; çünkü kitab ve sünnette varid 
olan şeye muhalif olan icma' neshin ( 28 )  delili sayılır. ve Peygamber de «Üm 
metim hata üzerine ittifak etmez» buyurmuştur. ( İzmirli İsmail Hakkı, İlm i 
Hilaf, s. 193 Mahmud Es'ad, Telhis i Usuli Fıkıh No. 494 ; Ömer Nasuhi Bilmen, 
cild ı No. 356 ; aşa. No. 9 bak. > 

Kur'anda nesh'in vuku'u bizzat şu ayette beyan buyurulmuştur: «Ma
nenseh min ayetin ev nunsiha ne'ti bi hayr in minha ev misliha . . . » < Bakara 
suresi ayet 106)  = «Biz bir ayetten her neyi nesh ettirir veya unutturursak 
ondan daha hayırlısını veya mislini getiririz.» 

Nesih, ebediyetle teyid edilmiş olan hükümlerde cereyan etmez. Habe�·
lerde de nesh olmaz. Nesh, hak'ayiki imaniyye v� i'tikiidiyye de kabil değil
dir ; fakat evamir ve akhamda ceeryan eder. Binaenaleyh su iç, şarap içme, 
nikah yap zina etme gibi inşa i olan hükümlerde nesih kabildir. Bunlar bir e. n 
için meşru, başka bir zaman için gayri meşru. olabilir. ebediyyetleri zaruri 
değildir. Bir vakt için maslahat olan şey diğer bir vakt için mefsedet olabilil' ; 
bunun aksi de variddir çünkü icablar her vakit bir olmaz. Şeriat ise me§.ş . ve 
meiidde ibM ullahın mesalihi ile mütenasibdir. Halbuki Allah islam şeriatini 
kıyamete kadar muhtelif zamanların mesalihine hakim olmak için irsal bu
yurmuştur ( Hamdi Yazır, Kur'an Dili, cilt 4 s. 3 127 bak) . 

(26) Fitzgerald s. 4. Kuı-'aııda wnwniyet itibariyle aMilma (ya'ni ib&Mta, muame• 
lata, wcılbdta, müna!�ehı'lta 1;e saireye tea�luk eden ayetler beş yiiz kadardır (lzmirli ts· 
ııuıil Hakkı, llm : Hilaf, s. 221). 

(27) Hazreti Peygamber, Koytono'nun (tslilm Tarih! tercemesi, cilt 6, s. 135, 186) 
nakl efflği üzere 8 inci lıicrt yılda şu dört muameleyi gayri meşru ildn etti. Mukavelelere 
birbirini nakzeden ve btından dolayı ihtilafa bais olabi'en şartlar koymak, malı tesellüm 
cıımeden vedelini peşin vermek, lıak'J..•ı olrııad:ğı bir şeyi satmak, malik olrııadıJğı bir ıey
den istifade yolu . aramak, 

(28) Nesh, ltlgatte tebdil etmel•, kaldırnwkı ya'ni bir şeye başkastnı halef yapmak, 
onun yerine başkas:nı koymak demektir. N'<lhl .mresi 101 inci eve izd beddelnti dyeten 
mekfJne tlyet4ıı . . . • ayetinde nesh tebdil sözü !le ifilde edilmiştir. Kal&mtana mel18'.ıh 
öbürüne ndsih derkr. 

tema' ne rı,llsih ve ne · de mensuh olur. Nitekim hyas için de böyle .lınilmi§tir. 
Maamafih icma' ile nesih vukuuna kdil o?anlar vardıa-. Bir hükmün mensııhiyyeti hak· 
kında icma' vukuu bilittifak cilizdir (ômer Bilmen, Hukuk i tsldmiyye ve IsttlMum. Fık. 
hiyye, cild 1 s, 98; Mahmut Es'ad, tııelhisi Us11ıi Fıkıh · s. ,222). 
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Kur'tı.n'ın Kur'an ile nesh edildigi başlıca şu hallerde görülür. İleride 
ukübat bahsinde görüleceği üze re zina hakkında evvelce nılzil olan ayet, son
radan başka bir hükmü ihtiva eden ayetle nesh edilmiştir. Gene Kur'anda ko 
cası ölen gebe kadının dört ay on gün bekleyeceğine dair bir ayetten sonra 
böyle bir kadının iddeti hamı müddeti olduğu hakın da nazil olmuş b aşka bir. 
ayet vardır. Bu ikinci ayet birinciyi nesh etmiştir ( Mahmud Es'ad, Usul i Fl 
kıh, s. 318, 319 ) . Hukuk i Aile kararnamesi m .  144 ( 28 ) 0 

Kur' anın sünnet ile de neshi mümkündür. Bekare süresinin «ey mü'min -
ler herhangi birin,ize ölüm yaklaştığı zamanda e ğer bir mal bırakırsa babası 
ve anası ve en yakın akrabası için meşrü bir surette vasiyet etmek müttek1-
ler üzerine icrası vacip bir hak olarak yazıldı m anasına olan «Kütibe aley
küm iza hadere ehadeküm uı mevtu iri tereke hayren il v asiyyetu lilvalideyni 
vel ekrebine bil ma'rufi, hakken alelmüttekin» ( Bekare, §.yet, 180 ) . Hazreti 
Peygamber'in Haccetul veda' hutbesinde Ela inn Allaha a•ta kulle z1 hakk111 
hakkehü, fel§. vasiyyete livarisin» = «biliniz ki Allah her hak sahibine hak
kını verdi. Artık varise vasiyyet yoktur» buyurması ve gene «La yecüzu livılri
sin vasiyyetun illa en yücizehal veresetu» = «Viirise vasiyyet caiz olmaz ; me
ğerki öbür vii.risler icazet vere» suretindeki diğer bir hadis ile ve sonradan 
nazil olan Nis§. suresindeki miras Ayetlerinin işareti ile nesh edilmiştir ( Ömer 
Nasuhi Bilmen, Hukuki islamiyye ve istilfl.h atı fikkiyye, cilt 1, No. 357 ; Hamdi 
Yazır, Kur'an dili ) . 

Fakihlere göre Kur'anda vuku' bulan nesihler dört kısımdır :  Y a  hem ti
laveti ve hem de hükmü mensuh olur ; 2 Tilfl.veti m ensuh olmayıp yalnız hük
mü nesh edilir. Yukarıdaki zina §.yetıerinden birincisi gibi; 3 Hükmü b aki kal 
mış ve yalnız tilii.veti nesh edilmiş s ayılan recim §.yeti gibi olur ( ileride uk11-
b§.t bahsine bak) ; 4 Asü hükmü b aki kaldığı halde vasfı mensuh olur, mesela 
farziyeti mensuh olup cevazı devam eder < Ömer Nasuhi Bilmen, cild ı ,  No. 360 1 . 

Bu suretle Kitti.hın ya'ni Kur'anın gene Kur'ıin ile neshine mütevafiken 
nesih denir. Nitekim sünnetin sünnet ile neshinde de böyledir. Fakat nesih, 
mütehfilifen de olabilir. Ya'ni sünnet, kitab ile ve kitab, sünnet ile nesh edi
lebilir. Bu, H anefilere göre olup Şafiiler bunu kabul etmez. 

(28)0 Malımutı Es'ad, U.mli Fıkıh s . . 'Jl8 • 319: Hamil olaıı bir hatımım zevci ve

fat ettikte onun ·iddet m.üdcleti ı;az'i 1uııııle T�adarrrl'ldır, yoksa dört ay. oıı, güııııı iidül'? tmam. 
Ali bunlardan hangisi ziyade ise oııa 1iti1Jar olımınas�na kail olmuş ise de lbııJ Mes'ud ancak 
vaz' i hamil müddetine itiba,. eclileceğ;ııi be!ıan etmiştir. Çünkü hllınil olan kadınların idtlet 
müddetli Tıanılin vaz'ına kadar olduğıınıı beyan. eden ilyet (Talolt suı·esi, aylt 4) Bakara sıı. 
resindeıı (ilye- 234) sonra ni1zil olm.ıı.şt·ur. ikinci ayette bıılunan • yeterabbesne• lafzı, zevci 
vefat edenler ister lıamil olsun ister olmasın şuhur itibaı·!le iddet bekliyeceklerine ·ve hi
rinci ayetteki • tdatz alımal SÖZÜ• yeterabbesne • kavlini iki hükmü elimi olan cihet hakkın
da, yani zevci vefat edib , de Tıllrııil olan kadınlar Tıakkııula fesheder; Hamdi Yazır, cild 6 .� . 
5065 ve sonr. bak. 
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Delillerin teuuzu, aralarında muaraza vuku'u ve bunların tercihi mes ' 
eleleri fıkıh usulünde hususi b i r  bahis teşkil eder:  «Bab ül muliraza v e  t tercih\> 
( Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk i İsllimiyye ve Istıldh at ı Fıkhiyye, cild l , 
No. 491 - 495 ; Mahmud Es 'ad, Telhis Usul i Fıkıh, s. 305 ve sonrakiler ; İz
mirli İsmail Hakkı, İlmi Hilaf, s. 193 - 2 1 3 )  b ak. 

8 - Sünnet ( hadis ) ,  İslam dininin. şeriatinin asıl ilk kayna ğı olan Kur'
andan sonra ikinci ka ynağı olarak sünnet gelir. İslam Ansiklopedisinde nakle
dildi ği ü::ere ( hadis kelimesine bak) daha müşriklik devirlerinde Arablar atala 
rın sünnetini ta'kib etmeği bir fazilet addederlerdi. Islamda s ünnet, Kur'an 
dışında kalan ve ona aykırı olmayan hususlarda Peygamberden sıldır olan 
söz ( kavl) , iş ( fiil ) veya süküt ( takrir )  dir. Bu üçüncüsü Peygamberin, ümme
tinden birinin söz veya fiilini görüp de men've reddetmeyerek sükut etmesi, 
bu sükfttu ile o kimseyi o söz veya fiil üzerine bırakmasıdır. 

Peygambere nisbet edilen söze hadls ( çoğulu ehıld'is)  derler  (29 ) , Ya'ni 
mutlak surette kullanılan ha dis kelimesinden söz ile olan , aj.innet .anlaşılır 
( Mahmut Es'ad, Telhis i Usul i Fıkıh, s. 226) { 30) . Sünnetler, sahıibeden ta
biinin ve onlardan da teba i tabiinin rivayetleriyle na�il edilmişlerdir ( 31 ) .  

Sünnet ile amel etmek için bunun Peygamber'e ittisali lazımdır. Bu it 
tisfil üç vech üzeredir ve hadislerin kuvvetleri buna göre değişir: Üç hicrı 

(29) Hadisler iki kıS: ııulıı· : 1 tlalıı veya kudYı lı�ulis. Bu, Peygamberlerin kendi 
ibaresiyle beyan buyurmakla beraber AZ:aha muzu/ kılamk ondan ııakil yoluyla hikiltJe 
ettikleri keUimlardır. 2 Hadisi nebevi. Bıı, Peygamberin Allaha muztlf kılmayarak kendi 
ibareleriyle ve kendi nefislerinden nakleyle1ikleri sözlerdir (Mahmıud (l.y' ad, usUl · i 
Fıklı, s. 51). 

Siinnet aslı'ada ta'kip edilmesi d<let olan yol, ya'ni 1nıütat fiil ve hal'eket tam ve 
kadiın örf demektir. Kur'anda ·Fe len tıecide li sümıet:llahi tebdila ve len tecide Usünne
til lalıi talıviliio . Fôt. r  suresi (35) /lyet 43 ı·e • Fakad mazat siinnetul evveline-,  Enjal 
,suresi (8), ayet 38, ve daha bir çok ayetkl'de, Ehzab suresi (33), dyet 38 ve 62. Feth 
suı·esi (48), dyet 23; Kehf suresi (18), ayet 55, isra suresi (1 7), ayet 78, Hicr suresi (15). 
ayet 2, 28, 33, Nisil suresi (4), ayet 26, l\W'11ıin suresi (40), ayet 85, Ali tmran suresi 
(3), ôyet (137) sünnet sözü ilahi kanun aıı�anıtnda kullanılmı§tır. Buna lldetıullah, lıall• 
\Allalı da deni!-: Ma tıerıl f- halk in'ahmilni min tlfavutin, Miak suresi (67), ftyet 3. 

(30) G<ıldzieher, Vorlesungen s. 41 . . 
(31) Sohbet, dosf.L hemden olmak ma'ııdsına gelir ve dosta da salıip denir. Sahibin 

Çoğulu sahb ve bunun da çiğu!u eslıab'w�r; sahabe de §ılz bir çoğul Olarak eshab anla
ınıııdadtl'. Bunlar mü'min iken Hazreti Peygamberi görmüş ve mü'min olarak ölmii§ olan 
kiselıerdiı·. 

Bir imılm'•m mezhebini kabul eden ulemaya da o imamın eslıabı denir; Ebu Hantfe 
·eslıabı, Şajit eshabt gibi; meselll trııfitn Züfer, eshab i hanefiyyedendir. Tılbi' veya tılbıt 
.mlıabeden mı-ine veı1a birkaçı'ııa eri�i§, onlarla bulu�ıış o?on kimsedir; bunun . çoğulıı 
tilbitndir. Bunlardan sonra gelenlere ve bunlaı·a erişenlere tebe i tllblln derler. Muhaz
rem (çoğulu Muhazremün, Muhazremtn) tabirleri hakk<nda (bak. Corcl Zeydan, Mede·· 
ııiyyet i tslılmiyye Tllrilıi, cild 3 s. 210: tıe Tecrid :: Sarih tercemesi dld 9, s. 355 notu). 
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karn'da Sehabe, Tabün ve Teb a ı Tabiin karn'larında ya'ni zamanlarında ha 
berleri yalan olmasını akıl tecviz etmeyen b ı r  cemaatin haber v erdiği hadi.o;e 

mütevdtir denir. Bu, ilm i yakin ifade eder . Mütevatir hadis, mütevatir na-

killerden olan Kur'an gibi kat'iyyeti haizdir. Ancak mütevö.tir sünnet Kur'ı:ı.n 

değildir ; Allahın inzal ettiği hikmettir. Öğle, ikindi, yatsı namazlarının dört. 

sabah namazının iki ve akşam namazının üç rekdt farz edilmesi mütevatir ha

dise dayanır. Bir hadis, birinci karn'da haber i vahid olduğu halde ikinci ve 
üçüncü karn'larda rö.vileri, yalan üzerine ittifakları aklın adeten tecviz etme

diği kalabalık bir cemaat olursa buna meşhur hadis denir. Raviler üç karn'da 

yalanda ittifakları aklın tecviz etmediği bir cemaat değilse böyle bir hadise ha

ber i ahad veya haber i vahid derler. 

Bir hadis, hazreti Peygambere kadar bir raviler silsilesiyle vasıl olursa 

o hadis müsned, muttasıl, bu ravller silsilesine senet, an'ane ve ravilerin sıra

siyle adlarını zikretmeğe de isnad derler. Eğer bir hadis doğrudan doğruya 

Peygamberden rivayet edilip aradaki ravilerin isimleri tamamiyle veya kısmen 

zikredilmezse mürsel ve münkatı' adını alır. İnkıta'da iki türlü olur:  Zlihir, ba

tın. Zahir inkita'a irsal derler. İrsal fıkh usulcülerince ravi ile merviyyun anh 

arasındaki vasıtayı terketmektir. Böyle vasıtanın terki ile rivö.yet edilen hadise 

mürsel denir. Bir hadis i nakl ve rivayet edenlerde vücudu lö.zım olan şart

lardan ( akıl, islam, zabt, ada.Iet >  biri noksan olur veya hadis kendisinden da

ha kuvvetli bir delile muarız bulunursa o hadis batinen munkatı'dır. 

Usulü hadis hakkında, İbnus-Salahın «al-Mukaddima fi ulümil-hadis»i 

ve al-Hdkim an-Nisabüri•nin «al-Medhal fi usülilhadis»i ve Muhyiddin i Ne

vevi'nin «at-Takrlb ve t-teysir» i ve onun Celö.lüddin as-Suyüti tarafından ya

zılan «Tedribür-ravi» adındaki şerhi muteber eserlerdendir. 

Hazret i Peygambere uydurma olarak isnad edilen asılsız rivö.yetlere 

mevzü' hadis denir. Bunların mikdarı pek çoktur. imam i a'zama göre sihha

tinde şüphe olmayan hadislerin sayısı 17 olduğu söylenir ( 32 ) .  

Hadisleri toplayıp yazmağa ilkin müsaade edilmemişti. Kur'ö.nla karış

masından korkuluyordu. Sonra Kur'an iştihar edip de bu mahzur ortadan 

kalktığından hicretin yüzüncü yılından i'tibaren toplanmasına teşebbüs edil-

(32) Corci Zeydan, Medeniyyet i lsltlıniyye Tilı·ilıi, c�ld 3, s. 122 • 129. Kaytaıın, 
lsldm Tdrihi, Teı·ceme cild 1,  s. 68 ce sonrakileı·; cilcl 8, s. 180 ve sonrakileı· 1bn i Hal 
dun Mııkaddeme Tercemesi s. 3.3 ve sonrakiler er s. 41 ; Fikir Hareketleri, sayı 52. 
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nıiştir ( 33 ) .  
Yukarıda işaret edildiği üzere hazret i Muhammed bir hukukcu olarak 

hareket etmemiştir. Önüne çıkan hddiselerin gerektirdiği · hükümleri etrafında
kilere sadece ameli surette anlatmış göstermiştir. Sonradan fukahanın dediği 
gibi bunun erkanı ( tekili rükn ) dörttür ; şunun şartları beştir, bir akdin ol
ması için şu unsurlar ııızımdır yolunda nazari, ameli bir izahda bulunmuş de
ğildir. o, yalnız şunu yapınız, bunu yapmayınız gibi emirler ve nehiylerde bu
lunmuştur. İslamın bugün sırf dini olan iba.data müteallik hükümleri dahi 
sonradan fakihler tarafından işlenmiştir ( Seyyid Bey Tarih i Fıkıh Ders
leri, taş basma 1340 ; Goldzieher, vorlesungen, s .  35 ve sonr. s.  80 ve sonr. ) .  

9 - İcma'. Peygamberin ve.fatiyle artık vahyin arkası .kesildi. Yeni ha
diselerde kendilerine müracaat edilemiyordu. Diğer taraftan yeni ülkeler feth 
edildikce, hatta daha Ebübekir zamanında ihtiyaçlar çoğalmaya, bunları kar
şılayacak hükümler koymak, hfil yolları bulmak lüzumu duyuluyordu. Bu iş
de iki yoldan faydalanılmıştır. Biri icma' öbürü kıyas. 

İcma' ba'zı hariciler ve şiller müstesna., İslam fıkhının üçüncücü kay
nağı sayılır. Zahiriyye mezhebine ve keza Vehhabilere göre de y alnız esha
bın icma' ı mu'teberdir. Maamafih H azret i Peygamber zamanında icm4'a lü
zum görülmüyordu ( İzmirli İsmail H akkı, İlm i Hil4f, s. 310) . İsl4.m Ansiklo
pedisinde icma' (bu kelimeye bak ) , h alk içinde müctehidinin, Peygamberin 
ölümünden sonra, her devirde ve dini ala.kadar eden her hususta ittifakları
nı ifdde eder suretinde gösterilmiştir. Lügatte ittifak ma'nAsınadır. Istılahta. 
isHim müctehidlerinin bir asırda ( 34) bir hükm i şer'i üzerine ittifaklarıdır. 

(33) Had.ıs ilminde üstdd olan kimseye mu.haddis derler. Buna şeyh, imdm demldiği 
de vardır. Sahih hadisleti cdm( sayıllan ı'k ı meıhur eser vard;r. Biri, Buhart'rı,in (194-
256) toplad�gı, ya'·ni kendi zaman:na kadar toplamtş ne kadar hadts 1Jtirsa hepsinin için
den yalnız sahih olanlarını havi olan eserdir. Dokuzuncu yüzyıl ricillinden Abdü]iltif iiş 
şerci yyüz Zebtdi, Buhari'nin bıı Sahihini Et rtecrid üs sarih li ahildtsil cdmi'is sahih un
vanile ihtisar etmiştir. Diydnet İşleri Reisliği bu eseri · Sdlıth i Bııhan Muhfösarı Tecrid i 
Sarih Tercemesi• adiyle 1 1  cild iizerine tıerceme ettirmiştir. 1 ve 2 inci ciltleı· eski ve 
son-rakiler yeni harflerle basılm §fır. 1 - 3 üncü cilt!eı· Ahmet Naim, sonraki ciltler Kil
ıııil Miras taı·afından terceme edllmiştir. Buhari'ııin Sahihinden başka, gene sahih lıa
disleı•i cami diğer bir eser vardır ki hıma Sahih i Müslim del"ler. Bu iki sahtlı cdmi'deıı 
(sahiheyrı,'den) birlncisi İbn i Haldun'un da teyid et.tif!.i üzere dalıa sahih sayılır. 

BuıılardGn başka, Tirmizt, Eba Dilvad, NWıU 1Je tbn Milce'n:n hadis kitapkırı, da 
lslilm cllemirı,de en çok itibar ve itimad kazanmış lıadis mecmuaları&w ki bunlaı'ın hepsi

ine lıfrdeıı •'Kütiibi Silte• ismi verilmektedir. 
Hadislerin sadece rivayet ve zabt ve fuhririne rf:ealMk e.den bilgiye rivilyet ül Tıa

dtv ilmi derler. Rivayetin 1Je rdvtlerin Qart ve hükiimlerinden, rivilyet edilerı,leı'in envilııı
da·n ve oıılardaıı ma'na istihrac�ndan 1Je saireden bahseden ilme de dirdyet · ii.l hadis ilmi  
denfr. 

(34) Asıı:dan maksad az veya çok bir zaman demektir. Mahmut Es'ad, Telhis i 
Usul i Fıkıh, s. 255. 
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Avamın, ittifakı bir icma' olamaz. İcma.• tahakkuk etmek için müctehidlerın 
vefat etmiş olmaları şart de ğildir. İttifaktan sonra ba•zısının rücü'u ile icma' 
bdtıl olmaz. İcma'a muhalefet edilemez. 

!cmı'i' iki yolda olabilir : Azimet, ruhsat. Bütün müctehidlerin ayni vec
hile beyAnda veya amelde bulunması azimet yolunda, güç şekilde vuku' bulan 
icmll.'dır. Bir asırda geleı::ı müctehidlerden ba'zısı kavli veya ameli bir mes'ele 
hakkında hüküm verdiği ve bu kavı veya amel öbür müctehidlere vasıl oldu
ğu halde bir düşünme müddetinin geçmesinden sonra süküt etmiş olmalariy
le hiisıl olan icma' ruhsat tariki ile, kolay yoldan icma, olur. Bu icmA'a sü
kuti icma' derler. İleride ferfüz bahsinde görülecek olan «avl» mes'elesi sükü
tl icma' yolu ile olmuştur. Demek ki icmii' da sünnet gibi kavli, ameli, takriri 
şekillerde olabilmektedir. Her halde icma• bir meclisde toplanmak, oy birli
ğiyle karar vermek suretinde, bir konsil şeklinde olmak lazım değildir. 

İcma'ın, İslam şeriatının bir kökü sayılması, Hazreti Peygamberden nak
ledilen «La tectemiu ümmeti al addalıileti» hadisi ile «Müslümanların güzel 
gördüğü şey Allah indinde de güzeldir = Mil reı'ih uı muslimüne hesenen fe 
huve inde Allah i hasenün». hadisine dayanır. 

İcmı'i', şer'i olan, şer'a ayın olmayan bir hüküm üzerinde olabilir. Böy
lece Kur'ana ve mütevatir sünnete aykırı bir icmı\' esas itibariyle ( yuk. 7 No. 
lu paragrafın baş tarafına bakınız. )  olmayacağına göre bunu bir kaynak say
maktan ziyade bir derece, bir şer'i hükmü teyid edici mahiyette anlamak 
mümkündür. «Bütün yapılan icmı\'larda kur'an ayetlerinin ve sünnetlerin 
ma'nfiları araştırılır ; Peygamberin film şeyi hakikaten söylemiş, yapmış ve 
ya takrir etmiş olup olmadığı incelenir, ya'ni icmı\'lar hep birer şer'i delile 
dayandırılırdı. Çünkü İslıim bilginlerinin sebepsiz bir mes'ele üzerinde ittifak
ları düşünülemediği gibi akli sebep üzerine birleşmeleri de bir şer'i hüküm 
ifade etmiyeceğinden icmii'nın elbette bir şer•i delile müstenid olması tabii sa
yılır. Eğer işbu şer'i delil, bir kat'i delil ise icmii, müstakil bir huccet olma
yıp müekkid huccet olurdu ve , eğer haberi vahid veya kıyas gibi bir zannı: de
lil ise icma, müstakil hüccet olur ve delilin zanniyetini kat'iyyete çevirir
di» ( 35 ) . Her halde ibadete müteallik mes'elelerde ictihiid ve icmii, ciiiz olmak
la beraber i'tikadiyatta ya'ni Allahın mevcudiyeti ve birliği, Hazreti Muham
medin risaleti, Ahret günü gibi hususlarda icmd., olamaz ( 36 ) .  

10  - Kıyas. Delillerden sonuncusu ve dördüncüsü kıyAs'dır. İcmA' bü
tün müctehidlerin kavli iken kıyas bir müctehidin kavli olabilir. Kıya.sın oto
ritesi kitab ve sünnet ile tanınmıştır. Şöyle ki kru'anda «Fa'tebirü yı\ülil eb
sar>> buyrulması kıyasın ma'kul bir delil olduğuna huccet sayılmıştır (37 > .  
Bundan başka Peygamber, Muaz bin Cebel i memuren Yemen e gönderirken 
ona nd.s arasında ne ile icra i kaza edeceğini sormuş, kitab ullah 

(35) Mahmut Es'ad, Tdrihi i 1lm j. Hukuk, s. 228. 
(36) ômer Nasuhi Bilmen, Hukuk i 1slı1miyye ve Istılı1hat "' Fılchlyye s. 164, Mahnwt 

Es'ad, Telhts i Usul i Fıkm, s. 255 ve sonrakiler. Yuk. No. 7 bak. 

(37) Hamdi Yazır, Kur'an Te1·cemesi. cild 6 11. 416 ya bak. 
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ile, orda bulamazsa Resululahın sünneti ile kaza edeceği ve onda da bulamaz
sa re'yi ile ictihatta bulunacağı cevabını verince çok memnun olmu� 
tur. ( Ömer Nasuhi Bilmen s.  184 ; Mahmut Es'ad, Telhisi Usul i Fıkıh s. 265 )  
B u  mühavere d e  re'yin, kıyti.sın kabulü zarüretini açıkça if!i.de eder ( Goldzieher, 
İslam Ansiklopedisi, Fıkıh kelimesinde re'yin, kıyasın inkişafı hakkında izahat 
vumiştir) .  

Kıyas, lügatte takdir etmek mılnasındadır ; mikyas kelimesi de aynı 
kökten, ölçmek, takdir etmek fiilinden gelir. Usul i Fıkıh ıstılahında m alüm bir 
h adise hakkındaki hükmün illetini, ems8.Ii olan diğer ma'lüm bir hadisede rey 
ve ictihad tariki ile izhar etmek, tehakkuk ettirmektir. Kıyas ile ictihada re 'y
de derler ( 38 ) . Hakkında nass bulunan, kitab ve sünnette hükmü sarih, belli 
olan mes'elelerde kıyti.s cari olmaz ; çünkü mevrid i nassda, ictiha.da mesağ 
yoktur. ( Mecelle madde 14 ) .  Nass'a uygun ise ictihad 1§.ğv, aykırı ise  btıt.ıl 
olur. Hakkında icmti., olan mes'elelerde de artık nass hakkında bir tereddüde 
ve şüpheye yerolmayacağından kıyti.s yolu lüzumsuz kalır. 

KıyAs. şer'i makdftrat denilen hudud ve ukftbatta cari değildir. ya'ni 
bunlarda sarti.hat olmayan yerde kıyas yoluna gidilemez. 

Kıytı.sa, Peygamberin, Mub ile olan muhaveresinden anlaşıldı ğı üze
re  kendi zamanlarında da müracaat edilmiştir. Şüphesiz bu yoldaki ictihad
da bir karn'ın fakihleri ittifak edince bir icmA, hasıl olacaktır. Zaten bir mes'
elede icmti.'ın mevcudiyeti, ancak mbiye bakıp şartları dairesinde bir itti fo 
kın bulunduğUnun tesbiti ile anlaşılır. 

Şu roluna göre ba'zıları kıyasın bir asıl, kaynak olmaktan ziyade b ir  
metod olduğUnu söylemişlerdir. Zira kıyasta bulunan illet, kitabdan, sünnet 
ten, yahut icmti.'dan çıkarılmıştır. Bu suretle kıyas ile sabit olan hüküm, 
gerçekte bu üç delilden biri ile sabit olmuş demek olacaktır. Ya'ni kıyas bir 
hükmü isbat etmeyip üç delilden biri ile sti.bit olan hükmü meydana kor. Bu 
sebeple İslti.m bilginlerinden ba'zısı fıkhın asıllarını üçe hasrederek kıyası 
bunların fer'i saymışlardır ( Mahmud Es'ad, Usftl i Fıkıh, s. 15 ; Bergstrasser 
s.  14 ) . İcma ile farkı da ' onun bir müsbit delil, kıytlsın ise muzhir bir delil ol
duğU suretinde gösterilir. 

Kıyti.s iki türlüdür. Açık ( celi ) kıyils, kapalı < hafi )  kıytı.s, Fıkıh usulu 
ıstılti.hlarında kapalı kıyas için çok kere istihsan c aşa. No . 19 bak) . sözü kul
lanılır < Mahmud Es'ad, Telhis i Usul i Fıkıh, s. 289 - 293 ) . 

1 1  - Yukarıda sayılan dört delilden başka daha bir takım deliller var
dır. Bunlar, o delillerden birine müncer veya onları müeyyid olabildiğinden müs 
takil delil sayılmazlar. Adet muhakkemdir. Teti.mül, ya•ni nti.sın isti'mfili huc
cet dir; hAli hazır hakem ittihaz olunur. mı.cet, umumi olsun, hususi olsun za
ruret menzilesindedir. Zaruretler memnu, olan şeyleri mübah kılar. Sedd i 
zeıia c ( 39 )  dan dolayı haram olan bir şey racih bir maslahata mebni caiz 

(38) Kıyilsa mecılzeıı ictihad de denir. Fakat icti1ıad kıyasdan eam'dıl'. 
(39) Zeriıl (çoğtııu zerdyi) hakkında lzmirli tsmail Halckı, tlm; Hldf, s. 130 ve so ı ı ·  

rakilere bak. 



olabilir. Aslen caiz olan bir şey amme maslahatı mülahazasiyle men, edilebi 
lir; nasın maslahatına riayet lazımdır. Bir iş daraldıkça genişletilir. Raiyye 
hakkında tasarruf, maslahata menüttur. Bi kader il imkan şarta riayet olu
nur gibi bir çok düsturlar çok kere mühmel kalmışlardır ( 40 ) . Bütün bunlar, 
haklarında nass varid olmayan mes'elelerde müracaat edilecek kaidelerdir. 
Hanefi mezhebine istinad eden Mecellenin mazbatasında Cevdet Paşa ve ar
kadaşları yukarıya nakledilen Mecellenin külli kaideleri arasında bulunan lıu 
deliller hakkında «hükkam i şeri' bir sarih nakil bulamadıkça yalnız bunlarla 
hükmedemez» ve eski fıkıh kitaplarını aynen naklederek Mecelle şerhi yazaa 
son devrin Fetva emini Haydar Molla «Bu kavfild ve zevabıtın mukteziyatiyle 
ifta etmek ( 4 1 )  müfti ye helal değildir; belki nakli sarih bulmak lazımdm> 
( m adde 1 şerhi s. 23 )  ve «adet niuhakkemdir» maddesinin Lm�Q.de 36 ) şerhin
de «bu hüküm, hakkında nass varid olmayan» hususlarda cari - Ölur ve İmam 
Yusuf'dan bir rivdyete göre nass, örf ve adete mübteni olursa itibar onlara 
olup, değilse nass'a dır ; fakat bu imam dahi nass'ı terk ederek örf ile amel 
etmiş olmayıp belki nass'ı te'vil ,  ediyor demiş ve 37 inci . maddeyi «nas'ın isti 
mali şer'e ve nass i fukahaya muhalif olmayan hususlarda huccet dir>> ve 
«ezm anın tağayyuriyle ahkamın ta ğayyuru inkar olunamaz» maddesini de 
«amma nass ile sabit olan ahkam tegayyür eylemez. Zira Nass, örfden ekva 
dır; nass'ın batıl üzerine olması asıa muhtemel değil iken örf, b atıl üzerine 
olabilir» yolunda şerh etmiş, fakat örf ve ihtiyacın makbul ve mu'teber olma
sı ve bu cihetin müsbet bulunması halinde dahi islamın hayatını bir indi 
anlayışa feda edivermenin ne büyük gaflet ve cehalet olacağı ve Şfilr Eşre f'
in tabirine ne kadar hak verdireceği düşünülmemiştir. H akikaten geçen nes
lin bir islam mütefekkirinin dediği gibi islam ulem §.sı tarafından «Sırf nisbi 
( izafi ) , zeman i'tibariyle de ğeri, manası olan bir şeye mutlak, kat'i bir kıy
met verilmiş ve do ğumu zamanının ihtiyaçlariyle, münasebetleriyle meşrut bu
lunan hükümler daimi ve değişmez bir mer'iyyetle techiz edilmiş . . . » İslam, 
ma'küliyyeti, beşeri te fekkürün en . yüksek ve en asil fonksiyonu olarak tak
dir ettiği halde bizim fukahii ve onların esir iibidleri, onun bu takdirini bir 
ha ta gibi göstermişlerdir.» ( 42 ) . 

12 - Hazret i Peygamber gerek vahy suretiyle ve gerek sünnet yolu ile 
etrafındakilere kavlen ve fiilen bir çok şeyler öğretmişti. Bunlarda mündemic 
prensip ve kaidelerle islamın yeni yeni ihtiyaçları tatmin edilebilirdi. Peygam
ber kıyas ve ictihadı tahsin ve tasvib etmişti . Böylece rey ve icma, yoların:ı 
gidilirken bir taraftan da fıkıh esaslarının tesbiti, ona bir sistem verilmesi 
lüzumu hissedildi ( 43 ) . Bu, kitap ve sünneti bilen, onlardan istinbatta bulun
mağa ehil olan fakihler tarafından yapılabilirdi. 

(40) İst:ihsan ve istislah iharncııııda aşağıda 19 ve 23 n'llllUara�ardıa iizahait: verileoekıtir. 
(41) ltfa ve müftıden ileride muhakeme usulü kısmında balısedilecektir. 
( 42) , Bak. Seyyid Ameet Ali, The �prit of lsliim in ·the life and teaching of Muham

med, Ca1cuta - 902). 
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Bu tanzim işinde cemiyetin o günkü dünya kanunu da olan kitap ve 
sünnet düstur idi. Yapılaca.k şey isl§.mın ruhundan. çıkarılacak kaidelerle ih
tiyaçlara göre, boşlukları doldurmak olabilirdi. İsHim fakihleri, isl§.mdaki ha
kiki ma.ksadı, insanların saadetini temin gayesini bildikleri ve dünya hayatın
daki münasebet ve muamelelerin tenevvü ve tebeddülü ile nizamında da de.
ğişiklikler olma sı zaruri olduğunu Kur'anda ve sünnette zaman zaman vuku 
bulan neshlerle de müşahede ve takdir_ ettikleri ve etmeleri Ia.zım geldiği, 
ahret, iman ve itikad işleriyle hukuk ve dünya işleri arasında Kur'anda çizi
len ince sınırı sezmemiş olmadıkları halde bunları birbirinden ayırmamışlar 
ve koyu bir vahdete giderek devlet reislerinin de otoritesini takviyeye yara ;� 
surette hukuku dinin bir kolu, bir cüz'ü olarak geliştirmeğe koyulmuşlardır. 

Emevllerin din işlerinde faZla mübfilatsızlığı hilAfına olarak iptidaları 
doğru yolda gideceklerini iddia ve ilan eden Abbasiler, Emevller zı:ı.manında 
ihmal edilmiş olan fakihlere siyasetleri icabı meyil ve iltifat gösterdiler. 
Irak'ta oldukça mühim miktarda fakihler toplımdı (44 ) .  Bilhassa Hanctl 
mezhebi orada işlendi ve halifeler tarafından inkişafına çok hizmet edildi ( 45 ) . 

İctihM, lügatte cehd ' ve gayrette bulunmak, zahmete tahammül etmeı�. 
ele geçirilmesi meşakkatli olan bir şey için takat sarfeylemek ve fıkıh ıstı
lahında furu•a dair bir şeri' hükmünü delilinden istinbat hususunda tekmil ta
katı, daha ziyadesinden ıı.cz hissedilecek . surette bezi etmektir. Müctehid ola
bilmek için fıkhın kaynakları olan Kur'an §.yetlerinin ve  sünnetlerin lügat 
ve şeri' bakımından manalarını ( 46 ) ,  kitab ve sünnet arasında müşterek olan 
has ve a.m, zahir, hafi ve müşkil, hakikat ve mecaz, ibil.re ve iş§.re gibi beyan 
tarzla.rını (47 ) hadislerin metinlerini, bunların yukarıda sü.nnet b ahsinde gör
düğümüz nakl ve vusftl yolla.rını, Kur'§.nın ve sünnetin nasih ve mensuhla
rını ( (48 ) ve hangi hususlarda icma' vaki olduğunu, kıyas vecihleı:mw< çoğu
lu vücüh) ,  kıyasın hükümlerini, makbul ve merdudunu usul i fıkıhda tafsil 
edilen - şartalariyle ( 49) bilmiş, ihata etmiş olmak ıa.zımdır. Bu şartları haiz 

(43) Nallino, Novo Digesto Italiana, 1 948, cilt 4, ' Dri:•t'o Musıılmano kelimesi s. 1109. 

•Peygamberin ölümünden sonraki 50 yıl içinde Medfoe'de bulunan din ulemasımn çalışma. 
laı•ı 1�eticesinde hukuT, sistemi esas 1uıtlariyle te'sis ve tesbit edilmişe benziyor• . Goldrzieher 
(telam Ansiklopetisi •fıkıh ke'imesi.nde · Enıeciler devrinde lıukuk salıasmda yapılmış olan 
rııüteferı-Zk ve ddğınık teşebbüsler o zamanlarda mevcut lıukukt malzemenin sistemli bir 
suretl�e tedvini neticesine varamadı. Bu netice ancak Abbasi Hildfetinin zuhuru iizerine 
ve devletin sorih surette dint bir seciyye izlıar etmesiııirı teşı;ik ve terciv edici tesiri altı� 
da ortaya çıkabildi> diyor. 

(44) Corci Zeydan, Medeııiyyeti lsldrııiyye Tarihi, cild, 4, s. 326 ve sonrakilel'e bak. 
(45) lzrııirli lsmail Hak1�., Yeni llm i- Kelam, s. 189 . .  

(46) Biitün kur'an•& ve lıadtileri ilıata şart değildir (lzmfrli lsmail Hakkı, tlm i Hi. 
laf, s. 26, 27. Büyük Haydar • 'Hacı Adil, Us(J.l i Fıkıh Dersleri, tt. 551). 

(47) Mahmud Es'ad, Te?lıts i Usıll Fıkıh, s. 12 ve sonrakiler. lzmfrli lsmail Hak
kı, llrıı ! Hilaf s. 219 ve soıırakile1·e bak. 

(48) Yuk. No. 7 bak. 
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olan kimse müctehid i mutlak sayılır ( 50 ) .  Müctehidin Um i kelAmı ve ilin i 
fıkhı bilmesi şart de ğildir. tctihad neticesi meydana gelen şer'i hükme müce
tehedün fih denir. Fıkhın mücerred füruunu hıfzeden kimseye müctehid den
mez. Böyle bir kimse mukalliddir ve · ancak mecazi m'na.da fakihdir ( 51 ) .  

Müct?hid, m•,sslara ya'ni kitap v e  sünnete ve icma'ı ümmet varsa ona 
muhalif ictiha.d edemez. Fakat müctehid hata edebilir. Takatını bezi etmiş ol
dukça ma'zurdur. Özür üç yolda olı>bilir ; 1) Müctehid Ayet veya hadis ile ba
his mevzuu mes'elenin kasd ve ir§.de edildiğine i'tikad etmez. 2 )  Müctehid 
hadisin Peygamberden sa.dır oldu ğuna inanmaz. 3 )  Müctehid bahis mevzuu 
hükmün mensuh oldu ğuna itikad eder. Bu suretle eğer müctehid bir Ayete 
veya bir ha dise muhalif reyde bulunmuş ise kendisinin onun amel etmeme
sinde her halde bir hucceti ve özri vardır diye kabul edilir . Bir Ayet veya bir 
haber ( hadis ) , fukehanın mezhebine muhalif gelirse mensuh veya müevvel 
oldu ğuna veya ta hsis veya tercih vukuuna hüküm edilir. Yoksa fukahaya vA
sıl olma.dı ğına hamı edilemez. Binaen<>leyh fukahanın kavli nusus üzerine 
tercih ediliyor demektir. ( Yuk. No. 7 bak) . ( 52 ) . 

Bir müctehid ictihe dından rüc'u edebilir ve onu değiştirebilir. Hattll 
müctehidlerden bı:ı.'zı meselelerde böyle birbirine m übliyin muht.,lif iki icti.
had rivAyet edilmi§tir. Bunla.rda.n hangisi muka ddem ise ondan rücu• ile ikin
cisine zahip olduğuna hamı edilir. Bilhassa evAilde bir hadisden haberdar ol 
m ayan bir müct0hid, sonra haber alınca ictihadından rücu, etmiştir. 

Fakat içtiha.d ile ictiha.d nakz olunmaz ; ya'ni bozulmaz < Mecelle mad
de 16) . Binaenaleyh bir hlikim bir mes'elede hüküm ·ettikten sonra ikinci defa 
başka türlü ictihAd etse vermiş oldu ğu hükmu bozıı m ıı.z. Başka bir mesı>lede 
ikinci ictih§.d ile hükm edebilir. Nitekim içtihAdi meselelerde hAkimin hükmü 
başka. müctehidlerin ictiha.diyle de nakz edilemez. Meğer ki kat'i hükümlere 
muhalif ola ( 53) . 

13 - Müctehid üç nevidir: 

Birincisi müct�b id fi şşeri'dir. Eimme i erbaa denilen dört imam ya'ni 
İmam i .Azam, Şafii, Mfilik ve H anbel bu kısımdandır. 

İkincisi müctehid fil mezheb dir. Bunlar imam ebi Yusu f, Muhammed 
ve sair Hanefi eshabıdır. 

Üçüncüsü müctehid fil ınes'ele dir. Tahıı.vi, Kerhi, Şerahsi gibi. 
Tahtavi tercümesinde ( cp.d 1 s. 85, 86) Kemal Paşanın Vakfül Benat 

(49) Malımud Es'ad, Telhis i Ustll ı FıkUı, s. 285 ve sonrakiler. Büyük Hcn1dtw • 

Hacı .Adil, U.sUl i f: kıh Deı·sleri, s. 357 ve sonrakilere bak. 

(.50) Gerek bıı ve gerek müctehid i mukayyed hakkında, ômer Nasuhi Bameıı 
cild 1, No. 551 bak. 

(51 ) tzmirli tsmail Hakkı, tlm i Keliim, s. 213, No. 1 bak. 

(.52) Uahmııd Es'ad, Telhis i Usfd i FıkıJı, s. 391 tJe sonrakiler. Büyük Haydar 
Hacı .Adil, Us1'l I Fıkıh Dersleıi, s. 550 ve sonraki?ere bak. 

(53) Mahnııu:l fa'ad, Tellı isi Usult FıkıJı "t-.'lo. 71 1. 
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risAiesinden naklen fUkaha tabakaları 7 derece üzerine gösterilmektedir ( ki 
ömer Nasuhi Bilmen, cild 1 s. 324, 325 de de izah edilmiştir> : 

1 ) Başlıca dört mezheb imamı olanlar müctehid fi şşeri' sayılır. Bu de
receyi iktisap şartları yukarıda gösterilmiştir. 2 ) Müctehid fi l mezheb ki mt
se!A Hanefiye mezhebinde İmam ı Azamın usul ve kaidelerine göre hareket 
eden ve o dairede edilleden hükümler çıkaran İmam Yusuf ve Muhammed gibi 
zatlar bu tabakadandır. 3 ) Müctehid fi 1 mes'eledir ki mezheb sahibi bir 
imamdan rivayet olmayan hususlarda o imama muhalefet etmiyerek onun koy
duğu kaide üzerine mes'ele istihraç eden müctehiddir. Gene H anefi fakihlerin
den Tahavi, Kerhi, Hassaf, Halvani, Serahsi, Pezdevi, Kadihan ve eJllsali gi
bi. 4) Tahric eshabı ki bunlar ictihada muktedir olmayıp gene mesela. İmam i 
Azamdan menkul, fakat iki veche muhtemel olan mücmel veya m übhem bir 
kavli onun usulü üzere tafsil ve izaha kAdir olan fakihlerdir. 5 ) Tercih es
habının bulunduğu tabakadır. Bunlar bir mezhebde __ mesbuk müteaddit ka
villerden birini, bu daha sı:ı.hihdir, evHldır, ezhar, eşbehdir, fetva. bunun üze 
rindedir, buna itmad edilir, evceh olan budur, muhtar, ehvat olan, ihtiyata 
u�·gun bulunan budur, gibi beyı1nlarla öbürüne tercih edebilen müctehitlerdir. 
Ehil Ha.san il Kuduri ve Sahibul Hidll.ye gibi, 6 ) Mukallidlerden olmakla bera
ber zahir ve nı1dir rivayetlerle ( 54 ) kavi, ekva ve zaif kaviller arasını temyize 
muktedir ola.n müteıı hhir metin sahipleridir. Kenz, Muhtar, Vikaye gibi. Bu 
zatla,r merdud kavilleri kihplarında nakl ve rivı1yet etmezler. 7 )  Mukallidin 
ta.bakası ki yukarıda sayılan iktida.rfarda.n hiç birine malik olmayan ve bir 
kavli tahrlc ve temyiz etmeyip sa.dece bir m ezhebde mevcud kavilleri, mes'ele
leri hıfz ve nakletmiş olanlardır. İbn i Abidin, Kühistani gibi. Bunlara esha'bı 
fetva denir (Muhmud Es'ad, Tı1rih İlm i Hukuk s. 235, 236 bak ! ) .  

1 4  - Fukahaya göre emir ül mü'minin, imamlardan birinin kavli lle 
amel edilmesini emrettiği takdirde ona itaat vacibdir. Mesela. Mecellede bir 
takım maddeler H anefi imamlarından İmam Muhammed'in ictihadı tercih 
edilerek tanzim edildiği gibi cünun ve cüzam gibi kendisinde bir illet bulunan 
zevcden kansının ayrılabileceğine dair olan 8 Mart 1332 tarihli fetva ve ira
dede bu imamın kavli alınmış, kendisinden nafaka tahsili müteazzir olan gaib 
zevc aleyhine zevcenin tefrik dll.vası açabileceğine dair padişah irMesi de Han
beli mezhebi üzerine sMır olmuştur ( Bunlar 1333 tarihli Aile Hukuku Karar-
namesine girmiştir ( 55 ) . 

· 

Sultanın iradesine iktiran eden böyle bir tercih olmı:ı.dıkça Hanefi mez
hebini yürüten Osmanlı İmpa.ratorluğunda ha.kim ve müfti, İmam i Azam k a v
liyle amel etmiştir, fakat bir takım istisnalar konmuştur. Eğer onun tarafın
dan va.ki' bir  ictihad yoksa İmam Ebü Yusuf'un ve ondan da bir rivayet m e v
cut değilse İmam Muhammed'in ve ondan da bir kavı bulamazsa İmam Züfer 
ve Ha.san bin Ziyad kavillerine gidilmiştir. Fakat tercih eshı:ı,bı mertebesinde 
olan ha.kim veya müfti ba'zan İmam Yusuf ve Muhammed'in kavillerini imaın 

(54) Al: Haydar Mecelle 1801 inci madde şerhi, s. 697 ve sonrakiler; Mahmud 
fü'ad, Telhis i UsCtl i Fıkıh No. 724 bak. 

(55) Sabri Şak:r Ansay, Eski Aile Hukukumuza Bir Nazar (1952). 
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Azamın kavline tercih etmişlerdir. Mecellede imam Züfer kavli bir takım me
selelerde diğerlerine tercih edilmiştir ( 56 ) . 

15 - İctihad kapısı kapalı mıdır? İctihAd şüphesiz kolay bir iş değildir. 

Yalnız fıkıh, islam hukuku için değil, bugünkü garp hukuku için de böyle

dir. Hem bir bilgi, hem de ince bir sandt işidir. Geniş bir dünya görüşüne, 

fıtri, müktesep bir hukuk hissine ve zevkine, yüksek bir kültüre ihtiyaç göste

rir. Böyle olunca yapacak şey, ictihad kapısının kapanmış olduğunu ve fu

kahdnın kavilleriyle amel etmek lazım geldiğini iddia etmekten ibaret olur 

( 57 ) .  ve filhakika böyle de olmuştur. Ömer Nasuhi Bilmen 1951 - 1952 de yaz

dığı Hukuk i İslamiyye ve Istılah§.t ı Fıkhiyye adlı eserinde ( cild 1, s. 250) 

bu salahiyyeti ha.iz olmayanlar 
. 
için İsl§.m Alemince kabul edilmiş ol�n bir 

müctehid i muazzama taklidden başka yol yoktur ve ill4 dinin kudsi ahk4-

mını muhafaza ve idame kabil olamaz. «Bir h4disenin hükmü hakkında bir 
mezheb sahibinden sarih bir rivayet mevcut olmadığı takdirde o mezhebin 

müessisi olan büyük müctehide t4bi' olan ve kendilerine «esh§.b ı tahrtc» 

denilen kuvvetli Alimler, o müctehidin iltiz§.m etmiş olduğu usul ve kavaide 

tatbikan o hadisenin hükmünü o mezheb dairesinde tayine . çalişmışlar, gene 

kendi namlarına ictihada cür'et ederek fetva. vermek ihtiyatsızlığında bulun

mamışlardır» s. 252 diyor ( 58 ) .  

İctihad kapısının kapalı olduğunu iddia edenlere İbn il kayyim il Cev 
zi bu sözde fesad, butl4n ve tenakuz vardır diyor ( İzmirli İsmail Hakkı, İlm .i 

(56) Ali Haydar Mecelle 1801 şerhi, s. 700, ômer Nasuht Bilmen, Hıık.ıuk i ts

liimiyye ve Istıldhôt ı f.khiyye cihl ı.. s. 333 No. 40; Mahmııd Es'ad, Tal'ih i Hm i IIuk·uk, 

s. 244 bak. 

(57) Mahm11d Es'ad, Telhis i Usill i Fıkıh, No. 727; mel'hum daha sonra (1331) 

yazd:ğı Tarih i tlm i Huk1ık eserinde « Bugün. dahi hi1distlt i alemi hası· ve tahdit kabil 

olmadığı ve her yeni bir hadise tekevvün e.ttikçe onun için bir şer� hüküm beyan et1116k 
ictilıadııı vazifesi olduğu derkôr ve ictihôd kapıs:na hiç bir vakit! sed çekilmiyecegı emr , 

d§ikilrd•ır• der. 
(58) Bergstilsser (s. 18, 19) diyor ki : tctihôd kapısı kapandıktan sonra fıkıh fa

aliyeti, ancak vaktiyle her zı:ıman ve lıal için tesbit edCmiş olan sistemin beyan ve tat

bikinde ne söylenmiş olduğunu araşt:nnaktaıı ibare� kald:t. Ft'fef/ıı, hayatın arzettiği yeni 

Jıddislere tatbik keyfiyeti onların an' anevt şekilleri içine alınmasından oo böylece form� 

laştwılmas.ndan başka bir şey değildir. Bunu miifti, fetvO. vermek suretiyle yaptı. Böylece 
isldm hukukunda bir donma ı:e çoraklık oldu. Fakat aynı zamanda bir istikrar da temin 

edildi; yani bu suretle fıkıh, Abbtısıleı'in zaaf ve inlıdtatları, tavtlif i mülilk halinde bir 
tak•W'll eınaretlerin zuhuru iizerinc him4yeye muktedir ' devlet otori.tesinin. kalmadığı za
manla·rt atlatarak kendini kuı1ardı. 
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Hil4f s. 240 ( 59 ) . 

M E Z H E P L E R  
1 5  � - Bir kıymet, değer bilgisi olan hukuk ilmi sahasında bununla iş

tigal edenlerin muhtelif rey ve doktrinlere sahip olmaları pek tabüdir. İslAm, 
insanları daima tefekküre, te'akkule, te fehhüme, te fekkuha davet eder. Taş
laşmış kafalar ölülere yakışır. Eşre f i mahlükat tanılan insan ancak aklı ile 
mümtazdır. Aklı olmayanın dini de yoktur. Bu fıtratla ve . mükellefiyetle insan 
elbette düşünecek, iyiyi, doğruyu arayacaktır. Bu itibarla m üctehidler de dü
şünmüşler ve bu arada, görüldüğü, üzere ihtilaflara da düşmüşlerdir. Bu ih
til4flar gene İsl4m bilginlerince ümmet için bir rahmet i viisi'a sayılmıştır 
( İhtilAfu ümmeti rahmetün vAsi'atün > ( 60 ) . 

İhtilAfın çeşitli sebepleri vardır. Mesela her beyanda olduğu gibi bir 
müctehid kitap ve sünnette de bir .vuzuhsuzluk, ibham , öbürü sariihat . ve te 
mAmiyyet görebilir, bir hadise hakkınd a  bunlarda bir hüküm bulunmadığınD 
kail olduğu halde öbürü bu bılbda bir hüküm bulunduğuna kani' olur ve bu 
i 'tibarla b aşka başka ma'nalara ve neticelere varabilir. Bir emr in illetinde 
anlayışlar ayrılabilir. Bir müctehid nass ı, mutlak, öbürü mukayye d  ve muhas
sas teliikki edebilir. Metinden hakiki, yoksa meciizi mana mı m aksüd olduğu 
hakkında ihtilafa düşebilir. Kur'iin pek mütevat'ir olmakla beraber hadisler
den bir kısmı bir müctehide veya bir memlekete vasıl ' olmamış ve onlarca sa -

(59) lbn i Halduıı, fasl ısad:s tercüm&i, s. 56 57 : •lctilıildt mes'elelerde vukm. 
zaı'Uri olan ihtilaflar asr : selef de tevessıı' ve ·tekessür ederek lıer m11kallid di!edif!i miic
tehide taklid ve t'ıebaiyyet etme1'tc iken ictilıad i.Ji ulema ve mücteh�dtn içlndeıı etnı 
me i erbaa ya miinteht oldukda amme i ııils onlara hasr i tebeiyyet ettl!e-r ve ondan sonra 
usul i §er'iyye de bahis ve ihtilaf kapısmı kapayıp dört mezhebden ba§kasr�ıa taklid ve 
�ebeiyyeti men' eylediler. l§te b ıı cihetle dört mezheb, şeriatı erkanı: makamındlı ve bu 
'.dört imamın usulü, §Cr't deliller mesabesinde tutulmakla artık §er't 1.lSUl ve delillerde mü
bahase ve mürnfaareye mecal kalmayıp ondaıı sonra l1alıis ııe ihtilaf bu dört mezhebe tal.:
lid ve .temessül etmi§ olan ıılemil i en'aın beyninde cari onlar�n ihtilafı, nıüctehidlerirı 
'şeri nass lar 1ie f . kht usullerdeki i/ıt,ildfı yerine geçti 1ie lıer taife taklid ve temessül.: et
tiği mezhebin sıhhatine istiddı'll etmek iizere kendi imdmımn usul ve rıı esleki sahili ve miis
takinı olduf!unu isbata tesaddt etmekle beyinlerinde 11ek çok mübahase ve müntizareler ca
ri oldu ve 'bu  mübahaseler bütün §eı1i mes'elelerde ve f kıh ilminin her babında icl'a olıııı 
du, lhtildf hazan Şafii ile Millik beyninde okırak Ebu Hanife birine ınuvilfık olur ve ha
zan Şafii ile Ebu Hanife beyninde olup Millik birine muvllfık olıır. Bu cihetle döl't mezhe
be mukallid ve miitemessik olan ulemil beyninde gunagun mübahase ce mündzareler vuku' 
buldu ve bıı mübdlıaseler sırasında dört imamın me'hazleri ve ihtilaf menşc'leri ve icti
hild mevki'leri beyan olunurdu. ilmin lnı �"Ln:fına Hilafiyytit ve Hilaf ilmi deni'd! • .  lbıı ; 
Haldun s. 46 . bak. Keztı lzmirli lsmail Hakkı, rm i Hiltıf, tstanbul, 1380; Mahmut Es'ad, 
Tilrih ! llm i Hııktık �·. 242 -: 244. 

(60) Müctehidlerin ihtildfı ibtJd için bı'iis i rah met ı·e bir mezhebe sdlik bulunan 
=titın ız�ı1'ar lıaliııde ha.1ka bir mezhebe göre bir mel ele ile amel veya ifttl etmesi §erlatçe 

c.aiz oldUğıı gibi . . .  
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bit olmamış olabilir. Sünnetlerin vakit ve zam ı:mında yazılmamasından ve 

a ğızdan a ğıza nakl edilmesinden dolayı rivayetler arasında aynlıklar görül

mesi, bilhassa Eıneviler ve Abbasiler gibi birbirine aykırı siya.set ve emeller 

ta şıyan fırkaların iktidar mevkiine geçmeleri ile y alan ve . uydurma hadislerin 

araya katılması neticesi olarak bunların mevsukiyeti ve mevzuiyeti hakkında 
tereddüd ve ş üpheler uyanması da ihtilılflar doğurmuştur. Hanefiler mür
seı ( 61 ) hadise i'tibar ettiği hEılde Şafiiler bununla amel etmeği kabul etme 
miştir. Ba 'zılarına göre _Hulefd i Rılşidinin ittifakı icm ıl  sayılmış ve ba'zıla 
rına göre yalnız eshabın icma'ı mu •teber tutulmuştur. imam Mfilik, Medine 
ehfilisinin bir mesele hakkındaki ittifakını müstakil bir delil olarak kabul et
miştir. Gene bu imam sahab eden bir zatın kavı ini delil olarak almış, imam 
Şafii almamıştır. İmam i Aza.ma göre haber i ılhM ( 61 )  0 kıyasıı, müreccah
dır, imam Malik'e göre ise kıyas haber i ılhılddan mukaddemdir. Ba'zı mücte
h.idler < H anefi, Hanbeli ) istihs an ı delil olarak kabul ettiği halde Şafii etme
miştir. Ba'zısı örf ve adete genişçe bir mevki verdiği halde öbürü vermemiş 
tir. Bazıları bir takım işlerde niyyete i'tibar etmiş, öbürü etmemiştir ( 62 ) .  

Bu ihtilaflar ileride bol bol görülecektir. Burada bir iki misıı,l vereceğiz. 
Bir hadisde «El mütebılyianü bil hiyar i ma lem yete ferrekıl» buyurumuştur; 
Hi yar i meclis denilen bu muhayyerli ği ( 63 ) H ane filer sözlerde teferruk ol;: · 
rak, Şafiile r bedence teferruk olarak kabul etmişlerdir. Kur'dnda boşanan ka
dınların üç  kari' ( 64 )  iddet beklemeleri emr edilmiştir. »Vel mutf'llekılt u ye
terebbesne bi enfüsihinne seıasete kurüin».  Bu kelime hayz m ıl'nasına gel 
diği 1?ibi tuhr ( 65 )  da i fa.de f'der. Hı:ı.nefi uleması, hflyz ma'nasınB ham! ede
rek hür kadının üç hayz müddeti ; İmam Şa. fil ve Mfilik buna tuhr mıı.•nıı.sı 
vererek ü ç  tuhr müddeti beklenmesi lazım geldiğini ictihıl.d etmişlerdir ( İleride 
Aile Hukukunıı , İddet bıı.hsine bak > .  İm<>m A'za..m, F'Pkraü mıl teyPssere min el 
Kur'an i ti.yetinden Kur'anın başka dillerde okunEı bilPceğini ictihad etmiştir 
< 66 ) .  da.ha başka bir misfil :· İma.m Şafii, köpe ğin su içti ği bir kabın temiz olm <>.
sı için yedi def'a yıkanma sına lüzu m pörür ; çünkü bu yolda bir hadis rivayet 
edilmiştir. İma.m i A'zam ha.disin ravisi Ebu Hüreyre'nin bu hadise muhııli f  
olıı.rak ü ç  def'a yıkıı.ma ile a mel v e  iftıı. f'tmesini tıı.hkik ederek hadisin nes� 
edildi ğine hükm etmiş ve yedi de f'a yıkamağa lüzum görmemiştir < İzmirl i 

Hanefi kaclısı Şafit veya Haııbeli mezhebine mukallid bulunan ulem&lan bil' za: ı 
indbe edip de ona. nikdhı feslıettirirse bu lıii1mm sahih ve Hanefi kadısı tarafı'lıdan ·ten 
fizi ldbiid olacağı . . . (Mehir ve nafakaıı- n tahsil edilememesinden dola!J1� nik8hın feshi 11!!.� 
hındaki fetvfJdan, Sabri Şakir Ansay, Eski Aile Hukuk1ımuza Bir Nazar, 1952 bak). 

(61) Yııka1'1f!da sün�ıet bahsine (Nio, 7) bak. 

�61)°  Siiıınet bahsine (No. 7) bak. 
(62) ômer Nasuht No. 488 ve s. 326 ve sonrakilere bak. 
(63) Aşağıda beyi' bahsine bak. 

(64) Hayz mô.n&ı:nadır. Çoğulu kurıl.'dur. Aşağıda Aile Hukuku bahsine bak . 

(65) Tııhı· iki lıayz arasına giren temizliğe elenir. Çoğulu ethôr dır. Aşağıda .4.ilı · 
H1ık-u.ku bahsine bak. 

(66) Bıı ictihadından r ııcıı' etr.ği �·öyleııir; fakat tlyet sarihtir. 
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İsmail H akkı, İl mi Hilı:\f s. 167 . Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk i İslA.miyye 11e 
Istı14hat ı: Fıkhiyye s. 26 No . 29 ve No. 488, 489 bakı . 

16 - Yukarıda b ahs ettiğimiz müctehidlerden ba•zıları birbirlerinden 
ayrı birer mezheb kurmuşlar, doktrinler koymuşlardır. Bu mezhebler sünni ve 
bid'at olarak ikiye aynlırlar. Birincilerden başlıca dört mezheb y ürümüş, di
ğer ba'zı mezhebler tutunamamış, öbürleri tarafından yutulmuştur. Bid'at ehli 
( reterodoxe) denilen fırkaların da kendilerine mahsus fıkıh ve fakihleri var 
dır. Bunlar da başlıca ibadi, Zeydi, İmfun'.i mezhebleri ve fıkıhlarıdır. 

Sözü geçen dört sünni mezheb aşağıda görece ğimiz Hanefi, Şafii M dliki 
ve Hanbeli mezhebleridir. Bu mezheblere tabi' olanlara sünnet ehli denir. Garb 

· müellifleri bu mezhebleri ortodox olarak tavsif ederler. Sünniler. bunları hıı·· 
kiki, makbul ve mu'teber · mezhebler sayarlar. Gene bir sünni mezheb sayılan 
Davudiyye veya Zahiriyye mezhebi vardır ki imfi.mı, Ebu , Süleyman Davud bin 
İsbehdn'.i dir < Hicri 202 de İs fahan'da do ğmuş, 270 de Bağdat'ta ölmüştür ; 
( 67 ) . Bu mezheb öbür imamlara muhalif olarak ·kıyası inkfi.r ve ş er'i delilleri 
kitap, sünnet ve icma·a hasr eder. İcma' olarak da sahabenin icm a'ını tanır 
Mezhebe Zdhiriyye denilmesinin sebbei de yalnız nass'lara i'tibar edip örfü. 
kıyas, mansus olmayan hükümwri pek kabul etmek istememesinden dola
yıdır. Bu mezhebin mensuplanna hadis ehli de denir. _ Şafii gibi müsned hadi s 
ile amel eder. Bilindiği üzere hadis ehlinin mezheblerinde kıyfi.s vardır;  Bu i'ti
barla İbni Haldün'un yaptığı ' gibi ( s. 44) bu mezhebi ehl i hadis ve ehl i re'y 
y anında üçüncü bir tarik olarak saymak caizdir. Mezheb Bağdat'ta zuhür, 
Fars'ta intişfi.r etmiş, A frika ve Endülüs'e kadar girmiş ise de sonra sönmüş

tür ( 68 ) .  Elyevm Hindistan'da , pek az sfi.likleri vardır. 

Hanefi mezhebinde temayüz eden İmam Züfer genç y aşta ve fıi.t etti 
ğinden ( do ğumu 110,  ölümü 158) devamlı bir mezheb kuramamıştır. Aynı asır
da yaşamış ve ölmüş olan İbn i eb i Leylfi. (74 - 148) ve Abdullah İbn i Şübrü
me ( 144 de vefat etmiştir > mezhebleri de devam edememiştir İmam Abdurrah 
man ul Evza.inin ( 88 - 1 57 )  ve Süfyan bin Saidüs Sevri'nin mezhebleri de böyle 
olmuştur. 

Bunlardan başka daha bir takım sünni mezhebler de görülmüş ise ele 
bunlar da diğer mezhebler, ya'ni Hane fi, Şafii, Mfiliki, H anbell mezheble1·i 
içinde erimiştir ( 69 ) .  

Sünni denilen mezhebler dışındaki mezheblerden (Marikalardan veya 
Haricilerden ) İbfi.ziye mezhebi Abdullah bin · İbılz'ın mezhebidir. Afrika
nın kuzey taraflarında Cezair. Tunus ve Trablus'un ba'zı yerlerinde, do ğu Af-

(67) Bilindiği ii.zere lsliim Tarihi Hazl'etf i MııJıamnıecUn ne doğdui;tı (Mekkede, 
Milildı tarihle 7 Nisan 570, bazılarma göre 580, ve ne vefatından (632) ve nede bi'setten, 
yani peygamberliği tariMıden hesab edilmiyerek Medineye hicretleri tarihinden (622) 
başlar. 

(68) lbni Haldun, fasli slMis ıtcrcümesi s. 44 bak. 
(69) lsliim sünnt mezheblerinden Vehhllbiyye, Ahmediyye, Süııflsiyye gibi bugüıı 

ele tara/lan olan daha başka mezlıebler vardır (tzmirl� lsmail Hakkı, Yeni tim i Ke
ldm, s. 16 ve sonrakilere bak. 
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rika 'da ''e başlıca Maskat, Umman, ve Zengibar'da mensupları vardır ( 70 ) . 
Bunlar Kur'anı ve sünneti tanırlar; icma• ve kıyası ink4r ederler. Mezheblerine 
muhalif olan ehl i kıbleyi müşrik değilse tam müslüman da saymazlar, on
larla izdivac mezheblerince memnu de ğildir. Bu mezheb sünni mezheblere en 
yakın bir mezhebtir. Fıkhı, Şafii, fıkhına yakındır. Mezheblerinin hükümleri 
kendilerine mahsus kadılar tarafından tatbik edilir (7 1  > .  

Zeydiyye mezhebi, Hazret i Hüseyin 'in torunu Zeyd den gelen eski bir 
mezhebdir. Tabileri, Ebu Bekir ile Ömer'in ( İzmirli İsmail Hakkı'ya göre üç 
halifenin ) hilafetini kabul eder; hiliifeti Fatıma'nın evliidına tanır. Kıyas ve 
ictihiidı tutar ; fakat ehl i beyt'in icma'ını, icma• sayar. Fıkıhları sünni ile şi'a 
arasında bir fıkıh olmak i 'tibariyle enteresandır ; hususi hukukta sünni, siyı.ı, 
si akidelerinde şU dir. Muvakkat nikahı red ederler. Muhtelif kol'ları vardır. 
Yemen Zeydllerine göre imamet irsi değil, müntehab olmalıdır. Bu mezheb 
sünni mezhebe, öbür bid'at denilen mezheblerden en az uzak olanıdır;  tabileri 
başlıca Yemen havallsindedir. 

İmamiyye mezhebi, kitab, sünnet ve icma•ı tanır. Bunda kıyas, huccet 
değildir. Sünnet İmam i ma'sum'un kavli, fiili ve takriri ve icma' da bu ima
mın reyini keş f, muvafakatine cezm h iisıl etmektir. İmılmiyye'nin muhteli f 
kollarından İsna aşeriyye'ye göre on iki imam vardır; on ikinci iınfl,m esr9,rlı 
surette ortadan kaybolmuştur, vakti gelince Mehdi rolünü oynamak için_ tekrar 
çıkacaktır. İmamiyye mezhebi bil'ahare < 1501 de ) İran'ın resmi dini olmuş
tur ( ? 1 )  " 

Sünniler bütün tsıam dünyasının onda dokuzundan fazlasını teşkil et
mektedir. Takriben 250 milyonda % 9 1  sünni, %8 den biraz fazlası şü % 1 bu
çuk İbazi dir. Sünniler arasında Hanefi mezhebi takriben ııs milyon mensubiy
le en kuvvetlisidir. Bunda n sonra Şafü mezhebi gelir ki tabi'leri 73 milyon k!ı
dardır. Mfilikiler 30 milyon tutar. Hanbelller de takriben 4 milyondur;  Arl\
bistan VehabHeri de buna dahildir. (72 ) . Tekrara lüzum yoktur ki bütün b ıı 
rakamları tahmini olarak kabul etmek icab eder. 

17 - Dört sunni imamın fıkıhları, ictihadlarında dayandıkları şer'i de
liller, meslekler bakımından ikiye ayrılır : 1 )  Hicaz veya hadis fıkhı, 2 )  Irak 
veya re'y ve kıyas fıkhı. Hadis veya Hicaz fıkhı, Hicaz ulemılsının mesleki olım 

(70) Kaytano, tslam tarihi, tercümesi, cilt 6 s. 128 de ha mezhebin isldmiyyetin 
en ka(I.ım mezhebinden olup Amaıı (Umman da) da ı1eessiis etmiş olduğunu söylüyor. 

(71) Pierre Arıninjon . •  Baron Boriv Nolde - Martin Wolf, traıte de droitı comµ:ı . 
re: 19!51, cilt 111 s. 408. 

(71)0 lmdmiyye'den lsmailiyye hakkında Fuat Köprülü, 1slllm Medeniyeti Tôrifri 
s. 66. 101 - 1 04. Bıı ve diğer sünnt, Şii mezhebler!, Harict'er hakksnda lzmiı'l;. İsmail 
Hakkı, Yeni llnı i Kelilm, s. 117  ve sonml..iler, 11 ve soıırakiler ve 215, Fiıtzgerald, "Mıc· 
'lıammadan Lm.v, s. 1 , 19 ve sonrakiler, Henri Masse'nin L'islô,m s. 144 • 164; Golclziehe-r 
Vorlestıııgen übeı· den lslt1m s. 208. 

(72) Stier Somla, Handlwörterbuclı der Rechtswissens chaft. cilt N, 1929, Türkisc
hes Recht a. 99 Dı·. Polster, Fragen de.� ·islamis chen Kollisions rechtls nach malikitischen 
Rittıs, Zeitchirft für vergleiclıende Rechtwissenschafıt, 1943, Heft 2, s. 147 ve sonrakiler. 
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fıkıh, Irak veya re'y ve kıyas fıkhı da Irak ulemasının fıkhıdır. Birincisi Hi
caz'dan, ikincisi Irak'tan yayılmıştır. Birincilerin meslekine uyanlara hadis 
ehli, ikincilerin meslekine uyanlara re•y ( 73 ) ehli denilmiştir. Hicaz'da hadis 
pek yaygın ve yakinden bilinir olduğundan bu hadisleri riv!yet edenler bakı
mından fazla şartler a ranmıyordu. Hicaz fakihleri hadislerle amel ediyorlardı. 
Medine'nin taşı toprağı henüz peygamberin hatıraları ile dolu idi. imam MA
lik. Medine ahalisinin teamüllerini, sünnetin bunlar arasında bir yayılışı şek
linde tefsir ediyordu ( aşa. No. 22 b ak) . 

Hicaz - hadis fıkhının imamı, Malik bin Enes'dir. Şafü ve Hanbeli de 
Hicaz fıkhı mensublanndan, hadis ehlinden sayılır. Ancak imam Şafii temı'l.
miyle Hicazi de ğildir. Irak fıkhı ile Hicaz fıkhını cemi', bir çok noktalard a 
İmam Mfilike muhalefet de etmiştir. Hanbell mezhebi, Şafii mezhebinden son
ra kuruldu ; usulü Şafii usulüne yakindir. 

Irak'da hadisler Hicaz'da olduğu kadar yakin bilinmediğinden hadisle 
rin doğruluğuna hükm etmek için bir çok şartlar aranıyor, bu şartlan hföz 
olmayarak rivayet edilen hadisler Iraklılarca şer'i hükümleri isbata yeter gö
rünmüyordu. Bundan dolayı Iraklılar çok def'a re'ye ve kıy asa baş vuruyor
lardı. İlı'l.ve ve tasrih edelim ki Iraklılar re•y ve kıyas ı . hadlse mutlak surette 
üstün tutmazlardı. Nitekim Hicazlılar da doğruluğu kendilerince s abit görün
meyen her rivayet ile iş görmezlerdi ( 74 >  Ve çok def'a rey'e de muracaat et
mişlerdir. 

18 - Sünni mezheblerin en büyük imamı, İmam i A'zam unvanını alan 
Nu'man bin Sabit Zota'dır; Ebu Harılfe H\kabı ile de anılır. Hanefi mezhebinin 
başı ve imamıdır. Hicri 80 < Miladi 699 } tarihinde doğmuş, 150 ( 767) yılında 
Bağdat'da ölmüştür. önceleri ipek ticareti ile meşgul omluştur. İsliimın ilk 
hukukçusu olmamakla beraber fıkıh bilimini hıUen mer'i şekilde bab ve fasıl
larda ilk tertipleyen odur. Fakat bu yolda ilk eseri yazan İmam Muhammed' 
dir. Rivayet edildiğine göre ( İzmirli İsmail Hakkı, İlm i Kelfun ·s .  91)  yeni güç 
bir mes'ele ile karşılaştığı vakit bilginlerle konuşur, görüşür, düşüncelerini 
arar, tartışmalarda bulunur ve nihayet kararını verir bunun fıkhın hangi kıs
mına ve nereye sokulacağını İmam Yusuf a emr ederdi. Öbür üç imam Arab
dır ; Ebu Hanife Arab de ğildir. Şemseddin Sami Kamus ül a'lamında nesebi 
fürs ün bir büyük hanedanına müntehidir der. Fitzgerald Suriyeli veya İranlı 

(73) Re'y, doğru yo!u bilmeği kasd ederek fikir işlettikten sonra kalbinin gördüğü 
şeıj'e denir. Re'y kıyı1sdan eam, istihsan'a da şdmildir (tzmil'U lsmail Hakkı, Yeni ilm i 
Kelam s. 183 tlm i Hilaf s. 283 ve sonrakilere de bak), 

(74) Bergstrı1sser diyor ki Iral;:, daha Emevtler zamanında fikir hayatının mihrak 
1101Qtası idi ve Abbastlerden beri siyast bir merkez id�. tsldmın yabanct kültürlerle, Bizans 
hiristiyan kül.türü ile, lran kültürü ile ve başl. ca eski şark kültıürünün kalıntılariyle en 
hararetli temas burada olmu,rtur, Bu.11dan dolayı Hanefi mezhebi bir mekteb karaktm1ni 
dalıa az gösteriı·. Üç imam ile arasında çok defa ayrahklar vard1ı-. Her şeyi alız ve teMkki. 
ye hazır bir mektep durumundadtr. Nisbeten, her taraftan gelen akı.ntılara � bir havuz 
çehresini taıır (8'. 15, 16; Carra da v'aux, C:ld, .'J, s. 300 bak). 
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bir asıldan geldiğini ( s. 1 0 ) , Goldzieher İranlı oldugunu t Vorlesungen s. 57 > ,  
Mahmud Es'ad, Afganistan'da Kabil şehri ahalisinden olup sonradan islfunı 
kabul etmiş olduğunu ( Tıl.rih i İlm i Hukuk, s. 204 ) , Şemseddin Günaltay , 
Buhıl.ril.'nın güneyindeki Tirmiz şehri ahalisinden zota adlı bir Türkün torunu 
idiğini ( Türk Tarihi Kongresi konferanslar, münakaşalar �. s.  296) , Carra de 
Vaux, İranlı bir kölenin o ğlu olduğunu < cild III, s.  3,302 ) söyler. Kendisine Eb(ı 
Hanlfe denilmesinin sebebi, doğru yolun, tevhid yolunun, sa.ilki, ·isla.ma tam 
mu•tekid ve münkil.d mü'minlerin ma'nevi babası olarak tanınmasından (75)  
yahut da Iraklılar arasında . hanife denilen bir divit veya yazı hokkasını da
ima. kullanmasındandır ( Ömer Nasuhi Bilmen, HukUk i İsl4miyye ve Istıl4-
hat ı Fıkhiyye , s. 386 ) . Her halde kendisinin Hanife adlı bir kızı yoktur� İmllm i 
A'zam denmesinin sebebi de karihasının açıklığı, re'yinin sıhhat ve kuvveti, 
kitab ve sünnete bilgisinin genişliği bakımlarından öbür ima.mlara üstün gö
rülmesidir. İmil.m Şafii «nas, fıkık ilminde Ebü Hanifenin ıyfilı dir» (76) diye 
kendisini öğmüş, İm am Mfilik ve Hanbel de onu b üyük görmüştür. İm4m i 
A'zam Emevi Halifelerinin sonuncusu ikinci Mervan zamanında ve sonra . ikinci 
Abbasi Halifesi Mansur zamanında iki def'a hapse atılmış ve döğülmüştür. 
Ölümü hapiste olmuştur ( 77 ) .  Kendisine izafe edilen Fıkıh ı Ekber, el filim vel 
müteallim adlı kitablar varsa da tarafından yazıldığı sAbit değildir. Mes4isi 
benzetmek caiz ise Sokrat'ınki gibi halefleri ve talebeleri tarafından muhaf:ı
za ve idame edilmiştir . 

ima.m i A'zamın esha.bı ve etbaı kendisini müctehid fi şşeri' olarak ta· 
nımışlar ve onun fıkıhdaki mesle ğini ve usulünü ta'kib etmişlerse de fıkıh me
selelerinde pek çok ayrılıkları olmuştur. Bilhassa Ebu Hanife ile iki talebesi 
arasındaki ihtilAf imam Mfilik veya Ahmed'le olan ihtilAftan daha fazla ve 
daha şiddetlidir . O suretle ki Hanefi mezhebi, Ebu Hanife, Ebü Yusuf ve Mu
hammed mezhebidir denebilir. Bu ihtilAflardan dolayı Hanefi mezhebi pek zi
yade genişlemiş ve teşettüt etmiştir. Haydar Molla Mecelle şerhinde (cild I 
s. 21 J .  «BU fıkıhta gerçekten fakih olmak kolay bir şey değildir. Şafii fıkhı 
pek muhtasar olmakla beraber fer'i mes'elelerin oldukça bir takım kaidelere 
irca' edilmiş olması ahz ve zaptını teshil etmiştir. Bunun için bir zat, Hanefi 
mezheb olan bir kimsenin kırk yıldan önce fakih olmasına ve Şafii mezhab 
olanın kırk günden evvel faklh olmamasına te'accüb ederim demiş» olduğunu 
söylüyor. 

imam i .ı\.'zam pozitivist olmaktan ziyade rasyonalist ve realist olmaktan 
ziyade idealist, cem'iyetci olmaktan ziyade ferdci, individüalist bir karekter 

(75) Ktır'ıinda lıaıılf kelimesi müteaddit ye,-de geçer : Al i lmtan SUl'esi, ayet 66; 

En'am suresi, c1yet 79 ve 161 ; Bakara suresi, ayet 135. 

(76) lyal, bfr adamn besleyip nofakaların� temin ettiği kimselerdir. Çocuklaı'ı, ka
n�·ı 1;e sairesi gibi. 

(77) lmaın ·ı A'zamın lıabse atılmasının sebebi, ba'zilarinca kadiliği kabulden imti
naıclı-r. Ba'zılarıııca da al i beyt den lıfohaınmefl b!n Abdullah bin Hasana bi'at etme . 
sidir. lkisi hit'fikf.e sebep olması da miimkündiir. Tahtilt;i tercümesi cild 1 s. 77, 78 bak . 
. Aftlgtdtı lmam Mdlik bendine. No. 22 bak. 
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gösterir. İdeal bir ahlRk telakkisi onun doktrinlerine müessir olmuştur denebi
lir. Mesela kartibet onun indinde hibeden rücu'a mani'dir (Mecelle, madde 
866. bak) . İnsan hürriyetine aklına, şahsiyete hürmetkarlığı yüksektir. Ken 
disine izı'lfe edilen «nahnu ricalun ve hum ricalun» sözü ictihada verdiği ehem 
miyetin bir ifadesidir . Bununla beraber şüphesiz İmam i A 'zam da zamanın111 
çocu ğu ve muhitinin mahsulüdür. O da hukuku dini bir müessese olarak gör
müştür. Kitap, sünnet ve icma' onun için de . hukukun baş kaynaklan olarak 
kalmış ve nakilden kurtulabildiği yerlerde de hayattan ziyade ve ondan uzak 

bir akılcılık, kuru bir mantıkcılık yolunda kaideye bağlanmış ve bunun için 
akidlerin sıhhatini fazla şartlara t§.bi' tutmuştur. icare akdi onun hukuk man
tıkına uygun değildir ; çünki kira akdı, beyi' gibi ıvazlı, menfaatin temliki mu
kabilinde alınacak bir ücreti tezammun eden akiddir. Menfaati ise birden, bir 
def 'ada teslim etmek imk§.nsızdır. Bö)'le olunca akdin tarafları için matlftp 
olan eşitlik te'min edilememektedir. Bu da kaideye ve ideale aykırıdır. Bu 
i'tibarla ic§.re akdi İmam i A'zama göre esas i 'tibariyle ve kıyAs ic§.bınca caiz 
olmaz . Ancak istihs§.n yolu ile < Aşa. No . 19 bak. ) dir ki kabul edilebilir. Diğer 
taraftan İm§.m i A'zamın a hl§.k tel§.kkilerine uygun görünmiyen ictihAdlan 
da vardır : Mağsüb m aldan istifa edilen menfaatin mazmun olmayacağı, ik
rlih ile olan nikahın, talakın mu•teber olacağı hakkındaki _ re 'yleri gibi { aşağı 
da icare bahsine ve Aile Hukuku kitabına bak) . Halbuki diğer imamlar bu mes' -
elelerde daha . ahlaki ve ameli düşünmüşlerdir. 

19 - İstihsan. İmam i A 'zam kitab, sünnet, icma' ve kıyas dellllerini 
kullandığı gibi istihs§.n denilen yola da gitmiştir. İstihs§.n, kıyasa aykırı görü
nen bir işde «Terk ul kiyas i vel ahzu bima hüvc evfaku linniisi = » kıyası 
bırakıp nas'ın kullanmasını hoş görmek» tir . İmil.nı Serahsi'nin sözlerini ev
velce görmüştük. İstihsiin bir equite kaidesi sayılır (78) . Başlıca Hanefilerin 
delilleri arasında yer alan istihsana ba'zı fakihler yeni bir delil ihdası gö
ziyle bakarak ta'riz etmişler, bunun taraftarlarına, kitab, sünnet ve icma' ve 
kıyas varken ortaya bir de istihs§.n çıkardınız demişler ve bunun cAiz olma
dığını söylemişlerdir. Hanefiler cevaplarınd a :  İstihs!inı dört delil dışında ye
ni bir delil saymak do ğru olme.z : bu, kıyasın bir nev'idir; kıyas iki türlüdür:  
Biri celi ( açık) kıyiisdır ki  mutlak surette kıyiisdan bu anlaşılır ; ya'ni kıyiııın 
illet 'ine birden bire vuku f mümkün olursa bu kıyAsa celi kıyiis veya sadece kı ·  
yiis denir. Kıyasın illeti müctehidce birden bire anlaşılmayıp da ziy4de incc
lemeğe, derinlemeğe muhtaç olursa böyle kıyas, kapalı ( hafi) kıyas olur { Yu
ka. No. 10 bak ) ki istihsAn budur demişlerdir. Maamafih istihsAn kelimesi 
husn aslından gelme olup Kur'Anda «Feyettebiune ahsenehü» buyrulduğu gibi 
hadisde de c<Miireahul müslimüne hasenen fehuve ind Allah i hasenun» den 
miştir. 

Hanefi ima.mlarının istihs!n yolu ile ictihAd ve tecviz ettikleri birçok 
mes'eleler vardır; nitekim bilhassa akidler bahsinde icab ettikçe ve sırası düş
tükçe işaret edilecektir. Burada birkaç misfil vereceğiz : Evvelce bahs ettiği-

(78) Louis Milliot, La conception de retat et de l'ordre legal dans l'tsldm, Akade

mie de drolt international, Recueil deıt cours, 1949 ll, s. 683. 
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miz ( Yuka. No. 18>  icarenin meşrüiyyeti Hanefilere göre istihsan yolu ile ol
muştur. KezA bey'i akdi yapılırken ma'küdün aleyh, ya'ni satılan mal mev
cud olmadığından dolayı selem akdi < İleride Beyi' bahsine bakı . kıyasen caiz 
değilken istihsan ile tecviz edilmiştir. İstisna• akdi de ma'dılın u sa:tmak oldu
ğundan istihsan yolu ile caiz , görülmüştür ( bu mes'elede icma' vardır) . Me�n 
ve sebze gibi birden bire belirip meydana gelmiyen mahsulatın satılması ge
ne ma'dümun bey'i olacağından kıyas icabı tecviz edilmezken belirenle;.-e 
tebaan toptan satılması istihsan ile kabul edilmiştir. < Mecelle madde 207 ı .  
Hanefilere göre esas i'tibariyle mağsub maldan gı'.l.sıbın elde ettiği menfaatin 
tazmini lazım gelmezken sonraki Hanefi fakihleri bundaki sui isti 'malleri gö
rerek Şafii mezhebinde olduğu gibi, fakat istihsan yolu ile yetim ve vakıf 
mallarında bu damanı tecviz etmişlerdir. Gene kefalet ancak mevcud mali oir 
alacak için c§.iz olduğundan, tehakkuk ettikçe verilmek üzere takdir edilen nefs
kaya keffilet istihsan ile kabul edilmiştir. Satılan bir akarın müşteri tarafından 
kabz edilmeden önce başkasına satılabilmesi de şeyheyne göre istihsan yolu ila 
tecviz olunmuştur ( Mecelle madde, 253 ) .  Ve nihayet zenbil gibi daralıp geniş
leyen bir kap ile beyi' ,  kaideye göre sahih değil iken kırbalarla su almak is
tihsan yolunda caiz görülmüştür < Mecelle, m adde 218 şerhine bak ) . 

Hanefi mezhebi, ( Yuk.a. No. 16 gördüğümüz gibi) İsldm dünyasında en 
yaygın olan mezhebdir. Türkiye , Hind - Pakistan, Efganistan müslümanlan, 
Irak, Filistin, Suriye, Makedonya ve Avrupa'daki müslümanlardan büyük bir 
kesim .bu mezhebe bağlıdır. İbn i Sina Hanefi idi. Selçukların, Herezmlerin 
mezhebleri de bu idi. Osmanlı İmparatorluğunda kaza. ve fetva bu mezheb 
üzerine yürümüştür. ( 79) . Böyle büyük imparatorlukların ve saltanatların 
mezhebi olması H anefi mezhebinin başlıca Avrupa'da ve Asya'da büyük bir 
üstünlük kazanmasına sebep olmuştur. 

Bütün bunlarla beraber umumiyetle halifeler ve sultanlar tebealannı 
kendi mezhebi üzere gitmeğe zorlamış değillerdir. Esdsen İmam Ebu Yusut'
un bir devlet adamı olması da Hanefi mezhebine diğer mezheblere nazaran 
bir bakımdan daha beşeri vedaha pratik bir şekil vermişti başlıca kadınlar, 
zimmiler ve müste'minler hakkındaki telakkileri ve örf ve a.deti mümkün mer
tebe göz önünde tutması mezhebe bir cazibe sağlamıştır denebilir (80) . 

20 - Hanefi mezhebinin imamı, İmam i A'zam olmakla beraber asıl ku
rucuları, daha ziyade onun iki yüksek talebesi İmam Ebu Yusuf ile İmam 
Muhammed'dir ( 81 ) .  Bu iki imam öğretmenleri olan Ebu Hanifeye yakın 

(79) Diğer mezheblere mensup olanlaı•ı·n ihtilaflarında yargi işinin nasıl cereyan et· 
titine ileride yargılama tıSUlü içinde temas edilecektir. 

(80) Fitzgeı·ald , s. 12 bak. 

(81) Fıkıh kitap!arıııda · lıntlmeyııe göre • denildiği zaman imam Yu.ruf ile tmam 
Muhammed kasd edilir. Bunuıılıı beraber bıı iki imam hakkında sahibeyn de denir. Şey
heyn sözü imam i . ..\.'zam ile İmam Ebu Yusııf' u ifade eder. Tarafeyn tabiri lmdm i 
A'zam ve Mulıammedi göstuiı'. llaı1eft fıhh kitaplarında indena ya'ni bizim indimizde 
denildiği vakit Haneflleı· lwsd olttmır. Eim.me i seza.veden Ebu Ha:n4fedeıı gayri miic· 
'telıid fi §Şeri' olan lmam Şafit, McUik ve llctnbel anUışılır. Bununla beraber bıı til'bir 
tmam i ;\'zam., Eb-ıı Yusuf ve Mulıanınıed�in üçünü ifade için de kullanılı·r. Ba suretle 
imam Ebıı Yusuf imôın i sôni, Mulıamrııed imô.m ;. stllis ve imtlm i ..\'zam da imdm i ev· 
ıvel (imı2m iil eimme) sayılır, 
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bir ün almışlardır ve hocalarının ictihadlarından çok def'a ayrılmışlardır. 

İmam Yusuf 113 ( 731 )  de . Küfe'de doğmuş, 182 ( 798 ı de Bağdat'd a  Ka
dılkudad olarak ve fat etmiştir. Kadılığı 16 yıl sürmüştür. üç halifenin d e  bü
yük teveccühünü kazanmıştır. H anefi mezhebinin ikinci imamı sayılır. Fakat 
yukarıda ( No.  13 bak. ) gördüğümüz üzere müctehid fişşeri' derecesine çık
mamıştır. Fitz gerald bir hiristiyan için, halife aleyhine hüküm verdiğini kay
dediyor. ( s. 11 ı .  Halifenin emriyle y azdığı Kitab ül H arac meşhurdur. A razi 
vergisi ve idare hakkında bir eserdir. Fıkıh usulünü koyan z at olarak tanılır. 
Fakat bu ilme d filr bir kitab yazmamıştır ; bunu İmam Şafii ( Errisfilesiyle ) 
yapmıştır. Örfe yüksek bir mevki' vermek istemiştir ; İmam Yusuf'a göre nass 
ile örf te aruz ettiği takdirde nass örfden doğma, ona dayanı.m akta ise örfe iti
bar edilir. Çünkü örfe itibar hakkında Ayet vardır:  «Huzil a fve ve'mür bil örfi 
ve e'riz an il cahilln». Yukarıda da ( No. 1 1  bak) . bahsi geçti ği üzere bu delH 
pek az ve dar tatbik yeri bulmuştur. Ebu Yusuf, evliida vakfı kabul etmekle 
İslam hukukunun ameli olmayan miras hukukuna karşı bir çare bulmuş imam 
olarak da tanınmak istenir. 

21 - İmam Muhammed bin Hasan Eşşeybani Hicri 131 ( Milildi 749 ) de 
Vasıt şehrinde do ğmuş 189 ( Miladi 804 ) de Rey'de ölmüştür. Hane fi mezhebi 
eshabının büyüklerindendir ; bu mezhebin üçüncü imamı sayılır. önce İmam i 
A'zamdan, bunun ölümü üzerine İm§.m Ebu Yusuf'dan okumuştur. İm§.m Mu
hammed, İm§.m Ştlfii'nin babasının ölümünden sonra annesiyle izdivac etti
ğin den Şafünin hocası ve mürebbisi de olmuştur. Bir müddet kadılık etmişse 
de bırakarak kendini ictihada vermiştir. Hayli kitab yazmıştır. El C§.mi ul Ke 
bir, El Cami us sagir adlı eserleri meşhurdur. El C§.mi ul Kebir'i fıkhın fürü
una dair yazılan eserlerin birincisidir. İmam Ebu Yusuf'dan d aha keskin bir 
müntlzaracı ( dialecticien) idi ve birçok mes'elelerde kendisine müracaat olu
nurdu. Menkul malların vakfını tecviz eden odtir aşada ( Vakıf bahsine b ak) . 

22 - İmam M filik ( bin Enes el Esb ahl ) Medine'de do ğmuştur. Do ğUm 
tarihi 90 ( 95, 97 ) olarak gösterilir ; 179 ( Miladi 795 ) de Medine'de ölmüştür. 
Hayatı Medine'de geçmiştir. Dört imamdan ikincisidir. Siyasi fikirleri, Ali ta
rafdarları lehinde ve Abbasilerin hil§.feti aleyhinde idi. Bundan dolayı Man
sur tarafından döğdürüldü. Şöyle ki Emevi S altanatının izmihlfile gittiği sı
ralarda Medine'de Alevilerin en ileri gelenlerinden ve «Nefs i Zekiye» lakabı 
ile anılan Muhammed bin Abdullah hiltlfet makamına intihab edilmiş, diğer 
taraftan Ebu Ca'fer Mansur, Abbasi H alifeliğine geçirilmişti. Medine'liler ça
resiz buna bi'at ettiler. Fakat Muhammed bin Abdullah Mansur'a karşı is
yan etti. Ve Medine'liler Muhammed bin Abdullah'a bi'at e dip etmemekte 
mütereddit kalarak İmam M filik'ten istifta ettiler. İmam M filik Mansur'a vuku' 
bulan bi'atın ikrah altında olduğunu Muhammed bin Abdullah'a daha önce 
bi'at edildiğini ve bu birinci bi'atın ikinciden daha doğru, haklı bulunduğunu 
söyledi. Ve Mansur'un hal'ine fetva verdi. Medine'liler de Muhammed bin Ab 
dullah'a bl'at ettiler. imam ı A'zam da Muha.mmed bin Abdullah'ı e fdal ve  
ehak görüyordu. Fakat Mansur 145 yılında Muhammed'in katline muvaffak 
oldu ve Medine'liler tekrar Mansur'a bi'ate mecbur oldular. İm§.m Mfilik ise 
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Abbasilerin hilafeti aleyhine bulunmakta devam ediyordu. Kuvvetlenen Man
sur iki imamın da en büyük düşmanı kesilmişti. Yukarıda ( No.  18 )  gördüğü
müz üzere İmam i A'zamı, kadılığı kabul etmedi diye habsettirdi ve döğdür
dü. İm am Mfilik'i de Mansur•un amcası ve Medine Valisi olan Ca'fer bin Sü
leym an, celb ederek celde cezasıyle çıplak halde döğdü ve omuzunu yerinden 
çıkardı ( Corci Zey dan, İmam Malik'in tal§.k i mükreh fetvasından dolayı ( 8 2 )  
Mansur tarafından döğüldüğünü d e  yazıyor, cild 2, s.  133, cild 4 ,  s .  211 ) . 

İmam Mfilik zamanında Medine, Peygamberin devrinden beri pek az 
bir tebeddüle u ğramıştı. İmam Mfilik, Medine'nin muhafazakar muhitinde 
dini şef, üstad ve kadı idi. Ehl i hactisden olmakla beraber re•ye ve kıy asa 
yüz çevirmiş de ğildir. Bilakis daha ziyade re y taraftan olmuştu denilebilir. 
Bil' akis bir takım mes'elelerde re 'yimiz budur diye ictihactlarda bulunmuştur. 
Nitekim meşhur ve mu'teber eseri olan El muvatta' ( düz yol) da bu mesleki 
görülür hadislerin ufak bir mecmuası olan bu kitabda İmam Mfilik kendi 
rey'lerini beyandan kaçınm amıştır. Bu kitab, İslam hukukuna dair en eski bir 
eser olsa gerektir. 

İmam Mfilik, Medine ehalisinin bir işde ittifakını bir nevi' icma' say
mıştır ; yahı.::.t İbni Haldun•un dediği gibi müstakil bir şer''.i delll itibiir etmiş
tir ( 83 ) .  Diğer ts r2ftan İme m Millik H anefilerin istihsiin'ının bir başka nevi' 
olan istisliih ı delil olarak kabul eder. 

Mfiliki mezhebinde en karakteristik hususiyet aile reisinin, kansının 
m e1ları ve çocukları üzerinde hiiiz olduğu kudrettir : Kadın, servetinin üçte 
birinden fazlası hakkındaki ivazsız tasarrufları ( hibe, kefalet)  için kocasının 
muvafakatını almağa mecburdur. Koca kendisinin re'yi alınmamış ise yapılan 
tasrrufu fesh edebilir ( 84) . 

(82) Keza lzmirli lsmail Hakkı, llnı :. Kelam s. 196. ileride Aile Hukuku bahsinde 

de görüleceği üzere Hanefilere göre ikrah ile vuku' bulan talak mu'teberdir; Mıfikl ve diğer 

mezheblere göre değildir. Mahmud Es'ad . Tarih i llm :! Htıkukunda (s. 238) : talak ı mii.k

reh hakkında hadis rivayetin i men' ettiği halde dinlemediğinden do?ayı Haltfe Mansurun 

imam Mlllik:t döğdii.rdüğünii yazıyor. 

(83) lbn i Haldun diyor ki şer'i icma', eimıne i mii.ctehidtnin bi·r aaırda dint bir 

husus üzerine ictihlld yolunda ittifaklanndan ibaret olup imam Millik ise Medine ehlinin 

amelini bu ma'naca i'tibar etlnıiyerek belki eshaba ve Peygambere kadar e'.bette sonra ge

·leriler öncekilere taklid ve ittiba' etmişlerdir diye Medine ehlinin bir amelde ittifakını 

müstakil bir şer't deli! addatti. Bununla beraber bu mes'ele Maliki fıhh kitaplarında icma' 

bllb:nda zikr olunmuştur. (Fasl i sddis tercümesi s. 45). 

(84) Santillana: 
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Mfiliki mezhebi Medine 'de zuhur ettiğinden dolayı şark te'sirinden uzak 

bulunuyordu. Mağrıplılar ve Endülüslüler hac için l Hicaz•a gelirlerdi. Fakat 

Irak bunların güzergahı de ğildi. Bundan dolayı gerek bunlar ve gerek Ma

liki hukukcuları ma'rifetiyle oralarda intişar etti. Bu mezheb örf ve ı'.1.dete 

mühim bir yer vermiştir ; hatta intişar etti ği garbi Afrika'da kanun Ve' örf 

ve adet aynı m a•nayı taşır. Muhafazakar olmakla beraber mezhebin ileri ge

lenlerinin hemen hepsi kadı ve tatbikatçı olduklarından pratik bir mahiye

ti h ıiizdir. Hakikaten Mfilikiler birçok mes'elelerde hayata uygun ictihad

larda bulunmuşlardır. Ma ğrıp ve Endülüs ehallsinin mizaclarınd a  bedeviyyet 

galip olduğundan ve Irak ehline m ahsus medeniyyet ile me'lftf olmadıkların

dan bedavet münasebetiyle ehl i Hicaz'a dahi ziyade meyi ettikleri yolundaki 

hükümlerin (Mahmud Es'ad, Tarih · i  İlm i Hukuk s. 238 ; İzmirli İsmail Hakkı, 

Yeni İlm i Kelam s. 197 ; İbn i H aldun, Fası i sadis tercümesi s. 48)  bugünkü 

manada isabetinde tereddüd edilse gerektir ( Barthold - . Köprülü, İslAm Mede

niyyeti Tarihi, s.  67 bak) . Bilhassa istıslaha rağbeti bunun delilidir. 

İşte mesela ikrah ile talakın mu'teber olmaması, kan koca arasında 
geçimsizlik halinde müracaat edilecek hakemin tefrik karan verebilmesi, me
b'iin yapılan ta'rif ve tavsife uygun olması halinde hiyar i rü'yet iddiasının 
dinlenm emesi, bir müddet ile tevkit edilen rnreden vaktinden önce rücft' edil
memesi ve saire gibi. İkinci Meşrutiyet devrinde İstanbul'da toplanan Kanun i 
Medeni Komisyonunda müteaddid mes'elelerde zemAnın ihtiyaçlanna uygun
luğundan bahisle Mfiliki mezhebi ihtiyar olunmuştu. 

Mfiliki mezhebi Nij erya'dan Tunus körfezine kadar şimall Afrika'da, 
Yukarı M:ısır'da, Sudan'da, garbi A frika'da hfilen yürürlüktedir. Trablusgarb 
ve Bingazi'de Sünüsi'ler Maliki'dir. Vaktiyle İspanya ( Endülüs) da tutunmuş
tu ( 85 ) .  

2 3  - istislah. Fitzgerald diyor k i  Medine'de sahib i kelam olan aristok

rat Mfilik, istislahı bir şer i kaynak olarak kabul etti (S .  7, 13) . Maamafih bu
nu Mfilikilere has bir delil olarak göstermek mu•tad ise de Şı'l.fi'.i, H anbeli ve 
Hanef'ıler de red ve inkar etmiş de ğillerdir ( İzmirli İsmail Hakkı, İlm i HilAf 
s.  109) . Nitekim istishab da Şafiilere has değildir. Mı'l.liki ve Hanefilerde de 
görülür Mecelle, m adde 5, 6, l683 bak ) . İstislı'l.h maslahat icabiyle hareket 
etmek, ona uymak, amme menfaati bakımından karar verebilmek demek 
olacaktır ( 86 ) .  Yukarıda Hanbeli fakihlerinden İbn il Kayyim il cevzi'den de 
nakl ettiğimiz üzere İslam şer'iatının m aksftdu da budur: Şeriat harac ve me
şakkati olan ve sebili, yolu bulunmayan bir şey teklif etmez. 

(85) Mdlikt mezhebi hakkında D. Santillana'nın İtalyanca yazılml§ ik' ci!dlik kitıa
bıııdan yukarda Eserler kısmında bahsetmiştik. Gene bu mezhebe cMir ]. Löpez ()rtiz 
tarafından İspanyolca İslam Huk·uku ad}� · (Barcelona - Boenos Aires 1932) sistematik ya
zılmış kitab mükemmel Mr eser say lır. 

(86) Galdzielıer, Vorlesungen s. 283. Carra de Vaux, cild 3 s. 321 . 
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Fıkıh eserlerinde bildirildiği üzere Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir za
manlarında bir a ğızda söylenen üç talak bir talak sayılmıştı. Sonra bu, kötü
ye kullanıldığından Hallfe Ömer bu suretle yapılan üç talakı mu'teber tut
muştu. Keza Kur'an mülle fe i kulüb u müstehiklerden saydığı halde Ömer 
bunların hissesini iskat etmiş ve gene açlık, kıtlık yılında sarıkdan haddi is
kat etmişti. Bu ictihadların b a'zısını b ütün ulema, bir kısmını da ba'zı ulem a 
muvafık bulmuşlardı. Maslahat, şer'i delillerin ekvasıdır. Eshab, maslahata ri
ayet esasına istinad ederek nass ları terk etmişlerdir. Gene Ömer muharebe 
zamanında hiç bir müslümana kazif hahddi tatbik edilmemesini emr etmiş
tı, gebe kadından ve süt emzirenden had te'hir edildiği gibi, hastalık zaman
larında da had te'hir edilmiştir. Bütün bunlar d a  haddin tehiri ferd'in hade
dilecek kimsenin m aslahatı, menfaati için cil.iz olunca ümmetin, cem'iyyetin 
maslahatı için te'hir evla bit tarik cil.iz olur ( İzmirli İsmail Hakkı, İlm i Hi
laf s .  98, 99, 105 ve sonrakiler ) .  

24 - imam Şafii. Ebu Abdullah bin İdris iş Şilfii Hicri 151 ( Milil.di 767 ) 
de Gazze'de doğmuş ve 204 ( Miladi 804 ) de Mısır'da, Kahire ( Fustat) de öl
müştür. Beni Haşim'dendir. Dört imamdan üçüncüsüdür. İlkin_ Medine'de 
İmam Malikden okumuş, öğrenmiş ve yukarıda geçtiği üzre Hane fi imamların
dan İmam Muhammed Eşşeybil.ni'nin de ta'lim ve terbiyesi altında Bağdat'
da bulunmuştur. Bağdat'daki ilk zamanlara ait doktrileriyle K ahireye hicret 
ettikten sonraki zamanına ait ictihadları ayırt edilmektedir ( 87 ) . Hanefi 
mezhebi ile Hicaz fıkhını meze ve armonize etmek istemiştir. Fıkhı ikisini bir
leştirir b�r durumdadır. Hane fi fıkhı dağınık ve karışık olduğu halde Şafii 
fıkhı münakkah ve prensiplere irca'  edilmiş görünür İzmirli İsmail Hakkı, 
İlm i Kelam, s . 206 ; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk i İslil.miyye, cild � s. 39 ) .  
Hane filerin caiz gördükleri birçok şeyleri imam Şafii kabul etmemiştir. Şafii 
mezhebi kadınlara karşı Hanefi ve Maliki mezheblerinden daha serttir. 

Fitzgerald ( Muhammeden Lawı Şilfii mezhebi hakkında diyalektik ve 
biraz da akademik bir tonu vardır < Hükumet işleriyle, ameli mes'elelerle iŞti
gali azdır ) diyor ( s. 16 ) .  

Şafii fıkhına Cami ül Ezher'de büyük mevki' verilir. Esasen Mısır'da 
halkın büyük bir kısmı Ş ilfiidir. imam Şafii'nin usul ve füru'a dair Errisfile 
ve Elum adında kitabları vardır. «Errisale» si fıkıh usulü hakkında ilk mü
devven kitab sayılır ( yuk. No. 20 b ak ) . İbrahim Bacuri bu mezhebin modern 
müelliflerindendir. El Ezher'de şeyh ( rektör)  idi ( ölümü 1277 - 1861 ) . 

Bu mezheb Hollanda'da bilhassa Leyden Üniversitesinde çoktan beri 
tetkik, tetebbu' olunmaktadır. Snouck Hurg ronj e'nin riyaseti altında sabık Fe
lemenk müstemle gelerindeki örf ve adetlerin tetkikine büyük ehemmiyet ve
rilmiştir. 

(87) ômer Nasuhi Bilmen, Hukuk i tsldmiyye, lstılahat ı Fıkhiyye, oild 1 s. 405. 
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ŞAfii mezhebi bugün İdnonezia'da, Mısır'da, Güney Arabistan'da, Mala 
ya yarımadasında, Hindistan'ın güney s ahillerinde, Seylan'da, Filipin ada
larında yaşamakta ve kürtler bu mezhebe sfilik bulunmaktadırlar. 

ŞAfii mezhebi hakkında E. Sachau'ın «Muhammedanisches Recht nach 
schafiitischer Lehre» adlı kitabı vardır ( Berlin 1897 ) . Eski Alman A frika
sındaki h§.kimler için yazılmış ameli yardımcı bir kitaptır. Şii.fil fıkhı hak
kında Ebu ZekeriyyA Ennevavı ( ölümü 676 =- 1278 ) nin «Minhac üt ta
libin» adlı eseri Va.nden Berg tarafından tercüme edilmiştir ( !  - III,  1882 -
1884 ) . Şu iki eser de mu'teberdir:  Ahmed bin Muhammed bin Hacerul Heytemi 
( ölümü 975 = 1567 ) nin «Tuhfe» si Zeyneddin Muhammed bin Ahmedur 
Remli ( ölümü 1006 = 1598 ) nin «Nih§.ye» si. Bunlardan başka Ebu Şüca' Ah
med bin Elhasan El İsbehani ( beşinci = on birinci asır ulem asından ) nin 
«Takrib i veya «Muhtasar» ı kıymetli sayılır ( Keyzer t arafından tercüme edil
miştir, 1859 ) . Bu eser üzerine Muhammed bin Elk§.sım El Gazzi ( ölümü 
918 = 1512 )  tarafından yzaılmış «Feth ul Ka'rib» adlı şerh Vanden Berg ta
rafından tercüme edilmiştir ( 1895 ) .  Buna da yukarıda adı geçen İbie,him El 
Bacuri tara fından bir h§.şiye yazılmıştır ki Sachau'ın eserine esas ittihaz edil
miştir. 

25 İmam Ha.nbel. Ebu Abdullah Ahmed bin Mehmed bin H e,nbel 
Eşseyb ani dördüncü im amdır. 164 de Ba. ğdat'da doğmuş, 240 da orada ölmüş
tür. A vrupalıla.rca az tanılır. Bugün mensupları en az olan mezhebdir. İmam 
He.nbel'in «Müsned» a dındaki hadis eseri meşhurdur. Abbasi H alifesi Me'mun 
tarafından ortaya atılıp Mu'tasim t a.rafında n devam ettirilen Kur'anın m ah
luk olduğu iddiasını kabuJ etmediğinden şiddetli suretle döğdürülmüş ve aya
ğı bukağula.narak habse attırılmıştı. c corci Zeydan, Medeniyyet i İsl§.miyye 
Tı'.irihi cild 2 s. · 1 16, cild 3 s. 133 ; Mahmud Es'ad, Tı'.irih i İlm i Hukuk s. 236 ) . 

İmam Hanbel, ictihı'.id yolundan uza k olup kıyiis ile hüküm istinb ı'.itına 
az meyl etmiş ve hadis rivayetinde diğer imamlarda n ileri gitmiştir. Mezhe 
bi daha ziyade riv ayet ve ha.disleri birbiriyle takviye ve teyid etme ğe daya
nır. Usulü, Şı'.ifil u sulüne yakın olm <> kfa b erabn müsaadekı'.irlıktı>n daha çok 
u7 .. <ık kalmış, fanatik bir sünniliğe ' düşmüş, h ükümlP.rinde ruhsat de ğil, azimet 
yolunu ihtiyı'.ir etmiştir. Bu mezhebe mensup olan İbn il Kayyim il Cevzi ileri 
ve parlak fikirli bir zı:ıttır. Mezhebin tahminen 15 inci yüzyıla ke.dar Mezopo 
ta.mya, - Suriye ve Filistin halkı na sında kalabalık mensupları vardı. He
lağu vak'a.sında vuku' bula n istil ada n son ra çok zayı fladı. Osmanlıların zu 
huru üzerine Osmanlı ülkelerinde H e. nbell me?.hebi, yerini hemen hemen 
temiimiyle Hanefi mezhebine bıraktı ( İbn i HeJdun, Fasl i sadis tercümesi 
s.  46 ; • Ömer Na suhi Bilmen cild 1 s. 407 l .  18 inci yüzyılda bu mezheb istika
metinde ı'.ideta bir rönesans olmuştur. Ha.nbell ulemasından Muhammed bin 
Abdülvehhap ( 1876 da ölmüştür) ta.ra fından ortaya atılan Vehı'.ibllik Hanbeli 
mezhebinin taşkın bir şekli sı:ı yılır. Dini - askeri bir hareket halinde 17 inci 
yüzyılın otuzuncu yılında b a şlıyarıık u zu n  zam ? n  Osm anlı İmparatorlu ğuna 
bir gaile olmuştur C Vorlesungen, Goldzieher s .  53, 292 ; Cevdet Paşe, Tarihine 
bak) . 
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HUKUK. SİSTEMİ HAKKINDA GENEL MALfJMAT 

26 - Garplıların telAkkisine göre hukuk pratik akıl, · hayat icapları, hak
kaniyet duyguları, ahlı'ik pr�p.sipleri gibi beşeri değerlere istinat eder. Hat
ta Roma'nın be şlıca hukuk /�akları halk topluluğu kararları, örf ve Met
ler olmuştur. Hukuk ancak insanların birbiriyle olan dış münasebetlerinin 
cebri nizamıdır. Ve bu mıı.hiyeti ile dünya haya.tını m ümkün kılacak, idAme 
ve teshil edecek kaideler olabilir. İnsanlar bunları kendileri bulur, koyar ve 
kaldırır ( nesh ve ilga eder, yerine daha iyisini ikame eder) . Din, Allah ile 
insan arasındaki iç münasebetin, vicdan hı:ı.ye,tının nizamıdır. Bu nizam, 
kendi alanında, müstakil bir mer'iyeti haizdir ; devlet ve hukuk buna karı
şamaz. Nitekim din de kendi s � h ., sı dışında kelan dünya işlerine müdahale 
edemez. Bu lfilklik prensibi pek eski olmamııkla beraber gerek Be. tıda Hıris
tiyanlık Aleminde ve gerek Doğu'da İslAm dünye.s•nda uzu n felAketlı>f..n acı 
tecrübelerinden edinme bir ders olarak kabul edilmiş ve kabulü zaruri bulun
muştur. · 

İslAm bilginleri, yukarda ( No. 5 ) . söylediğimiz gibi hukuku, emr i · dün

.
Yaya taalluk eden işlerin nizıı mını, din çerçevesi içine sokmu şlar, ıı.kli değil, 
nakli, yani mücerret insan aklı ile idrak olunamayıp işitmeğe, tebliga müs
tenid bir ilim saymışlardır. 

27 - Modem hukuk, pek eski, Rom ı:ı. Ju risoru dEı.ns'ında ve ondfm nak
len Corpus Juris Civilisde görülen taksime uygun olımık Hu susi Hukuk, 
.Amme Hukuku diye ikiye ayrılır. Birincisi şa hı slı:ı.nn hu susi menfaatleri ile, 
ayni hukuki durumda bulunan ferdlerin birbiriyle münasebetlerile ikincisi 
devletin, toplulu ğun menfaa.tleri ile, devletin devlet olı»rak ferd ile olan mü
nasebetleri ile ilgilenen hukuktur. Cerman Hukuku böyle bir tefrik bilmiyor
du. Bunda bütün insıu1 müna sebPtleri için, komşuluktan tutunuzda hükümdar 
ve halk arasındaki rabıtalara kadar bir ve aynı hukuk tanılıyordu. 

İslAm fa,kihleri, Roma'da olduğu gibi hukukun husu si kısmını çok iş
lemişler, fakat Ulülemre, icraatında genişçe bir takdir hakkı kıı,bul edildiğin
den Devlet ve İdare hukuku alanında uzun boylu hükümler koymağa lü
zum görmemişlerdir ( 88 ) . 

(88) 1slam hukukunda Htı1wkullal.ı ve Hukukt ibad taksimi şıı yo1dadır: Her şeydeıı 

önce ibôdat ve buna teferm' eden hükümler Hukukullalıtanci-ır. 1-Jaclleriıı ekserisi. (lwzif için 

aşa. bak). ve katilden dolayı m.irastlıın maTımıniyyet Hukuktıllahdan say�'ır. Bunlara 1-luku. 
kullah nenmesinin sebebi icra ve ikamesinden AIHı'ın b ir ııef i buluıımasındaıı cleğil <le 
menfaatin bütün insanlara şam.f! olması ve Allah indinde mertebece şerefli tutulması bakı· 
mmdandıı;. 
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28 - Fıkhın emri dünyaya taalluk eden kısımları MullmeHl.t, Münaka
hat ve Mufarakllt denilen Aile Hukuku, Feril.iz y ani Miras Hukuku, Ukübil.t 
( ceza ) hukukunu ihtiva eder. 

Mm•melil.t hükümleri, bugünkü hukukta Obliga syon, Türkçe borçlar ve
ya vecibeler, alacaklı bakımından alacak hakları denilen hukuk ile eşya h ak
larına, ayni haklara dairdir. Bunlar, Osmanlı İmparatorluğunda Mecelle de
nilen bir kodda toplanmıştı ; bugün Borçlar Kanunu adim taşıyan ve Medeni 
Kanunun beşinci kita.bını teşkil eden kanunda ve birde Medeni Kanunun 
dördüncü kısmını teşkil eden Eşya hukuku kısmında Ayni hakla,r kısmında 
yer almıştır. Mecelle 1286 dan 1293 ( 1869 - 1876 ) tarihine kadar muhtelif ta
rihlerde padişahın «mucibince amel oluna» iradesiyle çıkarılmış bir madde
lik fıkhın tarifinden, 99 m a ddelik külli kavaidden ve e.yrıca 16 kitaptım mü
rekkep 1851 maddelik bir kanundur ( 8 9 )  Hanefi fıkıh kitaplarından toplana rak 
büyük kesimi o za.manın tanınmış bilginlerinden bilha ssa 12 Jciltlik tı:ı,rihiyle 
meşhur Cevdet P2.şanın ba şka nlığındaki bir heyet tarafından kaleme alınmış
tır. Bu Mecelle şahı s hukukuna kı smen temas etmiş, diğer taraftan Fransız 
Code Civil'inde olduğu gibi, bugünkü Medeni Kanunumuz hilafınıı. olım>,k yar
gılama usullerine dair hükümleri de i çine almıştır. Mecelle'de aile, miras hu-

Hukuk i ibad, hustısl menfaat ve maslahatlara taalluk eden huhıktur. Muamelattan, 
1Jir kimsenin bilhassa mal na iras eclile.rı zarardan doğan a7aca1dar, sırf abid hakkıdır. Bu 
haklarda ibdha caridir, ya'ni mmlarda ibillıa, terk mümkiindiir. Fakat sırf Allah hukukıı 
ibillıa ile mııbah olamaz (aşa. s. 59 n. 1 bak.). 

Bazı haklarda Hukukııllah ve Hakki abid ictima halinde lıulıınıır; fakat! Hukukullah 

galip olur. Kaz'f hakl.-ı bun1ardundı.r. Kazf edilen k:.ınseııiıı şeref ve namtısuna tecdcüz 
itibar.:yle bımda abid lıakk•. val'Chr, fakat bu lıak oımi zamarı,:la tecavüziin tekrul'laııma
sını men'etmek ve 11/1.1� emniııet vermek mcksadiyle �le meşru' kıl· nmış•iı·. Bunun için bıı 
lıakda Hak:ul!ah da vard I'. p;lhakika b ıındrı afiv cereyan etmez; kazf edilenin afvi ile kazf 
edenden lı�d sakoıt o'maz; faT.:at k(Tzf edilenin ö1iiııı.ii halrnde 1ınd düşer. Diğer taraftan 
§(Jhadet için da-r;a şarl�tır (Mülteka, babıışşehadeti alezziııa verrucuu anha, babul had
dilkazf bak.). Veya hakkı abd galip olıır; kısas [!.ibi. K sas. lıııdııd gibi şüphe ile sakıt 
cılııı·sa da maktulün veresesi için bir teselli ve on1ara b .'r ıt.arziyedir. Bu :tibarla kısas hak
kı mak.tiiliin mirasc ·sına irıtfı"kj'l[ eder; afit; f-le de sakıt olıır. 

(89) Birinci kitap, Buyu madde 101 - 403; ikinci kitap icare' madde 404 - 61 1;  

ii.çiincü kitap, kefalet, madde 612 - 672; dördiiııcü kitap, havale, madde 673 - 700; be
şüıci kitap, rehin, madde 701 - 761 ; alil ncı kitap, emdnat, madde 762 - 832; .yedinci ki· 
tap, hibe, madde 833 - 880; sekizinci ki!ap, gasp ve it"af, ınaclde 881 - 940; dokuzuncu 
kitap, hacr. ikrah ve şııf a, madde 941 • 1044; onuncu l<itap, sir1wtler, mcn:Ide 1 04.5 - 1 448; 
onbirinci ki:tap, vekalet, m�'ldde 14:J9 - 1 530; onikiııci kitap, stillı ve ibra, madde 1531 -

1571 ; oniiçüııcii kitap, ikrar, madde 1 572 - 1 612; indördiincii kitap, davd. madde 1613 • 

1 675; onbeştnci kita7>, beyyinat ı;e tahlif, madde 1 676 • 1 783; onaltıncı kitıap, kaza, 
madde 1 784 - 1851 .  
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kukuna, vasiyete ve vakfa dair hükümler yoktur. Bugünkü medeni kanunlar 
ise bunlan muayyen kitaplarında tam bir surette düzenlemişlerdir. Şüphesiz 
ukubat hukuku da Mecelle'ye dahil değildir. Nitekim bugün de funme kısmın
dan olan bu hukuk, ceza kanunlarında yer alır. Mecelle muhtelif tarihlerde 
resmi, gayriresmi a ğızlardan ve hiç de haksız olmıyarak şiddetli tenkidlere ve 
münferit kanunlarla -tam şümulde olmasa dahi- epeyi Udillere uğramış ve 
nihayet yerini 4 kasım 1926 da İsviçre'den terceme suretiyle alınan Borelar 
Kanununa ve kısmen.le Medeni Kanuna bırakmıştır (90) . 

29 - Hukukun muhtelif kesimlerine müteallik modern kanunlar o kıs
ma dair birtakım u mumi hükümleri bir ar?. da toplarlar : meseıa Borclı:ı,r ve me
mdeni kanunda olduğu gibi akitlerin teşekkülüne, borçların doğumuna, doğum 
sebeplerine, borçların ifasına, sukutuna, tazminat nevi ve şekillerine, müddet
lerin hesabına, müruri zamana, şartlara, teselsüle, takasa, haklann devir ve 
temlikine, hüsniniyete, d§.vadaki isbat külfetine, ha.kimin takdir hakkına dair 
hükümler bunlardandır. Bu kaideler yalnız Obligasyon alanındaki borçlara 
değil, hususi hukukun öbür kesimlerindede evlenme, miras, ayni haklara dair 
olan kesimlerde de doğrudan doğruya veya kıy§.s suretiyle tatbik edilir. 

İsl§.m ülem§.sı, bilhassa hanefiler, v§.hi ve acze mahkum, kazuist denilen 
bir yolda giderek ratb ve yı:ı.bis vukubulmuş veya bulabilecek hayat tezahür
leri hakkındaki münferit hükümlerle işin içinden çıkılacağını ve çıkılmış ol
duğunu sanmışlar ve bundan dolayı pek dağınık ve bazen bizlere mütenakız 
görünen hal suretleri vermeğe koyulmuşlardır. Mecelle'nin baş tarafındaki 99 
maddenin ihtiva ettiği esa slar umumi hükümler mahiyetinde değildir. Es
ma-i Hüsn§. sayısından teberrük ile fıkıh kitaplarından seçilerek o miktarda 
tesbit edilip Mecelle'ye konulan bu hükümlere tatbikatta çok kere mer'iyet 
verilememiştir. Fıkh'a göre mua.meıatın en mühim kısmı olan beyi' hakkında
ki kaideler öbür akitlerde de tatbik edilebileceğinden bir nevi umumi hüküm-' 
ler mahiyetindedir. Bununla beraber Mecelle hemen hemen her akitte sıhhat 
ve nefaz şartlarını, icab ve kabul gibi rükünleri ayrı ayn tasrih etmiş ve bu 
suretle bir çok tekrarlara yer vermiştir (91 ) . 

Fıkıh kitaplarında da bu tekrarlar ve tertipsizlikler görülmektedir. ( 920 

(90) Ebıı!uld Mardin, Medent Hwtuk cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, 1946. Sab· 

ri Şakir Ansay, Hukuk 1nltilılbımız ve Medeııt Kanunum uz, 1953; yuk. s. 16 ıı . 3 bak. 

(91) Yusuf Ziya ôzer, Cumhuriyette Hukıık lnkilabı, Bellet'ıen, cilt 11, sayı 7.8 
s. 389 bak. 

(92) l\feseld evvelce adı geçen Multekal Ebhıır'un ihtiva ettiği bahislerin sırası 

şöyledir: Tahal'et, sriat, zekı&, savm, hac, nikah, ridt1, talak, itak (köle azadı), eyman (ye
minler), hudut (hadler, kanum cezalar), sirkat, siyer, lakit, (bulunmuş çocuk). lukata bu. 
lıı ıımıış mal), abik (kaçak köle), mefkud (gaip), şirket, vakıf, beyi (satıtş), sarf, kefalet, Tıa
vcl!e, kaza (yargı), şahtJdet, cekalet, da'vii, ikrar, sulh, miiddrebe, vedta, iiriyet. hibe. ica· 
re, miikatebe, velıl, . ikı-ah, hacir, me'zıııı (k'öle), gasb, şuf'a, kısmet, nıtızaraa. musilkdt. ze. 
Mih (kesimlik hayvanlar), udhiye (kurban) , l::eralıiye, ilıyc1i metıc1t, eşribe (içilecek ,yeyler), 

saycl (av), ı·elıiı ı,  cinayet, diyat, vasc1yc1, Tı ıınsc1, fe1'0iz. 
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HUKUKİ İŞLERE DAİR TEMEL MEFHUMLAR 

'3 O - Bugünkü hukukta oldu ğu gibi İslfun Hukukunda da muameıatta esas 
itibariyle iradenin büyük ehemmiyeti ve rolü vardır. Umumiyetle bir borç 
doğmak için ya bir tarafın iradesi, mesela sadece vasiyet yapımın veyı:ı, ke fa
lette sadece kefilin iradesi kafidir veya birden ziyade kimselerin, mesela, b e 
yi'de, icarda, şirkette, bayi' ile müşterinin, mücir ile müstecirin, bütün şerik
lerin iradeleri l azımdır. İradeden doğan bu borçlara bugünkü hukukta bir t a
ra flı veya iki taraflı hukuki işten doğan borçlar denir. Hukuki iş, bir hukuki 
netice meydana getirme ğe m atuf irade beyanıdır. Borç, gayrin hakkını:ı, teca 
vüzden de do ğar. Bugün haksız fiil denilen bu me fhumu, fıkıhta dahe, ziyı:ı"de 
teaddi sözü ifade eder;  gasb bir teaddidir ( ilerde borç münasebetleri b ahsine 
bak) . Bir kimsenn hayatına, bedenine, şeref  ve namusuna karşı yapılan tead
diler fıkhın uküba�. ve cinayat kısımlarında bahis mevzuu edilmiştir. Sirkat dı
şı mala tecavüzler esa s itib ariyle muamelat cümlesindendir ( Mecelle m .  881 -

940 ) . 

İrade ( kasd, niyet ) ,  ibMatta da temel teşkil eder: namazda niyet şarttır. M a 
m a fih hane filer in dinde, abdestte, gusulde niyet şart sayılmaz. Mücerred, yani 
fiilden ari niyet üzerine, iyi veya kötü oldu ğuna göre ancak sevab ve günah ta
se.vvur olunabilir, hukukan bir mükelle fiyet terettüb etmez ; mesela bir kim 
se bir m alını vakfetmeği veya karısını boşam a ğı veya ba şkasının malını gas
betmeği niyet ve kasd etse, hatta vakfetmek niyeti ile bir yer satın ı.ıJsı:ı,, vak
fettiğine veya boşadığına dair bir beyanda bulunm az, ge,sb fiilini yapmazsa 
vakf, gasb ve tal ak hükmü ceryan etmez. Beyi', icare, hibe ve kefalet . gibi mu 
ameleler de böyledir. Bu nunla beraber salt niyet üzerine tazmin terettüb eden 
hal vardır. İleride ida, bah sinde görüleceği üzere vedi' mes. başkE>sının ken
dinde buluna n  paltosunu giyse de sonra yine giymek üzere çıkarıp gardero 
buna koysa mücerred bu niyeti ile teaddi etmiş olacağından palto orad ı:ı, ken
di fiil ve dE>.hli olmı.ı ksızın d a hi zı.ı yi olsa tazmin ile mükellef olur. Lukata d a  
da böyledir ( Mecelle 769 ) ( 93 l .  B ı.ı şkasının m alını itlaftı:ı, ( M ecelle 912  ve 
sonraki maddeler ) ,  diyeti mucip hallerde ( ileride ukübat bahsine bek ) niye t  
arımmaz. 

Fıkıhda niyetsiz bir beyanın da hüküm ifade ettiği haller vardır. Bu 
hallerde beyan, bir niyetin izharı olarak de ğil de, kendine m ahsus, Romı:ı, hu 
kuku nda ve bugünkü hukukta gölülmeyen do ğrudıı..n doğruya inşai bir kuv 
veti haiz olu r. H a tta hilafı n iyet edilse bile mücerred b eyı.ı,n, o beyanı:ı, · terettüb 
eden hukuki neticeyi mf:'ydana getirir : bir kimse hiç niyet etmediği halde, 

b atta ş ıı k 2 ,  hııta ile karısına «sen i boşadım» dese bu talak kazaen vaki olur 
( 94 ) .  boşama böyle sarih de ğil de kinayeli sözlerle olursa ancak boşama niyeti 
bulunduğu takdirde boşama tahakkuk eder. B azı hallerde de sözün kı.ı lıbı 

(93) Sarhoş olduğu halde yolda uyuyan biı' kimsenin koynundaki parayı zayt olma
sın diye alan kimse gllsıb o�ur: lzinsiz alma, gasb,; latife ve şaka n iyeti ile dahi olsa taz
m ini  mucip alııı1• 

(94) Hacı Z1hııi,  Müna7wlıiit ve Miifiirekdr. s. 142 bak. 
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ehemmiyetlidir . Şehadet mutlaka «Şahidim , şehadet ederim» gibi «şhd» kö 
künden bir sözle ifa edilebilir. Mu favaza akdinde ( ileride şirket b ahsine. 
No. 151 bak ) bu tabir aynen kullanılmak veya bu akdin b ütün şarfüm sayıl 
m ak ıazım dır ( Mecelle 1361 ı .  Bugünkü hukukta da böyle formüller görülür, 
mesela poliçe senedinde poliçe kelımesi kullanılmazsa o senet poliçe olıı. 
maz. Birşeyi yapmak veya yapmamak üzere olan bir a zmi te'kid için y ıı pı 
laı:i yeminde C No.  38 notun a )  niyete bakılm a z, lafza itib a r  edi lir ; fakııt mımıı.yı, 
ör fteki istim al tayin eder ı Hacı Zihni, Münakehat ve Mü fareka t  s. 206 b ı> k l . 

Bazı hallerde de nata m a n  bir beyan. niyet ile muteber se.yılır. Mese 
la beyi',  mazi sıgasiyle, sa ttım, eldım sözleriyle yapılırsa beyan tamdır ; 
niyet ve kasde bakılm aksızın beyi' mün'ekid olur. Bayi' veya müşteri beyi' 
kasd ve niyyet etmediğim cihetle beyi' mün'akid olmadı diyemez. Fakat bun
lar muzari' sıgası kullanarak ı:ılırım, sat arım demişlerse beyi' kasdettik
lerine göre akid tamamdır ; istikb a l kasdettiklerine göre va'e.d demek ol
duğundan beyi '  mün' akid olmaz.  Görülüyo r  ki  bugünkü hukukta oldu ğu gibi 
İslıim hukukunda da beyanı yapan kimsenin beyanını tutmama ğı fikrinde ta
s arlamış olması esas itib a riyle bir  hüküm ife.de etmez ; bu kimse beyanı ile 
ilzıı.m edilir. 

Niyetin izharı, y ani iradenin bey anı muhteli f suretlerle olabilir. Şunu 

kaydedelim ki Mecelle, külli kaidelerinde, y apılan beyanlarda, lafza de ğil, 
maksada, manaya itibar , edilir ( Mecelle 3 J  der;  mesela bir kimse başka 
birine şu m a lı onliraya sana hibe ettim dese bu hibe de ğil, beyi' olur. Bu 
itibarla akdin temamiyyetinde m alın teslimi şart de ğildir. Hibe olsaydı ta
mam olm ak için teslim ve kabz a ranaca ktı. Diğer taraft a n  bir kimse müş
teriye, bu m a lı sana bedava sattım ve o da kabul ettim dese bu akid batıl 
olur. 

J estler, hareketler de beyan yermı tutabilir. Ma 'hud işaret ile e,kid 

yapıla.bilir. ( Mecelle 70, 174 ) . Dilsiz y azı bilse dahi işareti muteberdir ; fa 
kat dilsiz olmay anın işareti hükm i fade etmez. Mecellenin 1586 ıncı madde 
sinde de tasrih edildiği üzere böyle bir kimsenin işaretiyle olan ikrarı mü
teber de ğildir ( Mecelle 66 bak ) . 

Teati ile de beyan izhar edilmiş s ayılır :  meseı a l ıikırdısız, bedelini ve
rip fırından ekm ek alm ak gibi .  

31 - Mecellenin 67 inci ma ddesinde de beyan edildi ği Ü"ere sa.kite bir
şey isnat ve nisbet edilemez. Ancak ma'rizi hı:ı cette süküt, beyandır ( Me
celle 438 ba.k l . Binaenaleyh bir kimse a krabasın d a n  birinin, yahut zevç, zev
ceden biri öbürünün huzu runda bir mı.ılı m ülkümdür diye sa,tsa ve teslim 
etse de o hazır şıı h ıs · görüp özürsüz süküt etmişken sonra o m alı benimdir di
ye dava etse dinlenmez. Fakat şahıs yaba ncı birisi ise yP.lnız s atış ve tes
lim esna sında ha.zır bulunu p süküt etmesi dave.sın a  mani olmaz. İ are, he,tta 
rehin ve istiğlalen beyi'de süküt yine bir hüküm ifade etmez, ya'ni dava is
tim a' olunur.  Çünkü sükütun davaya mani' olması. kıyas hilafına sabit 
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olmuştur. Alıt hilafil kıyas sabit olan şey sa ire mekisün aleyh olamaz 
( Mec. 15, 1659 bak) . Amma rahin, rehni beyi' ederken mürtehin ve mürtehin 
rehni beyi' ederken rahin görüp de süküt etse bu bey'e razı olmuş sa.yılır 
ve rehniyet ortadan kalkar. Keza bir kimse, bir ş ahsın yuğurduğu h?_muru 
ekmek ya.parken görüp de süküt etse sükütu bu hususta emir sıı,yıhtrnk o ş ı> hsa. 
tazmin lil.zım gelmez ve şahıs muin sayılıp ücret alamaz. Keza kebire bir kızı 
evlendirmek teşebbüsünde bulunan veli, rızasını istihsal içi!l kendisine mürfl -
caa.t ettikte kızın süküt etmesi, gülmesi veya sessizce a ğlaması rıza. sayılır. 

32 -
İrade veya rıza beyanı yazı ile de olabilir. Mecellenin 69 uncu 

maddesinde nakledilen kil.ideye göre mukatebe, muhataba gibidir C Elki
tabu kelhitabi ) ;  yazan dilsiz olsun olmasın ( Mecelle 173 bak) . Hatta Kur'an 
borçlanmaların senede bağlanmasını emretmiştir ( 95 l . Başkasına ya.zdırıp da 
imza edilen senet de yazdırandan sadır olmuş gibidir. 

( Mecelle 1607 l ; fakat y azdıranın senet muhtevasına vukufu lil.zım 
dır ( 96 ) . 

Senette imza yerine mühür kullanılması da caizdir ( Mecelle 1609 ve 
sonrakilere bak) . 

A'mfüardan beyi'de, hiyari rü'yet dolayısiyle bahsedilmiştir < Mecelle 
329 - 331 ) .  

Verilen izahlardan anlaşılacağı üzere İslil.m hukukunda hukuki iş bir 
şekle tabi de ğildir. Gerek a kitlerde ve gerek vasiyet gibi bir tara flı işlerde ( 97 ) 
muayyen bir şekil emir edilmemiştir .  Bugünkü hukukta görülen bir hakkın do 
ğumu, daha doğrusu bir hukuki işin meydana gelmesi ba,kımında.n ve bir 
hakkı isbat ( beyyine ) noktasından yazılı, hele resmi şekil mecburiyeti de yok 
tur. 

İRADE BEYANINDA FESATLAR 

33 -
İlerde Şahıs Hukuku kısmında ( No. 51 bak ) görece ğiniz ehliyyet ba -

zı arızalara uğruya bilir. Bunlar, vücub ve eda ehliyetine arız olup her ikisini 
veya birini iz�ıle eden, yahut onların bazı hükümlerinde de ğişme husule ge
tiren arıza1P rdır. İki türlüdür : Biri semavi arızalar ki bunlflrdı>. insımın bir 
ihtiye.rı yoktur ;  öbürü mükteseb arızalardır ki insanın, gerek kendi kisbi ile 
gerek bertaraf etm Pmek suretiyle bir payı ve iştiraki bulunur. Birinciler, cu
nun, sıgar, ateh, nisyan ( 98 ) , nevm, igma, rik, hayz, nifas, maraz ve ölümdür. 

(95) Fııkafıa bıı ayeti yerinde olarak emir manasına almam1.§f:ır. 

(96) Ohuınak bilen Zeyd, vekili Amr'e talak kağıdını yaz diye emir ve Amr dah i  
• üç talak ile tcrtlik eyledim• diye yazsa v e  Zeyd de bir •ta1dk zannı ile mezkur kağıdı im
za edip gönderse Zeydin zevcesi üç taldk ile boş olıır (Ceridei tlmiye, adet 70 s. 2241).  

(97) Meseld rehinde kabız bfr tarafa (aşa. No. 79 bak.). 
(98) Nisyan, akı lda hasıl o'an sureti muldhaza etmemektedir. 'Jl.;tsyan, hııkuki ibad

da özür olmaz. Binaeııaleylı bir kimse başkasııı:n malını nisyan ile i'elef etse damaıı 
(aşa. s. 57 ıı . l bak) lı1zınıgelmez. Hııkuhıllalıta ise abdiıı bir kıısıırıı. olmad•kça nisyan 
iiziirdiir. 
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İkinciler, cehl, sekr, hezl, sefeh, hata ve ikrahtır. Bunların bir kısmından, hata 
ve ikrahtan bugünkü hukukumuzda rızayı ifsat eden sebepler, arızalar arasın
da bahsedilir;  biz de burada önce bunları göreceğiz. Cunun, sıgP.r, e.teh, sefeh 
hallerini aşağıda «Şahıs Hukuku» bahsinde ele alacağız, öbürlerine muhtelif 
vesilelerle temas edilecektir. 

33° - Hata. Bugünkü hukukumuzda hata, hiyle, ikrah gibi haller irı:ı.de 
beyanını fesıida u ğratırlar. H anefi mezhebinde irade fesatlarına layık oldu
ğu ehemmiyet verilmemiştir. Yukarıda görüldüğü üzere talak gibi pek mü
him olan bir muamelede kocanın bu baptaki kasdı ara.nmamış, hata. ile veya 
şaka ile söylediği boşamayı ifade eden sarih sözleri mutlak surette mu•teber 
tutulmuştur. Nikahta, i'takda da böyledir ( aşa. No. 36 ve No. 50 n. ı b e,k. ) .  
İrade beyanlarındaki hata.ya dair bir prensip yoktur. Modern hukuktıı. hata. 
mevzuu işlenmiş ve ince nazariyeler tesis edilmiştir ; hayattakiler arasındıı. 
yapılan muamelelerde sıiikte hata nazara alınmaz ; ölüme bağlı te sarruflarda 
saikte hata. dahi nazara alınır. 

Fıkıhta kaide şudur:  Kişi ikrariyle ilzam olunur ( Mecelle 79 ) . Ve yi
ne hukuk i ibadda ikrardan rücu' edilemez ( Mecelle 1588 ) . Binaenaleyh bir 
kimse, bir şahıs için bir mal ikrar ettikten sonra, ikrıirında hata ettiğini id
dia etse kabul olunmaz ( Mecelle 79) ; ancak ikrarda kıizib olduğunu iddia ede 
bilir ( Mecelle 1589 bak. ) .  

İkrarda hata.ya 'ceza hukukunda ( ukubatta )  büyükce bir yer verilmiş 
tir : Zina haddinde hadden önce veya hadd esnasında zina hakkındaki ikrar
dan . rücu' muteber ve hadd sakıt olur. 

34 - Tağrir. İslamda alda.tına, iğfal merdu ttur. Ku r'anda mekr ve hiyi!.
net aleyhine ayetler vardır. S adakat, doğruluk islıimın baş şiarıdır. Medine' 
de Hicret'in birinci yılın.da yapılan misaka H e.neti Peygamber, «hüsniniyet 
hiyleden evla.dır» maddesini koymuştur ( K aytano, İslam Tarihi - tercüme 
cilt 3, s. 141 , 145 ) .  Fıkıhta tagrir hakkındaki hüküm şudur : Akdi muavaza 
zımnında bir kimse birini a.Idatmış olsa zararını zıimin olur ( M ecelle 658 ) . 
Ya'ni hibe, ariyet ıribi teberru' nevinden olan ( 99 )  ivazsız akitlerde değil de 
beyi' idire gibi ivazlı akitlerde bir ta,zminat b ahis mevzuu olacaktı�. Fakat 
şuf'a hakkına müsteniden bir gayrimenkulü se.tın alma, mutlvaza olmakla be
raber c<'bri bir satış olduğuna göre şefi',  mesel§. bu surPtle satın a.Idı ğı  arsa
ya bir bina. yapsa da sonradan üçüncü bir şahıs istihkak dıı.'vası ile o a.rsayı 
zaptetse zararını müşteriye tazmin ettiremez ( Ali Haydar mezkür madde şer
hine bak ) . 

35 --: Gabin. Diğer taraftan beyi' vesair ivazlı akitlerde tagrir, ydni 
aldatma ( Mecelle 164 ) ( 100) olmadıkçıı, sadece fa.hiş bir gabin ( Mecelle 165) , 
akdi feshe sebep olamaz ; şu halde beyi'de b ıiyi' veya müşteriden biri, öbü-

(99) Teberru' akitleri iki kısma ayırt edilınekted=r (Ali Haydar 658 şerhine bak) . 
(100) Aldatana gllrr, aldanana mağrur denir. F�at gurur, mağrur kelimeleri kendi 

kendini aldatış manalarına da kullan:ılır. 
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rünü aldatmış değilse kendi kendine aldanmış olan kimse gabin muhayyer
li ği iddiasiyle bey'i bozamaz ; velevki beyi' pek fahiş fiyatla yapılmış olsun.  
Ancak vakfa, yetime ve beytülmale ait bir m alın fahiş bir gabin ile bey'i 
batıldır ( Borçlar kanunu, madde 2 1  ile mukayese ) .  

Fahiş gabin, nukutta ( parada ) onda birin dörtte biri, uruzda, y ani ku 
maş gibi şeylerde < Mecelle 131 ) onda birin yansı, hayvanlarda onda bir ve 
akarda beşte bir veya daha ziyade aldanmaktır ( Mecelle 165 ) . Bunun mu
kabili yes1r gabindir ki fiihiş raddeye varmayan gabin demektir. Bu gabin 
tagrirle olsa dahi bir muhayyerlik vermez. Yetim malının böyle az gabin 

· ile beyi' sahihtir ( Mecelle, 208, 310 bak) . 

Şunu da ilave edelim ki aldatılan taraf ölürse varisi bir g abin ve tagrir 
davası açamaz ; fakat aldatan vefat ederse öbür taraf onun varislerinden 
dava edebilir ; ya'ni bey'i fesh edebilir. Demek ki gabin ve tagrir muhayyerli 
ği varise intikal etmez ; çünkü hukuki mucerrededen sayılır. 

Aldatıla.n müşteri fiihiş gabne vakıf olduktan sonra mebi' de malik gibi 
bir tasarrufta bulunsa ve hatta onu satılığa çıkarsa veya mebi' telef olmak gibi 
feshe mani' bir sebep hadis olursa muhayyerlik kalmaz. 

Bir de üçüncü bir şahsın tagriri halinde muhayyerlik yoktur ( Mecelle 359, 
360 bak) . 

36 - Ikrah. Fıkıhta ikrah, üzerinde en fazla durulan riza ( irade)  fe 
satıarındandır. Bu bahis Mecellede de müstakil bir bap olarak yer almıştır 
( dokuzuncu kitap, ikinci bap, 1003, 1007, 948, 949 ) .  Mecelle şarihi Ali Haydar 
icarede (m. 448 ) akitlerin sıhhatinde akitlerin rızası şartından bahis ederken 
sadece ikraha temas etmiş, öbür rizayı bozan arızaları temamiyle meskut 
geçmiştir. İkrah bahsi, yukarıda İmam Malik kısmında işaret edildiği üzere 
önem verilmiş bir mese.ledir. 

İkrah, lugatte bir insanı istemedi ği, tab'an kerih gördüğü birşey üze 
rine zorlamaktır. Şer'! manasiyle bir kimseyi ihafe ile yani korkutarak rizası 
olmaksızın bir iş işlemek üzere bigayrihakkın icbar etmektir. İcbar oluna 
n a  mukreh, icbar edene mücbir ( mükrih ) o işe mükrehünaleyh ve ikrah edi
lenin korkusunu mucib ve rizasını selb eden öldürmek, döğmek gibi şeye mük
rehünbih denir ( Mecelle 948 ) . 

İkrah edilenin, akraba ve taallukatına karşı bir zarar ika'ı ile tehdid 
edilmesini bazı fakıhler mu'teber ve bazıları gayrimuteber saymışlardır. 

İkrah iki kısımdır : Mülci ikrah, gayrimülci ikrah. İkrah, m ükrehin 
ihtiy arını ilca eder, ya'ni muztar kılarsa bu ikrah mülci'dir ; öldürmek, bir 
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uzvu kesmek, şiddetli surette döğmek ile ikrah gibi . Buna tam ikrah da der
ler. Muztar kılmazsa, gayrimülcidir, gam ve elemi mucip olacak surette hafi f  
döğmek ile, hapis ile tehdit gibi. Buna nakıs ikrah da derler. 

Her iki nev'i ikrahta da bunun mevcudiyeti, mu•teberiyyeti ıçın icbar 
edenin tehdidini ikaa muktedir olması, ya'ni fiile çıkaracak durumda bu
lunması ve bundan da mükrehin korkması, yani fiile çıkarılacağına zanni 
galib hasıl etmesi lazımdır. Bu suretle icbar edilen kimse, icbar olunari şeyi, 
mücbirin huzurunda işlerse ikrah mu'teberdir ( Mecelle, 1005 ) . İkrahın, hu 
susiyle gayri mülci ikrahın müessiriyyetini, mu'teberliğini, ikraha ma'ruz olan 
kimsenin içtimai durumunu da nazara alarak kadı tayin eder. 

İki ne'vi ikra h arasındaki fark, mülci ikrahın kavll ve fiili tasarru f
larda, gayri mülci ikrahın ise yalnız kavli tasarruflarda müessir ve mu'teber 
olması, fakat fiili tasarruflarda olmamasıdır. Şu halde bir kimse başka biri 
ne filanın malını itlaf et, yoksa seni öldürürüm veya bir uzvunu keserim deyip 
de o itlaf etse bu ikrah mülci, ve zaruretler memnu' olan şeyleri mübah kılar 
kaidesince ( Mecelle, 2 1 )  muteber olur ve daman ( 10 1 ) ancak mücbire la
zım gelir. Amma filanın malını itlaf et, yoksa seni döğerim veya hapsederim 
gibi hafif  bir zarar ile tehdit edip de o da itlaf etse ikrah mu•teber olmaz ve 
iztirar gayrın hakkını iptal etmeyece ğinden ( Mecelle 3 3 )  itlaf eden� malın 
kıymeti tazmin ettirilir, çünkü itlaf fiili bir tasarruftur. Gayri mülci ikrah 
fiili tasarruflarda mu'teber değildir ( Mecelle 1007 . Aşa. Ukübat bahsine de 
bakı  ( 102 ) .  

(101) Daman , tazmin demektir. VıiıCit manasına zemanclan ayıı"mak için böyle ya-

zıldı. 

(102) Kavli tasarrı.ıf, beyi' icar vesaire gibi bir huku.kt hüküını ortaya koyan ·tasarruf, 
lıukuki iştir. Fiili tasarruf - burada . başkasmın malı, nefsi a1eyhine ika' edilen fiiller, bu

giinkii. lı11kıı"k.11nı 11zdaki haksız fiil olacaktır. Yiiriirliikte olan bazı kanunlarımızda kavli, 
fiili tasarmf sözlerine tıesadüf edilir. Fakat Meclent hukulmmuzda böy!e bir taksim yok· 

füır. Bir lw.kiikt iş yapmayı bu.ıwn!a bir mükellefiyet al�ına girmeyi, ı;e o taahhüdü bil· 

fiil icra ve .yerine getirmeyi ifade eden mefhumlar vardır. Mesela biı· menkul malı baş

kasına satan bayi', bu akt ile o malı mii§teriye teslim taahhüdü alt'ına girmiş, teslimi ilti

zam etmiş olur. O malı mii�teriye fiilen teslim ise bil" tasarruftm·. Müflis olan kimse, if. 
frıy masasına gireıı menkul biı· malını başkasına satabilir, yani o mal hak'1cında bir beyi' 

akdi yapabilir; o n u  mii§tetiye teslim taahhüdü alt•ma girebilir, yani teslimi i'tizam edebilir. 

Bıı mu'teberdir, çiinkii ifliis ile medeni hakları kullanma ehliyeti kaybedilmiş değidir. Fakat 
ifl<1.s devanı ettiği müddetçe o malı müşteriye tıeslim edemez; çün.kii iflasla müflisin ta• 

.sımııf kudı·eti refedilmiştir; teslimi masaya karşı mu'teber olmaz. Amma iflas kalkar ve 

o mal müflise ·iade edilirse müşteri, akdin mu.'teberliğine dayanarak o malın kendisine 

teslimini ı:eya tazminat itasın ı sabık müf:isten isteyebilir. 
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Ha.n e fi mezhebine göre ikrah, hezı ile b atıl olı>.n kavli tasarruflarda 
mu'teberdir, ya 'ni bu tasa rruflar sahih olmaz ; hezl ile batıl olmıyanlarda mu'
teber değildir, ya'ni o ta.sı:ırruf sahih olur. Başka ifade ile bir ta,sarruf ki 
hezl ile sahih değildir, ikrah ile de sahih de ğildir ve bir tasa rruf ki hezl ile 
sahihdir ; ikrah ile de sa hihtir. Bina enaleyh mu'teber bir ikrah altında ya
pıl&.n birinci nevi'den, beyi' icar, hibe, vakı f gibi tasarruflar sahih olmaz fa
siddir, fesholunur. Çünkü bu tasarruflar, hezl ile, şaka ile hüküm i fade et
mezler. Fesh için öbür tarafın rizılsma veya h akimin hükmüne hacet yoktur, 
y alnız öbür tarafın ilm1 lazımdır ( aşa. No. 49 n. ı b ak. ı .  Tasarruf sonra, ya'ni 
ikrahın zevalinden sonra icazet ile sıhhate inkıHip eder < ikrah ile yapılan 
beyi' ile ba.şka sebeplerden dolayı fasit beyi' a rasında bir takım farklar var
dır ; Ali  Haydar, 1006 şerhine bak ) . Fakat ikrah, hezl ile b ıltıl olmıyan ikinci 
ne'vi tasarruflarda mu'teber değildir, ya'ni o ta sarru f sahihtir. İşte nikah, 
talak, ıtak ( yuk. No. 3"  bak) gibi bir takım tasa rrufla r ikrah altında da y a
pılsa mu'teberdir, diğer mezheplere göre mu'teber de ğildir < 1333 tarihli Hu
kuki Aile Kararnamesi eshabı mucibesine bak ) . Bununla beraber Hanefile re 
göre ikrah altında talılkı ikrar mu'teber sayılmaz. 

37 - Muvazaa. Buna telcie de derler. İki kimsenin bir maksada mebni' 
aslı olmıyarak bir tasarrufu izhar etmek üzere aralarında kararlaştırdıktan 
sonra o tasarrufu alenen izhar ve inşa etmeleridir. Muvazaa ile yapılan akit 
ba 'zı ulemıls a göre bıltıl, bazılarına göre fılsittir. Fakat her iki tarafın ıca
zetiyle sihhate inkilılb edeceği kabul edilmektedir. Muvazaayı her iki taraf  
da iddia edebilir. Müddei muvazaayı izah ile isbat ederse aktin hükümsüz
lüğüne karar verilir ; ya'ni hakim muyılza alı ikrarı ibtal eder. Şöyle ki ta
ra fın, «aramızda hakikatte beyi' akdi olmamak üzere ben bu m alımı 1 00 li
raya bu adam a  sattı ğımı hılkim huzurunda ikrar edeceğimi onunla beraberce 
kararlaştırmıştık ; binaenaleyh mal benimdir teslim iddiasının reddini taleb 
ederim» yolunda tefsirli bir iddia da bulunması Hizımgelir. 

ECEL, ŞART, RÜKN - MÜDDETLER 

38 - Umumiyetle, İslılm Hukukunda münferit hukuki işlerde ecel ve 
şart bakımından luzumsuz, hayat münasebetlerini felce uğratacak kazuist bir 
çok takyitler konmuştur. Kur'a n ve Hadiste ilan edilen esas, ahte vefa ve 
şertlara ba ğlılıktır. Bu esasle. r  mecellede şarta bikaderil imkan riayet olu
nur, vaidler sureti ta'liki iktisa ile lazım olur hükümleri ile (madde 82, 83 ) 
tekrar edilmiştir < aşa. beyi· bahsine bak ı . 

(1 03) Yemin, fık · lıta · Kitabüleymaıı•  da bahis nıet'ZUU edilm!ştfr. Bi1· kimsenin me
selci vallcıhi §Unu veya Tııınıı yapm-ıyacağıııı yolunda t.ıakf yenıiııi gil,ıi. Bıı halde bu kimçe 

yemin ettiği şeyi yaparsa, edemniyeceğiın diye yemin ettiği fıalde bilfilıare evlenirse ye
mininde hanis o�ur ve kefôı·et lilzııııgelir; keftlret, küle azan etıııe, on fakiri doyurma. 

giydirme, bıınlcırı yapacak diıı·unıda değilse arka arkaya iiç gün oruç tııtma suretiyle ifa 
edilir. 
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Ecel ve şart bazı hukuk! işlerin b ünyesinde, mahiyetinde dahildir. Me 
seıa ileride beyi' bahsinde göreceğimiz selem'deki ecel ve yemindeki şart 
( 103 ) gibi. 

İbadat sahasında takvimle muayyen bir takım zamanları burada bahis 
mevzuu etmiyeceğiz. Meseıa namaz vakitleri, hacc vakti, oruç ayı gibi. Mü
rurizaman ve kadının evliliğin vezfilinden sonra beklemeğe mecbur oldu
ğu iddet müddeti ve keza cariyenin m filiki _değiştiği vakit tabi' olduğu istibra 
müddeti ileride bahislerinde görülecektir. 

39 - Ecele izafe. Ecel deyince bir müddet, zaman ( vade ) anlaşılır. Me
sela bir kimseye şu kadar kuruşa gelecek ay b aşı için veya biray sonra ma
lik olmak üzere şimdiden bir m al sattığım takdirde bu, ecele muzaf bir beyi' 
akdidir. İslam Hukuku böyle ileriye, istikbfile muzaf surette yapılan bir kısım 
muameleleri mu'teber ve bir takım işleri gayrimu'teber saymıştır. İşte me
seıa beyi'  akdi filhal. temlike mahsus, mülkiyetin ihdas ve teminine ma'tuf 
bir akittir. Bu ve bu gibi hukuk! muamelelerde ( keza vakıfta ) istikbfile izafe 
caiz olmaz. Binaenaleyh bu beyi' sahih değildir. Hibe de temlik! bir muamele, 
temlikattan ( 104 ) olduğundan böyledir < Mecelle, 854 ) . Rehin temlik ifade et
mez ; fakat m üstakbele izafe edilemez ( Reddul Muhtar ) ; çünkü rehin kabzı ve 
daim! hapsi istilzam eder. Ecele muza! ke ffilet caizdir < Mecelle, 625, 636 ) . İca
renin istikb file izafesi mu'teberdir ; gerçi bir kısım fakihler bunun caiz olma
dığı içtihadında iseler de Mecelle, 440 ıncı maddesinde sahih oldu ğunu kabul 
eden kavl'i tercih etmiştir ( Dürer bak) . 

Beyi', icare gibi akitlerde semenin, kiranın te'cili caizdir ; ya'ni alacak 
muayyen bir vakte tehir, ta'lik edilebilir. Bu halde alacak ( borçluya naza
ran borç)  müeccel olmuş olur. Ma'mafih tecil yalnız deynde de ğil, aynde de 
mümkündür ; ister semen, ister mebi' olsun. Ecel'e bırakılmayan alacak muac
cel bir alacaktır. 

40 - Ecel ma'lum olmak ıazımdır. Meçhul olursa akit fasid olur. Ece
lin meçhuliyyeti yesir veya fahiş olabilir. Yes!r, muhakkak ve yakın olan, 
fakat bazen erken ve bazen geç vücut bulan eceldir ; hasad vakti gib:L Bu 
tefrikin şu bakımdan hükmü vardır : Akit eşnasında konan ecel, gerek fa
hiş, gerek yesir olsun yapıldığı mecliste iskat olunursa beyi', sıhhate 

(104) F·ıkıhta teın likdt, mu.ıJvazat, iskdtat, teberrudt gibi terimler muhtelif vesilelerle 
kııllan:lır . (Aşa. Na. 45 bak.). Teınlikdt, beyi', icdre, idre gibi akiferdiı'. Fakat icare ve iare 
ayn'ın temliki değil, menfaatin i1eınlikidir. Muc1vazat beyi' ve icare gibi muamelelerdir {sa
daka memul olan sevab i!e ivazlandırılarak muavazdl;tan sayılmaktadır. Hibede rücu ma. 
nileri yoksa rücu edilebilirken iskatc1ttan riicu edilemez). 1skc1tat, alacağı borçluya tem
lik gibi muamelelerdir. Hibeden 1·iU;u' ediebildiği halde bu tı.emlikten rücu edilemez (hi
be, mevlıubunlehiıı kabııliine mütevakk ;f iken alacağın hibesi kabule mütevakkıf değildir}. 
1'eberruat, hibe, uriyet, lbdlıe gibi muamelelerdir. Teberru'larda icbar yoktur; rehin de 
bunlardan sayılır. lblilıe bir malı yemeğe veya ondan istifadeye izin vermektir (Mecelle 
836). lbillıe eden o şey yenmiş değilse men' e.tmek veya artık intifaa müsaade etmemek 
sııretiyle ibdlıesinden 1·iicu edebilir. M ııavazatta riba cari olduğu halde teberruatta cari ol
maz (Aşada Na. 55 bak). Mil'mafih bu t'ıııksim al'asıııda teddlıuller olmakta&ld. Mesellt hibe 
1ıem temlikilttan, hem de teberrudttandır. 
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inkılap eder ( 105 ) .  Meclis bozulduktan sonra iskat edilse ffilıiş surette meç
hüliyyette, sıhhate inkıHi.p etmez ; yesir meçhuliyyette ise eder. Akitten sonra 
kabul edilen ecel ise ister fahiş, ister yesir surette meçhul olsun esas itibariy 
le bey'in feshini mucib olmaz. 

-=� .... 
41 - Şart ( çoğulu şurüt, şer4it ) . Burada şarttan maksat, bir hukuki 

işin mu'teberliğinin bağlı bulunduğu ileride vukuu meşkük bir ha.disedir. E ğe!" 
hukuki işin ta'lik edildiği vukuu mümkün h4dise halen madum olmayıp da 
mevcut ise  ( buna şarti kilin derler ) ,  burada şarta b ağlı bir  iş  değil m üneccez, 
sabit, filhal tahakkuk etmiş muamele, var demektir, y a'ni o iş muteberdir. 
Mesel4 ibrll'nın şarta ta'liki sahih olmadığı h alde bir kimse, bir şahsa sende 
alacağım varsa ibra. ettim deyüp de filhal alacağı olduğu da sabit olsa o ş a 
hıs borcundan kurtulur. Bunun gibi bir kimse, bir şahsa fil4n malını, fil4n 
adam şu kadar kuruşa tuzulen bana sattı ve o şahıs da e ğer o kadar kuruşa 
sattı ise icllzet verdim dese ve filhakika o suretle sattığı tahakkuk etse icazet 
ve beyi' sahih- olur. 

Temliklltın şarta ta'liki de caiz değildir. Binaenaleyh beyi', vakıf gibi i.ş 
ler şarta talik edilemez. Rehinde temlik yoksa da bunlardan sayılır (yuk. 
No. 39 bak. ) .  İcllre, menfaatin temliki olduğundan bunda ecel bahsinde gö
rüldüğü üzere istikbllle izafe caiz olduğu halde şarta ta'lik sahih . olmaz < Red

dul Muhtar) . Fakat ivaz şartiyle hibe sahih ve ş art mu'teberdir ( Mecelle 
855 ) . Kefaletin de şarta ta'liki caizdir. ( Mecelle 636 ) . Tala.kın ve ita.kın ve v a
siyetin müstakbele izafesi ve şarta ta'liki caizdir ( H acı Zihni, Munı\k.eh!it ve 
Muftlrek!it s. 168, 165 ; 1333 tarihli Hukuki Aile Kararnamesi 106, 107 )  Nikah, 
bir zamana ve şarta talik edilemez ( Hacı Zihni, aynı eser s.  15 ) .  Şirket akit 
lerinin muhtelit şekilleri şarta ta'lik ve ileriye izafe bakımından başka başka 
hükümlere tabi'. tutulmuştur. Muza.raa, musı\k.4tta izafe sahih, fakat talil,t sa
hih değildir: Mud4rabecie her ikisi caizdir. Şirketi akitte izafe gayricaiz, fa
kat ta'lik mu'teberdir. 

Mühim olan hüküm şudur: Ta'lik mümkün olmıyan hallerde gayri mu
teber şart bütün hukuki işi hükümsüz küar ve caiz olan hallerde h üküm
süz yapmaz. daha doğrusu şartın tahakkuku ile o iş 14zım olur, hüküm ifa.de 
eder ( aşa. No. 129 bak> . 

42 - Mevkuf. Bazı haklar ve hukuki neticeler vardır ki şartlı bir hü
kümde olduğu gibi muallakta kalırlar. Bunlara mevkuf denir. MeseHl kö 
lenin evlenmesi e fendinin iznine mevkuftur. Mefkudun bazı hakları me·ı-

(105) 1sl8m Hukukund4 böyle sıhhate inkililb halleri .vardır; gene 11ı.esel8 mii§�rek 
hir tarlanm ekinini hissedarlardan biri satsa bu beyi' fasit ve feshi mümkün iken ekiıı 
i.drak ederse bey( sıhhate inkıl8p eder. Bunun gibi bir akdin b�ka bir akde tahvili de 
mümkün olmaktadır; mesel8 ziraat edilmek üzere 8riyet verilen tarla ekildikten ııonra 
mutr ariyetten rücu' etse (Mecelle 882) rücu'dan sonraki zaman için ariyet icareye ta· 

lıaovül eder (Tekmlle'i RecUUl muhtar). 
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kuf tutulur. Mefkuda yapılan vasiyet tevkif edilir ; sağ olduğu zahir olursa 
infaz edilir;  ölümü ile hüküm edilirse musinin veresesine reddolunur. Müte
veffa veresesi arasında bir hamil bırakırsa bir erkek ile bir kız hissesinden 
hangisi ziyade ise o kadar hisse alıkonur ( Mahmut Esat, Ferfüdül Feraiz 

No. 46) . Bunlar şarta bağlı haklar gibidir, y a'ni eğer me fkud sa ğ olarak dö-· 
nerse mallan kendisine verilir, ana karnındaki çocuk sağ olarak doğarsa mi·· 
rasçı olur dem9ktir ( aşa. No. 64, mükatebe ye bak. ) .  

Müslümanlığı terk eden, ya'ni irt!.dad eden kims�nin melı da muvakkat 
bir zaman için mevku f hükmündedir ; :;öyle ki irt '.da.d:na ve ecnebi memlekete 
dahaletine dair henüz bir hüküm verilme den t "krs-,r is:ama a vdet ederse - İma
mi A'zam2. göre müslt.manlığında kazandığı ve İm :; m 9yne göre e cn�bi memleket
te iken de veresesi hakkında müslim farz edileceğinden irtid adındf!.n önce ve 
sonra iktisabettiği - malları veresesine verilmeyip kendisine iade edilir ( aşa. 
s. 83, n. ı ve No. 75 bak. ı .  

İleride akitlerde görüleceği üzere mesela bir kimse bir şahsın malını 
onun izni olmaks:zın fuzulen ( 106 ) beyi' ederse beyi' o şahsın izin ve icaze
tine mevkuf olarak mün'ekit olur. Mecellenin 1452, 1453 üncü maddelerinde 
de tasrih edildiği gibi i:-in ve iciiz"t tevkil hükmündedir ve sonradan verilen 
icazet, evvelce verilmiş bir - vekale ti: tt>.za mmun eder ( aşa. No. 55 bak. ) .  

43 - Rükn. Fıkıhta m ünferit akitlerin şartlarından başka rükünlerin
den de bahsedilir. Bu daha ziy2.de dini sahada önem alır. İmanın erkanı, na
mazın erkanı giti. Bununla l: erF ber akitlerde de bir istilahdır. İşte Mecelle
nin 149 uncu maddesinde «rüknül beyi', ya'ni bey'in mahiyyeti malı mala de
ğişmekten ibaret olup ancak buna delalet etmek hasebile icab ve kabule dahi 
rükni beyi itlak olunur» denilmiştir. 

Rükn, me fkftdiyeti, mevcut oldu ğu takdirde kendisiyle kıymet iktisap 
edecek olan bir şeyin mevcut olmamasını mucip olan, başka ifade ile şer'i  
hükmün mahiyetinde dahil ve onun bir cüz'ü bulunan esas unsura denir. Me
sela bey'in rüknü bayi, ve müşteri, icap ve kabul, mebi' ve semendir. Kabız, 
rehnin temı'imiyyetinin rüknüdür. Fakat şart ile rüknün karıştırıldığı görül 
mektedir. İşte mesela Ali Haydar şerhinde, reh.ı;ıin beş rüknünden birisi olarak 
gösterilen ( cilt 2 s . 231 )  unsura 719 uncu maddede şart . denilmiştir. 

44 - Müddetler, müddetlerin hesabı ve başlıca tarafların beyanlarının 
tefsiri hakkında bugünkü hukukta olduğu gibi İslam Hukukunda da bir ta
kım kaideler vardır. Bunlar b aşlıca icı'ir hükümleri arasında görülür ( Mecelle 
484 - 496 bek. ) .  Müddetler bazen şeri' ile muayyendir. B.azı hallerde taraflarca 
mukavele ile ta'yin edilebilir. 

(106) Fuzuli, şer'an me'zun olmacEığı halde başka bfri hakkında tasarruf eden kim. 
seye denir. Fakat Fuzult mesela başka bir kimse içi� bir mal satm alsa o kimse buna - izin 
ve icazet verebilmek için akit kendisine ·. iulfe edferek yap· lm� olmaE-ulır. Ei?;er fu:zuli 
ak_4i kendi adına yapm:ı,ş ise ' fuzuli başkası ' için sat ·n aldığını niyet etmiş hatta akNten 
önce işhad etmiı olsa dalıi mal kendin:ıı olur ve icazete mevkuf olmaz (Aşa. münferit 
borç mündsebeıt,leri kesimine, vekaleti olmadan başkası hesabına tasarruf bahstne bak.). 
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' TEMSİL, VEKALET ' 
45 - Vekillet. Bir kimse, bir hukuki işi ( 107 ) ,  fıkhın tilbiriyle kavll ta

sarru fu - şüphesiz ehliyyetiı haiz oldukça - bizzat kendisi yapar; fakat mulı
telif sebeplerden dolayı, meselii. beceriksizliğinden, bilgisizliğinden vey a vakti 
olmamasından dolayı yapılmasını başka birine te fviz de edebilir, meselil evini 
kiraya vermek, davasını takip etmek veya dükkllnında m allarını satmak gibi 
işleri kendi adına başkasına yaptırmak için ona bu yolda selilhiyet verebilir. 
Bu seltlhiyet itasına dair olan · akde fıkıhta vekfilet denir ( 108 ) . Mecelle (mad
de 1449 ) de bu manada olarak vekaleti, bir  kimsenin bir işi  başkasına tefviz 
etmesi ve onu kendi yerine ikame etmesidir diye - ta'rif etmiştir ( 109) . O kim 
seye müvekkil, o başkasına vekil ve o işe müvekkelünbih, vekil tayin etmeğe 
de tevkil ederler. Vekilin billi ğ olması şart değildir, mümeyyiz olması kiltidir 
< Mecelle 1458 ) .  Bugünkü hukukumuzda vekalet akdinde tarafiann reşit olm a 
s ı  şarttır ( Borclar Kanunu, m. 3 8 6  v e  sonrakiler> buna mukabil temsil sala
hiyetinin itası bir tara flı beyanla olur ve temsil edecek kimsenin reşit olması 
şart değildir. < Borclar Kanunu ; m. 32 ve sonrakiler> . 

Roma Hukukunda doğrudan do ğruya temsil · tanınmıyor, dolayısiyle tem 
sil kabul ediliyordu ; ya'ni kendi adına, fakat başkasının menfaatine hu
kuki iş yapan vekil müvekkil ile aralarındaki dahili münasebet icabınca 
yaptığı muamelenin neticesini temsil edilen kimseye, müvekkile nakletmek 
suretiyle vekfileti ifa ediyordu. Preteur hukuku ve Jus Gentium doğrudan 
doğruya temsili tecviz etmişti ( 1 1 0 > . 

Mecellenin tanzimine göre iskiltattan olan işlerde ve bilhassa niklih, 
muhalia ve ibra. da vekilin akdi. müvekkiline muzaf kılması lfi.zımdır. Ve 
böylece hukuk i akit, müvekkile ait olur ve vekil sırf sefir ( resul) durumu
nu alır. Vekil bu işlerde akdi müvekkiline muzaf kılmazsa akit m üvekkil için 
sahih olmaz ( Mecelle 1460 ) . 

Beyi, şira ve icilre gibi_temlikatta vekilin akdi m üvekkiline muzaf kılması 
şart değildir ; müvekkiline muzaf kılmayıp nefsine izfi.fe etmesi de sahih olur 
< Mecelle 146 1 ) ; yani vekil akdi isterse müvekkiline muzaf kılsın ve isterse 

(1 07) Ukubatta niyilbet cari' cılma::: . Hudud ve kısas'ın istifa&·ına ve yeminin ifa
.sına ' vekôlıtA caiz de�ildir. 

V ekdlet, sırf malt olan ibddetle,.de caiz göriilmiiştür: Zelcat, sadakai fitir gibi . Hem 
ınaU, hem bedent olan ibiidetlerde de, . llCZ halinde niyabet caridir, hacc gibi . Burada ve
kc1let ve tev·kil yerine daha ziyade niyabet ve inabe ve vekil yerine ırraib kull.anıl�ti. Be
deni ibad8lJerde niytlbet cari olmaz, rıamaz 've oruç gibi. . 

(108) Bugünkü hukukumuzda olduğu gibi emir de vekalet cümlesindendir (Mecelle 
(109) Bazı halde seltlhiyet, miivekkilin haiz ilduğu tasarruf hakkından Qfkın ola-

1 506 .. 1515). ' 
bilir; şötjle kl biı- '100slüman şa�·ap_ ve ,lomuz satamazken bu hususta bir zimmt yi tevkil 
edebilir (Hanefi, imamları arasında ilıtil(J.fhdır). Diğer tara�an köle de efendisi adtna birşey 
satın almak için ıtevkil e�ilebilir. . · 

(1 10) P, · Koschaker, Roma Hıı$Ust Hukukunun Ana Hatları, s. 60. 
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nefsine iztı.fe etsin her iki halde de mülkiyyet ancak müvekkile sabit olur; 
şu kadar ki bu sübut bir kavle göre do ğrudan doğruya müvekkile ve diğer 
bir kavle göre ibtidaen vekile ve ondan intikalen müvekkile ait olur. Fakat 
akit müvekkile muzaf kılınmaz ise hukuk i akit asaleten ti.kide, ya'ni vekile 
racidir. Eğer akit, müvekkile izilfe edilirse hukuk i akit dahi müvekkile ait
tir. Bu takdirde vekil, resul gibidir. Diğer taraftan · hukuk i akit, bazı fakihlere 
göre vekilin, akdi yaptığı mecliste müvekkilin hazır bulunması halinde ve bazı 
fıkıhlere göre ise hazır bulunsun bulunmasın mutlak surette müvekkile ait 
olacaktır. 

Görüldüğü üzere Mecellenin bu hükümleri kazuisttir ve karışıktır ; gerek 
şilrih Ali Haydar tarafından ve gerek Kanuni Medeni ttı.dili hakkındaki tall 
komisyon raporunda (bak. 1333 tarihli rapor s.  51 ve sonr. ) tereddüdü ve ten

kidi mucip olmuştur ( 1 1 1 ) . 

Vekile ait olan hukuk i akitten maksat, mebii kabz, semeni mut4lebe, 

mebi'de ayıp halinde dava ve muhasame, mebi'in istihkak ile zaptı halinde 

semen ile btı.yi'e rücu' kibi onun lehinde olan haklarla mebii ve semeni tes

' 1i1lll gibi aleyhinde olan haklardır. 

- İsltı.m hukukunda umumiyyet itibariyle do ğrudan doğruya temsil usO.
lü ctı.ridir, vekilin vekili, müvekkilin vekilidir, ya'ni müvekkilin ölümü ile ve

kilin vekili de mün'azil olur ve vekilin tevkil ettiği vekil varsa bu, müvekkilin 

vekili oları:ı.k kalır. Birinci 'vekilin ölümü veya azli ile onun vekili mün'azil ol
maz < Mecelle 1528 ) . Fakat meselil vekilin alacaklısı müvekkilin alacağına kar
şı bir takas yapabilmektedir. 

Vekfilet mutlak olarak «reyinle amel et» suretinde de verilebilir. Fakr.t 
vektı.lette normal, asıl olan takyittir. Bu halde muhtevanın açıkcı.a. tayin edil
mesi lilzımdır. Bir _ kimse başka birine bir miktar para vererek bununla ba
na birşı>y al dese bu vekAlet caiz olmaz ( Mecelle, 1456, 1459, 1468 bak) ; çün
ki alına cak mal meçhuldür. Vekil, müvekkilin tayin ve talimatiyle bağlıdır. 

Bu suretle vekilin durumu resulün ·durumuna y aklaşır. 

Müvekkil vekilini azı edebileceği gibi vekil ve vekfiletten istifa edebi
lir. Fakat gayrin hakkı taalluk etmemek lAzımdır < Mecelle 1521, 1522 bak ) . 
Bu takdirde vrkil, vekfileti ifaya cebredilir. Umumiyetle vekfilet ücretsiz ise 
ifasına cebrolunmaz, fakat dellfil ve simsar gibi ücretle bey'e vekil olan kim
se sattığı malın semenini tahsile mecburdur ( 1 1 2 ) . Müvekkelünbih in hitamı 
ile vekfilet sona erer ( Mecelle 1526 ) .  Müvekkilin ölümü ile vekil mün'azil 
olur; fakat başkasının hakkı taalluk etmiş ise mun'azil olmaz ( Mecelle 1527 ) . 

(1 11 )  Bu rapor Mecellenin :tevsian ta'dili için eski. Adliye nezaretıince te,ka edilen 
kpmisyon tarafndan, ta'dil işincle iktiza eden edaslı hatlaı·ı ve noktaları t6'yin etmek üzere 
Seyid beyin başkanlığında kumlan tılli komisyonca kaleme alınmıftir. 

(112) Kendisine talilk tefviz edaen ' zevceden bu seldhiyet geri alınamaz. 
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46 - Risalet. Risaleti vekfiletten ayırt etmek ' liizımdır. Risalet, bir kim
senin fiasarnıfta dahl'i olmaksızın başka birinin sözünü bir şahsa tebliğ et
'mesidir. o kimseye resul, o başka birine mürsil ve o şahs:ı. mürselünileyh 
derler. Şu halde vekil akti yapan, akte mübaşeret eden kimse,  resul ise ta
sarru fun icrasına müteallik iradeyi, beyanı nakleden kimsedir. Resul akdi 
mürsile muzaf kılmak mecburiyetindedir. 

Vekil ile resulün durumu bakımından şu farkları kaydedebiliriz : Ve
Jti�n. mebi'i görmesi ile müvekkilin hiyarı rü'yeti ( ya'ni görme muha.:>'

·yerliği, aşağıda beyi' bahsine bak) sakit olduğU halde resulün görmesi i le  
sakit olmaz. Bey'e vekil olan kimse sattığı m alın semeni için kefil olamaz
ken resulün kefaleti sahihtir. 

Tercum anın temsil seUlhiyeti yoktu r. Şeyhayne r-öre tercüman bir kişi 
olsa 

-
dahi kabul edilir; İmam Muhammed'e göre şehlldet nisabında olması ld

zımdır. ·. r1 : 
; İNSAN FİİL VE MUAMELELERİNİN DEÖER VE 

' 
DERECELERİ 

47 - İslam, mükelle f'in amellerine bir takım şer'i hükümler ' te rtip et
miştir. Dini ve dünyevi z4viyeden bunların muhtelif derece ve , de ğerleri 
vardır, bu dereceler şunlardır: farz, va.cip, · mendup, haram ve m ekruh c vucup, 
ibahe, hörmet ve kerahet ı .  ' 

Bir fiilin işlenip işlenmemesi, şeri' nazarında müsavi olursa o fiil mu
bahtır. Müsavi olmazsa ya işlenmesi racihtir, yahut terki racihtir. İşlenmesi 
Tacih olduğU takdirde terki memnu ise vıı.ciptir, terki memnu değilse mendup 
tur. Terki racih olduğU surette eğer işlenmesi kat'i delil ile men olunmuş ise 
haramdır, zanni delil ile men olunmuş ise mekruhtur. Fakihler v4cibi iki kıd 
ma ayırırlar. Biri farz o biri sadece vıı.cip. Farz, terki kat'i delil ile memnu 
olan fiildir ( 1 14) . va.cip, terki zanni delil ile memnu olan fiildir. Farzda he.m 
amel, hem i'tikat liizımdır ; va.cipte ise yalnız amel viicip, fakat i'tikat liizım 
değildir. Mendup ( sünnet de demektir ;  nitekim müstehap da menduptur ) ,  iş 
lenmesi racih olup hakkında meni' bulunmıyan ve dinde hasen (makbul) ola
rak yapılagelmekte olan fiildir. Mekruh iki türlüdür ; biri tenzihi mekruhtur 
ki helfila yakındır, o biri tahrimi mekruhtur ki harama yaklaşır ( 115 ) .  Viicibi 
işleyen sev4ba m azhar, terk eden ikll.be müstehik olur. Mendübun fiiili sevıı.
ba mazhar olursa da terk eden ikiibe m üstahik olmaz. Mübahı işleyen seviiba 
nail olmadığı gibi terk eden de ikıl.p görmez. Haramı ve tahrimen mekruhu 
işleyen ik4be duçar ( 116 ) ve terk eden sev4ba mazhar olur. Tenzihen mekrü 
hun f4ili iklbe müstahik olmazsa da onu terk eden seviiba nail olur. 

(114) Farz tki kesime ayrılır : Far:»� ayn, farv kifdye.  Farzı ayn, istihddf edilen 
maksat, mükelleflerden bir kesimi taraf ndan işlenmekle hdsıl olan fiildir. Farz ı kifayede 
ise mükelleflerden bir kesimi tarafından işlenmekle ; hdsıl ofop öbürlerinden o fiil sakıt 
olur, cihad. cenaze namazı gibi. 

(115) Mükellefn fiilleri, uhrevt maksatlara jmiiteallik hüküm itibariyle azimet t:ı! 
ruhsat kesimlerine atjrılır. 1Aziqıet 1 ibildın özürlerine miib.teni o!mayarak iptiddeıı meşm' 
kılınan fiil demektir. Ruhratı i.Ye iptidaen meşru' değilkıen. şefi özürler üzerine meşru' kı
lı.nan fPliLir (Büyük Haydar • Hacı Adil, Uml i Fıkıh Del'slel'i s. 425 ve sonr. bak.). 

(116) Ya'nı: 1ma'siyet i kebire veya sağtre işlemiş, ilsim, günilhkdr o�muş, teaddi 
etmiş olur. ) 
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48 - Mükellefin işi dünyevi maksatlar bakımından da muhtelif hüküm
lere tabidir : 

fasit . .  
a - Sıhhat itibariyle , bir fiil { veya akit ı üç türlüdür : sahih, batıl 

Gerek. asli ve gerek fer'i bakımından, başka i fade ile zatı ve vasfı itiba
riyle ( şer'e)  uygun ise sahihtir < Mecelle 1 08 1 < 1 17 l .  Fakat sahih akit, daima 

ve mutlaka Hl.zım akit demek değildir. 

Aslan sahih olup da vasfen sahih değil ise f4sittir. F4sit akit, eğer 
mebi' müşteri elinde tele f olma veya onun tarafından istihlfilt edilme gibi 
feshe mani' bir hfil ( Mecelle 372 bak. l yoksa bozulur;  hatta feshi, Akitlerin 
her bfri üzerine vaciptir, feshetmemesi ma'siyettir. Fesh obir tarafın ilmine 
iktiran edecek bir taraflı beyanla olur < 1 18 > .  H akimin hükmüne veya obir ta
ra fın muva fakatına lüzum yoktur. Akit ölürse v arisin fesih hakkı vardır. Fas1t, 
kabz ile mülkiyet -i fade eder;  fakat bu habis bir mülkiyettir ( 1 19 ) . 

Bir fiil veya akit a slen ve vasfen şer'e uy gun de ğilse batıldır. 

Butlan ve fesadın muamelat sahasında nazara alınacak bir taksim ol
du ğu, ibıidatta ve bir bakımdan ibadattan sayılan münıikehA.tta bunlar ara.·
sında bir fark olmayıp müteradif tabirlerden bulunduğu bazı ülema tarafın 

dan ileri sürülmüş ise de Hanefi imamlarınca bu sahada bir te frik yapılmak 

ta ve meseıa nikahı memnu' olan bir mahremle evlenme İmamı A 'zam a  göı-.� 
fasit, İm ameyne göre batıl sa yılmaktadır. Nitekim 1333 tarhili Aile hukuku 
kararnamesi de bu evlenmeyi fasit, fakat gayri - müslimin bir müslüman k-ı
dınla evlenmesini batıl saymıştır. 

b - İnikad itibariyle akit, mün'akit veya gayrimün 'akittir. Gayrimün·�
kit, batıl demektir. Mün'akit ise sahih, Hlsit, nafiz ve mevku f olabilir. 

c - Nefıiz itibariyle, nafiz, ya gayrinafizdir. Nı'Hiz, üzerine eser, netice 
terettüp eden, gayrın hakkı taallyk etmeyen akittir. Gayri n afiz, üzerine fil
hal eser, netice terettüp etmeyen, gayrm hakkı taalluk eden · akittir ki buna 
mevku f denir ; fuzull'nin bey'i gibi < Mecelle 1 1 1 ;  yuk. No. 42 bak. > . Mevkuf 
beyi' f4sit de ğil, sa hihtir ;  faka t nafiz değildir. 

(1 1 7) Salı ilı nıiiradi.fi olal'ak caiz tabil'i 1e lmllanılnıaktadır. Bu  tabir dint, h�uki 
-�alıada mü§terek b ir ta'biı·dır. Mıı'teber, lıiikiim :fade eder, sahih demektir. Diyaneteıı 

mekruh olan bir fiil hukttkan sahilı ve ıım'ebe,. olabilir. Fdk<11( o mekruhtan olan istifade 

füb olmaz. -, 

(1 18) Bugünkü hukukta tnmlle, kabza nıul!!_aç bir taraflı irade beyanlarında bu be. 
yaıı, muhai/ab ı ıı itt·;la'ı alanına ' girmi,ş olmak kiJfidfr. tsldm hukukunda böyle ilme iktirmı ı  
liizım o!an beya11l�1· aşağıda d a  görülecektir; netekim No. 55 sonuna, y u k .  No. 37 bak; 

(1 19)Ytl'ni fdsit beyi'de kabz ile miilkiyet .tahakkuk eder, ınii§teri ona maik ofo,.; 
fakat yenmesi lıelc1l olmaz. Kabz ile beyi' salı ih ve lilzım hllle gelmez; kabı-ulan soımı 
dahi fesh lıakh vard�r. 



ç - Lüzum itibariyle, akit ya lazım ( tamam ) veya gayrilazım olur.  La
zım, üzerine terettüp eden hükmün ref'i mümkün olmayım, hiyıirıitt:: n  ıu·ı: 
olan nafiz akittir. Gayri lıizım, üzerine terettüp eden h ükmün re f'i 
mümkün olan, kendisinde hiyıirıittan biri bulunan akittir ki bu da nafiz 
bir akittir ( Mecelle 1 14, 115 b ak. ) ( 120) . Bunu yalnız muhayyer olım taraf  fesh 
edebilir. Görülüyor ki lazım, gayri Hl.zım akitler, nafiz \!-kit cümlesindendir. 

Muhayyerliklerden a ri bulunmasına rağmen bazı akitler  gayri lıizımdır. 
Beyi', selem, icıire, sulh, havıile, mus ıikıit ölümden sonra kabul edilen vasiyet, 
nikıih, mehir ve rucu' mani'leri bulunan hibe, lazım olan akitlerdendir. Rehin 
rıihin muhayyer olmadıkça bozulamaz;  fakat mürtehin için lıizım değildir ;  
feshedilebilir. 

Bir takım akitler her iki tarafça öbürünün rızası olm aksızın feshedile
bilir. Şirket, vekfilet, mudıirebe, vedia , ariyet gibi. 

Şunu ilıive edelim ki dini ve dünyevi sa.hada gördüğümüz mefhumlar, 
dalına birbirine tetabuk etmez ; yani mesel§. memnu' olan şey mutlaka b ıitıl 
değildir :  CUm'a ezanı sırasında ticaret, Ku r· n  ile m"mnu'dur ( sure 62 ıiyet9 1 ; 
fakat bunun hilıifına olarak bu sırada . yapılr. n  bir :>kit, rükn ve şıı,rtfarını hıı,iz 
oldukça sahihtir. Diğer taraftan gen e m eseıa sı>.rhoşL�n t?.lıikı, eğer se.rhoşluk 
haram yol� ilP. olmuş ise mu'teberdir, müb <> h  yolda olmt'.Ş ise mu'teber değil
dir ( 1333 tarihli Aile hukuku kararnamesine ve gerekçesine · bak. ) . Sırf dini 
sa.hadı:ı.ki hükümlerde de Vl'hdetten t'ZPkloı şıld! ğı görülr.bilir ; meselıi istimal 
hı:ı.kkı bulı - nmıyan bir su ile namaz ı:ı.bdesti almak memnu'dur. Fakat bu ab
dest ile kılınıı n  namaz mu'teberdir. 

49 - Yt' k e. : da. görc1 Egümüz iki saha arasındP.ki fı:-.rkla ilgili olıo.rak fıkhın 
diyıinet ve kr z ı?.  yolr rc ct r !ü k ks;mine temıo.s  edeceğiz. Fıkıht?, b?.zı muı>.mı>!e 
lerin hükm ü cliy fü: et-:>n b r sk!' , k "' z aen, ya'ni  yargı b'.!kımından b?.şkr.dır. İşte 
meselı1,_ Pnanın çoc: · ğ�.- m•_ n-:- zirmrzi diyıineten v ıicip ise de kezıien vacip de 
ğildir. Bir kimse bt>�kı:>smrlo ki P. ! <> cp gını muayyen zama.n geçtikten ( mürü 
rizamandı:ı.n ) sonra da'va etse b1l�im dıı.'vı:ı sını rPdded<>rse de borç diyıineten, 
ya•ni din b akımınden yine k e lır ( 12 1 ) .  Bir ka.t elbiselik için ' üç metre diye 75 
li.raya alınan kumaş dört metre çıksa müşteri bu fiyatla. o kumaşı alır. Sat!l.n 

(i  20) B u  akdin. de feshi kabildir. i leride beyi'de m uhayyel'likler (hiyarıtf) bahsinde 
görüleceği üzere muhayyer o 'aıı tl�raf, dilerse cıl•di fesheder, ya'rı i akitten rncu eder; CÜ· 
lerse kabul eder, ya'n� icazet -ı;eril'. 

Fesih bakımından
· 

fasit akdi mtıhayyeı· akitten ayırmak ltız:mdiı·. Fas:t akdi yukarda 
söyledi�miz gibi taraflardan lı er biri .feshedebilir. Birinci.sinde festlı için bfr müdd1Jt 
yokıtur. İkincisinde, ya'ııi m ıılıayyeı· akitte şer'an veya m ukavele edilmiş muayyen bir fe. 
sih miit:ldeti vard.r. 

(121) Bugünkü hukukta görülen tabii, ek.sik borçlarda o�dıığu gibi. 

Smih lafz ile yapılan bcyn talak!a koca bıı sözii ağzından hatifi :1e kaçıı"1n·ş t1e 
keıulisi böyle bir rııa'ııil kasdetmemiş olsa dahi kal"sı kazaen boş ilıır. Fakat müfti'ye 
miiı'acaat ede·rek niyetine göre bir taldk o 'mad•ğı lıakk :nda, söz:.yle tasdik edilebilır; bu 
k.endisi ile Allah aras;nda biı' mesele olarak kalw. 
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fazla bir 'metre için hlikim huzurunda da'vi ile birşey isteyemezse de bir ta
kım fakıhlerce fazla,  olan bir metre kum aş müşteriye diy4neten helil ol
maz.  Gene bir kimse malının hepsini sıhhat halinde iken çocuğuna hibe etse 
elliz ve sahih olup sAir mirsacılar mahrum kalırlar ; fakat kendisi diyaneten 
mes'ul, ya'ni Asim, günahkar olur < Tahtavi tercemesi, cilt 7 s. l l l ) . 

Fıkhın diyanet bakımından bazı tavsiyelerini de bu vesile ile kayıt ede

lim : meseli kadına takarrub ( 122 ) ) dan önce vukubulan tellikta iddet ve mehr 
Hizıın gelmez. Bununla beraber nesebi sıy4net için kadının bir iddet bekle
mesi dinen muvafık sayılmıştır. Bunun gibi kendi cariyesini teserri etmek is
teyen kimsenin, c4riyenin hür, azatlı olması ihtim4line mebni haram şühpe
sinden korunmak için oıiu i'tak etmeksizin dahi kendisine nikihlaması evUi 
görülmüştür. Cariye bu nikah ile azat edilmiş sayılmaz ve sahibinin ölümün
de ona mirasçı olamaz. Bu muamelelere ihtiyat, tenezzuh mu!meleleri der
ler, 

(122) Aşağ·ıya, AUe lıukttkıına, taltik balı.ı-i.ıı.e ' bal.: ,  
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ŞAHIS HUKUKU 

so .- ister ahiret umuruna muteallik ' olsun, ister dünya işlerine dair 

hukuk nizamı olsun her ikisi de insanlara m ahsus , hareket kaidelerinin heyet i 

mecmuasıdır. Ancak yaradılışında medeni, akıl ile mümtaz ve bir seçim kud -

retini haiz olan insandır ki böyle bir nizama Iayık ve isti'dıUlıdır. Hayvanlar 

fileminde böyle nizamlar yoktur. Bu nizam icabı olarak insan bir takım hak 

ve mükellefiyetler karşısındadır ; şer'i hükümlere, emrünehiylere muhAtaptır . 

insanın böyle emir ve nehiylere muha.tap olmak, haklar ve borçlar edinmek 

ehliyet ve kabiliyetine fıkıh dilinde zimmet denir. Bu, insanın bir vasfından 

ibarettir. Ve filhakika zimmet, fıkıh usülünde «Vasfun yas1rulinsanu ehlen 

li ma lehü ve aleyhi» diye tarif edilir (123 ) . Zimmet sahibi olan insanın ehliye

ti fıkha göre başlıca iki nevdir:  ı - Vucub ehliyeti, 2 - Eda ehliyeti. Birincisi 

Medeni Kanunumuzun «Medeni haklardan istifade ehliyeti» 'dediği ehliyet gibi

dir. 

Bugünkü hukukumuza göre herkes medeni haklardan istifa.de eder, insan 

bir şahıstır, şahsiyeti haizdir, hürdür. Esaret yoktur. Bu şahsiyet, çocuğun sağ 

do ğması ile başlar ; fakat daha an a karnında iken mevcut farzedilir. İslıimd!\ 

da ehliyet, sağ olarak vaki' doğumla başlar. Vücudunun büyük kısmı çıktıktan 
sonra ölen çocuk tamamen, sağ olarak ·doğmuş sayılır ve mirasçı olur. Doğma

dan önce ancak lehine bir takım hukuk tanınmıştır :  Cenin zimmet s ahibidir :  

mirasa nail olabilir ;  kendisine vasiyet edilebilir ( 124 ı ;  fakat ona bir hibe ya
pılamaz. Zira hibede kabul ve kabız şarttır ; bu ise cenin bakımından tasav

vur edilememektedir. Hür bir ha ınlin iskatına sebep olan kimse gurre adiy

le bir diyet vermeğe mecburdur ( 125 ) . Bu tazminat, Roma Hukukundan ve bu
günkü hukukumuzdan daha ileri· ve geniş bir tarzda, hamlin mirasçılarına 

intikal etmektedir. 

Bir şeyden ibaret olan, eşya cümlesinden bulunan ana kannındaki esir 
cenin satıla.mazsa da. vasiyet edilebilir. 

(123) Hamdi Yaz;r, Kur'an dili cilt 3 s. 2464 : Hıfız ve lıimdyesi ldzını gelen ve 
zdyi' edilmesi, mc::;emıııet! icab eden lıerlıcmgi bir em ir meflııınm ile ahdü emiln, ıtaahhüt 
ve damda demcktffr ki ııakzı, zemmi mucip olur. Bundtın me,lııız olarak şer' an bir şahsın 

leh ve aleyhinde icap ve istkabe ehil olması vasfma ıtlak edilir ki alıdi bulunan nefis 

·diye tarif olunur. Başka tabirle şahsiyeti lıtıkııkiye yalıU.t bunu teşkil eden vasfı müıney
yiz ya' ni lıukıık ve vezaife -ehliyet demektir. 

(124) ı Mahmut Esat, Faraidülferaiz No. 51 ,  87 ve Miilleka. 
( 125) Aşıı(!ıda ukubat halısine bal:: . 
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Hamlin en çok müddeti iki yıl, en az müddeti altı aydır. Hamil müteve f
fadan olup . ta iki yıl veya daha ziyade birmüddetten sonra do ğarsa nesep v e  

mirasçılık olamaz. Mütevaffanın başkasından hasıl olan bir  ceninin mirasçı 
olabilmesi için ölümden itibaren altı ay veya daha az bir müddette doğmuş 
olması lAzımdır. Hamle vasiyet halinde vasiyet zamanı ile hamlin doğumu 
arasında altı ay geçmemiş olmalıdır ( 126 ) .  

5 1  - İslamda asıl olan hürriyettir ; musavattır. Esaret arizidir. 

Bulunmuş bir lakitin abid veya cariye olduğunu iddia eden kimse isbat
la mükelleftir. Hürriyetin asıl olduğu prensibinden ancak bir kaç istisna ka
bul edilmiştir ; o da şahadette, had'lerde ve kısas ve katildedir ( 127 ) . Yine bir 
sabi, bir müslimle bir zimminin zilyedliğinde bulunsa da müslüman o çocuğurı 
kendi kölesi ve zimmi de kendi oğlu olduğunu iddia etse karine, zimmi lehine-
dir ; çünkü hür olmak sabi lehinedir; ne vakit olsa müslüman olabilir. Yine 
İs!Am hukukunda bir köle azat edildiğini · bizzat dava edebilir < 128) . Roma'de 
ise köle, azatlığını biz�at iddia edemez. 

Evvelce de söylediğimiz gibi insan bir irade, irade i cuzıyye ile müceh
hezdir. Hizaya mukarin olmıyan fiillere esas itibariyle hüküm terettüp et
mez. Fakat iradeli, hür insan var olabilmek için şüphesiz her şeyden önce 
hayat hakkı bulunmak lazımdır. İslam, bu hakkı bütün nizamının baş temeli 
yapmıştır. Mademki iradei ilıihiyye «Vakti mukadderedek devam edecek olan 
nizam ı filemi muhAfazadır>> .  Binaenaleyh yaşamak sadece hak değil, hem de 
vazifedir. Hayat , ve hürriyet satılamaz ; bunlardan feragat edilemez. Bir kim
se di ğerine kanımı şu kadara sana sattım deyip ' o da o kimseyi katletse kısas 
lazım gelir. Bir zimmi hakkında da böyledir ( aşa. No. 66 bak. ) .  İntihar, isHlm 
da memnüdur. Şah'siyet, şeref ve namus ile kaim olduğund an bunlar da tec a
vüzden masundur. 

İslılmda mü'minler, Allah huzurunda müsavidirler. Birbirlerinin karde
şidirler < 129) aralarında da müsavat vardır. Rüçhan ve imtiyaz ancak tekv ii
da tanınımıştır ( 130 > . Gene hazreti Muhammet asıiletle iftiharı, cahiliye dev
rinin kibir ve gururunu ret etmiş, Kur'an, «bütün insanlar Adem'den gelme
dir ve Adem topraktan halk olunmuştur» buyurmuştur ( 13 1 J .  

(126) Multeka, Mahmut Esa� Feriliıl iil Feraiz, aşa. Aile ve miras bahsilerine bak. 
(127) Eıırıwm ehruron illa fişşehadet! velhııdtldi velk·ısasi velkatli (Tahtavi). 

(128) Zeyd, Amr i mü.teveffilnııı mu'takki idiğini, vuris-; Beki!' müvacehesitıde isbat 
edecek Zeycl, , Amr'iıı. malından aZat olur mıı? Elcevap : hal i marazı mevtinde ise Amr'in 
Zeydi i'takt siiliisden ımı'tebeı· olıır; aımııa hill i sıhhatinde ise cemi'maldaıı ·olur (llmiyyc: 
salnamesi ı s. 398). 

.(129) Htıcurilt suresi, dyet 1 0 .  
(130) Huciirafi · suresi, dyet 13 .  
(131) Yunus suresi, ayet 19 (Hamdi Yazır, cilt 4 s! 269.3. Nisa suresi, ayet 1 .  Araf 

.mrcsi, ayet 189 Hamdi Yazır, cilt 3, s. 2346). Hadts: Ennasu. sevasiyetün keesnan il meşti. 
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Şüphesiz İslamda hukuka ve vecibelere s:lhip olmak bakımından kadın 
ile erkek arasında bazı farklar görülmektedir ( aşa. No. 59 bak ı .  Bütün kadim 
nizamlarda olduğu gibi isldmda da görülen kölelik için, hür insanların tabi' 
olduklarından başka bir takım hükümler kabul edilmiştir ( aşa.  No . 60-65 bak ı .  
İslam cemiyeti dışında kalan kimseler, bilhassa harbller için hususi ka idele r 
tanınmıştır < aşa. No. 66 bak. ) . Fakat zaman, muhit, mukabele bilmisil, m ü 
dafaa zaruretleri, cins ve i ş  mahiyeti icabı olan b u  farklardan sarfınazar, ile -
rideki bahislerde de görüleceği üzere erkek ile kadın, Halife ile aleldde i şci 
ve arap ile acem a rasında hukukan tam bir müsavat vardır.  

52 - Eda ehliyeti, şer'an mu'teber surette fiil ve akitlerde bulunmak 
ehliyetidir. Bu da iki kesime ayrılır : Kasır ve kamil ehliyet.  Birincisi 
mümeyyiz çocuğun ve ma•tuhun ehliyeti, ikincisi baliğ ( reşit ) olan kimsenin 
ehliyetidir. Ş ahsın, haklarını bizzat kullanması seldhiyetine, bu gün medeni 
hakları kullanma .. ehliyeti 'denmektedir. 

Filhakika İsldm hukuku, bugünkü hukukda olduğu gibi insanın fiil ve 
muamelelerini, akıl ve iradelerinin seviye ve inkişafı derecesini n azara, alarak 
muhtelif takdir • Ve hükümlere bağfamıştır : 

Çocuğa do ğ·duğu andan baliğ olund�y a kadar sabi, sagir denir. Sa gir !ki 
kesimdir. Ya mümeyyiz olur veya olmaz. Mümeyyiz olmayan ( gayri mu 
meyyiz ı , bey 'in ve şiranın, ( alış verişin ) mana ve hükmünü anlamayan, ya'ı! i 
«mülkiyeti, bey'in salip ve şiranın calip» oldu ğunu bilmiyen ve onda beş al
danmak gibi gabn i fahiş olduğu belli olan bir gabn'ı, gabni yesir ( 1 32 ) den 
temyiz ve tefrik eylemeyen çocuktur ; temyiz eden çocuk ise sagir i m ümey
yizdir ( Mecelle 943 ) .  Gayri mümeyyiz sagirin kavli tasarrufları < yuk. s. 57 
n. 2 bak. ı velisi izin , verse bile asıa sahih olm a z ;  y a 'ni ister hibe kabulu gıbi 
nef'i mahz olsun, ister beyi' ve şira gibi ne fi' ile zarar arasında bir , işe taalluk 
etsin < fyiecelle 966 ) hükümsüzdür. 

Mecnunun kavli tasarruflarına gelince bu da mutbik veya gayr i mutbik 
olduğuna göre de ğişir. Birincisi, ya'n i devamlı surette ( 133 ) cinnet halinde bu
lunan kimse, gayri mümeyyiz sağir gibidir ;  kavli tasarrufu hiç bir hüküm i fa 
de etmez. Amma ikincisi, ya'ni gah mecnun olup 

0
gah ifdkat bulan kimsenin 

ifakat )lalindeki kavli tasarrufu, bir akıllının tasarrufu gibi olup muteberdir ; 
veUsinin icazetine de mevku f de ğildir ( Mecelle 944, 979, 980 J . 

Ma'tuh, m ümeyyiz sagir hükmündedir. Ma'tuh, şuuru muhtel olan,  yani 
fehmi kalil, sözü müşevveş ve tedbiri fasit olan kimseye d enir ( Mecelle 
945, 978 ) .  

Mümeyyiz olmayan sabi ile mutbik · mecnuna vellsi d e  izin veremezse de 
hakim, ma'tuhun tasa rrufunda menfaat gördüğü takdirde vellsinin imtinaı ve-

(132) Fdlıiş ı; e  yesir gabin içiıı  yıık,  No. 3.5 bak . 
(133) Devam miiddetirıde fakihler ihtilaf ı'tııı işlerdir. 
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ya mevcut olmaması halinde kendisine izin verebilir. Mutbik olmıyan mec
nunun yukarda söylediğimiz gibi sahv, ya'ni sıhhat halinde yaptı.tı tasar
ruflar, zaten sahihtir. 

Mümeyyiz bir sağirin hediye ve hibe kabulü gibi, hakkında sırf menfut 
te'min eden tasarrufu, velisinin izin ve icli.zeti olmaksızın dahi mu'teberdir 
< Mecelle 853 ) ; b aşkasına hibe etmek gibi sagirin sırf zararını mucip olan ta
sarrufu ise velisinin · ( 134 ) izin ve icazeti ile de mu•teber olmaz. Böyle bir kü
çüğün vasiyeti, nikıihı, talakı hükümsüzdür ( bak. Reddül muhtarı ( 135 ) . Men 
faat ile mazarrat arasında bulunan akitleri velisinin · ( vft.-sisinin Mecelle 974 > 
icAzetine mevkuf olarak mün'akit olur. Böyle tasarruflar için veli, mümeyyiz 
sagire izin de verebilir ve velisi izin vermekten imtina' eder veya velisi bu
lunmazsa, h akim, menfaat gördüğü takdirde ona izin verebilir. Mümeyyiz aa
ğır izin verilen alandaki işlerde bfiliğ hükmündedir ( Mecelle 967, 971 ,  972 > .  
Me'zun olan sağir ve matuh, velinin iştiraki olmaksızın, me'zun olduğu iş 
lerden dolayı mahkemede müddei ve müddeaaleyh olabilir. Hatta kendisine 
yemin dahi verilebilir ve başkasını da tevkil edebilir. Fakat me'zun&n, me'
zun olduğu ticaret alanı dışındaki işlerden dolayı aleyhine açılan, mese 
li bir gasb dılvasında velisinin bulunm ası şarttır C Tahtavi ) . Bugünkü hukuk
ta da hükümler buna benzer. 

Veli, verdiği izni, istirdat edebilir. Velinin ölümü veya devamlı surette 
cinneti halinde izin b ıltıl olur ( mecelle 976 ) . Hılkimin verdiği izni, veli geri 
alamaz ve onun ve fıitı veya azli ile de izin hükümsüz olmaz < nitekim Sultanın 
ölmesi veya hal'i edilmesi tayin etmiş olduğu memurların azlini mucib 'oıms,z ı .  
Meğer ki izni veren veya onun yerine gelen h akim, me•zunu hacir ede ( Me 

. celle 977 > .  

Sefih, ya'ni malını beyhude yere sarf ve masraflarında israf ve tebzir ile 
itlA.f eden kimse, muamelelerinde mümeyyyiz sagir gibidir. Sefihin nefi' ile 
zarar arasında olan muameleleri hakimin izin ve icazetine mevkuftur ( Me
celle 990, 991 ) .  Fakat bizzat vasiyet, nikah ve talı'ik yapabilir. Ebleh ve sa.
dedil olup ahz ve i'tasında aldanagelen kimseler de sefih sayılır ( 136 ) . Esasen 
sefih lügatte akıl hiffeti ve zaafı demektir ( Mecelle 946 ) .  Se fih, İmam Yu

suf'a göre h akim tarafından hacrolunabilir ( 137 ) . H acirden önceki muame
leleri sahihtir ;  sonrakiler

' 
değildir. İslah ı hal ederse hakim hacri re f eder. 

(134) Velayet, başkM� üzerine onun müvdfakati olmaksızın söz geçirınekl'ıir. Şu hal
de veli, bu söz geçiren himse demektir. izin verecek ve1fnin kimer old1'gu Mecelle'11in 
974 iincü . maddesinde sayılmı§ltır (Niktılıta velayet için aşağ�da Aile hukuku bahsine bak). 

(135) SaMniıı • velevki miirahik olsun '" talilh mu'teber degadir. Kölenin zevcesi 
hakkında mevlan ın ve sabfnin zevcesi hakkında velinin talak& hükiimsiizdür, 

(136) Bir kimse malını müeeı·red şaraba, zinaya sarf etmekle sefih ve bfruzenaley!• 
bu, Hanefilere göre luıcri mucip sayılnıaz. 

(137) Mecelle 958, Sefih mukabili mümeyyiz reşiddir. Kur'anda (sul'e 6, dyet 6) : 
• Feln anestiim minhüm. rU§den • buyıırulmu§tllr. ·, 
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• 
imam Muhammet, sefihin hükme hacet olmaksızın mahcur olduğunu kabul 
eder; binaenaleyh böyie bir tefrika lüzum yoktur ve islAh ı hal ederse hacri 
kendiliğinden zfill olur. İmam i A'zam'a göre ise akıllı bir adamı hacr etmek 
onun ademiyyetini ( şahsiyetini) selb etmek demek olacağından caiz değildir. 
Mümeyyiz sagirin vasiyeti caiz olmadığı halde mahcur sefihinki sahihtir. Ta
lak ve nikah gibi hususlarda mahçur sefih, bA'liğ ( reşit) gibidir. 

Bir · borçlunun kudreti varken borcunu ödemez ve alacaklıları da malı
nın satüarak alacaklarının ödenmesini hakimden isterlerse hakim, onu hacrc
der ve bu suretle ödemeğe cebreder; ödemezse mallarını satıp öder (Mecelle 
998 ) . Fakat imamı A'zam'a göre burada da hacir caiz değildir ; hakim medyu
nu ancak cebir ve hapis ile tazyik eder. Borçtan dolayı hacir, borçlunun an
cak hacir zamanında mevcue olan mallarına tesir eder (Mecelle 1001, 1002 1 .  
Sefihin hacri ise bütün mallarına müessirdir ( aşa. Yargüama, icra bahsine 
bak. ) .  • 

Mümeyyiz olmayan sagir ve mutbik, ya'ni devamlı mecnun (deli ) ve 
ma'tuh olan kimseler hakimin hükmü olmaksızın zaten mahcur'durlar ( Me
celle 957, 978 inci maddesine de bak) . Mahcuriyetlerinin ilanına hacet yoktur. 
Sefih ile medyunun hacri nan edilir (Mecelle 961 ) .  Halkı zarara sokan cahil 
tabip ve müfti < müftii macin) .ne yalancı ve hilekAr nakliyeciler de amme za
rarını defi' için hacredilirler < Mecelle 964 ) . Bunlarda ilAna hacet yoktuı·. 
EsAsen bunlar hacredilmekle sanatlarını icradan menedilirler. Ölüm hasta
lığı için<!_e bulunan bir kimse dahi bir nevi' mahcuriyet halindedir. 

Hacirde hacredilecek kimsenin huzuru şart değildir < Mecelle 962 ) . Çün

kü hacir, bir cihetten kaza, bir cihetten de fetvadır. Bu mahiyeti ile ileride 
yargüama usulü bahsinde görüleceği üzere bugünkü tabiriyle «lhtilatsız ka

za» cümlesinden olacaktır. Filhakika hacir hükmü, hfile göre her vakit ref'e 
dilebilir. 

Sagir mümeyyiz olsun, olmasın ( haksız ) fiillerinden, velevki üzerine dü
şerek, kazara kırarak başkasının malına verdiği zarardan kendi malı ile mes' -
ul olur (mecnun ve ma•tuhda da böyledir ( Mecelle 916, 917 bak. ) .  Ve gene 
zengin ise yakınlarının infakı ile mükelleftir. Hukukullahdan olan üşür ve 
haraç gibi mali teklitata muhataptır ( hadler için . ukübat bahsine bak. ) . 

53 - Kanuni temsil. Küçük, deli ve bunamış (ma•tuh) gibi kimseler 
bir hukuki işi bizzat yapacak durumda bulunmadıklarından veli, vasi gibi 
kimseler onlar adına bu işleri yaparlar ve hukuk i akit kendilerine ait olur 
'fakat vekilet ve vasayetin kalkmasından sonra hukuk i akit doğrudan doğ
ruya bu kasırlara aittir. Velinin ve vasinin iki tarafı tevliyet etmesi, ya'ni . 

kendisi ve çocuk adına hareket etmesi mümkündür. Bir şahıs, iki tarafın 
resulü de olabilir. Beytülmali temsil, Emin i Beytülmale ( Defterdara) vakfı 
temsil mütevelliye aittir. Bunlar başkalarını tevkil edebilirler. 



Ba'zı h allerde kadı kayyım tayin eder. Bilhassa me fkutta olduğu gibi 
( aşa.  No. 58 ) . K ayyım ehil, emin, mu' temed bir kimsedir;  me fkudun yakınlr.ı. -

nndan veya y abancıdan olabilir ;  me fküdun mallannı muha faza, borçlulardan · 

alacaklarını istifa eder. Rahin gı:iib olup ta sağlığı veya ölümü bilinmese mür

tehinin müracaatı ' üzerine kadı rehni sattırdığı takdirde borçtan artakalanı 
ta 'yin edece ği kayyım a  muha faza ettirir. 

Kayyım me fkudun malları üzerinde tasarru f  hakkını haizdir. Fakat 
me fkudun leh ve aleyhindeki bir d4'vada hasım, . ya'ni müddei ve müddeaale7h 
olamaz. Ancak me fkudun harab ve · resı:idından korkulan ( 1 1 3 )  bir m alını kay 
yım satabilir ve bu halde müşteriden semeni dava edebilir ( reddulmuhtar ). .  

5 4  - Yukarda m ümeyyiz olm ayan çocuk v e  mecnun gibi kavli tasarru f 
l�rı h i ç  b ir  hüküm ifa.de etm eyenlerle nakıs ehliyeti haiz olan kimseleri 'l e  
mümeyyiz sa giri gördük. B i r  de t a m  ehliyeti haiz olanlar vardır ki bunlı.ı.r 
reşit olan kimselerdir. Rüşt, islii.m hukukuna göre bulu ğ haddine varmakla 
tahakkuk eder. Bu çağa varan kimse tasarru fa, teberrua ehildir, akit yapa
bilir ( 138 ) . Aynı zamanda din1 mükelle fiyetlere de tabidir. Amd'e mütevakk • f  
olan cezalara, kısasa da ' ehildir;  y a 'ni tam mesuliyet ehliyetine, kamil eda eh
liyetine sahiptir ;  kendisinde avarızdan ( yuk. No . 33 bak. > biri bulunm adıkça 
kavU · ve fiill tasa rru fları mutlak surette mu'teberdir.  

Bulu g haddi, sabit, kat•ı yıllara göre değil, fizik alametlere, cinsi olgun 
luğa göre tayin edilir ( bu alametler Mecellenin . 985 inci m addesinde gösteril· 
miştir ) . Bununla beraber buluğ için bir başlangıç ve bir de son had kabul 
edilmiştir. Şöyle ki erkekte oniki ve kızda dokuz yaşın kameri: yıl hesabı üze 
rine ikmalinde küçük, , baliğ olması mümkün olan çağa girmiş olur, y a'ni bir 
küçük bu yaşlardan önce b 41i ğ oldum diye iddia etse dinlenmez. Her iki 

cins de onbeş yaşını bitirmekle İmameyne göre buluğa, hükmedilmek lazım 
gelir, ya'ni onbeş yaşını bitirdi ği halde cinsı olgunluk belirmese dahi hükmell 
bfiliğ sayılır. İma.mı A'zam•a göre buluğ haddinin sonu erkekte onsekiz, kız
da onyedi ya ştır. 

Oniki ve · dokuz y aşlarını ikm al eden erkek ve kız çocuğa, buluğ alamet
leri z4hir oluncuya veya onbeş yaşını ikm fil edinceye kadar murahik ve mura -

(1 13) •Hanefi mezhebiııcle nıefkııduıı,  lıardbıı ıdaıı kol'kttlınayaıı akaı•ıııııı hey'i. cıii;::; 
değilken Kanuni S üleyman, mefkucfon akaı'ı ııın 'sat·ılnıasiyle irade ederek :elyevm dahi lm 
veçhile Hanefi kiikimleri tkll'ajından amel ulıınıııaktachr · (Al; Haydar, Elmecmuatiil cedi
de· madde: 137. Mecelle şerhi cilt 4 .  s. 695 hak.). 

(138) Küçük, akil olarak billiğ olclıığıı tcıkdirde biit'iin tasarrufları muteberdir, ııafi �
dir. RfJfdiine hüküm · sadir olmak lôzım değildir. 
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hika ( ya'ni buluğa yakın çiı.ğda , bulunan kimse ) denir. Bunlar bılliğ olduğunu 
ikrar ve iddHi. eder, bedenleri de buluğa mütehammil olup zfilıir i halleri ken 
dilerini tekzip etmezse bu iddiiiları tasdik ve kabul edilir ; de ğilse edilmez. 
< Mecelle 985 - 989 ) .  Kabul edildiğine göre tam ehliyete m ölik olurlar. 

55 -
İzin, yukarda işaret ettiğimiz üzere hacri fekk etmek ve men hak 

kını iskat eylemektir ki izin verilen şahsa me'zun denir ( Mecelle 942 bak) . İzin 
verecek kimse m ümeyyiz küçükte ·!le ma'tuhda ilk derecede veli, vasi ve bun
ların sebepsiz imtina'ları halinde hfiltimdir. Sefih ve medyunda ise ancak ha 
kimdir ; veli v e  vasilerin izin verme hakkı yoktur. Köleye d e  mevlası tarafın 

dan izin verilebilir ( aşa. No. 62 bak. ) . 

Mecellenin de kabul ettiği hanefi imamlarının reyine göre < Mecelle 9'70 
bak. ) velinin izni, zaman, mek� itibariyle ve bir nevi' veya bir şahıs ile mu
amele ve ticaret bakımından takyide müsait sayılmaz ; çünkü izin iskattır, ina 

be ve tevkil değildir. İskat ise takyit kabul etmez. Bu itibarla böyle bir tak
yit yapılsa dahi mümeyyiz küçük ve m atuh her nevi' ticareti yapabilir, mel 
rehn edebilir, hatta fil.hiş gabin ile beyi'de bulunabilir; ven bir ay için izin 
verse dahi yeniden hacir etmedikçe me•zun olarak kalır. Fakat fahiş gabin ile 
alım satımın cevazı imamı A'zam'a göredir ; çünkü küçük izinle bAJ.iğ hük

münde olmuştur;  bfiliğin fıihiş gabin ile bey'i de sahihtir. İmAıneyne göre 
ise sahih değildir ;  çünkü ticaretten maksat kazançtır, yoksa itliif, teberru' de 
ğildir. Şunı.i da ilave edelim ki bizzat velinin flihiş gabin ile bey 'i sahih ol
maz. İmam Şafii ve Züfer'e göre izin ' inabe ve tevkildir. Binaenaleyh zikredi
len hususlarda takyit edilebilir. Mecelle vekfilet bahsinde ( 1452, 1453 )  izin ve 
icazetin tevkil olduğunu söylemektedir < yuk. No. 42 bak. > . 

İzin sarahaten verileceği gibi delfileten de verilebilir. İzin caiz olan hal
lerde izinsiz yapılan muameleye ven:, vasi sonradan icazet verebilir. 

Veli tara fından me'zun kılınan kimsenin, bu izne ilminin liihik olması 
bazı ulemaya göre mezuniyetinde ve binaenaleyh tasarrufunun sıhhatinde şart 
olduğu halde bazılarına göre değildir.  

56 - Ölüm esas itibariyle zimmete son verir. Şu ma'nadaki ölüm fıkıh 
usulunce avarız ı semaviyedendir. ( Yuk. No. 33 bak. ) Ölüm ile bilhassa ibadet 
kabilinden olan ve Hakkullahdan sayılan namaz, zekat ve ke faret gibi teklif
ler, ekaribini infak borcu sakıt olur. Ölünün zimmetindeki borçlar da dü
şer; meğer ki m alı veya kefili buluna ; bu takdirde zimmeti mevcut sayılır ve 
borç malından veya ke filinden istifa edilir. İmiimeyne göre bir malı olmaksı 
zın ölen kimseye ke ffilet sahihdir ;  İmamı A•zam'a · göre değildir ( Mecelle 
633 bak. ) . 

57 - İslı1m hukuku ' hükmi şahıs me fhumu ile meşgııl olmamıştır. Şirket 
cemiyet gibi başlı başına müessese halinde kurumlar islAında · tanınmamıştır. 
Beytülmal ve vakıf, yeni eserlerde hükmi şahıs olarak gösterilmektedir ( 3  
Ağustos 1325 tarihli Cemiyetler Kanununa v e  eşhasi hükmiyenin · emval i 



gayri menkuleye tasarrufiarı hakkındaki kanuna ve Medeni Kanun tali ko 
misyon layıhasına, 1333, s. 29 bak. ) . Beytülmal i, Emin i beytülmal, Defter .. 
dar ( 139 ) ve vakfı da mütevelli temsil eder. Bunlar beytülmal ve vakıf adımı. 
alacaklı, borçlu ve müddei, müddeıialeyh olabilirler. Mallan vardır. Beytül
mal, Devlet manevi şahsiyetinin hazinesi, kasası olarak düşünülebilir. Ali Hay
dar Mecelle şerhinde vakfın bir zimmeti olamıyacağını Reddulmuhtar dan nak
len söyler < Mecelle 928 şerhi > . İleride göreceğimiz üzere vakıf mallar ya vıi
kıfın veya Allahın mülkiyetinde sayılır; menfaatleri meşrutunleh'lere, nihayet 
fukaraya verilir, beytülmal de, · müslimlerin, Ümmetin mülküdür ( 140 ) . 

5Ş - Medeni Kanununun gaiplik hükmüne benzer surette İslAnı Hukuk:.ı 
da hakiki ölümün yanı başında hükmi ölüm denilen mefkudiyet hı>,kkında bir 
takım hükümler kabul etmiştir. Bu hükümler mefkudun mallarına ve karısı
na tealluk etmektedir ve oldukça birbirinden farklıdır, ya'ni fakihlerin bu hu 
susta başka başka ictihıidları vardır. 

Mefkut, nerede ' ve sağ mı, ölü mü olduğu bilinmi�·en kimsedir. Bu kim 
s e  nefsi hakkında s a ğ  sayılır ;  çünkü mefkut olmadan hayatta olduğu bilin
mektedir. İstishab kaidesine ve bir şeyin ·bulunduğu hal üzere kalması asıl ol- . 
duğuna ( Mecelle 5 ) .  göre mefkudun ölümüne kadı hüküm edinceye kadar bir 
başkası ona varis olamaz;  Beytülmal de mallarına müdahale edemez. Bilakis 
evvelce de (yuk. �o. 46 ) söylediğimiz gibi mallarını idare ve muhıifaz�. içh 
bir kayyım tayin edilir . .  Mefkut ancak hakimin hükmü ile ölmüş sayılır. Bu
nun için de muhtar olan mezhebe göre ( 141 ı doğumdan itibRren doksı>.n yıl 
gibi uzun bir müddet geçmiş olmak lazımdır ( 142 > .  Hükümden önce ölenler 
mefkuda varis olamazlar. Ölümüne hüküm edildikten sonra mefkudun mal
lan mirascılar arasında taksim edilir. TP.simden sonra sağ olarak çıkı>, gel 
se mirascfümn elinde aynen bulduğu malları istirdad eder ; tele f olanları taz-

(139) Ali Haydar, Beytülmal aleıjlıine dm;aya irddei seniye ile bir vekil ta'yinii l·  

den bahsediyir (cilt ti, s. 551). Malımııt Esat, tarihi tlml Hukuk, s. 273 İıot kısmı: Terek.:: 
bir hükmi ıa1ıısclır. • Eşhası hiikmiyenin emva'i gayri menkııleye tasarrııflatına malısıı.ç 
mu1lakkat kanun• tın esbtibi m uctbesine (Serkiz Kcırakoç, Tahşiye[! k11vaııi:ı, cilt 1 s. 4W) 
bak. 

(140) 27 Ramazan 1291 ve 23 Eyliil 1293 tlll'ihli VilUyet belediye kantınunmı 39 
den bahsediyo-r (cilt 1, s. 551) Mahmut Es<l,t, tcırilı i ilmi lfok11/;, s. 273 not kısmı: Terek.�  

ki bunlara hiikmi şalıslyet tamnmı,rtlır. 

(Ul) Mefkut olan Zcyd'in yevm. i tevellüdüııden doksan sene tamamında hakim 
mevtine lıiikiim eylese terlkesi veresesi bey�ııler�ııde tcıksim olunmak caiz olttr mu? Elce
vab ol1ır (Ceride; llmiye, adet 4. s. 1 76). 

(142) Medeni kanunumuz için, m. 32, 94 ve 526 bak . 
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min ettiremez. ( 143 ) . Me fkut be.şka.sı bakımınde..n daha gaip olduğu vakitt,� 
me fkut sayılır ya'ni me fkut o vakitle, ölC.müne hüküm e dildiği zaman arasın
daki müddet içinde ölen mürisine v::ı.ris olmaz. 

Me fkudun zevcesinin durumu 1:33 ta rihli Aile Hukuku Kar2.rnamesi e'3 -
babi mücibe layıha sında da gör üle ce ği üzere he ylı ihtil§.flıdır. Birinci Cih :m 
Harbi dolayısiyle verilm!ş fetvdlr.rda «ha rp meydı mında zr.yi' olup hayr.t v �  

memdtı ma'lum olmayım bir kimsenin ölümü gfilip zr.n olunac?.k merteb'!, 
zaman geçtikten sonra ölümü ile hüküm olu nr.ce. ğı ve ölüme hüküm edildik 
ten sonra başkasıyla evlenebilece ği» beyan edilmiştir. 

Ölümüne hükmedilen kcca, k2.r:s1 b�şka biriyle evlendikten sonrı>. çıka
gelse karısını bu ikinci kocadan geri ?!Fbilir mi? 1333 Aile Hukuku K!:'.mrna
mesinde ( m. 123) birinci nikdh:n feshine karnr verilmeksizin sadece ölüm hük
mü üzerine yapılan ikinci evlenmenin mefkı.:.dun zuhuriyle m ünfesih ol?.cegı 
( 144 ) ve e ğer birinci nikdhın feshine hüküm ve rilmiş idi ise mefkudun zuhıl
riyle ikinci nik4hın b dtıl olmıyr.cağı kabul oknmuştur ( �.:ledeni Kanun, m.  31. 
ve sonr., m. 49, 526 ve sonr. ile mukryese ) . 

59 - Kadınların hukuki dun;mu. Islamda ke.dının durumu ese.s itiba -
· - · ·  · - ·-- - · -

riyle lehtedir. Cahiliye devrinde k!'..dın, şahıs değil, şey olarl".k t!:'.nınmıştır ') 
devirde, kadın bir esir gibi satılabilir ve e.re.p adetlerine göre diri diri gömü
lebilirdi ( 145 ) . İsl4mın Arabistan'de. ya ptığı büyük medeni inkıldpt?. kadını�1 
mevkii yükseldi. Evli olsun, bekdr olsun biiliğ bir kadın muamelat e.lt>.nındı:ı. bü
tün hukuka ehildir. Kendi malları üzerinde tam bir serbestlikle te.sarruf eder 
( encak Maliki mezhebi evli kedın hakkında bazı kayıtlar koymuştur ; yuk. No 
22 bak. ) .  K adın, bizzat da'vasmı t2.'kibe veya ba şka birini tevkile sel§.hiyetli
dir. Dini bakımdan erke ğin hfilz oldu ğu şümulde hak ve mükelle fiyeti yok
tur; cihaddan müstesnadır, bunr. mukabil ganimete iştirılk edemez. Devi.et hiz-

(143) Bu Medent kanuoomuzdaki hak�;z iktisabı hatır!Q(.ır (aşa. borç münasebetleri 

bahsine bak.). Lııkatayı bu!an onu fukarcya veyd lcendi nefsine tasadduk e;ltikten sonra 

sahibi gelse bu d:a:saınııf, hallci.mıin irzm.i�e chı d;lhi lukaıta aynen mmvcuıt ise mn:la.t eder 
ve istihlak edilmiş ise mii!tekita veya fakire tazmin ettlrir (Hidaye). Fakat mal sahibi 

tasadduk edilen lukaitının istihlakine icazet verebfir (Reddiilmulıtar'a, Ali Haydar, Elmec. 

mtlatülcedide fil Kütiihil Erbaa Aşa. N'o. 73-4 bak.). 

(144) Mahmud Esad. Feraidül fera:z (No. 37), fesh olunmaz diyor. Keza Ali Hay· 

dar, Elmecmtlatii! · cedide fil kütılbil Erbaa, madde 155 bak.). 

(145) Şemsettin Günaltay,
. 

lsldmdan önce Araplar arasında kadının d-urumu, aile 

ve türlü nikdh ıekill!!ri, Belleten, Ekim �951, ' sayı 60, s. 691 ve sonr. 



met ve vazifelerinde bulunabilir. Ya.lnız im§.met için erkek olmak şartı konmuş 
tur. Fakat kadının hakimliğini caiz görenler vardır ; kadın müfti, muallim ola
bilir. 

Kadının mirastaki farklı durumu, eski cemiyet hayatı ve teHikkileri ile 
izah edilebilir ( aşa. Miras Hukukuna bak) ( 146) . Mun§.kaha.t ve mu!ArakAt 
işinde kadın, Kur'an'ın bütün ihtimamlı himayelerine rağmen ihmAl edilmiş
tir ( 147 ) . Kadının maddeten, ma'nen kapalı, hayattan uzak tutulması isHl-
mın esas tel§.kkisine uygun değildir ( 148 ) .  Kadının şahadet ehliyeti bakımın
de.n erkeğe karşı müsavatsız durumu, da.ha geçen yüzyılfl. kadar bazı Avrupa 
kanunlıuında da görülür. İleride ukübAt bahsinde görüleceği üzere ceza huku
ku bakımından da kadın ile erkek arasında bir fark yapılmıştır. İrtidattan 
mo. 66, n. 4 bak. ) dolayı erkeğin katli cihetine gidildiği halde bu cezfl., kadın 
için kabul edilmemiştir. İrtidat eden kadın, isla.ma avdet için haps ile tazyik 
edilir. Kadının diyeti erkeğe nisbetle yarıdır. Kadın ti.kile olamaz ( 149 ) .  

Hunsanın, ydni erkek veya kadın olduğu belli olmıyan kadın mı, er
kek mi sıı.yılacağı hakkında İsHim hukukçuları birçok şeyler söylemişlerdir. 
Bilhassa miras bakımından ihtildf vardır. Hadımlar daha ziyade kölelerden 

(146) 1912 tarihli Isviçre Medeni Kanunundan önce mer'� olan bazı Kanton mede

nt kanunlarında el'kek evldda kızd�n daha büyük hisse veri!irdi (Escher, Kommentar zıJın 
Schweizerischen z;vilgesetzbuch, III. Band, Das Erbrecht s. 20). Zirat ipetmelerin, çift· 
liklerin mirasında da erkek evldt lehine hald tercihler yapı!maktaclır. (Mk. 593 f. 3. bak.). 

(147) Rum Suresi, dyetı 21 : •Ve min ayatihi en halaka leküm 'min enfüsik�m ezvd
cen liteskün.a ileyha. ve ceale beyneküm meveddeıten ve rahmeten• 

(148) • Şarkta. islıim aileleri arasında cari olan şiddetli tesettür, erkeklerin sui zan· 

laı•ı, aileleri halkı hakk:nda istipdat ile hareketleri, zevk ve safayı kendi nefislerine hasret
mek istemeleri gibi sebeplerden neşet etmişilir. Yoksa zannolunduğu veçhile ahkamı is

ldmiyeden def!.ildif!. Zira Kur'an-i Kerim'de tes�ttürc dair varit olan ayatı şerifeyi tetkik 

edece'TJ olursamz b-unların tefsiri, tesettürde ileri gitmek değil, bilakis hafifletımek lazım 

olduğunu emreder . . .  Hiristiyanların din kitaplarında bir adamın iki veya daha ziyaı:W 

:::evce almasma mani' sarih bir nass mevcut değil iken rüesayı diyanet, bir zevce almak· 

la iktifayı ailenin saadet ve intizamına il.aha ziyade hddim gördükleri için te'v!l ve tefsir 

tı1riki ile bazı kaı inelere istinat ederek vahdeti zevceyi kabul etmişlerdir• (Corci Zeydan, 

Meden!yyeti isldmiyye tarihi, 1Tercüme, cilt 5. s. 126). 

(149) Niı\ıelk;lın saıbi ve ırnıoonnın da 3:kfilıe aırasma giıım&. �l!le ıtaaımmüıl:9üz ika.ti! 
olan Jdmreniın ödeyeceği mıa:lkıuılle'yi ya'r.1i <l�yıetli ıtıeıdl'ıye eden lcimsıediır. Amd ile olımı:ıhı. 
zın ,J:f:ııi.n.i. f' ·ıtledı.'ıp <le ibtı �ar.a ibıe.�ln.e ne vıeya tikı:lıeıııiın ı:ilcraırı dfo &r.!hilt oilıurrsa ibu 3ılci!e 
diyıeti üç yıMa öde7. tBcr k::rnı:;.xtiaı a1ciksi 'kaibiiles.iıc:EJ", yani ı;ikırzJbaı;:dır. Ahail:>a� kM� .gel
mezse .asdha te::/lb:i iize;ıe ikc.ıbileıiın d<ora:ba:s� 'inz·anam eder. Azcıt edı"llieuı. esıirin aıkiiılesi, s.:ıı

Mbinım lk.aıbJ!ıesıidir ('Mahmuıt Esat,, ıFeralıdül feraıl.z. s. 72 n. 1). 
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olmak itibariyle onların hükümlerine ttl.bidir. Hadım etme ( castration) esasen 
isltl.mda memnüdur, harv.mdır. 

60 - Esirlerin hukuki durumu ( 150) . Esirlere umumiyetle erkek ise ra
kik, kadın ise rakika ( çoğulu erikka)  derler. Sıfat olarak rikk kullımılır. Rikk 
mEmlük olan kimse demektir. Erkek esire, abid y ahut memlük ( ço ğullu ıne
mfilik) , kadın esire, eme yahut ctl.riye de tesmiye edilir. Kendisine hiç a.zat 
taalluk etmeyen esirin adı kınn'dır ( 151 ) .  Bu nev'e rikki vtl.fir, aşağıda göre · 
ceğimiz yollardan biriyle kendisine azatlık cari olan esirliğe rikki nfiltis denir. 
Kaçak esir de Abik adını alır. Esirin sahibi seyyittir ; buna mevltl. da derler. 
Sürriye odalık, ctl.riye, müstefri!ie dcmektiı· ( ço ğulu serAridir) ;  teserr'.l, odalık 
yapmak istifraş etmektir. 

Esaret, İsldmdan önce Arıı plarda nrdı. Nitekim eski Yunan'da, Rom '.�' · 
de, BAbil, de, Mısır'da ve İsrail'de de olduğu gibi. A__r_wl.fı.r.da borçlular esir 
olur du, bir kimı>e kumar yolu ile de esir olabilirdi. Arf',� __c.fu:iyeleri_nden 
ola.n çocuklarını esiİ' sayarlardı . Ance.k o Çocuk necip ve zeki çıkı.US!'. onu ta
nıyarak kendi nesebine sokar,' öyl� _ çıkınazsa _ _ eı:�r. bırakırlarcii. Gene İslAmdan 
önce Arapla r .kolay surette esir r zAt etmezlerdi. 

- - B§.bli;C:ıe k�� 
_

_ ofarak dc ğe_nlar  ve muharebel�rde_ esir edilenler köle idi. 
Faka.t bir para mukabilinde hürriy etini sıı,tın r.fabilirdi. EsAretini inkAr eden 
kölenin, köleliğini hatırlaması için kulağı kesilirdi. Mamafih çocuk doğurı>.n 
bir cariye para mukabilinde sr.tılemr.zdı ( 152 ) . 
----- - Roma'da da başlıca esaret sebebi hP,rp esa.reti idi. Bundım b !\şka bil' 
ceza neticesi olarak da esArete düşülebilirdi. Mesel4 sirk'lerde vahşi hı::ı,y
ve,nlarla döğüşmeğe, ma.denlerde ÇE'.lışma ğa me,hkümiyet h�,llerinde olduğu gibi . 
Kendisini köle olarak sattmm kimse de köle olurdu ( 153 ) . 

(150) Osmanlı Devleti 1856 Paris Muchedesiyle Aı:rupa Devletler Cemiyetine gire· _ 

_!Pk bu cemiyetin hak ve vazifelerini kabu.' etmiş ve isldm şerzat•mda birictk rlkk sebebi 
olan daimi harbilik hali Osmanlı Devleti için kalmamış, zenci esir ticare.tini menedeceğtne 

ve bu ticaret ile işil"gal edenleri ceza'.and. racağma ve esirleı in eller!ne azbtndme ver:le
ceğine dair muahedeler de ak<!etf!iftir. Bundan baş1;a 1293 tarihli Kanuni Esasi'de de Os· 
manlı'lann şahsi hürnyetlerine malik oldtıkla:•ı tasdik ve i.'dn cdimi�tir. Böyle olduğu hal
de İstanbul' da ŞeyhülisldmH (Fetvahrne) taı-afından 1331 - 1332 tarihler!nde kanun ha
linde mer'i olmak üzere haztrlanan • kitabü.nnc.faka.t• (babı sabi ve ıdmin) ıl.1sa1'11S nda köle 
ve cariyeler hakkında hükümler konmtıştıır (Mahmut Esat, Tar ihi tlmt Hukuk s. 234, n. 1 
bak.). 

(151) Serf, yani toprağa bağ�ı, toprakla beraber elden ele satılan, devredilen, azat 
edilmez köle demektir. · Bartlıold, 1s. dm Mecleniyeı1! Tarihi s. 63, sonu : • scrfW·. isldm mel11'-
leketlerinin hiç birinde olmam:ş o!sa gerektir•  diyor. Köpi iilü Fu:.t ayn: eserin 195 sayfasın. 

da buna • Berthold'ıın tahminine rağmen bir nevi sert-.age, baz·� isldm memleketlerinde 
htıSusı bir şeki 'de mevcut olmuştur• �özlerini ilave ediyor. Fillıakika Corci Zeydan da Me
deniyeti 13.'llmiye taı�lıifllle isldm . memleketler:nde seroage'in mevcudiyetin: söylemekte
dir (clt 4, s. 37, 86 bale.). 

(152) Şemset_'.tı'n Günaltay, Yakınşark, s. 365 
(153) A, B. Scwarz, Roma : Hukuku dersleri, 1945, s. 248 ve sonrakiler. 
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61 - İsla.mda başlıca esAret sebebi, ahid ve amAn ile himAye altına alın

mı:ı,mış olan bir gayrimüslimin mü.slüman eline geçmesidir ( 154) . Bir esinn 

b e.şke.sından do ğan , çocuğu da esir se,yılır. Çocuğu veya bizzat kendini satmak 

suretiyle ,kum ar yolu ile veya bo_rç sebebi ile esAreti, is!Am katiyyen reddeder ; 

Böylece esaret, doğumu b akımından tahdit edilirken diğer taraftan hukttkt 

neticeleri bakımından da zayifleştirilmiştir. Bunlardan b aşka azat etme Ci'tak) 

kolaylaştırılmış ve bir çok vesilelerle tavsiye edilmiştir. 

Eski Araplar çocuk batna, yAni anaya çeker kaidesini kabul ederlerdi. 
İsl§.m, sahibinin cdriyesinden doğan ve o sahip tarafından kabul edilen çocu

ğun, onun medeni haline t4bi olacağı esasını koymuştur ( 155 ) .  

Fakat cdriyenin, sahibince verilen izin ile be.şka birine, velevki hür bir 

kimseye nik4h edilmesinden do ğan çocuk anaya t§bi'dir. Daha doğrusu ni
k§h akdinde bu hür zevden geltcek çocu ğun hürriyeti şart edilmiş olursa ço

cuk hürdür ; şart edilmemişse çocuk c!'i�i yenin sahibine ait, yAni onun köle
si veya cdriyesi olur. 

62 - Esir haddizatında bir maldır ( 156 ) . 

Evlendirilmemiş cariye sahibinin metresi, odalığı durumundadır. Fakat 

köle, sı:ı.hibi olan kadına karşı bu durumda de ğildİf . K adın, kendi kölesine nef

sini tzslim edemez ve e.zat etmedikçe onunla evlenemez. 

Bununla beraber esirin dini bakımdan bir ehliyeti vardır ; e.ncak, bir 

hür gibi müstakil olmadığındtı.n bu te.m · bir mes'uliyeti ve mükelle fiyeti tazam

mun etmez. MeseHl cihad ile m ükelle f de ğildir. Bu itibarla hususi bir durumu 

h2.izdir. Esir şr hsi he.kkına ( ta'bir cdizse şahsa b a ğlı hakkına)  m aliktir ( 157 ) . 

y :ı.'n.i bilhassa evlenme hakkı vardır; fakat nik4hı, mevldsının iznine mevkuf 

(154) Hammer (cilt 7, s. 73 ve 261), Şeyhi.ilis'dm tbni Kemal Ahmet Şemsed.din'in 

lranilerin esdreti caiz olduğuna dair fetvalar verd'ğini kaydediyor. , 

(155) H-ür Mevlddan doğan çocuğun böylece hür olması, tsldmm hürriyete olan 
temayülünü. gösterir (Bergstrdsser s. 39 bak.) . 

(156) Osman ··ılar deı:riııde esirlerin satılması için tstanbul' da bir pazar, çarşı var· 
clı. · Burada sat:lan esirlerdeıı iişür alınırdı. 

(157) A. B. Schwarz, Roma Hukukıu Dersleri, s. 236 : •Digesta'nn bir parçCJS'mda 
Ulpianus §öyle d "yor : /tıs gent'unı'a göre köleler hiç mesabesinde oldukları, yani şahsi

yefZeri btı"unmad<ğı  halde tahtı hukuk bahmından vaziyet öyle değildir. Tabit hukuka 

nazaran bütiin insanlar eşittir. •  
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olur ( 158 ) .  Mevlasının izni olsa dahi köle teserrl . edemez. Ancak a'zami iki ka 
dın nika.hlayabilir. Bir ca.riye kendi mevHlsı olmayan bir hür ile ve bunun ak 
si olarak hür bir kadın başkasının kölesi ile evlenebilir. Evlendirilen köle vey;ı 
cAriyenin rakabesi yine mevlasına aittir. Bunları yanınde, bulundurup isti_h 

dam edebilir; azat edebilir ; beyi ve hibe edebilir, fakat istifre.ş edemez. 

Evlenmeye izin veya icazet, mevlılnın, evlenme akdinin ic!',plı>.rından 

ola.n mali hukuka müteallik mehr ve nafaka gibi mükellefiyetler bakımından 

kölenin şahsı ile mes'uliyetini tawmmun eder; yA'ni bu borçlar rekik'in re
kabesine taalluk eder. MevHl, esiri, evlenmeye icbar da . edebilir. Bu halde cari.
ye eğer sonra azat edilmiş olun;;a bu nikılhı feshedebilir. Buna · itik muhı>yyer-

liği denir. Köle için bunı.�, lüzum yoktur; çünkü köle zevcesini bizzet, Mevl�

sının iznine muhtaç olmaksızın her v2kit boşayabilir;  boşamak münhasıran 

kendisine aittir. 

Esir hukuki işleri yapmak, medeni hakları kulfanmak ehliyetin i h!',iz de 
ğil ise de bir veka.leti icra edebilir ve Ebu Hı>nifeye göre eğer bütün mire.açı
lar küçük iseler sahibinin vasiyetini icraya memur da edilebilir. Fakat esir, şa·· 
hit olemaz . 

..... , Sahibi, esire ticılret ve bir m::-.1 ve.kfetmek için medeni haklan kullanm'l 
ehliyeti verebilir ( 159) . Fakat me 'zun olan esirin giriştiği işler, st>,hibinin ken
disine işletmek için verdiği maıneleki ve kendi şahsını ( rakabesiniJ mesul kt-
1::-r, �sir bu takdirde borçlu olur ve bu suretle esir bu borç için satılır, yahut 
sahibi isterse onun borcunu ödeyerek satılma ktan kurte.rır. Borçtım ödenmiyen 
bir kesim kalırsa bu, itfa edilmiş se.yılmaz, bilakis borç olHrak k?.lır v-. esir 
azat edildiği takdirde kendinden istenir. 

63 - Esirlerin cezı» hukuku bakımmda.n himıiyesi hürlerin himayesin
den za.iftir. Bir esirin sahibinden başka biri t?. rafındım e.md ile katli halinde 
Hanefilere göre kıitil hür olsa dahi kısas ıazım gelir ( Şafii, Ma.Iiki ve Han
beli mezheblerine göre Hizımgelmez ; rşe . ukübı>t bahsine bak. ) . Nefse kar
şı olmayan cinayetlerde kısasa gidilmez ; diyet aJınır. Esirin diyeti, kıymeti -
dir. Bir esire karşı kazif de hadde tabi değildir. 

Sahibi esirine karşı- ancak İmamın ( Halifenin) �ni ile had tatbik ede
bilir. Mama.fih sahibine karşı ceza hukuku bakımından tam bir himayeye maz-

(158) Tahtaviye ve Dürül muhtar, velt babına bak. 

(159) Ticaret için kullarnlan esirlere, memluklere •memalik i ticaret• ve ticaret iç:ı ı 
olmayıp hizmete mahsus olan memlukleı·e • memaUk i hizmet• derler. 
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har değildir ( 160) . 

Esirin ceza hukuku bakımından mesuliyeti tam de ğildir. Zina hı:ı.linde 

recmi kabul edilmemiştir, çünkü muhs�m değildir ( a şa.  ukübe.t bahsine bak. ı .  
BiHl.kis bu he.lde kendisine celde vurulur, bu celde de muhsan olmıyan hür 
celdesinin yarısı miktarındadır. Şarap içme halinde ve kazifte cezı:ı,sı yarıdır. 

64 - Azat etme ( i'tak, itk) . Esir, azat edilme suretiyle hür olur. Azat 

edene mu'tik, azat olunana mu'tak derler. İslam, yukarda dediğimiz gibi 

i'takı tavsiye, teşvik etmiştir ; bazı hallerde günahlar için kefaret ( ceza ) olP,

rak tir borçtur ( y11k. No. 38 notuna bak. ) . Esir kendisiyle evlenmesi cı:ıjz ol
mıyan ekraba sındım ( zi rahm mahreminden) birinin mülkiyetine geçerse 

kendiliğinden yani şer'an kanunen azat edilmiş olur. İstnad yolu ile de cdriye 

ılzat edilir (161 ) .  

Azat etmeyi kolaylaştmnak için tereddütlü h�.Ilerde esirin ıı,wtlığı lehi 

ne ( y Ani azatlığına ) hükmedilir. Azatlık hakkında bir intizar bulunan haller -

(160) Esire karşı sahibi tazir (tedib) hakkım haizdir; fakat esire eza ve cefa ei:· 
meğe mezun değ'ldir; onun J·ôfi derecede dinlenmesine, istirahatine müsacde etme;;!e 
mecburdur; buna ayhrı harekette  devam ederse esiri satmağa icbar edilebil:r. ts·am es:. 

re iyi muamele edilmesini da 'ma emir ve tavs'ye etmfş �ir : · Esirleri takatları dış:nda şey. 
lere mükel 'ef tuJ71ay ıı·ız, siz ne yiyorsamz esirir fre o yemekıen Y"d"riniz, • sizden bir 
kimse kölem ve cariyem demesin, oğlum kızım desin• sözleri Peygamberden rivayet edil
m!ştir 1:e isliim memleketlerinde esirlere fiilen de daima iyi mııame'elerde bulunulmuştur 
(lslam Ansiklopedisi abd kelimesine bahn· z). Kur'anda ·Köle ce car:yelere, rıfk ve . ih
san ile muamele edilmesi, orı)ara karşı cebbarlıktan ve kibirden lwçınılması tavsiye edil

mektedir. 

u:ulemrin, esir sahipleri üzerinde · bu ödevlerin icrası bahımından bir nazaret ve mii
rakabe hakkı vard:r. 

1267 tarihli Ceza Kanunu, 3 ncü fad 19 uncu maddesinde şöyle deniyor: • G ulam 
ve cariye haklaı•mda dahi lede.' iktiza Tıuduc!� şer'iyyenin ' ikamesi tcrafı saltanntı seniyıp
ye ve t'ez 'r, ı:e M'd 'blerinin icras·. efendile : ine ait ve raci b ıılımduğur.dan efendilerin ba
zıları te'd 'b ce ta'z:r Tıustısunda ifrat ile gu!am t'e cariyelerine zu'm ve teaddi ve hazıılar�
nın tefrit ile ihmal ve müsamaha edip veyahut hemen beyi' ile mefsedeti vakiasıriı ahe -
re sira!Jete badi . . . . . . . . . • 

· 

(161) lst!!M, cariyeyi iimmi veled kılmak, ona çocuk ddğıırtmak demektı'r. ümmt 

ueled'e miisteulcd denir. Mev!ıhımn ö!iimii lır-lhrle nnıdebber [!i11i a::at olur. Ancak ara� 
da şu fark vardır : mudcbber terikenfn iiçte bfr�nden azat oldıığundan terike borç!u ise 

kendi kıymet .'nin tmnrmmı öder; tereke borçlıı olnvy•;;ı da ydnız m.irasç lamı hakki trı . 
ailuk ediyorsa k ymehıin 1içte iUsini ödem.eğe çr:T,ş·.r (sn'y eder). Ümm f ·  ı:e'ed ise do2;rıı· 
dan doğruya azat olur. Fakat nikahlı bir zevce gibi terekeden miras alamaz. 
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de esire azatlığını tahaklçuk ettirebilmesi için serbest çalışmı:ı. imkAnı verili r. 
Böyle esire müstes'i ve bu hale saiy, si4ye, istis'A  derler. Bu, esirde şayi' mül
kiyet bulunduğu, yani esir birden ziyade kimselerin müşterek mülkü olduğu 
ve bunlardan biri esir üzerindeki hissesini a.zat ettiği yahut azatlık hakkında 
ona bir intizar verildiği takdirde başlıca bahis konusu olur ( 162 ) . 

Sahibinden olan ve onun tarafından tanılan bir çocuk doğuran cariye 
ümm i veleddir. Bu ümmi veled, ya'ni çocuk anası, sahibinin ölümü halinde 

hii!' olur. 

sı:.hip ( seyyid) ümmi veledi üzerinde tasarruf edemez. 
Azat etmenin daha başka şekilleri, vardır: esir, sahibinin ölümü hAline 

ta'likan azat edilebilir. Buna tedbir derler. Böyle bir esir ( müdebber) , ümmi 
veled gibi başkasına devredilemez ( 163 ) .  

Bir de takyit suretiyle azat etme vardır. Bu da ölüm halinde, fekat bir 
hususi şertla ba.ğlı surette ı:-.za,t edilmek gibi. Bu takdirde, yP,ni ölüm bu şe.rt 
ile tahakkuk ettiği surette azat etme vasiyet ofanı,k yerine getirilir. Bu yol
da azat etme, esire hiç bir imtiyazlı hukuki durum vermez. 

· / Bunlardan başka. bir de esirin kendine satılması suretiyle azatlık yolu 

v.ardır. :s,una mükatebe ve bu esire mükAtep derler. Böyle bir satışla esir, 
derhal hür olur ve bedeli ( semeni ) sahibine borçle.nır. Bu, azatlığı satın alma 
(mük4tebe) akdi, çok defa taksit üzerine de olur. Bu takdirde esir, mülkiyeti 
bakımından sahibine ait ise de üzerindeki tasarruf kudreti, zilyetlik bP.kımııı 
dan azattır ( aşa. No. 72 bak ) . Akdi yerine getirince, yani borcu ödeyince re·· 
kabesi bakımından da hür olur. MükAteb (mO.kAtebe akdi ye.pmış olan esir> 
me'zun esir gibi medeni haklan kullanma ehliyetini iktisab eder ve artık sıı. 
hibi onu cebr ile evlendirme hakkını haiz olmaz. MükAtebede kesilen para 
ödenmediği takdirde mükAtebe ya iki tarafın anlaşması ile veya sahibinin ta
lebi üzerine hAkim tarafından feshedilir. MükAtebin zilyedliğindeki şeylerde 
mülkiyet meselesine gelince bu mülkiyet mevkuf kalır ; ne sahibine ve ne mü
kAtebe ait olmaz. Neticeye göre bunlardan birine veya öbürüne ait olmı:ı.k üze-

• 

(162) Bu imam Azama göredir. 8u azatlı.'.ıa mu'tekk ülba'z, nadın ise mu'tekketul· 

ba'z derf.gr, m'llStest rekabesini �lde efl:nek içird kıymetmin bakiyesini tahsile çal:ştı·n

lan ' demektir. 
Mu'tekkül ba'iz da imamı Azam'a göre rıkkiyyet mevcuttur . .Adeta mükdtııb gib1dir. 

1mameyne göre ise esirin ba'zınıı i'tdk tamamında i'takı icabeder. O, borçlu bir hürdür. 
(163) Hen.aft ve Malik� mezheplerine göre tedbirden rücli edilemez Şafifye göre 

herhangi bir vasiyet şartıı gibi burada do rm-11 ve tebdil caizdir. 
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re muamele edilir (Yuk. No. 42 b ak. ) ( 164 ) .  

65 - İ'takın bütün hallerinde, y ani ister zirahm mahremin temellüku 

halindeki kanuni, mecburi ole.nında , ister tedbir ve kitabet gibi hallerde vela 

denilen bir hukuki netice doğar. Esir a,zat etmiş olan kimseye mevla-1- atft.k l 

derler ( ki mirascılar arnsınd a  yeri vardır ; ileride miras bahsinde görülecelt

tir) .  Bunde n başka mevlal at§.ka'nın ( aşa.  mira.s  b a.hsine bak . )  ve onun yerine 

geçenlerin, a zatlı esirin evlenmesinde velayeti vardır. Azatlıyı öldüren tarafın

dan verilecek diyet de bunlara ait olur ( 165 ) . 

66 - Mü�J!imıu� . 
olmayanların hukuki durumu. İslamda dini hükümle: 

ı:>,ncak mü'minler içindir. Gerçi HazretL Peyga mberin bütün insıı nhrn mı:-b 'l's ol 
duğunu bildiren ayetle r  vardır ; Kur'a,n'da «Kul ya eyyühennasü innı: resu 
lulla.hi ileykum» buyurulmuştur ( 166 ) . Fakat yine Ku r•an'a, göre «dinde iknı.h 
yoktur» . Binaenalf'yh fıkhın bedeni ve m:>ll ibr. dete dııir ol?.n hükümleri 
müslüme n olmayanla.ra tatbik edilmez ; Munakehat ve mufarekat sa.ha.sınd3 
daha ziyade dinlerine bırakılmış, diğer hususlı:ı. rdR da, a,şr,ğılı:ı,rd[l, görülecegi 
üzere kendilerine serbestiyet verilmiştir. Ukuba.ta, tı:ı.alluk eden hükümler esa� 
itiba.riyle onlar hakkında da caridir. Gayrimüslimlerin fıkha k a rşı bu dun'ml,.._ rı 
hukukun ş a.hsiliğindf!n mütevellit birşey olmayıp onun dini m ı:ıhiyetin in bir ne
ticesi olarak görülmek lft.zım gelir. 

İslıımda «Hükümda rın dini, teb'r s1 için de mrcburidir» ( Cu j u s  regıo ej u s 
religio ) yolunda bir düstu r  yoktur.  İsHlm, ı:r::ı yrimFslimleri imha etmemiş, hu- ' 
kuktan mahrum kılmamış, onlar için aşağılık bir hukuk da koymı:ı.mış ve hi� 

(1 64) Mükdteb beyi' ve hibe ed'lemez. Mül:a�3b olan cariye, kitabet bede'ini öde
mekten cc "z haline düşmedikçe meı:ldsın ·n onunla cinsi münasebette bulunması heldl ol
maz (Hacı Zihni, Mündkehdt ve müfdrekdt s. 263 notu). 

(1 65) Roma'da eski efendi, czatlıs · nın patronu o1uyordtı. Patron azat1ısıntn mırasçısı 
olabiliyordu. (A. Schwcrtz, Roma Huku1ıu der�leri s. 247, 247). 

(1 66) Keza Kur'aıı'da Resul'ün vazifesi ancak elçiliktfr. • Ma alerresılli il'elbe!ağu • 

buyurulmtışttır. Hamdi Yaz�r, Peygamberin yalıı ;z  arap kavmine değil, bütün dlemin'e 
meb'us olduğu hakkındaki şu dyet'eri de zikrediyor : • tn hiiı:e ·illa zihd lil'dlemin • (En'am 
suresi, ayet 90); • Vema erselnd!:e il!a bffcten linntlsi beşlren ve neziren • (Sebe' suresi, 
ily€Jt 28; Ku: 'ı:n dT , cilt 3, s. 1980, 198 1 .  Maıhırnrut Es:ct, Usul ı H:h s. 269). 
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bir zaman onları mutlak surette müslüman olmağa da zorlamamıştır ( 167 ) . 

Hazreti Peygamber, i�l4miyete ve kendisine inkiyat etmek isteyen halklarla. 

müzakerelerinde onları, ihtida ile cizye tediyesi arasında muhayyer bırak

mış�ı r ( Kaytano - Hüseyin Cahit, İsl4m tarihi cilt 6, s. 335 cilt 7, s. 99 ) .  ts

Hlm, gayrimüsUmlerin, oldukları yerlerde kalmalarına müsaade etmiş; onlar

dan müfrit mütalebelerde bulunmamıştır. İşJ.4mın geniş fütuhatında bu mü

saadektlrlık önemli bir 4mil _olmuştur ( Bergstreasser s. 43 ) .  

(167) Enıgelharo, Türlkiye ve Ta:nmDat s.  457 : ·Müslüman, ibaşkala;rmı .dcıendıi dini
ne ddvet etımez. tslamiyet, müslüman olma1; isteyen ecneb:yi, yahut yerli hiristiyan'ı ih
tiyat ile kabul eder. Fakat buna mukabil bir kerre kabul edince art1k islamdan ç km.:;. 

sına müsaade etmez. trtidat cezası, tdam idi. Bu ceza Paris muahedesinden sonra icr-ı 
edilmez oldu ve reaya denilen zfımmi gayrimüslimlerin başka bir mezhebe ve dine gire
bilmesini meneden hükümler de kalcb rıldı. • diyor. Hakikaten isMmda müslümanlığa da
vet varsa da girmeğe, kabule cebir yoktur. • La ikrahe fiddin• (dinde ikrah yoktur) sözü 
Al.lah Kelamıdır. BelJara suresinin 56 ıncı dyetıı olan bu emir, Mekke'de değil, tslamm 
kuvvet!endiği, bir devlet halinde geliştiği devirde Medine'de naz:l olmuştur, lrtidada ı;e .. 
rilen katil cezası. Kur'anda yoktur; icma 1.le kabul edilmiştir; Kur'anın sarih emrt dışın-

da görünür (Hüseyin Cahit Yalçın, Fıkir Hareketleri, sayı, 48, 50; ileride ukubat balı
sine, yuk. J:ı.�. 42 bak.). 

Corci Zeydan'da bu bahiste şinları söyler : c ls!amlar, medeniyetlerinin itilası, dev. 

rinde herhangi din ve mezheptlen olursa olsun kendi reayaları arasında din hürriyeti kaide

s!yle amil olmuşlardı. Beni Umeyye devrinde para tahsili için Arap olmayanlar hakkın
da bunca ş:ddet ve tazyikat icra edildiği esnada bile dinde taassub sevkiyle sair dinler er
babından b1r cemaatin islamiyeti lwbule icbar edildiği işitilmemtş�Ur. .  (Cilt 4, s. 246). 
• . . . . . . Bu gayrimüslimler devletçe, serbestti mezahip fJSUlü cart olduğunu, mezhep ih· 
tilafmdan dolayı kimseye cebir ve tazyik icra ed!lmediğini, herhangi din ve mezhepten 
o�ursa olsun erbabı iktidar ve meziyet takdir edildiğini görerel•, her taraftan Abbasilerin 
hizmetine koşmuşlardı . ·(ciltı 4, sahife 230). • Şam, Irak, Mısır ve Faris kıt'alarında bulu. 
nan halk, islamiyetten önce pek dehşetli bir istibdat kabusu altında yaşamakta ve bir kı.1-

mı esir bulunmakta idi. ls'dmiyet bunlar için bir rahmeti ilahiye, ihyakdr bir nimet olmak 
üzere yetişmişti; çünkü bunlar isldmiyet sayesinde kurlıularak hukuki insaniye ve tabiiye· 
lerine nail olmuşlardı. Bunlardan is:am olanlar hür ve isldmların haiz oldukları hukukun 

kaffesine nail oluyorlardı. lsldm olmayıp da isldm hakimiyeti altına iltica edenler isa 
İslamların ahdümis(lkları altına giriyorlardı. (cilt 5. s. 33). Ha:tl Halit, lnt:şar i lslam tari
hi, s. 53 ve sonr. bak. 

Mürtetler hakkında fevbe ve saldlıı zahir ve me'mııl olan1arın imamı a'zam kavliyle 
amel olunarak kaiı'olunmayıp ta'zir ve haps ile iktifa edilmesi, bu makuleden o'mayanlarm 
sair imamların kavli ile amel edi'terek katledilmesi 944 tarihinde Memalik1 mahrtısada bu
lunan kadılara emri sultant ile tebliğ olunduğu ve 955 tarihinde bu emrin diğer fermaıılrı 
taJ..rir edZ:diği Tahtavt tercemesinde (cilt 5 s. 37) naklolunmaktadıl". 
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/ ,"-( İslamda, müslüman olmayan ve islam ülkesi dışında kalan yabancılar 
i. o zamanki fiili duruma uygun olarak harbi sayılır. Ve o yabancı memlekete 

de darulharb denir. Asli halin, harp hali olduğu bir zaman ve yerde bunu ta

bii görmek icabeder. Yoksa isHim aslında kendi adiyle de sulh ve selamet ve 
musalemet dinidir. Cihadın illeti, katı ile isl4ma icbar değil, islamın emniye
tini ihlfil, ona taarruz edenlere karşı bir müdafaadır. Gayrimüslim, ihtida 
ederse veya islam hfildmiyetini, cizyeyi kabul eder, bu suretle ahdu eman aı -1 
mış olursa öldürülmez ( 168 ) .  

Katilden kadınlar, çocuklar gibi harp dışı olanlar müstesnadır. Bir de 
nakledildiğine göre Arap müşrikler, veseni'ler ya isl4mı kabul edecekler veyi\ 
öldüreceklerdir. Bazıları bu hükümden İslamın bir Arap dini olacağı neticesi
ni çıkarmak istemişlerdir . 

Hakikaten isl4mda, gayri müslimler ( gayri müminler) , kitabi denen İsevi 
ve Muse�iler, yani bir peygambere inanıp bir mukaddes kitap tanıyanlar ile , 
mecusiler, müşrikler (veseniler) , yıldızlara tapanlar olarak tefrik ve araların
da ba'zı dereceler yapılmıştır; meseıa. muhtelif dinlerde alımların evlenme
lerinde çocuk, üstün tutulan dine mensup sayılır. Kitap ehli ile şirk ehli ım: . .  
sında doğan çocuk kittlbidir. Yahudi ile nasrtlni arasında doğan çocuğun yahtl. · 
di veya nasrtlni sayılacağı ihtil4flıdır ( 169 ) . Kit4bi, müslümana yıı.kın bir 
muameleye tabi'dir ( 170) , onun usülü dairesinde AE_��_ıı�ı.z_ı�� -Jb��-llle�_!le )  
kestiği hayvan müslüman için d e  makbuldür ; yenmesi caizdir ( kesilmemi� 
h,ayvan- - c·m:eyte) gayri müslim için de nlemDfufut) . .»-Wıµ;:-bl� kita.bi kadın 
ile evlenebilir. Fa�-

�t
.
Ei! _ _ kitabi, müslüman kadın ile evlenemez. -

(168) Kur'anda kıtal ayetleri müteaddittUr. Medine'de f.lk nazil olan ayeti kital ola

rak Bekara roresinin • Ve katilu fi sebilillahi· ayet! (ayet 190) gösterilmektedir. Hamdi 

Yazır bilhassa bu ayetin izahında müfessirler arasındak! ihtilafı nakletmektedir. Merhum 

kıtal, dyelerini fitli tecavüz haline hasr etmek istemiyor. Fal;.at söz'erinden anla11ldıgına 

göre yine müdafaa haline hasretmiş oluyor (Hak dinf. - Kur'an Dili, cilt 1 s. 687 ve sonr;. 

lzmirli lsmail Hakkı, ilmi Hiiaf s. 66, 67 bak.). t:eride Devlet bahsinde bu konuya temas 

etmel<; istiyoruz. 

(169) Zeyd i müslim, tevellud edecek veled nasrant olmak üzere harbi olan nasrant 
Hindi nikah etmek maalkerahe sahih ve ve!ed müslim olup nasrant olması şartı lagv olur 
mu? Elcevap olur (Ceridei ilmiye, aded 6, s. 386). 

(1 70) Kur'anda kitabtler, kitap ehli, yani Tevrat ve lncil'e ııyanlar, öğü!.miişler oo 
haklan.nda iyilikle muamele edilmesi tavsiye edilmişfıir (Corci Zeydan, Medeniyeti lsltl
miyet Tarihi, cilt: 4, s. 1 7  bak). 
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is!Am hakimiyetini kabul ile dinleri üzerine terk edilen gayrimüslimler, 
İs!Amın himayesi altındadır. Bunlara zimmi, ehlizimmet denir ( Yuk. s. 69, n. 1 

bak. ) ( 171 ) .  Bu bir ahde, taahhüde istinad e der. Bununla, gayrimüslimin ca
nı, ırzı malı, himaye altına alınmış, zimmeti kabul eden gs,yrimüslim de 
buna mukabil vergilerini vermeği kabul ve taahhüt etmiş olur. Bir zimmi, 
müslümana karşı bir suç işlemekle, hattA bir müslümanı öldürmekle bu zim
met ahdini bozmuş sayılmaz ; vergilerini vermekten imtina et�ek, Peygambe 
re söğmek ( sebb etmek) gibi bazı emirlere muhalefet hallerinde de böyle
dir. Yalnız onun dari harbe geçmesi, müslümanlara karşı harbe girmesi ile bu 
himaye mürtefi' olur. 

Gayr i müslimler, dediğimiz gibi ze�At ile mükellef değillerse de, hars,ç ve 
cizye gibi vergileri ödemeğe mecburdurlar. Ganimete · iştirAk e demezler. Din
lerince caiz olan şeyler prensip itibariyle kendilerince düstur sayılır: Şarap 
ve domuz onlar için mütekavvim maldır. Onları it!Af eden müslüman ols� 
dehi tazmin ile mükelle f olur. Bunları satabilirler, hibe edebilirler (yalnız do 
muz ticareti bakımından bir tahdide tAbidirlerı . Fıkha göre evlenmeleri CP-İ7.: 
olmayım kimse ile evlenme, kendi dinlerince caiz ise tearruz olunmaz ve böy -
le bir nikAha istinat ile kadıdan nafaka talep olunsa hükmedilir. Bu suret1 e 
zimmiler medeni hukuk ala.nında müslüms.nlarla hemen hemen temfl,miyle s,y 
nı hukuka maliktirler. Ancak bir nıüsiim, zimmi ile mufavaza akdi (aşa. No. 
151  bak. ) yapam ı:ı z. Bir gayri müslim diğerinin Akilesine dahil 019.maz. Din ay
rılığı miras ma.niidir < fakat vasiyete mani olmaz) . Zimminin ekalliyet hakl'.U'l 
diyebileceğimiz hakları, şu noktalarda kendini gösterir : zımmi şahit olamaz 

( 172) , fakat zimmilerin işinde, kendi aralarındaki davalarda olabilir. Zimmi, 
!_llüslüman çocuğun velisi olamaz ; fakat müslüm an çocuğun annesi 019.rak hı
dane hakkını he.izdir. Zimmi, !DÜSlim üzerine va si de tayin edilemez. Niha -
yet zimmi, müslüman esirin mev!A'sı durumuna giremez; girerse köleyi sat
m e.ğf!, icbar edilir. 

(1 71) Zimme sözü, müslümanlar hakkında da kullanılmıştır (Kaytano - Hiiseyin 
Cahit, 1sldm Tarih :, cilt 6, s. 102 bak). 

(1 72) Gayri müslimlerin Müs:üman aleyhine şehadetleri bilhassa tanzimattan son
ra içerden ve dı§ardan bir çok itirazlara sebep olmuş ve nizamiye mahkemelerinde bun
ların şehadetini kabul cihetine gidilmiş ise de son zamana kadar şer'iye mahkemelerinde

' 

bu şehadete itl'bar edilmek istenmemiştir (Engefüaı·dt _ Ali Reşat, Türkiye ve Tanziinaı : 
s. 79, 208, 335 ve h·ıllıassa s. 350 bak.; Ceı.,det Tarihi 7 inci cildindeki fermana bak.i.: 
Hir!stiyanların şer'i mahkemelerde şehadetleı·iııin kabU:ü hakkında 93 kanun-i esasisi Myilıa:ıı 
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• Zimmi ceza hukuku bakımından esa.s  itib�,riyle ha,dlere tıı,'zirlere tılbi' -' . 
dir. 'Haklarında � ve diyet hükümleri tatbik edilir. Zimmiyi öldüren bir müs-
1� - şartlan mevcut oldukça - müslüman öldürmüş gibi fümefilere göre 
kısas edilir. Şafii ve Hanbeli mezhebleri eksi içtihaqQ.�cip.·. 

• Aman ile İslam memleketine giren harbiye müste'min denir. Hfl.rbi, 
zimmeti ve cizyeyi kabul ederse veya isHlm memleketinde bir arazi satın alır 
da üzerine haraç konursa zimmi, yani devamlı surette himayeye mazhıı,r, . ahte 
nail olur. _F�at umumiyetle kitılbi olanlar, yani Museviler ve Hıristiyanlnr 
zımmi olabilir . 

., Dar i harbe giden bir müslim de orada müste'min sayılır. Bu müslümp,
nın, oradaki gayrimüslimlerin mı:ıfümna, kanlnına tearruz etmesi hela.! ol
maz;  bilakis gadr olur. Hazreti Peygamber gadri men' buyurmuştur ( yuka-. . rıda s. 22 n. 1 bak. ) .  Eğer müslüman muste'min birşey gasbedip dılr i isl4ını-ı 
soksa ona habis ve haram bir mal olarak malik olur ; onu tfl.sadduk etmeEi 

• 
icabeder. Herhalde kadına tecavüz memnu'dur (mevkuf at, cilt 1, s. 391 bfl.k) .  

• Zimmiler, zaman zaman kenE_ilerintjslamlardan tefrik için ayrı renk ve 
işaretli elbise, serpuş giymek, ata binmemek, sildh taşımamak, ciint aI!n v� 
4cietierini . gürÜltülÜ -surett� y�p�rak,-·-aieni surette Şfl,rap içerek müslümanları 

. 
. 

· - - - -- ..... --· 

�zdır.!Ilall_!�� _ _g!bi _idari, �iyasi byıtlarla mükellef tu�ulmuşlardır. Yeniden 
Kilise, smagog ve zaviyeler inşasına me'zun kılınnı��J:!l.!§!�ı:ciır ( 173) . 
....... . . . 

sına konulan hüküm sadr i a'zamın ihtarı ve israrı üzerine tay edilmi#ir (Seignobos • ta
rih i s�yası, cft 2, s. 397). Berlin muahedesinin 62 inci maddesinde • din ve mezhebe 
bakılmıyarak mahkemeler huzurunda cümlesinin şelıdde.ti kabul edileceği • yazılıd· r. Is· 
lama göre ecnebilerin, yani müste'minlerin tsldm tebaası.ndan olan gayri müslimlere de 1e-
hddeti makbul değildir (Ebululd Mardin Ahmed Cevdet Paşa, s. 61 bak .). 

Ecnebt gayri müslimler, daha kanunt devrinden �tibaren e'de e:.ıtikleri kapitüldsyon 
denilen imtiyazlarla Osmanlı imparatorluğu içinde hususı bir kazd hakkına ve kanunlar 
karşısında hükümranlık hakkını ağir sure.tte ihlal eden istisnd'ara malik idiler. Bunlar bi
rinci umumt harp içinde Osmanlı hükumetince bir taraflı. olarak ilga edilmişse de devlet
lerce tanınmamış, ahden ve fi'len ka!dınlmaları Lozan muahedes:yle olmtı#Ur. 

Bugün Türkiye Cumhuriyetinde her iki nevi' imtiyaz kalmam·ş, ldyiklik esaslan 
dairesinde her kes kendi din ve mezhebinde serbest ve himaye altında bulun171JUŞ�ur; bü 
rtün kanwrılar karşısında müslim ve  gayri müslim müsavidir (Anayasa madde 69). Şüphe
siz ecnebfer için muayyen takyidat 1;al"dır • 

.. _ . .  ·....: . .  

((1 73) Osmanlı imparator!uğ·unda gayri miislimlerin r11Mnt re?sleri nikdh akdt ve fes 

hi zevce nefakası, drahoma, ııe cihaz işlerinde kazd hakkını haizdi, Terike ve vasiyet gibi 
daha başl•a hususlarda da seldhiyetli idiler (1333 tarihli Aile hukuku kararnamesi madde 
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67 - Fıkıhda eşya hukuku toplu ve s.istemli surette gösterilmiş değil
dir. Esasen böyle bir tabir ve m�fhumda yoktur. Modern hukukta, m4melek 
hukukunun obligasyon hukukundan ayn bir kısmını teşkil eden ve ayni haklar t a  
biriyle d e  adlanan b u  hukuk, hak suj esi olan insanın dış filemdeki şeyler� 
müteallik iktidar ve salahiyetinden bahseder. D aha do ğrusu bu hukuk, insana 
0 eşya üzerinde doğrudan doğruya bir sahiplik, iktidar temin eder. Bu mahi
yeti ile bu haklara «mutlak haklar» denir ; çünkü evvelce aralarında bir hu
kuki münasebet bulunmayan herkese karşı ileri sürülebilir. Obligasyon ( veci
beler> hukukundan, alS:_cak_ haklarından farkı bu noktadandır; bu alacak hak
larına «nis_l:>!_haklar» denir ; çünkü ancak aralarında mevcut bir hukuki mü
nasebete istinatla alacaklı tarafından borçlusuna karşı iddia ve dermeyan edi
lebilir. Yoksa herkese karşı dermeyan edilemez. Mülkiyet, zilyetlik, rehin hak
kı ve bunlara vukubulan tecavüzün men'i bir kimsenin elinden alınan veya 
çalınan şeyi kimin elinde bulunursa bulunsun istirdat gibi haklar l!-Yni hak
lar ve beyi' icare gibi akitlerden ve insana ve eşyaya yapılan tecavüzlerden 
tecavüz edene karşı doğan tazminat iddiaları ise obligasyon hakları cümlesin-_, - - . 
dendir. Bununla beraber bu iki hukuk dalının birbiriyle sıkı irtibatı vardır. 

Ayni hak ile obligasyon hukuku arasındaki fark, ?ilhassa ifiAs halinde 
açıkça gözükür. Bir saatçiden parasını vererek saat alan kimse onu tesellüm 
etmiş olmadıkça, saatçinin ifHl.sı halinde saatin veya semenin aynen teslim ve
ya iade edilmesini isteyemeyip alelAde bir alacaklı sıfatı ile guremAya dahil 
ve öbür alacaklılarla birlikte -iflas masasınca yapılan tevziattan ancak- ken
dine düşecek hisseye müstehik olur. Fakat aynı saatçiye tamir edilmek üzere 
kendi saatini bırakan bir kimse, masadan saatini aynen geri alır. Ayni hak 
ile beyi' gibi obligasyondan doğan alacak arasında bugünkü hukukta açık, 
kat i ve mantıki neticeleriyle görülen bu fark isHl.m fakihlerince kabul edilme
mekle beraber tamamiyle meçhul kalmıştır denemez. Şöyle ki rivayet edilen 

156 ve Rum Patrikhanesi nizamnamesi ıımıımisi I inci tertip düstur, ci!t 2 s. 902 ve sonr.; 
Ermeni patrikhanesi hakkmda nizamname 1 inci tızrtip düstur, cilt 2, s. 938 ve sonr.; Er. 

meni cemaatine ait mezhebi imtiyazlar hakkında, Ceride i ilmiye, aded 2; Museviler hak. 
kında, cllt 2, s. 262; Protestan cemaatı haı f:ında cilt 4, s. 615. Stier - Somla Hand:viJrter
bııch der Rechts wissenschaft, Türkisches Recht s. 104, 105. Engelhardt • Ali Reşat Tür
kiye ve Tanzimat s. 119  ve .sonr. Cemil Bi'sel, Lozan, cilt 2, s. 283 ve sonr, bak . Mede�ı 
kanunun kabulü iizerine Museviler, Ermeniler, Rumlar ve Protestanlar Adliye Vekôletiııe 
verdikleri ayrı ayrı mahzarlar;a bu ayrılıklardan vaz geçtiler. Bıı mahzarlar Büyük Millet 
Meclisi arşJı;inde mevcuttur. 
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bir nadise ( 174) göre bir kimse malını, ifüls halindeki bir kimsenin elinde ay 
nen bulursa o mala başkasından ehaktır. Hanefi fakihleri bu hadisi bey'a 
teşmil etmezler, yıini bayi', sattığı ve teslim ettiği malın semenini almış de
ğilse müşterinin iflıisı halinde mebi'i aynen istirdat edemiyerek gurema'ya 
dahil olacaktır. Fakat gasb edilen, Ariyet, vedia veya kira olarak verilen bir
malın zilyedi iflıis ederse mfilik bunları aynen geri alacaktır ; imam Şafii, M4-
lik ve Hanbel ve_ İmam Davut gibi daha bir kısım fakihler ise bey'a da şamil 
olduğunu kabul ederler ( İzmir'li İsmail Hakkı, Kitabülifta vel kaza. s. 9, 1U 
bak. ) Fakat biraz sonra göreceğimiz üzere bayi', sattığı malı m�şterisine tes-
lim etmiyerek başka birine satıp teslim etse birinci müşteri, mfilik sıfatiyle 
ikinci müşteri'den mebi'i geri alabilecektir. Çünk9 İslıimda beyi' hakkında izhar 
edilen riza beyanı ile millkiyyet müşteriye intikal edeceğinden ikinci satış mu
teber olmaz. ( aşa. No. 74 bak. ) .  

; ,.68 - İslıim hukukunda şey mefhumu, maddi birşey olarak işlenmemiş
tir. Ayn mefhumu, deyn mukabili olarak kullanılır. Ayn, muayyen ve müşah
has olan şeydir. Bir ev, bir at, bir büfe, meydanda mevcut bir para, bir yığın 
veya çuval patates vesaire gibi hariçte görülen ve el ile tutulabilen şeyler ayn 
mefhumu içine girer. Ayn'ın çoğulu a'yandır ( Mecelle 159 bak. ) .  Deyn ise borç
lunun zimmetinde, yıini zıitında, nefsinde sabit olan şeydir. Bir kimsede olan 
şu kadar alacak, o kimsenin - zimmetinde bir deyn'dir. Bu mahiyeti ile deyn, 
hariçte ve meydanda olmayan bir şeydir. Bununl:ı, beraber meydanda mevcut 
olan ve gösterilebilen bir yığından ayrılmamış muayyen bir miktara da deyn 
denir. Binaenaleyh deyn yalnız hariçte görülmeyen şeylere, ödüiıç para (karz) 
alacaklarına mahsus değildir < Mecelle 158 · bak) . Deyin'in çoğulu düyun' -
dur ( 175 ) .  

69 - İsHim hukukunda mal, insanın tab'an meyi ettiği ve , lüzum ve ha 
cet zamanı için toplanıp saklanabilen şeydir. Bu itibarla menfıı.at ve zim
metteki alacak hakikatte ve esas itibariyle mal değildir. Fakat ge�ek men
faat ve gerek deyn bir mülk ifade eder. Mülk, insanın malik olduğu ve ken
disinde ihtisas üzere tasarruf edebildiği �eydir ( 176 ) . Şu halde her mal, mülk 

(1 74) Men edreke malehtl bi ayniht , inde reculin kad eflese fehm:ıe ehakku biht min 

gayrihl. 
-t(l 75) Deyn'den ibra olabi�irse de (mazmun olan) ayndan ibrtl olamaz; ibrtl edilse 

bile aynen istirdat etmek hakkıı sakit olmaz, 
(1 76) i •Görülüyor ki Mecelle, mülk hakkındak! tarifi ile memlUk olan şeyi bildiri

yor; fakat mifk ve malik olmak nedir, on.U söylemiyor. Mülk, f:kııhta biri masdar ve biri de 
mef'ul nı8nasına ·olarak iki mtlnada kullanılır : masdar mtlnası ile mülk, inaan ile birıey 
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ise de her mülk mal olamıyacaktır. ' Mübadeleye mevzu teşkil edecek olan 
mal, hıfzedilebilen bir mal olacağına göre (Mecelle 126 bak> �y_n,_ bir mal 
dı:ç. Fakat bir ayn'ın menfaati ve zimmette mevcut bir deyn iddihar edileme
diğinden bunlar tam ve hakiki manada de ğil ( her iki halde de bugünkü huku.
kumuz hil4fına olarak) ancak hükmen maldırlar. Bu telılkki neticesi olarak 
deyn, ancak borçluya temlik edilebilir ; üçüncü şahsa temlik edilemez ve şirket 
sermayesi de yapılamaz (Mecelle 1341 ) ( 177 ) .  Başkasının malından intifa' 
bir akit zımnında olmadıkça esas itibariyle tazmini mucip değildir ( Gasb .bah
sine aşa. No. 161 bak. ) . 

İslam hukukunda kendisinden intifa' edilen şeye ( ayn'a)  rakabe adı ve
rilir. Bir ayn'ın menfaati birine, rekabesi başka bir kimseye ait ·olabilir. Bu
günkü hukukumuzda böyle bir rekabeye y ani intifa' ı başkasına ait olan mül
kiyete çıplak mülkiyet denir ; \Takıf malın mülkiyeti, ytl.'ni rekabesi Allah'ındı!", 
menfaati ise meşrutünleh'lerindir, ve nihayet fukaranındır. Mamafih İslllın 
hukuku, menfaati, bir manada şey gibi saymıştır. İntifa' daima başkasının me. 
ıı üzerinde bir hak değil, menfaat üzerinde bir mülkiyettir. Fakat diğer şey
lerle bir tutulmamıştır. Ancak akidlerde menfaatin mülkiyetinden bahsolun 
maktadır. Meselı'!. Ariyet, menfaatin meccanen temlikidir. İctl.re menfaatin be
y'i, ivaz mukabilinde temlikidir; müste'cir, me'cur•un mülk i menfaatine ma-

arasında şer'i bir ihtisasdan ibaretıtir ki bu ihtisas sebeb1. ile insanın o şeyde yalnız ba,,_ 
na (ala ivechiJ istibdad) tasarrufu meşru' ve başkasının tasarrufu memnu' olur. Bu ıer'i 

ihtisasa,
· 
ihtisas i htlciz denir. Ba'zen de şer't ihtisas yerine şer'i itıtisal sözü kullanılır. 

Mef'ul mdnasiyle mülk, ihtisas suretiyle ve istikldl ile tasarruf edilen şeydir. 

Hanefferin ve Mecelle'nin mal hakkındaki tarifine göre herıeyden önce menfaat 

mal deği!dir. Menfaati ancak akit ile, akit zıimnında ve istisnai surette ma'kadürı,aleylı, 

mütekavt;im olabilir. Menfaatin bey'i olan icar, kıyas hilafı ist�hsan yolu ile kabul edil. 

miştir. Bundan dolayıdır ki bir mal gasb edilir ve ondan intifa' olunursa bu intifa' (men• 

• faat) prensip olarak mazmun, yani tazmini mucip değildir; megsubun gdsrb elinde alıko. 
nulmasından, 1.ade edilmemesinden doloyı mahrum kalınan menfaat de tazmin edilemeye

cektir; meğer k·ı magsubun aynı, ya'ni ya kendisi veya ba'zl cüzü'leri istihlak edilmiş c>l• 

sun. Fakat Şafii mezhebine göre menfaat, mütekat;vim maldır. Ayn nasıl mazmun ise 

menfaatl,i de gerek akit halinde ve gerek gaısb halinde mazmundur. • 

(1 77) Mecelle tadildt komisyonu, mecellenin mülkü ta'rif eden 125 inci maddesine 

deyn sözünü de sokarak §U yoldc� tad;;l teklifinde bulunmuştu : •İnsan, mdliki bulunduğu 
ayn ve menfaatte dılediği 1.1eçhile tasarrufa kddir o�dtığu gibi, mdlik olduğu deynde de 
enva i vücUh i tasarruf ile tasarruf edebilir (Adliye ceridesi, Ağilstos 1340 nusha.n). 
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liktir. Nema. getiren şeyler (mal i ndmin) de menfaatın bir kesim semereleri
dir ; galledir. Galle sözü, icardaki gelire ve kiralanmış kölenin ücretine de ş !l 

mildir < fakat daha ziyade vakfın getirdiği menfaate, mahsule, ribha denir ı .  
Semereler mesela. vasiyet suretiyle hususi bir hakkın mevzuu olabilir. Vasi
yet, ayni karakteri haiz olduğundan, yalnız mirasçıya karşı değil, herkese kar
şı da dermeyan edilebildiğine göre bilhassa önemlidir. 

MALLARIN NEV'İLERİ 

70 - İsHim hukukunda mal olan şeylerin yanıbaşında maı olmayanlar 
da vardır. Fakat bu iki mefhum, ma.ııann mutlak bir tefrikini tazammun et 
mez ; bil'akis daha başka nev'ilerle de karşılaşılır. 

a. �endilerinde hiç bir veçhile mübadele, ticaret mümkü� olmıı,yım, hiç 
bir hakka mevzu teşkil edemeyen, şeyler. Bunlar üzerinde mülkiyet iktisap 
edilemez ; satışları b4tıldır:  hür bir kimse, şer'i usul üzere kesilmemiş veya 
ölmüş bir hayvan c meyte ı veya kan satılamaz ; bunlar mütekavvim mal değil
dir ( 178) . 

b. Fi'len mülkiyete alınamıyan ( gayrimem. 1-k) şeyler. Bunlıı.r muhrez 
olmayan hava, su ve , emsfilidir. Nehirler ve umm i  yollar da bunlar gibi kimse
ye ait olmıyan şeylerdir. Ammeye bir zarar vermemek şartı ile bunlar
dan .herkes istifade, intifa edebilir; fakat hiç bir ıömse bunlar üzerinde tasar
ruf edemez ( Mecelle 1234 - 1238, 1254 bak) . Vakfı da bu katagoriden sayabi
liriz. Bunlardan başka, malüm olmayan, havadaki kuş, denizdeki balık gibi 
şeyler, kaçak ve kimsenin zilyetliğinde bulunmı_yan köle ( 4bik) de satılamaz. 
Kaçak kölenin, kaçak hayvanın teslimi makdur değildir ( Mecelle 219 ) ( 179 ) .  

isıa.m hukukç-:.ılan bu suretle, meçhuliyetten doğacak bir nizd'ı, bir zararı 
bertaraf etmek yolunda ifrata gitmişlerdir ; ecelin, semenin, muayyen, ma'lum 
olması gibi kayıtlar da hep bu endişeye istinat ettirilmiştir. Yukarıki misal-

(1 78) Mdl i miitıekavvim, ticart mubadele kıymeti olan mal, iki mdnada ku'lanılır : 
bir intifaı mubah olan şeydir. O biri mill i muhrez demektir; meselil balık denizde iken gayr i 
miiflekavvimdir; avlanrp ihraz edildikte mal � miitekavvim o'ur (Mecelle 127, 199, 198 
209 bak. Muhrez ve hırz hakkında aşafıda ukubat, ı::rkat bahsine de bak). · 

(1 79) ·üzerinde zilyetlik bulunmıyan ve zilyetliğin tekrar iktisabı, intizar edilemeyen 
şeylere mal i dimar denir (Ve huve md ld yumkin ul intifa' u biht maa bekdil mülki ey 
malun gayru makduril intifai bihi); meselil kaybolmuş, musadere edilmiş mallarda sahi
binin mülkü mevcut, kaimdir; fakat ele geçirme, ondan intifa' mümkün değtldtr. Btr ha-

dise göre bu gibi mallardan zekdt alınmaz (La zekdte fi mali d dımari). 
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ıerde :.balık; ktiŞ: u4yi! �ı·arafıİıdan tutulsa, ko� - saıiibine" avdet: etse· · ·beyi• · sıhhate · 
inkiHi.p etmez . . . · · . 

c. Müstakil, bı: şlıb ::: şına varlı ğı olmayıp ancak ayrılması hfilinde mevcu
diyet alan ( b e.şak danelerindeki un gibi ) ,  yahu� mevcut olup da henüz tefrik 
edilniemiş bulunan.· · ( meme deki süt, imğ hayvanın derisi, kuyruğu, kırkı!m?.mı.ş 
yi'.nü,_ zeytinden, üzCmdrn henüz sıkılmamış yağ, şıra gibi ) şeylen s'.'.tm :::< bn
tıldır ( Mecelle, 215, : -219 t ak ) .  Son-raden müstakil varlık alınce, müşteriye tı:s · ·
l� ... edilse, beyi' sıhhate 1nkiHlp" etmez:· '·F'akat"' mesel§. • ·"bir kimse bim'.sınd?. kl 
muayyen bir direği satsa ."bu ·beyi', fasif ·oıürsa ·da · söküp tes:!.im etmekle suhi h 
olur ( Hindiyye ) ;  · o  bir taraftan bir binımıri ' üst ' katr müst?.kil bir mülkiyet 
teşkil edebilir. Haddizatında müstakil olup ancak kull?.nme. b ?.kımınd?.n b::ı.Şk3. 
bir şeyin fer'i sayılan anahtar gibi şeyler aksi sözleşemedikçe e.s1l �:-yi ta 
kip ederler. Fakat bir arsa:ı-!n _ sııt��ası� <!a tohum, . ağacın �?.t'lm?. sınd?. mcr 
valar beyi'de dahil olmaz. ��r _ki��e bahçesini satarken içinde bulu.nan bır 
ağacı istisnı:ı, etse beyi' sahih ol�r .. 

ç . . Yukarıda da ( No. 64) görüldüğü veçhile ümmi vcled, mukdteb ve mu-
�ebber üzerlerinde aı:ıcak m ahdut bir mülkiyet tanınmıştır. 

d. Mülk olmakla beraber tr.se rru f te.hdidine tabi şı;ykr : 1 - Değ�ri 
pek az olan şey ( mal en. az bir dirhem k• ymetinde olmalıdır ) . 2 - D!ni, kud -
si değeri ola n şeyin mrseHi Mekke topra ğının S!'.t·ımrsı mekruhtur c ıso ·, . 
3 - Şarap ve bilhassa domuz bunlardandır. Bir takım ş eyler de mün ferit hü� 
kümlere bağlanmış�ır ( 181 ) . 

Bütün bu sistemde bir vahdPt, umumi bir tanzim yoktn. Kategorilerin 
hükümleri münferit işlere, göre değişebilir. Yı> pıl?.n işin hukuki neticeleri, 
fasit mi, batıl ıriı olduğu da kdfi derecede açık. de ğildir. Yukarlarda misr.l 

(180) Ceridei ilmiyye, adet 12, s. 701 bak. 
(181) . Mecelle'nin mal tarifindeki • insan icbiadıııı.n meyt ettilf,i• !.aydına göre, gübre, 

ve pis . kokulu maddeler mal olmamak ldz m gelir, ôbiir taraftan mecelleıiin · 210 uncu mad
desi bu madde şerhinde (A'i Haydar) de beyan edildiği üzere yenmesi haram olduğu ·hJ.d
de derisi, boynuzu, gibi cüz'üleriyle intifa' edilen ehlı olsun, olmasın bütün hcyvanların, 
kedi, köpek, vesairenin · beyi' caizdir. Ancak akrep, fare, kurba.�a . g�bi beynennds . int.'fıı' 
edflmiye_n haşereleı fn bey'i sahh. deg 1dir. Fıı kat kendilerirıderdntifa' edilen· ·sülük gibr ş�y
ler'n bey'i caizrir. Şunu tel::rar ed( lim ki birçok fak.;hlerce kabul edilen kaideye göre <>1· 
yada asıl olan ibahedir. Renan'·n • l'tsldm es� tıne religiorı. d'homme • sözünü n-ıHeden San
tillana �iyor: . • Co�i!kring fts. spirıt, theref1J r:e, we see that the tencency of is'amic lcw is 
tlo allow · human action the widest llmits, and we . mİıü. agree wi•h tı'ıe Muslim furists, 
when they teach that the fundamental · rulf daw is ·liber:y (ibaha) (Legacy of tsltlm s. 289). 
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liktir. Nemıl getiren şeyler (mal i nılmin) de menfaatın bir kesim semereleri
dir ; galledir. Gaile sözü, icardaki gelire ve kiralanmış kölenin ücretine de şA · 

mildir ( fakat daha ziyade vakfın getirdiği menfaate, mahsule, ribha denir ı .  
Semereler meselı1 vasiyet suretiyle hususi bir hakkın mevzuu olabilir. Vasi
yet, ayni karakteri haiz olduğundan, yalnız mirasçıya karşı değil, herkese kar
şı da dermeyan edilebildiğine göre bilhassa önemlidir. 

MALLARIN NEV'İLERİ 

70 - İslam hukukunda mal olan şeylerin yanıbaşında maı olmayanl�.r 
da vardır. Fakat bu iki mefhum, malların mutlak bir tefrikini tazammun et 
mez ; bil'akis daha başka nev'ilerle de karşılaşılır. 

a. �endilerinde hiç bir veçhile mübadele, ticılret mümk� olmayan, hiç 
bir hakka mevzu teşkil edemeyen, şeyler. Bunlar üzerinde mülkiyet iktisap 
edilemez; satışları bıltıldır: hür bir kimse, şer'i usul üzere kesilmemiş veya 
ölmüş bir hayvan c meyte ) veya kan satılamaz ; bunlar mütekavvim mal değil
dir ( 178) . 

b. Fi'len mülkiyete alınamıyan ( gayrimem. 1k) şeyler. BunlP.r muhrez 
olmayan hava, su ve , emsıllidir. Nehirler ve ummi yollar da bunlar gibi kimse
ye ait olmıyan şeylerdir. Ammeye bir zarar vermemek şartı ile bunlar
dan herkes istifade, intifıl edebilir ; fakat hiç bir ı�imse bunlar üzerinde tasar
ruf edemez ( Mecelle 1234 - 1238, 1254 bak) . Vakfı da bu katagoriden sayabi
liriz. Bunlardan başka, malüm olmayan, havadaki kuş, denizdeki balık gibi 
şeyler, kaçak ve kimsenin zilyetliğinde bulunmı_yan köle ( ılbik) de satılamnz. 
Kaçak kölenin, kaçak hayvanın teslimi makdur değildir ( Mecelle 219) ( 179 ) . 

İslam hukukçuları bu suretle, meçhuliyetten doğacak bir nizıl'ı, bir zararı 
bertaraf etmek yolunda ifrata gitmişlerdir; ecelin, semenin, muayyen, ma'lum 
olması gibi kayıtlar da hep bu endişeye istinat ettirilmiştir. Yukarıki misal-

(1 78) Mdl i miitıekavvim, ticart mubadele kıymeti olan mal, iki mdnada ku'lanılır : 
bir intifaı mubah olan şeydir. O biri mdl i muhrez demektir; meseld balık denizde iken gayr i 
mütıekavvimdir; avlanıp ihraz edildikte mal � mütekavvim o'ıır (Mecelle 127, 199, 198 

209 bak. Muhrez ve hırz hakkında aşaf!ıda ukubat, l:�rkat bahsine de bak). · 

(1 79) üzerinde zilyetlik bulunmıyan ve zilyetliğin tekrar iktisabı intizar edilemeyen 
şeylere mal i dimar denir (Ve huve md lı2 yumkin ul intifa' u biht maa bekdil mülki ey 
mal·un gayru makduril intifai bihi); meseld kaybolmll§, musadere edilmiş mallarda sahi
binin mülkü mevcut, kaimdir; fakat ele geçirme, ondan intifa' mümkün değtldtr. Bır ha-

dise göre bu gibi mallardan zekdt alınmaz (La zekdte fi mali d dımari). 
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!erde :.balık; küıj: )jayl! ·ı-arıüıİıden tutulsa, kol� - 88.ı:;Jbiiıe · avdet: etse· ·-beyi' " sıhhİı:tc -
inkilap etmez. - - · · _ 

c. Müstakil, bı:: şlıb2 şına varlığı olme.y
_
ıp ancak ayrılması hfilinde mevcu

diyet alan (başak danelerindeki un gibi ) ,  yahu� mevcut olup da henüz te frik 
edilnieniiş bulunan · ·  ( meme deki süt, sıığ hayvanın· derisi, kuyruğu, kırkı!m !'.mış 

yi.�nfi,_ zeytinden, üzf:.mdm henüz sıkıli:na.mış yağ, şıra gibi) şeyleri s:-.tm::k ba
tıldır ( Mecelle, 215, : -219 bak ) . Sonradan müstakil varlık alınCP. müşteriye t�s · 

iim .- edilse, beyi' sıhhate "inkilap etmei.· 'Ji'a;J.tat' mesela " 'bir kimse bim.sınd�ki 
muayyen bir direği satsa ."bu beyi', fasit " -oıii'rsa ·da · söküp tes!im etmekle sahi h 
olur ( Hin.diyye ) ;  o bir taraftan : bir binanın ' üst ·· ke.tr müst?.kil bir mülkiyet 
teşkil edebilir. Haddizatında müstakil olup ancak kull�nmP b ?.kımınd ?.n b aıı1�3. 
bir şeyin fer'i sayılan anahtar gibi şeyler aksi sözleşi�medikçe P.sı! ş�yi ta 
kip ederler. Fakat bir arsanın satılmasın da tohum, _ ağacın s?. t' lmt>.smda mer-

_ _  . _ _  _. - - - - - -- - - - - -
. 

valar beyi"de dahil olmaz. �ir 
_
ki��e bahçeııini satarken içinde bulu.nen bır 

ağacı istism•. etse beyi' sahih ol�r, 

ç .. Yukarıda da ( No. e4ı görüldüğü veçhile ümmi veled, mukateb ve mu-

debber üzerlerinde aı:ıcak mahdut bir mülkiyet tanınmıştır. 

d. Mülk olmakla beraber trsP. rru f tı>.hdidine tabi Şf:ykr : 1 - Değ�ri 
pek az olan ş�y (mal en. az bir dirhem k• ymetinde olmelıdır ı .  2 - Dini, kud 

si değeri ola n şeyin mrseld Mekke topre ğının sr.t·ımrsı m ekruhtur c ısa ·, . 
3 - Şarap ve bilha ssa domuz bunlardandır. Bir takım ş zyler de mün ferit hü
kümlere bağlanmış�ır ( 181) . 

Bütün bu sistemde bir vahdrt, umumi bir tanzim yokkr. Kategorilerin 
hükümleri münferit işlere, göre değişebilir. YF pıl?.n işin hukuki neticeleri, 
fasit mi, batıl mı olduğu da kafi derecede açık değildir. Yukarlarda misr.l 

(180) Ceridei ilmiyye, adet 12, s. 701 bak. 
(181) 0Mecelle'nln mal tarifindeki • insan tcbia�ını.n meyt ettiği• l•aydına göre, gübre, 

ve pis . kokulu maddeler mal olmamak ldz m gelir. ôbür taraf tan mecelleıiin - 210 uncu mad
desi bu madde şerhinde (A'i Haydar) de beyan edildiği iizr.'re yenmesi haram olduğu ·hal,
de derisi. boynuzu, gibi cüz'ülerfyle intifa' edilen ehli olsun, olmasın biitün hcyvanların, 
kedi, köpek, vesairenin· beyi' caizdir. Ancak akrep, fare, ktırba.�a i.{bi beynennds - int'frı' 
edllmiyen haşerele, in · bey'i sahh . değ "Tdir. · Fıı kat kendile,-inderdntifa' edilen· ·sülük gibi" şr;y
Ter'n bey'i caizrir. Şunu tehar edr lim ki birçok fak!lılerce kabul edilen kaideye göre r::1· 
yada asıl olan ibdhedir. Renan'·n • l'tsldm e.�f. ııne religion d'homme• sözünü n'IHedm San
tillana �iyor:

. • Com.i!1er1ng !ts spifU, theref1J �e, we see that the tenceııcy of is'amic lcw is 
tlo allow htıman action the widest limits. and we . m�ü· agree wi�h ti'ıe Muslim furists, 
when they teach that the fundamental · rulıda w is ·liber:y (ibaha) (Legacy of tsldm s. 289). 
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olarak beyi' alınmıştır. Bazen muhtelif hal suretleriyle karşılaşılır._ J3ir _ mal 
satılamadığı , hibe edilemediği, mehr olarak verilemediği halde pekfila tevarüs 

olunabilir, vasiyet edilebilir. Meseli yukanda gördüğümüz üzere köle cenin 
satılamaz ; fakat vasiyet edilebilir ( Yuk. No. 51 bak. ) . 

71 - Menkul ve garrimenkul ( akar) mallar. Mallar bugünkü hukukta 
da görüldüğü gibi ikiye ayrılır. Menkul mal, bir yerden başka yere nakledilebi

len, gayrimenkul, nakledilmeyen ( bina, arazi gibi> maldır. Mallar mülk ve1 vakıf 
da olabilir. Miri erazinin bir hususiyeti vardır; başlıca terAiz, intikal 
ve tasarruf usulleri ayrıdır ( aşa. No. 91 bak. ) . Vakıf mallar hakkındaki hü

kümler üzerinde ilerde vakıf bahsinde durulec1ktır. 

Mallar misli, kıyeml diye de bir taksime tibidir. Bir malın gerçekten bir 
muadili bulunuyorsa o mal mislidir ( Mecelle, . 146 ) , ma'nen muadili varsa kıye 

uıidir ( Mecelle 145 ) .  Misli tekrar, tap ile ölçülebilen <mekiJ veya keyll, Me

celle 133 ) , tartılabiln ( mevzun veya ...eznt Mecelle, 134) , ve müsavi surette sa· 

yılabilen c ma'dud i mütekArib, Mcelle 1315, 147, 1 19 >  diye te frik edilir. 

Ma'dud i mütekaribin karşıtı gayrimüsavi surette sayılabilen şeylerdir; 

bunlar adediyyati mutef4vitedir, ma'dudı mute fAvit misli detil, kıyemidr < Me 

ı.:elle 148, 1119) ; koyun, karpuz gibi. 

Bütün bu taksimlerin satış, icAr gibi akitlerin şartlan ve saire bakımın

dan, da'va ve isbat noktasından önemi vardır ( Mecelle 217 - 230) ( 182) ; kıs

men kur'an'ın rib4 hükümleriyle ilgilidir. 

MVLK.lYET VE ZİLYETLİK. 

72 - Gayrimenkulün hususiyetlerini aşağıda bahis mevzuu edecettz. 

Mülkiyet, birşey üzerinde tam ve hasren sahiplik hakkıdır. O şey yukanda söy

lendiği gibi mülk demektir. Mülkün sahibine m4lik veya rabb denir. Zilyed-

1ik, malı elde bulundurmadır. Elde bulunduran ltimse, bugünkü tAbiriyle de zil

yed'dir. İslam hukukunda bugünkü hukukta görüldüğü gibi zilyed ve zilyed 

yardımcısı diye bir tefrik yoktur. Mülk sözü yalnız ayni mülkiyet haklanıı 

münhasır olmayıp menfaat ve zilyetlikle de kullanılır. 

Malikin ayn üzerinde iki mülkü vradır : biri mülk i mal, obiri mülk i yed
jir. Nikahta zevcin kansına karşı iktidan da yed sözü ile itade edilir ve yedi 

(182)Mece'lenln 131, 132, 217, 218, .220, 2.23, .235, 227
, ll8, 273, 316, 352 • 354, 

.>s2 • ass, 1117  • 1119, 1133, 1134, 1141, 111s ınc1 madJe:m,.. bale. 
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nikAh sözü kullanılır. Emanette yed i emanet emniyet ve itimat üzere elde bu� 

i�nd�rm a mana sına gelir ( 183) . Gene yed kelimesi bilhassa il�rde gasıb bah

sinde görülece ği üzere yed'i mubtile ve muhikka şekillerinde kullamlır. 

Mülkiyet ve zilyetlik, başka başka kimselere ait olabjJ.ir (yukarda No. 69 
bak ) . ·1'.tlükAtebede mükAteb mevlasının zilyedliğinden t'l.ynlmış, fakat mülki · 

yetinden çıkma mıştır ( Harece an yed il mevli dQne milkihi) .  ( yukarda No. 6-1 

bak. ) .  Rehin müddetinde rihinin, merhun üzerinde m1llkiyedi yoktur ; ya'ni 

merhun mal onun yeden memlükü · değildir. Mürtehinin ise merhun üzerinde 

mülk i yedi vardır; fakat m'lllk i mali, diğer tibirle mülk i rekt'l.besi yoktµr. 

yAni merhun onun rakateten memlfilru değildir. Bunun içindir ki bun:ard�n 
hiç birine o merhun maldan dolryı zekAt !Azım geıniez ; çünkü zekat _için mil!k ı 
te.m ve mutlak lAzımdır ( Tahtavl ve Dürr ül Muhtar) . Miri arazide rekabe ile 
zilyetlik < tasarruf) ayrılığını pek açık olarak görflr1lz. 

M"OLKİYETİN İKTİSABI 

'73 - Mülkiyetin iktisabı ya aslı veya fer'i (muştakk) olur. 

As!! iktisap, 1. Sahipsiz mal üzerinde ( istilA, işgal, ihya ile) olur < Mecelle 

1248 - 1253. Aşa. No. 91/5 bak. ) .  Yağmur suyu almak için konan fıçıya toplan

mış suyun, denizde ve kan> da avlanmak için kurulı:ı n Aletlı:ore tutulmt•ş hay

vanlann iktisabı bu cümledendir. Anca k islıim hukuku bugünkü hukukh 1)1-

duğu ribi bu iktisabı, işt'l ret edildiği üzere, niyete, iradeye bağlanmıştır (184 1 .  
Ya'ni eğer fıçı su almak için konmuş ve a ğ  bu gibi hayvanlP,rı ihrr.z etmek 

kasdiyle kurulmuş ise toplanan su ve tutulan hayvan fıçı ve ağ sahibinin olur, 
onlar üzerinde mülkiyet kendisinindi?. Böyle değil de fıçı unutularak, ağ kıı·· 

_J188) Buna mukabil yed l daman, mssuliyeti, tazmlnı rrwcıp olan zllyedliğl ihade 

8fleto. 

(184) Temellük sebepleri eau ftlbariy!e üçtlir ·: mesel4 beyi, hibe gibi bir yolda mlil 
kt.ın m8likten başltasına nakli 1'eya lra gibi bır kimsenin başkasına halef olması veyahrıt 
tnı2lfkf olmıyan mübah birıeyin lstil8 edilmesi, yrlni ele geçrilmeri ve meootrın ihya edıl
,,ae&f surdfyle o'tJr. BtJnlardan liçünciisünde, · yfJlcarıda görüldüğü üzere bir lktiaap, ihraz 
kaadl l4zımdır (Mecllle, 1250). Birlnclafnde okit lcab• taraflann r;::aaı ıart �ldtJtuna g;;. 
re irade fJnstff'fJ var demektir. lklnclsi, ial4m htJkukuna göre hiç de iradeye 111tJhtaç ek. 
�ir; çünkü r,,-ıte mira& bahafnde giiriilecs�i üzere mfrasç lar borç�ar tıe tıaıiyetler '1ftı 
olımdtJctan sonra b�İclye terekenin ,er"tn1, kanooen malfkl olurlar. 



nıtulmak için bıraJoimış ise tutulan hayvanlar, onlan alan herhangi bir kim

senin mülkü olur, velevki ağ başkasının arazisi üzerinde bulunsun. Bir kimse

nin arazisinde yetişen ağaçlar ve bu araziye kayan topraklar o kimsenin mOl

küdür (Mecelle, 1240, 1244, 1248 bak> . 

2. Kıymetli ma'denler. Ma'denler, bulunduğu arazinin sahibine aittir. Et8!/ 
ıı.rz kimseye ait değilse ma'den bulana ait olur ( 185) .  

3 .  Define, onu kendi arazisinde bulanındır. Fakat ihraz suretiyle mOlki
Jet iktisabı hakkındaki bu hükümler definenin islAmdan önceki zamana alı 
olması takdirinde caridir. İslAm zamanına ait olan bir define sahipsiz delil. 

malikinin zilyetliğinden ayrılmış lukata sayılır. 

Bir kimse satın aldığı evin dıvannda gömültl para bulup kendisinin mOJ

kü oldu ğunu iddia ederse onun olur ; kendisinin olmadığını söylerse lukata olur 

( Reddülmuhtar ) . 

4. - Lukata, yani bir . yerde bulunan ve sahibi belli olmayP.n maı ( 1 88 1  

Qzerinde bir mülkiyet iktisap edilemez (Mecelle 769 ba.k ; belli ise fakihlerce 

ihtilAflıd�r ) .  Mah bulan kimse ( ki buna multekit veya !Akit denir) onu kendi .. 

sine mal etmek üzere ahrsa gAsıb durumuna girer. (Mecelle 76'> bak) .  Bu du· 

ruma r:irmemek için sahibine isAh lAzımdır. Sahibini bilmiyorsa -bozulacaıt 

şeylerden olduğu takdirde- bozulmaClan önce ilin ( tarif) eder. Sahibi çıkınca

ya kadar yedinde emanet olur < Mecelle 770) ;  ve nihayet kimse çıkmadığı tak-
: i 

dirde fakirlere tasadduk eder; ya•ni sadaka olarak verir. Bulan fakir bir kimse 

ise Iuka tadan intifa' edebilir. İmam Şafii'ye göre lukata satılıp bedeli bir yıl 
saklanır <Multeka) .  

Lukata hakkında hkıh kita.plannda «kitabül lukata» unv4İıı altınd·a 
·. 

t 

(185) Fakat bu hüküm mülk toP"ak!ara a"tır. Miri arazide ve tahaıaat laıbaınden 

olan mevkuf arazide (a§a. No . .  91 bak). çikan madenler hakkında arazı kanunu · lsülcünJ>o 
leri koydaga· gibi 25 Af}J.'1os .'303 tarihli mdden nizıminame.ri de aiJnca lsiilcüml.sr � 
nıU§tur. 

(186) &lurıtm. çocuk Wfl bf� lak!f derler; Aile. Hukuh ba1tBlns bal:. 

. .  '. ; '.: J  
� . .  ' 



t?. fsili hükümler vardır. Mecelle bundan kitı'lbül emdnatta ( Mecelle 769 ve 770 ı 
kısaca bahs etmiştir < 187 ) . 

5. Hukuki te ğyir ve k�rı �tırma.  Bugünkü eşya hukukundıı, .bir temlik st-
bebi olar2k sayılan bir malı b r şk� hale sokmı>, veya b r,şk!:l. şeyle k?.rıştınnıı 
islil.m hukukunda daha ziyade gasıb ve vedfa bahislerinde müt!'.l?.ı>, edilmiş·· 

tir ( Mecelle '?88, 897 ve 89 ) . İki ms.lın, sahiplerinin ittifakiyle veya izinleriy
le birbirine karıştırılması veya iki kimsenin mesela. pirinç çuvr.ll!'.n delinip 

birbirine kı:> rı§ması halinde e. ralerında şirketi ınü!k denilen · müşterek mül-. . 

kıyet meydana gelir. Yani karışım bu ma.ııar ikisinin mt:şterek mı:ı.lı olur (Me-
celle 1060 ) .  İki m al, maliklerinden biri tara fınde,n, o birinin izni olmıyarak 

veya üçüncü bir şahıs tarafından, mAliklerinin izni olmıya.rak birbirine .knnş 
tırılırsa mahlut mal ka rıştıranın mülkü olur ve tazmin ile mükellef tutulur. 

Bir kimse diğerinin malını gasb ile ismi değişecek surette değiştirir, tağyir 
ederse o malda malikin hakkı, mülkü nihayet bulur ve gds:b o m'.'.h m!',lik 
olur ve bedelini malike tazmin eder. Meseld bir kimse başkasının toprr.ğın

dan tuğla, kirfmit yapsa, demirlerin.den parmaklık im al etse, buğd'.'.yıiıı öğü 
tüp un yapsa, zeytininden yağını çıkersa, koyununu kesip kıyın!'. ,  kavurm .1 

(187) Lukatcyı bulan, gd.sıp durumuna girm emek için iiç şart aranır : 1 - Onu sa

lı'biııe vermek iizeı·e (ya'ni bu n'yetle) c:lmış olmal dıl'; 2 - tki şahit huzıırıında bu surefc 

aldıg�nı. söyleme.'idir (bu imam i A.'zama ve Muhc;mmed'e göredir; Mecellede bıı şartA'.ıtı 
bahsedilmemiştir); 3 - Bunlardan başka aynca i'ld ıı da etmel 'dfr. Bun'arı. yap::rsa lııkata 

bulanı.n nezd:nde emanet olur. Medeni k.ı nuıı umuza (m:dde 695) göre ildn veya zabıt:.ı· 

ya ihbardan !: ibaren beş y l iç:nde sahibi ;;ık mcd· ğı takd�rde lukatayı bulan kimse, va:::i
fesini yapını§ ise ona malik olur ve ç kar da iccle ederse masraflarına kar� bir tazminat 

a�ır. F kha göre mııltakit kadıdan izin almak s··zı;ı ycpt'ğ � masraftan dolayı b�r iicre� (cuııl) 
istiyemez. Her iki hukukta da lukata satılma j!a muhtaç ise satJı.,. (M.k. 694, Mecelle 785 
bak.) 

Mal sahibi tazmin lıakkından (yuk. s. 76 n. 3 bal::.) vazgeçerek istihldke icilzet ve. 

rebilir. ttldfa icazet lahık olmadığı halde bu rada caizdir deııilmekttdfr. Faha� mesela bir 
terzi !a'm!r edilmek üzere verilen e'biseyi lekelese, ay·plasa sahibi onu böylece kah11l edebi. 
l 'r, yd'ni icazet verebilir. Bu nı.u'teberdir, ar tık bir tazm�nat istiyemez. Demek ki icôzet 
yalnız kc;vlt tasarruflarda değil Jıaksız fiillerde, fi'lt tasa"ufarda (teaddi ifade eden fi· 
illerde) de olab�lmektedir. 



h9.line soksa, ipliğinden, yününden çorap, fanila örse bütün bunlar iş ve eme · 

ğl sarf eden glsıba ait olur. Tağyir edilen maddenin mılliki mP.lını ona tı>z 

min ettirir < Mecelle 898) . Bu hanefi mezhebine göredir. Şafii'ye göre m<.>:d

dcnin sahibi malik olarak kalır; gAsıb bir ücret talebinde bulunabilir. 

Aslt iktisap nevilerinin usul hukuku, yargılama,, bahsinde isbı.ı.t bakımın

dan önemi vardır : tekerrürü kabil olmıyı.ı.n bir sebebe müstenit mülkiyet da·· 

valannda zilyedin beyyinesi ve tekerrürü kabil olan dava.lı.ı,rda zilyed olmP. 

yanın ( haricin) beyyinesi tercih edilir. Süt sa.ğmak, hayva,nm yününü kırk · 
mak, pamuğu, ipliği bükmek gibi şeyler tekerrürü ke,bil olmayan işlerden. 

tohum atmak, ağaç dikmek, bina yapma,k gibi şeyler de tekerrürü kabil olan 

işlerden sayılır ( Mecelle 1758, 1759 bakı ; çünkü a ğa ç  bir yerden çıkarılarak 

başka bir yere dikilebilecek, saçılan tohumun kalburlanarak başka yere ekile

bilecek, yapılan bina yıkılarak enkaziyle başka yerde inşa edilebilecektir. 

74 - Fer'i İktisap ( Telekkilmülk> .  Bu iktisap, bir kimseye zaten ait olan 

bir mülkiyeti ondan na.kil suretiyle iktisaptır. Bugünkü kukukumuzda bir 

menkulün bu yolda iktisabı için se dece maJik ile yı:ı.p!lan e.kit, ese.s itib?.riyl� 

k4ti değildir. Beyi' akdi sadece mülkiyetin müşteriye mı,klı t'!\ahhüdünü ta

zammu neder. Müşteri e.kdi ye.ı:makla bu meb'i üzerinde e.yni bir he.k, mülki-· 

yet iktisap edemez. Bu iktisap için mrnkul melda, ı.>,yrıca onun müşteriye tes

limi prensip · itibariyle 14zımdır. Başlıca Alman, İsviçre, Türk Medeni Kanunları 

bu yolda gider ( 188) . 

· İsl4mHukukunda da bir takım hukuki işlerde kıı,bz'ın, teslimin, isttf4 ve 

tesellümün mühim rolü vardır. Bey'in temAmiyeti için ka,bız şart değildir ( Me

celle 262 ) ; akitle mü§teri mebi'a mıllik olur. Ancı.ı.k müşteri üzerine dı>.mm 

terettüp etmek için kabızı şarttır ( Mecelle, 293 ; ıı,şa. beyi' ba,hsine ba,k. ) BizAtiht 

bey'in temAmiyetinde kabız şart olmadığını>. göre bf.' y'i bir kimseye sattığı 

malı ona teslim etmeden, başka bir kimsrye daha setıp teslim etse birinci 

müşteri, onu ikinci müşteriden, mı.ı1 elinde ise, aynen �Jır ve telef olmuş ıse 

�� -
(188) S. Ş. Ansay, Menkul mallarda niiılkiyetin ve hasar:n · intika.'i hakkında muht,,.,. 

lif sistemle,- ara�ında bir mukayese, Ankara H. Fakiiltesi Derg :si 1953, cilt x. sayı 1-4 a. 450 

c:c; sonr. 

86 



dilerse bey'i fesih ile semeni b4yünden geri ister, dilerse bedelini ikinci müş
teriye ödetir. Bu takdirde o da verdiği parayı b4yiinden istirdat eder ( 189) .Yve 
gene bay'i meb'i teslimden önce ölse bugünkü hukuk hldfına olarak mtş 
teri sair alacaklılardan ehakk olur ( 190 > ; müşterinin satın alıp ta henüz bayi' 

elinde bulunan meb'ü bir ü�üncü şahıs itldf etse müşteri zararını, itldt ede 

ne tazmin ettirebilir. Demek ki mücerret beyi' akdi ile m üşteri mebi'in m a 
liki olmakta ve onun üzerinde ayni bir hak iktisap et!D-ektedir. 

Rehinde de bir ayni hak karakteri görülür; ancak rehin şüphesiz mür
tehin'e bir mülkiyet hakkı vermez ; Rehnin hükmü, onun satış bedelinden ah . 
cağı istifAdan ibarettir. Rehni tesellüm etmekte mürtehin rehin üzerinde ayni 
hak iktişap eder. R4hin, bir yolun bulup rehni eline geçirerek mürtehinin 
izni olmaksızın bir kimseye · s atsa ve teslim etse mürtehin dilerse rehni m üşte -· 

tiden istirdat eder < Borç ödenmiş 'olmadıkça, Mecelle 747 aşa. Ni. 7 9bak. > .  

Fakat kabız her vakit hüküm ifa.de etmez. Muhayyerlik altında satın alı . 

nan bir malın .kabz'ı gibi ; çünkü burada tam bir mülkiyeti devir arzusu yok · 

tur. Hibede ise mülkiyetin sübutu için mevsuf bir kabız aranır ; buna, kabz ı 

kllmil denir. Bu kabız her mevhubu, kendine münasip surette kabız ile olur. 
Mesela. mevhub ev ise anahtarını almakla kabız edilmiş olur. Muşa'daki his 
senin hibesinde kabz ı kAmil olamaz. ltabz i kAmil karşıtı kabz ı nllkıs _ 
kabz ı kdsır olur. 

Bir hukuki iŞ olan vasiyet ile , de bir fer•f mülkiyet iktis4bı meydana ge
lir ; yani vasiyet doğrudan doğruya ayni bir tesiri haizdir, musa.Ieh kabza 

muhtaç olmaksızın vasiyet edilen şeyin ma.Iiki olur; daha açı ğı, mücerret . vasi 
yet ile mirasçılara karşı < bugünkü hukuk dili ile obligasyon cümlesinden ) bir 
iddiA. değil de mülkiyet, bir ayni hak tevellut eder; bu itibarla. masaleh istih

kak iddiasiyle mirasçıları takip eder. 

75 - Mülkiyetin zeva.Ii normal halde onun başkasına n a.kil ve .devri su-
retiyle olur, ( bu, devir alan kimse için fer'i ikitsaptır) . Bu zevı:ıl bazen da 
mAJ.ikin rızası hilA.fına vukubulur ;  mesela. bilhassa gA.sıp, magsup mw ismı 
değişecek surette tağyir etmiş ise mA.likin o m aı üzerindeki mülkiyeti nih ı". 4  

(189) Zeyd. mülk arsas:nn Amr'e mal4m semen mukabilinde beyi - etı�ikten sonra 

.4mr'in izni olmaks zın Bekr'e dahi beyı"' tıe te slim etse ikind beyi' nafiz o�ur mu? Elcı?

vap olmaz (Ceridei ilmiye adet i2 s. 686). 
(190) V efaen beyi' de bulunan kimse ti! slimden önce ölse milflerl m�bJ.' e sair gtırema· 

dan ehakk olama. 
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yet bulur ve gasıp, asli iktisap ile malın meliki olmuş olur ( No. 7315 bak ı . 
İslamdan irtidı:t  halinde de irt'.dat edenin, mallan üzerindeki mülkiyett mu -
1:1.112.kan, mevkufen mürt:) fi'  olur. Eğer bu kimse ölürse veya İsl§.m dinine dön·· 
meksizin isiam mrmlekdini terkednse ( da.r i harbe giderse ) bu · meykufiyet 

ke.tiyete inkılap eder ( Yuk. No. 42 ve 66 bek. ) . 

76 - Muşa'. Şirket i mal ve şirket i mülk denilen ( Mecelle 1060 ve son

rakilere bak ) m11şa' ile İsliim hukukçuları çok meşgul olmuşl�rdır. Bugünkü 

hukuk dilimizde bı:ne mt:.şterek mülki:ı,'et diyebilirz. 

Muşa' şa.yi' hisseleri havi olr.n ş eydir ( 191 ) .  şayi hisse de; müş�erek ma

lın her cüz'üne �ari ve ş&mil ola n  sehimdir (Mecelle 138, · 139 ve 214; · 215 bRk. ı ,  
naslbdir. Sehim drha ziyade ide§.! hisse ci1�.c2ktır; hP.kiki hisseye · de, cüzü' 
ba'ız denir. 

Birden ziyade kimselerin bir melda satın alınıı,, vasiyet ve tevıirüs gibi 
. · .  . . . . 

sebeplerle iştirliki hep şirket i mülk (müştrrek mülkiyet ) nevinden iştiraktir. 

İki malın kendiliğinden birbirine knışmrsı veya riza ile bunl?. nn birbirine 
karıştırılm2,sı halindeki bir kazf'.nç şirketinde ( Şirketi r,kit, Mecelle, 1329 ve 
sonre.ki meddeler)  elde edilen ribihdeki mülkiyet de böyledir ( 192 ) .  Bugünkü 

hukukumuzda mrseHl. mirascılık yolu ile alı m ş!rket ( mirı>s şirketi ) , müşterek 
mülkiyet değil, iştir§.k halinde · mülkiyet ifade eder. İştitAk hrlin:de mülkiyet 
daha ziyrde fntim, hususi bir itimadı ve yakınlığı tgz?.mmuh eden · iştirıikler
dc olur. İ�tirdk devr.m ettiği müddetçe bir şerik hissesini başkasına devrede
mez. 

Şirket i mülkte ( mülk i müşterekte ) ,  '.sP hipleri · bilittifak mi�st?.kil mfilik 

gibi diledikleri tı:ı snrufu ye.pr bi!ir!er ' (Mccrl!e ·: 1069 ) . · . Öbür hiss'"d?.t!ı>�rin . · iz
niyle de müstrkillen ha reket ·edebilirler. · '.Ernsılı:ı.t de; e.ralarında hisselerine gö
re taksim edilir. Ff k�t  şeriklerden r..er bii'İ öbü�lerinin hissesinde es?.s  itibs. -

riyle ecnebidir ; biri öbürünün hukuken vekili değildir (Mecelll 1D75 ) . Gerçi 
öbtrlfrin� muzir olm�yan, mese!A eve girip çıkm<>k gibi ııJelAde ku!!anm'.'.!?.r

d ı m  mfilik gi't:i istifAde ederse de onun hissesinde br:şke.s:m•; i?.re, icare r"ibi 

(191) Medent Kanunumuzda şayian ce şııyu' ke"!meleri lmllan;•;n.��;,-.,n:2ü.:·-463, 
623, 630, 659 bak.). Şllyt, herkesçe . . auyulm ıış, maltim olmıış mdnasına· da · gelir · (Medeni 

Kanun 545 bak). 
(192) z .. yd, birkaç k ims;lr:r ile ale.'i,ıti ·af;: mtfik olduğu . meıızilden hissesını .Amr'c 

hey' etmek murat ettikte mezbu�lar, . b!gayti vcçlı ' ıı zryedi men'e .: kadir oltıtlar·. mı? Elce· 

ııap, o�ınazlar, ilmiye salnamesi 8. · .502).· 
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tasarruflarda bulunemaz, bulunursa gAsıp durumuna girer. Hissefü•,rlardan 
biri hissrsini başkalarınıı,, bir zararı mucip olmıı. dığı surette şerikine, hatta. 

-ondan izin almaksızın üçüncü bir şahsa satabilir. Ance,k halt ve ihtiHit sure 

tiyle hasıl olrn müşa' da izin l!zımdır ( Mecelle 1088 ; yuk. No. 73/5  be.k. )  

Muşıı.'ın böylece br y'i c§.iz oldu ğu halde bı> şke..sımı, ic4resi İmıı.mı A'zam'a gö

re caiz değildir < Mecelle 429 ) , fıı.sittir ( 193 ) .  Fe.kat iiiresi, idA'ı karzı cAizdir 

c :ve.kı f hakkında ilerde vakıf bahsine b a.k . ) . Burade, kımştırma ( hıılt ve ihti
ıat ı suretiyle olan şirketi mülk'de bir tahdit yapılmakta.dır : ( Mecelle 1083 ) 

Bunda şerik, şirk�tteki hissesini . şerikine satabilirse de onun izni o!m !'.ksızın 
başkı>.sına sate,me.z. 

77 - Te ksime kısmet derler. Şirket i mülk hfilinde müşterek ol?.n m P.l, 

kısmeti kabil olup olm e ma sına göre tıı.ksim edilir ( ıı,ynPn if<>,rz, kıymete göre 

müba dele, trampa , teadül ) : Cinsleri bir müşterek ayınlar ( a'yan) da ve cins
leri bir misliyat da ve gene cinsleri bir kıyemiyat da.; kısmeti cemi' suretiy!<? 

· taksim ye.pılır ve şerikler kısmete mPhkeİ:ne mnifetiyle cebir de edil�bi
;
!lr 

Bu m A'n Ada hksime k• smet i kazıi d .. rler ; mukAbili kısm .. t i rizıidır ki his

seda.rlnın uzla.�ması ile olt> n kısmettir. Kısmeti cemi', meselıi dört kişi ara
sında mi�şterek olı> n sekiz P ltın ikişPr ikişer dörde taksimi suretiyle ol1.1 r . Kıs 
met i c"m'in mukilbili kısmet i tefrik'dir; p arçalıı.nmı>sı hissede,rlfl,rdan h h; 

birine za rar vermPyen bir a rsı:ı,yı dört h issedarı>, b ölmPk ile olu r ;  bun �  k•.s

met 5. ferd ele denir ( MecE'lle 1 1 15, 1139 ) . Hissedıı.rlıır rıizı olmns?. hıikim ceb 

ren bu tP ksimi ya.par. Kısm0t bunlı:ı,rde..n birine . mt>.nfaat!i, öbi'.rlt>.rine Z?.r(>.rJı 

olursıı. menfe,P.ti olı m Ş"rikin t?.letıiyıe P'ene kısmP.t i ke . .  z a  yol• ı n e. P."irilP.bi!i"r. 
Her birine zı>rarlı ise tt>ksime cebrPdilemPz ( bir fabrikımın taksimi r,ibi ) . Kıs
met neticesi hisseda rlard a n  her biri hissesini kabzetmek!e o hissede mft!ık 

olur. 

Fıkıht� .  taksimi yapaı:ı hakim tara fından ri1:1,yet edilecek bir t!l.kım m!'.ı:I -

(193 )Velrı tes�hJıu. icaretül müşa'i illa minenertki ve indelıımıa rtesihhu mutlaka 

(MulteM). Burrdaki ' şu1ıu'dan maksad aslt, m 11.karzn olan ŞU1Jtlt!ur. Fakat tdri olan şuyr.ı' 

·icareyi- ifsat e!mez; m,,seld bir ·kimse evim baş ka.tı.ııa icar ettikten sonra yarısı bir ilçüncfi 
·!falı -s tarafndan istihknk ·ile zaptedi'se öbür yar:sında icare sahih olamk kalır. Keza bir 

evin tamamı icdr ediltikten sonra yans·nda icilre feshedilse kalanında icare fasit olmaz. 

Bu, muşa�ın. icflresinde bir hiyle (çdre) olar11k gös.�erilmektedir. Keza bir şerik tamam�ııı 

· ·icar erip te · öbür hissedar ica;et vermiyemk feshedil':rse ka'an yanda icare sahih olur; fa· 
kat; bu defa miistecir fesh edebilir. Muşa'ın re hin ve hibesinde de ilıti!dflar .OOfd.ıt ve hiy-

lelerden bahs edilmiş«ir. .,: ..... \. 



dl hükümler konmuştur ( Mecelle 1 147 ve sonrakilere bak. ) .  

MOşterek mal taksim edilemezse menfaati taksim edilir. Bum·, muhtıyee 
derler; fakat bu, miri ve vakıf arAzide cıiri değildir. Muhıiyee ya yer veys. 

zaman bakımından olur: birincisi şeriklerin, bir evin muayyen mah!'.llerindc 

oturması suretiyle olur. Bu mümkün olmazsa ikincisine, yani nöbet üzerine, 

şeriklerden her birinin bir evde birer ay oturması, bir esiri, hissedarlndım 

her birinin birgün kullanması gibi suretlerle olur < Mecelle 1083, 1174 ve son
rakilere bak. ) ( 194 ) .  

78 - Mülkiyetin himayesi. E-vvelce de söylediğimiz gibi İslamda mülki

yet himaye altındadır. Herkes mülkünde ( yalnız mülk i rekabesinde deği l 

mO.lk i menfaatinde de ) istediği gibi tasarruf eder. Ancak -başka bir kimsenin 

hakkı taalluk ederse bu kimse mfiliki, mülkünde istiklfil üzere tasarru ftan me · 

neder (Mecelle 1192 ) bak. ) .  

Bir yere mfilik olan kimse, altına da, üstüne d e  m filik  olur (Mecelle 

1194 bak) . Hiç kimse mtnkünde tasarruftan menedilemez ; meğer ki başkası

na fahiş zararı ola ; o halde men'olunabilir (Mecelle 1 197 ) .  Bir kimse bir şahsa 

mülkümdür diye bir mal satsa da o şahıs elinden istihkak d!vası neticesi 

zaptedilse, hüsnüniyet sahibi müşteri bayi'den semeni gel'i ister ; yani bayi' 

mebi'in bu aybından mes•uldür. Bu mes'Uliyete derek derler; buna keffilet cA
izdir ( kefalet bidderek) < No. 83 > .  MOstevda' kendisine verilen vediayı ma.ıl.ıdnin 

izni olmaksızın başkasına ic!re veya i!re edip müstecir veya müsteir nezdin
de telef (hel!k) olsa, mAlik dilerse müstevda'a ve dilerse doğrudan doğruya 

müstecire, tazmin ettirir. 

(194) Mece'llen.ıı lUO ıncı maddeli muc'bince mtı1a" olan bir gayri�ku.'lln tabim4 
ıahiplerinden birine menfaatlı olup tlıı o birine :;arar "erdlgl, yani menfaatini imle et• 
ffği ve meseliJ m.ü§terek bir evde ılrlk olanlar dan birinin hlsıeaı az olup tlıı tablmdeıı 
sonra onda oturulamııyacak o'd� takdirde menfaa.tl, hissen çok olan ıerUcln talebi -:ıe 
hiJlcim onu ktJ%8en taksim eder. l.l!l.13a9 tarihli • Birleşik tasarruf olunan emvali gay. 
rı menkulemn taksimi hakkındaki muva1c1cat ka nun• ise (m. 1) bütün, yani mırı "e vakıf 

arazı l'e ook"f müsekkafat ve mii&tegallatda1d ve mülk gayrimenkuledeki süyu'un b:dleriııl 
herhangı bir ,erikin lstfyebileceğinl kabul st m:,ur. Gene Mecellenin 1130 uncu madde. 
Si mucibince gayrimenkulün takriml k4ba i8e Mkim onu cebren takrim, deg!lse 1183 üncü 
maddeye göre muhdyee emreder; mezkür m uvakka.t kanun mucibince ise tablml k4bil 
o�mayan gayrimenkul müz4yede ile satıl*P bedel! şeriklere taksim edilir. Şerikler şüyu'un 
devamı hakkında, beı y:lı geçmemek iizere mukatJele yapablliner. 
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İslAın Hukuku zilyedliğin him4yesi fikrinden uzak kalmıştır. Mecelle 

(830 ) de görüldüğü üzere m agsup mal kimin elinde bulunursa bulunsun mali� 

kine, müstehikkına i4de edilmek ltlzımdır; velevki o kimse malı g4sıb'dan, 

başkasının olduğunu bilmiyerek satın alınış olsun. Fakihler gasb'ı hiç bir veç

hile tecviz etmemekte, g4sıbı, mülkiyet düşmanı olarak telAkki etmekte haklı 

olmakla beraber öbür taraftan 4mme niz4mını ve umumi menfaati ve faydayı 

ihmal etmişler, nazara almamışlardır. Çünkü bu h al sureti, menkullerin tedA

vülünde emniyetsizliği, kararsızlığı muciptir; bu da şüphesiz Ammenin zara

rınadır ( addette ifra' adaletsizlik olur) . Böylece m4lik malını g4sıptan ve on

dan ' almış olanlardan alel4de müruri zaman m üddeti olan onbeş yıl içinde is 

tihkak dAvasiyle istirdat edebilir. Chuci Cardahi, bundan ticAretin hiç m esabe
sinde olduğu zamanlarda, yani islAm hukukunun henüz teşekkül ettiği devirde 

belki müdafaa edilebilir diye bahsetmektedir < 195 ) .  Aşa. beyi' b ahsine bakı 
nız. 

Roma Hukuku, ma.Iik.ten gayrı bir kimseden bir menkulü iktisap edene 

karşı hüsniniyetıe olsa dahi üç sene içinde bir istihkak d 4vası kabul etmiştir. 
Fransız hukukuna göre bir menkulün hüsniniyet sll.hibi ilan zilyedine karşı 

prensip itibariyle mAlik tarafından istihkak dAvası açılamaz. Yalnız çalınmış 

m allar hakkında bir istisna. vardır. Alman, İsviçre Hukuku ve bugünkü Me
deni Kanunumuz da hüsniniyetli iktisabı him a.ye eder ; yıı.'ni bir kimseye 

me.lik tarafından icA.r, iAre, vediA gibi rizAya müstenit bir hukuki iş zıı,manmda 

venimiş olan �enkul, ondan iyi niyetle, onu malik sanarıı.k sıı.tın alan kim-:
senin elinden, istihkak dAvası ile alınamaz. MAiik, m atını itimat ile teslim et
tiği adamdan tazminat ister. Çalınmış mallar müstesnadır < Aşa. beyi' bahsine 
bak.} . 

Ma'mafih İslAında zilyedlik, mülkiyete bir karine teşkil eder. Bir kimse

. nin elinde . buluna.n bir_ mal hakkında bir şahıs mülk!yet d Avası açsa müddei 

isbat ile mükellef olup isbat edemediği takdirde müdealeyhe yemin düşer. 

< Elbeyyinetu lil müddet veleyemin u alı\ men enker) ,  yani hAric isbatla mü

kelleftir ( 19(1 ) . Fakat bu her iki tarafın bir ve a.ynı adamdan telAkki i mülk 

(195) Chucr:! Cardahi, La posslon en Droit Otttoman, s. 8, 9 (Parla 19'flJ). Chaflk 
Chehata, L'acte translatif de propriete en dro it musulman hanaf!e (Travaux de la semaine 
international de droft musulman, Paris 1953). . 

(198) • Fakat bu auretle hc2ricin durumu, zi1yedin durumu'tl.dan daha miisait oluyor. 
Çünkü ıdh!•lerinı dinl6"mekte · rüçhan hakkını 1ı.njz bu'unuuor. Ah!dlen dalıa saf ve dini le• 
.li!kklnin daha sag'am olduğu Hicretin ilk yüzyıllannda şahadet beylJinesı belki çok sulstı. 
mal edilmiyor, isbat işi gerçekten bir yük teşkil edilJordu • (Cardahi). 
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iddia etmedikleri ve mülkiyetleri hakkında bir t§.rih beyım eylemedikleri h ?_ ı _  

dedir. İkisi d e  a ynı adamdan tel§.kk'l i m fük etmiş o!dukl'.'. rını iddi?c cderler:ıl! 
-pek izah edilemiyecek bir hüküm oları>.k- zi1,yedin beyyinrsi tercih edilir 
< Mecelle 1758 bak. ) .  Bir temellük tarihi beyen ederlerse tarihi d'.:ıha eski ola 
nın beyyinesi evladır ( Mecelle, 1 760 ) . 

Fıkıhda zilyedin ve h dricin trsbiti yoluncb bir fll?y k ?.zuist hüküm!er 
konmu ştur. Bunlnci a n  bir kaçını nakledelim : 

İki kişi, biri giymiş, öbürü de y eninden y akeJe.mış olduğu halde bir el . 
bisenin zilyedliğinde müns za :::. ets '..'ler giymiş ofan, iki kimseden biri h�yva

nın diz ginini, öbürü kuyruğt:nu tutmul1 oln�k zilyetlikte ihtildf etseler diz
gindrn tutan, iki kimseden biri he yvan üzerine yükünü yüklemiş öbi.i.rü de kü 

pünü a smış olsa yük sah ibi zilyetlikte tercih edilir ve öbürü hariç s?.yılır. İki 
kimseden biri bir elbisenin bir tare,fını öbürü de diğer te,rnfını tut�.rt>.k zilyet
likte niza' etseler her ikisinin de zilyetliğine hükmolunur ( Dürerc bak. ) . 

1 1  Nisan 1329 tarih i Sulh mı.kimleri hakkınd,:>.ki muvıo,kk?,t k:>.nun g�yri 
menkullerde zilyetliğin himP.yesi bakımınd�n bazı hükümler ke.bul etmiştir 

< m e dde 24 ve sonrakiler ) ( 197 ) . 

(197) Bu kan-unun esbabJ mtıcibe ldyıh �sında şıı mır.'alaalar göriilür : 

Emca'i gayl'{menkıılede yedin iadesi me wlesindc muhtelif iki esas_ mevcut ·ıır ki bun
lardnı birisi Mecelle i Ahkdmı Adliyenin ve diiJ,eri Avrupa Kaı·antn! Meden'yesinin kabul 

ettiği esas ve kaidedir. Avr-upa Kdvdntni Mc deniyesi noktai naz.arından yed!n iadesi mese• 
les5 hiç bir kimsesin bizzatı ihkak i hakka teşebbiis etmenı!!si fikrinin n etı 'ces :dir . . . Avrupa 
Medent kan-unları yed'in iadesi suretiyle mü'k 'yet ve tasam.ıf meselesinde dd'ı,d ve beyyine 
kii!fetlel''ni harice hasr etmiş olduğu g!bi zıl rıecliıı sııbu:': i yd i tabt1ten mülkiyetin delili 
olmak hasebiy'e fazla olarak zilyet tarafından nı iilkiyet da'vas� ikamesini lüzumsuz ve gr:yı·i 
makbul saymıştır. Bundan başka bir fayda daha mıılaha:::a olunmuş l!ır ki o da mülkiyet 

da'vlisın -n İ:levam ettiği zaman z.arfı.nda hariç olan m iiddei ckilr'ın menafi i hasılas·nı hacz 

edeb!lmek şerditi kdnuniyesini haiz olmadı.k çrı mezkiir menfaat'ar · n  zilyed' e ait kalmasının 

te'm ininden ve yed i Tıddh'in da'va da m ıırnr edecek zamandan ist:fade ederek o haçıl 
olan menfaatlerden teınettu' ve int?fa'n:n men' inden ibarettir . . . Fakat Meccllei Ahkdm i Ad 
liye · zilyed · in temel'ük 'IM'ı:dsı ikamesini ga!ıri makb_ul act e!m!ş olmay:p akann zi!yedi her 

vıik'"t mü1kiyet ve tıasarruf id:liasiyle men'i m ıı�raza cla'vası ikamesine sdlihtir. Ka·dı ki 

Mecelle i Alıkdm : Adliye akar ın .menôfi't ha sı!m ı ndzar i i'tina'ya almamış ve ancak h ıı· 
s4met tevecciilıünü ve beyyine külfeti tahmll'ni esas iU!haz etmiş bulunduğu için btr da'
vdda �:lyed-iğin subutu temelluk ve tasarr-uf hakhnnakı esas da'ı:dnın kat'i hüküm netl'ce. 

sine iktiranından önce yed'in iadesi hükmünii müstelzim olmad:ğı.ndan yed'in sübutundan 
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79 - Rehin. Bir mah ondan istif!sı mQmkQn olan bir hak mukAbilinde 
inahbus ve mevkuf kılmektır diye ta'rif edilir · (Mecelle 701') . Rehin verene 
1 . 
rAhin, alana mQrtehin, o mala da merhun veya sadece rehin, rehin alnıağa: 
da irtihan denir. Rehin bir akit olmak itibariyle icap ve ' kabul ile mu'.n'P.kid 
olur. Rfilıin ve mQrtehinin fikil olması şart ise de bA.llğ' olması şart değildir. 
Mümeyyiz olan ,küçüğQn dahi rehin ve irtihanı , caizdir , (Mecelle 708 bak . .' 
Kefalette ise kefilin fikil ve bA.llğ olması şarttır (Mecelle 6�8)  . .  

tsıa.m Hukukunda ipotek yoktur ( 198 ) .  

sonra dahi yıllarca def)(Jm edebilen muhdkemede mlilklyet ve iasaı'mf dariaM Wı . larariı 
mokar'n ollncoya ve bu karar isttnof oe ·ıemıjlz yollar neftin geçerek kesin "effnceye 1cadaı 
o!up karin o1unetıya 1'e bu J·arar isttnaf oe temyiz yollanndan geçerek keslnleı!nceye kati.; 
bir çok :r.,ıman akıfnn menfaatleri yed"ı batıl 'a heder oltJp yitmek i�tlmqlinl dM o"mıJo. 
trulır. Bu sebeple memleket :mizde cebren ve tegallüben . gasb f akar ve lzdle I yed hfJ8USu
nun ookuu pek ç0galmağa boılam ı oe bunda n dolayı b', çok hıf'mk ziya'a ul!,ramakta � 
lımmuı o "duğundan Meta temelltlk ve tasıwruf emniyetin!n lnsll4bını lntoÇ eden ıe� 
ıjn müh'mlernden ma' dut olmUJ ve artık mal oe mül.l ün muht2faU1B·nda hüktlmet nüfuz,,,. 
tlan ziydde ıahst kudre 'e istinC"t edilegeldil!,!nden her ikı torafca kuooet istdmaline ce neti!• 
de ciiriim ve cindy?t fkıfı.na kadar 1'0nlarak mem'eketin asay'fı ihlal edilmekte bulanmui

lur . . .  Mecene f Ahkdm f Adliye zflyedlik rne.!eleslnde her iki tarr.f için beyy'ne lk8meaı,.. 
miisalt olup her iki.si de miistakil1en zilyet oldUk"ar·na beyyine lkdme ettikleri takdir.I. 

mü;:ereken zilyet olduklanna 
· 

hüküm edilmek muktezi ·  oe ıahsı.rı h'-!"l zilyet olman. hem 
olmaması hakk ndaki mutı;hdlif beyyine iştirakin sübutunu mutB:ı:amm:n olamıyaca/lf·· · · · ·· 
bedtht olduktan baıka . . .  B!rııtenaleyh zfyetllğin tapu ıenediylf!I BUhutu muoaf k giiriilmilı 
i)e daha dof?:rrı.çu tapu senedi yed in delU 1 sayılmııtır • .  

(198) , • lpo:eğin . tanınmas·, b "lhassa çıftç'ye arrWslnl eledn çıkamıaksrzın rm1htt11 
olcfogıı paray · e'de etmesini imkdnsız kı�ar. Teslimi me§f'fJt r�hin· ,�ü .bu :!'� hu
,ttJe getirmediği g 'bi miistekriz meb'I lstiglal 118Ulii ile isticar f1!medikçe beyi' bilvefa dalN 
husule getirmez (M�ce'le m. 118, - u9 bak.J. ' 1st1glal suretinde · ise' mUstekriz, icar bedelinin 
tdyini hususunda 'alacaklının ker.Jflne terkedilmiı olur. Hangi ff!lkil altındo olur1t1 olsan fal• 
mukab 'linde ikro� 'ıer'an memnil olduğUnilata' fller f6rlat darlık OOktınde ·1'ÜS•aıı göater1lmili 
ldz m gelecel!,i hakkındaki fıkıh kaidesine (Mecefe M. 17) blniıen :ıelem fibl ;bf� ko'4ylılc yoı. 
�östermemiı olsaydı mbar külliyen muhtel o!urdt1•,  Mahmut Esat, Tarihi ilmi Hukuk, 1. 

257. (beyi' bU �efd, beyi' bii istiglal v� s�.'em lı"akkında �şal!,ıcla beiif :bahsine bak)� : MemJ.. 

ketimizde a�k .25 ş·;,bcd 1328 tarihli · ·emo111 gayri menku!�n deyn '  için temhıaf g6*i.. 
·nıesfric dair o.'an kanunla ilk def� lpoaek wu 'ii kabul edUmı,tır (kem emcial ' i  gaiJri mn. 

kıılenin t.;,;am. fiJıa/Ckıfıda kanun� fn. 5, fahıi.�/el;, haNnı� elli ' J 11: 411 t7e 479). 



Rehin mutlaka borçlunun ınülkü olmak şart değildir. Bir kimse boretİ 
! için başkasının bir malını onun izniyle, yani borçludan başkası kendi malını 
, 

bu borç içın rehin verebilir. Buna müteAr rehin derler. 

Rehin kabz ile temam olur. Bu itibarla teslimden önce rehinden rücrı 
edilebilir. Kabızdan önce beyi' mülk ifAde ecierken kabızsız rehinin hükmu yokL 

tur; rAhin hakkında liizum if4de etmez ve mürtehinin de damAnı'nı mucib 

olmaz. Çünkü denildiği üzere _ rehin bir cihetten teberrudur ; teberru' ise tes

lim olmaksızın. lAzım olmaz. Fakat kabızdan sonra mürtehinin rizAsı olmadık

ça r4hin akdi feshedemez ( Me_celle 717 ) .  İmam Mfilike göre macerret rehin 
akdi ile rAhin Ozerine rehnin teslimi lAzım gelir; imtina' ederse teslime ceb7 
redilir; çünkü rehin taahhüdü ile keffilette olduğu gibi bir teminat alınmtş� 
t.ır. 

80 - Bugünkü Hukukta rehin ayni haklara, eşya hukukuna dAhildir. 

Hakikatte İslll:m. Hukukunda da rehin bir de obligasyon cephesi vardır : Ala� 
caklı rehin, için, rehin kıymetinden ve borçtan hangisinin miktan daha aşagt 

ise ondan mes"uldür ve kendi teaddisi ile rehnin ziyaı halinde bü�ün kıymeti 

ile mes'ul olur; yani meseli 500 liralık borç için 250 lira kıymetinde bir mal 

rehin edilip de rehin mürtehinin teaddisi olmaksızın telef olsa borcun 250 li
rası sukut eder; mürtehin kalan 250 lirayı rihinden ister. BilAkis 250 lire!ık 

borç için 500 liralık bir mal rehin edilse rehnin teaddisiz telefi halinde bori; 
temimiyle sakıt olur ve fazla 250 lira kıymet için mürtehin zimin, mes'ul ol · 

maz < Rtddül Muhtar ve Dürer> . Ve gene meseıa. r4hin 500 lira borcu mukabi
linde 1000 liralık malını rehin etse de bu rehin mürt::hin elinde kendi (yeni 
mürtehinin ) teaddisi ile helAk olsa 500 lira borç sakit olur ; rehnin geri kala.ı 

500 lira kıymeti mürtehin tarafından tazmin edilir ( Şafilye göre rehin, deyn 

:ile mazmun değildir; rehin mOrtehinin yedinde sırf emAnettir, teaddisiz telef 

halinde borç sakıt olur. ) 

Borç itfa edilince mOrtehin, rehni geri vermekle mükelleftir. 

Merhun, m1lrtehin elinde iken kıymeti dQşse borç sakıt olmaz; meaelı\ 

ıti )'1lz liralık bir mal rehin ve teslim edildikten sonra kıymeti )'1lz liraya in·
ee borcun yansı lkuut etmez. 

81 - Rehnin kabız :ile meşrut olması yukarda da il}aret ettitimiz Ozete 

(No . .  74) on'Ull ayni cepheahiı gösterir; lalAm Hukukunda daima tes,limi me�

rut rehin : kabul ed.ilrµiştir. Kabız ile rehnin zilyedliği m1lrte�ine geçe�. Borc;· 

lu rehin fizerinde tasarruf edemez; borcu ödemek maksadı ile satmak için 

rehnin teslimini isteyemez. Rehnin zilyedliiini nakil yerine geçmek OUte 
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bir yed i adle tevdi'i muklvele edilebilir. Borcun muaccel olması halinde mür · 

tehin alacağını istifi\ için onu satmak hakkını haizdir. Mamafih rehin, bo:

cun mutalebesine mini olmaz ; yAni alacaklı rehni elinde tuttuğu halde ala.

cağını almak için borçlusunu tikip edebilir, hattı\ hapsettirebilir < Meceıı.� 

730 bak. ) .  

82 - Rehin satılmağa sfilih bir şey, mebi'de olduğu gibi akit zam.anın

da mevcut, mütekavvim ve teslimi makdur ( mümkün) bulunmak şarttır ( Me

celle 197, 198, 199, 709 ) .  Binaenaleyh bilhassa alacak (deyn) rehin edilemez; 

nitekim alacak borçludan başkasına, üçüncü şahsa temlik de olunamaz ;  çO.n

kü deyn teslimi mümkün ve kabızdan önce vO.Suku haiz sayılmaz. Fakat me 

sel4 rfilıin mürtehin elindeki rehni başkasına satsa ve mürtehin de bu bey'e 

icazet vererek rehni müşteriye teslim etse mebi'insemeni onun yerine rehin 

olur ( Meclle 747 bak) . Ve gene bir kimse, yani rAhin ve mürtehin�en gayn 

üçüncü bir şahıa rehni itllf etse itlı\f günündeki kıymeti mürtehine merhun 

sayıhr ( Mecelle 742 bak) ;  yani üçüncO. şahıstaki alacak rehin edilemezken bu, 

cAizdir; çünkü iptidı\en cAiz olnııyan şey beklen cAiz olur (Mecelle 55 bak ı . 
83 - Rehnin sahih olması için onunla temin edilecek bir hakkın, alaca

ğın mevcut olması, fıkhın ta.biriyle, temin edilecek şeyin binefsihi mazmun 
( 199 ) bir mal olması şarttır <Mecelle 710) ; nitekim kefalette de borcun, asil üze

rine mazmun olması, yani ifAsı !Azım bulunması şarttır < Mecelle 631 > .  Bu iti

ba�la semen, icAr bedeli, diyet, magsub mal gibi aynen veya misli ile, kıy 

meti ile ödenmesi !Azım gelen mallar için rehin aiınabilir. Fakat bigayrihl 

mazmun olan veya me•cur, Ariyet, vedia gibi asli mazmun olmayıp emAnet 

kabilinden bulunan şeylerde rehin almak cAiz olmaz. Ancak m al teaddi ile 
emanet olmaktan çıkarak magsub hale gelirse demin söylediğimiz gibi bunun 

için rehin almak caiz olur. Derek'e yani mebi'in bilistihkak zabtına karşı rehin 

almak biltıldır ; alınan rehin mürtehin yedinde sırf emlnet kabilinden olur; 

çünkü mebi'in semenini tide etmek bayi' üzerine henüz lı\zım değildir; istih
kak ile zapdedildikten sonradır ki bu ilde alacağı doğacaktır; vucub'dan önce 

istlfiya ise ceYaz yoktur. Fakat kefalet bahsinde de görülecetı üzere derek'e 

(199) Fılcıhta a"yan (aylar) Uç 1cvma aynlır : l - Blnefslht mamıun ayn le• yulcardlJ 
nele1' oldup ıöylenmlfllr. .!? - Bigayriht tna:mun ayn, yünf telef! halinthl bedelinin fe
dlyeri degi1, belki baılca bir ,eyin. tılrilmed ldzım gelir. Kalm'dan evvel mebt' tıe mer
hun mal gibi; merhun, mürlehln elinda IBadJ ve laksiri olmaksız·n htllt2k olıa mrUrtehin ti:•· 
rlne bedelin!n ıediynı lcbım gelmeyip mul:abaı olan. ckyn ıalcU olur. 3 Emanetler hiç ma:
mun ol"'°'an aynlardrt. 

• 
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ke falet caizdir ( keza· yuk. No. 78 bak. ) .  İleride l�ım gelecek bir .dey� _ içJn ,re.h!!ı .. 
almak da batıldır. Vad,edilen bir borç için rehin sahihtii', yii.p.i _bir . kiı:µs_e _birı-
ne para ikraz edeceğini vıtdeder de o da bu· kimseye va.dedilen para mukabilin- · 

de rehin verirse sahih olur; sebep olarak insanın va'dinden dön�iyeceğinin asıl 
olması, farzedilmesidir, ve va'dedilen şey'in mevcut gibi sayiıacağı söylenı;niş
tir ! Henüz muaccel olmayan kiraya karşılık rehin almak da cfilzdir. 

İki alacaklıya bir rehin verilebilirse de bu, bir ı>.kit ile ve bütün hı>.linde 
olmak H!.zımdır ; iki akitle veya yansını birine ve öbür yansını diğer al�cı'.k
liya rehin etmek caiz de ğildir. Rehin ancak iki alacağın mecmuu mukabilin
de olabilir ve iki borç da tamamen ödenmiş olmadıkça rehni kurtıı,rmak sela
hiyeti yoktur. Bir veya iki borçlusunda.n bir veya iki rehin al!'.n ıı.lıı,caJdı da ala
cağını temamen alıncıya kadar bu rehinler üzerinde hapis hakkını haizdir. ts
H im hukukunda bugünkü hukukumuzda olduğu gibi rehin sıra ve dereceleri 
mevcut değildir. 

84 - Beyi'de zikredilmeksizin da.hil olan şeyler rehinde de da.hildir (ni · 
tekim bugünkü hukukumuz mucibince de «gayrimenkul rehni, mütemmim cü
zülerine ve teferru a.tına şamil olur» Medeni Kanun 777 ) ; bir arsa rehin edilirs� 
üzerindeki ağaçlar, mahsuller ve binalar da d§.hil olur; fakat bunlar rehin
den istisni'i edfü'bilir ( Mecelle 711  bak. ) . Rehindeki tezAyüde gelince bu ziyade 
rehinden mütevellit olmadığı halde onunla ittisal ( irtibat)  hP.linde ise ıı.ynca 
rehin edilmedikçe merhun sayılamaz;  meseli'i merhun arsa üzerine sonradan 
bir bina yapılma.sı gibi. Merhun ha yvanın, akarın ücreti gibi rehinden mü
tevellit olmaya n  ve onunla ittisal halinde bulunmayan şey de ayrıca rehin 
edilmiş olmadıkça merhun olmaz ( 200 ) . R4hinin, verdiği rehrte sonrıı.dP.n b ir 
rehin daha ilave etmesi halinde şüphesiz her iki rehin aynı borç için merhur 
olur < Mecelle 713 ) . 

· Rehnin icap ettirdiği bütün ma.sraflar (meseli'i . hayvanın çobım ücreti, 
gayri menkulün ta'mir ma srafları) , ra.hine aittir. Çünkü rehin üzerinde . i'i'ihinin 
mülkiyeti b akidir ( Mecelle 724 bak. ) .  Rehİı.in muhafazası için iktiza eden yer 
kirası gibi, masraflar mürtehine aittir 

·
( Mecelle 723 bak. ) .  

(200) Dört nevi ziyade vardır : 1 - ş �yden mütevellit olup i.'tisal hrlindeki zfyade, 
büyiimek, · ydğlanmak, semizlemek gibi 2 - Ş ?-yden mütevellit olmıyan ittı'sal halindeki zi· 
yade, bir arsa üzerlne bina in1ası gibi. 3 - Şeyden mütevel'it olup ittisal halinde olma. 
yan (münfas · l) ziyade, hayvanın · yavmsu, me;hun cariyeden çocuk gibi. 4 - Şeyden mü

tevellit 'olmıytm ve· ittisal halinde de bulanm•yan ziyade, merhun akann ve hayvanın üc
retleri, intifa· bedeller'i gibi. 1 ve 3. namara!.;,.dakı ziyad�ler as.l rehin ile birlkte merhun 
olur (Mecelle 715 bak.). 
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84* - :İslAm Hukuku rehinden intifa'ı tanımaz ; rahin . ve mürtehin rehin 

den intifa' edemez ( Mecelle 750 J .  Mürtehin, merhun meseıa. hayvan ise ona 

binEmez, ev ise onda oturamaz, t!lrla ise. ziraat edemez ; başkasına iare, icar• 

edemez. Çünkü rehnin hükmü hı:pist2n ibarettir, yoksa intifa'ı temlik edil

miş değildir. Mürtehin bunları yaparsa tea ddi etmiş _ ve gasıp olmuş olur ; 

teaddiyi refi' etmiş değilken meselA hayvan alelı'ide bir gezinti sırasında ölsı� 

onun bütün kı3· metlni zamin olur. Fakat rAhin mürtehine istimal hususunda 

izin verebilir, intifa'ını, hasım.tını ibaha edebilir;  bu takdirde intifa caizdir ve 

rehin, mürtehin elinde telef olursa eman�t olarak telef olacağınde.n borçtan 

bir şey sakıt olmaz. Ancak ibAha izinden ibaret olup hibe olmad: ğından rı:\

hin her vakit bu i� ahasından rucu' ve mürtehini intifa'dan men' edebilir. Bu
nun için rAhinden alınacak izin, ibfilıadan rucü etse dahi rehin denm etti

li müddetçe mürtehin intifa'a me•zun olduğu yolun da alınır ( Yuk. n. 104 b ak. ) 

Karz akdinde, izinli intifa'ın bu akit sırasında şart edilmemesi lazımdır. 

Ödünç verme bu _ şarta bağl2 nırsa intifa' riba olur; bunun için kr.rz para ve
rilirken bu ibahadan b ahsedilmiyerek akitten sonra beyan edilmelidir. B:ı 
takdirde izin müstakil bir ibaha olacaktır. 

8S - Hapls hakkı. Birşey üzerinde onunla murt::ı.bit bir �1acı: ğın te'mlni 

için onun tevkif ve hapsini tezamnun eder. Bunu rehinle karıştırmam ::- k  lazım

dır. Hapis hakkı muhtelif hallerde. bahis mevzuu olur ; bir ayni haktır. Mesa-

14 b4yi'in, muaccel ola n  sEmeni alıncaya kadar mcb-i' üzerinde < Mecelle 278 1 

(201 ) ,  boyacı, boyadığı elbise üzerinde ( Mecelle 482 ) vekalet akdin e mC.steni

den semenini kendisi ödeyerek bir mal satın alan kimse müvekkilind ::-n sem eni 

alıncaya kadar o mal üzerinde ( Mecelle 149 ) ,  lukatayı bulan kimse onu in falt 
için yaptığı masrafiardan dolayı o lukata üzerinde, fasit olan bir beyi. fesilı 
olundukta eğer semen kabzedilmiş ise bayi' bu S!:meni reddedinceye k '.'.dar mfü1-

ıerı mebi' üzerinde hapis hakkını haizdir. Bu�ünkü hukukumuzd a görülen 

mtıstecirin me•cüre getirdiği eşya üzerindeki hapis hakkı İsHim hukukunda 

yoktur. Hapseden kimsenin mesuliyeti rehinde olduğu gibi alel§.de bir mes'

uliyet mi veya daha ağır bir mes'uliyet mi olduğu hakkında fakihler ihtilaf 

etmişlerdir. 

(201) Mebi'de1d hapis hakkı ile mer1İun'daki hapis hc.kkı arasında bir fark yapılmak
tad r. Ba.Z&ea mürtehin, rehnl rdhlne ldre etse rahindeki hakkı bıbl o'maz; istirdat ede
lıtllr. Fak� bt!yl. mebi'l m-filleriye f8re oeya r48 etse �p;s hakkı sakıt olur; art .k geri 
ıılamaz. 

· · 
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86 - -- Gayri menkul hukuku. İsHl.ın Hukukunda gayfi menkul: <<müstaki.I. 
şey» if4de etmez, yani bir akarın üst katı ( uluvv ) ve alt katı c sifl) müste.kiJ 
bir mülkiyet mevzuu olabilir. Üst kattaki hak, gayri menkulün üzerinde bir 

irtifak hakkı mahiyetinde olmayıp hakiki, gerçek bir mülkivettir. < Mecelle 

1011,1192, 1315 bak . ) ;  üst kat her hangi suretle çökse, yıkı.!s9., bu kat hakkı

nın satılması caiz değildir ; ta'liye hakkı ( aşa. No. 89 bak. ) s � tılmaz C Mecell�. 

205 bak. ) Kat s4hiplerinden biri öbürünün . izni olmr.dıkça kendi bindsını yıka 

maz. Kısaca biri öbürüne zarar verecek tasarruflarda bulun�mr.z < Mecelle 

1 1 92 bak. ) ( 202 ) .  Çünkü C.st kat sahibinin bu katta te.serru fu muktazi ve alt 
kat s4hibinin üstte ( sakf) tavan hakkı, güneşten, yağmurdan te.haffuz hı:ı.ltkı 

bult:ndu'u cihetle, her birinin kendi katında istr diği gibi t?.sr,ru fa he.kkı bll· · 
lt:nmr.sına rağmen meni' ile mt· ktazi tearuz ettikte m ani' takdim edilir ( Me
celle 46 ) kliidr·si mucibince mani' tarafı tercih olunur. Bir ev < d4r) ın münfe 

rit odalarında da müstakil mülkiyet olabilir. 

Umümıı ı:ı.it . mülkiyet <mülkü! ii.mme ) .  Geniş m4'nada beytülm al ve vaklf 

da umfma 2.ittir. Evvelce de görüldü ğü üzere bir kısım nehirler, denizler. 

büyük göller herkesin intifa'ına muhtastır. Kimsenin malı olmıyan mevs� 

arazi ve diğre ariizi nevileri hakkında ayrıca m alfi.mat verilecektir. < No. 91 
bak. ) .  

Amme mülkiyeti, bir taraftan oldukça mahduttur ; meseli çıkar bir yol 
ı tarik i niifiz) da 4mme mülkiy?ti vardır ; fakat çıkmaz bir ıokak < tarik i gay
ri n§.fiz )  orada otı:raiılann ş4yi' mülküdür ( Mecelle 1218 bak. ) .  Umuma ait 
mallardan intifa', mue.yyen derecede herkese aittir, yani her fert umuma za
rar olmadıkça ont·n ü1erinde dtkk§.n vesaire ya.pabilir, bununla beraber her
kes onun bertar�.f edilmesini da'vıl edebilir. Bir köyün civıı.rında bırakılan 
mer'ayı oreda oturanlar hasadlarını, samanlarını yığmak için kullanırlar. 

Osmanlılerda defterhane kayıtlarına ehemmiyet verilmiş ise die İslamda 

bir tapu sicil hukuku yoktur . 

87 - Komşu hukukuna ( cire n ve hitan'a ( �03) müteı:ıllik hükümler. Müşte 
rek sokak k<> pılan olan kimseler birbirin i  oraya girip çıkmı:ı.kt<.m menedemez" 

ıer. Bir kimse evinin saçağını komşusunun binesı üzer.ine uzetr.maz. Uzatır-

(202) Uluoou Zeydin miilf•i.i, sifl'i 4.m·'ın Mülkii olan menzf'in tıLuvv'ü.,de ZewT 
. \ın,.·ııı izni o1maks· zın sifl'ine · m-uzt4'1' bina il lveı etmek !s 'ese Amr, Zeyd'i bundan num·, 
kadir olrır mu? Elcevap olur (Ceridei ilmiyy11, cdet 12, s. 69). 

1203) Hitlln., ht2it'in cem'idir. Hait dıvar, tahta perde ve çit demektir. Ciran komşıı 
ı ıulı ıasma olan cilr'ın cem'tdtr. 
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ı>d. re 1 edilir. 
ve gene bir kimsenin bahçesindeki a ğa çlarının dalları komşusunun evi, 

bahçesi üzerine uzanmış ve havns:na m a ni' b :ılunmt:Ş olsa ve b ağle.yıp çek

mek mümkün olmasa komşu, hdkime mür2 ca.atla kestirm�ğe icbar .. veya �e�-· . 
disine bu b :  pta iz:n verilm€ s:ni tdep cde:bil�r. Fakat ağacın e;ölge�i behç:: sind�ki 

me:zru4ta zarar veriyor diye a.ğr..ç kest:rilmez c < Mecelle l ı::l6 )  ( 204 ) .  Kadınların 
oturecakları ve bulı: naca.klı:rı yerlere nezdreti olf n pencere refedilir ( Mecelle 
1202 ve scnraki m2delere bak ) . Müşterek dıvar sAhiplerinden biri öbürünün 
izni olmadıkça onu yükseltemez ( Mecelle 1210 ) .  Üst ' kat mülkiyetinden yu
kanda bahsetmiştik. No. 86, · aşa, No. 88, 89 bak. ) . 

88 - Şuf'a b a kı . .  Şt:f'a hr kkı mülkiyetin bir nev'i tahdididir. Şuf'a, 
t)ir kimsenin satm aldığı ·malı, ona kaça mal oldu ise o miktar ile, ya'ni misli 
ıle mal oldt: ysa mislini ve kıyemi ile mol oldu ysa (205 ) .  onun kıymetini müşte 
riye verer€k rızasına bakılmaksızın temellük etmektir. Şuf'a hakkı olan 
kimseye şefi', bu hakkın t::ı.a llük ettiği akı:! ra meşfu'. ve şuf'a hakkının sub.u

tuna sebep olan mülke, yr. 'ni s atıla n akara bitişik eve, meşfüun bih derler 
(Mecelle S50 - 953 ) .  Bu ta•rife göre şuf'a hakkına, yapılr.n bir b ey'i akdine 
girmek hakkı diyeb iliriz ; fakr. t bu l:;ey'i akdi sahih olme.k lazımdır; fibrit 
beyi'de şuf'a ceryan etmez, böyle bir s atışta mebi', ne meşfu', ne de meşfüun
oih olabilir. 

Şüf'a hakkı ancak, mülk gıı yrimenkulde ( akfuda) olu r. Gemide, menkul 
lerde, min arAzide ve vakıfta şuf'a yoktur ( Mecelle 1017 bak. > .  Bir mülk akar 

ııatıldığı takdirtle bitişiğinde bulumı n  vakıf ake .. r mütevellisi veya mutasarn: ı  
·şu f'a iddii!. edemez ( Mecelie 1 0 1 8  bak) . Üstkatın satılmrsı hı:ılinde d e  şuf'ıı. 

vardır ( Mecelle 1011  bak ) . İvazsız hil:e ve v2.siyet e-ibi bedelsiz olarak başka
sına temlik e dilen . akarlarda şuf'a c2 ri olmr. dığı gibi C Mecelle�025 bak) . ücret 
olarak .veya mehr ob:: r e k  verilen aka rda da şuf'a · olmaz ( Mecelle 1025 . bak. > . 
Akarın taksimi halinde de bitişik komşu ( cAr i mülAsık) için bir şuf'a hakkı 
tanınmaz C Mtcelle 1027 ) .  

Şuf'a hr kkı sı re. siyle şuplara te.nınmıştır : 
1. Taksim edilmemiş birşeyde müşterek mdlik ol� n  bir kimsrye Chalit I! 

nefsil mebi' ) ;  2. Gayri menkul üzerinde bir irtifak hakkı olan kimseye Cha•.it
:fi hakkil mebi' ) ; 3. Bitişik gayri menkulün mfilikine ( ce.r i mulAsik) .  Şu hal-

(204) Zeyd'in cev�z njtac·nın da"Tan A "nl"'ın m ezru' [a , lası üzerine ozr.nıp eH1?ine z.a · 
ran olsa Amr o dallar•,  çekilertek. Z'.lrarı def'; mümkiin olar.ları. Zeyd'e çektirip olmayanı 
katıettirmege kcd!r olur �u? Elcevap olur (r, :.ridei ilmiyye, adet 32, a. 901), 

(205) Misli 11e Tc:yeml içfa yulc; 71 bak. 
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de l inci No. mucibince bir akarda ştly'i!ı n hisseder olan şerik; 2 inci No. mlı
cibince mesel§. bir kimsenin mülk.ünde su alutmak yolu olan kimse ve 3 11ncu 

No. mucibince akan. gayri menkul mebi' ile yanyana veya arkadan bitişik olan 

komşu şuf'a hakkını haiz olur. su yolu kendisinin olmaksızın mücerret su 
akıtmak hakkı şuraya sebep olmaz. Bu Qç kategoriden birinei varken iki.l\
cinin ve ikinci varken üçüncünün şuf' a hakkı yoktur ( 206 ) .  

Şuf'a hE kkının kullanılma sı muhtelif fiillerle olur; daha doğrusu şuf'e.· 

da üç talep 14zımdır ( 20'7 ) : 1. Taleb i muv§.sebe ;  2. Talep i takrir ve işhe.d ; 3. Ts 
leb i hm:ftnıet. Bilinci talep, şdiin bfyi' akdini duyduğu mecliste derhel 
( 208)  mebi'in şe fliyim yahut şuf'am hesabiyle talep ediyorum gibi bir ıOz ıöy 
lc.mesidir. Bu talepten sonra şefi'in iki kişi huzurunda müşteriye, file.om aka
nnı satın almışsın veya b ılyi'e, filan akarım filtina satmışs!n, ben onun şu 
sebepten şe fi'iyim, şuf ' a talebinde bulunmuştum_ şimdi de talep ediyorum, :jıl· 

hit clunuz demesi lAzımdır. Bu takrir ve işhe ddan sonra nihayet şefi' hAkim 
huzurunda d§.va e çacaktır. ( Mecelle 1028 - 10!-4 bak) . Şuf'a dAası, işhaddr.n 

sonra ba�ka bir memlekette bulunmak gibi şer'I özür olme.ksızıa tehir edi
Urse şuf'a hakkı sakıt olur. 

Şuf'a hakkının tahakkt: kundan ön.ce iskatı için fıkıh kiteplP.nnds bir 
takını hilelerdrn ( çarelerden >  bahsedilmiştir. «Bu çil.relerin iSti'm-P.li imam 
Ebu Yt:suf indinde mrkruh de ğildir ( 20J) ; be.şkasıne, zaran mucip olss bile 

mQbahtır; Muft§.bih olan kavil budur» . Bu çarelerden Haydar Molla •ti'· 
hinde Mecmeul Enhur den nakltdilen biri .şudur : Bayi' satacak lillduğu ars2ı.ınnm., 
rucha.n hakkını h e iz olan şefi'a bitişik tarafından bir arşın miktarını onua du

van boyunca a.yırıp kendisine alıkoyarak veyahut bu parçayı mQşteri olec-alt 

k.tmseye hibe ve teslim ederek geri kalanı ona s2tsa komşunun bunda. şura 
hakkı olmıyacaktır ; çünkü bu parça satılmış değildir. İfraz edilen bu kısmın 

öbür tarafındeki arsada ise artık bir komşuluk kalıne.mıştır. Şerh sahibi bu 

hiyleye karşı bir çare araye ra.k diyor ki: «Hiylenin iskatı için hiyle yoktur; 

bunu çok aradık amma bulamadık.» 

(206) Din ittihadı ,art olmadığı gibi bülui; da ıart değildir. 
(207) Muvasebe ı:çramak demektir. 
(208) lhtiMflıdır. Bazılarına giJr• bir teemmül zamanı beklenecektir; bu da ıuf a hak· 

lctnda ıtt;ıl4' hasıl edfen meclldn ıonuna kadatd.t. 
(2.09) Ve la tükreh ül hiletu fi i.ıkatiha:rıde elıi Yuıuf ve b:hi yuffa kable oucdbiha er 

inde Muhammedin tiJl'ehu (Mülteka). 
· 
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S9 - Gayri menkul üwrinde irtifak h ekları (210 ) . Bunlar yol hakkı 

( l.'Mlrt:.r hakkı ) su akıtma hakkı { m esil h a kkı ) , su almak h akkı ( şirb he.kkı J  
•e.aire dir c Me·celle, ı ıcıı - 1 1 72, 1220 - 1233 bak) . Üst kat inşa. etmek (ta'

liye ) hakkı da böyle sayılmak icabederse de bu hak normal surette öbürleri 

gibi gayri menkule taalluk etmeyip rski üst kat m?Jikinin Ş?,hsına. eittir. 

Evvelce söylediğimiz gibi üst kat satılabilirse de ta•liye sı:ı.tıl?.m?.Z cmul

tekal ebhur) ( 2 1 1 ) ; ya'ni tstteki b ina yıkılıp veya yanıp kalmasa, mevcut ol 
mıyım bir üst katın bey'i caiz olm az, çünkü !ıs.t kat ( uluvv ı mevcut olme.dı
gından ortada mal yoktur. Bey'in mahalli, ise mal olan ızeydir, ye!ni e.ncak mnl. 

mebi' olabilir. Bu itibarla kalmayan katı, malikinin ancak tekrar inşll. etmek 
hakkı vardır ( Yuk. No. S6 bak. ) .  

Bir kimııe kendisinin mürur hakkı kalmf'.k üzere, mülkü buh"nan yo · 

lun rekabesini veya üst ka tın karar hakkı kalmak üzere alt katını sıı.tsa 

ca.iz olur . .A.lt kat ( si fil ı her ne kadar sahibinin mülkü ise de ul'lv s4hibi

nin dahi onda kara r hr kkı bulunduğundan sitil sahibi bunu yıksa önceki h a, 
tiyle binAya cebredilir. 

Mürur, mesil, şirb, şuf'a hakkı gibi haklar hukuki mücerrededen 881"1-
lır ; ay·ni bir şahsın kendi mülkünde de ğil de gayrın mülkünde mücerreden 
sabit olur. Bunlardan bir kesimine müekked diyenler de vr.rdır. Bu hu

kukun her iki kesimi de iptal veya iskat ile sakıt olur; yılni bir kimse 
meselıl mürur, mesil hakkını, şu f'a hakkını, iskılt ettim dese P.rtık bu 
hakkı kalmaz. Ayn ola n mülkte ise ibrA, iskat cari ve bunun ile mülk bll.tıl, 
ıAkıt olmr z. Mülk hakkı sil.kıt olm ak için temlik lAzımdır {Mecelle 1227 bak. ) .  

Iskat mukabilinde bir bedel, ivaz almek ( i'tiyAz l ,  e ğer bu hususta umum� 

örf versa ca.iz, hususi örf varsa ihtiHHlı, hiç bir örf yoksa gayri caizdir. Şur'o 

rla itiyaz elliz de ğildir. Mürur, şirb ve mesil hakkının arza teba'an yahut. 
arz ile birlikte satılması caizdir ( Mecelle 2 1 6 ) ; ya'ni mesela. bir kimse kendi 
bahçesine, başkasının arsasından geçmek hakkı olsa da bu kimse be.hçesini o 

(210) 1rt!fak lugatte Mcet talep etmek, intifa' mdnasınadı-r. Bu tdblr fıkıh kitaplıt
r:nda geçer. Medenı Kanunumuzdan önce 'tiirlrçe eserlerde de görii'ilr. Umumun intif•:na 
terk edilmiş olan erdzıya erazU mürfaka denir. Medeni Kanımda irtıifak sözünü seroftude 
ımJrnbili kullanılm:ştır. 

(211) Ve ld tecilzu bey'u uluvvin sekafa, 
(!ıl�) Hamdi Yaz?r, trsdd ul Ahldf fi Ahkam il Evkaf, 1330, s. 15. 
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başkasının arsasındaki mt'.rur hakkı ile barrber sP.,ts". bu . beyi' sehihtir. Fekat 
muekked hukt:ktan sayılan mürur h�kkı bir rivayete göre ayrıca da satılı:ı . .  bi 
lir. Mesil hc.kkı ise ayrıca setılamaz. 

90 - Su hakkı. İsHim hukı-kçulım su mrselfs '. yle bilh r ss?, meşgu l  ol 
muşlardır. Buna şarktaki su meselesinin ehemiyeti b a şlıcE\ Amil olmuş
tur. Bu ehemiyet, d�imi �kar sule r bulunmıyan Mekke ve Medine gibi 
şehirler bıı.kımından değil, Suriye ve sun'i: sule.ma işlerinin kle.sik memleke 

ti olrn Irak ve Mısır hakkında da variddir. Bu itibıı rl� denebilir ki İslıim 
Hukukt:nun bu bahsinde ka.dim şarkın mirası i!e temastP.yız ( Bergstrasser) . 

Fırat, Dicle ve Nil gibi büyük nehirler mülk değildir ( g ?.yri mem!fll• 

tur) . Küçük sular, kanallar, gayri menkul m aliklerinin mülküdür . Bunun 

birçok obligasyon mahiyet�nde neticeleri vardır; hvs1�siyle kP.m>ll?,rın temiz

lenmesi, ayıkle nması (kery) bir mükelle fi�·et, bir borçtur.  Suyun mere.smı 

herhangi bir suret ve va sıta ile değiştirmek kadim bir hı:ı.k m e.hiyetinde de 
ğilse ancak müşterek m!ilik!erin lllUVe. fak::ı.ti i!e mümkündür. Müşter.�ı-. 
m4liklerin sudan intifa' C şirb ) ini temin etmek, ya mue. yyen e. ğızlı ke.nı:ı.ll�· r 

açmak yahut sabit büyüklükte g'ÖZlere te.ksim etmfk suretiyle veyı>. ztıman 
itibariyle olur. Bu intifa' sstıfamaz. 

Böyle bir kanalın suyu her ne kadar memlük ise de üzerinde t�m. hU·· 

susi bir mülkiyet yoktur. Herkes ond:?n iÇmck ( şe f '! )  hakkını haizdir O\ıie . 
celle, 143, 1262 ve sonraki me.ddelerine bak) ., 

İhraz suretiyle sud� tam bir hususi mülkiyet m ümkünd llr l YUk. No. 73 
b*) � , y �  

9 1  - Mülkten gayri ar4zi. FıkJh kitF pla.rında mülke ve mülk üzerinde

ki haklara ve tPsarruflı:ı.ra deir b üküml�ri · yuk::ı rıki pare gr?. flerdP. kısmen ve 

· kısaca gÔrdük. Mülkün mirr s hukt�ku bıık-mında n  d!.m.:mu dn rş?. ğıde mira� 

bahsinde görülecektir. B1�rr da mülkt?n b r şka gr yri menkul nevi!cri he.kkınct:-ı. 
mülk arazi ile birUkte topluca ş:ı m alüm'.:'. tı vermek istiyoruz : 

Fıkıh hükümlerir.e göre fcth ile e!dn edilen toprı>.kl?.rr-. knşi devletin 

dört tf.rlü muhayyerliği vardır : 1 . Fethedilen topra.ğın beşte birini devlet 
için alıkoya.rak 2rtrnını ha rbi kazı:ınanlara dağıtmrık ; 2.  Beşte biri ı>.lınm?.k

sızın tamr mını eski sfilıiplerine bırkmak ; 3. Tamamını ore,ya getiri!en müs

lim veya gayri müslim e..hfiliye dağıtmak: 4. Tamamını devlet, beytiiJm gl  
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için alıkoymak ( arılzii emiriyye ) .  Bunlardan üç önceki memlUk arll.zidir. 

Fakat ar/izi nev'ileri, bu gördüğt mCz mülk ve miri araziden ib dret değildir. 

A razi, tasarruf, intifa' ve intikal tarzları ba kımında n esas itibariyle beş ne'v 

a�·rılır. Bunları kısaca eyrı e.yrı görelim 

Yukarıda bahsettiğimiz memlük arazi. adından da anlaşılacı:ı,ğı üze
re sahibinin mülkü olan, istiklıil üzere on a ait ve muhtas bulunan topraklar
cıır. Bu memlük arazi, Kur'anın. şeriatın mires hükümlerine tevfikım miras-
çılara intikal eder ; vakıf, rehin, h ibe ve vasiyet edilebilir. 

söylediğimiz gibi kendilerine şuf'a hükümleri cari olur ( 1274 

kanunu madde ı bak ) . 

Yuke.rılarda 
tarihli arazi 

1274 tarihli kanun. meml\ik arazıyi dört nevi'de gösterir : 1 .  Arazi ı 

uşriyye, 2. Ardzi i ha rılciyye, 3. Köy ve kasaba içlerinde ve kenarlımnda bulu

nan arsalar, 4. Miri e rilziden ayırıp mülk olmak üzere şahıslara temlik edi

len arazi. 

2. A rll.zü emYriyyenin rakabesı ımamül müsllminin melı seı.yıhrı:ı.k bey
tülmal için alıkonur. Yalnız ziraat ve intifa' he.kkı ( t�.s!lrrufu, menfteti ) b:.r 
takım şartb rla şahısl� ra te fviz edilebilir (Are.zi ke nunmımrsi, m '.' dcb 3 bıo.k. ) Os

manlılar Rumeli ve Ane.dolu'da fethettikleri memleketlerin ıo,rlizisin de bu yold� 

mufmele etmişlerdir ve böylece Rumeli ve Anadolu arA.zisi r.rAzii miriyye -

den olmuştur. Bu kesim araziye, arll.zii memleket ve arazi havz da dt1-
nir. Du arfzi fıkhın mire s hükümlerine tabi' de ğildir, ancak be.'zı dereceler -
drki ya kınlara intikal rdebilirdi. Bir be şka sına tasarrufun devri, beyi' sure 

tiyle değil, ferağ yolu ile olurdu. Ve bunda arsa sAhibinin ( re,kabe mıı.likinin ı 

izni. iı;tirliki IAzımdı. Bu arazi rehin ( arazi kanunu m. 116 bak. ) hibe, vakıf vr 

vasiyet e dile mez ; he.kla.rında şuf'a cari olmazdı ( Mecelle 1017, arazi kanunn . 

ın. 41, 42 bak. ) .  Ayrı intikeı usullerine tAbi' tutulmuştu. 

3 - Bu memlftk ve miri nevi' araziden b aşka bir de arazii metrüke 

va rdır ( 2 13 ) .  Bu arazi ya ta.Tiki iim, pana yır, pazar ve mesire yerleri, me;; 

dımlıklar rit-i ı:mftm nas için tP hsis edilmiş mahallerdir. Veya mer'alar, kış

lak ve yayle.kla.r, baltalıkla r gibi inti fa' ve istimfü muayyen bir köy veya 
kasabe.ya bıra.kılmış yerlerdir. Her iki kesim arAzinin de rekabesi devlet•' . 
beytülm ıile aittir. Bunlarda irs ve intikal yoktur. 

!21 .'3) Bu araz:ye erdzt i\mahmiyye d" denilir. 
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f Qncü nevi', P. rA71i m evktlfe, yAn l vı.ıkfedilmiş arAzfdir. su da Ikt 
kesiırdir : ya 1 .  mtilk ol r n  e rAziden şer't usuller dAiresinde sahih surette 
VP k frdl lmiş ol ::ı n  a rtl7idir ki bunların rek2bcs1 ve tP.sP,rruf hP.kkı ve menfa. 
a.ti v r k fa ı:ı ittir. Btmlarda v e.k fedenlerin koydukla n  şartlara riAyet Te itf
b e.r oll1 n � ' r. 2. tı:; l: sisat krbiUnden olan mevku f ı-mizidir ki miri arAziden iken 
P" diş� hl a r  t � r � f1 r d ı: n  bizze.t veya onlı>nn imi i!e b e şkıı.la.n ttı.rafındn bey
tülm r.Ie f ü t  ola n  tı>sı:ı.rnı fu veya mena fii veye her ikisi bir cihete vekıf 'l/e 
ta hsis edi lmiş ı>. rE!zkYir. Bu hh sise irsM da denir. Birinci kesim vakıf arAzl, 
sıı.hih s" r!'tt.e V '." k frdilmiş ı:ı r Azi ik"n bu ikinci k.-sm e.rAzl, sahih olmıy!'.n mev

ku f ı>rı!'7ic'ir .  Ve ıı:en e bu ikin ci k�s1m vakıf P rAzi, yuka.rda ikinci nev'i olı>.ra.lt 
rörd ii füm üz sırf m iri ı.ı rAziden ayırt rdilmek için miri vakıf erAzi ( P.rez! 1 
emııriyye i mevkO fe l ::> dmı da a lı r. Btınunla. beraber l;m MAzlnin de rakabesl 
v ı> k fı:ı d " gil ,  h Pytülm ı:ı!e füttir. Hükümlni a ş a �ıda görV.lecektir. Osmımlı fmpR
rı:ıtcrlu rrn c' r yi m evkuf arAzinin büyük kesimi bu tı:ı,hsisat kıı.bi!inden ohn 
mevkuf arazi idi. 

Sa.hih su rette vı:ıkfedilmiş olmıya.n bu arAzl !!Örülüyor ki _tıçe aynhr : 

ı. Miri ar azinin ya rı>krbesi ve tı· s � rru f h? kkı beytülm Ale Ait o!ı:ı.rP.k e.'şAr ve 
rusü m r t  r.föi be:;-tüJm PlP. rı i t  ola n men f:=ı ı:ı tleri bir cihete vr.kı f ve t� hsis edil

miş v�y,;, 2. füı k r> b "si  gibi miri m en faa tıerı de beytı1lm �le ı>.it olı>.rek ya,lm� 
tas ı:ı rrı: f h "' kk1 bir kimsey� veya bir yere tıı hsis edilmiş ve yP.hut d� 3. Yı:ı.lnız 
rakı>.t-esi be:,-tü1mftle ı:ı.it olnp t0 s -:ı rruf h0 kla.rı ile bP.ra ber miri menfe,?.t!eri bil' 
cihete tı>.1- �fs ed ilm'ş olrbilir . Bt•nl ::ı rd P n  birin cisinde ı>rtl.:ı.:i k".nıtnu hükümleri 

cllri idi. Öbür iki kPsimde ta sarru f hakla n vakfa ait oldu ğundan arazı ka
nunu t " tl'ik edilm P?di ; fer2.ğ, in tikal, tA'til, mftstehikk i t?.pu, mP.hl�l ol· 

m e.k gibi kı>trnn hükümleri carı de�ildi. Birin ci kesim mevkuf ı:ı.rAzi ta.pu se
nedi ile fertler tara fı nd�n tasarmf edildi� h ı> lde ikinci ve üçüncü kesim me11· 

kuf e rAzi st 'Jtı:> n bnr t!an i!e,  ferm2nlı:ırla veya deft'-'rhnne k!'l,yıtl�n ile V?.k

fı ve meşrutrn.Iehleri tHl!.fm cfa n  ve öltl r!ersn ynJerinf! geçecek oh�nbr, me. 

sda bir tftrb,,dı> r::ı. tı:ı h sis ed i!mfş olı:ı n a ra:ıi o türbedar ve ölürse berı:ı.t!a ye
ni n ı> sb edilecek ı r h1 s t� rnfı n d ıı n  t�s"' rrı.• f edilirdi. Tı:ı.hsis!'l.t k?.bllinden ohm 

ga.yri sı:ıhih v<-Jnf a r§:z!de vAk1 f1n şı> rtl a rım�, riAyet vAcip de ğ'i!di. Bunl?.rd!:t 

da miri ı> rE\-ide 0Jdtı �1 gibi şu f'a ceryım etmez ; fı>ka t  bunı:ı, b ımzer surett� 

muayyen kims"lere ha kkı rüch en tı> nınırdı. Bunlara mülkteki miras ,.. 

tasarruf hükümleri de tatbik edilmezdi (214) . 

(214) Vakıf bahsinde icılrel vah:deli vakıfla icdreteynli vak"f ııe mukataalı Vllkıf 
ve miistesnd vakıflar g'bi, bir takım nev'ilerl göl'iilecektir. 



Bir nk!ıt arsa Qzerine bina yapılmış veya mesel& ağaç dik1!ıniş olursR 

autasarnfı tarafından nkta Terilmelt üzere yıllık bir ica.re kesilir ve bu 

na mukataa veya icArei zemin ve böyle arAziye de mukataalı arAzi denirdi . 

.usa sahih vakıf veya tahsisat kabilinden vakıf olduğuna göre bunun inti
kal uaulleri başka başka idi . Ve arAzii memltı.kenin miras aük1'mlerine ta 

bi tutulmazdı. 

n. inci J.lleTi artzı, arAziı nıevat'tır;  bu, harap, işlenmemiş arazi «emektir 

tınukablli araz ilınire, nıa•mur arAzi) . Müslim Te gayri müslim bir kimse
nin temellQk ve tasarrufunda olmadığı gibi vakfa da Ait olmıyan ve şehir ve 

! 
kasaba ehalisine terk ve tahsis kılınmayan, köy kenanndan ya� saat uzak -

taki dağlık, taşlık, kıraç ve hall yerlerdir ( 215 ) .  Bu nevi ' arAziden ihya su -
retiyle intifa' veya mülk edinilebilir. G örülüyor ki ihya. edilecek a.rAzi işlen

memiş, kimsenin olmıya.n arAzidir. Mir! P.rAzide ihya. ca.rt olmaz. Mülk 
arAzi, mftlikinin, ölmüş ise veresesinindir ; m!liki m a.'10.m değilse lukP,ta hük
mQndedir; ba'zı fakihlere göre böyle bfr arAzi m eva.t Hfi.Zi gibi s'.'.yılır. 1 274 
tarihli ArAzi ıtanunu böyle sahipsiz bulunan memlO.k 11.razinin miri P.rAzi 

olup beytülmAle kalacağını kabul etmiştir. Su altında iken suyun bir da
lla avdet etmemek Qzere çekilmesiyle meydPn&. çıkan ı> rlızi d?.hi mev§.t s�. 
yılmıştır. Fakat bir kimsenin arAzisi batıp deniz oldukt�m sonra tekrar mey -

dana çıksa başkası tarafından ihya. edilmekle onun mii'lkü olm a.z ; bilAkis ';'R · 
iti malikinin mülkü olur. Meva.t arAzinin ihyAsı İmı:ım ı AzAma göre stılt?.ın 

tarafından bu bapta verilecek izin ile olur. lmı.ımeyne göre bu izin şart de

ğildir (216 ) . Mecellenin 1271 inci maddesi mucibince ihyAya ya mülk olmak 

tızere veya intifa• etmek üzere izin verilir. İkincisinde ihya. eden m?.!ik ol · 
maz;  fakat arAzi kPnunu (ma dde 103 ) ,  mülk olmP.k üzere ihy9'y!'. m üs?.?.de 
etmemiştir (217 ) .  Şubat 1328 tarihli emvAli gayri menkulenin tahdit ve tah 

. 
(215) A rı2:r.lnin metıat elduğunu tı2qin'1e tmam YUS1ıf a göre aksayi imrandan azal; 

o'masıdır. imam Muhammed'e göre fnkıtı2 ı lrt!faktı r; y8n.i eMlinin ondan intifa' etmemekte 
olmalandıl'. 

(216) tmamı Azam ile lmameyn arasındaı:ı bu iht'Ulf ihyı2 eden kimse tslı!m tab
as:ndarı olduğuna göredir. Fakat ihyd eden ecnebt tPb'a.�ı.ndan elurn asld m4lik olmı. 
vacağında ittifak vardır. · 

(217) Arı2zi kanunu (madde 103) mucib'nce ihyan· n  iiç yı! içinde y�pılması fQrttır 
(nitekim Çif•ç :yı Topraklandırma kanunu nı. 7, 57 bak). thyd lıakkındaı ı Mece!le'nin 
1270 ve sonrakı maddelerine ve 5 Şubat 13!38 �1912) tarihli emvali gayri menkulenin tah
rir ve tahdidi hakkındaki kanuna, 4.10.1926 fJ1rihli Medent Kanuna (madde 635, 64 l), 
2613 No. lu ve !2.12.1934 tarihli kadaBtro ve tapu tahrir kanununa, 2644 No. lu ve 22.l!!. 
1Q34 tarih:; -tapu kanununa, toprakland.rma kanununa bak . 
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ril'i hakkındaki kanun ihyi usulüriü kabul etm iştir ( m adde 28, 53 bak. ) .  D2 · 

ha sonraki kadastro ve tapu tahriri kenunu ( 15. 1 2 .  rn34. No . 2613 m. 27 cı · 

ve tapu kanunu ( 22. 12. 1934 ; No . 2644 m 6 )  da ihyadcı. n  ba hsetmiştir. Nihı\ · 

yet Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ihyayı men etmiştir < 2 18 ) .  

Bütün bu çeşitlerden be şka Osma.nlılarda nev" i  kendine muhsus lı � ı  
mülkiyet v e  tasarru f şekli d r h a  görülür k i  çok kP rışıklıkln. re sı:bep olmu:;-· 

tur ;  bu, Gedik usulüdür ;  bir esnaf veya sanı: t mensubu tare f:ndı:.n daimi SU · · 
rette müstekar olmak üzere l: ir dükkan içine konmu ş  olı:m P.lıl.t':'. ve bunl :\r! <>. 

orada sanat ve ticaret edebilmek seldhiyc: tine denir. B"lnlar d r. mü�k gedik v t'  

nakil gedik kesimlerine aynlmıştır. 1 6  Şub at 1328 tarihli b i r  kr.nunh İstan

bul'daki redikler kaldınlmıştır. Esasen İstanbul ve havrJ isi d:şındtt. t�şrr d:ı 
gedik pek az tesis edilmiştir (219) . 

Sırf miri arazi ile vakıf miri arazide ve icılreteynli ge.yri menkullerd;3 

yürumüş olan intikal usulleri ileride miras br hsinde görüle:cektir. 

92 - İsl�m hukt:k�nda bugünkü P nlamda bir mürüri zr.m'.'.n yoktur. Bu. 

Mecellrnin 1C47 inci m r ddc sinde «tekMi.: mi Z?.me.n ile he,k s akıt o!m?.Z» su 

retinde ifilde edilmiştir; y a'ni Z'.'.men a şımı ile hek ortadfl,n kr.lkm�z. Bund :?.:'l 

dolayı bilhr ssa arıızide dfüma istih kak. d a'vfila rına yol e çıktır. Arazi kanunu 

78 inci medd-::-sinde : bir kimse arazi i m iriye ve mevku fe y i  niz"'!S1Z on s�ne zi ·· 
rııat, tasarruf etmiş olı.:!rsa hakk i ka rar ı se bit olup . . .  frkP.t  big'.'.yr i hr:ıkkm 

zapt etmiş oldu ğt: nu ikra r ederse müru ri ze mana itibar okr.mP.z denmiş ve 
tatbikatta bu hak, intikfil te ferruğ ve te fevvuz sebeplerine istinnt ettirilmezse 

(218) 4753 No. lu re 11 Haziran 194!5 ta··i/ı!i kaııtı'I, m. 64. Arazi hukııku hakkında 
Ali Hc!Jdaı 'ı.n, Hüse�:n Hiisni'nin şerhlerine, Ilcl 'l Cemalct •in'iıı Telhis i Ahkdmi Arı1zi's!. 
ne, Erich Nord, Die Refo: m des tiii k!sch!!n Lirrr,eıı sclıaf!srechts, 1914, 

(219) Gedikler ve çeş:t7eri hakkında c GedikTer• cd'ı esere (müel'if: Sıtkt, lst'anbul 
1325); 16  Şubat 1328 ta · ihli Gt:d kler:n ilgı��, hakhn daki muvakkat kanuna (Se: kis Kar1-

koç, Tahş�yeli kavanin, dt 1 s. 425 ve sonr.}; Padel et L. Stcag, De la IPgis!aUon fonci· 
ere ottomane (Paris, 1904 �. 267 - 270) bak. 

Gedik, müstecirin 111ecıı1 tliikkdna ken di malı i'e ve dükkan miiteveU:sin iıı veya 
malikinin izni ile kerıdı nejsf için yapt·ğı b inalar ve oraya koydw]u smat ilfo-tlerdlrki 
mustecir dükkdmn gedikten Tıali olduğu halde ki ecri mislini diikklln .�alıibine verdikce bıı 
gedik sebebiyle müstecirin arada hakkı kararı·, l{anf. ha:ma 1ıakkı vardır (Ali Haydar. Ahkii 
miU Vukuf, madde 148). 
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mü'cerret on senelik tasarnı fia sabit sayılmamışt�r ( Tapu ta'limatn�.mes i ,  
bent 8 ) . Aşada borç mün lisebetıeri genel kesimin d e  mu rurl zam P. n  hıı.kkınc h ı  
mütemmim malümat verilecektir ( 220L 

BORÇ .MÜNASEBETLERİ GENEL OLARA K 

93 - Bu rada genel olarak borç sebeplerınden mukavele · c akit) lerden , 
haksız fiiller ( taadi l den, h aksız iktisap < rib a ı  dan ve borç münasebeti ile sıkı 
ilgisi bulunan mesuliyetten. ve bu münasebetlerin sukut ve zevalinden, ve ım · 

ireden bahsedilecektir. 

Evvelce de işaret edildiği. üzere isıam. eşyada ibahayı asıl addeder ( İb -
ni A bidin, cilt 1 s. 98J ; mübA.delc ve kazancı makbul ve hela.1 görür. Şüphesiz 

bu yolda başkasım izrara, t!ğrlre, haksız iktisaba müsaade etmez. Azimet yo 
lunda gitmez ; bilfi.kis ruhsatı tercih eder. Böyle olduğu halde İslam hukukçuları 
pek çok muamelelere kolayca bir memnuiyet ve haram d a m g a s ı  vur
muşlar adeta. vehim halinde bir riba endişesiyle ve kendileri · tarafın-
dan kurulan dini hukuk sisteminin ınuha fazası gayretiyle en mühim ve zaruri 

h a y a t  ihtiyaçlarını sert bir tazyik ve kontrol e..Itına almışlar, böylece akit tip 

lerini, çeşitlr-rini tayin, tahdit, akitleri sıkı suretle takyit ederek bunflr için aşa . 

ğıda < No.  129 bak. ) da görüleceği üzere bir çok butlan ve fesat sebepleri ihdas 
ve tesbit etmişler ( 221 > ve bu fesadların içinden çıkm ak için hiyleler ( 222 )  arR 

mağa mecbur olmuşlardır. 

(220) Mecellenin 1660 - 1662 inci maddelerine ve 30 M<If't 1329 tarihli Emoo11 gayri 
menlmllen!:ı tasaı<rufı' lıakkında kanunt muookkatin 15 inci maddesine (Serklı Karakoç, 
Tah§lyeli Kavarı iı ı , cilt 1 s. 493) bak 

(221) Kur'an, gulüv ve incrdı men ecler. Ku! ya ehlel kitabi la tegla fı clınikunı 
gayrel halı-ki fMl11de suresi. Ayet 77). 

(222) Hiy1e sözü yol, çılre mdnas·nadır (N'sa stlresi, ilyet 98 bak.). Cem'i hfveldir. 
Şer' : hiy1e şp.r'i 1wıhlas, tedbir, çare olmak iize•e kul1am'nı·,tır. Asıl hly'e dedıgımız şeye 
arapfa .. hııd''l derler (mek-r ve ke':fd keli-meferi hakk r.da A'rof suresi, t!yet 98; Enfal su
resi, a11et 18 1le 30 bak.). Fılnhda h :ylenin t,111 maruf rıümunesi faizi, beyı'° yolunda fll6l1U 
h·ma muam'3binde görüfür (aşa. Nlo. 152). H 'yleye fıkh n yalnız mııameldft kesiminde 
değil,brşka bchi.�lerind.e, tolilk ve rıilrdlı i� lerin:fe de başı:urulmuşfur ve cher hiyle ki 
onıı 1 1 la lıora""l,Jan kıırkılmak yahtıt he'&e 11la_7mak için olur, haseııdtr, iyidir, güzeldir den-i1-
mişt!r Ali H · !ıd1r ŞfThi cilt 2 s. 281 ; Har ı İ · · 

Zihni, m ürır41•e�dt t'e müfdre1 at. s. 208 ve s. 284 bak.). Mezhepler arasında hiyleyi eıı zi
y:-de ferolc ecle11 Hanefi mezhe

'
bldlr (tzmır1i lmıail Hakkı, t"mi Hi't!f nda fıkhın hiyle bah 

si hakk:nda wııMmat vermiştir; s. 145 ve .sonrcrkilere bak; Jean Baz, EBBai aur la .frautL.· 
a la loi en droit mtısıılman, Paris, Sırey. Bu günkii hukuk fçin, Hamide Topçuoglu : Kamı
na karşı lıiy!e 1 9.)() 1. 
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Bfılhassa içtihat kapısı kapatıldıktan, atAlet, cehftlet etrafı bQr1ldOkten 
sonra tsıa.m. Alemi tamamen· ışıksız, havasız b:r2 kılmış yavaş yavaş öl1l hale so 
kulmuştur. Vakit vakit alınan tedbirler gene eski imamlann reylerinden biri · 
ni ihtiyardan ibaret kalmıştır. 

Gerçi eski Roma hukukunda da bugün bildiğimız akitlerin bir takım1 
meçhul idi (A. B. Schwarz, borçlar hukuku dersleri 1948, ı. 10) ; fe.kat garp 
bukukçuln akıldan istifade eden ve hayatt � n  ilham eJan hukuk telekkileriyle ha
reket ederek iktisadi hayatın inkişa flannı ve bu suretle ticaret ve refAhl 
kolaylaştırdıklan halde tsıdnı hukukçule.n aklı ve hayatı ihm�l etmişler, me
celle mazbatasını yazanlar insanın medeni bittabi' oldu ğunu ( 223)  tekrar et·· 
mekle beraber medeniyet ve maslahat icaplarına uymak mecburiyetini idre 
edememişlerdir. 

lslAm hukukunda hükümler esas itibariyle Amirdir, mecbı.ıridir C Yuk. No. 
44 bak) . Taraflar mt:kavelenin nev'ini muhtevasını istedikleri gibi h'yin ede

mezler. Eşyada e.sl olan !bahadır denilmesine rr ğmen ticari, iktist>.di h?.yatın in
kişafında büyük rol oynayan mukavele serbestliğine hemen llemen yer verilme
miştir C 224) . 

Mukavele serbestliği hakkında ıtakiki tsIAm görüşünü, Seyit beyin bat

k2.nlı ğındaki «mEdeni kanun tAli komisyonU»nun 1332 yılında tesbit ettiği esıı.s

lann birincisini teşkil eden ve 1339 yılında toplanan «Kanunı medeni ve ukfid 

(223) tnnel lnsane medenlyyum bittab'i, ey muhtdcun fi taayyuşiht ilettermeddanı oe 
hüoe ict'mduhu maa bent neo'iht yetedventltı• ve yete§drekane fi tahsila gizd tJel lilııili 
vel meskeni ve gn!lrlh4. 

(224) lsldm hukukunda k·mıTdama al.ını pek dardı,. (yuk. No. 44 b'.Ik.). Mebi'in tea
l!m edileceği yere dair mukaveleye §Ort konabfir (Mecelle 285). Bir mal her türlü ayı11 
ddvasından ber; olmak şartiyle satıldıkta müş�eri iç'n ayıp muhayyerliği yoktur (mecelle 
342 bak.). Fakat meseld icarda mecumn btrı \:as na icar ed:lemiyecef'ri hakkında bir §art 
kor>u'sa dahi, miis�cir mecuru başlcasına kt ·alcynbilir (mece"le 428). Hibe teahhiidiJ hii· 
kiimsüzdür. Sigorta mukavelenamesine, tesadüfe b!·glı ve rlbdyı mutazamm·n görüldiiğiJn. 
den cevaz verilmemi§tir (M. Zühtü, sigorta 1926 s .  97 • 126; Cevdet Pqa tarihi cilt 1 j .  
ı .  6 ve senr. Mahmut Esat, Tarihi tlml HPJkuk, s. 258 bak.). Esasen iiçüncü ıahıs lehine 
bir mukaveTe kabul edfmeml§tir. (Kanuni mdent filli komisyonu ldyihas nda (s. 26, g1) 
deni'iyor ki: . . . pek eskidenberi vakıf yam1ırken haz ·r, harea bllki de mevcut olmıynn 
e§hasın me§1"1ltunleh orarak gösteri'diği maruf ve meşhurdur. Bu itiba la komisyonca bir ak�d 
r:ımn nda tarafların üçüncü bir §ahıs le1ııne §art derm ·yan etmeleri ca :z ve bu ıahsm 
me§rutunaleyhe karıı bizzat müracaat hakl�ı. makbul olması esası kabul ediTerek hem fı·· 
kıh hükiim'erine ve hem de asr ·n  ihtiyaçlarına u.yulmur.ur.) (o§a. No. 129 bak). Bir alaca
ğın borçludan başkasına temliki sahih de(!,ildir. Anonim §irkete yer verllmemiı, umumlyı,1-
le sermaye hakkında bir çek tahditler kenmuı�ur (yuk. Ne. 69 "e notlarına, ara. No. 1!2fJ 
bak.). 
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V'e vlcibflt komisyonu'rıda aynen teyi\ edilen aşagıotaıe satırlardan anlayabilı -
m: ( 225 ) .  

«Mecellenin şart il e  beyi' e ve icare ) hakkındaki mevaddı mahsusasına \ ·ve 
diğer akitıerdeki şartlara ) göre muamelelerin ekserisi kanunen muteber olma

mak lAzımgelir. Zira tüccar olsun, zürra olsun veya diğer efraddan olsun hP.? 

sınıf hallt arr s"nda icra edilm?kte olan bilcümle ukut ve mukavelelerde ta

raflar bilA tefrik her nevi' şartlan dermiyan etmektedir. Mezkür şartlann ek
serisi mecelleye göre müfsit şartlar cümlesindendir. Bu misillü akitleri ve mu
kaveleleri mut-::bcr  tutmamak na.sın muamelel�rinin genişlenısine Te tiCAri, sınaı, 
zıra.ı işlerin ve binnetice kamu serv:tinin isteni:diği derecede . gelişmesine engel 
olme.k drmektir. Bu cihetle zamanımızda mukavele serbestliği esasının kabulıl 
zaruri ihityaçlıı.rda n sayılır. Bu esa.sın ticaret kanununa derci de yetmez. Bu · 

na cbür mue.nıelelerde dahi şiddetle ihtiy P ç  va rdır. Fazla olı:ı.rak bu esAsın kabu 

lüne karşı hiçbir şer'i memnüiyet olmr dığı gibi fıkıh, hiHif kitapl'lrında ve me · 
cellenin me.zbr ta.sında da hi beyan ilunduğu veçhi!e büyük müçtehidlerden imam 
İbni Şübrf.me'nin mezhebine de uygundur. Zira müşarünileyhe göre her nevı• 
şart ile hem beyi', hem de şe rt sahih ve muteberdir. «Elmüslimüne inde şurüti
him» ve «EnnAsu aHl şu rfttihim» suretlerinde va.rid olan hadis i meşhur da bu 
fikri mt.ı.eyyitdir . . . Kur'ım•ın «Ya eyyuhel lezine Amenft ıa. te'kfilft emvfilek!lr:ı 

brynekf.m bilMtıli illA en tekftne tka.reten an ter!l.zin minküm» ve «YA eyyü

hellezine Amenti evfü bil uktidi» ve «Evfü bil  aI'-.di» ( 226 ) gibi n!',sslP.n da bunu 
teyit edi3·or . . . .  lbnftl kayyim'in dediği gibi eşya ve ef'a.lde ası olan ibAhadır ıcA
idei tıkhiyesi de zikrolunan esas ve mezhebin sıhhatine aynca şahadet etmekte

dir.» (2Q'7).  

f'.!M) Xarıurıi meılenf talı komfayorıu r4 yihtm, tstanbul. Matbaal ı!mlre l33S, ı. 5, 
Y11k. ı .., "· l; Ceridei adliye. Agwtos 1339 bak. 

(226) Ahde· vef8ya dlJir 4yetler: tsr4 sQ ·esi, 4yet 34; Nahl st2resl, 4ygt 91, 92 Ali im. 
ran ıaresi, 4yet 76. Tevbe st2resi, 8y� 4 fHI 8; Mu'minıln sılresi. 8yet· 8; Bakara st1re;1(. 
�IJe# 1 77 M dide sılresini" l lıtel 8yeff. 

(227) ômer Nasuht Bilmen, başkaaının mülkünde veya cebinde . bulunan alttınlara . kar 
'' bir ib8ha dan bahsedfemiyece<g:ni söylüyor. Bu, pek tabiidir; fakat mesele bu değildir. 
Akitlerin( f1J veya bu şartlarla fıidt veya Mt l olacağı yolunda ferdin ma'kul ve tsl8mın, ha· 
yatı" 'ltWkbul gördüğü ir8desi11e ınüddha'e m !hiyetindeki içtihatlar bahis mevzuudur. Yoksa 
tbtth11 ye icyanarak gayrin izratı, mülkiyete tecdvilz caizdir gibi bir iddiada bulunan yok· 
!Ur. llflkuki tsl4tniye ve vtV4h4tı f.khiye, cilt.!; s. 185 bak; yulc. n. 181 bak. 
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�4 --
ôbür taraftan İslam Hukukçulan şekil hususunda gr,yet serbes'; 

ctavranmışlardır, yani caiz görülen bütün akit tipleri için yazılı bir şekil mec

buriyeti koymamışlardır. Gayrimenkul malların temliki, evlenme akdi, umum i

yetle hibe, kefil.et gibi akitler için bugünkü hukukumuzun, ınu 'teberlik şarn 

olarak koyduğu yazılı şekil veya bir memurun huzuru aranm az ve gene aşa

ğıda yargılama bahsinde de görüleceği üzere İslA.ın Hukukunda herhe.ngi b ir 
hakkın şıUıit ie isbatı mümkündür. Ardzin.in ferdğında ardzi sahibinin izni 

ıazım olmasının sebebi başkadır <A. B. Schwarz, Borçlar hukuku dersle

ri 1948, cilt 1, s. 241 n. 3 ve s. 242, n. 5 bak ;  Kabz şartı hakkmda yuk. No 

32, n. 2 bak. ) .  
9 5  -

isldm hukukuna göre bir takım akitler bi r taraflı  olarak fesh edile

bilir ; meseli beyi, ileride görüleceği üzere < No. 13S bak ı . mün'akid olduktan 

. sonra bir çok muha yyerlikler sebebiyle tehlikededir ve bunlı:>.rdan biriyle 
fesh edilebilir ( mecelle 115 ) .  İcar bir tarafdan muhayyerlikler ve öbür taraf

tan özür sebebi ile feshe ma'ruzdur ( aşa.  No. 141 ) .  Rehin ancak kabz ile te 
mam olduğundan rahin t� sliminden önce rücu' edebilir (mecelle 706, yuk, No· 

79 baş tarafına ba.k. ) .  Mutlak havfilede teva ( aşa.  havale bahsine No. 121 
bak) . nm tahakkuk etmesi mukayyet h4valede muhalünbih'in telef ilması ha

linde havaleden rücu edilebilir ( mecelle 693 - 695 ) . Hibede mevhub, mevhubun

leh'in elinde mevcut oldukça ve rucua mani' muayyen sebepler bulunma

dıkça rücu' caizdir. Vekfilet (mecelle İ521, 1522 ) ,  ariyet ( mecelle 806) mutlF.k 

olsun muvakkat olsun rücu' edilebilen akitlerdendir.  İda' da böyledir (mecel

le 774) ; şirket akdini ( mecelle 1353 ) şeriklerden biri fesh edebilir c 228 J .  Bugün . 

k!i hukukumuzda da akitler için bir takım rücu' seb epleri ş!iphesiz vardır C 229 ı ·  
96 -

İslA.ın hukukçuları evvelce de işaret ettiğ·imiz gibi iyi niyete ltl.zım . 

gelen ehemmiyeti vermiş sayılmaz. Bilhassa yukard a görüldüğü üzere taraf

lar akdin muhteve sını iyi niyet esasına dayanarak bizzat tayin hususunda 

serbrst değildir. Bir şahsın zilyet bulunduğu malı iyi niyet. ile, onu m filik sa
yarak iktisap eden kimse bu iktis�bında daima himaye edilmez ( yuk. No. ia. 
aşa. No. 131 bak. ) .  Nitekim hukuki işde hata halleri de işlenmemiştir. Bunum a 

beraber münferit meselelerde iyi niyete i'tibar edildi ği görülür; meseıtı. istihkıUt 

(228) Mahmut Esat, tarihi ilmi hukuk s_ 256. Ebul ula Maı'llln, Ahmet Cevdet Pa7a 
�. 222 No. 7 bak; aşa. No. 146 bak. I 

(229) Meselil vektlletten lıer lıki taraf·ucu' edebilir (Bt 396); llrlyette müddet tdqin 
edilmemiş ise llriyet geri istenebilir (Bak. li0'3), Hbeden 1tıcıı' mümkündür (Bk. 244, .24.5 l. 
Havaleden de BK. 461 daresinde f'tlCf.l' ol!ln �bilir. fda' da müddrt ta'ııin edilmiı olsa 
bt!e müdl' her vakit ida' edileni geri alabilr. (Bak. 466). Gert>k tsldm Jıııİ:ukunda ve ger6k ,: 
hu günkü hukukda bfr tak m akitler tarallardan b!rinin ölümü veya ifl8sı sebebiyle veya 
lıa§ka şebeplerle feshedilir. Münferit borç münllıebetlerl kısmına bak. 
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nıuhayyerligınde müşterinın satın aldığı malın başkasına ait oldugunu bilme ·  
miş olınr sı gibi ( Reddi muhtar ve Te. htd'vi (230 ) .  

Hakkın kötCyn kU:.le. nı" ma sını men' y : lunda d a  bir prens ·p yoktur denemez ; 

esas itibariyle l: öyle bir prensibin yürür olduğunu kabul etmek liizımdır. Bil
hassa yukarda, aynı haklar bahsinde görüldüğü ü:ere herkes kendi mülkünde 

key femdycş§. tr sr rruf €derse de b :- şkasını izrar edemez. Mecellenin 1261 inci 

m addesinde de ta srih edildi ği gil:i bir kimse mülkü olmayan s2hre.da ateş yak

sa herkes ondrn intifa' €debilir : ısınrbilir, elbisesini kurutablir ve ışığında bi!' 
şey dikebilir, okuyabilir ; ateş st> hibi onu bundan men• edemez. Fake.t sR
hibinin imi olmedıkça onden kimse bir kor alr.mP.z. Veli, v?,Si gibi kimseler 

kendilerine füt olP n h e k  ve seldhiy etleri yerinde olmıyarak kullanmaktan im -· 

tina' ederlerse kadı müdahale eder. Koca ikametgahı tayinde he.klı ise de onu 
başka bir y � re nakil, kc.rısını ehlinden uzakla§tırmak, ez� vermek kasdiyle 

olursa mtsar de clunm r z  < Ali H r ydar, Kit., bünnde kat, me.dde 182 ) .  
97 - Örf v e  Met. İsHim hı:ku�çıtları örfe - b:ıgünkü hukukda oldu ğu gı

bi - ikinci de.rece de bir m€ vki' ve rmişlerdir, yani hakkında n '.". ss olmıy'.".n husus

ls.rda örfe itil: ar edilebileceğin i ke.bt' l  etmi�lerdir. Şu fe rk!?, ki modern hu

kukda örfe tekr ddüm eden, Hlyık bir m e kr mın es?.s t:-şki!dt kanununa gör� 

!:oyduğu yaajı hukuk, yani brş"ri kP nı-ndur. İslı'lm hukukçularınca ise . bn, 
kitap, sünnet ve nihıı yet icma olarak t r.nınmıştır. 

· Adet C ço &ulu avtl.i t )  isUim hı- kt1kçulr r:nca nüfı..· sda ( yani nefislerde) müs
takar ve tel: dyi'i s�llme indinde m ? kbul olare k tekrarlanmış umura, şeye de

nir ( İzmirli İsmail Hekkı ; İlmi Hilaf s .  110) . Örf ise ukül'ü.n şaha.dediyle . şöh 

ret bulup t � b dri'i s�llmenin kr.bullen diği ş�ydir. Bununla beraber bu iki mef' � 

hı.:m bir m d'nF da kullrnılımştır ; n it· kim mecelle 36 ıncı maddesinde böyle yap 
ımştır. Örf ve adete teılıı.ıf ve t::: a.muı de denilir. 

( 230) Bir recu1i cd' zevct' nezdinde ga 'p zet'cinin kendisini boşad ğına şahadet etse 
zevce iıı'lnd ğı takdiı de iddeti geç!!! ten sonra başka bir erkeğe varabilir. (Ceridei tlmiye. 
ade� 26). Gene meseld g ·sb da iyi niyet. uhte '.'i mesuliyet.'en kurtanr; yani başkas:na ait 
bir malı, onun old11fr.ımu bilmlyerek alm:ş fae ıNm o!maz. Şu tlyete bak nız : • Leyse tıley• 
küm cüna1itm fima ehta'tüm biht ve"ı'lkin ma �acmmedet kuliibükiim • Ahzab stlresi (33 ün. 
cü siire O.yet 5). Aye�'n mtl'nası §'Udtır: • Mrl" rıafilı hata ettiğiniz hususlarda - yani ge. 
rek bu rıelıiyden evvel ve gerek sonra kasdırıız olmaks zın sehv t>e nisyan ile yaptığınız 
yanlışlı'lclari!a üzerinize bir günah yoktur, 1,1'\in kalp"erinizin teammiit ettiği, işte günah 
ondadır. AlTalı gafur, rahim bulunuyor - hata eden-!. af eder (Hamdi Yaz,r, Kur'an Dili, 
cilt 5, s. 3870). 

Btlqi ayıplı olduğunu bildiği bir malı. alıara satacak oldukta ayıbını müş!:eriye beyan 
etmest ltlzımgelip giz1emekle müşteriye zarar vermesi lıaram ue memnu'dtw (Alı Haydar 
�erhi cilt 1 .  s. 74). Keza icarda, cilt 2, s. 874 bak 
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örı n teamtll iki türlüdür : Amm, ( külli) veya htı.ss ölur. Bütün bir ce

maatin örtü birincisini, muayyen bir tfilfeninki ikincisini teşkil eder. 

Örf 'fe !det gerek Anım olsun, gerek hAss olsun muhakkemdir; yAni bir 
hQkmü ispat için örf ve teAmül hakem kılınır ; niza' halinde ona müracaat 

edilir. Mecellenin 36 ıncı maddesinde tasrih edilen ve «Müslümanların iyi gör

dükleri şey Allah indinde de iyidir» mefilindeki hadise dayanarak bu esas

tan isl!m hukukçuları daha bir takım kaideler çıkarmışlardır: Nasın isti 
mali bir huccettir ki onunla amel vilcip olur ( mecelle, 37 yuk. No. 10 bak ı .  

!deten mümteni' olan şey hakikaten mümteni' gibidir (mecelle 38) . Ezmln m 
tegayyürü ile ahkamın tegayyürü inkAr . olunamaz (mecelle 30 ) .  Adet'in delAle 

\i ile hakiki mAna terk olunur ( mecelle 4 ) .  Örten maruf olan şey şart kılın
mış gibidir ( mecelle 43, 44) . Örf ile ttı.yin, ntı.ss ile tAyin gibidir ( mecelle 45) . 

Fakat yukarıda işaret ettiğimiz üzere «şer'a muhalif olan ört ve adete 

t'tibar yoktur. İmam Ebu Yusuf'dan bir rivayete < Yuk. No. 11 ve 20 bak. ) gOre 

ntı.ss Adet ve isti'male mebni ise i'tibar örf ve Adete ve değil ise nassadır. Şöy

leki altın ve gümüşün vezni ve buğd2 y, arpa, hurma ve tuzun keyli olması hak

kında nass, yani · hadisi şerit varid olmakla tarafeyne - İmamı Azama ve Mu
hanımed'e - göre bunlarda nilss•a itibar olunacağından buğdayın buğday mu

kabilinde beyi' nde ve mübadelesinde keyl'de tesAvi ya'ni eşitlik şart olup 

buna riayet edilmiyerek vezinde tesaviye riayet edilse mübAdele cAiz delildir 

Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre bu a ltı şey ( eşyAi sitte) hakkındaki (231 ) nlas, 
aıtrı saaddette nils'ın örf ve Adeti ve isti'mali öyle olduğundan ve bu gibi örf ve 

Adete ve isti'male mebni olen ntı.ss•ın hQkmü örf ·ve Adetin tebeddüliyle tebeddül 

edeceğinden i'tibe r örf ve Adete ve isti'maledir. Haydar molla diyor ki bu, nefse

lemirde nass'a muhalif bulunan örf ile amel olmayıp, belki nass'ı te'vildir denil

miştir; bazı fakihler Ebu Yusuf'un kavlini tercih etmişlerdir. CAii Haydar, mecel

le 37 aerhi; İzmirli İsmaU Hakkı, llmi HilAf s. 117 bak.> 

BORÇ DOÖURAN SEBEPLER 

A it  t T 
"- 98 - İki veya daha ziyade kimseler arasında birinin öbilrtıne bir şey edl 

etmek mecburiyetini tazammun eden hukuki bağa Roma hukukunda obliga

tio, derler ( 232) . Bu kimselerden biri alacaklı öbüril borçludur. Obligasyon 

< Obligation> alacaklı için bir alacak, borçlu, bakımından bir borç, bir mtıkellefi-

(231) Bunlara eıya'i rlbeviye denir. 
(S32) A. B. Schwarz, Borçlar Hukuku Deralsri 1948 •· l 
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yettir. isııı.m Hukukunda obligasyonu ifade eden umumi bir ta'bir yoktur. Av
rupa'i kanunların ve hukuki eserlerin tercümelerinde buna vecibe ve cemi' ola 
r a k  vacibatdenildiği olmuştur;  arapca kitaplarda da b usöz görülür ( El mu
karenat utteşri 'iyye bak. ) . Deyn tabiri esas itibariyle ayn karşılığını ifade 
eder ( Yuk. No. 68 bak. ) ( 233 ) . 

Bergstrasser, obligasion mukabili en uygun tabirin zimmet olduğunu söy
ler ( 234 ı .  Mecellenin 8 inci maddesinde nakledilen beraeti zimmet asıldır ka -
idesinde zimmet sö:oü bir mükellefiyet, mes'uliyet ifade eder. Türkçemizde zim
meti var, zimmeti çıktı tabirleriyle de borç kastedilmektedir ( Ahmet Reşit, İs
lıimiyet v e  Milletlerarası Hukuk s. 2 4  bak. ı . İsviçrenin obligasion kanunu da 
bize borçlar kanunu . diye ter.cüme edilmiştir. 

Obligasion ( veclbe, borç > yukarıda ( No. 30) gördüğümüz üzere bir taraflı 
ve iki tara flı iradeden, veya cürüm ( teaddü. J den haksız fiilden doğar. Vakıalar
dan, yani insanın iriidesi ve fi'li olmaksızın da doğabilir. İşte Mecelle 1061) 

ıncı maddesinde söylendiği gibi iki kişinin zahireleri, içinde bulundukları çu
valların delinmesi suretiyle birbirine karışırsa bu zahire ikisi arasında müş 
terek olur. 

Borcun do ğması bir vucüb ifade eder, yani mükelle fin zimmeti deyn ile 
meşgul olur ve bugünkü tabirle -alacaklı için de- bir sübj ektif hak doğar ; me
seıa bir beyi akdi yapılmakla müşteri semeni vermek ve bayi'  de malı müşte
riye teslim etmek mükellefiyeti altına girer. Bu günkü hukukda Sübj ektif hak 
ile iddia na sıl birbirinden başka ise İslam hukuku da nefs'i vucüb ( s übj ek
tif  hak) ile vucübi eda yı, yani iddia yı  ( mutfilebeyi ) birbirinden ayırır ; me
seıa bir  kısmı altı ay va'de ile birinden borç alsa bu karz akdinin yapıldığı 
anda n e fs'i vucüb, borç tahakkuk eder. Fakat ecel hulul etmeden ödenme 
si vacip olmaz ; alacaklı borçluyu mutfilebe edemez ; vucüb'i eda ( iddia ) ece
lin hulüliyle vücud bulur. 

99 -
İradeden do ğan borçlar, ya bir tarafın iradesine veya iki tarafın 

iradesine müstenit olur. Bir taraflı iradeye müstenit borca cua.ıe m isal verile-

(233) Her deyn in bir alacaklısı vardı.r. Alacaklıya bu kelimenin ism; fail sıgasiylg 
ayiıı, - borçluya medyun veya gartm denir. Ga rtm tabiri alacaklıyı da ifade eder, cem'i 
gurema dıır. Bu, daha ziyade müteaddit alacaklılar, iflas ve terike alacaklıları için kullanı
lır. 

(234) Zimmet insanın, leh ve aleyhine hukum sııbUtuna ehliyetini tazammun eden 
vasfı olarak ta'rif edilmi#ıir. Bu ta'bir patri moin karşılığı olarak da kullanılmıştir, yuk. 
No. 51 bak. 
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bilir ( 235 ) .  Mahmut Esat Tarihi İlmi hukukunda ( s . 254 - No. 3 >  ke ffileti gös 

termektedir. 

İki veya daha ziy ade tarafın iradelerinden meydane. gelen hukuki mün a 

sebete, hukuki işe, akit denir. Akit, obliga syonun en önemli do ğum sebebidit. 

Fıkhın muameıat kesimi asıl bu akitler sahasıdır. Akitleri bir tarafa veya 

daha ziyade taraflara mükellefiyet yükleyen akitler diye ikiye ı;ı.yırabiliriz. H:

be, ariyet gibi akitlerde tarafların her ikisi borç altına girmeyip mükelle fiyet 

bir tara flıdır. Öbür taraf sadece alacaklıdır. Fakat icare, beyi' akitleri her iki 

tarafa borç tahmil eder. Bunlar muavezattır. ( Yunancadr.n ı;ı.lmma tabiriy} e 

bugün bunlara synaUagmatik · akitler denir ) . 

Akitler bir taraflı veya iki taraflı mükelle fiyet doğursun esas itibariy:ıe 

b ir  t P r a fın icabı ve öbür tarafın k a. bulü ile müna kid olur ( 236 ) . Akdin mevzııu 

üzerinde tarafla rın rızfiları birleşmiş olmalıdır, zimnen muva fakat kafidir ( me 

celle 178 > ; icap ne muhteva d a  ye. pılmış ise kabul ancak ona dair ola.bilir ;  yok 
sa il.kitlerin semeni y ahut müsemmeni teb'iz ve te frik y ani icabın muhtevasını 

bir kesiminde k2 bul, bir kesiminde red etmeye selılhiyeti yoktur ( 237 > . 

) (235) Cuale, zayi olan bir şeyin reddi mukabilinde veya ma'lum veya mechul bir 

amel hakkımla muayyen veya gayri muayyen şahıs için bir borç iltizam ·dır. Bu ivaza ctml 

(Kamııs: ayakteri ve elkirası gibi bir İ§, amel mııkabe!esincle şart olunan ivaz ve iicrete) 

elenir; mese'il bir malını zayi eden bir kirme nin bunıı bana kim bulup getirirse şu kadıır 

lira vereceğim diyeı · ,Lan etmesi gibi. B-u ililnz yapaııa haneft mlzhebine göre ücret ltJ
z�nıgelınez. Çünkü bulan (ecir), iltizam zama nında meçhııl o.lnıak1a teahhiit sahih de

ğ!ldil'. Fakat Şafit ve Malikt fıkhına göre caizdir. Çünkü nas'ın buna ihtiyacı vardır (Ali 

Haydar mecelle madde 449 ve 769 şerhine, yuk. No. 73 4 üncü kıendine ve Bidayet'iil 

Mücteh·t  fi Nihayetil Muktasıt, ci!t 2 s. 196 bak. Sultan Süfeyman kanunnamesinde cu'ul 

den bahis vm·dır (madde 96). tstanbul'da toplanan vacibat komisyonu cuale hakkında mü· 

tlead-dit maddeler kabul etmişti (Ceridei Adliye 1339 - 1340, sayı 16 - 18, s. 56 bak. 
Bttgiinkii hukuk için A. B. Sehwarz, Borçla .. Hukuku Dersleri, 1948, s. 274 sonu ve s. 

275 bak.). Bir taraflı lıııkııkt iş olması. lilzımgelen vasiyet hakkında ilerde mirll.Y hukukuna 

bak. 

(236) Ilak ihdas eden, .yanı tasaı'1'Uft iş mahiyetinde olan, modem hukukta iiışat, 

yap:cı işlere, haklara taalluk eden bir taraflı beyanlarda kabule mahal yoktur. Bir rakikirı 

(kölenin) i'takı ( azad edilmesi), bir borçlunun ibrilsı gibi. Bunlar miicerret bir beyan ile hır· 
hııkt netice meydana getiı·en igleı·diı·. · Bunlara müneccez yahutı nasiz tasarruflar da denir. 

(237) Safka, ilkitlerden birinin elini b hiil'üniin eline vurması ma'nasına olup mecaz 

manasiyle akdin ],endisine denir. 
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Ke falet yalnız ke filin id ibiyle mün'akit ve nafiz olur. Fakat mekfülÜn·· 

leh dilerse reddedebilir ( aşa . . 
No 1 57 ve so�. bak. im amlar arasında ihtilaf 

vardır ) . Rehin , ve hibede akdin tamam olması için kabız da Hizımdır ( me c elle, 

706 ve 837 ) .  

İcap ve kabul sözle veya ya7.ı ile { m ecelle 173 ) ve nihaye t  yuka rıda 

ı No. 30) görüldü ğü üzere dilsizin m aru f işareti ile de olabilir. K abul, ica

bın yapıldığı meclisde yani a kit için vukubulan g örüşme içinde olmak lazımd ı>·. 

Fakat icabı yapan, meclisin sonuna kadar muhayyerdi r ;  öbür tara fın k abu

lünden önce, icabından rucu' edebilir . Rucu' halinde icap batıl olacağından oıı 
dan sonra kabul ile akit, mün'akit olm az. { mecelle 181 - 184 ) . Bu günkü hu 

kukda ise icabı yapan, meclis dağılıncaya, yani tarıı.flar birbirind<:.>n ı.>.:ırnl!n 
caya kada r icabı ile br ğlıdır ; icabı yap anın kabulden önce ölümü veya ehliyet

sizli ği ile de - esas itibariyle - icap b atıl olm az ( A .  B. S chwarz, borçlar hukuku 

dersleri, s.  2 19,  221 ) .  Fakat kabulden sonra taraflardan her biri, henüz bir birle 

rinden ayrılmış olm a s alar dahi artık akitten dönemez : ancak akitten rücu' h alt

kı şart koşulabilir ( şart muhayyerliği için aşa. münferit borç münasebetleri, 

beyi' b ahsine bak. ) .  

imam Şafilye göre ayrılma olm8 dıkça tara fların hiyari meclisleri vardır ; 

yani bu halde kabulden sonra dahi bir taraf akdi feshedebilir. 

100 - İcap ve kabulde ciddi bir hukuki iltizam kasdi bulunm alıdır. 
Alay ve şaka kabilinden sözlerle bir akit meydana gelmez. Fakat akdin cidd1 

olarak yapılmış olduğu asıl sayılır ( Ali Haydar, cilt 1, s.  260 bak. ) .  Mücerret 

vaidler ilzam kuvvetini haiz değildir. Fakat bir hususa ta'lik edilen vaid, o 

hususun tahakkuku ile liizım olur ( Mecelle 84, 623 ) ; mesela bir kimseye bu 

malı falan adama sat, parasını vermezse ben veririm diyen ş ahıs mal satılıp 

müşteri tarafından para ödenmezse bunu ödeme ğe mecbur tutulur { Yuk. No . 

83 bak. l Amma bir kimse benim şu kadar borcum u kendi m alından öde diye 

bir şahsa emir edip o d a  vaid ettikten sonra ö demekten imtina etse mü

cerret bu vaidle borcu ödeme ğe icbar olunamıyacaktır {Ali Haydar, m adde 

84 şerhi ) .  Muaşeret adabı ve nezaket icabı ve müliihazalariyle yapılan vaid 

ve meseHi d iivetler de bir borç doğurmamak icabeder. 

Akitler esas itibariyle mazi sigasiyle olur. Geleceğe taalluk eden sözler

le, yani mesela alacağım, satacağım, kiralayacağım gibi sözlere karşı sattım, 

aldım suretinde vaki cevap ile akit m ün'akit olm:ız. Şu kadar liraya satın al 

gibi sözlerle şimdiki zaman, hal mu rat olunur veya söz gelişi iktiza ederse bu 
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tnu•teber bir icap sayılır ( Mecelle 169 - 172, 434, 435, 623 ; yuk. No . 30 bak. ) 

aksi takdirde öbür taraftan bir kabul ile akit ta.marn olmaz ( 238 ) . 

Akitlerde tarafların akil, mümeyyiz veya baliğ olmaları şarttır. Bu ehli

yet, fıkıhda şart olarak gösterilmiş ve kazuistik yolda tanzim edilmiştir. Bu, 

mecelle maddelerinde ( beyi' 361 ,  icare 444, keffilet 628, havale 684, rehin 708, 

vedia 776, ariet 809, hibe 859 bak ) görülmektedir. ( Yuk. No . 43 bak. )  

Risfilet yolu ile yapılan akitte resul, akdin muhtevasını muhataba ihbar 

ve tebliğ edip de muhatap aynı meclisde kabul ederse akit mün'akit olur. 

( Yuk. No. 47 bak. ) Mektup ile yapılan icaba, mektubun diğer tarafa vusülü ve 

okunup muhtevasına ittila' üzerine kabul edilerek cevap yazılması veya vakıf 

olunan meclisde şifahen kabul edilmesiyle yine akit tamamlanmış olur. 

HAKSIZ İKTİSAP 

101 - Haksız iktisap, tabiri, yeni hukukumuzd a  görülen bir tabirdi r ;  

b u  m akamda sebepsiz iktisap, sebepsiz zenginleşme sözleri de kullanılmıştır. 

Medeni kanun tali komisyonu · layihasında buna «me'huzat i gayri muhikkadan 

tevellüd eden vecaib» adı verilmiştir. 

Fıkıhda bunun başlıca halini riba teşkil eder. Riba, ziyade m anasındadır;  fıkıh 

ıstıHi.hında ivazdan hfil� olan mal fazlası diye tarif edilmiştir ( huve faz'lun, ha

lin an ivazin ) yahut ( fazlu mfilin hfilin an ivazin ) ( 239 ) . Muavazat da bahis mev _ 

zuu olur;  bir muavaza akdinde ivazsız kalan her hangi bir fazla demektir. 

Bu manada rib a karz akdinde cari ve mutad olan faizden daha , geniş bir mef

humdur. 

102 - « Riba muavazaa akdi zımnında olur. Riba'nın mikyası cins ve mik

tar veya her biridir. Bir akitte cins ve miktarı müttehit iki mal birbiriyle 

mübadele edilmiş oldu ğu takdirde arada bir tarafa bedelsiz bir fazla tahak

kuk etmiş ise bu bir riba dır, meseıa birine bedelini bilahare almak üzere kar

zım on lira verdiniz, harç etti ; bir müddet sonra yerine on lira getirip verdi, 

(238) Ve levkdne elıadul lafzeyni ibdre tan ani! müstakbeli bi en yekule ehadühüma 

bi'ni feyekululilharu bi'tu ev yekulu işteri fe yekulu iştereytü Zil yenakidiil bey'u indenll bi 

hililfın nikdhi (Seralıst; cilt 12 s. 109; keza T ahtavi (Fibeydni şurutil bey'i); illel emmizd 

delle alel hali. 

(239) Abdurrahmanul Ceztri, kitabülfıkh alel mezalıibil erbaa, cüz'i sani s. 245: 
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bu muameleye bey'i sarf ( aşa. No. 127 bak.  ı suretiyle iki on lirayı bir biriyle 

mübadeledir. Bunlar cins ve miktarda tamamen mütekabildir. Fakat on lira 

yerine meseıa on ljra on kuruş verilirse bu on kuruş a çıktan, bedelsiz veril

miş bir ziyadedir. İşte riba ayeti ( Bakara suresi, 275 ve sonraki ayetler nazil 

olduğu zaman böyle altın ve gümüş nukut ikraziyle ribalandırmak cahiliye 

a.mplarında ma'ruf idi. Hatta ağniyasının çok kere yediği, içtiği hep riba de

mekti, biri diğerine bir vade ile altın veya gümüş bir miktar para ikraz ( aşa. 

No. 152 bak. ) eder ve o müddet için istikraz miktarına, aralarındaki teraziye 

göre - bir miktar ziyade de şart · eylerdi. Bu ayet nazil olduğu zaman araların

da en meşhur olan riba bu idi. Her hangi bir borçta va'de hulul ettiği zaman 

borçlu borcunu veremezse alacaklısına «veremiyece ğim, irb a  et, yani a rtır 

derdi, gene bir miktar dalla riba zam edilir ve bu surete va'de yenilendikçe 

borcun miktarı artardı ve arta arta aslının bir veya bir kaç mislini bulurdu. 

Asıl deyn'e re'sülmal ve ziyadesine riba ta'bir edilirdi . . . Hamdi Yazır diyorki : 

Cihanın bu günkü faiz muamelı1tı da m ahiyyeten cahiliye devrinin bu i'idetin

den başka bir şey değildir ( Kur'an Dili, cilt ı s. 952, 953 ) . 

Riba iki kısm a ayrılır :  Biri nesie ribası öbürü fazı ribasıdır. 

103 - Yukarıki misalde va'deli ikrazda zam edilen on kuruş tıı,m manasiy

le bir riba sayılır, haramdır. Ve gene meseıa a ğırlıkları müsavi iki altını iki 

buçuk altına veya iki altın ve şu kadar kuruşa veya bir kile bu ğdayı bir buçuk 

kile buğdaya peşin mubi'idele etmek haram olduğu gibi on gram gümüşü o 

miktar veya daha az veya daha çok gram gümüş mukılbilinde, kezfilik iki kile 

buğdayı bir veya iki veya üç kile buğday veya arpa mukabili veresiye satmak 

da caiz de ğildir; bir metre Şam kumaşını ayni cinsten bir veya iki metre Şam 

kume. şı veya başka cinsten mesela o kadar Bursa kumaşı mukabilinde veresiye 

satmakta da bir riba vardır ( Ömer Nasuhi Bilmen, cilt 5 s. 1 14, 1 1 5 )  ( 240 ) . 

Bu hülrümler yukarda C No.  71 , 97 ) işaret ettiğimiz üzere Kur'an'ın bu 

bapkki ayetlerine ve bir hadis'e istinat eder. Kur'anı Kerim 'de ribaya dair 

olan bu ayetlerin biri Mekke'de öbürleri Medine'de nazil olmuştur. Rum süresin

deki Mekki dir ; Bekara, Nisa, Ali İmran sürelerindeki Medeni dir. Hadis, Hac

cetul veda'da irad buyurulmuştur.  

(240) tlletiil'ribd el kadm velcintu . . . Fe in vııcid el vasfllni hurrimel fazlı# vennes'u v e  
in tıdima, halle ve in vucide ahaduhtıma fekad halle ttefllzıılu le nnese'u (Multekll, Bllburi
bd). 
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Ayetler şunlardır; «Ve m a  a'teytum min riben li yerbü fi emvalin nıls'i 

fela yerbü indellahi ve ma ıı•teytum min zekıltin turldüne veçhallılhi fe ulfüke 

hum ul muz'ifun» ( Rum süresi, ılyet 39 ) . «Ve a hzihümur ribıl ve kad nehü an

hu ve eklihim emvalen nasi bil batili ve a' tedna lilkılfirine minhum azaben 

elimen» ( Nisa süresi, ılyet 161 ) .  «Ya eyyuhellezi ılmenü la te' kulft ribıl ez•a

fen muzaafeten vettekullahe lealleküm tuflihün» < Ali İmran suresi, ayet 130 ) . 

Ve nihayet «Ellezine ye'kttlüne ribıl ıa yekümune i!lıl kema yekümullezi yete

habbetuhu şşeytılnu minelmessi zfilike bi enn.ehum kfilü inne me elbey'u mislur

riba ve ehallel 18.hul bey'a ve harremerriba, femen caehu mev'izatun min reb

bihi fentehıl felehu m a  selefe ve emruhü ilahi ve men ilde fe ulılike eshabun 

nılri hüm fihıl hfilidün. Yemhakullahurriba ve yurbissadkati vallahu ıa yu

hibbu külle keffö.rin esimin. İnnellezine amenu ve a milussfilihati ve ekaınus

saıate ve atuzzekılte lehum ecruhum inde rabbihim veıa havfun aleyhim veld 

hum ya hzenün. Ya eyyühellezine ılmenü ttekulla he ve zerü ma b fl,kiye miner

ribıl in küntüm mü'minin. Fe in lem tef' alft fe'zenO. biharbin mina!la

hi veresülihi ve in tübtüm fe leküm ruüsu emvalikum ıa tazlimüne ve ıa tuz

lemün. Ve in kane zü usretin fe naziretün ila meyseretin ve en tasa.ddekü 

me tuveffd küllünefsin ma kesebet vehum la yuzlemun.» ( B akara süresi, ayet 

2'?5 - 281 ) ( 241 ) . 

hayrun lekO.m in küntüm ta'lemün. Vettekü yevmen turceüne fibi ilallahi süm-

(241) Ayetlerin ma'naları; Rum stlı·esiııeait: • nas'm ma'larında nemdlansın diye verdi
ğiniz ribil (fdiz), Allah yanında nemalanmaz, Allah yuzunu (rızasını) murat ederek 
verdiğ iniz zekilt ise, işte kat kat yapanlar onlardır• (Hamdi Yazır, K1ır'an dili, cilt 5, s. 

381 9, 3829). Nisa suresine ait: •Ve nehiy edildikleı·i halde riba almaları ve halkın emvali. 
ni lıaksız;•kla yemeleri sebebiyledir ki (evvelce onlara heldl kılı.nm?ş bir çok! nimetleri kendi 
Terine haram ettik ve kdfir kalanlarına elim bir azdp hazırladık »  (Hamdi Yazı.r, cilt 2, s. 

1 51 2). Ali lmran stlresine dit: • ey, o bütün. iman edenler, öyle kat kat katlayarak ribd yi
meyin. Allah'dan kork11n ki feldh bulasınız. • (Hamdi Yazıl, Kur'an dili cilt 2 s. 1 1 73). 

Bekara suresine ait: • ribd yiyen kimseler şey tan çarpan kimse nasıl kalkarsa öyle ka!kar. 
lar, lm işde onların • beyi' tıpkı ribtl gibidir• demeleri yiizünden; halbuki Allah bey'i he· 
l<U kıldı, ribdyı haram, bundan böyle her kim rabbı taraf ından kendine bir öğüt gelir ve 
ribtldan vaz geçerse artık geçmişi ona ve hakkmda lıiiküm Allah'a aittir. Her kim de döner 
yeniden alırsa onlar ndr ashabındandırlar, hep orada kalacaklardır. Allah Ribdyı. mah· 
veder de sadakaları nemdlandır.ır. Hem Allah, vebal yüklenici musırr kafirlerin hiç birini 
sevmez. lmdn edip iyi iş1er yapan ve namaz kılıp :::ekili! veren kimselerin Rabları indinde-
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H adis de budur:  «Ezzehebu bizzehebi vel fiddatu bil fiddati vel burru 

bil burri veşşairu bişşairi vettemru bittemri vel milhu bil milhi,mislen bi

mislin, sevaun bi sevdin, yeden biyedin. Fe'iza ihtelefet hazihil esnafu fe bi'ü 

lcey fe ş1'tum iza kane yeden biyedin» ( Abdurrahman ul ceziri, kitabül fıkıh 

2lelmezahib il eraba,  cüz'i sani s . 248 ) ( 242 ) . 

Ribactaki hörmet'in illeti hakkında İmamlar arasınd a ihtilaf vardır.  Han

b eli' ler ve m:ıne filerce keyl ve vezn, �afi'ilerce nakid ve yenir şey olmaktır. 

l\!Ialikilere göre ziyadelikdeki hörmetin illeti, nakdiyyet n akid olmaktı r. Ta

e.mda., yani yiyecek şeylerdeki hörmetin illeti fazı ve nesi'e rib alarına göre 

değişir ( Bunlar ve diğer ihtilaflar hakkında yuka rıda adı geçerı eser, s . 249 -

2 5 1 .  Serahsinin Mebsut'u cilt 12 s. 1 1 0  ve sonrakiler. Muhammet Bin Ruşd, bi

dayetülmüçlehit ve nihayetül ınuktaşıt ikinci cüz s .  107 ve sonra.kiler. Ömer 

Nasuhi Bilmen, Hukuki islamiye ve ıstılahatı fıkhi ye ka musu. İstanbul Hukuk 

Fı:ı kü.ltssi mecmı· r sı, cilt XVIII sayı 3 - 4, s . 859 ye sonrakiler. Ali Haydar -

H 2 cı Adil, Usuli fıkıh dersleri s. 354 ve 358. İzmirli İsmail Hakkı, İlmi Hi

.liif ıs .  1 1 7 ) . 

fü•mdi Yazır, Ali İmran süresindeki ayet hakkında : Müfessirlerin ez'afi 

muz il.il.fa kaydının ib tirazi olmayıp o zam anki . hallerin cereyanına göre vuku'i 

ecirleri şüphesiz kendilerinindir. Ve onlara bir korkıı yoklıır ve m a lı  z ıı n olacak de

ğildir nıılar. Ey, o bütün 1mt!n edenler; Allalı dan korkun ve ribrı hesabından kalım bekaya 

!Jİ bıJ'(ık : n, eğer gerçekten mü'minlerseııiz. Yok eğer yapmazsanız o halde Allah ve Re· 
sııliindeıı mııtlak bir Harp olunacağını bilin ve eğer tevbe ederseniz re'sıılmt!lleriniz sizin. 

d:r, ııe :::ôlim ohırsıııııız ne mazlum ve şayet borçlu sıkmtıda ise o halde bir ko'aylığa i ıı ·  

f izaı:, hım1111la beraber tesadduk etmeniz hakk nızda daha hayırlıdır, eğer b ilirseniz. Hem 

korkun, öyle bir güne hazı.rlanın ki döndiiriiliip o giiıı Allalı'a götürüleceksiniz. Som·a her

kese kazandığı taıııaıniyle ödenecek ve lıiç b ir zulme maruz olıır yacaklar .. (Hamdi Yazır, 

Kıır' an dili, cilt 1 s, 951). 

(242) Hadisin mt!ııası : ·Altım alttın ile ve giimiişü gümüş ile ve . buğdayı buğday ile 

ve arpayı arpa ile ve h urmayı lııırına ile ve .tu zrt ttız ile, misli misli ile, birbMııe mÜSavi 

olarak biı· elde sa.tınız. Bıı s ııı.flar muht'ıelif o l·ıırsa bir elde (tecil, teh.'r olmadıkça) istedi

ğiniz gibi satahilfrsiııiz . ,  ya'ıı i b·u malların b iı' clnsdeıı olan ları misli ile arada bir ziya

delikle ve kabızda tecil wretiyle satılamaz; satılması. caiz değildir. Cinsler ilıtilt!f ederse 

ziyade ile ı:eya noksan ile �atış sahilıdfr . . .  (Y ukarıda adı geçen eser, aynı. sayfaya, Sa. 

lı ilıi Bulıari mulıtasarı tercümesi, Tecridi Sar ih tercümesi cilt 6 bilhassa 993 ı:e 1004 ııu

malarala. bak.). 
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olduğunu ve binaenaleyh asıl nehyin mutlak surette ribiiyi tahrime mütevec

cih bulunduğunu beyan ettiklerini, bu ayetin Uhud vak'asını tezkir sadedinde 

va.·rid olması bunun ilk n azil olan men• ay� olduğuna delfiletten hali olma

dığını, tahkikatı fıkhiyeye nazaran da Bakara süresi ayetlerinin nuz ; l  iti

bariyle bundan muahhar idiğini, Bi'set i nebeviyyenin son senlerinde ve Mek

ke'nin fethi sıralarında nazil olduğunu ve men'in tatbikat'i umumiyesi i'tiba

riyle i'Hin'ı haccetülveda'a musadif bulunduğunu, hatta muahhar olmasa bile 

her halde mukaddem de olmadığından ıa akal mukarenete m ahmul olması lii

zımgeldiğini söyleyor ( Ku r'an dili cilt, 1 s . 1174 ) . El'ezher pro fesörlerinden 

Şeyh Draz da Bakara ayetlerinden 278 - 281 inci ıi.yetleri nakilden sonra bun

ların Peygamberin hayatı sonlarına do ğru nazil olan kat'i ayetler olduğunu, 

umumiyetle isHim hukukçularınca riM.nın hörmeti mutla k ve karşılıksız olan 

herhangi bir miktarın h aram edildiği reyinde olduklarını beyan ediyor ( 243 ) . 

104 - Bilindiği üzere eski Yunanistan'da Solon'dan evvel ve Roma'da on 

iki levha kanunundan önce faiz tamamiyle cari idi ve borcunu ödeyemiyen

ler esir sayılırdı. Solonun kanunlariyle ve on iki l evha kanuniyle faiz işlerin 

de ıslahat yapıldı. Tevrat faizi, kavmi için menetmişti ( 244 ) . İncil'de de riba 

(243) Travaux de la semaine intlernatio ııal de droit m11S11lman, s. 149, Abdurrahman 

ul Ceziri: Kitabul fıkıh alel mezdhibil erbaa, cüzi sani s. 247 bak. 

1zmirli lsmail Hakkı : Fazıl ribdsı hadislerle sftbittir; bu ribdnın hörmeti kati değildir. 

Nesie ribftsının hörmeti ka'idir. Birincisinde ihtildf var, ikincisinde ·yoktur. Ali 1mran 

suresindeki llyet, ribd �efyini takyit ediyor. menht olan ribdnın ancak ez'afi muzdafa ta

rıkiyle olan ribd olduğunu gösteriyor. Her ne kadar • ve harremerribd . . . • ve sair ayetler 

muttak ise de muflak ile mukayyet tearuz ederse mukayyet mutlaka rdcih olup mutlak 

ııwkayyete hamil olunacağı.ndan nelıy edilen ri banın ancak muzdaf ribd olması ldzım ge

liyor. Bu da Calıiliyye zemanındaki ribd d vr. Peygamberimizin kaldırdığı ribd bu Cahiliy

ye ribdsıdır diyor (Usul i fıkıh derlseri, lstanbul, Matbaai hukuldyye 1329 . s. 60 bak.). 

(244) Tevrat'ın Huruc kitabı 22 inci babı 25 inci ayetinde • eğer kavmimden yanın. 

da bulunan bir fakire ödünç verirse ona mu ameleci gibi olmayıp üzerine faiz koymayasın• . 

Laviler kitabının 25 inci babı.nin 35 • 37 in ci ayetlerinde · biraderin fakir düşüp senin ya. 

nına kudretsiz kalır ise garip ve misafire yar dım eder gibi ona yardım eyle ki yanında 

yaşaya, on<Jan faiz ve mürabaha almayasın ve Allah'dan karkasın. Ta ki biraderin senin 

yanı.nda yaşaya. Akçanı ona faiz ile vermiyesin • .  Tesniyenin 23 üçüncü babının 19 ve 20 
inci ayetlerinde de •biraderine ne faiz ile ak ça, ne feiz i1e zahire velhasıl faiz ile verilen 

hiçbir şeyi faiz ile vermiyesin. Ecnebiye fa iz ile vel'ebilirsin. Amma biraderine faiz ile 

vermiyesin . . . • denilmektedir. 
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memnuiyetini görüyoruz ( 245 ) . Papalar, konsiller, kilise babaları da bu mem

nuiyeti benimsediler, nihayet bütün ortaçağ bu doktrini muhafaza etmek is

tedi. isrn.mdan önceki cfilıiliye devrinde de faizcilik ve borçtan dolayı esaret 

yukarıda görüldüğü üzere mevcut idi. Faizcilik ile geçinen servet sahibi bir 

takım mukrizler vardı. Sakif ve Kureyş kabileleri faizcilik ederlerdi ( 246) . 
Ödünç para alanların da büyük sayıda fakir, nafakası dar veya yok k�mseler

den ibaret bulunduğu anlaşılmaktadır. Hadisde sayılan altı kalem eşyanın, bil

hassa zaruri maddelere, gıda mallarına taalluku bu duruma delalet etmekte

dir. İsHim bu yolda çok ahlaki ve idealist davranmıştır. Kur' a n  ve Peygamber 

daim a  tesadduk ve fakirleri infak tavsiyelerini tekrar ede durmuştur. Bu b ap

t a  yalnız Bakara süresinin tahrime dair olan ayetlerden önceki bir çok iiyet

lere göz atmak kafidir ( 247 ) .  

Kohler diyor ki ( 248 ) resülmalden intifa, faiz meselesi ile sıkı fıkı ilgili

dir. Eski Milletlerin hayatında - ki onlarda istihsal umumiyetle zirfil idi ve m en

kul sermaye az rol oynardı - karz · hemen hemen daima istihlak m ahiyetinde 

idi. K arz ya zaruret veya hiffet anında verilirdi . Komşular tara fınde.n veya 

kabile e fradı tarafından, yalnız resülmalın değil, biraz fazla b ir şeyin de geri 

istenmesinin bir tazyik, bir ıztırap gibi sayılması sebebi bununla izah edilir. 

Yakınlarına müzaheret etmeli, fakat iztirar, iktisap mevzuu yapılm ıımalıdır· 

Bıı kimseler hiffeti halinde korunacaksa işi mümkün olduğu kadar ?.Z onun 

zararına, aleyhine nizamlamalıdır. İşte ffüz almanın memnuiyetine dair olan 

hükmün men'şei budur. Bu memnuiyet, menkul sermayenin az kullanıldığı 

zamanlara aittir. 

105 - Her halde fahiş ffüz muamelelerine bugün de hiçbir suretle iyi 

(245) Luka incilin '6 ıncı babının 34 ve 35 inci dyetlerinde •eğer bedelini almagı 

ümitl ettiğiniz kimselere ödünç verirseniz ne faziletiniz olur. Zira giint1hlct1rlar dahi gündh

kdrlara mukabilini geri almak üzere ödünç verirler. Amma düşmanlarınızı sevip iyilik ediniz 

ve hiç bir bedel ümit etmiyerek ödünç veriniz ve ecriniz çok olup mııteal'ın ogullan olacak

sınız. • 

(246) Hamdi Yazır, Kur'an dili, cilt 5, s. 3829. 

(247) M. Daualibi: La theorie de l'usure en droit musulman, Travaux de la semaine 

international de droit musulman, s. 140 No. 8 bak. 

(248) Josef, Kohler, Lehrbuch der Rechtsphilosophie, üçüncü bası, 1922, paragraf 
105. 

121. 



gözle b akılm amaktadır. Hudutsuz bir faiz serbestliği , memlekette sefalet ya

ratır. Fakat bütün bütün men de umumi: ihtiyaçlara uymaz . Böyle bir mem 

nüiyet iktisadi, tic a ri: h ayatı b altalar. Faizsiz, hele geri almamak üzere muht!'l. Ç  

kimselere para vermek dün d e ,  bugün de h e r  halde çok iyi bir iştir . Fakat fi'll 
hayatın, realitenin icaplarını unutm amak ıazımdır.  Hayatın zaruretleri, tabüı.

tın istekleri kendini daima tanıtır ve tanıtmıştır. 

Kur'an ve H azreti Muhammed bir çok tebli ğleriyle bu ezeli kanunu n ş e ş 

m az düstur olduğunu göstermiş ve ö ğretmiştir. Bütün eski hukukçularımızın 

beyan ettikleri türlü türlü · form üllere ve yeı, yer t a tbik 'l tına bakılırsa bu hP.ki

katı anladıklarına şüphe etmemek Hl.zım gelmekle beraber hukuki: ve dini: ah

laki: nizamı birbirinden ayırmıyarak, icabı ha lle idealin sınırını < * >  belirtemiye

rek, m alzemelerinin birbirleriyle imtizaca kabiliyetin i çok defa takdir edemiye

rek yapılarına bir bütünlük vereme diklerini görüyoruz. İşte faiz mesele 

sinde de böyle olmuş, bir taraftan faiz memnuiyeti mutlak bir dini: ahlakt 

emir olarak yürütülmek istenirken öbür taraftan güya şer'i çarelerle de, ribh 

ilziimı usulleriyle rib ıl ve h aram itikadı iideta. ala ya. a lınmıştır . Fakat bunu 

yap amıyanlar paralarını toprağın bir köşesine gömmüş veya faizsiz yabancı 

b ankalara y atırmıştır. Bu suretle sermaye fikri olgunlaşamamış, ticaret yolu 

tıkanmıştır. Şunu da ilılve edelim ki y alnız İslı'.l.mda de ğil, bütün A vrup a'da, , 
hınstiyanlık fileminde de bu memnuiyete karşı çare yollan aranmış ve muh

telif şekiller bulunmuştur { J . Kohler , aynı eser, p� ra graf 105 ID . İngilterede 

Kilise kanunlarının faiz memnuiyetinden kurtulm <ı.k için b aş vurulan kurn az 

lık da kısa b i r  vade ile ikrazda bulunup vade gününde para i a d e  edilemeyin 

ce tazminat talebi şeklinde olmuştur ( Hüseyin C ahit Yalçın - İngiltere tarihi , 

cilt 1, s. 188 ) . 

Hamdi Yazır ve Öme r  Nasuhi Bilmen bugünkü hayattan haberleri yok
muş gibi konuşmuşlardır : Cahiliye devrindeki durum ile bu günkü O.urumun 

aynı olduğunu, ribii ile u ğraşmak bir çok insa.nlan ziraatı�, ticaretle, san'at 
la iştigalden menettiğini, çünkü ellerinde bulunan bir miktar serveti rib§. su 
retiyle tenmiye ederek b a şkalarının kazancıı::ı d a n  geçindiklerini, kendilerini ti
caret gibi, hirfet gibi şeylerle uğraşm a ktan m il3tağni gördüklerini, bu ise 
memleketin im ramna, cemiyetin iktisadi, hakiki m en faı.>,tlerine muh al if ol
du ğunu, rib §., nas arasında lutu f ve ihsan ve muavenet vazi felerinin inkıtaına 
sebebiyet verdi ğini, çünkü ribı'.!. ha ram olunca mu'tekıt olan zevP. t  muht�ç 
olanlara. karz i hasen suretiyle muavenette bulunacı:ıkfarını, fakat rib a tecviz 
edilecek olsa herkesin elindeki p araları karz suretiyle tenmiye etmek hevesine 

(*) S. Ş. Ansay Hukuk Bilimine Başlangıç 1957. No. 102 den önceki satırlara bak. 
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düşeceğini ve mürabahacıhğın çoğalaca ğını iddia etmişler ve nass da veznt 

olduğU bildirilen şeyler ebediyyen vezni, ve nass da keyli olan şeylerde dai

ma keyll olduğUnu, ribıinın hörmeti hakkındaki emri dini, bir emri teabbüdi 

olup buna riayet etmemiz diyfuıetimiz muktezası bül.undu ğundan, velev ki bu 

emrin hikmetlerini tamamen bilmiş olmayalım ribanın azı da ço ğU da Kur'an

ın sarahati ile haram oldu ğUndan bahis etmişlerdir ( H a m di Y azır, cilt 1 . s. 

964 ve sonrakiler1 
Ömer Nasuhi Bilmen, cilt 5, s .  119 - 121 ) .  

Bu sözler Hamdi Yazır'ın d a  işa ret ettiği üzere yüz yıllarcı:ı, önce basit 

bir h aytam o günkü İsl§.m Üleması tarafından ileri sürülmüştür. Avrupa'da 

orta çağ klasikleri de ribanın hörmetini aşağı yuk a rı böyle müdafaa etmiş 

lerdir ( J. Kohler, aynı eser, paragraf 105, 1, 2. bak. ı .  

Fakat hakiki hayat bu iddiaları tekzip edecek kuvvettedir ve açık 

söylemek ıazım gelirse gülünç görmektedir. M avzka'larla, akıl ve m antıkla,  

hakiki hayatla, ilimle, fenle, tarihle, uzun yüz yılların tecrübeleriyle bir  

ilgisi olm ayan bu basit düşüncelerin tatbiki modem dünyada bir cemiyeti fel

ce u ğratır. Bugün ne ödünç para alanla r aç ve ne de borç verenler toklardan 

ibarettir. Karz muameleleri yalnız karın doyurmak ve kese doldurm ak için 

yapılmamaktadır. Bilh assa en yüksek borçlara giren en kuvvetli olan devlet 

tir. Devletin mukrizleri, sadece zenginler de ğil bir çok zaif, ortahalli kazan

cından beş on kuruş artıran fertlerdir. Şirketler, b�mkalar açlık gidermek için 

borçlanmam aktadırlar. Büyük imar işleri, medeniyet yolundaki ilerileme ve 

yükselme teşebbüsleri büyük çapta yapılan istikrazlarla mümkün olmaktadır .  

Bütün bunlar h alkı israfdan men'e, tasarrufa teşvika, memlekette iş  hacminin 

genişlemesine, işsizliğin, tenbelliğin, miskinliğin azalmasına, yok olmasına,  yar

dım etmektedir. Para sını bir b ankada, işleten kimse de pek tabii hayır imkanları 

bulur. Şüphesiz sermaye sahibi bir kimsenin ticaret etmesi, kendi eme ği ile 

onu nemala ndırması temenni edilecek bir yoldur. Fakat bu herkes için her vak.it 

mümkün müdür? Mudarebe, müzaraa gibi şirketler bu günün ihtiyaçlarını ,  

medeniyetini karşılar, doyurabilir m1? Müsabakat'ın ) aşa.  No.  142 b ak. ) rneşru 

iyetini teyit sadedinde, nas müsakata muhtaçtır, bazı kimselerin a ğaçl a rı bu 

lunur, fakat işlemeğe rnuk�edir olmaz ve bazısının amele iktidarı vardır, ağaç

ları olmaz. Bu iki kimsenin mesalihini t anzim ve menfaatini temin Iazımdır 

deniyor. Bu böyle olduğu halde faiz meselesinde bu taassubun, kırk dereden su 
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getirmenin manası var mıdır? Bir kimsenin binasına yatırdığı sermayeden 

mücir sıfatı ile·, müdarebe akdinde para sahibinin, rabbül mal sıfatı ile intifaı  

caiz görüldüğü gibi gene parasından ribh iltizamı oyununa baş vurmadan isti 

fade edebileceğini eski hukukçular ne derse desin artık düşünebilmeliyiz . Bu

gün artık ribfuıın hikmetlerini bilmiyen, anlamıy a n  münevver kimse de kal

mamıştır. 

Yukarlarda teferruatına girmiyerek asıllarını izaha çalıştığımız ri

bd memnuiyetinden çıkarılan karışık, dolambaçlı bin bir e.hkdm içinde bütün 

mudmeldt kadük kalmağa mahkümdur. Büyük mikyasta ticaret işleri değil, 

emniyetle alelMe bir alış veriş, herhangi bir akit ve teahhüt imkansız de

necek kadar güçtür. Bu şartlar içinde parası olanlara ticaret tavsiye edenler, 

ticaretin ne olduğundan haberdar değil görünmektedirler ( aşa.  No. 129 za da 

bak. ) .  Birinci Meşrutiyet devrine kadar Müslüm anların ticaret hayatını muh

terem Ömer Nasuhi Bilmen benden iyi bilirler. O zamanlara ait kaç. müslüman 

bankası veya tacir gösterebilirler. Fakir bir mahalle bakkallığı ticaret de ğildir. 

Bu işler bile ulem amızın sayısız örgülerden kurdukları ribd memnuiyetinin a ğı

na düşmekten kurtulamamıştır . Şunu da unutmıyalım ki hesap, kitap bilmi

yen kimse ciddi ma'nasiyle ticaret yapamaz. Bunları bilelim. Halkımızı izlfil 

değil, hakikat yolunda tenvir edelim . Müslümanların muhtaç oldukları, bugü

nün geçer ilimleridir ; onları bu yolda ta'lime, terbiyeye niçin hfila irşad etmi

yoruz. 

Bütün medeni memleketlerde yalnız fahiş faiz taleplerine değil, umumi 

yetle fahiş kira mukavelelerine, , hava paraların a ,  kam borsalara, her türlü ih

tikdrlı kazançlara kaçakçılığa karşı koruy•u tedbirler alınmaktfı,,  bunlarla 

mücadele edilmektedir. Memleketimizde de faiz miktnının tahdidi yolunda 

daha 1268 tarihli fermanla, yani 110 bu kadar yıl önce ilk adım atılmıştır. Bun 

dan sonra 1280 tarihli murabaha nizamnamesi çıkarılmış ve 1303 tarihinde 

faiz haddi yüzde 9 a indirilmiştir. Bu suretle Nizamiye mahkemeleri devletin 

tesbit ettiği faiz iddialarını k abul ederken fetva makamı son günlerine kadar 

şer'i ribi}\ ilzam edilmedikçe h erhangi bir faiz hükmedilmesini, bu b aptaki bir 

şartı, mukaveleyi tanımamakta israr etmiştir. 

106 -
İsldm Hukukunda ivazdan hfili mal fazlası edinen kimse onu sahi

bine iade etmek, mümkün olmazsa fakirlere sadaka olarak vermekle mükel-
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le ftir. ( 249 ) . Mecellenin külli kaidelerinden birine ( madde 97 ) göre de «biHi 

sebebi meşru' birinin malını bir kimsenin ahzeylemesi caiz olmaz ; çünkü 

ibad hakkı muhteremdir. Kendine vacip olmayan şeyi ahara veren kimse onu 

istirdat edebilir.  Müdafaa ettiğimiz faiz, ihtikar, istismar de ğil devletin müsa 

de ettiği, meşru' gördüğü, rızaya dayanan b i r  mal edinmedir. 

H aksız iktisabı iadeye kadar ' iyi niyetle, m allarında bir ziy ade olmaksızın 

elinden çıkarmış olan kimsenin yalnız elinde bulunanla mes'ul olacağını söy

leyen bu günkü hukukda gördüğümüz haksız iktise.p kaidesi yolunda bir hü

küm İslam hukukunca mechuldür denemez ( 250 ) . Bu iktisap esas itibariyle bir 

emanet mahiyetindedir ( aşa.  No. 150, yukarda mefkut bahsine No. 58 bak. ) .  

Fakat fiisit beyi ile alınan b ahçenin m ahsulü bir kaç yıl müşteri tara fından 

istihlak edildikten sonra b ayi', fesadına mebni bayi' fesihle semen'i geri verip 

bahçeyi istirdat etse, istihlak edilen mahsulü müşteriye tazmin ettirebilir ( Ali 

Haydar, cilt 1 s. 626, · 637 bak. ) . FUzülen s atılıp teslim edilen bir bağın müşteri 

tarafından alınan semeresi hakkında da b öyledir. 

Teslim edilen sadakada n hiçbir veçhile rucü' edilemez ( Mecelle 835, 840, 

874 b ak. ) .  İbahe edilen yiyecek şeylerin yenmesi halinde de bir istirdat, taz-

(249) z. nin zimmetinde bazı hukuki nils olup lakin uzun zaman geçmekle hak sahip 
/eri kimler olduğunu hatırlı.yamamakla reddi mümkün olmasa Z. ıtevbe ve ruou' edip 
mebldğı me'huzunu, ya mikfurını kazdyi deyn niyeti ile fukaraya tesadduk ettij?:i takdirde 
mc1zı1r olur mu? Elcevap oltır (Ceridei ilmiye , adet 12 s. 693). 

!>< (250) Bir kız birisine miicerret namzet ve n!şanıı olmakla ona henüz zevce olmadığın
dan nişan yahut ağırlık (mehri muaccel) adiyle verUen şey kızın akitten önce ölümü halinde 
mevcut ise aynen ve istihlak edilmiş ise misl� veya kıymeti ile geri alınabilir. Çünkü henüz 
tamam bulmamış bir muavazadır. Akiten önce zevcin vefatı halinde istirdat hakkı miras
cınındı.,. (Hacı 7i1ıııi: Münakahat ve müfarekat s. 76, 77, not 5). Hediye olarak verilmiş 
o'ması halinde de yine istirdat olunabilirse de bu, hibe olduğundan ve istihldk halmde hi
beden rucu olunamıyacağından geri istenemez. 

Bir kimsenin borcunu üçüncü bir şahıs teberru' suretiyle, yani o kimsenin emri ol
maksızın ödedikten sonra alacaklının alacağı olmadığı anlaşılsa yahut alacaklı borçluyu 
iskatı yollu ibrd etse (aşa. No. 1 1 7  bak.) üçüncü şahsın vermiş oldılğu şey kendi mülküne 
avdet eder, yoksa borçlunun mülküne değil. Fakat boı·çlunun emriyle ödedikten sonra ala
cağın olmadığı sdbit olsa verilen mal borçlunun mülküne avdet eder; borçlu da me'mure 
cMmiıı olur (Ali Haydar şerhi, cilt 3 s. 316). 

Alacaklı ölse de meydan.da bilinir bir varisi olmadığından beytülmal memuru alacak
lının iiçüncü şahısdaki alacağını tahsil ettikten sonra varisi çıkıp glese borçludan alacağı 
tıekl'ar ister (Hindiyye). Bu ictihad kaideye aykırı görünür. Hiç olmazsa borçlu beytülmale 
riicu edebilmelidir. ı 
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min b ahis mevzuu değildir ( Mecelle 875 yuk. s. 59, No 1. ve No . 84 bak. ) .  
Bunlar dini, ahlaki bir vazifenin ifası zımnında verilen şeyler olacaktır ( BK. 62 

ile mukayese ) ( 251 ) . 

Emanet sayılan hallerde istihl8.k suretiyle olmayan taaddisiz, taksirsiz he 
Hiktan emin danıin olmaz. Fakat gasbın gasbolunan malda evsafını tağyir ma.
hiyetinde yaptığı ziyadenin c yuk. No . 13/5 bak. ) kıymeti menkulün aynen ia
desi halinde ma ğsubün minh tarafından gasıba tazmin edilmek lazımdır ( Me
celle 898 bak. ) .  Bu hüküm Bk. da gördüğümüz haksız iktisabın iadesi hakın
daki prensiplerden faydalı ma srafların iade mükellefine tazmin edileceğine 
dair olan kaideyi hatırlatmaktadır. 

Mecellenin 370 inci ma ddesinde görüldüğü üzere «batıı beyi' asla hüküm 
ifade etmez. Binaenaleyh batıl beyi'de müşteri bayi'in izni ile mebi'i kabz et
miş ise m üşteri elinde emanet kabilinden olarak taaddisiz telef halinde müş
teriye daman lazım gelmez ( 252 ) .  İzinsiz alırsa bu, bir gasp olur ( aşa. No. 881 

bak. ) . 

Gene meseıa rüzgar ile . bir kimsenin bahçesine komşusunun bir çamasın 
düşse bir akid ve kasıd bulunmadığından bu mal bahçe sahibi nezdinde ne 
vedia ve ! ne de lukata olmayıp sırt emanet olacaktır (Mecelle, 762 ) . 

Kefil, borcu ödedikten sonra asılın daha önce ödediğini anlamış olsa 
verdi ğini alacaklıdan geri istiyebilir. Keza bir alacak üzerine sulh olunduk
tan sonra müddeinin müddeaaleyhde hiçbir hakkı olmadığı tahakkuk etse ve
rilen, sulh bedeli istirdat edilir. Bir . kimse başkasın a borcu olduğu zannı ile 
bir miktar para verdikten sonra borcu olmadığı meydana çıksa onu geri ala
bilir.  Ve meseıa beş lira borcu varken yanılarak on lira verse fazlası olan beş 
lira emanet olur. Bütün bunlar Mecellede yer alan «hatası zahir olan zan
na, yani böyle zan üzerine vaki olan fi'le itibar yoktur» kaidesinin (Mecelle 
72 ; Ali efendi ve Behce Fetava lan, kitabussarf bak. ) tatbik halleri olarak gös
terilir ( yuk. Hata bahsine No. 33 bak. aşa. No. 126 bak ) . 

Bugünkü hukukda «haksız yahut ahlaka ve 8.daba mugayir bir maksat is-

(251) Sebze ve meyve dökiintiilerini atmak ibdhedir. Bunlar gene malikinin mülkün 

de kalacağı cihetle mal sahibi bunları alanın elinde aynen buldukça istirdat edebilir; .çünkü 
ibilhe temlik değildil'. Hibede bağışlanan şey üzerinde bağışlayamın mülkiyeti zıiil olur. 
(!Jıık. s. 59, No. 1 ve No. 84, No. 93 bak). 

(252) Fasit beyilerin küllisi ribıi Tcabilindendir (Tahtavi tercümesi, cilt 5 Baburribd) 
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tıhsali için verilen şey "istirdat edilemez ( Borçlar Kanunu 65 ) . İslam hukukun
da, verilen rüşvet istirdat edilebilir. Keza hava parası gibi bir adla verilen para 
da geri alınabilir ( 253 > . Alması memnu olan şeyin verilmesi de memnudur 
( Mecelle 34 ) .  Bu itibarla alanı da, vereni de mahrum etmek daha mantıki 
olurdu. 

Evvelce < No.  50)  gördüğümüz üzere kazaen, yeni mahkemece, ilzam edi
lemiyen, fakat diyaneten vacip olarak kalan borçlan da burada hatırlayabili
riz. Bu günkü hukukta eksik tabii borçlar denilen bu borçlar arasında baş
lıca müruri zamana uğramış borçları gösterebiliriz. Bunlar rizil ile ödenirse 
geri alınamaz. Bir kimse başkasının :ıcar için hazırlanmış olmayan evinde '.icar 
akdi olmaksızın hodbehod bir müddet sakin olsa bu müddet için ücret ver
rıı esi lilzım gelmez ( Mecelle 596 ) . Fakat o kimse sakin olduğu bu müddetin üc
retini verirse istirdat edemez. 

, 
107 - Mesuliyet. Bu günkü hukukda mes'uliyet borcun bir ikmfilidir. 

Borç edayi icabettirir, mes'uliyet ise borcun eda, ifa edilmemesi halinde onun 
neticelerini tahammül ve deruhte mecburiyetidir. İslam hukuku Roma hukuku 
gibi prensip olarak borçlunun mes'ul de oldu ğu nokati nazarını kabul eder 
Bu mes'uliyetin yanı başında fer'i mes'uliyet de vardır:  Rehin münasebetinde 
merhun, bunun üzerinde alacaklıya temin edilen ayni h ak ile mes'uldür. Kefa
lette üçüncü bir şahıs borçlu ile berabev veya borçlu için mes'ul tutulur. 

İsldm Hukuku, lazım bir akdin lfa edilmemesi halindeki zararla h aksız 
fiilden teaddiden, itlaftan doğacak zararın tazmini arasında bir fark yapmaz. 
Şu m anadaki bu hukukda mesela meb'ii müşteriye teslim etmiyen, it
laf eden b ayi'in mes'uliyeti ile bir kimsenin malını teammütlü veya tee,mmüt
s üz itlaf eden kimse ancak meb'i'in, malin kıymetini zAmin olur. Daha do ğrusu 
bey'ide m a lın müşteriye teslim edilmemesi halinde müşteri de semeni vermez; 
vermiş ise, geri istiyebilir. Hanefi fıkhında mebi', semen ile m azmundur ( 254 ) . 

Teslimin hiç veya temam yapılmama sından veya teslimdeki teahhurdan müş
teri için bir zarar vukubulup bulmadığı ve bunun tazmini lilzımgelip gelme-

(253) Bir htında müstecir olanlar. kilit akçası ntimile macire verdikleri akçayı icareye 
tııtlmağa kadir olur mu? Elcevap olur; rüşvettir (tlıniye salnamesi s. 477), 

(254) Mlseld bdyi' bir malmı, yüz liralık malı 60 lfraya sattıktan sonra müşteriye 
teslim etmiyerek istihlilk etse müşteri bcl.yi'den yüz lirayı değil, ancak 60 lirayı tazmin etti· 
rebilir, yani bu semeni vermiş s.e geri iste yebiUr; zira mebit, kabzdan önce semen ile 
maznun ve vermemiş ise helak olmakla semen sakıt olur (Ali Haydar, 298 şerhi). 
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diği aranmamış, bu bapta hükümler konmamıştır ( 255 ) . Kısaca ve daha doğru
su bütün bunlarda böyle bir zarar ve ziyan iddiası kabul edilmemiştir. İfa 
edilmiyen bir teahhüdü başkasına yaptırmak ciheti düşünülse bile bu mümkün 
olmadı ğı veya yapmamak yolunda bir teahhüde mu halif hareket edildiği tak
dirde bir tazminat istenemiyecektir. 

İsliim Hukukunda bayi' ve müşteri icabı halinde birbirlerine karşı ancak 
mebi'in teslimi, semenin tediyesi veya iadesi hakkında dava edebilirler. Bu 
günkü hukukda olduğu gibi müsbet veya menfi zararlar nev'inden tazminat 
kaideleri yoktur. Başkasının malını gasp veya itlaf eden kimse de esas itiba 
riyle mal aynen mevcut oldu ğuna göre iade, telef edildiğine göre kıymetini 
tazmin ile mükelle f tutulur. 

Roma Hukuku ve bugünkü hukuk tazminat meselesinde kasit, a ğır veya 
hafif ihmal olarak muhtelif dereceler kabul eder ve borç münasebetinin nev'
ine göre borçluyu zararın temamı ile veya bir kesimi ile mes'ul tutar. Borç 
lar Kanunu, akitlerin hiç veya tamolarak ifa edilmemesinden doğan zararlar 
hakkındaki hükümlerin haksız fiillerden doğacak zararlara da kıyasen tatbik 
edilebileceğini kabul etmekle beraber ( madde 98 f. 2 )  bu hükümleri esas iti
bariyle ayırmıştır. Bilhassa haksız fiil ile akde muhale fetten doğan zararlann 
tazmin davalannda müruri zaman müddetleri başkadır ; birincilerde zarann 
ispatı zarar görene ait olduğu halde, ikincilerde muhalefette bulunan, yani 
tazminden kurtulmak istiyen taraf bu hususta hiç bir sun'u, taksiri olmadığını 
isbat edecektir. 

HAKSIZ FİİL 

108 ·_ Haksız fiil.  Bu günkü hukukta gördüğümüz bu tabir İslam Huku
kunda yoktur. İslam Hukukunda, bu, daha ziyade cinayatı ( delikt) tazammun 
eden, haklara, şahsa, mala karşı tecavüzü ifade eden, insanlar, hayvanlar ve eş
ya tarafından ve bunlar vasıtasiyle ika edilmiş vı:ı zarar vermiş fiildir ; fı
kıh kitaplarında ya muameıa.t arasında gasb ve itla.f bahsinde veya ukftb4t kıs-

(255) Me' curun teslim edilmemesinden dolayı mucir üzerine yalnız kira alamamak 
zararı terettüp eder (Ali Haydar, Mecelle şerhi, cilt 1, s. 931). Eski ticaret Tcanunu zeyli 91 
inci maddesinde oldukça umumt bir kdide va zedilmiş, sonra usuli muhakemesi hukukiye 
muvakkat kanunu3un 106 ıncı maddesi kabul edilmiştir (Medent kanun tali komisyonu ld
yihası, s. 23 bak.). 
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mında k.itabülcinayatta tetkik olunmuştur. Ömer Nesuhi Bilmen de hayvanlar 

tarafından ika edilen zararlar hakkındaki hükümleri kısmen amme hukukuna 

tahsis ettiği üçüncü cildin ceza hukukuna dair yedinci kitabında ve kısmen 

de muamelata dair olan altıncı cildin itl§.f bölümünde toplf.l_mıştır. Bergstras

ser insana ve1 mala karşı insan vesaire marifetiyle olan haksız fiilleri ceza hu

kuku bahsine
' 

ve bir nevi haksız fül olan ve İsıam hukukçularınca akitler me

yanına sokulan gasbı da münferit hukuki· müna sebetler kısmına almıştır. Biz 

bir taraftan mecellenin ve diğer taraftan bugünkü hukukumuzun tertibine ve 

sistemine giderek gasb ve itlMi münferit hukuki münasebetler bölümüne ve 

bilhassa haddi, kısası ve bunlara teferru' eden meseleleri ve cezalan, 

tazminatı ( diyet ve saireyi ) ceza hukuku kısmına bırakıyoruz. 

Bugünkü hukukda bir fi'lin haksız ve tazmini mucip olması ıçın obj ek

tif bakımdan o fiil haksız olmalı ve sübj ektif b akımdan failde temyiz kud

reti ve esas itibariyle bir kusur bulunmalı, ondan bir zarar çıkmış ve bu za

rarla o fiil arasında bir münasebet bir bağlılık da bulunmuş olmalıdır. 

Fıkha ( Mecellenin 89, 90, 912 ve sonraki maddelerine) göre bir fi'lin hük

mü, f4iline muzaf kılınır. Zarar, mücbir, mükrih olmadıkça amire, fi'li emre

dene yükletilmez ( El funiru la yazmenu bil emri ) < 256 ) . İsltlm Hukuku fAilin 

mümeyyiz olmasını da aramaz. Bu sert hüküm, malların her halde ismetini, 

masO.niyetini temin içindir. Binaenaleyh mümeyyiz olmayan bir küçük yapmış 

olduğu zarardan mes'uldür ( Mecelle 916)  çünkü mübı'.işir, yani bir fiilin bizzat 

fiili, mtfieam.mit olmasa da z§min olur ( Mecelle 92 ) ; mübaşereten itl4fın da

man'ı mucip olmasında kasit şart değildir ; temyiz kudretinden m ahrumiyet 
mes'uliyeti bertaraf etmez ( 257 ) .  Bu günkü hukuka göre mes'uliyet için kfüde
ten temyiz kudreti, kusur şarttır ; ancak ha�aniyet iktiza ederse yargıç temyiz 
kudreti ve kusuru olmayan bir kimsenin ika' ettiği zararı tamamen veya kıs

men ona, onun malından tazmin ettirebilir (Medeni Kanun 15, Borçlar Ka

nunu 54 ) . 

(256) Yıık. No. 36 bak. Bir kimse cadde üzerindeki dükk8nın önünü mlaması içln bir 

adama emir edip de o da sulasa ve birinin hayvanı da kay•p telef olsa istihsanen amir :ı:a

min olur, yoksa sulayan değil (Ali Haydar, meceile şerhi, cilt 2, s, 915, Reddi mııhar'dan). 

(257) Miimeyyiz olmayan bir küçük başkasının malını itlaf ederse kendi malından 

d8man Mzımgelir. Malı yoksa genişliği zemdnma bırakılr; velisine #azmin ettirilmez. Bir 
küçük sokakta taı; atıp da bir kimsenin eclnin camını kırsa başi boı saliverdin diye velisine 
tazmin ettirilmez (Ali Haydar mecelle 916 şerhi). Katilde diyet'in 8kile üzerine l8zımgel
me.ij; bundan bir istisna olarak gösterilebllir (aşa. ceza hukuku kısmına bak.), 
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Bir adamın c adde üzerinde usulsüz, h aksız olarak açtığı çukura başkası

nın hayvanı kendiliğinden düşüp tele f olsa çukuru kazan mes'ul olur. Başka 

bir fıkıh kaidesine göre bir zarara dolayısiyie  sebep olan kimse (mütesebbib ) , 

teammüt ve te addis1 olmadıkça zararı tazmin ile mükellef  olmazsa da ( Mecelle 

93 ) burada bir hakkı olm adığı halde caddede çukuru kazanın teaddisi aşikArdır 

ve bu teaddi ile zarara sebep olmuştur. Gene birinin hayvanı bir kimseden ür

küp de kaçsa ve bulunmasa o kimse mes'ul �l' tul a m az ;  çünkü bir kasit ve te

addi yoktur ;  f!"!.kat kasden ürkütmüş ise zamin olu r t Mecelle 923 ) . Bu günkü 

hukukda da böyledir .Birinin kszdığı" çukur?. başka biri tarafından bir Jı,ayvan 

atılıp ölse burada mübaşir ( bizzat fial ) ile mü tesebb).o  içtima. ettiğine göre hüküm 

ik'inciye değil birinciye muzaf kılınacağınd :· �- zarar fa.ile, kazana değil atı:ı,na 

tazmin ettirilir ( Mecelle 90 bak. ) . Bir kimse telefi mucip olan bir iş işlemiş ol

duğu halde araya ihtiyarı bir fiil girse, yani b a şlca biri o şeyi (müb§.şereten ) 

itliif etse ihtiydri fiil sahibi olan kimse m üba şir sayılır ve zararı tıı,mamiyle o 

zl\min olur ( Mecelle 925 ) ( 258 ) .  Burada çukuru kazan a  bir şey· Hl.zım gelmez ; me

ğer ki kazan, h a yvanın çukura . atılm e sında m ücbiL bir amir ola ( 259 ) .  

Çukuru kendi mülkünde kazmış olan bir kimse kendiliğinden o çukura 
düşen hayvandan dolayı mes'ul tutulmaz. Bunda haksızlık, teaddi unsuru 

yoktur. Çünkü herkes kendi m ülkünde tasarru fd!:•. serbesttir, kuyu kazabilir. 

Gene başka bir fıkıh kaidesine göre cevazı şer'i daman' a  münafidir, yani 

haklılık, fi'lin meşruiyeti, mes'uliyeti, tazmin m ükellefiyetini bertara f eder ( 

(Mecelle 91 ,  92 bak. ) .  Bununla beraber, bir kimsenin kendi mülkündeki fi'li 

selfunet şartiyle «bi şartis · sellime»,  korumak, tedbir almak !Azım ( y ahut müm 

künut taharruz ) ola n h allerde başkasına zarar verm emek şartiyle muteberdir· 

Mülkünde mutad hilafı, ateş yakan bir kimse ondan komşusunun evi veya bir 

malı yanabilece ğini, meseltl. bahçesinde kuru otları yakarken rüzarın, a teşi 

etrafa sirayet ettirebilece ğini nazara almak mecburi yetindedir. Bu itibarla 

(258) Bir kimse bir çocuğa tutımak için bir bıçak verse de çocuk kendifl.i veya başka
sını öldiirse sildhı veren kimseye ddman M�mgelmez. Fakat çocuk düşse de bıçak 
kamına batarak ölse onu veren zamin olur. B u hallerin birincisinde çocuii;un ihtiyarı wr. 
teadd;, yok, ikincisinde çocuğun ihtiyarı yok, teaddi var .�ayı lır (medefli kamın tlllt komf.9. 
yomı ltlyilıası s. 8 bak,). B1ıgünkii hukuka göre bilhassa çocugun terbiye.vlle, ona naz4. 
·retle miikellef olan kimseler bu -t1ıtimamı yapmamalarındarı dolayı mes'ul olurlar (fl'l«Ünıi 
kanun, 318 ee sonr. bak.). 

(259) .Bir p.ahalle içinde bir takım kimseler döğiişüp içlerinden Z. nin bfllı yanlıp 
evine gittikten ve bir kaç gün gezdiktlen aonra kan aldırarak bir kaç gün mururonda fevt 
olsa mahalle ahalisine kasame (aşa. uk1Jbat bahsine bak.) ve diyet ldzım olma:ı: (Abdurra
him fet8vt2sından). 

130 



bundan bir zarar çıkarsa onu tazmin ile mükellef tutulur ( Behcetul fetav§.ya 
bak. ) .  

109 - Hayvanların kendiliğinden yaptığı zarar hederdir ; sahibi t azmin 
ile mükellef değildir < Mecelle 94, 929 ) . Bu hüküm bir hadise istinat ettirilir. 

Ancak sahibi, bir kimsenin malını veya şahsını telef e derken gördüğü h ayva 
nı menetmezse , kıymetini veya diyetini zamin olur. Süsgen öküz veya dalayıcı 
köpek gibi zararı belli bir hayvan sahibine, hayvanını muhafaza et diye te
kadd üm edildiği yani daha önce söylendiği halde salıverilmiş ve bu suretle 

bir kimseye veya maline zarar verilmiş ise sahibi mes'ul tutulur. Şu halde . bun

ların yaptığı zaraır hayvan sahibinin tesebbubu ile vukua gelmiş s ayılıyor de

mektir. Tekaddüm olmaksızın vukua gelen bu zararlardan hayvan sahibi mes '

ul tutulmaz, yani bu zararlar heder olur ( Behce Fet§.v!sına bak. ) . Mecellede 

misal olarak beyan ediIP.n· hayvanlardan insana karşı tehlike arzeden hayvanlar 

kasdedildiği anlaşılmaktadır, netekim böyle izah edilmektedir. Şu halde · bir 

kimsenin koyunu, tavuğu bahçemdeki sebze ve çiçeklere zarar ika ettiği takdir

de bunlar da tekaddüm bir hüküm i fade etmiyeceğine ve sahibi de bunların 

yendiğini görmemiş olduğuna göre zarar ne olacaktır (260 ) . İslamda kabul 

edilen zarar ve mukabele bizzarar yoktur, zarar izfile olunur kaidelerine ve 

ismeti emval prensibine göre mal masuniyetini ihlfil eden bu h alde de bir 

tazmin gerekir, hayvanların kendiliğinden ika ettikleri zararların heder 

olması sahipsiz hayvanlarda Qüşünülebilirdi ( 261) .Bu günkü hukukta, tekaddüm 

gibi kifayetsiz ve gayri ameli bir hüküm yerine, hayvan s!hibine bir takayyüt 

ve iyi muhafaza mükellefiyeti tahmil edilmiştir. Hayvan sahibi, hayvanı elin

de bulunduran kimse zararın vukua gelmemesi yolunda bütün tedbir ve ihti

mamları yaptığını iSbat etmiş olmadıkça mes'uldür ( Borçlar Kanunu , 56, m e 

deni kanun tali komisyonu l!yihasında b u  mfi.nad:l hükümler teklif edilmiştir, 

s. 16 - 21 bak. ) .  Başkalarını istihdam edenlerin mes'uliyeti hakkında da fıkıh

da umumi bir zılbıta yoktur ( Borçlar Kanunu, madde 55 ve 100 ; aynı Hiyiha, 

(260) Ali efendi fetvasında kUabulgasptaki fetvalara bak. 
{261) llayoanlıtırın ika etıikleri zararlar hakkında fıkıh kitaplarında kazuistik bir 

alay hüküm vardır. (ômer Nasuhi · Bilmen'in Hukuku 1sl8miye ve ıst:ldhatı fikhiylsine, cilt 
3, No, 383 ve sonr. bak. Şdfit fıkhına göre aynı eser s. 138 • 140 daki 11 ··� 13 numa. 
ralara bak.). 
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s. 17, 18 bak> . c2a2 > . 

110 - Bir binadaki kusurdan do ğan zararlara gelince Mecellenin bil

hassa 928 inci maddesine göre «bir kimsenin mimari icaplara uygun olarak 

yaptırdığı divarı yıkılıp da birine zarar verse daman lft.zım gelmez ; uygun ve 
sağlam yapıldığından dolayı yıkılıp birine zarar verse takaddüme hacet olmak

sızın tazmin ettirilir. \ Fakat bu divar evvelce yıkılma ğa ' meyl etmiş olup o kim

seye birisi divarını yık diye tekaddüm ve tenbih etmiş ve divarı yıkacak ka

dar vakittei geçmiş ise tazmin Hlzım gelir. Şu kadar ki o kimse hakk ı tekaddüm 

ve tenbih ashılbından olmak şarttır . . .  ». Bu hüküm hakkında şöyle denilmektedir. 

Divar sahibinin divarın ihdasında teaddisi olm adığı gibi divarın meyli dahi ken

di fi'li olmadığı cihetle kıyas olan tazmin lAz: m gelmezken tekaddüm halinde is

tihsılnen tazmin ettirilmektedir. Demek ki divann esasen inşasında bir kusur 

mevcut ise tekaddüm şart değildir. Böyle bir binanın yıkılmasından doğan za

rar mutlak surette ı tazmin edilmlk lıizımdır. ( Borçla.r kanunu 58 ve 59 ile mu-ı 
kayese ) . Fakat tekaddüm lft.zımgelen ahvalde tekaddüm yapıldıktan sonra sa-

hibi binayı başkasına satsa ve bina müşteri elinde iken yıkılsa ne bAyi' ve ne 
de müşteri zarardan mes'ul olur. 

1 1 1  - Zarara rıza ve muvafakat : haksız fiilden ( itlaftan ) zarar gören 

kimsenin bu zararın vukuunda c taksirde) bir iştirAki bulunursa bu. cihet bu

günkü hukuk mucibince tazminatın ta•yininde bir rol oynar, tazminatın milt

tarı tenzil, hal ve şartlara göre indirilir, hatta bütün kaldırılabilir {borçlar 

kanunu 44 . )  İslılm hukukunda da bu yolda kazuist hükümlere tesadüf edilir : 

Her şeyden önce sıihibinin izni ile bir malı itUif eden, tazmin ile mükellef ol

maz C Hindiyye )  ( 263 ) .  Bir kimse başkasının elbisesini) çekip de yırtarsa tamam 

kıymetini öder;  fakat bir kimse başka sının elbisesine yapışıp da sahibi çek

nekle yırtılsa 1\Jlıf  kıymetini zamin olur. Bir kimse başkasının eteği üzerine 

oturup da sahibi bunu bilmiyerek kalkmakla elbisesi yırtılsa o kimse elbise

nin \ kıymetinden yarısını tazmin eder (mecelle 915) . Bir m ahalde hayvan bağ-

(262) z. dükkı2nında olan işçilerden B. ye mutad hiMfı ateş yalm�a iZin verip • 

da böyle bir ateş yaksa ve yangından civardaki A. mn dükk8nı da yansa B. ye daman 
liizımgelir (Abdurrahim fetvasıman). Mustevda'ın hizmetkdn. elinden vedfa ii%erlne bir 
şey düşüp ele vedi'a telef olsa hizmstkilrı zdmin olur (mecelle, 778 bak.). 

(263) Belki, sadece günah işlemiş olur. B ir kimse, bir tacirin ydğmı, almak maksa· 
diyle bakarlcen burnundan kan boşanıp yağı berbat ettiğı dakc1Jrde eğer yağcının izniy

le bakmış ise daman ldzımgelmez. 
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ıamağa hakkı olan iki kimse hayvanlarını bağlayıp bunlardan biri öbürünü 
:Hdürse damti.n lAzımgelmez ( aşa. No. 125 n. 281 bak. ) . 

1 12 - Tazminat, itlaf edilen malın kıymeti ( 264 ) v'e nefse karşı cinayet

lerde diyet, erş gibi muayyen şe r 'i miktarlardır ; yukarda söylediğimiz gibi 
mahrum kalınan, kaybedilen kaza nç adiyle bir şey istenem ez ( 265 ) . Fıkıh hü

kümlerine göre diyet ve erş gibi cezalar bir nevi' tazminat mahiyetinde oldu

ğundan aynca bir tazminat düşünülmemiştir. Kısas lazımgelen hallerde de mali 

bir mesuliyete yer verilmemiştir . H albuki kukukda aynı fiilde her iki mes 'uliyet 
bir arada pek ala. birleşebilir . 

İleride ceza hukukunda görüleceği üzere diyet ve erş, uzuvlann nevine 
ve yaranın derecesine göre de ğişmektedir ; miktarları muayyen ve m aktu'dur· 

Bugünkü hukukta ise tazminatın miktarı böyle liste halinde tesbit edilmiş de

ğildir. Yargıç tarafından takdir edilir . 

Bugünkü hukukda yukarda b ahsettiğimiz ma ddi'. zararlara mukabil bir 
tazminata hüküm edileceği gibi bazı hallerde manevi tazminata da hükmedi

lir ; yani fa.il, fiilden mutazarnr olana veya mirascılarına bir teselli, bir elem 
tazminatı olarak ayrıca bir miktar verme ğe de mahküm !dilebilir. İsl4m Hu

kukunda böyle bir tazminat tanınmış değildir . Ancak ileride ceza hukuku bah

sinde, hiçbir eseri kalmamış olsa bile erşi mucip yaralara elem erşi adiyle bir 
mebla.ğa hükmedebileceği görülecektir ( 266 > . 

1 13 - Mes'uliyeti re f  eden haller ( 267 ) ; harp halinde düşm anı öldürmek 

tabii bir mes'uliyeti mucip olmaz. Bunun gibi meşru' müda faa halinde mes'

uliyet yoktur. Meşru• müdafaa hali tehlikeli bir hücum ve taarruz halinde 

bahis mevzuu olur. Tehlikenin mutlaka ne fse karşı vaki' olması Ia.zımgeime

yip mala, namusa karşı olm ası da
. 
müdafaayi meşru' kılar. Büyük bir kasaba-

(264) Bir kimse dif.erin malına kıymetçe bir güna noksan ge(İl'irse noksan kıymetini 

Zt'i.ınin olur, mecelle 917. 

(265) Z. A. yı darp ve cerh eylediğinden naşi A. yatakta kalıp kisb (kazanç) den aciz 
olsa A. nm nafaka ve tedavi iicreti z. üzerine ldzım oıur (Behce fetvasından). 

(266) Ve lev şecce rectılen fe 1 taTıamet ve ııebet eş şti'ru ve lem yebka leha eser-un 

yesku tul erıu ve inde Ebi Yusuf yeciba erş ul elemı ve huve hııktlmetul adli (Mıılteka). 
(Huk1lmeti adi, hakkında ilerde ukubat bahsine bak.). 

(267) ikrah altında yapılan tasarruflar hakkında yuk. No. 36 bak. 
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da güpe gündüz vaki' bir taarruz, mücerret bir sopa, baston ile hücum,
1 
mQda

ftayi hemen hakh, meşru'kılmaz ; bilhassa geceleyin
, 
veya kasaba dışında olur

sa meşru'  olur. Misal olarak şu fetvalan nakletmek k!fidir : Z. ,  A. Qzerine katı 

aleti ve kast ile hücum edip A. başka yolda ne fsini kurtarmak mümkün olma

dığından z. yi katı ve bunu beyyine ile ıspat ederse kendini mes'uliyet-ten 

kt: rte,rır < Behce fetvasından ) .  Haydut tayfası Z.  nin geceleyin evini basıp ma

lini garet ederlerken z. bu tayfadan birini öldürse mes'ul olmaz (Abdurra

�1i m  fc tvtsından ) . Şaki olan hırsız z, A. nın muhrez mekAnından hayvanla

rını çalıp götürürken A. z. nin ar kasından gidip baş ka yolda hayvanlannı 

xurtarmak mümkün olmasa Z. Yi öldürüp hayvanlarını kurtarmakla A.ya nes

ne Hizımgelmez < Behce fetvasında n) .  z. H. yı cebren zina kastiyle alıp H. öl

dürmekten başka yolda nefsini kurtarmak mQmkün olmamakla z. Yi katı et

se mes'ul tutulmaz (Ali efendi fetvasından) .  z. A. nın ağzını yırtmak için par

mağını ağzına sokup çekerken A. başka türlü kurtulmak mümkün olmadığın

dan parmağını ısınp işe yaramaz halde b�raksa mes'ul edilemez (Abdurrahim 

fetdvasınd2 n )  ( 268 ) : Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılarsa da ancak 

kendi miktarlarında takdir olunur < Mecelle 21, 22 bak. ) . Bu itibarla tehlikeden 

daha hafif yolda kurtulmak mümkün iken ağır bir vasıtaya baş vurmamak 

ldzımgelir. 

Şer'an verilen cevdza müstenit kısasdan dolayı veya had ve ta'zir ceza

larının icrd ve tenfizi dolayısiyle vukubulan ölüm ve zarar bir mesuliyeti mu

cip değildir ( 269 ) . 

İztirar, gayrin hakkını iptal etmiyeceğinden <mecelle 33 bak. ) bir adam aç 

kalıp da birinin ekmeğini yese sonra kıymetini vermesi icabeder. 

BORÇ MtlNASEBETİNİN ZEVALİ 
'•  

,..-T-J iı4 - Yukarda < No. 51 )  de gecdiği üzere vücub ehliyeti ile insana, bir 

�immet bir borç terettüp edebilir ve bu suretle alacaklı ile borçlu arasında bir 

nünasebet doğar. Bu münasebetin sona ermesi, zimmetin borçtan kurtanlması 

(268) Yak:nlarmdan birini zina halinde öldürme, ceza hukuku bahsinde göriilecektir. 

(269) Kadı. A. hakkında ta'zir ile hüküm ederek muhzır'ı B. td'ziı'i icra için değnek 
vurmak üzere A. yı kaldırıp yere oorsa ve bundan A. nın beli kınlip fevt olsa ·diyet, 
B.  ye ldzimgelir. (Behce fetdvdsından). 
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H \zımdır.  Bu kurtarma muh teli f sebeple rle olabilir. Normal hal, ifa ( kaza ) dır. 

Biz bu k azaya bugün eda demekt e yiz . İ:::Hiın hukuk çuları eda ile kazayi birbi

r.in\:ien ayırmakt a dır. Eda.  şer 'i emir ile  vacip, Hizım olan şeyin aynını. (kaza ise, 

bu v acibin mislin i m üstehakkın a  k·slim etm ektir. Bu te frik bilhas sa halk ara 

smd ı>. din! m ükelle fiyetler bakırmr dan y apılmakta, nam azını eda etti, kazay a 

bıra kdı sözlerinde görülmektedir : meseıa s ab ah nam azının muayyen vaktinde 

kı lınması bir edadır. Ertesi gün kılınm ası bir ka zadır. Y a ni zimmete vacip olup 

v a ktinde aynen eda edilmiye n  n ıı m az sonra misli ile, y ani kaza suretiyle ifa 

edilir. 

Eda, üç nevidir : 1 - K am il C' da,  2 - K asir eda, 3 - Kazaya benzer \ .surette 

ecla .  Gaı;p edil en bir, malı a y nı ile iade, kamil eda 1. eda'i m ahz i k amil) , satı

lan bir m alı ayıplı ola rak müşteriye teslim kasir e d a  ( eda i mahz i kasir ) ; 1 ve 

bir kim senin b aşkasına a i t  bir m alını fuzüli ola r a k  l: a şkasın a satıp sonra rnfili
kinden iştira ile müşterisine teslim etmesi kaza'y'l b e nzer ( şebih ) ed!idir. 

Kazaya gelince bu da ı - kamil misli ma 'kul ( m isli m a'kul i kamil ) ile 

kaz a, < kaza i kamil ) ,  2 - k asır misli ma'kul ( misli ma•kul i kasır) ile )kaza, ka

za'i kasır. ) 3 - ! Gayri m a 'kul m isli ile kaza ve nih ayet 4 - edaya benzer suret

te kaza adla riyle dört nevidir. Gasbedilen ·m al, misliyatte.n olup dP. ( yuk. No. '7 1 )  

tele f olduğu surette onu misli il e tazmin etmek kam il misli lrnzadır. Gasp 

edilen m al c m a ğsup ) kıyemiyattan . ( aynı No. bak. ) oldu ğu veya misli olup bu

lunamadığı takdirde kıymeti; i le t azmin olunm ak kasır misli ile kazadır. Kamil 

mislile kaza mümkün oldukça,  k asır misli ile kaza cihetine gidilemez. G ayri 

ma'kul misli ile kaza, şer'an emredilen şeye mum aseletini: aklımızın idrak et

medi ği, ve sftrette benzerli ği olmı yan b ir şey'i teslim ederek kazadı r ;  vereseden 

birisinin, katili a fvetmesi ile veya mirascılaın bu katilden mal üzerine sulh 

olm aları ile alınacak diyet bu kabilden kazadır. G ayri muayyen bir altın bile

zik mehr tesmiyesile bir kadm nik ahlayarak bu vasıfda mutavassıt bir bilezi· 

ğin kıymetini vermek bu nevi 'den kazadır . 
..... 

Nass ve nass'ın delfüeti olmıyan yerlerde gayri ma'kul misli ile kaza. yo 
luna gidilemez. Bu kaideye istinatladır ki Hane filerce menfaat, mütekavviın 

mal ile tazmin edilem ez ; ç�nl�ü menfaat a ncak hükmen m aldır; iddihar edi

emez. Mütekavvim mal ile araların d a  mümaselet m akul de ğildir ( yllk. n. 1'76 
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ve n. 178 aşa. münferit borç münasebetlerine gasp bahsine bak. 
1 1 5  - İf4. Borcu tediye etmek, ödem ektir. Bayi'in borcu mebi'i teslim 

etmekle, müşterinin borcu semeni vermesiyle ödenmiş olur. Ödeme ve teslim 

yerini taraflar ta.yin edebilirler. Mutlak bir beyi' de mebi' akit yapıldığı sıra
da nerede bulunuyorsa orada teslim , edilmek ıazımdır. Fakat muayyen bir ma-
halde teslimi şart koşulmuş ise orada teslim olunur. Karz, vedi'a nerede tes
lim edilmişlerse orada rededilir (mecelle 797 b ak. ) .  Ariyetde de böyledir. Kıy
metli şeyler, ariyet verenin kendisine iade edilir ( �necelle 829 bak. ) . Gasp edi
len mal nerede gasbedilmiş ise ?rada red ve teslim olunur ( mecelle 890 ) . İcA-

rede me'curu teslim ve istirdat mucire aittir ( mecelle 594 bak. ) .  Teslim ve 
tesellüm alacaklının önüne koymak , yani alm asını mümkün kılmak, izin ver-

nek suretiyle de olabilir (mecelle 263 ve sonra, bak. ) .  Teslim masrafları ba
kımmdan hükümler vardır ( mesela mecelle 288 - 292 bak. ) . 

v Bir borç üçüncü bir şahsın ödemesiyle de if4 edilir. Borcun olmadığı 
sonradan sabit olduğu takdirde eğer ödeme borçlunun emriyle olmuş ise ve
rilen şey borçluya ait olur ve borçunun, onu memura, ya'ni ödeyene tazmin 
etmesi ıazım gelir ; kendiliğinden ödemiş ise verilenin ona iadesi icabeder. 

X Alacaklılık ve borçluluk sıfatlarının birleşmesi ile de borç sakıt olur: 
alacaklı ölüp de borçlunun ona m ünhasıran varis olması gibi. 

Alacaklı hakkının cinsinden borçluya ait bir malı bulursa onu alacaklı
nın izni olmaksızın dahi alabilir. Bu halde , borç ifa edilmiş, sakıt ol muş olur. 

Hatta üçüncü bir şahsın dahi borçludan alaca.ğın cinsini cebren alarak ala
ce,klıya vermesi caizdir ( 270) . 

1 1 6  - Tak?s, Tekas iki türlüdür. Cebri ( zaruri)  ve rıza'i ( ihtiyari) . 
Bir k"ms:-nin on lira ala ce ğı olup da ıborçlu kendisine on liraya bir mal 

satsa ya.hut borçlunun on lira kıymetindeki bir malını itlaf etse cebri takas 
ve.ki' ok r. Bı•ndan sonra, birl:irinden bir şey isteyemezler. Bu günkü hukuk 
d� dn. cldı; ğu gibi iki tan1.fın bu hı:sush teraz:si, anlaşması şart değildir. 

·• (2!0) Daha ileri gidilm'ştir: Bir kimseye on 'ira borçlu olarak ö'len bir adam·n bir §a
h�stan on lira alacağı olmakla o kimse ölende ki alacağ nı. itdifa maksadiyTe o gahıstan on 

?irayı cebren alsa gdsı.p olmaz; çünkü bu alma şer'in izniyledir (Hanie den Ali Haydar). 
Halbuki müteveffa sağl ğı.nda borçlusundaki alacağ nı bir başkasına temlike mezun değil

dir. (aşa. No. 122 bak.). 
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Cebri takas için dört şart vardır : 1. İkisi de deyn olmaktır. Biri deyn, 

öbQrQ emAnet olursa cebri takas olamaz; mesela. z. nin A. ya on altın borcu 

olup da ona on altın vedi'a vermesi halinde , olduğu gibi. Burada iki deyn 

len biri mazmun, öbürü sırf vedi'a ( emA.net) dir1 mazmun değildir (yuk. n. 199 

bak. ) .  2. İki deyn muaccel olmalıdır. İkisi de muaccel veya biri müeccel öbü-

rü muaccel olursa iki taraf ittifak etmedikçe takas olmaz. 3. İki deyn cinsce 

müttehit ohnahdır, biri altın öbürü gümüş olursa cebri takas cereyan etmez. 

4. İki deyn kuvvetce birbirine müsavi olmalıdır ; kocanın karısı zimmet�de me

bi' semeninden veya karz dan dolayı bir alacağı ve karının da kocasında� nafaka 

ala cağı olması halinde kuvvetçe müsavilik olmadığından cebri takas yapıla
maz ( Borçlar kanunu 123 bak. ) .  Bütün bunlarda nza'.i bir takas mümkündür. 

117 - İbra, bir kimsenin, başka birinden olan hakkının temamını isk4t 
�tmesi yahut: bir miktarını indirmesidir; buna ib4ri iskat denir (271 ) .  Bir d� ib
ra'i istifa vardır ki bir kimsenin başkasında olan hakkını istifa etmiş olduğunu 
i'tiraf dan ibarettir; bu bir nevi' ikrardır ( aşa. No. 1 2 6  bak. ) .; İbra bir taraflı bir 

beyanla hasıl olur, y·a'ni alacaklı falanda olan hakkımı, temamen aldım, fa
lanla bir da'vam yoktur gibi sözlerle borçlusunu ibra. etmiş ve bu suretle 

hakkı sA.kıt olmuş olur. Artık onu d4'va edemez ( mecelle 1 561, 1562 bak ) . İb
ra., muayyen bir hususun davasından olursa hıiss, 'bütün davalardan beri kıldım 
suretinde olursa Anım olur. 

İbrA., şarta muallak olmamalıdır ( yuk. No. 38 - 40) . Fakat vasiyet 
şeklinde bir ibra. yapılabilir. 

Isk4tı k!bil olmayan haklarda ibra. c!ri olmaz ; mesel! hibeden rucu' 
hakkından ibra. mu'teber de ğildir ( 272 ) .  Bu günkü hukukumuzda ibrA hakkın
da hüküm yoktur. İsviçre borçlar kanununun bu baptaki maddesi ( 115) kanu
numuza alınmamıştır. Ma'mlfih kanunlarımızda ve mahkeme kararlarında bu 
t4'bire tes4düf edilmektedir. 

1 18 - Fesh, bir borç münasebeti mevcut değilmiş gibi bir durum mey-

.� (211) Alacaklı, borçlU8UnfJn öldüğünü ifiterek ooo borçl'rın ibrd ettikten sonra ölmetligt 
anla§ıltrsa tbrdsından mca' edemez; çünkü borç sakit ve berdet temam olmfJ#ur (Ali Hay 
dar ıerhi). 

(272) Yuk, n. 1 75 bak. · All Haydar: Elmecmilatul cedtde fil kütübil erbaa Kitabul 

istı.ksd fi Mqail tl ibrd� lstanbul 1332 bak. 
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dana getirir. Bir çok hallerde bir taraflı fesih kabildir t mecelle, 442 ,  380, 581  
bak. ) .  Fasit akitlerde ( yuk. No. 49 a ,  aşa. No. 129 b, bak, ) v e  kendisinde mu-

hayyerlik olan akitlerde ( mecelle 376 yuk. No. 49 ç.  Aşa. No . 133 b ak. ) böy

ledir. NAfiz bir akit, ancak tara fların rızıilariyle fesh ve ikale edilebilir ( me 

celle 191,  375 bak. ) .  

1 19 - İkfile, akitten önceki hali iade �tmektir. İki tarafi.n rızasiyle icap 

ve kabul ile, olabilir. Mecellenin 190 - 196 ıncı m addelerinde b ahis mevzuu 

edilmiştir. Bununla beraber yalnız beyi' akdine mahsus değildir. İciirede de 

ikıile mümkündür. İkaiede akdin m ahalli ( mesern mebi' )  mevcut olm ak Hi

zım dır ( mecelle, 1 94 ) ; tele f olmuş ise ikiile yapılamaz : fakat bi r  kısmı tele f 

olsa kalan· da caizdir, yani kalanı iade edilir ve ivazdan hissesi indirilir. Mebi'  

de vukua gelen, şeyden mütevellit olm ayıp ittisal h alinde bulunan ı meseıa ki 

tabın ciltlenmesi gibi ) ziyade ile şeyden mütevellit ve infisal halinde olan ( me

seHi hayvanın yavrulaması gibi )  ziyade ve mebi'in isminin değişmesi ( m esela b u ğ  

dayın bulgur edilmesi ) de ikaleye m a'nidir yuk . . n .  2 0 0  bak. ı .  İka.le me

bi'in kabzından sonra olursa ü çüncü şahıs hakkında yeni bir beyi' . gibi sayılı r ;  

binaenaleyh şe fi ' için şuf'a hakkı tahakkuk eder. Müeccel v e y a  ke filli bir ala

cağın semen muka bili kullanılm ası suretiyle yap ılan bir akit ikdle edildiği tak

dirde bu, il.kitler arasında yeni bir akit sayılaca ğından a l ac ıı k, ecelsiz ve ke

filsiz avdet eder. 

120 - Slilh. Tara fl arın rızıil a riyle niza'ı kaldı ran bir a kittir (mecelle 1 5 3 1  

bak. ) .  Sulh akdini y apana musalih . sulhda kararlaşr. n bedele musalehun ıı leyh 

ve müddeabih'e de musalehun anlı derle r < mecelle 1532 - 1534 bak. ı .  

Sulh her ne kadar nizai kaldırm ak gayesine matu f ise de sırf usun bir iş 

de ğildir ( netekim bu r;ünkü hukuk da d a  böyledir ) ; bilakis alacaklının m evcut 

alacağını iddia etmekten bir bede1. mukabilinde fera gatin i  ica bettirir surette 

tarafların asıl borç m ünasebetini değiştirmek için ortadı:ı bir d a'va bulun 

m aksızın dahi daima yapabilecekleri b i r  anlaşm adır. Sulh iki türlü : ya an 

ikrarın, y ani ikrar üzerine veya an inkarın, yani inkar üzerine olur: 

1 . İkrar üzerine sulhde bo rçlu, mevcut bir borç m ünasebetini kabul 

eder. Bu sulhde konkre bir borç mün iisebeti yerine · artık do ğum sebebi ile b i r  

bağı kalm ayan mücerret b i r  borç m ündsebeti geçer. Bu halde sulh b a şka hu -
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kuki işlere, başlıca beyi' veya icareye irca' edilir; y a'ni sulh m al üzerine y a 

pılmış ise beyi', menfaat tizerine olmuş ise icare hükmünde olur ( mecelle 1548. 

1549 bak. ) . Bu irca.•ın ehemmiyeti vardır ; bu suretle sulh. hfile göre rib a mem 

nuiyeti hükümlerine t§.bi tutulur : 

2. İnk4r üzerine sulhde borçlu, iddia edilen b 'Jrç mün asebetine karşı sü
kftt veya ink4rda bu lunur ( mecelle 1550 b ak. ) . Bu h " lde sulh hususi bir huku 

k i  iştir. 

Sulh yalnız obligation alanına münhasır de ğildir. Rikkiyete dair olan 

hukukdan c yuk. No. 60 ve sonra . bak. > ,  aile hukukundan, haksız fiillerden do

ğan iddialardan hfile göre sulh yolu ile uzlaşılabilir. Bilh a sııa hadlerde sulh 

cari olmaz 

121 - Bir borç münasebeti nihayet , onun havale yolunda b aşka bir borç 

münasebetine inkılabı ile de zeval bulur < 273 > . Ha vale arapçada ihaleden isim
dir ; nakil demektir. Hukuk ıstılahı olarak havale deyn i bir zimm etden, ya'ni 

muhll'in zimmetinden başka bir zimmete, ya'ni muh alün aleyh in zimmetine 

nakil ve tahvil etmektir (Mecelle 673 b ak. ) . Muhll, ya'ni havıUe eden kimse 
borçlu ( medyun ) olan kimsedir. Muhalun aleyh de havfileyi kendi üzerine 

kabul edendir · ( buna muhtfilun aleyh de denir ) .  Havfileyi alana , yani muhilde 
alacağı olan kimseye ( dayin e ) muhfilunleh ( keza muhtal > derler. Hava.ıe olu
nan mal da muhfilun bih dir (mecelle 674 - 677 bak. ) . 

Haviile her şeyden önce bir ifa emri, ifa için bir vekfilettir; ya'ni ala 

caklım . A . ya (muhtal e )  bir miktar borçlu olan ben ( muhil) b u  borcu öde

mesini muhfilun aleyh olan z. ye söylerim ; veya mecellenin tasvirine göre 

alacaklım A. ya sana borcum olan şu kadar kuruşla seni filanın '  ( Z .  nin) üze 
rine havfile ettim derim. Bu, havalenin normal halidir ve mecellenin 680 inci 

maddesinde tasrih edildiği üzere muhfilun leh ile muhfilun aleyhin kabulle 

riyle, daha açık olarak muhil in, muhalun leh ve muhfil'un aleyhin icap ve 

kabulleriyle meydana gelen havaledir. Fakat havfile de Z. tarafından bir borç 

üzerine alma ( borcun n akli l işi de mevcut olabilir. Muhalun lehe yapılacak 
ödeme, benim Z. deki bir alacağımdan verilmek şart ve kaydı ile olmadıkça 

(273) Havalede muhfin borcundan kır..tulması muvakkatf;ıt'; hav8le nihayet bulmak. 

la borç hazan muhi!e avdet eder. Havalenin hüknıij. iki vech ile nihayeti bul.ur. 1 Teva ile, 

2 Havlllenin feshi ile. Tevd, deynin telefi demektir. Şöyleki muhalun aleyh havaleyi inkar 
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bu hav4leye muvafakatim şart değildir. Mecelle'nin 681 inci maddesi muci
bince böyle bir havAle yalnız muhAlunleh ile muhAlun aleyh arasında olabi

lir ( 274) . Havfile yalnız muhll ile mahfilun leh arasında da mümkündür. Fakat 

bu takdirde havfile muhfilun a1eyhin kabulüne mevkuf kalır <mecelle 682, 683 ) 

( 275 ) . Görülüyor ki her üç halde de muhfilun lehin ( icma' ile ) ve muhdlun 
aleyhbı rızlsı: ve kabulü şarttır. 

Havllede muhilin muhdlun lehe borçlu olması !Azımsa da muhfilun 
aleyhin muhll'e borçlu olması şart de ğildir (mecelle 673, 686 ) .  Muhil'in mu
halun aleyhde bir alacağı veya bir vedi'a veya m agsup gibi bir aynı bulunur 

da havfile, muhdl'un lehe bunlardan verilmek kaydiyle yapılırsa bu, bir mu

kayyet havfile olur; böyle bir kayıt olmaksızın yapılan havdleye mutlak havdle 

derler. 

Mukayyet havdle adeta bugünkü hukukta gördüğümüz alacağın temllki 
neticesini verir. Şöyle ki ben Z. deki alacağımı A. nın bendeki alacağını ifi için 

A. ya temlik ederim. Muhfil'un aleyh kabul etmekle havfile tamam ve Z. nin 

alacaklıst artık A. olmuş olur. Fakat A. nın bende bir alacağı bulunması da 

mutlak bir şart değildir. A. yı bende bir alacağı olmadığı halde z. üzerine hava.

le edersem bu, hadle değil, alacağı kabz'a tevkil olur;  yani A. yı, z. deki bir 
alacağımı . tahsil için tevkil etmiş olurum . 

etffğl holde ne muhil ve ne ik mt.ıMlanleh havaleyi ispat edemiyel'ek mahı2lan aleyhin ha 
ooleten borcu ü:z:erine almadığına yemin etm esiyle tevıt tahakkuk etmif olur. Bir de � 

hdlun aleyhin müfli.s olarak vefat etmesiyle tevıt hasıl olmtı§ oltır. Bu, lmamlA'zama göre 

dir. tmıtmeıpıe göre tevıt ile muMlun leh mahtl e ruca· edemez; çünkü havıtle ile muhıt
lun lehin muhilcleki hakh sıikıt olmu#,Ur; hatta mcu' §lll't edilmiş olsa bile (yuk. No. 95 
bak.). 

(274) Bazıları; haysiyyet 1'e mürüvvet erbabı kendi borçlarını bQ§kalarının, Üzerleriııe 
almalanna rr2zı olmayacaklarını ilerı sarerek muhtlin de rızası §art olduğunu söylemi§lerse 

de mecelle bunu kaOOl etmeml#fr. Dii!,er bazı ulemaya göre §arttır ve bu muhdl'un aley
hin muhil'e rucu'edebameaı için lttztmdır, yani muhU'in nzı2sı ve emri ile havdle olunduğu 

takdirde muh4l'an aleyh ed8 dan sonra ona raoı.l eder; aksi takdirde havıtle sahıh olmak

la beraber raca• edemez (Ali Haydar 681 ıerhi). 

(275) Bu. Hanefi tmamlannın mezhebidir ve emri padişahi ile ma'malünbihdlr. Şu 

kadar f)(lr kl Hanefi ashabwlan 1mam Curcıtnt mulıal'un aleyh mııhil'e borçla olduğa tak

dirde hav81ede mahal'un aleyhin rızası §art olmadığına kail olmtl§ ve lmam Malik "6 

Şafifnin mezhepleri ik bu merkezde bulunmtl§tar (Ali Haydar 682 §erhine bak.). 
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Mutlak hav§.lede muhil'in muhfilun aleyhde bir alacağı veya malı varsa 

bu havaıe ile alaca ğı istemek hakkı sakıt ve muhll'in, bu alacağı veya malı 
muhfilun aleyhden alması ile havfile batıl olmaz. Fakat mukayyet haviUede 

muhll, muhfil'un aleyhden o alacağı veya malı alamaz. Zira o alacak veya mal 

üzerine havfile yapılmakla onu istemek hakkı :rnuhAlun lehe Ait olmuş, ya'ni 

gayrin hakkı tealluk etmiştir. Muhfilun leh o alacak veya malı hibe ve temlik 

edebilir ( mecelle 692 bak. ) . 

122 - Yukarda işaret edildiği üzere Hanefilere göre alacaklı borçluaun

daki alacağını başkasına veya kendi alacaklısına devir ve temlik edebilmek için 

borçlusunun rızası şarttır. Filhakika bu fıkh'a göre alacağı borçludan başka

sına satmak temlik etmek sahih değildir ; meğer ki borçlu muvafakat ede. Ala-

cak ancak borçlunun kendisine temlik edilebilir. Alacağın başkasına intikali, 

miras ve vasiyet yollariyle olabilir ;  alacaklı onu sağlığında kendi başına üçün

cü bir şahsa devir ve temlik edemez (276 ) .  Fakat mecellenin 848 inci madde

sinde tasrih edildiği üzere bir kimse birinin zimmetindeki alacağını başkası

na hibe ederek git al diye sarih surette izin. verse ve bağışlanan kimse de gidip 
alsa hibe temam · olur, yani o alacağa, malik olur ( yuk. No. 115) . 

Alacağın üçüncü şahsa temlik edilememesinin sebebi her alacaklının ala
cağını talep hususunda, borçlusuna karşı hareketi bir olamıyacağı düşüncesi-

dir. H albuki gene fıkıh kaidelerine göre tevehhüme itibar yoktur, itibar g4J.ib'i 

ı§Ayia dır, nAdire değildir (mecelle 42, 72 - 74 bak. > .  Bu günkü hukukda 

borçlunun borcunu şu veya bu kimseye ödemesinde bir fark olmayacağı göz 

önünde tutularak alacaklının de ğişmesinde onun bir muvafakatine lüzum gö

rülmemiş, muamelat kolaylaştırılmıştır. Filhakika alacağın şartlan va
desi, miktan değişmediğine ve borçlu haiz olduğu derileri, itirazlan herhangi 

alacaklıya karşı aynı suretle ileri sürebileceğine göre (borçlar kanunu 165 bak. ) 
temliki menetmek, muameleleri güçleştirmek oJur. Öbür taraftan daha önce 

de söylediğimiz gibi fıkıhda kabul edildiğine göre alacaklı, borçlusunun alacak 
cinsinden bir parasını ele geçirse onun nzası olmaksızın alacağım ondan ala
bilir ve gene bir üçüncü şahıs alacaklıya yardım için alacağının cinsini borç-

ludan cebren, gasp suretiyle alıp ona verse muftA bih kavle göre caiz olur (Ali 
Haydar, cilt 3 s. 320, 321, mesele 20, 21, yuk. No. 115 sonu ve notuna bak. ) .  

(276) Yuk. No. 69 ve No. 82 ve n. 224 bak. Geçen yüz rp1.da çıkanlan tfcat'ef 
kanunu, &art senetlerde ciro ve tedavülü fervic etmifffr. 
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Gene İslılm hukukunda bir borç, borçlunun borçlusundan istenemez (me

celle 1 640 ) .  Avrupa kanunlarının bazısı bunu sarih surette terviç eder (mese

la bugün yürürlükte olan en eski bir kanun olarak Fransız Code civili mad

de 1 1 66 gibi . 1330 tarihli ( muvakkat ) icra kanununda da alacaklının borç

lusunun borçlusunu, tazyik ve ta'kip edebileceği tasrih edilmiştir ( madde, 80) . 

1 2 3  - Mururi zaman . İslam hukukunda mururi zaman esas itibariyle, 

hakkın sukutunu, icdp etmez . Bundan, garp hukukunda daha ziyade, borçların 

sukütu sebepleri arasında bahsedildiğinden biz de burada esdsen evvelce de 

söylediğimiz gibi ( yuk. No . 92 bak. ) .  Bazı m alümat vermek istiyoruz. 
-'8iiiL . ' . 

Avrupa kanunlarında umumiyetle iki türlü mururi zaman vardır Biri, 

iktisabı, öbür iskati dir. İktisabi mururi zamanla, yirmi otuz yıl gibi uzunca 

bir müddet, sahipsiz veya sahibi adına . tescil edilmemiş bir gayri menkule ni

za'sız devamlı surette tasarru f edilmekle o mal üzerinde mülkiyet elde edi

lebilir . Bu suretle mururi zaman, mülkiyet isbat ve te'min eden başh başına 

müstakil bir vasıta, bir hüccettir. Öbür taraftan alacak haklarında bir kim

se muayyen bir zaman geçtikten sonra bir alacak da'vasında bulunsa müddea 

aleyh mücerret muniri zamana istinatla kendini müdafaa edebilir; velev ki 

borcu ödemediği ifadelerinden anlaşılsın. 

İsldm hukukunda, iktisdbi mururi zaman ancak hakk'ı karar da görülür . 
• 

fakat bunda da temelluk sebeplerinden birine dayanmak icabedecektir ( yuk, 
No. 92 bak. ) (277 ) . İskdti munıri zamıı.na gelince, mecellenin 1674 üncü madde

ISinde de görüldüğü üzere tekıldum'i zeman ile hak sakıt olmaz kdidesi bu

·rada tam m anasiyle c§.ridir ;  borçlu mahkeme huzurunda kazA'en mesuldur 
"( yuk. No. 50 ve No. 106 bak. ) .  Şöyle ki müddea aleyh, müddeinin da•vasına 

karşı sadece munı ri zaman hMisesine istinat edemeyip müddeinin hakkı olup 

olmadığına dair bir beyanda bulunarak borcunu, ya'ni müddeinin hakkını 

inkar etmek şartiyle bu de fi ' vasıtasından istifade edebilecektir ve bu suretle 

davanın reddini isteyebilecektir. Müddeaaleyh, müddeinin da'vası veçhile ha.I4 

kendisinde hakkı olduğunu ve da'va edilen hak, mal hakikatte müddeiye ait 
bulunduğunu, ödemediğini ikrar ederse mururi zaman olduğunu iddia etse 

bile buna itibar edilmiyere� ikrarı mucibince ilzam, yani mahküm edilir. 

İsldm hukukukçulan evvelce de işaret ettiğimiz gibi ( yuk. No. 78 bak. ) .  

(277) 1274 tarihli ceza; kanunundaki on yıllık hakkı karar müddetinin yeni hukuku,. 
muz mı2nasiyle iktisabı mamurt zaman old� 1ıakkında yargıtay daireriniıı karan tJ<Zrdır 
(Adliye dergisi, Nisan 1945, a. 71 bak.). 
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Amme nizamı prensibini kabul etmek.le beraber adaleti ve fert haklarını siy a
nette çok defa ifrata düşmüşlerdir. Hakikatte mururi zeman, üzerinden uzun 
müddet geçmiş ve bu suretle daha çok ödenmiş . olm ası mefrı.ız olan iddialarla 

mahkemeleri meşgul etmemek, tezvirli da 'valara m eydan vermemek için ka

bul edilmiştir. 

124 - İslam hukukçuları tezvirli da'valara mani' olmak için umumiye tle 

otuz altı yıllık bir müruri zaman müddeti tesbit etmişlerdir (mecelle 1801 in
ci maddesinde tasrih edildi ği üzere kaza, yargı işi sultanın emriyle zaman ve 

mekan bakımından ve bazı hususlarda takyit ve tahsis edilebilir) . Arazi i emi

riyenin ve vakfın rekabesine dair olan da'vaların müruru zemanı otuz altı yıldır 
< 278 ) . Şahsın olsun, devletin olsun, deyn ve ayne d air mülk da'valarında, mi

ras da'valarında, icareteyn ve mukataa ile tasarruf ( ilerde vakıf bahsine bak . ) 
mururi zaman on beş yıldır ( mecelle 1660 bak ) ( 279 ) . .  Arazi i emiriyede tasar

ruf da'vaları onyıl geçmekle müruri zamana u ğrar ( m ecelle 1662 ) .  ' Yol (mürur ) 

hakkı, su akıtm a, su alma ( şirb ) hakkı ( yuk. No. 88 bak . ) , m ülk akarda ise  onbeş 
yıllık, miri arazide ise on yıllık ve vakıf akarda ise otuz altı yıllık müruri zamana 

miri arazide ise on yıllık ve vakı f akarda ise otuz altı yıllık müruri zaman a 

tabi'dir ( mecelle 1662 bak. ) Eski arazi kanununda bir takım da'valar için beş 
ve bir yıllık müruri zaman müddetleri de vardır . Talak, 

,
nikfth ve vasiyet için 

ayrıca bir müruri zamandan bahsedilmemiştir. Ammeye tahsis edilen yollar, 
nehir ve mer'a gibi menfaati umuma ait olan yerler için müruri zamana iti
bar yoktur (Mecelle 1675 bak. ) . Şuf'a dftvası bugünkü hukukda olduğu gibi 

( medeni kanun, 658 ) bir ay tehir . edilmekle sakıt olur ( M ecelle 1034, arazi ka
nunu 102 yuk. No. 88 bak. J .  Bazı haklar derhal, fevri surette kullanılmak Hi
zım gelip kullanılmadığı takdirde sakıt olur . 

Garp hukukunda da m üruri zaman müddetleri nihayet kanun koyanın 

takdirine kalmıştır ;  meselft haksız fiiller, haksız iktisaplar için sübj ektif ve 
obj ektif olm ak üzere iki türlü mururi zaman kabul edilmiş, alelftde alacaklar
da beş, on sene olarak konmuş ( borçlar kanunu 126 b ak . ) ,  aile hukukun

daki müruri zamanlar ayrıca gösterilmiş ve nihayet ayn'i h aklarda da bu müd
detler muhtelif  olarak tesbit olunmuştur. Müruri zamana uğram ayan haklar 

1278) 30 Mart 329 tarihli emvali gayri menlculenin tasaı'Tufu hakkındaki muvakkat ka 
nıınun 15 inci maddesine bak. 

(279) Deyn ve kısas da'valarını.n müruri zamanı da böyledir. Cezat fiillerin miirurl za
manı için ileride ceza hukuku bahsine bak. 
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da vardır ( tapuda müseccel gayri menkul mülkiyeti, aciz vesikasına bağlı olan 
ve kan koca arasındaki alacak gibi) .  

Müddeti içinde diva edilmekle müruri zaman kesilir. İkrar ile m1lruri 
zamanın ortadan kalkacağını yukanda gördük. Bu günkü hukukda gördül11-
müz ( Borçlar kanunu 132 bak. ) müruri zamanın işlemesine mani' sebeplerden 
başka İslim hukukunda bir takım haller daha kabul edilmiştir : Küçük, mec
nun, ma•tuh olmak, sefer müddeti denilen uzaklıkta başka bir memlekette 
bulunmak (280) , hasım taraf mütegallibeden bulunmak gibi (mecelle 1663. bak. ) .  

Mehir davası muaccel olmadıkça müruri zamana uğramaz; muaccel ol
duktan (zevcin ölümünden ) sonra onbeş sene özürsüz terkolunursa dinlenmez 
(Ali efendi fetivisından ; keza ceridei ilmiye, adet 32 s. 901 ) .  

Müruri zaman kameri yıla göre, yani arabi yıl üzerine hesap edilir (281 ) . 

HUKUKİ MUNASEBETLERDE TARAFLARIN TEADDtlDtl 

125 - Akitlerde ve · diler hukuki münasebetlerde bazan bir taraf bir kaç 
kişi bir şirket, keza bir mülkte müşterek milikler olabilir. Bir tarafda meseli 
iki müşteri, iki müstecir, iki kefil görülebilir. Bir �se iki kişiye bir mal satsa 
veya bir mal icir etse, bir kimse iki kişiye karz verse, iki kiŞi 'birlikte J:?ir kim

senin malını telefetse veya bir ' kimseyi diyeti mucit> bir katil ile öld1lrse (282) , 
iki kişi bir kimsenin borcunu havale yolu ile üzerlerine alsalar bunlar birbirle
rine kefil olmadıkça birinin borcunu öb1lrünün vermesi !Azım gelmez (283) . 

(280) Sef61' müddeti, mtltıeda bir yürüyÜ§le (yani yayan fJeya atla), ma'tad '8fwahat
l61'le en kısa günlerde) üç günlük, yanı on sekiz saatlik mesafedir (Mecelle 1664; Alı Hay 
dar, bu madde §61'hine bak.). Şimendifer, oopur9 uçak oo emsali makine ile mütehanik ve 
siir' atle seyre malik vasıtalarla seyreden bir müslümanın namazı kasr etmek için ne kadat 
mes4fe seyreylemesi l&:ım olactıgına daw ookt' istift4ya ceoop : cma' alıstırahat seyrüsefer 
lle üç günlük mesaj e miktan Y61' k41lumwsa mesafei sef61' add tıe itibar olunur,. (Ceridei 
ilmiye, adet 76, 77 s. 2476). 

(281) Müruru zamanda senei §efflSiye ile sene; kameriyeden hangisi muteber olur ? 
Elceoop senei kam61'iye muteber olur (cericleı ilmiye, adet 32, 8. 901). 

\.. (282) Dört kili birlikte büyük biı' direk kaldırırken kaza ile bu direk ellerinden boıa
nıp onlaı·dan birinin üzerine dii§mekle helak olsa o üç ki§ınln her biri diyetin dörtte birini 
tazmin fJe son dörtte bir de ölenin hl.rsesine diiferek sakıt olur (Medenı kanun t8lt ko
misyonu l4yihası, 8. 20). 

(283) Z. nln A. zimmetinde karzdan 'olan §U kadar ku"'f borca B. cıe C. beraberce ke
fil olup her bir; dahi aherın zhnmeNne l8zımgelen mebldga birbirinin emri olmadan kefil 
olduklan surette B, C. nln emn olmaksızın boreun mecnuunu z. ye tedlye etti1ode sınıfını 
C. den almdğa kadlr olur muP Elcevap olmaz (Ceridei ilmiye adet .23, s. 483). 
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İki kimse, bir borçluya veya bir kimse bir borçluya kefil olduğU takdirde 

ala caklı bunların, her birinden borcun temamını isteyebilir (Mecelle 644 -

647 ) . ŞirkE: tlerden bilhassa mutavaza şirketinde şirket icabı ortaklar şerikler 

arasında bir kefalet münasebeti mevcuttur. 

İki kişi bir kimseden bir maı satın alıp da semen temamen ödeninceye 

kadar Myi'in, malı hapis etmeğe hakkı olması Cyuk. no. 85 bak. } ve fakat bu 

müşterilerden birisinin nerede olduğU malftm olmayacak surette gAip bulun

ması sebebi :i:le hazır olan müşteri, semenin tamamını ödeyerek o malı tesel

lüm etse gaip olan m üşterinin hazır olması halinde semenden hissesini verin

ceye kadar malı hapis edebilir ve mal semeni ödeyenin elinde - evvelki öbür 

müşteri hazır olmadan önce - telef olsa ona rucu• eder. 

Bazı hallerde ınü�tereken muamelede bulunmak lAzmıdır; mesela. iki ve

kilde ( mecelle 1465 ) ,  ida' edilen mal, taksimi kabil olmadığına göre iki m üstev

da'da ( mecelle 733 > oldu ğu gibi. Maada hallerde her biri kendi hesabına ha

reket eder ; meseıa iki alacaklıdan biri bir sulh yaparsa bu sulh arkadaşına 

te'sir etmez ; hissesinden fazlası hakkındaki sulha arkadaşı isterse ic4zet ve
rir ;  isterse vermez ( aşa. yargılama, dava bahsine bak. ) .  

M'ONFERİT BORÇ M'ONASEBETLERİ 

.-:_ 126 - lkrar, bir kimsenin başka bir şahsın kendisine olan hakkını 

naber vermesidir diye tarif edilir. «Huve ihbArun bihakkın Iifilıere ala. nefsl

hi» ( mecelle 1522 bak. ) İkran yapan kimseye mukirr, aleyhine ikrar yapılan 

kimseye mukarrunleh, ikrar edilen şeye mukarrunbih denir. İkrar bir taraf

dan maddi hukuku ve öbür tarafdan usul hukukunu ilgilendirir. Usul hukuku 

bakımından ikrar bir hüccetdir; fakat k4sır czaif} bir hüccettir. Buna karşı 
beyyine ( şehadet ) , muteaddi bir hüccet sayılır ( Mecelle '18 bak) . İkrarın zaif 

bir hüccet olması bilhassa ceza hukukunda Cukubatta} görülecektir (284) . 

İkrar, mukarrunlehin tasdik ve kabftlüne tevakkuf etmez, fakat ret edi

lirse hükmü kalmaz < Mecelle 1580) . Hukuk i ib4d'da ikrardan rücu' e dile

mez ( Mecelle 1588 ) . Bununla beraber ikrarın ciddi olması 14zımdır;  istih:a,  

şaka, ikrah ve muva.zaa suretiyle, uyku halinde ikrar hüküm ifade etmez. İh-

(284) Bir kimseyi coglumdUf'a diye oukrl bulan ilcf'at' (iTcf'u lnnnesep) yalnız bqına 

bit' şey ifade etmez. O k�msereln ogul olabilecek 1»1' yaşda olmass (mecelle 1577 bak) 1'e 

ik1'04' edeni tasdik etme8j kkımdv. 
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tila f halinde bu arızaları iddia eden, ispata mecbu!" olur ; ispat edemezse mu 

karrunlehe yemin verilm ek icabeder ( 285 ) .  

İkrarın akil ve baliğden sıldir olması d a ıazımdır ; m ümeyyiz olmayan 

küçük, deli gibi kimseler ikrarda bulunam ayacakları gibi aleyhlerine veli ve 

vasinin ikrarı da sahih olmaz ; nitekim mntevellinin de vakıf aleyhine ikrarı 

m u ' teber de ğildir ( ceridei ilmiye, adet 22, s. 454 ) . Husumete ( d avaya) vekil 
olan kimsenin ikrarından aşağıda, yargılama kısmında bahsedilecektir ( o raya 

bakı . Fakat mümeyyiz ve bunak, mezun oldukları hususlarda ikrar edebilirler 

( yuk. No . 53 bak) . 

İkrarın hükmü, inşai mi, ihbari mi olduğu hakkında fakihler ihtilaf et

mişlerdir ; yukarıdaki ta'rife göre ihbari m ahiyette oldu ğu anlaşılır. Bu m a 

hiyy et ,  bilhassa ölüm h astalığındaki ( m arazi mevt deki > ikrar da görülür. Bir 

kimse, ölüm korkusu olan hastalığında ( Mecelle 1595 1 ,  bütün m allarını varis

lerden başka biri için ikrar etse varisle rin icazetine mevku f olmaksızın sahih 

olur ( Mecelle 1 6 0 1  ı ;  halbuki varislerinden b aşka birine bir m a ı  hibe etse ve 

mirascılar icazet vermese ancak sülüs miktarınd a,  yani malaarının üçde bi
rinde sahih olur ( Mecelle 879 ) ( 286 ) . Hakikaten ikrarın hükmü, mukarrunbih

in zu hurudur ; yoksa ibtid aen inşası, hudüsu de ğildir. Bu cihetle ikrar mille 

sebebi olamaz de nilmiştir ( Mecelle 1 628 bak) ; yani müddei, mücerret müddeA
aleyhin ikrarını milk sebebi tutup ondan deyn veya ayn olarak re'sen bir şey 

da'va, benim için yüz lira ikrar ettin, onu ver diy� iddia etse, da'vası dinlen 

mez ( 287 ) . Demekki alacaklı, müddealeyhe karşı sende yüz lira alaca ğım var

dır ; bunu ikrar da ettin suretinde dava edebilecektir ( 28 8 ) . 

285) 1 3 'r kimse bir şahısdan zimmetinde şıı kadar alacağım olup ikrar dahi lderek se. 
1 1 et ı;emı işti ıı diye cla'vd ve o şahı.�. mezkur sene� m<Uteber ikrah altı.nda olmuştu diye def 
ettikte bu def'i ısbat ettiği takdirde o kimse oııdan bir şey alamaz (Ali Haydar, Mecelle 
1 006 şerhi). 

lkrnh ile rnki' ikı·ardnn sonra ikrarda bulıınaıı dilerse bu ikrannda kdzip olduğunu 
id�- edehii ir (Mecelle 1575 şerhine bak .) . 

Z. ,  şeriki A. ile hesap göı·düklerinde zim m eti çıkıp hesapta yanlışiik yoksa diye kat'i 
nlmayıırak ikrar eylese tekrar hesap görelim demeğe kadir olur (Netice Fetdvdsından). 

(286) Gene bunun içindtp ki bir zimminin hiı' miisliimarıa bir miktar şaı·ap ikrar ltme
si salıihdir; o ıııı mukarrunlehe tteslim eylemesi· lilzımdır. E{!p ikrar iptidden temlik olsaydı 
sdı ilı olmamak icabederdi. 

llmıefilerce ikrah ile talak ve ftnk nuı.tc>her oldıığıı halde talak ve i'tak'ın ikrah ile ik
mn sahih değ-ildir (Mııltekalebhur). 

(287) Miicerret ikrarı sebep tutarak açılan dftva dinlenmez ııe bu ilcran havi huccet 
ile amel edileme'z (Abdurrahim fetavdsından). 

(288) · Bazı ulema, bir kimsenin, milkiye tini malik sebebi olmayan ikrara istiMtl ede· 
rck btı mal.m benim olduğunu ikrar etmi,tin diye dava tıtse bu davanın sahih o'laoagt.m. be
ynıı mnişlerdu·· <Ali Hm;da1-, Tatbikat i �lyye derııi 1333, s. 90 ııo. 33). 
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İkrı:. r  edilen şey m a l üm olm ayabilir. Fakat fıihiş bir mechuliyet ikrarın 

sıhhatine ın ani'di r .  Filanın bende emaneti vardır yah�t malını gasp ettim y o 

lunda vukubulun ikrarlar sa hihdi r ;  mukirr, o şeyi beyan ve tayine cebredilir 

< Mecelle 1 5 79 ) .  ve gene ikrarın ınu 'teber olması bir sebep beyanına muhtaç 

d c � ild lr : Filana 50 lira bo rcum v a rdır diye ikrarda bulunan kimse bu ikrarı 

ile ilzam edilir ( 289 ) . 

Bazı hallerde ikrar muteber olmak için sAlih, yakışır bir sebep gösteril

mek, meseıa. hamı < ana karnındaki çocuk ) lehine yapılan ikrarda ikrar edilen 

m:.lı.ıı., r4�irasdan veya vasiyetten gelme bir mal olduğunu beyan etmek Ui.
zımdır, nitekim görünüşün ( Z iihir i hıilin ) ikran yalanlamaması da şarttır ; bede 

n en bulu ğ'a tahamm ülü olm ayan bir küçük, ba.Ii ğ  oldum diye ikrar etse mu' 

teber olmaz ( Mecelle 1 577 bak ) . Fıkıh kitapla rında ikrarın tekerrürü hA�inde 

bunun sebepli olup olmadığına , sebepli olduğu takdirde sebebinin her ikisind::? 

de aynı veya muhteli f bulunduğuna, sebebe muzaf değilse senetli, senetsiz ve 

senedin de bir veya müteaddit olduğuna ve gene ikrarın yargıç huzurunda yapı-

lıp yapılmadığına göre bir takım hal suretleri gösterilmiştir ( 290) . 

İkrarın bölünüp bölünmiyeceği meselesi ilerde yargılama hukuku bahsin

de görülecektir. 

127 -- Beyi' ve şira ( satma ve satın alma) akdi. Fıkıhda akitlerin birinci 

derecede önemlisi beyi'dir. Evvelce de söylediğimiz gibi beyi' hükümleri mua

melat hakkındaki genel kaideleri de teşkil eder mahiyettedir. 

İcAre de bir nevi beyi' sayılır. Beyi• ayn'ın temlikini tazammun ettiği 

halde icarede temlik edilen, satılan şey ayn de ğil, menfaattir ( Mecelle 405 ) . 
Bir karşılık ( ivaz) şartı ile hibe ( Mecelle 1022 ) ve ikrar suretiyle sulh ( Mecelle 

1 548 > birer beyi' hükmündedir. Karşılıksız hibe bir aynın ve Ariyet bir menfaatin 

(289) Bergstrl/sser diyor kt : ikrar, böyle mücerret, dogum sebebinden müstakil bir borç 

münasebeti tc.sis etmek itibariyle hususi bir önemi haizdir. Akitı tiplerindeki darlığa karşı 

bir kaçamak yolıı olabilr. 
(290) Bir ki.mse ben bu malı Z. den., ha yır A. dan gasp ettim dese z. ye o malı ve 

A. ya da k;ymet ini borçlan1t·. Çüı'1cü Z. ye yapılan ikrardan •hayw• söziyle nwıl mu'te

beı· ·değildir ve :kinci ikrara müsteniden aynı veçhile A. ya borçlanılan o mal, z. ye yapılan 
ikı-ar i.'e hcliik olduğundan kıymeti onun yen ne kaim olur (Bergstr8sser). 
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bedava temlikidir ( 29 1 ) .  Nihayet istisna' da bir beyi ' d i r . Bir de müecceli muacce 

le satmak demek olan selem vardır. Bunlar aşa da görülecektir .  

Beyi ' ,  malı mala müb adele etm ektir ve böyle ta'rif  edilmiştir < Mecelle 
105 ) ; mebi' itibariyle dört türlüdür. Y a  para karşılığında bir m alı satm ak 

suretiyle ( buna mutlak beyi' denebilir, en çok kullanılan budur ) . Veya parayı 

paraya satmak suretiyle ( bey'i sarf ) veya bir ayn'ı  başka bi r  ayn karşılı ğı 

satmak suretiyle c muk!lyaza bey'i l olur ( 292 ) .  

Beyi'de s atılan m ala mebi'
, 

( bey 'in mah alli, muteallakı ) ,  satana b tlyi, s a 

tın alana müşte ri, her ikisine birden mütebay H in d erler . Semen satılan şey'in 

bab asıdı r ;  ya m üsemma. olur ki bu, tarafların rızalariyle mebi' için tesm iye ve 

tayin ettikleri semendir;  bu semen, mebi'in h akiki kıym etinin aynı olm ak, tan 

d e ğeri bulunmak zaruri de ğildir . Veya semeni m isildir  ki bu, m alm hakiki b a 

hası, tam değeridi r ;  buna kıy met de denir.  

Beyi'de m ebi'in mevcut, teslimi mümkün ve mu tek avvim ve nihayet müş
teriniı:ı de malümu olması Ia.zımdır < Mecelle 197 - 200 b ak. Yuk. No. 69 ve 70 

bak. ) ( 293 ) .  Semen malum ve muayyen olm ak l azımgelirse de ferden tayin. edil

mesine lüzum yoktur < Mecelle 237 - 244 bak. l .  Bunun neticesi olarak akit 

sonradan fesh edilmiş olsa bile semenden intifa' caizdir ; halbuki böyle bir fesh 

halinde ferden muayyen bir şeyin isti'm füi, bir h aksı z iktisdbı ( rib'A yı ı mucip 

olur. Bundan başka kabzdan önce b!lyi semen üzerinde t asa rru f edebilirken 

müşteri mebi' menkulü başkasına satamaz < Mecelle 252,  aşa. No.  1 30 b ak ı . 

(291) tslı'lm hukukculannın cdiz gördüğü, tmamlık Hatiplik vesfre gibi hııkuk i mii. 
ceı·rede dahi denilen bir takım vazifelerin looz mukabili başk�.'lflna devı1�. beyi değildir 
(yuk. No. 89 bak.). Buna ferağ ve nuzal derle?' ki sahilıdir (Ali Ilaydar, Ahkamül vukuf, 

madde 61, 62; Reddül Muhtar, beyi' ba'hsine bak.). Miri arazinin mutesamft ıtarafından 

memurun izniyle malum bir bedelle başkasına devrı de mücerret bir haktan i'tiyaz (ivaz 

laşmak) olarak tıecviz edilmiştir. Buna arazı hukukunda ferağ denir ve ferağ eden, o ara. 
ziyi istirdat edcmlyece!,i gibi diğer taraf da artık bundan rucu' edemez. Ferağ meccanen 
de olabilir. 

(292) Bey'i sarf, nakd'i nakde satmaktır, buna para bozmak da denir (yu'k. No. 102; 
�-�lle 1 21 bak.). Muk8yaw, trampa akdi de mektir (Mecelle 122, 279). 

(293) Bey'in ndfiz olması için satan, mebi'in maliki, yahut m4likirı vekili, velisi veya 
vasisi olmak §artltır (Mecelle 365 bak.). Baba hüsni hal sahibi (muhmııdül hal) olmak, 
yani fdsik, olmamak şartiyle çooııj!unun menkul veya akarını, yesir gabin (yuk. No. 
,35 bak.) ile dahi satabilir. vası, küçüğün akannı satabilmek için bunu tecviz eden ıer't 
sebepler (müsevolgl şer'ı, çogulu müaewigıS(i ser'lyye) den biri bıdunmak Mzırn.dw. Bun-
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1 28 - İslAm hu kuku, bey'in kile, vezin, sayı arşın ile vukuuna ve men 
kul, gayrim enkul m allara tc allukuna göre bir takım

· 
hükümler koymuştu r ;  

mesela keyll ( mekildt ) , vezni ( mevzünıı.t ı ,  a d edi c m adut adediyat ı ,  zer'i ( m ez

ru m ezru ' a t )  dan olan şeylerin ( 294 ) ,  kile tartı, sayı  veya arşın ile satılm ası 
caiz olduğu gibi cuzaren ı 295 > dahi satılması caizdir. Ve gene kile ile satılan 
m allarda ve müsavi su rette sayıla bilen şeylerde, bölünmesinde zarar olm a

y a.n tartı ile s atılır şeylerde bir  mecmu'un miktarı beyan olunı:ı rak o mecmu'  

satıldı kda gerek yalnız o mecmu'un semeni beyan olunsun, gerek kilesinin 
veya sayısının, vezninin bahası ta fsil edilsin bey'i sahihdir ;  fakat teslim edilir
ken tam am çıkarsa beyi'  Hizım olu r :  eksik çıkarsa müşteri muhayyer olup di

lerse bey 'i fesh eder ve di lerse çıkan mikt a rı semenden hissesiyle alır. fazla 
çıkarsa ziyadesi satıcınındır. Bölünmesinde zarar olan tartı ile s atılır şeylerden 
bir mecınu'un miktarı beyan ve y alnız onun b ahası söylenerek satıldığı takdir
de teslim sırasında eksik çıkarsa müşteri muhayyer olup dilerse bey 'i fesh 

eder, dilerse çık anı  konuşulan semenin tem amı ile alır ; fazla gelirse ziyadesi  
müşterinin olu r, sa tıcının muhayyerli ği yoktur. Eğ�r böyle bir  mecmu'un mik

tariyle eczdsının beh ası beyan olunmuş ise eksik veya fazla çıksın müşteri 
muh ayyerdir, dilerse bey'i fesh, dilerse çıkanı beher cüz için kararlaş an beha 

hesabiyle alır ( Mecelle 217 - 229 b ak > .  

Bir beyide sarih surette beyan edilmeksizin dı!.hil olup olmayan şey 

l e r  hakkında da kazuistik hükümler vardır. Umumiyetle belde örfünde mebi'in 
şamil oldu ğu her şey konuşulmasa dahi beyi'de dahil olur ve bun l arın semen' 
den ayrıca h issesi yoktur.  

1 29 -- Hanefi mezhebi beyi'de koşulan yani akdin muhtevasına ithal edi 
len şartları caiz, m ü fsit ve lagv olarak üçe ayırır < Mecelle, 186 - 189 b ak ı ; ica
redc de böyledir. 

a -- Akdin muktezasını teyit eden mülayim şart ile veya akdin mukte 
zasını te'yit etmese dahi mutearif ve m ahalli örf ve ödette cari şartla beyi' 

< istihsanen ı sahih ve şart mu•teberdir; mesela. bir mal terhin etmek, zir kim-

lar : küçüğiin n.nfakası için o cıkann senıen'ine ihtiyacı olması, müteveffanın akan. satd
madıkça ödenemiyecek borcu. bulunması, akam iki ' kat kıymetle tdllp çıkması, akdrm harap 
olmaif.a yüz tutması gibi hallerdir. 

Küçiif.iin miri arazisini ve bu arazi üzerindeki milk binasını ,oo.sairesi11J baba dahi an 

cak bu şer't sebepler altında başkasına ferağ edebilir. 
(294) Bunlaaa mukadderat derler (yuk. No. 71 ve No. 103 bak.). 

(295) ôlçüsüz. vesairesiz tahmtni olat'ak, demektir. 



seyi ke fil vermek gibi şartlarla yapılan akit gibi. 

b - .Akitlerden birine fayda veya menfaati olmayan şartla beyi '  sahih 

olup şart fAsit, lağivdir;  meselA başkasın a satm amak, hibe etmemek kaydiyle 
beyi' gibi. 

Bu hükme göre menfaati Akitlerden birine değil de ecnebiye §.it bir şart

la yapılan bcyi'de şart mu'teber değildir. Minaeneleyh bir kimse birine m a l  

satarken üçüncü bir şahsa şu kadar para borç veya hediye vermek veya sat

tığı evde üçüncü bir şahsı oturtmak şartı koşulsa bu beyi' sahih, fakat şart 

hükf.msüz olacaktır C Aii Haydar Mecelle serhi 188 bak . ) Halbuki meseıa vakı f 

daha ziyade üçüncü şahıslar menfaatine yapılmakte. ve vakıftan pekkaHI. on

lar istifade etmektedir. Üçüncü şahıs lehine bir sigorta ise hiç caiz değildir. 

Esasen sigorta ribah bir iş sayılmıştır < yuk. bak. ı .  

c - Akdin muktezasında olmadığı gibi muteari f de bulunmayan fakat 

a.kitlerden birine faydası olan şartla beyi' fasittir. Fasit bir akit bozulmağa 
mahkümdur ( yuk. No. 49 ve bu numaraya ait n. 2 ve 3 bak ) C 296 l . 

Ha.nefi mezhebinden alınan Mecellenin bu hükümleri, o zamanın ihtiyaç-

(296) Semeni her ne vakit müşteriye red ederse mebi'i geri almak şartiyle bey' fa· 
sit o!-ur (AliEfendi fetdvasından). 

Bir kimse yüz lira a1acaf,ı bulıınan bir şahıstan bu borç ile takas yapılmamak ,artiy 
le yüz liraya mal satın a!sa fdsiıı olur (Hindiyye); çünkii cebri takas vaki' olmııştıır (yıık . 

'No. 116 bak.). 

Bir kimse ölüncüye kadar icar.ını kendi almak şartiyle diikkdnını ahara beyi' etjlese 

sahih olmaz (Abdıırrahim fetdoosından). 

Zimmetinde olan deyinint tıe'cil etmek şaıtiyle bey' sahih olmaz (Abdu.rralıim fetıi
yaşından). 

Bayi'a icar .oZunmak ueya bayi' ölüncüye kadar içinde 9tıırmak şartiyle eı; beyi' fa. 
sitJ,t;ir (Ali efenQ,i ve Behce f�oolanndtJn). 

ölünceye kadar görüp gözetmek şartiyle beyi' fasittir (Netice fettıvdsindan). Fakat 
Mecellenin 855 m.tci maildesi mtıeibince bir · km&e ölüıicüye kadar kendisini beslemek şar
tiy' e milk akarım veya menktılımu hibe 1fe teslim etse caii.<11r: B1.mıın · gibi arazinin ve 
sahih vakıf olan mtıB!lkkaf8t ve müstegallata da ölünciiye İcadiır bakıp · beslemek şartiylc 
başkasna meccanen ferağ muteberdir . (Olfl. hi.be No . .  146 bak). 
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larına uy gunlu ğu şöyle dursun esusen isıaının temel talimine ne K'adar aykırı 
oldu ğu anlaşılmak için m e rhum Seyyid beyin 1 333 tarihinde basılan Usul i 

fikıh - medhalindeki satırların < s . 146 - 163 ) okunma sını tavsiye ederiz. Mecel 

leye e l  dokundurm a y an söz de huku k ulem am ızın b u  tea ssu bu anc a ıc ·  1 295 tarihl i  
eski  «Usuli Muhakeme . i  H ukukiy e· Kanunu» muzun 64 üncü maddesinin 3 0  

Nisa n 1 330 ta rihli t:ı 'dili ile hükümden iskat edilmiş ve mukavele serbestliği 

temin edilmek istenmiştir. Bu t a 'dilin gerekçesinden esas parç a y ı  öneminden 
dolayı · aşağıya n aklediyoruz ( 297 ) : 

130 - Evvelce söylediğimiz gibi ( yuk.  No . 74 b ak. ) bey 'in temam olm ası 
iç in kabz şart değildir < Mecelle 264, 811 bak . ) İcap ve kabülün birleşmesi ile 
beyi' akdi temam ve m üşteri mebi 'a ve bayi' semene mfilik olmuş olur < Me 

celle 167, · 369 ( 298 > . Fakat semen müeccel d e ğilse akitten sonra evvel a müşteri 

(297) · Ukııtı ce mukavelôtııı S<?rbe.Yti8i ve Miharı, lwkııki tıısaı·rı ıfiye ı ı in  serbcst isi 
deı·ece.Yinde terekkıydt i ikfüiidiye üzerinde müessirdir. !ı lecellc11 1 iz ııkııdıı , öyle şerait i b u t  

lnn v e  fesada. · m a 'rıı;:; kılmıştır k i  Tnıgiin mtıkclt:·elôt, kanmııııı temindtı : ıdan ziyade ilkitleriıı 

Tı ıılıl.y i niyeti.ine ibtind ediyor. Taahhüdatını l.fildaıı istinkôf e.tmek arztt eden c1Tdtleriıı nı ii -

lıim kısmı. maatfeessiif kanım ı m ecleııtmizin ha lihazırı i 1e m ukaveleleri fcslı ettirebilm ek-

ten emindir. Zira şrırıl.t i hıiz·ı.ra ile fesııı tehlikesinden masu m olarak 1111ıkavele tanzimi 
giiç bir iJfiı'. Mecellemizi zemiinın ihtiy,ıçlarına evfdk (en tıljgıın) ve ııdsın mııamelelcr:ııe 

erfak (en yarar) biı· surellte baş.taıı başa tli.'dil etmek biiljük bfr teşebhiis ce şiiphesiz 1.- i 
fıkıh lıiikümlerimiz bwm mütekdfildir. Ne kadar m iişkiil olsa dalıi bıın ı ı  ikt.'lıam etmek . 
liiz · m  olduğunu takdir ile beraber iktisddi i lerlemelerimizi bıma ta'lik etmcği nnıvôfık 

görmiyerek m ukavelelerin serbestliğini te'mfa iç.:tı ba'zı lcanmıi tedbirlere teves.çiil eyle

dik. Urol i muhakemenin 64 üncü maddesini brı esas' miirıı kiiıı. mertebe l!emin edecek 

surette ta'dil ettik, Sô.iı' medeni memleketlerde nmkO.veleler bazı ıımtıim şartlara tabi  
kı lınmıştr. Bıı şartlar daresinde tanziin edileıı bütiin m ııkilı::eleler akitlerin lı ıı.msi kıınumı 

telclkki edi 'crek. ına'mılliirıbih ve mu'tıeber tııtıı.lm ıı.ştuı". llıtiyaçlıı n ıı giiııden güne tekes
sür, mtı.dm eldt ve m iibddelô.tın lıergii rı ı ııiitezôyit bil' kıı rnetle terı euvii.' ce tevessii' ettiği 
şu temkki zamamııda ııkuf! ve m ııkd r;eldtın tcibi' olması .�cap eden bilc iiınle şartları derpiş 
eylemek vilzı ı f.:an ıırı için imkanszdır r;e tarafların keııd) lııısusi menfaatlanııı dalıcı 

·
iyi 

takdir eyleyeceklerı de ;rüplıesizdir. Biz de bu yeni td'dilde ehlinden sadır o!up tara.flarıı ı  

maksadı. ile ıııevzıı' ahkam ve kavanlııi ihlal emteyen bilcümle mukavelelerin akitler ;çiıı 
ma'mulünbilı ı:-e mı/teber ol�tığwııı kabul ettik . Akit mahalli ol�a miifekrivr;im. malı. f'c
ddvülü

. 
mii.tearif olan bilciimle a'yan, nıendfC ve hukııka teşmil ettik. Bu su.retle nıii . •  

tef;dbil ·t<,Zahhiitleri tereddüt ı:e t eşevviisten tahlis ve medeııi ve ticari mııaınelelere dalw 
;:;iydde emniyet ve i�-tikrar bahşettih (yıık. 'No. 93 bak.). 

(298) Bdyi' muhayye-r okluğu takdirde teslim vak( olsa dahi mülkiyeti · intikal etmez. 

Müfterinin muhayyerliği halinde i8e bıı intikal ihtilaflıdır. tmameyn'e göre mebi' mü.Jteri. 
nin. malı ' sayıl14' (Mecel'le 3Q9 bak.). 
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::��. r:-ni byfü'e ve saniyen bAyi' mebi'i müşteriye vermeğe borçludur (Mecelle 

�v� J ( �09 > . Mr ti'in bilfiil teslim edilmesi şart olmayıp müşterinin, bir mani' ol

mrJ:sızın mebi'i kabz edebilecek surette tesellüm (kı:.bz) etmesine bılyi'in izin 

vermesi de teslim demektir. Bu suretle rnüşteri de onu kabz etmiş sayılır 

( Mecelle 263, 264 ( 300 ) .  Bütün bunlar sahih bir beyi' akdi içindir. Fasit beyi' 

mebi' kabz edilmek ile hüküm ifade eder; yani müşteri Myi'in izniyle mebi'i 

kabz edince ona mAlik olur (yuk. bak. ) . 
İslAm hukukuna göre mebi' kabz edilmeden daha doğrusu teslim edil

m�miş veya tesellüme izin verilmemiş olduğu he.ide biiyi' elinde ve hatta 

müşterinin de rizasiyle muhafaza etmek üzere tevdi' edilen üçüncü şahıs 

nezdinde temamen veya kısmen - velevki teaddi ve taksir bulunmaksızın - te

lef olsa beyi' infisah eder ve müşteri hakkında bir şey terettüp etmeyüp za

rarı Myi'e ait olur (Mecelle 293) ( 301 ) ; hasarın müşteriye aidiyeti mukavele 

edilmiş olsa dahi böyledir. Fasit bey'i taraflardan her biri öbür tara fın ilmi 

ldhık olmak şartiyle ( 302 ) fesh etmeğe haklı ( 303 ) ve hatta diydneten borçlu 

olduğundan mebi' aynen mevcut ise bAyi' bey'i fesh ile mebi'i geri alabilir ve 

m1lşterinin bir teaddi ve taksiri olmaksızın fesihden önce veya sonra nezdinde 

telef olmuş ise karalaşan semen değil, dolmAn 18.zımgelir. Ancak geri alma ha

linde, eğer semen ödenmiş ise müşteri, bu semen iede edilinceye kadar mebi'i 

hapis etmke hakkım haizdir ( Mecelle 372, 373 ; yuk. No . 85 ve notu ı b ak ) ( 304 J . 

(.299) Borçlar kanunu .210 uncu maddesine göre hilafına mukavele mevcut değilse 
satılan, alıc·nın eline geçince satlci semene müstehak olur. • 

(300) Kabz. ikrar ile de tahakkuk edebilir (tbni Nuceyn fetavasından). Mal zaten 
müşterinin elinde ise yeni bir teslime lüzum yoktur. ' 

(301) Velev helek fi yed il b8y(i heleke aleylıi ve infesehal bey'u ve ld şeye alel 
müşl'ıeri (Dürer). 

(80.2) Yuk. s. 66, No. 1 bak. 

(303) Alt Haydar, şerhinde (cilt 1 s. 623) fasit bey'in fesh edilemiyecef!.i 1.2 hal• 
nakl etmektedir. 

> (304) Fasit beyi'de müşterinin veya bayi'in iflas veya ö�ümü ile fesih hakkı batıl ol
maz; müşteri iflds eder veya ölürse bayi' fesh ederek mebi'i geri alır ve semeni almış ise red 

eder, bayi' ölür veya iflas ederse müşteri mebt'i red ederek semeni gen alır (üstteki nota 
bak.). 

Sahih beyi'de müşteri mebfi kabz etmeden ifas ederse bayi' muaccel olan semeni 

al ncıya kadar onu hapsedebilir; kabz etttıkten sonra iflas etse bayi' mebi'i istirdat edenw
yip semen için gardmeye dahil olur. Semen müeccel ise filhôl gardmeye dahil olamaz. 
(yuk. s. 104 bak.). 

Murtehin rehni rdhine idre etse rehindeki hakk• sakıt olmadığı lıalde bayi' mebi'i 
müşteriye mesela idre etmekle hapis hakkı sakıt olur; artık istirdat edemez. 
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Diler taraftan Mecellenin 236 ıncı maddesinde de söylendiği Qzere sahih 
ve !Azım bir beyi'de akitten sonra ve 

. 
kabz'dan önce mebi'de hasıl olan semere 

ve ziyade müşteriye aittir (305 ) . FAsit beyi'in, feshine mani bulunmadıkça (Me

celle 372 bak) fesh'i lAzım olduğundan ve mebi'a ancak kabz ile m alik oluna

cağından zevfildin müşteriye filt olup olmaması bahis mevzuu olm az. Mevkuf 

beyi'de zevfilt, muhayyerliğin iskatı halinde müşteriye, feshi halinde bAyi'a 

Ait olur (306) . 

Ve nihayet müşteri kabızdan önce mebi' akArı satabilirse de menkulü 

satamaz (Mecelle 253 bak ) ; nitekim icArda da müste'cir me'cur akar ise ka
bızdan önce b aşkasına icar edebilir ;  fakat menkul ise edemez < Mecelle 586) . 

181 - Görüldüğü üzere İs!Am hukuku beyi'de mülkiyetin müşte riye in

tikali anını, akdin in'ikad zamanına izafe etmiştir ;  nitekim Iı'ransız hukukun
da ve buna iltihak eden kanunlarda da böyledir; ancak iki hukuk arasında 
mühim fark vardır. Fransız hukuku mucibince de mülkiyet sadece akdin ya-

pılmasiyle müşteriye intikal ederse de bAyi' mebi'i müşteriye vermeden b aş
ka birine satıp teslim etse birinci müşteri d aha önce mfilik olmasına rağmen 

ikinci müşteriden mebi'i isteyemez ; çQnki ikinci müşteri bil.yi'in zilyetliğine 
itimat ve istinat , edreek malı ondan satın almış ve kabz da etmiştir. Menkul
lerde bu zilyetliğe istinat ve zilyetliğin himayesi keyfiyeti modern hukukun 
en kıymetli prensiple rindendir ve iyi niyetli üçüncü şahıslan korumll bakımın
dan luzumludur. İslam hukukund a ise zilyetlik mefhumu bu önemiyle tak

dir edilmiş olmadığından böyle bir halde birinci müşteri. m alı kendisinden 

gasp edilmiş bir m lilik gibi mebi' kimin elinde ise ondan , yani ikinci müşteri 

den veya herhangi bir gAsıp elinden istirdat hakkını hdizdir < 30'7 ) ; ikinci satış 

(305) Alt Hay&ır Mecelle (273) şer1ıi • kabletteslim bdyi' m.ebi'i dhare icar et�e ücret 
hdyfhı dir; çünkü bir şeyin nef'i dômO.n i mukabelesindedir, Mecelle 85, 236 ı ncı mad. 
de ve ıerhirıe de bak. 

Mecellede verilen misallerden de anlaşıldığı .üzere kasdedilen ziyade yukarda n. 200 
de yazılı dört nevi' zlyadeden I ve 3 numaralardaki, yani mebtden. mütevellif. zıyadeler
dir. icar suretiyle alınan kira mil§terlye ait olmayıp b4y;:a olaqıktır (Mecellenin 903 
üncü maddesine bak.). 

(306) Mevkuf bey'e icdzet verilse bu icdzet akit zamanına mu.zaf olarak hüküm ifde 
eder. 

(307) Yuk. No. 67 so-nu ve No. 74 bak. Akitlerden hangisinin önce yapıldığı malum 
olmasa meb( Od müşteri arasında. müfllerek ve ikisi de muhayyer olur. Bayiin bu müşteri
ye daha önce sattım demesi dinlenmez. Onlar dilerlerse bey'i fesh ederek vermiş olduk'ları 
semenleri bdyi'den isterler; dilerlerse her biri mebi'in yarısına yan. semen ile razı olarak 
6dedik1eri aemenlerin öbür yarısını satıcıdan alırlar. El mecmuatfıl cedide fil kütüba er· 
ba4 (Kidb fil istihkak madde 186). 
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nafiz değildir ; çilnki fuzt)U olmuştur ( 308 ) . 

Şüphesiz İsliiın Hukuku amme menfeatini koruyucu mahiyet sa.yılmaz. 

Fransız hukuku iyi niyet sahibi kimseyi, yani malı elinde bulunduran kimsenin 

o malın m aliki oldu ğunu farz ve zan eden kimseyi h a kkiyle himaye etm ek iste 

miştir. 

Roma, Alınan, vesaire ile İsviçre ve bugünkü Türk hukukunfüı menkuller

de kın üliyetin intikali beyi'  akdinden başka ayrıca bir teslim muamelesiyle 

olabilir. Sadece akit,  bir teslim borcu tahmil ederse de m ülkiyetin intika

l ine  kafi değildir. Fakat bütün bu hukuk, yani gerek Fransız ve gerek Alman 

sistemi diyebileceğimiz zümreler huıtuku arasında nefi' ve hasarın intikali 

bakımlarından ayrılıklar görülür. İsviçre ve Türk hukukunda, İslam huku 

kunda olduğu gibi mebi'in teslimden, kabızdan önceki menfeat ve zev§.idi 

m üşteriye ait olduğu halde hasarın intikali, Rom a hukukunda akdin in'ik§.d'ı 

ile Alman ve bu çevreye dahil hukukda mülkiyetin intikalinde olduğu gibi tes

lim ile, Fransız hkuukunda ise gene mülkiyetin intikalinde olduğu gibi akd ' 

in yapılm ası ile tahakkuk eder. Dem ek k i  ( Roma > , İsviçre v e  Türk hukuku 

Bir kimse bir malı ayn ayrı şahıslara sattıktan son m  bir mij,ytalıik çıkarnk 11er iki 
bcy'e de icazet vel'se caiz ve mal ikisi arası.ncla müşterek olur. Ancak bwnlar muhayyer 
olup ist'ıerlerse bu sm·etle kabul ve dilel'lerse reel ederler. Fakat m usahik ikinci bir bey'e 
icazet verirse birinci beyi' bdtıl olru.; birine beyi' öbiiı"üııe hibe ve teslim etmiş olsa hii.
kiim aynıdır. 

(308) Bir kimse başkası.nm malını iiçüncü. bir şalıısdan· fuzulen iştirn ve kabz etse o 
kimse üçiincü. şahsa nisbetle miişteri ve o başkasına nisbetle gdsip olur. Mal sahibi oo 
bey'e icô.;:;et verirse ftızulı. olan bayi' satışa vekil dıır-ıınıuna gire!'. 

Bir Tdmse bir malını bir şahsa sattıktan sonra bir ikinciye daha sa�Ya ikinci satış nafiz 
olmaz; fıızult olur. Bıı şahıs ikinci bey'e icazet vercliğ; takdirde _bakılır : eğer mali kabz 
etmiş i-Ye icazeti scılıih olur. Kabz etmemiş ise sahih olmaz; zira icazet o malın mii�teri 
tarafından satışı elemektir, Tıallmki lm miişteri mali kabz etmiş değildir; menkuliiıı, kabız. 
daıı evııel satışı. hiikiimsü.zdii.r. Ancak mal akar olduf!,1ı takdirde - kabz etmemi.J ol.sa bi
le - icazetli sahihdir; çünkü. af,arı.n kabzdan evvel başkasına sattlması caizdir. 1cazet ver
mediğine göre mebi' ikinci miişteı·i elinde ay neıı mevcut ise istirdat edebilir. Mebi' ikinci 
müşteri elinde telef olursa icazet veremez; çünkü icazette mebi' mevcut (kaim) ve mahi
yeti değişmemiş olmak lilz1mdır (Mecelle 378 bak). Birinci mü.�ri muhayyerdir : ya · 

11ey'i ipka ile ikinci müşteriye tazmin ettirir; bu takdirde ikinci müşteri verdiği parayı 
bdyi'den istirdat eder veya beı/i fesh eder. Bunun gibi başka bir kimYe bayi'in elinde 
mevcut bul·una-n meb'i itlilf etse müşteri mtı.hayyerdir : dilerse bey'i fesh eder; ba· halde 
mebi' bdyi'in miilkiine avdet eder; dilerse bey'i kabUl ederek mebi' misliyatftın ise mis
lini . kıyemiyatdan ise itlilf ve gasp · zaman ve mekanındaki kıymetini telef edene taz�in et
tirir. Müşteri bu tazmin teşebbüsü. ile meb(i kabz etmi.ş olur. Beyi' fesh edilip b4yfm 
mülkü.ne avdet eltiği lakdirde tazmiıı ettirmek hak'f«. bdyi'in olur ve miifteri semeni i:klb 
miş ise Mıfiden geri ister. 
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mülkiyetin intikalini teslim ve h asar'ın intikalini kaideten ( İsviçre borçlar 
kanunu 185, Türk 1 83 üncü maddeleri ) akit anına izafe etmek suretiyle Fran 

sız ve Alman sistemlerinden ayrılmıştır . ( 309 J .  Bu son iki sistem ge rek m ülkiye 

tin ve gerek hasarın intikalini paralel, m ütenazır surette, y ani her ikisini y a  

akdin yapıldıgı veya menkul malın teslim edildi ği zemana izafe ederek tan
zim etmiştir. Bu b akımdan İslam hukuku,A.  B.  S clıva rz·ın tertiplediği yukarda 
nakledilen üç garp sistem inin dışınd a  dördüncü bir sistem arzetmektedir. 

Görülüyorki İsıam hukukunda,  Roma, İsviçre ve Türk hukukunun tema

men aksine olarak mülkiyetin intikali akdin yapıldığı zam ana h asarın inti

kali ile teslim zam anına bağlanmıştır. 

isııı.m hukukunun ve onun nakli olan Mecelle 'nin bu tanzim ta rzı bµn 

d an on yıllarca evvel o va kit İstanbul'da Rus sefareti tercümanı olan Man
delstam tarafından ( 3 1 0 )  ve İsviçre Türk K P nunlarının hükümleri de ya

kın zamanda Pro fesör A. B .  Schvarz tarafından < 31 1 )  tenkit ve tahlil edil

miştir. 

P ro fesör M rı rctin ı .a. hmct Ccvcld P�ı ş a ,  H l4ü ı a dlı eserin ele Mecelle 
nin 293 üncü m adde h ükm ünü müdafaa yolunda, onu tenkit eden Mandels 

tam 'ın Fransız hukuku tesiri altında kaldı ğını ve Alman, Avustury a gibi mem
leketlerin kanunlarınd a d a  mebi'in tesliminden önceki nefi'  ve hasarının b ayi'a 
bırakıldığını, şu h alde böyle büyük m illetlere ait medeni kanunlara n aklse 
teşkil etmiyen hükmün Mecelle i çin bir noksan sayılm ası hayli garip olduğu 
nu söylüyorsa da bu mukayese ve işh a d  tam ve y erinde olmasa gerektir ; çünki 
yukarıda görüldü ğü üzere Alman sisteminde y alnız nef' i  ve hasar değil, mül
kiyet de teslimden öncP. bayi'in uhdesindedir ( Alman Medeni: Kanunu 446 ve 
929 ) ve bu suretle her iki ıi iikmün makul bir ahenk içindedir. Bu günkü İsviç
re ve Türk medeni k a n u n la rında m ülkiyet intikalinin tesli m ile ve faka t h a sar 
intikalinin akit ile olma sı nası.! bir düzensizlik olan k  tenkit edilebiliyorsa ( 3 12 l 

(309) İsuiçre borçlar ka 1 1 ıı 1 1 11 (ıııadde 220) ı.; e  Tiirk borçlar kanıınu (madde 216) gqy 
rimenkul satışında hasarın intikali için ayrı b ir  lı iiküm koymuştur: satılamıı alıcı tara
fından l::abz. edilmesi için nıı ı lwı;ele ile bii· mÜdde{ tayin edil�iği , takdirde onun ııefi' ve 
hasarının bıı a·ndan önce alıcı.ya intikal etmemesi a.-iıldır. 

(.3W) Maıı.dels::am 'ın tenkidi Profesöı" Ebiil'ula M�rdin'in (Ahmet Cevdet Paşa) 
adlı eseri1ı<le (tstanb1ıl 1946, s. 214) ce Pmfesör Halil ,-\rslarılı.n ın  (Ticari . Beyi') · adlı 
eserinde (İstanbul 1953. �. 2 1 6  No. 85) 1uıkledilmi§tir. 

(31 1) Prof. A. B. Schwafz, satış akdinde hcısar'ııı intikali, Ankara Jlııkuk Fak4[te. 
si dergis{ cilt IV, 1947 sayı 1 • 4 s. 159 - 1 67. 

(312) P1'of. A. B . ·  Sclıwaı:z, .yatış akdinde hasarın intikali, · Ankara Hııktık Fakültesi 
Dergisi yıık. yı.l t.ıe sayı.sı geçen· nü.çha. 
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Mandelstam da Mecellenin bunun tersine olarak m ülkiyetin intikalini akt ile, 
hasarın intikalini ise teslim ile tahakkuk ettirmesinin aynı suretle bir man
tıksızlık ve haksızlık olduğunu iddia etmiştir. ,313 ) . 

Şunu da ilave edelim ki Mecellenin hükm ü yalnız Mandelstam tara 

fından tenkit edilmiş olm ayıp rahmetli Seyyit beyin başkanlı ğındaki ve Ebul ' 

ü l a  Mardin'in azasından bulunduğu 1342 ( 1926 ) tarihli medeni kanun t fil i  ko 
misyonu layihasında da ele alınmış ve şer'i şerifin , her mülkün hasarından 
yalnız malikin müteessir olması lazımgeleceğini kabul ettiği, İmam Malik ile 
bütün ehli Zahirin akdi esas ittihaz ederek hasarın müşteriye didiyetine kail 
olduklan kayıt ve beyan olunmuştur ( Layıha s. 37 ) ( 3 14 l . 

1 32 - Maliki mezhebi mebi'in, akit ile müşteriye intikali hükmünün 
ma ntıki neticelerine sadık kalarak - ihtikil.rından korkula.o yiyecek şeyler 
müstesna- mebi'in kabızdan önce müşteri tarafından başkasına satılabi
leceğini de mutlak surette kabul eder. Hanefilere C İm am -ı Azil.m ve Ebü 

Yusu fa) göre mebi' gayri m enkul kabız dan önce b ayi 'a satılam azsa da b aş 

kasına satılabilir ; fakat menkulün kabızdan evv-:ıl satılm ası mutlak surette 
c il.iz de ğildir. H ane filerin bu kaptaki gerekçesi şudur : Mebi'in kabızdan önce 
bayi' elinde helil.k olması halinde beyi', infisah edece ğinden bu infisah tehli

kesi altında bayi' m alik olmadığı bir malı satmış olmak durumuna düşecektir ki 
bunun zarardan başka bir neticesi olmayacaktır ;  ve menkullerde bu in fisah ga
rer'i  galipdir < 3 15 l . Hatta akarın dahi eğer deniz, nehir kenarında ve su bas

kını tehlikesi altında olup da yıkılm a ihtimali vars a gene kabızdan evvel satıl-

(313) Halil Arslanlı Ebul'üla'mn mi.idafaıınna i,Urdk eıımemektedir. 
(314) Beyi'de has8rm 8/diyeti meselesi ötedenberi tcreddiit ve ihtllllfTara sebep ol. 

muş bir meseledir. Nitekim tsltlm hukukunda da biitün mcdıcpler bu 1ıımı.9ta nıiittefik 
değildir. Oser tsvlçre medent kanun-un borçlar kuhkuuna ait 930 tarihli biJ.yük ve 

kıymetli Almanca şerhinde (madde 185) bu tereddiJ.d ve m iinakaşa.ların 1sviçre'de Je 
cereyan eNlJ?lni kaydederek •emtia satı şından (warenkauf). hm·eket eden Roma 
hukukunU-n (ki bunda bdyi'm mebi'i nezdinde alıkoymakta hiçbir m€nfaati yoktur) hasar. 
da düstur olma.n ldzımgelen 6n*ı akdin yapıldığı 8n olarak kabul ettiğin;, ve hayvan alım 
satımı esnasından hareket eden CermB?ı hukukunun (ki bunda menfaat eooelemirde bdyi'a 
düşmektedir). bunun aksine olarak hasdr'ı mülkiyetin intikali ile, yani zflyetliğttı devri 
ile miqteriye intikal ettirdiğini söylüyor. Oser. tsviçre borçlaı kanunundaki bu madde hü.k 
münün tsviçre halk hayatıma henüz girmediiğind6n de bahsetmektedir. 

(-315) ve llJ yesilıhu bey'ul menkul i ka ble kabziht li nehyilıt aleyhisselamu an 
bey'in mi1lem yukbaz ve U enne fihi garuru infisah il akdi ala itibar il belô.ki. . .  ve 
yesihhu fil akan ey yesihhu bey'u akarın la yuhşa heldkahu kable kabzihi indeşşeyheyni 
hQdfen lt Muhammedin ve Ztıfere veş Şdfit (Mecmaul Enhurden, Miratı Mecelle). Bazı 
fukaha akarda ela ıstOıkak tehlike# bulunduğunu aerı sürüyorlar. 



m ası c iiiz olmaz. Bu hüküm de modern ticari münasebetleri, ciddi ve zaruri 

ihtiyaçları tatmin edecek m ahiyette olmadığından ve muameliit bunun hila

fına yürüdüğünden b ahisle tenkitten kurtulamamıştır ( 316) . Hane filerin bu 

d a r içtihadı, bu kaptaki rivayetler karşısında kendilerinde uy anan tereddüde 

ve ihtiy ata müstenit olabilir:  Bir hadise göre kabızdan önce menkulün satıl

m ası men'edilmiştir ;  baş ka bir rivayete göre memnüiyet yalnız yiyecek ş e y 

lere hasredilmiştir ( 3 1 7 ) . 

Mebi'  menkulün kabızdan önce başkasına satılması, üçilncil ş ahıslann 

himayesini bir nebze sağlayabilmişmidir? Kahire Birinci Fuat Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Pro fesörü Şefik Şehata bu tezi ele almıştır : Şöyle ki meselii 

A, B ye menkul bir m alı satmış, B de onu henüz kabz etmeden c ye satmış 

ve b iHihare k abzederek, fakat C ye teslim etmiyerek D ye satmış olsun. Bu

rada B, m alı . C ye satmasına rağmen malın tam millkiyetini muhafaza etmek

te olduğundan ve çünkü kabızdan önce menkulün başkasına bey'i hüküm ifade 

etmiyece ğinden c malik olmamıştır; bu itibarlar mfilik B tarafından D ye 

yapılan devir muteber olacaktır < 318 ı .  Filhakika bu suretle islAm hukukunda 

da zilyetliğin -velevki zaif olsun- bir · rolü olduğu gör1llmek.tedir. Fakat A. B ye 

bir menkul mal satıp da teslim etmeden bir başkasına satsa ve teslim etse bi

rinci müşteri ikinci müşteriye müracaat · edebileceğinden ikinci müşteri, b ll.yi 'in 

zilyetli ğine güvenmiş olmasında bir him ayeye mazhllr de ğildir. 

133 - Hıyar hakkı , muhayyerlik. Evvelce söylediğimiz gibi ( Yuk. No 

49 .  ç. Bak. ) muhayyerlik, muhayyer olan tarafa akdi bir taraflı fesh veya 

akde icazet hakkı verir. Muhayyerlik müddeti içinde bu fesh yapılmazsa beyi" 

tamam olur. 

İslam hukuku beyi• de taraflar için muhtelif muhayyerlikler k abul et

miştir. Başlıcaları hiyiir i ş art, hiy§.ri vasıf, hiyAri t§.yin, hiy§.ri rü'yet, hiyiri 

ayıp, hiyAri istihkak'dır. İşaret etiğimiz üzere daha başka muhayyerlikler de 

vardır < 3 1 9 ) .  

HiyAr'i rü'yet, müşteri lehine şer'§.n < kanunen ) kabül edilmiş bir mu-

(316) Ebul'Ula Mardin, Ahmet Cevat Paşa, 8. 213, No. 1; Ali Haydar, Mecelle 

şerhi, cilt 1, s. 409, No. 1, Medeni kanun Mlt komisyonu Mylhast, s. 39. 
(317) Sahiht Bııhart muhtasarı Tecrtd'i Sdtih tercümesi, cllt 6 No. 991, 99.2 bak. 
(318) Chafik Chehata, l'acte tran&lafff de proieDB en dtoit mesulman hanefite (Tra

vaııx de la semaine intemationale de drouı . mt.ı81Jlman) ı. 40 bak. 
(319) Hiy4ri meclis, hiy8r; nakt gibi (All Haydar bunlan .22 neol olarak giilleri-

!JDr). 



h a yy erliktir  ( 32 0 ) . Bu, mebi'i  görmek muh a y y e rliğidir, m alı görmeden s atın 

olan kimseye gördüğü vakit b e y 'i fesh etmek hakkı verir ( 321 ı ;  hiHl.fına yapı

lacak bir mukavele ile bertar a f  edilemez ; akitte rrıebi'in vasfı beyım edilmiş 

olsun olm a sın birdir. Ancak vı:.sıf beyan edildiği t<: kdirde vası f  muhayyerliği 

bahis mevzuu olur. Bununla be raber görmek, da r mil.nada alınm am aktadır ( Me

celle 32 3 v e  sonraki maddelere bak. l .  

Görme muhayyerliği m ü�terinin mirascısına intikal etmez Çünkü bu 

muhayyerlik nass ile ancak akit için sabit olmuştur. Şu halde müşt.eri malı 

henüz görmeden ölse mirascısı o m ala m illik olu r ;  yani murisinin muhayyer

li ğine istinat ile b e y ' i  feshedemez, Yukarıda bahsettiğimiz üzere < No . 22 ) M fili

k'.i m e zhebine göre meb!'in, y apılan t a ri f  ve tavsi fe uygun çıkması halinde 

hiy ari rüyet iddi ası dinlenmez . �a fil m ezhebi, gıy il.ben y apılan bey'i tanım a 

dığmdan esasen böyle b i r  muh ayyerlik yoktur < 322 ) .  

Gene müşteri lehine olan hiyar'i  ayıp mebi'deki ayıpdan dolayı bey'i 

feshetme k  hakkıdır .  Ayıp, ehli ve erbabı arasında malın bahasına noksan ve 

ren, kıymetinin azalm asını m ucip ola n kusura derler ( Mecelle 338 bakı ; ye-

mek pişirmesini bilmek şartiyle alınan bir kölenin ( rakikin ) ,  bu vasfı haiz 

olm aması, koyun eti diye alın an etin keçi eti olınası, taşlı, topraklı olınamak 

üzere alınan buğdayın, bulgurun taşlı, topraklı çıkması, ayıptan dolayı mu

hayyerlik hakkı verir . Fakat böyle şartlar konulmaksızın mutlak surette ak

tedilen beyi ' de mebi'in ayıptan salim olmasını iktiza ettirir < Mecelle 336 bak. ) .  

Ayıptan dolayı muh ayyerlik, dediğimiz gibi yalnız fesih hakkı verir ; fakat 

bu günkü hukukumuzda oldu ğu gibi ( BK .  202 > semenden indirme hakkı ver

m e z .  Smeenden indirme,  ancak m üşteri indinde m ebi' telef veya önda her-

(320) Nikdh, malı mala mübadele olmadığı·nadn beyi' değildir. Ali Haydar şerhin· 
de diyor: • zevç olacak kimsenin kadını görmeden nikahlamasını.n cevazı ve lüzumu, me
şakkat, teysiri celp kaidesine teferrıı' eden meselelerdendir. Çünkü çok kimseler kızlarını 
talibe göstermekten imtina' edeceklerinderıkolaylık için bunda hiyar• rü'yet meşru' b
lınmamıştır. Ancak _meşakkat nass olmayan yerlerde kolaylığı calip olup hakkında tıaSS 
vifrit olan mevzilerde meşakkati özriyle o ·  nass'·ın hilafı irtikap edilemez• .  

(321) Bu hıısusda şu ı"ivayet edilir : • Men i§teı·a şey'en ve lem yereM, felehill hi. 
yilm iza reahu .,  yani biı· şeyi görmeden satın alan kimse onun gördüğü vakit muhayyerdir. 
Fakat bu lıadt&in mevzu' olup aslı olmadığı zikredilir. 

(322) Mecellenin göı"me mulıayyel"liği hakkındaki hükmü medenı . kantm tali komis. 
yoııc ldyihasında (s. 41) tenki.t edilmiş ve • hiydrdt babında alelıtlak ,,erbesl;i i mııkavelAta 
ve taahhütlerin adem i tf asından miitevellit ahkdnıa ehemmiyet atfedilerek icabeden kat. 
deler kabul edilmek üzere tefeı·nıat sayılan· bu. mesele hakkında komiSyonca fazla iftlgale 
lüzum görülmemiştir. c Mandel8tam'ın tenkıiiii tie Ebul'Ula'nın cevabı için (Ahmeıı Cevdet 
Paşa) adlı esere (s. 2l5 No. 3) bak. 
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hangi bir ayıp hadis oldukta n sonra daha önce bö.yi elinde iken ayıplı old u 
ğu anlaşılırsa mümkündür ( Mecelle 345 - 350 bak. ; B K .  204 mukayese ) .  Bu, 

noksanla rücü hakkı, meseHi ayıplı olan yenecek şeY'i yemekle vey9, rakik'i 

aza.t etmekle sa.kit , olur. 

Bir akitle satın alınmış olan yumurta gibi şeylerin ve)! a  te frikinde z a r a r  

olan keyl v e y a  vezn ile , satılan şeylerin bir kısmında ayıp bulunduğu takdirde 

tatbik edilecek hükümler ayrıca tesbit edilmiştir < Mecelle 351  ve sonrakile re 

bak. ) .  

M üşteri ayıplı mal üzerinde rö.zı olduğuna delfilet eder surette bir ma.lik 

gibi ( tasarruf i müllıik ile ) tasarruf ettiği takdirde muhayyerliği sakıt olur.  

Bir de esasen malı ayıplı olarak kabül etmiş ise veya b ayi, her hangi bir 

ayıpdan mes'ul olmamak şartiyle satmış ise gene muhayyerlik yoktur.  Ayıp 

muhayyerliği vörise intikal eder. 

Hiyar'i istihkak, mebi'in bir kısmı veya bazısı üçüncü bir şahıs tara

fından bilistihkak zabt edildi ği takdirde bahis mevzuu olur ; mesela bir kimse 

bir akitte
, 
iki malı yüz lira y a satın alıp da biri, veya bazısı bir başkası tara

fından istihkak iddiasiyle zabt e dilse müşteri o malın başkasının oldu ğunu 

bilmiyor idise muhayyerdir ; dilerse bey'i fesih ve dilerse zabt olunnııy an m alı 

semenden hissesiyle kabul eder. Biliyor idi ise istihkak muhayyerliği yoktur.  

Kalanını semenden hissesiyle alması lazımdır ( Reddül muhtar: bak, Ali  Hay

dar,  Mecelle 3 5 1  şerhi ve yine Ali  H a yd a r, El mecmua tül cedide,  fil kütüp 

il erbaa, titab ul istihkak bak . ) . 

Kiyemı şeylerden iki veya üç şey, ayrı ayrı bahaları beyan olunarak 

bunlardan müşten dilediğini alm ak yahut bayi' dilediğini vermek üzere satı 

labilir. Bu cevaz, istihsan yolu iledir. Bu muhayyerliğe hiyar i t§.yin derler 

< Mecelle 3 1 6 ) . Muhayyerlik müddeti bundan sonra görece ğiniz hiyar i şart 

ta oldu ğu gibi tara fların arzusuna bırakılmıştır. Bu hiyar, hakkı, muhayy e r  

olan t e r :>  f m  mirascısına intikal eder ( Mecelle 2 1 9 ) . Misliyatta b u  muhayyerlik 
yoktur. Üçden ziyade şeylerde hiyar i tayin sahih olmaz ; bunun sebebi üç 

şeyde iyi, orta, fena bulunabileceğinden fazlasına hacet görülmemesidir. Bina 

en aleyh meseıa b i r  sürüden beyenilen koyun tayin edilmek üzere yapılan 

satış fasittir. H a nbeli, Şafil. Malik! İmamlarına gööre hiyyar i tayin ile beyi ' 
caiz değildir. 

Muhayyerl ikler arasınd �  göörülen hiyar i şart ( Mecelle 300 ve sonrakile

re bak. > b ayi', müşteri veya üçüncü şahıs lehine kabul edilebilen hiyördı r . 
Bunda akit , muhayyerlik şartiyle yapılır; y ani mesela. bayi', bu malı filan kim 

se mu hayyer olmak şa rtiyle, razi olursa şu kadar liraya sattım diye icap ta 
bulunsa ve müşteri de kabül ettim dese üçüncü şahıs için bir muhayyerlik 
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şart ed ilmiş ve satış buşart ile yapılmış olur. Bu şahıs, şart edilen müddet 

içinde razı olur, bey'i feshetmezse beyi' lazım olur. İm�mı .Azama göre bu 

muhayyerlik müddeti üç günden ziyade olamaz. Ziyade şart edilirse bey fasit 

olur. Gerek İmam Malike ve gerekse İmam Ebu Yusuf ve Muhammede göre 

tara flar istedikleri müddeti şart edebilirse de Mecelle, İm ameyn 'ın kavl'ini ih

tiyar etmiştir. Muhayyer olan tara f, muhayyerlik müddeti içinde, öbür taraf

ın ilmi lil.hik olmak şartiyle beyi' feshedebilir. 

Hiyar i şart varise , intikal etmez ; yani muhayyer olan taraf ölürse mu

hayyerlik sakıt olur. Eimme i selase•ye, yani Şafii, Malik ve Ahmet bin Han

bel'e göre mirascıy a intikal eder. İmam Şafii, ye göre ic are de hiyar'ı şart 

sahih değ·Hdir ( Tahtavı cilt 7 s. 193 > .  

Vası f muhayyerliği, b ayi'ill mergup bir vası f ile muttasıf  olmak üzere 

sattı ğı malın o vasıfdan arı çıkm ası halinde müşterinin haiz olduğU mu

hayyerliktir;  meselil. sağılır diye satılmış olan ineğin sütten kesilmiş olduğu 

anlaşılsa müşteri muhayyer olur. Fakat mesern. bir hayvanı gebe olmak veya 

bir ine ği günde şu kadar kilo süt sağılır olmak şartiyle yapılan beyi' esnasında 

fasit olur, y ani bu gibi vasıfiann şart koşulması caiz değildir. Hiy4r i vasıf mi

rascıya intikal eder < Mecelle 300 bak. ) .  

134 - Bey'in nevileri arasında selem'in hususiyeti vardır. Selem pe 

şin para �le veresiye mal almak, müecceli, muacce� mukabiUnde ı.ıatmak

dır ; yani selemde sonradan teslim edilecek bir mal için şimdiden se 

men•in c re'sulmfilin ) tediyesi bahis mevzuudur. Derhal teslim edilen mal için 

semen'in te 'ciline selemin aksine olarak nes'.ie derler. Selem ha.len mevcut 

olmayan şeyi satmak olduğundan caiz olmamak uı.zım gelirdi ; fakat ihtiyaç 

bunu zaruri kılmıştır; hakkında sunnet ve icma'da nakledilir < Bidayet ü1 

müctehit fi nihayet il mukasıt, cüzi sani · s. 167, 168) . 

Selem'in sıhhatinde dokuz şart say 'arlar ( 323) . Ecel, lalkal bir ay ol

mak lazımdır. Bir selemde mutevali teslimlt için ayrı ayrı eceller kabtU edi

lebilir ; mesel! bir ay sonra şu kadar kilo ve iki ay sonra şu kadar kilo pata

tesin tesimli teahhüt olunabilir. Selemde hiy!r i şart ve hiy4r rüyet kabul 

edilmez ; fakat ayıp muhayyerliği vardır. Selem ancak miktarını, vasfını me

sela füalığını ednfilığını, yani iyiliğini, kötülüğünü tayin etmek kabil olan 

(323) Selem gibi ,§B1'4iti kesfresi olan bir akit sebebiyle alacak daoo.nnda o Bk
din şartlarının beyanı ve mesela akit yapılırken. miJSlemün fih.in hangi mekanda tes
lim; şart edilml§ ise .onun ve Mecelle'nirı 368 inôi maddesinde sayılan ve fuka'M tarafın
dan ilııooten beyan olunan f(Jrllann giisterilmesl Mzımdır (Fetwıhane kararlanndan, Cerldel 
IJmiye). 



şeylerde sahih olur. 

Ne gibi şeylerde selem cil.ri olaca ğı, selemin mevzuu. mebi' ( müslemünfih 
ki deyindir, aşada istısna•a No. 139 bak l kazuist surette til.yin edilmiştir. Selem 

esas itibariyle misH olan şeylerde caridir. Kıyemi olan şeyler, altın ve gümüş 
mallar selemin konusu olamaz ( Mecelle 382 ve sonrakilere bak. ) (324 ) . 

Selem bey'i şahsi itib are müstenit bir akittir. Fıkıhda ipotek usulü mevcut 
olmadığından çiftçi arazisini elinden çıkarmaksızın muhtaç olduğu parayı se

lem yo u ile tedarik edebilecektir. Mebiin semeni olan re'sulmal tabiri, selemin 
iktisadi karakterine işaret sayılabilir. Parayı verecek olan müşteriye rabbusse

lem, müslim derler. Malı s atan b ayi' de müslemtnileyh'dir. se· em mudil.rebe ka

dar olmasa da faiz memnuiyetine bir çare hizmetini görür denebilir. 

Rabbusse· em'in ölümü ile ecel batıl olmazsa da müslemünileyhin vefatiyle 
batıl olur ve müslemünfih derhal terikesinden istifa edilir. 

135 - Bey'in, semen hususunda bir tafsil ve izaha tabi tutulup tutulmama
sına göre aldığı hususi isimleri vardır. Müsil.veme, muril.baha, tevliye, vazl'a. 

Bunlardan musil.veme, bil.yi'in kendi satıcısına verdiği semen zikr ve tasrih 

edilmiyerek mutlak surette tarafların rızil.lariyle kararlaşan bedel ile yapılan 

satışa denir ki, pazarda, piyasada yapılan s atışlar hemen hemen hep bu yolda 

cereyan eder. Muril.baha, bir kimsenin mfilik olduğu ma mı kendisine kaça mal 

olmuş ise onu beyan ederek kil.r ile t aşkasına satmasıdır:  bana beş liraya mal 

oldu, size 550 kuruşa satarım demek gibi. Tevliye bir kimsenin, malını kendisi

ne kaça mal olmuş ise onu beyan ederek ondan ziyade veya noksanına olma

yarak o kadara satmasıdır. Vazl'a da gene bir kimsenin, bir malı kendisine ka

ça mal olmuş ise onu söyleyerek ondan noksana satmasıdır. Bunlar hakkın

da bir takım hususi hükümler konmuştur ; bunlarda malın satın a�ınmasıyle 

s atılması arasında husule gelen kıymet azalmasını veya kıymet değişmesini 

mucip olan hallerin beyan edilmesi lil.zımdır ; mesel§. b il.yi veresiye aldığı bir 

malı satarken veresiye almış olduğunu müşteriye bildirmezse veya bana yüz 

kuruşa mal oldu diye yetmiş kuruşa sattığı ma'.ın seksen kuruşa alındığı anla

şılırsa bu, ribaya yol vereceğinden ve bu suretle haksız bir iktisap meydana 

gelece ğinden müşteriye bir muhayyerlik ( hiyil.net muhayyerliği) tanınmış 

tır. 

Bunlardan başka bey'in eski şekillerinden olan mülil.mese, muzil.b ene, mu

hil.kale, munil.beze ve ilkil. ul hacer adlarını taşıyan beyi'ler vardır. Mulames e  

bey'i müşteri� birden fazla ma�lardan birine gelişi güzel e l  atıp elinin isa 

b e t  ettiği malın satılmış sayılması, müzil.bene ( 325 ) ağaçtaki hurmanın tah-

( 324 ) Kömür misliyattan olmakla selem caiz olur (Netice Fetviisından ) ;  h ayvanatta 
selem caiz olmaz (Ali Efendi fetvasından ) ; vezn üzerin.ı cinsi malum peynirde, adet üzerine 
limonda, mekilatta, mevzünatta selem c§.izdir < Netice, Behce fetvalannd an ) ;  gene şart
lanna riayet ed!lmek üzere şapta, peynirde, fındıkta. tuzda, kahvede, kal ayda selem yapı
labilir ( keza Feyztye fetvaları na da bak ) . Pekmez env iında selem caiz olmaz ( Behçe fet
viisı ) .  

( 325)  Veled i menbuz lakita, yani atılmış çocuğa derler. 
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min edilen aynı miktarda toplanmış hurma mukabilinde satılması ve üçün
cüsü tarladaki hububatın henüz yetişmeden satılması., (kılmusa bak. ) ,  dör
düncüsü ılkitıerden birinin öbürüne bir malı takmayarak atıp da atılan mal
da beyin lazım tutulması ve nihayet beşincisi birden çok mallar içine bir taş ata
rak taşın isabet ettiği malın, mebi olarak kabul edilmesidir. Bunlar memnu 
ve metruk eski beyi şekilleridir, ribıl ve kumar karakterini haizdirler, mem
nuiyetleri hakkında hıldisler rivılyet edilmiştir (kamusa bak. > . 

• 
Bey'i ina için aşağıda karz bahsine (No. 145 ) bak. 

136 - Bey'i mariz. Ölüm hastalığı içinde yapılan bey'i dir. Ölüm hastalı
ğı, kendisinde ölüm korkusu bulunan hastayı erkek ise evinin dışındaki ve 
kadın ise evinin içindeki işlerini görmekten aciz bırakan ve bu hal üzere has
tanın - yatakta kalsın, kalmasın - bir yıl geçmeden ö"ümü ile sunuclanan 
hastalıktır. Hastalık uzayıp da şiddetlenmiyerek daimi bir hal üzere bir yıl 
geçerse hastanın yaptığı tasarruflar, sıhhat halinde olan kimsenin tasarruf
lan gibidir ;  fakat hastalık şiddetlenir ve hastanın hali değişir de böylece bir 
yıl geçmeden ölüm vukubulursa değişmeden itibaren ölümüne kadar o:an hıl
li, ölüm hastalığı hılli sayılır (Mecelle 1595 > .  

Bir kimse ölüm hastalığı içinde varislerinden birine bir şey satsa bu, öbür 
varis�erin ölümünden sonra verecekleri icazete mevkuf kalır ;  ölümden sonra 
icazet verirlerse nafiz o�ur;  vermezlerse olmaz < Mecelle 393 bak. ) .  Bu kimse 
kendine vılris olmayacak olan birine semeni misliyle bir şey satsa bu beyi' sa
hihti.r. Noksan kıymeti Cmuhabat ) ile satmış ise malının üçte biri buna 
müsait olduğu takdirde bu satış gene muteberdir;  musılit olmazsa bütün mi
rasçılann icazetine mevkuf olur. Müşteri noksan miktarı ikmal ederse miras
çılar bey'i fesh edemezler ;  ikmal etmezse bey'i fesh ve murislerinin aldığı se
meni ona red ile malı geri alabilirler ( 326 ) .  

Terekesi l::o rca boğu"muş olan kimse ölüm hastalığında malını semeni 
mislinden noksan kıymet ile mirasçı olmayan bir şahsa satıp da öldüğü su
rette al:acaklılan mebi'in semen i mislini müşteriye ikmal ettirirler ;  ikmal et
mezse bey'i feshı edebilirler. Burada mirascılann icazet'i hükümsüzdür; 
çünkü borca boğulmuş olan terekeye mirascılar malik olamayacağından onda 
tasarruf edemez�er ;  böyle bir terekeyi satmak yargıcın vazifesidir CM.ecelle 
399 ve Ali Haydar şerhi) (327) 

( 326)  z. sıhhat halinde iken yaptığı borcu karşılığında ölüm hastası iken alacak
lısına bir malını beyi' edip düyunu terekesinde ezyet olarak ölse o m al garii.meye idhal 
olunur (Abdurrahim fet iv isından ) .  

z .  nın ölüm hastalığında karısına beyi' ve teslim ettiği şeye bi11 veled ölümünden 
sonra beytül mal Emini müdahale edemez C Feyziye fet!l.v lsından. ) .  

( 32 7 )  Bir miri veya mevkuf ar\zi mutasarrıfının ölüm hastalığında yaptığı feraR. 
mülkdeki beyi' hilafına olarak muteberdir. İcareteynli gayrimenkullerde mutasarnf in
tikal hakkını haiz mirascı bıraktığı takdirde muteber olur ( Halil Cemallettin, telhis i 
ahk3.ml arazi, s. 286 ) . 
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i37 - Bey'ulvefa. Bir malı kararlaşan şart altında semen Ye mebi karşılıklı 

iade edilerek istirdat edilmek üzere satmaktır. Buna vefli'en beyi, beyi bilvefı'l 

da derler. Bunda bılyi' semeni ret ile meti'i istirdat edebileceği gibi müşteri 

dahi mebi'i iade ederek semeni geri alabilir. Beyi' bilvera ile satılan m alı ne 

bı'lyi' ve ne de müşteri öbürünün izni olmaksızın başkasına satabilir (Mecelle 

397 bak) .. Bu karşılıklı ahde vef§.yı tazammun etmek üzere kendisine bu ad 

verilmiştir ( 328 ) .  Vefı'l'en beyi' gayrimenkullerde cari olup menkullerde olmaz 

( 329 ) . 

Bu, cfilz bir bey'i olduğuna göre müşteri, mebi den intifa edebilir; mese

la bu yolda satılan bir bağın üzümü bılyi' ile müşteri aı:asında yarı yarıya pay

laşılmak üzere mukavele edilse bu şarta riayet edilmek IAzımdır (Mecelle 398 
bak. ) .  Fakat öbür taraftan mebi', a� ınan borç karşılığında bir teminat teşkil 

ettiğinden rehin hükmündedir ve bundan dolayı mukavele müddetince baş

kasına satılmıyacaktır. Görülüyor ki, vefden bey'in bir rehin cephesi v ardır 

ve bir çok hükümlerinde rehinle, birdir. Hakikaten vefa. ile satılan mal, müş

teri elinde telef olsa karşılığı olan borç, rehinde rehnin murtehin elinde telef 

olması halinde olduğu gibi, düşer;  bu malı, ba.yi' veya müşteri rehin veya 

mürtehin gibi öbürünün müsaadesi o'.madan başkasına satamaz ; rehin ede

mez. Bu beyi'de mebi'in bazı menfaatleri müşteri için şart kılınabi" diği ( 330) 

gibi rehinde de merhunun · menfaatleri murtehine bırakılabilir ( ibaha edile

bilir )  : gene bu beyi'de müşteri öbür alacaklılardan ehak ( daha haklı, üstün) ; 

olduğu gibi murtehin de merhün üzerinde ruchan hakkını hfilzdir. Her iki 
akitte de tarafların veya birinin ölümü halinde yerine mirascılan geçer ve 

her ikisinde de şuf'a cari o·maz. Rehnin temllmiyetinde kabz şart olduğu gibi 

;efa.'en beyi'de de kabz şarttır. 

Fakat vefa.'en mebi'i müşteri kabz'dan sonra bılyi'ine icar etse sahihdir; 

murtehin ise rehni rdhine icar edemez. Vefı'l satışında, istiğlal mukavelesi 

elliz iken rehinde töyle tir mukavele olamaz ( 331 ) . 

138 - Bey'i bilistiglal. 1stiglal, gelir, menfaat manasına olan galle den 

müştakdır;  bir şeyin gailesini almak manasınadır. istiglal suretiy' e beyi' is

tilahda bir kimsenin bir malı kendisi isticar etmek üzere vefa.en birisine beyi' 

( 328) Yuk. No. 79, n. 198 bak. 
( 329)  Behce fetii.vi!.s.ına bak. 
( 330 ) Şart kılınmamış, izin verilmemiş ise müşteri intifa edemez, ederse zii.min olur; 

borcu ödeyip mebi'ii geri alırken tazmin ettirebilir. 

( 33 1 )  Miri arazide ve icareteyenli ( çift icar ile ) tasarruf olunap. vakıf müsekkaf4t 
ve müstegallatta beyi' bilvefayii. benzer muameleye vefil.en ferağ denir. Bu ferağ bir kim
senin, ödünç aldığı bir para mukabilinde, mutasarnf olduğu böyle bir gayrimenkulünü, 
borcunu ödedikde gene kendisine ret olunmak üzere alacaklısına mütevelllnin veya arz 
sahibinin ( Defterhane memurunun ) izniyle yaptığı freağdır. Bu ferağda arii.zi veya icii.re
teynli mal telef olsa borçtan bir şey sii.kıt olmaz. 
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etmesidir (Mecelle 119 ) ,  yani bu keyi'de mebi' tahliye ve müşteriye teslim edil
dikten sonra bıı.yi' bu mebi'i müşteriden malı1m bir müddet ve ücretle kendi
sine kiralar ki sahih ve muteberdir ve bayi' bu ücreti vermekle mükelleftir 
( 332 ) .  Beyi' bilistiglal, ya:nız gayri menk�de olur. 

Beyi' bilistiglalda icare müddeti bitmekle ücret düşer ; · ancak mebi' yetim 
veya vakıf malı ise ec'ri misil lazımge"ir, gene bu beyi'de mebi' bayi' elinde telef 
olsa l:orç sakıt olur .333 ) .  

139 - İstısna' ( 334 ) : Fıkhın kabul ettiği üzere bu da bir beyi' akdidir. Fa
kat ma'dümun, mevcut olmayan bir şeyin bey'idir. Bu itibarla kaideye ve kıya
sa göre caiz olmamak ıazımgelirse de sünnet ve icma ile sabit sayılır. Mecelle
nin 124, 389 ve sonraki maddelerinde bahis konusu edilmiştir. 

istisna', para karşılığı bir şey yapmak üzere san'at ehli ile olan bir mu
kaveledir. Yapana sani', yaptırana mustasni' ve yapılan şeye masnu' denir. 
Bir kimse, bir sanat sahibine, malzemesi senden olmak üzere bana şu kadar lira
ya, mesel§. şu kadar boy ve en ve derinlikte ve şu kadar gözlü kuru kestane tah
tasından bir kitap dolabı yap dese de, o da kabul etse, istisna' suretiy:e bir beyi' 
akt edilmiş olur. 

İşaret edi"diği üzere istısna'da masnu' cins, nevi, miktar, vasıf itibariytle 
tayin ve tarif edilmiş olmak lazımdır. istısna', ferden muayyen bir mevzua 
taalluk eder. Hakikaten istısna'da mebi', ayındır ! 335 ) .  Selemde ise akdin ko
nusu ferden gayri muayyen bir şey ( deyn) olmalıdır. Bilhassa gerek amel ve 
gerek ayn ( yani malzeme) saniden olmak şarttır ! .336 ) . Ayn, mustasnı'den 
olursa adam icarı ( icarei ademi) olur. ( Mecelle 421 aşa. İcare l:ahsine,, No. 143 
bak) .  

istisnaı müteamil o·an, yani örf ve adette istına' akdı cari olan şeylerde 
ecel (müddet ) beyan olunsun, olunmasın istısna sahıhtır. Fakat İmami Azam 
a göre müddet beyan olunursa akit selem olacağından selem in şartlarına ria-

( 332)  Yuk. No . 79, n.  ı98 bak. 
( 333 ) Miri arazide ve iclreteynli akarlarda bu yolda yapılan muameleye ferağ bil is· 

tigal denir. Bu da, ferağ edilen malı mefrılgunlehden kiralamak ş artıyle olan vef!en fe· 
rAğdır. Bunda da ferlğ edilen mal telef olsa borç sakıt olmaz, yani mülk malın istiglal 
suretiyle bey"inde telef halinde deynin sukutu hükmü burad a cari değildir. 

334 ) Er!ch Pritsch - Otto Sples . Der isl amische Werklieferungsvertrag 1953 (Sonder
abruck aus Zeitschrift für verglei chende, Rechtswissenschaft, Band 56 ) .  

( 33 5 )  Yoksa sini'in ameli,  işi değildir. Bu itibarla sini', akitten evvel kendisinin ya
hut başka bir kimsenin yaptığı, mesela ayakkabıyı mustasni'a götürüp de o da kabul et
se sahih olur (Dürrülmuhtar selem bahsi, Ali Haydar 388 şerhi ) .  

(336 )  Ali Haydar. «zamanımızda alelumum levizım, kalfadan olmak üzere bina ınşa 
edilmek müte lmil bulunmuştur. Fukah l bu mukavelenin fesadına kail olmu� tur. TeA
mule binaen bu zamanda buna istısna• denebilirmi ? ıı  diye sormaktadır (şerhi, cilt  1 s. 

227 notu ) .  
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yet ıazını gelir ( 336* ) . Teamül cari olmayan şeylerde eceL bir müddet verme 

kat llinden olursa bu akit ıcmaan selemdir ve selemin şa rtları aranır •. müh

let vermeyi tazammun etmeyipte yarin öbür gün bitirmek üzere denilmek gi

bi şeyin çabuk yapılması bahis konusu ise bu icmaen selem o·maz ; çünkü se

lemde müddet ı ecel ) şarttır ; bu, beyan edilmedikçe akit selem değildir. İstis

na'i müteamil olmayan şeylere müddet beyan olunmazsa istisna' olur. Haydar 

efendi şerhinde Mecellenin 389 uncu madde son fıkrasının Fikih kitaplarına 

uygun olmadı ğını, çünkü istısna'ın ancak teamül olan yerlerde o" abilece ğini 

ve olmayan yerlerde fasid olaca ğını ( 337 ) Fıkıh kitaplarına işaret ve i stinad 

ederek söyler. 

İstısna' mücerret bir vaid olmayıp yukarıda dediğimiz gibi bir akit oldu

ğüne göre taraflardan biri öbür tarafın rızası olmaksızın bundan dönemez. 

Ancak masnu' tarif ve tavsife uy gun de ğilse mustasni, ayıp vey a  vasıf mu 

hayycriiği ile muhayyer olur, dilerse kabü' , dilerse ret ede r ;  uy gun ise rü'yet 

muhayyer'iğinden dolayı ret edemez ( 338 ) . Fakat bu günkü hukukumuzda 

< Borçlar kanununun 367, 369 ) iş s ahibi, işin C i'mal inl devamı sırasında istıs

na' akdini fesih edebildiği halde İslam hukuku nda işin, tahmin edilen mas 

raflardan pek fazl aya mal olacağı akit y apılırken anlaşıls a dahi akitten dö 

nülemiyecektir (Mecelle 392 bak. > .  

14C - ·  
İcare. Mecellenin ikinci kitabı icareye dairdir. İca.re, fıkıh ıstılahın

da ma'fum menfaati, malüm ivaz karşılığında beyi' etmek demektir ( Mecelle 

405 ) ( 339 ) . Lügatta ücret manasınadır; fakat icar m anMında da kullanılır. 

İcı'.l.re'i vı'.l.hideli vakıf sözünde icare' ücret manasına kullanılmıştır ( ileride va-

( 336* ) Ve l'i yasihhu fim 9. lem yute9.ref kes sevbi ( Mul teka) . 
(337)  Ve in duribel ecelu fima linn'l.si fihi teii.mulun sare seleman inde Eb! H anifete 

hatta la yecüzu ill'i bişeraitisselemi ve lı1 yesbütü fih il hiyaru ve !ndehüma yebka istısna•
an ve yekünu zikr ül müddeti littacil i ve «in duribe 1 ecelü fima 14 teamüle fihi sılre 
selemen bil icm!l.i» .  

(338)  Mecelle cemiyetinde tanzim ed!len m azbatadan : « İmamı azam hazretlerinin 
indinde istısna'en m ün' ak!d olan beyi'den mustasni rücü' edebilirse de imam Ebü Yu
suf Hazretlerinin indinde masnu• tarife muvafık olduğu halde rücu• edemez. Şimdi 
a.Iemde pek çok karg'l.hlar yapıl arak bunca toplar tüfekler, vapurlar mukavele ve sipariş 
ile yaptınla gelip istısna• keyfiyeti mesilih'i cesime i cariye'den olmasiyle istısna müs
tasni 'in istısna akdini fesihde muhayyer olmak nice masalih ı cesimeyi ihlal edeceğin
den ve istısna• hususu, kıyas hilafı olarak nasın örfüne mebni istihs'l.nen meşru' olan se
leme - makis ve örfe müstenit bir keyfiyet olduğundan masl ahatı asra nazaran İmam 
Ebü Yusuf kavlinin ihtiyarına lüzüm görülerek 392 inci mad de ona muvafık surette ya
zılmıştır . . ». 

( 339) Menfaatin şeriat nazarında makbul ve makul ( obj ektif) olması şarttır ; yalnız 
müstecire göre, sırf sübj ektif bir menf'B.atin, maksud olması ic'.!renin sıhhatinde kafi de
ğildir ;  mesel4 bir kimse, halk kendisinin atı var sansınl ar için evinin önünde tutmak 
üzere bir at veya kıymetli esvabı var desinler için bir elbise kiralasa ücret l azım gelm!
yecektir. Gerçi fasit icarede kullanmak ile ücret l izımgel!rse de bunda da şer'i, ciddi bir 
menfaat bulunmak lazımdır (Ali Haydar, c!lt ı, s. 676 ) . 
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kıf bahsine bak. ) . ücrete ecr de denir. Ecr i misil ve ecr'i müsemma tabirle

ı·inde olduğu gibi. İsticar, kira ile tutmak ; mücir veya acir veya mükari, ica

reye (kiraya) veren, müste'cir, isticar eden, kira i' e tutan kimse, me'cür; mu

cer veya müstecer, kiraya verilen şey demektir. Kendini kiraya veren kimse

ye ecir ( 340 ) ve ona iltizam ettiği ameli ifa için teslim olunan mala, mesela dik

mek üzere terziye veri' en kumaşa müste'cerün fih denir. 

tcare, yukarıdaki ta'rifinden anlaşıldığı üzere bir bey'idir. Bundan dolayı 

bir çok beyi' hükümleri icareye de tatcik olunur ;  daha doğrusu bir çok t eyi' 

hükümleri icarede de tekrar edilmiştir ;  mesela başlıca rü'yet muhayyerliği, 

<Mecelle, 507 - 512 ) ayıp muhayyerliği, (Mecelle 513 - 521 )  şart muhayyerliği 

(Mecelle 497 ve sonrakiler )  hakkındaki hükümler (Mecelle 406 bak. ve feshe 

( yuk. No. 118 ) ,  ikaleye ( yuk. No. 119 )  dair kıı.ide' er gibi. Beyi' gibi. icare dahi 

şarta talik edilemez ; fakat istikbale izafe caizdir ı Yuk. No. 41 bak. ) .  Bey'i if

sat eden şartla icare fasittir (keza yuk. No. 129 b, bak. ) .  

Bir kimse malını ifraz, yani taksim etmeden evvel, mesela yansı beşde 

biri gibi şiiyi' bir malüm hissesini baı;kasına veya başkasiyle müşterek olan 

maldaki malfim hissesini hissedarına veya hissedarından izin almaksızın 

üçüncü bir şahsa satabildiği halde (Mecelle 214, 215 ) §ayi hissesini b aşka bi

rine icar edemeyeceği gibi başkasiyle müşterek olan maldaki hissesini şeri

kinden gayn bir şahsa kira'ayamaz. Kiralarsa bu icare fasit olur. müste'cirden 

ancak ecri misil isteyebilir. Fakat muhayee'den sonra nöbetini icar edebilir 

( Mecelle 429 bak. ( 341 ) .  Görülüyorki bir malın şuyu'lu olarak icari fasittir. 

Bu şuyu•a mukarin şuyü' derler ;  tari, sonradan vukua gelen şuyu' ise icareyi 

ifsat etmez ; mesela bir kimse evini başkasına icar ettik.ten sonra üçüncü bir 

şahıs yansına mustahik çıksa kalanında icAre sahih olur ( Mecelle 430 ) . 

141 - İcare, ma'küdun aleyh, yani hakkında akit yapılan mevzu' itibariyle 

iki nev'e ayrılır : Biri a'yan'ın menfaati üzerine yapılan icardır;  bu da üç kısım

dır: Akar (bina ve arazi > ican, urüz < elbise, kap kaçak gibi şeyler ve hayvan) 
ican, daha öbürü de amel üzerine icardır ;  amele ve hizmetçi tutmak gibi 

< Mecelle, 421, 475 bak) . 

İcare, bey'i gibi sahih, fasit, batıl olabilir. 

Sıhhat şartlarından olarak mec'ur muayyen, menfaat \"e ücret malüm ol

mak lazımdır. Aksi takdirde icare fa.�it olur. İcare'nin in'ikat şartlan, rükün
leri ( yuk. No. 49, Mecelle 458 ve sonraki' ere bak. ) ,  yani ehliyet ve icap ve ka

bulün birbirine muvafakati bulunmazsa ica.re ba.tıldır. 

( 340 ) 29/5/1926 tarihli Ticaret Kanunumuzun ı7  inci maddesindeki ecir bu mAna
da işçi. amele demektir ( aşa. No.  ı43 bak. ) .  

( 34 1 )  Bu imami A•zam kavlidir ; Mecelle bunu kabul etmiştir. İmameyne göre hisse 

beyan edilmek şartiyle caizdir ( Yuk. n. 193 ; hibe için aşa. No. ı46 bak. ) .  
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ücret olarak kendisine elbise yapmak veya bir at almak gibi herhangi 

kıyemi bir şey verilmek üzere ecir tutmak fasittir ;  çünkü ücret meçhuldur. 

Böy' e  bir halde ancak ecr'i misil lazım gelir. Fakat çok eski bir akit olarak bu 

yolda, yani giyece ği, yiyecek ve içece ği müstecirden olmak üzere süt nine is

tican İmamı Azama göre istihsanen caizdir. Çünkü buna ihtiyaç vardır. mu

teiirifdir. 

Sahih iciirede,. mecurdan inti fa'a yani me'curu kabza iktidar hasıl olmak

la ücret liizım gelir. < Mecelle, 424, 425, 469, 470 ) .  Fasit iciirede ücret için sade

ce bu iktidar kiifi olmayıp hakikaten intifa bulunmak Hl.zımdır ; Burada yetim 

ve vakıf mallar hakkında bir istisna y apılmaktadır. Biitıl iciireye gelince bun

da intifa' ile dahi ücret liizım gelmez ; çünkü menfaat haddıziitında mütekav

vim de ğildir, ancak akit ile tekavvüm eder ( Yuk. No. 69 ve not, b ak) . Biitıl 

iciirede ise bir akit mevcut olmadığından müste'ci.r ola cak kimse me'curu sa

hibinin izni olmaksızın kullanmış demektir < 342 ) .  Bu bir gasptır. Ma ğsup 

malın menfaatleri ise mazmun sayılmaz, yani tazmin edilmez ( aşa.  No. 163 
bak. ) .  Fakat me'cur, muaddün 1il isti gla.l ise y ani kiraya verilm ek üzere tiiyin 

edilmiş, hazırlanmış, sahibi kiralık olduğunu illin etmiş, kiralık olarak yapıl 

mış akiir, araba gibi şeylerden ise ( 343 ) veya yetim, mecnun. veya vakıf m alı 

ise kullanmakla ücret.. daha do ğrusu - fasid icarede olduğu gibi - ecri misil 

liizımgelir (Mecelle, m. 417, 458, 462, 471 ,  472, 496 ve sonrakilere bak; aşa. 

gasp bahsine bak. ) ( 344 ) .  

İciire akdi yapıldıktan sonra me'curdan intifa' imkanını kaldıran veya 

azaltan bir ayıp hiidis olursa, meı:eHl. ev yıkılır, değirmenin suyu kesilir, kira 

ile tutulan köle hastalanırsa müste'cir, mucire h aber vererek icareyı fesh ede-

( 342 ) Hatt'\ icıre fasit ol arak akd edilse de mu'cir m e'curu teslimden imtina ve müs
tecir de cebr ile alıp kullansa bu kullanm a ile ücret 1'.l.zım gelmiyecektir. Çünkt gasp su
retiyle kull anmış demektir. 

( 343 ) Bir şeyin üç yıl ic'\r olunması onun kiralık olduğuna del§.let eder. Bir de akit
siz ve izinsiz, bir kimse birinin malını kullanırken mal sahibi ücret istedikten sonra kul
lanmakta devam ederse kira için i 'dad edilmemiş olsa dahi ücret verilmesi Iazımgelir 
( Mecelle 472 bak. ) .  

( 344 ) Vakfın ve küçüğün malını gasp olarak kullanmakla mutlaka ecr'i misil 1§.zım
gelir. Fakat muaddün lil istiglal olan bir m alın izinsiz kullanılması, te'vili milk veya 
te'vili akit. denilen suretlerle olmuş ise gene ücret l 'izımgelmez. Bunlardan birincisi me
sela müşterek bir malı ortaklardan birisinin öbürünün izni olmaksızın - akitsiz - bir 
müddet müstakillen tasarruf ve istimal etmesi suretinde olur: bu halde ortak o mal kira 
için i 'dad edilmiş olsa dahi bir ücret vermeğe mecbur tutulamaz ( Mecell e  597 bak. ) İkin
cisi gene mesela bir kimse müşterek bir dükk 'lnı ortağının izni olmaksızın birine satsa 
da müşteri bir müddet ondan intifa ettikden sonra ortak bu bey•e icazet vermiyerek 
hisse:oini istirdat etse dükk'in kira için hazırlanmış olmasına rağmen müşteriden, mev
cut akde güvenerek vukubulan kullanmasından dolayı ücret istenemez ( Mecelle 598, 
aşağıda gasp bahsına, No. ı e ı  ve son. bak. ) .  
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bilir (Mecelle m. 513 ve sonrakiler) . Akdin icrasına mani olan bir özür zuhur 

ettiği takdirde icll.r fesh edilebilir, daha doğrusu icare münfesih olur<  Mecere 
m. 443 ) .  Akdin icrası nefse veya mala bir zararı mucip olması özür sayılır. Fa
kat bu hükme genişce bir tattik sahası verilmemiştir ;  mesela düğün için ye
mek pişirmek üzere bir aşçı tutulup da karı kocadan biri ölse veya bir mahal
le gitmek üzere kiralanan at ile yola çıkılıp yolda at hastalansa da yola de
vam edi'mese, dişi ağrıyan bir kimse dişini çıkarması için dişçi ile mukavele 
yaptıktan sonra ağrısı dinse icare münfesih olacağı gibi bir kimse yolcult' ğu 
için bir at kiralayıp sonra yolculukdan vaz geçse veya binasında yaptıracağı 
tamir için veya tarlasını belletmek için bir amele tuttukdan sonra nedamrt 
etse icareyi fesh edebilecektir ( Ali Haydar, madde 443 şerhine, keza Mecefü., 
m. 580 bak ) . Hall::uki bey• bu kabil özürlerle fesh olunamaz. Bu özür açık, her
kesce bilinir mahiyette ise fesh için hakimin hükmüne lüzum yoktur. Böyle 
değilse hll.kimin hükmüne lüzum vardır. Her halde yani fesh edilsin, edilme
sin ayıb'ın hudüsünden sonraki zaman için üc ret lazım gelmez < Mecelle m. 478 ) . 

İcarde il.kitlerden birinin veya her ikisinin ölümü icarenin feshini. mucip 
olur ;  Mecelle yalnız süt anası kiralayanın ölümü halinde icdrenin fesh edi
lemiyeceğini, fakat çocuğun veya süt ananın ö"mesi halinde icarenin sona 
ereceğini tasrih etmiştir < Mecelle, 443 son fıkra ) ( 345 ) .  Ölüm ile icarenin fes
he ugrayacağı Mecellede yazılı değildir. Fakat Mecellede bulunmayan mese
lelerde Hanefi mezhebi üzerine hükmedilmek icap edeceğir.den, çünkü Os
manlı Devletinin kuruluşundanberi kadılar, hatta öbür mezh,eplerden birine 
memup o'salar dahi bu mezhebe göre hüküm vermeğe izinli olduklarından bu 
suretle hareket edegelmişlerdir. Fakat sonraları Şafii mezhebi ( 346) ihtiyar 
edilmiş ve daha sonra mesele mesküt bırakılarak Mecelle ile onun me'hazı 
olan fıkha göre halledilmek münasip görülmüştür. ( 347 ) .  

Me'curün mftcir tarafından başkasına satılması halinde b u  beyi' müste -

( 345 ) Mecelle. m. 58ı : süt ana hasta oldukta ic'ireyi fesh edebildiği g!b! böyle hasta 

olur veya gebe kalır veyahut çocuk onun memesin! almaz ise veya sütünü kusarsa süt 

anayı kiralayan (müsterdi' ) dahi bozabilir. 

( 346 ) Öbür mezheplere göre ic'ire akitlerden birinin veya her ikisinin öl ümü ile 

münfesih olmaz. 

( 347 )  Şöyle ki Şaban 1284 tarihinde çık arılan kontrata nizamnamesinin ( birine! ter

tip düstur cilt 1) 1 inci m addesinde 'ikitlerden birinin ölümü ile icarenin infisah ede

ceği tasrih edilmişken bu nizamname yerine geçen 10 Rebi'ul evvel 1291  tarihli nizam

namenin 21 inci maddesinde (taraflardan birisinin veya ikisinin vefatı sebebi ile !c'l.re

nin infisahı d 'l.va edilirse dinlenmez denilmiştir. Bundan sonra 28 Cumazelevvel 1299 

tarihli üçüncü !cari akar nizamnamesinden bu madde çıkarılarak bu bapta hiçbir şey 

söylenmemiştir (Ali Haydar. cilt 1, s .  743 ve notu ) .  Medeni kanun t al i  komisyonu gerek 

ölüm ve gerek iflas halinde İsviçre kanunundaki tanzim suretine iltihak etmek istemiş

tir ( l ayiha s. 46) . 
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cir hakkında nafiz olmaz (348 ) . Ancak bayi' ile müşteri arasında muteberdi r ;  

yani icare sona erdikten sonra müşteri o n u  almaktan imtina edemez. FHkat 

müşteri, icare müddeti içinde bu mebi'in tes'. imini Myi'den istiy emez ; çün

kü müstecirin hakkından dolayı teslim mümkün değildir ; ancak kadıya mü

racaat�a bey'i fesh ettirebilir. Diğer tara ftan müstecir bey'e icazet verebilir. Bu

nunla beraber mucire peşin ödediği kira varsa nisbet üzere bunu istirdat edin
ciye kadar me'curu h apis edebilir < Mecelle, m. 590 bak. ) .  

Me'curu kullanacak şahsın tebeddüliyle menfaat ve mazarratca bir deği
şiklik varid olan hallerde icarenin takyid'i muteberdir;  müstecirin binmesi için 
kiralanan hayvana başkası bindirilemez. Fake.t bir de ğişiklik b ahiıs mevzuu 
de ği' se takyit muteber değildir. Bu itibarla oturmak için tutulan evde b aşka
sı oturtulabilir. H atta ne için olduğu beyan edilmiyerek tutulan bir evde müs
tecir binaya bir zarar vermiyecek herhangi bir işi y apabilir < Mecelle, m.  426, 

428, 522, 528., bak. ) .  

İcar müddetleri kazuistik tanzim edilmiştir < Mec·eııe 484, 496 ıncı m a d 
delere bak) . 

142 - A'yan icarı zeman üzerine olur. Bilhassa ev, arazi icarı gibi. Bu, bir 

nevi h asılat icarıdır. Mü'cirin menfaatine olan şeyleri, mesel§. değirmenin 

hark'ını, yani su akacak yolunu, evin künk' e rini, borularını, binaya müteal

lik işleri yapmak mü'cire aittir, yapmazsa mustecir o radan çıkabilir. K endi 

tarafından yapars a  teberru etmiş olur, yani masrafını acirden alamaz, Me'cü

run vergisi de mucire aittir. Sırf müstP.'cirin menfaatine olan masraflar, hi

lafı ş art edilmedikçe acirden alınamaz {Mecelle m. 529., 530, 532 b ak. ) .  Ziraat 

için isticar edilmiş olan arazide mahsulun idrakından önce icare müddeti niha

yet bulsa m üstecir idrak zamanına kadar ecri mislini vererek ekini ibka edebi

lir ( Mecel' e m. 526, 1440, aşa. No. 151 bak. ) .  Müste'cir kiralanmış aka rda m ezun 

olmaksızın, bina y apsa y ahut ağaç dikse akdin hitamında acir muhayyer olup 

dilerse hiçbir tazminat veremiyerek binayı, ağacı kaldırtır, dilerse az olsun çok 

olsun kıymetini ve rerek alıkor. 

Bir araziyi ziraat olunmak üzere ziraat olunacak b aşka bir arazi karşılı ğın

da icar, riba olacağından memnudur. Fakat birer nevi hasılat icarı şekli sayı1 an 

mus§.kat ve muzaraaya., ihtilaflı ol!!nakla beraber müsaade edilmiştir ( 349 ) .  Bu iki 

( 348 ) Bu günkü hukU!i:l.<�ıı llzca ve İsviçre hukukuna göre me'cılr'un başkasına beyi' 

halinde müşteri mevcut ic'.i.n kabul etmek istemezse müste'cir mu'cirden t azminat is

teyebilir. Bk. 254 ) . Fakat gayrimenkul icarı tapu siciline şerh verilmiş ise müşteri bu 

icarı tanımak mecburiyetindedir. Fı·ansız ve Alman Hukuku ise kiracıyı zarard an koru

mak için müşterinin satışdan önce yapılmış olan ic'.i.r akdine ri ayet mükell efiyetinde ol

du ğunu kabul etmektedir. 

( 349 ) İmam Ebıl Yusuf•a  ve Mullammed"e göre sallihdir. İmamı Azam• a göre sahih 

değildir. Gerek Hanefi ve gerek öbür mezhep İmamları arasında başka noktalardan da 

ihtilAflar vardır. 
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akit Mecellede şirket kitabına alınmıştır. Çünkü bunlar bir cihetten de . şirket 
mukaveleleridir. Yani bu akitler bir tarafdan a razi öbür tarafdan amel, yani zi
raat etmek için hasıHit üzerine yapılan mukavelelerdir (Müzaraa akdine muha.

bere ve muha.kele de denir ( 350 ) . Mamdfih bunlar, müza.ranın rükünleri sayılan 
toprak, tohum, iş ve hayvan ( öküz ) ın iki taraf arasındaki aidiyetine göre baş

ka başka müzaraa nevileıinin terim�eri olabilir. ( Ömer Nasuhi Bilmen, cilt. 5 s. 

533 l:: ak ) .  ( 351  l .  Her halde mftzaraa ve müsa.katta, arz, bir müste'cire sadece in
tifa etmek üzere verilmiş bir me'cur gibi olmayıp diğer tarafa, onda işlemek •. 

ame' de bulunmak için ve bilhassa musakatta ağaçlara bakmak, onları terbiye 

etmek için teslim edilmektedir ( 352 ) .  

143 - A'yan'ın menfaati üzerine icarın yanı başında yer alan amel üzerine 

icar akdine fıkıhda icarei ademi derler. Bu akit. bugünkü hukukda hizmet akdi

dir. 

İşçiye yuka rda söylediğimiz gibi ecir derler. Bu da has ecir veya müşterek 

ecir diye ikiye ayrılır. Has e'cir ücret üzerine müste'cir için çalışan hizmetkil.r 
gibi kimsedir. Müşterek ecir, müste'cirden başkasına işlememek kaydiyle b a ğlı 
olmıyan hammal, terzi, kalaycı gibi kimselerdir ( Mecellıe, m. 421, 425, 608, fık
ra 2, 608 fıkra 3. 610, 661 bak. ) .  Bununla beraber bir kimse birden ziyade şa

hıslar tarafından da has ecir olarak tutulabi� ir. Bir köyün hayvanları için tu
tulan çoban gibi . 

. Görülüyor ki adam icarı hizmet ve amel üzerine yapılan bir akittir, müşte
rek ec1rde malzeme ( yani işe, amele konu olacak madde )  müste'cir ( yani iş 

s ahibi, işi yaptıran ) tarafından verilir. Ve bu suretle müşterek cirl ile yapı
lan amel üzerine icare akdi, i.stına' akdinden ayrıl!ı.r. ( Yuk. No. 139 bak. ) .  

144 - İcare akdi sahih olsun, olmasın kiralanan şey (me'cür ) , kiracı elin
de emanettir ( Mecelle m. 600 bak. l .  İcare bittikten sonra da emanet olarak ka
lır. Bundan dolayı müste'cir, te§.ddisi, taksiri olmadıkça ve mezuniyetine aykırı 
bir harekette bulunmadıkça me'curun telefinden mes'ul olmaz ( Mecelle 601 bak) ; 
hatta. tazmin edi'eceği şart edilse bile böyledir. Fakat teaddi ile, müste' 

cirin emri veya mu'tat hilafına hareket ile veya muhafaza hususundaki taksir 

ile vukua gelen telefden veya kıymetçe noksandan mes'uldur ( Mecelle m. 602, 
605 ) .  Ecir hakkında da hüküm budur. Meseli!. çoban, muayyen bir yerde otlat
mak üzere kendisine verilen koyunları başka bir yerde otlatır, sürüden kaçan 

bir koyunu gördüğü halde tutmaz da zayi'eylerse, boyacı kırmızıya boyamak 

( 350) Fıkıhda 8.di icar. hasılat icarı şeklinde bir taksim yoktur. 
( 351 ) Müzaraa akdinde tarla sahibine rabbul arz ve işleyecek çiftçiye ( il.m ile ) , mü

�9.ri • denir. 

( 3 52 )  Muı:,ak!i.t ( Mecelle 144 1 )  : Bir tarafdan eşc9.r ve diğer tarafdan terbiye, bakım 
olmak ve hasıl  olan meyveler aral annda taksim olunmak üzere bir nevi şirkettir.  Mu
z'.i.raa ( Mecelle 1431 ) : Bir taraftan arazi ve diğer tarafdan amel , iş yani ziraat olarak ha-
sılat aral annda taksim edilmek üzere bir nevi şirkettir. 
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üzere kendisine .teslim edilen şey'in Hl.desi istenildiği vakit inkdr ede rse emin 
olmaktan çıkarak gasıp durumuna girer. Bu halde telef ten mes·u�du r ( aşa. 

No. 162 ve sonr. b ak. ) 

Has ecirin yed'i yed'i emanet olduğu halde müşterek eciir'in yedi, İmd
meyn'e göre yedi ddnıandır. Mecelle, İmamı Azamın reyini.. yani yedi emaneti 
kabul etmiştir ( 353 > .  

İmameyn'in ictihadı, müşterek ecırın çok ücrete tema• ederek iktidarı dı

şında iş almış olması mülahazasına dayanır. Fakat müşterek ecYr teaddi veya 
taksiri olsun olmasın kendisinin fiil ve sün'undan do ğan zarar ve has arı taz

min ile müke�lef olur ( Mecellıe m. 611 bak. ) .  Şöyle ki böyle bir halde şeyin ma
liki muhayyerdi.r ;  dilerse ec'.lre ücreti vererek imfil edilen şey'in kıymetini, is
terse hiçbir ücret vermiyerek kendi malzemesinin imdi edilmemiş haldeki kıy 
metini ona tazmin ettirir < aşa. gasp b ahsi No. 1 62 ve sonr. bak ) .  Müşterek ecirin 

kendi fi'linden doğmayan zarar ve hasar hakkında İmamı Azam ile İmameyn 
arasında ihtilaf vardır. Birinciye göre bu hasar teharruzu mümkün olsun olm a 
sın tazmin edilmez ; ikincilere göre teharruzu mümkün olan hasarın tazmini 

lazım gelir. 

145 - Karz. Fıkıh kitaplarında karz hakkında hükümler va rdır. Mecelle 
buna dair meselelerden bahsetmiştir < 354 ) .  Karz, bir kimsenin, gene mislini ia

de  etmek üzere başka birine misli ( y ani mekildtdan, mevzünattan veya müte
karip adediyattan l bir m al ( 355 )  vermesi hakkında y aptığı akittir. Bu tarif ile 

bir tarafdan vedia, ariyet ve öbür taraftan hibe ve sadaka hariç kalır. Filha 

kika vedia ve Ariyetin aynı ret edilmek lazımdır. Hibe ve sadakanın ise ne ayni 
ve ne de bedeli iade edi1ir. Misliyattan olmayan mallarda karz caiz olm az ;  fa
sit sayılir : hayvanda ve mutefavit adediyatta o�du ğu gibi. 

Karz ( ödünç ) verene, ikraz edene mukriz, karz alana mustakriz, ödünç ver
meğe ikraz, ödünç almağa istikraz, karz alınan şeye makruz denir. 

Karz ( ödünç ) verene, ikraz edene mukriz , karz alan mustakriz, ödünç ver

olur. A rtık mukriz bunu istirdat hakkına malik olamaz. Kendisi için filhal be-

·--- · - -- - -----

( 353 ) Yed, yedi emı\net ol 'iuğu takdirde emlr.ı. zimmetinin beraeti hakkında yemtni 
ile tasdik edileceğinden , ( Mecelle 1 774 bak . ) ,  aynca bir isp 1ta muhtaç değildir. Binae

naleyh mesel a vediö.yi, ariyeti alan kimse İmamı Azam a göre müşterek 

ecir, vediının, ariyetin, müstecerünfl hin, teaddi ve taksiri olmaksızın elinde telef oldu

ğunu, çalındı !Pnı idd!8 etse kendisinin bu lıususta yapacağı yemin ile tazminden kur
tulur. Fakat yed, emanet yed'! olmadığı takdirde - mesela.  gene b ahsımızda İmil.meyn•e 

göre - müşterek eclrln bu iddiasını şahi tlerle ispll.t etmesi l iizım gelir. İspiit edemezse 

öbür tarafa, yani müetc'cire yemin ettirilir. 

( 354 ) Ali Haydar şerhinde ki tabi şirkette buna temas eder ( ci l t  3, s.  300 ve sonr. 

kezıo Ömer Nasuhi Bilmen. cilt 5 .  s .  103 ve sonr. bak. ) .  

( 355)  Yuk . No. 71  bak. 
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del sa1Jit olu r ;  çünki mukriz kendi i:izasiyl e ondaki hakk i mülkünü bir akd i 
rnzım ile izale etmiştir .. me ğerki müstakrizin if asına hükmedilsin. O zaman 

elinde mevcut olan ödünç malı mukriz istirdat edebilir. 

Karz, caiz olan şeylerde iılre sözü ile de olabilir. Bir kimse b aşka birine, 

sonra sana mislini vermek üze re şu kada r kile buğday ver dese de o da verse 

bu akit karz olur. 

Bununla berabe r  karz, Iazım bir akid değildir. Karzın tecili muteber  sayıl

maz ( 356 ) . 

Bir menfeat şartiy 1 e  y apılan karz, haramdır ; binaenaleyh karzda faiz şart 

edilemez ( Ömer Nasuhi Bilmen, cilt 5, s. 1 08, 1 13  bak. ) (357 ) .  Ancak ribh ile ik

raz için bazı çareler, dolambaçlı yollar kabül edilmiştir. Bu suretle rihb alın 
ması caizdir ( Yuk. No. 101 ve sonr. b ak ) ( 358 l .  

( 35 6 )  Ali Haydar. cilt I I I .  s. 309 ve sonr. Karzda tecil b atıl, halen ed'isı 1 9.zımdır (Ali 

Efendi Fetavası ) .  MeseHI. bir kimse semeni bir ay müeccel olmak üzere s attığı bir malın 

semenini bir ay bitmedikçe müı;;teriden almaya müstahik olamaz ; fakat bir ay müddetle 

ikraz ettiği bir parayı d aha ay dolmadan istivebil ir. Çünki karz intih'ien bir mu'ivaza ise 
de bidayeten idredir, fahri bir yardımdır, mukriz bir müteberri 'dir » ( Ömer N. Bilmen, cilt 

5,  No. 373 : ve lezime te'cil ükulli deynin ill el karzı, tahtavi. fi beyani ademi tecilil karzi. 

Mamifih gene Taht'ivide de nakl edildiği üzere peşin olan bir karza. başka bir kimsenin 

müeccelen kefil olması suretiyle karzda bir tecil mümkün olacaktır. Bu da karzda tecil 

için bir hi'.11 �,P r. Çünki kefil hakkında tecil, asilin tecilini istilzam etmezse de ( Mecelle 

m. 655 )  kef:I  peşin olan bir borca müeccelen kefalet etse deyn hem asil ve hem de kefil 

için müecC'cl olur (Ali Haydar. Mecelle m. 655 şerhi : Tahtavi : kult ü  ve mln hiyeli tecil il 

karzı kefiletuhı1 müeccelen feyeteahharu an il  asil 1 l i  enned deyne v'ihidün. Ömer N. Bil

men adı geçen cildin 1 1 2 nci ve 1 1 3 üncü s ayfalarında şunları söylüyor : «mukrize nef'i 

celbedecek bir ikraz muamelesi haramdı r ;  mesel"ı mukriz .  redi ( kötü ) para yerine ceyyld 

( sağlam ) bir p ara vermek şartiyle ikrazda bulunsa sahih olmaz. Kez'!.lik mukriz bir müd

det müeccel olmak şartiyle ikrazda bulunabilir E ğer tecilden dol ayı mukriz için bir fayda, 

s ahih bir maks a t  melhuz cleğilse ikraz sahih olur. tecil ş artına bakılmaz. Fakat mukriz 

için zengin olan mustakriz vasıt asiyle malını muhafaza ettirmek gibi bir sahih garaz bu
lunursa esah k avle göre bu ikraz akdi f'l.sit olur ;  çünkü burada mukriz için cerri menfaat 
v ardır. 

Mukriz alacağını tecile mecbur değildir ; fakat tecil etmiş ise bu bir va'd m ahiyetinde 

bulunur. Artık 15.yık olan. buna ven etmektir. Fakat bazı fukahaya göre bir deyn, karz ol

sun olm asın tecil edil ince ona ri ayet H izım olur ; çünki «elmumınune inde şurıltlhim = 

müminler şartl arına bağlıdırl ar» . . .  

( 3 57 )  Bir kimse b i r  ş ahsa hitaben «bana şu kadar mebl§.ğı borç ver. arazimi sana ari
yet vereyim, borcumu ödeyinciye kadar onu ekiver» dese de bu vechile müdayene muame
lesi yapılsa bu. kerlihatten hali olmaz ( Ömer N. Bilmen. aynı cilt, s. 109 ) . Bu yol a. Kohle
rin naklettiği üzere faiz memnuiyetine karşı bir çare ol arak vaktiyle Avrupada da gidil
miştir ( yuk. s .  122 b a§ına bak ) . İsl im hukukçularına göre bu intifa' lbahe edilmek sure
tiyle ribi ve haram olmayacaktır. 

( 358)  Mahmud Es'ad, Tarihi İlmi Hukuk ( 1 331 ) unda yazıyor : «H'Ua bir İslim ban
k ası açmak arzusunda bulunanlar muamelelerinin meşru olması m aksadiyle ne yapmak 
H izım geleceğini ö ğrenmek için ulema mevkiini işgal edenlere müracaat ediyorl ar; h§.la 
gişede bir Ali efendi fetvası bul undurarak ribh i mülzem i şer'i mukabilinde biçare kitabın 
günde nice bin kere satılması l azım geleceği cevabını alıyorlar. Eslaf ı izamımız, zaman-



1 - İkraz eden, ödünç alana müeccel semen ile bir malı satıp teslim ve 
ödünç alan da o malı aldığı bedelden aşağı bir fiyatla bilvasıta ödünç ve
rene muaccel semen ile beyi' ve teslim eder. Böylece iki semen arasın
daki fark ribh olmuş o·ur. Mesela bir kimse bir şahıstan ribh ile yüz H.ra ödünç 
almak istedikde o şahıs muayyen bir malı yüz beş liraya bir sene müeccel ol
mak üzere o kimseye satar ve teslim eder ;  o kimse de kabz ettikden sonra onu 
yüz liraya daha başka birine ve o da o şahsa yani mukriz'a  beyi" ve te$lim ve 
yüz lirayı ımdan a· arak ödünç alana verir. Bu suretle guya bayi, yüz beş lira
ya sattığı malı yüz liraya tekrar eline geçirerek beş lira kazanç elde etmiş olur. 

2 - Bir kimse bir şahıs zimmetinde olan yüz lira alacağı için beş lira ribh 
ilzam etmek maksadiyle bir kitabını beş liraya bir sene müeccel olarak o şahsa 
beyi ve teslim, o şahıs dahi bu kitabı kabz ettikden sonra başka birine hibe ve  
teslim etse bu sonuncusu yani esas alacaklı yıl nihayetinde o şahısdan beş  lirayı 
alır ( 359 ) .  

ina bey'i de faiz memnuiyetine karşı bir hiyle rolünü oynar ( Ömer N. Bil
men, cilt 5 s .  109, 1 10 bak. ) .  

Borçlu ecelin hululundan önce borcunu ödese veya ölüpte borç terekesin
den alınsa ancak geçen günlerin ribhı istifa edilir, ölüm tarihinden sonraki ribh 
sakıt olur. 

146 - Hibe (bağış ) .  Bir malı ivazsız başkasına temlik etmektir. İs'am huku
kunda hibe va'di,, bu günkü hukukumuzda kabul edilıen hibe teahhüdü ( Borçlar  
Kanununu m. 238 ) ,  b ir  hüküm ifade etmez ; hibe, elden hibe mahiyetindedir. 

Tem"ik eden kimseye vahip, kabül eden kimseye mevhübünleh, o mala da 
mevhub derler. Hibede kamil kabz lazımdır, yani bu kabz ile hibe tamam olur 
( Yuk. No. 74 bak. ) ( 360 ) .  Kabz vahibin sarih veya zımni izniyle olmalıdır. Ma
mafih vahibin hibe hususunda icapta bulunması kabza izin sayılır. Mevhub, esa
sen bağış' anan kimsenin eilnde ise kabza lüzum yoktur. Veli vesairenin küçüğe 
yaptığı hibe kabza muhtaç olmaksızın mücerret icap ile tamam olur ( Mecelle 

larının efk'l.rı diniyyesini tatmin için - gerek tarafeynce ve gerek hakim indinde hiç bir 
hakikati tebdil etmediği derkar olan - böyle bir hiyle i şer"iyyeyi icad etmemiş olsalardı 
acaba bu mini mini ulema bu müsteftilere ne cevap verecekler ve m üsteftiler muamelele
rine ne yol da devam eylifeceklerdi. İşte böyle zihniyette bulunan ve o ulemanın re'yine 
tii.bi' olan bankerlerin Avrupa bankerlerine karşı ne acınacak halde kalacakl arı iz'l.ha muh
taç degildir. ». 

( 359 ) Yüzde ne miktar ribh alınmasına Sultım tarafından müsaade edilmiş ise o mik
tar ribh ilzam olunabilir. Onbir buçuktan ziyade ribh memnun olmakla  ziyade ribh 
davası dinlenmez (Ali efendi Fet'ivası ) .  Z,  A ya beyi' ve teslim ve semenini kabz ettiği 
mali A ziyade ile Z ye müeccel. olarak satsa ve teslim etse o ziyade rib·l olmaz (Abdurra
him Fetii.vası ) .  Şer'i muamele ile ilzam olunan ribh helii.ldır ( Ali efendi Fetivası ) .  Mu
rabaha nizamnamesiyle yüzde dokuza kadar ribh'a müsaade edildiğinden m ahkemeler on
dan fazlasiyle hüküm edemez (Ali Haydar, mecelle şerhi ) .  

( 860 ) Teslimden önce ölümle hibe batıl olur (Netice Fetil.vasından) . 
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m. 851 ) .  Hibe sahih olmak için beyi'de olduğu gibi hibe edilen şey, hibe edildiğı 

vak.ıt mevcut, malum ve muayyen ve şüphesiz bağışlayanın mülkü olmak şarttır. 

Ölüm hastalğında y apılan hibe vasiyet hükmündedir. 

Muşa'ın hissesini satmak c§.iz olduğu h alde hibesi c§.iz de ğildir { Mecelle 

m. 55 bak. ) .  Mamafih bu hususta fakihler arasında bir takım ihtilaflara ve 

bir takım hiylerere { çarelere ) tesadüf edilir. Taksimi kabil olan malın şayi' 

hissesi hibe edilemez ; fakat bu şuyu, hibenin de ğil, teslimin vuku'u zamanın

daki şuyu'dur. Çünki sahih olmamanın sebebi k§.mil bir kabzın mümkün olma

masıdır. Binaena�eyh bir kimse malının y arısını bir kimseye hibe edip henüz 

teslim etmeden öbür yansını da hibe ederek bütününü birlikte teslim etse sa

hih olur. Bir kimse menkul malındaki şayi' hissesini başkasına hibe etmek is

terse bu hibe sahih olmak için o hisseyi malum bir semen karşılığında satıp 

semeninden müşteriyi ibra etmelidir ( 361 ) .  Bu suretle şuyu'lıu hisse hibe edil

miş olur. Bundan başka Mecellenin verdiği misal mucibince temamı hibe edilen 

bir malın şayi' hissesini, bir müstahik çıkarak zabt etse hibe batıl o'mayıp ka

lan yan hibe edilmiş yani mevhubünlehin malı olmuş olur { Mecelle m. 56 f. 2 

( 362 ) . Nitekim bir kimse taksimi kdbil olan bir malım bütününü hibe ve teslim 

ettikten sonra yansında rücu' etse öbür y ansında hibe s ahih olarak kalır;  çün

ki hit enin tam ve sahih olmasına mani' olan şuyu', asli olandır, yoksa Arizi < ti

ri l o· an şuyu' de ğildir ve çünki «iptidada tecviz olunmuyan şey .. intihada tecviz 

olunabilir (Mecelle m. 55 ) ve beka iptidadan eshel ( çok kolay ) dır < Mecelle m. 
56)  ( 363 ) .  

Taksimi kabil ol!nıayan, kayık, hayvan gibi bir malın hissesini hibe etmek 

sahihdir, zira bu gibi muşa'da kdmil bir kabz mümkin değildir ( 364 ) .  

Bir kimse malının, mesel§. evinin içinde bulunan bir şeyi ( şağili ) hibe etse 

caiz, fakat içinde b azı şeyler bulunan malini ( meşgu' u) hibe etse gayri caizdir;  

mesel§. evinin içindeki eşyasını hibe ve evi ile beraber teslim eder de mevhu
bunleh eşyayı kabz eylerse hib e tamam olur, içinde eşya bulunan evi hibe eder

se evle beraber teslim etse d ahi sahih olmaz. Hibe olmak için eşya çıkarılıp ev 

teslim edilmiş olmak 1 §.zımdır ( 365 ) .  Fakat zevce zevciyle beraber oturduğu ve 

içinde eşyasının bulunduğu evini zevcine hibe edebilir ( 366) . B abanın da küçük 

çocuğuna böyle bir hibesi sahihdir. 

( 361 ) Memnuiyet! bertaraf etmek için bu yolda daha başka çarelere baş vurulmuş
tur. 

( 362 ) Bu halde şuyu•un tari ( iirizi) olmayıp asli ( mukA.rin) olduğunu, binaenaleyh 
hibeı:ıin sıhhatine mani olacağını beyan edenler vardır. 

(363 )  Yuk. n. 193 b ak. 
( 364 ) z .  taksimi kabil olmayan dükkA.nının şayi'i hissesini kebir oğlu A ya hibe ve şii.

yien teslim etse hibe tam olur ( Abdurrahim feta.vasından) . 
(365 )  Ve hiyletü hibet il meşgüli en yude aşii.gile evvelen indel mevhubilehü sümme 

yüsell!mehüd dare ( dürrü ül Muhtar) . 
( 366)  Li ennel mer•ete ma a ddA.ri vel metA.i fi yedizzevci fe kii.netu ddaru fi yed il 

mevhılbi lehu ma•nen fe sahhat uı hibetu (Tahtavi) .  
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Bir kimse arsasındaki binasını arsasız hibe edip binayı yıkmak için mevhu

bunlehe izin vererek o da yıkıp kabz etmedikçe c aiz olmadığı halde mükil.taalı 

vakıf veya miri arz üzerindeki evin hit esi sahihdir ( Ali Haydar, 858 den sonra

ki lahikaya bak. ) .  

147 - Hibe bir ivaz şartiyla d a  olabilir, mesel§. bir kimse malüm bir iv§.z 

vermek şartiyle - taksimi kabil olmayan bir mal olduğuna göre velev ki şayi' 
hisse de - birine bir şey hibe eder, o d a  bu şartı y e rinegetirirse hibe lazım olur 

ve artık bu hibeden rucü edilemez ; bu l:: ir beyi'dir ve b eyi' gibi muamele e dilir. 

Kezalik bir kimse ölüncüye kadar kendisini beslemek şartiyle mülk akarım bi

rine hibe ve teslim ettiği takdirde o da bu şart üzere bağışlayanı beslemeğe 

ra.zi olmakta ise hibesinden rücu• edemez ( Mecelle m. 855 bak. ) .  ( 367 ) .  Bu 

şart, mül§.yim bir şart sayı�ır ( yuk. No . 129 a bak. l .  

Fakat mül§.yim mahiyette olmayan bir şart beyi'de olduğu giti  hibeyi fasit 

yapmaz ; belki şart b§.tıldır ( yuk No. 128  Bak. l .  Hibe - mua.vazattan olmadığın

dan rib§. korkusu yoktur. Binaenaleyh bir kimse malını başkasına satmamak 

veya hibe etmemek şartiyle b a ğışlayıp teslim etse hibe sahih ve şart batıl olur. 

148 - Hibeden rücu' mekruhdur. Kabzdan sonra hibeden rücu',, iki tarafın 

nz§.siyle, muvafakatlan yoksa yargıcın hükmü ile mümkündür < Mecelle m. 

864 bak) . Ba ğışlayan hodbehot geri a�ırsa ga.sıp olur. 

Hibe edilen şey, bağış�anan kimsenin elinde bina yapılmak, ağaç dikilmek 

veya hayvan olup ta s emizlenmek gibi muttasıl bir ziyade iktisap ederse ( 368 ) 

veya ismi değişecek surette ta ğyire uğrarsa, bağışlayan veya bağışı alan ölürse, 

yukanda işaret ettiğimiz üzere hibe ivazlı olursa, ba ğışlanan şeyi mevhübunleh 

mülkünden çıkanrsa, hibe edi' en kimse vılhibin karısı. kocası, usül ve furu'un

dan biri veya erkek ve kız kardeşi veya bunların evıadı veya ana veya babasının 

kardeşi ise ( 369 ) ve nihayet mevhı1p helak olup yok olursa hibeden rüc' edi

lemez. Bu yedi mani'den hiçbiri yoksa yargıç hib eyi feshedebilir (Mecelle m. 

862 ve sonrakilere bak ) .  Alacaklı alacağını borçluya hibe ettiği takdirde bu ma

ni'lerden hiçbiri bulunmasa dahi hibeden rücu' edilemiyeceği gibi kabzdan son

ra sadakadan da bir veçhile rücu• caiz deği'dir < Mecelle m. 873, 874 Bak. ) .  

(367 )  Mevhılbunleh beslemekte devam ederken vahipden önce ölür ve varisler terk 
ederse vllhip, mevhubu bu varislerden geri alabilir ( Ceride! İlmiye, nüsha 5 1 , s. 1 607 ) . Arazi 
ve musakkafat ve müstegallatta verese besliyeceğiz diyebilir (Ali Hayd ar, Mecelle m. 669 
şerhi bak. ) .  Mecellenin 855 inci maddesinde olduğu gibi 1296 tarihinden itibaren miri ara
zide ve vakıf musekkafat ve mustegallatta dahi ölünceye kadar bakıp beslemek şartiyle 
ahere me.::canen ferağ caiz görülmüştür. 

( 368) Yuk. n. 200 bak. 

( 369 ) Hanefilere göredir. Mahrem yakınlık rucu•a manidir. İm am Malik, Şafii ve Ah
mede göre, rucu• cllizdir; çünki baba evllldının yardımına muhtaç olabilir. 
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149 - isl4m hukuku ; hibenin iki şeklinden umrayı, yani bir kimsenin 
başka birine şu evimi ölümünden sonra bana ret edilmek veya ölümümden 

sonra vereseme i§.de olunmak üzere sen sağ oldukça sana verdim diye yaptığı 
hibeyi alelade bir hibe saymıştır ( 370 ) . Fakat rukba denilen hibeyi sahih tut
mamıştır ( İmam Ebu Yusufa göre umra gibi bu da caizdir) . Rukba bir malın, 
taraflarca hangisi sağ  kalırsa onun mülkü olmak üzere hibe edilmesidir ( 371 ) .  
Burada ge"ecek vakta muzaf bir hibe vardır,, bu vakıt muayyen olmamaktan 
dolayı hatar vardır. bunun için sahih değildir. Nitekim hibe esas itibariyle şar

ta ta'lik edilemez ( Mecelle cilt II, s. 662, 663 bak. l 

150 - Şirket. Evvelce işaret ettiğimiz gibi C Yuk. No. 57 bak. ) ,  islam hu
kukunda korporasyon mahiyetinde teşkilat meçhuldür. Devlet, vakıf gibi var
lıklara hükmi şahsiyet izafesi modern hukuk tesiri altında bir görüşe atfe

dilet ilir. Mahsur olmayan iki köy arasındaki davada köy halkından bazıları

nın huzuru, hepsinin tulunmasındaki güçlükten dol ayı caiz görülmüş, aha
lisi mahsur olan köy davasında buna müsaade edilmemiştir ( 372 ) . Bergs

trasser'in beyan ettiği üzere İslamda biricik korporasyon kabile cemaati ( §.kile ) 

olacaktır ( 373 ı .  Akile yerine ledelhace mahalle ka.im olur. Bir cemiyet kurmak 
serbestliği mevcut değildir. Yalnız muayyen tipte şirketlere müsaade edilmiş
tir, fakat bunların hükmi şahsiyet' eri yoktur. Mudaraba şirketi ( aşa. No. 153 
bak. ) dahi lüzüm ifade eden bir  akit değildir ( 374 ) .  

(370)  Umra, bir adamın, bir malı bir kimseye, kendisinin veya o kimsenin sağlığına 
ta'lik ederek tefviz ve ita eylemesine denir : mesela ömrüm oldukça bu ev senindir ölü
münden sonra benimdir suretinde yapılan temlik gibi . Temlikatın şarta ta'liki caiz olma
dığından ( yuk. No. 4 ı  b a..lt )  ve hibe fasit şart ile batıl olan akidlerden sayılmadığından 
şart batıl, temlik sahih olur ve mevhübünleh ölse mal v'ihibe veya veresesine iade edil
meyip onun mirascılarına ait olur. Bu bapta nakledilen hadis şudur : «Men a•mere umra 
fe hiye uı muammari ve li veresetihi min ba'dihiıı .  Maamafih hadis metinleri muhteliftir. 
( Bidayetül müçtehit ve nihayet ul muktasit bak. ) .  

( 37 1 )  Rukba vahip ile mevhılbünlehden hangisi önce ölürse hibe edilen mal sağ ka
lan öbürünün mülkü olmak üzere yapılan hibedir. Bunda taraflardan her biri öbürünün 
ölümüne müterakkıp olarak intizar edeceğinden İmamı Azam ve Muhammed'e göre sahih 
değildir. Yukarıda naklettiğimiz hadisde bu babda da bir kayıt vardır. 

( 372 ) Mecelle m. 1 645 - 1 646 bak. 

( 37 3 )  Akile, fertleri arasında kan d!ivası te'imülü bulunan cemaat demektir ( Şemset
tin Günaltay, İlahiyat Fakültesi mecmuası, 1926, ekim, sayı 4, s. 75, n. 2.  

( 374 ) Mandelstam•ın Mecelleye müteallik tenkitleri meyanında, Mecellenin şirket ki
tabının altıncı babını teşkil eden şirketi akde müteallik bazı zabıtalar unvanlı dördüncü 
fasıldaki 1353 üncü madde de vardır. Ebulüla Mardin Ahmet Cevdet paşa adlı eserinde 
( s. 222 No. 7) bu meseleyi de el ealmış. Mandelstam•a cevaplar vermek istemiştir. Fakat 
bu cevaplar gerek Mecelle ve gerek bu günkü hukukumuz bakımından eksik ve yanlış 
görünmektedir:  Mandelstam diyor ki «şirket, fesh arzusunun diğer şeriklerin ittıla'lanna 
arz edilmesi suretiyle, bir şerikin iradesi ile, kabili feshdir». Her şeyden evvel diğer şerik
lerin fesh beyanına ittıla'ları tenkidin kuvvetini hiçbir suretle zayıflatamaz ; nitekim 
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151  - İsHi.m hukukunda muhtelif muayyen şirket tipleri vardır. Başlıca
sı satın alma, hit e, malların birbirine karı§ması, irs,  vasiyet, mubah bir malı 

ele geçirme gibi sebeplerden biriyle hasıl olan şirket imülk veya mal ( yuk. 
No. 76 bak. l ,  öbürü t unun karşılığını teşkil eden şirket i akit, kazanç şirketi

dir. Dar manada bir şirket o· an bu kazanç şirketi akitle meydana geldiğinden 

şirketi akit { akit şirketi ) adını almıştır. Akit şirketinin muhtelif nevileri var
dır. Bu nevileri Mecelle şirket kitabının 6 ıncı b abında b ahis konusu etmişti. 
Şirket kitabının 7 inci babı mtı.d§.rebe (madde 1404 - 1430 ) ve 8 inci babı mü
z§.raa ve müs§.k§.t ( madde 1431 - 1448 ) hakkındadır. Müz§.raa ve müs§.k§.t ev

velce (No. 142 bak. ı görülmüştür. 

Akit şirketinin bütün nevilerinde, yani aşağıda göreceğimiz emv§.l ve vu
cüh şirketlerinde alıp satmak ve a'maı şirketinde, başkalarından ücretle iş 

kabül etmek,, tasarruflarda bulunmak hususlarında şeriklerden her tiri öbü
rünün vekridir ( Mecelle 1333 bak. ı .  

Mandelstam Mecelle maddesini aynen naklederek tenkidini yapmıştır. Bu bildirime bir 
taraflı irade beyanından, yeni bir hukuki durum meydana getirmek, şirkete son vermek
ten, öbür tarafa ihbardan ibarettir. Böylece şirketi akit cümlesinden olan muf!i.vaza ve
sair şirket akitleri şeriklerden birinin bir taraflı fesih beyaniyle bozulabilir. Esasen şir
keti akdin altı kısmı da vek lleti mutazammındır ( Mecelle  1333 ) . 

Mudarebe'ye gelince Profesör Ebul ıll i bunun hakkında «böyle tek taraflı bir feshe, 
bildirmek suretiyle de olsun cevaz yoktur» diyor. Bu sözler bizim anladığımıza göre bu şir
ketin mahiyetine ve fıkıhın verdiği malı1mata uygun görünmemektedir. Mud irebe akdi 
fıkıhda bir şirket olmaktan ziyade bir nevi vekfüet münasebeti sayılmıştır ;  şu halde 
bir taraflı ol arak pek alil. bozul abilir ;  çünki her vakit r.abbül mal, müd lrib'i ( yani vekili ) 
azı edebileceği ıribi ( Mecelle 1454 > vekil ( yani mudarib ) de nefsini azı edebil ir. B 5yle 
olunca Ali Haydann pek haklı olarak tasrih ettiği üzere mudarebe de iki taraf için lazım 
olmayan akitlerdendir ( Mecelle 1424 üncü madde şerhi sonuna ve 1429 uncu maddeye 
bak. Keza Dürrülmuhtar şerhi, Babul mud 'lrip : «ev yan'azilu biazlihi liennehu vekllun, 
in alime bihi bihaber i reculeyni mutlaka ve illa la  yen'azilu fe in alime bilazli velev 
hükmen ke mevt il malik i » ) . 

Bu günkü hukukumuzl a mukayese sadedinde Profesör Ebul'ıll!i.nın naklettiği borçlar 
kanununun 536 ( İsviçrenin 54 6 )  mcı maddesi, kendinden bir önceki 535 inci maddenin 6 
ıncı numarasının ihtiva etti ği bir kısım hükümdür ve münakaşa mevzuu ile pek al §.kalı 
değildir. 6 ıncı numara metni şöyledir : «Şirket mukavelesinde bu hak ( yani fesih hak
kı ) muhafaza edildi ği veyahut şirket gayri muayyen bir müddet için veya şeriklerden 
birinin hayatı müddetince tesis olunduğu hallerde bir şerikin feshi ihbar eylemesiyle 
şirket nihayet bulur». Demek ki şirket mukavelesinde fesih hakkı mahfuz tutulmuş ve 
diğer numaralardaki zaruri sebepler altında bir fesih de bahis konusu edilmiş değilse 
7 inci numarada tasrih edildiği üzere başkaca haklı sebepler bulunmak l :i.zımgelecektir 
ve böyle bir fesih de ancak mahkemece verilecek bir hüküm ve ilam ile ol abilecektir. 
Oser, Becker ve v. Tuhr gibi ünlü hUkl\kçular, verilecek olan bu hükmün. inş 'l.'i C consti
tutiv J mahiyette olduğunu ve ancak kesinleşdikten sonra feshin tesiri tahakkuk edebi
leceğini beyan etmektedirler. Şunu da il ive edelim ki Mecellenin şirket hükümlerinin, 
memleketin ihtiyaçlarına hiç de kifi olmadığı 1 332 tarihli «Kanunu medeni tali komis
yonu layihasr n ında açıkça tebarüz ettirilmiş tir (s .  ı4, 65 bak. ) .  
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Muftl.vaza akdi, ortakların, aralarında tam, yani tasarrufda, malda ve 

ribh (kar)  da mfü: avi olmak şartiyle ( 375 ) ve bilcümle malları şirkete idhal 

edilmek fü:ere yapılan şirket akdidir. 

Muftl.vaza akdi, aralarında din ihtilafı olan kimseler, yani müslim ile gay
ri müslim arasında, küçük ile ba" i ğ  arasında ve hür il:e abd arasında sahih 

değildir;  çünkü gayri müslimin satın aldığı şarabı, domuzu, vekili olan müs

lüman satamaz. Küçük ile abd tasarrufda baliğ ile hurre müsavi de ğillerdir; 
ancak ve].['nin ve mevlil.nın izniyle tasarruf edebilirler ve nihayet kefalete de 
ehliyetleri yoktur ( 376 ) .  

B u  akte bu günkü ıstılahiyle kollektif şirket akdi diyebiliriz ( 377 ) .  Şirket

te şerikler birbirinin vekili olmakla b eraber ( 378 ) kefilidirler ve müsavi hisse 
sahitidirler. Şirket, bütün şeriklerin mallarını içine alır ; bundan yalnız mu- . 

ftl.vız· ardan ( yani bu şirket şeriklerinden ) birinin kendine ve ehl ve iyal'ine 
( ailesine ) aldığı yiyecek, giyecek ve baı;ka zaruri eşya hariçtir ; yani öbür şe
rikin bunlarda hakkı yoktur. Fakat bunları şerike satan bayi' ,. semenini, kefa
leti dolayısiyle öbür şerikten isteyebilir ( Mecelle 1333, 1334, 1356, 1360, 1387, 
1388 bak) .  Şirketin kendine has bir sermayesi yoktur. 

Muftl.vaza akdinde mutlaka bu kelime yani muftl.vaza kelimesi söylenmek 

( 379 ) yahut bu akdin bütün şartları sayılmak lazımdır C Yuk. No. 30 tak. ) .  
Böyle yapılmazsa şirket, inan şirketi olur. 

inan ( 380 ) şirketi mahdut mes'u'iyetli bir şirkettir. Bunda da şerikler 
arasında karşılıklı vekalet münasebeti vardır ; fakat keftl.let yoktur. Çünki bu 

şirket müsavat iktiza etmemektedir. Bununla beraber akit yapılırken . şerik
ler kef§.leti şart edebilirler. Bu takdir�e muftl.vazanın öbür şartları da mevcut 

olursa akit inanlıktan çıkar, mufavaza olur. inan şirketinde her bir şerik 

375 ) Emma mufavazatun min ettefvizi bi ma•n el musavati fi külli şey'in Kamus 
«iki kimse cemi' mallannda müşterek olmak ma'İlasına dır, fi 1 asil müsavat ma•n§sına 
dır ve minhu şirketul mufivazati. . . . » diyor. 

( 376)  L!I. yahfa en net tesavi fittasarrufi yestelzimuttes ivi fiddini ve ecazeha Abu 
Yusuf ma'a ihtil!l.f 11 milleti ma'al kerahati ; fel 't tasihhul mufivazatu beyne hurrin ve 
ahdin ve sablyyin ve b iliğin ve müslimin ve k ifirin ( tahtavi ) .  

(377 ) Ancak bu günkü hukukumuzda kollektif şirket. hükmi şahsiyeti haizdir. 
( 378 ) Bazı fakihler böyle meçhul bir vekilet ile meçhul vek!l.leti tazammun eder bir 

akdin kıyas icabı caiz olmaması reyinde bulunmuştur;  çünkü her ikisi münferiden 
eli.iz olmadığına göre bir arada içtimaı halinde evleviyet ile c'iiz olmamak icabeder. Fa
kat bir hadise istinat edilerek istihsan yolu ile caiz görülmüştür. 

( 379) Ve in lem ya'rifa ma• n iha. 
( 380 ) İnin, bir adamın önüne ansızın bir iş çıkmak manasına olan anene kökünden

dir. İn in  şirketi, iki adam bir muayyen malda müşterek olup s!i.ir mallarında müşterek 
olmayalar; güya ki o mal önlerine ansızın çıkıp iştira ve şirket akit edeler. Bir kavle 
göre de bir kimse bir mala müşteri iken onun önüne çıkıp bunda beni de şerik et de
mekle akt olunan şirketten ibarettir . . . . . .  ( Kamus ) .  
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üçüncü şahıslara karşı ancak kendi yaptığı i.şden mes'uldür. Yani şerik bir 
mal satın almış olsa bayi' semeni ancak bu şerikten isteyebilir. Çünki hukuk 

i akit ancak akdi yapan şerike aittir. Fakat semen'i kendi ma�ından ödeyen 
şerik, hissesinden fazlası ile öbür şerike rucu' edebilir. Bir de bu şirkette ke
falet sözleşilmiş ise bayi' alacağını şeriklerin her hangisinden isteyebilir. Di

ğer tarafdan bir şerikin sattığı malın bedeli ancak ona ödenebilir ;  öbürüne 
verilemez. verilirse ya1nız, alan şerikin hissesi miktarında borcundan kurtu

lur ( Mecelle 1377 t ak. ) .  
' 

İnan şirketinde, şerik olan·;a.rın sermayeleri mütesavi olmak şart de ğil-

dir. Birinin sermayesi öbürünün sermayesinden daha fazla olat ilir ve şirke

te koydukları sermayelerinden fazla şirket sermayesi olabilecek malları, pa

ra1arı olabilir. Şirket ancak konan mallara şamil olur ve muayyen ticari iş
lere hasredilebi' eceği gibi şerikler arasında sermayeleri miktarına uy gun ol
masına bakılmaksızın muhtelif kar hisse ( ribh ) leri şart edilmesi de müm
kündür. ( Mecelle m. 1361, 1362, 1365 - 1 384 bak. > . 

152 - Gerek mufavaza ve gerek inan şirketinden her biri ya emval şir
keti, ya a'mal şirketi veya vucüh şirketi olabilir., yani böylece akde müstenit 
şirket ( akit şirketi ) altı nevi olmuş olur. 

E ğer şerikler ortaya sermaye olmak üzer birer miktar mal ( 381 ) koyup 
da birlikte yahut ayrı ayrı veya mut' aka alış veriş ( ticaret ) etmek ve hasıl 
olan kar ( ribh )  ı aralarında taksim eylemek üzere şirket akd ederlerse bu, 
emval şirketi olur ( Mecelle m. 1332, 1338 - 1344, 1365 ve sonraki maddelere 

bak. ) .  

Ve eğer amellerini sermaye edip başkalarından iş kabül, yani teahhüt ve 

iltizam ederek hasıl olacak kazancı, yani ücreti aralarında paylaşmak üzere 

şirket akdederlerse bu, a'm§.l şirketi olur ; bu şirkete, sanat e rtabı için oldu
ğundan dolayı sanayi ve tekabbül şirketi de derler. Bedenle çalışmağı istil
zam ettiğinden ebdan şirketi de denir ( Mecelle m. 1332, 1385 - 1398 bak. ) .  

Şerikler, - sermayeleri olmadığı halde kendi itibarlariy1e veresiye mal alıp 
satarak hasıl olacak ribh'i aralarında taksim etmek üzere şirket akdeder' er
se bu da vucüh, yani kredi ve itibar

, 
şirketi olur ( Mecelle m. 1 332, 1 360 son 

fıkra, m. 1399, 1403 bak. ) .  Bu şirketin şeriklerine mal satanlar, bunların ve
cihlerine, görünüşlerine itibar edeceklerinden dolayı bu ad verilmiştir. 

153 - Mudarebe şirketi. Bu, hakiki bir şirket değildir, müzaraaya ve mü
sakat·a b enzetilebilir. Bir emanet münasebetini ve bir vekaleti tezammün eder 
( Mecer e m. 1413 bak ) .  Mudarebe şirketi bir tara fdan sermaye, öbür tarafdan 

saiy ve amel olmak üzre akdedilir. Sermaye sahibine rabbülmal ve amel sa-

( 3B ı ı Deyn şirket sermayesi olamaz. 
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hibine müdarip derler ve ancak kar üzerinde yapılan bir şirkettir. Zararı 

rabbülınal çeker. Bunun karz akdinden farkı mudarebede karın bi r kısmının 

rabbu1 mala ait olmaEından ibarettir ;  yani t ütün rit hın, re'sülmali alana ait 
olacJ.ğı şart edilirse verilen p ara şirket re'sü "mali de ğil, karz olur ( 382 ) .  Mu

darebenin yakın, komşu olduğu bir başka muamele de işi idare için verilen 
vekalettir. Buna ibda ( 383 ) akdi, işi görene mustebdi' derler. !t da' da ribh'in 

küllisi rabbul mal için şart edilmiştir. Mudarip daha do ğrusu müstebdi', üc

retsiz bir vekil durumundadır, ne bir ribh alabilir ve ne bir ücret ; helakten 
de mes'ul olmaz. 

Mt:daret e akdinin sahih olması için a:tı şart, re'sülmalın, şirket serma

yesi olat ilecek mal olması,, deyn olmayıp ayn olması, mudaribe teslim edil
mesi, re'sülmalın malü.m olması, mudarib ile rabbülmalin ribhden hisseleri 
( nasibi)  akit zamanında malüm, muayyen bulunması ve nihayet rith'in şayi' 
cüz o!ması aranır. Şu hal de mesela akitlerin hisseleri şayi' cüz olarak tayin 

edilmeyip ribhden şu kadar lira verilmek üzere kesin, maktu• surette tayin 
edilse mudarebe fasit olacağı gibi kira, ribh'ın bir kısmı olmak üzere muda
ribin, rabbülmalin evinde oturması, zararın yalnız müdaribe yük1etilmesi su
re �inde yapılan mudarebe akitleri de fasittir ( Mecelle, m. 1409 - 1412 b ak. ) 

Mudarebe fasit olduğu takdirde i.care hükmüne girer ve ribhin tamamı 
rabbülmala ait olur ; mudarip de onun eciri gibi ecr'i misil alır ( Mecelle m. 
1426 bak. ) .  Fakat bu ücret, akitte şart edilen miktarı aşamaz ve ribh yoksa 
ecr'i misil de lazımgelmez ( Mecelle m. 1426 bak. ) .  

Şirket için yapılacak masrafların kime ait olacağı, şirket mallarına mı 
yoksa mudaribe veya rabbülınala mi tahmil edileceği ayrıca bahis konusu 

edilmiştir. Mudaribin şirket işinden dolayı yapmağa mecbur o�duğu yol mas

rafları ve nafakası mudaret e ma1ından a·ınır ( Mecelle m. 1419 bak. ) .  Fakat 

rabtul mal böyle bir masraf alamaz. Mudaribin tedavisi için yapılan masraf
lar kendisine, mudarib'e aittir. · Kardan sonra zarar ve ziyan vuku' bulsa gü
ya ribh taksim edilmiş gibi farz edilerek sonraki zararın mudarib'e  bir tesiri 

olamaz, yani zarar ve ziyan her halde rabbul mala ait olur < Mecelle m. 1428 
bak. ) .  

154 - İda' ( istida' ) ; lugatta terk manasına oLan vedea kelimesinden gel
medir. Fıkıhda, teslitul gayri ala hıfzi mfilihidir. malihidir. Mecelle «İda' ken-

( 382 ) Ali Haydar mudarebe akdine hicaz ehlinin mukaraza ve kıraz dediklerini söylü
yor. Keza kamus, bidayetul müctehit ve nih!i.yetül muktasıt cüz'i sani s. 197 «kitabu'l kı
raz» bak. 

Teberrüken Kur'andaki ayetten iktibas edilmiştir. «Ve li.herılne vadrlbO.ne fil ardi 
yebtegüne min fadil l ahi» ( di ğer bir takımlan da Allabın fazlından bir kar aramak üzere 
yer yüzünde yol tepecekler (Müzzemmil suresi ayet 20, Mecelle n. 1414 bak ) . 

( 383 ) Bir nesneyi sermaye eylemek ( Kamus) . 
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di malının muha fazasını başkasına ihale etmektir» suretinde ta' rif etmiş tir. 
İhiile eden kimseye müdi' bunu kabul edene vedi' ve müstevda' ,  müda' ,  o ma

la da vedi'a denir ( Mece"le m. 763, 7€4 ) < 384 ) .  

Vedia, müstevda' elinde bir emanettir v e  Mecellenin kitabülemanatında 

iare ile birMkte bahsedilmiştir. Fakat emanet ve vedia mefhumları tirbirinin 
aynı değildir. Bir çok şeyler vedi'a olmadığı halde emanettir ; mesela lukata, 

s ahil:: ine verilmek üzere sarahaten veya del§.leten izin ile alınmış emanettir ;  
kendine edinmek maksadiy' e alınmış ise gasptır. 

Vedi'a emanet olmak itibariyle müstevda'in bir sun'u ve teaddisi ve mu
hafazada kusuru olmaksızın telef veya zayi ' olsa tazmin lazımgelmez (Mecel
le m. 768 ve 777 bak ) ; hatta şart koşulsa dahi. Bu hüküm şu h adise istinat et
tirili r :  «leyse alel müste'iri gayri! mu gilli damanun ve 1§. alel müstevda'i gay

rP mugilli damanun», yani hiyaneti olmıyan mustevda'  ve müste'ir için taz
min mekellefiyeti yoktur ( 385 ) .  Fakat ücretle hıfz için ida' edilmişse çalınma 
gibi, kaçınma ( teharruz l mümkin olan bir sebeple telef veya zayi' olduğu su

rette tazmin ettirilir. 

Vedi'a müste.vda' veya iyalı ( §.ile mensupları ) tarafından hıfzedilir. Vedi' 

anın menfaati sahil::ine aittir. Her iki taraf da her ne vakit dilerse bu akdi 
feshedebilir ( Mecelle m. 774 bak. ı . Vedi'a.nın iadesinden imtina' veya inkar 

edilmesi, müstevda'ın onu kendi mülkü i' e karıştırması gasptır ve mes'uliyeti 
( tazmini ) muciptir. Vedi'ada sahibinin izni olmayan şey'i y apmak, bilhassa 
onu izinsiz kullanmak teaddidir. Hıfz da teaddinin hükmü icare ve iaredekin

den daha başkadır. Vedia' da mes'üliyet, teaddi devam ettiği müddetçe mevcut
tur ; müstevda', vif§.k'a avdet ( teaddiyi izale ) etmekle tazminden kur

tulur ( yuk. No. 30 bak. ) .  Halbuki ötür emanet hallerinde bir kere v aki' 
teadd1 hukuki münasebetin bütün devamı müddetince,  şey fi'len hakikaten 

iade edilinciye kadar devam eder ( 386) . Şu halde müsteir, yani ariyet alan 
kimse, emanete teaddi ettikten, mesel§. izinli olmayarak ariyet ata bindikten 
sonra bir daha teaddi etmemek niyeti ile teaddiyi iza' e etse bile tazmin mü-

( 384 ) Otto Spies. Depositu.m nach isl amischen Recht ( Zeitschrift für verglei
chende Rechtswissenschaft XLV Band, s. 244 ) : «Vedia kelimesi vedeadan müştaktır. 
Gerek hıfz için verilen şeye ve gerek tevdi suretiyle meydana gelen akdin kendisine der
ler. Bu terime ldtince hukuk metinlerinde depositum kelimesi tekabul eder; bu kelimede 
de işbu iki ma•na mündemiçtir. » 

( 385)  Bu da emanete sadıl.kU ve hiyanet hakkında rivayet edilen bir hadistir : El 

emıl.netu tecurr ul gina vel hiyünetu tecurrul fakre' (Tahtavi ) .  

( 386) Kaide şudur : her enıinki em!l.nete bir kere teaddi v e  muhalefet ede. ondan 
sonra vifil.ka avdet, yani teaddiyi ref etse bile emin olmak sıfatı avdet etmiş olmaz ve bu 
itibarla ondan sonra dahi em!l.net telef olmakla, bu telef teaddi ve taksir  bulunmaksızın 
olsa dahi dıl.mln olur ( Mecelle 8ı4. Ali Haydar n. 8ı3 şerhi ve n. 762 şerhi. İda'd a  hüküm 
böyle değildir ;  Mecelle n. 787 ve şerhi bak ) . 
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kellefiyeti, mes'uliyet hükmü ortadan kalkmaz ve izinsiz ata binmek sure

tiyle teaddi ( gasp ) etmiş olduğundan mes'uliyetten kurtulması ancak atı fi'len 
sahibine iade etmesiyle mümkün olur,. yani müstecir'in emanet eli, mücerret 
o atı artık kullanmamak hususundaki niyetle tekrar emanet eline inkilap et- ·  
mez ( Mecelle m.  814 b ak. ) . Vedi'a i:e öbür emanetler arasında iade bakımın
dan da fark vardır. Vedi'ada bunu a1elade teslim kafi olmayıp malik'e teslim 
şarttır ( Mecelle m. 795 bak. ) ( 387 ) .  

İda' akdi, ücret karşılığı olmuş ise vedi' a, çalınmak gibi teharruz'ü müm
kün olan bir sebeple telef veya zayi' olduğu takdirde müstevda' tazmin ile 
mükellef o'ur. Fakat önüne geçilemiyen, mesela bir t üyük yan gında helak ol
muş ise mes'uliyet yoktur ( Mecelle m. 777 ) .  Görülüyor ki müşterek ecirde 
müste'cerünfih te'ef o�dukta İmamı Azama göre •. velev ki teharruz mümkün 

olmayan bir sebepten dolayı olsun kendi fi'linden olmadıkça, ecire daman la

zımgelmediği halde ( Mecelle m. 611 bak. ) ücretli ida'da tazmin cihetine gi
di' miştir. Bu, Ali H aydar'ın kayd ettiği üzere, İmameyn kavli olacaktı r. 

155 - İare. Ariyet fıkıh ıstılahında, meccanen, bedelsiz olarak menfaati 

temlik edilen maldır ( Mecelle m. 765 bak. ) ( 388 ) ; bu mala muar, müstear da 

denir < müstear rehin, yuk. No. 79 bak. ) .  Nitekim ariyet veren muır, ariyet 
alan muste'ir, ariyet almak isti'aredir. Fakat ariyeti, aynı baki kalmak üzere 

bir şey üzerindeki menfaatin bedelsiz temliki olarak ta' rif daha açık olacak
dır,, yani misli olan, istihlak için muayyen bulunan şey' erde ariyet mümkin 
değildir. Bu gibi şeyler de iare, karz ve istikraz demektir .  

Yukarda ( No.  150)  söyledi ğimiz gibi ariyet muste'ir elinde emanettir. 
Teaddi ve taksirsiz telef halinde muste'ire, daman lazımgelmez ; ida'dan fark

lı olarak ariyette tazmin şartının caiz ve sahih olacağı söylenmiş ise de Me
celle iki akit arasında böyle bir fark yapmamıştır (Mecelle m. 813 bak. ) < 389 ) . 

Ariyette kabz şarttır. A riyetin kullanılmasında zeman ve mekan bakımın
dan konan kayda riayet edilir ; mu'ir taşkasına verme diye men' etmiş ise 

muste'ir onu b aşkasına kullandıramaz ; fakat böyle bir men' mevcut ve kul
lanmalar arasında bir başkalık da bahis konusu değilse iare edebilir. Mecelle 
ye göre başkasına ida'da edebilir ( Mece"le m. 824 bak. ) se de izinsiz icare, 

rehne veremez, nitekim vedia da sahibinin izni olmaksızın başkasına ida' ve 

iti.re olunamaz ( Mecelle m. 791, 792 bak. ı .  

( 387)  Vedi'a  ile ii.riyetin iadesi arasında fark yapılmaktadır ( Mecelle n. 795, 828 829 
bak. ) ; bazıları vedi 'anın bizzat mudia ve bazıl arı kezalik iyii.line iade edilebileceği reyin
dedir. 

( 388)  Temlikül men'ifi 'i meccanen. 

( 389 ) Ve ıa tuzmenu bil hel iki min gayri teaddin ve şartuddamii.ni batılun keşarti 

ademihi flrrehni hil af en !il cevhereti ( Durrul Muhtar) . 
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İare lazım bir akit değildi r ;  teberrüattandır. Muir istediği vakit - Hl.rede 

bir mi!ddet tayin edilmiş olsun olmasın - iareden rucu' edet ilir ( Mecelle m. 
806 bak. ) ( 390 ) .  Bu günkü hukukumuzda da evvelden bilinem iyen t ir halden 
dolayı ariyetiveren, ona acele muh�aç bulunduğu takdirde daha önce geri 
isteyebilir < Borç· ar kanunu m. 303 bak. ) .  Maliki mezhebine göre muayyen bir 
vakıt üzerine yapılan iarede o vakit hu]ül etmeden önce rucu' caiz değ!ldir. 

Mecelleye göre ziraat iare olunan arazide muir ariyetinden rucu edebilmekle 
beraber hasat vaktinden önce onu geri alamaz ; belki iare icareye mün
kalip olarak bir ecri misil alınmak suretiyle hasat vaktine kadar arazi, müs

teir elinde bırakılır. Ve gene bina yapmak ve ağaçlar dikmek, yetiştirmek mak
sadiyle uzunca bir zaman için y apılan iare akitlerinden mu"ir rucu' edipte b nn

lan yıktırmak, sökmek istediği takdirde bunlar için tir tazminat verecektir 
< Mecel1e m. 831,  832 bak. ) .  

Muir ve müsteirden biri veya h�r ikisi ölürs.e iare akdi münfesih olur. 

V edia'da da mustevda' ölürse vedi'a mirascısına ve mudi ölürse - te rekesi bor

ca boğulmuş olmamak şartiyle onun mirascısına verilir. Her ikisinde de ari
yet veya vedi'a olan mal müstevda'ın veya müsteirin terekesinde çıkmazsa ve 
ne olduğu, nerede bulunduğu hakkında ölen tarafından bir beyanda bulu
nulmamış o· duğu gibi mirascılar da bilmediklerini söy1erlerse (buna müceh
hilen vefat derler) kıymeti terekeden alınır. Bu günkü hukukumuzda ariyet 
akdi ariyet alanın ölümü ile nihayet bulur < Borçlar kanunu m. 305 ) .  

156 - Kefalet. Kefaletin bir adamın şahsını teslime ke falet ( kefaletbin
nefs ) ,  bir alacağın edasına kefalet ( ke falıet tilmal ) , t:ir malın tes· imine kefa

let, mebi'in istihkak ile zatıt olunması halinde, semenin iadesine yahut bayi'in 

nefsine kefalet (kefalet bidderek,, Mecelle m. 616, 638 b ak. )  gibi nevileri var
dır ( Mecelle m. 613,  616 bak. ) ; ( 391 ) fakat biz burada kefaıeti, nefse kefalet 
ve mala kefa' et olarak kısaca iki kesim üzerine göreceğiz. İslam hukukqnda 
kefale t borca karşı de ğil, alacağa karşı munzam bir mükelleflik ihdasıdır. Bu 
manada olarak mecelle kefaleti, bir deynin değil, «bir şeyin mutalebesi h ak

kında zimmeti zimmete zam eylemektir diye tarif eder < Mecelle m. 612 bak. > ; 

bu suretle kefalet, borcu üzerine almak olmayıp ancak mes•u' iyet deruhde et
mektir ve usuli bir menşe'i haizdir. 

Fakat fakıhlar bu hususta ihtilaf etmişlerdir : Bazıları kefilin zimmetin
de sabit olan, yalnız mutalebe istemek hakkıdır, deyn değildir dedikleri hal
de bir kesimi kefilin zimmetinde sabit olan asıUnki gibi hem deyn ve hem 

( 390 ) İ are muayyen bir zaman için ise vaktından önce rucu mekruhtur. 

( 39ı ) Mutlak, yani tecil veya taksit şartı olmaksızın vukubul an kefalete mürsel ke
fıilet, şarta talik ve gelecek zamana iz9.fe edilmeyen kef9.lete müneccez kef'i.let. ş arta 
talik edilmiş mesel§. falan adam vermezse ben veririm suretindeki kefalete muallak ke
falet, falan vakte kadar kefil olmağa muvakkat kefalet derler. 
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mü.talebe o·duğunu söylerler. Bilhassa İmam Malik ve Şafi bu reydedi r ;  çün
kü mu'.alebe deynin fer'idir, ası olmadık ça feri' düşünülemez ve deyn olmak
sl?ın tunun ifasını mutalet e b ahis konusu olamaz. Mecellenin kabül ettiği 

birir:ci reye göre kefaletin hi".kmü, kefile karşı mut§.lebe hakkının kabcılü ile 
hasıl olu r ;  kefil zimmetinde bir deynin sut utunu tasavvura ihtiyaç yoktur ve 
kefil.let ·e  asıl zimmetindeki deyn sakıt olmamakta, mevcudiyetinde devam et
mektedir. Kefaletle kefil zimmetinde ikinci bir deyn sabit oluyor de ğildir;  

deyn birdir. 

Şu tarife göre kefil ( veya zaim ) . ( 392 > kendi zimmetini il.harın zimmetine 
zam eden, yani il.harın teahhüt etti ği şey'i kendi.si dahi teahhüt eden kimse
dir. Bu il.har kimseye asil ve mekfülünanh, kefalet hususunda tfili.p ve a'a
caklı olan kimseye mekfülünleh, kefilin .. tes· imini veya edil.sını teahhüt ettiği 

şey 'e  mekfülünbih denir (ke falet binnefEde mekfülünanh ile mekfülünt ih ay
nı şey olduğu h alde ke !§.let bilmalda bunlaı· ayrı ayrı şeylerdir. Mekfülünbih 

kefil.let bidderek'in mala taa· lük edeninde l!emen, nefse taallük edenlııde 

bayi'dir. 

157 - Kefalet yalnız kefilin icabiyle münakit ve nil.fiz olur ; mekfftlün

leh d ilerse red edebilir ve red etmedikçe bil.ki kalır < Mecelle m. ( 621 i .  Bu İmam 

Ebu Yusufun reyidir ;  İmam Malik, Şafil ve Ahmet dahi bu ictihaddadır. Fa

kat İmamı Azam ve Muhammede göre kefaletin in'ikadında mekfülünleh ile 

kefil arasında icap ve kabü' bulunmak lil.zımdır, ya1nız kefilin icatiyle kefil. 

let a kt edilmiş olmaz. Kefalet müna kit olduktan sonra kefil kendisini kefil.

letten çıkaramaz ; fakat muallak va geleceğe izafe edi�miş ( ınuz§.f) kefalette 

şart ve zeman tahakkuk ve hulül etmeden kefil mütil.lebe edüemi
_
yeceğinden 

( Meccelle m.  636 bak. ) deynin zimmete terettüt ünden önce kefil kendisini 
kef§.letten çıkarabilir ( 393 ) . 

Alacaklı alacağını dilerse kefi�den, dilerse asllden veya her ikisinden 

t-irlikte isteyebilir ( Yuk. No. 125  bak ) .  Fakat borç bir olduğundan tamamını 

her ikisinden ayrı ayrı alamaz. Alacaklının kefile karşı muamelelerinin borç

luya karşı ne dereceye kadar tesir edeceği veya etmiyeceği meselesine gelin 

ce burada genel p rensip şudur : kefilin mükelle fiyeti, borçlununkini aşamaz ; 

mesel§. torçluya karşı ,ibril., kefil hakkında da hüküm ifade eder, tersine ola

rak kefili ibr§. asılın ibrasını mucip olmaz < Mecelle m .  659 - 662 bak) ; nite

kim asıl hakkında alacağı tecH kefil hakkında da tecili mucip olur, fakat 

kefi' i tecil, asili tecil değildir. Asilin asrn bir borcu olmadığına yemin etmesi, 

(392)  Ezza'imu g!lrimün fHadis ) . 

(393)  Zimmi, zimminin borcuna kefil olduktan sonra bu kefil islfun olsa bu sebep
den dolayı kefaletten çıkamaz (Abdurrahim fetavasından) ( Hibede de böyledir) . 
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bo rcunu ke fı'Uetten önce ödediğini isb clt etmesi ile b e r§.eti ke filin b e r§.etin i 

mucip olmaz < Dürrül Muhtar ! 394 ) ; Ali Hayd a r  m. 612,  659, 602 şerh . ne bak. ) .  

158 - Nefse kefalette mekfülünbih m alüm olmak şarttır. Bu k e fa1,etin 

hükmü, mekfülünbih i ihzardan ibarettir ( 395 ı ,  yani bu ke faletle kefil h n n gi 

vakıtte mekfülünt ihin < bo rçlunun veya v ekilinin ) teslimi şart e dilmiş ise t a 

lep edili nce o v akit o n u  duru�ma mümkün olan yere getirip ihzar ve teslim e t 

me h akkınd a bir te ahhüt ve mes'uliyet altına gi rer ,  ihzar etmezse cebir ve 

hapis edilir. Ke fil bizzat ihz§.ra muktedir olmazsa kadıya mürace atla zabıta 

marifetiyle y a rdım isteyebi' ir. Kefil, mekfülünbih i mekfülünl ehe teslim 

ettiği takdirde kabül etsin, etmesin kefaletten k urtulur. Fakat muayyen b ir 

kasab anın kadısı huzurunda teslim etmek üzere kefil olmuş ise sokakd a  tes 

lim i1 e b e ri .olm az, zabıta huzurunda teslim ederse be ri olur < Mecelle m. 663 

bak. ) . 

Kefalet binnefsde mekfülünbih ölürse kefil beri olacağı gibi ke filin k e 

fili varsa o da beri olur. Ke filin ölümü halinde de böyledi r .  Fa.kat mekfülün

lehin ölümüyle kefil kefaletten b e ri olmaz ; v§.risi ke fıi1 et dairesinde ihzari 

iste r. 

1 59 - Mala kef§.let, ancak mevcut · mali bir alac ak için caizdir. Bu kefcl

lette mekfülünbihin malüm olması şart değild i r. Falan adamın falan a dama 

olan bo rcuna ke filim demekle barcun mikta rı ma'üm olm a s a  dahi ketfüet s a 

hih olur ( Mecelle m. 6 3 0  bak. ) .  H a d  ve kısas için,  b i r  mük ateb e akdinde bedel 

i çin kefalet olmaz ; fakat diyet'e, erşe kefalet sahihdir. Öbür ta raftan yalnız 

para borcu için de ğil, misli olmayan şeyler hakkındaki ala c akla r  için de k e 

f§.let caiz dir. Fakat mesela kabızdan önce mebi'in aynına ke fı'l.let sahih olma z  

( 396 ) ,  çünki mebi' telef olunca beyi' münfesih olur ve biriefsihi mazmun olm a 

yarak e ğ e r  bayı' semenı almış ise bu semeni i ı'i. d e  ı l e  mes'ul olur ; y a n i  mes'u 

liyet ve mazmuniyet y alnız semenin iadesinden ibarettir. 

Filh akika mala kef§.lette rehinde oldu ğu gibi mekfülünbih asil üzerine 

mazmun olmak ( 397 ) ,  yani asıl üzerine if§.n lazım gelmek şarttır. Bu itibarla 

sahih bey'ide mebi'in semenine, ( 398 l ic§.re bedeline ve s a hih d eynlere ke fcl-

( 394 ) «Berie ı kefilü bi edail asil i icmaen. ıa iz!l. berhene ala ed aihi kabl ' el ke
faleti feyebreu fakat kema !ev halefe. 

(395 )  Roma hukukundaki Vindex (A. B. Schwarz. Roma hukuku dersleri, 2 inci bası. 
1945 s .  87. 88 bak. ) .  

( 39 6 )  Fakat mebi'in, eminetlerin teslimine kefalet sahi htir. Fakat bu nların telef ol
ması halinde. - kefalet binnefs de olduğu gibi - kefalet münfesih olur ve teslime kefil 
olan kimse kefaletten kurtulur. 

· 

( 397) Yuk. n. 199 bak. 

( 398 ) Çünkü fasit beyi 'de asıl ,  mebi 'in aynını veya bedelini tazmin eder;  yoksa se
meni değil ; asıl üzerine sabit olmayan şey üzerine kefii.let edilmiş demektiı· ( Fasi t  şart 
ile satıl an şeyin semenine kefalet sahih olmaz ; Behce fetavasından ı .  
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' et ınubberdir. Fakat merhun, müstear, me'cur vesair emanetler asıl üzerine 
mazmun olmadığından bunlarm ayınlarına kefalet olmaz ; ancak istihl§.kleri 
!'.alinde tazmin edilecek kıymete kefalet caizdir. 

Mala. kefalette asılın beri olması şart kı' ını rsa bu kefalet havaleye mün
ka! ip olur, nasıl ki muhilin beri olmaması şartiyle olan havale de kefalettir 
ı Meccelle m. 648, 649 J . 

Müflis olarak ölen kimsenin borcuna kefalet İmamı Azama göre sahih 
değildir ; İmameyne göre sahihdir. A1i Haydar, Mecellenin neşrine kadar İma
mı Azam kavlinin müftll.bih olduğunu ve mecellenin öbür içtihadı kabül ve 
ihtiyar ettiğini nakletmektedir (Mecelle m. 633 bak ) . 

İslll.m hukuku, bugünkü hukı•kumu:mn, mevcut bir hakkın tehlikeye düş
mesinin veya istifasının güçleşmesinden korkulan hallerde kabul ettiği mah
keme marifetiyle teminat itasına icbar yolunda ve fakat oldukça mahdut 
surette nafaka ve ecele bağlı borçlarda ancak istihsanen borçludan kefil 
alınmasına müsaade etmiştir. Yalnız muame'll.tı ihtiva eden mecellenin 656 

mcı maddesinde görülen bu baptaki hükme göre «müeccelen 1:-orçlu olan kimse, 
ecelin hulülünden önce başka bir memlekete gidecek olup da alacak1�, hakime 
müracaat ederek ondan mali bir kefil veya rehin istediği takdirde kefil ver
meğe mecbur olur» . Borçlunun emriyle nefsini teslime kefi1 olan kimse de 
bu yolda ıı. :: J i  başka memlekete gitmekten menedebilir. 

1Imumiyetıe kefilin edil. ettiği miktarla asile < borçluya> rucu'u. ancak ke
filin kefil.Jeti kabul etmesi için borçlu tarafından kendisine müracaat < emr)  
edilmiş olması halindedir. 

160 -- Veka' eti olmadan başkası hesabına tasarruf. Bu tabiri bugünkü 
hukukumuzdan alarak kullanıyoruz. İslll.m hukukunda bunu ifade için husu 
si bir terim yoktur. Bu bir nevI teberrü dür (Yukarda n. 106 bak. ) ve bir kim
seı:in kendiliğinden yaptığı btr teşebtüstür. VekaJıeti olmadan başkası hesabına 
tasarruf dediğimiz fiil ve hareket, İslam hukukçuları nazarında yalnız faali
yette bulunan kimseyi mükellef kılan hukuki bir muameleyi ifade eder. Ve
kll.letsiz bir tasarrufdan, başka birinin işini vekll.letsiz görmekten o başkası
nın mi'kel' ef tutulması İslll.m hukukunda bir prensip olarak tanınmamış
tır. İslll.m hukuku bu bahiste lukata ve fuzuli hakkında bazı hükümler koy
muştur. 

Medeni kanun tali komisyonu layihasında ( 1 332 ) bu bapta şöyle denil
mektedir: «Mecelle, 96 ncı maddesiyle gayrın malında izinsiz tasarrufun mut
lak suret'e caiz olmadığını söyledikten sonra icazet verilmekle vekaletsiz ya
pılmış o· an akidlerin tamam olduğunu da bu baptaki kitabında (Ali Haydar 
Mece'le m. 96 şerhine bak. ) beyan etmiştir. Bu ikinci kil.ide garp kanunlann
da da mevcuttur. Fakat birinci kaideye gerek fıkıh kitaplarında ve gerek garp 
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kanunları hükümlerinde bir çok istisnalara tesadüf edilir. Fakihler  muayyen 
hallP.rde vekı'Uet ve icazete lüzı.:m hissetmeksizin fuzülen vaki tazı t s s z rruf
ları tecviz etmişlerdir. vereseden birinin veya vasinin, ölenin torcunu ke:-: di 
malından eda ile terekeye rucu'u, marizin muhtaç olduğu şeyi malından, emr ve 
izni olmaksızın veled ve validinin satın almağa ehliyeti, hakimden hi.iküm al
mak kabil olmayan yerlerde müdi'in ebeveynini müstevda'ın izinsiz infakı , 
sefer esnasında ölen şahsın mallarında arkadaşlarının tasarrufda bulunma
larının cevazı, mezru' tarlanın izinsiz iska < sulama ) sının cevazı hakkındaki 
fıkıh hükümleri hep bu kabi"dendir. Nitekim Mecellenin vekalet kikbır..da 
(m. 1479 ) mukayyet vek§.lette vekilin müvekkili hakkında daha faydalı bir 
surette vukubulan muhalefetinin ma'nen muhalefet sayılamıyacağı tasrih edil
miştir. Bütün bu hükümlerin de açıkça gösterdiği veçhile bazan bir şahıs için 
onun emir ve icazetini almaksızın bazı tasarruflarda buliunmasında .  onun 
adına bazı muamelelere girişmesinde kah zaruret, kah menfaa t vardır. Bu 
yolda vukubulan tasarruflar sebebiyle fuzı11 i tarafından bazı masraflar ihti 
yar olunduğu veya bazı taahhütler iltizam edildiği tal{dirde fuzuliyi dlima 
müteberri saymak, onun rucfı hakkını teslim etmemek bilhassa zamanımız
da icrası temenniye şayan olan müdahalelerden herkesi tebrid eder, soğutur,  
uzak' aştırır. Fransa, Almanya ve İsviçre medeni kanunlarında bu menfaat 
esası umumi surette kabul edilerek menfaat tahakkuk edince fuzullye icazet 
1§.hik olmasına hacet bulunmaksızın rucu hakkı verilmiştir  . . . . » 

Filhakika İsviçre kanunundan alınan borçlar kanunumuz 4 1 0  ve sonraki 
maddeleri bu hususta kafi ve tatmin edici hükümleri ihtiva eder : Vekaleti 
olmaksizın başkasının h!esabına tasarruf da bulJı.�nan kimse < fuzuli:\ o işi 
sahibinin menfaatine ve tahmin olunan maksadına göre yapmağa mecbur
dur. İş sahil'inin menfaati için yapılmış olan bir i.şde yapan kimsenin, h al 
icabına göre zaruri veya fayda1ı bulunan bütün masraflarını faizi ile edaya 
ve bu kabil teahhütlerini ifaya ve hakimin takdir edeceği zararı tazmine iş 
sahibi mecburdur. İş sahibi yapılan işe icazet verirse vekalet hükümleri cari 
olur. (Madde 410,  413 .. 4 1 5 )  ( 399 ) .  

İslam hukukunda, lukata için, bilhassa bulunmuş bir hayvan, bir !akit ve 
kaçmış bir esir (§.bik l için sarf edilen nafaka, eğer bu - sonradan da verile -
--- -- - - - - - -- -----

( 39 9 )  Bu hükümlere göre, mesela bir müstahdem, mağazada çıkan yangın esnasında 
akitle muayyen hizmet münasebeti dışında kendini bir tehlikeye maruz kılar ve zarara 
u ğrarsa vek<i.leti olmadan başkasının işini görmüş olmaktan dol ayı mağaza sahibi aleyhi
ne tazmin at davası açabilir. 

Bir köylü bir tarlada, sahibi meçhul yaralı olarak yatmakta olan bir hayvan görse 
de onu kendi ahırına getirerek yemini, suyunu verse ve hatt<i. bir baytar celp edip tedavi 
ettirse masraflarını, sonra meydana çıkacak sahibinden isteyebilir. 

Zeyd, Amrin bir masl ahatına, emri olmaksızın kendi malından şu kadar akça sarf 
etse Z.  mücerret senin maslahattına sarf eyledim deyü masrafı n amına A dan nesne 
almağa kıl.dir oiur mu? Elcevap olmaz ( Şeyhülislam Ahmet Esat Efendi fetvası, İ lmiye 
salnamesi s. 570 ı .  
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bilen - hakimin izni ile olmuş ise bir obli.gasyon meydana getirir. Kaide emir
siz yapılan masrafların tel::errü sayılmasıdır. Fakat adet ve hal. icarı tasar
ruflara hakimin hükmü olmaksızın cevaz vardır. Nitekim yukarıda görüldü
ğü üzere çocuk, hasta olan ana !:: abasına veya onlar hasta çocuğuna hastanın 
mı:ı Parından izinsiz sarfiyatta bulunabilir . Birlikte yolculuk eden bir kaç ar
kadaşdan biri hastalansa öbürleri bedeli ona ait olmak üzere Ja.zım olan şey
leri izinsiz satın alabilir, çünkü adetle sabittir, ayrıca tasriha lüzum yoktur 
1 400 ) .  Örf ile tayin nass ile tayin gibidir. Kadı bulunmayan kasabada mür
tehin rahine_ ait o1an masrafı ona rucu etmek üzere sarf ettiğini isbat ederse 
rucü edebilir. üstü ve altı başka kimselerin mülkü olan bina yansa ve müra
caatı üzerine alt kat sahibi inşadan imtina etse üst kat maliki hakimden izin 
a' arak binayı inşa eder, ' fakat hı.ıkimden izin almaksızın binay� yap3a kıyme
tinden onun hissesine düşeni gene ondan alır. 

Görülüyor ki İslam hukukçuları bu bahisde de kazuist bir yol tutmuşlar-
dır. 

1 61 - Gasp ( usurpation ı .  Mecelle gasbı, bir kimsenin izinli olmaksızın 
başkasının bir malını gizli olmayarak (401 ) ahz ve zapt etmesidir diye tarif 
eder (m. 881 ) ( 4 02 ) . Bu sureiıe ahz eden, alan ):timseye gasıp, alınan mala 

(400 ) Li ennel izne sabitün bi'tibaril adeti. fima yuhtacu ileyhi minnettaamı ved
tedavi.  fes'\.ret'.cel musarrahl .  

(40 1 )  Sahibinin izni olmamakl a beraber şer'in izin verdiği bir şeyi almak gasp de
ğildi r ;  mesel \ an a b aba muhtaç halde çocuğunun nafaka cinsinden m alını al'i.bilir. Al a
caklı .  borçlusunun al acağı cinsten olan bir malını ele geçirip alsa gasb olmaz. Bir kaç kişi 
sefere çıkıp yolda biri hastal anarak öbürlerinin ona l 'i.zım olan şeyleri onun maliyle sa
tın almalarında ve adet üzere alması izinli bulunan hususlarda gasp yoktur. 

Keza harp halinde ganimet gasp olmayacağı gibi şer'an mal olmayan şeylerde de 
gasp olmaz . Bir şeyin gizli yolda alınması gasp değil, sirkattir. Gaspta had cezası yok
tur ( aşağıda sirkat. ukubat bahsına bak) . Amma yolda uyuyup kalmış veya kendini kay
betmiş derecede sarhoş olan kims�nin parmağındaki yüzüğünü veya kesesindeki parayı 
:;-.ayi ' olmasın diye hıfz için alan bir kimse g'l.sıptır. Bununl a beraber bir kimsenin yolda 
düşen paketini muhfaza için almak gasp değildir (Ali Haydar efendi şerhi cilt 2 s. 
763 ) . Sahibinin tasarrufunu izale bakımından gasba müsavi olan · hal ve keyfiyet hük
men gasp kabilinden sayılır ;  vediayı, iıide talebi üzerine inkar gasp hükmündedir (Me
celle 779. 901 bak. ) .  

Gayrimenkulün gasbı hakkındaki ihtilaf için Mecelle şerh, cilt 2 s .  844 ve sonraki
ler. madde 905 ve sonrakilere bak. 

(402 ) Bergstrôsser gasbı. münferit borç münasebetleri kesiminde bahls konusu et
miştir. Mecell e  hibe kitabından sonra ve hacre. ikraha ve şuf'a ya dair kitaptan ön
ceye itlaf ile birlikte sekizinci kitap ol arak ı madde 88 1 ,  940 ) koymuştur. Otto Spies 
( halen Bonn Üniversitesinde Profesördür)  : « gasp, çok kere borçl ar hukuku arasında 
bahis mevzuu edilmekte ise de tariflerine göre insanın gasbı, zorlu,  haksız .nez! ' ve ken
dine edinme farikalarile ceza hukukuna dahildir diyeceği geliyor» diyor ve notda Atta
bari 'nin i htil'.ifülfukaha kitabında (s .  146 ) gasbı benzer unsurlardan ayırdığını söyle
yerek nakilde bulunuyor. ( Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft'dan ayrı ba
sı : Verarbeitung und verbindung nach den Lahrmeinungen des Isl amischen Recht 1928, 
s.  50 ve oradaki not bak. ) .  
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magsup ve malın sahibine magsübunminh denir. Kur'an da gasp sözü - tek
nik manada olmayarak 18 inci sure (Kehf ) de geçer < ayet 79 ı ı 403 ) .  

Fakıhlar gaspta iki rükün üzerinde bir çok münakaşa· ar yapmışlardır. Bu 
rükünler, yed'i muhikkanın izalesi, yed'i muptilenin isbatı suretiyle ifade 
edilir (404 ) .  Birincisi gasp edilen aynda yapılacak bi.r fiil ile, malikin mül
kündeki tasarrufunu iza1e ile., haksız olarak o mala el komakla tahakkuk 
eder. Eğer her iki rükün mevcut ise bu fiil ittifakla gasptır. imamı Azam ve 
Ebu Yusuf gasp için bu iki rüknün bulunmasını şart koşar. İmam Muham
mede göre ya:nız yed'i muhikkanın izalesiyle gasp tahakkuk eder. Öbür üç 
mezhebe göre gaspda yalnız yed'i muptileyi isbat kafidir. Mecelle tattikatı 
birinci rey üzerine gitmiştir. 

Şu halde bir kimse başka birine ait olan otomobile izinsiz binerek yol
lansa, bu bütün imamlara göre ittifakla gasptır ;  çünkü her iki rükün de 
mevcuttur. Fakat bir kimse bir koyun sürüsünün başında bulunan sahibini 
oradan uzaklaştırıp koyunlar zayi olsa bunda yed'in izalesi varsa da bir el 
koyma mevcut olmadığından Şeyheyne göre gasp fiili tahakkuk etmiyecek
tir. Bir kimse bir şahsı, evine girmekten menederek evindeki bazı eşyası 
çalınsa bu kimse tarafından o eşya üzerine hakkı iptal eden bir el konmuş 
olmadığından gene Şeyheyne göre gasp yok Vr.! İmam Muhammede göre 
vardır. · Gene bir kimse bir kısragı gasp edip yavrusu kendiliğinden onu ta
kip ederek yolda kurtlar tarafından yense onda bu iki rüknün hiç birisi yok
tur dendiği takdirde yalnız kısrak gasp edilmiş olacaktır. 

Bir kimsenin bahçesine serdiği halıya hariçten bir şahıs gelip otursa 
da bu şahsın fiili ile olmayarak halı telef olsa hakkı iptal edici yed'in isbatı 
varsa da haklı yed'i izale mevcut olmadığından Hanefi İmam�arının hiç bi
rine göre gasp hükmü tatbik edilmiyecektir. Fakat öbür üç mezhebe göre 
burada gı'.i.sp tahakkuk etmektedir. Keza magsubun zevaid'i ( meseıa hayva
nın gı'.i.sıp elinde doğan yavrusu ) gasıbın teaddl ve taksiri olmaksızın te:ef 
olsa Hanefi imamlarına göre tazmin edilmiyecektir ;  çünki onlara göre bun
da haklı yed'in izalesi yoktur ve bu yavru üzerinde malikin yedi sı'.i.bit ol
madığından onun izı'.i.lesi bahis konusu değildir ; amma öbür üç mezhep 
imamlanna göre gı'.i.sıp, yavru üzerinde de iptal edici yed'i ispat etmiştir. 

1 62 - Gasp, din bakımından günı'.i.hı muciptir ( 405 ) ; Hukukan magsubu, 
gasp olunan yerde mı'.i.likine iti.de mükellefiyeti doğurur. Gasıpta sert bir µıes'-

(403 ) Ceridei Adliye, 20 Şubat 1 326, No. 30 deki makaleye bak. 
( 404 ) Ali Haydar, Mecelle 881şerhine bak. 
( 405 ) Kur'anda, gasbı men eden sarih bir ayet yoksa da «mallannızı aranızda batıl 

bahanelerle yemeyiniz» mailindeki şu ayet vardır : «Ya eyyuhellezine amemi la te'kulü 
em valeküm beyneküm bil batili, illa entekıln . . . . .  » Nisa suresi ( 4 üncü sure ) ,  ayet 29 
Müfessirler buradaki batılı şer'in müsaade etmediği gasp, riba ve kumar gibi  şeylerle 
izah etmektedir. Keza Hamdi Yazır Kur'an dili, cilt 2.  s. 1341 .  
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uliyet vardır. Bu mes'uliyet gaspda baş konuyu teşkil eder. Gil.sıb, mağsubun 
helil.kinden mes'uldür. H attıı. sahibi t arafından eli kesilmiş olan rakik gil.sp 

edilir de elinin kesilmiş olmasından dolayı ölürse g§.sıp bu helil.kten 
mes'ul tutulur, çünkü gasp malikin fiilinin sirayetini re f eder. Bunun gi.bi 
kaçırılan hür bir çocuk yıldırım çarpmasından veya yılan ısırm asından ölür
se gil.sıp aynı mes'uliyete uğrar, çünki gil.sıp,, gasp suretiyle onu tehlikeye ma
ruz bırakmıştır. Gil.sıp, gasp edilen şeyde işleme ( tağyir) , karıştırma suretiyle 

vuküa gelen mülkiyet iktisabından dolayı da mes'uldur ( Yuk. No. 73/ 5  bak. ) 

Gil.sıp'ın mes'uliyeti esas itib ariyle ve biraz önce dediğimiz gibi < Mecelle 890 

ve sonraki m addelerine bak. ) ,  ma gsübu mevcut ise aynen mil.like iil.de etmek

ten it arettir. Gasıbın gil.sıbı, ayni gasıp hükmündedir < Mecelle m. 910 ) .  Gasıp 
gasp edilen malı istihlak etmiş ise veya mal teadd'i ile veya teadd'isiz telef, ·za
yi olmuş ise mal kiy emiyattan oLduğuna göre gasp edildiği zaman ve 

mekil.ndaki, İmameynce istihlil.k v aktindeki kıymetini öder (406 ) .  Misliyattan 
olduğuna göre mislini ve rir. Gasıp kendi malından bir şey ziyade ederek mağ
subun vasfını de ğiştirmiş olursa ma ğsubunminh, muhayyerdi r ;  dilerse mağ
sübu tazmin ettirir, di!erse ziyadenin kıymetini verip onu aynen istirdat eder 
< Mecelle m. 898 ) ( 407 ) . Gil.sıp bundan başka kıymet azalmasından d a  mes'ul olur 

< Mecelle 900 üncü maddesinde bundan ta fsilen bahsetmiştir) . H atta gasp 
edilen köle bir cinayet işlese bundan do ğrudan do ğruya me'sul olan mfilik, 

gasıba rucü eder ( Be rgstrasser s. 81 bak. > .  

Ma ğsubun zevil.idine ( yuk. n. 200 bak. ) ,  gelince bunla r, ondan mütevel

lid oldukça. . iste r hayvanın semizlenmesi gibi muttasıl, ister yavrulaması 
gibi münfasıl olsun m al sahibine il.ittir ve bu itibarla mazmundur. Mütevellit 
olmayan zevfüt, yani menfeatler mal s ahibine il.it olm ayacağından mazmun 

de ğildir < Mecelle 539, 908 bak. )  (408 ) ; fakat tazmin hükmü, on�arın gasıp elin-

(406) Kıymet hakkındaki ihtilaf için, Ali Haydar madde 89ı şerhine bak, Bir kimse 
yavruyu gasp ve istihlak etse de anasının sütü bundan dol ayı kurusa ana gasp edilmiş 
olmadığı halde hem yavrunun hem anadaki noksanın tazmini lazımgelir  (�li Haydar, 
cilt 2 s. 763 J .  Gasıptan yapılan gaspta mağsubun minh dilerse birinci gasıba ve dilerse 
ikinci gasıba ve dilerse bir kesimini birinciye, öbür kesimini de ikinciye tazmin ettirir. 
Birincinin, ikinciye rucıl hakkı v arsa da ikincinin birinciye yoktur. Gasıp elindeki m ağ
sup bir malı, başkası telef etse, telef eden gasıbın gasıbı olur. 

(407 ) Mağsup, mesela taze ceviz ağacı olup da gasabın fiili olmaksızın kurusa, mal 
sahibi malik olmaktan çıkmaz. 

(408 ) Munfasıl zevaidin istihlaki yahut ba.�kasına satılıp teslim edilmesi halinde 
bilittifak tazmin ıazımgeldiği halde muttasıl zevaidin bu gibi teaddi hallerind e İmamı 
Azama göre tazmini l iizımgelmez, fakat İmameyne göre gasıp bunlan da tazmin eder. 
Şöyl e ki gasıp m ağsubu muttasıl olan ziyadesiyle başkasına satıp teslim etse mağsu
bunminh onu, mevcut olduğuna göre müşteriden o ziyade ile birlikte alır ve müşteri 
elinde telef olduğu takdirde diler.>e gasp zamanındaki kıymetini giisıba tazmin ettirir. 
dilerse müşteri'ye, malin kabz zamanındaki kıymetini ödetir, yani İmamı A�ama göre 
m4lik satıp teslim etmek suretiyle istihlak ettiği ziyade kıymeti gasıb'a tazrr.in ettire
mez. Fakat İmameyne göre onu da ettirir. 
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de emdnet itibar edildiğinden dolayıdır yani bu zevaitde esas itibariyle, gası
bın bir teaddi ve taksiri olmaksızın veya  mal sahibi isteyip de iadeden imti
na' edilmeksizin telef olursa zaman lazımgelmez. Ancak gasıp, onu istihlak 
etmiş, başkasına satmış veya malik tarafından istendiği halde vermemiş 
olmak gibi bir teaddisi tulunursa o vakıt tazmin ile mükeCe f  olur. Bu,, Ha
nefilere göredir, yani Hanefi mezhebince mağ·subun kendisi teaddi. ve taksir 
olmaksızın telef olsa dahi mazmun iken zevait teaddi halinde tazmin edile
cektir ( 409 ) . Fakat mal sahibinin, zevait için, mesela hayvanın büyümesi, se
mirmesi, gasp edilen ekilmiş tarlayı sulaması yolunda yapılan masrafları ga
sıb,a ödemesi lazımge:mez. 

İmam Şafiye göre mağsubun zevaidi muttasıl olsun, munfasıl olsun ta21-
min edilmek ıazımdır. 

163 - Mağsup malın kendinden mütevellit olmayan zevaidi, y ani men
fatleri mal sahibinin malı sayılmaz ve mazmun olmaz. Hanefi İmamlarına 
göre bu hüküm mutlakdır : «menafi'i magsup mazmun değildir» (Meceee m. 
596 bak. ) .  Yalnız küçüğe, vakfa ait malda veya muaddun li1 istiglal denilen, 
kira için hazırlanmış malda bir istisna kabül edilmiştir. Mal sahibi gasıptan 
bir ücret isteyemediği hallerde onun, mağsubu başkasına icar suretiyle aldığı 
kirayı dahi isteyemez. Şafiye göre ise bu menafi' zevait de olduğu r;ibi mut
lak surette mazmundur. Şunu da ilave edelim ki, Hanefilere göre lazımgelme
diği halde malısahibine verilen ücret istirdat edilemez. 

Görülüyor ki menfaatin mazmun olup olmaması Hanefi mezhebi ile Şa
fii arasında ihtilaflıdır ve ihtilaf öneminden dolayı İslam hukukçularınca ha
raretle bahis ve münakaşa konusu edilmiştir. Gerek bunları ve gerek yuka
rıda söylediklerimizi hülasa ile diyeceğiz ki, bir mal mücerret gasp edilmekle 
mazmundur, yani gasıp elinde teaddi ve taksiri bulunmaksızın telef olsa taz
mini ıazımgelir. Buna gasp damani denir. Bunun gibi itlaf b ahsinde gördü
ğümüz üzere bir kimse başkasının malını itLaf etse, mesela ayağı kayıp da dü
şerek başkasının malını telef etse zamin olur (Mecel1e m. 913 ) .  Bu tazmin mü
kellefiyetine de teaddi veya udvan damani denir (410) . Mağsup aynın dama
ni gasp Ee zevaidin damani teaddi ile mazmun olmasında imamlar arasında 
ittifak vardır. Fakat bu zevfüdin teaddi ve ta1'sir olmaksızın kendiliğinden te
lef olması halinde gasıba daman lazımgelip gelmiyeceği meselesi ihtilaflıdır. 
Şöyle ki Hanefiye göre mağ·supta n mütevellit ziyade, istihlak gibi bir teaddi 
olmadıkça tazmin edilmez ; çünki bu zevait gasıp elinde emanettir. Emanet 
ise teaddi ve taksir olmaksızın mazmun değildir. (Mece:le m. 767 bak. ) . Müte
vellit olmayan ziyade, yani menafi' ise Hanefiye göre esasen tazmin edilmez ; 

( 409 ) Mecellenin 903 üncü maddesinde zevait sözü mutlak olarak geçmiş ıse de 596 
ıncı maddede tasrih edildiği üzere «menfeati ödemek lilzımgelmez. »  

(410 )  Esasen gasp bir teaddidir. 
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menfeatten istifade edilsin, edilmesin bahsedilen istisnalardan sarfınazar bir 
mes'uliyet yoktur. Şafiye göre mağsubun bütün zevaidi onun aynı gibi gasp 
edilmiş demektir. Binaenaleyh bir teaddi ile mukayyet olmaksızın mücer
ret gasp ile tazmine tabi olur. 

İhtilafın sebebi ve menşe'i gasbın mahiyeti hakkındaki telılkki ayrılığı
dır : imamı Azama göre gasp yukarda geçtiği üzere yedi muhikka yi izale 
ve yedi muptıla yı isbattır. Yani mağsubünminh in haklı ve meşru olan ta
sarruf kudretini, gasp edilen maldan izale etmek ve o mal üzerinde haklı ve · 

meşru' olmayan eli koymakdır. İmamı Şafii indinde gasp tahakkuk etmek için 
yalnız iptal edici eli isbat, yani tahakkuk ettirmek kafidir ; haklı eli nezi et
mek, gidermek gasbın mahiyetinde dahil değildir. İmami Azama göre bahse
dilen zevılitte iptal edici eli koyma varsa da haklı eli bertaraf etme yoktur. 
Zira bu zevılit gasıp elinde meydana gelmiştir. Gasıp mal sahibinin elini on
dan uzaklaştırmamıştır. 

Hanefüer menfaatin mazmun olmaması fikrini şu delillerle de isbat et
mek isterler. Gasp sebebiyle esasen bir daman tahakkuk etmiştir. Daman ile 
ücretin içtima etmeyeceği bir fıkıh kaidesidir, yani, ücret ile daman birleş
mez (Mecere m. 86 bak. ) .  Bir de zevılidin kamil veya kasır ma.'kul misli bu
lunduğu halde menafiin ne kamil ve ne de kasır misli vardır. Gayrima'kul 
misli ile tazmin hakkında da sarahaten veya delılleten bir nass varid olma
mıştır. 

Şafiiye göre menfeat hakikate örfen, hükmen maldır. Eşya 
salihi için halk olunmuştur. Maslahat eşyanın zatiyle değil, 
kaimdir ( Yuk. No. 88 No. 2 bak. ) .  

insanların me
menfeatlariy le 

Bütün bu izahlardan anlaşıldığı üzere Hanefi mezhebi kaideden, Şafii 
mezhebi fa.ideden hareket etmiştir. Fakat kabül edilen kaide esasen müsbet, 
adeta çapulculuğa yol verir mahiyettedir. Bizzat Hanefi mezhebinde fasit ica
re, ecri misli icap ettirmekte, diğer taraftan menfeat mehr olarak kabili edil
mektedir ;  mesela ma•:um bir müddet evinde oturmak üzere bir mehr tesmiye
si ve bu suretle tezevvuc caizdir ( Hindiyye ) ve gene yukarda görüldüğü üze
re  sonraki İslam üleması ( Fukahıli müteahhirin ) nas'in bedavacılığa • .  yağma
cılığa hırs ve tama'larını müşahede ederek küçüğe ve vakfa ait mallarda Şa
fii mezhebini ihtiyar etmişlerdir (411 ) .  Bunun içindir ki Osmanlı İmparator
luğunun son zamanlarında Mecelle şarihi, fetva emini mevkiini işgal eden Ali 
Haydar efendi ve Seyit Bey gibi Türk isıam hukukçuları Hanefi mezhebi rey 
ve kıyasa, Şafü mezhebi ise ihtiyaca evfak o:duğundan bahisle nas'ın huku-

(4 1 1 )  İzmirli İsmail Hakkı ve gerek Mecelle Şarihi Ali Haydann tasrih ettiği üzere 
bu ihtiyarla Hanefi mezhebinden harice çıkılmamıştır ; bu da Mecelle mazbatasında ki 
beyana uygundur. Hanefi üleması bu meselede istihsan delili ile hareket ve hüküm et
mişlerdir. Bilindiği üzere Hanefi usullerinden biri de istihsandır ( yuk. No. ı9 J .  
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kunu hederden korumak için Şafii mezhebini ihtiyar etmek ve mecelleyi bu 

suretle tadil etmek a.mme maslahatı ve zemanın i' caatı iktizasından olduğunu 

söylemişlerdir. 

AİLE HUKUKU 

ı 164 -
İslamın kabul ettiği biricik kan cemaati, a.kiledir. Dini birliğin kablle 

birliğine üstün tutulması matlup olduğundan kabile siyasi ve dini bakımdan 

men' edilmiştir. Kabllenin ancak miras hukukunda ( asat atta )  Akilede C yukan

ya n. 149 bak. ) ve dar manada aile dışına taşan nafaka mükerefiyetinde iz

ler görülür. Fakat bu kabile birliği, ailenin bir genişlemesidir ;  yoksa üstün 

nizamla müstekil bir gurup değildir. 

165 -
İslamdan önce c ahiliye devrinde araplarda muhteli f birleşme şekil

leri vardı. Alelade evlenme şekli hıtbe (412 ) ,  yani izdivaç taiebi i!e kı

zın binefsihi a:ıabasından birine müracaat ederek sabahı şerifiniz hayir 

olsun diye söze başlar ve iki aile arasındaki kefaeti anlattıktan son

ra kızını isterdi, muvafık cevap alınca mihri tayin edilip kızı isteyen erkek 

onun kabilesinden ise Veli kıza nasihatları arasında iyi geçinmesini ve iyi 

huylu olmasını, çocuklar yetiştirerek kabilenin sayısını çoğaltmasını temenni 

ederdi. Kız yabancı bir kabileye gidecek ise veli yine aynı tavsiyeleri yapar, 

düşmanların sayısını a rtırmamak. için erkek çocuk doğurmamasını tenbih 

ederdi. Bir t ab a  kızını,, istediği e rkeğe verebilirdi ; kızın nzasını almağa lüzum 

görmezdi, nitekim erkek hakkında da böyle idi (413 ) .  

Kızı almak için verilen ağırlık kızın babasına, babası yoksa sırasile en ya
kın asabesine ait olurdu. 

166 - Bu evlenme şeklinden başka araplarda daha bir takım adet�er var

dı ; kadın 10 kişiden az olmamak üzere müteaddit erkeklerle uyuşarak münase

betde bulunur ve bir çocuk doğduğu vakit bunlan çağırarak onlardan hangi

sini seviyorsa çocuğun andan olduğunu söylerdi ve o da çocuğu kabule mec

bur olurdu (414 ) .  

Gene Arap, necib v e  asil bir zürriyete malik olmak için kannın temiz bu
lunduğu zamanda onun b aşka bir erkekle münasebetde bu!unarak döl alınası-

( 4 1 2 )  Kur'an bakara saresi, ayet 223 ; tezevvuç etmek, yani evlenmek isteyen erkek 

adaya h!ı.tip, evlenmek istenilen kadına mahtube derler. Hukuki Aile Kararnamesi, Madde 
34, 37 bakınız. Zevç koca, zevce k!ln demektir. 

( 4 1 3 )  Şemsettin Günaltay - İHl.hiyat Fakültesi Mecmuası 1926, sayı 4, Mahmut Esad -
Tarihi Dini İsl ıim, methal. s. 558. Mahmut Esad - Tarihi İlmi Hukuk c. 268 bakınız. 

(414 )  Mahmut Esad - Tarihi Dini İslii.m, Medhal s. 224 ve sonrakiler ve 557 ve sonra

kiler. 
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na müsaade ederdi ve kadın o erkekten gebe kalıncaya kadar ona yaklaşmaz
dı. Bu maksatla yapılan evlenmeye, İstibda' nikllhı derlerdi. 

Araplarda 2 erkeğin karıLarını mübadele etmek adeti de vardı, bu suretle 
karşılıklı rıza ile evlenmeye Nikdhı Bedel denirdi. 

Hür kadınlar açıkdan açığa zina edemezler, fakat gizli dost tutarak onun
la münasebetde bulunurlardı. Böyle bir birleşmeye de Nikllhı Hadin, bu nevi 
kadına müttehizei hadın ( cemi müttehızatı ahdan l denilirdi (415 ) .  

Araplarda Mut'a nikllhı denilen bir nevi muvakkat nikllh vardı. Bu bir ka
dın ile muvakkat bir zaman için bir erkeğin karı koca hayatı yaşamak üzere 
nikllhlanmasıdır. Peygamber ilkinde bir ıztırar halı olmak üzere mut'ayı mu
bah görmüş iken sonra temamiyle nehiy etmiş ve bu nehiy üzerinde icma da 

vdkı olmuştur. Ş illerde mut'a (416 ) caiz görülmüştür. 

Ve nihayet araplarda, Levirat, yani evllitsız olarak dul kalan kadının kayin 

biraderi ile yani kocasının erkek kardeşi ile evlenmesi usulüne (417 ) yakın bir 

§.det de vardı. Bu §.dete göre babadan kal an kadınla, yani üvey ana ile evlenilir-

( 4 ı 5 )  İttıhazı ahdan, gizli dost tutmak demektir. Nisa suresi, Ayet 25. 

( 4 ı 6 )  Mut'a nikahı temettü. istimta gibi sözlerle yapılan nikahtır. Böyle bir niltah 
fisittir : hakkında t§.lak ve miras hükümleri cereyan etmez. Yine geçici mahiyetteki mu
vakkat nikah, n!k§.h veya tezevvüc gibi kelimeler ile muayyen olan veya olmayan bir müd
det için yapılmış nikahtır. Bu nj kah da caiz değildir ( Hukuku Aile Kararnamesi, madde 55 

bakınız ) .  

Mut'a nikılhı müşrik Arablarca Met idi. Kararlaşan müddet bitince bu nikah. bir ta
laka lüzum olmaksızın kendiliğinden ortadan kalkardı. Muhammed'in ilk Peygamberliği 
günlerinde bu men'  edilmedi ; fakat bir kaç yıl sonra bu şekildeki nik'ihın muteberliği ilga 
edildi. Bu ilga keyfiyetinde rivayetler muhteliftir : Bu nik§.h bizzat Peygamber tarafın
dan mı, yoksa onu zinanın kardeşi ol arak tavsif eden Ömer tarafından mı kaldırılmıştır . 
Herhalde Mut'a nikahına men' edildikten sonra da bilhassa Hace için Mekke'ye yapılan 
seyyahatlerde baş vuruluyordu ( İbn! Batute, gemicilerin bu nikahl arından babis etmek
tedir, s. 230 - 232 ) . Şiiler Kur'anın 4 üncü süresinin 24 üncü ayetine istinad ederler. Bu 
ayetin aynen tercemesi şudu r :  ( Onlardan her hangi birisi ile istimta ve intifa ederseniz 
ücretlerini bir fariza olarak veriniz ) .  Bu ayete dayanarak Şiiler Mut'a nik'i.hını h§.lil. mu
teber tutmaktadırlar (Yalnız son zamanlarda İran'da menedildiği söylenmektedir) . Şii
lere göre bu ayetin sonradan neshi yolunda inanılır hiç bir bilgi ve vesika mevcut değil
dir. ömer'in de kaldırmağa hiç bir salahiyeti yoktur ( Coldziher - Vorlesungen über den 
İslam s.  238, 239 bakınız ; Tecridi Tarih ( Cilt II. s. 378 ) de «bazı gazalarda müsaade asın
dı ise de Hayber gazasında ve Mekke'nin fethinde haram kılınmıştır. » denilmektedir. 

(4ı7 >  L6virat usulüne Türk ve Mongollarda ( Mahmut Esad - Tarihi İlmi Hukuk s. 120)  
ve İsrail hukukunda ( Tesniye, bab 25, No.  5 ve sonrakiler; Histoir de l a  civilisatiorı d' İsrael. 
s. 1 5 1  bakınız. Levirat usulü bir zevce usulünde pek mümkün görülmez. Bu mecburiyet 
daha ziyade pollygami ile bağdaşabilir. Tek evlilikte müteveffanın kardeşi evli ise kadın ı 
alamıyacaktır. Müsevilerde bu mecburiyet, sonradan kabul edilen Monoğami usulü ile telif 
edilememiştir. Aşağıda M.  155 bak) . 
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di. Şöy!eki büyük oğul arzu ettiği takdirde abasını üvey anasının üzerine atar 
ve bu suretle bir mehir vermeksizin o kadın kendisinin kansı olurdu. Bu izdi
vaçtan doğan çocuğa makti, makt denirdi (418 ) .  

167 - Peygamberin e n  çok ısrar ettiği noktalardan biri, bir kadının birden 
ziyade koca edinmesi (polyandrie) halinin son iz�erini tamamiyle ortadan kal
dırılması idi (419 ) .  İsltl.m zinayı ve zina nev'inden olan birleşmeleri gurup ve 
bayrak, döl alma. trampa evlenmelerini men' etti. İzdivacı bir disiplin altına 
aldı, ahlllk duygularından uzak, hayvani bir insiyak halinde vukubulan birleş
me'.eri tanımadı. Evlenmeye, meşruiyet, şerefli ve daimi bir mahiyet vermek 
istedi. Babaların karısı ile evlenmeyi fuhuş, menfur bir §.det olarak ret etti. ve 
izdivacı teşvik (420)  için iki yol kabul etti. 

168 ( 42 1 )  - İslamın kabul ettiği izdivaç yolları 1. Teserri, yani odalık cari
ye ef.inmek ( istifraş etmek) ve 2.  istinkah, yani nik§.hla almaktır. Nitekim is
ran. hukukunda da böyledir (421 ) .  

Kudreti olan bir hür, dilediği kadar cariye istifraş edebileceği gibi ayni 
zamanda nik§.hla da dörde kadar (422 ) zevce (kanı alabilir. Teserri, milke is-

(4ı8 J  Süre 4, Ayet 22. 
Kur'an müşrik araplardaki bu adeti Bakara Süresinin 234üncü ayeti olan «Vellezioe 

Yuteveffevne minküm ve yezerüne ezvacen yeterabbasne bi enfusihinne erbaate eşhürin ve 
aşren ; fe iza bel ağne ecelehunne fela cunaha aleyküm fima faalne fi enfusj hinne bil ma•
rufi; Vallahu bi ma ta•melune habirunıı (Henri Masse ı .  İslam s.  135, Hamdi Yazır, Kur'an 
Dili, Cilt 1 ,  s.  199 - 801, Cilt 6, s.  5068, 5069 b ak. ) .  

( 4 1 9 )  Kaytane, İslam Tarihi, cilt 6, s .  288 bakınız. 

(420 ) Aşağıdaki bahislerde başlıca, rahmetli Hacı Zihni'nin Münakahat ve Mufara
kat'ından istifade ve Mahmud Esad'in Ki tabın Nikah vet talak'ın a  da müracaat edilmiştir. 

Zina tlibiriyle son zamanlann ticari fuhşunu anlamamak icabeder. Bu gayet eski za
manlardan kalma taacldüdi ezvac usulüdür. Kablet tarih devirlerden intikal etmiştir. 
Arabistan·ın bazı yerlerinde hala cari idi ; hiç baisi hacalet bir şey değildi. Ne kadınlar, 
ne erkekler, ne böyle bir tesadüfi birleşmeden doğan çocuklar bundan utanmazlardı. Cinsi 
münasebatta bir ahlii.k mefhumu bile mevcut değildi denilebilir. Yalnız Muhammed'den 
az evvelki zamanlarda erkek tarikiyle nesebin taayyün etmesi usulü eski kadın nesebine 
galebe çalmıştı. İslilmın koyduğu izdivaç usulü tillii.kın fevkalade kolaylı ğına bir sed çeke
rek eski usule karşı büyük bir terakki vücude getirdi. Çünkü eski arap usulü bu günkü 
telakkiyatımıza göre bütün kadınlann kanuni bir fuhşunu tazammun ediyordu. 

(42 1 )  Musevilerde zengin olanlar birden ziyade, nikahla zevce almağa jzinlidir; bun
dan başka odalık edinilebilir (Tesniye, bab 21 ,  No. 10 - 14 ; Müluki sani, bab 3, No. 7, 
bab 16, No. 2 1 ) .  Birden ziyade kadın nikahlam ak musevllerde 100 tarihlerinden bir az son
ra büyük ruhani meclis karan ile men edilmiştir. Tevrat da Gedeonun yetmiş çocuğund an 
(Hii.kimler, bab 9, No. 2 )  ve Davud'un müteaddit kadınlarının isimlerinden bahis edilmek
tedir (Müluki Sani, bab 3, No. 2 � 5 ) ,  Süleyman'ın 900 den fazla nikahlısı ve bin cariyesi 
olduğu meşhurdur. Odalık, cariye usulü Babil'de de val'dı ( Hanıurabj Kanunu, madde 144 -
149 ) .  

( 422 ) Erkeğin dörde kadar kadın almasını caiz gören Kur'an ( Nisa sllresl, ayet 3 ) ,  bu-
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nun, bu kadınlar arasında tam bir adalet ve müsavat icrasına bağlı olduğunu heman ilave 
eder; eğer onlara ayni muamele yapılamıyacağından korkuluyorsa oir kadın ile iktifa 
eliilmelidir ( Hamdi Yazır, Kur'an Dili, Cilt I ) .  

2 nci Mahmud'un şeyhülislamlarından Sıtkı zade Ahmet Reşidin şöyle bir fetvası var
dır : Hür, akil ve biilığ olan z. ye emri nikah indettevkan vacib ve indel itidal sünneti 
müekkede ve inde lıavfil cevir mekruh olur mu? elcevab olur. Bu suretle havfi cevir ile 
muttasıf olanın tezevvücü mekruh olmakla Sultanül Müslimin hazretlerinin z. yi tezev
vüçten men'i muvapkı şer'i şerif olur mu ? elcevab olur. Hukuki Aile Kararnamesi dört 
zevce alabilmeği kanunlaştırmıştır (madde 14 ) .  

İslamlar gibi sıcak iklimde yaşayan, muaşeret şartları hemen hemen aynı olan eski 
İbrantlerde de teaddUdi zevcat vardır. Servet sahibi bir kimse fazla kadın alabilir ; zengin 
olmayanların birden fazla kadın alması caiz değildir. Kadının sayısı servetle tayin edilir. 
Habeşilerde bir kimsenin malik olduğu beher yüz inek servet miktarında bir kadın alabi
leceği söylenmektedir (Alfred Bartholet, Civilisation d'Israil, s. 170) . 

«AhkAmı nikah» adiyle 1333 tarihinde istanbul'da basılan ve nikah ve talak·a ait me
seleler hakkında takdim edilmiş bir raporu ıhtiva eden risfilede nakledildiği üzere, takri
ben Miladi bin tarihlerinde Vormis şehrinde toplanan büyük Yahudi ruhani meclisde bir
den fazla kan edinmek tel'in edilmiştir. 

En yeni olarak Çin'in 1950 tarihli evlenme kanunu küçüklerin baba, ana tarafından 
evlendirilmeleri Adetini ilga ederken polygamiyi de men•etmiştir. �- '-;; ; -; " ' � . \  k\,-.. , . ,  iY�:" 

Ailenin hakiki mana ve değerini takdir, beklenen neslin, kümes hayvanı değil, tahıii{ 
ve terbiye edilmesi, yetiştirilmesi lazım, şahsiyeti haiz insanlar olduğunu idrak edenlerce 
ve islAmı gereği gibj anlıyanlarca aile tek karı ile kurulur. Kırk yıl kadar önce istan
bul'da, bilahare seyhulislAmlık makamına yükseltilmiş olan bir -� �i�den fazla karılı 
aileyi, nüfusun çoğalmasına sebep olacağı iddia.siyle müdafaa etmiş ve bunu bir kümes
teki bir horoz Y!._ 1avuğUl!_J� _�ll!lk���� -!t-�e� _kpn_ac� _b!!" _h��z _il_e __ bir kaç tavuğun 

· ç_ı��ı� --�vc_ivler _arasında gör_!i.lecek nisbet ile isbata kalkışmış ve rahmetli edibimiz dok
tor Cenab_ Şeh_abuddinin istihzalı z_arif ı:ıev�biyle karşılanmıştı. Birden çok cariye alma 
adeti cart olan yerlerde ve hatta bunu Allah indinde makbul sayan Amerika'daki hıristi
yan mormonlarda bile hiç te sanıldığı gibi bir çoğalma olmadığı tesbit edilmektedir. Ne
rede kaldı ki evlenıne daha derin ma•nevi ihtiyaçları istihdaf etmektedir. Birden çok karı
lı ailede huzur, emniyet karı koca arasında matlup olan birlik, samimiyet, saadet yerleşe
mez. Böyle bir ocakta müşterek menfaat değil, birbirine zıd hisler, hodgii.mlıklar, kıs
kançlıklar körükleneceği, ateşleneceği için dirlik, düzenlik olamaz. Bununla aile binası 
çürük bir temele oturtulmuş, daha doğrusu istinatsız kalmış ve yıkılmağa ma•ruz bırakıl
mış olur. Gerek kan koca ve gerek çocuklar böyle bir bina içinde ve altında pek çok kere 
ezilmeğe mahkılmdur. Düzenlik olmayan yerde huzur ve refah olamaz : bunlarsız da saa
det ve medeniyete ulaşılmaz. 

1336 tarihli Aile Hukuku Kararnamesinin bilhassa Şer•iyye Encümenj mazbatası (S. ş. 
Ansay, Eski Aile Hukukumuza Bir Nazar 1952, s. 1 1 2, 1 1 3 ) , teaddüdi zevceyi müdafaa yo
lunda karışık, çelişik bir takım mütalAalara koyulmuştur ; hep erkeğin zevk ve ihtiyacın
dan, tabii temayüllerinden bahseden bu islim uleması, kadın hissi ve tabiatını hiçe say
mışlar. Kur'anın birden fazla kadınlar arasında adaletin, huzur ve saadetin temin edilemi
yeceğinden korkmak gerektiği hakkındaki irşat ve ihtannı kavrıyamamışlar, o ibtidai, 
adeta behimi hayatın verdiği bozgunluğu görememişler, hayata hala küçücük eski medre
se penceresinden bakmışlardır. Mazbata muharrirleri ortak, mesai arkadaşı olmağı, zevci
ne teklif edecek derecede maişetin ağır yükü altında zevciyle ezilen bir köylü kadın'ın 
şu teklifiyle ihdas ettiği vaziyete ne cevap verilecek diye acayip, gülünç bir sual soruyor. 
«Köylü kadın sözü ile anlaşılıyor ki, bu zavallılar çürük mantıklariyle çok geri bir cemi
yet arzu etmektedirler. » 
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tinat etdiğinden ve rakik, milk sahibi olamayacağından bunlar cariye edine

mezler, ancak nik§.h yolu ile evlenebiLirler, nik§.h ile alabilec ekleri kadın da 

ancak iki olabilir ( 423 l .  

169 - İsl§.mda nik§.h m edeni hukuk cümlesinden bir akittir. Şahitler hu

zurunda icab ve kabu1 ile tamamlanır ;  kadın ve erkek (tarafları evlenmeyi 

( izdivacı) iltizam ve teahhüt etmeleriyle, evlenme arzulanna dair beyanlannı 

bildirmeleriyle akid yapılmış olur (424 ) . Ne hristiyanlıkta ve ne de Musevilik

te olduğu gibi velevki resmi bir şahid sıfatiyle dini bir memurun, imamın, 

kadının huzuruna, iştirakine lüzum yoktur. Nitekim bu günkü hukukumuzda 

evlenmenin resmi ·
memur huzurunda yapılması la.zımgelmek1 e beraber n

.
işan

lılann evlenme beyanlannı bu memura bildirmeleri Anınd a  akit meydana gelir, 

memurun akdettim gibi bir söz söylemesine mahal olmaksızın taraflar 

arasında evlilik rabıtası teessüs eder ve bu anda taraflardan biri ölse öbürü 

onun mirasçısıdır. 

170 - Fakat nik§.hın sıhh atı için aleni olıması ıa.zımdır. Bunun için de is-

1§.m, nikahın şahitler huzurunda olmasını ş art koşar. Bu maksatla İs1 tl.mın ilk 

devirlerinde evlenme akitleri camilerde yapılmıştır ( 1333 tarihli Aile Hukuku 

Kararnamesinin gerekçesine bak. ) .  Bu hususta bir hadis de rivayet edilmiştir 

( a'linü hazen nik§.he vec'al(lhu fil mesacidi) . Nitekim davalarda da a.zami bir 

a1ıeniyet temin etmek için yargılamaların da bu ra1 ard a yapıldığı söylenir. Fa

kat şahitlerin ölmeleri,. ik§.met gtl.hlan tespit edilse bile muhtemel seyalı atleri 

ve ileride vazgeçme1 eri, akit yazılı şekilde ve bir resmiyet içinde tespit edilme

miş olduğu takdirde muhtelif sebepler altın da selı adetin ma. vaka'a uvgun 

surette muhafaza edilememesi" daima mümkündür. Böyle bir teşvik olmadığın

dan miras, nafaka gibi mali istifadeler için düpedüz y alan şahitler ile haki-

(423) Fakat hür bir kadın ile nikfi.hlanan erkek bu kadın üzerine bir cariyeyi nikfi.hla 
alamaz; yanı bir hür kadın üzerine cariye nikfi.hı ve böylece ikisinin cem'i caiz olmaz. 
Hür bir kadın üzerine nikiihl anan cariyenin nikahı ba.tıl olur. Aksi yani önce cariye, sonra 
hür kadın nikA.hlamalı: ise caizdir; bu takdirde iki nikA.h ta sahih olur. 

(424 ) NikAh yukarda da ( No. 39 -41 )  gördüğümüz üzere bir zamana muzaf olarak 
veya vücudu tahakkuk etmemiş şarta talik ( şartı gayri kain)  ile caiz değildir. Meseli Ba
bam gelirse veya razı olursa seni tezevvüc ettim demek suretiyle bir icab ve alı:id yapıl

.mış olmaz. 
NikAhta hiyar da (muhayyerlik de) cari değildir. Yani hiyari ruyet, hiyari ayıb, hiya

ri şart gibi muhayyerlikler yoktur. Mesela akitte güzellik, bekaret gibi bir şart ile mu
hayyerlik sabit olmaz. Muvazaa yolu ile, yani taraflar arasında hakikatde alı:id vaki olma
mak üzere yapılan nikfi.h ciddi olarak münakid olur. 

Nikahta mirasçı olmamalı: ş artı konsa nikfi.h muteber ve şart fii.sid olur. Kocanın baş
ka bir kadın almıyacağı şartı da muteber değildir ;  yani şart hükümsüzdür ve erkek bu 

şarta rağmen yine başka bir kadın daha alabilir (Hukuki Aile Kararnamesi, Madde 38 bu 

11artı muteber saymı11tır) . 
Erkek, şu kadar müddet sonra kadın boş olmak üzere icabta bulunup, kadın da 

kabul etse nikAh sahih ve ş art lğv olur. Fakat biliı.kis evvell kadın bu suretle icapta bulun
sa da erkek kabul etse nikii.h ta, şart da muteber olur. 
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katte mevcut olmayan evlenmeler uydurulabilir. Nitekim şer'iye mahkemeleri

nin pek yakın tarih' erinde böyle tezvirli zevciyet, mehir, nafaka, nesep ve mi
ras davalannın açıldığı ve takip edildiği görülmüştür. 1333 ( 1917 ) tarihli Aile 
Hukuku Kararnamesinde CM. 33 ) ilan tasrih, ve 1339 layihasında tekrar edil

miş, B. M. M. Adliye Encümenince de alıkonulmuş ise de Şer'iye Encümenince 

çıkarılmıştır ( 424* ) . 

Nikı\hta bulunacak şahitler hür ve müslim iki e rkek veya bir e rkek 
iki kadındır. Bir müslim, zimmi kadın ile evlendiği takdirde şahitlerin müslim 

olmalan şart değildir. 

Şehadet nikah akdinde sıhhat şartıdır. Nisabı ikidir. Bir şahitle nikah sa
hih olmaz. Maliki mezhebi hilafına olarak ikisinin de erkek o�ması şart değil
dir ;  Bir erkek ve iki kadın da olabilir. Şahitler akil, t aliğ ( yani hanefilere göre 

1 5, Malikilere göre 18 y aşında )  olmaları Ia.zımdır. Gayri müslimlerin kadı hu

zurunda ser'i şeri fe muvafık surette akdettikleri nikah sahih ve muteberdir. 

( Ceridei Ilmiyye, adet 36 s. 1056, 1057 ) . 

İki sabinin Şahadetiyle bir kadını tezevvuc caiz değilken sabiler bali ğ ol; 

duktan sonra hakim huzurunda o nikaha şehadet etseler sahih ve şehadetleri 

makbul ve muteber sayı�ır. 

Nikahın şahitlerin huzu runda olmasının iki gayesi vardır. Biri nikahın 
mevcudiyetini isbat edebilmek, öbürü zinayı bertaraf etmek, Şahitler, şartla

nndaki bir noksandan dolayı birinci maksadı yerine getirmeğe kafi gelmezse 

de, yani meselı1 bir şahitle yapılan nikdh fesattan kurtulamazsa da ikincisi 

için kifayet eder, yani böyle bir nikı'.ihla birleşme de zina haddi !Azım gelmez. 

Nikah olacak kadın ve erkeğin bir birini görmesi tanıması esas itibariyle 
lazımdır ( Ali Haydar merhum Mecelle şerhinde CM. 7. ) «bir çok kimseler kız

larını ve hemşirelerini tıllibe göstermekten imtina edeceklerinden kolaylaştır

ma münı1sip görülerek bunda hiydr i rü'yet meşru' kılınmamıştır. Nitekim ta

ldkın meşruiyeti de bu maddeye teferru' eder. 

171 - isıam hukukunda bu günkü hukukumuz hilafına olarak evlenecek
ler için yaş ve temyiz kudreti gibi bir ehl iyet şartı aranmaz ; risalet ve veka' et 
yolu ile de nikdh akdi yapatilirler. Kanuni temsil, yani temsilci, veli mari
fetiy' e nikah caiz olduğu gibi nzai temsil de caizdir. Hatta fuzuli, yani ne asil, 

ne rasul ve vekil ve ne de veli olmayan bir kimse tarafından da nikılh akid 

edilebilir. Ancak asil veya veli ve Mevla icazet verirse fuzulinin bu nikılhı mu-

(424• ) Akdi nik�hın icrasından evvel nikahın sureti mahsusada ilanına dair olan 
33 üncü maddenin t atbiki köylerimızde pek büyük müşkülatı mucip olduğu gibi şeliir
lerimizde pek çok ailelerce de hoş görülmediği, işbu layihanın kararname halinde tat
biki zamanında anl aşıldığından ve şer•an matlup olan 11'.in keyfiyeti isP. şuhudun huzu
.runda kayd ve tescil ile hasıl olduğundan bu madde tay edildi c ı339 kararnamesi Şer'iye 
Encümeni Mazbatası) .  
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teber olur. İcazet verilmeden önce ölüm vaki olursa mehir ve miras istenemez. 
(424** ) .  

172 - Evlenme akdinden önceki hıtbe denilen adaylık v e  akidden sonra
ki bir takım fi'ili muameleler nikil.hın tamamlığında hiç bir unsur teşkil etmez
ler. Evlenmeden sonra gelini kocasına tes� im etmek ve onun tarafından evine 
götürmek C zufaf, zifaf ) ,  onunla bir arada yalnız kalmak halvet) (425 ) ve ona 
mukarenette bulunmak Cvati, dühul ) (426)  gibi vak'alar ancak kan kocanın 
birbirinden ayrılmaları takdirinde aşağıda görüleceği üzere hale göre hukuki 
neticeleri haizdir. 

173 - Nikil.hta koca, kanya bir şey vermeği teahhüt eder ;  bu, mehirdir. 
İsrail hukukunda kadın, c ahiliye Araplarında görüldüğü üzere babasına veri
len mehir Cmohar) mukabilinde satın alınırdı. Bu bir satın alma evlenmesi idi. 
(427 ) .  İslil.mda mehir vellye değil, kadının kendisine aittir ve kadın mehrini 

(424** ) Bu acıklı durumu 1917  tarihli Hukuki Aile Kararnamesi şöyle tasvir eder : 
Bu b apta en ziyade nazar ı merhamete alınması 111.zım gelen kızl ardır. Zevc ile zev

cenin aileyi teşkil ve idare hususunda müşterek oldukları derkar iken erkek çocukların 
sokakta oyun oynamakla imrar ı vak:t etmesi mazur görCind llğü bir sinde bulunan kız 
çocuklara cemiyyet 1 beşerriyyece en büyük bir v azife yani bir ailenin v alidesi ve müdir i 
ümuru olmak v azifesi tevdi olunuyor. Henüz bedeni teşekküll!.tı tekemmül etmemiş olan 
bir biçare kız. valide olmakl a a'sabi, ömrünün sonuna ka""-r perişan oluyor, tfirlü tü!"lü 
illetler kazanıyor. ondan çocuk da cılığ ve peg asabi bir ş.,, olup islı!lm unsurunun git 
tikçe tedennisi esbabına inzimam ediyor . . . .  

Her zamanda ve bilhassa hayat baba ve ananın i lk vazifesi onları talim ve terbiye 
ederek işbu cidal ti.leminde zafere ulaşacak ve muntazam bir aile  teşkil edebilecek bir hale 
getirmekten ibaret iken bizde ekseriyya çocuklannın tahsil ve terbiyesini külliyyen ih
mal ederek mücerret mürüvetlerinj görmek veya mirasa nail kılmak m aksadiyle onlnn da
ha beşikte iken nişanl aya gelmişlerdir. Neticede biçareler dünyal annı görmeksizin tezvlc ve 
gelecekteki felaketlerıne düğünlerle temel atılmıştır. 

Hiç mektep yüzü görmeyen ve dilini okuyup yazmak şöyle dursun, dine d air bir keli
meden bile haberi olmayan bu türlü çocuklann teşkil edecekleri ailelerden çoğu ölü doğ
mu'? cenin gibi zifafl arıınn daha ilk aylarında infisaha m ahkılm olmuştur. Memleketimiz
de eilelerin temelsizliğini mucib olan esbabtan biri de budur. Bu türlü nikahlardan do
ğan davalarm derecesini anlamak için fıkıh kitaplannda kllçüğün baba ile b llyük baba 
t arafından tezvici ve bunlardan maada veliler tarafından tezvici ve bülı'.lğ y aşına e rişen 
küçük erkek ve kızın bülılğ muhayerliğini kullanma keyfiyeti hakkındaki bapl ara, fasılla
ra bakmak ve şer'iye mahkemelerinin sicillerini tetkik eylemek kafidir. . . .  (bak. : Sabri Şa
kir Ansay. Eski Aile Hukukumuza bir nazar 1952, s. 21 ve sonrakiler) . 

(425)  Hukuki Aile Kararnamesi, halvet yerine içtima sözünü kullanmıştır. Halvet ve-" 
ya içtima, karı kocanın izinleri olmadıkça üçüncü bir ş ahsın kendilerine ittili edemiye
ceklerinden emin olduklan bir yerde yalnız bulunmalanndan ibarettir ( Hacı Zihni 74) . 
Bu, ya s ahih olur veya olmaz. Aşağıdaki izahlarda halvet yerine sadece buluşma sözü kul
lanı lacaktır. 

(426 ) Bunu, Hukuki Aile Kararnamesi tak:arrub sözile ifade etmiştir. Biz bundan son
raki izahlanmızda buna yaklaşma diyeceğiz. 

(427 ) Daha önce Yahudilerde hizmet mukabili nikıl.h Cmariage de service ) vardı 
( Tekvin. b ab 29, No. 29, 2 7 ) ; mehir belki bu edanın yerine kaim oldu (Histoire de la 

civilisation d"Israel s. 178 ) .  



bizzat alır, meğerki küçük ola . Kadın cariye ise mehir mevHl.sına, sahibine ait 
olur. 

Nik§.hdan men'a muktedir olan kimseye kablen nik§.h verilen akçe istir
dad olunur. Hind, kızını tezevvuc etmesi için güve yine verdiği akçayı istirda
da kadir olur ( Hal:asatu l ecvibe ) . 

Mehrin miktan on dirhem gümüş veya o kıymette bir maldır. Bir şey bir 
köle, bir cariye ve hatta. menfaat ta mehir olabilir. Şafiye göre mehir 10  dir
hem gümüşten azalabilir. 

Mehir nik§.hın sıhhati için şart değildir ; nik§.hın zaruri bir hükmüdür. 
Akid mehirsiz yapılsa, hatta. mehirsiz olduğu tasrih edilse dahi nikah sahih 
olur ve mehir yine Hl.zım gelir. •Bu mehir mehri misi"dir, yani kadının 
emsa1i olanların mehri ne ise o dur.' Akidde veya akidden önce veya sonra ta
rafların rızaları ile t§.yin ve tesmiye edilmiş olan mehre mehri müsemma de
nir. Mehri müsemma ikiye ayrılır : muaccel, müeccel. Birincisi peşin verilen 
(ki buna Türkçede ağırlık denilirdi ) ,  ikincisi ölüm veya talak halinde verilen 
mehirdir. Bununla beraber hepsinin peşin verilmesi veya sonraya bırakılması 
sözleşi"ebilir ve her halde ölüm ile müeccel olur (428 ) .  

Sahih bir nik§.hta kan koca ölüm suretiyle birbirlerinden ayrılırsa yaklaş
ma ve buluşma olsun olmasın mehri müsemmanın veya mehri mislin tamamı 
verilmek 1§.zım gelir. Talak suretiyLe ayrılmada yaklaşma ve buluşma olup ol
madığına bakılır: Bunlardan birisi olmuş ise mehir tesmiye edildiğine göre 
onun tamamı ve edilmediğine göre tam mehri misli ve olmamış ise mehir tes
miye edildiğine göre, onun yarısı (429 ) ve edilmediğine göre mut'a, denilen 
üç parça eşya verfir. 

174 - Vela.yet (430 ) kız olsun, oğlan olsun küçüğün, delinin (431 ) ve ma
tuhun nik§.hında velinin izni şarttır (köle ve cariyenin nik§.hında sahibi ve 
azad edilmiş ise kendi neseb asabesi ve bunlardan kimse bulunmadığı takdir
de azad eden, yani mevlelataka ve bu ölmüş ise sırasiyle onun asabeleri - yu
karda No 65 sonuna bak. - izin verir (432 ) ve�inin izni olmadıkça bunların ni-

(428 ) Hukuki Aile kararnamesi 82 inci m addesinde mehir te'cil edilmiş ise talak ile 
muaccel olamıyacağını tasrih etmiştir. 

(429 ) Bakara suresi Ayet 27. 
(430 ) Vilılyet başkası üzerine onun muvafakatı olsun, olmasın söz geçirmek demek· 

tir. ViHl.yet sahibine veli ( cemi evliya) derler. Kadın olursa veliye cem'i veliyat)  denir. 
Veli balijt, ılkil, hür ve müslim hakkında isl§.m olmak lılzımdı r. 

(431 ) Hanefi mezhebine göre, veli deliyi evlendirebilir. Şafii mezhebine göre yelinin 
deliyi evlendi rmesi caiz değildir, ancak zaruret halinde bunu kabul etmiştir. Madde 9 )  

(432 ) İmamlann dördü d e  buna k!lildir. Fakat bilhassa fukahadan İbni Şibrime ye 
göre ( yukarıda s, 25 bak ) . Küçük erkek veya kız olsun hiç bir kimse tarafından tezvlç 
edilemez. Nitekim Hukuki Aile kararnamesi, bu reye istinadla 12 yaşını bitirmemiş erkek 
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kahında bir talak olmayacağı gibi mirasçılık da olmaz. Velile r  bunları diledi
ğine nikah etmek ve bu hususta cebretmek hakkını haizdirler. 

( 175 ) Veli sırasiyle akraba, mevla, kadı < veya vali ) dir. Akrabalık ( ka ra

bet)  sebebile veli, miras tertibi ve hacib kaidesi ( aşada miras hukukun a bakz ) . 

üzere asabelerdir, bunlar da sırası ile o ğlu, oğlun oğlu . . . .  ; sonra baba, babanın 
babası . . . .  ; daha sonra Ana bir kardeşten maada olan erkek kardeşler  ve o ğul

lan . . . .  ; ve daha sonra ana bir amcadan m aada amcalar ve o ğullan . . .  ; dır Asa
beden kimse yoksa vilayet ananın, babanın anasının .. kızın, o ğul vey a kızın kı

zının . . . .  ; fasid ninenin,, ondan sonra ana baba bir kız kardeşin, ondan sonra baba 

bir kız kardeşin ve daha sonra ana bir erkek veya kız kardeşin, daha sonra 
bunların evHl.dının ve daha sonra zevil erhamin ( mirasda sehim sahibi ve asa
be olmayan akraba) , yani sırasiyle halalar, dayı1ar, teyzeler ve Mn.ca kızlan

nındır. Bunlardan sonra nikıl.hda vilayet mevle I muvalat (433 ) ın ve bundan 
sonra K adı <vali ) nındır. Gaybeti ile velii akrebin velayeti ziiil olup olmaması 
meşıl.yih arasında ihtilıl.flıdır. 

Veli bab a  veya babanın babası olduğuna göre küçüğü erkek ise mehri 
mis'inden dah a yüks.ek ve kız ise daha aşa ğı bir miktarla, y ani gabni 
fahiş ile ve küf'ü olmayana nikahlasalar dahi ni.kıl.h sahih olur. Ve bülu ğları 

zamanında nikahı fesh ettirmek muhayyerliği yoktu r ;  me ğerki veli tamah 
ve sefehi ile maruf ola. 

Veli b aba veya babanın b abası de ğilse velevki ana veya kadı olsun ancak 

mehri misil ile ve küf'üe nikıl.h edildiği takdirde evlenme sahih o'ur ve bu tak

tirde sagir  ve sagire büluğu ( yukarda No. 38 ve n. 64 bak. ) anında kadıya bu 

evlenmeyi fesih ettirebilir. Buna hiyari bülü ğ veya hiyari idr§.k denir. Bu fesih 

talak değildir. 

Kadı nik§.hı fesih etmeden karı kocadan biri ölse o biri ona varis olur ve 

mehir de tam olarak lıl.zim gelir. 

Sahibi tarafından birine cebr ile nikıl.h edilen cariye için bülüğ muhayyer

liğine mahal yoktur; çünkü rakikde bülüğ i'takdan sonra bahis mevzuu olabi

lir. Bunun için cariye kqcasını istemiyorsa i'tak edildiği zaman kadi nın hük
müne hacet olmaksızın ayrılabilir ;  buna hi.yari ıtik derler. 

ve 9 yaşını bitirmemiş kız çocuğun hiç bir kimse tarafından tezviç edilemiyece�ini kabul 
etmiştir !madde 7 ) . Yahudi hukukunda da İslam hukukunda olduğu gibi beşikteki ço
cuğun bile velisi tarafından nikahı caizdir. Bu hukukda da babadan maad a veli tarafın
dan yapılan nikaha karşı küçüğün buluğ yaşına v ardı ğında hiyarı büluğu vardır. 

(433)  Nesebi mechul olan bir kimse bir ş ahsa sen benim mevlam ol öldüğümde ma
lime vll.ris ol. bir cinayet işlersem ii.kilem olup tarafımdan l ii.zımgelen ma'kuleyi ( yu kar
da N. H9 bakınız)  tesviye et diye icabta bulunur, o şahıs da kabul ederse vela i 
muvalat akdedilmiş olur. Bu suretle mevrn olan şahsa mevla 1 muvalat d erler. Bazen 
her iki şahıs da nesebi mechul olarak birbirini mevlll. ittihaz ederler. Miras hukukunda 
da bundan bahis edilecektir. 
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Hür, mükellef < yani akil ve baliğ)  olan kadın veli ( eb veya ced ) izni ol
maksızın · küf'ünden başkasile evlenirse asabadan olan veli bu evlenmeye iti
raz i' e onu kadıya fesh ettirebilir. ven tarafından yapılacak kefaet itirazı üze
rine eğer kadının çocuğu olmamış ise kadı nikahı fesheder. Bu fesih talak de
ğildir. , ; ).  

1 7 6  - Küfü, emsalı, misil, nazir manalarına gelir (434 ) ; kefaet müsavat 
demektir. Kadın için erkekte aranır ;  yoksa erkek için kadında aranmaz, yani 
erkeğin kadına küfü' olması istenirsede kadının erkeğe küfü' olması Hi.zım 
değildir. 

Kefaet hür müslimler arasında şu tertib üzeredir : arablar arasında 
kureyşiler birbirine ve başka arab kabileleri de yine birbirine küfü' dürler. 
Arabdan olmayan araba küfü' o�amadığı gibi başka arab kabilelerinden 
biri de kureyşe küfü' olamaz. Kendisi müslim ve ya mu'tak olan, babası 
da müslim veya mu'tak olana küfü' olamaz. Yalnız babası müslim ve ya 
hür olan da ana babası müslim ve ya  hür olana küfü değildir. Arab ol
sun olmasın bayağı bir sanat ehli yüksek bir sanat ehlinin kızına, fasik 
olan kimse mütteki, salih bir kimsenin kızına küfü' o1maz. Zevcenin mu
accel mehrini ve nafakasını venneğe kadir olan erkek çok zengin bir ka
dına küfü' olabilir. Bunların dışında gençlik ve güzelliik gibi hususlarda 
kefaet aranmaz. (435 ) .  

kılan bir çok 
rid'a ( süt) hı-

ı 77 - Nikah manileri : Nikaha. engel olan onu haram 
sebepler sayılmıştır, Bun1ar neseb hısıml!lğı sebeb hısımlığı, 
sımlığı, cem, başkasının hakkı, şirk, mülk, talak dır. <436) 

Bunlardan hısımlık ve rida', sürekli sebeplerdendir. ( 437 ) .  

Bu memnuiyet sebepleri hiHi.fına yapılan nikahlar aşağıda görüleceği üze
re f§.sittir. 

(434 ) Kur'anda İhl!is suresinde ( küfüven) bu manadadır. 
( 435 ) Hukuki Aile Kararnamesi, Madde 45 - 50 ye bakınız. 
Ali Efendi fetvası : Ulema kızına cahil küfv olmaz. 

( 4 3 6 )  İmam Yusufa göre lian da mani sebeblerdendir, çünkü «lianl anmış olanl ar 
birleşemezler» mealinde bir hadis nakil edilmektedir. Zina ile de sıhriyet hllsıl olup ba
babasının zina ettiği kadını almak oğluna haramdır. Bir kimseye zina ettiği kadının kı
zı ve anası heliil değildir. Hukuki Aile kararnamesi İmam Şafinin reyine istinadla  zinayı 
sıhriyet sebebi saymamıştır. Hanbeliye göre de öyledir. İzmirli İsmail Hakkı, İlmi Hilft.f 
s. ı53, not ı .  

(437) Hacı Zihni s. 8 3  n .  I :  ( İbadatda v e  bir cihetten ibadet olan nikahta fasid ile 
batıl aynı şeydir) diyor ( yukarıda No. 36 ya bakınız . )  Hukuki Aile kararnamesi esbabı 
mucibesi aralarında fark yapmakta, fıkıh eserlerine işaret etmekte ve kararname müslim 
olmayan bir erkeğin müslim bir kadın ile nikahı batıl (Madde 48 )  bütün öbür mem
nuiyet sebeblerinin mevcudiyeti halinde nikahı fasit olarak kabul eylemektedir. 
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ı - Neseb bakımından haram olanlar ;  Erkeğin, annesi, anasının annesi, 
babasının annesi ve daha yukarıya doğru olan1ar ; 

Kızları ve kızının kızı, oğlunun kızı ve daha aşağıya doğru olanlar ; 

Kız kardeşleri ( anababa bir, yalınız ana bir, veya yalnız baba bir) ; 

Halaları ( yani babasının ana baba bir, yalnız baba bir veya yalnız ana 
bir kız kardeşi ) babasının ve anasının ve cedlerinin halaları da böyledir 

Teyzeleri ( yani anasının ana baba bir, yalnız ana bir veya yalnız baba 
bir  kız kardeşi ) ; babasının, anasının ve  ced�erinin teyzeleri de  böyledir. 

Erkek kardeşinin kızları ( ana baba bir, erkek kardeşinin, yalnız ana bir 
veya yalnız baba bir erkek kardeşinin kızları . . . . )  

Kız kardeşinin kızları ( ana baba bir yalnız ana bir, veya yalnız baba bir 
kız kardeş kızları. . . ) 

2 - Sebeb ( sıhır ) hısımlığı bakımından haram olanlar ; erkeğin: 

Kaynanası ve onun annesi ve kain babasının annesi ve daha yukarıya 
doğru olanlar (Z .  cariyesi H. nin anası A ye yakla§sa artık H. ye yaklaş
ması haram olur) ; 

üvey kızı, bunların kızları ve üvey oğul kızları . . . . .  ; 

Gelini, oğlunun oğlunun veya kızının oğlunun karısı. 

üvey anası, yani babasının ve yukarıya doğru usulünün karısı veya 
cariyesi. 

3 - Süt sebebile haram olan kadınlar. 

Yukardaki neseb ve sebep cihetinden haram olan kadınlar, mücerred 
nd'a sebebiyle aynı duruma girerek haram olurlar ; mesela karıma süt em
zirmiş olan kadın onun süt anası ve benim de süt kaynanam olduğundan 
bana haramdır. 

4 - Birbirine yabancı olan kadın1arın hür için dörtden fazlasını ve 
hür olmayan için ikiden fazlasını bir arada cem' etmek caiz değildir. Bu 
sayı bakımdan cem'dir. Bir de nevi' bakımından cem' memnuiyeti vardır. Bu 
memnui.yeti tesbit için kaide şudur: Biri erkek farz edildiği takdirde o 
birine haram olan kadınların gerek nikahla ve gerek teserıi ( istifraş ) ile cem'
'leri haramdır ;  bu itibarla iki kız kardeşi velevki cariye olsun1 ar  istifraşda 
cem, haramdır .. yani bir cariye istifraş edilince artık kız kardeşi. istifraşedi
lemez. Ve yine bir kadının neseb veya süt cihetinden halası, teyzesi ile 
cem' haramdır. Bunun gibi bir kimse teserri ettiği cariyesinin teyzesini. hala
sını da istifraş edemez. 
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5 - Başkasının nikahlısı bulunan ve yahut onun ölümü (438 ) veya 
tatliki ha1inde henüz iddeti içinde olan kadını nikahlamak haramdır. 

6 - Kitabiye, yani hınstiyan veya  yahudi kadınını, ister harbi, ister 
müste'min olsun nikahlama veya cariye olduğuna göre teserri caizdir. Ki
tabi olan kadın müslim kadından önce veya sonra nikahlanmak suretile 
cem' edilebilir, kitabiyeden doğan çocuk müslüman dır. Nikahlı kitabiye 
mehir alırsa da din ihtiHifından dolayı mirasçı olmaz. 

Bir müslim kadın müslim olırn�.yan erke� nikahlanamaz. İslamdan 
irtidad eden bir erkeğe de hiç bir kadın tezviç edi!emez ; aksine olarak 
irtidad etmiş kadın da hiç kimseye nikahlanamaz. 

Ateşperest ve put perest gibi kitabi olmayan kadını (mesela me
cusiyi ) nikahlamak haramdır ;  cariye olarak istifraş da helal · değildir. 

Koca ihtida ettikte zaten kitabi olan karısiyle aralarında zevciyet eskisi 
gibi baki olduğundan tecdidi nikah iktiza etmez. CCeridei İlmiye 32, s. 903 ) .  

Şafiilere göre gayri müslim zevc ile zevceden birinin isla.miyeti kabul et
mesi aralarında ayrılığı icab eder Ömer Nasuhi' Hukuki İslamiye, Cilt 1,  s. 191 ) 

Bir zamanlar Türk tebaasıyla İran tebaası arasında da izdivaç mem'nu 
idi 6 Nisan 926 tarihli ve 824 No. lu kanunla memnuiyeti kaldınlmıştır. 

eve latankihül müşrikati hatta yu'minne. Bakara Ayet 221 ) .  

7 - Evvelcede görüldüğü üzere hür kadın C seyyide ) ,  memlüku olan 
köleye nikahsız nefsini teslim edemeyeceği gibi azad etmedikçe onunla 
nikah da yapamaz. 

8 - Hür bir kadın üç kere ve cariye iki talakla boşandıktan sonra 
hüllesiz eski kocasile evlenemez. 

178 - Rıda'. Yukarda bahs edilen süt akrabalığı ne hınstıyanlıkta (ve 
Roma hukukunda ) ve ne de Yahudilikde bir hukuki rol oynamaz. Hırıstıyan
lıkta vaftiz münasebeti nikah mü.nileri arasında görülknektedir. İslam ndA'ı, 
yalnız nikılha mAni saymıştır ;  fakat mirasçılığa sebeb tutmamıştır. Süt mü
nasebetinin nikah manü sayılması ancak eski araplarda bir de eski Ermeni 
hukukunda gösterilmektedir. 

(438 ) Mefkudun ölümüne hü küm verildikten ve karısı vefat iddetini bitirip başka 
kocaya vardıktan sonra mefkud çıkagelirse ikinci nikah fesih edilmez ( Mahmut Esat - Fe
rdldu I feraiz No. 37) . Hukuki Aile kararnamesi mefkud veya gaip olan bir kimsenin 
karısının tefrikine hüküm edilmiş ve kadın başkası ile evlenmiş ise bu kimsenin sonra
dan çıkagelmesi - nikahın hüküm ile kaldırılmış olmasından dolayı - İmam Malik'in re
ı·ine istınat ile sonra.ki nihii.kın infisahını mucip olamıyacağını (Madde 1 27, 128)  ve yal
nız vefatına hüküm edilen bir kimsenin karısı başkası ile evlendikten sonra bu kimsenin 
hayatı tahakkuk etse ikinci nikahın münfesih olacağını (Madde 129)  kabul etmektedir. 



Rıda' Emzirmek demektir ;  emzirene murdia, emzirilen çocuğa radi' der-
ler. 

Bir çocuk nda' müddeti içinde, yeni doğumundan itibaren imameyne gö
re (ki fetva bunun üzerinedir) iki, İmamı Azama göre iki buçuk yıl içinde 
hangi kadından süt emerse, ister doğrudan doğruya memeden, isterse emzik
ten emsin, onun süt çocuğu olur. Her halde emzikli,, yani memesinin südü, ol
mayan bir kadının memesini çocuğun ağzına sokmasile ndfi.' sabit olmaz. 

Rida' memnuniyeti eski arap cemiyetindeki adetlere an'anelere ve inanc
lara, muhitin, topluluğun yarattığı hissi, ruhi sebeblerden ileri gelmiş olacak
tır. Mucerret emzirmeden irsi bir hastalığın vukuu hekimlikce reddedi1mek
tedir. Bay Ömer Nasuhi Bilmen' in Hukuki İsldmiye ve Istılahatı fıkhiyesin
de ileri sürdüğü mütalü.alar ve tavsiyeler ( cilt 2, No. 303 ) hiç doyurucu değil
dir. Hususiyle bu gün böyle bir memnuiyetin fi'le çıkarılması imkdnsızdır. 
isldm, teessüsü sıralarında kökleri derin olan §.det!eri sarsmamış, yüksek ida
allerine aykırı, zararlı olmayan telakkilere, müesseselere ilişmemiştir. 

Murdia nın ve kocasının neseb ve süt cihetinden akrabası radi' için akra
ba olursada radi'in akrabası murdıaya ve kocasına akraba olmaz. Bu itibarla 
bir kadının emzirdiği çocuğun neseb cihetinden kız kardeşi murdıanın erkek 
kardeşini nikü.hlıyabilir (439 ) . 

İsla.m hukukunda hür anneye, çocuğunu emzirmek kazaen değil, diyaneten 
vacibtir. Kadın, kocasından bayin suretde aynlmış olmadıkça ndA'dan dolayı 
bir ücret isteyemez. 

179 - Fasid nika.h. Şahidsiz ve ya bir şahit huzurunda yapılan nika.h ile 
kendisinde memnuiyet sebepleri bu1ıunan (başlıca No : 177 _bakınız ) .  Nikdh fa
siddir. 

Fasid nikdhın hükmü, erkek ile kadının karı koca ·  gibi yaşamalarına mü
saade edilm.emesi, kendileri ayrılmazlarsa aralarının 'kadı tarafından tefrik 
olunmasıdır. Bundan başka fdsid nikü.hda yaklaşmadan sonra ayrılma ol
muş ise mehir tesmiye edildiğine göre mehri müsemma iLe mehri misilden 
hangisi az ise o,, tesmiye edi!mediğine göre tam <Mliğen ma beldğ) mehri 
misil ( Hukuki Aile kararnamesi, 58) lazım gelir. Ayrılma yaklaşmadan önce 
olduğu taktirde sahih bir buluşma va.kı olsa dahi hi.ç bir mehir verilmez ; hal-

(439 ) Arsen Kılıcyan, Das annenische Eherecht and Grundzüge der armenische Fa
milien organitaion ( Zeitchrift der vergleichende Rechtwissenschoft ı 9 1 1 ,  cilt 25, s. 253 -
278 bak. s. 3ı 7 ) .  . 

Emzirmenin, verilez\ sütün ( memenin ) miktarı bakımından mezhebler arasında ihti
U�flar vardır. Safiiye göre hörmet sabit olmak için en aşağı beş defa emzirmenin şart 
olduğu kayıt edilmiştir. Rıda' hakkında sahihi Buhari tercümesinde bir takım hadiseler 
nakledilmektedir : en t, ı ı ,  s. 296, 309 - 3ı4. 
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bu.ki buluşma fılsid nikahda dahi iddetin lüzumu için kafidir. Fasid nikah, 
başkasile evlenmeye mani değildir. Yaklaşma olmadıkça tasid nikahla bir 
sıhriyet hasıl olmaz. Fasid nikahda kan koca arasında yaklaşma bulunsa da-. 
hi hatta tefrikden önce kan kocadan birinin ölümü halinde o biri mirasçı 
olamaz. 

Fasid nikah üzerine kadına yaklaşma ta.ziri mucib olmakla beraber ni
kah şubhesi bulunduğundan haddi icabetmez. Fasid nikahda doğan çocuğun 
nesebi babasından sabit olur. 

Fasid nikahda tarafların gerek kendiliklerinden ayrılmaları ve gerek Ha
kim tarafından tefrik edilmeleri talak değildir. Bu itibarla bu ayrılma tal.ak 
sayısına mahsup edi1mez ; talak sayısı, mesela şahit noksanından dolayı ay
rılmada yeni yapılacak sahih akidden sonraki tatlikden başlar. 

Garipdirki Hanefi mezhebi nikah gibi mühim bir akidde ikraha itibar et
mP.miş yani. ikrah ile vuku bulan nikahı sahih ve mu'teber tutmuştur (mu'te
ber ikrah ile olan nikah şer'an sahih olurmu? elcevap olur, Ceridei İlmiye 
adet 18 s. 243 ; Ali efendi Fetvası, Kitabut talak bakınız. (440 ) .  

180 - Ayrılma (müfarakat ) . İslam hukukunda karı koca arasında ayrıl
ma bir kaç şekilde olur. Normal hal koca tarafından boşama ( talak) dır. (441 ) . 
Bu suretle nikahı bir taraflı ref etmeğe tatlik, yani boşama boşayana mutal
lik, boşanan karıya mutallaka denir. 

(440 ) İmam Şefiiye göre ikrah ile nikah mu•teber değildir. Nikah ve talak gibi ta
sarrufların mu•teber olması ihtiyar ile meşruttur. İhtiyar ise ikrah ile içtima edemez. 
Hukuki Aile kararnamesi ( asırlardan beri icra edilen tecrübeye göre bir takım şerirlere 
cüret vermiş ve bir çok namuslu ailenin şeref ve haysiyetini ihliile sebep olmuş, nice na
muslu kadınların kaçırıl arak cebirle eşirradan birine nikah edilmesine meydan vermiş ve 
ailelerin kızlarını kurtarmak teşebbüslerini akim bırakmış olan ) bu Hanefi içtihadını 
bırakarak 57 inci maddesinde ikrah ile vuku' bulan nikahın fiisid olacağını kabul etmiş
tir. Kur' an ve hadise göre «nikahtan maksat cinsi ihtiyacın tatmin ve istifasından iba
ret olmayıp belki bir arkadaş tedarikiyle tedbiri menzil etmek ve böylece din ve namusu 
hıfz ve emniyet altına almak» ( Haci Zihni s. 5 ve 1 1 2 )  olması itibarile alelade bir alış 
verişi fesada u ğratan ve mesela bir beyi'in sıhhatıni bozan ikrah (Mec. ı006 ) ve şaka gi
bir h allerde nikahın nasıl olup da sahih ve mu• teber sayıldığını anl amak kabil değildir. 

( 44 ı )  İsliim hukuku, evlenme hususunda mukavele serbestliğini bir çok tahditlere 
tabi tutarken talakı geniş surette kocanın eline bırakmıştır. Bununla beraber Kur'an ve 
hadiste kocaların gelişi güzel karılarını tatlik etmeleri caiz olmadığı bildirilmiş, ayetde 
(Nisa suresi, 34 ) ,  karıl arınız size itaat ederlerse onları incitmeye behane aramayın» bu
yurulmuş, hülle mecburiyeti altında tatlik hususunda hafiflikten ictinab lüzumu anla
tılmış ( Hamdi yazır - Kur'an dili, ı S. 788 ) , karı koca arasının açılmasından korkulduğu 
vakit hakemlere baş vurulması tavsiye edilmiştir ( ayni sure, Ayet 35 ) ,  (Allaha en se
vimsiz olan helal talaktır)  sözü de hadistir. Fakat tatbikat ve ictihat böyle olmamıştır. 
Bilhassa sarhoşlukl a  ve biraz smıra görüleceği üzere ikrah ile yapılan talak muteberdir. 
Sarhoşun talakı hakkında Hanefi İmamları arasında ihtilaf nakledilmekte ve İmam Yu
sufa göre sarhoşun talakı muteber sayılmamakta ise de Osmanlı İmparatorluğunda müf-
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Talak ( repudiation) İslil.mdan önce araplarda vardı (442 ) .  İsrail hukukun
da da bir taraflı talak mevcuttur (443 ) . İsHim, talakı iki şekilde tesbit etti. Bi
ri ric'i talak, yani geri alınabilir, vazgeçilebilir talak, öbürü bayin, yani kat'i 
talaktır (444 ) .  

Her iki talak arasındaki fark esas itibariyle bunun formülündedir: Tat
likde kullanılan sözler sarih olur ve üç adedi veya bayin kelimesi ilave edilmez
se bu talak ric'i olur. Fakat talak bu suretle ric'i olabilmek için kan koca ara
sında yaklaşma vukubulmuş olmak lazımdır. Olmamış ise talak sarih sözlerle 
de olsa hain olur < Hukuki Aile Kararnamesi 111 ,  1 12 ) .  Bir de talak bir bedel, 
ivaz mukabEinde olursa yine b§.indir ( Hukuk Aile Kararnamesi 1 1 6 ) ; kullanı
lan sözler talak manasını sarih surette ifade etmez, kinaye, mekni olursa veya 
bil.in kelimesini ihtiva ederse, seni bil.in talak ile boşadım suretinde olur veya 
talak üç adediyle yapılırsa o talak hain olur (445 ) . Şu halde sadece boşadım 
sözü ile olan talak bunu söyleyen kocanın niyeti bil.in olsa dahi ric'idir. Se-

tabih olan muteberliğidir ( Z .  haram olan bir şey istiyerek yemek ''e içmekten dolayı 
sekran iken zevcesi Hindi talakı sel ase ile tatlik etse Hind zeyitten üç tal ak boş olur, 
Ceridei İlmiye adet 4 s.  1 65 ) . Bunun gibi tal akın şakadan söylenmesi ile de ciddi hal
de verilen talaktan farksız olarak k adın boş olur ve yine maksadı tal ak değil iken yanı
l arak, şaşırarak kansına boşadım diyen adamın karısı boşanmış olur. 

Hanbeli mezhebine göre bayılmakl a, sarhoş edici bir madde içmekle aklı zail ola

nın talakı vaki olmadığı gibi hatta zevc, gazab halinde, şiddetli bir hiddet içinde karı
sını tatlik etse talak olmaz. 

İmam Azama ve Osmanlı İmparatorluğunda müftabih olan kavle göre ise ikrah 
ile de talak muteberdir ( İkrah ile vakı olan talak muteber olur mu? elcevap : olur Ali 
Efendi Fetvası - Kitabuttalak) .  İmam Şafii, Malik ve Hanbele göre ikrah ile talak v aki 
olmaz, yani mu•teber değildir. Şuda var ki Hanefiye göre ikrah ile tal ak muteber s ayıl
dığı halde taHikın vukuunu ikrah ile i krar ( İhbar ) mu•teber değildir ( yukarıda 33* e ba
kınız) . Talakın ikrah ile, şaka ile, ağızdan nasılsa hata ile kaçırarak söylenmesi ile ku
rulmuş bir insan yuvasının bozuluvermesine akıl erdirmek kabil olmamakla beraber Os
manlı· İmparatorluğunda 600 yıldan fazla zaman böyle devam etmiştir. Hukuki Aile ka
rarnamesi, sarhoşun talakını ve ikrah ile y apılan talakı mu•teber saymamıştır. ( M adde 
104 , 105 ) .  

(442 ) Mahmud Es'ad. Tarihi, Dini İsl9.m Cilt I .  medhal No. 328 : Arapta Talakati se
l ase cari olup müteferrikan tatbik ec! erlerdi. Kur' anın 58 ci suresi 1 - 4 ayetleri eski A rab 
adetlerinden zihar hakkındadır ( Katyano - İsHim tarihi cilt 4. s. 447 bakınız) . 

(443) Tesniye, bab 24 No. I, Eş'iya, bab 50 No. I ;  Ermiye bab 3 No. 8.  

( 444 ) Bakara Suresi, Ayet 229 : Ettalaku merretan'i, fe imsakün bi maruf in ev tes
rihün bi ihsanin, yani boşama iki keredir, talaktan sonra ya dönüp eylikle tutmak veya 
güzellikle s alıvermektir (Hamdi yazır, Kur'an dili cilt I s.  780 ) . Keza 65 ci Sure ( Talak 
suresi)  2 ci Ayetine ve bunun tefsirine ( Hamdi yazır - Kur·an dili cilt 6 s. 5059 ) bakınız. 

(445 ) Z .  yaklaşmış olduğu zevcesi Hindı ( bir) bayin talak ile boşadıkdan sonra id
deti içinde Hinde üç talak boş ol dese Hind üç tal ak ile boş olur ( Ceridei i lmiye 32  s. 
898 ) .  

Z ,  A ile bir hususa müteallik davası olmakla A .  yı şer'e d!i.vet ettikde A .  benim şer'ile 
işim yoktur, ben işimi kanun ile görürüm dese A. ye tecdidi iman ve nikah l azım olur 
( Ceride! ilmiye 76, 77 s. 2474 ) . 
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nin kocan değilim; benim kanm değilsin ; aramızda nikah yoktur; kendine 
koca ara gibi sarih surette boşamayı göstermeyen kinayeli sözlıerle yapılan 
talak bilin dir ve adet ilave edilmedikçe bir bain talak dır ;  ancak böyle sarih 
olmayan sözlerle bfün talak tahakkuk etmek için kocanın bu sözlerle talakı 
niyet etmiş olması veya bu sözleri talak müzakeresi sırasında söylemiş bulun
ması lazımdır. Bilakis kocanın ölüm hastası halinde iken karısının talep ve 
muvafakati olmaksızın onu hain talak ile boşaması ric'i talak gibi sayılır ve 
ölüm iddet içinde vukubulursa kadın ona varis olur. Fakat, kadın ölürse ko
ca ona varis olamaz. 

Hür kadın için talak adedi üç ve cariye için ikidir. Hür'ün ve cariyenin 
kocası ister hür, ister köle olsun aynıdır. Şu halde hür olan karısını bir veya 
iki def'a, cariye olan karısını bir defa ric'i talak ile boşayıp kadının iddeti 
içinde talakından rücu etmeyen koca karısını bir veya iki bfün talak ile bo
şamış olur. Çünkü iddet içinde rücu edilmeyen talak bitin olur. Bain talakda 
koca hürde henüz üç, cariyede iki talak hakkını kullanmamış ise yeniden ni
kahla ve yeni bir mehirle o kadını alabilir. Ric'i talak evlilik birliğini refi et
miyeceğinden iddet müddeti içinde koca I'ic'at etmekle, vaz geçmekle, yeni 
bir nikaha ve şahidlerin huzuruna ve kadının rızasına lüzum kalmaksızın ve 
yeni bir mehir tayinine mahal olmaksızın kadın yine o erkeğin karısı olur, 
daha doğrusu zevciyyet avdet eder. İddet müddeti geçmeden önce karı koca
dan biri ölse o biri onun mirascısı olur. 

İster bir def'ada ister ayrı ayrı zamanlarda yapılsın hür kadın hakkında 
üç, cariye hakkında iki talak ile hasıl olan beynunete yani kat'iayrılığa bey
nuneti kübra (büyük ayrılık veya beynuneti mugallaza = ağıraynlık) derler. 
Bain talak hür kadın hakkında bir, veya iki, cariye hakkında bir defa olmuş 
ise bu ayrılık küçük ayrılık, beynuneti sugra dır (446 ) . Birinci halde karı ko
canın tekrar evlenmesi karının başka biriyle evlenip <kendisine yaklaşmadan 
sonra) ölüm veya talak ile ondan ayrılması ve iddetinide çıkarmış olması şar
tiyle mümkündür. Bu muameleye hülle derler (447 ) .  Lüzumu kur'ana istinat 

(446) Z. Yaklaşmış olduğu zevcesi Hinde boş ol, boş ol, boş ol dese Zeyd, Hindi hul
lesiz tezevvüce kadir olurmu ? El cevap olmaz. Ceridei İlmiye 16 s. 147. 

Birden fazla talakı bir def'ada yapmalı: bid'at dır, sünnete aykırıdır. Böyle bir talaka 
bid'i talak derler, k arşıtı sünni talak dır ki kadını bilhassa her def•asında bir ric'i talak 
ile boşamak tır (Talak suresi, ayet I ;  Hamdi Yazır - Kur'an dili, cild 6 s. 5046 ve sonra
kilere ve başlıca oradaki Hanbeli İmamlarından İbni Kayyim ve İbni Teymiyenin içti
hatlarına bakınız ) .  

( 447 ) F11.sid bir nik!i.hta talak ve lian cereyan etmez ; yani böyle bir nikahta talakın 
hükmü yoktur. Kadın üç talak ile boşansa dahi hulle lazım gelmez. 

Hulle İsrail hukukunda yoktur; yani bu hukukda bilakis kocasınd an boşanan kadın 
koca.siyle yeniden evlenebilirse de başka kocaya varması halinde ondan boşanması veya 
onun ölmesi üzerine eski koca.siyle bir daha evlenemez ( Tesniye, bab. 24. No. 1 - 4, Hu
kuki Aile kararnamesi 1 1 8  bakınız ) .  
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eder. Kur;anda «hatta. tenkiha zevcen gayrebu» <Bekara Ayet 230 ) buyurul

muştur. Ayette yaklaşma şartı mevcut değildir. Bu itibarla hülle nin, dediği

miz şekli useyle hıı.disi diye meşhur bir hiidise, sünnete dayanmaktadır. Bu 

mecburiyet, taliik salı'.i.hiyetini gelişi güzel, fena kullanmaması için boşayan 

kocaya bi.r zecr, ceza olarak kabul edilmiştir. 

181 - Talak, bir şarta ve zamana talik ve izafe edilmeden hemen yapı

lacağı ( 448 ) gibi nikiih hiliifına olarak talik ve izafe suretiyle de yapılabilir. 

Filhakika bir kimse talakı bir şarta talik ederse şartın vukuu anında talak 

da talikın tarzına göre ya biiin - veya ric'i olarak vukubulur. Şart kocanın 

veya karının fiili olabilir :  rakı içersem zevcem boş olsun veya kanm benden 

izinsiz evden çıkarsa boş olsun suretinde olan talikler de koca rakı içerse ve

ya kan izinsiz evden çıkarsa talak vukubulur. Talak, ayın onbeşinden itiba

ren boşsun suretinde de olabilir. 

182 - Talakın, zaman•a izafesi te şarta ta:iki caizse de talaktan rucüun 

( ricatin) ileriye muzaf veya, bir şarta talik kılınması caiz değildir. 

Ric'at, ben talakımdan vaz geçtim veya karıma rücu ettim gibi söz veya 

yazı ile olabileceği gibi fiili de olabilir ;  meselii kocanın karısını öpmesi bir 

ric'attir. 

Ric'i talak ile bain talıakın hükümleri arasında gördüğümüz farklardan 

başka bir takım farklar daha vardır. Ric'i ta" ak içinde koca kansına kazif 

ederse had lazım gelmez; liana müracaat edilir ve iddet içinde koca ölürse 

kannın iddeti, vefat iddeti olur. 

183 - Bir de talakın tefvizi vardır ki kocanın tatlik hakkını karıya temlik 

etmesidir ve bu tefviz, temlik, yapıldıkdan sonra koca ondan rücu edemez. 

Tefviz ne şekilde yapılmış ise karı talak hakkını ancak o suretle kullana

bilir; yani koca istediğin zaman benden boşan demiş ise talak ric'i olarak tef

viz edilmiş demektir. Tefviz bir müddetle takyit de edilebilir. 

184 - Talakın bir hususi şekli de boşanma mukavelesidir. Buna mu

halaa, mübaraa derler. Muhalaa, ivaz mukabili talakdır ve kadın tarafından 

bir muavaza dır ; bundan dolayi kadın icabını yaptıktan sonra koca tarafından 

kabul edilmeden önce bu muavazadan rücu edebilir ;  kabul aynı meclisde ol

mak liizımdır; Kadın muhayyerlik de şart edebilir. Koca tarafından ise yemin bit

talaktır;  yani talakı kannın kabulıüne talik dır ;  talak hakkında bir mükel

lefiyet dir. Bundan dolayı koca icabını yaptıkdan sonra geri alamaz. · 

Muhalaa ve mubaraa ile bir biiin talak vukubulur ve nikaha müteallik 

haklar sakıt olur İddet nefakası ve çocuk nafakası mukavelede tasrih edil

medikçe sakıt olmaz. 

(448) Talil.kın hemen ikaına tenciz ve böyle talaka muneccez denilir. 
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185 - Boşanmanın başka bir hususi şekli iıa. < perhiz yemini > dir. Cahi
iiyede Araplar karılarıyla geçimsizlik halinde bir nefis tecrübesi olarak onla
ra bir iki yıl darılıp yaklaşmazlar ve yaklaşmıyacaklarına yemin ederlerdi. İs
ıam bu müddeti dört aya indirdi (449 ) ,  yani karısına yaklaşmamak üzere ye
min eden kimse, karısı hür olduğuna göre dört, olmadığına göre iki aydan zi
yade işi uzatmağa izinli olmıyarak bu müddet içinde yeminini bozarsa, yani 
rücu ederse kefaret (450 ) veya yemininde beyan ettiği cezayi vererek nika
hı muhafaza edeceğini ; yemininde durursa kadının bir bil.in talak ile boş ola
cağını kabul ve emir etti. 

186 - Cahiliyedeki talak şekil' erinden biri de Zıhardır (Yukarda n. 442 
bak) . Bu, kocanın nikahlı karısını bakılması caiz oLmayan, kendisine haram 
olan, bir kadının bir yerine, noktasına, benzetmesidir : Arab, karısına bu ma
kamda sen bana annemin sırtı gibisin demek olan «enti aleyye ke zahri üm
mi» sözlerini kullandığı için bu adı almıştır. Böylece bir kimse karısına sen 
bana annemin arkası, karnı gibisin demekle Zıhar da bulunmuş olur. Zıhar 
bir müddet ile de takyid edilebilir, mesela altı aya kadar sen bana annemin 
arkası . gibisin demek suretinde olabili.r. 

Zıhar ile nikah zail olamaz ; bilakis Zıhar, keferati mucip bir beyan sayı
lır, yani kocanın kefareti ile Zıharın hükmü, hörmet zail olur ; kefaret etme 
dikce karısına yaklaşamaz (451 ) . Kadın kocasının kefaret vermesini hakim
den talep ve hakim de zevci kefaret vermek veya boşamak üzere tazyik ve 
tazir edebilir. 

187 - Bu boşama nevilerinden başka bir de tefrik vardır. Bu.. başlıca fa

sid nikahlarda olur. Bunu ya ilgililerden biri yapar, yapmazsa Kadı yapar. 

Fakat koca tarafından bir tefrik bahis mevzuu olmaz ; çünkü talak onun elin 

de o' duğundan buna lüzum yoktur. Niktı.ha itiraz hakkı olan veli bu iti razını 

kullandığı taktirde Kadı tefrikte bulunacağı gibi itik muhayyerliği olan ca

riye de Kadının hükmüne hacet olmaksızın doğrudan doğruya kocasından 

ayrılabilir. 

Nikah manilerine rağmen evlenmiş olanları hakim kendiliğinden yani 

bir talep olmaksızın da tefrik eder. 

( 449 )  Bakara suresi, ayet 226. 
( 450)  Böyle İia"daki yeminini ve ziharini bozan kimse işlediği bu günahına karşı 

bir ceza olarak kefaret ile mükelleftir. Uzürsüz oruç yiyen kimsenin de yalnız tevbesi ka.fi 

olmayıp kefaret etmesi l azımgelir. Kefaret, kefaret niyeti ile rakik azad ( ı•tak) etmek, 

bundan aciz ise iki ay arasız oruç tutmak ve buna da muktedir değilse altmış fakiri 

akşamlı, sabahlı doyurmak veya onlardan her fakire aynen veya kıymet i tibariyle birer 

fıtır sadakası vermektir (Hacı Zihni - Nimetülislam il Kitabüssavm s. 6ı ) . 
( 451 ) Kadın kendisine yakl aşmayan ve kefaret de etmeyen kocasını kadıya şikayet 

edebilir ve Kadı. ya kefaret veya kansını tatlık edinceye kadar onu hapseder. 
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Erkeğin iktidarsızlağı ( impotence = innet' ananet ; bu kimseye innin de
nilir ) ve Hanefi İmamlarından İmam Muhammede göre cinnet ( delfik ) cü
zam · cmiskinlik hastalığı ) ve baras (uyuz hastalığı, abraşlık l b irer tefrik se
bebidir. (452 ) . 

ısa ·  -- Lian. Ceza Hukukunu ve muhakeme usulünü ilgilendiren bir tef
rik ,sebebi de Liandır. Lian yeminli olarak, zina iddiası ve zinayı inkar sure
tinde cereyan eden bir muhakeme usulüdür ; Buna mulaane de denilir. 

· Ecnebi hakkında haddi mucib olan kazif karı koca hakkında Lian•ı mu
cip olur. Lian karı koca arasında firkati mucip olduğundan fıkıh kitapların 
da ta" ak nevileri arasında bahsedilmiştir. Yapılan Lian zevc hakkında haddi 
kazif ve zevce hakkında zina haddi yerine geçer. 

Lianın muhakeme usulü Kur'anda sıkı bir şekilde tesbit edilmiştir ;  24 
üne& surenin ( Nur suresi ) 6 ıncı ve sonraki ayetlerinde yazılıdır. İslAmda 
lılnet usulü ve ilahi muhakeme veya manevi tecrübe denilen şeyler tamamen 
meçhuldür (453 ) .  Ancak Lianda böyle manevi bir mahkumiyet kokusu his
sedilebilir. Bunun İsrail hukukunda daha orij inal şekli gözükür CAdad 5,  No. 

11 - 31 bak. ) .  

Müslim, hür, akıl v e  baliğ olan ve dilsiz olmıyan bir koca b u  sıfatları haiz 
ve zinadan ve onun töhmetinden uzak ve temiz culunan karısına sarıh suret
te zina isnat ettiği veya bu çocuk benden v.eya babasından değildir diyerek 
veledin < çocuğun) nesebini nefiy ( redJ  eylediği takdirde karı Kadıya müra
caatle şikayet ve hak talep eder. Kocanın kazfi (zina isnadı ) .  ikrarı ile veya 
kad.ının ispatı ile sabit ise koca zinayı ispat edecektir ki bu, ilerde ukubat 
bahsinde görüleceği üzere dört hür erkek şahitle olabilir. İspat edemediği 
takdirde Lian icra edilir (454 ) ; kadı her ikisine de Lian verir ; şöyle ki Kadı 

--- - - - - ---- -·-·-----
(452 ) İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusufa göre son üç hastalık için kadına nik'ihı fesih. 

tefrik talebi hakkı tanınmamaktadır. Ve Osmanlı İmparatorluğunda son zamana kadar 
bunlı;trın . içtihadınca amel edilmiştir. Öbür İmamlar bazı farklarl a. f akat İmam Muham
med gibi kadının tefrik hakkını kabul etmektedirler. 8/Mart/ ı 332 ( 1 9 ı 6 )  tarihinde 
İmam Muhammedin reyi yolunda fetva verilerek mucibince amel olunmasına Padişah ta
rafından irade sMır olmuştur Bı.ı rey, 3 ı /Ekim / 1 333 ( 19 1 7 )  tarihli Hukuki Aile karar
name3inde )!:anuni bir şekil almıştır ( m adde : 120 ve sonrakiler b ak ) . 

Cibab mecbubiyet tenasul uzvu, hayal arı kesilmiş, hadım edilmiş olana derler. 
(453 ) Filistinde Bi'ri seba' Müslümanları arasında müddeaaleyhi veya san ı ğı ateş

de kıpkırmızı edilmiş bir büyük kaşığı üç defa yalamak suretiyle tecrübeye t!tbi tutmak 
ve dilde bir yanık olursa kabahatlı, olmazsa mıtsum sayma 1!.deti olduğunu Die Welt 
des :İsl!tms, Band 20. 1938. Zum Recht der südpal astinisechn Beduinen, Erich Pritseh, 
naklediyor. . 

(454 )  Kazif sabit olmazsa Lian s!tkıt olur. Sabit olduktan sonra Liandan imtina 
eden l!:oca Liıin · edinceye kad ar hap3edilir. Ya Lian ecıerek hapisten kurtulur veya nef
sini tekzibederek kendisini kazif haddine miruz bırakır ;  yani Lian ederse bu hadden 
kuı;tulur. Zevce Uandan imtina ederse Liani icra veya kocasını tasdik edinciye kadar 
hapsedi lir. Zevcini tasdik ederse kendisinin Li anına mahal kalmaz ve bu ikrarı dört 
def•a dahi olsa kendisine zina haddi 11!.zımgelmez. 
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her ikisini karşı karşıya ayakta tutarak önce kocaya şu lanet sözlerini söyle
mesini emreder,, yani koca «Allah şahidim olsun ki ben bu kadına zina kazfin
de ve isnadında ( ve çocuğu nefiyde ) sadıkım» der ve bunu dört defa tekrar 
eder ve beşincisinde «eğer ben isnadımda kazip ( yalancı ) isem Allahın 14ne
ti üzerime olsun» der. Bundan sonra Kadı, karıya dönerek onun da aynı su
rette Hlnet yemini yapmasını ister. O da «Allah şahidim olsun ki kocam bu 
isnadında k§.ziptir» ve bunu dört kere söyledikten sonra beşincisinde «eğer 
kocam sadık ise Allahın gazabı üzerime olsun» der. Bu merasim bittikten son
ra Kadı bunların aralarını ayınr. Bu tefrik hükmünden sonra karı kocadan 
biri ölürse öbürünün v4risi olmıyacağı gibi çocuk varsa bu çocuğun babadan 
olmadığı da sabit olmuş, yani çocuk anaya kalm ış olur. Ve böylece çocuk ar
tık babasının mirasçısı olamaz. 

MuHl.ana neticesinde olan tefrikin talıak veya fesih olacağı hakkında 
İmamlar arasında ihtilaf edilmiştir. İmamı Azama göre bu tefrik talaktır: 
Ebuyusufa göre bu tefrikle sürekli bir hörmet husule gelir. Talak olduğuna 
göre bu, bir bii.yin talaktır ; kan koca nzalarıyle tekrar evlenebilirler; fetva 
bu kavil üzerinedir ( H acı zihni, s. 222 bak. ) .  Koca kadının iddeti çıkıncaya 
kadar nafaka vermekle mükelleftir. 

189 - Aynlma sebeblerinden biri de irtidatdır. Bu islılln dininden dön
mek demektir. Hangi dine dönerse dönsün dönen erkeğe murted, kadına 
murtedde denir. Kan, kocadan biri irtidat ederse kadı nın hükmüne hacet 
olmaksızın nikiih kendiliğinden kalkar ve (455 ) ırtıdat eden hangi tara f 
olursa olsun kadına yaklaşılmış ise mehir tayin edildiğine göre o.. edilme
diğine göre mehri misil liizım geleceği gibi iddet nafakası da ( aşağıya 
bakınız ) lazımgelir. Kadına yaklaşılmamış olduğu takdirde irtidat eden 
koca olduğuna göre mehir tesmiye edilmiş ise yarısı, 
1§.zımgelir, irtidat eden kan olduğuna göre mehir 
olmadığı için nafaka da 1§.zımgelmez. 

edilmemiş ise mut'a 
sakıt olur ve iddet 

Kan kocadan biri rik olup da sonradan o birinin milkiyetine girmiş olur
sa nikii.h yine kendiliğinden ortadan kalkar. 

190 -
İddet, Sayı ma.nasına olan adet den gelmedir ;  Kadının kocasından 

ayrıldıktan sonra başkasına varabilmesi için bir muayyen müddet bekleme
sidir. Bu beklemeye itidad ve bu müddet içindeki kadına mu'tedde derler. 

İddetin nevileri vardır: 

1 - Kendisiyle yaklaşma ve buluşma olmuş olan kadın, her ne suretle 

olursa olsun kocasının sağlığında ondan ayrılmış. yani bilin veya ric'I su
rette tatlık veya fesih yolu ile tefrik edilmiş olduğu takdirde bu kadın gebe 

(455 ) Zeydi müslim mürted olsa zevcesi Hind bain olurmu elcevap olur (Cerldet 
İsmiye, aded ıo s. 581 ı .  
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olmadığına ve fakat hayız < Met ) görür <zatül: hayız) hür olduğuna göre üç 
ve gebe olmadığına ve fakat hayız görür cariye olduğuna göre iki hayız 
ile mutedde olur ; yani hür kadın üçüncü ve

. 
cariye ikinci hayızdan temiz

lenmekle iddeti biter ve başka biriyle evlenmesi caiz olur. Bu iddet nev'
ine kuru ( yani hayız) ile iddet denir <Bakara suresi, ayet 228, Hamdi Ya
zır - Kur'an dili cild I s. 784 bakınız. ) .  

2 - Kocasından gebe kalmadığı halde sağlığında ayrılmış olan kadın 
(küçüklüğünden veya iyas yaşına (456) girmesinden veya baliğ olduğu hal
de hayızlı olmamasından dolayı)  §.det görmemekte ise hür olduğuna göre 
üç ve cariye olduğuna göre bir buçuk ay iddet bekler. 

Kocasından hiç bir yaklaşma ve buluşma olmaksızın ölüm ile değil de 
boşanma veya fesih suretile ayrılan ve gebe olmıyan kadın için hiç bir iddet 
lAzımgelmez ( Hukuki Aile kararnamesi 146 bakınız. ) . 

3 - Kocasımn öJıümü sebebiyle ayrılan kadının iddeti, hür olduğuna gö
re dört ay on gün · cariye, olduğuna göre iki ay beş gündür ( Bakara suresi, 
ayet 234) . Bu, ölüm haline mahsus olan iddet, sahih nika.h ile nikAhlı olanlar 
hakkındadır ve sahıh nikAhlı kadın, ölüm halinde bu iddete tabidir, kocasiy
le aralarında yaklaşma ve buluşma olması la.zım değildir. Fasit nikAhda ve
fat iddeti yoktur. 

2 ve 3 numaralardaki iddetler •. aylar ( eşhur) ile hesabedilen iddettir. 

FAsit nikAhla evli olan kadına ölüm iddeti tatbik edilmez. Gebe olmıyan 
böyle bir kadın yaklaşma olmuş ise hayız görür olduğuna göre üç veya iki 
hayız ile, hayız görmeyorsa üç veya bırbuçuk ay bekleme ile iddetini ikmal 
etmiş olur. 

4. ister kocasının sağlığında talak veya tefrik sebebiyle olsun, iste r  
kocasımn ölümüyle olsun ondan gebe olarak ayrılmış olan hür kadın veya 
ca.riye doğurmakla iddetini çıkarmış olur; yani gebelilılte iddet, do ğurmak
la çıkanlır ( Bakara suresinden sonra inen Talak suresi ( sure 65 ) ,  ayet 5, 
Hamdi Yazır - Kur'an dili, cilt 6. s. 5066 ve sonrakiler> FAsid nikahla nikAh-
11 olan gebe kadın da bu doğurma <vaz'ı hamil > iddetine tabidir. 

5. Ölüm hastalığı . için bAyin tala.k ile karısını boşayan ve iddet esna
sında ölen kimsenin yaklaşmış olduğu kansı yukarıdaki sağlık ve ölüm ha
linde ayrılmalara mahsus olan iddetlerden hangisi daha uzun ise ona tabi 
olur; meseli üç hayız gördüğü halde ölüm iddeti henüz bitmemiş ise bu id
det bitinceye kadar beklemesi Jazımgelir. Tersine olarak ölüm iddeti bit
tiği halde o bir iddet müddeti geçmemiş ise o iddeti bitirmek lAzımdır. 

(4:581 İyas yaşı, kadının hayızdan kestlme yaşıdır. Artık kendisinde gebe kalmak: 
Umlt ve istidadı kalmıyan bu kadına Ayise denir (Talak suresi, 85, ayet 4:. bakınız. ) .  
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İddetin başlangıcı sahih nikahda ( velev ki talak başka memlekP.tte , vakı 
olmuş ve kadın sonra haber almış olsa dahi ) talak tarihi ve fasid nikahda 
ayrılma tarihi ve vefat halinde ölüm tarihidi r < Hukuk! Aile kararnamesi 145 ) .  

Erkek için de bir nevi i.ddet vardır, mesela dört karısı olan bir kimse bun
lardan birini boşasa bunun iddeti çıkmadıkça başka bir kadını alamaz. Cari
ye satın alan kimse bir hayız veya bir ay geçmedikçe onu istifraş edemez. 

1 9'il.  - Neseb . Çocuğıın nesebi anadan sabittir ;  zina ile tiabadan neseb 
sabit olmaz. Kocasının nikahında bulunan kadının nikahından itibaren al
tı aydaıi az müddet içinde doğurduğu çocuğun nesebi koea kendinden oldu 

ğunu iddia etmezse ondan sabit olmaz. Altı ay tamamında veya sonra ·doğan 
çocuk ise babanındır (457 ) .  Baba doğumu <veladeti > inkar ederse bir ka
dının şahadeti ile de doğum sabit olur. Kendisinden olmadığını iddia ederse 
Liana gidilir ( Yukarda No : 188 bakınız. ) .  

Şu halde kocanın yaklaşmadan boşadığı kadın, talak tarihinden itibaren 
altı aydan a.z zaman içinde çocuk doğurursa çocuğun nesebi boşayan koca

dan sabit olur. Bu müddetin tamamında veya daha sonra doğurursa .sabit 
olmaz. Boşama yak" aşmadan sonra olursa ( bu suretle iddete tabi olan) 
kadının talak tarihinden itibaren iki yıl içinde doğurduğu çocuğ.uı:;ı: mısebi 
de yine kocadan sabittir ve çocuk iki yıldan fazla müddet içinde doğarsa sa
bit olmaz. Fakat talak ric'1 ise talak tarihinden itibaren iki yıldan sonra do
ğan çocuk dahi kocadandır. Talak, bayin olduğuna göre kocanın, çocuğun 
kendinden olduğunu iddia etmesi lazımdır. 

Yaklaşmadan önce veya sonra ölen kocanın karısı, iddete t'abi olup 

ölüm tarihinden itibaren iki yıl içinde çocuk doğurduğu takdirde nesebi 

o kocadandır. Çocuk iki yıldan sonra doğarsa ondan sabit olmaz. 

Fakat bütün bu haller kadın tarafından iddetinin bittiği' ikrar edilme

di.ğine göredir. Kadın talak idd�tinin veya ölüm iddetinin bittiğini ikrar 

eder ve geçen müddet de bu ikrarı teyit eylerse ikrardan itibaren altı 

aydan önce doğm.uŞ olan çocuğun neseb1 kocadan sabit olur. Çocuk altı 

ay tamamında veya daha sonra doğmuş ise sabit olmaz. 

Fasid nikah ile nikahlı bulunan kadının doğurduğu çocuk hakkında da 
·aynı hükümler  tatbik edilir. Ancak hamil müddetinin başlangıcı sahih ni
kahda nikah tarihi iken fasid nikahda yakl!aşma tarihidir. 

Cariyeden doğan çocuk, Jstifraş edenin ister doğrudan doğruya, ister 
:.ıa!'ikasının olup nikılhlandıkdan sonra satın alarak cariyesi olsun sahibinin 

(457 l Zeyd Hindi tezevvüç ettikden sonra 27 gün mürurunda Hinde yakl aşıp yak
l a� t ı ğı vakıttan beş ıı.y on gün mürurunda Hind bir çocuk doğursa bu çocuğun nesebi 
Zeydden sabit olur ( Ceridei İlmiye ad et 26. s .  628 ) .  
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kendisinden olduğunu beyan ( di've ) etmesi halinde onundur. Cariye ümmi 
veled ise C istilı'id edilmiş ise ( nesep, davetsiz sabit olur ( aşada miras bahsine 
bak > . 

192 - Boşama hükümlerinden de anlaşıldığı üzere kocanın ailede üstün 
mevkii vardır. Esasen Kur'anda «Erricalü kavvamune a1ennisai» buyrul muş 

dur •. yani erkekler kadınların adeta kayyıınıdır ;  onların işlerine bakan, mu

hafazasına ihtimam eden kimselerdir ( Hamdi Yazır - Kur'an dili, cild 2 s. 
1348 ) .  İsl§.mda kadının mevkii cahiliyeye nazaran çok yüksektir. ( 458 l . 

Gerçi talak kocanın elindedir ; fakat koca talak hakkını teenni ile kulla
nacaktır (459 ) . O bir taraftan kadın talak hakkını kendisi için şart koşa

bilir. Koca kansina iyi muamele etmege borçludur. Karısına yiyecek giye:
cek, mesken tedariki ile mukelleftır. karısının, mallarında tasarrufuna mü

dahale edemez. 

Karı da kocasına itaat ile mükelleftir. Kocasının izni olmaksızın onun ma

lından kimseye bir şey veremez. Koca mehri muaccelini ödemiş ise karısını 
evi terketmekten, izni olmaksızın bir yere çıkmadan menedebi!ir. Karı sebep
siz meskeni terketmekten, kocaya kafa tutmaktan (nüşuz dan) ( 460l mem

nüdur. Böyle bir kadına naşize derler (461 ) . Naşize kadını, kocanın infak mü
kellefiyeti yoktur. Koca kendi evinde kansının akrabalarile dahi münasebeti--
ni tahdid edebilir. Fakat kadın, ana babasını ve bunlar kendisini haftada bir 
ziyaret edebilir;  bunlardan başkası da yılda bir kere evine gelebil!_rJ_er. Kari; 
kocasının, kendisini ve çocuklarını bir seyahata götürmesine razı olmıyabilir. 
Kocanın meskeni onun akrabasından hlUi 01maz ise veya meskeni aile namu

sunu ihlal edecek kimseler arasmda-
buJıunursa karı ora-da--ik:-

ametten imiİ�a · 
· edebilir. 

( 458 ) CA.hiliyede Arap, kız çocuRunu diri diri gömer ve ona miras hakkı vermezdi 
ve onu evlendirme yolu ile mal gibi satardı. 

(459 ) İtaatsizliğinden korkulan kadına koca evvela nasihat edecek. k!ir etmezse bir 
müddet ona yaklaşmıyacak ve kan bununla da mütenebbih olmazsa hafifce, hakaret 
etmeksizin vuracak ( yuk. No. 59 bak. ) ve bu da fayda vermezse boşayabilecektir ( Nisa 
Suresi ayet 34 bakınız. ) . 

Karının kocasının şiddetli döğmesinden dolayı Kadıya şikayet hakkı vardır. Ve 
Kadı böyle kocaya ta"zir verecektir. Bu evliklik mün asebeti nizamı, 1300 bu kadar 
yıl önce çöl hayatı düşünülür ve Napolyon Medeni Kanununun evli kadın hakkın
daki hükümlerile ve hususile 2 1 3  üncü ve sonraki maddeler ile mukayese edilirse 
geri sayılmaz. Yukarda No. 440, 441 bakınız. 

(460 ) Bakara suresi, Ayet 259 ve Nisa suresi, Ayet 34 ve 128 bak. 

(46 1 )  Evi sebepsiz terkeden karıyı itaata ve evine avdete cebir için koca Kadıya 
müracaat edebilir. «Mehri muaccel alınmış ve zevcin meskeni şer•isi olduğu muhakkak 
olarak itaatıne hükmi şer'i lihık olmuş bulunduğu halde itaat etmeyen zevcei n!işize
nin zevcine teslimi nüşuzunu izalesi ve olbaptaki itaat hükmünün icrasrn Ceridei İlmi
ye fi.elet 6 s. 4 1 6. 
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Baba küçük çocuklarile, mükellef olmıyan büyük çocuklarının nefsinde 
ve malında vildyeti haizdir. Ananın, çocuğun mallarında tasarruf husu
sunda vildyet hakkı yoktur ; meğerki vasi tdyin edilmiş ola. Fakat ve'i ile 
vasinin sa1dhiyetleri bir değildir. Bununla beraber babanın da çocukların 
malları üzerinde bir intifa hakkı yoktur. Baba Mil •. iyi halli ve emin ise bu 
çocukların malında maruf surette tasarrufa ve ticarete ve bunun için başka
sını tevkile saldhiyetlidir. (462 ) .  

Bir kız reşid olarak bd' iğ oldukdan sonra erkek çocuk gibi, evlensin ev
lenmesin babasının vildyetinden çıkar. Fakat evlenmemiş ise namusunu mu
hafaza için babası onu nefsine zam ederek yanında ikamete mecbur tuta
bilir. İs1dm hukukunda pek küçük yaştaki çocuk dahi evlendirilebildiğinden 
evlenmenin kişiyi reşid kılması bahis mevzuu değildir. 

193 - Nafaka. Kadının velev ki zengin olsun nafakası, fakir olsa dahi 
kocasına aittir (vacibtir ) .  Fakat bunun için karının muaccel mehrini aldığı 
halde itaatsizHkde <nüşuzda ) bulunmaması ve kadın olabilecek çağda olması 
şarttır. Nafaka, yiyeceği, giyeceği (kisveyi ) ve oturacak yeri (meskeni ) ihtiva 
eder. 

Kadının nafakası, karı kocanın haline göredir, İki taraf zengin veya fa
kir, biri fakir o biri zengin olduğuna göre değişir. Koca karısını infaktan Aciz 
olmakla veya nafakasız bırakıp gitmekle araları tefrik edilmez ; HAkim koca 
aleyhine nafaka takdir ederek karıya bunu borç almak üzere izin verir ve baş
kasından hakikaten borç almış ise aldığı miktarı kocadan istirdat eder. Ve ko
ca malı olduğu halde temerrüt ederse malına müracaat olunur (463 ) .  Fakat 
Hanbeli ve Şafii mezheplerine göre araları tefrik edilir (464) .  

Hür olan baba hür olan fakir çocuğu oğlan ise çalışıp kazanabileceği za
mana kadar, kız ise kocaya gidinceye kadar infak ile mükelleftir. Çalışıp ka-

(462) Yetimlerin mall arına el uzatılmaması hakkında kur'anda müteaddit emirler 
vardır. (Bakara suresi Ayet. 220. Nisll. suresi Ayet, 2, 6 ve ıo Osmanlı İmparatorluğun
da bilhassa Tanzimattan sonra Eytam mallarının idare ve muhafazası hakkında bir çok 
tedbirler alınmış ve nizamnameler çıkarılmışdır. Bütün bunlara rağmen yetim malları 
üzerinde daima büvük geniş fenalıklar olmuşdur Meşrutiyetin ilanından iki yıl kadar 
önce ( 1 5  Nisan 1322 Umum Emvali Eytamın sureti idaresi hakkından Nizamname, I 
inci Tertib Düstur cilt 8 s .  5 1 5 )  teşkil edilen Eytam idareleri de bu işi başaramamış 
ve nihayet yerlerini medeni kanun hükümlerine bırakmıştır (22 Mayıs 928 ve 488 Ey
t.am ve Eml'\k bankası kanunu. 5 inci maddesine bak. ) .  

(463)  Tefrik hakkında 14/Şubat/ 1331  ( 19ı5 ) tarihli irade vardır ( Ceridei İlmiye, 
adet 20 bakınız ) ;  Hukuki Aile kararnamesi 126, ı27 bakınız. Daha önceki Meşihat ta'mi
mi Ceridei İlmiyenin ı4 üncü nushasındadır. Meşihatın bu mesele hakkında 7 Muhar
rem ve 2 Teşrinsani tarihli bir ta'mimi daha vardır. 

(464) Kocanın babası varsa sonra oğluna rücu etmek üzere infak etmesi Kadı ta
rafından babasına da emredilebilir. «Eli!.hkamuşşer'iye fil ahvalişşabsiye» Madde '°3; 
Ceridei İlmiye adet 9 s. 544 ; adet 10 s. 25. 
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zanmak.tan 4ciz olan veya meselıl tahsil ile meşgul olmasından dolayi kazanç 
için çalışmayan büyük çocuğun na fakası da babaya aittir. 

Hür olan çocuğun malı varsa nafakası malından verilir. 

Babanın hiç bir malı bulunmaz ve hiç bir suretle çalışıp kazanmağa ikti
dan olma7ı1a ananın kudreti olduğu takdirde kadı babaya borç olmak üzere 

ananın çocuğu infak etmesini emreder. Ananın da iktidarı yoksa nafaka ak

rabaya ve beytül' male rn.zımgelir. Akrabanın mirasçı alınası şart değildi r. Fa

kat akrabalık dereceleri müsavi ise varis olan olmıyana tercik edilir. 

Çocuklar da fakir olan usulünü infak ile mükelefti.rler. 

Zinadan doğan çocuğun < veledi zinanın > ve lian ile inkar edilmiş olan ço
cuğun nafakası anaya aittir. 

Kannın iddeti içinde de kocasından nafaka istemeğe ha1'kı vardır. Y a k 

laşmadan önce boşanan kadına iddet lazım olmadığına göre iddet nafakası da 

lazım gelmez. Sahih nik4hlıa nikahlı bulunan kannın kocası yaklaşmadan ön

ce veya sonra vefat ettiği takdirde karıya iddet 1§.zım gelmekle beraber gebe 

dahi olsa terikeden nafaka verilmez. İrtidat veya kocasının başka karısından 

oğlunu öpmek gibi bir suretle kocasından ayrılmağa kendi hile ve günahiyle 
sebep olan kanya da iddet nafakası verilmez. 

İddet nafakasında giyecek dı\hil değildir. 

194 - Hıdane (veya Hadane ) .  Çocuğu besleyip büyütmek üzere yanında 
tnııundurmak, alıkoymak. demektir. Bu, kadının hakkıdır. Yani ana kocasın
dan ayrılmış bulunsa dahi çocuğun hıdanesi kendisine aittir. Fakat ana buna 
mecbur değildir. 

Ana, çocuk erkek ise 7, kız ise 9 yaşına kadar onu yanında alıkoyabilir. 
Bununla beraber kadın bu hakkı kullanabilmek için hür, Akıl ve çocuğu mu

hafazaya ve korumağa muktedir ve çocuğun mahremlerinden başka biriyle 
evlenmemiş olmak şarttır (465 ) . 

Bu şartlan haiz olan ana, müslim ve hatta kitabi dahi olmazsa gene hı
dane hakkını iddia edebilir. Anada bu şartlar bulunmadığı ''eya bu hakkını 
kullanmak. istemediği veya öld'O.ğü takdirde bu hak ana anaya ve d aha sonra 

anne annenin anasına ve daha sonra baba annenin ve bunlar yoksa kadın 

(465 ) Hind zevci mutalliki Z. den olan sağır veledini bihakki l hidane imsak üzere 
iken Z. veledi mezburu ahyanen gelip görmek istedikte Hind Z. yi veled!ni görmekten 
men•e kadir olurmu ? Elcevap olmaz ; Ceridei İlmiye 10 s. 560. 

Sağir olan Z. babası A. nın hacir ve terbiyesinde iken sağınn ecnebiye mütezevvice 
anası Hind sağın Cumada bir kerre A. nın menzil!nde görmek murat ettikde A. Hindi, 
IDigayri vechin men•e kadir olurmu? Elcevap olmaz ı ceridei İlmiye 13 s .  3 ) .  
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cihetinden sırasiyle en yakın akrabalarına ait o:ur. Bunlar da yoksa çocuk ba
caya verilir. 

Azad olmadıkça cariyenin, süt ananın hıdane hakkı yoktur. Fakat üm
mi veled, sahibinin ölümüyle hür olduğundan bu hakkı haizdir. 

Ana, kocasının nikahında değilse çocuk için hıdane ücreti isteyebilir. Bu 
ü.cret emzirme ücretinden ve çocuğun nafakasından ayrıdır. Çocuğu hıdane 
için ana ve saireleri cebir olunamazsa da çocuk başka meme almaz veyahut 
ne babanın ve ne de çocuğun emzirme ücretini vermeğe kafi malı bulunmaz
sa cebredilir ( 466) . 

1 95 - Evlat edinme, İslam hukukunda İsrail hukukunda olduğu gibi ev
lat edinme yoktur. Bir kimse başkasının çocuğunu evlat edinmekle o çocuk 
kendisinin olmaz. Cahillyede cari olan bu usulü kur'an menetmişdir. 

Ancak nesebi meçhül, yani kimseden sabit ve malüm oi.miyan bir şahsı, 
y aı;;ı onun babası olmağa müsait olan bir kimse, bu benim · oğlumdur diye ik
rar ederse nesebi ondan sabit (467 ) ve aralarında nafaka ve miras hükümle
ri cari olur. Yani bu ha"de mukarrunleh doğrudan doğruya mukirrin çocuğu 
gibi veresei nesebiyesi meyanında mirascısı olur. Bu baptaki ayet Ahzab su
resi 33 Ayet 40 di.r. Maka.ne muhammedun eba. ahadin min ricaliküm . . .  Kaytı1no 
4 üncü cilt s .  1 7 1  bak. Hamdi Yazır, cilıt 5, s. 3898. 

Bundan başka bir kimse nesebi meçhül bir ı;ahsı, nesebini başka birine 
i snat edecek surette kendi akrabasından, mesela kardeşi, amcası olduğu
nu ikrar eder ve ö 'ümüne kadar bu ikrarından rücuda etmezse o şahıs bu 
kimsenin mirasçısı olur ve miras hukukunda görüleceği · üzere 7 inci derece
de miras alır. Bu ikrar bir nevi vasiyet sayıldığından mukarr un leh, mukir
den önce ölürse füruu veya usulü mukirre varis olamaz ( keza Fetvahane ka
rarları > .  

Bir nevi akrabalığa v e  mirasçılığa sebeb olan muv'a.lil.t akdini yukarıda 
l n. 433 ) gö:müştük. 

Lakit, yani cami kapısına veya sokağa bırakılmış olan çocuk hakkında 
her hangi bir kimse neseb iddia etse, yalan olduğu anlaşılmadıkça bu mücer-

1466 ) Hind. zevci muteveffa Zeydden olup hıdanesinde olan saglre kızı Zeyneb'in 
vasısi Amr in yedinde olan malından Zeynep için hakime kadri ma'ruf�ndan ziyade 
yevmi şu kadar akça takdir ettirse Amr ziyadeyi hakime hat ( tenzil ) ettirmeğe kadir 
olur mu ? Elcevap olur. İlmiye Salnamesi s. 5 ı 6. 

Zevcei mutallaka, Hind, hidanesinde' olan sagir oğlu Amr'ln malı olmamakla Amr 
için hakime z. üzerine kadri ma'ruf nafaka takdir ettirip lstld!ıneye izin aldıktan son
ra Hind bir müddet Amri istiddne ile infak etse Hind istldane ettiği n afakayı Z. den 
almağa kadire olur mu ? Elcevap olur ( Ceridei İlmiye ı3 s. 3 ) .  

( 467 ) O şahıs mümeyyiz ise tasdlkı ldzımdır. Bu mahiyeti ile ikrar burada zaif . bir 
hücet olarak görünmektedir. 
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ret iddia�ıı geregınce çocuğun nesebi kendinden sabit olur. Ve bu müddei kö
le . olsa dahi Çocuk hür sayılır. (468 ) . · )  

( M İ R A S  H U K U K U  

196 İslil.mda veraset usulü kendine mahsus ve benzerine başka huk ukrla 
tesa�üf edilmeyen bir tertipdedi r. Bunda mirasçı nasbı usulü yoktur. Roma hn. 
kukunda oiduğu gibi yapılacak bir vasiyet ile kanuni. mirasçılık bertaraf edil-· 
mez .. Ölüme ba.ğlı tasarruf •. ancak ya muayyen bi r malı veya terikenin şayi' bir 

� hissesini v�siyet suretiyle veya bir vasiyeti. tenfiz memuru veya bir vasi tay ini 
Ş�kli�de o�ur. 

İslam hukukunda universel veraset yoktu r ;  terikeden en önce ölüyü göm 
me ( techiz ve tekfin ) masrafları (469 )  ödeni.r. Ondan sonra ölenin mutlak, yani 

ölüm. ile sakıt olmıyan (470) borçları verilir ( 47 1  ) .  Bu borçlar müeccel dahi ol

. :?alar öli).m ile muaccel olurlar. Terikenin borçları terike mevcuduna müsavi ve

ya .da}?.a çok ise yapacak şey terikeyi alacak1ılara alacakları nisbetinde pay

. !aşmadan ibarettir. 

(468 ) İki kimse bir !akit için oğlumuzdur diye iddia etseler ikisinden de nesebi sa
l;>it olur. Bir . l akitta hür ile abd iddiada bulunsalar ve ikiside beyyine ikame etseler ve 
birinde bir müreccih bulunmasa hür onu edinmeğe evl adır. Zimmi ile müslim iddia ey
leseler ıie beyinlerinde bir müreccih bulunmas a  lakiti müslim alır  Cmevkufat cilt I s. 
401 ) !  

Lakit hakkında İH!.hiyet Fakül tesi Der. 1955 1 - i l .  s. 1 3 - 15  deki Prtsch - Spiess in 
Kasani den naklettikleri izaha bak. Tercümesi S abri Ş akir Ansay . 

. (469 ) Bu masrafl ar ölüyü kefenlemek ve gömmek masraflandır. Ölenin terikesinden 
en önce kendisine ait bu masrafl ar çıkarılacağı gibi üzerine n afakası lazımgelen ve ken
dinden biraz önce ölmüş olan oğlunun ve zengin olsa dahi karısının tekfin ve techiz mas
raflan da alınır. Zaruret halinde kefenin ekalli ölünün bütün cesedini örten bir kat bez
den ibarettir. İtidal erkekde üç, kadında beş kat kefenlemektir. < Mahmut Esat, Feraidul -
feraiz 58 ) .  Ölü, cesedine dokunmıyacak surette oyul acak kabre defnedilir. 

(470 ) Zekat ve kefaret borçl an ölüm ile sakıt olur, terikeden ödenmesi lazımgel�ez. 
Fakat ölen, . bunl arı vasiyet etmi ş ise terikenin üçte birinden ve mirasçılar razı olursa ta
mamından · muteber o!Ur. 

(471 ) Ölenin borçlan iki türlüdür. Birincisi sıhhat halinde iken yaptı ğı borçl ardır ; 
buna düyuni sıhhat derler. Bunlar beyyine ile veya ölenin sıhhat halindeki i krariyle sabit 

·olan. borçlardır. İkincisi ölüm hastalığında veya ölüme maruz bir halde iken y apıl an 
borçl ardır ;  buna düyun! maraz denir. Ölenin kefalet borçl arı da asıl borçl arı gibidir 
(Mec . . 1 6(!5. ) .  Ölenlp borçlarının hepsi sıhhat borçl arı veya hepsi ölüm hastalı ğı borçl arı 
ise bunların İçlnden biri öbürlerine tercih edilmez. Ölen de ölüm hastalığında böyle bir 
teı'�ih · yap�az." Fakat ölüm hastalığı;ıda satın aldığı malın semenini ifa edebilir ( Mec. 
1604 ) .  Ölenin karısı Zimmette deyn olan mehrinl terikeden evvela racih surette ıstiye
mez ; o da öbür alacaklılar gibi hisse alabilir. Fakat vedia gibi mall ar sahiplerine iade 
edilmek 19.zım geldiği gibi gaynn ( başkasının ) hakkı taallı1k eden bir ayın da bu h ak is
tifa edıl.medikçe terikeye sokulmaz. Ve techiz ve tekfin için de sarfedilemez ; meseı a öle
nin terhin Vfl teslim ettiği mal ( Mec. 729, 734 )  ve semen için hapis edilen m al C Mec. 278 ) 
gibi. 
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Mirasçılar ölenin borçlarından ancak terike miktariyle mesuldürler. Terike
den ödenemeyip kalan borçlar s4kıt olur. Mirasçılar bunlan ancak ölene hilnnet 
icabı ve teberru olarak isterlerse öderler. Ancak, bu kalan borçlara kefalet edi
lel:ilir. Buna mukabil mirasçılar için terikeyi reddetmek usulü olmadığı gibi 
kabulleri de lazım değildir. > Bunlar şeri' icabı, zaruri mirasçıdırlar ;  feragat ve 
ret ile mirasçılık hakkını kaybetmezler. O bir tarafdan ölen, mirasçısını ıskat 
edemez; bir mirasçısına terikesinden bir şey verilmemesini emretse dahi o bir 
mirasçılar onu, terikeden hissesini almaktan men edemezler. Yalnız mirasçılığa 
mani blizı haller vardır ki aşağıda görülecektir. isl4m hukukunda bir çok hak
lar mirasçılara intikal etmez ; bir takım akitler ölüm ile münfesih olur : meseli 

icar, ariyet, vedia, kef4let (Mec. 666 bakınız ) şuf' a hakkı gibi. MuhayyerJiiklerde 
bi r teİrik görülmektedir : Ayıp, vasıf ve ta.yin muhe.yyerlikleri v4rise intikal et
tiği halde şart ve rüyet muhayyerlikleri intikal etmez. 

Borçlar çıktıktan sonra terikede kalan şey h enüz irs ( miras ) değildir. Eter 
varsa bundan vasiyetler < evsiya l  in itası 14zımdır. Vasiyet, terikenin üçte biri
ne hasr edilmiştir ;  yani ölen, mirasçılardan başka birine malının üçte birin
den fazlasını vasiyet edemez ; meğer ki mirascılar icazet vere, yahut esasen bir 
mirascı bulunmaya. Mirascıya vasiyet ise miktan ne olursa olsun ancak o bir 
mirascıların icazatiyle muteber olur. 

197 - Fitzgerald CMuhammadan Law, s. 111 ) diyor ki : Araplann peygam

berden önceki miras hukuku, putperest doğu Afrikanın bugünkü hukuku gibi 
idi. 

Bu hukukun esas hatlan şudur : 

ı - Birlik halindeki ailenin kuvvet ve kudretini ontin münferit uzuvlan 
teşkil eder. 

2 - Kadınlar tevarüs edemezler ve milkiyete sahip olamazlar. 

3 - Kadınlar mal gibi nikah yolunda satılabilirler ve satmalınabilirler;  
borç için ödeme yerine verilebilirler ve erkek akrabalan tarafından temellük ve 
tevarü� edilebilirlerdi. Milkiyetin kuvvete istinat ettiği her yerde bu tabildir. 
Arap hukuku bir mutlak patrıyarkal despotizmin ifadesi idi. 

Miras hukukunda, kendilerinde kuvvetin hükümranlığı görülebilen 'u beş 
esaslı kaide vardı. 

a. Miras erkeğe geçerdi. Kadınlar mal olduğundan mirascı olamaz. Çocuk
lar da analannın sahiplerine ait olur ve ananın akrabalariyle hısım sayiımazdı . 

. 

b. Yakın derece ; uzak dereceyi bertaraf ederdi, çünkü ıztırabh zaman-
larda müteveffanın daha sıkı yakını o olmuştur. 

c. Mirasa istihkak kök e göre ( per stirpes ) değil, kafa üzerine <per capi-
1.al idi. 
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d. Askeri ittifaklar şeklinde mefruz hısımlıklar tanınmıştı : ı evlatlık , 2 
kardeşlik yemini ; 3 patron ve klient ( Vela > ; bu, başlıca yabancıların himayesi 
lçlndL 

e. Rüşd yaşına varmadıklan için kendi miraslannı koruyacak kadar kuvvet
li olmayan erkek çocuklar mirasa konamazlardı. Bülüğ yalnız evlenme yaşı değil, 
aynı zamanda erkeğin harb için olgunluğu ve askerliği çağıydı. 

Peygamber bunlar hakkında bir takım tadiller getirmekle beraber yeni bir 
miras hukuku tebliğ etti. 

Tldillerden olmak üzere 

I> Çocuklann ehliyetsizliği kaldınldı, 

il)  EvJıAt edinmeye ve yemin kardeşliğine ait gerek miras hukuku ve gerek 
evlenme memnuiyeti bakımından bütün hukuki neticeleri kaldırıldı . ve babası
nın erken ölümü yüzünden büyük babasının miras hissesinden kendisini mah
rum bırakmasına ve mutezarnr etmesine rağmen yukardaki b kaidesinin tatbi
kıne ilişmedi. 

Hamdi Yazır, Fahreddin Raziden nakl ile diyor ki ( Cild 2, s. 1299 ve son
rakiler) «Cahiliye ahalisi iki şey ile tevarüs ediyorlardı : Biri nesep, obiri ahid. 
neseb cihetinden ne küçülderi ve ne de kadınlan tevarüs ettirmezler ;  ancak ak
rabadan At üzerinde harb ve darba ve ganimet almağa muktedir ricali ( erkek
leri) tevris ederlıerdi. Ahde gelince bu iki veçhile olurdu ki birincisi hilf idi (472 ) .  
Bir adam o birine «demin demim v e  hedmim hedmin ; sen bana vdris olursun, 
ben sana, sen benimle talep edilirsin ben de seninle» der, bu vecih üzere mua
hede akdettiler mi hangisi arkadaşından önce ölürse sağ kalanın şart muci 
bince ölenin malında hakkı olurdu. İkincisi de tebenni idi : Bir adam başkası
nın oğlunu oğul edinir; bundan sonra bu oğlanın nesebi b abasına de ğil, bu ada
ma nisbet edilir ve vArisi olurdu. Bu tebenni de muahede nevilerinden bir ne
vidir. Muhammed ba's buyurulduğu ( Peygamber olduğu) zaman önce bunlan 
cahiliyedeki hal üzere bıraktı ... ve bunlara iki şey daha ildve kılındı ki biri hic
ret, o biri müAhAt, yani kardeşlik idi (Mahmud Esad - Tarihi İlmi Hukuk s.  271 
bakınız) .  Bu da tevarüs sebebi oluyordu. Sonra Cenabı Allah «ülülerham ı b a'zu 
hum evli bi ba'zin» (8 inci «Enfal» süre, Ayet 75 ; 33 üncü «Ahzab» süre, ayet 6 )  
hükmü ile bunlann hepsini neshetti ve İsldmda takarrur eden veraset sebeple
ri şu üçü oldu ; «Neseb, nika.h, veli». 

(4ı72) Hllf hakkında Medeniyyeti İslı\miyyc Tarihi cilt 4 ,s. 28 bak. 
Hicretten sonra MuAbat akdi yapıldı. Bunda akitlerden birinin vefatında öbürünün 

zevUerhamdan önce varis olması kabul edildi ; fakat bu uhuvvet (kardeşlik) meselesi çok 
devam etmedi. Bedir muharebesinden sonra nAzil olan «ve ululerhami b a'zuhum evla biba'
sın fi JötlbUlabı . . .  Ayeti ile fesh edildi (Enfal sQresi, ayet 75 ) ,  ( keza Ahzab sılresi, ayet 6 ve 
Mahmut Eııat; tarih i Din i İs!Am, cüz 4, cj l d  i Medeni s 17 bak. ) . 
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Miras ayetlıerine dair olan Nisa süresinin 1 1  inci ve 12 nci ayetleriIÜn nüzul 
sebebi hakkında Hamdi Yazır başka bir nakl ile : Sa'd bin Rebi.' şehid olmuş, iki · 

kızı bir karısı bir de erkek kardeşi kalmış idi. Erkek kardeş malın hepsini aldı ; 
kadın da Peygambere gelip : «İşte Sa'd ın kızları, sa:d öldürüldü., bunların 
amcası da mallarını a�dı» diye arzı hal etti. Peygamber de «haydi şimdilik · git, 
ümit ederim ki Allah bu bahta hükmünü yakında verecektir» .buyurmuştu. Bir . 
müddet sonra kadın yine geldi ve ağladı ve bunun üzerine bu ayet nazilı oldu. 
Peygamber kızın amcasını çağırdı. «Sa'd ın iki kızına sülüsan (Üç'te ikil ve b.un
ların anasına sümün ( sekizde bir) ver, kalanı da senin» buyurdu ve işte bu Ayet 
mucibince İsiamda ilk taksim olunan miras bu oldu diyor ( aynı cild, s. 1300 ) .  

198 - < 47 3 ) Miras Hukuku ( feraiz hükümleri ) C474 l ,  ancak milk mallarda 
caridir. Miri arazide ve tahsisat kabninden olan vakıf arazide (475 ) .  ve icare
teynli musakkafat ve müstegallatta miras hükümleri tatbik edilmez. 

(473 ) Aşağıdaki bahislerde Mahmud Esad'ın Feraidü l Feraizinden istifac;le . edılmiştir, 

(474 )  Mirasların taksimini bildiren ilme Feraiz denilir. Mirastan muayyen hisııeıeri· 
olan varislere de ashabı feraiz ( tek olarak : farz sahibi ) derler. 

( 475 ) 2nci Selim'in ilk zamanlarına, 975 tarihine ka(l.ar arazii emiriye ( yuk. m. 91 .bak. )  
mutasarrıfının ölümiyle mahlul, yani, beytül'male ait olurdu. Bu tarihte arazinin ölenin . 
erkek çocukl arına meccanen ve kız çocuklarına on yıl a  kadar talebleri hal.inde tapuyi mis
li ( yani onun misli tarlalar adet üzere ve ne veçhile tefviz olunagelmiş ise, bigaraz .. z:ııüs-

_ 
limlerin ona göre takdir ettikleri kıymet) ile verilmesi ve evladı_ yoksa evvela arazi üzerin
deki milk ağaçlara ve binalara feraiz mucebince mirasçı olanl ara, ikinci"" derecede arazide ' : 

halit ve şerik olanlara ve üçüncü derecede o karye ahalisinden yere zerureti ol anl ara ta
puyu misli tefviz edilmesi kanun ittihaz edilmiş, bundan sonra çocuksuz ölenl�rin aritZiSi 
üzerinde bina ve ağaç olmasa dahi ana baba bir ve baba bir erkek kardeşlere müsavi s:u
rette ve tapuyu misli ile ihale edilmek ve l / Ramazan;ıoıo  tarihinde arazinin 'bulunduğu 
diyarda ( yurt•da) sakin kız kardeşe d ahi bu suretle veri imek takarrür etmiş ve iki yıl 
sonra 20/ Şevval;ıoı2  de başka yerde oturan kız kardeşlere de bu müsaade · verilmiş ·ve ı5/  
Zilkade/ 1 0 ı 7  tarihinde oğlu ve kızı ve erkek kardeşi olmaksızın ölen kimselerin arazisi
nin evvel a babal arına, ikinci derecede analarına tapuyu misli ile. verilmesi em-rolunmuş 
ve nihayet 1264 de kadın veya erkek arazi mutasarrıfının ölümü halinde arazisi ıırkek ".e 
kız çocuklarına meccanen ve müsavi surette ve erkek evlad yoksa kızlara İnüstakillen ve 
meccanen intikal eylemesine ve mütevffadan önce ölen oğlun oğlunun dahi tapu asha
bından sayılmasına karar verilmiştir. 

Bundan sonra çıkarıl an 1274 tarihi! arazi kanununa ( Birinci tertip · düstur cild 1, 165 
ve sonrakilere ) göre intikal ashabı üç ve tapu ashabı dokuz dereceye çıkarılmış ve on .Yıl 
sonra 1 7/Muharrem/ 1284 tarihinde neşredilen Tevsii İntikal Kanunu mucibince iı:;ı.tikal 
ashabı sekiz dereceye çıkarılarak tapu ashabı üçe indirilmiştir (Birinci tertip cild 1,  s.  123, 
224 ) .  

Bu intikal derecelerinin ihtiyaca kafi gelmemesi ve yine mesela .. ev.li!.tda halefiyet . yo
lu ile temsile yer verilmiş olduğu halde ana baba tarafından halefiye.t tanınmamak ve evl.at
da da bunlardan bazısı sağ olup bazı_sı evvelce ölmüş ise bu kaide tatbik edil�rek eyla- . 
dm hepsi öldüğü takdirde ise bunl arın çocukl arına böyle temsil hakkı vermemek, yani bu 
durumda torunlara babalarına in�ikal eden hisseye göre değil v� doğ�udan doğruya. ı;ıüsa
vi hisselerle intikal ettirilmek gibi ( kanunun esbabı mucibe layıhasın_a bakınız ) hukuka 
ve mantıka aykırı hükümler bulunması ve arazii emiriye ve mevkufede başka, ve · tevsi'i 
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Milk mallar, sahibleri olan hakiki şahıslar tarafından m.ilk olarak tasarruf 
edilen topraklar, akarlar, para ve eşyalar, köle ve cariyeler, hayvan ve gemi gibi 
mallardır. Ölenin terkettiği bütün bu m allar terikesini teşkil Ede r ;  ölenin ala
cakları da terikeye dil.bildir. Mirasçıya kalan, mevrus olan, terikeye miras.. i rs, 
terikede miras hissesi olan kimseye varis ve terikeyi bırakana muris ve v§.ris 
olarak terikeden m al almağa veraset, ölenin mal terk ederek bir kimseyi varis 
kılmasına tevris denir. 

199 -
irs sebepleri üçtür : .  Neseb hısımlığı, nikah ve Vela C Klientel ) dır 

< 476 ) . Nikdhdan . maksad kan koca arasındaki sahih evlenme akdidir. Yaklaş
ma ve buLtişma olmasa dahi salt nik§.h ile karı koca arasında mirasçılık ta
hakkuk etler. K arı kocadan başka ölene mirasçı olanlar.. gerek fera.iz ashabı ve 
gerek asaba ve zevilerham denilen neseb akrabalarıdır. l'takdan ve muvaıat 
dan doğan mirasçılık vel§. sebebiyle mirasçılık dır < Yukarıda n. 149 ve 433 ) . 
Bir kimsede iki sebep birleşebilir ve iki yönden miras alabilir ;  mesela bir kim
senin nik'a.hlısı olan amcasının kızı ö1se ve başka mirasçı da  bulunmasa bu 
kimse, nikah sebebiyLe feraiz ashabından olarak terikenin yarısını alacağı gi
bi asabelik sebebiyle de kalan yansını alır. 

200 - Bir kimse mirasçı olabilmek için murisin ölümü şarttır. Ölüm (mevt > 
y a  hakiki veya hükmi olur. Hükmi ölüm mefkud hakkındadır. Mefkudun malla 
rı, ölümüne hakim tarafından hi\kmolunduğu tarihte s a ğ  olan mirasçılarına v e -

intikalli musakkafat v e  müstegalatta ( aşağıda vakıf bahsına bakınız ) başka iki türlü in
tikal kanununun mahzurlan nazara alınarak 2 ı ;Şubat/328 ( 1 9 ı 2 )  tarihinde arazii emi
riyei sırfa'da ve tahsisat kabilinden olan arazii emiriyei mevkufenin birincisinde ve icare
teynli ve icarei vahidei kadimeli musakkafat ve müstegallatı vakfiye ile mukataai kadimeli 
müstegallat hakkında tatbik olunmak üzere « emvali gayri menkulenin intikalatı hakkın
dakı muvakkat kanun» neşr edilmiştir. Bu kanunun kabul ettiği en dikkate değer yenilik 
kök. prantel usulüdür. Birinci derece ölenin evladı veya füruu, ikinci derece ana ve baba
sı veya bunlann furuu, üçüncü derece büyük ana ( Cedde ) ve büyük babaları ( Cedleri ) ve 
bunlann füruudur (Bir derecede Ced ve Ceddeler v arken ikinci derece Ced ve Ceddele rin 
intikal hakkı olmıyacağına dair Devlet Şürası Milkiye ve Maarif Dairesinin 29/Mart/ ı 335 
ve Umumi heyetin 30/Nisan/ı335 tatihli kararı vardır ; Himmet Berki «İrs ve İntikal»  
s. 173, 1 74 ) . Bu derecelerden yukan intikal ashabı tanınmamıştır. Derecede mukaddem 
varken sonraki .dereceye intikal hakkı yoktur. İntikal hisseleri müsavat üzered ir. Koca ve
ya karı . biriı�ci derece ile beraber bulunursa dörtte bire, ikinci derece intikal ashabı ile 
veya ced ve cedde ile beraber ise yarıya ( o  birleri için 7 nci maddenin 2 nci fıkrasına b a
kınız ) ,  bunlardan hiçbiri yoksa münhasıran intikal hakkına nail olur. Bu kanun ana ve 
babaya füru• ile birleşmeleri halinda altıda bir hisse kabul etmiştir. Medeni Kanun•un y ü
rürlüğe girmesinden sonraki ölOmlerde ölenin miri arazisi bU ( Medeni ) kanunun miras 
hükümlerine ıiöre intikal · ettirilmektedir. 

(476) Peygamberin vefatından sonra Fatıma'nın Peygambere varis olması hakkında 
ihtil8.f edildi. Eshab «yusikumullahu fi evladikum» ayeti ile varis olmasını istidl al ettiler. 
Ebu Bekir, Peygamberin (Nahııu me8.şirul enbiya! · ıa. mirisu ma tereknıi.hu sadaka tun» ha
disini nakl ile Fatıma'nın vı\ris olamıyacağını söyledi ; eshabdan kimse inkar eylemedi ve 
bu icmal suküti menzilesinde oldu (Mahmud Esat - Usuli Fikıh s. 320, 32ı  bak. ) .  



rilir. Ondan önce ölmüş kimseler mirasçı olamazlar (477 ) . Fi\kat metkud baş
kasına mirasçı olmak bakımından kaybolduğu tarihde ölmüş gibi farzedilir ;  
yani meflmd olduğu zamanda ölümüne hükmedildiği zaman arasında vefat 
eden bir murisin mirasçısı olamaz. 

Bir de mevti takdiri vardır ki, iskat edilen ceninin ölümüdür. İskat eden 
kimseden cenin için alınacak diyet ( gurre ) ceninin iskatı zamanında hayatta. 
bulunan mirasçılarına verilir. 

201 - Bir kimse mirasçı olabilmek için murisin ölıümü zamanında sağ bu
lunmak şarttır. Murisin ölümü zamanın da ana karnında bulunan çocuk ( ce
nin, hamil) nikahdan veya sahibinin istifraş ettiği cariyeden olmalı ve sağ 
olarak doğmalıdır. Fasid nikahta karı., koca birbirinin mirasçısı olmazsa da 
l;:ıöyle bir nikah ile kadına yaklaşmadan altı ay sonra doğan çocuğun nesebi 
kocadan sabit ve çocuk mirasçı olur. 

Ölüm zamanında çocuk henüz doğmamış ise terikenin taksimi tehir edil
miyerek bir erkek ile bir kız hissesinden hangisi ziyade ise o kadar mal hıfze
düir. Bununla beraber kadının birden fazla çocuk doğurması ihtimalına karşı, 
vereseye hisseleri verilirken bu ziyade için kendilerinden kefil alınır ( 478 ) .  

Hamlin e n  çok müddeti iki yıl v e  en az müddeti altı aydır. Hamlin ölene 
varis olabilmesi ölenden veya başkasından, y ani ölen veya başka birisindeD 

olduğuna göre başka başka hükümlere tabidir. 

202 - İslam hukuku irsden mahrumiyeti mucip bir takım sebepler tesbit 
etmiştir ;  yani bir kimse haddi zatında mirasçı olabilirken bu sebeplerden bi
rinin bulunması halinde mirasdan mahrum edilir. Bunlara irs mani'leri denir. 
Bunlar dörttür : ı rik olmak, 2 katil, 3 din ihtilafı., 4 dar ihtilafı. 

ı. Rakik hiç bir halde varis olama�. İmamı Azama göre < ki fetva· böyle
dir) mu'tak kul baiz de varis olmaz. 

2. İleride ukubat bahsinde görüleceği üzere katlin beş nev'i vardır : Amid 
ile, şibhi amid ile, hata ile katil ve hata mecrasına cari katil ve tesebbüble 

(477)  Mirasın taksimi sırasında mirascılardan henüz ölümüne hükmedilmemiş bir mef
kud bulunursa, mesela bir kimse kocasiyle mefkud olan ana baba bir erkek kardeşini bı
raksa terikenin yansı kocaya ve obir yansı mefkud kardeş için Kadının tı\yln edeceği 
kayyıma teslim ı>dilir ( Ceride! İlmiye 3 s. ıoa ; Yukarda No. 438 bak. ı .  

( 478)  z .  ölmüş ve geriye karısı gebe H. yl ve ıınası S ve kızı Ş ve ana baba bir kız kar
deşi R. yi bırakmış olsa terikesi 72 sehim itibariyle 9 sehmi H. ya 12 sehmi S. ye ve ı7 seh
mi Ş. ye verilir ve 34 sehmi hami için tevkif edilir. İddetlnln bitmeslnl ikrar etmeden iki 
yıldan az müddetle bir erkek çocuk doğurursa alıkonan sehim ona ve eğer kız doğurursa 

alıkon an sehimcten 24 sehmi bu kız çocuğa, 7 sehmi Ş ye ve 3 sehmi R. ye ve eğer çocuk 

ölü olarak veya iki yıld an sonra sag olarak doğarsa alıkonan sehmln 19 sehmi ş. ye ve 15  
sehmi R. ye verllir. 
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katil. Bunlardan ilk dördü irse mdni.dir ; sonuncusu, yani sebebiyet vererek 
ka�il mani değildir ( 479 ) .  

3. Bir müslim, müslim olmayana v e  müslim olmayan müslime varis ola
maz. Bunun içiri bir müslim, bir kitabi kadın ile evlense bunlar birbirlerine mi
rasçı olamı:racaklan gibi kendilerinden doğacak çocuklar da babalaı!na tebean 
müslim ola�aklarından anaları ile aralarında bir mirasçılık o:amaz. Bunun gibi 
bir müslim, müslim olmayan kölesini i'tak ettikten sonra o köle müslim olmıya.: 
rak ölse mevlası ona varis değildir. 

Fakat din ihtilafı ölüm zamanında bulunma"ıdır. Mi!fılim olmıyan bir kim
senin müslim olmıyan, mesela o ğlu veya kızı o kimsenin ölümünden sonra müs
lim olsa mirasından mahrum edilemez. 

İslamın muhtelif mezhebleri arasında verasete bir mani yoktur. Kitabile
rin muhtelif mezhebleri arasında da böyledir. İsıam teb'asından bir Ruma aynı 
teb'adan Yahudi kardeşi veya Ermeni kızı mirascı olur (Ceride i İ " miye 3, s. 109 ) .  
Kitabi olanlar ile olmıyanlar mesela İsevi ile Mecusi arasında d a  veraset ce
reyan eder. 

İslamdan irtidad eden ve mürted olarak ölen veya ecnebi memlekete ilti
hak ederek iltihakına hüküm sadır olan kimsenin müslim iken kazandığı mal 
müslim olan veresesine verilir. Kadın irtidat ederse gerek müs" im iken ve ge
rek mürted iken kazandığı mal varisler arasında paylaşılır. Mürted, müslimin 
mirascısı olamıyacağı gibi başka bir mürted dahi varis olamaz. Mi:slim olmı
yan bir kadının isHl.m oLan kızı irtidad ettikten sonra anası ö�se kız anasına 
varis olamaz ( Ceride i İlmiye 70, s. 2239 ) .  

4 .  Müslim olmayan muris ile varis başka yabancı mem!eket1er ahalisin
den ( Devletler tebaasından) iseler aralarında d4r ihtiltUı ve bu itibarla da her 
iki taraf için bir · mirascılık manii var demektir. 

Dar ihtilafı hakkiki veya hükmi olur. İslam tabiiyetinde bulunan bir zim
mi ile ecnebi memlekette bulunan bir harbi arasında hakiki dar ihtilafı var

dır. Bu itibarla yabancı tebaasından Kosti ölmüş ve aynı tebaadan kardeşi 

Yani re İslam tebaasından kardeşi Todori'yi bırakmış olsa büıün terikeyi Yani 
. ' 

alır Todori varis olamaz ( Ceride i Ilmiye 10 s. 584 ve 6 s. 394 ) (480 ) .  ' i 

(479 ) İkrahi muteber altında birini amden veya diyeti mucib olacak surette k atı eden 
kimse maktul ün mirasından mahrum olmaz (Mi'yaruı adile, mesele 70 bak . ) . 

Sabi ve mecnunun katli ve katı lisebebin gibi katiller, zevcesini, yahut zirahmi mah
reminden birmi zinadan dolayı katı mirasdan mahrı'.l.miyeti icabetmez (Ali Haydar 99 şerhi, 
Mi'yaruı adale, mesele 24) . 

(480) Muhtedi'nin küçük çocuğu da babasına tebean müslüman sayılacağından ona vii.
ris olur ( Ceridei İlmiye 26, s. 63 1 ) .  

İhtilafi dar hakkında Ebulılla - Ahmet Cevdet Paşa s. 121  not. bak. ) .  
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Hükmi ihtiHif iki şekilde olur. Birincisi İslam memleketinde bulunan bir 
zimmi ile bir mustemin arasındaki ihtilaftır. Bunlar aynı memlekette olmak
la beraber mustemin olan şahıs kendi memLeketinde itibar edildiğinden ara
larında dtlr ihtilafı vardır. İkincisi iki y abancı dev�et tebaasından olup dan 
İsltlmda bulunan iki şahıs arasında olur. Bunlar da mensup oldukları mem
leketlerde sayılır ve bu itibarla aralannda mirascılık cereyan etmez. 

Fakat müslimler arasında dar ihtiltlfı yoktur. İs!Am bir birlik
. 

teşkil etti
ğinden tabiiyet ihti" iHı iki müslim için irsa  mtlni değildir. Bu itib arla  İslam 
tebaasından Z. öldüğü takdirde dtlrülharbte olan ( y abancı tebaadan bulunan) 
müslim varisi mirasdan mahrum edilemez. 

Esir olan bir müslim nerede olursa olsun hem vtlris hem muris olur. Yani 
bir müslüman dtlri harbe esir düşerse islam dini üzre sebat ettikce hakkında 
müs1im gibi muamele olunur. Z evcesi mutallaka olmaz. Estlret veraset ismetini 
kesmez (Mahmut Esat, Fertlidul fertliz 214 ) .  

203 - Bun" ardan başka ölüm tarihinin bilinememesi veya vtlrisin kim ol
duğunun tayin edilememesi irsa mani sebeblerdendir. MeselA muris ve varis 
bir odada oturmaktalar iken oda yansa ve bunlar da birlikte yanarak hangi
sinin önce öldüğü bilinemese ( harkti ) , bunlar birtirine vtlris olmayıp her biri
nin mali sağ olan mirascılarına verilir. Bunlar odanın yıkılmasıyla altında 
kalarak aynı suretle bir]kte ölseler ( hedma ) bu hüküm tatbik edileceği gibi 
bir gemide birlikte boğulsalar ( garka) veya bir muharebede bir vak'ada birlik
le ölseler ( katltl) yine böyledir. 

Ve yine meseıa bir kimse kendi çocuğunu cami havlısına bırakıp ertesi 
günü pişman olarak geri almak için gittiği vakit orada başka bir çocuk daha 
bularak hangisinin kendi çocuğu olduğunu anlayamaz ve hakikat de meydana 
çıkmaksızın ölürse çocuklardan ·hiç biri kendisine varis o"maz · ve çocuklar da 
birbirine mirascı olamaz. 

204 - Mirasa mani' sebeblerden başka İslılm hukukunda hacib denilen 
bir hal vardır ki bu, velev kendisi bilfiil varis olmasın (481 ) ,  bir kimsnin vü
cudiyle başka birini mirastan tamamiyle veya bir kesimde mahrum bırakma
sıdır. Bu kimseye hacib, mahrum bırakılana mahcup ve tamamiyle mirastan 
mahrum edilene sakıt ( düşen ) derler. Bu düşen mirascı feraiz tatbikatında «t» 
ile gösterilir ;  Aşağıdaki şemalarda d ile göstereceğiz. 

(48 ı )  Bilfiil kaydından maksad hacibin verasete salih ve bilkuvve varis olması lüzu
muna işaret içindir irs m'l.nilerinden birile esasen mirastan mahrum olan bir kimse baş
kasını ne nol;:san ve ne de hirman ile hacib edemez. Mesel'l ölenin kocası, ana bil• kardeşi, 
amcası ve bir de ecnebi oğlu bulunsa hisseleri şöyle olur : 

Koca 1 /2 ( 2 )  Ana bir kardeş 1/3  Amca K. ( yani kalan )  Oğ�l h. (yani mahrum ) mesele 
3 ı ı 1 6 
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Hacib iki nevidir : 1 hacbi noksan, 2 hacbi hirman. 
Birincisinde bir kimsenin miras sehmi azalır, mesel§. koca veya karı, erkek 

veya kız çocuk bulunmadığı takdirde yan ( nısıf ) veya dörtte bir rubu' ) hisse 
alırken böyle bir çocuk bulunduğu takdirde kocanın hissesi dörtte bire, kannın 
hissesi sekizde bir ( sümünl e iner. Bu nevi hacibden müteessir olan öbür mi
rasçılar ana ( üm) - ki, üçte bir alırken çocuk ve oğul çocuğu veya erkek ve 
kız kardeşlerden iki kişi bulunduğu takdirde hissesi altıda bire düşer - oğul 
kızı ( bintü1 ibn l dir - ki, bir iken yarı, birden fazla olduk' arı takdirde üçte 
iki alır ve ölenin kızı ile beraber bulunursa üçte ikiyi, yani kızların azamı olan 
hisselerini tamamlamak için altıada bir alırlar, yani hisseleri azalır - ve bir 
de baba bir kız kardeş ( uht li eb > dir - ki, bir tane olduğu vakit yarı, birden 
ziyade ise�er üçte iki fakat ana baba bir kız kardeşle bulunuyorsa üçte ikiyi 
doldurmak için altıda bir verilir. -

İkincisinde haddizatında vı'lris olan bir mirascı hacbeden bir kimsenin 
bulunması yüzünden verasetten tamamiyle mahrum kalır. Baba ( eb )  ana, 
oğul ( ibin ) ,  kız ( bint) , koca ve karıdan maada olan bütün mirascılar bu nevi' 
hacbe mı'lruzdurlar. Saydığımız bu altı varis ise hiç bir suretle hirman ile mah
cup olmazlar. Demek ki Farz sahipleri de hirman ile mahcup o' abilmektedirler. 

205 - Hirman ile hacibde iki kaide vardır : 

ı. Mirascı olacak kimse ölene, bir şahsın araçlığı ile intisab ettiği takdirde 
bakılır : 

A. o şahıs yalnız bulunduğu takdirde bütün terikeyi almakta ise (482 ) 

o kimseyi hirman i1e hacib eder. Veraset sebebi ister bir olsun, ister bir olmasın ; 
mesela baba ile büyük baba, oğul ile torun veya ö' enin babası ile ölenin erkek 

vey a  kız kardeşleri gibi. 

Oğul hiç mevcut olmasaydı miras hisseleri yine böyle olurdu. Fakat yukardaki misalde 

oğul ecnebi olmasaydı hisseler : 
Koca ı;2 Ana baba bir kadeş d. Amca d. Oğul k. Mesele olurdu. 

1 ı 2 
Keza baba He kardeşler ve ana ictima etse kardeşler baba He tamamiyle mahcub olur-

larsa da ananın baba olmadığı haldeki sülüs ( üçte bir) hissesi babanın bulunmasın
dan dolayı südüse ( altıda bire ) inmek suretiyle noksan hacib ile hacbe m ıiruz kalır. Kar
deşler baba ile düştükleri halde anayı sülüs hisseden yan hisseye hacbederler. Ve yine 

baba ile babanın anası ve anne annenin anası birlikte bulunsalar baba, baba anneyi düşür

mekle beraber o da kendinden daha uzak derecede bulunan anne annenin anasını hacbi 
hirman ile hacbeder ve bütün terike babaya ait olur. Hulıisa kaide şudur : Mahcub olan 

kimse kendi veraseti hakkında ölü ve fakat başkasını h§.cib nok tasından sağ sayılır ve 

kendini hacbeden kimse mevcut olmıyacak olsa hem vıiris olacak hem başkasını yine 
hacbedebilecektir. 

(482 ) Bir ş ahsın yalnız bulunduğu takdirde bütün terikeyt alması demek, bir cihetten 
hakkı olarak alm ası demektir : asabelik gibi.  Ana yalnız bulunduğu takdirde bütün m alı 
alırsa da bu, böyle bir sebeple değil, bil 'i.kis evvel i. feraiz ashabınd an olarak muayyen his

sesini ve sonra da kalanını ret yolu ile alması suretiyle olur. Bu i tibarla bütün terikeye 
haddizatında istihkak kesbetmiş olmaz. 
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B. O şahıs bütün terikeyi almağa haklı değilse burada iki ihtimal ile kar
şılaşılır : 

a. Mirascılık sebebi hepsi için bir ise vasıta olan birinci şahıs, kendisiy
ie ölene intisabeden kimseyi ; mesela ana, ker-di anasını hacbeder ( ister baba 
tarafından ( ebeviyat > , ister ana tarafından ( ümmiyat ) okun ceddeler ana ile 
düşerler. 

b. İrs sebebi bir değilse araç olan şahıs o kimseyi hacbedemez. Ana ile 
ana bir kardeş ( veledi üm > gibi. Burada ana, analık sebebiyle kendi farz his
sesini ve ana bir kardeş de başka sebebden kendi hissesini alır. 

2 . Derece yakınlığı (kurb i derece ) ve yakınlık kuvveti (kuvveti karat:et) 
kaidesi. 

A. Asal:: elerde evveıa derece yakınlığına bakılır. Hangisi ölene yakın ise 
c tercih edilir. Müsavi derecede bu"undukları takdirde hengisinin yakınlığı 
kuvvetli ise o tercih edilir. Her iki surette de veraset se�ebleri bir olsun, olma
sın öbür asabe mahcub olur ; meseıa ced ( dede ) ,  l 483) bacanın aşağıda göre
ceğimiz üç haldeki mi.rasçılığında baba  ile ; oğlun oğlu oğul ile ; ana baba bir 
erkek kardeş, oğııl ile s§.kıt olur . 

• • Asabadan olmayan mirasçılarda : 

a. Veraset sebebleri bir ise evve' a derece yakınlığı ile tercih yapılır ;  ana 
ile beraber bulunan ceddeler si:l.kıt olur. Bunun gibi iki veya daha ziyade kız
lar ile birlikte bıılunan oğul kızları düşerler ;  çünkü bu takdirde kızlar (benat l 
ın hakkı olan üçte iki dolduğundan oğul kızına bir şey kalmaz;  meğerkı oğul 
kızının hizasında veya aşasında bir oğlan bulunupta onun'a asaba ola. Dere
cede müsavi olanlarda da yakınlık kuvveti fazla olan, mesel§. iki ana baba bir 
kız kardeş ile beraber bulunan baba bir kız kardeş gibi (484 ) .  

b .  veraset sebebleri bir değilse hiç biri, öbürünü hacbedemez ; meseHl 
baba ile ananın anası gibi. 

(483 ) Ceddi sahih, ölene nisbetinde araya kadın girmem iş olan babanın babası ve onun 
babası gibi, bu, fasid ced ( ceddi f'J.sid ) karşıtıdır, F ·lsit ced, ölene nisbetinde araya ana 
giren ceddir ;  babanın anasının babası gibi. Bu farz sahibi değildir ;  zevil erhamdandır. 
Netekim fasid cedde (fasid nine ) ,  y ani ölene nisbetinde kadın erkek karışık olan büvük 
ana. mesela ölenin anasının babasının annesi veya b abasının anasının babasının annesi de 
böyledir. Sahih cedde ( sahih nine ) ölenin anasının anasının anası veya b abasının . b abası
nın anası veya babasının babasının anasının anası gibi büyük analardır 

(484 ) Ana baba bir kız ve erkek kardeşler ( benül ily'in ) oğul ve oğlun oğlu ve bunun 
oğlu .. ile baba ile ced ile düşerler. Baba bir erkek ve kız kardeşler ( benül all i.t ) oğul ile 
ve oğlun oğlu ve onun oğlu . .  i le, baba ve ced ile ve ana baba bir erkek ve kız lı:ardeşkrle 
ve ana baba bir kız kardeşin kızı ile beraber bulunarak asabe olması halinde düşerler. 
Ana bir erkek ve kız kardeşler ( benül ahyaf veya evladi üm de derler) veled ve oğul vele
di, baba ve ced ile düşerler. 
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206 - Ölenin terikesinden techiz ve tekfin masrafları, borçları ve vasiyet
leri çıktıktan sonra geriye bir şey kalırsa bu, dokt!z derece üzerine hak sahip
lerine veri]r. Bu dereceler : 

1. Farz sahipleri, 2. Neseb asabeleri, 3. Sebeb asateleri, 4. Neseb cihetin
den ölene intisabi bulunan farz sahiblerine red, 5 .  Zevilerham, 6. Mevle 1 mu
valil.t, 7 . ölenin, nesebini başka bir şahsa isnat etmek suretile kendi akrabasın
dan olduğunu ikrar ettiği kimse (mukarrünleh binneseb alel gayir) ,  8. Ken
disine üçde birden fB:zla miktar vasiyet edilen kimse (müsaleh bim§. zade ales 
sülüs ) ,  9. Beytülmal. 

Bu mirascılar kitab, sünnet ve icma •
. 

ile taayyün etmiştir. Kur'anda miras 
hakları gösterilen mirascılar ana ve baba, karı ve koca, erkek ve kız çocuklar, 
erkek ve kız kardeşlerdir. 

... 

207 - Farz sahitleri Kur'anda ( Nisı'.l süresi, ayet 7 :  nasiten mefruzen, 
dyet 11 : farizaten minallahi ) ,  sünnette veya icmdda farz ve takdir edilmiş 
muayyen sehimleri olan mirascılardır. Bun' ar muayyen sehimlerini aldıktan 
sonra bir şey kalırsa ikinci derecede olanlar alırlar. 

Farz sahibleri onikidir. Bunların · onu neseb yani neseb cihetinden asebeler 
yönünden, ikisi sebeb yönünden mirascıdırlar. Neseb yönür. den olanlar ölenin ba
bası ; babasının babası (sahih ced ) ; ana bir erkek kardeşi ( ah li üm) ,  ana bir 
kız kardeşi (uht li üm) (485 ) ; kızı ( sulbiye veya bint > oğlunun kızı ( ibniye 
veya bintülibin ) , ana baba bir kız kardeşi ( uht li ebeveyin veya uhtlehuma 
veya şakıka ) , baba bir kıl- kardeşi < uht li eb ) ,  anası ( ftm) , sahih cedde ( sa

hih nine > sidir. Ceddin eb makamında •
. 

ibnul ibn in ibn makamında, ceddenin 
üm ve bintül ibn in bint, ah li eb in ah li ebeveyn, uht 1i eb in uht li ebeveyn 
makamında sayılması icmtl. i ümmet iledir ( İsHim Ansiklopedisine bak. ) .  

Sebeb yönünden olanlar karı veya kocadır. 

Bütün bunların hisseleri aşağıda görüleceği üzere seki?de bir ( sümün) den 
yarıya ( nısfa ) kadar değişir ;  daha doğrusu farz sahiblerinin sehimleri ya se
kizde bir, ya altıda bir ( südüs l ,  ya dörtte bir rubu) ,  ya üçte bir ( sü'üs ) ,  ya ya
rım (nısıf)  veya üçte iki ( sülüsan) dır. Ve her sehim sahibinin bulunduğu mi
ras durumuna göre aldığı değişikliklerle kırk hal arzeder. Şöyle ki : Babada 3 
hal, sahih cedde 4 hal, ana bir erkek ve kız kardeşlerde 3 hal, kocada 2, karıda 
2 hal, kız çocuklarda 3 hal, oğul kızlarında 6 halı, ana baba bir kız kardeşde 5 
hal .. ve baba bir kız kardeşde 7 haJ , anada 3 hal, sahih cedde de 2 hal görüle
cektir. 

(41!5 ) Bunlara evladı üm yani ana çocukl arı del'ier ki ölenin ana cihetinden kar
deşleri olur ( üstteki n .  484 bakınız ) .  Ana baba bir erkek kardeşe ( ah  11 ebeveyn, ahlehüına 
denildıği gibi şakik de derler ) .  

229 



208 - Farz sahiblerinde görülen hususiyet, salt agnatik olan ve yalnız 
erkekleri göz önünde tutan miras hukukunun, yakın kadın akraba lehine bir 
tahdididir. Bu arada kan kocaya da muayyen hisse tanınmıştır. Baba esasen 
agnatik miras sisteminde dahil ise de ölenin erkek fer'ileri bulunduğu takdir
de mirastan dış kalmamasını temin için farz sahibi olarak himayesine lüzum 
görülmüştür. Fakat bu himaye babayı mahrum edecek olan erkek fer'ilere kar
şı tanınmakla kalmıyarak baba, kız!ara ve oğul kızlanna karşı da hususi bir 
hakka nail olmuştur. 

Farz sehimlerini bugünkü hukukumuzda gördüğümüz mahfuz hisseye ben
zetmek kabildir; fa.�at tamamen onun hiHl.fına bir maksat takib eder. Bu gün
kü hukukumuzun mahfuz hissesi yakın miras hakkı sahihlerini, bir vasiyet 
yolu ile mahrum bırakmaya karşı himaye içindir. İsHi.m hukukunun farz se
himleri ise haddi zatında miras hakkı olmıyan kimseleri miras hakkı sahıb
lerine karşı himaye eder. 

209 - Babanın üç hali şunlardır : 

ı .  Baba, ölenin oğlu, o ğlunun oğ'.u . . .  ile beraber bulunduğu takdirde muay
yen hissesi olan altıda biri alır : 

Baba 1 1 6  Öğul <veya oğul oğlu) k. 
1 5 

Mesele 
6 

2. Baba, ölenin kızı veya oğLunun kızı veya oğlunun oğlunun kızı. .. ile be
raber bulunduğu takdirde hem muayyen sehmi olan altında biri, hem de asa
belik sıfatı ile ka' anı alır : 

Kız 1 12 Baba 1 1 6  + k. 
3 1 + 2 

Mesele 
6 

3. Baba ölenin çocukları veya oğlunun çocukları. . .  bulunmadığı takdirde 
beraber bulunduğıİ farz sahiblerinden kalan · inalı ve farz sahibi yoksa sırf asa
beilk sıfatile malın hepsini alır. 

Ana 1 1 3  Baba k. 

1 2 

Mesele 
3 

Koca 1 ' 2  

3 
Ana 1 1 3  ( Kocadan kalan) Baba k 

1 2 

Mesele 
6 

210 - ölenin sahih dedesinin miras hissesi Kur'anda yazılı olmayıp icma 
ile tesbit edilmiştir. 

Dört hali vardır : Bunlardan ilk üçü babanın aynidir. Ve baba bulunmadı
ğı hale mahsusdur. Dördüncüsü baba ile beraber bulunması halidir ki sukuttur ; 
yani mirastan düşmesi halidir. 
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Dede 1 1 6  Oğul k. 
1 5 

Mesele 
6 



Kız 1 12  
3 

Ana 1 13  
1 

Koca 1 12 
1 

Dede 1 1 6  + k. Mesele 
3 6 

Dede k. 
2 

Mesele 
3 

[Dede farz hissesi olan altıda biri ve 
kalanı, yani ı + 2 = 3 alır ] 

Dede d. Baba k. 
1 

Mese�e 
2 

rkoca olmasaydı baba malın hep
sini alırdı. ] 

Ancak dedede b abaya nazaran dört müstesna hal vardır. Ve İmamlar ara
sında ihtiHi.flıdır. 

211  - Evlad i üm. Ölenin ana tarafından erkek ve kız kardeşleri üç hal 
üzere mirascı olurlar : 

ı. Altıda bir ( ölenin baba J1e sahih cedleri ve çocuklan ve oğlunun çocuk
ları . . .  tu1unmaz da yalnız bir ana bir oğ1an veya kız kardeşi bulunursa) : 

Koca 112  
3 

A. er kar 1 / 6  
1 

(B.  e r kar. d. ) AB. er kar k. Mesele (486)  
6 

A. Kız kar. 1 / 6  
1 

AB. amca k. 
5 

Mesele 
6 

2 
• 

2. üçde bir ( ayni kimseler bulumaz ve fakat evlad i üm birden ziyade 
olursa ; bu halde teri��n.. üçde biri kız ve erkek kardeş' er arasında müsavi 
surette paylaşılır)  (487 ) .  

A .  er kar. 
1 

2 A. kız kar. 1 1 3  
1 1 

B. amc� .k. 
6 

S Mesele 
l 3 X 3 = 9 

3. Sukut, düşme'dir ( ölenin .erkek, kız çocukları veya oğlunun erkek ve kız 
· çocuklan, babası veya sahih dedesi bulunursa ) : 

A. er kar. d. 
A. er  kar. d. 

A. kız kar. d. 
A. kız kar. d. 

Kız <tütün terikeyi kız alır. ) 
Baba (bütün terikeyi baba alır. ) 

212 - Kızlar C sulbiye, bena.t, tekil : bint ) de üç hal vardır : 

!486)  Bundan sonraki meselelerde ana baba bir yerine AB, baba bir yerine B, ana 
bir yerine A.,  ananın anası yerine AA. ,  babanın babası yerine BB. ,  erkek yerine er. ve 
kar<'l eş yerine kar. yazılacaktır. 

(487) Yesteftılnek, kul!llahü yüftik ürn fil kl!Ueti, in imruün beleke leyse lehıl vele
dün velehıl uhtün ( Nisa sılresi, ayet ı 76 ) .  

Bu ayet mucibince evladi umm in mirascılığında veled ve vıllid i n  bulunmaması bil 
icma• meşruttur ( Mahmut Esat 8� 1 1 6  n. 2 ) .  

Kela.le, usul v e  furu'dan maada olan akrabaya denir. Çocuğu olmayan kimseye d e  ke
la.le denir. Bugünkü t abirle kelılleye civar hısımları denebilir  (Hamdi Yazır, cilt 2, 8. ısıo ı . 

rrelii.le için Nisa sılresi ayet ı2 ye de bak. 
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1 .  Yarım ( ölenin oğlu olmaz da yalnız bir kızı bulunursa} . 

Kız 1 /2 AB. er  kar. k. Mesele 
1 1 2 

Kız 1 1 2  AB. amca k. Mesele 
1 1 2 

Koca 1 14 Kız 1 12 B. amca k. Mesele 
1 2 1 4 

2. Üçde iki ( ö!enin oğlu olmayıp da iki veya daha ziyade kızı bulunurs a ;  
b u  halde terikenin üçde ikisi b u  kızlar arasında eşit hisselerle paylaşılır )  : 

2 Kız 2 / 3  
1 1 

Kan 1 1 8  
9 • 

AB. amca k. 
1 

Mesele 
3 

3 Kız 2/3  
16 16 16 

B. amca k. 
15 

Mesele 
72 

3. Birlikte asabelik ( ölenin oğlu ile beraber kızlan kalmış ise kızlar oğul 
ile asabe olurlar, yani terikeyi ikili birli bö"üşürler. Ve eğer t aşka farz sahibi 
varsa ondan kalan. yine bunlar arasında ikili birli, yani o ğula iki kıza bir ve
rilmek suretiyle paylaştırılır)  : 

Kan 1 18 
6 

3 Kız 
' 1 1 

2 oğul 
14 14 

4 O ğul 
2 2 2 2 

2 kız k. 
7 7 

Mesele 
l l  

Mesele 
8 x 6 = 48 

213 - Ölenin oğlunun kızı. Bu altı hal üzere mirascı olur : 

ı .  Yarım \ ölenin bir oğ'unun kızı varsa) : 

Oğul kızı 1 12 
1 

B. er kar. k. 
1 

Mesele 
2 

2. Uçde ikı ( ölenin iki veya daha ziyade o ğul kızları bulunursa ) : 

3 oğul kızı 2 / 3  
2 2 2 

AB. er kar. k. 
3 

Mesele 
3 X 3 = 9  

3 .  Altıda bir < ölenin yalnız bir kızı ile beraber bir veya bir kaç oğul kızı 
bulunurs a ;  bu suretle kızların terikedeki hakkı olan üçde iki doldurulmuş 
olur)  (488 ) : 
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Kız 1 1 2  
3 

Oğul kızı 1 1 6  
1 

Ced 1 / 6  + lr. 
2 + 0  

( 488 ) Liyuzadu hakkul benat i alessülüsi ( Hadis ) .  

Mesele 
6 



Kız 1 12 
6 

2 oğul kızı 1 / 6  
1 1 

Baba 1 1 6  + k. Mesele 
2 + 2 12 

4.  Mirascı olmaz < öl.enin iki veya daha ziyade kızı varsa ; takat oğul kızı, 
oğul oğlu ile beraber bulunursa asabe olur ;  5 inci hale bak ) . 

2 Kız 2 / 3  Oğul kızı d. B. amca k. · Mesele 
1 1 1 3 

Kan 1 / 8  
3 

2 kız 2 / 3  
8 8 

Oğul kızı d. B. kar. k. 
5 

Mesele 
24 

5 .  Birlikte asabelik ( ölenin oğlunun oğlu ile veya farz yoliyle pay alacak 
durumda olmayarak, ölenin daha aşağıya doğru erkek torunu ) ile beraber bu
lunursa birlikde asabe olurlar; ikili birli alırlar : 

2 Kız 2 / 3  
3 3 

3 Kız 2 1 3  
2 2 2 

Oğul kızı 
1 

Oğul kızı 
1 

Mesele Oğul o ğlu k. 
2 3 x 3 = 9 

Oğul oğlunun oğlu k. 
2 

Mesele 
3 X 3 = 9 

6. Sukut ( ölenin oğlu ile ve kendi derecesinden yukarı derecede oğlunun oğ
lu ile beraber bulunursa; bu takdirde o ğul çocuk�an e rkek de kız da olsa dü-
şerler) : 

Kan 1 /8 Oğul kızı d. Oğul k. Mesele 
1 7 8 

Oğul kızı d. Oğul oğlu d.  Baba 1 /6 Oğul k. Mesele 
1 5 6 

Kan 1 18 Oğul oğlunun kızı d. Oğul oğlu k. Mesele 
1 7 8 

214 - Ana baba bir kız kardeş şakika, ( uht li ebeveyn, uht lehüma) için beş 
türlü miras hali vardır : 

1. Yanın (ölenin çocukları ve oğul çocukları ve baba ve ceddi olmayıp da 
yalnız ana baba bir kız kardeşi varsa ) : 

[ve lehü uhtün feleha nisfu ma terek] 

AB. kız kar. 1 1 2  
1 

AB. amca k. 
1 

Mesele 
2 

2. üçte iki e menin çocukları ve oğul çocuklan ve ceddi olmayıb da iki veya 
daha ziyade ana baba bir kız kardeşi varsa) : [Fein k§.neta isneyni felehumıı. s 
sülüsıi.ni] 

2 AB. kız kar. 2 / 3  
1 1 

B. amca < veya mesela amca oğlu) k. 

1 
mesele 

3 
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3. Bi rlikte asabelik < ölenin çocukları ve oğul çocuklıa.rı ve baba ve ceddi 
olmayıp da ana baba bir kız karqeş, ana baba bir erkek kardeşi ( şakikl ile be
raber bulunursa. Bu takdirde ikili birli mirascı olurlar : 

[ ve in kdnü ihveten rica.len ve nisaen fe l izzekeri mislu hazzil ün seyeynil 

Karı 1 /4 
1 

Koca 1 1 2  
3 

AB. kız kar. 
1 

AB. bir kız kar. 
1 

AB. er. Kar. k. 
2 

AB. bir er. kar. k. 
2 

Mesele 
4 

Mesele 
2 X 3 = 6  

4. Sırf asabelik ( ölıenin kızı veya oğlunun kızı veya oğlunun oğlunun kızı 
ve böylece daha aşa ğı derecede oğul kızı ile beraber bulunursa asebe olup kala
m alır : 

[lcalü l ahavati maal benati asabetenJ Hadis. 

Karı 1 /8 
1 

Oğul kızı 1 1 2  
2 

Kız 1 12 
4 

AB. kız kar. k. 
3 

2 AB. kız kar. k. 
1 1 

Mesele 
8 

Mesele 
2 X 2 = 4 

5 .  Sukut < ölenin oğlu veya oğlunun oğlu ve daha aşağı derecedeki o ğul oğlJU 
ile yahud t ab ası veya ceddi ile beraber bulunursa )  : 

Kan 118 

1 

AB. er. kar. d. AB. kız kar. d. Oğul k . 
7 

Mesele 
8 

215 - Baba bir kız kardeşin uht li eb ) mirascılığı 7 hal üzere olur ( ana 
baba bir kız kardeşe nazaran baba bir kız kardeşin durumu kıza nisbetle o ğul 
kızının durumu gibidir )  : 

ı. Yarım ölenin çocukları ve oğul çocuk' arı ve baba ve ceddi ve ana baba 
bir erkek ve kız kardeşleri olmayup da bir baba bir kız kardeşi. varsa ) : 

B. bir kız kar 1 1 2  
1 

AB. bir amca k. 
1 

Mesele 
2 

Karı 1 14 
1 

B. kız kar. 1 1 2  
2 

AB. er kar. o ğlu k. 
1 

Mesele 
4 

2. üçte iki (birinci haldeki kimseler bulunmayup da baba bir kız kardeşler 
birden ziyade ise. Bu takdirde bu bab a  bir kız kardeşler üçde ikiyi aralarında 
müsavi surette paylaşırlar) : 
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2 B.  kız kar. 2 / 3  
1 1 

Amca k. 
1 

Mesele 
3 



3. Altıda bir ( baba bir kız kardeş yalnız bir şakika ile bulunursa; bu su
retle kız kardeşlere ait üçde iki hisse doldurulmuş olur) : 

AB. kız kar. 1 12 
3 

B. kız kar. 1 / 6  AB. kız kar. oğlu d. 
1 

B. er kar. oğlu le. 
2 

Mesele 
6 

AB. kız kar 1 1 2 
6 

2 B. kız kar. 1 1 6  
1 1 

B. amca k. 
4 

Mesele 
6 x 2 = 12 

4. Mirasçı olmamak (489 ) ( birden ziyade ana baba bi r kız kardeş ile be
raber bulunursa ; bunlar üçde ikiyi alarak baba bir kız kardeş varis olmaz > : 

2 AB. kız kar. 2 / 3  
1 1 

B. kız kar. d .  AB.  er, kar, o ğlu k. 
1 

Mesele 
3 

5. Birlikte asabelik ( yukandaki halde b aba bir erkek kardeş beraber bulu
nursa. Fakat bu da bulunmaz ve başka v§.ris de olmazsa terikenin tamamı farz 
ve red sebebiyle ana baba bir kız kardeşlere verilir ve baba bir kız kardeş bir 
şey almaz) : 

2 AB kız kar. 2 / 3  
2 2 

B. er. kar. 
1 

Kan 1 14 
9 

2 AB. kız kar. 2 / 3  
1 2  1 2  

B. kız kar. k .  
1 

Mesele 
3 X 2 = 6  

B. kız kar. 
1 

B. er kar. k. 
2 

Mesele 
12 x 3 = 36 

6. Sırf asabelik ( ölenin kızı veya o ğlıınun kızı ile beraber bu!unursa. Bu 
takdirde baba bir kız kardeş terikeden kalanı alır> : 

Kız 1 12 
3 

Kan 1 1 8  
1 

Oğul kızı 1 1 6  
1 

Oğul kızı 1 1 2  
4 

B. kız kar. k. 
2 

B. kız kar k. 
3 

Mesele 
6 

Mesele 
8 

7. Sukut ( ölenin oğlu yahud oğlunun oğlu ve daha aşağı derecede oğul oğlu 
ile veya baba ve ced ile sdkıt olduğu gibi ana baba bir o ğlan kardeşlerle ve keza 
kız veya oğul kızı ile ictima ederek asabe olan ana bab a  bir kız kardeş ile de 
sa.Icıt olur) : 

Karı 1 14 B. kız kar. d. AB. er. kar. k. Mesele 
1 3 4 

Kız 1 1 2  A.B. kız kar. k. B. kız kar. d. Mesele 
1 1 2 

(489 ) Bu miras hakkından mahrumiyet değildir ;  çünkü baba bir er kardeş ile beraber 
bulunursa asabe olarak kalanı alır. 
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AB. kız kar. d. B. kız kar. d .  
B.  er .  kar. d. B. kız kar. d. 

B. kız kar. d. O ğul kızı 1 1 2  
1 

Oğul o ğlu ( bütün terekeyi bu alır ) .  
AB. er. kar. ( bütün terikeyi alır ) . 

B. kız kar. k. 
1 

Mesele 
2 

2 1 6  - Ana < üm >  için üç mi ras hali vardır : 

1. Altıda bir ( ölenin oğlu veya kızı veya oğlunun veya oğlunun oğlunun ve 
daha aşağı derecedeki oğlunun çocukları ile veya iki veya daha ziyade ana baba 
bir, ana bir veya baba bir erkek veya kız kardeşleriyle beraber bulunursa : 

Ana 
1 

Ana 1 1 6  
1 

Ana 1 1 6  
1 

Ana 1 1 2  
1 

Ana 1 1 6  
1 

2 A. er. kar. 1 13 
1 1 

Oğul 
5 

B. amca k. 
3 

2 AB. kız ( veya erkek ) kar. d. 

A. er. kar. 1 / 6  
1 

AB. er. kar. k. 
5 

B. er kar. k. 
4 

B. er. kar. d .  

Mesele 
6 

Mesele 
6 

Bat a k. 
5 

Mesele 
6 

Mesele 
6 

Mesele ( 490 ) 
6 

(491 ) . 

2. Terikenin kalanından üçde bir ( yukardaki kimselerden kimse bulunmaz 
da baba ile beraber kan veya koca bulunursa ;  bu takdirde ka n veya koca hisse
sini aldıktan sonra k al anı üç hisseye ayrılıp üçte biri anaya ve kalanı babaya 
verilir ) .  Çünkü ölene nisbetle usulde ana ve babanın hali furu'da oğul ile kızın 
hali gibi,, yani ikili birlidir. Ana terikenin tamamının üçte birini asla mesele 
altıdan itibar edilerek altıda üçü kocaya ve altıda biri anaya ve kalan iki de 
babaya verilerek b ab a  ananın iki mislini almış olacaktır. 

Koca 1 1 2  
3 

Kan 1 14 
1 

Ana 1 13 ( kocadan kalandan } 
1 

Ana 1 / 3  ( kandan ka�andan) 
1 

B aba k. 
2 

Baba k. 
2 

Mesele 
6 

Mesele (492 ) . 
4 

(490)  Burada kardeşler baba ile sakit olmalarına rağmen anayı altıda birden fazla al
maktan haclp etmektedirler;  yukarıda 205 No ve n. 481 bak. 

(491 ) Burada da ana baba bir kardeş baba bir kardeşi, karabeti daha kuvvetli oldu
ğundan, ıskat etmekle beraber anaya karşı iki kardeş bulunduğundan yine ananın hissesi 
altıda birden ibaret kalmaktadır. 

(492 ) Burada ananın hissesi hakikatte dörtte bir oluyor. 
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3. Terikenin tamamından üçte bir ( yukardaki iki halden birinci.sindekiler 
bulunmadığı gibi ikinci haldekilerden kan ve koca bulunmazsa ;  veya kan ve
ya koca ile beraber baba yerine dede bulunursa. Baba v arken anay a  kalandan 
üçte bir vermenin sebebi ananın babaya üstün tutulmaması idi ; fakat ana ile 
dede birleştik' eri takdirde ananın dedeye üstün tutulmasında bir mahzur görül
memiştir ; çünkü karabet dereceleri eşit olmayıp ana ölene daha yakındır. Bu
rada görülüyor ki,, dedenin hükmü babanın hükmünden ayrılmaktadır. Yukarda 
210 da işaret ettiğimiz istisnalıardan biri budur) . 

Ana 1 1 3  
1 

Ana 1 13 
1 

AB. er. kar. k. 

2 

Baba k. 
2 

B. kız kar. 1 / 2  
3 

Anal / 3  
2 

Mesele 

3 

Mesele 

3 

AB. amca k. 
1 

Mesele 
6 

AB. er. kar. d. Ana 1 1 3  
1 

Baba k. 
2 

Mesele 
3 

Koca 1 1 2  
3 

Ana 1 /3 
1 

Ana 1 1 3  
2 

Ced k. 

1 

AB. er. kar. k. 
2 

Mesele 

6 

Mesele 
3 

217 - Sahih nine, sahih cedde için iki hal v a rdır : 

ı .  Altıda bir ( sahih büyük ana ( nine ) , ister b aba, ister ana cihetinden olsun 
bir veya ölene karab et cihetinden müsavi olmak şartiyle birden ziyade iseler) . 

( Anadan) Nine 1 1 6  
1 

B. Amca k. 

5 

( A. dan) Nine 

1 
(B.  dan ) Nine 1 1 6  

1 

Mesele 
6 

AB. er. kar. k. 
1 0  

Karı 1 14 
3 

CB .  dan> Nine 1 16 
2 

AB. er. kar. k. 

7 

( AA. dan )  Nine 
1 

( BB. dan) Nine 1 1 6  
1 

AB. amca k. 
10 

Mesele 
6 x 2 = 1 2  

Mesele 

12 

Mesele 
6 x 2 = 12 

2. Sukut ( ister ana tarafından ister baba tarafından olsun bütün b üyük 

analar ana ile sakıt olurlar) : 

Ana 1 1 3  (A dan veya B. dan) Nine d. 
1 

AB. er. kar. k. 
2 

Mesele 

3 
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Baba cihetinden büyük analar baba ile de düşerler ;  fakat ana cihetinden 

büyük analar babalar ile düşmezler. 

( Anneden Nine 1 1 6  
1 

< B abadan) Nine d. Baba k. 

5 

Kız 1 12 

3 
< babadan > Nine d. Baba 1 1 6  + k. 2 / 6  

1 2 

Mesele 

6 

Mesele 

6 

Baba tarafından büyük analar sahih dede ile beraber bulunurlarsa yakınlığı 

dede tarafından olanl:ar düşerler, olmıyanlar düşmezler. 

C B. dan) Nine d. ( BA. dan )  Nine 1 1 6  A. kız kar. d. A. er. kar. d. Dede k. 

( B. dan) Nine 1 1 6  
1 

1 5 

Dede k. 

5 

Mesele 

6 

Mesele 

6 

Bunlardan başka ölene y akın bulunan büyük ana, bir m4niden dolayı mi

rasçı olmasa dahi daha uzak derecede olan büyük anayı düşürür. 

( AA.  dan) Nine d. (B. dan ) nine d. Baba ( bütün terikeyi alır> .  

218 - Kocanın < zevcin) mirasçılığında iki hal vardır C493 l : 

ı. Yarım, 

Koca 1 1 2  
1 

( ölenin erkek ve kız çocuğu ve o ğlunun çocuğu yoksa) : 

Koca 1 12 
1 

B ab a  k. Mesele 

1 2 

AB. er. kar. <veya B. er. kar. ) 

1 

2. Dörtte bir ( y��!111selerd�ri varsa ) : 

Koca ı/t, AB, e . . <veya .a. u. ı 
1 3 

219 - Kan ( zevce > için iki hal vard'ır : 

Mesele 

2 

Mesele 

4 

ı. Dörtte bir ( ölenin erkek ve kız çocuğu veya oğlunun çocuğu yoksa) : 

Kan 1 14 Baba k. Mesele 

1 3 4 

(493 ) Ric'i tala.Jı:da kadının iddetl içinde ölüm vlkl olursa taraflar birbirine vll.rls ola
cağı gibi kocasının ölüm hastalığı içinde bayin talak ile boşadığı karısı da (eğer kansı
nın bu boşamaya nzası yoksa) kocasına varis olur. Bll.yin talll.k ile olan boşanmada. koca, 
kannın iddetl içinde ölse dahi arada bir mirasçılık olmaz. Kan ve kocanın birbirlerine 
mirasçı olmalan için aralannda sahih nikll.h olması kifidir. Yaklaşma ve buluşma llizım 
değil dir. Koca ölüp yalnız karı veya kan ölüp yalnız kocasını bıraksa birincisinde terlke
nin dörtte biri karıya ve !kincisinde yansı kocaya verilüp kalanı beytül'male konur. Flisid 
nikahda veraset yoktur (Yukarda no. ı77 bakınız> .  
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2. Sekizde bir < yukandaki kimselerden biri varsa) : 

Kan 1 / 8  
1 

Kan 1 1 8  

1 

Oğul k. 

7 

Kız 1 / 2  
ol 

Mesele 

8 

B. er. kar. k. 

3 
Mesele 

8 

220 - Asabe. < Romada agnat ) Kitab ve sünnet ve icma'da muayyen farz 

sahiplerinden kalan fazlayı alan ve yalnız bulunduğu surette bütün terike ken

disine aid olan mirasçıdır ve iki türlüdür : Neseb cihetinden asabe, sebeb cihe

tinden asabe. 

Neseb cihetinden asabe, ölene neseb cihetinden akrabalığı olan ş ahıslardır. 

Bunlar sebeb cihetinden olan asabeye tercih edilir ;  yani terikede kalanı önce 

bunlar alır. 

221 - Neseb cihetinden asabelik üç kesimdir. Binefsihi asabe, bigayrihi 

asabe, maa gayrihi asabe. 

Birincisi ölene intisabı ( sırf ) kadın vasıtasiyle olmıyan erkekdir. ölene itti

sali münferiden kadın vasıtasiyle olan kimseler binefsihi asabe değildir;  e ğer 

muayyen sehmi varsa farz sahibidir ;  ana bir e rkek kardeş gibi ; muayyen sehmi 

yoksa zevil erham d an olur ( aşa. No. 228 bak. ) .  ÖleRin kızının oğlu, oğlunun 

kızının oğlu, anasının b abası, babasının anasının babası, ana baba bir veya 

baba bir erkek kardeş kızının o ğulları v eya kız kardeş o ğullan, babasının ana 

bir erkek kardeşi veya bab a  bir erkek kardeşinin kızının oğlu gibi. Kadın an

cak ya gayri ( başkası ) vasıtasiyl.e < asabe bigayrihi, aşa. No. 222 b ak. ) veya 

gayri ( b aşkası > ile beraber bulunduğu takdirde asabe olabilir ( asabe maa gay

rihi, aşa. No. 223 bak. ) .  

Binefsihi asabe öbür asabeler gibi farz sahibinden kalan fazlayı aldığı gibi 

yalnız bu�unursa bütün terikeyi asabelik cihetinden alır. Fakat başkası sebe

biyle veya başkası ile asabe olan kimseler yalnız olduklan zaman asabelik sı

fatlan olmadığından do1ayı terikenin tamamını bu sıfat ile de ğil de önce farz 

ve sonra da kalanın kendilerine reddi suretiyle alabilirler. 

Binefsihi asabe dört sınıfdır : 

1. Ölenin fertleri ( cüz'i meyyit ) ,  ölenin oğlu, o ğlunun oğlu ve daha aşağı 

olanlar; 

2. Ölenin usulü ( asli meyyit ) ,  ölenin babası, babasının bab ası ve daha yu

kan olanlar; 

3. Babasının fertleri ( cüz'i eb ) ,  ana baba bir ve baba bir erkek kardeşler 

ve onların oğullan, oğullarının o ğullan . . .  ; 
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4. Ceddin feri'leri ( Cüz'i ced ) ,  ana baba bir ve baba bir amcalar ve onların 
oğu'.ları, oğullarının oğullan . . .  ; 

Bu son iki zümreler civar hısımları, kelale dirler. 

Asabe bu sınıfların hangisinden olursa olsun yalnız ise farz sahibinden ka
lan malı tamamiyle alır; birden ziyade iseler kendinde tercih sebebi bulunan, 
yine y alnız başına kalanı alır ve öbürleri düşer. Tercih sebebi yoksa kalan kendi 
ara:_arında müsavi surette taksim edilir : 

Koca l ı 4  

2 
2 O ğul  o ğlııı k. 

s 3 
Mesele 
4 X 2 = 8  

Tercih sebepleri üçtür : 1 . Cihette yakınlık, 2. Derecede yakınlık, 3. Ya
kınlıkta kuvvet. 

1. Cihette yakınlıktan dolayı tercih. Bu tercih yukarıki dört sınıf arasında 
aranır : En önce birinci sınıftan olanlar tercih edilir. Yani ölenin oğlu ile ba
bası bir arada bulunsa oğul üstün tutulur ,fakat baba farz sahibi olarak muay
yen hissesi olan a:tıda biri yine alır) . Oğulı ise ced üzerine evleviyetle ( a  for
tiori) tercih edilir. Oğul o ğlu da baba ve cedden önde asabe olarak mirascıdır : 

Baba 1 1 6  
1 

O ğul oğlu k. 

5 
Mesele 

6 

Bundan sonra ikinci sınıfdakiler tercih edilir ;  yani ölenin babasiyle kardeşi 
bir arada bulunsa kalan babasının olur ve kardeş düşer. Bunun gibi ced ile er
kek kardeş bir arada bulunsa ced bu kardeş ve onun fertleri üzerine tercih 
olunur : 

Karı 1 14 
1 

Ced k. 
3 

AB. er. kar. d. Mesele 
4 

Daha sonra üçüncü sınıf gelir, yani ölenin ana baba bir veya b aba bir erkek 
kardeşiyle ve hatta. bu kardeşin oğullariyle amcası veya amca oğullan birleşse
ler kardeş oğullan, amca ve amca oğullarına üstün tutulur : 

Koca 1 1 2  
1 

AB. er. kar. oğlu k. 
1 

AB. amca d. Mesele 
2 

Bütün bu üç sınıftan kimse bulunmazsa asabelik dördüncü sınıfındır. 

2. Derece yakınlıı.ğından dolayı tercih. Bu derece bir sınıf şahıslar arasında 

aranır. Bir sınıfdan birden ziyade kimse�er bir arada bulunursa ölene daha ya

kın olan öbürüne üstün tutulur. şu halde birinci sınıftan ölenin oğlu ile o ğlunun 

oğlu ve daha aşağı derece oğullan birleşseler, o ğlu asabe olur ; öbürü başka ci

hetten de va.ris olmadığından düşer. 
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Kan 1 1 8  Oğul k. Oğul oğlu d. 
1 7 

Mesele 
8 



İkinci sınıfdan baba ile ced ve ceddin babası birleşseler kalan mal baba

nındır. 

Koca 1 / 2  

1 
B&ba k. 

1 

Ced d. Mesele 
. 

2 
- -- �  

üçüncü sını:tdan ölenin baba bir erkek kardeşiyle ana baba bir erkek karde

şinın oğlu birleşseler kardeşi asabe olur, ka.rdeşinin oğlu düşer. 

Koca 1 12 

1 
B. er kar. k. 

1 

AB. er. kar. oğlu d. Mesele 

2 
Dördüncü sını:tdan ölenin amcası veya amcasının o ğlıu ile babasının veya 

ceddinin amcası veya babasının veya ceddinin amcası oğlu birleşseler ölenin 

amcası ve bunun oğlu asabe olur : 

Karı 1 /4 

1 

Koca 1 / 2  

1 

Koca 1 1 2  

1 

Amca k. 

3 
Babanın amcası d. 

Amca oğlu k. 

1 

Amca oğlunun oğlu d. 

Mesele 

4 

Mesele 

2 

Amca oğlunun oğlu k. 
1 

Babanın amcası oğlu d. Mesele 

2 

3. Yakınlık.ta kuvvet bakımından tercih. Bu tercih, üç1lncü veya dördünc1l 

sınıfda bulunan bir derecedeki kimseler arasında olur;  yani iki cihetten yakın

l ığı olan bir cihetten yakınlığı olana üstün tutu1ur;  mesela üçüncü sınıfdan, öle

nin ana baba bir erkek kardeşiyle baba bir erkek kardeşi veya bunların oğul

lan bir arada bulunsalar birincisi asabe olup öbürü düşer. 

Karı 1 /4 
1 

Kız 1 / 2  

1 

AB. er. kar. k. 

3 

AB. er. kar. oğlu k. 

1 

B. er. kar. d. Mesele 

4 
B. er. kar. o ğlu d. Mesele 

2 

Dördüncü sınıfdan ana baba bir amca, baba biT amcaya üstündür ;  amca 

oğullarında da böyledir. 

Kız 1 1 2  
l 

Koca 1 1 2  

1 

AB. amca k. 
1 

B. amca d. Mesele 

2 

AB. amca oğlu k. 
1 

B. amca oğ'u d. Mesele 

2 

Asabelerde karabet kuvvetinin tercih sebebi olması genel bir kaidedir ve 

başkasiyle birlikte asabe olan kadınlar hakkında da caridir. Bu kuvveti haiz 

olanlar, kendi derecesinde olan erkek asabelere de tercih edilir ; meselA ölenin 

241 



kıziyle beraber bulunan ana baba bir kız kardeşi asabe olarak onun b aba bir 

erkek kardeşine üstün tutulur ve kızın yarım hissesinden ka' an yarıyı alır ve 

erkek kardeş düşer. 

222 - Başkası vasıtasiyle asabe olanlar, yalnız iken farz sahibi, yani mu
ayyen sehimleri <yanm ve birden ziyade oldukları vakit üçte iki) olduğu hal 
d e  asabeden erkek kardeşiyle (494 ) beraber asabe olan kadınlar (yani kızlar, 

oğul kızlan, ana baba bir kız kardeş, baba bir kız kardeşler )  dir. Görülüyor ki 

asebe binefsihi erkeklere mahsus o'duğu halde t aşkası sebebiyle asabelik ka

dınlara mahsustur; bu suretle bu kadınların farz sahibi olarak tutulmayıp, asa

be sayılmaları mirasdan mahrum kalmalarına ve fakat aynı zamanda erkekle

re tercih edilmelerine meydan verilmemek içindir. Bu kadınlar yalnız bulun

dukları takdirde farz sahibi değiPerse erkek kardeşiyle bir arada bulunmakla 

da asabe olmazlar; mesela. ölenin amcasiyle halası veya amca oğlu ile amca kı

zı bir arada bulunsalar bu kadınlar böylelikle asabe olmuş olmaz, çünkü yalnız 

iken farz sahibi değil, zevil erhamdandırlar. Burada malın hepsi amcaya veya 

amca oğluna verilir ;  kadınlar bir şey alamazlar. 
l (� 

Zevce AB. amca oğlu k. AB. amca kızı d .  Mesele 

1 3 4 

A.B. Amcanın oğlunun oğlu ( terekenin hepsini alır > ; AB. Amcanın oğlunun 

kızı d. AB. teyze o ğlu da d. 

Müteveffa, b abasının A. B. amcası oğlu Amr ile A. B. erkek kardeşinin kızı

nı bıraksa bu kız bir şey a' amaz ; bütün terikeyi Amr alıır ( İlmiye Ceridesi 12 s. 

684 ) . 

223 - Ba�ka bir kadınla beraber bulundukları vakit asabe olan kadınlara 

asabe maa gayrihi derler. Bundan önceki başkası sebel:iyle asabeliğe vesile olan 

gayır., yani başkası, erkek ve binefsihi asabe iken burada gayır kadındır ve asa

be değildir. 

Bu nevi asabe iki sınıftır : 1. Kız veya oğul klzt ile beraber bulunan ana 

baba bir kız kardeş ; 2. Kız veya oğul kızı ile beraber bulunan bat a  bir kız kar

deş. 

Bu iki sınıf bir arada bulunursa birinci sınıf yakınlıktaki kuvvetinden do

layı üstün tutulur. 

224 - Sebeb cihetinden asabe olanlar mevle 1 ataka ve onun asal:esidir. 

Mevle ı ataka bir rakıki a.zad eden kimseye derler ( yukardaki s. 72 bak ) . Bu 

( 494 ) Erkek kardeş asabe değil de farz sahibi ise kız kardeşi asaba yapamaz : Ana bir 
erkek ve kız kardeşler gibi. 

Erkek zevilerhamdan ise zaten kendisi bir şey alamıyacağı gibi beraberinde bulunan 
kızı da asabe kılamaz ; mesela bir i bniye ile beraber veya ondan esfel bulunan erkek asabe 

olmayıp ta zirahm olursa o kız hakkında bir tesiri olmıyacaktır. 
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azadlı ölürse ve kendi asabeleri de yoksa azad eden ve ölmüş olduğuna göre 

asabeleri azadlıya mirascı olur. 

225 -- Yukarılarda gösterilen meselelerden an�aşılacağı üzre varislerin ala

cak- arı sehimler bir bayağı kesir esası üzerine tesbit edilmekted ir. Payda (mah

rec ) bir kesirde vahidi kıyasinin ( birimin ) kaç müsavi kesime bölündüğünü gös

teren sayıdı r ;  bu, şemalarda mesele sözü ile de ifade edilmiştir; mesela. üçte 

ıkinin bayağı kesir ile if9.desi 2 / 3  olduğun a göre paydası üçtür, payı ( sureti ) 

de bu üçten ikidir, hissedir. Şu halde iki kız hissesi 2 / 3  olarak gösterilir. 

Vtl.ris' erin a�acakları sehimler ( hisseler )  paydaya müsavi olur, yani kesir 

kalmıyacak su rette aralarında bölünebilirse o meseleye idile derler. Bazan 

muayyen sehimler paydadan fazla tutar ;  böyle meseleye  avliye denir. Bazan 

da az olur ; bu takdirde varisler içinde asabeden kimse bulunmazsa mesele 

reddiye olur. 

Farz sahiplerinin hisselerinde görü�düğü üzere muayyen sehimler iki ne

vide toplanmaktadır. Biri : yanın, yarımın yansı ( dörtte bir) ve yanının ya

nsın�n yansı ( sekizde biri ) ; öbürü : üçte iki ve bunun yansı C üçte bir) ve üç

te ikinin yansının yarısı ( altıda bir) dir. 

Muayyen farz hisselerinden her biri yalnızca bulunduğu surette mesele

nin paydasını tayin etmek kolaydır. Yan hissenin paydası ikidir. Dörtte birin 

dört ve sekizde birin sekiz ; üçte ikinin ve üçte birin üç ve altıda birin altıdır. 

Birden ziyade farz sahipleri bir meselede birleşirlerse bakılır : 

Eğer bunlann hepsi bir nefiden ise en az olan farz hissesinin paydası ken

dinden büyük olanın da paydası olur. Bu itibada sekizde bir ile yarım birle

şirse payda, s ,dörtte bir ile yarım bir arada bulunursa payda dört olur . 

Karı 1 /8 

1 

Koca l i4 
1 

Kız 1 12 

4 

Kız 1 12 

2 

Amca k. 
3 

Amca k. 

1 

Mesele 

8 

Mesele 

4 

Altıda bir ile üçte birin ve altıda bir ile üçte ikinin ve altıda bir ile üçte bir 

ve üçte ikinin bir arada bulunması halinde payda altıdır ;  üçte bir ile üçte iki

nin birleşmesi halinde üçtür. 

Ana 1 1 6  

1 

2 A. kız. kar. 1 1 3  

1 1 

Amca k. 

3 

2 A. kız kar. 1 / 3  
1 1 

2 AB. kız kar. 2 /3  

2 2 

Mesele 

6 

Mesele 

3 X 2 = 6  
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[Burada üçte bir kesirsiz olarak ana bir iki kız ka rdeşe bölüşülemiyece

ğinden paydayı iki ile çarpmak ve hisseleri de aynı rakamla çarparak payda

ları eşitleme ile bölmek 1§.zımgelir. J 

Ana 116  

1 

2 A. kız kar. 2 / 6  

1 1 

2 AB . kız kar. 4/6  

2 2 
Mesele 

6 avil 7 

[Burada mesele avliye olmuş, yediye avletmiş , yükselmiştir. Bu takdirde 

meselenin paydası 6 değil, sehimlerin mecmu miktarı olan yedidir. Bu yedi 

üzerinden her varisin hisseleri verilir. ] 

İki nevi sehim birbirile karışık olarak, yani 

1. Yarım ile üçte iki veya yarımla üçte bir veya yanınla altıda bir veya 

yarım ile üçte bir ve üçte iki, yarımla altıda bir ve üçte iki, yarımla üçte bir 

ve altıda bir ve yarımla üçte iki ve üçte bir ve altıda bir bi.rleşirse bütün his

selerin her biri altı biriminde ddhil bu�unduğundan payda altı olur : 

Koca 112  

3 

Koca 1 1 2  

3 

2 AB. kız kar. 2 / 3  

2 2 

2 AB. kız kar. 2/3  

2 2 

Mesele 

6 avil 7 

2. A. kız kar. 1 / 3  

1 1 

Ana 1 1 6  

1 

Mesele 

6 avil 10 

2. Dörtte bir ile üçte iki veya üçte bir veya a1tıda bir birleşirse veya yine 

dörtte bir ile üçte iki ve üçde bir veya üçde iki ve altıda bir veya üçde bir ve 

altıda bir veya üçde iki, üçde bir ve altıda bir, bir arada bulunursa payda oniki 

olur. Eğer sekizde bir ile ikinci nevideki sehim sahipleri birleşirse payda dört 

olur ve bunlarda da avil daima mümkündür. 

Koca 1 14 2 Kız 2/3  Amca k. Mesele 

3 4 4 1 12 

Kan 1 14 2 AB. kız kar. 2/3  Ana 1 / 6 Mesele, avil 
3 4 4 2 10  13  

Kan 114 2 AB. kız kar. 2/3. 2 A. kız kar. 1 / 3  Mesele, avil 
3 4 4 2 2 12 ıs 

3. Birinci neviden sekizde bir ile ikinci nev'in birleşmesi halinde ortak pay

da yirmi dört olur. 

Kan 1 18 

3 

2 Kız 2/3  

8 8 

Ana 1 / 6  

4 

Baba 1 1 6  + k. 

4 + 0  
Mesele, avil 

24 27 

[Burada baba asabe olduğundan kalanı da alırsa da bir şey kalmadığından 

yalnız farz sehmi almıştır.] 



226 - Yukanki örneklerde avil hali de görü'düğünden ayrıca izahına giriş
meksizin şimdi red meselesini görelim. Red avlin zıddını teşkil eder. Avil ile, 
farz sahiplerinin hisseleri azalırken red ile çoğalır. Avilde sehimlerin mecmuu, 
meselenin paydasından fazla olurken red de azalır. 

Farz sahip' eri hisselerini aldıktan sonra paydadan bir şey kalır ve buna 
asabelerden istihkaklı kimseler de bulunmazsa bu kalan, farz sahibi olan neseb 
hısımlarına hisseleri nisbetinde verilir; yani . sebep yönünden farz sahipleri olan 
kan ve kocaya red yapılmaz. 

Burada dört suretle karşılaşılır; bu da kendisine reddedilecek mirasçıların 
bir sınıfda olmasına veya olmamasına ve kendilerir4 red caiz olmıyan kan 
veya kocanın bulunup bulunmamasına göredir. 

Kendisine red caiz olmıyan kimse bulunmaz da red sahipleri bir sınıfda 
olurlarsa payda mirasçıların sayısına tabi olur : 

2 Kız 
1 1 

(Terike bun�ar arasında doğrudan doğruya bölüşülür) . 

Kendisine red caiz olmıyan kimse olmaz da iki veya üç sınıf red sahibi bu
lunursa red paydası sehim mikdarına tabi olur. Şöyle ki : iki dane a1tıda bir 
birleşirse payda ( red mahreci ) iki, üçde bir ve altıda bir brileşirse payda üç 
ve altıda bir ve yarım birleşirse dört N üçde iki ile altıda bir ve yanınla iki 
altıda bir ve bir yarımla bir üçde bir birleşirse payda beş olur. 

Nine 1 1 6  
1 

A. kız kar. 1 1 6  
1 

Mesele 
6 

Bunlar terikeyi yan yanya alırlar. 

Ana 1 / 6  

1 

2 AB. kız kar. 1 13 
2 

Bunlar terikeyi ikili birli paylaşırlar. 

Kız 1 12  
3 

Oğul kızı ( veya ana) · 1 1 6  
1 

Mese!e 
6 

Red 2 

Red 3 

Mesele 
6 Red 4 

Terikenin dörtte üçü kıza, dörtte biri toruna veya anaya verilir. 

2 Kız 2/3  

2 2 

Ana 1 16  
1 

Mesele 
6 Red 5 

Yani beşde dördü iki kıza yan yarıya ve beşde biri anaya verilir. 

Kız 1 / 2  

3 

Oğul kızı 1 16  
1 

Ana 1 16  
1 

Mesele 
6 Red 5 



Terikenin beşde üçünü kız ve beşde birini oğlun kızı, beşde birini de ana 
alır. 

227 - Kendisine reddedilmiyenle reddedilen mirasçılardan yalnız bir sınıf 

birleşirse bun1 ar daima iki mesele olarak alınır : Biri reddedilmeyenin, öbürü 

reddedilenin. RP.ddedilmiyene kendi meselesinden hissesi verilir, kalanı redde

dilenlere hisselerine göre paylaştırılır. Burada üç ihtimal vardır : 

1. Reddedilemiyenin hissesi verildikten sonra kalan, reddedilen mirasçıla

nn sayısına müsavi (müstakim ) olur ( yani reddedilıniyenden kalan' a öbür mi

rasçılann sayısı arasında istikamet, eşitlik bulunur> . Bu takdirde kalan doğru

dan doğruya bu mirasçılara paylaştırılır. 

Koca 1 18 

1 
7 Kız 

1 1 1 1 1 1 1  

Her iki meselenin paydası ( o rtak payda ) 

8 

2. Reddedilemiyenden kalan, reddedilenlerin sayısına müsavi olmazsa ara 

larında ya uygunluk (muvafakat > vardır, ya yoktur. 

Uygunluk (muvafakat veya tedahü' ) varsa ikisini l::ölen sayı ( kasım > ile 

reddedilemiyenin paydası birbirine çarpılır ve bulunan sayı iki meselenin pay

dası olacağından sehimler ona göre paylaştırılır. 

Koca 1 /4 

2 
6 Kız 

6 
Her iki meselenin paydası 

4 x 2 = 8  

Burada reddedilemiyenin hisesinden kalan 3 ile kızlann sayısı olan 6 ara

sında üçde birde uygunluk olduğundan altının üçde biri olan iki, veyahud daha 

kısaca altıda üç iki kere dı\hil. olduğundan bu iki kocanın paydası dört ile çar

pılarak bulunan ortak paydadan kocaya iki ve kalan •. altıda birer hisse altı kıza 

verilir. 

3. Aykırılık (yani mübayenet > varsa reddedilenlerin sayısı reddedilemiye

nin paydasına çarpılır, elde edilen sayı her iki meselenin ortak paydası olur. 

Koca 1/4 
5 

5 Kız 

3 3 3 3 3 

Ortak payda 

4 x 5 = 20 

Burada kocadan kalan 3 ile kendilerine red yapılan kız' ann sayısı 5 arasın

da uygunluk olmadığın dan yukardaki kurala göre bulunan ortak p aydadan ko

caya beş ve kızların her birine üçer verilir. 

228 - Kendisine reddedilemiyenlerle reddedilenlerden iki sınıf bir arada 

bulunursa burada da iki mesele kurulmak lı\zımgelir. Reddedi' emiyene kendi 

paydasından hissesi verilir. Kalanı reddedilen!erin meselesine nisbet edilir ;  bu 

nisbet ya eşittir ya aykırıdır. 
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1 .  Eşit ise reddedilemiyenden kalan reddedilenlere paylaştırılır. 

Karı 1 /4 

1 

Nine 1 / 6  

1 

2 A. kız kar. 1 1 3  

2 

Mesele < Ortak payda ) 
4 

Burada karının meselesi 4 dür. Bundan kalan 3, reddedi" en mirasçıların 

reddiye meselesine - ki bu da üçtür - ( yukarda No. 226 bak. ) doğrudan doğ

ruya paylaşılabildiğinden bundan nineye 1 ve kız kardeşe 2 verilir. 

Ve yine bir kimse kansiyle dört ninesini ve altı ana bir kız kardeşini bırak

sa reddedilemiyenin meselesi dört itibarjle kandan geriye kalan üçdür. Redde

dilenlerin meselesi ise altıdan olmakla beraber reddiye olarak üçdür ; çünkü 

ninelerin hissesi 1 1 6  ve .kız kardeş' erin hissesi 2 / 6  ( sülüs > olduğuna göre topla

mı 3 olur. Bu üç ile kandan kalan 3 arasında müsavat ( istikamet) vardır. Bu 

noktada başka bir muameleye lüzum yoktur. Fakat ninenin hissesi olan 1 ile 

sayıları olan dört arasında aykırılık < mübayenet ) ' vardır. Ve hepsine aid olan 1, 

kesirsiz dörde l::ölünmeyecektir. 6 kız kardeşin hissesi olan iki de bunlara kesir-• 
siz bölünemezse de, altıda üç kerre iki dllhil, yani feraiz ıstılahınca bu iki sayı 

arasında «muvafakat bin nısıf» bu-unduğundan altının yarısı üçü alırız ; bu

nunla karının meselesinin paydası arasında aykırılık olduğundan ikisini birbi

rine çarpar ve çarpı sonucu olan oniki ile de her iki meselenin ortak paydası 

olan dördü çarparak her iki meselenin eşit paydası olan kırk s�kizi buluruz. Bu 

suretle her mirasçının hissesini kesirsiz tllyin etmek için de kendilerine ayrılan 

sehim sayısını aynı 12 sayısile çarpar ve karıya 12, dört nineden her birine üçer

den 12 ve altı kız kardeşten her birine dörderden 24 veririz : 

Kan l i4 
1 2  

4 Nine 1 / 6  

3 3 3 3  

6. A. kız kar. 1 1 3  

4 4 4 4 4 4  

Ortak payda 

4 x ·12 = 48 eşit payda 

2.  Aykırı ise reddedilemiyenin meselesini (paydasını ) reddedilenin payda

sına çarpmak l llzımgelir. Elde edilen sayı her iki meselenin ortak paydası olur: 

Koca 1 /4 

4 

Kız 1 /2 

9 
O ğul kızı 1 / 6 

3 

Ortak p ayda 

4 x 4 = 1 6 

Burada kocanın p aydası dörttür. Reddedilenlerin paydası altı olmakla bera

ber red itibarile dörttür ( yukarıda No. 226 bak > .  Bu dört ile kocanın paydası 

olan dört bir birine çarpılır ;  bulunan ortak payda 16 dan kocaya 4 kıza 9 ve 

oğul kızına 3 verilir. 

Yine bir kimse dört kansını ve dokuz kızını ve altı ninesini bıraksa taksim 

yine iki mesele üzerine kurulur. Reddedilemiyen karının meselesi sekizden olur. 

Hisseleri o'an sekizde bir kendilerine ayrılarak kalan yedi alıkonur. Reddedi

lenlerin meselesi 6 ve bundan kızların hissesi üçde iki (yani altıda dört )  ve ni

nelerin hissesi altıda bir olduğuna göre yukardaki No. 226 mucibince reddiye 
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olıarak beş olur. Bu beş ile birinci meseleden kalan yedi arasında aykırılık oldu

ğundan birbirine çarpılır ve bulunan kırk, iki meselenin paydasını teşkil eder. 

Bundan sekizde bir beş karıya veri'dikten sonra kızların hissesi olan 4 ile bi

rinci meseleden kalan 7 birbirine çarpılır bu suretle kendilerine 40 dan 28 se

hinı ve ninelerin hissesi 1 de yine bu 7 ile çarpılarak kendilerine kırkdan 7 se

him ayrılır. 

4 Kan 1 1 8  (k. 7 )  
1 

( Mesele > 

8 

9 Kız 2 / 3  Nine 1 1 6  

4 1 

( Mesele > 

6 red 5 

Ortak payda 

8 

Dört kannın sehimleri olan 5 ve dokuz kızın sehimleri olan 28 ve altı nine

nin sehimleri olan 7 ile bu sehim sahipleri her grup mirasçı sayıları arasında 

aykınlık olduğundan, fakat sehim sahibleri sayısı olan iki, dörtte da.hil bulun

duğundan bu dördü kendisiyle aralarında aykınlıık olan kızların sayısı !l Pe çar

par ve bu suretle bütün mirasçıl ar için kesirsiz ortak paydayı buluruz ; bulunan 

1440 dan dört karının her birine yukarda bu gruba düşen 5 hissenin 36 ya çar

pısından hasıl olan 180 den kırk beşer ve dokuz kızın her birine yine aynı su 

retle ha.sıl olan 1008 den yüz onikişer ve altı nineden her birine de kırk ikişer 

hisse veririz : 

4 Kan 9 Kız 6 Nine 

5 x 36 = 180 28 x 36 = 1008 7 x 36 = 252 

229 - Münasaha lügatte nakil ve tahvil manasına olan nesih dendir. Fe

ril.iz ıstılahında terikenin taksiminden önce bazı mirasçı' ann ölümü sebebiyle 

o tarikede hissesi olan mirasçıya kendi hissesini intikal ettirmektir. Burada 

muhte1if ihtimaller vardır : Mesela. bir kimse iki mzı ile bir oğlunu bıra

karak ölse ve sonra bu kızlardan biri ölerek bu iki kardeşinden başka mirasçısı 

l'lulunmasa terike doğrudan doğ!'tlya bu ikisi arasında taksim edilir. Fakat mi

rasçılar aynı olmakla beraber terekenin taksim inde veya mirasçılarda bir de

ğişiklik olursa. her ö'.enin mirasçıları için şimdiye kadar gördüğümüz kurallara 

göre meseleleri kurulur ve paydaları eşitlenir ve düzeltilir. Şöyle ki bir kinıse 

bir karısından bir oğlunu (A) ve öbür karısından üç kızını (B,  C, D )  bıraktık

tan sonra terike taksim edilmeksizin kızlarından biri (B)  de ölse ve mirasçısı 

olarak yalnız baba bir erkek kardeşi (A )  ile ana baba bir kız kardeşleri CC ve D i  
kalsa burada mirasçılarda bir değişiklik yoksa d a  taksimde de ğişiklik vardır. 

Çünkü birinci ölenin terikesi ikili birli bul11nurken ( B) nin terikesinden üçte 

iki ana baba bir kız kardeşlerine ve kalan bir hisse da baba bir erkek kardeşine 

veri'.ecektir : 
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Oğul 

2 

3 Kız 

1 1 1  

2 AB. kız kar. 2/3  

l 1 

Birinci mesele 

5 x 3 = 15 

B. er. kar. k. 

1 

Mesele 

3 



Burada B nin birinci meseleden hissesi olarak elde tutul.an bir ile ikinci 

meselenin paydası olan üç arasında aykırılık o'duğundan (495 )  l:u üç ile bi

rinci meselenin paydası olan beşi çarp arak bulduğumuz ortak payda on beş üze

rinden hisseleri tayin etmek, yani 3 x 2 = 6 hisse oğula 1 x 3 = 3 C ye ve 

1 x 3 = 3 D ye verilmek ve aynı suretle üçe çıkan B nin hissesini de hisseleri 

dairesinde üç kardeşe taksim etmek ıazımgelir. 

Ve yine mesela. X ölerek kocası A yı ve kızı B yi ve anası C yi bırakmış ve 

terike bö11iştürülmeden A ölmüş ve kansı ç ile anası D yi ve babası E yi terket

miş ve sonra terike taksim edilmeksizin kızı B de ölerek o ğulları R ve S yi ve 

kızı Ş yi ve ninesi olan C yi bırakmış ve yine bölüşmeden önce C de ölmüş ve 

kocası K ile kardeşleri M ve N yi bırakmış olsa hisseler şu yolda ta.yin edilir : 

A Koca 1 14 

4 

Ç Kan 1 /4 

2/8  

C Nine 1 16 

1 /3 

K Koca 1 ; 2  

2 / 18 

Mesele B Kız 1 1 2  

9 

C Ana 1 / 6  

3 ( 6 )  4 x 4 = 16  x 2 = 3 2  x 4 = 128 

D Ana ( kalanda 1 1 3 )  

2 / 8  

Ş Kız 

1 /3 

/ 12 

R Oğul 

2/6  

/24 

2 Er. kar. k. 

M 1 / 9  N 1 /9 

E Baba. k. 
4/16  

S O ğul k. 

2 / 6  

/24 

Mesele 

2 

2 /4 

Mesele 

4 

Mesele 

6 

Birinci meselede kendisine red yapılamıyan kannın meselesinde payda 

dörtten bir hisse kendisine verildikten sonra kalan üç,, kendilerine red yapıla

cak o�anlann haddi zatında altı ve fakat reddiye olarak dört olan paydasına uy

madığından her  iki paydayı birbirine çarparak ortak paydayı bulmak 111.zım

gelir ;  bu payda onaltıdır. Bundan yukarıda reddiye bahsinde yaptığımız gibi 

dörtte bir kocaya ve kocanın meselesinden kalan üçü kızın hissesi üç ile çarpa

rak çıkan dokuzu kıza ve ananın bir hissesini de yinC bu üçe çarparak kendisine 

üç hisse veririz. 

İkinci meselenin paydası dörttür. Birinci meselede kocadan elde bulunan 

dört hisse kendi mirasçılarına taksim edildikte kansına 1 ,  anasına 1 ,  babasına 2 

hisse verilir ; bu suretle hisseler mirasçılar sayısına uygun ve kesirsiz bölüne

bildiğiden aynca eşitlenmesine lüzum yoktur. 

üçüncü meselenin paydası altıdır. Bu kere ölen B < X  in kızı l ye hissesi ola

rak ayrılmış olan ( elde bulunan = mafilıyed l dokuz i le  altı arasında 3 ile uy-

( 495)  Ortak bölenl ancak bir  ol an iki sayı ıı.rasında aykınlık var  demektir. 
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gunluk < muvafakat bissülüs ) vardır ;  yani her ikisinin ortak böleni üçtür. Altıyı 

da ikiye küçültmek mümkün o"duğundan bu iki ile onaltı paydasını çarparız ; 

bulduğumuz otuziki, iki meselenin de ortak p aydası olur. Bir mesele sayılan 

birinci ve ikinci meselelerdeki mirasçıların hisseleri üçüncü meselede altının 

üçe taksiminden bulduğumuz bölüm ( iki ) ile ve bu meseledeki mirasçıların his

seleri de eldeki dokuzun üçte biri üç ile çarpılır. Bu suretle C nin hissesi altı, 

Ç nin hissesi bir, D nin hissesi iki, E nin hissesi dört olur;  üçüncü meselede C ile 

Ş ye üçer ve R ile S ye altışar hisse düşer. 

Dördüncü mesele dörttendir, yani paydası dörttür. C nin elinde - birinci 

meseleden altı ve üçüncü meseleden üç hisse düşmesine göre - mecmuu 9 his

se var demektir. C öldüğünden bu dokuz elde sayılır ve önceki üç mesele de 

bir mesele gibi tutulur ;  eldeki dokuz ile son meselenin eşitleme suretiyle pay

dası olan dört arasında aykırılık o'duğundan bir saydığımız önceki meselelerin 

paydalarının düzeltilmesi ( eşitlenmesi ) nden hasıl olan otuz ikiyi bu dört ile 

ç arparız ; bu suretle her iki meselıenin paydası yüzyirmisekiz olmuş olur. Bir me

sele saydığımız üç meseledeki mirasçıların sehimlerini dördüncü meselenin 

paydası olan dört i' e çarptığımızda ç nin hissesi sekiz, D nin hissesi sekiz, E nin 

hissesi onaltı, ş nin hissesi oniki, R ve S den her birinin hissesi yirmi dört 

olur. Son meseledeki mirasçıların sehimleri de eldeki dokuz ile çarpılınca K nın 

hissesi onsekiz ve M ve N nin hisseleri dokuzar olur. 

230 - Beşinci derecede mirasçılar zevi 1 erham dır ( tekili, zurahim ) .  Zura 

him ölene karabeti olup da asabe sınıfından olmayan ve muayyen sehimleri de 

bu1unmayan kimsedir. Ölenin asabeden varisi olmayınca ter\keden kalan, yu

karıda gördüğümüz üzere farz sahiplerinden kan ve kocadan başkalarına his

selerine göre verilir , zevil erhama verilmez. 

Zurahim,, ancak hiç bir asabe olmadığı ve mua yyen sehimli farz sahibi de 

bulunmadığı takdirde mirasçı olur. 

Zevilerham dört sınıftır. Bunların mirasçılığı tıpkı asabelerin mirasçılığı 

gibidir. Hangi sınıftan olursa olsun yalnız bir zirahim bulunursa bütün tereke 

kendisine verilir. Bunlardan bir kaç kişi berater  b ulunursa tercih sebebini haiz 
olan zirahim bütün terekeyi alır. Öbürleri sakıt olur ; tercih sebebi üçtür : cihet 

yakınlığı, derece yakınlığı, yakınlık kuvveti. 

I - Cihet yakınlığı, dört sınıf arasında bahis mevzuu olur. Yani muhtelif 

sınıflardan bir kaç zirahim varsa yukarıdaki tertip mucibince hangisi mukad

dem ise o tercih edilir. Binaenalıeyh tercih hakkı en önce birinci sınıfın, öle 

nin fürularınındır ;  yani kızının çocuklarına ve oğlun kızlarının çocuklarına 

aittir. 

İkinci mertebede ikinci sınıf mensub' ar gelir ;  yanı ölenin usulü olarak fasit 

cetler ve fasit ceddeler tercih edilir. 
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Üçüncü mertebe üçüncü sınıf erbabınındır. Bu sınıfta babanın fürulan bu

lunur ki, kız kardeş evladı ile mutlaka erkek kardeş kızlan ve ana bir kardeş

lerin olacaktır. 

Dördüncü mertebeyi dördüncü sınıf mensubları teşkil eder : Babanın kız 

kardeşleri. 

Ana bir amcalar dayılar, teyzeler ve bunların evladı asebeden olmıyan 

amcaların kızlan ve bunların erkek ve kız çocukları ölenin ana babasının asa

beden olmıyan amca ve halaları. dayı ve teyzeleri ve onların evlatları da bu 

mertebeye dahildir. 

II - Derece yakınlığı il e tercih. Derece yakınlığı bir sınıf erbabı arasında 

aranır. Bir sınıfta birden ziyade kimseler  varsa hangisi ölene daha yakın ise o 

tercih edilir. Bu itibarla birinci sınıftan mesel.ıil. kızının kızı ile o ğlunun kızının 

kızı beraber bulunsa tereke kızının kızına verilir. 

III - Salisen karabet kuvvetiyle tercih. Bu tercih birinci, üçüncü ve dör

düncü sını f mensupları arasında bahis mevzuu olur. Binaenaleyh birinci sınıf

tan bir derecede birden ziyade kimseler birlikte bu'.unupta bazısı farz sahibi 

< varis ) çocuğu ve bazısı zirahim çocuğu olduğu takdirde kardeş çocuğu zirahim 

çocuğu üzerine tercih edilıir. Şu halde o ğlunun kızının kızı veled i varis olarak 

zirahim olanın çocuğu yani kızın kızının o ğluna tercih edilerek bütün terekeyi 

alır. 

İkinci sınıf mensupları arasında yakınlık kuvvetiyle tercih yoktur. Bir de

recede bulunanlar yani ölene gerek farz sahibi olarak ve gerek zirahim o�arak 

mensub olsun umumiyetle varis olurLar. ( İhtil§.flıdır, Mahmud Esat s. 247 
Not. l l .  

üçüncü sınıftan asabe çocuğu olan, zirahim çocuğu olandan evladır. Mesel§. 

erkek kardeşin oğlunun kızı kız kardeşin kızının oiiuna tercih edilir. İster ikisi 

de ana baba bir veya baba bir olsun yahut biri ana baba bir öbürü baba bir 

olsun. 

Hepsi zirahim çocuğu olur veya hepsi asabe çocuğu olur yahut bazısı asa

be çocuğu ve bazısı farz sahibi çocuğu olursa varis olan ilk füru varis ve sakıt 

olan ilk füru da sakıt olacağından ölenin ana baba bir erkek kardeşinin o ğlunun 

kızı ile baba bir erkek kardeşin o ğlunun kızları ve baba bir kız kardeşin oğlu

nun oğlu ve kızı ana bir erkek kardeşin o ğlunun kızları ve oğlu ana bir kız kar

deşin kızı birleşse ana baba eir erkek kardeşin o ğlunun kızı bütün terekeyi alır. 

ve öbürleri düşer. 

Dördüncü sınıftan ka.rabet nisbeti bir olan birden ziyade şahıslar birle

şirse karabet kuvvetiyle tercih olunur. Binaenaleyh ana baba bi.r halala r < amca 

lar ) ,  baba bir veya ana bir halalar üzerine ve baba bir halalar ana bir amca ve 

251 



halalar üzerine tercih edileceği gibi ana baba bir  dayı ve teyzeler baba tir veya 

ana bir dayı ve teyzelere ve baba bir dayı ve teyzeler, ana bir dayı ve te�·ze

lere tercih edilir. Bunlarda erkeklik ve kadınlığa bakılmaz. 

Gene dördüncü sınıf evladından bir derecede karabet nisbeti aynı olan bir

den ziyade kimseler birleşirse karabet kuvvetiyle tercih edilir ; böylece ana baba 

bir halanın evladı baba veya ana bir ha' alann evladı üzerine ve baba bir ha

la1arın evladı ana bir amca ve ha' aların evladı üzerine tercih edilir. ve gene 

baba ve ana bir dayı ve teyzelerin evladı, baba veya ana bir dayı ve teyzelerin 

evladı üzerine ve baba bir dayı ve teyzelerin evladı ana bir dayı ve teyzelerin 

evladı üzerine tercih edilir. 

Ana baba bir halanın oğlu, baba bir amcanın kızı bir1 eşirse bütün mirası 

birincisi alarak öbürü düşer. Bunun gibi ana baba bir hala kızı ile ana baba bir 

hala kızının evladı beraber bulunsa bütün terekeyi birincisi alır ( Ceridei İlmi

ye 3 s. 109 ) . 

Dördüncü sınıf evladından karabet nisbetleri bir ve karabet kuvvetleri de 

müsavi birden ziyade kimseler bir arada bulunursa asabe çocuğu olan aı:abe 

çocuğu o1mıyana tercih edilir. 

B1naeenaleyh ana baba bir amcanın kızı asabe çocuğu olarak bütün tere

keyi a1ır. Ana baba bir hala zirahim çocuğu olarak düşer. 

Zevilerhamdan birden ziyade kimseler birleşir ve hiç birinde tercih sebebi bu

lunmazsa mevcut mal aralarında taksim edilir. Bu taksimde her sınıf için bir 

takım kaideler vardır ki bunlar da Mahmud Esat Efendi merhumun Feraid ül 

feraiz'inde tafsil edildiğinden nakline devamdan sarfınazar edilmiştir ı s. 251 -

271 bak. > .  

231 - Zevi l erhamdan sonra altıncı derecede mirasçı mevlel muvlU§.ttır. 

Bu, Arabda yabancıların himayesi için kabul edilmiş bir mukaveleye dayanır. 

( Yukarda n. 433 bak) . 

232 - Yedinci derecede mirasçı yukarda No. 195 de bahsedilen nesebi bi

linmiyen kimsedir. Sekizinci derecede, kendisine üçte birden fazla miktar va

siyet edilen kimse gelir. 

233 - Üçte birden ziyade vasiyet de yerine getirildikten sonra terikede 

bir şey ka!ırsa bu, beytülmale verilıir. Beytülmalin bu suretle terikeden kalanı 

alması mirasçı sıfatı ile değildir ;  bu kalanın, zayi olmuş,, sahipsiz bir mal hük

münde sayılmasındandır. Bunun içindir ki, mirasçısı ve vasiyeti olmaksızın 

ölen bir gayri müslimin mali de beytülmale konur. Halbuki daha önce görül

düğü üzere müslim ile müslıim olmayan arasında mirasçılık yoktur. 
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234 - Vasiyet, gerek mal ve gerek menfaat kabilinden olan bir şeyi ölüm 

den sonraya Cmaba'del mevte ) muzaf olarak teterrü etmektir (496 ) .  

Vasiyet eden kimseye müsi ( vasiyetçi ) ,  vasiyet olunan kimseye musfileh 

ve vasiyet edilen şeye müsAbih derler. 

vasiyyet hakkında Kur' anda Maide süresindeki 106 ncı .Ayet şudur : Ya 

eyyuhellezine il.menü şehadetü beyniküm iza hazara ehadekümülmevtu hinel 

vasiyyeti isnani zeva adlin minküm ev aharani min gayriküm in entüm d arab 

tüm fil ardi fees§.betküm musibetül mevti, tahbisünehüma min ba'dissaıati 

feyuksimani bilıl.ahi in irtebtün 1§. neşteri bihi semenen ve lev kil.ne z§.kurbı'I., 

vel§. nektümü şeh§.detal 1§.hi inn§. izen lemind §.simin (497 ) .  

Mecnunun, ma'tuhun vasiyyeti caiz değildir ; musi vasiyyet ettikten sonra 

kendisine ateh veya cinnet tari ( yani §.nz ) olsa vasiyyeti b li.tıl olur ( Ceridei 
İlmiyye, say. 18 s. 270 ) .  

Hamli vasiyyet eli.izdir. Cariyenin veya hayvanın karnındakini istisna ede

rek anasını vasiyyet de cAizdir. 

Hamle, küçüğe, köle ve c§.riyeye vasiyyet edilebilir <ve sahhat li memJü

kihü . Müslimin müslıim olmıyana ve müslim olmıyanın müslime v asiyeti caiz

dir. Ha�buki bunlar arasında miras cari değildir; bu gösteriyor ki vasiyette 

mahrumiyet sebebi mirastakinden daha az sıkıdır. Fakat murisi katleden, bu 

katil hata ile de olsa vasiyetten mahrum olur. Kli.tili mübaşire vasiyet mute

ber olmaz. Katil mübaşir olmayıp ta mütesebbib ise vasiyet b atıl olmaz (Me

celle Ali Haydar şerhi 99 ) .  

Zimm'nin kendi milletinin gayri bir zimmi için dahi v asiyeti eli.izdir. Fa

kat dari harpte oLan harbiye vasiyyet sahih değildir. 

vasiyet edilecek şey tarifde işaret edildiği üzere bir alacak, menfaat me

selı\ bir evin süknası, gallesi de olabilir ( Nasühi Bilmen, Hukuki İslAmiyye 

cilt 4, s. 394, no. 16) . 

• (496 ) Teberrü, sevap kazanmak ve hayır ile anılmak için insanlara bir ayın ve menfaat 
verme suretiyle olacağı gibi bir kölenin azat edilmesi suretiyle de olur ve gene vasiyetçi 

sağ iken ödeyemediği bir takım dini borçlannı ifa için, mesela hac için de vasiyet 
'
edebi

lir. Vakıf bahsinde görüleceği üzere vasiyet yolu ile vakıf da yapılabilir. 
Vela min sabiyyin gayri mümeyyizin asla velev fi vucılhilhayri. Şerhuddurilmuhtarfi 

tenvirilebsii.r 2 nci cild, s. 269 ; ( Fitzgerald s. 169 ) .  
(497 ) Hamdi Yazır tercümesi : E y  o bütün iman edenler ı Her hangi birinize ölüm 

hali geldiği o vasiyyet zamanı aranızdaki şahadet ya kendinizden adalet sahibi iki adam 
veya yolculuk ediyordunuz da ölüm mılsibeti başınıza geldiyse sizin gayrinizden iki di
ğerldir. Bunlan namazdan sonra alıkorsunuz. Şüphelendiğiniı!I takdirde şöyle yemin eder
ler ; «billahi hısım da olsa yeminimizi hiç bir bedele değişmeyiz. Allahın şahadetini ket
metmeyiz» biz o takdirde şüphesiz vebô.le girenlerden oluruz. <Ayetin nüzul sebebi hak
kındaki izahat için de Kur'an Dili, cilt 2, s . .  1828 ve 1829 bak. ) 
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235 -
Ölenin, mirasçısı olmıyan kimseye vasiyeti, malının üçte biri hak

kında sahih olur. Malın üçte biri demek borç çıktıktan ,.sonra kalanın üçte biri 

demektir. üçte birden ziyade de vasiyet, mirasçılar icazet verirlerse ziyade de 

ve t azı mirasçı icazet . verirse onun hissesi nisbetinde muteber olur. Mirasçıya 

vasiyet ne miktarda olıursa o�sun muteber değildir < La vasiyyete li varisin ) ; 

meğer ki öbür mirasçılar icazet vere. Hiç mirasçısı olmıyan bir kımse bütün 

malını vasiyet edebilir. Kansından veya kocasından başka varisi ol

mıyan bir kimsenin de kansına veya kocasına bütün malını vasiyet etmesi 

muteberdir ( Mecelle 1596 bak. ) ( 498 ) .  

Bir kimsenin ölüm hastalığında mirasçısı olmıyan bir şahsa bütün mal

larına şAmil oıiır surette dahi deyin veya ayın ikrarı sahihtir. Fakat vasiyet 

edilen şeyin mukirr'in mülkü olduğu malüm ise ancak malımın üçte birinde 

muteber olur < Mec. 1601 ) .  

236 - Vasiyyetten rücu edilebilir. Esasen vasiyette vasiyetcinin ölüm Anı

na kadar vasiyetinde ısrar etmiş olması şarttır. Rücu sözle de,  fiil ile de ola

bilir. Bir malı A ya vas
.
iyet ettikten sonra sağ olan B ye vasiyet, önceki vasi

yetten rücu demek olur. Vasiyet edilen malıı satmak ta rücudur. 

Kendine vasiyet yapılan kimsenin vasiyetciden önce ölümü ile vasiyet ba

tıl olur. 

237 - vasiyetci vasiyetini tenfiz için bir vasi tayin edebilir;  şöyle ki bir 

kimseye «ölümümden sonra vasiyetlerimin tenfizine yahut küçük çocuklarımın 

işlerini tesviyeye seni memur veya vekil ettim» demek suretiyle o kimseyi vasi 

nasbedebilir. Vasiyeti tenfize memur edilen v asi vasiyetcinin küçük çocukları 

varsa onlara da vasi olacağı gibi bir çocuğu için vasi nasbedilen kimse sonra 

doğan çocuğun da vasisi olur. Vasiyetcinin tAyin ettiği vasiye vasi i muhtar 

derler. 

Vasi olmak için akıl ve büluğ şarttır (499 ) . Rakik, imameyne göre vasi ola

maz. 

Vasiyeti tenfiz için vasiyetci tarafından ta.yin edilen vasi, sülüs mali teri

keden alarak mahalline sarfetmek sala.hiyetini haizdir. Mirasçılar buna ma.ni 

olamaz. Vasinin eline geçen bu mal emanettir ;  taaddlsi halinde za.min olur. 

(498) Varisi olmıyan bir kimsenin ölüm hastalığında yaptığı ikrar vasiyet hükmün
dedir. Vasiyetçinin hiç mirasçısı yoksa, bütün malından vasiyet muteber olur, mılsaleh
den başka mirasçısı varsa mu•teberliği onlann icazetine muallak olur. Şu halde bir kim
se ölüm hastalığında bir kadına vasiyet ettikten sonra onunla evlense ve ölse bu vasıy

yet mu'teber olmıyacaktır. 
(499) Müslim olan Z küçük çocuklarına karısı hıristıyan H. yı vasi nasp ettikten 

sonra ölse hakim üzerine, H. yerine müslim bir kimseyi vasi nasbetmek lılzım olur mu ? 

eıcevab olur ( Ceride! İlmiye 15 s. 103 ; yukarda s. 75 bak) . 
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Vasiyetcinin ihtiyar ( tılyin) ettiği vasi < vasii i muhtar) , adil ve kil.fi olduk
ça hılkim tara fından azledilemez. Fakat kadı, lüzumu halinde hesaplarına bak
mak ve iş:erini murakabe etmek salahiyetini haizdir ( 500 ) ; nitekim, kadı'nın 

tılyin ettiği vasi < mansub vasi > ye karşı da kadı'nın aynı yetkisi vardır. Hiya
neti anlaşılan vasi hemen azledilir. Aczi ve bir işe yaramadı ğı görülen vasiye 

karşı da böyle hareket edilir. Vasi doğru, temiz, fakat yetersiz ise başka biri 

kendisine zam edilir. 

Kadı, birçok hallerde, başlıca ölen bir vasi tılyin etmez, fakat küçük ço 

cuğu veya borcu ve alaca ğı bulunursa vey a bir vasiyet bırakmış olursa vasi 

nasbeder. Babanın ( velinin ) ,  çocuğun mallarını itlılf ve israf etmesi halinde 

de m a:.ıan hıfz için bab anın sağlığında bir vasi nasbedebilir. 

Vasinin salılhiyeti velinin yetkisi kadar geniş değildir. ·Başlıca veli nikah 

velılyetini haiz olduğu halde vasi değildir. Fakat gerek velinin ve gerek vasinin 

küçük, deli ve matuh aleyhine ikrarlan sahih olmaz ( Mec. 1573 ) .  

Vasi vesayet işlerini görmek için başka birini vekil tayin edebilir. vasi 

tarafından küçüğün akan satılabilmek için müsavvigatı şer'iye denilen bir 

takım müsaade sebepleri bulmak lılzımdır ki, başlıı.caları küçüğü infak için 

satmağa lüzum görülmek, az vakitte harap olma veya kıymetinde azalma kor

kusu bulunmak gibi hallerdir ( 501 > .  

vesayeti ifa edecek doğru ve muktedir birkimse bulunma dığı v e  mansup 

vasi de ücretsiz çalışmaktan imtina ettiğı takdirde kadı kendisine bir ecri 

misil tıi.yin edebilir ( 502 ) .  

( V A K I F  
' 

238 - Vakıf lügatte habs, tevkif etmek, alıkoymak anlamına gelir ( 503 ) .  

ıstılahta : «menfaati ibadullaha ait v e  vakıfın milki zail olacak surette bir ay

ni Allahın milki olmak üzere mahbus ve memnu• kılmak>> dır; yahut menfaati 

( 500) Hind i sagirenin vasiyyi muhta.resl Zeynebin sagirenin malına hiyaneti silblt 
olsa h8kim Zeynebi azle ve yerine müstekim olan kız kardeşini vasi nasbetmeğe kAcilr 
olur mu ? elcevap olur (İlmıye Salnamesi s. 517) . 

Zeyd i sagir'in vasiyyi muhtan Amr, hizmeti vasayet mukabilesinde hiklme ücret 
takdir ettirip almağa kacilr olur mu ? elcevap : olmaz ( İlmiye Salnamesi s. 6 ı9 ) .  

( 501 ) 1 5  Nisan 1322 tarihli Umum emvali eytamın sureti idaresi hakkındaki nizam
namenin (Birinci tertip düstur cilt 8, s. 515 ) 14 ve 17 nci macıdelerine ; yuk. n. 462 ba
kınız. 

(502 )  KClçük Z nin muhtar vasisi vesayet hizmeti için hakime ücret takdir ettirip 
almağa kadir olur mu ? elcevap : olmaz ( Ceridei İlmiye 31 s. 869 ) .  

( 503 ) Vakfa habs ( çoğulu ahbas, hubıls ) da denir. Memlılklercie vakıflann idaresine 
nezaret eden Nazıra (Nazırul' ahbas) derlerdi. Fatimilerde de Divanül " ahbas vardı. 
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ibadullaha ait olacak surette bir ayni ( çıp�ak mülkiyeti) ,  Allahın olmak üzere 

temlik ve temellükden mahbus ve memnu kılmaktır ( 504 ) . Vakfeden kimseye 

vakıf, vakfedilen ayına mevkuf < mahalli vakıf) , vakfın menfaatinin ait oldu

ğu cihete veya kimseye mevkufun aleyh veya meşrutun leh, vakfın meşrutun 

lehi olan cihetlere vücuhi vakıf derler. Fakat vakıf, vakfedilen şeye de deni r ;  

b u  manada ço ğulu evkafd1r. 

239 - Isltimın vakıf müessesesi kendine mahsus blr manzara arzeder (505 ) . 

İs'. amdan önce Arablarda dini hizmetlere bazı malların tahsis edilmiş olduğu 

haber verilmektedir ( 506 ) .  İslam Ansiklopedisi, Müslüman umumi görüşüne gö

re Arablarda vakıf olmadığını bildiriyor. İmam Şam «benim bildiğime göre vak

fı yalnız ehli İslam yapmıştır ;  cahiliye ehli değil» demiştir ( 5 07 ) .  Kur'anda 

sadakadan ayrı olarak vakıf hakkında bir hüküm yoktur. Bu b abta bir hadis 

nakledilmekte ve bu suretle vakfın meşru'iyyeti Peygambere kadar çıkarılmak

tadır ! 508 ) .  Fakat vakıf tabiri ikinci yüzyılda kullanılınağa başlamış ve vakıf 

müessesesinin asıl mimarı İmam Ebuyusuf sayılmıştır ( 5 09 ) .  

240 - Vakıf bahsettiğimiz hll.disden d e  anlaşılacağı üzere aslında dini: bir 
gayeye,, kendisiyle Allaha yaklaşmağa ve kamunun hayrına hizmet eden bir iba

det  ( 51 0 )  mahiyetinde olmakla beraber sonraları ikinci yüzy ıl ( hicri ) başların

da evlad için de bir intifa vasıtası olarak kullanılmıştır. Baş�ıca vakıfın ve ev 

ladın mevkufun aleyh olabileceğine dair olıan ictihad mucibince vakıf yolu 

Kur'an dışında vıikıfın arzusiyle şekillenen bir tevris usulüne elverişli olmuştur 

( 5 04 1  Ömer Hilmi - İthaf ül ahlaf fi ahkam il evkaf, mesele 1. Bu bahiste bu eser
den istifade edilmiştir. Karin Abadlı Ömer Hilmi efendinin tercümei hali için Ebul1lla -

Cevdet Paşa, s. 165 bak. İslam Hukukuna dair yazılan bazı eserlerde bu kitap mehaz gi

bi tutulmuştur. 
Bazı fakihler ve başlıca İmam Yusuf vakfın muvakkat ol abilece�ini kabul eder. 
Muvakkat vakıf sahih olmaz ( Ömer Hilmi 7 0 ) . 

( 505 ) Fuat Köprülü Vakıflar Dergisi 11 de Bizans tesirlerini izah etmektedir. 

( 606) Bu mallara emval i muhaccere ; taşlaşmış mallar denilmiştir. 
( 5071 İrşlldül ahlaf  fi ahkll.m 11 evkaf ıı. 2•. 
( 608) İhbis aslehu ve sebbil semerehu = Aslını habset ve semeresini (menfaatini ) 

yoluna dök. 

(609 ) HClseyin Naci, vakfa dair ahkamın evvel emirde imamı Azamın Fıkhı Ekber 
adındaki eserinde tanzim ve tensik edilmiş olduğunu söylemekte ise de ( Darülfünun 
Hukuk Fakültesi Mecmuası, Teşrinisani 1338, sayı 12, s. 99)  Fıkhı Elı;ber'de vakfa dair 
böyle bir bahse tesadüf edemeclık. Esasen İmamı Azama göre fıkhı ekbeİ." ilmi kelll.mdır. 
Bu vesile ile şunu söylemeliyim ki, Fıklu Ekber adlı eserle daha bazı eserler imamı Aza
ma izafe edilmiş ise de, bunların başkaları tarafından nakil edildiği ve hakikatte onun 
tarafından yazılmadığı kanaati kuvvetlidir ( Yuk. No. 18 bakınız ) .  

( 6 1 0 )  Eski Evkaf Nezaretinden «Vakıfdan maksad nedir ? »  sualine «Tekarrüb İlallah
dır;  hı.yır işleyip sevap kazanmaktır; ibadeti maliyeden sayılır» diye cevap verilmiştir 
t Vakıflar Dergisi Cild I, s. · 105, n. 1 bak. ) .  
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< yukarda No. 20 b akmız ı .  Yukarılarda da söylediğimiz gibi İs�ii.mdan önce bil

hassa kadma bir miras hakkı tanınmıyo rdu ! Hamdi Y azır, Kur'an Dili, cild 3, 
s. 2065 bak. ) .  Anlaşıldığına göre isl§.mın koyduğu yeni miras usulüne alışmıyan 

kimseler için bu geniş içtihad vakfa bir rağbet temin etti . Gerçek, vakıfla vakıf, 

malla rının menfaatlerinden kız ve e rkek çocuklarına müsavi hissele r de bıra

kabiliyordu ( 511 ) .  Çünkü m al, vakfedilmekle şahsın mülkünden çıkmakta ve bu 
mahiyeti ile miras hükümlerine til.bi olmaktan kurtulmaktadır. ·vakıfların İsl4m 

memleketlerinde, başlıca evlil.da vakıf yolunda p ek geniş surette y ayılmasına 

bir sebeb olarak da, müsadere ko rkusu gösterilmektedir. Çünkü vakıf Allahın 

mfkinde itibar edildiğinden ülülemir tarafından dahi el sürülmiyecektir. Borç
lunun vakfı sahih sayıldığından dolayı ( 512 ) a:ıacaklıların kavuşturmasından 

kurtarmak ve uzaklaştırmak istiyen borçlula r  da mallarını vakfetmek imkı'lnına 
"\ 

malik oluyorlardı ( 513 ) .  ) 
j 

( 51 1 )  Ali Haydar, Ahki!.ı:nül vukılf, madde 6ı4. 
Vakıf gailenin küllisini vey a bazısını nefsine ve ba'dehu ciheti gayri munkatiaye 

vakıf eylese Ebu Yusuf kavline göre sahih ve bu şart mucibince amel edilmesi muktezi 
olur. imam Muhammed'e göre sahih değildir. Fetva Ebu Yusuf kavli üzerim•dir;  nA.si 
vakfa terğib ve hayır işlerini çoğaltmak için bu suretle vakıf müessesesi Kur'anın miras 
sistemine karşı her memleketin örf ve itiyadına göre bir inhiraf vasıtası olabilmiştir. 
Vakıflar arzularına göre kız evlfıdian büsbütün mirastan mahrum bırakabildiği gibi er-
kek ve kız arasında müsavi bir intikal de şart edebilmişlerdir. İmam Ebu Yusuf v akıf 
imkitnını genişletmekle bir bakıma memleketin kamu hizmetlerine yardım kaynakları da 
elde etmiş oluyordu. 

( 5 ı 2 )  Ancak 950 tarihinde Şeyh ül İslim Ebussuud fetvası üzerine sil.dır olan Kanu

ni t:ıüleyman'ın iradesi ile Osmanlılarda borçlunun vakfını tescilden hikimler men'edil
miştir. 

( 5 ı 3 )  J. Kohler, Leha.buch der Recht philosophie adlı eserinde (3 üncü tabı' 1923 

s. 185)  : İslamda vakıf veya habs denilen bir enstitü teşekkül etmiştir ki, bu mirasçı nas

bını, aile fidei kommisini ve fondationu müşterek norml ar altında birleştirir diyor. 

Memleketimizdeki vakıfların büyük kesimini evlada yapılan vakfların teşkil e ttiği 
söylenmektedir. ister vakıfın evlidına gelir için yapılsın, ister başka maksatlarla olsun 
bir taraftan umumi bilgisizlik içinde ve bir çokları muhitin iptidai seviye ve zihniyeti
nin e tkisi altında kurulan vakıflarla derin ve geniş bir takım tenalıklara yol açılmış ol
duğunda şüphe yoktur. Vakıflar gerek kuruluşunda ve gerek idaresinde verimli yönlere 
tevcih ve böylece bir düzene mazhar edilmemiş ve bu saha her ferdin tamamiyle başıboş 
teşebbüs ve faaliyetine bırakılmıştır. Gerçi başka İslam memleketlerinde olduğu gibi 
Osmanlı İmparatorluğunda da Devlet vakıfl arla ilgilenmiş ise d e, bu ilgi onlan memle
ket ve millet asılarıyla ve ciddi hayır amaçlariyle ayarl ama ve uygunlama yolunda ve 
gayri menkullerin pek aşırı derecede hapsedilmesine, taşlaşmasına, bir çok tufeyli ve 
zararlı guruplaşmalann doğmasına, yaşamasına karşı değil, ferdlerin herhangi bir k ayıt 
ve rehberden mahrum serbest keyif ve arzulariyle yapılan vakıfları ve bunların meşru
tunlehlerinin menfaatlerini ne olursa olsun muhafazaya nezaretten, kadılann vazifesi 
kendilerine getirilen herhangi bir vakfiyeyi görünüşte bir muhakeme altında ve sadece 
bir kimsenin bir malı vakfettim demiş ve nihayet mütevelllye de teslim etmiş olmasını 
araştırarak artık ondan dönülememesi için şekli bir hüküm vermekten ibaret olmuştur. 
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241 - Vakfın hukuki mahiyeti ihtilaflıdır. Vakıf bir akid midir? Muavaza, 
temlik mi veya iskat mıdır ? Vasiyet veya hibe midir ? 

Ömer Hilmi Kitabının 43 üncü meselesinde vakfın in'ikadı onun elveriş
li  olan mahalle, yani mutekavviın bir  mala muzaf olarak vakfın rüknünün e h 

linden sadır olmasına tavakkuf eder. Vakfın Rüknü, vakıfın, malını vakfet

tim gibi vakfın inşasına delalet eden sözüdür (mesele 44 ) . Dilsizin malüm işa

retiyle de vakıf mün'akid o1ur ( Ömer Hilmi 45 ) ;  mevkufun aleyh muayyen 
olmayan şahıslar ise vakfın in'ıkadında mevkufun aleyhlerin kabulü şart de

ğildir ; muayyen şahıslardan ibaret ise onların kabu:ü şarttır ( Ömer Hilmi 

47, 174 ) . Mevkuf un aleyhin sükutu delaleten kabul sayılır ( Ömer Hilmi 48 ) .  

Bütün bunlar gösteriyor ki vakıf, bir ibadet gayesini taşısa dahi her halde 
bir hukuk! iştir. İn'ıkad tabiri subü.t, luzüm ma'nasına olursa dahi buna bir 

akittir denilebilir. Gerçi bir çok akidlerde gördüğümüz iki taraf burada daima 
aranmaktadır; fakat kefaletde de görüldüğü üzere bir kabul şart deği:dir. 

Böyle iken kefalet bir akitdir C yuk. No. 99 bakınız ) .  Ve o da red ile merdut 

olur ve reddedildikten sonra artık kabul edilemez (Mec. 621 ; Ömer Hilmi 49 ) .  

Vakıf ile vasiyet arasında bir benzerlik görenler ol.muş ise de,, tunlar ayrı 

Bu büyük vakıf ziyafetinde Şinasi'nin tabiriyle her biri bir hizme t ve vazife ıılan s ayı
sız kimseler başlarında bazan Sadrı Azamlar, Şeyhul İsnml ar, Vezirler, Valiler, Nakibül 
eşraflar, Şeyhler, Zaviyedarlar, Kadı askerler, Kadılar, Mütevelliler Darüssaade ağaları , 
Yeniçeri ağaları, Sekbanbaşılar, Bostancıbaşılar, Hazinedarbaşılar, Kilercibaşılar gibi bir 
çok nezaret ve büyük nüfuz sahipleriyle birlikte vakıfları kendi hesaplarına sağmaktan 
çekinmemişler (Vakıflar Dergisi sayı 1, ve Fuat Köprülü'nün etüdü sayı II bakınız) ve 
bu yolda kendi çıkarlarına ve bu ziyafetin devamına gayet elverişli olan «şartı vakıf nassı 

şari' gibidir» sözünden de yardımlanmışlardır (Aşağı not. 524 bak ) . Böylece ümera ve 
ulemasiyle birlikte bir taraftan menfaat, öbür taraftan cehalet elele, imar vasıtası olan 
koskoca vakıf müessesesini bir tahrip aleti yapmışlardır. Kamunun gerçek ve sağlam ih
tiyaçlarına uygun ve karşılık olup olmadığı düşünülmeksizin memleketin hemen hemen 
her karışında meydana getirilen zengin ve fakir vakıflarla yalnız servetler taşlaştırılma
mış, onunla uzaktan, yakından ilgilendirilen halk da ruhsuz, kıymetsiz hale sokulmuş. 
ahlıi.ki. içtimai bir takım yaralar açılmıştır. Vakıflar Dergisinde (Sayı : 1 ) ,  Vakıfl ar İda
resinin «Cumhuriyetten önce ve sonra vakıflar» adlı broş üründe sayılan bir çok hayır 
işleri elbette hürmet ve takdire layık olmakla beraber memleketin ekonomik ve sosyal 
hayatını yüksel tme hususunda bir hayrı olmıyan ve kalkınmasına, ilerlemesine, yenileş
mesine engel olan vakıflar, bir çok kimselerin çalışmaksızın değişmez bir gelir kaynağı 
ve yaşama vasıtası olmuş ( yalnız üçüncü Murad zamanında bir takım tarikatlar zuhur 

etmiştir ( Hammer Tarihi tercümesi, cilt 7, s .  189 ve sonr. ) ve vakfiyeleri de tenbeller, 
miskinler topluluklarının el sürülmez birer statüsü sayılmış, memleketin idaresi çok 
güçleştirilmi�. Devletin Ziraat, Maarif, Maliye, Adliye, Belediye, Ekonomi gibi bütün 
bayındırına aydınlatma ve ilerleme ve zenginleşme ışleri kuvvetli engellere uğramıştır. 

En aşağı yüz yirmi yıldanberi düzeltilmesine ve yararlı ciddi bir müessese haline geti
rilmesine çalışılan evkaf işinde Cumhuriyet devri büyük ve mes'ut faaliyetler ve başa

rılar elde etmiştir. 
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ayn şeylerdir. Bir kere vasiyet ölümden sonraya ait bir tasarruftur. Vakıf ise 
kendinden başka bir müessese olduğu aşikar olan vasiyet yolu ile yapılacağı 
gibi vakıfın sa ğlığında hüküm ifade etmek ve rücu edilmemek üzere de yapı
labilir. Bir kimsenin yabancıya malının üçte birinden fazlasındaki ve bir mi
rasçısına malından her hangi bir miktardalti vasiyetı ancak mirasçılann ica
zetiyle muteber iken bu kimse bütün malLarını böyle bir icazete muhtaç olmak
sızın sağlığında vakfedebilir. 1 Vasiyet borçlann ödenmesinden sonra yerine 
getirilebilirken vakıfın bilhassa vakfından sonra ve ölümünden önce yaptığı 
borçların vakfa hiç bir tesiri yoktur;  yani alacaklılar vakıf mallara müracaat 
edemezler. Bundan b aşka deyin ve menfaat, vasiyet edilebildiği halde vakfe 
dilmez ( Aşa. No. 246 bak. ) .  Yani vakıf üçüncü şahıstaki henüz tahsil! edilme
miş olan alacağını vakfedemez. Çünkü deyn zimmette bir vasıtadır, hakiki bir 
mal değildir. Vakıf bir temlik olduğundan ancak borçluya temliki sahih olup 
başkasına temliki caiz olmadığından alacağın vakfı sahih olmamak icabeder. 

Vasiyette müsinin vefatı günü musabihin hakikaten veya takdiren mev
cut olması şarttır. Müsaleh, müsinin ölümünde ya mevcut olmalı veya ölü
münden itibaren altı aydan az bir müddette do ğmalıdır ; ta ki vasiyetin lüzum 
ifade edeceği zamanda müsalehin mevcut olduğu anlaşılsın. Halbuki mevcut 
olmıyan�ara vakıf sahihdir. Delili Hazreti Ömer ve sair s ahabe vakıflannda ge
lecek nesillerin idhal edilmiş olmasıdır ( Aşa. No. 245 bak ) .  

Bir hıristiyanın camie bir vakıf yapması batıl, fakat vasiyet etmesi ca.iz
dir. 

Vakıf, ba ğışlama ( hibe J  de değildir. Bağış1amada malın rakabesi bağışla
nana terkedildiği halde vakıfda böyle bir terk ve temlik olmadığı gibi birin
cisinde artık bağışlayan için o maldan intifa' hakkı yok iken vakıfda vakfı 
yapan vakıf ma:lardan ölünceye kadar istifade edece ğini şart koşabilir. Ve yine 
hibe tamam ve lazım olduktan sonra dahi rücu imkanı olduğu halde vakıf ta
mam olmakla ( tescil yapılmakla ) artık rücu edilemez. 

Küçük Hamdiye göre «Irşadül Ahlaf» ( S .  39J vakıf yalnız icab ile in'ıkad 
eder tasarrufati basitadandır ; tarafeyni olmadığından bir akit mahiyetinde 
mütaHl.a olunamaz ve in'kad tabiri vücuttan mecaz olur. İmam Muhamme
din vakfa s adaka ma'nası vermesi de bun a mani' de ğildir ;  çünkü alelümum 
teberruat yalnız icab ile vücut bulur, kabz ile temam olur. Vakfın taraflann
dan biri olmak üzere tasavvur olunacak olan kimseler ise ibadullahtır. Bu iba
dullah müebbeden devama salih bir silsiledir. 

İmam Ebu Yusuf'a göre vakıfta kabz şart de ğildir ; çünkü vakıf bir temlik 
o'mayıp yalnız vakıfın milkinden ihraç demek olacağından itaka müşabihti r ;  
Sadakalar böyle değildir. Onlar b i r  milkten ihrac, diğer milke idhal olmakla 
temellük için aynen kabzına ihtiyaç vardır. 
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İmam Muhammed'e göre ise mütevelliye teslim ve katz vakfın tamami
yetinin şartıdır; çünkü vakıf malından bir ayn Ee Allaha takarrub kastediyor ; 
şu halde tıpkı sadaka gibidir, teslime muhtaçtır. Dürer de diyor  ki : İmam 
Muhammed'e göre hadisi şerifde «tasaddak biasliha» emri varid olduğu için 
vakıf sadaka olmak lazım gelir. Sadaka ise iki nevi'dir : Biri sadakai münef
feze, biri de sadakai vasiyettir. Vakıf, sadakai müneffezeye müşabih bir tem
liktir. Bu ise kavli mücerred ile mutesaddıkın milkinden çıkmayıp teslime ve 
fakirin kabzına muhtacdır ( s. 41, 42 ) .  

imam Muhammed'e göre vakıf bir nevi teberrudur. Bundan dolayı sıhha
tinde tam bir kabz şarttır. Kabz ve teslıim vfild olan vakıf lazım olu r ;  artık on
dan rücu edilemez. Muşa'da C yuk. No. 76 bak. ) kabız olamıyacağından vakıf 
da olamaz. imam Yusufa göre vakıf i'tak gibi bir iskattır ve sahih olması için 
kabız şart değildir ;  l:funun için şuyu' vakfa mani olmaz ( 514 ) ( Mec. 837, 841,  

861 ; Ömer Hilmi 64) , vakfettim demekle vakıf lazım olur ve vakfedilen mal va
kıfın milkinden çıkacağından artık vaz geçilemez. İmam Azama göre vakıfda 
malikin mülkiyet hakkı devam eder; yani vakıf m al vakıfın milkindedir. 
İmameyne göre ise vakıf malda vakıfın milki zan olur. Onun menfaatleri Hire 
şeklinde hayra tahsis edi'ir. Bunun için vakıf bir lazım akid değildir ; vakıf
dan her zaman rücu edilebilir ve vakfedenin ölümü halinde o mal mirasçısına 
intikal eder (515 ) . 

( 5ı4J  Fakat ifraz edilmemiş bir hisse cami veya kabristan olarak vakfedilemez. 

Zeyd zevcesi Hind"den Zeyde ve kızı Zeynebe irsen intikal eden evi kısmet etmeden 
Zeyd mezbur e•ıden hissesini vakfeylerse ve mezbur vakfın sıhhatine Bekir hakim hü
lrüm eylese mezbur vakıf sahih olur mu ? Elcevap : olmaz (Ebussuuad fetvAsı, İlmiye 

Salnamesi s. 384 ) .  

Kabilı kısmet olan müşıa'ın vakfı İm'iı:nı s lniye (Ebu Yusuf!\) göre caiz. İmamı sa
ase (Muhamıned'e ) göre gayri c§.izdir. Amma kabıli kısn.et olmıyan mü;ıa•ın vt kfı bil it

tifak caizdir (Alı Haydar. Mf"celle şerhi ci lt  2, s. 680 ) . 

( 5 ı 5 )  Müctehidlerin ihtil 'l.f ettiği bir mesele de bir müctehidin reyt ile amel olun
nıasına imamın emri varsa Kadı ona göre hükmetmeğe mecburdur ( Yuk. n.  41 bak. ) .  
Böyle bir emir yoksa Kadı müctehidlerden birinin reyini tercih edebiliı· (AL Haydar, 
Mec. ı8oı şerhinde bu hususta riayet edilecek tertibi nakletmektedir) . Vakıf mes'eletiın
de metinde bildirdi ğimiz muhtelif reylerden birinin tercihi hakkında bir emiı· olmadı
ğınd an Kadı vakfın lüzumiyle hükmettiği t>1kdirde artık o v akıf bütün mücehidlerin it
ttfaln gereğince l azım olu r ;  yani bu h§.kimin h ükmünü b�ka hii.kim bozamB21 (Ömer 
Hilmi s. 45 n. kısmı ; Ali Himmet Berki - Vakıflar ı940 s .  74 ve sonrakilere bak ) . Vakfi
yelerde vakfın lüzumiyle hükmedilmesi bunun içindir. Burada hii.kimin rolü vakıfdan rü
cu ed1lip edllemiyeceğini tesbitten ibaret kalmaktadır Bir örnek olarak eski vakıfl ardan 
884 tarihli Gazi Yakup Çelebi'nln vakfiye tercümesinden aldığım şu fıkralar bunu açık
lar : « . . . mumaıleyh vii.kıf evkafı mezklireyi mezkOr mütevelliye teslim 1 sahih ile teslim 
ve evkafın her umurunu zabt ve her kuyudunu ve mesalihini nazmetmeği dahi müte

velliye tefviz ettikten sonra İmamı Azam Ebu hanife katında vakfettim diyerek evkafı 
me7Jı:ılrenin ademi lüzumuna mebni vakfiyetten rücu etmeği murad etti ve mütevelli ile 
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242 - Vakıf yukarda söylediğimiz gibi vasiyet suretiyle ölüme bağlı olarak 
yapılabileceği gibi sağ iken tesci' i suretiyle de yapılabilir. Vakfın lüzum ifade 
etmesi bu iki yoldan biriyle olur. Yalnız namaz kılınmak üzere vakfedilen bir 
cami'de velevki bir kişi tarafından namaz kılınmakla veya kabristana ölü gö
mülmekle bu vakıflar ldzım olur. Bu hususlara izin vermek onu vakıf ve teslim 
demek olur. Bu ha'lerdeki aleniyetler h§.kimin hükmü yerine geçmektedir. 

' Ölüm hastalığı içinde yapılan vakıf vasiyet sayılır. Vasiyet suretiyle yapılan 
vakıfda bundan zarara uğrayan alacaklılar vakfı tanımıyabilirler ;  çünkü borç
ların ifası vasiyetten önce gelir. vasiyet suretiyle vakıf, vakfedenin bu vasiyet
ten rücu etmeksizin ölümü halinde hakimin hükmü, tescili olmaksızın doğru
dan do ğruya rnzım olur. 

Ölümden sonraya muzaf olarak yapılmamış olan vakıfda tescil bir hakimin 
duru:;ıma halinde ve onun neticesinde vakfın lüzumuna hükmetmesiyle olur 
( 5 1 6 ) .  Tescil olmadığı gibi mütevelliye teslim de edilmeyen .  vakıfdan rücu edi
letilir. Fakat müteve�' iye teslim edilmiş de tescilden önce vakıf ölmüş ise mi
rasçılar ile mütevelli arasında çıkacak ihtilaf üzerine h akim • .  vakfın lüzumiy
le hi\.küm ve mirasçılan vakfa müdahaleden men'eder ve bu suretle tescil ya
pılmış olur. 

243 - Vakıf lüzum hasıl ettikten sonra artık ondan rücu edilemez. Vak
fedi " en malda mülkiyet üzere tasarruf olunamaz. Vakıf mal başkasına satıl
maz ( 5 17 ) .  Bağışlanamaz, rehin edilemez ve mirasçıya intikal etmez. Yalnız 

vakıf bu hususta ihtisam ( husumet) ve Gelibolu h'ikimine müracaat etti ler ( Yalrnp Çe
lebinin Vakıfları Gelibolu karşısında şimdikl Çardak nahiyesinde idi l . Gelibolu hakimi 
mütevelli  i mezburdan vakıfı mezkılrun evkaf ı mezküreyi vucuh i mezkılreye vakfetti lU
ne ve mütevelli i mezbure teslim ettiğine şahid istedi .. Bu şahitler mczkılr vakıf ve mü
tevelli i m ezbure teslim ettiğine şahadeti şer'iye ile şahadet ettiklerinden onların şaha
detiyle h?.kim İmameyn mezhebi üzerine evkaf•ı mezkılrenin lüzum i v akf!yetine hüküm i 
şer'i ile llükmettL».  V akıflar Umum Müdürlüğünün ı938 de yayınladığı Fatih II vakfi
yesinin sonu da bu yolda biter. 

«Tenfizi vasiyet mühim ve maksadı hasen ile de olsa tebdili tehlükeden gayri sa
limdir ve bu iki ayette (Bakara sılresi ı79,  ı30 inci ayetler) hiç nesih yoktur. Şu
nu da ihtar edelim ki. vakıflar maba'di mevte kaldıkları için bir ma•nayı vasiyyeti mu
tazammındırlar. Hatta. İmamı Azam vakfı ancak vasiyyete tefr!' etmiştir. Bunun için 
«femenbeddelehıl ayetinin inzdr ı ,  16.zım olan vakıfl ara da şamıldir. Bu sebeple vakfiye
lerde bu §.yetin derci mütearef olmuştur. İstibdal! vakıf ve şuruti evkaf meseleler! de 
«femen lıdfe;ı Ayetine müteferri'dir. ıı ( Hamdi Yazır, Kur'an Dili, cilt 1, s. 623 ) .  

2762 numaralı ve 5/6/936 tarihli Vakıflar Kanununun 7 nci ve 36 ncı maddeler! ve 
1 /Ağustos/936 tarih ve 3371 sayılı resrrü ceridede çıkan vakıflar nizamnamesinin 3ı ve 
Eonraki maddeleri mucibince vakıflar, kanunun yürümeğe başladığı tarihten itibaren beş 

yıl içinde V akıf Kayıdlan İdaresince vakıf kütüğüne tescil edilmek lft.zımdır; Tescil edil
miyen vakıfl ar mazbut vakıflar arasına alınır. 

( 5 1 6 )  Yuk. n. 5 1 5  b akınız. 
( 5 1 7 )  Yıkılan bir vakfın enkazı, kuruyan ağaçlan vakıf için s atılabilir. 



aşağıda ( No. 251 ve 252 b ak ) .  göreceğimiz üzere istibdal, yani miilk ile müba

dele edilebilir. Ancak vakıf tescil edildikten sonra bir müstehik çıksa ve onun 

mülkü olduğu sabit olsa veya vakıf yapılmadan önce vakfedi�en mala bir şefi'in 

hakkı tealluk ettiği isbat edilse hakim bu vakfı fesheder. 

244 - VAkıfın temlik ve teberrua ehil olması şarttır ; küçüğün, delinin, 

ma'tuhun (yuk. No. 52 bak. ) vakfı sahih olmaz. Hür olmıyan kimsenin de vak

fı sahih değildir; ancak mevıası tarafından bir vakıf yapmasına izin verilen 

bir köle veya cariye elindeki mali vakfedebilir. Hacredi'miş sefih veya borç

lunun vakfı sahih olmadığı gibi muteber ikrah ile yapılan vakıf da sahih ol

maz. Hanefilere göre İslam memleketinde himaye gören her yabancının, zim

minin ve müste'minin vakfı sahihtir ( 518 ) ; Şafii ve Malik'lere göre ise değildir. 

245 - Vakıfda mevkuf un aleyhin hem haddi zatında ve hem de vAkıfın 

i�ikadında Allaha yaklaşma ve ibadet nevinden olması şarttır. Şu ha'de bir 

Hıristiyanın bir camie vakıf da bulunması sahih olmaz . Mevkuf un aleyhin söy

lenmesi ve gösterilmesi şart değildir ( yuk. No. 242 bak. ) ; gösterilmemiş ise 

vakfın gailesi fakirlere sarfedilir ( 5 19 ) .  Bir kimse akarım, bir malini vak

federek gallesini mutlak surette fukaraya şart etse sahihdir. Vakıf yapılırken 

mevkuf un a1eyhin mevcud olması da aranmaz. Çocuğu olmıyan bir kimsenin, 

vakfının gallesini çocuklarına şart etmesi halinde vakıf muteberdir. Sonradan 

doğacak çocuklan bu galleyi alır. 

Gailesi bir mahalle veya köy ahalıisinin ihtiyaçlarına, mesela. fakirlerin yi

yip içmesine, giydirilmesine, kaldınm ve su yollannın tamirine sarfedPmek 

üzere bir vakıf tesis edilebilir ;  bu kabil vakıflara «avariz vakfı» denir (520 ) . 

İbtidada meşrut un lehi mevcud olmıyan vakfa munkati' ul evvel denir. 

Bir vakfın meşrut un lehi ibtidada mevcud ve fakat sonradan münkati' olur, 

kesilirse munkati u1ı §.hır denir. Ve bir aralık kesilir, sonra yine zuhur ederse 

buna da munkati' ul vasat der!er. Munkati' vakıfların her nev'inde galle meş

rut un lehin bıılunması halinde ona, bıılunmaması halinde fakirlere verilir. 

( 5 ı 8 )  Vakıflar Dergi.si sayı I s. ı 20 ve ı2ı  de biri çeşmeye ve o biri İstanbulda Yeni
kapı mevlevihanesinde oturan Dervişlere iki Hıristiyan vakfiyesi suretleri vardır. Mül!l

lim bir vil.kıf vakfının menfaatını ( gallesini ) mutlak surette evl!t veya akrabasına şart 
etse müslüman olmayan evla.d ve akrabası da meşrut un leh olur. Akside böyledir. Fa
kat gayri müslim yalnız milletinden olan akrabasına şart ederse ona riayet edilir. 

( 5 1 9 )  Vakıfda müebbed bir masraf gösterilmesi Ebuyusuf ve Muhammed arasında ih
tiUlfiıdı r ve ! kisinden birinin tercihi hakkın da fetva ve irade yokdur. İmam Yusuf mas
raf tahsisine ve gösterilmesine lüzum görmemekde, İmam Muhammed ise bunu lüzumlu 
saymaktadır (Mehmed Hamdi «Yazırıı - İrşad ül ahli!. f  fi ahk!m il'evkil.f) ; Ömer Hilmi, 

mesele 80 bakınız. 

( 520)  Avarız arızanın çoğuludur. Bu vakıflar 1580 Numaralı kanunla Belediyeye dev
redilmişdir. 
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246 - Vakfedilen mal,, malüm ve muayyen olmak ve vakfedildiği zamanda 
vakıfın milki olmak ( akar veya üşür veya haraç arazisinden veya başka mülk 
araziden bulunmak ) şarttır. 

Menkul, ak.ara ve gayri menkule tabi olarak, mesela bir çiftlik vakfedildi
gı takdirde içinde bulunan aletler, hayvanlar ve başka şeyler birlikde vakfe
dilebilir. Bununla beraber menkulün vakfı hakkında ö rf ve Adet varsa b aşlı 
başına vakfı caizdir ( yuk. No. 21 bak. ) .  Ribhi hayra sarfedilmek üzere p ara, 
düğünlerde, cenazelerde kulanılmak üzere meselA elbise; zinet eşyası, kazan, 
mektep ve medrese ve camilerde okunmak için kitap, halı, şamdan, fakir çift
çilerden tohumu olmıyanlara ödünç verilmek üzere hububat vakfedilebilir. 
( 521 ) . 

Mevkufun ayin olması şart olduğundan zimmette olan alacak kabızdan 
önce vakfedUemez ; fakat bir kimse başkasındaki bir alacağını bir hayır cihe
te vakıf o'mak üzere vasiyet etse üçde bir malından sahih olur ( yuk. No. 234 

bak. > .  

Bir akarın aynını, rekabesini vakfetmiyerek yalnız menfaatlerini vakfet
mek sahih olmaz ( yuk. No. 67 bak ) . 

247 - Vakıf vakfiyesinde yukarda hulasa edilen şeri' hükümleri dairesinJ 
de ( 522 ) istediği şartlan koyabilir;  vakfın tevliyetini ( mütevelliliğini ) kendine, 
evladından, evladının evladından olan veya akrabasından olmıyan her hangi 
birine, gallesini de istediği kimse' ere şart edebilir ( 523 ) ; ve bunlara yeniden 

( 52 l i  Trabzonda bulunduğu sırada bir Rumdan kuyumculuk öğrenen kanuni Süley
man kuyumcuları her kırk yılda bir kağıthanede tertibetmelerini· emretti ği eğlencede 
kullanılmak üzere onbin sahan. 500 kazan, tencere ve sair bakır kap v akfetmiştir. 

( 522 )  Fakat meselfL mütevellinin hiyaneti halinde dahi hesablanna bakılmıyacağı 
ve azledilıniyeceği yolunda bir şart muteber ve riayeti l azım değildir. Bu hususda 940 

tarihli irade vardır. 
( 523 ) Vakfın, vakfının gallesiı1i kendine (ve evl9.dına)  vakfetmesi yukarda söylediği

miz üzere (n .  5 1 1 )  İmam Ebuyusufun ictihadıdır .  Fıkıh kitabl an Ebuyusuf kavli ol arak 

yalnız vakıfın tevliyeti veya gaileyi kendisine şart kılmasından bahsetmektedir. (Multa
kalabhur tercemesi s. 4 1 1 ) . 

Bu vakıflara aile vakıfl arı ( !es vakfs familiaux) , ehli vakıflar da demişlerdir (La 
Syrie a 1 'epoque des Mamlouks 1923 s. LXXIX n. 3 ) .  

Vakıfları adi ( il.dete müstenid - Vakfs coutumiers ve şer'i, hükmi vakıflar (Vakfs 16-
gaux ) diye taksim edenler de vardır ;  d'Hosson cild 2 s. 529 ve 552 de böyle bir taksim 
yaparak camilerin tamir ve ihyasına ait vakıflar diye vasıflandırdığı bir nevi vakıfları 
birinciye ve milletin dini mallarıyle fakirlere yardım ve ammenin hayrı için olan iki nevi 

vakıfları da ikinciden saymaktadır. 
Vakıfın eviad i evladından bulunduğu tahakkuk eden d9.vacının vakfiye şartlarına 

göre galle fazlasından faydalanmasına bir engel yoktur ( Yg. 5 el Hukuk Ad. Der. 1951 
sayı 3 s. 447 ) 

Vakfiyede rekabeden ayrılan zevaid ve fazlanın erkek evlad arasında müsavaten tak-
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şartlar mı.ve etmek ( idhal şartı ) ve koyduklarını çıkarmak ( ihraç şartı ) hak
kını muhafaza edebileceği gibi ölümünden sonra mütevelli olacak· ara da yine 
vakfiyesinde böyle bir salahiyet verebilir. Böyle bir kayd yoksa vakıf kendisi 
de vakfın şartlannı değiştiremez. Yalnız tevliyet hakkında konu' an şart ha
kimin reyi ile değiştirilebileceği gibi hakim de doğrudan doğruya bu babtaki 
şarta muhalefet edebilir. 

Vakıf için daha faydalı görünen hususlarda veya zaruret tahakkuk eden 
hallerde mütevellinin ha.kimin iznile < reyi ile ) vakıfın şartlanna muhalefeti 
caizdir l 524 ) .  

Tahsisat kabilinden o' an gayri sahih vakıflarda vakıfların şartlanna ri a
yet lazım değildir. Fakat reşrut'un lehi, esasen beytül' malce verilecek bir mas
raf ise bu vakfın tebdili caiz olmaz ( Ömer Hilmi 1 66 ;  yuk. No: 91 bak. ) .  

Vakfiyesi < vakıfnamesi, yani vil.kıfın vakfı hakkındaki arzu ve takrirlerini 
ve hakimin tescilini ihtiva eden senet > zayi olmak gibi bir sebeble vakıfın 
şartları ne olduğu bilinmese ve isbat dahi edileme:se ötedenberi o vakıf hak
kında ne suretle amel edHegelmekde idise o suretle muamele olunur ve gal 
lesinin kimlere verileceği anlaşılmasa hakimin reyi ile fakir ve muhtaç olan
lara verilir. 

Vakfiyede birbirine aykın şart ve hükümler mevcud olur ve her ikisi ile 
de amel mümkün olmazsa birincisi ikincisi ile fesh ve neshedilmiş sayılır ve 
ikinci ile iş gôrülQr. 

ötedenberi mündericatiyle <mazmunilel  amel edilegelınekde olan vakfiye 

-- -------------

sim edilmesi ve zükılr evlad bulunmazsa akrabası evladının zukuruna taksim olunması 

şart koşulmuş olmasına ve evl ad tabirinin ahfada şamil bulunmasına binaen torunların 

da akraba tabirine idhali suretiyle verilen karar doğru değildir Yg. 5 inci Hukuk Ad. Dr. 

1950, sayı 12 s. ı702. 
Vakfiyesinde yalnız müezzinin sükııasına meşrut olduğu yazılı olan gayri menkul 

ne mülevillisi ne de lehine şart olunan kimse tarafından başkasına kiraya verilemez (Yg 
5 inci Hukuk, Ad.  Der. 1 950. sayı 6 s. 84 1 ) .  

(524 ) Said paşa hıı.tıratında ( cild I s. 158)  diyor ki. İ kinci Bayazıd 903 tarihinde yap
tıA'ı camlin doğu tarafındaki kapusunun karşısında köylerden İstanbul pazarına gelenle
rin hayvanlarına mahsus olmak üzere bir ahır yaptırmıştır. Bu ahır zamanımızda boza
cı arnavutlara imalathane olmuşdur. 

Burasını umumi bir kütüphane haline tahvil etmeği arzu ettimse de Evkaf Nezare
ti nden muhalefet olundu . Bu muhalefete v§.kıfın ş artını tağyir etmemek maksadı sebeb 
ise de, beyan kılındığı üzere zaten şart değişmiş, yani ahır bozahane olmuşdu. Muhale
t eti vakıa Şeyhül' islii.mın himmeti inziman ederek reddedilmiş ve orada · kütüphane te

ı.ls edilmişdir. 

2762 Numaran kanun (madde 10, 16, 1 7 )  mucibince Evkaf Umum Müdürlüğü ( ica
bında Bakanl ar Kunılu karariyle )  Vakıf şartı annda değişiklik yapabilir. 
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ile defderhanede ( tapu idaresinde ) ki kayd arasında başkalık bulunduğu tak
dirde vakfiyeye itibar edilir. 

248 - Vakfın işlerini idare etmek, görmek üzere tayin edilen kimseye mü
tevel' i derler. Mütevelli iki türlüdür. 

Ya vakfiyede kim olacağı gösterilmiştir ; buna meşrutiyet üzere mütevelli 
derler. 

Veya vakfeden tarafından vakfiyesinde gösterilmiyerek mütevelli tayini
ne ülülemrin izinli kıldığı hakim tarafından nasbedilir. Bu, mansub mütevel
lidir. 

Vakfın kayyimi de müteveBi demektir. Müteve!liye mütekellim al el vakıf 
da denir. 

İcabında mütevelli yerine kaim olmak ve onun vazifelerini yapmak üze re 
hakim tarafından tayin edilen kimseye mütevelli kaymakamı denir ( 525 ) . 

Mütevellinin vakıf hakkındaki tasarruflarına nezaret etmek ve vakıf işle 
rinde mütevelli tarafından reyi alınmak üzere nasbedilen kimseye vakfın na
zırı derler ;  bununla beraber mütevePiye de v akfın nazırı denilıdiği vardır. Bir 
vakıfda nezaret ve tevliyet şart edilmiş olursa her ikisi bir şahsa tevcih edile
mez. 

Vakfın tahsildarına vakfın cabisi derler ( 526 l .  

( 525 )  Mütevellisi henüz tayin edilmeyen veya başka bir memleketteki mütevellisi ta

rafından bir vekil bırakılmamış olan ( Ceride! İlmiye, 23 ) vakfa nasbedilen kimseye mü

tevelli kaymakamı derler. H9.kim böyle bir v�ıf hakkında d 'l.va vukuunda geçici ol arak 

bir kaymakam t?.yin eder. yani o kimsenin h usumetini rey eder. Bir vakfın m ütevellisi 

bulunduğu halde şer'i bir sebebden dolayı, mesela mütevellisi aynı olan iki vakıf arasın

da bir dava açıldı ğı takdirde de mütevelli kaymakamı nasbedilebilir. 

2762 Numaralı vakıflar kanununun y!irümei!;e başladığı tarihden sonra mütevel li 
kaymakamı tayin edilmemektedir. Kanunun muvakkat maddesinin E bendi mucibince 
evvelce tayin edilmiş olan kaymakamlar vakıflan idareye devam edeceklerdir. Ve 5042 
Numaralı ve 17!7/ı936 tarihli vakıfl ar nizamnamesinin 45 inci m addesine göre kanun
dan önce tayin edilmiş olup da vazif� ıi'örmekde olan mütevelli kaymakamlan mütevelli 
hükmünde tutulmuştur. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir vakfa mütevelli ta
yini lazımgelmi:? ve mütevellinin kim olacağı da taayyün etmiş olduğu halde tahsil de
recesi veya yaşı kanun şartlanııa uygun olmamak gibi  bir sebebden dol ayı yapılamazsa 
vakı flar idaresi kaymakam sıfatı ile ( niyabeten ) o v akfı id are etmektedir ( madde 19 ) .  

( 526 ) 2762 Numaralı kanunun 22 nci maddesi mucibince k anunun yürürlüğünden 

sonra vakıflara Cabi. Katip, Nazır adiyle kimse t'iyin edilemez. Eskiden tayin edilmiş 

Nazırlar varsa vazifelerine nihayet verilir. Ancak büyük vakıflarda Umum Müdürlüğün 

izniyle katip ve tahsildar kull anılabil ir. 
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249 - Mütevelli Akil, baliğ, emin ve vakıf işlerini idareye muktedir olmak 
lazımdır. Bu vasıflardan mahrum olan kimse mütevelli nasbedi�emez (527 ) . 

Mütevellinin erkek olması şart değildir; kadın da olabilir. Bir kişi bir kaç 
vakfa mütevellı olacağı gibi birden ziyade kimseler de bir vakfa mütevelli ola
bilirler ( 528 ) . 

Vakıf, tevl iyet için bir meşrut un lıeh göstermemiş ise evHidı dahi hı1kimin 
tAyini olmaksızın kendiliğinden mütevelli olamaz. Nitekim bir kimse iki vakıf 
ihdas edip birine mütevelli nasbetse ve öbürüne etmese bu mütevell i öbürü
nün de mütevellisi olmuş olmaz ; meğer ki ha.kim bunun için kendisini müte -
velli nasbede ( 529 ) .  

Mütevelli meşrut un leh sagir olursa ha.kim ma slahat icabı muvakkat ol a
rak, yani saglrin bulüğuna kadar mütevelli kaymakamı nasbeder ( Ahkı'.lmül 
vuküf m. 107 ) . 

250 - Mütevelli emindir. Bi.r vakfın mütevel1isi mevcud iken hAkim o vak
fın tasarruflarına müdahale edemez, fakat hakimin (kadı'nın ) evkaf hakkın
da teftiş ve nezarette bulunmak, hesaplarına bakmak salahiyeti vardır ; hıya
neti, kötü idaresi, ihmal ve kayıdsızlığı anl aşıldığı takdirde ha.kim onu azledir. 

Tevliyetten ist'ifa ( nefsini azil ) caizdir. 
Mütevelli başkasını Vekil tiiyin edebilir. 

Fakat mütevellinin vakıf aleyhine ikrarı muteber değildir. Vakfa ait dA
vada isbat getiremez ve öbür tarafın yemin edeceği de muhakkak bulunursa 
mütevelli, vakıf hakkında sulh olabilir ( 530) . 

( 627 ) 6042 Numaralı vakıflar Nizamnamesinin 37 inci maddesi mütevelli olmalı: için 
aranılacak şartl arı saymaktadır. 

(528)  Vakıflar Nizamnamesi (madde 39) gereğince müş terek ve hisseli olarak tevli 

yet tevcih edilemez. Biri çekilmek lazımdır :  çekilmezse vakıflar idaresi niyabeten (kay

makam sıfatiyle )  vakfı idare eder. 
( 529 ) 2762 Numaralı vakıflar kanunu muci bince mütevellilik mahkeme tarafın-

dan değil, ancak Vakıflar Umum Müdürlüğünce tevcih edilir ve tevcih yapılmadan 
mütevelli vakfa el koyamaz (madde 19 ve sonraki ) .  Bugün tevliyet işinde, Adli 
mahkemelerin vazifesi ancak, vakıfın şartına göre mesela evlad arasın da erşed1 
mütevelli olması lazım gelip de bu hususta aralannda ihtilat olursa bu erşed evıa
dın hangisi olduğunu veya vakıfın evladından ve vakıfa ne derece ittisal ve vakfiye 
mücibince şaraiti haiz istihhak sahibi bulundu ğunu tesbite dair olabilir. 

( 530)  Bugün. mütevellilerin ta.yin ve azli Vakıflar Umum Müdürlüğüne aittir 
( 2762 Numaralı kanun madde 33 ve sonrakilere ve 
de ı. 42 ve sonrakilere bak ) : azle itiraz edilebilir 
58 - 62 baki ) ;  hesablan da bu Müdürlükçe görülür 

5042 numaralı Nizamname, mad
( 5042 numaralı Nizamname madde 
(madde 23 ve muvakkat madde ) 

Mütevellilerin vazifeleri ve salahiyetleri ve mesuliyetleri yine bu kanunda (madde : 
23 ve 25 ; 5042 Numaralı Nizamname 47 ve sonrakiler) gösterilmişdir. Mütevelliler 
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251 - Müstağnen anih vakıf .  Vakf olan bir hayri müessese (hayrat vakıf
lar ı harap ve kendisine ihtiyaç kalmadığı < yani müstağnen anih olduğu) tak
dirde varidatı, ha.kimin re'yile yakında bulunan yerdeki ve onun cinsindeki 
geliri az başka bi r vakıf masrafına verilmek caizdir ;  fakat o cinsden olmıyan 
başka bir vakfa sarfedilmek cdiz değildir, meseld bir köy mektebinin tama
miyle harap olmuş ve ahalisinin de dağılmış olması gibi. Bu halde bu mektebin 
geliri en yakın köydeki geliri az başka bir vakıf mektebe sarfedilebilir ;  fakat 
meseld hastahaneye sarfedilemez ( 531 l .  

252 - istibdal. Bir vakıf akarın (veya toprağın ) mülk ile mübadelesine is
tibdal denir. İstibdal iki. halde cdizdir : Vdkıf tarafından vakfiyesinde istibdal 
şartı konmuş ise o vakıf ittifakla istibdal edilebilir. Böyle bir şart konmamış 
ise istibdal sarih surette nehi edilmiş olsa dahi o gayrimenkulden beklenen 
menfaat yok olmuş veya ga1lesi masrafına ( meunetine ) yetmemekde bulun
muş olduğu takdirde istibdal yine caizdir., fakat kısmen i ntifa, mümkün bulun
makda ise salt daha fazla bir menfaat e1de edilmesi. için istit dal, racih kavle 
göre caiz olmaz ( 532 ) . 

İstibdal aynen olacağı gibi p ara ile de olabilir. İstibdal edilecek olan iki 
gayri menkulün aynı şehirde o'ması şart değildir. 

253 - Vakfın rekabesine müteallik ddvalar otuzaltı yıllık zaman aşımına 

vakıfların milmessilid!rler : tevliyet, vakıfdan intifa. veya mülkiyet, yanı v akfiye mu
cibince mütevel liliğin kendisine aid olduğunu veya gal!eye istihkakı ol an kimselerden 
olduğunu veya vakıf malın kendi mülkü bulundu ğunu iddia edenlerin davalarında 
vakıflar idaresiyle birl!kde tems!l hakkını haizdir (madde 23 ve 40 : 5042 Num aralı 
Nizamname madde 46) (Buna da!r Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin kararı. Adliye Dergisi 
1 944, sayı 3 eksayfa 59 ) .  Mütevell inin idare hususunda yerine bir vekil t§.y!n edeb!lmes! 
Nizamnamenin 42 ve sonraki maddeler! hükümlerine tabidir. 

Vakıflar, 2762 Numaralı kanun mucibince (madde 6l hükmi kişiliği haizdir. Ge

rek Vakıflar İdaresinin ve gerek mütevellinin d avadaki duruml arı ve ıkrar gibi mua

meleler! Hukuk Mahkemeleri usulü kanununun hükümlerıne tabi olmak lazımgellr. 

( 53 1 )  Ömer Hilmi . mesele 348 ve sonrakilere ve 28/Mayıs/327 tarihl! kanuna bakı
nız ! ( İkinci tertip düstür, cild 3. s.  42 1 ) .  Vakıflar kanunu madde 10 bakınız ! Mimari 
ve tarihi değeri olan eserler satılamaz ( ayni madde ) .  

( 532 ) Ebüssüudun fetvası üzerine 951  tarihindeki irade ile vakıf akarın istibdall 
için Sultanın izni lazım sayılmış tır. « . . . .  İstlbdali Kadının izni ve padişahın ıra· 
desiyle olmak lazım geleceğine göre bu cihetlere riayet edilmeden ist!bdal gayri 
sahihdir» Ceridei İlmiye 22 s. 446, Medeni kanun tatbik kanununun 8 inci mad
desi gereğince eski vakıfl ar hakkında kabul edilen 5/6/935 tarihli ve 2762 Nu
maralı vakıflar kanunu istibdali daha sade ve pratik bir hale sokmuşdur. İstlbdali 
doğrudan doğruya Vakıflar U. Müdürlüğü yapar. Mülhak v akıflarda vakıf mütevellisi
nin mütalaası alınır (madde 12, 14 ve 10 bak. ) .  

Vakfa ait gayr! menkulün yol için istimHiki halinde ta·viz bedel! verilmesi lazım gele
ceği hakkında İçtihatı Birleştirme kararları. s. 88 bak . 
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( müruri zamana> tabidir ; yani bir kimse bir akarı otuzaltı yıldan ziyade bir 

müddet bir vakfın mütevellisinin önünde tasarruf ettikten sonra bu müddet

te bir özrü olmadığı halde ses çıkarmamış olan o vakfın mütevellisi tarafından, 

o akarın, mütevellisi bulunduğu vakfın müstega'latından olarak o kimseye icar 

edilmiş olduğu yolunda açılan dava icar edildiği maru f  ve meşhur olmadıkça 

dinlenmez. 

Vakıf paraların aslına müteallik davalarda da zaman aşımı müddeti budur. 

Bir kimsenin, icareteynli bir akara onbeş yıl tasarruf ettiğini gördüğü baş

ka birine karşı bir özrü olmadığı :tı alde ses çıkarmamış iken benim icareteyn'i 

malımdır diye açtığı dava da dinlenmez. 

Vakıf paraların rıbhine ve galleye müteallik davalar da bu onbeş yıllo.k 

zaman aşımına tdbidir. 

Tahsisat kabilinden olan vekıf arazinin tasarrufuna müteallik ddva

ların zaman aşımı müddeti mir'l arazide olduğu gibi on yıldır ( yukarıda No. 

124 bak. ) ( 533 > .  

Öbür zaman aşım' arında olduğu gibi vakıf müruri zamanlarında d a  mute

ber olan yıl, güneş üzerine değilı, ay üzerine hesabedilen yıldır. 

Umum! menfaatlere ait ve meşrut olan hayır müesseleri hakkındaki dava

larda zamanaşımı yoktur ( 534 ) .  

254 - Osmanlı İmparatorlu ğunda daha ilk gün'erden itibaren sultanlar, 

vezirler ve büyük devlet adamları ve kudreti olan her şahıs memleketin her 

tarafında, türlü türlü maksat ve gayelerle vakıflar tesis ve bunların gelirleri

ni, idare1erini, şartlarını ve mevkufun aleyhlere verilecek vazife ve menfaat

leri tdyin ve tahsis etmiş ve bunlara mütevelli ve nazırlar tayin etmişler ve 

mütevellilerin hesaplarına bakriıak ve vakıf şartlarını yerine getirip getirme

diğine dikkat, vakıf malların korunması ve bakılmasını murakabe etmek ve bu 

yolda yapı' an şikayetleri almak ve neticeyi vakfın �azırına bildirmek üzere 

müfettişler ( müşrif de derler) , noktacılar da koymuşlardır. Zamanla bir çok 

vakıfların tevliyet ve nazırlıkları pek cahil ve ahldksız, hain kimse1 er eline 

geçmiş, kadılar, müfettişl:er mütevellilerle uyuşmuştur. 

İkinci Mahmut devrinde genel ıslahat arasında müetevellilere nezaret et

mek ve haremeyn C Mekke, Medine ) ve sultanlar evkafına karışmamak üzere 

( 533 ) Yuk. No. 124 bakınız.  Vakıf Paral arla vakıfların akar nev•inden olan gayri men
kullerin de hususi mülkiyet hükümleri cereyan eder ( 2762 Numaralı kanun madde 1 1 ) ; 
yani mesel a zaman aşımı ve haciz noktalarından hususi hukuk hükümlerine tabi olur. 

Bu kanunun 41 inci maddesi zaman aşımı hakkında intikal hükümleri koymuşdur. 

1 534 1 Ömer Hilmi , mesele 449 ve vakıflar kanunu, madde 8 ve 1 1 .  



1242 tarihinde bir evkaf nezareti kurulmuş ve ötedenberi Darüssaade ağaları 

tarafından idare edilen haremeyn evkafı da bunların nezaretinden alınarak bir 

müdüre verilmiş ve biraz sonra haremeyn evkaf nezareti ihdas edilmiş ve 1251  

de ele her iki nezaret birleştirilmiştir (535 ) .  

255 - 9 / Cemaziyelahır/1287 tarihinde neşredilen musakkafat ve müste

gallatı evkafın muameleleri hakkındaki nizamnamenin birinci maddesine göre 

evkaf iki kısımdır : mazbut vakıflar, mülhak vakıflar. 

ı. Mazbut vakıflar da iki nevidir : 

a. Tevliyet ve idaresi evkaf hazinesince mazbut olan ve bütün işleri doğ . 

rudan doğruya bu hazineden idare edilen vakıflardır. Osmanlı padişahlarının 

ve bunların ailesine mensup olanların evkafının pek çoğu bu nevidendir; çün

kü bunların tevliyeti Hilafet makamına meşruttur ve Evkaf nazırı tevliyet iş

lerine bakmak üzere bu makam tarafından tayin edilmiş mütevel'i.i vekili gi

bidir. vezir�erin ve büyük devlet adamlarının evkafından pek çoğu da meşru

tun lehleri kalmadığından evkaf hazinesinden zabtedilerek idare edilmiş ve 

bunlarda evkaf nazırı bizzat mütevelli sayılmıştır. 

b. Tevliyetleri, meşrutun lehleri, yani vakfiyesinde gösterilmiş olan kim

seler üzerinde iken bunların sefahat ve isranarından ve vakıf mallannı telef 

etmelerinden dolayı evkaf nezaretince zapt ve idare ve kendilerine muayyen 

bir maaş tayin edilerek vakfa müdahaleleri men'edilmiş olan vakıflardır. Köp
rülü Sokullu v akıfları gibi. Bunlara idaresi mazbut evkaf denir ( Ömer Hilmi, 

' 

mesele 9 ) . 

Mazbut vakıflar 2762 numaralı Vakıflıar Kanununun 1 inci m addesinde 

4 kalem olarak gösterilmiş ve idareleri doğrudan doğruya Vakıflar Umum Mü

dürlüğüne ait bulunmuştur ( 536 ) . 

2. Mülhak vakıflar. 

Bunlar evkaf nazırlarının nezareti altında olarak mütevellisi tarafından 

idare edilen vakıflardır;  2762 ve 3513 numara!ı kanunLann 1 inci maddesi mu

cibince üç kalemdir ; mütevellileri ayni kanun mucibince Vakıflar Umum Mü

dürlüğünün kontrolü altındadır <Madde 1, · fıkra son ; yukarcia n. 525 - 530 

b ak. ) .  

Bir d e  müstesna evkaf vardı ki, bu vakıflar evkaf nezaretinin nezaret ve 

müdahalesi olmıyarak doğrudan doğruya kendi mütevellileri tarafından idare 

edilmiş ve bazıLarında vakfın gayri menku1lerine ait tasarruf senetleri dahi 

30/Mart/329 tarihli. emvali gayri menkulenin tasarrufu hakkındaki kanuna ka

dar mütevellileri tarafından verilmiştir (bu kanunun birinci maddesi ve esba-

( 535) Sıtkı, Gedikler ı325, s. 25 not. bak. 
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hı mucibe layihası ) .  Bu vakıflar sekiz kalem olup dördü Anadolu'da ve dördü 
Rumeli'dedir. Anadoluda olanlar : Mevlana vakfı ( evkafı celaliye > ki Konya 
taraflanndadır ;  Hacı Bektaş Veli vakfı, Ankara ve Kırşehir taraflarında, Ha
cı Bayram Veli vakfı, Ankara ve Konya arasında ; Abdülkadir Geylani vakfı, 
Bağdat ve Musuı taraflarındadır. Rumelinde olanlar : Gazi Evrenos vakfı ki, 
Selanik cihetlıerinde, Gazi Ali bey vakfi ki Edirne taraflarında, Gazi Mihal bey 
vakfı ki Filibe cihetlerinde ve Gazi Süleyman bey vak fı ki o da Filibe tara f
larında idi <H. Cemaleddin • .  Telhisi Ahkami arazi > ( 537 l .  

E. Nord, Die Refonn des Türkischen Liegenschaftrichts adlı eserinde 
( 1914 s. 1 5 )  müstesna evkaf olıarak Ortodoks, Katolik ve sdire gibi Muhammedi 
olmayanlara aid vakıfian göstermiştir. 

Bugün bunlardan Evrenos vakfının ( 588 ) Lozan Andlaşması gereğince mü-

( 536)  Gerek bu dört kalemin ve gerek vakıflar kanunun.un 39 uncu maddesi muci
bince ıo senedenberi mütevelliği kimseye tevcih edilmemiş bulunan ve bu sebeble 
artık tevcih yapılmayacak olan vakıflarda alakalılann vakfiyeye göre mahfuz tu
tulan intifa' haklannın ne suretle tesbit ve ita edileceğine dair 6/0cak / 1 938 tarihli 
resmi gazete ile yayınlanan 7898 sayılı kararnameye bağlı ek nizamname üçüncü ter · 
tıp düsturun ı9 uncu cildi ı 60 ıncı sahifesindedir. 

Bu nizamnameye de bil.zı maddeler ilavesine dair olan ve resmi gazete ı9/ 

Ekim/ ı939 nüshasında yayınl an an 12ı52 Numaralı nizamname düstur clld 20 s. ı883 

dedir. 

( 537)  Tahsisat kabilinden olan gayri sahih vakıf arazinin bazısı m82!but, bi!.zısı 
mülhak ve b!l.zısı da müstesna evkaf olarak kabul edilmiş ve mütevelliler bu arazi
nin üşür ve resimlerini cibayet ve tahsil etmek salahiyetini haiz olduklarından ve 
bir çok yerlerde vakıf ve miri arazi ayrılamadığından bunlardan bir kısmının mali
ye, bir kısmının evkaf nazareti ve bir kısmının mütevelliler tarafından üşürlenme 
si bir çok güçlükleri doğurmakla tanzlmattan sonra bütün vakıf arazinin maliyece 
zabtı ve öşürlenmesı ve evkaf hazinesine muayyen bir bedel ödenmesi düşünülerek 
ı256 dan ı258 yılına kadar bütün vakıflara maliyece P.! konmağa b�lanıtıış ise de. 
Hükümetin böylece vakıflan şenlendirmek ve faydalı hale sokmak yolundaki meşru• 
maksatları mütevelli ve meşrutunlehlerin menfaatlerine uymadığından ve işlerine 
gelmediğinden memnuniyetsizlikler ve şikayetler baş göstermiş ve bazı mütevellile
rin nüfuz ve kuvvet sahibi olmaları · Hükümetı güç duruma sokmuş ve bu sebeble 
bu sekiz kalem evkaf istisna edilmiş ve maliye hazinesince bunlara dokunulmaması 
kararlaşmışdır. Bu müstesna vakıflar kendilerine ald arazinin üşür ve resimlerini 
tahsil etmek bii.zılan vakıfları içindeki koyun ve saıreyi saymak ve resmini almak 
gibi HükOmet içinde Hükılmet salahiyetleri kullanmış ve metinde dediğimiz gibi bu 
hal meşrutiyet devri içlerine kadar devam etmişdir. Bu böyle iken bu sekiz kaleme 
onaltı kalem vakıf daha ilave edilmişdir ki, bunlann da bir kısmı yine Tekke ve ta
rikat mensublanna ald vakıflardır. 306 yılında bir üçüncü kalem müstesna evkaf da
ha kabul edilmişdir. Bu son iki kısım müstesna evkaf ile birincilerin arasında biraz 
fark vardır ( Cemalettin - telhisi ahkii.mı arazi ı330, s .  62 ve sonrakiler) . 

( 538)  Evrenos bey ailesi hakkında ( Osmanlı Tarihi ı947, cilt ı, s. 295 - 297 de mAlı1-
mat vardır) . 
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badele olunarak. Türkiye'de ihyasına Danıştayca ve Büyük Millet Meclisince 
karar verilmiştir ( 539 ) .  

256 - Vakıflar Kanunu mucibince bugün vakıflar idare bakımından iki 
nevidir. Bunlar yukarıda naklettiğimiz gibi mazbut ve mülhak vakıflardır. Ge
rek mazbut vakıfların ve gerek mülhak vakıflann hayır için tahsis edilmiş 
olan müesseseleri C müessesatı hayriyesi) bulunduğu gibi bunların muhafazaya, 
devamı ve idaresi için ltı.zımgelen masraflara karşılık olarak, aka rlan, topraklan, 
paralan vardır. Hayır müesseseleri camiler, müescidler, medreseler, mektep 
( 540 ) ,, kervansaraylıar, imarethaneler, zaviyeler, hastahane, misafirhane gibi 

( 539)  Yunanistanda kalan vakıflann Lozan andlaşması mucibince tasfiyesi takar
rur etmesi üzerine orada bulunan bir kısım vakıfların zururi olduğundan ( evlada 
meşrut bulunduğundan) ve artık idamesi imkanı bulunmadığından bahisle k arşılı
ğının kendilerine temliki meşrutunlehleri ve vakıfın evladı tarafından iddia edilmiş 
ve Danıştay tanzimat dairesinin 6t ı2t928 ve genel heyetin ı 6 / l /929 tarihli kararla
rına istinad edilmek istenmişdir, ( Düsturlarda münderictir. ) .  

Danıştaya verilen Diyanet işleri müşavere heyetinin 3/Mayıst ı341 tarihli bir 
mütalaasında şöyle denilmişdir : «Ecnebi elinde kalıp Müslüman ahalisi muahede mu
cibince mubadeleye tabi Girit ve emsali beldelerde mevcud İslam v akıfl annın oral ar
ca meşrutunlehleri mefkUd ve şeraitine riayet mutaazzir olduğundan buraca mü
badele 1iarikı ile vakfiyetlerini muhafaza mümkün ise muhafazası lA.zım olduğunun, 
mümkün olmadığı surette vakıfı malüm ve hala berhayat ise vii.kıfın milkine ve 
berhayat olmayıp da veresesi mevcud ise veresesinin milkine avdet edeceğinden 
haklarında ona göre muamele . . . . » (Ali Haydar, Ahkamuı vukuf, madde 268, 27 1 ,  272. 
595 bakınız) .  

Profesör Ebül ,.OH!. Mardin tarafından bu mesele hakkında 18/2/932 tarihli mu
talaada hakkiyle denildiği üzere"' sahih olan vakıf nakız ve gayri sahih olan vakıf 
da ibtal edilmedikçe vakfa bir başkası tarafından verilen veya vii.kıf tarafından gai
le mukabili değil de vakıf mal mukabili olarak alınan şeyler mihaniki t arzda v akıf 

umumi olsun, 
akdinin sıhhat 

şahsi hukmisinin mamelekine dii.hil bulunduğuna ve meşrutunlehi 
hususi olsun vakıflarda, gayri munkatı bir cihet zikretmek vakıf 
şartı olu:ı,> zururi vakıflarda da bu şarta riayet edilmiş olacağı dergar ve zikredilme
miş olması halinde de fukraranın gayri munkatı cihet olarak taayyün edeceği huku
kan bir emri fi.şikar . . . .  " dır. 

(640)  Mektebler, Medreseler 3/Mart/1340 tarihli ve 430 numaralı kanun ile Milli Eğt-

tim Bakanlığına (Maarif Vekıiletine) devir ve rabtedilmiştır. 

Vakfın nev'i ne olursa olsun onda tebid ve devam esasdır. Vii.kıf zür,riyetini meş
rutunleh göstermiş olmasına göre nesiller gelip geçcUkçe ve evlad mevcud oldukça bun
lar galleden haklarını isteyeceklerdir. Vakfın aynı nı bir zamanda mevcud olan evıida 
taksim, sonraki zürriyet mensublarını bu hakdan mahrum bırakmakdır. Öbür taraf
dan zürriyetin tamamiyle inkıta'ı halinde galle fukaraya verilir. VAkıf mallarının aynı
nı her hangi bir batındaki evlada temlik ise munkatı• ul ahir vakfın me.şrutunlehini 
tanımamak, daha doğrusu ileride cemiyete ait olacak bir mülkiyeti, hususi fertler lehine 
bertaraf etmek neticesine varır (Evrenosvakfı dll.vasında yazılı ve sözlü layiha ve mü
dafaalanmdan ) .  Danıştay Deavi dairesinin 7/6/928 tarihli kararı için Ali Himmet 
Berki. vAkıflar, bak) .  
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eserlerdir. Bunlarda ötedenberi satış, ferağ ( 541 ) yapmak ve gaile ( 542 ) ile ki

raya vennek cari ve caiz değildir;  ancak kendilerinin aynı ile intifa' edüir. 
Vakfa irad ve galle getiren bağ, bahçe, zeytinlik,, hamam, apartman, ev, vakıf 

paraları gibi vakıf mallatına müstegal ( çoğulu müstegallat ) .  bunlardan tavan

lı < sakı flı ) binası olan gayr.i menkul müstegalle, musakkaf
· 

< çoğulu musakka

fat)  derler. Fakat müstegal tabiri daha ziyade musakkaf karşılığı olarak üze

rinde bina olmayan arazi için kullanılmaktadır. Nitekim 9/Cemaziyelahir 1287 

tarihli nizamnamenin ikinci maddesinde, üzerinde ebniye bulunan ve ebniye ih

dası için hazırlanmış ve tahsis edilmiş olan yerlere musakkafat ve ziraat ve 

ağaç dikmek gibi bir tasarruf ile istifade edilen araziye müstegallat denildiği 

tasrih edilmiştir. 2 1 / Şubat/1328 tarihli emvali gayrimenkule intikalat kanunu

nun 8 inci maddesinde de mukataai kadlmeli müstegal1at tabi.ri musakkafat 

karşılı�ıdır < aşağıda No. 260 bak) . 

257 - Mazbut olsun, mülhak olsun bir vakfın akarı, ya icarei vahideli ya

ni tek icareli ) veya icareteynli ( yani çift icareli ) dir. Bir de mukataalı vakıf

lar vardır ki, aşağıda ondan da bahsedilecektir. 

Tek icareli vakıf, musakkafat ve müstegallattan olup, tasarruf ve evlada 

intikal cari olmamak üzere muayyen müddet ile vakıfı tara fından kiraya veri-

1en gayri menkullerdir. Bunların icar müddeti vakfiyelerindeki şarta göre, bir 

( 54 ı ) Ferağ lügatte bir iş ile meşguliyeti terkederek boş kalmak anlamındadır. İsti
lahda bir şeyde (Miri arazide ve vakıf musalı:kafat ve müstegallatta) tasarruf hakkını 
başka birine terk ve tefviz etmektir. (Emlılkde buna temlik denir) ; tefviz edene fariğ. 
kendisine tefviz edilen kimseye mefruğunleh ve ferai1; edilen şey"e mefrugunbih, fariğia. 
mefruğunlehden aldığı şeye ferağ bedeli derler. 

Ferağın dört nev'i vardır; 1 Kat'i terai1;, yanı şartsız, vefa ve istiğliU ve muvazaa 
şartiyle olmayan ferağdır. Milk mallarda benzeri bey'i bat bey'i kat'idir ( Mec. 1 1 7  bak) . 
2. Ferağ bilvefa:  bir kimsenin başkasından ödünç aldığı para mukabilinde tasarrufun
da olan vakıf bir malı veya miri araziyi borcunu ödediği vakit geri almak üzere ala
caklısına ferağ etmesidir. Bununda milkde benzeri bey• bilvefadır (yukarıda No. 137 ve ı38 
bakınız ) .  Şu fark ile ki, vefa ile satılan mal müşteri elinde telef olursa kabz za-
manındaki kıymeti milkdarı borç düşdüğü halde vefa ile ferağ edilen miri arazi veya 
icareteynli ve bu hükümde olan vakıf musakkafat ve müstegallat telef olsa borçdan bir 

şey düşmez. 3.  Ferağ bil' istiğlal ; mefrugunbihi mefruğunlehden kiralamak şartiyle 

olan ferağ bilvefadır bunun da emlll.kde benzeri bey'! bil 'istiglaldir 4'. Muvazaalı ferağ

dır ki, emvali gayrı menkulenin tasarrufu hakkındaki kanunun 4 üncü maddesiyle mah

kemelerde dinlenmemesi emredilmiştir. Emlakde cari olan şüf'a miri arazinin ve çift 

icareli vakıfların ferağında cari değildir. Ancak ı274 tarihli arazi kanununda görüld ü

ğü üzere miri, vakıf arazide şüf" aya benzer bir rüchan hakkı kabO.l edilmiştir. 

( 542 ) Galle vakıfdan alınan gelir, mahsul d emektir ;  vakıf paranın ribhi, vakıf ma

lın kirası, vakıf bahçenin semeresi, mahsulü gibi. 
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şart yoksa çiftlik ve arazi gibi gayri menkuller de üç ve başkalarda bir yıl ola
rak tayin edilir. ( 543 ) .  

Tek icareli vakıfların bir nev'i vardır ki, bunlar müddet tAyin edilmeksi
zin icar edilen ve kendilerinde ferağ ve intikal caiz olan vakıflardır. Bu va
kıfl ara icarei vahidei kadimeli derler. Bunlar bundan sonra göreceğimiz ica-
reteyn usulüne ve onun intikaL hükümlerine tabidir. 

258 - Çift icareli (kiralı ) musakkafat ve müstegallat iki nevidir:  Biri va.
kıfın şartı gereğince çift kiralıdır ;  yani vakfeden esasen çift icare bedeli ile 
icar edilmesini vakfiyesinde şart koşmuştur ( Koca Yusuf paşa ve Cezayirli 
Hasan paşanın İstanbuldaki vakıfları gibi) ; veya tek icareli bir vakıf ha.kimin 
izni <ve padişah iradesi ) ile çift icareye çevrilmiştir. 

Çift icareye tahvil edilen vakıflarda rekabe, vakfa ait olmak üzere men

faati mutasarrıflara, yani mü�tecirLere temlik edilmiştir. Bu vakıflar (miri 
arazide olduğu gibi) mutasarrıfı tarafındı:ı.n sağlığında ·başkalarına bedelli 

( 54 3 )  Hanefilere göre, vakfın uzun müddetle ican caiz değildir. Vakfın gallesi 
mevcut olmadığı ve tamirine de ihtiyaç bulunduğu takdirde vakıf akann mütevelli 
tarafından alınacak bir miktar peşin para mukabiUnde veya icar bedeline mahsube
dilmek üzere tamir şartiyle uzun müddetle isteklisine icar edilmesi H anbeli mezhe
bine göre, caizdir. Bu uzun müddetle icar usulüne mursad usulü derler ( Ceridei İl
miye 3ı s. 871 ; Ali Himmet Berki - v akıflar s. 2ı3.  Vakıflar Nizamnamesi madde 47 
de bahsi geçen 2387 numaralı ve 8/3/934 tarihli kanunun uygunl anmasına dair nizam-

2 
nameye ( ı9/5/934 tarihli ve --- kararname numaralı ) bakınız. 

680 

icarei vahideli vakıflarda kira müddeti hakkında vii.kıfın şartına bakılır VAkıf müd
deti az veya çok tayin edebilir. Vii.kfıyede bir şart ve kayd yoksa çiftilk ve arazi üç 
yıldan, sair akarlarda bir yıldan fazla müddetle kiralanamaz. ıo Rebi'ulevvel ı29 ı  tarihli 
nizamnamede bu hususta sarahat vardır. 5 Nisan 1298 tarihli İcarı Akar Nizamnamesi
nin 8 Eylıll 1298 tarihli muaddel maddesinde icarei vahideli vakıf akarların üç yıldan 
fazla müddetle icar olunamıyacağı tasrih edilmiş ve Evkaf Umum Müdürlüğünün 1341 

yılı bütçesine mütedair 7 Nisan 1341 tarihli kanunun 5 inci maddesiyle tadil edilerek 
icarei vahideli Emia.k ve erazii vakfiyenin üç yıldan fazla müddetle taliplerine Umum 
Müdürlüğün mezuniyeti ile icar edilebileceği istisnai olarak kabul edilmiştir. 

icarei müeccele ve muaccele ile icar hakkında İlmiye Salnii.mesi s. 335 de ( Fatih 
Şeyhul İslamlarından Molla Guraninin Fetvası vardır. Vakıf malın ican hakkında Ali 
Haydar, Mecelle, m. 484 şerhi bak. 

Mesagı şer'i ve İridei Seniye olmaksızın icarei vahideli vakıf akann ıcareteyne 
tahviline cüret edenlerin üçaydan üç yıla kadar hapsedilmeleri 15 Cumadel ahır 1280 
tairhli Evkaf Nizamnamesi 38 inci bend bak. 

icareteynli Evkaf da muhii.yee icrası hakkındaki 1296 tarihli İradei Seniye (Ali Hay
dar Cilt 3, s. 433 bak) . 
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veya bedelsiz ferağ edilebilir ( 544 ) ve mutasarrıfı ölürse intikal sahiplerine 
geçerdi ( 545 ) ; intikal sahibi yoks a  tekrar tek icareli olarak ait olduğu vakfın 
malı olurdu. Şöyle ki, ilk önceleri bir kimse mutasarrıf olduğu milk arsa üze
rine hane, han ve dükkan yaparak bunun kirasını te'sis eylediği bir hayra 
tahsis edip bu milk, vakfın malı ve içinde bulunan Meta müsteciri olmakla 
ol milkin tamir ve termimi ve bina yıkılırsa yeniden inşası vakfına ait oldu
ğundan ve vakıflarda ise tamire kudret kalmadığından ( İstanbul yangınları 
hakkında Ahmet Rasim, Osmanlı tarihi, s. 299, 577 ve 826 bak > .  bir çok milk 
harabolmuş ve öyle yerlerin icaresi tabii düştüğünden evkafın temettuu 
dahi azalmağa başlamış olmasiyle hem vakıfların menfaatlerini muhafaza ve 
hem de emvali mamur etmek maksadiyle Kanuni Süleyman zamanında em
lakin tasarruf usulü bir b aşka yola konulmuştur. Çünkü müstecirin ikamet 
ettiği yeri tamir etmek vazifesinden olmayıp kendisini bulunduğu yerin ima 
rına mecbur etmek için tasarruf müddetini uzatmak lazım geldiğine v e  bu 
da kifayet etmeyip zira bir adam mamur edeceği şeyi kendisinden sonra ev
ladına dahi bırakmak isteyeceğine mebni müstecir�eri şu maksada hizmet 

ettirmek için bir kimse vakıf emlaktan bir mahalle mutasarrıf olmak istedi
ğinde ( arazi ve binanın mecmuu kıymetine yakın > muaccel icare adiyle vakıf 
namına biraz akç a  verdikten sonra beher yıl dahi müeccel icare ismile bir 
mikdar şey vermek ve tamir ve termimi kendisine ait ve mütevelli izni ile her 
ne bina yaparsa vakfa teberru olmak şartiyle ve isticar hakkını başkasına 
ferağ edebilmek ruhsatiyle sa ğlığı müddetince kendisi tasarruf etmek ve ölü
münde yalnız erkek ve kız ev:adına müsavi surette intikal eylemek üzere 
uhdesine geçirilmek usulüne karar verilmiş ve bu cihetle evlattan ilerisinde 
intikal hakkı olmadığından bunun fıkdaniyle mahlül olan milk, vakfa ricat 
ederek bu suretle alınan muaccel ve müeocel icareler ve ferağ ve intikalde va
kıf için a�ınan vesika harcı vakıflara irat edilmiştir ( Birinci tertip düstur cilt 
ı s. 232 ) Her yıl alınacak olan bu para müstecirin zam anla o binaya mülki
yet iddia etmesine meydan bırakmamak ve bir de H anefi mezhebine göre uzun 
müddetle icar caiz olmadığından güya her yıl böylece icar akdini yenilemiş ol
mak içindir. 

, ( 544 ) Emlakde ölünceye kadar beslemek ş artiyle hibeye mukabil Miri ve vakıf 
arazide ve musakkafat ve müstegallatı vakfiyede ölünceye kadar beslemek şartiyle 
ferağ muteberdir. 30/Mart/1329 tarihli emvali gayri menkulenin tasarrufuna aid ka
nunun yürürlüğü tarihine kadar miri ve vakıf araziye ve vakıf musakkafat ve müste
galata, ferağ bilvefa ile ferağ edilmiş değilse ölümden sonra borç için müracaat edil
mezken adı geçen kanun (madde ı6J bftzı istisnalarla buna müsaade etmiştir. 

( 545 ) İntikal s ahibleri arasındaki fark için aşa, n. 548 bak. Miri ve vakıf ara
zide ve i careteynli ve mukataali vakıflarda da mulkde olduğu gibi katil, din iht!Hl.fı, 
dar ihtilafı ( bu hususta sonradan değişiklikler olmuştur) ve nkkiyet intikale manidir 

( yuk. No. 202 bak ) .  
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Görüldüğü üzere çift icarenin ihdası Kanuni Süleyman zamanına 
irca' edilmektedir. Ömer Hilmi efendi Ahkamül evkaf adlı eserinde bu tarihi 
1 020 yani birinci Ahmet devri olarak göstermektedir ( s. 12 ve 85 notu) . Ali 
Himmet Berki Vakıflar kitabında ( 1940 s. 35 ) bundan bahis etmektedir. Eski 
fetava mecmualarından anlaşıldığı veçhilıe müaccel ve müeccele ile icar da
ha önce de cari idi ; şu kadar ki, o vakit yapılan ica.reteyn muamelesinde 
müddet muayyen olup son şeklinde olduğu gibi gayri muayyen d eğildi. Ade
ta kısmen peşin ve kısmen müeccel ücretle icar mahiyetinde idi. Fakat bila
here vefat vukuunda evlada intikal örf halini almış ve daha sonra müddetsiz 
icareteyn ve intikal usulü kanun altında kabul edilerek muhtelif tarihlerde 
intikal usulu genişletilmiştir. 

Filhakika gerek 999 da üçüncü Muradın Şeyhul fsHlmı olan Zekeriyya 
� 

efendinin fetvaları arasında ve hatta. 885 de müfti olan Molla Güra.ni nin fet-
valarında icarei muaccele ve müeccele ile icardan bahis vardır. Ancak bun
l a rda tasarruf ve intikale dair bir söz yoktur ( İlmiye Salnamesi 335, 413 bak) . 
ömer Hilminin ahkamül evkafında söylediği gibi bu usulde pek kötüye kulla
nılmış ve zararlı neticeler vermiştir ( s. 89 ) . 

. 

İcareteyn usulü sonraları meydana çıkan gediklere ( 546 ) de girmişdir. 
< Ömer Hilmi, mesele 42, 248 ; 1285 tarihli tevsi'i intikal kanunu zeyli, madde 
2 ;  1292 tarihli nizamname, madde 7 ) .  

• ( 546 ) Yukarıda n .  2ı9 b akınız. Takriben 1 140 tarihinden 1277 tarihine kadar ( bu ta
rihte gedik vakfı men edilmiştir. ) memleketimizde bütün sanat ve ticaret inhisar ve 

imtiyaz altında yapılıyordu. Bu zamanlarda bir sanat ve ticaret ile kaç kişi meşgul olur 
ve içinde sanat yapılır ne miktar sanat ve ticaret yeri bulunuyor idise mecbur olunmadık
ça bundan ziyade ve eksik olmaması kaidesi yürüyordu. Yani her sanat ve ticaret için 
nekadar sanat ve ticaret yeri bulunacağı tli.yin ve tahsis edilmişti. Bir kimse çırak ve 
kalfalıktan yetişip de münhal olan veya lüzum üzerine yeniden açılan bir ustalık ma
kamına geçmedikçe, yani gedik sahibi olmadıkça dükkan açarak san•at ve ticaret edemez
di, her şehirde ne kadar esnaf gediği ol acağı tli.yin edilmişti, sanat ve ticaret edenlerin 
elinde fermanlar ve beratlar vardı. Esnaftan biri san•atını terk ettiği vakit malik olduğu 
ustalık hakkını esnaf içinden yetişmiş bir kalfaya veri r  ve sanat alli.tını da satardı. Öl
düğü takdirde o sanatı yapmağa muktedir evlli.dı varsa ona geçerdi ; yoksa vli.risleri sata
bilirdi. Böyle ustalık hakkiyle beraber alınıp satılan ve intikal eden sanat alli.tına gedik 
denilmiş ve git gide sadece bu, sanat ve ticaret edebilmek salahiyeti olarak kabul edil
miş ve kendilerine bu yolda müsaade edilenler gedik sahibi olarak esnaf defterlerıne 
kaydedi lmiştir. Bu suretle gedikler il.deta bir milk halini almış ve ekseriyetle içinde gedik 
bulunan yerlere gedik sahipleri tasarruf etmeğe başlamış ve milk gibi tevarus etmiştir. 
Sonraları bu gedikler vakıf olunmuş, ikinci Mahmut vakfı ile harameyn vakfına ait olan 
gedi klerle Fatih vakfına ait saraç gedikleri nizamlı gedik, başka vakıflardan olan ge
diklere li.di gedik denilmiştir. Birincilere nizamlı gedik denilmesinin sebebi sahiplerine 
tasarruf hususunda bazı imtiyazlar verilmiş olmasındandır. Her ki gedik de tevsi'i inti
kali icra edilmemiş i.se yalnız evlada intikal eder, gedik sahibi evlat bırakmadan ölürse 
gediği mahlül, yani vakfa ait olur; ölenin borcu varsa borç ıi.di gedikten istifa edilemez. 
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259 - Çift icareli vakıflar 1284 tarihine kadar mutasarrıfının ölümü ile 
erkek ve kız çocuk' arına mutesaviyen ve meccanen intikal ediyordu. 17/Mu
harrem 1284 tarihli kanunla ( Birinci tertip düstur cild 1 s .  225 ) ( 547 ) bu bir 
derece intikal genişletildi ( 548 ) . Bu kanuna ve sonraki zeyl nizamnamelere 
göre icareteyn suretiyle tasarruf olunan vakıf musakkafat ve müstegallat bi
rinci derecede eskisi gibi erkek ve kız çocuklara müsavi surette, bunlardan bi
ri bulunursa yalınızca ona, ikinci derecede torunlara, yani erkek ve kız çocuk
ların evladına müsavi surette, · bunlardan biri bu'unursa yalınızca ona ; üçün
cü derecede ana babaya ; dördüncü derecede ana baba bir erkek ve kız kardeşe ; 
beşinci derecede baba bir erkek ve kız kardeşe ; altıncı derecede ana bir erkek 
ve kız kardeşe müsavi surette ve yedinci derecede karı veya kocaya ve ana baba
dan yalnız biri bulunduğu surette ikisine aid olan hisse yalnız birine intikal 

fakat nizamlı gedikde mahlül olan gediğin vakıf tarafından başkasına icarı mukabilinde 
alınan muacceleden borç ödenirdi ( Ömer Hilmi 40 - 42 ve 248 ) . Gedikler havai ve m us
takar olarak iki kesime aynlmıştı. Havai gedik, şahsa ait ola.".l gedikti ; sahibi istediği 
yerde san·atını icra edebilirdi. Müstakar gedik dükkii.n veya mağaza gibi bir yere mahsus 
idi ; mutasarnfı başka yerde sanat ve ticaret edemezdi. 1277 Tarihinde inhisa:r usulü 
lağv edilerek gerek hazine ve gerek mahkemelerden ve evkaftan yeniden gedik senedi ve
rilmesi ve havai gediklerin alınıp satılması men edildi (Birinci tertip Düstur s. 250 dekı 
nizamnameye bak ) ; ve nihayet 16 Şubat 1328 tarihli, gediklerin ilgası hakkındaki kanun 
ile tamamile kaldınldı. 

( 547 ) Bu kanuna zeyledilen Zilkade ' l 285 tarihli nizamname aynı cildin 227 nci sahi
fesinde ve bu zeyl yerine geçmek üzere çıkarılan 4/Recep/1292 tarihli nizamname 3 üncü 
cildin 4511 uncu sahifesindedir. 

( 548 ) Bu genişletmenin gerekçesi olarak birinci tertip düsturun 1 inci cildinin 233 ün
sü sahifesinde yazılı satırlan buraya geçiriyoruz : «Bir milki vakfetmek Devletçe bir çok 
takyidler altında olmasiyle herkes dilediği yeri vakfeylemeğe muktedir olmıyarak bu ci
hetle vakıf emlak pek az olup bir çok sırf eml \k dahi mevcud olmasiyle herkes ya mev
zu ve malüm şartlariyle vakıf yeri tasarruf eylemekte veyahut bu suret işine gelmezse 
sırf milk bulup temellük etmekte muhtar iken sonraları nasılsa bu takyidler :zail oldu
ğundan bazısı sabihden hayır niyetiyle ve bizısı de evlad ve ensabına irad yapmak gibi 
zati menfaat üzerine rast geldiği yeri, batta umuma terk olunmuş olan sokak ve mey
danları, belki başkasının cami havlılannı bile vakfedip bu hal ile ekseri yerde ve husu
siyle Dersaadette ( İstanbul'da) sırf milk olan yer hiç kalmadığı cihetle herkes ister is
temez vakıf yere mutasarnf olmak mecburiyetinde olup evladı olmayan bir kimse ise 
ölümünden sonra sair taallı1katının mahrum olacakl arını gördükçe müteessir olması 
tabii olduğundan ve hakikatı halde bir adamın çalışıp yaptığı ve vakfa teberru için ol
duğu hatırına bile gelmiyerek adeta malı gibi zan ederek inşa eylediği meskenden çocuk
suz vefatı takdirinde kansının veya torunlannın sokağa atılması reva görülmedi ğinden 
mukaddemleri olduğu gibi mücerred ammenin menfaati maksadlyle şu intikal usul ünde 
bir derece daha tadilat ve tevsiat icrası fikirleri halkça tekevvün etmiş olduğundan 20 

senedenbcri bu madde Devletçe ara sıra düşünülür idi. . . ». 

1careteynli vakıf mallarda mutasarrıflarının 
rindeki gayri menkullerin vakfına ric'at edeceği, 
Adliye Dergisi 1944, sayı 1, Ek s. 3. 

firar ve tegayyüpleri halinde uhdele
Temyiz Hukuk Genel Kurulu kararı, 



ediyor, kardeşler hakkında da böyle oluyordu. Bir dereceden kimse varken 
sonraki dereceye intikal yokdu ; fakat ana babadan ana bir kız kardeşe kadar 
dört derecede olan intikal sahiplerine geçecek musakkafat ve müstegallat
tan karı veya kocaya dörtte bir hisse veriliyordu. Baba ve anasının sağlığın
da ölen erkek ve kız evladın çocukları, evlad yerine geçerek ced ve ceddelerin
den baba ve analarına intikal edecek hisseyi alıyorlardı ( 549 ) . 

Bu kanun mazbut evkafın icareteynli akarına hasredilmiş, yani bunlarda 
intikal cebri: ve kanun! olarak genişletilmiş, başka �vakıf musakkafat ve müs
tegallat için ihtiyar! sayılmış, mazbut vakıflar dışında kalan vakıflar arttırı
lan müeccelesi ve harçları veri' erek intikalleri tevsi ettirilmedikçe eskisi gibi 
yalınız evllida intikal etmek üzere bırakılmışdır. 4 / Receb/ 1292 tarihli nizam
name ile geniş intikal, obir vakıflar için de mecbur! tutulmuş ve fakat biraz 
sora 1 5 / Zilka'de/ 1292 de mecburiyet kaldırılmışdır (Birinci tertip düstur cild 
3 s. 462 ) .  

21 /Şubat/ 1328 tarihli emvali gayri menkulenin intikalf!tına dair muvak
kat kanun bu intikal derecelerini daha makul ve adil bir tarza sokmuş, miti 

( 549 ) Arazinin intikal derecelerinin genişletilmesine dair olan 1 7/Muharrem/1284 
tarihli kanunun intikal hükümlerini bu kanunun intikal hükümleriyle mukayesır •Çin 
buraya geçiriyoruz ; madde ı : 

Ba tapu tasarruf olunan miri ve vakıf arazinin erkek, kadın evlilda müsavi surette 
intikal i hakkında arazi kanununun tayin eylediği hükümler ve müsaade e11kisi gibi bil· 
ki olup fakat miri arazi mutasarrıflannın erkek, kadın evladı mevcud olmadığı halde 
uhdesinde bulunan arazı ikinci derecede torunlanna yani erkek, kadın evlildının o ğlu
na ve kızın a :  üçüncü derecede baba ve anasına. dördüncü derecede ana baba bir ve ba
ba bir erkek kardeşine ; beşinci derecede ana baba bir ve baba bir kız kardeşine ; altıncı 
derecede baba bir kız kardeşine ; yedinci derecede ana bir kız kardeşine bedelsiz müsa
vi surette intikal edecektir. S ayılan virislerden biri bulunmadığı takdirde sekizinci de
recede kocadan karıya, kandan kocaya intikal eyleyecektir. 

Kanunun ikinci maddesi mucibince birinci derecede intikal sahibi varken ikinci 
derecede bulunanlann intikal hakkı olmayacaktır. Yalnız ana babadan ana bir kız 
kardeşe kadar intikal sahiplerinden bulunanlara intikal edecek araziden karı ve ko
caya dörtte bir intikal edecekdir. 

Görülüyor ki arazinin intikalinin genişletilmesine dair olan k anun mucibince 
ana baba bir ve baba bir erkek kardeş, ana baba bir ve baba bir kız kardeşe, bun

l ar d_a ana bir erkek kardeşe ve bu da ana bir kız kardeşe tercih edildiği halde 
vakıf musakkafat ve müstegallatın intikalinin tevsiine dair olan kanun anababa 
bir erkek ve kız kardeşi baba bir erkek ve kız kardeşe ve bunlan da ana bir erkek 
ve kız kardeşe tercih etmiş ve her iki kanuna göre erkek ve kız kardeşlerden 
bazısına intikal hakkı verildiği halde o birleri mahrum bırakılmışdır. 

1328 tarihli intikal!it kanunu kardeşlerden bizısına intikal hakkı vererek o 
birini tamamiyle mahrum etmeği doğru bulmayarak ana babalanna aid hisseleri 
kendilerine intikal ettirmiş ve ana baba bir erkek ve kız kardeşler iki cihetten 
ve baba bir ve ana bir kardeşler bir cihetten intikale nail olacaklarından bununla 

ltarabet nisbeti ll.dililne bir surette muhafaza edileceğini düşünmüşdür. 
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ve vakıf arazi ile çift icareli vakıflann ve icarei vahidei kadimeli müsakka
fat ve müstegallati vakfiye ile mukataa! kadimeli müstegallatın, intikal usul 
ve derecelerini birleşdirmişdir (yukarda n. 475 bak ) .  

2762 Numarah vakıflar kanunu, kanunun neşrinden sonra vakıf malların 
çift icareye ve mukataaya (bundan sonraki No. bak) . bağlanmasını men' etmiş 
( madde 26) ve mevcutlan da tasfiye etmişdir ( 550)  Şöyle ki kanunun 27 nci 
ve sonraki maddeleri mucibince mukataalı ve icareteynli gayri menkullerin 
milkiyeti i.care mikda.nnın yirmi misli bir tefviz karşı.lıığında mutasarrıfına 
geçirilmişdir. Bu milkiyet · tapuya. tescil edilmekle beraber ödenmeyen bedel 
karşılığı birinci derecede ipotekli sayılır. Ödeme müddeti on yıldır ;  4755 Nu
maralı kanunla. on yıl daha. uzatılmışdır. Bu ta'viz bedelleri üzerindeki hak. 
4070 numaralı ve 26/6/1941 tarihli kanun mucibince (Düstur cild 22. s. 1351 ) 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne ödenecek para mukabilinde Hazineye geçmişdir. 

260 - Mukataa, vakıf arazi üzerine bina ve ağaç ve bağ kütüğü yapmak 
ve yetiştirmek üzere arazinin kıymeti üzerinden alınan muayyen yıllık icare

dir. Buna İcarei zemin = toprak kirası da derler. Mukataada alınan para 

vakfı imarda. değil, vakfın hizmetlerine aid ücretlerin <vazifelerin ) ( 551 ) 
ödenmesinde kullanılır. 

Mukataafa müsakkaf yani bina veya eşcari veya kürfı.mu havi vakıf, mu

kataa suretiyle mutasa·rnfına. icar edilen ve üzerine bina yapılan vakıf yer

dir. Bun' ar mutasarrıfının ölümü halinde feraiz hükümleri dairesinde miras

çılarına kalır; 328 tarihli intikal kanununun şümulü dışında kaldığından on

dan sonra da Medeni kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu hükümle

re tabi olmuştur. 

Bir de ana baba bu kanunlara göre evlil.d ile ve torunlarla beraber bulundu

ğu takdirde intikal sahibi değilken 1328 tarihli kanun bu durumcıa kendilerine al

tıda bir hisse tanımışdır. 1284 tarihli arazinin ve vakıf musakkafat ve müstegall atın 

intikalinin genişletilmesi hakkındaki kanunlar karı kocay a ancak ikinci dereceden son

raki kimselerle dörtte bir hisse verirken 1328 tarihli kanun bunlara ölenin çocukl ariyle 

ve torunlarlyle bulunduğu halde dörtte bir ve ikinci ve üçüncü derecelerdeki kimselerle 

beraber bulunursa yan hisse intikal hakkı vermişdir. 

Bundan başka naklettiğimiz her iki kanuna göre kardeşlerin evladı, intikal hak

kından mahrum iken 1 328 tarihli kanun bunları da intikal sahiblerinden saymışdır. 

( 550) Bu suretle 70 yıl kadar önce Said paşanın ilk Sadrı Azamlığı zamanında 

ikinci Abdülhamide ıslahat hakkında arzed!len Meclisi Vükela mukarreratı arasında 

zamanın Şeyhül' lslil.mı tarafından mukataaya tebdil yolundaki muhalif re:"ine kar

şı ekseriyetle kabul edilen bütün vakıfların milke tahvili fikri gerçekleşmiş oldu 

( Said paşanın hatıratı clld ı. s. 395, 397 ) . 

( 55 1 ) Vazi!e vakfın gailesinden verilen maaşa ve tayine derler ; ço ğulu vezaif
dlr. Bu maaş ve tayini alan kimseye murtezika ve ehli vez!l.if derler, Hayri mües
seselerdeki hizmete cihet derler ; çoğulu cihat dır. 
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Mukataalı mustagal vakıf, yani tavanlı olmayan mukataalı vakıf, 328 ta
rihli kanuna kadar mutasarrıfın yalınız erkek ve kız evlıidına müsavi surette 
intikal etmişdir. Adı geçen kanun ise koyduğu intikal derecelerine ta.Ci tut
muşdur. ( 552 ) 

261 - Vakıf arazi, iki nevidir: Bir nev'i sahih vakıf o'an arazidir. Bu, 
milk iken, yani mesela. üşre ve haraca tıı.bi milk araziden iken < 1 274 tarihli 
Arazi Kanunu madde 2 ) yukarlarda gördüğümüz usul ve tescil ile vakfedilen 
arazidir ( 553 ) . Bu arazinin rekabesi ve bütün tasarruf hakları vakfına aiddir 
ve mazbut olmadığına göre mütevellisi tarafından idare edilir ve vakfedenin 
koyduğu şartlara riayet olunur. Miri araziye aid hiiküml.er bunlara tatbik edil
mez. İkinci nevi tahsisat kabilinden o'an vakıf arazidir ;  bu nevi' vakıf sahih 
değildir. (Yuk. No. 247 bak. ) .  

Bu vakıflar d a  bugün artık tamamile tasfiye · edilmiş, yani milke inkılıib 

etmiş bulunmaktadır. Devlet Şftrası Kararları Mecmuasının 938 Mart ayı nüs-
52 

hasında ( s. 11 karar numarası -- ) Tanzimat dairesi ve umumi heyet karar-
76 . 

ları bu tasfiyeyi açıklamaktadır. Bunu kısaca buraya naklediyoruz: 

Aşar ve rüsumu vakfedilmiş olan yerlerde yapılan inşaat ve mağrftsat do
}ayısile ıişardan vuku bulan mahrumiyete mukabi1 tıı.yin edilmiş olan icare 
veya mukataalar, Aşarın ilgası üzerine artık aranılamaz. İcare ve :thukataa 
aşar mukabili t§.yin edilmiş bulunmasına göre Aşarın kalkmasile karşılıksız 
kaldığından tasarruf hakkı sahipleri bunlarla mükellef tutulamaz ve vakıflar 
kanununun 27 inci maddesindeki ta'viz hükmüne de tabi kı'ınamaz. 

Tasarruf hakkı veya tasarruf hakkile beraber Aşar ve rüsumatı dahi vakf 
edilmiş olan yerlere (Yuk. No. 91 ,  dört numaralı tahsisat kabilinden araziye ) 
gelince bu mahallerin raka�esi Devlete ait olmak itibarile vakıflar kanununun 
27 nci maddesindeki milkiyetin devrine karşılık olan ta'viz hükmü, bu kesim 
gayri sahih vakıflara uygulanır. Medeni Kanun, Arazi Kanununu ilga ederek 
arazideki nev'ileri ka1dırmış ve rakaba, yani milkiyet hakkile tasarruf hakkı
nı tasarruf hakkı sahibi uhdesinde birleştirmiştir. Bu itibarla hukuki tasar
rufiyesi mevkuf olan yerlerdeki Devletin rekabe hakkı vakfa geçmiş oldu
ğundan bu iki nev'i vakıf arazinin ta'vize tıibi olması lAzımgelir. 
ç- ·  

( 552 ) Bu vakıflann mahiyeti ve mukayesesi hakkında Ebul'ülıl Mardin, Darülfu
nun Hukuk Fakültesi Mecmuası, Eylül ı338 sayı 1 1  bakınız. 

( 553 ) Uşre veya haraca tabi:i bir yer maliki tarafından vakfedilmekle üşür veya 
haracı sakıt olmaz ; yine Beytülmale ödenmesi lılzımgelir. Beytülmale ait olan bu 
gelir Sultan tarafından başka bir cihete vakıf edilebilir ve edilmiştir. Bu suretle 
bir yerde sahih bir vakıf ile sahih olmayan tahsisat kabilinden vakıf birleşmiştir. 
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C E Z A  H U K U K U  

262 - Ceza hukuku isHlmda fıkhın «ukubat» kesimini teşkil eder. İslam
dan önce cahiliyede arab içtimai teşkilatı zayıf idi, mağrur, ferdiyetçi arab, 
otoriteye ve merkeziyete karşı asi idi. Kendisini kadrolayan ancak kabile çer
çevesi idi. Katil hakkında aralarında sert bir intikam kanunu yürüyordu. · Ca
hiliyede bedevilerin telakkisine göre bir  maktul için failin kabilesinden olan 
her hangi biri, hatta. birden ziyade kimseler öldürülel::ilirdi. Katilden başka 
cismani zararlar için tarifeye müstenit bir tazminat ( diyet) alınıyordu. Mala 
karşı tecavüzlerde bir nevi cebri hakem usulü vardı. 

İsli!.m aşağıda görüleceği üzere intikamı taµıamile başka bir şekle soktu 
ve buna kısas dedi. Kısas, lügatta misli ile mukabele, herhangi bir hakkı, mis

li ile takas etmektir ; buradaki mi!.nasile de mil.ruz kalınan zarar ile verilecek 
zarar arasında sıkı bir eşitlıiği tazammun eder. 

İsl4m yalnız failin ve failler birden ziyade ise onların öldürülmesine mü
saade etti ve böylece cezayı şahsileştirdi. Ayni zamanda kısas yerine afvi 
tavsiye etmek suretiyle de insan hayatına büyük bir değer verdi (554 l . Bu
rada İsrail hukuku ile İslam hukuku arasında büyük fark vardır. İsrail hu
kuku, sıkı surette kan intikamı usulü üzerinde kalmıştır. O, diyeti reddeder 
(555) ; "mutlaka kaltolunacaktır,, sözlerini tekra r eder. 

İsl4ma göre kısas ancak açık bir kast ( amid ) halinde caizdir. Veli i kısas 

olan kimse kendisine verilen kısas hakkını israf etmiyecektir ( İsra ( 17 ) su
resi, Ayet 33 ) ; kısastaki şartı ve ölçüyü tecavüz ederse kendisi için bir çok 
acı azab ( dünya ve i!.hirette mesuliyet) vardır ( B akara { 2 ) suresi,, Ayet 178 ) . 

Diyete gelince İsli!.m bunda esaslı değişiklik yapmadı ; bilakis teyit etti. 
Cahiliyedeki miktarını değiştirmedi ; fakat önemli tahdit koydu ve onu bir 
düzene soktu ( Nisa suresi 92 inci Ayet diyetten bahseder) . Diyet, aşağıda 
görüleceği üzere amid ile katil h alinde Veliyi kısas için ihtiyaridir ; öbür 
katiLler de mecburidir ( 556 ) .  

263 - İsli!.mda cezalar şu suretle ayırdedilebilir. I .  had, 2 .  kısas v e  diyet 
3, ta.zir (557 ) .  

( 554 ) Hamd Yazır - Kuran Dili, cild ı .  s .  600 v e  sonrakilere bakınız. 
( 555 ) Mülüki Sani, bab 14 no. 7; Adad, 35 no. 1 6 - 21 ve 3 1 ;  Huruç 21 no. 12 ; 

Lii.viler bab 24 no. 17 ve 2 1 ; Hurucun 21 babının 2. ve sonraki numaralanndan anlaşıl
dığı üzere insan katlinden başka cürümlerde kabul edilen katil cezalannda diyete 
tahvil vardır. Hamorabi kanununa (madde 196 ve sonrakiler) bakınız. 

( 556)  Roma hukukunda kısas ve diyet için Schwarz•ın Roma Hukuku Dersleri, 

ikinci bası 1945 s. 95, bakınız. 

( 557 ) 1256 tarihli ceza kanunumuzun 2 nci faslının 2 nci maddesine ve 1267 
tarihli ceza kanunumuzun ı nci faslının ı ve 6 ncı maddelerine bakınız. ı267 tarihli 
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Hadlerin büyük kesimi Kur'anda tdyin edilmiştir. Zina ve onun karşılığı 
mahiyetinde olan kazif ( y ani zina iftirası ) ,  hırsızlık ve haydutluk, yani 
yol kesicilik cezaları bunlardandır. Bu cezalara had ( çoğulu hudüdJ  derler. 
Şarap içme, Kur'anda menedilmişse de cezası konmamış, fakat hddis ile 
bildirilmiştir. Bu ceza da had cümlesindendir. 

Bu cezalara had denilmesinin sebebi, sabit ve mua.yyen bir cezayı ihtiva 
etmesindendir. Bunlara bugünkü tabirile kanuni, kanun ile tesbi.t edilmiş ce
zalar diyebiliriz. Had, kamuyu ilgilendiren, hakkullaha taallük eden suçların 
cezası sayılır. Bununla beraber kazif ve hırsızlık suçlarında bir şikdyet ve ta
lep şarttır. Şikdyetçi bu suçLarın tahkikinde, y ani isbat sırasında ve verilen 
ceza infaz edilirken hazır bulunmak ldzımdır. Zinada, şahitler hazır değilse, 
hattd recimde yalnız hazır olmak değil .. taşlamaya kendileri baş' amazsa, ceza 
infaz edilemez ; y ani şahitler taşlamaktan imtina' etseler veya ölseler veya 
gaib olsalar had düşer. 

264 - Had cezaları Allahın hakkı olmak itibarile dini mahiyeti haizdir. 
Suçluyu hapse koymadaki nedamet ( tevb e )  gayesi, hırsızlıkta talepten, ihbar
dan önce çalınan şeyin iadesinin faili had cezasından kurtarması, yol kesici
likte yakalanmadan önce tevbenin haddi düşürmesi bu karakteri gösterir ;  bu 
hallerde yapılan cezayı mucip fiiller ddi suçlardan ( cinayetten> sayılır ve 
meseld faili öldürtmek hakkını haiz olan kimse için kısas yerine diyet almak 
veya cezadan bütün bütüne vazgeçmek (yani. af etmek ) mümkün olur. 

Had cezalarında af, sulh ve hdkimin bir takdir hakkı olmamakla beraber 
bir tahfif temayülü vardır. Tazire şüphe halinde de gidilirken umumiyet
le hadler için «şüphe ile sdkıt olur» kaidesi yürür ( 558 ) .  Yapılan fi'lin ca
iz bir fi'le benzerliği ve failin hüsni niyeti ve cebir bu cezal!arda geniş öl
çüde nazara alınır. Cezalandırılmamış olan, haddi mucip aynı nev'iden bir 
kaç suç için, bir had verilir. Z aman aşımı müddetleri pek kısadır ve genel 
olarak bir aydır;  şarab içmede, kokunun yahut sarhoşluğun devamı müd
detidir. Fakat isldm hukukundaki bu zaman aşımı teldkkisi suçlunun be
raetini icap ettirir mahiyette olmayıp sadece kadı'nın artık bu hususta ş ahit 
dinlemiyeceği mdnasını tazammun eder. Bu itibarla ihbarın ( talebin) ,  müd
detinden sonra yapılması özüre müstenit ise (Mec. 1663 ) ,  zaman aşımı olmaz. 
Bütün bunlardan başka isbat güçleştirilmiştir. Hattd genel olarak kadının, 
suçu ikrar edene bu ikrarından rücu etmesini telkin etmesi mendubdur; hu
kuki ibadda şahadet farz olduğu halde haddi mucip halleri itiyad ve adı çık

mamış kimseler hakkında setir ( örtmek) evlddır. Şahitlerin sayısı ve vasına-

ceza kanunumuz kısas ve diyeti · teyit ettiği gibi ı274 tarihli ceza kanunumuz dahi 
1 nci maddesinde tazirden bahsetmiş ve kısas ve diyet ve gurre hükümlerini de m ah
fuz tutmuştur (madde 1 7 1 ,  1 72, 192 bakınız) .  

(558) Bundan dol ayıdır ki şağır dilsize zina ve kazif haddi verilmez. 

281 



n ve şehadetin muhtevası bakımından da hadler için birtakım ağır şartlar 
konmuştur. Başlıca zinada bu pek açık surette görülmektedır ;  şehadet çok sıkı 
kayıtlara bağlanmıştır ( 559 ) ; dört şahitten birinin meselil. davadan önce veya 
d§.va sırasında, köle olduğu anlaşılusa dava reddedilir. D§.vanın reddi kazif 
talebine sebep olacağı gibi zina d§.vasının geri alınması dahi kazif davasını 
mucip olur ve yalnız davayı yapan hakkında değil, şahitler hakkında dahi ka
zif davası açılabilir. 

Had cezalarında karakteristik olan bir cihet de rekiklerin daha az me
sul olmasıdır. Esirlere verPen celde cezalan hürlere verilenin yarısıdır. Esir 
recme tAbi değildir ; çünki recmin yansı olamaz. Fakat kadında böyle değil
dir ( Yuk. No. 59 ve 60 bak > .  

Cinayetlerin, yani katlin v e  cerhin ( v e  eşyaya yapılan zararların> ( 560 ) 

tabi olduğu hükümler ise başkadır. Bunların mucip olduğu cezalar, yani 
kısas, diyet ( tazminat ) esas itibarile bir özel iddia sayılır ve mali hukukta 
hakim olan kaideler altındadır ( 561 ) .  Bunlarda af, sulh mümkündür. Bilakis 
medametin ve ( tevbenin) bunlarda bir tesiri yoktur. Hüsniniyet de kat'i bir 
rol oynamaz. 

265 - İslAm hukuku cezayı şahsileştirmiş ise de ( 562 )  cürüm mefhumu 
ve mesuliyet ehliyeti tam olarak işlenmiş değildir. Ce7;ayı hafiflendiren hal 
ve sebepler bu hukuka meçhul kalmıştır. Suça teşebbüs, suça iştiriik, birden 
ziyade cezayı mucib fiillerin içtimaı hakkında nazariye ve prensipler yoktur. 
Bilhassa tazir yönünden islAm ceza hukukuna bakılırsa Romanın ve bugünün 
en baş prensibi oLan kanunsuz suç ve ceza olamaz kuralının cari olmadığı 
görülür. 

266 - Kısas <Ta1ion ) .  Bir kimseyi ( hatta bir zimmiyi veya müstemini 
veya başkasının kölesini> amd ile öldüren herhangi bir kimsenin öldürül-

( 559) Sure 24 Ayet 4.  
( 560 ) Katil, nefse karşı cinayettir, buna cinayet fl nnefis derler. Cerh uzuvlara 

iaall11k eden cinayettir ;  buna cinAyet fima d11ninnefis derler. Eşyaya ve eşya ve hayvan 
tarafından yapılan cinayetler Mecellede İtlaf babında incelenmiştir (Mec. 88ı ve son
rakilere bakınız. ) 

( 56 ı )  Kısası tam bir özel hak saymak doğru olmıyacaktır. Kısasta yemin, af ve 
. sulh cari ise de ulülemrin kısas ve hatta beytülmal için diyet isteyebilmesi, kısasta 
tahkimin caiz olmaması (Mecelle 1841 bakınız ) ,  kısası n hususiyetini gösterir. O bir ta
raftan diyeti mucip olan katilde bir erkek iki kadının şahadet! kabul edilirse de kısa
sı mucip katil dAvasında kadınlann şehadetleri hududda olduğu gibi asla caiz de
ğildir ( Mec. 1 685 bakınız ) .  Kısasın infazı sırasında had cezasının icrasında olduğu 
gibi veli'! kısasın hazır bulunması şarttır. 

( 562 ) İsrail hukukunda da ceza şahsileştirilmiştir :  Tesniye bap 24 na. 16 .  Hamo
rabi kanununda ise bu şahsilik yoktur : Madde 1 1 6, 2 10, 280. 
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mesidir ( 563 ) .  Mecruhun tele f edilen uzvu mukabilinde cerhedenin aynı uz
vunu telef etmek de kısastır. 

Kaatil öldürdüğü kimseyi ne suretle öldürmüş olursa olsun onun kı
sası ancak kılıç gibi keskin bir aletle boynunu kesmek suretile olur. Mü
teammid bir kaatili, suçu sabit olduğu takdirde bu yolda kısas suretile 
katletmeğe öldürülenin varislerinin hakkı vardır ( 564 ) . Veliyyi kısas k!tili 
bizzat katlederek kısas hakkını istifa eder ;  isterse kendi huzurunda kıitili 
kısas için katletmek üzere başkasına emredip niyabet suretile o memura 
katlettirir (Ömer Hilmi - Mi'yari Adalet, mesele 82 ) .  Fakat vıı.risler kısas 
yerine diyet kabul etmeğe salahiyetlidirler. Yukarda söyle_diğimiz gibi ci-

( 563 ) Kur'anda Bakare Suresinin 178 inci Ayetinde 'Ya eyyühellezine amenil kü
tibe aleyküm ül kısasu filkatlii.'' buyurulmuştur. Katla k atilin çoğuludur. Katil de 
maktul, öldürülen demektir. Şer'an muayyen sebeplerden birile bir kimseyi öldüren kim
seye kısas l ii.zımgelmez. Kısasta matlup olan mümaselet ve müsavat, nefis ve can mü
maseleti olduğundan ve hayat hakkı herkes için müsavi bulunduğundan maktul kim 
olursa olsun onun k§.tili veya k.atilleri o maktulden fazla hayata malik ol amaz ve ulü
lemir olan kimse dahi haksız bir katil yaparsa kısas hükmünden müstesna tutula
maz. İslam memleketinde gerek müslümanlann ve gerek ahid ile oturan müsllmlerln 
hayat hakları aynı eşitlikle muhterem ve tecavüzden aynı suretle masun olduğundan 
onların amd ile katli de kısası mucip olur. Yani hanefilerce köle mukabilinde onun 
maliki olmıyan hür katil. ahid altı nda yaşayan ( zimmi)  gayrı müslimi katleden müs-

"' 

lüman dahi kısas edilir. Ancak imam Malik ve Şafii erkek ve dişi arasında bir ayrılığa 
kail olmadıkl arı ve öldürülen bir hür mukabil inde öldüren bir köleyi dahi kısas ettik
leri halde öldürülen bir köle mukabili11de hürrün ve öldürülen gayri müslim için öl
düren müslümanın kısasını caiz görmemişlerdir ( Hamdi Yazır - Kur'an dili ,  cild 1 s. 
602 ve sonrakiler İsmail Hakkı, İlmi Hilft.f s. 1 2 1 ) .  

Kur'anda ''elhurru bil hurri ve! abdu bil abdi ve! ünsa.. buyuruımuştur. ( Bakara. 
Ayet 178 ) .  Bu Ayetten aksile kanıt caiz olmadığında müctehitlerin ittifakı vardır. Ha
nefilerce esasen aksile  kanıt müteber bir istidlı11 olmadı ğı gibi M!lide suresinin 45 inci 
Ayetinde ki "ennen nefse binnefsi vel ayne bilayni . . . . . .  emri de kısasda m atlüb olan 
mümaselet ve musavatın nefis ve can mümaseleti ve musavatı olduğunu göstermekte
dir Bundan dolayı H anefiler köle için hürrün ve saırenin de lmsas olunacağı reyinde
dirler. 

ı 256 Tarihli ceza kanunumuzu11 ı 11ci m addesinde "Vüzeradan biri tarafından 
bir çobanın bile canına kasd vuküunda ol vezirin hakkında dahi kısası şer'i icra oluna,. 
denilmiştir. 

( 564 ) Kısas istemek ancak öldürülenin varislerine aittir. Varis ölürse kısas hak
kı onun varisi olana geçer. Bu varislere veliyyi kısas, veliyyi dem, veliyyi katil, men 
lehülkısas denir ( Miyarı adalet, s. II ) .  • Öldürülenin alacaklıl arı veya müsalehler kısas 
isteyemezler. Fakat kısas diyete çevrilirse öldürülenin alacaklıları bundan alacakları
nı alırl ar ( Feraldülferaiz no. 125 ) .  Öldürülenin mirascısı yoksa ulülemir öldürenin kı
sasını isteyebilir, yahut kısasa bedel öldürenin rizasile beytülmal için, diyetten aşaıtı 
olmamak üzere bir miktar para al arak kısastan vazgeçebilir; fakat katili afedemez 
CAii Haydar - Mec. şerhi cild s. 129 ) .  Şu halde istamda bir savcılık teşkilatı olmamakla 
beraber Halife bu gibi haller için bir  memur tayin edebilecektir. 

283 



nayet!erde af ve sulh mümkün olduğundan varislerin affı halinde kısas 
hakkı meccanen sakıt olur;  ölenin mirasçıları birden ziyade olup da bazı
sı afetmezse veyahut bdzısı afedip de öbürleri küçük veya deli olmak gi
bi afedemez kimselerden ise afedenlerin hissesi meccanen sdkıt olarak 
öbürlerinin hissesi diyete çevrilir· Bu suretle kısasta bölünememezlik ku
ralı caridir. Bunun gibi ölenin mirasçıları öldüren kimse ile bir bedel kar
şılığında sulh da olabilirler. Fakat kısas ddvalarında tahkim caiz değildir. 
Yani öldüren ile öldürülenin vdrisleri rizalarile bir kimseyi hakem tdyin ede
rek o da kısas ile hükmetse bu hüküm muteber  değfdir. Kısasa ancak kadı 
hükmedebilir. Fakat Mi'yari Addlet'in sonundaki muhtıradan anlaşıldığı üze
re hükümden sonra kısasın icrası için bir irade istihsali öteden beri devletçe 
usul ve kdide ittihaz edilmiştir. 

267 - Kdtil kısas edilebi1mek için öldürme amid ile olmak ldzımdır. Ne
tekim İsrail hukukunda da kısas için amid şarttır. ( 5 65 ) .  Bu amid ancak kati
lin kesici bir alet ile olması halinde mevcut sayılır. İsrail hukukunda da böy
ledir. ( 566) .  Yani burada niyetten ziyade öldürmede kullanılan alete bakılır. 
Bu alet kılıç, kama, bıçak, ok, mızırak, keskin taş,, hattd keskin ağaç gibi şey
lerdir. ( 5 67 ) .  Böyle bir aletle olmıyarak bir kimseyi kasd ile katletmek, mese
l§. sopa ile, tokat ile, döğerek öldürmek kısası değil, diyeti mucip olur- Bu ka
bil katle şibih amid ile katil denilir. 

1 565 ) Tesn!ye ı9 ncu bab no. 6. Huruç, bab 21 no. ı3 .  
( 566 ) Mahmud Esad - Tarihi İlmi Hukuk s. 190 ; "İptidai Şerı·ıerin kuvayı zihniye

si katil mefhu m! mücerredin! !hata edemedi!linden katil aletini esas ittihaz ettikl eri 
anlaşılıyor, , .  İsrail Hukuku için Adad bab 35 no. 16 bakınız. 

( 567 ) Ateşe atmak, boğazına kızgın bir şey geçinnek suretile öldürme şebih amid ile 
katildir. Mahmut Esat, Feradülferaiz no. 183. Bir kimse başka birini ip gibi bir şeyle 
boğup helil.k etse diyet lil.zımgelir. Fakat o kimsenin bu yolda adam boğmak itiyadı 
ise siyaseten katli meşrudur. ( Mi'yari il.dalet, mesele 23 ve 50 - 53 ) .  Kısas bir bakımdan 
hakkullah olduğundan ve hududa mülhak bulunduğundan şüphe ile lrndud sil.kıt olur 
kaidesi burada da caridir. Bu itibarla evliidı mukabilinde ana ve baba ve Hazreti Ali
nin rivayet etti� bir hil.dise istinatla köl esi mukabilinde maliki kısas edilmez, tazir 
olunur ( Hamdi Yazır - Kur'an dili cild ı s.  604 ) . Gene bir küçük deli veya matuh ol an 
birile birlikte kesici alet ile aınden bir şahsı katleden kims�ye kısas ı azımgelmez. , yan 
diyet lii.zımgelir ve öbür yarısı katilde ortak olan küçüğe, deliye veya matuha yükletilir 
(Miyarı Adalet mesele 42) . Eğer büyük bir taş veya büyük bir odun ile vunnuşsa İm a
mı Azama göre amd olm az ;  İmil.meyne göre olur. (Mevkufil.t s. 242 ) . 

Bir kimse birini eliyle veya bir iple boğup k atletse yahut denize atup telef etse 

İmil.mi Azama göre kısas lazım gelmez ; İmil.meyne göre kısas vacib olur. Ve keza bir 

kimseyi bir odaya hapis ve kapısını sed edip o kimse açlıkdan veya susuzluktan fevt 

olsa İmam A'zama göre hapseden bir şey tazmin etmez, helak açlıktan v.e susuzluktan

dır ; kapayıp hapisetmekten değildir ;  açlıkta ve susuzlukta kimsenin medhali yoktur. 
İmiimEb1lyusuf ve Muhammede göre hapis helake sebep olmaktır ;  binaenaleyh diyet 

liizımgelir. 
Bir kimseyi tesmim için zehir veren, eğer o kimse bilmiyerek yeyip telef olsa ekle-
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Katilin bu iki çeşidinden başka daha üç hali vardır : 3. hata ile katil, 4. 
hata mecrasına cari, yani hataya benzer bir fiil ile katil, 5 tesebbüben, yani 
sebep olmak sureti:e katil. 

Hata ile katil, kasd ile olmıyarak bir adamı hata ile, mesel§. avda ava kur
şun atarken bir adamı öldürmek,, bir insanı öldürmek üzere atılan bir kur
şunla başka bir adamı öldürmek gibi. 

Hataya benzeyen katil, ihtiyar dışında bir fiil ile olan katildir;  meseHi 
bir kimsenin uyurken veya yüksek bir yerden başka biri üzerine düşerek onu 
öldürmesi gibi. 

Bir kimsenin kendi mülkünde değil de, haksız olarak herkese ait olan 
yolda bir kuyu kazması ve oraya birinin düşüp ölmesi halinde de sebep olma 
suretile bir katil vardır. 

Bütün bu dört halde kısas caiz olmaz ; öldürenin ancak diyet vermesi JA
zımgelir ( 568 ) . 

268 - Diyet, bir nevi. para cezasıdır ;  tazminat da denebilir. Kefalet ca
izdir. Uç yılda üç taksit ile ödenir. Diyetin miktarı para veya deve olarak ma
lüm ve muayyendir. 

Bir kadının diyeti, erkek diyetinin yansıdır ( 569 ) . Tam diyet yüz deve 
( 570 ) veya para olarak bin dinar altın veya onbin dirhem gümüştür ( 571 ) .  Kö
le ve cariyenin diyeti hürün diyetinden on dirhem eksik olmamak şartile onun 
kıymetidir. 

den kendi eliyle ekl etmiş ise verene daman l azım gelmez ; zira kendi ihtiyariyle eklet
miştir, lii.kin veren tazir ve darbedilir ;  eğer zehir veren eklettimıişse eimmei seıasei 
Hanefiyye g0re diyet lazım gelir ;  ş·'l.fiiye göre kısas vacib olur. Keza garketmek Şafiiye 
göre kısası muciptir. :ıtatta birinin yüzüne alelgafle bağımıakla fevt olsa eimmei Hane
fiyyeye göre diyet, Şafiye göre kısas lii.zım gelir ( Kırımı zade s. 7 bak ) . 

Aleti c!l.riha ile katil ve amid için ; Ebulüla, Cevdet Paşa s. 232 bak. 
( 568 ) Bir kimsenin bir recul ü katı ettiğine • şahitler şehadet ettikten ve o kimse 

kısii.sen katledildikten sonra şahitler şahadetlerinden rucu etseler veya o recul sağola

rak gelse Eimmei Hanefiyyeye göre şahitlere kısas lazım gelmez. Şafiiye göre gelir. ona 
göre tesebbüben katı mubaşereten katil gibidir. Ve katil üzerine ikrah gibidir. Katı 
üzerine ikrahda mükreh üzerine kısas vacib olur. Hanefiyye göre tesebbüben katil ma
nen katldir;  sureta katı değildir. Mubaşereten katı sureten ve manen katldir. Katı üze
rine ikrah mübaşereten katldir. Bu misalde ş ahitlere diyet lazım gelir. ( Kınmı zade 
s. 23) . 

(569 )  Zimmi ve müsteminin diyeti Şatiilere göre tam diyetin üçte biri, Malikilere 
göre yarısı dır. 

( 570 ) İslamdan önce diyet arablar arasında vardı. Miktarı on deve iken Peygam
berin ceddi Abdülmuttalip zamanında yüz deveye çıkarıldı. 

( 57 1 ) Osmanlılarda para üzerine hesab edilmiştir ( Ceridei İl:iiıiY.e aded 20 s. 360 ; 
Ömer Nasuhi, cild 3, No. 221 bak) . 
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269 - Uzuvlara karşı cinayetler ( cerhler) . Bunlar da beş kısma ayrılır. 
Amid halinde kısas icra edilir ( 572 ) ; yani o uzvun mukabilinde failin aynı 
uzvunda kısas yapılır. Fakat bu kısas için müsavat ve mümaselet şarttır. 
Bu itibarla bir erkek bir kadının veya bir kadın bir erkeğin, bir küçük bir 
büyüğün veya bir büyük bir küçüğün kolunu veya ayağını ve bir sağlam 
kimse başkasının çolak kolunu veya topal aya ğını amd ile kesse kendi ko
lunda veya ayağında kısas lazımgelmez ; bilakis ya diyet veya hükümeti 
adil alınır. Halbuki katle karşı kısasda böyle değildir. Hür ile köle ve cari
ye arasında da uzuvlarda kısas yoktur ( 573 ) . 

Uzuvlardaki kısas da af ve sulh ile sakıt olur. Ve af meccanen olmadığı 
takdirde failden diyet alınır. Bir uzvun aınd ile olınıyan kesilmesinde de 
diyet rn.zımgelir. Bu diyetlere katildeki diyet tabirinden farklı olarak erş 
denir. Kesilen ve tatil edilen uzva göre erşler de başka başka miktardadır. 

İsla:m hukukunda yaralamaların ( Şecc çoğulu şecac ) diyetleri kazuistik 
surette gösterilmiştir ; bu yaralamalar on nev'e ayrılmış ve bazı�arında diyetin 
onda biri, bazılarında yirmide biri ve bazılarında her ikisi ve bir çokların
da da gene bir nevi diyet olan hükümeti adil alınacağı gösterilmiştir ( 574) . 

Amid ile bir uzva karşı yapılan cinayette o uzuv bedenden ayrılmadığı, ol
duğu gibi kaldığı halde, ondan beklenen menfaat tamamiyle zail olsa diyet, 
fakat o menfaat tamamı ile zail olmayıp bir miktar zaf ve ayıb arız ( tanı 
olsa, ( aybı mucib bir eser kalsa ) hükümeti adil la.zımgelir. 

270 - Hükümeti adil, mikdan şer'an muayyen olmayıp ehli vukufca 
tayin ve takdir edilen diyettir. İyileştikten sonra kendinde aybı mucib bir 
eser kalan mecruha, köle farzedilerek yaranın eseri mevcut olduğuna göre 
bir kere ve olmadığına göre de bir kere kıymet takdir edilir ve bu iki kıy
met arasındaki fark sağlam haldeki kıymetin kaçta biri ise diyetin o mik
tarı hükümeti adil olur ( 575 ) . 

( 572)  Mahmud Esad - Tarihi İlmi · Hukuk s. 75 no. 2. Miyarı Adalet, şibih amidden 
bahsetmez. ı274 tarihli ceza kanunumuzun izahlarında amid ve şibih amidle cerhin kı
sası mucip olduğundan bahsedilmiştir ( Ceridei Adliye 5 Şubat 1326 no. 29 ) .  

( 573) Gene bir kimse başka birinin sağ .kolunu ziyade ve noksansız tam dirseğin
den amd ile kesse kısas suretile kesilecek miktarın tayini kabil olduğundan ve bu suretle 
mümaselete riayet imkanı bulunduğundan failin sağ kolu kesilerek kısas yapılab!lirse de 
tam dirseğinden kesmemiş ise diyet Jazımge!ir. 

İsrail hukukunda kısas için Huruç, bab 21 no. 23 ve sonrakiler; Laviler, bab 24 no. 
19  ve sonrakiler ; Tesniye bab 19 no. 2 ı  bakınız. Kısasın tevsi ve teşmili manasına ola
rak el ile yapılan bir suçta elin kesilmesi İsrail hukukunda mevcuttur;  Tesniyenin 25 
inci babının 11 ve ı2  nci numaralarına bakınız. Hamurabi kanununun muhtelif mad

delerinde de böyle hükümler görülür : m. 195, 218, 226 bak ) . 
( 574 ) Mahmud Esad - Tarihi İlmi Hukuk s. 275 not 3.  
( 575)  Mahmud Esad - Tarihi İlmi Hukuk s. 276 ; .Miyarı adalet mesele 200 
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271 - Gurre, İslAm hukukunda bir de gurre vardır ki, çocuğun ölü ola
rak düşürülmesi halinde alınan diyetin adıdır. İkiz ise iki gurre la.zım gelir. 
Gurre beşyüz dirhem gümüştür ( 576) , yani tam diyetin yirmide biridir. Ka
dın kocasının iznile çocuğunu düşürmek için ila.ç içse de çocuk uzuvlan be
lirmiş C müstebinül hi'.ka) olduğu halde düşse kadına gurre ıa.zım gelmez 
< Ceridei İlmiye adet 6 s. 400 ) . 

272 - Kasame. İsrail hukukunda olduğu (577 ) gibi islAm hukukunda da 
kasame usulü caridir. Kaatil belli değilse ölünün bulunduğu arazi sahibleri 
kasameye til.bi tutulur ; yani bunların içinden veli i katil tarafından seçilen 
elli kişiye ve bu kadar kişi bulunmadığı takdirde bulunanlara elli defa «öleni 
kendileri öldürmediklerine ve öldüreni de bilmediklerine» yemin ettirildik
ten sonra hepsinden diyet alınır ( 578) . İçlerinde yeminden nüküI eden olur
sa velii .katil kısas istediğine göre } yemin veya katli ikrar edinciye kadar 
hatis ve diyet istediğine göre bütün diyetle mahküm edilir. Yemin edenler 
kaatili biliyorsa onu yemininden istisna eder. Hayvanatta kaseme yoktur. 

273 - Zina, zina mülk ve mülk şüphesi olmaksızın yapılan cinsi müna
sebete denir· Burada mülk, evlilik veya esirlıik. (kulluk ) münasebetinden 
o' an malikiyeti ifade eder ve böyle bir münasebet cinsi münasebette hak 
verir. Şibih mülk, meseli!. tam olmamış,_ fakat kadın ve erkek tarafından 
hukukca muteber sayılmış olan evlenme de olabilir ( 579 ) . Bunun için bu fiil
ler zina değildir. 

Zinanın haddi yüz değnektir. Bu ceza kur'anda Nur suresının ikinci 
ayetinde emredilmiştir ( 580 ) .  Bu ayete göre z§.ni ve z§.niye, yani kadın ve 
erkek aynı cezaya til.bidir. Fakat bunlar rizalarile bu fiili yapmış olmalıdır. 
Kur'anda mezniye değil, zil.niye denilmesi ikr§.h ile zinaya cebredilen kadı
nı istisna içindir ;  böyle bir kadına had h'lzım gelmez. 

( 576)  Miyarı Adalet mesele 139 ve sonrakilere ; Kasame hakkında Mecelle mazbata-
sı ve emri sultani Ebulaıa - Ahmet Cevdet Paşa, s. 140. 142. 

( 577)  Mahmud Esad - Tarihi İlmi Hukuk s. 191 ve not 1. 
( 578 1 Hamurabi kanunu medde 23 bakınız. 

(579)  Hacı Zihni, Münakahat ve Müfarakat s. 85 ; 

( 580 ) Bu ayetten önce zinanın cezası başka idi ; yani ilkin Nisa suresindeki Ayete 
( ayet 1 5 )  göre zina eden kadının suçu sabit olduktan sonra o kadın ölünceye kadar ve
ya Allah kendilerine bir yol tayin edinceye kadar daimi olarak odalarda habsedilecektir. 

Hamdi Yazır ( Kur'an dili, cild, 2. s. 1 3 14)  bu ayetteki Felnşebldu kelimesinin tefsirin
de ; Zinaya şehadette müruri zaman kabul edilmiştir ; Yani şahitler vaka akibinde za
man aşımı olmadan derhal şehadı;ıt edeceklerdir. Müruri zamap şehirlerde bir ay, uzak
ça köylerde dört ve nihayet altı ay olmak üzere takdir edilmiştir. Ayette tlyin edilece
�i vadedilen yol, celde cezasına dair sonradan vahyedilen Ayetle gösterilmiştir, diyor. 

Yani zinanın cezası sonradan inen Nur suresindeki Ayetle tayin edilmiştir. Ömer Nasu
hi, Hukuku İslamiye ve istilılhatı Fıkhiye, cild 1. s. 99, 100 ve cild 3 s. 2ıo ve sonra. bak. 
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Değnek erkek ayakta, kadın oturduğu halde vurulur. 

Vurulacak değnek cezasına kur'anda celde denilmiştir. Celde deriye, 
cilde vurmaktır. Bundan maksat bir işkence olmayıp zecir ve te'dibdir; ya
ni eti çürütmiyecek, tehlikeye sebeb olmıyacak surette hafife yakın mu'te
dil bir döğmedir, celd dir. Şekli şudur : ı.  Değnek büyük olmıyacak parmak 
kalınlığında, düz ve budaksız olacaktır; 2 Vuran kimse vururken elini niha
yet omuz hizasına kadar kaldıracak ve omuzdan arkaya aşırmıyacaktır ;  3. 

Çıplak bedene vurulmıyacak, fakat kürk gibi kalın elbise varsa çıkarılacak
tır ; 4. Yüz, kann ve tenasül yerleri gibi nazik ve tehlikeli uzuvlara vurulmı
yacaktır; 5. Değneklerin hepsi bir yere vurulmayıp, muhtelif yerlere layıkı 
veçhile dağıtılacaktır. 

Zina haddi vurulmak için islam fak1hleri beş şart koşmuşlardır :  Bunlar 
akil, baliğ, islam, hür ve evlenmemiş (yani gayrı muhsan ) olmaktır. Fakat 
ayet bu şartlardan bahsetmemiş ve evlenmemiş olana da, olmıyana da kap
lamlı surette mutlak söylenmiştir ( 581 ) .  Bununla beraber evli olanlara recim 
cezası Cbi.r nevi linç ) kabul edilmiştir. Bu ceza (had ) muhsanın ölünceye 
kadar büyük bir meydanda taşlanmasıdır. 

274 - Bu recim cezası kaytano'nun dediği gibi müslüman fakihleri ara
sında dikenli ve ihtilaflı bir konu olmuştur. Rivayet edildiğine göre zina 
eden kadın ve erkeğin recim edileceğine dair bir ayet inmiş ve sonradan 
bu ayetin hükmü baki kalmak üzere tilaveti ( okunması ) nesh ( ilga ) edilmiştir 
( 582 ) .  Kaytano kur'anda esasen böyle bir emir verilmediğini ve bunun bir 
icat olduğunu israrla iddia eder (583 ) .  Gerçi hicretin dördüncü yılında 
Peygamberin, bir yahudi kadınının zina ettiğinden dolayı recmedilmesi 
için tekrar tekrar kendisine yaptığı müracaatı üzerine, böyle bir emir ver
diğinden bahsedilmiştir ve İsrail hukunda zina cezası olarak da recim 
vardır ( 584 ) . Fakat İslamın ve Peygamberin insan hayatı hakkındaki yük
sek telakkisi ve daima görülen şefkati ve yumuşaklığı ve adam öldürmekten 
kati nehiyleri ve ihtirazı, hele böyle merhametsiz ve pek acıklı bir adetin 
islam dinine sokulmasına mani olmak lazım gelir ve hakikaten kur'anda recim 
hakkında hiç bir söz de yoktur. Peygamber, İslamdan önceki bir çok kötü, 
vahşi ve çirkin itiyatları pek makul ve ihtiyatlı, muvazeneli tedbirler alarak 
ve bu tedbirlerin manevi nüfuzlarını tartarak bertaraf ve tadil etmeğe çalışır-

( 581 ) Hamdi Yazır - Kur'an dili, cild 4 s. 3470. 

( 582) Mensuh olduğu söylenen ve Kur'anda olmıyan ayet. şudur;  Eşseyhu veşsey
hatu iza zeneyii. fercumuhüma" Mahmud Esad - Usulü Fıkıh s.  51 ; Bergstrlisser s. 37. 

( 583 ) Kaytano - İslam Tarihi cild 6 s.  286, 289, 347 - 349, cild 7 .  s. 183 ve Sahihi 
Buhari Muhtasari tecridi Sarih tercemesi cild 9 da 1482 No. lu Hadise bak. , 

( 584 ) Mahmud Esad - Tarihi Dini İslam cüz 4 Cildi Medeni, s. 221 ; Tesniye bab 
22 no. 21, 24. Babil hukukunda zinanın cezası ölümdür ( Hamorabi kanunu madde 129 ) . 
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ken müşrik arablar için pek tabii görülen zina ıçın bu kadar şiddetli bir ceza 
kabul edemezdi. Gerçek olan kur'anda yazılı bulunan hüküm olsa gerektir 
( 585 ) .  

Peygamberin yahudi kadına karşı aldığı rivayet edilen durum da gös
teriyor ki zina cürmünde setir evl§.dır. Zaten yukarda söylediğimiz üzere 
umumiyetle hadlerde setir tavsiye edilmiştir Bu hususta Peygamberden bir 
hadis de naklolunmuştur. Herhalde namus aleyhine bir isnada meydan ver
memek isteyen isıam.. bunun isbatını sıkı bir şekle bağlamıştır : Zinanın 
isbatı ancak dört şahitle olabilir veya muhtelif zamanlarda dört kere hakim 
huzurunda zina ikrar edilmiş olmalıdır ; yani hakim ikrari red edecek ve son
ra kendisinden yeniden soracaktır. (Safilye göre bir kere ikrar kafidir) . Bu 
ikrardan gene evvelce söylendiği üzere rücu edilebilir ( 586) . Şahitlerin sade
ce zinaya şehadet etmesi yetmez. O fiili gözlerile gördüklerine şehadet etme
leri lazımdır ( 587 ) .  

275 - Kazif, Kur'anda zinal\ın isbatı güçleştirilmekle beraber zina isnat 
edenlere (kazifte bulunanlara) de bir had emredilmiştir. Nisa suresinin zina
ya dair olan ayetinden sonraki 4 üncü ayete göre ( 588) muhsan olanlara zi
na isnat edip isbat edemiyenlere ( 589 ) 80 değnek vurulacaktır. Bu had, ev
lenmiş veya ev�enmemiş olan iffetli kadına, ırzlı ve namuslu yetişkin kızla
ra yapılan zina iftirasına da verilir. Bu hususta fakihlıerin ittifakı vardır. 
Yani fakihler buradaki ihsan için isl§.m, akıl, büluğ, hürriyet ve iffet olarak 
beş şart saymışlardır ( 590 ) .  Erkeklere kazif de aynı hükme tabi tutulur ( 591 ) .  

Rakik hakkındaki kazif haddi yarı, yani kırk değnektir. Öbür taraftan kö
leye karşı kazif, haddi değil, ta.ziri mucip o1ur. Çünkü hür olmadığından muhsan 

( 585 ) Naima tarihinde nakledildiği üzere 1091 yılında İstanbulda bir recim vakası 
olmuş tur. Naima o tarihe kadar bunun misli sebketmemiş olduğunu yazmak tadır. Ha
mer'in de kaydettiği üzere Osmanlılarda bu ceza pek az tatbik yeri bulmuştur (Ata 
tercümesi, cild 6 s. 1 73 ) . Fatih kanunnamesi birinci fasıl ve Sultan Süleyman kanun
namesi babı evvele bakınız. 

( 586) Mecellenin 1588 inci maddesinde "Hukuki ibadda ikrardan rücu" sahih ol
maz.. denilmiştir; fakat hukuk - ullahta ikrardan rücu sahihdir. Bu itibarl a zina had
dinde hadden önce veya had sırasında rücu edilirse bu rücu• sahih ve had sakıt olur. 

( 587)  Kadın zina için kiralanmış ( yani bugünkü hukuk tabirile hizmet akdi ile 
tutulmuş ) olursa İmami Azama göre had l:lzımgelmez ; fakat öbür imamlara ve Ebu 
Yusuf ve Muhammede göre liizımgelir. 

( 588) Yuk n. 580 bakınız. 

( 589) Kazfin isbatı, kazfedenin ıkran veya kazfedilenin yemininden başka deliller
le olur. Kazif haddinin cezası Nur suresi ( 24 uncu sure) nin 4 üncü Ayetindedir. Bu 
ayet Peygamberin kansı Ayşeye karşı yapılan dedi kodular dolayısıla inmiştir. 

( 590)  Hamdi Yazır - Kur'an dili, cild 4 s. 3479. 

( 59 1 )  Kazif hakkı mirasçıya intıkal etmez, Mahmud Esad, Feraidülferaiz no. 1 14. , 
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değildir. Koca tarafından kansına zina isnadı (kazif ) aşağılarda görüleceği 
üzere lian'ı mucip olur. 

276 - Hırsızlık. Kaytano islamdan önce Arabistanda cürüm, günah mef
humları bilinmiyordu, hırsızlık etmek bir cürüm değildi diyor ( cild 4 s. 251,  

cild 6 s. 33,  34 ) ; Mahmud Esat, İslam Tarihinde ( medhal s. 563 ) İslamdan 
önce arabd.a bh' kimse hırsızlık ederse sağ elini kestiklerini söyliyor. Hamo
rabi kanunu hırsızlar hakkında öbür suçlarda olduğu gibi sert davranır;  6 -

10 uncu maddelerinde ölüm cezası ve 10 - 30 misli kıymet tazmini ( 592 ) ka
bul edi'.miştir. Tevrat'ın Huruç kısmında 22 nci babında görüldüğü üze
re hırsızlık cezası çok daha hafiftir. İslam Kur'anda 5 inci (Maide)  sure
sinin 38 inci Ayetinde hırsızlık için kadın ve erkek hakkında had oLarak el 
kesmeği emreder (593 ) . 

Hırsızlık şer'i tarife göre gizli olarak başkasının malını alıp götürmek
tir. Bir kimse başkasının malını onun rızası hilafında ve fakat malümatile 
alırsa bu, sirkat değil gasıb Cyuk. No. 161 ) dir. Bununla beraber sirkat had
di Iazımgelmek için mal,, muhrez yani sahibinin saklı bulundurduğu yer
den alınmak ve < örfün müsamaha edebileceği mikdarda hırsızlık suçu kat'i 
ve şüpheden ari surette sabit sayılamıyacağından, had ise şüphe ile sakıt 
olacağından ) on dirhem gümüşten aşağı kıymette bulunmamak şarttır ;  (bu
nunla beraber nısabın mikdan imamlar arasında ihtilaflıdır> . Bu iki şart bu
lunmazsa had lazımgelmez. Mal, sahibine geri verilir ve icabı halinde çalan 
tazir edilir. Zahiriye mezhebine göre çalınan m alın az veya çok olması ve 
muhrez bulunması şart değildir. 

Mülk ve mülk şüphesi bulunduğu takdirde hırsızlık haddi de zina had
di gibi sakit o'ur. şu halde sahibsiz ( mübah) olan ot, ta1ık, kuş gibi üzer
lerinde bir iktisab bulunmayan mallarda hırsızlık yoktur. üzerinde alanın 
hissesi olan bir maide de hırsızlık bahis konusu olamaz ve ihraz şartının 
bulunmamasından dolayı akrabanın, gırıp çıkmağa mezun olduğu yerden 
bir şey alması da hırsızlık değildir ( Fatih kanunnamesi üçüncü fasıl No. 8 
bakınız ) . Fail:, alınan şeyin muhrez olduğu yerde suç üstü yaka' anırsa gene 
hadde tabi olmaz ; tazir edilir. 

Bir müslim için şer'an mal olmayan şarab ve musiki aleti hırsızlık mev
zuu olmayacaktır. Ve gene hür bir adam da çalınamaz. Kudsiliğinden dolayı 

( 692 ) Hamorabi kanununa göre hırsızlık için kabul edilen cezai tazminatın ödenme
mesi hali nde bu, ölüm cezasına çevrilecektir (madde B l .  

(593 ) Fatih kanunnamesinin üçüncü faslında v e  Kanuninin kanunnamesinde babı 
evvelin üçüncü faslında hırsızlık hakkında hükümler vardır. Bu hükümler arasında el 
kesmek de yazılıdır. Bu ceza ikinci kanunnamede yankesiciler hakkında da tasrih edil

mişdir. 
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mübadele ve ticarete konu olmıyan Kur'an gibi dini, ilmi kitaplarda da hır
sızlık olamaz. 

isl§.m hukukuna göre ilk defa hırsızlık edenin sağ elıi, ikinci defa hırsız
lık edenin sol ayağı kesilir· Gene hırsızlık ederse tevbe edinceye kadar 
hatse konur. Bundan başka çaldığı şey elinde Ckaim) ise sahibine geri ve
rilir. Fakat telef olmuş ise tazmin lazımgelmez. Had, tazmini, yani mali me
süliyeti bertaraf eder. 

Fail haddin icrasından önce tevbe ederse Hanefiye göre mal sahibi af 
etmedikçe had sa.kit olmaz. İmam Şafiiden bir rivayete göre olur. Nitekim 
yo� kesiciliğinde olmaktadır. (Maide süresi, Ayet 39 bakı:ı;ız > .  

277 - Yol kesme C Kat'üttarik) ,  1274 tarihli ceza kanunumuzun 6 2  in
ci maddesine 1277 tarihinde zeyledilen fıkrada tarif edildiği üzere dağlarda 
ve kırlarda silahlı olduklan halde gezerek rastgeldikleri yolcuları tutup 
soymak suçunu işleyen şahıslara kutt§.'i tarik ve bu fiile kat'ı tarik Cşaka
vet ) derler. Bu suçun isIAm hukukunda haddi Maide suresinin 33 üçüncü 
Ayetinde yazılıdır. 

Yol kesme bir taraftan hırsızlık, soygunculuk, öbür yandan da yaralama 
veya öldürme ile ilgilidir. Fakat başlı başına bir . suç sayılmıştır ve muhte
lif unsurlarına göre cezaya tabidir. Eğer yol kesme sırasında faillerden hır
sızlık nısabı mikdarında bir hisse almış olanLar varsa bunların sag eli ve sol 
ayağı kesilir. Hem mal almışlar hem de katil yapmışlarsa diri olarak asılıp 
süngü ile katil olunarak veya katil olunduktan sonra ölü halde asılarak teş
hir edilirler ( 594 ) .  BU katil kısas değil, had olduğundan varisin af hakkı 
yokdur. Ülulemir bu ceza�ardan salb yerine katil, katil yerine el ve ayak 
kesmeyi tercih edebilir. Yol kesenler ne mal almış ne ırza tecavüz etmiş 
nede adam öldürmüş değillerde yalnız yolu tehdid etmişlerse habs olunur
lar veya  başka bir yere sürülürler. Bunlar yalnız bir cerh yapar ( yaralar) 
veya adam öldürürde mal almadan önce vaz geçer ve tevbe ederlerse (Maide 
suresi, Ayet 34 ) had verilmez; dava hakkı velilıi kısasın olur. Veli isterse kı
sas veya diyet hakkını kullanır, isterse af eder; yalnız mal almışlarda tevbe 
etmişlerse mal sahibleri mallannı geri almak veya tazminini istemekde mu
hayyerdirler. Fıkihde kabul edilen «bir münkeri irtikab eden kimse ta.zir olu
nur» kuralınca gerek hukukulLah ve gerek hukuki ibad dolayısıyla ftlfil em
rin tazir sal§.hiyeti vardır. 

278 - Şarab C şürbi hamir) haddi· Şarab içmek Kur'anda haram kılın
mıştır ;  fakat buna bir had konmamıştır CBakare suresi Ayet 219 ) .  Bu had 
bir hadise istinat ettirilir. Şarab haddi 80 değnektir (595 ) .  Köle için yan-

( 594 ) Abdürrahim fetii.vası. 
( 595 ) İmam Şafii önce katledilerek müslüman ise namazı da kılındıktan sonra asıl

ması ve Teşhir edilmesi reyindedir. 
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sıdır. Şüphesiz şarab zorla, ikrahla içirilmiş olmamalıdır. Kokusu geçtikten 
sonra bir kimsenin şarab içtiğine şehadet edilse had lazımgelmez ( 596 ) .  Şa
rab müslümanlara haram olduğu :için müs�üman olmıyana şarab haddi vu
rulmaz. 

279 - Ta'zir - Hadler islam kanunu (şer' ) tarafından tesbit edilmiş 
olan muayyen cezalardır. İslam ceza hukuku sisteminde bir de ta.zir var
dır ki muayyen olmıyan, tamami:.e ülülemrin, hakimin serbest takdirine 
bırakılmış olan cezaları ifade eder. Yani evvelce söylediğimiz gibi ta.zir 
ulülemre tefvız edilmiştir. Bir nevi siyasettir ; önleyici mahiyette de olabi
lir ve bazı fakihler siyasete ta.zir demişlerdir ve ülülemir tarafından siya
seten verilen cezalar, kendisine bırakılan bu tiizir cümlesinden sayılır (Sul
tan Süleyman kanunnamesi babı evvel başlığı ile bubabın dördüncü faslı 
başlığına bakınız ) ,  

Maverdinin tarifine göre ta.zir, hadlerle müeyyidelenmemiş olan suçlar 
C zünüb ) için bir ceza, te'dib C correction ) dir bir takim islam hukukcuları da 
«hadden aşağı te'dib dir» diye tarif etmişlerdir. Bu mahiyeti ile tazir isliim
da kanuni sistemin yanı başında tamamen takdiri ve hatta. denebeir ki indi 
bir ceza sistemi olarak yer almıştır. 

Bununla beraber ta.zir fakihlerin beyanına göre mutlak olarak değil iki 
şart ile ulülemrin re'yine bırakılmıştır :  Tertib edilecek cezada amme men
faatı bulunmalı ve ta.zir edilecek kimsşnin suçu işlediğine kanaat verecek 
delil ve emmare!er olmalıdır ( 597 ) .  

Bu şartlar olmadığı halde icra edilecek siyaset v e  ta.zir zulmolur. 

Ta.ziri mucip suçlar muayyen değildir. Bunlar bir kadına, bir gence 
taarruz, laf atmak, döğmek, sövmek, kalpzanlık, gayri tabii münasebet, 
halka rahatsızlık, eziyet vermek gibi haddi ve kısası mucip suçlar dışında 
kalan fiiller o '.abilir. ( 598) . 

T§.zirin ne gibi cezalarla yapılacağı hakkında muhtelif tel§.kkiler vardır 
( 599 ) ; Umumiyetle tilzir hadden aşağı bir tedib olarak kabul edilir. Bun
dan dolayı ta.zirde vurulacak değnek mikdarı Haddinkinden aşağı o' acak
tır. Fakat bu miktarı 39 olarak kaydedenler olduğu gibi 75 ve 79 olarak 

( 596)  İbn! Batuta seyahatnamesinde ( tercüme 2 nci cild s. ı97) : Gördüğü yerlerden 
birinde bir müsl!m şarab içerse 80 kamçı had vurulur ve yalnız taam zamanı açılan bir 

çukurda üç ay hapsedilir diyor. 
( 597 )  Hudud ve kısas şüphe ile sakıt olur ; fakat t!lzır şüphe halinde de vacip olur 

denilmiştir. Bu telakki isl!i.m aleminde, hele Osmanlı İmparatorluğunda yapılan sayısız 
ve sebepsiz siyaseten katillerde rol oynamış olacaktır. 

( 598 ) z. Kansı müslim H. ye yabancı olan bir kaç kimseleri daima evine getirip H. 
ile bir yerde otururlarsa Z .  ye Tazirl Şedid azım olur mu? Elcevap olur ( Ceride! İlmi

ye aded 40 s. 1 1 79 ) .  
( 599)  Emile Ty an  cild 2 s. 358. 
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da gösterenler vardır. 1267 tarihli ceza kanunumuzun muhtelif maddele
rinde tazir cezası olarak üç değnekten 79 değneğe kadar vurulacağı tas
rih edilmiştir. 

Bir telakkiye göre ta.zirde, suçlunun malini almaktan <musadere ı den 
ölüme kadar bütün cezalar dahildir. Hakim suçluyu habsedebilir, sürgün 
edebilir, dayak, teşhir, kulak çekme, azarlama gibi muamelelerle tAzir edebi
leceği gibi katline de gidebi!ir ( 600 ) .  

Herhalde TAzir, had gibi sabit bir ceza olmadığından hakim bu yolda ce
za verirken fiilin yapılış tarzını ve failin halini gözönünde tutar. Burada ce
zanın yalnız şahsileştirilmiş değil,, aynı zamanda suç ile beraber suçlunun 
zatı da hesaba katıldığı, yani cezanın ferdile�dirildiği de görülmektedir. 
Bu suretle tazir cezası suçlunun hal ve vasıflarına göre değişebilecektir. Bu 
bakımdan bazı · isllllm hukcuları suçlan dört mertebeye ayırmışlardır. 

Bazıları ta.zirde daha ziyade Allahın veya kulun hakkına taalluku yo
lunda bir ayrılık yaparlar ve ta.ziri mucip fiilde kul hakkı bulunduğu tak
dirde sulh ve af caiz olduğunu söyler' er, mesel§. sövme fiilinde olduğu gibi 
( 601 l .  Burada iki erkek veya bir erkek iki kadın şahit olabilecektir- Fakat 
hakkullah mevcut ise mesela bir kadına tasallut edilmiş ise tecavüz edile
nin a.f ve sulhu muteber olmayacak ve ispat edilemediği takdirde faile yemin 
de verilmeyecektir. Bu gibi hallerde bir şahitle de ispat mümkündür ; daha 
doğrusu hakku'lah konusu olan fiillerde davasız dahi şahit dinleneceğinden 
müdd_!!i olan kimse de şehadet edebilir. Bu suretle de şahadet nisabı hasü 
olur. 

U S U L  H U K U K U  

280 - İsldm, kaza (yargı) 602 ) ,  adalet işine büyük önem vermiştir < 603 ) .  
Kazayı, hiHl.fete dahil dini görevlerden saymıştır. Hak ve adil üzere hüküm 

( 600)  z. Küçük olan A. ya cebren livata edib z. nin mutadı olduğu şer• an sabit 
olsa Z.  nin katli meşru mudur ? elcevap meşrudur; Fetll.vll.-i Ali efendi, Fi'li livata. 

C 60 ı )  z. A. ya darbettiğinde A. dahi şetmeylese A.  ya tll.zir 111.zımgelmez Abdürrahim 
Fetvası. 

( 602 ) Kaza ve kader müteradif sözlerdendir Kur'anda bazan söz veya fiil ile bir 
şeyin halli, bir şeye hüküm m§.nasınadır. Bir şeyle haber vermek. illl.n etmek, bir 
şeyi tamamlamak anlamlanna. bll.zı Ayetlerde de meşiyyet, irade m anasına kul l a
nılmıştır ( Şemseq.

_
tın Günaltay - Zulmetten Nura) ; sure ıo ,  Ayet 47, 93 ; sure 27, 

Ayet 78 ; sure 40, · Ayet 20. 68 ; sure 39, Ayet 69 ; sure 45, Ayet 17; sure 28, Ayet 44, 
İdari bölgelerden olan ve bugün ilce dediğimiz kaza kadı nın bulundu ğu yerdi 

(Hammer tercemesi, 1 nci cilt s. 78, n. 4 ) . 

( 603 ) Kasiıs süresi 28, Aye t 59 da şöyle buyurulmuştur : «Ve mil. kunnll. mühlikil
kurll. illi!. ve ehluhii. zii.limün » ;  ve biz ehalisi zalim olan memleketlerden başkısını helak 
edici de değiliz. 
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etmek en kuvvetli bir farizedir ( elkaza.u bil hakkı min akvalferaizi l .  Kur
an, birkaç yerde insanlar arasında adalet ile hüküm edilmesini emretmiş
tir ( 604 ) .  

İLk zamanlarda Hilafet makamına geçenler hüküm v e  kaza işini bizzat 
kendileri yapmışlar; fakat bilhassa İslam genişleyince kendilerine niyabet 
Cvekfilet, yuk. s. 51 No. 45 bak) .  suretile ddvalara bakmak ve hüküm ver
mek üzere kadılar tdyin etmiş ve göndermişlerdir ( 605 ) .  

İsldmda kadı tek hfiltimdir; yargı işi hemen hemen daima tek hakim 
tarafından görülmüştür. Kadı Müftiden fetva ( 606) alabilirse de hükmün 
mesuliyeti kendisine aittir ( 607 ) . 

Kadı, akıllı, bilgili ve anlayışlı, bunlarla beraber Mil, dürüst, emin, me
tin ve tarafsız olma1ıdır; fakat kadı başkasının fetvasile de hüküm edebile
ceğine göre Mil olan cahil kadının hükmü Hanefilerin bir çoklarınca caiz 

( 604 1 Sure 5, Ayet 42, 48 ; Sure 4, Ayet 58 ; Sure ıo. Ayet 47. 
( 605)  Kadıyı Halife, İmam ( Sultan )  tayin eder. Osmanlı İmparatorluğunda ka

dılann tA.yini uzun zaman kadıaskerlere bırakılmı'ş. Padişahın verdiği yetki ile 
Rumeli kadıaskeri, Rumeli kıtasındaki kadıları ve Anadolu kadıaskeri Anadolu kadı
larını tii.yin ederdi. Mısır ve Trablus kadılan o memleketlerin kadılannı 
mezun kılınırlardı. Umumiyetle kadıya başkasını yerine naib tii.yin etmek için 
verilebilir ( Mec. ı805 ) .  

tii.yine 
izin 

Son zamanlarda kadıların til.yini Şeyhülislii.mların arzile Padişah tarafından ya
pılırdı ve Birinci Cihan Harbinden pek az öncelerine kadar geçici müddetle tii.yin 
edilirlerdi !Birinci Tertib Düstur, cild 2, s. 72ı ) .  

Kadıları ulıll emrin murakaba ve teftiş hakkı vardır. Meşrutiyet devrinde Şe
riye mahkemeleri için bir teftiş Nizamnamesi kabul edilmiştir, ( 23 M art ı331 ( 19 1 5 )  
tarihli ) .  B u  teftiş yine kadılara, yani kazanınkl Liva kadısına, Livanınki Vilii.yet k a
dısına v e  Vilayetinki Fetva Emaneti muavinlerile Şer'i Tedkikat Meclisi üyelerine 

aid idi. 
Mahkemelerin tatili ( vacance ) için Tyan, cild 1 s. 418 .  
( 606 ) Fetva müessesesi, Romanın ius publice respondendisine benzer Müfti soru

lan meseleye uygun surette fakihlerin evvelce geçmiş bir kavlini arayıp bularak o 
dairede cevab verir. Müftiden bir mesele hakkında şer'i cevab isteyen kimseye müs
tefti derler. Fetvalarda gerekçe yoktur ( nitekim Romada da yoktu : (Bruns - Le
nel, Geschichte und Quellen des römischen Rechts § 45) . D'hosson, bunl ardan entere
san örnekler nakletmiştir ( cild 4 . )  Yukariki sahifalarda bizde bil.zı fetvalar geçirdik. 

Osmanlı İmparatorluğunda resmi Müftilik teşkilatı vardı ve Şeyhulislamlığa ( da
ha sonra Şer'iye vekii.letine ) bağlı idi. 3 Mart 340 ( 1 924 ) tarihli ve 429 numaralı ka
nun ile ( üncü tertib Düstur cild 5 s. 665 ) , Diyı'.l.net İşleri Reisliğine verildi. Bugün müf
tiler hala oraca tayin edilmektedir. 

( 607 ) Hakimin hata ile yanlış verdiği hükümlerden dolayı 
Bu surette haksız hüküm ibtal ve mahkılmun bih mümkün 

bir mesuliyeti yoktur. 
ise mahkılmün aleyhe 

iade edilir. Kısas icra edilmiş ise mahkılm lehten kısas edilenin diyeti alınır. Huku
kullahta ise hükmün ibtali halinde tazminat Beytul maldan verilir (Ali Haydar 1785 
şerhi ) .  
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görülmüştür. Nitekim Mil olmıyan W i.sık) bir kadı da kendiliğinden Mkim
lik sıfatını kaybetmez, azledilir. Şafüye göre cahil, kadı olamaz. 

Kadı tarafsızlığa engel olan veya tarafsızlığı şüpheye düşüren haEerde, 
başlıca kendisinin veya vekilinin,, usul ve fer'ilerinden birinin, kansının veya 
bunların vekilinin, müddeabihdeki ortağının, eciri has olan veya kendisinin 
infakile geçinen kimselerin dii.valanna bakamaz (Mec. 1808 ) .  

281 - İlk zamanlarda kadılar münazaa halindeki v e  hasımlar arasındaki 
iş' ere takarlardı. Fakat sonraları kadılara yavaş yavaş bir çok başka işler, 
mesela. hacir edilmiş olan delilerin, yetimlerin, ifl§.s edenlerin, sefihlerin 
ma1larına, vakıflara, vasiye�  ve vesayet işlerine, fiatlara, narhlara nazaret, 
velisi olmıyan küçük kızlan veya kadınları evlendirmek, yo'lann, pazarlann, 
binalann muhafazasını, temizliğini temin, cami'lere imam, hatip gibi din 
hademeleri tii.yin etmek işleri verildi ( 608 ) .  Kadı münazaasız yargı dediği
miz işlerden olmak üzere bir takım hallerde, mesela. ·vekaleti olmadan baş
kası hesabına tasarrufa yetki, karı nafakasına karşılık olarak borç para 
al ınmasına ( istidane ) izin verir ; vasi, kayım, mütevelli t§.yin eder ( 609 ) . ve
kii.let.. hibe kefalet, beyi, nik§.h gibi akitler hakkındaki beyanlan zabt ve tes
cil ederdi ( 610 ) . 

282 -
İsHi.mda esas itibariyle bir nev'i mahkeme, yaı;ı.i Kadılık vardır. 

Ticari ve Mi işler diye bir aynLık yoktur. H§.tta ceza işleri de bunların gö
revleri arasına girmişdir. Bununla beraber

' 
bazı İsl§.m devletlerinde bir kı

sım işler yargı kurullarına ve usu�lerine bağlı olmıyan memurlara verilmiş
tir. Bunlardan biri Şurta dır. Bu memur had cezalarını vermek, ta.zir etmek, 

suç yapılmasına mii.ni olacak tetbirleri alımak işleriyle görevlenmişdi. Bun-

( 608) Bu gün Noterlere aıt olan bllzı işler kadılar tarafından yapılırdı Bununla 

beraber Noterlik işleri için İslamda kadılar tarafından ayrıca memurlar da til.yin edil

miştir. Bu hizmete Adalet ve buna memur edilenlere Udul derlerdi ; İbn! Haldun cild : 

2 s. 53 ; Emil Tyan, Le Noteriat et le regime de la premve par cerıt dans la pratizne 

du droit Musulman, ı945 bakınız. 
Osmanlı İmparatorluğunda kadılar zabıtaya, belediyeye, idareye ait bir çok işler

de tavzif edilmiştir. Nizamiye mahkemelerinin kurulmasından sonra da hattil. son
zamanlara kadar idare meclislerinin tabii azası sayılmıştır ( Mecellei Umuri Belediye, 
cild ı s . . 890 bak. ) .  

( 609 ) Kadı, vasi mütevelli t!l.yin edebilmek için bu hususlara izinli olması lA.zımdır. 

( 6 1 0 )  Kadının yargılama suretile verdiği hükmü havi vesikaya ilam ve yargıla
masız ( münazaasız yargı yolu ile ) verdiği vesikaya hüccet denir. Kadı i'lii.mlann altını 
ve huccetlerin üstünü imzalar ve mühürler. Bütün şer, i vesikalarda tarih rakamla 
değil, yazı ile ve arapça olaral!ı gösterilir. İlamlar, huccetler mahkemenin cildli bir 
büyük defterine kaydedilir. Bu deftere sicil derler. Osmanlı İmparatorluğunda bu siciller
de Devletin mühim emir ve talimatlan da görülür. Bundan dolayı hukuk tarihi bakı
mından önemlidir. Bunlar bugün Milli Eğitim Bakanlığı Müzeler İdaresine verilmiştir. 

295 



lar bilhassa ta.'zir işlerinde 
derler, yargıcın tıibi olduğu 
!ardı ( 611 > .  

zabıta ve idare icablariyle hareket ve hükme

sıkı isbat kuralları ve usulleriyle bağlı kalmaz-

Bundan başka halkın şikıiyetlerini dinlemek ve icabını 
lümlere meydan vermemek için kurulmuş Mezıilim adiyle 
mahkeme daha görülür ( 612 ) .  

emretmek, zü
bir nevi.' istisnai 

283 - Şeriata aykırı fiilleri tahkik ederek faillerini te'dib ve tazir et
mek, yollarda gelip geçen' erin gidip gelmesine m§.ni halleri kaldırmak , ha
malları, gemileri hayvanları adetten fazla yüklemekden men etmek, yıkıl
mağa yüz tutmuş binaları yıkmak, kısaca kamuya zarar verecek şeylere mey
dan vermemek, yiyecekleri, içecekleri ve tartı ve ölçüleri kontrol ederek 
bunlara fesad karışdıranları icabında muhakeme halinde bir duruşma ve 
soruşdurma olmaksızın cezalandırmak gibi belediye idaresine aid işler  de 
Hisbe denilen bir takım memurlara verilmişdir ( 613 ) .  

284 - Kadı kendi yargı dairesinde oturan her şahıs üzerinde kaza sala
hiyetini haizdir ; yani müddeaaleyh, Kadının yargı dairesinde bulundukca 
bir saHi.hiyet itirazı yapamaz. Müddeaaleyh nere ahalisinden olursa olsun, 
velevki misafir olarak bir Kadının yargı dairesi içinde ise ora mahkemesine 

müddeaaleyh sıfatiyle davet edilebilir (Mec. 1803 bakınız) .  

Fakat Kadı yer ve zaman bakımından bir kayd ile bağlı olarak tıiyin 
edi' ebilir. Bunun gibi bir müctehidin kavliyle amel etmesi İmam (halife ) ta
rafından emredilmiş olduğu takdirde başka bir müctehidin reyile hükme
demez (Mec. 1801 ; aşa. n. 649 bak) .  ve muayyen dıivalara bakmağa izinli 
olduğu takdirde başkasına bakamaz ( 614 ) .  

285 - İlerid_e göreceğimiz tahkim usulü müstesna bir kimse başkasın
da olan hakkını kendi kendine alamiyacağından hakkının alınması için 
mahkemeye baş vurması lazımdır. Yargı ve yargılama hakkı esas itibariy
le ülilemre, onun naibi kadıya attir. Fakat yine bugünkü hukumuza pek 

benzeyen ve muayyen hallerde . bizzat hakkın alınmasına müsaade edilmiş-

( 61 1 )  İbni Haldun, cild 2 s. 50 - 51 ; Medeniyeti İsl§.miye Tarihi. cild 1 s. 226 ; Tyan, 
cild 2 s. 7 ve 352 ve sonrakiler. 

( 6 ı 2 ı  İbni Haldun cild 2 s. 50 ; Medeniyeti İslamiye Tarihi, cild ı s .  222 ; Tyan, cild 
2 s. ı41 ve sonrakiler. 

( 613 )  İbni Haldun. cild 2 s. 5 5 ;  Medeniyeti İslamiye Tarihi. cild 1 s.  225, 226 ; Tyan. 
cild 2 s .  436 ve sonrakiler. Osmanlı İdaresinde de ihtisab ağası, ihtisab emini, ihtisab 
nazırı, muh tesib unvanlı memurl ar ve memuriyetler vardı. 

( 6 14 )  İstanbul ve buraya bağlı olan yakın yerlerde vakfa dair çıkan d'l.valar ancak 
istiı.nbuldaki evkaf ( tefti ş )  mahkemesinde görülürdü, Şeriye mahkemelerinin Adliyeye 
devrinden sonra İstanbul 9 uncu Asliye mahkemesinde görülmüştür. Yine İstanbulda 
muayyen davalara bakan bir Kassam mahkemesi vardı. 
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dir : Hapis hakkı sahibi bu hakkını doğrudan doğruya kullanabilir ;  bir kimse 
milkine giren, sarkan, komşunun ağaç dallarını kesebilir ( Medeni kanunumuz 
madde 664 ) .  Kiracının, icare müddeti bittiği halde mecuru kiralayana tes
lim etmemesi ve eşyasını içinde bırakarak ortadan kaybolması takdirinde ki
ralayan Kadı nın izini olmaksızın tedarik edeceği bir anahtarla mecuru aça
bilir ve eşyayı muhafaza için bir yere koyup mecuru başkasına kiralayabi
lir. ( 615 ) .  

286 - Niz'alı bir hakkın alınması için mahkemeye müracaat dava ile 
olur. Burada dava olmayan yerde hakim yokdur kuralı cereyan edeı ( 616) . 
Kimse davasını açmağa da mecbur değildir < El müddei 1a yucber ) ( 617 > .  

na.va, bir şahsın başka kimseden yargıç huzurunda hakkını talebetmesi
dir. Bu şahsa müddei, o kimseye de müddeaaleyh derler Müddeinin da.va 
ettiği şey'e müddeabih veya sadece müddea denir. 

Taraf ve da.va ehliyeti işlenmemiş olmakla beraber küçük, veli, mah
cur gibi kimseler adına mümessilleri olan veli, vasi, vakıf adına mütevel
li ddvacı veya müddeaaleyh olabilir ( yuk. n .  530 bak > .  na.va ehliyeti için taraf
l arın Akıl olmaları şarttır. Fakat bfiliğ olmaları şart değildir;  kendisine 
ticaret ve kazanç için izin verilmiş olan küçük d§.vada müddei ve müddea
aleyh olabilir ;  yemini ve yeminden nükülü de sahihdir. Kadın İsla.m huku
kunda tam bir d§.va ehliyetini haizdir. 

na.vada müddeinin bir hakln olmak liizım geldiği gibi menfaati de 
bulunmalıdır. Menfaat olmıyan yerde dava yokdur yq_lundaki perensip İsldm 
hukukuna yabancı değildir. Bir kimse bir buğday danesini dılva etse dinlen
mez. 

na.vada şer''i'. husumet Ia.zımdır. Bu hem zahirde, hemde hakikatte mev
cud olursa dava ve hüküm sahih o".ur. Husumet yalnız z§.hirde olur da 
hakikatta bulunmazsa verilen hükmün cevazında fakihler ihtil§.f etmişlerdir. 
( 618 ) .  

C 6 ı 5 )  Veliyi kat'il kısas hakkını hüküm olmaksızın dahi kull anabilir !Ali Haydar, 
madde 1613  den öncesi ; yuk. No. 266 bak i .  

( 6 1 6 )  Ceride! İlmiye 6 s .  407. Ancak talil.k v e  vakıf· gibi bazı işlerde d avasız ş aha
det caizdir ;  mesel§. i ki şahid falan kimse karısını boşadı diye o kimse veya vekili hu
zurunda şahadet etse kadı ayrıca böyle bir dava açılmış olmaksızın talaka hükmeder: 
şahadetıe dava açı_lmış sayılır. Bu şahadete şahadeti hısbe derler. Yuk. s .  293, aşa. No. 295 

( 6ı 7 ) ) İsl§.mda·  savcılık makamı hakkında yuk. n. 564 ;  1267 tarihli Ceza Kanunu, 
faslı evvel madde ı2 bakınız. 

( 6 1 8 )  B�zılarına göre caiz 'değildir. Tarafların hakikatte birbirinden davası olma
yıp da bir hüküm almağa vesile ve hile ol arak d ava açdıklarını kadı anlarsa bu davayı 
dinlemez. Daha başka fakihlere göre böyle hüküm caiz olur :  mesel§. müvekkili gaib 
olan bir kimse, vekaletini. re'sen, hasımsız iddia ve isbat edemedi ğinden sırf vek§.le-
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287 - Dılva iki kimse arasında cereyan eder;  daha doğrusu dılva iki 
taraflıdır. 

D§.vada bir taraf bir kaç kişi olabilir ;  yani birden ziyade kimseler bir ara
da müddei veya müddeaaleyh olabilirler. B§.zı hallerde bunlardan bi.ri tek ba
şına o birinin huzuru olmaksızın husumet edebilir. ölenin l ehine ve aleyhi
ne olan dilvalarda vilrislerden yalnız biri hasım olabilir ve bu takdirde öbür
lerinin yerine kaim olur (Mec. 1 642 ) ( 6 19 ) .  İrsden başka bir sebeble ortak bir 
alacak dilvasında İmameyne göre ortaklardan biri o birleri adına da hasım 
olur ; yani yalnız kendi hissesini değil, alacağın tamamını d§.va edebilir ;  fa
kat ayın dilvasında hasım olamaz (Mec. 1643 ) . 

B§.zı dilvalarda birlikde husumet mecburluğu vardır. 

288 - Davaların çeşidleri vardır : Menkul ve gayrimenkul ayın dilvaları, 
deyn dilvaları başlıcalarıdır. Menku1 ve gayrimenkul ayın d§.valarında milki
yet sebebi beyan olunmak 1§.zım değildir ;  bu mal benimdir suretin de mut
lak mi'k dilvası yapılabilir (Mec. 1627 ) .  Deyn dilvasında sebeb ve cihet 
beyan olunmak 1§.zımdır ( 1626 ) . Ayın da.valarında hasım ancak zilyeddir 
(Mec. 1635, 1636, 890 ve 910 ) . 

İsl§.m hukukunda modern kanunların da umumiyetle kabul etmediği 
tahrik d§.valarına ( actions provocatoires) yer verUmemişdir ; yani bir kim
senin mahkemeye müracaatla bir başkasının kendisinde bir hakkı, alacağı 
varsa dilva etsin yolunda bir tahrik ve icbarda bulunmasına müsaade edil
memişdir. Yukarda dediğimiz gibi müddei dilvasını dilerse yapar, dilerse 
yapmaz. Fakat tesbit dilvalarına İslilm hukuku müsaid görünmekdedir. Bir 
kadının nikilh'anmasına, kendi karısı olduğunu iddia ile miini olmak iste
yen kimseye karşı kadın bu müdahalenin men'ini iddia edebilir. (Ceridei İlmiye 
31 s. 872 ) .  Gerçi bu d§.va sadece bir tesbit davası değildir. İslilm hukuku bu 
gibi dilvalara taarruzun def'i dilvası der. 

Kural olarak dilva edilen alacağın muaccel olması liizım geldiği halde 
müeccel bir alacakdan dolayı da dilva açılabilir ;  ancak alacak muaccel hale 
gelmeden borçludan tahsil edilemez ( 620 l . 

tini isbat için bir şahıstan müvekkilinin pek az bir alacağını dava ve o şahsın da borcu

nu ikrarla vekaleti ink!l.r etmesi üzerine vekfileti isbat eder ve
. o suretle hüküm alır. 

Ramazan ve Bayram aylarının isbatı da bu suretle yapma ve ca'li davalar üzerine olur ; 
veraset Hamlan da çok defa böyle alınırdı. Başlıca sonuncusunda bir çok fenaya kul
laİımalar olduıtundan 3/Şubat/ı330 da çıkarılan «Usulü muhakeme! şer'iyeye dair» 
nizamnamenin 2 inci maddesine" hasmı ca'li müvacehesinde neseb ve veraset d!i.vala
rını dlnlemekden h!l.kimler memnudur' ' denilmişdir. 

( 6 1 9 ) Fakat öbür vAris bu d!i.vada def'i dermeyan edebilir. İslam hukukunda birlik
de d!i.va, davaya müdahale ve davanın ihbarı gibi yollar işlenmemişdir. 

( 620 ) Alman usulü kanununda olduıtu gibi. Ali Haydar, Madde 1667 şerhi ; ve 
Chucri Cardahı, Thiiorie Generale des ·Actions en Droit Musulman C ı929 ) , s. ve 23. 
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289 - İslfunda muhakeme usulü sadedir. Ceza ve hukuk dıi.valannda 
yargılama usulü esas itibariyle birdir ( 621 ) .  Fakat ceza dılvalarının hususi
yetleri mahfuzdur. Hudud ve kısas dıi.vaLarında kadın h§.kim olamaz. Bun
larda tahkim yapılamaz. Şahadet evvelce de söylediğimiz gibi bunlarda güç
leşdirilmi_şdir ;  Kadın şahid olamaz. Zinada dört erkek şahid Ia.zımdır. Had 
dıi.valarında şahadetten ziyade suçu setretmek evlıldır. Şahadet aleşşehade 
( 622 ) ve kitabülkadi ilelkadi C 623 l hudud ve kısasda caiz değildir. Hadler
de yemin beyyinesine müracaat ve b�nunla hükmedilemez ( 624) . 

Müddei ve müddeaaLeyh bİrlikde Kadıya gidebilecekleri gibi müddei 
yalnızca da gidebilir. Müddei d§.vayı bizzat açabileceği gibi vekil de tıi.yin 
edebilir. Müddea aleyh de ister kendisi ister vekili ile da.vayı kovuşturabilir 
· ( 625 ) .  

İslılmda bir avukatlar v e  vekiller sınıfı yoktur : daha doğrusu vekil ve 
müdafi bulundurmak tamamjle taraflara aid ve vekıi.let akdi zqnnında ya
pılacak hususi bir işdir C 626 l . Taraflar istediği kimseyi vekiL gösterebilr Ta
raf, vekilini Kadı huzurunda tıi.yin edebi1i r ve zabta geçirilmesi yeter. Müd
dea aleyhin sebeb olduğu masraflar kendisine yükledilir. 

( 62 1 )  Bugün de İsveç muhakeme usulü kanunu hukuk ve ceza dılvalan için uy
gulanacak kurallan bir arada düzenlemiş ve ceza dılvalarının özelliklerini icabeden 
maddedelerde göz önünde tutmuşdur. Bu sistem başka memleketlerde görülmezse de, 
sadeliği inkılr edilemez. 

( 622 ) Şahadet aleşşahade asıl şahidin hastalık, yahut uzak yerde bulunmak, 
hapisde olmak veya ölüm gibi sebeblerle yargıç huzuruna gelmeğe mılni' bir özrü 
olduğu takdirde bir kimsenin onun ağzından aldığı şahadeti yargıca şahadet yol u  ile 
i hbar etmesidir. 

( 623)  Kitabülkadi ilelkadi başka tılbirle kitabi hükmi bir kimsenin kaybolup vek111 
dahi bulunmayan bir şahis aleyhine olan dava ve beyyinesini bulunduğu yerin yar
gıcı dinledikden ve tezkiye ettikden sonra bunu ihtiva eylemek üzere o şahsın bulundu

ğu yer yargıcına gönderdiği mektubdur (Ali Haydar Madde 1818  den öncesi ) .  

1 624 ) Müddei sirkat iddia ve bir erkek iki kadın buna ş ahadet etse müddea aleyh 
mali bakımdan mahkılm edilir :  Fakat hadlerde kadının şahadeti makbul  olmadığın
dan sirkat haddine hüküm verilemez. Sirkat iddiasiyle çalınan malın iadesi istenir ve 
müddea aleyhe yemin verilir de yeminden nükıll ederse mal geri alınır veya t azmin 
ettirilir;  fakat sirkat haddi l azım gelmez (Ali Haydar Madd : 1 685 ve 1819 şerhi ) .  

( 625)  Fakat davayı vekil marifetiyle açan müddei (veya vekili ile davayı kovuş
duran müddea aleyh ) davanın görüldüğü mahkemenin yargı sının dışında oturmakta 
ve tahlifi l azım gelmekte ise yemin için oranın Kadısı istinabe edilemedii!;lnden ve 
meseli Bağdatta oturan müddei veya müddea aleyh yemin için davayı gönnekde olan 
İstanbul mahkemesi huzuruna gıılmeğe mecbur kaldığından 5/Şubat/330 tarihli nizam
namenin 1 inci maddesi ile bu istinabeye izin verilmiştir. 

626) Tyan, cild 1 s.  387 de İsl1Lmda bir avukatlık, müdafl'lik müessesesinin olup 
olmadığı etrafındaki münakaşayı nakleder. 
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Müddei dö.vasını yazı ile açmış ise Kadı ve hasmı huzurunda mündere
catını tasdık ve tekrar eder. Bundan sonradır ki Kadı müddeaaleyhi istic
vap eder. Müddea aleyh ikrar veya ( 627 ) inkö.r ile cevab vermeye mecbtlr
dur ; süküt inkö.r sayılır ( 628 > .  Tarafların ifadelerinin lmlö.sala rı kadı veya 
kö.tibi tarafından aslı ve mahiyeti değiştirilmeksizin, bozulmaksızın zabta ge
çirilir. 

Kadı dö.vada taraflara eşit muame' elerde bulunmağa mecburdur. Ne 
bunlara ve ne şahitlere cevab vereceği şey'i hazırlayamaz, telkinde buluna
maz ; nasıl hükmedece ğini hükümden önce bildiremez. Fakat kadı, kendi
sine bozuk bir dö.va arzedildiği takdirde dö.vasını tashih etmesini müddeiye 
ihtar eder ; hatta. Ebuyusufa göre dö.vasını izah ve takibden aciz olan bir 
kimseye yardım etmek üzere ehil bir kimseye emir verebilir. Müddei diivası
nı tashih etmezse dö.vayı reddeder. İslam hukukunda da madd1 huku:\{ bakı
mından dö.vanın reddi ile şekil C usu1 ı hukuku bakımından red a rasında 

fark vardır. Red birinci halde bir kesin hüküm ( emri makzi, lrnziyyei muh
keme )  olursa da ikinci halde olmaz ; yani kesin hüküm yoktur, müddei. diiva
sını ıs�ah ederek yeniden dava edebilir. 

Kadı akraba a rasındaki davalarda ve tarafların sulhe rağbetleri umu
lan, arzuları görülen dö.valarda taraflara bir veya iki def'a sulh olmalarını 
tavsiye eder ( Mec. 1826 ) ; fakat sulh olmaları için zorlayamaz. 

290 - Davada hasmın veya vekilinin huzuru şarttır (Mec. 1618 ) ; gaip 
aleyhine hükmolunamaz ( 629 ) .  Mücerred diiva üzerine müdde a aleyhin mah

kemeye celbi hususunda muhtelif kaviller vardır : Bir kavle göre eğer müd
dea aleyh muhakemesi yapıldıkdan sonra evinde geceleyebilecek kadar mah
kemeye yakın bir yerde oturmakda ise davet edilir < 630 ) . Bu derece yakın de
ğilse müddei dö.vasını isbat ettiği takdirde celb ve duruşmaları yapılır. İs-

( 627)  Husumete vekil olan kimsenin Kadı huzuru nda müvekkili aleyhine ikrarı 
hudut ve kısasdan başkasında muteberdir. Bir kimse birini husumete vekil tayin 
edip de kendi aleyhine ikrarı istisna etse caiz olur. Bu suretle vekilin müvekkili 
aleyhine ikrarı sahih olmaz. Ve ikrar etmekle vekaletten mün'azil olur ( Mec. 1516 ,  
1517  bak ) . 

( 628) Taraf bir beyanda bulunmağa icbar edilemez : yani herhalde bir beyanda 
bulunmağa icbar için hapis olunamaz. Ancak ilan ve kasama da bir beyanda bulu
nuluncaya k adar habsedi:lir. İslamda hiç bir halde işkence usulü yoktur. · 

( 629 )  G aib aleyhine hükmedilememesi Hanefi İmaml arına göredir. O bir üç 
mezheı- İm amlarına göre dava ve hüküm sırasında hasmın huımru ş art değildir ; g!i
lb üzerine hüküm caizdir. 

( 630 ) D avet eskiden gönderilen mahkeme muhzıriyle ağızdan yapılırdı. Nizami
ye mahkemelerinin ilk teşkil edildiği zamanlarda da davetiye usulü yokdu ; müddei 
mübaşirle beraber müddea aleyhi arar ; bulduğu yerde yakalayı p mahkemeye getirirdi. 
Gelmeyen m üddea aleyh tazir edilir. 
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bat edemezse celbedilmez. Bu isbat sırf müddea aleyhi mahkemeye getirt
mek içindir. Başka bir k avle göre kadı müddeiye davasında haklı oldu ğuna 
dair yemin verdirerek yemin ederse hasmi celbedilir ;  edemezse davasına ba
kılmaz. 

Müddea aleyh mazereti olmaksızın mahkemeye gelmez veya vekil gönder
mezse· cebir ile mahkemeye getirtilir ( ihzar edilir>  { M ec. 1 633 ) Gizlenmiş 
olur da bulunamazsa, Kadı müddeinin talebile müddea aleyhe üç kere da
vetiye gönderir ( 63 1 ) .  Gelmediği takdirde ona bir vekil tayin eder ( 632 ) . 

Bu vekil ile yüz yüze davaya bakar ve hükmünü verir. Yeminden nüküle 
talik suretiyle hüküm caiz değildir. Yani müddei, davasını isbat edemeyerek 
müddea aleyhin sonradan yemin etmemesi ha�inde kat'i olmak üzere hül('um 
verilmesini isteyemez. Gıyabi hüküm davanın beyyine ile isbatı halinde ve 
verilen hükme karşı artık inkar yolunda itiraz edilıemeyüp mesela bir ödeme 
def'i yapılabilir veya dinlenen şahidlere itiraz < tan> edilebilir, mesela şaha
dette menfaatlari olduğu ileri sürülebilir { 633 ) .  

291 - İs�am hukukunda davanın tetdili, ıslahı usulü yoktur. Kaide ola
rak tenakuz davaya manidir. Tenakuz telif edilıebildikçe yeni iddia dinlene
bilir ;  mesela bir kimse karzolarak dava ettiği bir parayı sonra kefalet cihe
tinden dava edemez. Babamdan miras kaldı diye dava ettikden sonra ba
b amdan satın aldım diye dava etse dinlenmez ; fakat babamdan satın aldım 
dedikden sonra babamdan miras kaldı diye tashih etse dinlenir. Vekil bir m a
lı başkasının olduğunu ikrar ettikden sonra başkasının vekili veya vasisi sı
f atiyle dahi onu bir daha dava edemez { Mec. 1648 ) .  

Tenakuz beş şeyle ortadan ka�kabilir < Mec. 1653 - 1657 ) .  vasi ve müte
velli gibi kimselerin iddiası, küçüğün veya başka vasinin bununla tenakuz 
halinde bulunan davasına mani olmaz. 

( 63 1 )  Böyle gizlenerek gelmiyen müddea aleyhe hasmı mütevari, yani gizlenen 
hasim denir 2/Haziran/ 1295 tarihli usuli muhakemei hukukiye kanunu da üç kere 
davet usulünü koymuş. ise de, ( madde - 144 )  1 303 ( 1887 ) de ilga edilmişdir (Birinci 
Tertip, cild 5 sahife 852 ) . 

Şer'iye mahkemelerinde 4/Nisan/ 1330 ( 1 914 )  tarihinde kaldınlmışdır. 

( 632 ) Bu vekile muahhar denir ( Mec. 1 79 1 ,  1834 ) . Vekili muahhar usulü, nizami
ye maJ;ıkemelerinde Nisan/ 1327 ( 1 9 1 1 )  tarihli zeyil kanununun 18 inci maddesiyle ve 
şer'iye mahkemelerinde de 4/Nisan / 1 330 (Takvim-i Veki'Lyi ile ilanı ) tarihinde ilga edilmiştir. 
Şer'iye mahkemelerinde davete icabet etmeyenler hakkında gıyabi muhakeme icrası ve 
sadır olan gıyabi ilam aleyhine on gün içinde o mahkemeye itiraz edilebilmesi 2 1 /Ni
san/ 1330 tarihli «Usulü mahkematı Şer'iyeye dair nizamname» nin 3 üncü maddesinde 
kabul edilmişdir. 

633 ) Yemin edecek kimse mesela küçük olduğundan dolayi kendisine verilmesi 
lazım gelen yemini eda edemediği takdirde dava büluğu halinde yemin verilmek 
üzere talik ve tehir edilir ( Ceridei İlmiye 6 s .  4 1 6 ;  Ceridei İlmiye 31 s. 870 ) . 
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29E:ı - Defi, MücldeaaJ.eyh· tarafından müddeinin 'davasını reddedecek 
bir iddia ileri sürülmesidir. Def'.e karşı defi'de olabilir. Def'i ödeme, ibra• ta
kas ( 634 ) sulh, faiz kumar, havale, muvazaa, ikrah gibi iddialarla olabilir. 
Defi, davada hükümden önce olabileceği gibi, hükümden sonra da olabilir. 
Yani mesela bir alacak davasında tediye iddiasında bulunan kimse, beyyinesi 
olmadığından müddeiye yemin teklif etse ve o da bu teklıifi yerine getirdiğin
den mahküm idilse sonra ele geçirdiği beyyine ile ödediğini isbat ederek ver
diğini geri ahr. 

Defi'de müddeaaleyh müddei ve müddei, müddeaaleyh olur. Bu itibar

la müddeaaleyh defini isbata mecburdur. Burada ikrarın modern hukukda 
gördüğümüz bölünüp bölünmemesi meselesiyle karşılaşırız. İslam h�kukunda 
bu mesele işlenmiş olmamakla beraber İmameyne göre ikrar eden, ikrarına 
ilave ettiği izahı ikrarından ayırmıyarak bir arada Cmevsülen) yaparsa izahında 
da tasdik edilmek lazım gelir;  yani alacak müeccel değildir veya henüz tes
lim edilmeyen mebi semenidir veya kumar, şarap bedelidir gibi iddialar, asıl 
ikrardan bölünerek müddeaaleyhe isbat ettirilmez. Fakat İmamı Azama göre, 
bunlar hep birer defidir ve müddeaaleyh tarafından isbat olunmak lazımdır 
(Ali Haydar 1587 ve 1 627 inci maddeler şerhi) . İkrarın bu yolda bölünüp bölün
memesi modern hukukda da münakaşalı meselelerdendir. ( Mecelle Şerhi. Ali 
Haydar, cild 4 s. 131 ,, 229 bak. Sabri Şakir, Hukuk yargılama usulleri ; No. 123 

bak> . 

293 - Beyyineler. Beyyine beyan kelimesinden gelir ; belli olmak mana
sınadır. Çoğulu beyyinat dır. İslam hukukunda beyyi.neler Mi veya teva
tür beyyinesi diye ikiye ayrılır. Beyyineler tahriri, şahsi olabilir. Şahsi olan 
beyyine şahadettir. Yazılı beyyine ikrar bilkitabe yani seneddir. Senedde tat
bik ve yazı yazdırmak, istiktab suretile mukayese usulü de vardır CMec. 
1610 ) .  Resmi vesikalar hüküm için kafidir CMec. 1736 - 1739 ) .  Kadı keşif ve 
muayeneye de baş vurabilir. 

Şahadet, tanıtlık ( lügatte görmeğe müstenid kesin haberdir. Bu haberi 
veren kimseye şahid, çoğulu şuhud, haber verilen, görülen şeye meşhudun 
bih, aleyhine şahadet edilen kimseye meşhudun aleyh derler> . İslam huku
kunda en mühim ve kuvvetli beyyinedir ; müteaddi ve kavi bir huccet,, bey
yine sayılır, çünkü mahkümunaleyhden başkasına, üçüncü şahıslara da si
rayet eder .  Fakat bunun için Kadı'nın hükmüne muhtaçdır CMec. 78, 1676) . 

İkrar, bizatihi hüccettir ;  beyyineye lüzum bırakmaz. Şahadetin hakikat hila
fına olması vArid olduğu halde ikrarda bu ihtimale itibar yokdur. Bununla be
raber ikrar kaasır bir hüccet dir: ikrar eden kimseden başkasına sirayet ve tesir 

etmez ; İkrar milk sebebi değildir. 

( 634 ) İki borç muaccel ve cinsce bir ve kuvvetce eşit iseler cebri surette takas 

vaki olur, yani taraflann nzası şart değildir. İki taraf bir birinden bir şey isteyemez. 
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Şahadet için bir takım şartlar vardır. O da şahadeti tehammü1 ve eda
ya dair olan şartlardır ( 635 ) . Bir kimse bir vak'ayı gördüğü (yani şahadeti 
tehammül ettiği ) vakit akıl sahibi olmak kör olmamak ve şahadetini yar
gıç huzurunda bildirdiği vakit de başlıca b§.liğ, hür olmak, kör ve dilsiz, fA
sık ve kazif haddi ile ceza:anmış olmamak lazımdır ( 636 ) .  Şahidin şah.adeti 
kabul edilebilmek için şahadet lafzile yapılması şarttır. Fakat şahadetin ye
min ile olması şart değildir. 

. İster doğrudan doğruya, ister hudud zımnında olsun male müteallik olan 
ve nikah, talak gibi male taallük etmeyen kul hak:arında şahadetin nısabı 
iki erkek veyahut bir erkek iki kadındır ( 637 ) .  Kadınlar bir erkek yerine tu
tulduk1arından bir arada dinlenirler. Aralarında erkek olmaksızın yalnız 
kadınların kaç kişi olursa olsunlar şahadeti kabul edilmez. Hanefilere göre 
y a·nız bir şahidle hükmedilemez. O bir mezheblere göre mümkündür. Bir 
şahidi olan kimseye bunun şahadeti ile ve kendisine de yemin verilerek lehe 
hükmetmek caizdir. 

Ukubat bahsinde görüldüğü üzere zina haddinde şahadetin nısabı dört 
erkekdir. O bir hadlerde ve kısasda iki erkekdir. 

Erkeklerin bulunamıyacak1arı ve göremiyecekleri hususlarda yalnız ka
dınların şahadeti caizdir :  Doğuma, kadın hamamında olan bir katilden do
layi diyete müteallik davalarc:ıa şahadet gibi. Hatta bu gibi hal�erde bir 
kadının şahadeti dahi kabul olunur ( 638 ) . 

294 - İslii.m hukuku bir takım kimselerin şahadetini kabül etmez. Yu
karda söylenenlerden başka meselii. çalgıcı1arın, şarap içenlerin, haram ri
t:a yiyenlerin, yalancılıkla tanınmış o�anların şahadeti kabul edilmediği gibi 
vekillerin, dellalların kendi fiillerine şahadeti kabül olunmaz. Usul ve fu
ru'un birbiri lehine ve karı kocadan birinin o biri lehine şahadeti makbul 

( 63 5 )  Gerek tehammül ve gerek eda farzı kifayedir. Bakara suresi Ayet 283 : Ve
la tektümüşşehadete ve men yektümha feinnehü iisimün kalbühü. 

( 636 )  Cevdet paşa tarihinin 7 inci cildinde yazılı fermandan ( sahife 353 ) : " .. . . müs
lim üzerine zimmiler şahadet eyleseler makbul olur deyu fetvayı şerife verilmekle ber
mucibi fetvayi şerife amel ve hareket olunmak . . . . , ,  Seignobo'un siyasi tarihinde ( tercü
me ikinci cild s. 397 ) ve Engelhard'in Türkiye ve tanzimatında (s .  350) nakledildiği 
üzere " 1876 Osmanlı kanunu esasisinin kat'i layihası son defa olarak Midhat Paşanın 
konağında okunurken Hıristiyanların şer'i mahkemelerde şahadetieri hakkındaki liberal 
hükümler S&.dn Azam Rüşdü Paşanın ısran üzerine çıkarıldı . . ,  1 878 Berlin andlaşması
nın 62 inci maddesi · ' 'Dine ve mezhebe ba,kılmıyarak mahkemeler huzurunda cümlesi
nin şahadeti kabul edilecektir, . ,  der. 

( 637 )  Vesteşhidu şehideyni min ricaliküm fe in lem yekQna reculeyni fe reculün 
vemreetani (Bakara suresi, Ayet 282 ) .  

( 638) Ali Haydar, Mecelle 1 685 şerhi. 
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değildir. İşitme suretiyle şahadet caiz değildir.  Fakat muayyen hallerde 
şahit işittiğini söylemeyerek görmediği hususa şahadet edebilir ( Mec. 1 688 ) .  

295 - Hukukullaha taalluk eden ve hisbe şahadeti caiz olan hususlar
dan madasında şahadet davaya manaca uygun ise Kadı o şahadeti kabul 
eder ; de ğilse etmez. Aleyhine şahadet edilen kimse, şahidle rin şahadetini 
tasdık etmezse ( 639)  y argıç şahidlerin halini önce gizli ve sonra açık ( y ani 
kendi huzurunda) iki adıl kimseden tahkik ve tezkiye eder. Adil oldukla
rı haber verilirse mucebince hükmeder. 

Bu mahiyeti ile yargıcın şahidler karşısında rolü mevcut şahadet ka
idelerine riayetten ibaret kalmaktadır. İslamda şahadetin kadı tarafından 
takdiri bir esas gibi görenmekde ve İslamın il k zamanlarında bu takdir 
hakkının tanındığı anlaşılmakda ise de ( 640 ) eski şer'iye mahkemelerinde 
tatbikat böyle olmamıştır. 

Yargıcın yargılamadan edindiği malümat hüküm i<_: in değerlendirEebili' 
kullanılabilir se de, yargılama dışındaki t-Hgisi bugünkü hukukumuzda da 
olduğu gibi hüküm için kafi bir delil olamaz ( 641 ) .  

296 - Tevatür. Bir nevi şahadet beyyinesidir ; şer'! hukuki manada 
yalan üzerine birleşmeleri ve uyuşmaları aklen caiz olmayan cemaatin hisse 
müstenit olan haberidir. Kat'i bir delil sayılır, hilafına hiç bir beyyine ge
tirilemez. Ve adl beyyine ( şahadet ) üzeritle üstün tutulur. Tevatürde beyyi 
ne külfeti, y ani beyyinelerin tercihi hakkındaki kurallar yörümez. İki taraf 
da tevatür beyyinesi getirdiği takdirde y argıç birinin veya o birinin beyyine
sini dinler ; fakat bir t arafın tevatür beyyinesini dinledikten sonra. o bir ta
rafın tevatür b eyinesini dinlemiş olsa birinci ile bilgi ve kanaat getirme

miş olaca ğından ve getirmiş ise hilafına beyyine dinlemeyeceğinden ikin

ciyi de dinledikten sonra dönüp birinci tevatürle hükmedemez. 

Tevatür beyyinesinde yargıcın oldukça geniş bir takdir hakkı vardır. 
Burada haber veren kimseler de şahadet beyyinesinde aranan şartların bu-

lunması aranmaz. Bunların adiL ve müslim olmaları ve şahadet sözünü söyle

meleri şart değildir. Tezkiyeye lüzum yokdur. Sırf nefiy ( menfi ) üzerine 

şahadet beyyinesi kabul edilmediği halde tevatür teyyinesi kabul edilir < Mec. 

1699 ) . Haber verenlerin şu veya bu sayıda olması da aranmaz ( Mec. 1677, 

( 639)  Hasım taraf şahide ta'in etmediği takdirde Ebuhanifeye göre tezkiye lA.zım 
değildir. imameyne göre lazımdır. Mecellede imameyn re'yi kabul edilmiştir, madde 1716 .  

( 640 ) Tyan cild 1 s. 350 ve son,raki. 

( 64 1 )  Bu ihtilaflıdır. Fetva, olmayacağı hakkındadır ; Ali Haydar - tatbikatı şer•
iye ( 1333) s. 47 ve 100 ; Mecelle 1 740 şerhi. 
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1732 - 1735 ) .  Haber verenler ne kadar çok inanılır kimse' erden ise 0 kadar 
daha az sayıda kimseler tevatür ve yakın bir bilgi temin edebilir ( 642 ) .  

297 - Tahlif. Taraflardan birine yemin vermeğe denir. Yemin gerek 
edilsin ve gerek edilmesin (yani nükül edilsin ) hüküm sebetidir ( 643 ) .  Ye
min kural olarak inkar eden tarafa verilir ( 644 ) .  Veli, vasi ve mütevelli 
gibi kimselerin kendilerinden sadır olan akid�erden m aadasında ikrarları sa
hih olmadığı gibi inkarları halinde yemin dahi verilemez (Mec. 1634 ) .  

Yemin edecek taraf müslim olsun olmasın yemini mutlaka Allah sözü 
üzerine ve mutlaka kendisi yapar ( Mec. 1743 ) .  Yemin hasmın talebiyle ve 
yargıcın teklifi ile olur. Hukukur ah olan bazı hallerde, meseıa talakı inkar 
eden kocaya yargıç re'sen yemin teklif eder < Ceridei Ilmiye 13 s.  21 ) . Bun
dan başka malıi davalarda beş yerde yargıç re'sen yemin verir ; bu yemine 
yemini istizhar derler ( Mec. 1746 ) ( 645 ) . Bu yeminin bugünkü hukukumuz
daki re'sen yeminden farkları vardır. 

298 - Yemin hemen hemen bugünkü hukukumuzda olduğu gibi ya kendi 
fiiline ve bildiği fiile (betata, yani bu iş böyle veya şöyle olmuştur diye)  verilir 
veya o iş tarafın bEmediği bir şeyse onu bilmediğine ( ademi ilme ) verilir. ve 
yine yemin ya sebebe, mesela «ben müddeiden ödünç para almadım» yolunda 
veya hasıLa, mesela «müddeiye böyle bir borcum yoktum suretinde olabilir. 

Yeminin reddi usulü yoktur. Yeminden nükül olunursa y argıç o husus hak
kında nükül eden aleyhine hüküm verir. 

299 - İslam hukukunda karinelere de itibar edilmiştir. Karinei katıa yani 
yakın ve kat'i emare teşkil eden şeyler doğrudan doğruya hüküm sebebidir. Bun
dan başka başlıca ev eşyası üzerinde karı koca ihti:aflarında eşyanın mahiyeti
ne ve kulalnılmalanndaki aidiyetlerine göre bir taraf lehine karine kabul edil
miştir;  bu ve daha başka hususlarda mevcut halin hakem kılınmasına tahkimi 
hal derler ( Mec. 1683, 1771 ve sonrakiler ) .  Mecellenin, bir şeyin bulunduğu hal 
üzere ka:masının asıl sayılması < madde 5 ve 1683 fıkra 2 ) ; beraeti zimmetin asıl 
olması (madde 8 ) ; anzi sıfatlarda, hallerde bunların yokluğunun asıl olarak 
kabul edilmesi ( mad. 9 ) ; yeni vukutulmuş bir hadisenin daha uzak zamanda 
vukuu sabit olmadıkça en yakın zamana nisbet edilmesi (madde 1 1 )  hakkındaki 
hükümleri birer karine kurallarıdır. 

( 642)  Cerideiİlmiyenin ı inci numarasında tevatür beyyinesi hakkında izahat var
dır. Ceridei adliyede buna aykın bir mutalaa ileri sürülmüşdür. 

( 643 ) Yeminden n ükül halinde hüküm hakkında kitap ve sünnette bir emir yokdur. Bu 

itibarla imam Şafii müddea aleyhin yemini yapmarnasiyle hüküm verilmesini caiz gör
memiş, nükülden sonra müddeiye yemin verilmesi rey"inde bulunmuştur. 

( 644 ) El beyyinetü lihnüddei velyeminu alil men enkere hadisi mucibince. 
( 645 ) Mecellede dört hal sayılmıştır. Bir hal de Mecelle dışında kalan giiip koca üze

rine kannın nafaka davasındadır. 
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300 - Hüküm. Kadı münazaa hakkındaki hükmünü iki şekilde verir ( 646) .  
Bu d a  müddeinin dllvasını isbat edip etmediğine göredir. Birincisinde kadı 
müddea aleyhi ilzam,, mahkfun eder. Buna kazayi istihkak derler. İkincisinde 
müddeinin dllvası reddedilir;  hakkı olmadığı bildirilir. Daha doğrusu kadı müd
deiyi münazaadan, muarazadan men'eder. Buna kazayi terk derler. Her iki hal
de hükmedilen şey'e mahküm!inbih, aleyhine hüküm verilen kimseye mahkü
munaleyh, lehine hükmedilen kimseye mahkümunleh derler (Mec. 1787 - 1789 ) .  

Yargıç hüküm verdikten sonra artık hükmünü değiştiremez, bozamaz. ·Şa
hitler hükümden sonra yargıç huzurunda şahadetlerinden rücu etseLer dahi hü
küm bozulmaz. Mahkfununaleyhin uğradığı zarar şahitlere tazmin ettirilir <Mec. 
1729 - 1730 ) .  Kısas h-q.kmü icı·a edildikten sonr� şahi.tler rücu etseler kendileri
ne diyet ve tll'zir l!zım gelir. 

Bir kadı'nın verdiği hüküm, ancak şer'a aykın, kitap, sünnet ve icmaa mu
halif surette verildiği takdirde başka bir kadı tarafından kaldırılabilir. Esas 
ı tibariyle bir kadının hükmünü tetkik ve haksız olduğu surette nakz edecek bir 
müracaat yolu, üst merci yoktur ( 647 ) .  Ancak yukarda def'i bahsinde de söyle
diğimiz gibi meseli!. müddei dil.vasını isbat edemiyerek müddeaaleyhe yemin de 
teklif etmemiş veya etmiş de müddea a�eyh tarafından eda edilmiş olmasından 
dolayı münazaadan men'edilmiş olduğu takdirde sonradan elde edeceği beyyine 
ile tekrar dava açarak alacağını isbat edebilir ve lehine hüküm alabilir. 

301 - Tahkim., Bir münazaayı hal için tarafların bir kimseyi hakem tll
yin etmesidir. Pek eski olan bu müessese islil.m hukukunda da tanınmıştır. Kul 
hakkı olan dil.valarda ve bugünkü hukukumuz hilil.fına olarak nikil.h ve 
til.Hilt diivalannda bu yola gidilebilir. Kısas ve hadlerde ise tahkim cil.iz değildir. 

Hakem, şahadete ehil kimse olmalıdır ve genel olarak yargıçta aranan 
şartlar hakemde de aranır. Bu itibarla kazif haddine uğramış kimseler, gözsüz
ler, küçükler, köleler hakem olamaz ; fakat kadın olabilir. 

Bir işte birden ziyade hakem tAyin edilebilir. 

" 302 - İcra. tslil.m hukukunda bir türlü icra vardır. Tacir olanla olmıyan 
arasında maddi hukuk bakımından esaslı fark olmadığı gibi icra noktasından da. 
bir başkalık yoktur. Her hangi bir borçlu alacaklının talebiyle iflAsına hükme-

( 64 6 )  Kadı münazaalı meseleyi muteber şer'i kitabl annda bularak ona göre hükme 
bağlar; kıyasen hükmedemez, Ali Haydar 1801 şerhi. Mılliki mezhebine göre kadı, geni.§ 
hakkaniyet dairesinde ball serbestliğine mtlllktir, Tyan s. 4. 

lnşai büküm, İhb!lri hüküm hakkında İlmiye Salnamesi, s. 373 deki Fetvaya bak. 
( 647 ) Osmanlı İmparatorluğunda sonralan kurulan fetvahane ve tetkikatı şer•tye 

Meclisi şer'iye mahkemelerinden verilen hükümleri, usulü dairesinde müracaat üzerine 
gerek 1111.m muhteviyatı ve gerek itiraz 111.yihalarına göre bu ilı'!mın dAvanın tetkikatım 

gösteren zabıtlara ve bu zabıtlann şer•e uygunluğu bakımından tetkike memur edilmiııttr. 

306 



dildik.ten sonra hacir edilir. Bu, yukarlarda da söylediğimiz gibi İmameyn kav
lidir ;  mecelle de bunu kabul etmiştir ( madde 959, 998 ve sonrakil er) ( yuk. 
No. 52 bak) . 

Borç için hacir, borçlunun hacir zamanında mevcut olan malına tesir eder. 
Hacirden sonra eline geçen malına tesir etmez. 

Hacredilen borçlu mallarını satarak borçlarını ödemek üzere habis ile . sı
kıştınlır. ödemediği takdirde yargıç satarak borçlannı öder ( 648) . Burada bu
günkü hukukumuzda olduğu gibi satılması kolay ve borçluya daha az zararlı 
olandan başlanarak önce paralara el konur; sonra menkuller ve daha sonra 
gayrimenkuller satılır. 

Borçluya lüzumlu olan yiyecek, giyecek, oturacak, yakacak şeyler bırakılır. 
Bunlardan kıymetli olanlar satilarak ucuzu alınır ve borçluya verilir C Mec. 999 ) .  
Nafakası borçlu üzerine ıa.zım olan kimseler borçlunun malından infak edilir 
(madde 1000 ) .  

Borçlu habis olunduktan sonra hiç bir malı bulunmadığını isbat ederse 
habisden çıkanlır ve kendisine 14zım olandan fazla bir mikdarda kazançta bu
lunması beklenir. 

Hacrettiren alacaklının sonradan çıkan öbür alacaklılara karşı bir imtiyazı 
yoktur. Hepsi eşit olarak alacaklarını alırlar. Ancak borçludan, evv�lce rehin al
mış olan alacaklı, alacağını bu rehinden istifa eder. 

( 1SLAMDA DEVLET 

Divanlar, Beyt ül mal ve Vergiler 

803 - İsl4m tela.kkisine göre devlet Allahın irade ettiği şekilde, ya-ni Kur'a
nın beyanı dairesinde memleketin düzenidir, bu düzeni koyan AI:ahtır ve  insan 
Allahın kuludur. BU mahiyeti ile isla.mt devlet, Allahın yarattığı bir devlet ol
muş olur ve kudsiyeti haizdir. Din, devleti teşkil eden bir ilke olmuştur. İbadet, 
savaş, yönetim, yargı işleri hep birer dini ödevlerdi r. Bu ödevleri ye rine getir
mek, devleti idare etmek için Allah yer yüzünde bir a�aca lüzum görmüştür. 
Bu Allahın resulü, Peygamberidir. Peygamber isl!mların reisi, hakimi, kadısı, 
şeriat sahibi, imamı, kumandanıdır <649 ) . Kulluk bu Peygambere de ita at ve 

( 648) İmamı Azama göre kadı satamaz. Mecellede habisten bahsedilmemiştır. Kadı 
doğrudan doğruya satar ; bu İmamayne göredir. 

( 649) FUat Başgil - Ana Hukuk ( 1945 ) ,  s. 69 ve sonrakiler; Corci Zeydan - Medeni
yeti İslamiye Tarihi cilt 4, s. 33 1 .  

Halife §er•a uygun olmak üzere her türlü kanun koyab1Ur, daha doğrusu meseli H a-
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hürmet ile olabilir. Nitekim Peygamberin vekiline, halifeye karşı da aynı itaat 
borcu vardır ( 650 ) . Bu vekil ulülemir'dir, emirülmüminin'dir, imamülmüsli
min'dir ( 651 ) .  Ülilemre itaatsız"ık Allaha ve Peygamberine itaatsızlıktır ( 652 ) .  
Çünkü ülilemir Allahın emir ve iradesinin icra aracıdır. 

Devlet reisi bu emirleri ve görevleri, şer1at hükümleri dairesinde yetişebil
diği yerlerde ve hususlarda bizzat yapar, yetişemediği yerlere naipler,, vekiller 
gönderir ve bu suretle bütün şeri' görevlerini başkalarına ve ayn kimselere 
de yaptırabilir. Bizzat Peygamber sağlığında Amir İbnil As ile Ebu Zeyd Ens§.
ri'ye böyle tevcihler yapmıştır. Daha sonra gördüğümüz vezirler, valiler, kadı
lar, emirü!müminin olan ve daima dini ve siyasi görevlerin h§.mlli olarak ka
lan halifenin memurlarıdır. 

304 - Bütün bu memurlar ülilemri temsil ettiklerinden ona karşı hesap 

vermekle mükelleftirler. ülilemrin bizzat vek§.let aldığı makam ise bir dünya, 

nefi mezhebinde müftabih olmayan (yani öbürlerine tercih edilerek hakkında fetva ve

rilmiyen. bir kavli veya öbür mezheplere ait bir kavli zamana uy;ıun görerek mucibince 

amel olunmak üzere ihtiyar edebilir. Mecelle mazbatasının sonunda mesaili müçtehedün 

bihade imamilmüslimin hazretleri he,rhangi kavı ile amel olunmak üzere emrederse mu

cibince amel olunmak vacip olduğu. yazılıdır ( keza Mecelle madde ı801 ) .  İs19.mın kanunu 

ancak şer'i olduğundan ve şer'i de kitap ve sünnetin ve nihayet müçtehitlerin icma ve 

reyi ve kavli olabileçeğinden bunun dışında bir emir ve hüküm konamıyacalı:tır. Hatta Os

manlı Padişahlarından İkinci Mustafa tarafından Şer'i, sözü yanında kanun sözünün kul

lanılması caiz olmadığı yolunda bir ferman çıkarılmıştır ( Mecelle! Umuri Belediye cilt 1 .  

s. 668 ; Ömer Lülfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Kanunlar, ı946, s. XIX, n. 6. )  
Halifenin bu salii.hiyeti Osmanlı İmparatorluğunun meşrutiyet devrinde, parlamento siste

minde dahi yürümüştür. Teşri işi bir taraftan mebusan ve ayan meclislerinde görülmekte 

iken Şeyhülisliimın emirilmüminin olan halifeye mazbata ile arzettiği bir kavil «mucibin

ce amel oluııa» işareti ile kazada ( şer'i mahkemelerde) ve �ftada düstürulamel olmuştur 

( Ceridei İlmiye adet 20 ) . 

( 650)  Halife, vekil, halef, birinin yerine geçen adam demektir. Cem'i hülafadır. Bakara 
süresinin 30 uncu «İnni cailün filardı halifeten» ayetinde naip manasında kullanıl
mıştır. Gene l anlamda olarak Osmanlı idaresinde d aire ve kalemlerde katip olan ve sıra 
itibariyle başın ikincisi bulunana denir, kalfa suretinde de kullanılır. Katip Çelebiye kalfa 
denildiği gibi . Kalemin başında bulunan da serhalife, baş halife dlr ki, başkalfa, kalfa 
bey de budur. Son zamanlara kadar bu tabir Osmanlı teşkilatında daire kalem memurları 
hakkında da kullanılmıştır ;  «Babıali hulefasından gibi». 

( 651 ) Fuat Köprülü, Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri s. 9 1 .  
Emlrülmümiııin müminlerin reisi, hükümdarı demektir. İmam denilmesinin sebebi �ıalk 
imama namazda nasıl uyarsa halifenin şer•e uygun olan emirlerine de öylece uyulduğun
dan aralarındalı:i benzerliktir. Selçuk hükümdarı Melikşaha zamanın halifesi tarafından 
emirülmüminin unvanı tevcih edilrrtiştir. 

( 652 ) Kur'anda «Ya eyyühellezine ıl.rnenıl atiıl-llahe ve atiıl-rress ô.le ve ülilemrlmin
küm» buyurulmuştur. 
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yeryüzü makamı değilı,, ancak Allah olduğundan hesabını ona ve vicdanına ve
:ecektir ( 653 ) .  

Bununla beraber isHl.m bilginleri devletin başı olacak kimse için v e  ona 
itaat için birtakım şartlar aramış'ardır. Ülilemir olabilmek için bu şartlar rn
zımdır. Müslümanlar kendisinde bu şartlar bulunan imama (halifeye ) itaat 
ve yardım ile borçludurlar. Hadiste nakledildiği üzere «İnnemettaatü filmaruf» : 
meşru ve ti.dil olmıyan emre itaat yoktur. Çünkü imamın raiyyet üzerine tasar
rufu maslahata manuttur (Mecelle ır.adde 5 8 ) ; yani şeriate, kamu menfaatleri
ne uygunluk şartlari1edir ( 654 ) . Halifelere itaat onlann adaletle hükfımet icra-· 
sına bağlı olduğundan buna muhalefet eden ve halifelik şartlanndan mahrıım 
bulunan halife hal' yani azl edilebilir ( 655 ) . Böyle bir hallfeye isyan bile caizdir. 

305 - Halife olmak için aranılan başlıca şartlar şunlardır : 

Halife adil olmalıdır ;  karar verebilmek için içtihat sahibi olmağa yeter bir 
bilgisi bulunmalıdır ; hisce, usca, bedence bir eksiği olmamalıdır ; halkı yönetme' 

ve memleketi koruma bakımlarından yetenekli olma1ıdır ;  Peyg2mberin mensup 
olduğu Kureyş ailesinden gelmelidir. Bu sonuncusu hakkında hadis (yani nas )  
rivayet edilmiştir. «El eimmetü min kureyşin» yani imamlar kureyşten olacak
tır. Bununla beraber halifenin kureyşlerden olmasında isliim bilginleri ihtil af  
etmişlerdir. Nitekim Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Mısır'daki son Ab
basi halifesinden hilafeti alarak halife olmuş ve ondan sonraki Osinanlı padi
şahları halife unvanını da ihraz etmişlerdir ( 656) . 

Hulefayı raşidin denilen ilk dört halife meşveretle, seçim ile halife o1muş-

( 653 ) Fuat Başgtl - Ana Hukuk. 

( 654 ) İsmail Hakk• - Hukuki Esasiye ( 1325 - ı326 ) s .  75. 

( 655 ) Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında Abdül - Aziz. II ne! Murat ve 

II nci Abdül Hamit. ŞeyhüllsHim fetvalarile idaresizliklerinden, akli hastalıklarından ve 

zulüm ve ıst!pdadlanndan ve satreden dolayı hali edilmişlerdir (Ahmet Reşit ; İslamiyet ve 

M!lletler Hukuku s. 25 bakınız ) .  Fakat gine Engelhard'ın kaydettiği üzere (Türkiye ve 

Tanzimat s. 20) mesela il nci Mahmud"un padişahlara gösterilmesi 18.zımgelen itaat hak

kında Şeyhülislama yazdırdığı eserde bir takım hadisler topl anarak «Emirülmümlnin sa

kat bir Habeşi bile olsa ona itaat etmek ıazımdır. Tebaası na cevir ve cefa ederse bunlara 

sabretmelidir, ancak dini mübini t ahrif ve tağyir ederse onu katletmek icap eder.» de

nilmiştir. 

( 656)  Bununla beraber Osmanlı padişahlan halife unvanını ilk defa olarak Kaynarca 
Andlaşmasında ( 1772 ) Kırım'ın istikliili meselesi dolayısiyle bahis konusu etmişlerdir 
( Pritsch - Sabri Ş akir Ansay, İslamda Devlet Fikri, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi , 1944, 
cilt 1, sayı 2 ) .  Hilafetin şer'i mahiyeti hakkında Büyük M!llet Meclisinin 3 Mart 1 340 ta
rihli oturumunda Seyit beyin verdiği nutka bakınız. Tanzimattan sonraki teceddüt hare
ketlerine karşı hilafet cereyan ve te!akk!s!nin zararları hakkında ( Engelhard, Türkiye ve 
Tanzimat, s. 313) . Atatürk'ün nutkuna ( arap harfler!le s. 435 ve türk harflerile cild 2 s. 
203 ve sonr) . 
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!ardır C 657 ı .  Bununla beraber haJifenin liyakat ve iktidarını gördüğiı birini 

kendisine halef olarak aday göstermesi de c§.izdir. Buna velAyeti ahd derler ki, 

Osmanlı İmparatorluğunda da bu suretle saltanat veraset usulünce aday olan 

kimseye Veliahd denilmiştir. Birkaç kişi arka arkaya veliahd tAyin edilebilir. 

Osmanlı İmparator1uğunun son zamanlarında v inci Mehmet devrinde Yusuf 

İzzeddin birinci Veliahd, Vahidüddin ikinci Veliahd tanınmıştır. 

306 - isIAmda devlet işleri için bir takım divanlar kurulmuştur. Divan, dev

let dairesi demektir. Bu divanlar İrAnilerde ( Sasanilerde)  ve Rumlarda var

dır. Nitekim Emevtıerde ve Abbasilerde başka başka adlarla birtakım divanlar 

görülmektedir. Bunlar mese1 A vilAyetlerdeki valilerin hal ve hareketlerini tef

tiş işle rile meşgul «Divan ül - berid», memur ve müstahdemlerin maaş ve sair 

işlerine bakmak için «Divan ül - h as», asker işlerine bakan «Divan ül - cünd», 
hayır ve yardım işleri için «Divan ül - bin>, haraç ve cizye işlerine bakmak için 

«Divan ül - haraç» gibi divanlardır ( 658 ) .  

307 - Beyt ül mal C ilmüslimin ) .  B u  Ma1 iye hazinesi, devlet hazinesi, dev

let gelirl erinin toplandığı sandık, daha doğrusu dairedir. Daha ilk islAmda 

vardı. Peygamber ve sonra ilk halife Abu Bekir,, bu beytül mal'e nezaret etmiş

tir c 659 ) .  

Beytül mal gelirlerinin başlıcaları zekı'lt, uşür, cizye, haraç ve ganimettir. 

Bun1 ar şer'i teklifler ( vergiler) dir. Bu teklifleri almak ve tahsil etmek için 

islAm memleketlerinde bir takım memurlar kullanılmıştır. Bunlara Amil, Aşir, 
sa.ı, cabi, mütevelli, muhassıl, mevali, dehakin gibi ( 660) adlar verilmiştir. Bun-

' 

( 657 > Biat hakkında İsmail Hakkı - Hukuki Esasiye s. 62 ve sonrakiler ve s. 800 ; 
Corcı Zeydan - Medeniyeti İsllimiyet Tarihi s. ıo5 ve sonrakiler. 

( 658 > Divan teşkili!.tı Osmanlı İmparatorluğunda da yer almıştır : Divanı Hümayun, 
Divanı Asafl. Divanı Muhasebat (Sayış tay) . Divanı AhkA.m.ı Adliye gibi. 

( 659 ) ı274 tarihli Erazı Kanunnamesi 2 net ve sonraki maddelerine bakınız : Osmanlı 
Devletinin 1pt1dalarında Mevli!.na Kara Rüstem•ın ihtarı ve Kadıasker Çandarlı Kara Ha
Ul'in fetva.sile ganimetlerin beşte biri Beytülmil hazinesine konmaıta başlandı. Beytülm.Al 
tAblri Osmanlı devletinde sonralan varisi bilinmeyen ve hazır olmıyan ölenlerin bıraktık
ları mallan ve eşyayı saklıyan sandıP;a ve 1dtlreye de denilmiştir. Evkaf Beyt-ül Mal'ı Ni
zamnamesine bakınız, ı inci tertip Düstur, cilt ı, s. 289. 

( 660 > Amil beytülmale ait olan mallan ve teklifleri almak ve tahsil etmekte amelde, 
işte, hizmette bulunan kimsedir. Osmanlı İmparatorluğunun tanzim.attan önceki maliye 
memurlan arasında da bu unvan vardır. Sal de bu hususta çalışan, emek veren kimsedir. 
CAbi daha zı�·ade haraç ve cizyeyi clbayet edendir:  mütevem yalnız haraç için Abbasilerde 
kullanılan tahsil memurlanna denmiştir. Cabi ve mütevelli tAblrleri Osmanlı İmparator
luğunda vakıf işlerinde kullanılmıştır. CAbi vakfın tahsildarı demektir. Mütevelli vakıf 
işlerini yöneten ve gören kimsedir ( 2762 numaralı Vakıflar Kanununa bak) . Aşir ticaret 
mallanndan zekatı tahsil edene denir ;  Osmanlı maliyesinde bu unvana da rastlanır. Mu
hassıl herhangi neviden bir malı tahsil ile mükellef olandır. Osmanlı İmparatorluğunun 
bir sınıf maliye memurlanna da bu unvan verilmiştir ( 1256 tarihli Ceza Kanunu, sekizin
ci faslı ) . Mevall Em.eviye ve Abbasiler zamanında arap olmıyan müslimlerden yapılan 
tahsil işlerinde kulalnılmış kimselerdir. Dehakin Irak•ta görülen memurlardır ki, bu kelime 
iran'dan alınmadır. 
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lardan Amil en eskisidir. Ve şeri' ıstıldhında asıl olan unvan budur ;  Kur'anda 

da bu tAbir ku'lanılmıştır ( 661 ) .  

808 - ZekAt. Şeriat dilinde «sadaka» d a  derler. Fakirler vergisidir. Zengin 

isla.mların mallarından alınıp fakir veya muayyen durumdaki isHl.mlara veri

len miktardır. Müslüman olmayanlardan zekAt alınmıyacağı gibi kendilerine 
zeka.t da verilmez. ZekAtın bir nisabı vardır ;  meselA ikiyüz dirhem gümüşten 
fazla serveti olan kimse bu fazı anın her kırk dirhemde bir dirhemini zekat ola

rak verir;  yani gümüşten nisap ikiyüz dirhemdir. Altının, hayvanların, meyve

lerin, mahsullerin birer nisabı yardır. 

ZekAtın verileceği kimseler Kur'anda sekiz kalem olarak gösterilmiştir ( 662 ) .  

8 09  - Uşür. Yer mahsüllerinden alınan male denir;  cem'i a•şardır. Uşür, 
onda bir demektir. Fakat bu vergi onda yarım da alınabilir. Arazinin yağmur 

ve dere sulariyle sulanan kesimi tam üşre,, dolap ve makine gibi araçlarla sula

nan kesimi nısıf, yani yarım üşre tAbidir. Bu suretle zahmetsiz mahsul veren 

araziden onda bir, güçlükle, masrafla mahsul veren araziden onda yarım hisse 

alınacaktır ( 668 > . 

810 - Cizye. İranlılar buna gezit derlerdi. Romalılar da hAkimiyetleri altına 

aldıklan kavimler üzerine cizye koymuşlardı ( 664 ) .  

İlk halifeler zamanında cizye v e  haraç vergileri arasında bir fark yapıl

mamıştır. Fakat sonra cizye şahsi bir verginin adı olmuştur. 

Cizye, kadınlardan, çocuklardan, sakat ve Aciz olanlardan, halk ile teması 

olmıyan p apaslardan alınmazdı. 

Cizye, dediğim.iz gibi müslüman olmayanlardan alınan şahst bir vergidir. 

AdetA kan vergisi, asker1ik hizmeti karş1ı1ğ1d1r. Fakat islAmın ilk zamanların

da müslüman olanlardan da cizye alındığı ( 665 ) · olmuştur. 

(661 ) ııveı-n.mmne aleyh!l.ıı A.mllıln, 11.mll"in cem'ldir. Cem' olarak cıumml!.lıı de denir. 

Zekl!.tın verileceıtı. sekiz kalem klmsıtlerden üçüncüsüdür. 

( 662) Hacı Zihni - Kitabüzzekl!.t. Bu sekiz kalem şunlardır : Fakthler ; miskinler ııhlç 

bir şeyi olmayan zavallılar» ; muharebelerde muhtaç oliıuklan masrananna karşılık olarak, 

Allah u�rundakl gaziler ve cihat erbabı ; memleketlerinde mali olsa bile 'yanında bulunma
dı� ıçın muhtaç kalan yolcular : mük�tepler «yani esirlikten kurtulmak için sahibi ııe 
belli bedel üzerine söz kesmiş esirler» : borçlu olupta zekat verecek nısabta . malı olmayan

lar ııgartmln» : bilhassa Peygamber zamanında kalbleri ıslil.ma çevrilmeleri arzu edllen kim
seler ıı:Müellefetül Jtulub». 

( 663 ) Osmanlı İmparatorlu�nda da bu uşür usulü yürümüştür. Bu bapta sonralan 
bir a•şar nizamnamesi de yapılmıştır. A'şar usulü 17 Şubat 1341 tarihli ve 552 numaralı ka

nun Ue lı:aldınlmıştır, Uga edilmiştir. 
( 664 ) Kur'anda Tevbe stlreslnde il.yet 29, cizye tl!.blri vardır. 

(G65) Hatti Osmanlı İmparatorlu�nda bu verginin azalmaması için kütle halinde 
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311  - Haraç. Vergi nev'ilerinin en eskisidir. Aslı, menşei insanların ara
ziyi hükümdarın malı saymaları id{ Corci Zeydan, Tevrat'taki sözlerle bu iti
kadın pek eski olduğuna işaret eder (666 ) . 

Romalılar Mısır'da ve Şam;da, İranlılar İran'da ve Irak'ta haraç işleri 
için divan ve daireler kurmuşlardır. İslamlar buraları fethettikleri vakit bu di
vanları ve daireleri bozmıyarak olduğu gibi kabul ettiler. 

Mülkiyet l:ahsinde söylediğimiz üzere islamlar araziyi muhtelif kısımlara 
ayırmışlardır. Bunlardan biri arazii haraciye, yani haraca tabi olan arazidir. 
Bir memleket fethedildiği vakit ahalisi topraklarında bırakılır ve e�lerinde 
01an yerleri de kendilerine temlik edilirse o arazi haraç arazisi olurdu. 

Haraç iki kısımdır : Haracı muvazzaf, haracı mukaseme. Birincisinde 
haraca tiibi arazi ölçülerek dönüm veya başka bir miktar başına yılda bir mik
tar para alınırdı ; ikincisi, arazinin mahsullerinden uşürden msfa kadar alı
nan haraçtı. 

Haracın tarh ve taksiminde esas nisap, arazinin, toprağın tiikatıdır, yani 
yerin tahammülüne göre mahsu1ün onda, altıda, beşte biri ve nihayet yansı
dır. Bu itibarla bir yere harac koymak. harac kesmek için önce orası ölçülmek, 
sonra tiikatı gözetilmek lazımdır ( 66? > .  Haraç,, isliim memleketlerinde iltizam 

ihtidaların, isl'im dinini kabul teşebbüslerinin menedildiği görülmüştür ( Fuat Köprülü, 

İsliim Medeniye::! Tarihi s ı 79, ısO ) . 
Cizye her kesin mali kudreti gözeti lerek şahıs üzerine ve adam başına tarhedildiği gibi 

bunun maktu, kesin olarak &lındığı d·ı olmuştur. Bu vergiden maksat gazaya ve muha
rebeye yardım olduğundan cizyenin nisbetini tayinde mikyas, ölçü, bu yardımın derecesi
dir. Cizye btına t'ibi olanlann fakirlect yayan, orta halli olanlan süvari olarak, zengin 
olanları kendisi ile beraber bir başkasını da, atlandırilrak muharebeye yardım etmeleri esası 
üzerin-:ı üç kesime ayrılmıştır. Cizya Osmanlı İmparatorluğunda da uzun yıllar h attil. tan
zimat sonrası na kadar devlet gelirlerinden olarak müslüman olmıyanlardan şeri'dekl hali 
ve nisbeti üzere tahsil edilegelmiştir. Fakat d alma doğrudan doğruya hazine adına cibeyet 
edilmiş, hiç bir zaman timar ve zeamet sahiplerine bırakılmamıştır. Köprülü Fazıl Paşa 
ahaliye yapılan fenalıklan men• hususundaki hizmetleri arasında cizye işinde de bazı is-
1§.hlar yapmıştır. Uçüncü Sellm zanıanında şer'i cizyenin ednasına on, ortasına yirmi ve 
ıı.rnsına kırk para zammedilmiştir ( Cevdet Tarihı, C. 7. s.  262 ) .  İkinci Mahmut devrinde 
cizye tahsil 'l.tındaki yolsuzluklara, fenalıklara karşı kararnameler çıkanlmış ( 1246, 1249 ) ,  
1 9  Zilkade 12!55 tarihli Talimatı Seniyye'nln 8 inci maddesinde cizye t&hsilinde gayrimüs
limlere şer'a aykın muamele yapılmanı ası emrolunmuş, nihayet cizye usulü 1272 ( 1856 ) 
tarihinde ilga edilmiştir. Osmanlı devrinde cizye baş baki kulu, cizye muhassılı, mukataa
cısı gibı memuriyetler ve kalemler vardı. 

( 666 ) Medeniyet i İslil.miye Tarihi, cilt ı ,  s. 202. 
( 667)  Abbasılercıe arazi üzerine konan haraç, vlldyetıere göre değişirdi. Bı!.zı yerlerde 

ölçü üzerine yani ekilsin, eki lmesin miktan belli yer üzerine yıllık bir �ara taı·hedllirdl. 
Bir kısım yerlerde ise haracı mukaseme şeklinde alınırdı ; yani o yerde yetişen mahsulün 
bir lcesimt hara;� olarak istenirdi. Toprak ekilmezse bu vergi de alınmazdı (Medeniyeti 
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usulile yani mültezim denilen kimselere müzayede ile satmak suretile de alın
mıştır ( 668 ) . 

312 - Ganimet. İs!Amların harblerde ele geçirdikleri mallara ganimet 
derler. Cem'i ganaim'dir. Bu mallar dört türlüdür : Harb esirleri, adi esirler, 
arazi, eşya. harb esirleri düşman askerlerinden muharebede esir düşenlerdir. 
Esir fidye vermek suretile esirlikten kurtulabiilr. Fidye bu kurtulma için ve
rilen paradır. Bu paralar da ganimet mallanna eklenir. Adi esirler harb sı
rasında islamlar eline geçen kadınlar ve çocuklardır. Bunlan öldürmek caiz 
değildir. Bunlar da ganimet mallan gibi paylaşılır, bunlar  için de fidye ka
bul edilebilir. Harp ve kuvvetle fethedilen memleketlerin arazisi üzerine ha
raç konarak gayri müslim olan ashabı ellerinde bırakılmadığı veya rakabesi, 
yıini mülkiyeti beyt ül - male verilmediği takdirde ganimet sayılır. Ganimet 
eşyası denen şeyler, hayvanlar ve başka menkul mallardır. 

Bütün bu mallar is1ıimın iptidaiarında bir kurala bağlı olmıyarak payla
şılırdı. Peygamber istediği gibi taksim edf'rdi. Sonra Bedir gaza sınd a Muha
cirin ve Ensar ganimetlerin taksiminde ihtilıif ettiklerinden Peygamber ken
disi de dahil olduğu halde ganimet mallarını müsavat üzere taksim etti. Daha 
sonra ganimet mallannın beşe taksimi hakkında ayet geldi ( 669 ) .  

313 _:_ Gümrük resmi. Yukardaki vergilerden başka islam devletlerinde 
alman vergiler cümlesinden olarak müfredi mekis cem'i mükus adile anıl an 
bir vergi daha vardı ki, bugünkü gümrük resmi gibi o zamanlarda da ticaret 
mallarının ne�lerine, dengine veya sair şekil ve hallerine göre tarhedilirdi 
( 670) . 

314 - Bir de mukataa resmi ( 671 ) vardı ki, haraç kabilinden bir gelirdir. 

İsliimiye Tarihi. cild 2, s .  89 : Abbasilerde hRracın hafifleti lmesi aynı eser cild 2,  s. ı 3 ı  ; 
Emeviler zamanında haraç, Fuat Köprülü - Türkiyat Tarihi, s. 63 ) .  

Osmanlı İmparatorluğunda da bu vergi devam etmiştir. Birtakım yerler tımar ve zia
met usulüne tabi tutulmıyarak haraca kesilmiş, daha doğrusu bu vergi eskiden tllbl ol
duğu usulde bırakılmıştır. Haraç da tımar ve ziamet sahiplerine bırakılmış de�ildlr. Os
manlılarda bir aralık haracın ruhani cemaat marifetiyle tahsili cılhetıne gidilmiştir. 

( 668) Medeni yeti tslamlye Tarihi, cilt ı, s .  208. 
İl tJ.zam, devlet varidatını, bedelinl taksitle ödeyeceğine dair kefil göstererak üzerine 

almak demektir. Osmanlı devrinde bu iltizam usulünün büyük kötülükleri görülmüş, 
Tanzlmatta bırakılmıştır. Sonra aşar ve rüsumat varidatında yavaş yavaş tekrar canlan
mış ise de Cumhuriye t  idaresinin en güzel eserlerinden biri olarak ilga edilmiştir. 

( 669)  Sekizinci süre, ayet 42. Bu ayete göre ganimetin beşte biri Peygambere aynl
mıştır. 

( 670) Medeniyeti İslamiye Tarihi, cilt ı, s. 2ıo ;  cilt 2, s.  99. 

( 671 ) Mukataalar, Osmanlı arazı rej iminde de yer almıştır. İkta, temlik ve iktaı ıstık
HU adı ile, haracı muvazzaf ve haracı mukasemeye benzer vergiler Irak•ta Osmanlı idare
sinde devam etmiştir. 
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Bu vergi usulü de pek eskidir. İmam EM. Yusuf'un yazdığına göre isla.m memle
ketlerinde mukataa (ikta> usulü, isl4mlann eline girip maliki olduğunu iddia: 
edecek sahibi bulunmıyan arazinin, uşrü veya halifenin tensibine göre uşilr
den daha ziyade bir aidat Beyttil male alınmak üzere arzu edilen kimseye ve. 
rilmesi idi (672) . ) 

( 672 ) lledentyet1 İıı1Am1ye Tarth1, cilt ı ,  •· ın ı, 212. 
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KEL iME ÜZER iNE  F iHR iST 

A 

Adet, (bak. ört) 
Akile, 66, 176 
Akit, 112, 114 
Akit Şirketi, 177 
A'mal Şirketi, 179 
Amid ile katı, 284 
Amil, 310 
Arazii emiriyye, 103 
Arazii mevat, 105 
Arazii mevkute, 104 
Ariyet, 182 
Asabe, 239 
Avliye, 244 
A'yan icari, 169 
Ayni haklar, ( bak: eşya hukuku) 
Ayrılma (bak :  müfarakat ı 
Ayet, 11  
Azat, ( bak: itk) 
Azimet, 53 

B 

Bağış ( bak:hibe ) 
Baintalak,, 209 
Beyan, 41-42 
Bey'i bilistigldl, 163 
Bey'i mariz, 162 
Beyi' ve şiraakdi, 147 
Beytülmal, 64,310 
Bey'ulvefa, 163 
Beyyineler, 302 
Borç ( bak: deyn) 
Büluğ, 62 

c 

Cdbi, 310 
Celde, 288 
Cenin,57 
Cerh,�86 
Cibab, 211 
Cizye, 311 

ç 
Çift icareli vakıf, 273 
Çıplak mülkiyet (bak :  rekabe ) 

D 

Ddva, 297 
Davanın tebdili, 301 
Defi, 302 
Deyn, 78 
Divan, 310 
Diyet, 280,285 

E 
Ecel, 48 
Ecele iz§.fe, 48 
Eda, 135 
Eda ehliyeti, 59 
Ehliyet 57 
Esaret, 67 
Eşya hukuku, 77 

F 

Fahiş gabin, 45, 59 
Farzı ayn 53 
Farzı kifaye, 53 
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Farz sahipleri, 229 
Fasid niklih, 205 
Ferağ, 272 
Fer'i iktisap, 86 
Fetva, 294 
Fi'li tasarruf, 46 
Fuzuli, 187 

G 

Gabin, 44 
Ganimet, 313 
Gasp, 188 

Gayrimenkul hukuku, 98 
Gayrimenkul mallar, 82 
Gedik, 106, 275 

Gurre, 287 
Gümrük resmi, 313 

H 

Hacib, 226 

Hacir, 61 
Had cezası, 281 
Haksız fiil, 128 

Haksız iktisap, 116 
Halife, 308 
Hapis hakkı, 97 
Haraç, 312 
Hasarın intik!!i, 155 
Hasılat icerı . < t a k :  g ' 3"a n ica:: ı 
Hata,, 44 
Havale, 139 
Hıdane, 217 
Hırsızlık, 290 
Hıtbe, 193 

Hıyar hakkı, 157 
Hıyan buluğ, 201 
Hibe, 173 

Hilf, 221 

Hisbe, 296 

Hizmet akdi, ( bak:  i.carei Ademi ) 
Hukuki iş, 41 

316  

Hukuki tağyir, 85 
Hukuku ibad, 39 
Hukuk.ullah, 38,, 39 
Hukumeti adil, 286 
Hükmi şahıs, 63 
Hüküm, 306 
Hülle, 208 

t 
İlire (bak :  ll.riyet J 
İtdli akdi, ıso 
İbra, 137 
İcare, 165 
İcarei il.demi, 170 
İcarei zemin, <bak :  mukataa)  
İcma, 17 ,  34 
İcra, 306 
İctihad, 21  
İddet,, 212  
İfa,136 
İkale, 138 
ikrah, 45 
İkrar, 145, 302 
İ1 1i, 210 
İltizam, 313 
İnan şirketi, 178 
İrade, 41 
İrs manileri., 224 
İrs sebebleri, 223 
İrtidad, 212  
irtifak hakları, 100 
İskatlit, 48 
İsnad,, 16 
İstibdal,, 267 
İstihsan, 31 
İstinkah, 195 
İstilad, 70 
İstislah, 35 
İstısna, 164 
İtk, 70 
İtik muhayyerliği, 69, 201 
İzin, 63 



K 

Kanuni temsil, 61 
Karineler, 305 
Karz, 171 
Kasame, 287 
Kavli tasarruf,, 46 
Kayyim, 62 
Kaza, 135, 293 
Kazif, 289 
Kefalet, 183 
Kefaret, 47 
Kısas, 69., 280, 282 
Kısmet, (bak : taksim) 
Kıyas, 18 
Kitap ehli, 74 
Kur'an, 10  
Küfü,, 202 

L 
Lakit, 218 
Levirat, 194 
Lian, 211 
Lükata, 84 

M 

Mal, 78, 79 
Maslahat, 36 
Ma'tuh, 59 
Mazbut vakıflar, 269 
Mecnun, 59 
Mefkud, 64 
Mehir, 199 
Menfaat, 79 
Menkul mallar, 82 
Mesuliyet, 127 
Mevkuf, 49 z 
Mevlelataka, 242 
Mevlelınuvalat, 201, 252 

Miri arazi, (bak: arazii emiriyye ) 

Muavazat, 48 

Mudarebe, 177, 179 
Mufarakat, 206 
Mufavaza akdi, 178 
Muhakeme usulü, 299 
Muhalaa, 209 
Muhayyerlik, (bak :  hıyar hakkı )  
Muhayee,, 90 
Muhrez mal, (bak: mütekavvim mal ) 
Mukataa, 105, 278 
Mukataa resmi, 313 
Mururi zaman, 1 06, 142, 267, 287 
Musakat, 170 
Muşa, 88 
Mut'a nikahı, 194 
Muvazaa, 47 
Muzaraa, J. 70 
Mülhak vakıflar, 269 
Mülk,, 78, 79 
Mülkiyet, 82, 83 
Mülkiyetin intikali, 153 _ 155 

Mükatebe akdi, 71  

Münasaha, 248 

Müsakkafat, 272 

Müstağnen anihvakıf, 267 

Müstegallat, 272 

Müstesna evkaf, 269 

Mütekavim mal, 80 

Mütevelli, 265 

N 

Nafaka, 216 

Nass, 33 

Neseb,, 214 

Nesh, 13 

Nesie, -160 

Nikah, 197 

Nikah manileri, 202 

Niyet, 41 

Nuşuz, 215 
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o 

Obligasyon hukuku, 77 

ö 
Ölüm, 63 

örf, 33, 35, 111 

R 

Recim, 288 
Red, 245 
Re'y, 19 
Rehin., 93 - 95 

Rekabe, 79 

Riba., 116 

Rıda, 204 

Ric'i talak, 209 

Risalet, 53 

Ruhsat, 53 

Rukba, 176 

Rükn, 50 

Rüşt, ( bak: Büluğ) 

s 

Sabi, ( bak : sağır) 
Sadaka, 206 

Sağir, 59 

Sefih, 60 

Selem, 160 

Senet,, 43 

Su hakkı, 102 

Sükut, 42, 43 

Sulh, 138 

Sünnet 15 

Sure, 1 1  

ş 
Şarab haddi, 291 
Şart, 49 

Şahaded, 302 
Şahadeti hısbe, 297 

118 

Şer'i hile, 107 

Şirket, 176 

Şirketi mülk, 85, 88, 177 

Şuf'a hakkı,, 99, 100 

T 

Tağrir, 44 
Tahkim, 306 

Tahlif, 305 

Takas, 136 

Taksim, 89 

Talak, 206 

Talak-ı mükreh, 34 
Talakın Tefvizi, 209 

TA.zir, 292 

Tazminat, 133 

Tebenni, 221 

Teberruat, 48, 253 
Tedbir, 71 
Tefrik, 210 

Tek icareli vakıf, 272 
Temlik, 48, 272 

Teserri, 195 

Tevatür, 304 
Tuhr, 26 

v 
Umra, 176 

Uşür, 311 

v 

Vakıf, 255 

Vakıf arazi ( bak: arazü ·mevkufe ) 
vasiyet, 253 

Vedia, 181 

Vefaen ferağ, 163, 272 

Vekalet, 51 
Vekaleti olmadan tasarruf, 186 

VelAi muvalat, 201 
VelAyet 60, 200 
Vücuh şirketi, 179 



y 
Yemin, 47 
Yesir gabin, 45 
Yol kesme, 291 

z 
Zekat, 311 

Zevilerham, 250 

Zıhar, 210 

Zilyetlik, 82, 91 

Zimmet, 57 
Zimmi, 75 

Zina, 287 
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YANLIŞ - DOCRU CEDVELİ 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

1 3 K4prülü Köprülü 
1 Not 2 mes'etmelisiniz men' etmelisiniz 
2 30 Tevzihi Tavzihi 
3 Not 4 Suldan sultan 
4 27 hepi de hepsi de 
5 inci sayfa 9 uncu sayfa ile yer değişecektir. 
5 33 tribunan Tribunal 
7 5 Münevverihler Müverrihler 
7 12 Recis Regis 
7 31 inlamında anlamında 
7 Not 8 Yefkahüme yefkahüne 
7 Not 9 dell delil 

8 5 4.zaın a'zam 

8 11  vcdaniyattan vicdaniyattan 
8 Not 10 ferriyyetil feriyyetil 

9 17 hukunuu hukukunun 
10 Not 16 eam'dtr eamdır 
11  24 mektuplar mektuptur 
1 1  Not 2 0  ilan olan 

13 22 ceeryan cereyan 
13 Not 27 vedelini bedelini 
13 Not 28 başkasını başkasını 
15 Not 31 kiselerdir kimselerdir. 
17 15 üçüncücü üçüncü 
17 Not 2 sa yıllan sayılan 
17 Not 3 toplanmtş toplanmış 
18 17 ayırı ay kın 

20 Not 42 Ameet Ameer 

21 Not 7 mütecehedün müctehedün 
22 2 sorih sarih 
22 4 m'nada ma'nada 

320 



Sayfa Satır Yanlış Dotru 

24 Not 12 hAdislere h!diselere 
25 Not 10 fkht fıkhi 
27 17 sebbei sebebi 

27 Not 7 taranan taraf tam 

29 21 omluştur olmuştur 
30 Not 3 adamn adamın 

37 ı' yzaılmış yazılmış 

38 Not 4 nenmesinin denmesinin 

39 Not 4 taşa. s. 59, n." 1 bak) ( aşa. s. 48, n. 104 bak. ) 

40 '1 Borelar Borçlar 

41 2 nci satır başına 30 yazılacak. 
41 34 gölülmeyen görtllmeyen 

46 Not 12 müştetiye müşteriye 

47 9 n. 1 bak n. 121 bak. 

47 18 esh!bı esba.bı 
48 31 eşnasında esnasında 

50 14 s. 83, n. 1 s. 73, n. 167 

51 Not 9 ( 1506- 1515 ) rakamlan 7. satınn devamı olacak. 

52 18 kibi gibi 
52 Not 2 edaslı esaslı 
54 Not 8 m4ili: m!lik 

80 12 satır sağır 
60 Not 2 kim er kimler 
64 25 tasimden taksimden 

64 de 140 No. lu notun 2 nci satın şöyle olacak : ( uncu maddesinde idare i 

belediyelere vukubulacak iane ve hibelerden bahsedilniiş, demek» 

67 8 kendisine kendisinde 
67 10 sürriye serriye 
68 18 zevden zevcden 

73 Not 11 Fkir Fikir 
73 Not 13 şinlan şunlan 

79 Not 13 gaısb gasıb 
81 Not 7 sahh sahih 

. 81 11 maü may 
82 14 tartılablln tartılabilen 

82 29 zilyetlikle zilyetlikde 

s. 83 ile s. 93 yer �eğişecektir. 

84 Not 2 h�ümleri hükt\mler 

87 21 masılleh mO.slleh 
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Sayfa Satır Yanlış Doğru 

88 10 şAri sAri 
89 12 ifarz ifrAz 
90 Not 3 şlrik şerik 
90 Not 7 Gayrimenkuledeki gayr�enkuldeki 

suyu'un şuyu'un 
91 9 ifra• ifrat 

f" •• 

91 11 chuci Chut:ri 
91 17 ilan olan 
91 21 zamanında zımnında 
92 15 tarih i tarihli 
92 Not 18 · hakkınnaki hakkındaki 
93 Not 2 mokarin olincaya mukarin oluncaya 

93 notun 3 üncü satın çıkarılacaktır. 

93 Not 17 tanınmas tanınmaması 
93 Not 17 eledn elden . 
93 Not 23 fibi gibi . .  
93 . Not 28 havanın . kav4nin 
94 14 rehin rehnin 
95 Not 1 aylar aynlar 
95 Not 2 yüni yani 
95 Not 3 vlrilmesi verilmesi 
96 25 merhur merhun 
98 18 diğre diğer 
99 13 mol mal 

100 15 dAası da'vası 
100 Not 6 turehu tukrehu 

,., 

102 13 merasını - mecrasını 
103 3 ne'V nev·e · 
103 9 kendilerine kendilerinde 
104 9 kesm kesim 
105 8 araz iAmire arAzi i Amire 
106 Not 11 balma kalma 
108 Not 1 ilettermeddüni ilettemeddüni 
110 18 ilması olması 
113 ıs taaddft ta addi 
118 20 fibi fihi (bu satır ıs inci 

satır olacak. ) 

123 9 haytaın· hayatın 

123 29 Musabakat'm MusAkat'ın 
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Sayfa Satır Yanlış Doğru 
-- -

126 5 gAsbın gllsıbın 

1 26 9 mükellefine mükellefiyetine 

130 10 füil fa.il 

132 5 yapıldığından yapılmadığından 

136 16 borçunun borçlunun 

137 Not 5 meşa.il mesa.il 

144 Not 16 sınıfını nısfını 

146 Not 16 malik mülk 

148 11  tan tam 

149 29 zir bir 

149 Not 6 bunlasa bunlara 

152 18  karalaşan kıırarlaşan 

1 54 7 kmüliyetin mülkiyetin 

156 Not 14 garuru gararu 

157 4 kabtaki babdaki 

160 16 esnasında esasında 

160 30 tesimli teslimi 

164 . 1 keyi'de beyi' de 
170 23 cir) ecir 

171 . 28 inci satır şöyle olacaktır : «Karz, icab ve kabul ile mün' akit 

ve kabz ile tamam yani mülkiyeti müfit» 

180 Not 4 vadribüne yadribüne 
' 

187 18 diima daim a ·  

190 Not 8 gAsabın ga.sıbın 

196 46 olmağı almağı 

199 Not 8 cılığ ve peg cılız ve pek 

205 3 yeni yani 

217 8 tercik tercih 
244 28 13 15 
245 10 kendilerinin kendilerine 
249 28 yini yine 
253 1 0  lemine lemin el 
262 6 sabih sahih 
263 Not 7 va.kfın vı!.kıfın 
283 Not 8 ,  müslimlerin gayri müslimlerin 
307 Not 1 salamaz satamaz 
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