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ÜNİTE 1 

BİR HUKUK TERİMİ OLARAK HAK KAVRAMI 

 

FIKIH VE İSLAM HUKUKU KAVRAMLARI 

Sözlükte anlamak, derin bir kavrayışla kavramak anlamlarına gelen Fıkhın 

ıstılah/terim olarak en kuşatıcı tanımı Hanefî Mezhebinin kurucusu kabul edilen 

büyük İslam âlimi Ebû Hanîfe tarafından yapılmıştır. Ebû Hanîfe Fıkhı “kişinin leh 

ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir ) معرفة النفس ما لها وما عليها (   ” şeklinde tanımlar. 

Bu tanıma göre Fıkıh insanın dünya hayatındaki tüm yetki ve sorumluluklarını 

kuşatır. Fıkıh kaynağını şerîʿattan alan inanca dâir hükümler (1)اعتقادات, vicdanî 

hükümler وجدانيات   (2) ve insanın dışa vuran eylemleriyle ilgili hükümlerin عمليات   (3) 

bilgisini kapsar. 

Fıkhın bu üç temel alandan sonuncusuna (insanın dışa vuran eylemleriyle ilgili 

hükümler) odaklanan bir bilim dalı haline gelmesiyle Ebû Hanîfe’nin yaptığı bu 

tanıma amalle ilgili kaydı eklenmiş ve Fıkıh şu şekilde tanımlanmıştır: 

Fıkıh kişinin leh ve aleyhinde olan ameli hükümleri bilmesidir. 

عماللها وما عليها  معرفة النفس ما  

 

İçerik açısından benzer şu tanım Fıkıh literatüründe yaygın olarak kullanılır hale 

gelmiştir: 

Fıkıh amelî şerʿî hükümlerin tafsîli delillerinden bilinmesidir. 

 العلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

 

Fıkıh insan fiilleriyle ilgili şerî hükümleri şerʿî kaynaklara dayalı olarak tespit 

etmeyi amaçlar ve insan fiillerini temel beş hüküm kategorisi: vâcib )الواجب(, ḥaram 

sünnet ,)الحرام(  )السنة(   , mekrûh )مكروه(   , mubâḥ )المباح(   kategorileri içinde tasnif eder. 

Fıkıh eserlerinde insan fiilleriyle ilgili olarak incelenen konular şu üç başlıkta 

toplanabilir: 

 

• ʿİbâdât (عبادات) 

• Muʿâmelât )معامالت( 

• ʿUḳûbât )عقوبات( 

Modern dönemde yerleşik bir tabir haline gelen İslam Hukuku kavramı Fıkhın bu 

temel üç bölümünden yalnızca son ikisini içine alacak bir içeriğe sahiptir. İslam 

Hukuku çalışmaları ve bu alanda kaleme alınan yeni eserlerin formu büyük oranda 
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modern Batı Hukuku sistematiğinin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bunun beraberinde 

getirdiği fayda ve sorunların uzmanlar arasında değişik boyutlarıyla tartışıldığını 

ifade etmekle yetinip bu konu üzerinde durmayacağız. 

FIKIH II dersinde inceleyeceğimiz konuların önemli bir bölümü iki temel 

modern hukuk alanını ilgilendiren konulardan oluşmaktadır: 

• EŞYA HUKUKU 

• BORÇLAR HUKUKU 

Bu yüzden bu giriş dersimizde Modern Hukuk sistematiği ve Eşya ve Borçlar 

Hukukunun bu sistematik içerisindeki yerine kısaca temas etmekte fayda görüyoruz. 

Modern Hukuk Sistematiği 

Modern Hukuk sistematiğinde temel bir ayrım hukukun Kamu Hukuku, Özel 

Hukuk şeklindeki ikili taksimidir. Bu ayrım temelini Roma Hukukundan alır: Kamu 

Hukuku bir devlet olarak Roma’yla ilgili hukuktur, Özel Hukuk ise bireylerle ilgili 

olan alanı düzenleyen hukuk kurallarını ifade eder. 

Bu ikili ayrım esas alınmakla birlikte günümüz hukuk literatüründe Kamu 

Hukuku ve Özel Hukuk ayrımı yapılırken, karşı karşıya bulunan hukuk süjeleri, 

yani hak sahipleri, göz önünde bulundurulur: Kamu Hukuku üst statüdeki hukuk 

süjeleri ile alt statüdeki hukuk süjeleri arasındaki ilişkiler söz konusudur (Devlet-

Şahıs). Özel Hukukta ise ilişkiler eşit statüdeki hukuk süjeleri arasında gerçekleşir 

(Şahıs-Şahıs). 

Hukuk süjesi ifadesinde kastedilen en geniş anlamıyla hakkın sahibi, hakkın 

lehine sabit olduğu, onu kullanmaya yetkili olan kişidir. 

Bu temel ayrıma dayalı olarak modern Hukukun ana dallarını şu şekilde bir 

şemayla gösterebiliriz: 

Temel Hukuk Dalları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki karşılıklı borç ilişkilerini düzenleyen Medenî 

Hukuk dalıdır. Eşya hukuku ise, kişilerin bir eşya üzerindeki hakimiyet ve 

Kamu Hukuku 

Anayasa Hukuku 

İdare Hukuku 

Ceza Hukuku 

Yargı Hukuku 

Vergi Hukuku 

Özel Hukuk 

 

Ticaret Hukuku Medenî Hukuk 

Kişiler Huk. 
Aile Hukuku 
Miras Huk. 

Borçlar Hukuku 

Eşya Hukuku 
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tasarruflarının mahiyet ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısıyla diğer kişiler ile 

olan ilişkilerini düzenleyen Medenî Hukuk koludur. 

Eşya hukukunun konusunu büyük çapta ayni haklar oluşturmaktadır. Aynî hak, 

eşya dediğimiz maddi mallar üzerinde sahibine geniş yetkiler veren ve herkese karşı 

ileri sürülebilen bir haktır. 

Borçlar Hukuku  

Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk olduğunu 

söyledik. "İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesini, yapılmasını veya 

yapılmamasını öngören bağ” şeklinde tanımlanabilen borç ilişkisinin doğumu, 

hükümleri, türleri ve sona ermesi gibi hususlar Borçlar Hukukunun konusunu 

oluşturur. 

İki taraf arasında bir borç ilişkisi ya hukuki işlemlerden (örneğin satım, kira, 

vekalet gibi sözleşmelerden) veya haksız fiillerden (örneğin bir kimsenin evinin 

camını kırma, bir kimseyi yaralama gibi eylemlerden) ya da sebepsiz 

zenginleşmeden doğabilir. 

Hukuki işlemde rızaya dayalı bir işlem söz konusudur, haksız fiilde ise haksız 

yere yapılan ve karşı tarafa zarar veren bir eylem söz konusudur.  

Sebepsiz zenginleşme bir kimsenin mal varlığında geçerli bir hukuki nedene 

dayanmayan, başkasının zararına ortaya çıkan bir zenginleşme söz konusudur. 

Borç ilişkisindeki tarafların birine alacaklı, diğerine borçlu, alacaklının 

borçludan isteyeceği (talep edeceği), borçlunun da yerine getirmekle yükümlü 

olduğu davranış biçimine de edim denir. Borçlunun yerine getirmekle yükümlü 

olduğu bu davranış biçimi ya bir şey vermek veya bir şey yapmak ya da bir şey 

yapmaktan kaçınmak şeklinde olabilir. 

Eşya Hukukunun konusunu aynî haklar oluştururken Borçlar Hukukunun 

konusunu büyük çapta nisbî/şahsî haklar oluşturur. Şahsî haklar ve Borçlar Hukuku 

kavramları günümüz Arap Hukuk literatüründe iltizam kelimesinin çoğulu olan 

“İltizâmât” kelimesiyle karşılanır. 

İki hukuk süjesi, yani kişi, arasında gerçekleşen bir satım akdi her iki taraf için 

karşılıklı yükümlülükler ve haklar ortaya çıkarır. Bir satım akdi neticesinde alıcı 

malın teslim edilmesini, satıcı ise üzerinde anlaşılan satış bedelini talep etme 

hakkına sahip olur. Dolayısıyla bir satım akdi sonucunda satıcı ve alıcı, satım akdi 

öncesinde olmayan ve ancak satım akdiyle ortaya çıkan haklara sahip olmuşlardır. 

Ancak her iki taraf da bu haklarını yalnızca birbirlerinden isteyebilirler. Bu sebeple 

bu haklara nisbî (نسبي), yani göreli haklar adı verilir. Burada nisbîlikten kastedilen 

şey bu hakkın herkesten değil, yalnızca belirli bir kişiden, satım akdi örneğimizde 

satıcının alıcıdan, alıcının da satıcıdan, talep edebilmesidir. Nisbî hakkın ancak 

belirli bir kişi, yani şahıstan talep edilebilecek bir hak olması sebebiyle buna, 
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yalnızca belirli bir şahıstan talep edilebilecek hak anlamında, aynı zamanda şahsî 

hak adı da verilir. 

Eşya Hukuku 

Eşya Hukukunun hukuk süjesi, yani kişi ile eşya arasındaki hukuki ilişkiyi, 

kişinin eşya üzerindeki haklarını konu edindiğini söylemiştik. Arapça bir kelime 

olan ʿaynın (عين) en yaygın kullanılan anlamlarından biri maddi, fiziksel varlığı 

bulunan eşyadır. Buradan hareketle kişinin eşya üzerindeki hakkına aynî hak, yani 

bir eşya ile ilgili hak adı verilir. Bu tür hakkın en önemli örneği ileriki derslerimizde 

etraflıca inceleyeceğimiz mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkı sahibine bir eşya 

üzerinde en geniş yetkiler veren haktır. Borçlar hukukunun meşgul olduğu 

nisbî/şahsî haktan farklı olarak eşya üzerindeki aynî hak herkese karşı ileri 

sürülebilen bir haktır. Aynî hakkın sahibi bu hakkını, eşya üzerindeki hakkını ihlal 

etme durumunda olan herkese karşı ileri sürebilir. Herkes potansiyel olarak bu 

hakkı ihlal edebilir ve böyle bir eylemden kaçınmak yükümlülüğü altındadır. 

Bu açıklamadan sonra aynî hakları, kişilere eşya üzerinde doğrudan doğruya 

hakimiyet kurabilme yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen malvarlığı 

hakları şeklinde tanımlayabiliriz. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki bir eşya üzerindeki 

hakların, yani aynî hakların hepsi bu hakkın sahibine aynı genişlikte yetkiler 

vermez. Bu yönüyle aynî haklar ikiye ayrılır: 

• Mülkiyet Hakkı 

• Sınırlı Aynî Haklar  

Mülkiyet hakkı sahibine en geniş yetkileri veren bir mutlak aynî haktır. Bu yetki 

sahibine hakkın konusu olan malı 

a) kullanma 

b) yararlanma 

c) üzerinde tasarrufta bulunma yetkilerinin tümünü sağlar. 

Sınırlı aynî hak ise hak sahibine eşya üzerindeki yetkilerden yalnızca birini veya 

ikisini sağlar. Bu hakların sınırlı şeklinde nitelendirilmesinin esasını da bu özellik 

oluşturur. 

Sınırlı aynî haklar da kendi arasında şu üç başlık altında incelenir: 

a) İrtifak Hakları 

b) Rehin hakkı 

c) Gayr-ı menkul mükellefiyeti 

Aynî hakkın konusunun hak sahibinin ayn, yani mal üzerindeki hakları olduğunu, 

bu hakların malı kullanma, ürünlerinden yararlanma ve mal üzerinde tasarrufta 

bulunma şeklinde ortaya çıktığını gördük. Bir mala sâhip olan kişiden söz 

ettiğimizde, ki artık bu kişiye mâlik (Arapça sahip olmak anlamındaki “ملك” 

kökünden ism-i fâʿil kalıbı) diyoruz, bu kişinin mal üzerindeki yetkilerin tümüne 

birden sahip olması aklımıza gelir. Ancak bu mal üzerindeki bu yetkilerden bir 
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kısmı, yani biri veya ikisi bir başkasının elinde bulunuyor olabilir. Dolayısıyla bir 

kişi bir mal üzerinde anılan yetkilerin tümüne sahipse bu yetkinin 

sınırlandırılmamış olduğunu ifade etmek için mutlak ʿaynî hak şeklinde nitelenir. 

Bir mal üzerindeki ilgili yetkilerin hepsi değil de yalnızca biri veya ikisi bir 

başkasının elinde bulunuyorsa bu durumda bir sınırlı ʿaynî haktan söz edilir. 

Modern Hukuk literatüründe sınırlı ʿaynî haklar kavramı irtifak hakları ve rehin 

hakkı için kullanılan bir terimdir. İrtifak haklarıyla bir taşınmaz, yani gayr-ı menkûl 

üzerinde, bir başka gayr-ı menkûl lehine tesis edilen haklar (geçit hakkı gibi) 

kastedilir. 

 

Hukukta Hak Kavramı 

Bir Hukuk terimi olarak hakkın mahiyeti ve tanımı üzerinde Hukukçular arasında 

ortak bir görüş yoktur. Felsefî bir karakteri bulunan bu tartışmaları bir yana 

bırakarak genel kabul gören tanımlardan ikisine göz atabiliriz: 

Hak, hukuken korunan ve faydalanması hak sahibinin veya onun temsilcisinin 

iradesine bağlı kılınan çıkarlardır. 

Daha kısa bir tanım ise şu şekildedir: 

Hak, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkilerdir. 
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ÜNİTE 2 
 

FIKIHTA HAK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 
 

2.1. FIKIHTA HAK KAVRAMI 

Sözlükte gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştirmek; bir 

şeye yakînen muttali olmak anlamlarında masdar ve gerçek, sabit, doğru, varlığı 

kesin olan şey anlamlarında isim olan hak kelimesi genellikle bâtılın zıddı olarak 

gösterilir. Çoğulu hukûktur.  

Hakkın Unsurları 

Özellikle çağdaş fıkıh literatüründe yapılan tanımlardan hakkın dört 

unsurunun bulunduğu söylenebilir: Bunlar hakkın konusu, hak sahibi, hakkın 

borçlusu ve hakkın hukukîliği (meşruiyeti) olarak sıralanabilir. 

a) Hakkın konusu 

Hakkın konusu genelde maddî bir mal, menfaat veya bir şahıs üzerindeki yetki 

şeklinde ortaya çıkar. Bir hakkın konusu, satılan bir malın bedeli gibi maddî bir 

mal veya kiralanan evde oturma gibi bir menfaat olabileceği gibi satılan şeyin 

teslimi, emanetin teslimi, suçluya cezanın infazı gibi yerine getirilmesi gereken 

icâbî bir eylem veya bir iş yapmaktan kaçınma şeklinde selbî bir fiili konu alan 

talep ve yetki de olabilir. 

b) Hak sahibi 

Hak sahibi veya hakkın alacaklısı hakkın aktif süjesi olup özellikle muamelât 

hukuku alanında hak sahibi kural olarak insandır. Eşya ise hak sahibi değil 

hakkın konusudur. 

İrtifak hakkı bir gayr-ı menkûl üzerinde diğer gayr-ı menkûl lehine kurulan bir 

haktır.  Lehine irtifak hakkı kurulan gayr-ı menkûlün sahibi değişse bile bu hakk 

değişmez. Lehine irtifak hakkı kurulan gayr-ı menkûl sanki gerçek hak sahibi 

gibi değerlendirilmiş gözükebilir. Ancak burada da gerçekte hak sahibi olan 

şahıslardır ve irtifak sahibi bu hakkını hâkim akarın mâliki olma vasfı ile 

kazanmıştır. Bazı hakların aşağıdaki hak tasnifleri içerisinde göreceğimiz gibi 

Allah'a nisbet edilmesi ve Allah Hakları şeklinde adlandırılması, ya bir fiil veya 

hükmün kul ile Allah arasında kalan bir ibadet mahiyetinde oluşunu (ibadetler 

gibi) ya da o hakkın (zekât ve cezâ hukukuyla ilgili hükümler gibi) kamu yararı 

ve düzeni açısından önemini vurgulamayı amaçlar. 

c) Hakkın borçlusu 

Hakkın borçlusu hakkın pasif süjesi olup hukuk dilinde genelde mükellef veya 

borçlu adıyla anılan kişi veya kişilerdir. Meselâ mülkiyet hakkı, babanın çocuğu 

üzerindeki velâyet hakkı, karı-kocanın karşılıklı hakları, eşitlik ve hürriyet gibi 

temel haklar çok defa üçüncü şahıslara pasif (hakkı ihlâl edecek şeylerden 

kaçınma anlamında selbî), bazan da aktif (icâbî) bir yükümlülük yükler. 

d) Hakkın meşruiyeti 
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Hak kelimesinin ilk çağrıştırdığı anlam, esasen budur: Bir yetkinin hak 

olabilmesi hakkın amacı olan ulaşılmak istenen faydanın din ve hukuk düzeni 

tarafından tanımış olması veya yasaklamamış bulunmasını ifade eder. İslam'ın 

açık hükümleri, temel ilke ve amaçları bir hakkın meşruiyetinin kaynağını ve 

çerçevesini teşkil ettiği gibi onlarla uyum da böyle bir meşruiyet için ön şart 

olarak aranır. Konunun bu yönü İslam hukukunda diğer hukuk sistemlerine göre 

özellik arzeder ve ayrı bir önem taşır. Bu anlayış, Şâriʿin mutlak anlamda kanun 

ve hüküm koyucu olmasıyla din kaynaklı kurallarla beşerî nitelikteki içtihad ve 

yasama faaliyeti arasındaki uyumun tabii bir sonucudur. 

 

2.2. FIKIHTA HAKKIN ÇEŞİTLERİ  

Fıkıh alimleri hak kavramını farklı açılardan tasniflere tabi tutmuşlardır. 

Aşağıda hak kavramıyla ilgili fıkıh eserlerinde yapılan çeşitli sınırlamaları 

göreceğiz.  

2.2.1 Allah Hakları-Kul Hakları 

Hakkın tüm tiplerini kapsayacak şekildeki temel bir tasnifi hakların Allah 

Hakları ve Kul Hakları şeklindeki ayrımıdır. 

Bu ayrım hakkın hem usûl hem de fürû eserlerinde benimsenen en yaygın 

ayırımdır. Fıkıhta haklar, fıkıh usulünde ise şerʿî hüküm veya şerʿî hükme konu 

olan fiiller, temelde Allah hakkı-Kul hakkı şeklinde ikiye ayrılılır. Ancak bir 

kısım fiil ve hükümler hem kul hem de Allah hakkını ilgilendirdiğinden zorunlu 

olarak karma nitelikli haklar şeklinde üçüncü bir gruptan da sözedilir. Yine bu 

üçüncü grup da kendi arasında Allah hakkının veya kul hakkının baskın oluşuna 

göre ikiye ayrılmıştır. Birçok kaynakta bu son ayırım da göz önünde 

bulundurularak hakların dörtlü bir ayırıma tâbi tutulduğu görülür. 

İslam düşüncesine göre her şey gibi haklar da esasında Allah'ın lütuf ve 

inayetinden kaynaklanır ve kulların hak sahibi olmaları, onların fiillerine 

birtakım dünyevî ve uhrevî sonuçların bağlanması hep dinin takdir ve 

hükmüyledir. Genel çerçeve böyle olmakla birlikte fıkıhta bir kısım hakların 

tamamen veya kısmen Allah'a, bir kısmının da fertlere izafe edilmesi daha çok 

fiillerin dünyevî hükümleri, ibadet anlamı taşıması, kamu yararını ve hukuk 

düzenini yakından ilgilendirmesi, hakların fertler tarafından ıskat edilebilirliği 

gibi değişik bakış açılarını yansıtan veya bu yöndeki sorulara cevap vermeyi 

amaçlayan bir ayırımdır. 

a) Sırf Allah hakları  

Sırf Allah Hakları denilince ilk planda iman ve ibadet gibi yalnızca Allah'a 

yöneltilebilen, sadece O'nun lâyık olduğu haklar, ayrıca belirli bir kişi ve zümreyi 

değil kamu yarar ve düzenini ilgilendiren haklar kastedilir. Fukahâ, Allah 

haklarının belirli bir şahsın değil bütün âlemin genel yararıyla ilgili bulunduğunu, 
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bu hakların Allah'a nisbet edilmesinin sırf Allah'ı tazim için olduğunu ve Allah'ın 

bu haklardan yararlanmasının düşünülemeyeceğini vurgulamak, böylece bir 

şahsın herhangi bir şekilde bu hakları kendine ait görmesini ve keyfî tasarruflara 

yönelmesini önlemek için böyle adlandırıldığını belirtir. Allah haklarının bu 

yönü modern hukuktaki kamu düzeni kavramıyla paralellik gösterir.  

Öte yandan Sırf Allah Haklarının iki temel özelliği vardır: İlk olarak bu 

hakların af, sulh gibi bir yolla ıskatı, yani düşürülmesi caiz olmadığı gibi bunları 

kaldırmak ve değiştirmek de kural olarak caiz görülmez. İkinci olarak bu hakları 

toplumda bütün fertlerin ve onları temsilen kamu otoritesine sahip kişilerin 

koruma, kollama ve kovuşturma hak ve sorumluluğu vardır. Bu husus, İslam'ın 

fert ve toplumlara bir ödev olarak yüklediği iyiliği emredip kötülükten 

vazgeçirme (emir bi'l-maʿrûf nehiy ani'l-münker) ilkesinin tabii bir sonucu 

olduğu gibi İslam toplumlarında tarihî seyir içinde bu amaçla kurumlaşan hisbe 

teşkilâtı da temelde bu anlayışın ürünüdür. 

b) Kul hakları  

Sonuçta kamu yararını ilgilendirse bile ilk planda ferde ait bir menfaatin 

korunmasını hedef alan ve ferdin söz hakkının bulunduğu haklar olup bunlar da 

genel kul hakları, özel kul hakları şeklinde iki grupta incelenebilir. 

 Genel kul hakları, toplumda herkesi ilgilendiren ve fertlerin ortaklaşa sahip 

bulunduğu menfaat ve imkânlardan faydalanma haklarıdır. Meselâ fertlerin 

mubâhlardan ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı böyledir. Allah 

haklarından farklı olarak bu hakları kullanma tamamen fertlerin tercih ve 

ihtiyarına bağlı olup kamu otoritesini elinde bulunduranlar ancak kamu yararı 

gerekçesiyle bu haklardan istifadeyi engelleyebilir veya bu hakları ıskat 

edebilirler.  

Özel kul hakları ise kamuya açık olmayıp ferdin şahsına ait olan, esasında 

kişilerin özel yararlarını korumayı hedef alan haklardır. Kişilere ait malî haklar, 

malî sonuçları bulunan haklar, meselâ haksız fiil neticesi doğan zararın tazminini 

isteme hakkı, alacaklının rehin mal üzerindeki hapis hakkı, kocanın talâk hakkı 

böyledir. Kişi bu haklarda kötüye kullanmamak kaydıyla dilediği gibi tasarruf 

edebilir. 

c) Karma nitelikli (müşterek) haklar 

Bir yönüyle Allah hakkı bir yönüyle de kul hakkı niteliği taşıyan bu haklar 

fakihler tarafından Allah hakkının galip olduğu haklar, kul hakkının galip olduğu 

haklar şeklinde ikili bir ayırım içinde ele alınır. Bu ayırımın en önemli sonucu, 

Allah hakkının galip sayıldığı haklarda fertlerin tasarruf imkânlarının daha sınırlı 

olmasıdır. Meselâ insanın beden ve ruh sağlığını koruması, temel hak ve 

hürriyetlerine sahip çıkması, malını boş yere ve gayri meşru tarzda telef etmekten 

kaçınması, ilk bakışta kişinin ferdî hakkı gibi görülse de konunun hem Allah'a 

karşı sorumluluk içeren bir yönünün bulunması, hem de toplum huzur ve 
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düzeninin korunmasının fertlerin teker teker bu haklara sahip çıkmasıyla 

mümkün olması sebebiyle bu haklarda Allah hakkının galip bulunduğu ifade 

edilmiştir. Bundan dolayı fertler kendiliklerinden bu hakları ıskat edemez, 

bunlarda diledikleri şekilde tasarrufta bulunamaz; meselâ hayatlarını ve 

sağlıklarını tehlikeye atamaz, mallarını boş yere sarfedemezler. Fertlerin bu 

yöndeki yükümlülüğüne âyet ve hadislerde sıkça temas edilir. 

Ferde getirilen bu sınırlama ve sorumluluk, İslam'ın genel dünya görüşüyle 

yaratılışın gayesi, kulluk ve emanet konusundaki telakkisiyle bütünlük gösterdiği 

gibi temel hak ve hürriyetlerden feragat edilemeyeceği ve bu hakların özüne 

dokunulamayacağı şeklindeki modern hukuk telakkisine de uyum gösterir. 

Boşanan veya kocası ölen kadınların yeni bir evlilikten önce belli bir süre (iddet) 

beklemesi de bu gruba giren haklardandır. 

Zina iftirasına (kazif) uygulanan ceza bir yönüyle iftiraya uğrayan tarafın özel 

menfaatini korumayı hedef alsa bile ağırlıklı olarak kamu düzenini ilgilendirir, 

dolayısıyla Allah hakkının baskın olduğu haklar kapsamına girer. Bundan dolayı 

zina iftirası, başlangıçta takibi şikâyete bağlı bir suç iken suçun sabit olmasından 

sonra mağdurun şikâyetinden vazgeçmesi, suçluyu affetmesi veya sulh yoluna 

gitmek istemesi cezanın infazını engellemez. Mağdurun, bu suçun ispat ve 

cezalandırılmasıyla ilgili hakkının mirasçılarına intikal etmeyişi de yine suçun bu 

özelliğinden doğar. 

Buna karşılık kasten adam öldürme suçuna uygulanan kısas cezası, bir 

yönüyle kamu yarar ve düzenini ilgilendirse bile kul hakkının ağır bastığı bir 

ceza olarak nitelendirilmiştir. Bunun anlamı, yaralama ve öldürme fiillerinin 

öncelikli olarak ve doğrudan buna muhatap olan suç mağduru şahısların 

haklarını, ikinci derecede ise toplum düzenini ihlâl ettiğidir. Bu sebepledir ki 

mağdur taraf istemedikçe katile kısas uygulanmaz ve devletin onlara rağmen 

kısası affetme hakkı bulunmaz. Öte yandan bu hak sahiplerinin kısası affetmesi 

Allah hakkını düşürmediğinden devletin toplum adına katile kısas dışında ayrı bir 

ceza takdir hakkı da mevcuttur. 

2.2.2. Hakkın Gerçeğe Uygun Olup Olmaması Açısından: Dînî Hak-Kazâî 

Hak 

Hakkın dini-ahlâki boyutunu ifade eden bir başka tasnif hakkın “dînî hak-

kazâʾî” hak şeklindeki tasnifidir. 

Dinî hak, mahkemede ispat edilsin veya edilmesin dinin hükümlerine göre 

esasen mevcut olan hakları; kazâî hak ise dinin hükümlerine göre mevcut olsun 

veya olmasın mahkemede ispatı mümkün olan hakları ifade eder. Hukukta beşerî 

ilişkilerin düzen, güven ve istikrar içinde yürütülmesi fikri hâkim olduğundan 

genelde objektif, şeklî ve zahirî ölçü ve delillerle yetinildiği, ancak böyle bir 

prosedür içinde oluşan yargı kararlarının her zaman gerçek hak ve adaleti 

yansıtmadığı görülür. Bu sebeple îslâmî literatürde, yargı aracılığıyla elde edilen 
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her hak ve menfaatin dinen de meşru bir hak olmasına özen gösterilmesi gereği 

sıkça vurgulanır. 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Siz 

anlaşmazlıklarınızın çözümü için bana geliyorsunuz. Ancak muhtemeldir ki sizin 

bir kısmınız delilini arzetme hususunda diğerlerinden daha mâhir olabilir. 

Dolayısıyla sizden birinizin sözüne dayanarak ona kardeşinin hakkı olan bir şeyi 

vermek üzere hükmeder isem, ona ateşten bir parça vermiş olurum; onu 

almasın!” 

Benzer şekilde zaman aşımına uğradığı için mahkeme tarafından davacının 

müracaatının kabul edilmediği veya şahit bulunamadığı için mahkemede ileri 

sürülemeyen veya ispatlanamayan bir hak sadece dinî bir hak, yalancı şahitle 

veya sahte belgeyle ispat edilen ve mahkemece karar altına aldırılan bir hak ise 

sadece kazâî bir hak niteliğindedir. Ancak dinî ve kazâî hak türleri arasında 

çelişkinin bulunması zorunlu olmayıp adalet teşkilâtının ve yargılama usulünün 

iyi işlediği, insanî ve dinî sorumlulukların geliştiği toplumlarda bu çelişki en aza 

iner.  

2.2.3. Hakkın Taalluk Ettiği/İgili Olduğu Mahal Açısından: Ayna Taalluk 

Eden Haklar-Zimmete Taalluk Eden Haklar 

Hakkın tealluk ettiği mahal açısından haklar, ayna taalluk eden haklar ve 

zimmete taalluk eden haklar şeklinde, iki bölümde incelenebilir. 

 Ayn kelimesi üzerinde daha önce durmuştuk. Zimmet kavramını aşağıda 

etraflı bir şekilde ele alacağız. Haklarla ilgili bu tasnifi anlayabilmek için 

zimmetin kısaca tarifini verelim.  

Zimmet insanda varlığı kabul edilen ve insanın onun sayesinde hak ve 

yükümlülüklere ehil olabildiği hükmî bir varlıktır. Bu kısa açıklamalardan sonra 

şu iki örnek üzerinden hakların bu tasnifini anlamaya çalışalım. 

ÖRNEK 1: A bir otomobil satıcısıdır. B, A’dan 20 000 TL karşılığında 

mağazada gördüğü ve beğendiği 2003 model bir arabayı satın alır. Ancak 

arabanın tesliminden bir gün önce mağazada bir yangın çıkar ve B’nin satın 

aldığı araba da kullanılamayacak derecede hasar görür. 

ÖRNEK 2: C bir buğday satıcısıdır. D, C’den 1 000 ton buğday almak ister. 

D halen elinde bu kadar buğday bulunmadığını söyleyerek, bunu bir hafta sonra 

teslim edebileceğini söyler. C bunu kabul eder ve buğday bedelini teslim eder. 

Sel baskını sonucu C’nin dükkanı ve deposu kullanılamaz hale gelir ve tüm malı 

telef olur. 

Örneklerde tasvir ettiğimiz borç ilişkilerinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerin 

muayyen, yani belirli bir mal ile ilgili olup olmaması tarafların hak ve 

yükümlülüklerini belirlemek açısından önemlidir. Birinci örneğimizde söz 

konusu olan belirli bir maldır. A’nın hakkı belirlenmiş olan bir malın, burada 
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arabanın, kendisine teslim edilmesi, B’nin borcu ise bu malı teslim etmektir. 

Teslim edilecek malın zayi olması sebebiyle A’nın satım akdiyle elde etmiş 

olduğu hakka ulaşması imkansız hale gelmiştir: A’nın borcunu ödeyebilmesi söz 

konusu değildir, çünkü üzerinde anlaşılan mal artık yoktur. Bu sebeple B’nin, 

A’dan yalnızca peşin olarak vermiş olduğu bedeli geri isteme hakkı doğmuştur. 

İkinci örneğimizde ise D’nin hakkı 1 000 ton buğdayın, satıcı ile üzerinde 

anlaşılan zamanda, kendisine teslim edilmesidir. C’nin borcu ise 1 000 ton 

buğdayı zamanında alıcıya teslim etmesidir. Satımı üzerinde anlaşılan 1 000 ton 

buğday muayyen/belirlenmiş bir mal değildir. D, vasıfları ve miktarı üzerinde 

anlaşılan 1 000 ton buğdayı teslim ettiğinde yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. 

Birinci örneğimizde hak ayna tealluk etmiştir, bir ayn ile ilgilidir. İkinci 

örneğimizde ise hak belirli bir mala taalluk etmemiş, yani belirli bir malla ilgili 

değildir, zimmete tealluk etmiştir, zimmetle ilgilidir. Bu sebepledir ki, ikinci 

örneğimizde buğday satıcısının dükkan veya deposunun zarar görmesi ve elinde 

hiç buğdayı kalmaması durumunda bile borç ilişkisi devam eder. C teslim 

etmekle yükümlü olduğu buğdayı başka bir yerden tedarik ederek bu borcunu 

ödemekle yükümlüdür. C’nin elindeki tüm buğdayının telef olmasıyla D’nin 

parasını geri isteme hakkı ortaya çıkmaz. 

Bir borç ilişkisinde hakkın ayna mı taalluk ettiği yoksa zimmete mi taalluk 

ettiği, hakkın ilgili olduğu şeyin muʿayyen, belirli bir mal olup olmamasıyla 

belirlenir. Ayn fiziki, maddi varlığı bulunan şeydir. Yukarıdaki birinci örnekte de 

gördüğümüz gibi aynnın ikinci özelliği onun belirlenmiş bir mal olmasıdır. 

Bunun karşıtı olan deyn kavramı ise hakkın kişinin zimmetine taalluk eden para 

veya mislî mal cinsinden bir mâlî yükümlülükle ilgili olduğunu ifade eder. Fıkhın 

bu iki önemli kavramını, ayn-deyn, aşağıda daha tafsilatlı bir şekilde yeniden ele 

alacağız. Mislî mal kavramını ise mal kavramını inceleyeceğimiz 3. dersimizde 

geniş bir şekilde ele alacağız. 

2.2.4. Hakkın Tanıdığı Yetkilerin Gücü Açısından 

2.2.4.1. Milk- Hukûk-İbâha 

Özellikle Eşya Hukukunu ilgilendiren alandaki aynî hakkı içine alacak bir 

şekilde hakkın milk, ibâha ve hukûk şeklindeki üçlü tasnifi fıkıh ıstılahında hakla 

ilgili yapılan önemli tasniflerden bir diğerini oluşturur. Bu tasnif temelde her ne 

kadar eşya üzerindeki haklarla ilgili bir tasnif olsa da bu yalnızca aynî haklarla 

sınırlı değildir. 

Milk  

Milk dar anlamda aynî hakları ifade etmek için kullanılır. Geniş anlamda ise 

nihayetinde aynî hakka dönüşmesi beklenen alacak haklarını da içeren bir 

kavramdır. O halde milk kavramının aynı zamanda hukuk terimi olan şahsî 
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hakların bir kısmını da içine aldığını söyleyebiliriz. Hatırlayacağınız gibi alacak 

hakları, şahsî hakların türlerinden biriydi. 

Hak, Hukûk 

Fıkıh literatüründe milki de içine alan genel anlamda ve bir üst kavram 

şeklinde kullanılan hak kavramı yanında, tekil olarak hak veya kelimenin çoğul 

haliyle hukûk şeklinde kullanılan bu kavram milk mahiyetinde olmayan ve mallar 

üzerinde milke göre ikincil derecede güçlü yetkileri ifade eder. 

Fıkıh eserlerinde hukûk ve milk kavramlarının birbirinden farkına sürekli bir 

şekilde vurgu yapılır ve sıklıkla birbirinin karşıtı iki kavram olarak kullanılır. 

Milk ile hak arasındaki farkı İbn Nüceym’in verdiği şu örnek üzerinden 

anlayabiliriz. Vâris mirastaki hissesini kastederek “hakkımı” terk ettim dese, bu 

hakkı ortadan kalkmaz. Zira milk (burada vârisin mirastaki hissesi milktir) terk 

ile batıl olmaz. Ancak “hak” terk ile batıl olur. Bu yüzden gâzilerden biri 

ganimetin taksiminden önce “hakkımı terk ettim, hakkımdan vazgeçtim” dese 

hakkı ortadan kalkar. Zira ganîmetin taksim edilmesinden önce gâzinin hakkı 

milk niteliğine dönüşmemiş daha zayıf bir yetki olan dar anlamda bir hak 

niteliğindedir.  

İbâha 

İbâha kişiye milk veya hak nitelikli bireysel bir yetki vermeyen, salt izin ve 

ruhsatları ifade eden bir kavramdır. İbâha yerine yer yer ruhsat kelimesi de 

kullanılır. Özellikle ziyâfet vb. durumlarda ikram edilen yemeğin davet edilen 

konuğun milki altına girmeyeceği ve buna benzer konular ele alınırken ibâha ile 

milk kavramı birbirinden net bir şekilde ayırt edilir.  

Milk, hak ve ibâha kavramalarının anlamlarını gördükten sonra bunlar 

arasındaki farkları şu şekilde formüle edebiliriz: Milk eşya üzerinde sahibine en 

güçlü yetkileri ifade ederken, hak kavramı milk kadar güçlü olmayan bir yetki 

türünü ifade eder. İbâha ise değişik türleriyle özel hukuk açısından milk olmadığı 

belirlenmekle birlikte hak gurubuna dahil olup olmadığı tartışılan bir takım 

yetkiler ile kamu hukuku açısından hak olarak nitelendirilebilecek birtakım 

kamusal özgürlük ve hakları içine almaktadır. 

Milk, ibâha/ruhsat ve hak kavramları arasındaki farkı şu örnekle daha iyi 

anlamaya çalışalım: A’nın 100 000 TL parası vardır. Parasını cebinde tutmak 

yerine değerlendirmek ister. Arsa almak, ev almak veya araba almak arasında bir 

seçim yapmak konusunda düşünür. Bu arada B’nin kendine ait bir evi satılığa 

çıkarıldığını görür. Evi beğenir ve parasını bu ev alarak değerlendirmeye karar 

verir. Bunun üzerine B ile temasa geçer. B evi 100 000 TL karşılığında A’ya 

satmayı teklif eder. A bu teklifi kabul eder ve evi B’den satın alır. 

A, B’nin evini almaya karar vermeden önce parasını elinde tutma veya 

bununla istediği herhangi bir şeyi alma, mülkiyetine geçirme özgürlüğüne, 
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yetkisine/hakkına, sahipti. A’nın bu hakkını ruhsat/ibâha şeklinde 

adlandırabiliriz.  

B, A’ya evini 100 000 TL karşılığı satma teklifi yaptığı anda A’nın yeni bir 

hakkı ortaya çıkmıştır. Bu, A’ya B’nin yapmış olduğu bu teklifi kabul ederek 

malın mülkiyetini üzerine geçirme yetkisi veren bir haktır. Bu yetki A’nın satın 

almak istediği evle ilgili olarak ruhsat/ibâhadan daha güçlü bir yetkidir. Çünkü 

bu hakkını kullanarak henüz B’nin mülkiyetinde bulunan evi kendi mülkiyetine 

geçirme yetkisine sahip olmuştur. A’nın ibâha/ruhsattan daha güçlü bu yetkisi 

özel anlamda hak adını alır, veya genel hak kavramıyla karışıklığı önlemek için 

mülk edinme hakkı (hakku’l-temellük) şeklinde isimlendirilir. 

A’nın bu hakkını, yani B’nin teklifini kabul etme hakkını kullanmasıyla yeni 

bir hakkı ortaya çıkar. Bu A’ya satın almak istediği evle ilgili en güçlü yetkiyi 

verir: A artık evin mâlikidir. Bu yetkiye milk adı veririz. 

 

2.3. ZİMMET 

Zimmet Şâriʿ tarafından insanda varlığının kabul edildiği ve insanın onun 

sayesinde hak ve yükümlülüklere ehil olabildiği hükmî bir varlıktır. 

Zimmeti takdiri bir varlık olarak tanımladığımızda zimmetin gözle görülür elle 

tutulur bir varlılığı olmadığı kendiliğinden anlaşılıyor.  

Zimmet bir kaba benzetilir: bu kap insanın hak ve yükümlülüklerinin dolduğu 

bir kaptır. Bu kabın dolması ve artık yeni hak ve yükümlülüklerin bu kapta yer 

bulamaması söz konusu olmaz. Dolayısıyla bu kabı doldurdukça genişleyen bir 

sanal kap olarak düşünebiliriz. 

Zimmet kavramıyla doğrudan ilgili bir başka fıkıh ıstılahı vücûb ehliyetidir. 

Esasen vücûb ehliyeti zimmete sahip olma niteliğini ifade eder. Bu sebeple de 

vücûb ehliyeti hak ve yükümlülüklere sahip olma niteliğidir, şeklinde tarif edilir. 

Haklar ve yükümlülüklerden söz ettiğimizde kaçınılmaz olarak kişi/şahıs 

kavramını düşünmemiz gerekir. Çünkü hak ve yükümlülüğün bir sahibi olması 

gerekir ve biz buna kişi ya da şahıs diyoruz. Buradan zimmetin kişi ile sıkı 

ilişkisini anlamak zor olmayacaktır. O halde zimmetin ne zaman başlayıp ne 

zaman bittiğini düşündüğümüzde aklımıza onun kişinin varlığıyla birlikte 

başladığını ve kişinin varlığının son bulmasıyla sona erdiği gelecektir.  
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ÜNİTE 3 

FIKIHTA MAL KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ, MÜLKİYETİ 
KAZANMA YOLLARI 

 

3.1. MAL KAVRAMI 

 .kökünden gelen mâl kelimesi sözlükte mâlik olunan şey şeklinde tanımlanır مول

Ancak kelime esas itibariyle fizikî varlığı bulunan şeyleri ifade eder. Bu yönüyle 

ayn kelimesiyle anlamıyla örtüşür. 

Mecelle malı “insanın eğilim gösterdiği ve ihtiyaç zamanı için biriktirdiği taşınır 

ve taşınmaz şey” şeklinde tanımlar.  

“Mal, tabʿı insânî mâʾil olup da vakt-i hâcet için iddihâr olunabilen şeydir ki 

menkûle ve gayr-i menkûle şâmil olur.”  (madde 126) 

Malın temel unsurları şunlardır.  

a) Malın insan tabiatının kendisine meylettiği, insanın faydası için yaratılmış 

bir şey olması. 

b) Ele geçirilebilmesi (ihrâzı) ve ihtiyaç zamanı için depolanabilir olması 

(iddihâr). 

c) Şerîʿatın normal şartlarda kullanımına izin vermiş olması. 

Bu tanıma göre insanların değer vermediği, örneğin bir pirinç tanesi, bir avuç 

toprak gibi fiziki varlığı olan şeyler fıkhî mal tanımının dışında kalır. İnsanlar 

tarafından değer verilir olmak, yani parasal bir karşılığı olmak niteliği mal tanımı 

için önemli bir nitelik olsa da, bu niteliği bulunan her şeyin mal sayılmadığını 

tanımdaki “ihtiyaç zamanı için biriktirdiği” kaydından anlıyoruz. Bu kayıt 

fiziki/maddî varlığı bulunmayan şeyleri mal tanımı dışında bırakmaktadır: Bir şeyin 

mal sayılabilmesi için onun maddî varlığının bulunması gerekir. 

Bir şeyin mâl sayılması için onun bilfiil ihrâz edilmiş ve kendinden bilfiil 

faydalanıyor olması şart değildir, bunun mümkün olması yeterlidir. 

Buna göre mâliki bulunan her türlü arazi, eşya, hayvan mal sayıldığı gibi, bilfiil 

ihrâz edilmemiş, bir kişinin mülkiyetine girmemiş ve yine kendisinden bilfiil 

faydalanıyor olmayan şeyler de mal sayılır. Denizdeki balık, havadaki kuş, 

sahradaki av ve ormandaki ağaç ikinci gurup mal örnekleridir. Zira bu sayılan şeyler 

bilfiil ihrâz edilmiş ve dolayısıyla kendilerinden bilfiil faydalanılıyor olamamasına 

rağmen, bunların ihrâz edilmeleri ve kendilerinden faydalanılması mümkün 

şeylerdir. Yine “kendilerinden faydalanmanın mümkün olması” niteliği sebebiyle 

bir avuç toprak, bir damla su gibi hiyâzetleri mümkün ancak âdeten kendilerinden 

faydalanmanın mümkün olmadığı şeyler ihrâz edilseler bile mal sayılmazlar. 
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Şerîʿatın normal şartlarda kullanımına izin vermiş olması şartı, fiziki bir varlığı 

bulunması ve hayatta kalma gibi zarurî bir ihtiyacı karşılaması sebebiyle bir 

menfaat sağlamasına rağmen, normal şartlarda kullanımına ve kendisinden 

istifadeye izin verilmeyen domuz eti ve sarhoşluk veren içkinin (ḫamr) 

Müslümanlar için mal sayılmadığını ifade eder. 

Yukarıdaki tarifte bir şeyin mal sayılabilmesi için onun ihrâzı ve hiyâzeti, yani 

ele geçirilmesi ve korunma altına alınabilmesi niteliklerine sahip olması 

gerektiğinden bahsettik. Bu da bizi malın maddî varlığa sahip bir şey olması 

gerektiği sonucuna götürmüştü. Bu durumda malların menfaati, örneğin bir evde 

oturma, arabaya binme, elbiseyi giyme gibi hususların mal tanımı dışında 

tutulduğunu gösterir. Şâfii, Malikî ve Hanbelî Mezheplerine göre ise menfaatler de 

maldır. Bu üç mezhebin fıkıh bilginlerine göre bir şeyin mal olması için o şeyin 

bizzat ihrâz ve hiyâzetinin mümkün olması niteliği aranmaz. O şeyin aslı ve 

kaynağının ihrâz edilmiş ve hiyâzet altında olması yeterlidir. 

Ayn-Menfaat ayrımı 

Hanefî mezhebi bir şeyin mal sayılabilmesi için o şeyin fiziki varlığının 

bulunmasını olmazsa olmaz bir şart olarak kabul eder; bunun anlamı şudur: 

menfaatler yalnız başına mal olarak değerlendirilmez. 

Bunun karşısında Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî Mezhebi fakihleri bir şeyin mal 

sayılabilmesi için onun fiziki varlığının bulunması şartını öngörmezler; dolayısıyla 

menfaatler de mal kabul edilir. 

Kira ve âriyet akitlerinde olduğu gibi bir malın kullanımıyla ortaya çıkan menfaat 

kira ve âriyeye konu olan malın aynından ayrı bir şekilde bir başkasına temlik 

edilebileceği konusunda fukaha arasında bir ihtilaf söz konusu değildir. 

A evini B’ye kiralar: Burada gerçekleşen hukuki işlem evin (ayn) kendisinin 

değil, evin kullanımıyla ortaya çıkacak olan menfaatin A’nın mülkiyetinden bir 

bedel karşılığı B’nin mülkiyetine geçirilmesidir. 

A arabasını kullanmak üzere B’ye âriye olarak verir: Burada gerçekleşen hukuki 

işlem arabanın (ayn) kendisinin değil, arabanın kullanımıyla ortaya çıkacak olan 

menfaatin A’nın mülkiyetinden bir bedel karşılığı olmaksızın B’nin mülkiyetine 

geçirilmesidir. 

 Kira ve âriyet örneklerinde olduğu gibi ayn ve menfaat arasındaki ayrım, ayn ve 

menfaatin her ikisini de birbirinden bağımsız bir şekilde mal olarak tanımlayan 

görüş ile menfaati mal kabul etmeyen Hanefî Mezhebi arasında önemli bir farklılık 

ortaya çıkmaz. Ayn ve menfaatle ilgili bu farklı değerlendirmenin hukuki sonuçları 

bir malın menfaatinin ortada bir akit olmaksızın, diğer bir ifadeyle malikin rızası 

dışında kullanılması durumunda ortaya çıkar. 
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Temel soru şudur: Bir mal sahibinin rızası dışında bir başkası tarafından ele 

geçirilmiş olması durumunda, ki bu gasb olarak tanımlanır, malın menfaatini tazmin 

yükümlülüğü doğar mı? 

Hanefî Mezhebine göre bu durumda kural olarak tazmin yükümlülüğü ortaya 

çıkmaz. Diğer Mezheplere göre ise menfaatlerin tazmin edilmesi gerekir. 

Örnek: 

A yaz tatili için memleketine gitmiştir. B bunu fırsat bilerek izinsiz bir şekilde 

A’nın boş bıraktığı eve yerleşmiş ve iki ay süreyle kullanmıştır. A, ancak geri 

döndüğünde durumun farkına varmıştır. 

Evin kullanımı şüphesiz bir menfaattir. Hanefî Mezhebine göre menfaatler mâl 

sayılmadığı için A, B’den evini izinsiz kullanması karşılığında bir ücret talep 

edemez. Diğer üç mezhebe göre ise B, A’ya ait olan bir intifâ (kullanma) hakkını 

haksız yere kullanmıştır ve evin iki aylık kira bedelini eşdeğer bedel üzerinden A’ya 

ödemekle yükümlüdür. 

Hanefîler görüşlerini temellendirmek üzere şu değerlendirmeyi öne sürerler: 

Menfaatler her ne kadar kendilerinden bir fayda temin edilse de bir şeyin mal 

olarak kabul edilmesi için gerekli olan niteliklerden biri olan hiyâzet altına alınma 

özelliğine sahip değildirler, yani ele geçirilip muhafaza edilemezler. Çünkü 

menfaatler an be an yenilenen, faydalanmanın gerçekleştiği anda ortaya çıkan ve 

akabinde hemen kaybolan şeylerdir. Dolayısıyla menfaatler kendilerinden bilfiil 

faydalandıkları anların dışında yok (maʿdûm) hükmündedirler, dış dünyada bir 

varlıkları yoktur. 

3.1.1. Mal Çeşitleri 

3.1.1.1. Mütekavvim Mal-Gayri Mütekavvim Mal 

م  ق   و   kökünden gelen müteḳavvim kelimesi kıymeti takdir edilmiş veya eksikliği 

giderilmiş, tekrardan doğrultulmuş şey anlamlarına gelir. Bir Fıkıh ıstılahı olarak el-

mâlu’l-müteḳavvim üzerindeki hakkın hukuk düzeni tarafından korunduğu mal 

anlamında kullanılır. 

Bu korumanın temel niteliği bu mala haksız yere zarar verilmesi veya itlâf 

edilmesi durumunda tazmîn edilmesi şeklinde ortaya çıkar. Bir malın mütekavvim 

mal sayılması için gerekli unsurları şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Bir eşyânın mütekavvim mal sayılabilmesi için öncelikle o şeyin 

üzerinde bir mülkiyet hakkının tesis edilmiş olması gereklidir. 

b) İktisadi bir değeri hâiz olmalıdır. Bir avuç toprak, bir iki pirinç tanesi 

gibi, insanların normalde kıymet vermedikleri miktardaki şeyler 

mütekavvim mal kabul edilmez, yani itlâf edildiklerinde kazâî açıdan 

tazmin yükümlülüğü doğurmaz. 
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c) Normal şartlarda kullanımına izin verilmiş olmalıdır. Burada 

kastettiğimiz bir şeyin zarûret durumları dışında şerʿen kullanımına izin 

verilmiş olmasıdır. Buna göre sarhoşluk veren içki (hamr), domuz eti, 

hayvan leşi (meyte), kan Müslümanlar hakkında mütekavvim mal 

değildir. 

Ancak, domuz ve sarhoşluk veren içki Gayr-ı Müslimler hakkında mütekavvim 

mal kabul edilir. Dolayısıyla Hanefî Mezhebine göre bir Gayr-ı Müslimin mülkiyeti 

altındaki domuz ve sarhoşluk veren içkinin itlâf edilmesi durumunda, itlâf eden 

kişinin bunu tazmin etmesi yükümlülüğü doğar. İmam Şâfiî bu konuda farklı 

düşünür ve bu durumda da tazmin yükümlülüğünün doğmayacağını görüşündedir. 

Mütekavvim mal-gayr-ı mütekavvim mal ayrımının malın itlâf edilmesi 

durumunda tazmin yükümlülüğünün gerekip gerekmeyeceği konusuna yönelik bir 

ayrım olduğunu anladığımıza göre, bir malın gayr-ı mütekavvim olmasının zorunlu 

olarak o malın kullanımının câiz olmadığı anlamına gelmeyeceğini söyleyebiliriz. 

Zira bir başkasının mülkiyetine geçmemiş bir mal gayr-ı mütekavvimdir ve ihrâz 

yoluyla mülk edinilmesi câiz olabilir. Yine iktisâdî değeri yok denecek kadar az 

olan birkaç pirinç tanesinin kullanılması veya tüketilmesi câizdir. 

Hanefî Mezhebinin yaklaşımına göre menfaatler akitler dışında mal sayılmadığı 

için bunların akit dışında mütekavvim-gayr-ı mütekavvim mal sınıflaması içerisinde 

yer almayacağı açıktır. 

3.1.1.2. Gayr-ı Menkûl Mal-Menkûl Mâl 

Gayr-ı Menkûl (akâr), yerinden taşınması ve nakledilmesi mümkün olmayan 

maldır ve yalnızca araziyi kapsar. 

Menkûl mal ise bunun dışında kalan, yani taşınması, bir yerden diğerine 

nakledilmesi mümkün olan mallardır. Bu taşınmadan dolayı malın şekil ve 

durumunun değişip değişmemesi önemli değildir. 

Buna göre Hanefî Mezhebinde arazi üzerinde dikili bulunan ağaç ve inşa edilmiş 

olan binalar esas itibariyle menkûl mallardan sayılır. Bu tür mallar ancak 

bulundukları araziyle birlikte değerlendirildiğinde araziye tabi olarak gayr-ı menkûl 

mal niteliğini kazanır. 

Bunun önemli sonuçlarından biri şu örnekte ortaya çıkar. 

a) İleride detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz şufʿa hakkı Hanefî Mezhebine 

göre yalnızca gayr-ı menkûl mallarda söz konusudur. Dolayısıyla bir arazi 

üzerindeki bina veya ağaçların araziden bağımsız bir şekilde satılması 

durumunda bina ve ağaçlar hakkında şufʿa hakkı ortaya çıkmaz. 

b) Hanefî Mezhebine göre vakıf kural olarak ancak gayr-ı menkûl mallarda 

söz konusudur. Menkûl mallarda vakıf ancak belirli bir menkûl malın vakfı 

konusunda yerleşik bir örfün bulunduğu yer ve durumlarda geçerli olabilir. 
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Buna göre bir bina veya ağacın vakfedilmesi kural olarak ancak üzerinde 

bulundukları arazinin de vakfedilmesi şartıyla geçerli olur.  

c) Gayr-ı menkûl satımında, Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a göre, satın alan kişi, 

malın tesliminden önce bu malı üzerinde satım şeklinde bir hukuki 

tasarrufta bulunabilir. Ancak menkûl malın müşteri tarafından teslim 

alınmasından önce satılması Hanefî Mezhebi’nin üç imamına göre de câiz 

değildir. 

d) Vâsînin, vesâyeti altında bulunan küçüklerin mallarını, onların maslahatına 

uygun gördüğü takdirde satabilmesi menkûl mallar konusunda câizdir. 

Küçüklerin gayr-ı menkûl mallarını satabilmesi ise zorlaştırılmış 

hükümlere tabidir. Böyle bir yetki küçüklerin gayr-ı menkullerinin 

değerinin en az iki katı bir fiyata satılması veya gayr-ı menkûlü korumak 

için yapılacak masrafların, ondan elde edilecek gelirden daha fazla olması 

durumunda söz konusu olabilir.  

e) Borcundan dolayı hacir altına alınmış (kısıtlanmış) kişinin borçlarını 

ödemek amacıyla malları satılırken öncelikle menkûl mallardan başlanılır. 

Gayr-ı menkûlleri ise borçlarının bu yolla tamamen ödenememesi 

durumunda satılır. 

3.1.1.3. Mislî Mal-Kıyemî Mal 

Birimleri ve cüzleri arasında benzerlik bulunan ve normal şartlarda insanlararası 

ilişkilerde aralarında fark gözetilmeyecek şekilde birbirleri yerine geçen mallara 

mislî mal denir. 

Kıyemî mal ise birbirleri arasında önemli derecede fark bulunan ve birbirleri 

yerine geçmeyen mallardır. 

Mislî malı sayı, ölçü veya tartı ile tayin olunabilen ve yerine vasıf itibariyle denk 

başka bir mal konması mümkün olan mal şeklinde de tanımlayabiliriz. 

Buna göre kıyemî mal da sayı, ölçü ve tartı söz konusu olmadan kendi başına 

muayyen bir varlığı ve iktisadi değeri bulunan mal şeklinde tanımlanabilir. 

Birinci guruba giren malların aynı cins ve vasıfta olanları birimleri itibariyle 

birbirine denk kabul edilir. Para, buğday, arpa, tuz, hurma, kuru üzüm, ceviz, yaş 

meyveler, bir kitabın değişiklikler içermeyen farklı baskıları mislî mal 

örneklerindendir. 

İkinci gurup mallar aynı cins ve vasıfta olsalar bile birimleri arasında farklılıklar 

bulunan, insanların birini diğeri yerine kabul etmediği, her birine ayrı değer biçtiği 

mallardır. Arazi, ev, dükkan, mücevherat, el işçiliği mobilyalar, hayvan, meyve 

ağacı vb. bu tür mallardandır.  

Bir mala mislî diyebilmek için onun çarşı pazarda bulunabilir olması şartı 

önemlidir. Bu sebeple aslında mislî olmakla birlikte piyasada bulunamaz hale 

gelmesi durumunda bu malı mislî mal olarak kabul etmemiz mümkün olmaz. 
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Örneğin mevcudu kalmamış antika değerini haiz bir kitap artık mislî bir mal 

olmaktan çıkar ve kıyemî mal olarak değerlendirilir. 

Mislî-Kıyemî Mal ayrımının bazı önemli hukuki neticeleri: 

a) Bir borç ilişkisinde borcun konusu mislî mal olduğunda bu borç zimmete 

taalluk eder, muayyen bir mala bağlı olmaz.  

b) Mislî mallar zimmet borcu olabildikleri için zayi edilmeleri halinde 

kıymetleriyle değil, misilleriyle tazmin edilir (Mecelle. 891). 

c) Kıyemî malların misli bulunmadığı için tazminleri ancak kıymetleri 

üzerinden yapılır.  

d) İleriki derslerimizde etraflı bir şekilde göreceğimiz İslam’da yasak olan 

fazlalık faizi ( الفضل )ربا  mislî mallar arasında söz konusu olur. Bu yasak 

kıyemî mallar arasındaki mübadelelerde ortaya çıkmaz. Buna göre iki 

ölçek karşılığı bir ölçek buğdayın (misli mal) satımı faiz yasağının 

kapsamına girer. Ancak iki inek karşılığında bir iki inek satımında (inek 

kıyemî mallardan olduğu için) faiz söz konusu olmaz. 

3.1.1.4. Tüketilen Mal (İstihlâk Edilen Mal)-Kullanılan Mal 

Kullanıldıklarında maddî varlıkları ortadan kalkan mallar istihlâk edilen 

mallardır. Yiyecek, içecek maddeleri gibi kullanılmaları maddî varlıklarının ortadan 

kalkmasıyla sonuçlanan mallar bu tür mallardandır. 

Kullanılan mallar ise uzun süre kullanıma elverişli, sağladıkları faydanın maddî 

varlıklarının tüketilmelerine bağlı olmayan mallardır. Araba, ev, kitap, giysi gibi 

kullanıcının ve eşyanın kendi özelliklerine bağlı olarak dayanıklılık süreleri 

değişmekle birlikte uzun süre kullanıma elverişli mallar bu tür mallardandır. 

Malların bu şekildeki ayırımı bazı akitlere konu olup olamaması açısından önem 

taşır. Bir malın kullanım hakkının devri anlamına gelen kira ve ariyet gibi akitler 

tüketilen mallar üzerinde kurulamaz. 

3.1.1.5. Mubah Mallar-Özel Mallar-Kamu Malları 

Mallar üzerlerinde özel mülkiyetin tesisinin elverişli olup olamaması açısından 

mubah mallar (sahipsiz mallar), özel mallar ve kamu malları şeklinde üç gruba 

ayrılabilir: 

a) Mubah mallar: Üzerinde özel mülkiyet tesis edilmesi mümkün ve henüz 

böyle bir mülkiyet kurulmamış mallar mubah mallardır. Örneğin denizdeki 

balık veya av hayvanları bu tür mallardandır.  

b) Özel mallar: Üzerinde özel bir mülkiyet tesis edilmiş mallardır. Örneğin 

birisinin mülkiyetinde bulunan bir eşya, arazi vb. 

c) Kamu malları: Özel mülkiyet altına alınmaya elverişli olmayan ve umu-

mun ya da belirli bir bölge halkının yararlanmasına terkedilen mallardır. 

Kamu malları, temelde doğal yapıları veya hukuk düzeni gereği mülkiyete 

konu olmayan mubah mallarla (denizler, büyük göller, büyük nehirler vb. 
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genel sular, kıyılar, madenler ve ormanlar) menfaati umuma ait olan orta 

mallarından oluşur. Orta malları umumi yollar, meydanlar, pazar yerleri, 

konak yerleri, mâbedler gibi herkesin yararlandığı mallar ve mera, yaylak, 

kışlak, baltalıklar, harman yerleri gibi belirli bir bölge halkının ortaklaşa 

kullandıkları mallar şeklinde ikiye ayrılabilir. 

Kamu malları devletin mülkiyetinde değil hüküm ve tasarrufu altındadır. Devletin 

bu yerler üzerindeki hakkı bir denetim yetkisidir. Umumun bu mallardan 

yararlanma yetkisi ise ibâha karakterli bir yetki olup mülkiyet benzeri bir hakkın 

kurulmasına izin vermez. 

Özel mal ve kamu malı ayırımının yanında her iki tür mala da benzeyen iki ayrı 

mal çeşidi de bulunmaktadır. Bunlar vakıf malları ve devletin özel mallarıdır. Vakıf 

malları bir yönüyle kamu mallarına benzemekle birlikte bazı açılardan da özel mal 

statüsündedir. Yine devletin özel malları olan hazine emlâki kural olarak özel 

mülkiyet hükümlerine tâbidir. 

 

3.2. Ayn-Menfaat ayrımının bazı pratik sonuçları 

Hanefî Mezhebinin yaklaşımına göre menfaatlerin mal kabul edilebilmeleri için 

bir akde konu olmuş olmaları gerektiğini söyledik. Yani menfaatler esasen mal 

olmasalar da bunlar iki kişi arasında bir mübâdelenin konusu olabilirler. Ayn-

Menfaat ayrımı konusunda Hanefîlerle diğer Mezhepler arasındaki görüş ayrılığının 

pratik sonuçlarının yukarıda bir örnekle açıklamıştık. Burada birkaç örnek 

üzerinden mal çeşitleri ve hükümleri konusundaki bilgilerimizi de kullanarak 

konuyu biraz daha detaylı bir şekilde görelim:  

Mal ve menfaat arasındaki bu ayrım ve görüş farklılığının en önemli sonuçlarının 

bir malın ve dolayısıyla menfaatinin ortada bir akit ve mâlikin rızası bulunmaksızın 

bir başkasının eline geçmesi durumunda ortaya çıktığını hatırlayalım. 

Bu ayrımı iyi anlayabilmemiz için burada ḍamân (ضمان) , tazminat 

yükümlülüğünden, kısaca bahsedelim. 

Bir kişinin bir başkasının malını haksız yere itlâf etmesi durumunda, itlâf ettiği 

malı tazmin yükümlülüğü doğar. Bu yükümlülük temelde itlâf edilen malın geri 

verilmesi şeklinde ortaya çıkar: Ancak mal itlâf edildiği için bu malı geri vermek 

mümkün değildir, o halde bu yükümlülük itlâf edilen mala en yakın olan şeyi verme 

yükümlülüğüne dönüşecektir. Peki artık ortada olmayan bir mala en yakın şeyin ne 

olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Burada mislî mal-kıyemî mal ayrımı bize yol 

gösterecektir: İtlâf edilen mal mislî mal ise, mislî malın tanımından hareketle bu 

mala en yakın olan şeyin onun benzeri, normalde insanların aralarında fark 

gözetmediği misli olduğu sonucuna ulaşabileceğiz. Ancak kıyemî malda aynı şeyi 

yapabilmemiz mümkün değildir, çünkü onun normal şartlarda insanların aralarında 

fark gözetmediği bir benzerini bulabilmemiz söz konusu değildir. Sonuç olarak itlâf 
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edilen mal mislî mal ise misli ile kıyemî mal ise o malın kıymetini verme suretiyle 

tazmin edilecektir. 

Hanefi Mezhebinde Menfaatlerin Tazminiyle İlgili Özel Durumlar 

Hanefi Mezhebinin menfaatlerle ilgili bu yaklaşımı özellikle bir malın malikinin 

izni olmaksızın kullanılması durumunda örneklerini verdiğimiz önemli sorunları 

beraberinde getirmektedir. Bu yüzden Hanefi uleması bu konudaki katı tutumunu 

sınırlı da olsa bazı durumlarla ilgili olarak yumuşatmak zorunda kalmıştır. Buna 

göre bir malın izinsiz kullanımı şu üç durumda menfaatlerin de tazmini sonucunu 

doğurur: 

• Malın vakıf malı olması 

• Malın yetimlere ait bir mal olması 

• Malın sahibi tarafından menfaatinden gelir sağlamak amacıyla elde 

tutuluyor olması 

Bu üç türden birine giren bir malın sahibinin izni olmaksızın kullanılması 

durumunda, malı kullanan kişi onun râyiç bedelini ödemekle, tazmîn etmekle 

yükümlü olur. 

 

3.3. Mülkiyeti kazanma/iktisap yolları 

Bir mal üzerinde mülkiyet hakkının kurulması söz konusu mal üzerinde daha 

önce bir mülkiyet hakkının tesis edilmiş olup olmamasına göre iki başlık altında 

incelebilir. Buna göre, bir mal üzerinde daha önce bir mülkiyet hakkı tesis 

edilmemiş ise aslen iktisaptan, daha önce üzerinde bir mülkiyet tesis edilmiş olup 

bu mülkiyetin bir başkasına geçmesi durumunda ise devren iktisaptan söz edilir. 

Aşağıda mülkiyeti iktisabın gerçekleştiği bu iki durumu etraflı bir şekilde ele 

alacağız. 

3.3.1. Aslen İktisap Yolları 

3.3.1.1. İhrâz: 

İhraz maliki bulunmayan, yani üzerinde bir mülkiyet hakkı tesis edilmemiş 

bulunan bir mubâh malı ele geçirmektir.  

Mubâh malların en geniş anlamıyla üzerinde hukukun koruma altına aldığı bir 

mülkiyet hakkının tesis edilmediği, mülk edilmesinde şerʿî bir engelin bulunmadığı 

mallar olduğunu hatırlayalım. Kaynağındaki su, sahipsiz arazide yetişen ot ve 

ağaçlar, hava ve kara av hayvanları üzerinde özel mülkiyet tesis edilebilen mubah 

malların örnekleridir. Av hayvanlarının yakalanmak suretiyle ele geçirilmesi, yani 

ihrâzı, bu tür mülkiyetin kazanılmasının ihrâz yoluyla gerçekleştiği bir durumdur. 

Yine sahipsiz arazide yetişen ot ve ağaçların kesilip toplanması da ihrâz yoluyla 

gerçekleşen bir mülkiyettir. 
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Mubah malların ihrâz yoluyla mülkiyetinin kazanılması şu iki şarta bağlıdır: 

a) Daha önce bir başka şahıs tarafından ihrâz edilerek üzerinde mülkiyet 

ilişkisinin tesis edilmemiş olması. 

b) İhrâz’ın mülkiyet tesisi maksadıyla yapılması. Mubah bir mal daha önce bir 

başkası tarafından mülk edinmek maksadıyla ihrâz edilmemesi durumunda bu 

malda o kişinin bir mülkiyet hakkından sözedilmez. 

 

3.3.2. Devren İktisap  

3.3.2.1. Akit 

Akit konusunu ve akit türlerini ileriki derslerimizde etraflı bir şekilde ele 

alacağız. Şimdilik akdin tanımını kısaca zikredip konumuzla ilgisi üzerinde 

duralım. 

Akit: İcap ve kabulün mahallinde neticesi ortaya çıkacak meşru bir şekilde 

birbiriyle bağlanmasıdır. Beyʿ (alım-satım), icâre (kira) akdi, hibe, kefâlet vb. 

hukuki işlemler akdin örnekleridir. 

Alım-satım akdinde satıcı bir mal üzerindeki mülkiyetini kararlaştırılan bir bedel 

karşılığında alıcıya nakleder. Hibe akdinde hibe eden kişi bir mal üzerindeki 

mülkiyetini bedelsiz olarak karşı tarafa nakleder. 

3.3.2.2. Cebrî satım ve cebrî temellük 

Cebrî satım: Bazı durumlarda mali bir yükümlülüğü yerine getirmekten geri 

duran kişi adına satım işlemi bizzat yetkili merciler tarafından yerine getirilir. A 

vadesi gelmiş bir borcunu ödememekte diretir. Yetkili merciler, hâkim, borçlunun 

malını sattırarak borcun ifasını temin eder. 

Cebrî temellük: Cebrî temellük iki durumda söz konusudur: 

Bunlardan ilki şufʿa hakkının kullanımı diğeri ise istimlâktir. 

Şufʿa hakkı sahibi satılmış olan akarı, satın alan kişiden, maliyet bedelini ödemek 

suretiyle cebren satın alma hakkına sahiptir. 

İstimlâk: Fıkıh bilginleri mescidin veya yolun genişletilmesine ihtiyaç duyulması 

ve bunun ancak mülk arazilerin istimlakiyle gerçekleşeceği durumlarda mülk 

arazilerin cebren satımını kamu menfaati gerekçesiyle caiz görmüşlerdir. Bu 

durumlarda akarın sahibine istimlâk edilen malın râyiç bedeli ödenerek cebren 

satım yoluna gidilir. Bu şekilde cebrî satım yoluyla mülkün intikali gerçekleşmiş 

olur. 

3.3.2.3. Ḫalefiyet 
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Halefiyet, yeni bir kişi veya eşyanın haklar konusunda artık var olmayan 

diğerinin yerine geçmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi halefiyet. Bir şahsın bir 

başka şahsa halef olması, veya bir şeyin bir başka şeye halef olması, onun yerini 

alması  

şeklinde gerçekleşir. 

Bir şahsın, artık var olmayan bir başka şahsa halef olması, onun yerini alması 

mirasçılık durumunda söz konusudur. Bir şeyin bir başka şeye halef olması, onun 

yerini alması ise tazmin kavramıyla ifade edilir. 

Vârisler, yani ölen kişinin mirasa hak sahibi yakınları, ölen kişinin terekesi, yani 

miras bıraktığı mallar üzerinde mülkiyet hakkı konusunda, miras bırakan kişinin 

halefidirler, yani onun yerini alırlar. Vârisler aynı şekilde bu terekeyle ilgili mâli 

yükümlülükler konusunda da mûrisin halefidirler. 

Vefat eden kişinin mallar üzerindeki mülkiyet hakkı, vârislerin bunu kabul 

etmesine gerek kalmaksızın doğrudan vârislerin mülkiyetine geçer. Vârisler 

halefiyet yoluyla terekenin yeni sahipleri/mâlikleri olurlar. 

Tazmin 

Bir kişi bir diğerinin bir malını haksız yere itlaf ettiğinde veya onun malını 

çalmak suretiyle ele geçirip çalınan mal geri iade edilmeden önce zayi olduğunda, 

yine onun bedenine karşı haksız bir fiil sonucu bir zarar verdiğinde, itlaf ettiği malı 

ve verdiği zararı tazmin etmek yükümlülüğündedir.  

Bu durumda tazmin bedeli olarak verilen şey zarara uğrayan kişinin mülküne 

geçmektedir. Bu tazmin bedeli itlaf edilen mal, menfaat veya uzvun yerine 

geçmekte, onun halefi olmaktadır. İtlaf edilen malın veya menfaatin maliki itlâf 

edilen şeyin sahibi olduğu için onun yerine geçen şeye, yani o şeyin halefine de 

sahip olmuş olur. 

3.3.2.4. Mülkten doğma, üreme 

Genel kural olarak sahip olunan şeyden doğan ve ondan üreyen şeyler kaynağın 

sahibinin mülküne dahildir. Meyve ağacının sahibi, ağaçta yetişen meyvenin de 

sahibidir, koyunun sahibi, doğan kuzunun sahibidir. Burada ortaya çıkan malın, 

yani yeni çıkan meyvenin, yeni doğan kuzunun mülkiyetinin ağacın ve koyunun 

sahibinin mülkiyetine girmesi, bu yeni malın kaynağının mülkiyetine dayanır. 

3.3.2.5. Hukuki Tağyîr 

Tağyîr bir şeyi değiştirmek anlamında bir kelimedir. Bir malın mâlikinin rızası 

olmaksızın bir başkası tarafından önemli bir şekilde değiştirilmesi durumunda 

hukuki tağyîrden sözedilir. 
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Bir kimse bir başkasının malını onun izni olmaksızın alarak üzerinde neticede 

malın ismini değiştirecek bir şekilde bir değişiklik gerçekleştirirse artık bu mal 

âdeta ortadan kalkmıştır, tüketilmiş ve yeni bir mal ortaya çıkmıştır. 

Örnekler: 

A, B’ye ait bir ölçek buğdayı almış ve onu öğüterek un haline getirmiştir. 

A, B’ye ait ipliği almış ve onu dokuyarak kumaş haline getirmiştir. 

A, B’ye ait keresteyi alarak onu işlemiş ve kapı haline getirmiştir. 

A, B’ye ait demiri alımı ve onu masa haline getirmiştir. 

A, B’ye ait şırayı almış ve onu sirke haline getirmiştir. 

Bu örneklerde gördüğümüz gibi izinsiz alınan mal bir işleme tabi tutulmuş ve 

üzerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliğin önemli bir 

değişiklik olduğunu o malın artık farklı bir isimle adlandırılmasında kendini 

gösterir. 

Fakihler tağyîrin ölçüsü olarak bir malın isim, şekil ve o maldan beklenen 

faydanın değişmiş olması (isim-sûret-mânâ) şeklinde tespit ederler. Bunu buğdayın 

una dönüştürüldüğü durum için tekrar dikkatlice görelim: 

Buğday bu değişiklik sonucu yeni bir isim almıştır: un  

Buğdayın şekli değişmiştir: tane iken ufalanmıştır. 

Bu değişiklikten sonra buğdayın o maldan beklenen faydayı gerçekleştirmesi 

(mânâ) artık mümkün değildir: Zira buğday iken tohum olarak kullanılabilmekte, 

kavrulmak suretiyle doğrudan veya bulgur halinde pilav yapılarak tüketilebilmekte 

idi. Ancak un haline getirildiğinde buğdayın sağladığı bu geniş kullanım imkanları 

ortadan kalkmıştır. 

Dolayısıyla tağyîr neticesinde mal artık ortadan kalkmış gibidir. O halde ortaya 

çıkan bu yeni malın sahibi kimdir ? 

Bu sorunun önemi şu hususta ortaya çıkar: Ortaya çıkan yeni malın sahibini 

tağyîri gerçekleştiren kişi olarak kabul ettiğimizde, onun artık bu mal üzerinde 

tasarrufta bulunmasını meşrû bir eylem olarak tanımlamamız gerekecektir. 

Dolayısıyla buğday örneğinde olduğu gibi kişi izinsiz bir şekilde aldığı buğdayı un 

ve ekmek haline getirdiğinde bunu tüketmesi helâl midir?  

Bunu olumlu cevaplayan bir görüş olmakla birlikte çoğunluk tarafından kabul 

edilen görüşe göre hukûkî tağyîr tek başına mülkiyeti iktisap için yeterli değildir. 

Kişinin böyle bir malın mâliki olarak kabul edilebilmesi için, izinsiz aldığı mal 

sahibine bu malı tazmin etmelidir veya mahkemenin tazmine hükmetmiş olmalı ya 

da hak sahibi o kişiyi ibrâ etmiş olmalıdır; ancak bu durumda meşrû bir mülkiyetten 



 26 

bahsedilir. Aksi halde kişi gaspettiği ve dolayısıyla haram bir malı tüketmiş 

olacaktır. 

3.3.2.6. Karışma/karıştırma  

Karışma ve birleşme bir yönüyle hukuki tağyire benzer. Burada bir mal diğer bir 

malla birbirlerinden ayrılamayacak bir şekilde birleşmektedirler. Mâliklerin rızası 

olmaması durumunda karışmadan, mâliklerin rızası olması durumunda ise 

karıştırmadan sözedilir. 

Karışma ve birleşme menkûl ve gayr-ı menkûl mallar üzerinde gerçekleşmesine 

göre ayrı hükümler alır: 

Gayr-ı menkûllerde: 

Bir arazinin gasbedilerek üzerine bina yapılmış olması veya ağaç dikilmiş olması 

durumunda Hanefi Mezhebinde kabul edilen görüşe göre gâsıb durumunda olan bu 

kişinin böyle bir hakkı söz konusu olmaz. Arazi sahibi bina ve ağaçların 

sökülmesini isteyebilir. Ancak bunların sökülmesi araziye zarar verecek ise, arazi 

sahibi bina ve ağaçların sökülmüş haldeki bedellerini gâsıba ödeyecek bunlara 

mâlik olur. 

Bu hükmün tek istisnası ağaç ve bina sahibinin hüsn-i niyet sahibi olması, 

örneğin malın kendi mülkü olduğunu zanneden bir kişi olması durumunda ortaya 

çıkar. Bu kişi bina ve ağaçların daha kıymetli olması durumunda arazi bedelini 

ödeyerek araziye sahip olur. 

Menkûllerde 

Ayrı maliklerin sahip oldukları ve karıştıklarında birbirinden ayrılmaları 

mümkün olmayan mallarının, örneğin buğday ve buğdayın, isteyerek veya 

istemeden birbiriyle karışması durumunda ortaya çıkan mal üzerinde ortak mülkiyet 

oluşur. 

Ancak tavuğun inciyi yutması gibi bir durumda kıymetçe çok olan malın sahibi 

kıymetçe düşük olan malın bedelini ödeyerek bu mala sahip olur. 

 

3.4. ʿAyn ve menfaat mülkiyetini nakleden akitler 

a) Ayn ve menfaatin birlikte ıvazlı temliki: Beyʿ 

o Aynın semen karşılığı satımı: Beyʿ Mutlak 

o Aynın ayn karşılığı satımı: Muḳâyaḍâ 

o Semenin semen karşılığı satımı: Ṣarf 

b) Ayn ve menfaatin birlikte ivazsız temliki: hibe, mâlikin sahibi olduğu evi 

bedelsiz olarak bir başkasına vermesi gibi. 

c) Yalnızca menfaatin ivazlı temliki: icâre, mâlikin sahibi olduğu evi belirli bir 

süre için bir başkasına kullanmak üzere bedel karşılığı vermesi gibi. 
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d) Menfaatin ivazsız temliki: âriye, mâlikin sahibi olduğu evi bir başkasına 

bedel karşılığı olmaksızın kullanmak üzere vermesi gibi. 

Mâlikin sahibi olduğu evi ölümünden sonra bir başkasına verilmek üzere 

vasiyette bulunması veya ölümünden sonra bir başkasının evini yalnızca kullanmak 

üzere vasiyette bulunması gibi. 

 

3.5. S̱emen-Ḳıymet ( الثمن– القيمة  ) 

Semen ivazlı akitlerde mebî, yani satılan şeye karşılık olarak verilen şeyin adıdır. 

Dolayısıyla semen (ücret) taraflar arasında kararlaştırılan satım bedelidir. Kıymet 

ise belirli bir akde konu olup olmaması göz önünde bulundurulmaksızın bir malın 

piyasa değeridir. 

Bir örnek vererek açıklayalım: A’nın 2004 marka bir C marka 90.000 km’de 

hasarsız ve bakımlı bir otomobili vardır. A, B’ye otomobilini 15.000 TL’ye satmayı 

teklif eder. Pazarlık sonucu B otomobili 14.500 TL’ye satar. 

B’nin otomobilin mülkiyetini elde etmek için A’ya vermeyi kabul ettiği 14.500 

TL otomobilin semeni, yani ücretidir. 

B almış olduğu otomobili iki gün sonra D’ye satar ve karşılığında 16.000 TL 

ister. D pazarlık sonucu otomobili 15.250 Tl’ye alır. 15.250 TL B ile D arasındaki 

bu satım akdinde otomobil karşılığında verilen bedel, yani semendir. 

D kısa bir süre sonra 0 km bir araba almak ister ve bir satış temsilcisine gider. 

Almak istediği yeni arabanın satış fiyatı 35.000 TL’dir. Eski arabasının 15.250 

Tl’ye sayılmasını ve kalan 19.750 TL’sini nakit olarak ödemeyi teklif eder. Firma 

D’nin eski arabasıyla ilgili bir fiyat araştırması yapar ve aynı vasıftaki arabanın 

piyasa değerinin 14.500 TL’ olduğunu öğrenir ve D’ye eski arabasını ancak piyasa 

değeri üzerinden alabileceğini söyler. B bu durumda arabayı 750 TL zararla satmış 

olacağı için yeni araba almaktan vazgeçer. 

Bu örnekte de gördüğümüz gibi bir malın kıymeti, yani piyasa değeri, belirli bir 

satım akdinde satın alınan şeye karşılık olmak üzere üzerinde anlaşılan bedelden 

daha az, daha çok veya aynı olabilir. 

Kısaca kıymeti bir malın piyasa değeri, semeni ise bir malın belirli bir akitte 

üzerinde anlaşılan değeri şeklinde tanımlayabiliriz. 

Bir malın semenini taraflar kural olarak istedikleri gibi belirleyebilirler. Bir malın 

kıymetini ise piyasa belirler. 

Mecelle kıymeti şu şekilde tarif eder: Kıymet bir malın bahâ-yi hakîkîsidir. 

Kıymet aynı zamanda s̱emen-i mis̱l şeklinde de adlandırılır.  
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3.6. Emânet-Ġasb 

Asıl olan bir malın mâlikinin fiili hakimiyeti altında bulunmasıdır. Ancak 

mâlikin başka bir yükümlülük sebebiyle veya herhangi bir yükümlülüğü 

bulunmaksızın, örneğin malın korunmasını temin amacıyla bir başkasının fiili 

hakimiyetine verebilir. Mâlikin malını kendi rızasıyla bir başkasının fiili 

hakimiyetine vermesini vedîʿa akdinde görebiliriz. Aynı şekilde mâlikin mal 

üzerindeki mülkiyetini devretmeksizin malın sadece fiili hakimiyetini bir başkasına 

vermesi durumunda emânetten sözederiz. 

Benzer şekilde bir mal mâlikin açık veya gizli bir rızası olmaksızın bir başkasının 

fiili hakimiyetine geçmiş olabilir, ki bu genel olarak gasb şeklinde nitelendirilir. 

O halde bir malın üzerindeki fiili hâkimiyeti, bu fiili hâkimiyetin mâlikin rızâsı 

bulunması veya buna rızası bulunmaması açısından emânet ve gasb olarak 

niteleyebiliriz. 

Ayn-menfaat ayrımı ve ayn ve menfaatin birlikte veya ayrı ayrı bir başkasının 

mülkiyetine devredilmesi şekillerini görmüştük. Bunlardan yalnızca menfaat 

mülkiyetinin nakledildiği duruma bu açıdan bir kez daha bakalım. 

İcâre akdinde mâlikin bir mal üzerindeki iki türlü mülkiyet hakkından yalnızca 

birini, yani menfaat mülkiyetini bedel karşılığında karşı tarafa naklettiğini 

görmüştük. Ancak icâre akdine menfaati satın alan açısından bakıldığında bu 

kişinin amacına ulaşabilmesi için aynın kendisine teslim edilmesi gerektiğini 

söylemeye bile gerek yoktur. Mesela: 

A, B’den otomobili bir aylığına kiralamıştır. B otomobili A’ya teslim etmeksizin, 

A otomobili kullanamaz. 

O halde B, A’ya otomobili teslim ettiğinde ayn ve menfaat mülkiyeti açısından 

durum nasıl olacaktır? 

Cevap: A icâre akdi ile otomobilin bir aylık menfaat mülkiyetini kazanmış oldu. 

Ancak otomobil üzerindeki ayn mülkiyeti hala B’dedir. Ancak B icâre akdinin 

ortaya çıkardığı zorunluluk sebebiyle kendi rızasıyla otomobil üzerindeki fiili 

hakimiyetini A’ya vermiştir. Otomobil A’nın elinde emanettir. 

Ortada bu tür bir anlaşma ve dolayısıyla mâlikin rızası bulunmaması ve malın 

mülkiyet sahibinin dışında birinin fiili hakimiyetinde bulunması durumunda 

gasbdan sözederiz. 

Kural olarak emanet mali bir sorumluluk, yani tazmin yükümlülüğü ortaya 

çıkarmaz; gasb ise tazmin yükümlülüğü doğmasına sebep olur. 
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ÜNİTE 4 

MÜLKİYET ÇEŞİTLERİ, MÜLKİYET HAKKININ 

SINIRLANMASI VE SONA ERMESİ 

 

4.1. MÜLKİYET ÇEŞİTLERİ 

4.1.1. Mülkiyetin Kapsamı Açısından: Tam Mülkiyet-Eksik Mülkiyet 

Ayn ve menfaat ayrımının fıkhın önemli bir kavram ikilisi olduğunu bir çok 

örnek üzerinden inceledik. Bu ayrım bize mülkiyeti tam ve eksik mülkiyet 

şeklindeki ayrımında da yardımcı olacaktır. 

Mâlik mülkiyeti altında bulunan mala ait tüm haklara sahipse buna tam mülkiyet 

adı verilir. Buradan kastedilen belirli bir mala (ayn) ve onun menfaatlerine malik 

olmaktır. Buradan hareketle bir mal üzerindeki haklarla ilgili yeni bir kavram ikilisi 

daha öğreneceğiz: Bunlardan ilki malın çıplak mülkiyetidir ve rakabe mülkiyeti 

şeklinde adlandırılır. İkincisi ise malın menfaatleri üzerindeki mülkiyettir. 

Örnek: 

A’nın bir dönümlük bir arazinin malikidir. Bu mülkü üzerinde üçüncü şahıslara 

ait A’nın tasarrufunu sınırlayıcı hiçbir hak söz konusu değildir. A arazisini hukuk 

düzeninin tanıdığı kurallar çerçevesinde dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. 

Malın tam mülkiyeti ona aittir. 

Ancak A bir süre sonra arazisinin kullanım hakkını (menfaatini) bir bedel 

karşılığı olmak üzere belirli bir süre için B’ye devretmiştir, yani kiralamıştır. Bu 

durumda A’nın arazi üzerindeki tam mülkiyet’i sınırlanmıştır; A artık arazinin 

yalnızca rakabesine maliktir. Arazinin menfaatleri ise akit süresi bitimine dek kiracı 

olan B’ye aittir. Kira akdinin bitiminden sonra arazinin menfaatinin mülkiyeti tekrar 

A’ya döner ve A’nın arazi üzerindeki mülkiyeti yeniden tam mülkiyet haline 

dönüşür. 

Bu kısa açıklamadan sonra tam mülkiyet kavramının karşısındaki bir kavram olan 

eksik mülkiyeti ve çeşitlerini daha etraflı bir şekilde ele alabiliriz: 

Eksik mülkiyetten kastedilen bir malla ilgili olarak ya yalnızca rakabe mülkiyeti 

veya yalnızca menfaat mülkiyetidir. 

Menfaat mülkiyeti kendi içerisinde iki kısma ayrılır: 

• Şahsî intifâ hakkı 

• Aynî intifâ hakkı 

Şahsî intifa hakkında menfaat mülkiyetinden faydalanan bir kişi, bu haktan 

faydalanan belirli bir şahıs bulunmaktadır. Dolayısıyla bu hakkın iki temel unsuru 

bulunmaktadır: menfaat ve bu menfaattin sahibi olan bir şahıs. 

Aynî intifâ hakkında ise faydalanma hakkı bu hakkın lehine tesis edilmiş olduğu 

diğer bir gayr-ı menkûlle ilgilidir. Bu intifâ hakkında da birincisinde olduğu gibi iki 

temel unsur olduğunu söyleyebiliriz: Menfaat ve bu menfaatin lehine kurulmuş 

olduğu bir gayr-ı menkûl. Elbette burada da şahsî intifâ hakkında olduğu gibi bu 
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hakkın sağladığı faydadan yararlanacak bir şahıs bulunmaktadır. Ancak bu şahşî 

intifâ hakkından farklı olarak bu hakkın temel unsuru değildir.  

Aşağıdaki örnekte rakabe mülkiyeti, şahsî intifâ hakkı ve ʿaynî intifâ hakkı 

kavramlarını bir arada görebiliriz: 

A, arazisini B’ye kiralamıştır. Ancak araziye bitişik bir başka arazi 

bulunmaktadır ve bu komşu arazinin A’nın arazisi üzerinde ana caddeye ulaşmasını 

sağlayan yol/geçiş hakkı bulunmaktadır. 

 

4.1.2. ŞEKİL AÇISINDAN MÜLKİYET: Ferdî Mülkiyet/Şuyû Halinde 

Mülkiyet 

 

Şekil açısından mülkiyet ferdî mülkiyet ve şuyû halinde mülkiyet şeklinde ikiye 

ayrılır.  

Ferdî mülkiyet sınırları belli bir mal üzerindeki mülkiyettir. Bir kişinin tek başına 

bir otomobilin, bir kitabın veya bir evin tümünün veya bir apartmanda bulunan 

belirli bir dairenin sahibi olması durumu gibi. Üzerinde bir kişinin mülkiyet 

hakkının bulunduğu bu eşyalar diğerlerinden belirgin bir şekilde ayrılmış, sınırları 

belirlenmiş mallardır. 

Belirli bir malın sahibinin örneklerimizde olduğu gibi iki veya daha çok kişi 

olduğunu düşünelim. Bu durumda mâliklerden her birinin payları oranında mal 

üzerinde mülkiyet hakkı olacaktır. Örneğin iki kişi bir malın ½ payla ortaklaşa 

mâliki iseler mâliklerin herbirinin mülkiyet hakkı bu malın yarısı üzerinde olacaktır. 

Ancak mâlikler malın fiziki varlığının belirli bir yarısı üzerinde hak iddia 

edemezler. Bu tür mülkiyete şuyûʿ halinde mülkiyet adı verilir. 

Ortak mal ortaklar arasında paylaştırıldığında mülkiyetteki şuyûʿ ortadan kalkar 

ve bu şekilde ortaklardan her biri kendilerine düşen mal üzerinde ferdî mülkiyete 

sahip olur. 

Şuyûʿ yalnızca eşya üzerinde değil, aynı zamanda zimmet borçları/alacaklarında 

(deyn) da söz konusu olur. Bu tür borçlara ed-deynü’l-müşterek, yani ortak 

borç/alacak, adı verilir. Bu tür borçlar aynı hukuki sebep dolayısıyla birden fazla 

sayıda kişi lehine bir kişinin zimmetinde sabit olan borçlardır. 

Örneğin bir mala ortak olan iki kişi sahip oldukları malı üçüncü bir kişiye 

sattıklarında, alıcının zimmetinde satılan malın bedeline ortak mülkiyet şeklinde 

mâlik olurlar. 

 

4.1.3. Mülkiyet Hakkının Mahallî Açısından 

Mülkiyet hakkının taalluk ettiği açıdan mülkiyet üç bölüme ayrılır: Ayn 

mülkiyeti, Menfaat mülkiyeti, Deyn mülkiyeti 

a) Ayn mülkiyeti: 
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Ayn mülkiyetine rakabe mülkiyeti adı da verilir. Bunun anlamı bir şeyin aslının 

mülkiyet hakkının mahalli olmasıdır. Fiziki varlığı bulunan menkûl veya gayr-ı 

menkûl mallar üzerindeki mülkiyet bir ayn mülkiyetidir. 

b) Menfaat mülkiyeti: 

Bu tür mülkiyette söz konusu olan kişinin bir şeyin bizzat kendisine değil ancak 

ondan faydalanma hakkına sahip olmasıdır. Kiralama, âriyet ve benzeri yollarla 

rakabe mülkiyeti başkasına ait bir malı kullanma hakkı bu tür mülkiyet çeşidine 

girer.  

c) Deyn mülkiyeti: 

Her hangibir sebeple bir kişinin diğer bir kişinin zimmetindeki alacak hakkı bu 

tür mülkiyet türüne girer. Örneğin satım akdinde satıcının satılan malın bedeli 

üzerindeki alacak hakkı bir deyn mülkiyetidir. Satıcı alıcının zimmetinde sabit olan 

bedel üzerinde bir mülkiyete sahiptir. Yine bir karz (ḳarḍ/القرض), borç verme 

ilişkisinde, borç veren kişinin borç alan kişi zimmetinde bir deyn mülkiyeti tesis 

edilmiş olur. 

 

4.1.4. Menfaat Mülkiyeti ve İntifâ Hakkı Arasındaki Farklar 

Daha önce milk ve ibâha arasındaki farka işaret etmiştik. Bu ayrımdan hareketle 

menfaat mülkiyeti ve intifâ hakkı arasındaki farkı anlayabiliriz. Her iki durumda da 

mal üzerinde bir hak, malın menfaatinden faydalanmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Ancak mahiyet ve hukuki neticeleri yönüyle bu faydalanma birbirinden ayrılır. 

Fıkıh bilginleri bu iki kavram arasında üç açıdan farklılık görür. 

a) Anlam açısından 

Menfaat mülkiyeti anlam yönüyle intifâʿ hakkından ayrılır. Menfaat mülkiyetinde 

mülkiyet niteliği güçlüdür, ve sahibine menfaat üzerinde geniş yetkiler verir. Kiracı 

kiraladığı evin menfaatinin malikidir. 

İntifâʿ hakkı ise bir tür ruhsat ve izindir. İntifâ hakkına sahip olan kişi bu 

menfaatten kişisel olarak faydalanır, ancak bu faydanın mâliki olmadığı için onun 

üzerinde mülkiyet hakkı tesis edemez. Kamuya açık yerlerde oturmak, câmi ve çarşı 

gibi yerleri kullanmak gibi. 

b) Kaynak açısından 

Menfaat mülkiyeti bir akit neticesinde ortaya çıkar. Bu akitler kiralama (icâre), 

iâre, vasiyet ve vakıftır. 

İntifâʿ hakkı ise andığımız mülkiyeti nakleden akitlerle ortaya çıktığı gibi, esasen 

mülkiyet neticesini doğurmayan iki ayrı sebeple de ortaya çıkabilir. 

• Kendisiyle faydalanılan malların umuma veya belirli bir guruba tahsis 

edilmiş olması: Kamuya ait yollar ve nehirlerden faydalanma birinci 

kısım, hastalara tahsis edilmiş kamu hastaneleri ve öğrencilere tahsis 
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edilmiş okullar ikinci kısma verebileceğimiz örneklerdir. Bu tür yerlerden 

faydalanma yetkisi intifâʿ hakkıdır, menfaat mülkiyeti değildir. 

• Mülkiyet sahibinin izni (ibâha): Mülkiyet sahibinin menfaatin 

kullanımına yalnızca izin vermesi durumunda bir intifâʿ hakkından 

sözedilir. Örneğin bir evin sahibi, bir başkasına evini kullanmasına izin 

vermesi durumunda burada intifâʿ hakkından sözederiz. Kendisine izin 

verilen şahıs bu süre içerisinde evden faydalanır ancak kiracı örneğinde 

olduğundan farklı olarak evin menfaatinin sahibi değildir. 

c) Hukuki sonuçları itibariyle 

Menfaat mülkiyetine sahip olan kişi bu menfaat üzerinde mâlik sıfatıyla tasarruf 

eder. Bu sebeple kiracı kiraladığı evi bir başkasına kiraya verebilir, iâre alan kişi 

iâre aldığı eşyayı bir başkasına iâreye verebilir. Bu ancak menfaatine malik olunan 

malın farklı kullanıcıların kullanımından olumsuz yönde etkilenecek türde 

mallardan olması durumunda, malın bu tür zararlardan korunması için câiz değildir. 

 

ÖRNEK: A evini B’ye konut olarak kullanılmak üzere kiraya verir. B bu evi 

demirci atölyesi olarak kullanılmak üzere C’ye kiraya veremez. 

 

İâre alan kişi bu malı bir başkasına kiraya veremez. Burada hemen aklımıza şu 

soru gelebilir: İâre’yi de menfaat mülkiyetinin nakli şeklinde tanımlamıştık ve 

bunun icâreden farkını iârede menfaat mülkiyetinin ivazsız olması şeklinde 

açıklamıştık. O halde iâre alan kişi menfaat mülkiyetine sahipse, mâlik olduğu bu 

menfaati neden bir başkasına bir bedel karşılığı devredemiyor? 

Bu sorunun cevabı icârenin bağlayıcı (lâzım), iârenin ise bağlayıcı olmayan 

(gayr-ı lâzım) bir akit olmasında yatar. 

İcârenin bağlayıcı akit olmasının anlamı, icâreye veren kişinin üzerinde anlaşılan 

süreden önce kural olarak icâreye verdiği malı geri isteyememesidir. İârenin 

bağlayıcı olamamasının anlamı ise âriye veren kişinin istediği zaman malını geri 

isteyebilmesidir. İâre alan kişinin bu malı kiraya vermesi câiz olsaydı, esasen 

bağlayıcı olmayan, yani gayr-ı lâzım bir akdin bağlayıcı bir akit haline dönüşmesi 

söz konusu olacaktı. Diğer bir ifadeyle iâre veren kişinin malı istediği zaman geri 

isteme şeklindeki meşrû hakkını kullanması engellenmiş olacaktı. 

Bu sakınca icâre akdinde ortaya çıkmaz. Zira icâre bağlayıcı bir akittir. 

Dolayısıyla bir malı icâre akdiyle kiralayan kişi bunu bir başkasına icâre olarak 

verdiğinde malın sahibinin (yani rakabe sahibinin) bir hakkını kullanmasına engel 

olmamış olacaktır. 

İntifâ hakkı sahibinin mal üzerindeki faydalanma hakkının zayıf nitelikli bir hak, 

yani ibâha karakterli bir hak olduğunu bildiğimize göre, intifâ hakkı sahibinin bu 

hakkını örneğin bir kira akdi yoluyla veya ibâha şeklinde bir başkasına devretme 

yetkisi söz konusu olmaz. 
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ÖRNEK: A evini öğrencilerin oturmaları için vakfetmiştir. Öğrenci B vakıf 

yönetimine müracaat ederek bu evde oturma hakkının kendisine tanınmasını talep 

eder ve talebi onaylanır. B’nin evde oturma ve bu şekilde evin menfaatinden 

faydalanma hakkı bir izindir ve ibâhadır. Bu hak B’ye evin menfaati üzerinde bir 

mülkiyet hakkı doğurmaz. Vakıf şartlarına uygun olarak kendisine bu haktan 

yararlanma için tanınan süre içinde bu haktan yararlanır. Ancak evi bir başkasına 

kiraya veremez veya bir başkasının bu evde oturmasına izin verme hakkı olmaz.  

 

4.2. MÜLKIYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI 

Hakkın tanımı ve çeşitlerini incelerken bazı hakları mutlak haklar şeklinde 

tanımlamış olsak da bunun anlamının hukuk düzeninin en geniş yetkiler tanıdığı 

haklar anlamında mutlak olduğunu görmüştük. Dolayısıyla mutlak hak şeklinde 

tanımladığımız haklar da değişik sebeplerle ve oranlarda sınırlamaya tabi olurlar. 

Bu sınırlamalar örneğin kanun/şeriat kuralları sebebiyle, hakkın bir başkasının veya 

kamunun hak alanına girmesi sebebiyle veya rızaya dayalı bir akit sebebiyle ortaya 

çıkabilir. Yine bu sınırlamaların bir kısmı kazâi nitelikte diğer bir bölümü de diyânî 

niteliktedir. Biz bu dersimizde mülkiyet hakkının sınırlandığı bazı özel durumları: 

irtifak hakları, rehin ve şuf’a konularını, ele alacağız. 

 

4.2.1. İRTİFÂḲ (إرتفاق) HAKLARI 

İrtifak hakları kavramını modern dönem fıkıh literatürüne kazandıran Kadri Paşa 

(v. 1888) Batı hukukundan da istifadeyle irtifak hakları ile ilgili şu tanımı yapar: 

“İrtifak hakkı bir akar üzerinde, başkasına ait bir akar yararına kurulmuş bir 

haktır.”  

Bir örnek üzerinden irtifak hakları kavramını tekrar hatırlayalım: 

A ana yola bakan bir akarın sahibidir. B’nin akarı A’nın akarına bitişiktir ve yola 

çıkışı yoktur. Ancak B’nın arazisinin, A’nın arazisi üzerinden geçerek yola ulaşma 

hakkı veren bir geçit hakkı bulunmaktadır. 

• A bir süre sonra akarını C’ye satar. Akarın yeni sahibi olan C mülkiyet 

hakkına dayanarak, B’nin akarı üzerindeki geçit yolunu kullanmasına engel 

olur. C mülkiyet hakkına dayanarak B’nin geçit yolunu kullanmasını 

engelleyebilir mi? 

• B, geçit hakkını kullanmak için akarın yeni sahibi C ile yeniden bir anlaşma 

yapmak zorunda mıdır? 

• A ve B akarlarını E ve F’ye satarlar. E ve F geçit hakkıyla ilgili olarak 

yeniden bir anlaşma yapmak zorunda mıdırlar? 

Sıraladığımız bu üç sorun her üçünün cevabı olumsuzdur: yani 

• C mülkiyet hakkına dayanarak B’nin geçit yolunu kullanmasını 

engelleyemez. 

• B, geçit hakkını kullanmak için akarın yeni sahibi C ile yeniden bir anlaşma 

yapmak zorunda değildir. 
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• E ve F geçit hakkıyla ilgili olarak yeniden bir anlaşma yapmak durumunda 

değildir. 

Tanım ve örneklerden de da anlaşılacağı gibi burada iki akar arasındaki bir 

hukuki ilişki tanımlanmaktadır. Aklımıza şu soru gelebilir. Her iki akarın da sahibi 

vardır ve bunlar kendi akarları üzerinde mülkiyet hakkına sahiptirler. Dolayısıyla 

buradaki ilişki iki kişi arasındaki bir ilişkidir. 

Bu düşünce tamamen yanlış olmasa da, dikkatlice baktığımızda verdiğimiz 

örnekte hakkı kullananlar her ne kadar hakkı gerçek kişiler olsalar da, burada 

belirleyici olanın iki akar arasında tesis edilmiş olan hukuki ilişki olduğunu 

görebiliriz. Bunu en açık şekliyle üçüncü örnekte (c) görmek mümkündür. Her iki 

akarın mâliklerinin değişmesine rağmen iki akar arasındaki hukuki ilişki 

değişmemiştir. 

4.2.1.1. Temel İrtifak Tipleri 

Fıkıh kaynaklarında kavramsallaşmış ve yaygın kullanıma kavuşmuş temel 

irtifak tipleri şu altı irtifak hakkıdır: 

a) Ḥaḳḳu’ş-şirb (Kaynak Su Alma Hakkı): 

ُب ، ش ْربًا ]  [içti : ش ٍرب  ، ي ْشر 

Bir akar mâlikinin bir başkasına veya birden çok kişiye ait bir su kaynağından 

arazisini sulama, içme ve kullanma maksadıyla sürekli olarak su alma hakkıdır. 

b) Ḥaḳḳu’l-mecrâ 

[ ْريًا  ى ، ي ْجِري ج  ج ر   : geçti, aktı > ى   [bir şeyin geçtiği, aktığı aktığı yer : م ْجر 

(Kullanılacak Suları Bir Başkasının Akarından Geçirme Hakkı) 

Hakku’ş-şirb olarak üzerinde hak edinilmiş suyu bir başkasının arazisinden 

geçirerek kendi arazisine ulaştırma hakkı. 

c) Ḥaḳḳu’l-mesîl 

[ س ال  ، ي ِسُل , سيال  : aktı >   م ِسيل : bir şeyin aktığı yer] 

 (Fazla ve Atık Suları Bir Başkasının Arazisinden Geçirme Hakkı) 

İhtiyaç fazlası veya kullanıma elverişli olmayan suların bir başkasının akarı 

üzerinden geçirerek uzaklaştırma hakkı. 

d) Ḥaḳḳu’l-mürûr: 

 [geçti, uğradı : م رَّ ، ي ُمرُّ ، ُمُروًرا]

(Geçit Hakkı) 

Bir şahsın kendi mülküne ulaşabilmek için bir başkasına ait bir akarın belirli bir 

yerinden geçme hakkı. 

Bu şekilde bir akar lehine kurulan geçit irtifakından o akara gelip giden herkes 

istifade eder. Bu hakka aynı zamanda hakku’l-memerr ( ٌّم م ر: geçmek için kullanılan 

yer) de denir. 

e) Ḥaḳḳu’l-Teʿallî 

واعلى ، يعلو ، عل ]  : yüksek oldu > تعلى ، يتعلى ، تعليا : yükseldi ] 

(Üst Hakkı) 

Başkasına ait mevcut bir yapı/bina üzerinde yeni bir yapı tesisini ifade eden bir 

irtifak hakkıdır. Bu hak türünde arazi veya arazide mevcut bulunan bir bina bulunur 
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ve buna hâdim akar adı verilir, bunun üzerinde inşâ edilen yeni kat ise hâkim akar 

durumundadır. 

 

4.2.1.2. İrtifak Hakkının Kazanılması 

İrtifak Hakları şu yollarla kazanılabilir: 

a) Satım Akdi ile: 

Hanefi Mezhebinin mal kavramıyla ilgili değerlendirmelerini görmüştük. 

Hatırlayacağınız gibi Hanefiler menfaatleri ve hakları müstakil olarak mal kabul 

etmiyorlardı. Hanefi Mezhebinde yaygın olarak kabul edilen görüş bu kuraldan 

hareketle bir irtifak hakkının bu hakkın bağlı bulunduğu akardan bağımsız olarak 

bir akde konu olabileceğini kabul etmez. Hanefi Mezhebine müntesip Belh uleması 

ise bu yaygın kanaatten ayrılır ve irtifak hakkının tek başına satım konusu 

olabileceğini kabul eder. Mâlikî ve Şâfi’î Mezhepleri, hak ve menfaatleri de mal 

saydıkları ve bağımsız bir şekilde bir satım akdine konu olabileceğini kabul ettikleri 

için irtifak hakkının tek başına satılması câiz görür. 

Bunu şu örnek üzerinden açıklayalım: 

A, B’nin akarına bitişik bir akara sahiptir. B’nin akarının atık suyoluna 

(kanalizasyon) doğrudan bağlantısı vardır, ancak A’nın akarının böyle bir bağlantısı 

yoktur. A bunu dert etmez, çünkü A’nın akarı üzerinde küçük bir evi vardır ve atık 

sularını arsası üzerinde açmış olduğu bir fosseptik çukurunda toplayarak evinden 

uzaklaştırabilmektedir. Ancak bir süre sonra A, arsası üzerine çok katlı bir bina inşa 

etmek ister. Binanın yapımı ve kullanıcıların artacak olması sebebiyle atık suların 

evden uzaklaştırılması için arsa içerisindeki fosseptik çukurunun yeterli 

olmayacağını düşünür. Bu sebeple B’den kendisine arsası üzerinden atık su 

borusunu geçirmek için talepte bulunur.  

Böyle bir durumda şu iki hususu göz önünde bulundurmamız gerekir. 

A ihtiyaç duyduğu atık suyun uzaklaştırılma işlemini süreklilik arzedecek bir 

şekilde gerçekleştirmek, bu yüzden de bunun bir irtifak hakkı şeklinde 

gerçekleşmesini isteyecektir. B, bunu kabul ettiğinde ise arazisi üzerinde geri 

dönülmesi mümkün olmayan bir hak tesis edilmiş olacaktır. Genelde üzerinde 

irtifak hakkı bulunan bir arazi, üzerinde böyle bir hak bulunmayan bir araziden 

değer açısından daha düşük kabul edilir. Çünkü B’nin arsasında bu hak tesis 

edildiğinde arsasının kullanımı sınırlanmış olacaktır. Dolayısıyla B böyle bir işlemi 

kabul ederken bu feragati karşılığında bir bedel isteyecektir. 

Bu açıklamadan sonra A ve B’nin bir satım akdi ile böyle bir irtifak hakkını 

kurup kuramayacağını cevaplayabiliriz. 

Hanefi Mezhebindeki genel kabule göre irtifak hakkı üzerinde kurulacağı 

akardan bağımsız olarak satılamayacağı için, A ile B arasında böyle bir satış 

geçersiz olacaktır. 
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Ancak Hanefi Mezhebine müntesip Belh uleması ve Şâfʿî ve Mâlikî 

Mezheplerine göre ise A ve B bir satım akdi ile böyle bir irtifak hakkını tesis 

edebileceklerdir. 

b) Satım Akdi İçinde İleri Sürülen Şart ile:  

Bir akar, üzerinde bitişik akarın geçiş hakkı bulunmak üzere satılması câizdir. 

Buna şöyle bir örnek verebiliriz: 

B, birbirine bitişik iki akarın sahibidir. Bu akarlardan birinin doğrudan yola 

bağlantısı vardır. A yola bağlantısı bulunmayan ikinci akarı B’den satın alırken, 

birinci akar üzerinden bir geçiş hakkıyla birlikte satılması durumunda akarı satın 

alacağını söyle ver B de bunu kabul eder. 

c) İhyâ Yolu ile: 

Bir mevât, yani ölü araziyi ihyâ eden kişi, çevresindeki arazilerin de ihyâ 

edilmek suretiyle mülk edinilmesi durumunda son ihyâ edilen araziden kendi 

arazisine geçit hakkına sahip olur. 

d) Vasiyet İle: 

Bir akarın sahibi bir başka akar lehine bir irtifak hakkı vesiyetinde bulunabilir. 

Vasiyet eden vefat edince hâkim akarın sahibi vasiyeti kabul etmesi durumunda 

tesisen bir irtifak hakkı kurulmuş olur. 

e) Hibe İle: 

Mâlikî Mezhebine göre geçerli bir irtifak hakkı kurma yoludur. Çünkü Mâlikî 

Mezhebine göre hibe bağlayıcı bir akittir. Bir akar sahibi, bir başka akar sahibine, 

bir irtifak hakkını hibe etmesi durumunda; Mâlikî Mezhebinde hibe bağlayıcı 

olduğu için bir irtifak hakkı kazanılmış olur. 

 

4.2.2 REHİN 

Rehin (الرهن) , sözlükte "sabit olmak, hapsetmek, devamlı olmak, alıkoymak" 

gibi anlamlara gelir. 

Bir Fıkıh terimi olarak ise rehin, "bir malı, o maldan tahsil edilmesi mümkün 

olan bir hak karşılığında hapsetmek ve alıkoymak"tır şeklinde tanımlanır. 

 

Rehin ile ilgili temel kavramlar  

Râhin ( الراهن   ): rehin veren kişi. 

Mürtehin ) المرتهن (   : Rehin alan kişi. 

Rehin/Merhûn ) الرهن / المرهون (   : Rehin olarak verilen şey. 

Merhûn bih ) المرهون به (   : Rehinle teminat altına alınan hak. 

 

4.2.2.1. Rehnin Gayesi/Hukuki İşlevi 

Rehin bir alacak hakkını teminat altına alma amacını taşır. Kefâlet )كفالة (   de 

alacak hakkını teminat altına alma amacına yönelik olarak gerçekleştirilen hukuki 
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işlemlerdendir. Ancak rehinle kefâlet arasında bu açıdan şöyle bir fark bulunur: 

kefâlette bu teminat yine bir başka kişinin şahsına bağlı bir teminattır ve bu teminat 

kefâlet yükümlülüğü altına giren ve borcun kendisine havâle edildiği kişinin 

zimmetine taalluk eden bir yükümlülüktür. Kefîlin ödeme güçlüğü içine girmesi gibi 

bir durum söz konusu olabileceği için kefâlet rehine kıyasla daha zayıf bir teminat 

durumunu ifade eder. Kefâlette, alacaklı olan kişi, alacağı ödenmediği takdirde 

kefîle müracaat edecektir. Dolayısıyla alacağına dolaylı bir yoldan ulaşması 

mümkün olacaktır. Rehinde ise alacaklı, borcun ödenmemesi durumunda fiili 

tasarrufu altında bulunan malı satarak alacağını bu malın satım bedeli üzerinden 

tahsil edebilecektir. 

Rehin alan kişinin borçlu olan kişi karşısında iki tür hakkı söz konusudur. Bu 

haklardan ilki borçlunun zimmetine taalluk eden hakkı, diğeri ise rehin olarak 

verilen mal üzerindeki hakkıdır. 

Rehin alan kişinin alacak hakkı ile ilgili bu güçlendirilmiş konumunu iki 

durumda açık bir şekilde görebiliriz: 

o Rehin alan kişi borcu ödenmediği takdirde, rehin olarak alınan malı 

satarak borcunu satım bedelinden cebren tahsil edebilir. 

o Rehin alan kişi diğer alacaklılar karşısında öncelik hakkına sahiptir. 

Bu ikinci durumu bir örnekle biraz daha yakından görelim: 

A’nın B’ye 10 000 TL, C’ye 50 000 TL, D’ye 100 000 TL borcu vardır. B, C ve 

D alacakları karşılığında A’dan bir rehin almamışlardır. A’nın borçlarının vadesi 

gelmiştir, ancak borçlarını ödeyecek kadar nakit parası yoktur veya A borçlarını 

ödeyemeden vefat etmiştir ve geriye borçlarını ödeyecek miktarda nakit para 

bırakmamıştır. 

Bu durumda alacaklı olan B, C ve D vadesi gelen alacaklarının ödenmemesi 

üzerine mahkemeye müracaat eder ve alacaklarının mahkeme yoluyla tahsil edilip 

kendilerine ödenmesini talep ederler. 

Böyle bir durumda her ne kadar değişik miktarlarda alacakları olsa da tüm 

alacaklılar eşit konumdadırlar, alacaklarının tahsil edilmesi konusunda birinin 

diğerine önceliği söz konusu değildir. A’nın borçlarını ödeyecek miktarda nakit 

parası bulunmadığı için malları satılır ve tahsil edilen miktar alacaklılar arasında 

alacakları oranında paylaştırılır. A’nın mallarının satımından elde edilen miktarın 

borçlarının tümünü karşılamaması durumunda alacaklıların her biri alacaklarının 

ancak bir bölümünü tahsil edebileceklerdir. 

Yukarıdaki örneğimizi küçük bir değişiklikle yeniden düşünelim: 

Alacaklılardan B alacağı karşılığında A’nın arabasını rehin olarak almıştır. 

A’nın vadesi gelip de borçlarını ödememesi durumunda veya borçlarını 

ödemeden vefat etmesi durumunda B diğer alacaklılara karşı öncelikli bir konuma 

sahip olacaktır. 

Bu durumda örneğin A’nın nakit ve paraya çevrilen mal varlığının B’ye rehin 

olarak verilen araba da dahil 70 000 TL olduğunu düşünelim. 
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B rehin sebebiyle sahip olduğu öncelik hakkına dayanarak arabayı mahkeme 

yoluyla sattırır ve bu satımdan tahsil edilen miktarı kendi alacağına karşılık olarak 

alır (10 000 TL). 

C ve D’nin B’nin elinde bulunan rehnin A’nın malvarlığına dahil olduğu ve 

kendilerinin de B gibi alacaklı oldukları, bu sebeple de bu malın satım bedelinin de 

tüm alacaklılar arasında ortaklaşa dağıtılması gerektiği şeklinde bir itirazları söz 

konusu olamaz. 

B, arabanın satımından tahsil edilen miktar alacaktan daha fazla ise bunu A’ya 

veya vârislerine geri verir. Ancak tahsil edilen miktar B’nin alacağından daha az 

ise, A alacağının kalan bölümü konusunda diğer alacaklılar ile aynı konumda 

bulunur; yani alacağının kalan bölümü için A’nın mallarının satımından tahsil 

olunan miktardan diğer alacaklıların alacakları oranında payına düşeni tahsil 

edebilir. 

 

4.2.2.2. Rehnin Kuruluşu 

Rehin diğer akitlerde olduğu gibi karşılıklı rızayı ifade eden îcâb ve kabûl ile 

kurulur. Ancak rehin hakkının bağlayıcı, yani geri dönülemez bir nitelik 

kazanabilmesi için rehin olarak verilen malın kabzedilmesi, yani rehin alan kişi 

tarafından teslim alınması ile gerçekleşir. Bu yönüyle rehin hibeye benzer. 

Dolayısıyla rehin vermeyi kabul eden kişi, hibede olduğu gibi, rehni teslim etmeden 

önce bu sözleşmeden geri dönebilir. 

 

4.2.2.3. Rehnedilen Malda Bulunması Gereken Nitelikler 

Rehinin bir alacağın teminat altına alınması amacı taşıdığını, yine rehnin 

gerçekleşmesi için kabzedilmiş olması gerektiğini söyledik. Yine bu teminatın, 

borcun ödenmemesi durumunda rehnin satılması yoluyla gerçekleştiğinden sözettik. 

O halde rehin olarak alınan malın satımı meşrû olan bir mal olması gerekecektir. 

Aksi takdirde rehin alanın amacına ulaşması mümkün olmayacaktır, çünkü bu malı 

satıp paraya çeviremeyecektir. 

Buradan hareketle rehnedilen malda bulunması gereken özellikleri şu şekilde 

sıralayabiliriz. 

a) Rehin verilen malın mevcut olması gerekir. Aksi halde kabzedilmesi 

mümkün olmaz. Bu yüzden henüz çıkmamış bir ziraî ürünün, örneğin 

arazideki olacak mahsulün veya ağaçtaki olacak meyvenin rehni geçerli 

olmaz. 

b) Rehin verilen mal mütekavvim bir mal, yani hukuken korunan ve değeri olan 

bir mal olması gerekir. Müslümanlar hakkında mütekavvim olmayan mal, 

örneğin hamr ve domuz eti rehin olamaz. 

c) Rehin verilen malın teslim edilmesi mümkün olmalıdır. Buna göre havadaki 

kuşun rehnedilmesi söz konusu olmaz. 

d) Rehin verilen malın ferdî mülkiyete konu bir mal olmuş olması gerekir. 

Hisseli, yani ortak maldaki mülkiyetin şuyû halinde mülkiyet olduğunu 
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görmüştük. Şuyû halindeki mülkiyette ortakların mülkü malın belirli bir 

bölümü ile sınırlı değildir, malın tümü üzerinde oranlı bir mülkiyete 

sahiptirler. Böyle bir malın teslimi ve kabzedilmesi ise mümkün olmaz. 

Ancak İmam Şâfiʿî bu konuda farklı düşünür. Çünkü rehin alan kişi borcun 

ödenmemesi durumunda malın satımı ile amacını gerçekleştirebilir. Hisseli malın 

satışı câiz olduğuna göre, böyle bir malın rehin olarak verilmesi de câizdir. 

 

4.2.2.4. Rehnin Teminat Altına Aldığı Hakta Aranan Nitelikler 

Rehinin teminat aldığı hak bir zimmet borcu olabildiği gibi bir mal da olabilir. 

Merhûnun bihin bu iki şeklini biraz daha yakından görelim. 

Merhûnun bih, zimmete taalluk eden bir borç, yani deyn olabilir. Zimmete 

taalluk eden borçtan kastedilen şey, borcun gerçekleşmiş bir zimmet borcu veya 

ileride gerçekleşecek bir zimmet borcu olmasıdır. 
 

ÖRNEK 

A, B’ye 1 000 TL borç vermiştir, daha sonra ondan saatini rehin olarak almıştır 

(gerçekleşmiş bir zimmet borcu).  

A, B’den daha sonra kendisine vereceği 1 000 TL borç için saatini rehin olarak 

almıştır (gerçekleşmemiş zimmet borcu). 

Merhûn bih bir mal olabilir: Böyle bir rehin işleminde amaç belirli bir malın 

teslimini teminat altına almaktır. O halde rehin almak suretiyle teslimi teminat 

altına alınmak istenen malın teslim edilmesi zorunlu bir mal olması gerekecektir; 

ancak teslimi zorunlu bir mal olması yeterli değildir. Bu malın teslim edilememesi 

durumunda: 

o doğrudan bir tazmin yükümlülüğünün doğuyor olması gerekir. 

Böyle bir mala bi-nefsihî mazmûn mal adı verilir. 

o b) bu malın bir başka şey ile teminat altına alınmamış olması 

gerekir. Başka bir şeyle tazmini teminat altına alınmış bir mala 

bi-gayrihî mazmûn mal adı verilir. 

Şimdi örnekler üzerinden biraz karmaşık gibi görünen bu şartı açıklayalım: 

Âriye (عارية), yani karşılığında bir bedel istenmeksizin kullanıp geri iade etmek 

üzere verilen bir eşya, veya vedîʿa )وديعة( olarak verilen, yani korumak amacıyla 

birisine emanet olarak teslim edilen bir eşya normal şartlarda, yani âriye alan veya 

emânet alan kişinin kusuru olmaksızın, zayi olursa tazmin edilmezler. Bu sebeple de 

bunlara karşı rehin verilmesi sahih değildir. Bu mallar ancak itlâf edildiklerinde, 

yani kusurlu bir şekilde helak/zâyi olduklarında tazmin edilirler. 

O halde âriye ve vedîʿa hakkında rehinle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz: Her 

ikisi de teslim edilmesi zorunlu mallardır, yani âriye alan veya vedîʿa alan aldıkları 

malı sahibine geri vermek zorundadırlar. Ancak bunlar teslim edilmediklerinde veya 

edilemediklerinde doğrudan tazmin yükümlülüğü doğmaz. Bunun anlamı şudur: 

Âriye veya vedîʿa alan kişinin aldıkları malları geri veremiyor olmaları durumunda 
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aldıkları malı tazmin etmeleri yükümlülüğü doğrudan ortaya çıkmaz. Tazmin 

yükümlülüğü dolaylı bir şekilde ortaya çıkar, yani kusurlu veya kasıtlı bir şekilde 

zayi edilmeleri dolayısıyla. 

Gasbedilmiş bir mal ise ister kusurlu ister kusursuz bir şekilde helak olmuş olsun 

doğrudan tazmin yükümlülüğü doğurur. Bu yüzden de gasbedilen mal karşılığında 

rehin verilmesi geçerlidir. 

Bi-gayrihî mazmûn kavramını anlamak için tazmin kavramını tekrar hatırlayalım. 

Kural olarak tazmin yükümlülüğünün bir malın haksız veya kusurlu bir şekilde itlâf 

edilmesi durumunda ortaya çıktığını görmüştük. Mislî-mal-Kıyemî mal ayrımından 

sözederken de mislî malların misilleri, kıyemî malların ise kıymetleriyle tazmin 

edildiğini söylemiştik. Yine semen ve kıymet arasındaki farkı açıklamıştık. 

Hatırlayacağınız üzere semeni kısaca bir malın bir akitte taraflar arasında 

kararlaştırılan bedeli şeklinde, kıymeti ise bir malın gerçek değeri, yani piyasa 

değeri şeklinde tanımlamıştık. 

Tazmin yükümlülüğünü ortaya çıkaran haksız fiil ve kusurlu davranış bir akit 

değildir. İtlâf edilen malın bedeli konusunda tarafların bir anlaşma yapmış 

olmalarından ve malın semeni üzerinde ittifak ettiklerinden söz edemeyiz. Bu 

sebeple de malın tazmini gerçeğe en yakın şekliyle; misli mal ise misliyle, kıyemî 

mal ise kıymeti ile yapılır. 

Bu hatırlatma ve açıklamadan sonra yukarında ifade ettiğimiz “merhûn bihin mal 

olması durumunda amacın belirli bir malın teslimini teminat altına almak” olduğunu 

cümlesine tekrar dönelim ve satım akdini bu açıdan ele alalım. Burada şu hüküm 

cümlesini anlamaya çalışacağız: 

Satılan ve henüz satıcı tarafından müşteriye teslim edilmemiş olan mal bi-gayrihî 

mazmûn bir maldır ve böyle bir mal için rehin sahih olmaz. 
ÖRNEK: 

Satıcı A, B’ye 100 TL karşılığında bir mal satmıştır. B ücreti ödemiştir ancak 

malın teslimi iki gün sonrası için kararlaştırılmıştır. B, satıcıya güvenmediği için 

veya satıcının bu malın teslim süresine kadar koruma konusunda daha dikkatli 

olmasını temin etmek için, satıcıdan kendisine bir rehin vermesini isteyebilir mi? 

Satım akdiyle satılan malın mülkiyeti müşteriye geçmiştir. Bunun için malın 

teslim edilmiş olması gerekli değildir. Aynı şekilde satıcının müşteri zimmetinde 

100 TL’lik bir alacak hakkı doğmuştur. 

İlk bakışta şöyle düşünebiliriz: Müşteri böyle bir durumda sahibi olduğu malın 

teslimini garanti altına almak için satıcıdan bir rehin talep edebilir ve satıcı da böyle 

bir rehin verebilir. Ancak müşterinin satın aldığı malın teslimi bir başka şey ile 

teminat altına alınmıştır. O da malın semenidir: Malın satıcı elindeyken helak 

olması durumunda, müşteri eğer semeni peşin olarak ödememişse borcu ortadan 

kalkacaktır. Peşin ödemesi durumunda ise ödediği semeni satın alınan ve satıcı 

elinde zayi olan mal karşılığında geri talep edecektir. 

 

4.2.2.5. Rehinle İlgili Temel Hükümler 
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a) Hapis hakkı 

Rehin alan kişi, rehin konusu olan alacağının tamamını tahsil edene kadar rehin 

olarak aldığı malı hapis, yeni elinde tutma hakkına sahiptir. Ancak rehin birden çok 

maldan oluşuyor ve her mal için borcun belirli bir miktarı belirlenmiş ise, rehin 

alanın tahsil ettiği alacağına tekabül eden rehin üzerindeki hapis sonra erer ve bu 

malı geri vermesi gerekir. 

b) Rehin alan kişi diğer alacaklılar karşısında rehin üzerinde öncelikli bir hakka 

sahiptir. 

c) Rehin veren veya rehin alan kişinin ölümünün rehne tesiri yoktur. Rehin 

verenin borcu ve rehin alanın hakkı varislerine intikal eder. 

d) Râhinin izni olmadan mürtehin, mürtehinin izni olmadan râhinin rehinden 

faydalanması câiz değildir. Ancak râhinin izni ile mürtehinin, mürtehinin izni 

ile râhinin rehinden faydalanması farklı hukuki neticeler ortaya çıkarır: 

Mürtehinin râhinin malı kullanmasına izin vermesi durumunda rehin akdi fâsid 

olur, yani zedelenir (fâsid akit ileriki ünitelerde ele alınacaktır). Çünkü rehnin 

mürtehinin elinde bulunması rehin akdinin şartlarındandır; râhinin rehinden 

faydalanması ise onu kullanmak, dolayısıyla mürtehinin elinden almak suretiyle 

gerçekleşir, bu ise rehin akdinin önemli bir şartını ihlal eder. Ancak mürtehin malı 

geri talep etme hakkına sahiptir ve bu şekilde akit tekrar sahih bir rehin akdine 

dönüşür. 

Râhinin mürtehine rehinden faydalanma izni vermesi durumunda ise, rehin 

faydalanma esnasında âriye hükmünü alır. Âriye ise rehinden farklı nitelikte bir 

akittir, emanet hükümlerine tabidir ve ancak kusurlu ve haksız bir şekilde helak 

olduğunda tazmin yükümlülüğü doğurur. Dolayısıyla mürtehinin iznine binaen 

rehnedilen maldan faydalanırken, onu kullanırken zarar görmesi veya helak olması 

durumunda ancak kusurlu ise bunu tazmin etmek durumunda olur. Rehinin 

mürtehin tarafından fiilen faydalanılmasından önce veya sonra telef olması 

durumunda ise rehin hükümlerine göre zâyi olmuş olur. 

e) Rehnin, mürtehinin elinde helak olması durumunda, bu helak ister haksız bir 

fiil sonucu veya kusurlu bir şekilde, isterse böyle bir durum söz konusu 

olmaksızın ortaya çıksın, rehnin kıymeti karşılığındaki alacak hakkı ortadan 

kalkmış olur. Rehnin kıymeti tespit edilirken, rehnin helak olduğu zaman 

değil kabzedildiği günkü kıymeti göz önünde bulundurulur. 

Böyle bir durumda şu üç ihtimal söz konusu olabilir: 

o Rehnin kıymeti alacak hakkı ile aynı ise bu hak ortadan kalkar. 

o Rehnin kıymeti alacak hakkından daha az ise alacağın yalnızca 

buna karşılık gelen kısmı ortadan kalkar. Mürtehin alacağının kalan 

bölümünü râhinden talep edebilir. 

o Rehnin kıymeti alacaktan daha fazla ise, alacak hakkı tamamen 

ortadan kalkar; ancak râhin mürtehinden helak olan rehnin alacağa 
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tekabül eden miktarından arta kalan kısmını talep edemez. Çünkü, 

rehnin alacaktan fazla olan miktarı mürtehinin elinde emânet 

hükmündedir. Hatırlayacağınız üzere emânetler ancak haksız fiille 

ve kusurlu bir şekilde helak olduğunda tazmin edilirler.  

İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel, rehnedilen malın mâlikin izni ile bir başkasının 

tasarrufuna verilmiş olmasından hareketle, rehnedilen malın mürtehinin elinde 

emânet hükmünde olduğunu düşünür. Bu yüzden onlara göre rehnin haksız bir fiil 

ve kusurlu bir şekilde helak olmaması durumunda rehnin tazmini gerekmez ve 

rehnin teminat altına aldığı hak da düşmez. 

f) Rehin verilen malın mülkiyeti râhine ait olmak zorunda değildir. Buna göre 

bir başkasına ait bir mal, âriye olarak alınmış ve rehin olarak verilmiş ise, 

âriye veren kişi malını mürtehinden mürtehinin alacağını ödeyerek alabilir. 

g) Rehnin korunması için gereken harcamalar mürtehine, rehnin mevcut 

durumunun devamlılığını sağlamak için gereken harcamalar râhine aittir. 

 

4.2.3. ŞUFʿA 

Şuf’a, eklemek anlamına gelen شفع kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir fıkıh 

ıstılahı olarak şuf’a “satılan bir gayr-ı menkûlün müşteriden, kendisine maliyet 

bedeli ödenerek cebren mülk edinilmesi” şeklinde tanımlanır. 

 

Şuf’a ile ilgili temel kavramlar 
Şuf’a (شفعة) : Şuf’a hakkı. 

Şefî’ )شفيع(: Şuf’a hakkı sahibi. 

Meşfû’/Meşfû’ fih )مشفوع / مشفوع فيه(   : Şuf’a hakkının konusu olan 

mal. 

Meşfû’un bih )مشفوع به(   : Şuf’a hakkına sahip olma imkanı sağlayan 

mal. 

 

4.2.3.1. Şufʿa Hakkını Doğuran Sebepler 

Hanefi Mezhebine göre şufʿa hakkı aşağıdaki üç sebeple ortaya çıkar. İmam 

Şâfiʿî bunlardan yalnızca ilkinde, yani gayr-ı menkûlde ortaklığı şufʿa sebebi olarak 

kabul eder: 

a) Satılan gayr-ı menkûlde (akar) ortaklık: 

Ortak mülkiyete konu olan bir akarda ortaklardan birinin hissesini satması 

durumunda diğer ortakların satılan hisse üzerinde şufʿa hakkı ortaya çıkar. 

Hanefîlere göre ortakların her biri, hisselerinin oranlarına bakılmaksızın eşit 

derecede kabul edilirler. Hissenin ortaklardan birine veya dışarıdan bir kişiye 

satılması arasında bir fark bulunmaz. 

İmam Mâlik, İmam Şâfiʿî ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre ise ortaklar hisseleri 

oranında şufʿa hakkına sahip olurlar. 
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b) Satılan gayr-ı menkûlle ilgili haklarda ortaklık: 

Şufʿa hakkının doğmasına sebep teşkil eden bu haklar hakk-ı şirb, hakku’t-

tarîki’l-hâss ve hakku’l-mesîldir.  

c) Satılan gayr-ı menkûle bitişik komşuluk: 

Satılan akara bitişik sınırı bulunan tüm komşular bu akar üzerinde sınırların 

uzunluğuna bakılmaksızın eşit derecede şufʿa hakkına sahip olurlar. 

 

4.2.3.2. Şufʿa Hakkının Dereceleri 

Şufʿa hakkının farklı sebepleri bulunduğunu gördük. Bu sebepler kendi 

aralarında kuvvet derecesine göre bir sıralamaya tabi tutulur. Buna göre bir üst 

derecedeki şufʿa hakkı bir alt derecedeki şufʿa hakkının kullanımı engeller. Aynı 

derecede birden fazla şufʿa hakkı sahibinin bulunması durumunda bunlar şuf’a 

hakkının kullanımı konusunda eşit statüdedirler. Kuvvet derecelerine göre şufʿa 

hakları şu şekilde sıralanır: 

a) Satılan gayr-ı menkûlde ortaklık 

b) Satılan gayr-ı menkûlle ilgili haklarda ortaklık 

Şuf’a hakkının doğmasına sebep teşkil eden haklar da kuvvet derecesine göre 

şöyle sıralanır 

1. Hakk-ı şirb 2. Hakku’t-tarîki’l-has ve 3. Hakku’l-mesîl. 

c) Satılan gayr-ı menkûle bitişik komşuluk 

4.2.3.3. Şufʿa Hakkının Şartları 

a) Şuf’a hakkının konusu olan mal (meşfûʿ) ve şufʿa hakkının sebebi olan mal 

(meşfû’un bih) gayr-ı menkûl olmalıdır. 

b) Şufʿa hakkının konusu olan mal sahibinin mülkünden 

o kesin bir şekilde  

o mislî veya kıyemî bir bedel karşılığı ivazlı bir akitle çıkmış olmalıdır. 

Buna göre akarın mevkûf veya fâsid bir akitle satılması durumunda şufʿa hakkı 

ortaya çıkmaz. Satıcının muhayyerliği şartıyla yapılan bir satımda, muhayyerlik 

müddeti içerisinde şufʿa hakkı söz konusu olmaz.1 Alıcının muhayyer olması ise bu 

hakkın doğmasına engel olmaz. 

Yine malın vasiyet, hibe ve vakıf yoluyla mülkiyeti devredilmiş olması 

durumunda şuf’a hakkı doğmaz. Çünkü bu durumda mal sahibinin mülkünden 

ivazsız, yani bedelsiz bir şekilde çıkmış olur. Aynı şekilde Hanefî Mezhebine göre 

mülkiyetin devredildiği şeyin kiralamada olduğu gibi bir hizmet veya menfaat 

olması durumunda da şufʿa hakkı doğmaz. Çünkü bunlar mislî veya kıyemî mal 

değildirler. 

                                                 
1 Mevkûf, fâsid akitler ve muhayyerlik konuları ileriki derslerde ele alınacaktır. 
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c) Şufʿa hakkının doğumundan bu hakkın kullanımına kadar geçen süre içinde 

şufʿa hakkının sebebi olan akar, şefîin mülkünde bulunmuş olmalıdır. 

Buna göre akarın satıldığı anda şufʿa sebeplerinden birine sahip olan kişi bu 

hakkını kullanacağını açıklamış olmakla birlikte bu hakkını fiilen kullanıp o malı 

mülkiyetine geçirmeden önce, şufʿa hakkının sebebi olan malı mülkiyetinden 

çıkarmış olsa, şufʿa hakkından yararlanamaz. 

d) Şefî satıma razı olmamış olmalıdır. 

Şefîʿin bu satıma açıkça veya delaleten rıza göstermesi durumunda şufʿa hakkı 

düşer. 

 

4.2.3.4. Şufʿa Talebi 

Şef’î’in şuf’a hakkına dayanarak satılan malı mülkiyetine geçirebilmesi için şu 

yolları takip etmesi gerekir: 

a) Talebu’l-müvâsebe (طلب المثاوبة): Malın satımı konusunda (satım bedeli, 

alan kişi, satılan şey belirli bir hisse ise bunun miktarı) doğru bir şekilde 

bilgilendiği mecliste gecikmeksizin şufʿa hakkını kullanacağını beyan 

etmesi gerekir. 

b) Talebu’t-takrîr )طلب التقرير(   : Talebu’l-müvâsebeyi satıcının, satılan malın 

veya müşterinin yanında açıklamamış olması durumunda, bu talebini 

onların yanında tekrar etmelidir. Şef’î müşteri veya satıcı tarafından bu 

talebini kullanmadığı, dolayısıyla şufʿa hakkının düşmüş olacağı şeklindeki 

muhtemel itirazları önlemek ve bunu mahkemede ıspat edebilmek amacıyla 

bunu şahitler huzurunda gerçekleştirmelidir. 

c) Talebu’l-husûmet  Satıcı veya müşterinin şefîʿin talebini : )طلب الخصومة( 

yerine getirmemesi ve şefîʿe maliyet bedeli karşılığında malı teslim 

etmekten geri durmaları halinde şefîʿ mahkemeye müracaat ederek şufʿa 

davası açmalı ve bu şekilde malın cebren mülkiyetine geçirilmesini talep 

etmelidir. 

Ebû Hanîfe’ye göre takrir talebinden sonra şufʿa hakkının düşmesi söz konusu 

değildir. Şefîʿ dilediği vakit dava açabilir. Ebû Yûsuf’a göre ise takrir talebinden 

hemen sonra dava açılmadığı takdirde bu hak düşer. Mecellenin de kanunlaştırdığı 

İmam Muhammed ve Züfer’e göre ise böyle bir dava bir aylık bir süre içinde 

açılmalıdır. 

 

 

4.3. MÜLKİYET HAKKININ SONA ERMESİ 

Mülkiyet hakkı mal üzerinde yeni bir özel mülkiyet tesis edilmek suretiyle veya 

yeni bir özel mülkiyet tesis edilmeksizin ortadan kalkabilir. Her iki durumda da 

mülkiyetin sona ermesi malikin rızasıyla veya malikin rızası olmaksızın 

gerçekleşebilir. 



 45 

 

a) Yeni bir özel mülkiyet tesisi ile: 

o Malikin rızasıyla: Daha önceki derslerimizde malikin bir bedel 

karşılığı veya bir bedel karşılığı olmaksızın mülkiyeti bir başkasına 

devredebilmesinin örneklerini gördük. Satım ilk duruma hibe ise 

ikinci duruma örnektir. 

o Malikin rızası olmaksızın: Hukukî tağyîri, karışma ve birleşmeyi 

malikin rızası olmaksızın gerçekleşen mülkiyetin sonlanması örnekleri 

olarak gördük, yine cebrî satım, şufʿayı da bunun örnekleri arasında 

hatırlayabiliriz. 

b) Yeni bir özel mülkiyet tesisi olmadan: 

o Malikin rızası ile: Örneğin malın Allah rızasını kazanmak için bir 

hayır amacını gerçekleştirmek üzere vakfedilmesi durumunda 

mülkiyet belirli bir şahsın mülkünden çıkar ve genel kabule göre bir 

başkasının mülkiyetine girmez. Tüketilen bir malın mâlikin rızasıyla 

maddî varlığının ortadan kaldırılması durumu da bunun bir örneğidir. 

o Mâlikin rızası olmadan: Bir malın maddî varlığının ortadan kalkması 

durumunda, örneğin yanması gibi, mâlikin rızası olmaksızın mülkiyet 

ortadan kalkar. Yine kamu yararı gerekçesiyle yapılan bir istimlâk 

sonucu mal üzerindeki özel mülkiyet, yeni bir özel mülkiyet tesis 

edilmeksizin sona erer. 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 5 

BORÇLAR HUKUKUNA GİRİŞ 

 

 5.1. GİRİŞ 

Borçlar Hukuku, insanların günlük hayatlarında belki de en çok yüz yüze 

geldikleri hukuk alanıdır. Bu alan, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenler. Borç 

ilişkisi iki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesini, yapılmasını veya 

yapılmamasını öngören bağ, şeklinde tanımlanabilir. Borç ilişkisinin; doğumu, 

hükümleri, türleri ve sona ermesi gibi hususlar borçlar hukukunun konusunu 

oluşturur. 
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Hayatımızın her alanında çeşitli kaynaklardan doğan borç ilişkileriyle yüz yüze 

geliriz. Alış veriş yapmak, ev kiralamak, otobüse binmek, bir aleti tamirciye 

vermek, evi boyatmak, bir başkasına ait mala zarar vermek, bir şeyi emanete 

bırakmak, birine kefil olmak vb. günlük hayatta karşılaştığımız bir çok olay 

karşılıklı borç doğmasına neden olur. Dolayısıyla da borçlar hukukunun konusuna 

dahil olur.  

Bu tür hukuki işlemler insanların bir arada yaşamalarının tabii bir sonucu olup 

adeta insanların ortak ihtiyaçlarının karşılanmasının gereğidir. Dolayısıyla farklı 

toplumlarda meydana çıkan farklı hukuk sistemlerinin borçlar hukuku alanında 

birbirine yakın oldukları, benzer hukuki işlemleri meşru kabul ettikleri görülür.  

 

5.1.1. Borcun Tanımı ve Mahiyeti 

Borç kelimesi hukuk dilinde farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Geniş 

anlamıyla borç, iki veya daha fazla şahıs arasında kurulan, taraflardan birini veya 

her iki tarafı bir edimde bulunmakla yükümlü kılan hukukî bağı ifade eder. Bu 

manada borç, konumuz olan hukuk dalının da adı olup alacaklının isteme hakkı 

bulunan ve borçlunun yerine getirmek mecburiyetinde olduğu her şeyi içerir.  

Dar anlamıyla borç ise, ödenmesi taahhüt edilen ve zimmette sabit olan misli 

malı, özellikle para borçlarını ifade eder. Borç terimi, hukuk literatüründe birinci 

anlamda kullanılmakla birlikte günlük hayatta daha çok ikinci anlamda çoğu zaman 

da ödünç alınan para anlamında kullanılır.  

İki kişi arasındaki borç ilişkisi, taraflara yükümlülükler yüklediği için bu hukuk 

dalına batı dillerinde obligation adı verilir. Türkçemize borç olarak tercüme edilen 

bu kavramın Arapçadaki karşılığı iltizamdır. Eşya Hukukunun konusunu aynî 

haklar oluştururken Borçlar Hukukunun konusunu büyük çapta nisbî/şahsî haklar 

oluşturur. Şahsî haklar Arapça Hukuk Dilinde iltizam kelimesinin çoğulu olan 

“İltizâmât” kelimesiyle karşılanır. 

İki hukuk süjesi kişi arasında gerçekleşen bir satım akdi her iki taraf için 

karşılıklı yükümlülükler ve haklar ortaya çıkarır. Bir satım akdi neticesinde alıcı 

malın teslim edilmesini, satıcı ise üzerinde anlaşılan satış bedelini talep etme 

hakkına sahiptir. Bir satım akdi sonucunda satıcı ve alıcı, satım akdi öncesinde 

olmayan ve ancak satım akdiyle ortaya çıkan haklara sahip olmuşlardır. Ancak her 

iki taraf da bu haklarını yalnızca birbirlerinden isteyebilirler. Bu sebeple bu haklara 

nisbî, yani göreli haklar adı verilir. Burada nisbîlikten kastedilen şey bu hakkın 

herkesten değil, yalnızca belirli bir kişiden, talep edilebilmesidir. Nisbî hakkın 

ancak belirli bir kişi, yani şahıstan talep edilebilecek bir hak olması sebebiyle buna, 

yalnızca belirli bir şahıstan talep edilebilecek hak anlamında, aynı zamanda şahsî 

hak adı da verilir. 
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Bir satım akdinde satıcının satım bedelinin ödenmesini, alıcının malın teslimini 

talep hakkı söz konusu olur. Satıcı bu hakkını ancak alıcıdan isteyebilir, onun 

dışında üçüncü bir şahıstan isteyemez. Aynı şekilde alıcı da hakkını sadece 

satıcıdan talep edebilir. 

 

5.1.2. Borcun Unsurları 

Yukarıda zikredilen geniş anlamıyla borç şu unsurlardan meydana gelir: 

a. Alacaklı: Belli bir edimin meydana getirilmesini talep etme hakkına 

sahip olan kişi.  

b. Borçlu: Belli bir edimi yerine getirmekle yükümlü olan kişi. 

c. Mevzu: İlgili edimin yerine getirilmesine dair yükümlülük. 

d. Sebep: İlgili edimi doğuran kaynak.  

Borcun unsurlarını somut bir örnek üzerinde gösterebiliriz: Mesela Ahmet’in 

Mehmet’ten 100 TL. borç aldığını varsayarsak; Mehmet alacaklı, Ahmet borçlu, 

100 TL’nin ödenmesine dair yükümlülük borcun mevzuu, taraflar arasında cereyan 

eden karz akdi ise borcun sebebidir.  

 

5.1.3. Borçlar Hukukunun Sistemi 

Günümüz hukuk sistemlerinde borçlar hukuku genel olarak iki kısımda ele 

alınır; borçlar hukuku genel ve borçlar hukuku özel. Birinci kısımda borçlar 

hukukuna dair genel teori; borcun kaynakları, hükmü, nevileri, sona ermesi gibi 

konular ele alınır. Buna mukabil ikinci kısımda ise borç doğuran akdin muhtelif 

nevileri ele alınır.  

Klasik fıkıh kitaplarında ise borçlar hukuku konuları akdin muhtelif nevileri 

şeklinde ele alınmıştır. Dolayısıyla fıkhen borçlar hukukuna dair genel hüküm ve 

nazariyesi, başta bey' olmak üzere icare, şirket, sarf, selem gibi başlıklar içerisine 

dağılmış olarak bulunur. 

 

5.2. BORCUN KAYNAKLARI 

Borcun kaynakları konusunda gerek klasik ve gerekse çağdaş doktrinde farklı 

taksimler yapılır. Genel olarak kabul gören taksime göre borç doğuran kaynaklar 

dörde ayrılır; tek taraflı irade, akit, haksız iktisap ve haksız fiil. 

 

5.2.1. Tek taraflı irade 

5.2.1.1. İrade beyanı 
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Bir hukuki işlemin gerçekleştirilmesine yönelik iradenin dışa yansıtılmasına 

irade beyanı denir. Birden fazla kişiye ait irade beyanlarının bir noktada 

birleşmeleriyle bir takım hukuki neticeler doğabileceği gibi bazen tek taraflı irade 

de bazı hukuki neticelerin, borç ilişkilerinin doğmasına temel teşkil edebilir.  

İrade, kişinin bir şeyi yapmaya karar vermesi, azmetmesi anlamlarına gelir ki bu 

kişinin iç dünyasında gerçekleşen sübjektif bir durumdur. Henüz dışa vurulmamış 

iradenin bir başkası tarafından bilinmesi ve böyle bir iradeye bir takım hukuki 

sonuçların bağlanması mümkün değildir. Dolayısıyla hukuki sonuçlar 

doğurabilmesi için iradenin dışa vurulması beklenir ki buna yukarıdaki tarifte de 

belirtildiği üzere irade beyanı denir.  

Hukuki işlemlerin geçerliliğinde temel ölçü tarafların rızalarının bulunmasıdır. 

İşte irade beyanı kişinin ilgili işleme dair rızasını ortaya koyan beyan olarak önem 

kazanır. Her ne kadar irade beyanının varlığı, kişinin mutlak olarak rızasının 

varlığına delalet etmese bile rızanın varlığı konusunda güçlü bir karine olarak kabul 

edilir.  

Hukuki bir işlemin geçerliliği ve işleme binaen borcun doğması konusunda 

rızanın mı yoksa dışa vuran iradenin mi esas alınacağı konusunda farklı hukuk 

sistemleri arasında farklıklar bulunduğu gibi fukaha arasında da bir fikir birliğinin 

bulunduğunu söylemek mümkün görülmemektedir. Akdin özü rıza olmakla birlikte, 

hukuki hayatın güven ve istikrar içerisinde sürdürülebilmesi açısından dışa vuran 

iradenin esas alınması gerektiği açıktır. Fakihler de genel olarak zahir ve açık 

olduğu ve aksi ispatlanamadığı sürece dışa vurulan beyanın kabul edilmesi 

gerektiğini söylemişlerdir. Genel eğilim böyle olmakla birlikte özellikle Maliki ve 

Hanbeli fakihlerin rızaya öncelik verilmesi gerektiğine dair beyanları 

bulunmaktadır.  

 

5.2.1.2. Tek taraflı iradenin borç doğurması 

Tek taraflı iradenin borç doğurması bazen ikinci bir şahsın rızasına bağlı olur. 

Hibe ve vasiyet burada örnek olarak gösterilebilir. Bazen ise tek taraflı irade bir 

başkasının rızasına gerek olmadan borç doğurabilir. Vakıf bu konuda örnek olarak 

sunulabilir.  

Bir aynın mülkiyetine sahip olan kişi “Bu mülkümü fakirler için vakfettim” 

şeklinde bir irade beyanında bulunsa bu beyanın serdedilmesi ile vakıf kurulmuş 

olur ve o kişi için vakfın gereğini yapmak bir borç halini alır. Şayet vakfeden kişi, 

vakfın gelirlerini belirli şahıs veya şahıslara hasretse bile vakfın kurulmuş olması 

için ilgili şahısların rızaları şart değildir. Vakıf her hâlükârda kurulmuş olur, ilgili 

şahıslar bu gelirleri almaya razı olmadıkları taktirde, almayabilirler. Bu durumda 

vakfın gelirleri sair muhtaç kimselere verilir. 
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 Özellikle Maliki fakihlere göre tek taraflı irade umumi bir borç kaynağı olarak 

görülür. Mesela Malikilere göre aralarında karşılıklı rıza ile yapılmış bir akit 

olmaksızın kişinin tek taraflı olarak bir şeyi vermeyi ya da yapmayı taahhüt etmesi 

onun için bağlayıcıdır, taahhüdünü hukuken de yerine getirmek zorundadır. Mesela 

kaybolmuş hayvanını bulan için belirli bir ödül vaadinde bulunan kimsenin bu 

ödülü vermesi zorunludur. Burada ödül vaadine binaen hayvanı arayıp bulan 

kimsenin zımnî bir kabulünden, dolayısıyla karşılıklı akitten bahsetmek mümkün 

görünse de hayvanı bulan kimsenin bu vaatten haberi olmaması halinde borcun 

kaynağının tek taraflı irade olduğunu kabul etmek gerekir.  

Bazı hukuk sistemleri tarafından iki taraflı irade beyanıyla kurulması öngörülen 

bir takım işlemlerin fıkıhta tek taraflı irade beyanıyla kurulabildiği görülür. Kefalet 

ve vasiyet burada örnek olarak zikredilebilir. Hanefi mezhebi dışındaki diğer 

mezheplere göre kefilin tek taraflı irade beyanı kefaletin kurulması için yeterlidir. 

Kişinin kefil olmayı kabul ettiğine dair tek taraflı beyanı, ilgili edimi garanti etmiş 

olması için yeterli görülür. Hanefilerden Ebu Yusuf’un da bir görüşün bu 

istikamette olduğu görülür ki Mecelle’de de bu görüş kanunlaştırılmıştır.  

 

5.2.2. Akit 

Akit kavramı insanların hayatlarında çok sık karşılaştıkları birçok hukuki işlemi 

içerir. Tüm bu işlemlere dair genel bir akit teorisi mevcut olup bu teori giriş 

kısmında da belirtildiği üzere müteakip üç ünitede ele alınacaktır. Burada borcun en 

temel kaynağı olarak akdin tanım ve mahiyeti ile çeşitli açılardan akitlerin tasnifine 

yer vermekle yetinilecektir.  

 

5.2.2.1. Tanım ve mahiyeti 

Akit kelimesi sözlükte, bir şeyin kenarlarını toparlamak, ipin iki ucunu birbirine 

bağlamak gibi anlamlara gelir. Mecelle akdi şöyle tanımlamıştır. "Akit, tarafların 

bir hususu iltizam ve taahhüt etmeleridir ki, icap ve kabulün irtibatından ibarettir" 

(mad. 103). Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir tanım ise şöyledir; 

“Taraflardan birinin yaptığı icabın, akdin mevzuunda sonucu meydana gelecek 

şekilde karşı tarafın kabulü ile bağlanmasıdır”.  

Tariften de anlaşıldığı üzere akdin kurulması için tarafların rızalarının 

bulunması yeterli olmayıp, onların bu rızalarını irade beyanlarıyla ortaya koymaları 

gerekir. İlk olarak dermeyan edilen irade beyanına icab denilirken, ona cevap teşkil 

eden ikinci beyana ise kabul denilir. Böylece akdin tek taraflı irade beyanıyla değil 

iki taraflı irade beyanıyla kurulduğu anlaşılır. Bu noktada önemli olan bir husus da 

karşılıklı irade beyanlarının birbirine uygun olmasıdır. Aralarında anlaşmazlık, 

farklılık bulunan beyanlarla da akit kurulmuş olmaz.  
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Tanımda yer alan “Akdin mevzuunda sonucu meydana gelecek şekilde” ifadesi 

akdin doğurduğu sorumluluğun şahsi değil mali olduğunu gösterir. Akit ile taraflar, 

akde konu olan mallarıyla sorumlu ve bağlı hale gelmektedirler.  

Bir diğer husus, akdin bir fiil değil, söz veya bunun yerini tutan bir irade 

beyanından ibaret olmasıdır.  

 

5.2.2.2. Akitlerin çeşitli açılardan tasnifi 

Akitler çeşitli açılardan tasnif edilmiştir. Bu tasnifler akitlerin her birine ait 

özellikleri tespit etme, onların ortak noktalarını ve birbirinden ayrıldıkları hususları 

görme imkanı verir. Belli bir açıdan yapılan tasnifte aynı sınıfta yer alan akitlerin, 

farklı açılardan yapılan tasniflerde farklı sınıflarda yer alabildikleri görülür. 

a. Meşruiyet bakımından akitler 

 Akitler meşru ve gayrimeşru diye ikiye ayrılır: 

- Hukuki tasarrufa konu olmalarında hukukun bir sakınca görmediği akitlere 

meşru akitler denir.  

- Hukukun yasakladığı, hukuki tasarrufa konu olmasını caiz görmediği 

akitlere ise gayrimeşru akitler denir. Henüz avlanılmamış balığı satmak, suç 

işlemek üzere bir adam tutmak, faiz içeren sözleşme yapmak fıkıh açısından 

gayrimeşru akitlere örnek olarak zikredilebilir.  

b. Sıhhat bakımından akitler 

Akitler bu bakımdan sahih ve fasit diye ikiye ayrılır: 

- Aslı ve vasfı itibariyle hukuka uygun olan, bir diğer ifadeyle rükün ve 

şartlarında eksiklik bulunmayan akitlere sahih denir. Mesela eda ehliyeti 

bulunan bir kimsenin kendisine ait bir malı satması sahih bir satım akdidir.  

- Aslı veya vasfı itibariyle hukuka uygun olmayan, bir diğer ifadeyle şart 

veya rükünlerinden biri eksik bulunan akitlere fasit denir. Hanefi fakihler 

bu akitleri de kendi içinde ikiye ayırmış aslen hukuka uygun olmayan, yani 

rükünlerinde veya bunlarla ilgili şartlarda eksiklik taşıyan akitlere batıl, 

rükünlerinde eksiklik taşımamakla birlikte vasıflarında eksiklik bulunan 

akitlere ise fasit demişlerdir. Mesela Hanefilere göre şarap satımı batıl iken, 

müddet veya bedel belirtilmeden yapılan kira sözleşmesi fasittir. Batıl ve 

fasit akitler 7. ünitede müstakil başlıklar altında ele alınacaktır.  

c. Ayna bağlılık bakımından akitler 

Bu bakımdan akitler aynî ve gayr-i aynî şeklinde ikiye ayrılır: 

- Akit konusu malın teslimi ile tamam olan, mal teslim edilmeden 

tamamlanmayan akitlere aynî akitler denir. Fıkıhta aynî akitler beş tanedir; 

hibe, ariyet, vedia, karz ve rehin.  
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- Akit konusu malın teslimine gerek olmaksızın tamam olan akitlere ise gayr-

i aynî akitler denir. Yukarıda zikredilen beş akdin dışında kalan satım, kira 

vb. tüm akitler bu sınıfa dahildir.  

d. Şekle bağlılık bakımından akitler 

Bu bakımdan akitler şekli ve rızaî olmak üzere ikiye ayrılır: 

- Birtakım şekil şartları taşıyan akitlere şekli akitler denir. Mesela fıkıhta 

nikah akdinin sahih olabilmesi için şahitler huzurunda yapılması gerekir ki 

bu bir şekil şartıdır.  

- Akdin geçerli olması için belli şekil şartları aranmayıp sadece tarafların 

karşılıklı rızalarıyla kurulan akitlere ise rızaî akitler denir. Fıkıhta akitlerin 

büyük bölümü rızaîdir.  

e. Geçerlilik bakımından akitler 

Bu bakımdan akitler nâfiz ve mevkûf olarak ikiye ayrılır: 

- Akdi yapan taraflarda akdin geçerliliğini engelleyen herhangi bir kusur ya 

da yetkisizlik durumu söz konusu olmayıp kurulduğu andan itibaren geçerli 

olan akitlere nâfiz denir. 

- Akdi yapan taraflardan en az birinde akdin geçerliliğini engelleyen bir 

kusur ya da yetkisizlik sebebiyle hüküm ifade etmesi için üçüncü bir şahsın 

onayına muhtaç olan akitlere mevkûf denir. Mesela bir kimsenin başkasına 

ait malı fuzulî olarak satması durumunda akdin geçerli olması mal sahibinin 

iznine bağlıdır. Zira burada fuzuli, yetkisi olmayan bir tasarrufta 

bulunmuştur. Yine mümeyyiz çocuğun malını satması halinde akdin geçerli 

olması çocuğun velisinin iznine bağlıdır. Burada da mümeyyiz çocuğun eda 

ehliyetinin tam olmaması söz konusudur.  

f. Bağlayıcılık bakımından akitler 

Bu bakımdan akitler dörde ayrılır: 

- Her iki taraf için de bağlayıcı olup tarafların anlaşmalarıyla bile ortadan 

kaldırılamayan akitler. Nikah akdi buna örnek olarak verilebilir. Nikah akdi 

talak, muhâlaa, tefrîk gibi sebeplerle sona erdirilebilir, ama bu akit hiçbir 

zaman geriye dönük olarak yok sayılamaz. Nitekim kişi boşadığı hanımının 

annesiyle hiçbir zaman evlenemez.  

- Her iki taraf için de bağlayıcı olup tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla sona 

erdirilebilen akitler. Satım akdi burada örnek olarak verilebilir. Her iki taraf 

için de bağlayıcı olduğu için taraflardan biri tek taraflı olarak akde son 

veremez. Ancak karşılıklı anlaşmayla akdi sona erdirebilirler.  

- Taraflardan sadece biri için bağlayıcı olan akitler. Mesela rehin akdi rehin 

veren için bağlayıcı iken, rehin alan için bağlayıcı değildir. Rehin veren 

borcunu ödemediği sürece rehni geri alamaz. Halbuki rehin alan kişi bu 

hakkından dilediği zaman vazgeçebilir.  
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- Her iki taraf için de bağlayıcı olmayan akitler. Bu akitlerde her iki taraf da 

tek taraflı iradeyle akdi feshedebilir. Ariyet, vedia, şirket gibi akitler örnek 

olarak zikredilebilir. Ariyet akdini ele alırsak; mesela birisinden arabasını 

bir müddet kullanmak üzere aldığımızı varsayalım, arabayı istediğimiz 

zaman geri teslim edebileceğimiz gibi, arabasını ariyeten veren şahıs da 

dilediği zaman geri isteyebilir.  

g. Mevzûun karşılığı bakımından akitler 

Bu bakımdan akitler üçe ayrılır: 

- Karşılığı bulunan akitlere ivazlı akitler denir. Satım, kira gibi akitler örnek 

olarak zikredilebilir. Bu akitlerde her iki taraf da karşı tarafa bir şey 

verirken karşılığını almaktadır. Mesela evini kiraya veren kişi, evinin 

menfaat mülkiyetini karşı tarafa devrederken her ay belli bir kira bedeli 

almaktadır. Kiracı açısından düşünüldüğünde o da her ay belli bir kira 

bedeli öderken karşılığında evin menfaat mülkiyetine sahip olmaktadır.  

- Karşılığı bulunmayan akitlere ise teberru akitleri denir. Bu tür akitlerde 

taraflardan biri karşı tarafa bir şey verirken karşılığında bir şey elde 

etmemektedir. Hibe, vasiyet gibi akitler örnek olarak zikredilebilir. Bir 

malını hibe eden kişi bunun karşılığında bir şey almamaktadır.  

- Başlangıç itibariyle teberru, sonu itibariyle ivazlı akitler. Bu tür akitlere dair 

tipik örnek karz akdidir. İleride riba konusunda görüleceği üzere bir 

mübadelede karşılıklı olarak alınıp verilen şeyler aynı cinsten ise peşin ve 

eşit olma zorunluluğu vardır. Mesela bir kimse altın verip karşılığında yine 

altın alacaksa her iki altının da miktar olarak eşit olması ve değişimin peşin 

yapılması gerekir. Aksi taktirde riba kapsamına girer. Bu açıdan 

bakıldığında karz akdinde de benzer bir durum söz konusudur, kişi karz 

aldığı malı ileri bir tarihte geri vermektedir. İşte burada karz olarak verilen 

malın bir mübadeleden doğan edim olmak yerine başlangıç itibariyle 

teberru olduğu kabul edilir. Ancak netice itibariyle mal geri verildiği için de 

sonuç itibariyle ivazlı kabul edilir. 

 

  

h. Damân sorumluluğu bakımından akitler 

Bu bakımdan akitler üçe ayrılır:  

- İlgili şahsa damân sorumluluğu yükleyen akitlere damân akitleri denir. Bu 

tür akitlerde akdin mevzuu kime teslim edilmişse akdin damân sorumluluğu 

da o şahsa geçer. Yani akdin mevzuunda meydana gelecek zarardan o şahıs 

sorumlu olur. Sulh, karz gibi akitler burada örnek olarak zikredilebilir. Karz 

alan kişi, karz aldığı malın damân sorumluluğunu da üstlenmiş olur. Mesela 

çalınırsa, zararı karz alan kişi çeker.  
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- İlgili şahsa damân sorumluluğu yüklemeyen akitlere emanet akitleri denir. 

Bu tür akitlerde akit konusu malı teslim alan kişinin damân sorumluluğu 

yoktur, ilgili mal elinde emanet hükmündedir. Vedîa, ariyet, şirket akitleri 

örnek olarak zikredilebilir. Vedîa akdini ele alacak olursak; gözlüğümüzü 

bir arkadaşımıza emanet ettiğimizi varsayalım; gözlüğe dair damân 

sorumluluğu karşı tarafa geçmez, bizde kalmaya devam eder. Yani 

arkadaşımızın kasıt veya kusuru olmaksızın gözlük zayi olsa zararı biz 

çekeriz. Aynı şekilde şirket kuran ortakların ellerinde şirkete ait mallar 

emanet hükmünde olup, şirkete ait her hangi bir mala ortaklardan birinin 

elindeyken gelecek olan zarardan tüm ortaklar sorumlu olur. 

- Damân sorumluluğu açısından çift vasıflı akitler. Yani bazı akitlerde bir 

açıdan damân sorumluluğu söz konusuyken bir açıdan emanet hükümleri 

geçerlidir. Bu noktada kira ve rehin akitleri örnek olarak zikredilebilir. 

Rehin alan kişinin elinde rehin olarak aldığı malın alacağına tekabül eden 

kısmı damân sorumluluğu hükümlerine tabiyken, alacağı aşan kısmı emanet 

hükümlerine tabidir. Mesela 100 TL alacağı olan kimsenin 120 TL 

değerinde bir malı rehin aldığını varsayarsak; bu malın 100 TL borca 

tekabül eden kısmı rehin alanın damân sorumluluğundayken geri kalan 20 

TL’lik kısmı elinde emanet hükmündedir. Dolayısıyla ilgili rehin zayi 

olursa 100 TL’lik alacak hakkı ortadan kalkar, yani burada zararı alacaklı 

üstlenmiş olur. Ancak 20 TL’lik zararı alacaklı üstlenmez, bunu tazmin 

etmesi söz konusu olmaz, bu zarara borçlu katlanır.  

i. Gayesi bakımından akitler 

Bu bakımdan akitler beşe ayrılır: 

- Mal veya menfaatin el değiştirmesine yönelik akitlere temlik akitleri denir. 

Burada bir şahıs, kendi mülkiyetinde olan bir mal ya da menfaati bir 

başkasına devretmektedir. Satım ve kira akitleri örnek olarak zikredilebilir. 

Satım akdinde bir malın rakabe mülkiyetinin devri söz konusuyken, kira 

akdinde malın menfaat mülkiyetinin devri söz konusu olur.  

- Ortaklık kurup birlikte iş yaparak kar elde etme gayesine matuf akitlere 

şirket akitleri denir. Fıkıhta inan, mufâvada, mudârebe gibi şirket çeşitleri 

vardır. 

- Belli bir alacağın garanti altına alınmasına yönelik akitlere teminat akitleri 

denir. Rehin, kefalet örnek olarak zikredilebilir.  

- Bir hukuki tasarrufta bulunma konusunda bir kimsenin diğerinin yerini 

almasına yönelik akitlere ise temsil akitleri denir. Burada örnek olarak 

vekalet akdi zikredilebilir. 

- Belli bir malın muhafaza edilmesine yönelik akitlere ise koruma akitleri 

denilebilir. Burada da vedîa örnek olarak gösterilebilir.  

j. Süreklilik bakımından akitler 
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Bu bakımdan akitler ikiye ayrılır: 

- Süreklilik arz etmeyen, yapıldığı anda hükmü de yerine getirilip bitirilen 

akitler. Mesela satım akdi böyledir. Yapıldığı anda akde konu olan malın 

mülkiyeti müşteriye geçer, ve müşteri için bedeli ödeme borcu doğar.  

- Süreklilik arz eden, yapıldığı anda bitmeyen, hükmü bir belli müddet 

devam eden akitler. Mesela kira akdinde akdin mevzuu olan menfaat 

mülkiyeti belli bir zaman dilimi boyunca kiracı tarafından elde edilir. 

  

5.2.3. Haksız Fiil 

Hukuka aykırı olarak bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar veren fiile 

haksız fiil denir. Fıkhın öngördüğü sosyal hayatta insanların huzur, güven ve barış 

içerisinde yaşamaları hedeflenir. Kişinin can ve mal varlığının korunması fıkhen en 

temel hedeflerindendir. Bu nedenle kişinin can ve mal varlığı dokunulmazlığını 

ihlal eden haksız fiiller için hukuki ve cezaî bir takım yaptırımlar öngörülmüştür. 

İslamın öngördüğü yaptırımlar arasında manevi yaptırımın da önemli bir yeri 

vardır. Bir kişinin canına veya malına yönelik işlenen her haksız fiil için uhrevi 

sorumluluk da söz konusudur.  

Cana yönelik haksız fiiller daha çok cezai sorumluluk doğurmaktadır ki bu konu 

Fıkıh I dersinin Ceza hukuku bölümünde ele alınmıştı. Mala yönelik haksız fiiller 

ise hırsızlık, gasp ve itlaf başlıkları altında ele alınabilir. Hırsızlık suçu ve bu suç 

için fıkhın ön gördüğü ceza yine bir önceki dersimizin ceza hukuku bölümünde ele 

alındığı için üzerinde tekrar durulmayacaktır. Burada sadece başkasına ait bir malı 

çalan kimsenin bu haksız fiilinden dolayı ilgili malı tazmin etme borcunun 

doğduğunu, dolayısıyla borçlar hukukunun da konusuna girdiğini söylemekle 

yetinebiliriz. 

Haksız fiillerin iki tür mesuliyete yol açtığı söylenebilir; doğrudan ve dolaylı 

mesuliyet. Şimdi sırasıyla bu konuları göreceğiz. 

 

 5.2.3.1. Doğrudan mesuliyet 

Doğrudan mesuliyette kişinin bizzat kendi fiiliyle zarar vermesi söz konusudur. 

Hukuki anlamda doğrudan mesuliyetin doğmasından söz edebilmek için bir takım 

şartların bulunması gerekir.  

 

5.2.3.1.1. Doğrudan mesuliyetin şartları 

Doğrudan mesuliyetin şartlarını ana hatlarıyla şöyle sayabiliriz; haksız fiilin 

bilfiil işlenmiş olması, hukuka aykırı olması, zararın meydana gelmesi, fiille zarar 

arasında bir illiyet bağının bulunması. Sırasıyla bu şartları görelim: 
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a. Fiilin işlenmiş olması 

Burada fiil kelimesi en geniş anlamıyla kullanılmaktadır. Buna göre almak, 

kırmak, dövmek gibi fiilleri içerdiği gibi yapılması gereken bir şeyi yapmamayı da 

içerir. Mesela yıkılmaya yüz tutmuş bir duvarın tamir edilmemesi örnek olarak 

verilebilir. Fiil kavramı yine söylemek, söylememek, zorlamak, hile yapmak gibi 

şeyleri de içerir. 

Bir şahsın fiili bazen doğrudan bir zarara sebebiyet verir ki buna mübâşeret 

denir. Fiili işleyen kimseye de mübâşir denir. Bazen ilgili fiil doğrudan bir zarara 

sebebiyet vermemekle birlikte, dolaylı olarak bir zarara sebebiyet verebilir ki buna 

da tesebbüb denir. Böyle bir fiili yapan kimseye de mütesebbib denir. Mesela bir 

başkasına ait arabanın tekerleklerini çivi sokarak patlatan kişi mübâşirdir. Umumi 

yola yetkili makamlardan izin almaksızın çukur kazarak bu çukura düşen aracın 

tekerleğinin patlamasına sebebiyet veren kişi ise mütesebbibdir. Her ikisinin de 

verdikleri zararı tazmin etmesi gerekir.  

b. Fiilin hukuka aykırı olması 

Kişinin belli bir hakkını kullanmak üzere yaptığı ve hukuka aykırı olmayan fiil, 

haksız kabul edilmez, dolayısıyla mesuliyet doğurmaz. Bir fiili hukuka aykırı 

olmaktan çıkaran, dolayısıyla fiilin sonucunda tazmin gibi bir borcun doğmasına 

engel olan başlıca sebepler şunlardır; hukukun tanıdığı belli bir hakkın kullanılması, 

hak sahibinin izni, yetkili makamın izni, zaruret hali.  

Mecelle’nin 91. maddesi (Cevaz-ı şerî damâna münâfidir), hukukun izni tazmin 

sorumluluğunu kaldırır, şeklinde sadeleştirilebilir. Maddenin devamında yer alan 

örnek aynen şöyledir; “Mesela bir ademin kendi mülkünde kazmış olduğu kuyuya 

birinin hayvanı düşüp telef olsa damân lazım gelmez.” Halbuki yukarıda umumi 

yola çukur kazan kimsenin bu çukurdan ötürü sebebiyet verdiği zararı tazmin etmesi 

gerektiğini söylemiştik. Burada ise kişi hukukun kendisine tanıdığı mülkiyet hakkı 

gereği kendi bahçesinde dilediği gibi çukur kazma hakkına sahip olduğundan, onun 

bu fiili haksız fiil olarak görülmemiş ve bu fiilden dolayı bir borcun doğmayacağı 

belirtilmiştir. 

Hak sahibinin izin vermesi de fiili haksız olmaktan çıkarır ve tazmin borcunun 

doğmasına engel olur. Mesela bahçe sahibinin bahçesindeki belli bir ağacı 

kesmesini söylediği kimse, o ağacı kesmekle haksız bir fiilde bulunmuş olmaz. 

Dolayısıyla bu fiilinden ötürü bir tazminat yükü altına girmez. Ancak aynı ağacın 

böyle bir talebin olmaması halinde kesilmesi, haksız bir fiil olarak tazmin borcu 

doğurur.  

Yetkili makamın izniyle yapılan fiiller de aynı şekilde haksız sayılmaz ve borç 

doğurmaz. Mesela yetkili makamın izniyle gerekli tedbirleri alarak umumi yola 

çukur kazan kişi, bu çukurdan dolayı sebebiyet vereceği zararlardan sorumlu olmaz.  
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Zarurete binaen yapılacak fiilin haksız olup olmayacağı fukaha nezdinde 

ihtilaflı bir konudur. Zarurete binaen başkasının malına zarar veren kişi, mesela 

açlıktan ölme tehlikesiyle karşılaşıp izin almaksızın başkasına ait bahçeden sebze 

meyve toplayıp yiyen kimsenin bu fiilinin uhrevi bir sorumluluk doğurmayacağında 

fukaha hem fikirdir. Ancak dünyevi bir sorumluluk yani tazmin borcu doğurup 

doğurmaması konusunda farklı görüşler vardır. Bazı Maliki ve Hanbeli fakihlere 

göre zaruret söz konusuysa tazmin borcu doğmaz. Ancak çoğunluğa göre kişinin 

böyle bir şey yapma hakkı vardır, ancak bedelini tazmin etmesi gerekir. Bu durum 

Mecelle’ye şu kaideyle yansımıştır: “Iztırar gayrın hakkını iptal etmez” (madde 33).  

c. Zararın meydana gelmiş olması 

Haksız fiilin mesuliyet doğurması için bu fiil sonucunda bir zararın meydana 

gelmiş olması gerekir. Burada da zarar için iki ihtimal söz konusu olabilir: Maddi 

zarar, manevi zarar.  

Hukuki bakımdan değeri olan bir mal tamamen veya kısmen değer kaybederse 

maddi zarar söz konusu olur. Bir çuval unun denize atılması tam zarar, çuvalın 

yırtılması suretiyle unun bir kısmının dökülmesi kısmi zarara örnek olarak 

zikredilebilir. Bu tür maddi zararların tazmin edileceğinde şüphe yoktur.  

İnsan şahsiyetine yönelik zarar söz konusu olduğunda manevi zarardan 

bahsedilir. Bir kimse diğerine hakaret etse, tokat atsa maddi zarardan çok manevi 

zarar vermiş olur. Bazı hukuk sistemleri manevi zararların da maddi tazminata konu 

olacağını benimsemişlerdir. İslam alimleri ise büyük çoğunlukla bu tür zararlarla 

maddi tazminat arasında bir denge bulunmadığını, maddi olan bir şeyin manevi 

olana karşılık gelemeyeceğini gerekçe göstererek maddi tazminatı kabul 

etmemişlerdir. Bu tür zararlara dair hakların mahkeme-i kübrâya intikal edeceğini 

düşünmüşlerdir.  

d. Fiille zarar arasında bir illiyet bağının bulunması 

Zarar ile fiil arasında zararın o fiilden kaynaklandığını gösteren bir bağın olması 

gerekir. Konuyu fiilin, mübâşereten zarar meydana getirmesi ile tesebbüben zarar 

meydana getirmesi açılarından ayrı ayrı ele almak gerekir.  

Mübâşereten zarar vermede fail, ilgili fiiliyle doğrudan zarar meydana 

getirmektedir. Burada zarar ile fiili arasındaki illiyet bağı, yani zararın ilgili fiilden 

meydana geldiği açıktır.  

Tesebbüben zarar vermede ise ilgili fiille zarar arasında bir başka fiil ya da olay 

daha vardır. Ancak haksız fiil ile zararı meydana getiren ikinci fiil ya da olay 

arasında, ikincinin birinciye tabi olma, ikincinin birinciden kaynaklanmış olması 

gibi bir bağlantı vardır. Mesela içinde sıvı yağ bulunan bir kabı kıran kimse 

doğrudan kaba zarar vermiş olur. Ancak kabın kırılması yağın da akmasına 

sebebiyet verir ki kabı kıran kimse tesebbüben yağa da zarar vermiş olur. 

Dolayısıyla sadece kabı değil içindeki yağı da tazmin etmesi gerekir.  
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Mübâşereten zarar vermede illiyet bağı açık olduğu için bu tür durumlarda 

tazminat gerektiği konusunda fikir birliği hasıl olmuştur. Tesebbüben zarar verme 

durumlarında ise zarar ile fiil arasında illiyet bağının bulunup bulunmadığına bağlı 

olarak İslam alimleri arasında görüş ayrılıkları meydana gelebilmiştir.  

Bu konudaki meşhur örneklerden biri şöyledir; bir kimse içinde hayvan bulunan 

bir başkasına ait ahırın kapısını açar, hayvanlar çıkıp gider ve bulunamazsa ilgili 

şahsın tazmin sorumluluğu var mıdır? Ulemanın çoğunluğuna göre kapının açılması 

halinde hayvanların dışarı çıkması onların tabiatı gereği beklenen bir durumdur, 

dolayısıyla kapının açılması ile hayvanların kaçıp kaybolması arasında bir illiyet 

bağı mevcut olduğundan kapıyı açan kimsenin ilgili hayvanların bedelini tazmin 

etmesi gerekir. Bazı alimler ise kapının açılması ile hayvanların kaybolması 

arasında tam anlamıyla bir illiyet bağının bulunmadığı, hayvanların kaybolmasına 

neden olan asıl fiilin hayvanların ahırı terk etmeleri olduğu gerekçeleriyle tazminat 

gerekmediğine hükmetmişlerdir.  

Bu konuda önemli bir husus da failin birden fazla kimse olması halinde 

sorumluluğun kime ait olacağı noktasındadır. Buraya kadar verilen örneklerde 

mübâşereten veya tesebbüben zarar veren tek bir kişi söz konusuydu.  

Haksız bir fiille zarara yol açan birden fazla kişi, mübâşir veya mütesebbib olma 

vasıflarında birleşiyorlarsa, sorumlulukta da ortak olurlar. Yani hepsi mübâşir ise 

hepsinin zararı tazmin konusundaki sorumlulukları eşittir. Hepsi mütesebbib ise 

durum yine aynıdır. Ancak zararın meydana gelmesinde fiillerinin etkisi olan 

kişilerin bir kısmı mübâşir, bir kısmı mütesebbib ise sorumluluğun kime veya 

kimlere hangi oranda ait olacağı sorusu gündeme gelir.  

Fakihler genel olarak tazmin sorumluluğunun mübâşirde olacağı 

kanaatindedirler. İlgili Mecelle kaidesi şöyledir; “Mübâşir yani bizzat fail ile 

mütesebbib müctemi‘ oldukta hüküm ol faile muzâf kılınır” (madde 90). Yani belli 

bir fiilin meydana gelmesinde hem mübâşir hem de mütesebbib etkili olmuşsa o fiil 

ve ondan kaynaklanan sorumluluklar mübâşire ait kabul edilir. Mecelle’de verilen 

örnek de şöyledir; birisinin umumi bir yola kazmış olduğu kuyuya diğer bir şahıs 

bir hayvanı atıp telef etse, hayvanı kuyuya atan tazmin eder, kuyuyu kazan 

kimsenin tazminat ödemesi gerekmez.  

Ancak bu kaidenin bazı istisnaları vardır. Mesela yalancı şahitlik yaparak bir 

kimsenin mali bir zarara uğramasına sebebiyet veren kişiler tazminle yükümlü 

olurlar.  

e. Kasıt, kusur veya ihmalin bulunması 

Buraya kadar haksız fiilin tazmin borcu doğurması için genel kabul gören; 

haksız fiilin bilfiil işlenmiş olması, hukuka aykırı olması, zararın meydana gelmesi, 

fiille zarar arasında bir illiyet bağının bulunması şartları üzerinde durduk. Bu 

şartlara ilave olarak failin kasıt kusur veya ihmalinin bulunmasından da 

bahsedilebilir.  
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Kasıt, failin fiili bilerek ve sonucunu hedefleyerek yapmasını ifade eder. Kusur, 

failin haksız bir fiil işlemekle birlikte bu fiilden doğacak zararı hedeflememiş 

olması halini ifade eder. İhmal ise yapılması gerekenleri yapmama anlamına gelir.  

Bir arabaya zarar vermek için taş atmak kasta, arabayı aşırı hızlı kullanıp kaza 

yapmak kusura, emanet alınan arabayı güvenli bir şekilde park etmeyip çalınmasına 

neden olmak ihmale örnek olarak zikredilebilir.  

Bu konuda farklı hukuk sistemlerinin farklı sonuçlara vardıkları görülür. Kasıt 

kusur veya ihmalin bulunup bulunmamasını pek dikkate almayan hukuk sistemleri 

bulunduğu gibi bir haksız fiile tazmin sorumluluğu yükleyebilmek için mutlaka 

bunlardan birinin bulunması gerektiğini salık veren hukuk sistemleri de mevcuttur. 

Fıkıh ise orta bir yol izleyerek; mübâşereten zarar verme söz konusu olduğunda 

kasıt kusur veya ihmalin bulunmasına gerek olmadığına, tesebbüben zarar verme 

söz konusu olduğunda ise bulunması gerektiğine hükmetmiştir.  

Bu iki meseleyi ayrı maddelerde ele alan Mecelle’nin ilgili kaideleri şöyledir; 

“Mübâşir müteammid olmasa da dâmin olur” (madde 92), “Mütesebbib müteammid 

olmadıkça dâmin olmaz” (madde 93). Mesela hataen ayağı kayarak bir başkasının 

testisini kıran kimse kusuru olmasa bile mübâşir olduğu için testiyi tazmin eder. Bir 

başkasının hayvanını kasten ürkütüp kaçarak kaybolmasına sebep olan kişi de 

hayvanı tazmin eder. Zira mütesebbib olsa bile kusuru bulunduğundan tazmin 

edecektir. Ancak o kişinin bir kusuru olmaksızın hayvan ondan ürküp kendiliğinden 

kaçsaydı tazminle yükümlü olmayacaktı. Zira son örnekte kusuru olmayan 

mütesebbib konumundadır.  

 

5.2.3.1.2. Tazmin yükümlülüğü 

Yukarıda sayılan şartları taşıyan haksız fiil sonucu meydana gelen bir zarar söz 

konusu olduğunda bu zararın tazmin yoluyla giderilmesi gerekir. Mecelle’de 

konuyla ilgili şu kaideler vardır; “Zarar ve mukabele bi’z-zarar yoktur”, “Zarar izale 

olunur” (madde 19, 20). Zararın tam ya da kısmi olmasına göre farklı tazmin yolları 

vardır: 

a. Tam zararda tazmin yolları 

Haksız fiil neticesinde tamamen zayi olan, hiçbir işe yaramaz hale gelen mal, 

mislî bir mal ise misli verilmek suretiyle tazmin edilir. Şayet kıyemî bir mal ise 

kıymeti ödenerek tazmin edilir. Hanefilere göre burada malın zayi olduğu tarihteki 

değeri esas alınır.  

b. Kısmi zararda tazmin yolları 

İlgili mal tamamen kullanılamaz hale gelmemiş ancak sakatlanmış veya 

değerinde bir azalma meydana gelmişse kısmî zarardan bahsedilir. Kısmi zararda da 

iki ihtimalden bahsedilebilir; mal ya çok ya da az zarar görmüştür. Şayet mal az 
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zarar görmüşse, malın sağlam haldeki kıymetiyle, zarardan sonraki kıymeti 

arasındaki fark tazmin ettirilir.  

Mal çok zarar görmüşse fukahanın çoğunluğuna göre zarar gören kimse için iki 

seçenek vardır. Ya malın değerindeki eksilmeyi tazmin ettirir, ya da malı kusurlu 

haliyle faile teslim eder ve yukarıda belirtildiği üzere misliyse mislini, kıyemî ise 

kıymetini alır.  

 

5.2.3.2. Dolaylı mesuliyet 

Fıkıhta prensip olarak herkesin kendi fiil ve tasarruflarından sorumlu olacağı 

ilkesi benimsenmiştir. Ancak bazı istisnai durumlarda kişi başkalarına ait fiil ve 

tasarruflardan da sorumlu olabilmektedir. Yine bazı durumlarda kişinin kendisine 

ait hayvan ve eşyadan kaynaklanan zararlardan da sorumlu olabileceği 

benimsenmiştir. Bu tür durumlarda kişinin doğrudan kendisine ait bir fiil söz 

konusu olmadığından kişi için dolaylı bir mesuliyet söz konusu olur.  

 

5.2.3.2.1. Başka bir şahsın yaptıklarından mesuliyet 

Yukarıda da ifade edildiği üzere prensip olarak herkes kendi fiil ve 

tasarruflarından sorumludur. Ancak bunun bazı istisnaları vardır. Mesela bazı 

durumlarda velinin velisi olduğu şahsın, işverenin de işçisinin fiillerinden sorumlu 

olabildiği görülür.  

Baba oğluna ateş yakmasını söylese, çocuğun yaktığı ateş başkasının evine 

sıçrayıp evin yanmasına sebep olsa zarardan çocuk değil baba sorumlu olur. Bu 

örnekte çocuğun ateş yakma neticesinde meydana gelebilecek muhtemel zararları 

kestiremeyeceği düşünülür.  

İşverenin işçisine yaptırdığı işten dolayı bir başkası zarar görse iki ihtimal söz 

konusu olur. Şayet işçi yaptığı işin başkasına zarar verdiğini bilerek işi yapıyorsa 

zarardan kendisi sorumlu olur. Bilmeden yapmışsa zararı kendisi tazmin eder, ancak 

tazmin ettiği zararı işverenden alma hakkına sahiptir.  

 

5.2.3.2.2. Hayvanların meydana getirdiği zarardan mesuliyet 

Fıkıhta prensip olarak hayvanların meydana getirdiği zararlardan ötürü tazmin 

sorumluluğu söz konusu olmaz. İlgili Mecelle maddesi şöyledir; “Hayvanatın 

kendiliğinden olarak cinayet ve mazarratı hederdir” (madde 94). Yani bir şahsın 

ürkütmesi, tahrik etmesi söz konusu olmaksızın hayvanın kendiliğinden verdiği 

zarar tazmin edilmez. Ancak bu kaidenin de bazı istisnaları vardır.  

Mecelle’nin 929. maddesinde ifade edildiği üzere, bir hayvan bir kimsenin 

malına zarar verirken hayvanın sahibi görüp de engel olmazsa zararı tazmin eder. 
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Aynı şekilde başkalarının mal ve canlarına saldırdığı bilinen bir hayvan hakkında 

sahibi önceden uyarıldığı halde hayvanı yine başıboş bırakmış ve hayvan zarar 

vermişse sahibi zarardan sorumlu olur.  

 

5.2.3.2.3. Eşyadan meydana gelen zarardan mesuliyet 

Fıkıhta eşyadan meydana gelen zarardan sahibinin mesul olması kusurlu 

olmasına bağlanmıştır. Mesela bir kimseye ait duvar kendiliğinden yıkılıverse ve 

başkasına zarar verse duvarın sahibi bu zarardan sorumlu olmaz. Ancak duvarın 

yıkılabileceği önceden fark edilmiş ve sahibi uyarılmış olduğu halde gerekli 

tedbirleri almamışsa o zaman zarardan mesul olur.  

 

5.2.4. Haksız İktisap  

Haksız iktisap, hukuki bir sebebe dayanmadan bir şahsın malvarlığının başkası 

aleyhine çoğalması şeklinde tanımlanabilir. Günümüz hukuk literatüründe haksız 

iktisap kavramının yanı sıra sebepsiz iktisap veya sebepsiz zenginleşme kavramları 

da kullanılmaktadır.  

 

5.2.4.1. Haksız iktisabın unsurları 

Haksız iktisabın unsurları zenginleşme, fakirleşme, bu ikisi arasında illiyet 

bağının bulunması ve haklı bir sebebin bulunmaması şeklinde sıralanabilir.  

Haksız iktisabın gerçekleşmesi için taraflardan birinin zenginleşmesi, yani mal 

varlığında belirli bir artışın olması gerekir. Buna mukabil diğer tarafın da 

fakirleşmesi, yani malvarlığında eksilme olması gerekir. Mesela bir kimsenin 

arsasına alışveriş merkezi inşa etmesi, komşu arsaların değerinin artmasına ve 

böylece arsa sahiplerinin zenginleşmesine neden olur. Ancak bu zenginleşmenin 

karşılığında her hangi bir tarafın fakirleşmesi söz konusu olmadığından burada 

haksız iktisaptan bahsedilemez.  

Haksız iktisabın bir diğer unsuru, taraflardan birinin zenginleşmesi ile diğerinin 

fakirleşmesi arasında bir illiyet bağının yani sebep sonuç ilişkisinin bulunmasıdır. 

Bir tarafın fakirleşmesi, diğer tarafın zenginleşmesinden kaynaklanmış olmalıdır.  

Son olarak bir tarafın zenginleşmesinin meşru bir sebebe dayanmıyor olması 

gerekir. Mesela hibede bir tarafın mal varlığı azalırken, diğerininki artar ve 

aralarında sebep sonuç ilişkisi de vardır, ancak bu durum hibe gibi meşru bir sebebe 

dayanmaktadır.  

 

5.2.4.2. Haksız iktisap örnekleri 
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Bir kimsenin borçlu olduğunu ya da ileride borçlanacağını zannederek ödemede 

bulunması. 10 taksitle borçlanan kişinin taksitlerin bitmediğini zannederek 11. 

ödemeyi yapması örnek olarak zikredilebilir. Yine bir kimse evleneceği kıza nikah 

öncesinde mehir verir ve fakat taraflar nikahtan vazgeçerlerse yine haksız iktisaptan 

bahsedilebilir.  

Belli bir süreye kadar akdedilen icarede süre bittiği halde taraflardan birinin 

açık bir şekilde zarara uğramaması için akit hükümlerinin belli bir müddet daha 

devam ettirilmesi gerekebilir. Mesela tarla kiralayan kişi için, hava şartlarının 

olumsuz gitmesi gibi bir sebeple kira süresi bittiği halde mahsul henüz 

olgunlaşmamışsa akit hükümleri belli bir süre daha devam ettirilir. Kiracı bu süre 

için ecr-i misil, yani emsal kira bedeli öder. Ancak bu bedel, akit bittiği için akde 

değil, aksi taktirde haksız iktisap olacağı düşüncesine dayanır.  

Ortak mal zayi olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında, ortaklardan birinin 

başka bir diyarda olması durumunda diğer ortak gereken tamir ve tadilatı yapar. 

Ancak yaptığı masrafları hissesi oranında ortağından alır. Ortağın ilgili masrafları 

ödememesi halinde haksız iktisap gerçekleşir.  

Kefilin de bulunduğu bir borç ilişkisinde asıl borçlu borcunu eda ettikten sonra 

aynı borcu, eda edildiğinden habersiz olarak kefaletine binaen kefil de eda ederse 

yine bir haksız iktisaptan bahsedilebilir.  

 

5.2.4.3. Haksız iktisabın hükmü 

Haklı bir sebep bulunmaksızın başkasına ait bir malı iktisap ederek zenginleşen 

kimsenin bu malı iade etme yükümlülüğü vardır. Bu şekilde haksız iktisap 

neticesinde bir borç doğmuş olur. Haksız iktisap neticesinde fakirleşen tarafın da 

hakkını isteme ve gerektiğinde dava etme hakkı söz konusudur.  

Haksız olarak iktisap edilen mal, zenginleşen tarafın elindeyse aynen iadesi 

gerekir. Aynen iadenin mümkün olmadığı hallerde, şayet mal mislî ise misliyle, 

kıyemî ise kıymetiyle tazmin edilir.  

 

 

ÜNİTE 6 

AKDİN KURULUŞU 

 

6.1. GİRİŞ 

Akdin kurulabilmesi ve hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için bir takım unsur ve 

şartları taşıması gerekir. Bir akdin varlığından bahsedebilmek için her şeyden önce 
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akdi kuracak tarafların, akde konu olacak bir mahallin ve tarafların akdi kurmaya 

yönelik irade beyanlarının olması gerekir.  

Akdin kurulması ve hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için gerekli olan unsur ve 

şartları Hanefi mezhebini esas alarak üç başlık altında ele almak mümkündür. 

Birincisi akdin unsurları, ikincisi akdin kuruluş şartları, üçüncüsü ise akdin sıhhat 

şartlarıdır.  

 

6.2. AKDİN UNSURLARI 

Akdin unsurları demek, onu oluşturan temel parçaları demektir. Bu temel 

parçalara rükün de denir. Rükün, bir şeyi oluşturan ve o olmazsa o şeyin de 

oluşmayacağı ana parçalar anlamına gelir.  

Akdin ana parçaları, ya da unsurları veya rükünleri Hanefilere göre almayı ve 

vermeyi ifade eden karşılıklı irade beyanıdır, yani icap ve kabuldür. Bu beyan sözlü 

ya da fiili olabilir. Bir diğer ifade ile akdin rüknü, yani en temel unsurları iki 

mülkün karşılıklı değiştirildiğine dair rızayı gösteren söz ya da fiildir. Hanefiler 

bütün akitlerin/sözleşmelerin rükünlerinin bu iki şey olduğunu söylerler: İcap ve 

kabul.  

Diğer mezheplere göre ise akdin rükünleri üçtür: İcap ve kabul, akdi yapan iki 

taraf, akdin konusu olan mebi' ve semen. 

Hanefîlere göre icap, akit yapılırken rızaya delalet etmek üzere, fiili ya da sözlü 

olarak serdedilen ilk beyandır. Kabul ise aynı özellikteki ikinci beyandır ve bir 

bakıma birincinin cevabıdır. Bir diğer ifade ile birinci taraf bir şeyi ortaya koyduğu, 

yani icap ettiği için onun fiiline icap, diğer taraf da bunu kabul ettiği için onun 

eylemine de kabul denmiştir. Bu sebeple alan ya da veren önemli olmaksızın ilk rıza 

beyanı icap, ikinci rıza beyanı da kabuldür.  

Buna göre mesela; taraflardan birinin,”Şu kitabı sana on liraya sattım” demesi 

icap, diğerinin de, “Aldım” ya da “Kabul ettim” demesi kabuldür. İşlem tersine 

işleseydi ve akdi önce satın alan başlatıp, “Şu kitabı senden on liraya satın 

alıyorum” deseydi, bu defa onun bu sözü icap, diğerinin “Tamam satıyorum” 

demesi ise kabul olurdu. 

Hanefîlerin dışındaki fakihlere göre ise, karşılıklı irade beyanlarından hangisinin 

önce ya da sonra serdedildiği önemli olmayıp, hangi beyanın temlik ifade ettiği 

önem arz etmektedir. Buna göre akitte temlik ifade eden irade beyanı icaptır. Mülk 

edinmeye dair irade beyanı ise daha önce söylenmiş olsa bile kabuldür. Buna göre 

yukarıdaki ikinci örnekte müşterinin “Şu kitabı senden on liraya satın alıyorum” 

ifadesi zaman olarak daha önce söylenmiş olmasına rağmen kabuldür. Satıcının 

“Tamam, satıyorum” ifadesi ise icaptır.  

İrade beyanının hukuki sonuç doğuracak şekilde var sayılabilmesi için, icap ve 

kabulün tarafların akit yapma iradelerini hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak 
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şekilde kesin olarak gösteren siga ile yapılmış olması gerekir. Bunun için fıkıh 

kitaplarında akitlerdeki icap ve kabullerin mazi, yani geçmiş zaman kipi ile olması 

gerektiği söylenir. Bu hüküm Arapça için doğrudur. Çünkü Arapçadaki 

muzari/geniş zaman kipi, bir işin o anda yapıldığını değil, yapılmakta olduğunu ya 

da ileride yapılabileceğini anlatır. Yani bu kip iki zamana da ihtimali olan bir kiptir. 

 ,ifadeleri, satıyorum, alıyorum anlamına geldikleri gibi, satarım, alırım أشتري ve أبيع

yani satabilirim, alabilirim anlamına da gelebilir. Oysa akitler kesin ifadelerle 

olmalıdır. Zaten akd demek, iki ipi çözülmeyecek şekilde birbirine düğümlemek 

demektir. Biz onu akit diye telaffuz ederiz. Herhangi bir akdin Arapçadaki muzari 

kiple yapılması halinde bilahare taraflardan birisi, “Ben kabul ettiğimi değil, kabul 

edebileceğimi söylemiştim” diyebilir ve sözleşmeden cayabilir. Onun için Arapçada 

akitlerin mazi/geçmiş zaman kipiyle olması gerekli görülmüştür. Oysa Türkçede, şu 

kitabı sana on liraya satıyorum, karşılığında, tamam ben de alıyorum ifadeleri bu 

işin o anda yapıldığını anlatırlar. Bu sebeple Türkçede akitler şimdiki zamanla da 

kurulabilir. Bu durum nikâhta da aynıdır. Çünkü akitlerde önemli olan irade 

beyanının hangi kiple olması değil, sözleşmenin o anda kesin olarak kurulduğunu 

anlatıyor olmasıdır. 

Satım akdi düşünüldüğünde icap ve kabul sadece sattım, ya da aldım demek 

değildir. Verdim, senin mülküne verdim, ya da aldım, kabul ettim, gibi ifadelerle de 

olur. Yeter ki, bölge örfünde bir satım akdi sırasında satmayı ve satın almayı kesin 

olarak ifade eden bir beyan olsun. Hatta icap ve kabul teatî yoluyla da olabilir. 

Teatî yoluyla olan alışverişlerde, hiçbir söz söylemeden bir tarafın semeni, diğer 

tarafın ise malı vermesi de icap ve kabul sayılır. Yeter ki, bölgenin örfünde böyle 

bir uygulama bulunmuş olsun. Mesela hiç biri öbürüne bir şey demeden müşteri 

fırıncıya, standart ekmek fiyatı olan bir lirayı uzatsa, o da ona bir ekmek verse bu 

alışverişte icap ve kabul var sayılır. Çünkü icap ve kabulün sadece sözle olması 

gerekmez.  

Yazışma ve mesaj ile de icap ve kabul gerçekleşebilir. Bu yazışma bir mektupla 

olabileceği gibi, elektronik mektupla veya bir telefon mesajı ile de olabilir. Ya da 

bir elçi vasıtasıyla da gerçekleşebilir. Bütün bunlarda ölçü; tarafların, malın ve 

fiyatın belli olması ve icap ve kabulün kesin bulunmasıdır. 

Dilsiz bir kimsenin, anlamı çok açık olan bir işaretle yaptığı icap ya da kabul de 

akdin kurulabilmesi için yeterlidir. Ancak yazı biliyorsa meramını yazarak ifade 

etmesi daha uygundur. 

Hanefilere göre icap tek başına bağlayıcı değildir. Akit kurulmadığı sürece icapta 

bulunan kişi icabından dönebilir ki buna rücu‘ yani dönebilme muhayyerliği denir. 

Kendisine icapta bulunulan kişinin de icabı kabul edip etmeme muhayyerliği vardır 

ki buna da kabul muhayyerliği denir. İcabın yapıldığı meclis devam ettiği sürece 

karşı tarafın kabul etme hakkı devam eder. Kabul gerçekleştiği anda akit kurulmuş 
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olur ve akit her iki taraf için de bağlayıcı olur. Artık taraflardan hiç biri tek taraflı 

irade ile akitten vazgeçemez. Yani Hanefiler meclis muhayyerliğini kabul etmezler.  

Şafiilerin konuya bakışı ise biraz farklıdır. Onlara göre icap ile kabul peşpeşe 

gerçekleşmeli, araya zaman olarak bir fasıla girmemelidir. Ancak icap ile kabul 

gerçekleştikten sonra akit meclisi devam ettiği sürece tarafların akitten dönme 

muhayyerlikleri vardır ki buna meclis muhayyerliği denir. Çünkü Efendimiz (sav): 

“Alan ve satan ayrılmadıkça muhayyerdirler” buyurmuşlardır. Akdin, peş peşe 

serdedilen icap ve kabulle kurulacağını söyleyen Şafiiler, böylece akit meclisi 

devam ettiği sürece taraflara düşünme fırsatı vermiş olmaktadırlar. Hanefîler ise 

hadisi şerifteki alan ve satanı, alış veriş için pazarlık yapanlar şeklinde anlarlar. 

Yani muhayyerlik pazarlık sürdüğü müddetçe vardır. Pazarlığın bitirilip akdin 

kurulması tarafların ayrılmaları anlamına gelir. Akit kurulduktan sonra artık her 

hangi bir tarafın tek taraflı beyanla akitten dönme imkanı yoktur.  

 

6.3. AKDİN KURULUŞ ŞARTLARI 

Akdin kurulmuş kabul edilebilmesi ve hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için bir 

takım şartları taşıması gerekir. Fakihler, bu şartların her birinin akdin kuruluşunda 

oynadıkları rolün önem derecesi hususunda farklı kanaatlere sahip oldukları gibi bu 

şartlardan her hangi birinin eksikliğinin akde ne şekilde etki edeceği hususunda da 

farklı görüşlere sahip olmuşlardır.  

Hanefi mezhebi dışında diğer mezheplere mensup fakihler genellikle akdin 

kuruluşuyla ilgili tüm şartların aynı önemi haiz olduğu kanaatindedirler. Hanefi 

fakihler ise bu şartları önem derecesine göre tasnife tabi tutmuş ve her bir şartın 

yokluğu durumuna göre akde farklı hükümler yüklemişlerdir. Buna göre Hanefiler, 

ilgili şartları kuruluş ve sıhhat şartları olarak ikiye ayırırlar ve akdin kuruluş 

şartlarından birinin eksik olması halinde akdin batıl olacağını, sıhhat şartlarından 

birinin eksik olması halinde ise akdin fasit olacağını kabul ederler. Akdin batıl ve 

fasit oluşu bir sonraki ünitede ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

Hanefilere göre akdin kuruluş şartları, akdin hukuken varlık kazanabilmesi için 

gerekli olan şartlardır. Bu şartlardan birinin eksikliği halinde akit kurulmamıştır, 

hukuken yok hükmündedir. Fıkıh kitaplarındaki ifadeyle keenlemyekündür.  

Akdin kuruluş şartlarını taraflarla ilgili olanlar, akdin konusuyla ilgili olanlar ve 

irade beyanıyla ilgili olanlar şeklinde üç başlık altında ele almak mümkündür. 

 

6.3.1. Taraflarla ilgili akdin kuruluş şartları 

Taraflarla ilgili olarak iki temel şarttan bahsedilebilir. Birincisi; akdi yapanların 

akıllı ve mümeyyiz olmaları gerekir. Binaenaleyh, delinin ve kârını ve zararını 

ayıracak durumda olmayan çocuğun alım-satımı geçerli değildir. Yani Hanefilere 
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göre akit için tarafların temyiz kudretine sahip olmaları yeterli olup ayrıca ergen 

olmaları şart değildir.  

Yedi yaşını tamamlamış mümeyyiz bir çocuğun alım satımı da caiz olabilir. 

Böyle bir çocuğun hukuki tasarruflarında üç ihtimal vardır: 1.Safi kârlı bir tasarruf 

ise caizdir, mesela hibeyi kabul etmesi böyledir. 2.Safi zararlı bir tasarruf ise caiz 

değildir. Malını bir hayır cihetine vakfetmesi örnek olarak zikredilebilir. 3.Kârlı ya 

da zararlı olabilecek bir tasarruf ise velisinin iznine bağlıdır. Bir mülkünü kiraya 

vermesi örnek verilebilir. Velisi onay verirse bu tür tasarruflar geçerli olur, şayet 

izin vermezse batıl olur.  

Mümeyyiz çocuğun tasarruflarıyla ilgili olarak Maliki fakihler de önemli ölçüde 

Hanefi fakihler gibi düşünürler. Şafii fakihler ise çocuğun temyiz gücüne sahip 

olmasını yeterli görmez, mutlaka büluğ çağına girmiş olmasını şart koşarlar.  

Taraflarla ilgili akdin kuruluş şartlarının ikincisi ise şudur; akdi yapanların birden 

çok olması gerekir. Özellikle her iki tarafa borç yükleyen ivazlı akitlerde akdin 

hukuku müvekkile değil bizzat akdi yapana raci olduğundan tek kişinin iki tarafı 

temsil etmesi mümkün görülmemiştir. Mesela bir satım akdinde bir kişinin her iki 

tarafın vekili olarak akdi gerçekleştirmesi mümkün olamaz. Çünkü tarafların 

birbirleri üzerinde akitle bir takım haklar doğar ve bunları her biri diğerinden talep 

eder. Bir kişi her iki tarafın da vekili olursa bu hakları kendinden istemesi gibi bir 

durum ortaya çıkar.  

Hanefi fakihler bu konuda istisna olarak sadece nikah akdinde hukuki yetkisi 

bulunan bir kişinin her iki tarafı temsil edebileceğini kabul ederler. Maliki fakihler 

ise sair akitlerin de tek kişi tarafından yapılabileceğini düşünürler. 

 

6.3.2. İcap ve kabulle ilgili akdin kuruluş şartları 

İcap ve kabulle ilgili ilk şart icabın kabule uygun olmasıdır. Birisinin, “Şu 

elbiseyi 100 liraya satıyorum” demesine karşılık diğerinin, “90 liraya alıyorum” 

demesiyle akit gerçekleşmiş olmaz. Aksine yeni bir icap yapılmış olur. Diğeri bu 

ikinci fiyatı kabul ederse akit o zaman gerçekleşir. 

 İcap ve kabulle ilgili ikinci şart ise icap ile kabulün aynı mecliste gerçekleşmiş 

olmasıdır. Yapılan bir icaba bizzat akit meclisinde kabul yapılırsa akit gerçekleşir. 

Yoksa meclis değiştikten sonra kabul edilmesi halinde diğer tarafın bunu kabul 

etmeme hakkı vardır.  

Akit meclisi, tarafların içerisinde akit yapmaya dair iradelerini ortaya koydukları 

zaman olarak tanımlanabilir. Akit lügatte düğüm, ağ anlamlarına gelir. İki şeyin 

birbirine bağlanabilmesi aynı anda düğüm atılmasına bağlı olduğu gibi akdin 

kurulabilmesi için de iki iradenin aynı anda örtüşmesi gerekir. İmam Şafii’nin 

icapla kabulün araya fasıla girmeksizin peş peşe olmaları gerektiğine dair ısrarları 

bundan kaynaklanmaktadır. Diğer mezhepler ise “Meclis müteferrik şeyleri cem 
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eder” kaidesini benimserler. Buna göre icap ve kabul arasında zaman itibariyle biraz 

fark bulunsa bile aynı mecliste olmaları, onların hükmen aynı anda yapıldığını 

kabul etmemizi mümkün kılar. 

 

6.3.3. Akdin konusuyla ilgili kuruluş şartları 

1. Akdin konusunun akdin yapıldığı esnada mevcut bulunması gerekir. Mevcut 

olmayan, ya da olmama ihtimali yüksek olan bir şey satılamaz. Mesela, ağaçlar 

henüz çiçekte iken, kalıp kalmayacakları belli olmayan meyvelerini şu kadar liraya 

satmak caiz olmaz. 

Fıkıh kitaplarında bunun için medâmîn ya da melakîh satışını örnek verirler. 

Melakîh dişi hayvanın karnındaki yavrudur, medâmîn ise damızlık bir erkek 

hayvanın spermidir. Bunların ne olacağı belli olmadığı için satışları caiz değildir. 

Bu sebeple bunların satışında ğarar ve cehalet vardır. Fıkıhçıların bu iki şeyi 

söylemeleri, Efendimizin (sav) bunları özellikle zikretmesindendir. Şöyle 

buyrulmuştur: "Allah Resulü (sav) medamîni, melakîhi ve habelü'l-habeleyi 

(hayvanın yavrusunun yavrusunu) satmayı yasakladı". 

2. Akit konusunun mütekavvim olması, yani yararlanılması şeran caiz bir şey 

olması gerekir. Binaenaleyh, şarap ve kumar aletleri gibi yararlanılması haram olan 

şeylerin alım-satımı caiz olmaz.  

3. Temlîk akdi söz konusu olduğunda akit konusunun mülk edinilebilen ve akit 

anında fiilen mülk edinilmiş bir şey olması gerekir. Mülk edinilmemiş mesela, 

mubah mal olan meradaki otun satılması caiz olmaz. Bunun dayanağı da kişinin 

elinde olmayan bir şeyi satmasını yasaklayan hadisi şeriftir. 

4. Akit konusu malın akit anında teslimi mümkün olmalıdır. Kendi mülkü olsa da 

kişinin kaçan hayvanını satması caiz değildir. Çünkü mevcut haliyle teslim etmesi 

mümkün değildir. Bu hükmün dayanağı gararlı satışların yasaklanmasıdır. 

 

6.4. AKDİN SIHHAT ŞARTLARI 

Fesad-butlan ayırımı yapan Hanefi mezhebi, buna paralel olarak akit için kuruluş 

şartlarının yanı sıra sıhhat şartları da ön görmüştür. Sıhhat şartlarından birinin 

bulunmaması akdi fasit kılacaktır. Bir sonraki ünitede Akdi Fasit Kılan Sebepler 

başlığı altında konu biraz daha tafsilatlı olarak ele alınacağı için burada başlıklar 

halinde kısaca bilgi vermekle yetinilecektir.  

Her akit için kendine özgü bazı sıhhat şartları bulunabilmekle birlikte genel 

olarak tüm akitler için geçerli olan sıhhat şartları da vardır. Burada sadece bu 

şartlara yer verilecektir.  

a. Akit konusu malın malum olması 
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Akdin sıhhati için akit konusu malın anlaşmazlığa sebep olmayacak ölçüde 

biliniyor olması gerekir. Şayet akit konusu malda taraflar arasında anlaşmazlığa yol 

açabilecek aşırı bir bilinmezlik varsa, ki buna fıkıh kitaplarında cehalet-i fâhişe 

denir, akdin sıhhat şartlarından biri bulunmadığından akit fasit olur.  

b. Bedelin malum olması 

Akit esnasında bedelin belirlenmemesi de taraflar arasında anlaşmazlığa yol 

açacağından akit fasit olur. Bedelin belirlenmesiyle akit sıhhat kazanır. Mesela bir 

kira sözleşmesinde kiracının ödeyeceği bedelin belirlenmemiş olması örnek olarak 

zikredilebilir.  

c. Akdi fasit kılacak bir şartın bulunmaması 

Taraflardan birine yarar sağlayan, bir takım bilinmezlik ve anlaşmazlıklara yol 

açabilen, akdin muhteva ve muktezasına aykırı düşen şartlar da akdi fasit kılar. 

Akdin sahih olarak yürürlük kazanabilmesi için bu tür bir şartın bulunmaması 

gerekir. Önemine binaen tarafların akit esnasında ileri sürdükleri şartları konunun 

sonunda ayrı bir başlık halinde ele alacağız.  

d. Akdin faiz içermemesi 

Faiz Kuran’ın haram kıldığı yasaklardan biri olup faiz unsuru içeren ya da 

taraflardan biri lehine faiz şart koşulan akitler fasittir. Faizden vazgeçilmek suretiyle 

akit sahih hale getirilebilir. Önemine binaen fıkıh kitaplarında yer alan faiz 

nazariyesini de ünitenin sonunda ayrı bir başlık halinde ele alacağız.  

e. Akdin hata içermemesi 

 Akdi kurmak için irade beyanında bulunan tarafların hakikatte istediklerinden 

farklı bir beyanda bulunmalarına hata denir. Böyle bir durumda irade beyanı ve 

ihtiyar mevcut olduğu için hata ile yapılan satım, kira gibi akitler bir takım hukuki 

sonuçlar doğurur. Ancak mevcut haliyle akdin kuruluşuna rızanın bulunmayışı 

sebebiyle akit sahih olmaz. Akdin sıhhat kazanabilmesi ilgili tarafın rızasına 

bağlıdır.  

f. Akdi fasit kılacak bir ikrahın bulunmaması 

Fıkıh terimi olarak ikrah, bir kimseyi tehdit ederek bir hukuki işlemi ya da fiili 

yapmaya zorlamak şeklinde tanımlanabilir. İkraha hukuki bir sonuç bağlanabilmesi 

için zorlayan kimsenin tehdidini gerçekleştirebilecek güçte olması ve zorlanan 

kimsenin tehdidin gerçekleştirileceğine kanaat getirmiş olması gerekir. 

İkrahın, tehdidin, zorlamanın bulunmaması akdin sıhhat şartlarındandır. İkrah, 

kişinin ihtiyarını yok etmez. Netice itibariyle kişi yapmayı, yapmamaya tercih 

etmektedir. Ancak rızası yoktur. Rızanın bulunması ise akdin kuruluş değil, sıhhat 

şartlarındandır. İkrah altında bir akdi yapmak zorunda kalan kişi, daha sonradan 

akde razı olursa, akit sahih hale gelir.  

g. Akdin tağrîr içermemesi 
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Tağrîr kelimesi sözlükte aldatma, kandırma gibi anlamlara gelir. Fıkıh terimi 

olarak ise, akit yapılırken taraflardan birinin söz veya fiiliyle diğer tarafı kasten 

aldatması anlamına gelir.  

Tağrîr konusu fıkıh kitaplarında fiyatta tağrîr ve vasıfta tağrîr şeklinde ikiye 

ayrılarak ele alınır. Bir malın, değeri olduğundan çok fazla gösterilerek piyasa 

değerinin üzerinde bir fiyatla satılmasına fiyatta tağrîr denir. Yine bir malın 

olduğundan daha kaliteli gösterilerek karşı tarafın aldatılmasına da vasıfta tağrîr 

denir. Akdin, sahih olarak doğabilmesi için bu tür aldatmalardan uzak olması 

gerekir.  

 

6.5. AKİTLERDE TARAFLARIN İLERİ SÜRDÜĞÜ ŞARTLAR  

Şart, bir şeyin olabilmesi için gerekli olan şey demektir. Kendisi için şart aranan 

şeye meşrut, meşrutun var olabilmesi için gerekli olan şeye ise şart denir. Mesela 

abdest şarttır, namaz ise meşruttur. Şart öyle bir şeydir ki, o olmazsa meşrut olmaz, 

ama meşrut olmazsa şart olabilir. Mesela abdest olmadan namaz olmaz, ama namaz 

olmadan abdest olabilir. Yani şart, meşruttan ayrı bir şeydir, onun mahiyetine dâhil 

değildir. 

Akitlerde tarafların bir takım şartlar ileri sürme hakları vardır. Bu şekilde 

tarafların ileri sürdükleri şartlar takyidî ve ta‘likî şartlar olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

6.5.1. Ta‘likî Şartlar 

Mükellefin akdin oluşmasını gelecekte olması muhtemel başka bir şeye 

bağlamasına ta‘lik denir. Bu şekilde akdin oluşması kendisine bağlanan şeye de 

ta‘likî şart denir. Mesela kişinin hanımına, “Falancalara gidersen boşsun” 

demesinde ta‘likî bir şart vardır. Yani hanımının boşanmasını onlara gitme şartına 

bağlamıştır.  

Ta‘likî şartın geçerli olabilmesi için üç şeyin bulunması gerekir; a. Şart koşulan 

şey akit sırasında mevcut olmamalıdır. Şayet mevcutsa ta‘likden bahsetmek 

mümkün olmaz. b. İleri sürülen şartın meydana gelmesi muhtemel olmalıdır. 

Meydana gelmesi imkansız olan bir şart ileri sürmenin anlamı yoktur. c. Şart 

edatlarıyla şart cümlesinin kurulmuş olması gerekir.  

Akitler ta‘likî şartı kabul edip etmeme açısından üçe ayrılır: 

- Mutlak olarak ta‘likî şartı kabul etmeyen akitler. Satım, kira, hibe gibi 

bütün temlik akitleri ta‘liki kabul etmez. Buna göre meselâ; bir kimse «Şu 

işim yoluna girerse bu evimi sana sattım» dese, müşteri de kabul etse bu 

satış geçerli olmaz. Velev ki o kimsenin işi bilâhare yoluna girmiş olsun. 

Çünkü satım akdi, şarta ta‘liki sahih olmayan tasarruflardandır. 
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- Mutlak olarak değil de akde mülaim bir şartla ta‘liki kabul eden 

akitler. Kefalet, havale akitleri misal olarak zikredilebilir. Mesela borçlun 

borcunu ödemezse ben alacağına kefilim, şeklindeki ta‘likî bir şart 

geçerlidir.  

- Akdin özelliği gereği ta‘liki mutlak olarak kabul edenler. Vasiyet, 

vekalet akitleri misal olarak verilebilir. 

 

6.5.2. Takyidî Şartlar 

Mükellefin bir şeyi bir kayda bağlamasına, kayıtlamasına takyid denir. Bu 

şekilde ileri sürülen kayda da takyidi şart denir. Mesela bir kimsenin “Bu arazimi 

soyumdan gelen ilim adamlarına vakfediyorum”, demesinde böyle bir şart vardır. 

Yani soyundan gelenlerin vakıftan istifade edebilmelerini, ilim adamı olmalarıyla 

kayıtlamıştır.  

Akitlerde takyidi şartlar caiz, lağv ve müfsid olmak üzere üç kısma ayrılır. Bi-

rinci kısımda hem akit, hem de şart geçerlidir, ikinci kısımda akit geçerli, ama şart 

geçersizdir. Üçüncü kısımda ise akit de şart da geçerli değildir. 

 

6.5.2.1.  Akdin ve şartın geçerli olduğu durumlar 

Akdin gereği olan, yani akit esnasında söylenmese bile akdin bizzat kendisinin 

gerektirdiği bir şartla akit sahihtir ve şart muteberdir. Mesela satıcı, bedelini 

almadıkça akit konusu malı vermemeyi şart koşsa, müşteri de bunu kabul etse, 

satım akdi sahihtir ve bu şarta da riayet edilmesi gerekir. Çünkü bu şart, satıma 

zarar veren bir şart değildir. Kaldı ki, zaten satım akdinin hükümlerinden birini teyit 

etmekten ibarettir. Çünkü peşin satışlarda satıcı, bedeli almadıkça akit konusu malı 

müşteriye teslim etmeyebilir. 

Yine akdin gereğini teyit eden şart ile akit sahih ve böyle bir şart da geçerlidir. 

Meselâ, müşterinin belli bir şeyi rehin vermesi veya belli bir kimseyi kefil getirmesi 

şartı ile bir şeyi satmak sahihtir ve bu şart da geçerlidir. Buna göre belirlenen şeyin 

rehin verilmesi veya ilgili kimsenin akit meclisi dağılmadan bu kefaleti kabul 

etmesi gerekir. 

Bu şartlara riayet etmesi için müşteriye baskı uygulanamaz. Ama müşteri bu 

şartlara riayet etmezse satan da akdi feshedebilir. Çünkü bu şartlar, akdin gereği 

olan bedelin teslimini garanti eder. Müşteri bedeli derhal teslim eder veya akit 

konusu malın kıymeti karşılığında rehin verirse satıcı artık rehin alma şartıyla 

yaptığı satım akdini feshedemez. Zira ödemenin yapılması veya rehnin verilmesiyle 

satıcının maksadı hasıl olmuş olur.  

Satış işlemini şahitlerin huzurunda yapmak, bedeli falan şahsa vermek veya 

bedeli almak üzere müşterinin satıcıyı başka bir kimseye havale etmesi şartları ile 

yapılan satım akitleri de sahihtir ve bu şartlar geçerlidir.  
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Bir beldede insanlar arasında örf haline gelen bir şart ile akit yapmak da sahihtir 

ve şart geçerlidir. Mesela belli sürede meydana gelecek arızayı tamir etmek 

(garantili satış), mobilyayı eve kadar getirmek, makineyi getirip yerine kurmak gibi 

şartlarla satış sahihtir ve bunları kabul ederek satanın bu şartlara riayet etmesi 

gerekir. Çünkü bu konularda teamül oluşmuştur, alan da satan da bu teamülü 

bilmektedir. Dolayısıyla anlaşmazlık çıkma ihtimali çok düşüktür.  

 

6.5.2.2.  Akdin geçerli, şartın geçersiz olduğu durumlar 

Akdin gereklerinden olmayan veya akdin gereklerini desteklemeyen, halk 

arasında örf haline gelmeyen, taraflardan birine ilave bir fayda sağlamayan şart ile 

akit sahihtir, ama şart geçersizdir. Karşı tarafın bu şarta riayet etme mecburiyeti 

yoktur.  

Mesela, hayvanı başkasına satmamak veya bulunduğu beldede değil de başka 

beldede satmak, hibe etmemek, meraya çıkarmamak, hayvana binmemek gibi 

şartlarla yapılan satım akitleri sahihtir. Ama bu şartlar geçersizdir, tarafların bu 

şartlara uyma mecburiyeti yoktur.  

 

6.5.2.3.  Akdin ve şartın geçersiz olduğu durumlar 

Akdin gereği olmayan, gereklerini de desteklemeyen, halk arasında örf haline 

gelmemiş, fakat akdin taraflarından birine bir fayda sağlayan bir şartla yapılan akit 

fasittir. Böyle akitler sonuçları itibariyle anlaşmazlığa götürebilecekleri için fasit 

sayılmıştır. 

Mesela, müşterinin satıcıya ödünç vermesi veya belli bir şeyi bağışlaması, 

satması, kiraya vermesi ya da müşteri evi satıncaya kadar satıcının içinde oturması 

gibi şartlardan biriyle bir evin satılması durumunda hem akit hem de şart geçersiz 

olur. Yine bir kimse evini, ölünceye kadar kendisine bakması şartıyla birisine satsa 

satım da şart da fasit olur. 

Bir kadın kendisiyle veya kızıyla evlenmesi şartıyla evini bir adama satsa, ya da 

bir kadın kendisini boşamaması şartıyla bir malını kocasına satsa akit fasit olur. 

Haliyle şart da geçersiz olur. 

Müşteri, ağaç üzerinde bulunan meyveyi satıcının toplatması şartıyla satın alsa, 

ya da satıcı akit konusu malı ileri bir tarihte müşteriye teslim etmek şartıyla satsa 

yine satım akdi fasit olur. 

Satıcı ile müşteri akit tamam olduktan sonra ona fasit bir şart ekleseler bu şart 

ulemanın genel kabulüne göre akdin aslına bitişmez. Böyle olunca da akit fasit 

olmaz, sadece şart geçersiz olur.  
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6.6. FAİZ NAZARİYESİ 

Nasslarda ve nassların ışığında telif edilen fıkıh kitaplarında konuyla ilgili olarak 

riba kavramı kullanılmaktadır. Riba, sözlükte, artış ve fazlalık demektir. Fıkıh 

ıstılahı olarak riba; para ve para hükmündeki şeylerin mübadelesinde taraflardan 

birisi lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır. 

Riba Türkçede faiz diye bilinir. Faiz kelimesinde artma manası vardır. Aslında 

riba ile faiz aynı şeydir. Ama bazı bakış açılarına göre aralarında şöyle bir fark 

gözetilir: Faiz denince günümüzde kapitalist ekonominin faiz dediği şey akla gelir. 

Oysa kapitalist ekonominin faiz dediği halde İslam iktisadına göre faiz sayılmayan 

uygulamalar yoktur, ama İslam'a göre riba olduğu halde, kapitalist ekonominin faiz 

saymadığı muameleler vardır. Burada elbette esas olan İslam'ın faiz saydığı şeydir. 

Bunu ister riba ile ister faiz ile anlatmış olalım. İşte bu farklılık hesaba katıldığında 

her faiz ribadır ama her riba faiz değildir diyebiliriz. Biz bu bölümde Türkçedeki 

yaygın kullanımına binaen faiz kelimesini kullanacağız. Ancak bu kelimeye 

yüklediğimiz anlam, fıkıh kitaplarında riba kavramına yüklenen anlama tekabül 

etmektedir.  

Faiz yasağı Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da vardı, ancak onlar bunu çeşitli 

yorumlarla yumuşattılar. Bu yaptıkları Kuranı Kerim’de haber verilir. Tarih 

boyunca Eflatun, Aristo gibi önemli düşünürler de, dini gailelerle olmasa bile akılla 

faizin kötü bir şey olduğunu söylemişlerdir.  

İslam'ın ortaya çıktığı zamanlarda Arap toplumunda da faiz bütün çeşitleriyle 

biliniyor ve uygulanıyordu. Borçluya, ya borcunu öde, ya da faizi artıralım, 

deniyordu ve borcunu ödeyemeyenlerin faizi katlanarak artırılıyordu. Kurânı Kerim 

bu kötü uygulamayı, aynen içkide olduğu gibi kademe kademe kaldırmıştır. 

Haramları yasaklarken belki de en şiddetli ifadeyi faiz için kullanmış ve faizi terk 

etmeyenlere Allahın ve Rasulü'nün savaş ilan ettiğini bildirmiştir. 

Hz. Peygamber de bu aşamalı yasağı uygulamış ve en nihayet veda hutbesinde 

faizin her türlüsünü ayaklarının altına aldığını ilan etmiştir. Efendimiz (sav) 

cahiliyeden beri bilinen faizi kaldırmakla beraber meşhur altı madde hadisiyle de 

faize yol açan bütün kapıları kapatmış ve bütün uygulamaları yasaklamıştır. 

 

6.6.1. Faizin Hükmü 

Faiz Kitap, Sünnet ve İcma ile haramdır. İlgili nasslardan faizin haram olduğu 

hükmünün çıkacağı hususunda sahabe döneminden itibaren fakihlerin icma ettikleri, 

farklı içtihadı olan bir fakihin bilinmediği söylenebilir.  

Yukarıda da işaret edildiği üzere Allah (CC) kendi kitabında faizin dışında hiçbir 

günahı işleyene harp ilan etmemiştir. Faizi helal sayan küfre girer. Haram kabul 

ettiği halde faiz alıp verenler ise fasık sayılır. Faiz hiçbir semavi dinde helal 

görülmemiştir.  
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6.6.1.1. Faizle ilgili ayetler  

- “Faiz yiyenler ancak kendilerini şeytan çarpmış gibi kabirlerinden 

kalkarlar. Böyle olması onların, alış veriş de faiz gibidir demelerindendir. 

Oysaki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır” (Bakara 275). 

- “Allah faizi mahveder (faiz karışan malın bereketini giderir). 

Sadakaları ise çoğaltır (içinden sadaka verilen malları bereketlendirir)” 

(Bakara 276). 

- “Ey iman edenler, Allah’tan sakının. Eğer gerçekten inanıyorsanız 

faizden kalanı almayın. Şayet böyle yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından 

ilan edilmiş bir harp ile karşı karşıya olduğunuzu iyi bilin. Eğer tövbe edip 

faizden vazgeçerseniz, anaparanız sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve 

haksızlığa uğramamış olursunuz” (Bakara 278, 279).  

- “Ey iman edenler, kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan 

sakının ki kurtuluşa eresiniz” (Ali İmran 130). 

Faizle ilgili ayetleri değerlendiren İmam Serahsî şöyle der; “Allah (cc) faiz 

yiyenler için beş cezadan söz etmiştir: 1.Şeytan çarpmış gibi olma, 2.Yokluğa 

düşme (mahk), 3. Allah ve Resulü tarafından harp açılma, 4. Küfre düşme 5. 

Cehennemde ebediyen kalma.” 

Efendimiz de faiz yemeyi, yedi helak edici günahtan biri saymıştır. Faiz yiyene, 

yedirene, muhasebesini yapana lanet etmiştir. İslam ümmeti de, teferruatında ihtilaf 

etmiş olsa bile faizin haramlığında icma etmiştir. 

Allah Resulü (sav) faize götüren bütün uygulamaları yasaklamış ve fıkıhçılar da 

bundan; “Faiz ihtimali de faiz sayılır”, diye bir kural çıkarmışlardır. Bu sebeple 

faiz konusu fıkhın en zor meselelerinden birisidir. 

Faizin bu kadar ağır bir suç sayılmasının elbette pek çok hikmeti vardır. Her 

şeyden önce faiz haksız bir kazançtır. Kul hakkı yemektir. Çünkü faiz toplumdaki 

en zayıf tüketiciden başlamak üzere sermayenin en zengin olanlara doğru bir 

transferi, paranın onlar adına fukaradan sünger gibi emilmesini sağlar. Toplumda 

sırf parası ile para kazanan atıl bir kesimin bulunmasına yol açar. Kardeşine Allah 

için borç verme erdeminin önünü keser. 

 

6.6.1.2. Faizle ilgili hadisler  

Birçok konuda olduğu gibi faiz konusunda da ayetlerde haram olduğu bildirilmiş, 

açıklama Hz. Peygamber (sav)’e bırakılmıştır. Dolayısıyla faizle ilgili nazariyeyi, 

uygulamada faizin nasıl tahakkuk edeceği, ne tür işlemlerin faiz kapsamına gireceği 

sorularına cevap teşkil eden açıklamaları Hz. Peygamberin hadislerinde 



 73 

bulmaktayız. İlgili hadislerin başlıcaları şunlardır:  

- Faiz hadisi, ya da altı madde hadisi olarak bilinen meşhur hadisi şerif 

şöyledir: Ebu Saîd el-Hudrî'nin nakline göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 

“Altını altınla, gümüşü gümüşle, buğdayı buğdayla, arpayı arpa ile, hurmayı 

hurma ile, tuzu tuzla eşit ve peşin olarak satın. Kim fazla isterse faiz almış 

olur. Faizda alan da veren de eşittir” (Müslim, “Müsakât” 82). Bu hadisin 

bir diğer rivayetinde, “cinsler farklı olursa peşin olma şartıyla dilediğiniz 

gibi satın” ilavesi de vardır (Müslim, “Müsakât” 81; Tirmizî, “Büyu‘” 23; 

Nesaî, “Büyu‘” 43; Ebu Davud, “Büyu‘” 12). 

- “Altın karşılığında altını misli misline olmadan satmayın, birini 

diğerinden fazla yapmayın. Gümüş karşılığında gümüşü misli misline 

olmadan satmayın, birini diğerinden fazla yapmayın. Bu ikisinden peşin 

olanı, veresi olan karşılığında satmayın.” (Müslim“Müsakât” 101). 

- “Resulullah (sav) altının gümüş karşılığında vadeli satılmasını 

yasakladı” (Müslim, “Müsakât” 87; Buhari, “Büyu‘” 80).  

- “Dikkat ediniz, cahiliye faizinin her çeşidi kaldırılmıştır. Anaparanız 

sizindir, Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz” 

(Ebu Davud, “Büyu‘” 5; Müslim, “Hac” 147).  

- Ebu Said el-Hudrî ve Ebu Hureyre naklediyorlar. “Hz. Peygamber 

(sav) birisini Hayber’e tahsildar olarak göndermiş o da kendilerine iyi cins 

hurma getirmişti. Aralarında şu konuşma cereyan etti; Hayber’in bütün 

hurmaları böyle güzel midir? Görevli cevap verir; hayır, biz bunun bir 

ölçeğini iki ölçek karşılığında, bazen de iki ölçeğini üç ölçek karşılığında 

alıyoruz. Resul şöyle buyurdu; böyle yapma, karışık hurmayı para 

karşılığında sat, sonra yine para ile iyi hurma satın al, tartılarak alınıp 

satılanlar da böyledir.” (Buhari, “Büyu‘” 89; Nesaî, “Büyu‘” 41).  

- “Menfaat sağlayan her karz, faizdir” (Beyhakî, Sünenü’l-kübrâ). 

- “Allah faiz yiyene, yedirene, yazana ve şahitlerine lanet etti. Günahta 

hepsi eşit durumdadırlar” (Müslim, “Müsakât” 87; Ebu Davud, “Büyu‘” 4).  

 

 

6.6.2. Faiz Türleri 

Yukarıda zikredilen hadislerde altı çeşit maldan bahsedilmiştir. Bunlardan altın 

ile gümüş o dönemde tartı ile mübadele olunan, buğday, arpa, tuz ve hurma ise 

ölçekle mübadele olunan mallardır. Hadislerde bu malların mübadelesinde peşin ve 

eşit olma şartları geçmektedir. Bu iki şartın her birine riayet edilmemesine paralel 

olarak iki nevi faiz ortaya çıkmaktadır; ribe’l-fadl (fazlalık faizi) ve ribe’n-nesîe 

(veresiye faizi). 

 

6.6.2.1. Fazlalık faizi 
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Hadislerde ifade edildiği üzere ilgili mallardan herhangi biri kendi cinsiyle 

mübadele edilecekse mübadelenin eşit olması gerekir. Aksi taktirde faiz 

gerçekleşmiş olur ki buna fazlalık faizi denir. Hanefiler bunu şöyle tarif ederler: 

Ribe'l-fadl, mübadeleli akitlerde taraflardan biri için şart koşulan ve bir karşılığı 

bulunmayan fazlalıktır. Mesela altın altınla ya da buğday buğdayla mübadele 

edilecekse miktarların eşit olması gerekir. 10 gram altının 11 gram altınla, veya beş 

ölçek buğdayın altı ölçek buğdayla mübadele edilmesi halinde fazlalık faizi 

tahakkuk etmiş olur.  

Aynı cins malların birbiriyle mübadelesi vasıf ve kalite farkından 

kaynaklanmaktadır. İnsanlar düşük kalitede bir malı aynı cinsten daha kaliteli bir 

malla değiştirmek isterler. Kalite farkı olduğu için de miktarlarda farklı 

olabilmektedir. Ancak bu tür bir mübadele hadislerde açıkça yasaklanmış, birinin 

satılıp diğerinin alınması istenmiştir.  

 

6.6.2.2. Veresiye faizi 

Hadislerde aynı cins malların mübadelesinin peşin ve eşit olacağı belirtilmekte 

olup eşit olmadığı taktirde fazlalık faizi olacağı yukarıda belirtildi. Böyle bir 

mübadelenin peşin olmaması halinde ise veresiye faizi gerçekleşir. Mesela 10 gram 

altını vadeli olarak 10 gram altınla, iki ölçek hurmayı vadeli olarak iki ya da üç 

ölçek hurmayla mübadele etme örneklerinde veresiye faizi tahakkuk eder.  

Buradaki fazlalık hem rakamsal hem de vadenin oluşturduğu itibari fazlalık 

olabilir. Peşin 100 lira ile vadeli 100 lira aynı değerde değildir. Çünkü elimde olan 

100 lirayı ben nemalandırır ve onunla çok şeyler kazanabilirim. O halde bunun 

vadeli olandan fazlalığı vardır. Buna göre, birisine beş ay sonra iade etmesi şartıyla 

100 lira verirsem, bu itibari fazlalığı o verdiğim kişi alır ve faiz cereyan eder.  

Hadislerde tartı ile ölçüldüğü ifade edilen altınla gümüşün birbiriyle 

mübadelesinde ise eşitlik şart olmayıp sadece peşin olma şartı vardır. Aynı şekilde 

ölçekle ölçülen hurma, buğday, arpa ve tuzun birbirleriyle mübadelesinde de peşin 

olma şartı vardır. Mesela 10 gram altın 50 gram gümüşle mübadele edilecekse 

işlemin peşin olması gerekir.  

Veresiye faizinin bu çeşidi farklı paralarla olabilecek faizin önünü kapamak 

içindir. Bilindiği gibi, paraların ya da para hükmündeki şeylerin, kısaca ribevî 

malların cinsleri farklı olduğunda peşin satışlarında faiz cereyan etmez. Çünkü 

burada kimse çok verip az almaz. Ama ribevî malların cinsleri farklı da olsa, vadeli 

satışlarında faiz cereyan eder. Çünkü paraya ihtiyacı olan birisi, güya faizden 

kaçınmak için birisinden 1400 dolar değerinde olan 1000 euro alıp altı ay sonra 

1600 dolar vermeyi kabul etse, 200 dolar fazla vermeye razı olmuş olur. Bu da faiz 

olur. Onun için Efendimiz (sav) ribevî malların vadeli satışını yasaklamıştır ve 

böylece muhtemel bir faiz hilesinin kapısını kapamıştır. 
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Peşin 100 lira verip, vadeli 110 lira almak da bir veresiye faizidir. Burada hem 

rakamsal olarak hem de gerçekte bir fazlalık vardır. Dolayısıyla bunun faiz ve 

haram olduğunda şüphe yoktur. 

 

6.6.3. Faizin İlleti 

Dört mezhep de faizin hadislerde geçen altı maddeye has olmadığı, benzer diğer 

mallar arasında da faizin gerçekleşebileceği görüşündedir. Bu konuda müttefik 

oldukları halde hadislerde geçen maddelerde illetin ne olduğu, hangi illete binaen 

diğer mallarda da faizin gerçekleşeceği konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir. 

Hanefî ve Hanbelîler yaklaşık faizin illeti konusunda yaklaşık olarak aynı 

düşünürler. Onlara göre faiz yasağının illeti, mübadele edilecek mallar arasında cins 

ve ölçü birliğinin bulunmasıdır. Ölçü birliğinden maksat malların mübadele 

esnasında belli bir ölçü birimi ve vasıtası ile ölçülmesidir. Bu durumda birinci illet 

malların aynı cinsten olması, ikinci illet ise malların aynı ölçü birimi ve vasıtası ile 

ölçülüyor olmasıdır.  

Şafiiler de cins birliğinin illet olduğu konusunda Hanefilerle paralel düşünürler. 

Ancak ikinci illetin ne olduğu konusunda farklı düşünürler. Onlara göre ikinci illet 

altın ve gümüşte mübadele vasıtası yani semen olmaları, buğday, arpa, hurma ve 

tuzda ise yiyecek maddesi olmalarıdır. Malikîlere göre de cins birliğinin yanı sıra 

buğday, arpa, hurma ve tuzda illet, muhafaza edilerek uzun vadede tedricen 

tüketilebilen yiyecek maddesi olmaktır. Altın ve gümüşte ise Şafiiler gibi bu 

maddelerin mübadele vasıtası olmalarını illet olarak kabul ederler. Dolayısıyla illet 

konusunda Malikilerin Şafiilere yakın oldukları söylenebilir.  

Hanefilere göre fazlalık faizinin gerçekleşebilmesi için her iki illetin de birlikte 

bulunması gerekir. Yani hem cins birliği hem de ölçü birliği bulunmalıdır. Her iki 

illeti taşıyan mallar mübadele edildiğinde miktarlar eşit olmalıdır, aksi taktirde 

fazlalık faizi tahakkuk etmiş olur. Burada eşitlikten maksat vasıf bakımından değil, 

miktar bakımından eşitliktir.  

Şafiilere göre fazlalık faizinin gerçekleşebilmesi için mübadele edilecek mallar 

aynı cinsten olmalı ve semen ya da yemek olma vasıflarından biri bulunmalıdır. Her 

iki özellik de bulunduğunda miktarlar eşit olmazsa fazlalık faizi gerçekleşmiş olur. 

Mesela 20 gram altın verip 25 gram altın alan kişi her iki mezhebe göre de faizli bir 

işlem gerçekleştirmiştir. Zira Hanefilere göre her iki bedel de altın olması hasebiyle 

hem ölçü hem cins birliği vardır. Şafiilere göre ise hem cins birliği hem de semen 

olma vasıflarında birlik vardır. 10 ton demirin, 11 ton demir karşılığında 

mübadelesi düşünüldüğünde ise Hanefilere göre fazlalık faizi gerçekleşmiş olurken 

Şafiilere göre fazlalık faizi gerçekleşmez. Zira Hanefilere göre demirde hem cins 

hem de ölçü birliği vardır. Ancak Şafiilere göre cins birliği bulunmakla birlikte 

demir madeninde semen ya da yiyecek olma özelliği bulunmadığı için illetlerden 

biri yoktur, bu durumda da fazlalık faizinin gerçekleşmesi söz konusu olmaz.  
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Hanefilere göre veresiye faizinin gerçekleşebilmesi için illetlerden birinin 

bulunması yeterlidir. Cins birliği olan yani aynı cinsten olan mallarda ölçü birliği de 

zaten vardır. Ancak sadece ölçü birliği bulunan malların farklı cinsten olmaları 

mümkündür. Bu durumda da veresiye faizi gerçekleşir. Şafiilere göre de illetlerden 

birinin bulunması halinde veresiye faizi gerçekleşir. Mesela euro ile TL’nin 

mübadelesinde, Hanefilere göre bunlar farklı cins para olmalarına karşın aralarında 

ölçü birliği vardır. Dolayısıyla böyle bir mübadelede veresiye faizine girmemek için 

mübadelenin peşin yapılması şarttır. Ancak miktarların eşit olması şart değildir. 

Zira cins birliği olmadığı için her iki illet bir arada bulunmamaktadır. Mesela 100 

euro 150 TL ile peşin mübadele edilebilir. Ama miktarlar ne olursa olsun veresiye 

mübadele edilemez. Şafiilere göre de bu örnekte illetlerden biri mevcuttur; 

mübadele edilen her iki şey de semen olup cinsleri faklıdır. Dolayısıyla miktarların 

eşit olması şart değildir, ancak mübadele peşin olacaktır.  

Buğdayla hurmanın mübadelesinde de benzer bir durum söz konusudur. Her iki 

mezhebe göre de cins birliği yoktur, ancak Hanefilere göre ölçü birliği, Şafiilere 

göre ise yiyecek maddesi olma açısından birlik vardır. Dolayısıyla her iki mezhebe 

göre de bu mübadelede miktarların ne olduğu önemli değildir, ancak mübadele 

peşin olmak zorundadır. Aksi taktirde veresiye faizi gerçekleşir. 

Buraya kadar faizin illeti hakkında mezheplerin görüşlerine yer verdik. İctihad 

ederek faizin illetini tespit eden fukahanın farklı illetler benimsedikleri 

görülmektedir. Bu illetlerin o dönemin şartlarında insanların ihtiyaç duyduğu, değer 

verdiği malları önemli ölçüde kapsadığı söylenebilir. Ancak günümüzde bu 

illetlerin insanların ihtiyaç duyup değer verdikleri malları kapsama hususunda 

yetersiz kaldığı söylenebilir. Dolayısıyla günümüz fakihlerinin daha kuşatıcı illet 

tespit etme cihetine gittikleri görülmektedir.  

Faizin illeti hakkında günümüzde dile getirilen öneriler arasında, illetin cins ve 

sınıf birliği olabileceği önerisi dikkate şayandır. Buna göre mallar tıpkı hadislerde 

olduğu gibi para olarak işlem görenler, gıda maddeleri, madenler vb. şekillerde 

tasnife tabi tutulur. Her bir mal kendi cinsiyle değiştirilirken eşit ve peşin 

değiştirilir. Mesela Türk Lirası, Türk Lirası karşılığında ancak eşit ve peşin 

değiştirilebilir. Aynı sınıfa mensup farklı cins mallar ise kendi aralarında farklı 

miktarlarda da olsa peşin değiştirilir. Mesela Türk Lirası Euro karşılığında farklı 

miktarlarda değiştirilebilir. Ancak işlemin peşin olması gerekir. Farklı sınıfa 

mensup mallar söz konusu olduğunda ise istenildiği gibi değişim gerçekleştirilebilir. 

Mesela Türk Lirası pirinç karşılında farklı miktarlarda ve ister vadeli ister peşin 

değiştirilebilir.  

 

6.6.4. Faiz Olma Esasları 
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Yukarıda zikredilen bazı hususların tekrarı kabilinden olsa bile bu başlıkta faizle 

ilgili bazı esaslar zikredilecek, faizin ne tür mübadelelerde gerçekleştiğine dair 

temel ilkeler ortaya konulacaktır.  

Mübadele edilen mallar her iki illette de birleşiyorsa mübadele eşit 

miktarlarda ve peşin olmalıdır. Şayet miktarlar eşit olmazsa fazlalık faizi, peşin 

olmazsa veresiye faizi gerçekleşmiş olur. Mesela altın altın karşılığında ancak peşin 

ve eşit miktarda mübadele edilebilir.  

Mübadele edilen mallar yalnız bir illette ortaksa mübadele peşin olmalıdır. 

Aksi taktirde veresiye faizi gerçekleşir. Mesela altın gümüş karşılığında mübadele 

edilecekse miktarlar farklı olabilir, ancak peşin olma zorunluluğu vardır.  

Mübadele edilen mallar arasında her iki açıdan da illet birliği yoksa hiçbir 

şekilde faiz gerçekleşmez. Bu durumda mübadele istenilen miktarlarda ve ister 

vadeli ister peşin yapılabilir. Mesela altın pirinç karşılığında istenilen miktarlarda 

peşin ya da vadeli mübadele edilebilir.  

Malın eskisi ile yenisi, kalitelisi ile kalitesizi arasında fark yoktur. Mallar 

arasında bulunan bu tür farklar faizle ilgili ilkeleri etkilemez. Yukarıda hurmayla 

ilgili hadiste geçtiği üzere hurmanın kalitelisiyle kalitesizi farklı miktarlarda 

değiştirilemez. Hz. Peygamber’in bu kapıyı kapatması faiz ihtimaline bile meydan 

vermemek istemesinden kaynaklanmış olabilir. 

İşçilik farkı da muteber değildir. Mesela külçe altınla, işlenerek bilezik 

yapılmış altın arasında bu açıdan fark yoktur, mübadelenin eşit ve peşin olması 

esastır. Bu tür bir mübadele yapılacaksa külçe altın bir başka para birimiyle peşin 

olarak satılır, alınan parayla yine peşin olarak bilezik alınır. Yoksa biri külçe 

halinde biri işlenmiş bilezik diye iki altın farklı miktarlarda değiştirilemez. 

 

6.6.5. Faiz Konusunda Modern Dönemde Ortaya Çıkan Bazı İhtilaflar 

Yukarıda faizin haram olduğu konusunda sahabe döneminden itibaren ulemanın 

icma ettiği, içinde yaşadığımız asra kadar bu konuda ihtilafın bulunmadığı 

belirtilmişti. Ancak modern dönemde bazı araştırmacıların, faizin en azından bir 

kısmını meşru göstermeye yönelik bir takım iddialar ortaya attıkları görülmektedir. 

Kimi araştırmacılar yukarıda zikredilen “Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin” 

ayetini esas alıp haram olan faizin kat kat arttırılan cahiliye faizi olduğunu söylerler. 

Buna göre makul hadlerde olan faiz meşrudur. Aynı ayete binaen yapılan bir diğer 

yoruma göre ilk olarak tahakkuk ettirilen faiz haram olmayıp, belli vade sonunda 

borç ödenemediğinde üzerine eklenen faiz haramdır. Halbuki yukarıda zikredilen 

diğer ayet-i celilede yer alan “Eğer tövbe edip faizden vazgeçerseniz, anaparanız 

sizindir” ifadesi sadece anaparanın alınabileceğini, anaparaya ilave edilen fazlalığın 

ister ilk, ister ikinci kez olsun, ister kat kat, ister normal hadlerde olsun 

alınamayacağını sarahatle beyan etmektedir. 
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Kimi araştırmacılar; faizin haram kılınmasının hikmetinin, kuvvetlinin zayıfı 

sömürmesini önlemek olduğunu, günümüzde ise özellikle bankalar vasıtasıyla 

alınıp verilen faizli kredilerin geçmiş dönemlerdeki kredi ilişkilerinden farklı 

olduğunu, tüketim kredisinden alınan faizle üretim kredisinden alınan faizin aynı 

olmadığını, üretim kredisinde faiz alan tarafın zayıf halk kesimleri olduğunu, 

dolayısıyla bunun meşru olması gerektiğini ileri sürerler. Halbuki Hz. Peygamber 

döneminde de tüketim amaçlı kredi alındığı gibi üretim amaçlı kredi de alınıyordu, 

ama o ikisi arasında bir ayırım yapmamıştı. Ayrıca faizin her hâlükârda gelir 

paylaşımında adaletsizliğe yol açtığı da göz önünde bulundurulması gerekir.  

Kimi araştırmacılar kredinin ve dolayısıyla faizin bir zaruret olduğunu, nitekim 

Osmanlı döneminde ulemanın faize cevaz verdiğini dile getirirler. Halbuki Osmanlı 

devlet adamlarının, özellikle ilmiye sınıfının da faizi açık ve kesin ifadelerle 

yasakladıkları görülür. Gerek şer‘iyye sicilleri ve ahkâm defterlerinde yer alan 

belgelerde gerekse fetvalarda faiz olarak herhangi bir şey alınamayacağına dair 

birçok ifade yer alır. Ancak karz-ı hasenin kredi ihtiyacını karşılamadığı durumlarda 

müslümanlar, ilk dönemlerden itibaren doğrudan haram olan faiz yasağını çiğnemek 

yerine bey-i îne, bey‘ bi’l-vefa gibi hukuki çözümlere (hile-i şer‘iyyelere) 

başvurmayı tercih etmişlerdir ki Osmanlı ulemasının yaptığı da bu geleneği 

sürdürmekten ibarettir. Bu noktada ulemanın; bu tür işlemleri, sömürü aracına 

dönüşmesini engelleyecek, faizin yol açabileceği muhtemel haksız kazançlara 

kapıyı kapatacak şekilde düzenlediği görülür. 

Kimi araştırmacılar ise Ebu Hanife’nin daru’l-harpte faiz cereyan etmeyeceği, 

müslüman bir kimsenin harbî olan şahıstan faiz alabileceğine dair fetvasına 

dayanarak Avrupa ülkelerindeki bankalara para yatırmak suretiyle faiz 

alınabileceğini söylerler. Halbuki Ebu Hanife’ye göre daru’l-harp harp halinde 

olduğumuz ülke, harbî ise harp halinde olduğumuz insan demektir. Onların malları 

bize zaten helaldir, ganimet olarak el koyup alabiliriz, çünkü onlarla harp 

halindeyiz. Binaenaleyh, onların mallarını her hangi bir yolla alabileceğimiz için 

faiz olarak almamızda da bir beis yoktur. Halbuki bugün bizim Avrupa ülkeleriyle 

harp halinde olmamız gibi bir durum söz konusu değildir. Bilakis sulh halindeyiz. 

Üstelik Ebu Hanife bu fetvayla harbîlerin iktisaden zayıflatılmasına yönelik bir 

içtihatta bulunmuştur. Bugün Avrupa bankalarına para yatırmak, onları iktisaden 

güçlendirmek anlamına gelir. 



ÜNİTE 7 

HÜKÜM İTİBARIYLA AKİTLER 

 

7.1. GİRİŞ 

Akitler söz konusu olduğunda fakihlerin hüküm kavramını farklı anlamlarda 

kullandıkları görülür. Bazen akdin kurulmasını Şari’in isteyip istememesi 

anlamında kullanılır. Mesela, prensip olarak satım akdinin hükmünün mubah 

olduğu, söylendiğinde bu anlamda kullanılmış olur.  

Hüküm kavramı bazen de akdin hukuki sonucu anlamında kullanılır. Mesela 

satım akdinin hükmü, satıcının semene, müşterinin de satılan mala sahip olmasıdır, 

ifadesinde bu anlamda kullanılmıştır.  

Bazen de akdin meydana gelip gelmemesi, tarafları bağlayan geçerli bir akit 

olup olmaması anlamında kullanılır. Faiz şartı içeren satım akdinin hükmünün fasit 

olması bu anlamdadır. Bu ünitede hüküm kavramı genelde bu son anlamıyla 

kullanılacaktır. Bu anlamda akitler hüküm itibariyle, Hanefi terminolojisine göre 

evvelemirde sahih-fasit ve batıla ayrılır. Yürürlüğe girme bakımından ise mevkûf ve 

nâfiz diye ikiye ayrılır. Bağlayıcılık bakımından ise lazım ve gayr-i lazım diye ikiye 

ayrılır. Bu ünitede ilk olarak bu akit çeşitleri ele alınacaktır. Sonrasında ünitenin son 

başlığı olarak haram olan bazı akitlere yer verilecektir ki burada hüküm kavramı 

yukarıda zikredilen birinci anlamda kullanılacaktır. Hüküm kelimesi ikinci 

anlamıyla ise bir sonraki ünitede ele alınacaktır.  

  

7.2. SAHİH AKİT 

Sahih kelimesi sözlükte sağlam, sağlıklı anlamlarına gelir. Fıkıh terimi olarak 

ise unsurlarını, şartlarını ve vasıflarını tam olarak bulunduran ibadet veya hukuki 

işlem anlamına gelir.  

Fıkıh kitaplarında akitlere dair sahih, batıl ve fasit kavramlarının üçünü birden 

ifade eden veciz tanım şöyledir; aslen ve vasfen meşru akitler sahih, aslen ve vasfen 

gayrimeşru akitler batıl, aslen meşru olduğu halde vasfen gayrimeşru olan akitler 

fasittir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere bir önceki ünitede ele alınan akdin unsurları, 

kuruluş ve sıhhat şartları konusunda her hangi bir eksiklik taşımayan akitler 

sahihtir, yani geçerlidir, hukuki sonuçlarını doğurur. Mesela bir satım akdi söz 

konusu olduğunda satılan mal müşterinin, malın bedeli de satıcının mülkü olur.  

 

 

7.3. FASİT AKİT 
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Fasit, kelime anlamı itibariyle, bozuk demektir. Buna göre Fasit akit bozuk akit 

anlamına gelir. Bilindiği gibi fasit ile batıl arasında ayırım yapanlar Hanefilerdir. 

Diğer mezheplerde batıl da fasit de aynıdır ve her iki durumda da akit hükümsüz 

olur. 

Fasit akit, rükün ve kuruluş şartları tam olup sıhhat şartlarında eksiklik bulunan 

akittir. Yukarıda belirtildiği üzere bu, Hanefilerin ıstılahıdır. Çünkü onlara göre 

fasit akit batılla sahih arasında bir yerdedir. Bu sebeple kabz, yani malı teslim alma 

gerçekleşmişse fasit akit bir hüküm ifade eder. Ama şeran bozuk vasıflar üzerine 

kurulduğu için feshedilip yeniden sahih olarak kurulması gerekir. Cumhura göre ise 

batıl da fasit de aynı şeydir ve her iki durumda da akit hükümsüzdür. Ancak bazı 

Şafiîler de bu konuda Hanefîler gibi düşünür ve bozukluk akdin rükünlerinde ise 

akit batıl, şartlarında ise fasittir derler. 

 

7.3.1. Akdi Fasit Kılan Sebepler 

a. Akit konusu malı zarar görmeden teslim imkânının bulunmaması 

Bilindiği gibi sahih bir akdin şartlarından birisi, akdin mevzuunun bir zarar söz 

konusu olmadan teslim edilebilmesinin mümkün olmasıdır. Aksi olursa akit fasit 

olur. Çünkü zarar görme, akdin bir sonucu değildir.  

Buna göre adamın tavanındaki bir kirişi, duvarındaki bir taşı, elbisesindeki bir 

ibrişim sırmayı satması fasit olur. Çünkü bunları zarar görmeden söküp teslim 

edemez. Zarar ise akdin bir sonucu ya da meyvesi olmamalıdır. Çünkü bu durum 

fıkhın ruhuna aykırıdır. Ama durum böyle olmakla beraber satıcı böyle bir akit 

yaptıktan sonra, zararını yüklenerek bu söylenenleri söker ve alıcıya öyle arz ederse 

akit sahih hale dönüşür. Bu misalle fasit alışverişin bir özelliği daha ortaya çıkmış 

olur ki, o da akdi fasit kılan sebebin ortadan kaldırılmasıyla akdin sahihe dönüşmesi 

ve akdin ilk başından itibaren yürürlükte kılınmış olmasıdır. 

b. Karşılıklı edimlerin belli olmaması 

Bir akdin sahih olabilmesinin şartlarından birisi karşılıklı edimlerin biliniyor 

olmasıdır. Mesela satım akdinde satıcının teslim edeceği malın ve müşterinin 

ödeyeceği bedelin çekişmeye mahal bırakmayacak şekilde biliniyor olması gerekir. 

Bu şekilde bilinmemesi durumuna cehalet-i fahişe denir ki aşırı bilinmezlik 

demektir. Böyle bir bilinmezlik akdi fasit kılar. Buna göre; bir sürü içerisinden 

belirleme yapılmaksızın herhangi bir koyunu, ya da aynı şekilde belirleme 

yapmaksızın raftaki elbiselerden herhangi birini sana şu kadara sattım diyerek 

yapılan bir alış veriş fasittir. Çünkü sürüdeki koyunlar arasındaki fark, ya da takım 

elbiseler arasındaki fark anlaşmazlığa götürecek derecede büyük olabilir. Zira böyle 

bir durumda satıcı değeri düşük bir koyunu teslim etmek isteyebilir. Müşteri de 

değeri en fazla olan koyunu teslim almak isteyebilir ki tüm bunlar anlaşmazlığa yol 

açabilir.  
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Böyle bir satış yapmak hukuken fasit olmanın yanı sıra dinen de haramdır, 

günahtır. Ama buna rağmen böyle bir satış yapıldıktan sonra sürüdeki bir koyun, ya 

da raftaki bir elbise ayrılıp belirlense ve onun üzerinde karar kılınsa akit sahihe 

dönüşür ve başından beri geçerli sayılır. Oysa akit fasit değil de batıl olmuş olsaydı 

hiçbir zaman ve hiçbir surette sahihe dönüşemeyecekti.  

Bir şeyi yüze sattım diyerek yapılan bir alışveriş birkaç türlü düşünülebilir: Eğer 

o beldede tek geçerli bir para varsa, bundan o paranın yüz birimi anlaşılır ve akit 

sahih olur. Çünkü bunda bir bilinmezlik yoktur. Birden çok geçerli para varsa ama 

biri galip ve ilk akla gelen ise yine akit sahih olur. Çünkü bunda da bir niza olmaz. 

Ama birden çok para geçerli ise ve galip olanlar birden çok ise bu durumda bedelde 

bir bilinmezlik vardır ve bu bilinmezlik anlaşmazlığa götürecek kadardır. Öyleyse 

böyle bir akit fasit olur. 

c. Vadenin belli olmaması 

Vadeli bir akit kurulduğunda vadenin malum olması gerekir. Belli olmayan bir 

zamana kadar vadeli bir satış yapılırsa akit fasit olur. Çünkü burada da anlaşmazlığa 

götürecek bir bilinmezlik, yani cehalet-i fahişe vardır. Vade belli olmadığı için 

satıcı ödemenin daha erken yapılmasını isterken müşteri ödemeyi daha ileri tarihlere 

ertelemek isteyebilir.  

Vadenin sadece belirlenmemiş olması değil, açık ve net bir şekilde 

belirlenmemiş olması da akdi fasit kılar. Harman zamanı, hacıların geliş zamanı, 

fındık ya da pamukların toplandığı zaman gibi yaklaşık bir zamanın belirlenmesi 

yeterli olmaz. Benzer şekilde rüzgâr estiğinde, kar yağdığında gibi daha belirsiz bir 

vadenin belirlenmesi de yeterli olmaz. Her iki durumda da mevcut bilinmezlik 

anlaşmazlığa sebep olacak kadar olduğu için aşırı/fahiş sayılır ve böyle bir akit 

eceldeki, yani ödeme zamanındaki bilinmezlik sebebiyle fasit olmuş olur. 

d. Akdin ikrah/cebir altında yapılması 

Fıkıh terimi olarak ikrah, bir kimseyi tehdit ederek bir hukuki işlemi ya da fiili 

yapmaya zorlamak şeklinde tanımlanabilir. İkraha hukuki bir sonuç bağlanabilmesi 

için her şeyden önce zorlayan kimsenin tehdidini gerçekleştirebilecek güçte olması 

ve zorlanan kimsenin tehdidin gerçekleştirileceğine kanaat getirmiş olması gerekir. 

Hanefiler ikrahı tehdidin şiddet derecesine göre ikiye ayırır. Birincisi ikrah-i 

mülci; kişinin canına, servetinin tümüne veya bir yakının canına yönelik tehdit 

içeren ikrah. İkincisi ikrah-i gayrimülci; ölüme yahut organ kaybına yol açmayacak 

derecede müessir bir fiile veya hapse atılma tehdidine yönelik ikrah.  

Hanefilere göre zor altında satım, kira, rehin gibi feshe ihtimali bulunan bir akit 

yapılmışsa ikrah ister mülci ister gayr-i mülci olsun akit fasittir. İkrah altında akdi 

yapan taraf sonradan akde razı olursa akit sahih hale gelir. İhtiyar bir işi yapmayı 

yapmamaya, ya da yapmamayı yapmaya tercih gücüdür ve ikrah durumunda bu 

mevcuttur. Ancak kişinin rızası yoktur. Rıza ise kuruluş şartı değil, sıhhat şartıdır. 
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 Şayet ikrah halinde yapılan akit, feshe ihtimali bulunmayan, hâzilden sadır 

olduğunda dahi geçerli sayılan türden ise ikrah mülci olsa bile akit geçerlidir. 

Nikah, muhâlaa gibi akitler burada örnek olarak zikredilebilir. 

e. Akdi ifsad eden bir şart koşulması 

Bilindiği gibi, akdin sıhhat şartlarından birisi, ifsad edici şartlardan âri 

olmasıdır. Böyle şartlar çok çeşitli olabilir: 

a. Bulunmasında bir garâr söz konusu olan şart böyledir. Mesela, bu sığırı satın 

alıyorum ama gebe olması şartıyla, diyerek yapılan bir alış veriş fasit bir alış 

veriştir. Çünkü gebe olmama ihtimali de vardır. 

Burada garâr ile cehalet arasındaki temel bir farka da işaret etmek gerekir. 

Çünkü her ikisi de akdi fasit kılan sebeplerdendir. Cehalette vasıf bilinmezliği, 

garârda ise vücud bilinmezliği vardır. Yani bir şeyin varlığı kesin olup, vasıflarında 

aşırı bilinmezlik varsa bunda cehalet-i fahişe vardır denir ve böyle bir özellik 

taşıyan akit fasit olur. Bizatihi akdin konusunun var olup olmadığında bir şüphe 

varsa burada garâr vardır denir ve akit yine fasit olur. Zaten garârın kelime anlamı 

aldanma demektir. Bir şeyin var olup olmadığı kesin değilse orada aldanmanın 

olması muhtemeldir. Böyle bir durum da anlaşmazlığa götürebilir. Dolayısıyla akit 

fasit olur. Bu hükmün dayandığı esas, şu anlamdaki hadisi şeriftir: “Allah Resulü 

(sav) garârlı alışverişleri yasakladı”. 

Bütün bu söylenenlerden şu sonuç çıkarılabilir; fıkha göre akitlerin sahih 

olabilmesindeki temel şartlardan birisi o akdin anlaşmazlığa götürebilen bir özellik 

içermemesidir. Çünkü asıl olan müslümanlar arasındaki uyumdur, kavga ve 

çekişmenin olmamasıdır. Dikkat edilirse akitleri fasit kılan özelliklerin çoğu bu 

uyumu bozan, anlaşmazlığa götüren vasıflardır. 

b. Akdin gereği olmayan, satana ya da alana bir menfaat sağlayan, akdin 

gayesine uygun düşmeyen ve insanlar arasında teamül haline gelmeyen bir şartın 

koşulması da akdi fasit kılar.  

Mesela bu evi sana satıyorum ama bir ay oturduktan sonra tekrar bana satarsan, 

şu araziyi sana satarım ama bir sene ekmem şartıyla diyerek yapılan satışlar fasit 

satışlardır. Çünkü satan kişi bu şartlardan bir menfaat beklemektedir. Bu menfaatin 

karşılığı satışta yoktur. Mübâdeleli akitlerdeki karşılıksız fazlalık faizdir. Öyleyse 

bu durumda bir faiz ihtimali vardır. Faiz ihtimali de faizdir ve faiz akdi fasit kılar. 

c. İlelebet muhayyer olma şartıyla, ya da cehaleti fahişe özelliği taşıyan belirsiz 

bir zamana kadar muhayyer olma şartıyla yapılan satışlar da fasit satışlardır.  

f. Bazı akitlerin belli zamanla sınırlandırılması 

Bir seneye kadar, on seneye kadar şeklinde bir zaman sınırlamasıyla bazı 

akitlerin yapılması da akdi fasit kılar. Mesela satım akdi böyledir. Zira satım 

akdinin sonucu temliktir. Yani tarafların aldıkları şeylere malik olmalarıdır. Bunda 

bir sınırlama olamaz. Bu sebeple bazı fıkıhçılar bey'i/satım akdini şöyle tarif 



 83 

ederler: "Bey' alınan şeye ebediyen malik olmak üzere yapılan mübâdeleli bir 

akittir". Yani hedef sonsuz sahip olmaktır. Kişinin dilediği zaman satması ya da 

hibe etmesi ise ayrı bir şeydir. 

g. Akdin riba/faiz içermesi 

Akdin sıhhat şartlarından birisi de faiz içermemesidir. Hanefilere göre faiz 

içeren bir akit fasittir. Çünkü faiz kesin naslarla haram kılınmıştır. Hatta faiz 

şüphesi ve ihtimali dahi faiz sayılır ve akdi fasit kılar. Bu konuda büyük Hanefî 

fıkıhçısı İmam Kâsanî şu ifadeleri kullanır: "Faizin gerçekten bulunması satım 

akdini ifsat ettiği gibi, ihtimali de ifsat eder". Buradaki titizliğin sebebi şu genel 

kuraldır: "Haramlar konusunda ihtimaller ihtiyaten gerçek sayılır". Çünkü 

Efendimiz (sav): "Helal bellidir haram bellidir… Sana şüphe vereni bırak şüpheli 

olmayana git" buyurmuşlardır. 

Bir akitte taraflardan biri lehine koşulmuş bir faiz şartı varsa akit fasittir. Bu 

şarttan vazgeçtikleri taktirde akit sahihe döner.  

h. Akdin tağrîr içermesi 

Tağrîr kelimesi sözlükte aldatma, kandırma gibi anlamlara gelir. Fıkıh terimi 

olarak ise, akit yapılırken taraflardan birinin söz veya fiiliyle diğer tarafı kasten 

aldatması anlamına gelir.  

Her hangi bir akitte taraflardan birinin, bir aldatma söz konusu olmaksızın piyasa 

değerinin çok fazla üzerinde ödeme yapması fıkıh kitaplarında gabn-i fâhiş 

kavramıyla ifade edilir. Böyle bir durumda aldatmaya yönelik kasti bir eylemin 

olmaması hasebiyle akdin feshedilemeyeceğini söyleyen fakihler olduğu gibi netice 

itibariyle piyasa değerinin çok üzerinde fazladan bir ödeme yapıldığı için akdin 

zarara uğrayan tarafından feshedilebileceğini söyleyenler de vardır. 

Gabn-i fâhiş, diğer tarafın kasten aldatmaya yönelik bir söz veya davranışıyla 

ortaya çıkmışsa bu durumda fakihler akdin feshedilmesi gerektiği kanaatindedirler. 

Hanefi terminolojisiyle ifade edilecek olursa, tağrîr yani aldatma ile meydana gelen 

gabn-i fâhiş akdi fasit kılar.  

Tağrîr konusu fıkıh kitaplarında fiyatta tağrîr ve vasıfta tağrîr şeklinde ikiye 

ayrılarak ele alınır. Satıcının, daha yüksek fiyata mal ettiğini söyleyerek kendisine 

inanan kimseye piyasa değerinin üzerinde bir bedelle mal satması, fiyatta tağrîre 

örnek olarak verilebilir. Sağlam, güzel malları tezgahın ön tarafına koyup arka 

taraftan çürük malları doldurmak ise vasıfta tağrîre örnek teşkil eder. 

 

 

i. Akdin hata içermesi 

Akdi kurmak için irade beyanında bulunan tarafların hakikatte istediklerinden 

farklı bir beyanda bulunmalarına hata denir. Böyle bir durumda irade beyanı ve 
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ihtiyar mevcut olduğu için hata ile yapılan satım, kira gibi akitler bir takım hukuki 

sonuçlar doğurur. Ancak mevcut haliyle akdin kuruluşuna rızanın bulunmayışı 

sebebiyle akit fasit olur. 

j. Satım akdinde menkul malın kabzdan önce satılması 

Satılan bir malı kabzetmek, onu satıcıdan teslim almak demektir. Efendimiz 

(sav) gıda maddesinin kabzedilmeden satışını yasaklamıştır. Böyle bir satışta da 

garâr vardır. Çünkü böyle bir mal kabzedilmeden helak olmuş olsa birinci satım 

batıl olur. Böylece ikincisi de kendiliğinden fesholur. Çünkü ikinci satış birincisi 

üzerine kurulmuştur. Keza, bir kimse satın aldığı menkul bir şeyin yarısını kabzetse 

ve satın aldığı bu şeye başkasını ortak etse, ortaklık sadece kabzettiği miktarda caiz 

olur, kalanında olmaz. Çünkü ortak etme de bir nevi satıştır ve satılan mal menkul 

bir şeydir. Binaenaleyh, malın kabzetmediği kısmında böyle bir işlem 

yapamayacağı için ortaklık sadece kabzettiği kısmında geçerli olur. 

 

7.3.2. Fasit Akit Örnekleri 

Daha önce de belirtildiği üzere diğer mezheplerde fasit-batıl ayırımı olmadığı 

halde Hanefîlerde böyle bir ayırım vardır. Fasit alış verişlere Hanefilerin verdikleri 

örneklerden bazıları şunlardır: 

Semeni yani fiyatı belirtmeden satmak. Mesela değeri neyse ona diyerek 

satmak. Kesilmesi bütünü bozacak şekilde bir bütünden parça satmak. Mesela şu 

elbiseden bir metre diyerek satmak. Cahiliye satışlarından olan mülamese, ya da 

münabeze şeklinde satmak. Bunlardan birincisi, hangisine dokunursam onu 

alırım/satarım denmesi, diğeri ise şu taşı atarım, hangisine değerse onu 

alırım/satarım denmesi durumudur. Buna benzer her satış fasittir. 

Hayvanın memesindeki sütü, koyunun sırtındaki yünü, henüz kesilmemiş 

koyunun etini, tavandaki bir kirişi, şu iki elbisenin birini satmak gibi satım akitleri 

de hep fasit akde örnek teşkil eder.  

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: “Şu hayvanın sütünü sağıp 

sana litresi bir liradan satayım” denmesi farklı bir durumdur. Burada bir satımdan 

ziyade vaat etme söz konusudur. Yani sağarım, ölçeriz litresini bir liradan satarım, 

der anlaşırlar. Sağdıktan sonra her ikisinin de cayma hakları ahlaken/diyaneten 

olmasa da hukuken vardır. Diğerlerinde de durum aynıdır. Burada fasit olan şey 

bilinmezlik içerecek şekilde, şu hayvanın memesindeki sütü sana, mesela beş liraya 

satıyorum, diyerek yapılan satıştır. Çünkü sütün ne kadar olduğu bilinmemektedir. 

Yani bütün bu satış türlerinde bir cehalet, bir taraf için bir zarar ya da garâr söz 

konusudur. Satışın zarar, cehalet ya da garâr içermesi halinde akdin fasit olacağı 

daha önce ifade edildi.  

İstısna’ ve selem akdi olmaksızın bir nesneyi “İleri bir tarihte teslim ederim” 

diyerek yapılan satış da fasittir. Çünkü mevcut bir malın satımdan sonra teslim 
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edilmemesinin bir anlamı yoktur. Halbuki veresiye satışta müşteri için ödeme 

kolaylığı söz konusudur ve vade belli olduğu taktirde böyle bir satım sahihtir.  

Müşterinin ayrıca satıcıya borç vermesi şartıyla yapılan alışverişler de fasittir. 

Çünkü böyle bir satış, hem bir bey', hem de bir şart içermektedir. Oysa Hz. 

Peygamber (sav) "şartlı satışı yasaklamıştır".  

Taraflardan birisi bilmemesi halinde; Nevruza, Hıristiyan bayramına, Yahudi 

Yortusuna gibi zamanlar söyleyerek yapılan alışverişler de fasittir. Ama bunların 

hangi güne denk geldiği taraflarca biliniyorsa satış caiz olur. Mesela Yılbaşına 

kadar diyerek satmak böyledir. Yani böyle zamanlamaların akdi fasit kılması, 

genellikle Müslümanların başkalarına ait özel günlerin ne zaman olduğunu 

bilemeyecekleri içindir. 

Keza; bağbozumu, harman ayı, meyvelerin toplanma zamanı gibi zamanlamalar 

da, bunlarda farklılık olabileceği ve anlaşmazlığa götürebileceği için akdi fasit kılar. 

 

7.3.3. Fasit Akdin Hükmü/Doğurduğu Sonuçlar 

Daha önce de belirtildiği gibi, Hanefiler dışındaki mezhepler fasit ile batılı aynı 

şey sayarlar ve her ikisinin de yasaklanan akit olduğunu, dolayısıyla bir hüküm 

ifade etmeyeceklerini söylerler. Hanefiler ise fasit akdin batıl akitten farklı olarak 

mün‘akit olduğunu, yani bir akit oluşturduğunu ve bazı hükümler ifade 

edebileceğini söylerler. Hanefilere göre fasit akdin doğurduğu hukuki sonuçlar 

şöyle sıralanabilir: 

a. Fasit akitle alınan bir malın mülkiyeti, satıcının açık ya da dolaylı izni ile 

müşteri tarafından kabz edilmesiyle müşteriye geçer. 

Müşteri bu sayede bu malda satma, hibe etme, tasadduk etme, kiralama gibi 

hukukî tasarruflarda bulunma hakkını elde etmiş olur, ama kendisi yararlanamaz. 

Bunu söylerken dayandıkları delil meşhur Berîra Hadisidir: "Hz. Aişe Berîra isimli 

bir cariyeyi satın almak istemişti, ama velileri bunu ancak cariyenin vela hakkı 

kendilerine ait olması şartıyla kabul edebileceklerini söylemişlerdi. Efendimiz de, 

satın al ve onların vela şartlarını kabul et. Çünkü vela hakkı azat edene aittir, 

buyurmuştu". Böyle şartlı bir satışın fasit olacağını görmüştük. Buna rağmen 

Efendimiz onu kabul etti ve şartın geçersiz olduğunu, Hz. Aişe'nin onu azat 

etmesinin ise geçerli olduğunu söyledi. Demek ki, fasit bir alışveriş olduğu halde bir 

hüküm ifade etmiştir.  

İkinci olarak böyle bir akitte temlikin rükünleri mevcuttur ve bu işe ehil olan 

insanlar da biri sattım, diğeri ise satın aldım diye bir irade beyanında 

bulunmuşlardır. Sonra buradaki fesat, işin özünde değildir, ezan okunurken alışveriş 

yapma gibi ayrı bir özellikten dolayıdır. Ehil insanların mahallinde yaptıkları bir 

tasarrufu hiçe sayamayız. Böyle bir durumda nehiy in'ikada/akdin oluşmasına engel 

olmaz. Ne var ki, böyle bir mülk habis bir mülk olmuş olur. 
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Hanefiler fasit bir alışverişin mülk ifade edebilmesi için iki şart ararlar:  

- Malın kabz edilmiş, yani müşteri tarafından teslim alınmış olması. Çünkü bu 

akit fasit olduğu için bozulmak zorunda olan bir akittir, kabzedilmeden önce akit 

henüz oluşmamıştır ve fesatla oluşmaması gerekir. Ama kabz gerçekleşirse fesat da 

gerçekleşmiş olur.  

- Kabzın, satıcının izni ile olması. Aksi takdirde mülk oluşmaz. 

Hanefilere göre fasit bir akit ile alınan malda oluşan mülkiyet, üzerine 

anlaştıkları fiyat ile değil, malın gerçek değeri iledir. Bu değer Ebu Hanife ile İmam 

Ebu Yusuf'a göre akit yaptıkları gündeki değeridir. 

b. Fasit bir akit, fesadı aslında değil vasfında olsa bile yine de fesat taşımaktadır 

ve fesadın giderilmesi şerî bir görevdir. Çünkü fesat bulunan bir mülk, nehiy 

içerdiği için habis bir mülktür. O halde her iki tarafın da, fesadı gidermek ve 

habisliği temizlemek için böyle bir akdi bozma hak ve zorunlulukları vardır. Ya da 

mümkünse akdi fasit kılan şeyi gidermeleri gerekir.  

c. Fasit bir satım akdinde satıcının aldığı semenle elde ettiği kazanç helaldir, 

ama müşterinin aldığı mebi'/mal ile elde ettiği kazanç helal değildir. Böyle bir 

durumda müşterinin maldan sağladığı kazancı tasadduk etmesi gerekir. Satıcının 

semenden/paradan elde ettiği kazancı kullanması ise caizdir. Çünkü alışverişlerde 

mal taayyün eder, yani bizatihi kendisi söz konusudur. Akit feshedildiğinde bizatihi 

o malın aynen iadesi gerekir. Semen/para ise böyle değildir, onun zimmette 

oluşturduğu borç bizzat kendisi değil, değeridir. O halde satıcı herhangi bir para ile 

para kazanmış demektir. Akdin bozulması halinde müşteriye geri vermesi gereken 

şey bizzat akitten ötürü bedel olarak aldığı para değil, onun değerinde her hangi bir 

paradır.  

d. Fasit bir akitteki fesat zayıf bir fesat ise bunu izale edip akdi sahih kılmak 

mümkündür. Mesela vade belirlemeden yapılan vadeli satış fasittir, ama bir süre 

sonra buna bir vade belirlenirse akit sahihe dönüşür. 

Fesat, akdin temel unsurlarına sirayet eden güçlü bir fesatsa bu akdi sahih 

kılmak mümkün değildir. Mesela yüz lira ve bir şişe şarap verilerek bir malın 

alınması böyle bir akittir. Çünkü fesat semenin kendisindedir. Bunun tek çaresi, 

akdin bozulup yeniden sahih olarak yapılmasıdır. 

e. Fasit bir akit ile alınan mal/mebi müşterinin elinde iken helak olursa 

müşterinin bunu tazmin etmesi gerekir. Mislî bir mal ise misliyle, kıyemî bir mal ise 

kıymetiyle ödemelidir. 

 

7.4. BATIL AKİT 

Batıl, sözlükte asılsız, hükümsüz, gerçek olmayan, kökten bozuk gibi anlamlara 

gelir. Batıl akit ise asıl unsurları sebebiyle meşru olmayan akit demektir. Asıl 
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unsurları ile kastedilen şey; icap ve kabul, semen, akdin konusu ve akdin 

taraflarıdır. Bunlardan birisinde bulunan bir eksiklik Hanefiler dahil bütün 

mezheplere göre akdi batıl kılar ve akit keenlemyekün sayılır. Akit, kendisinden 

beklenen hiçbir sonucu doğurmaz. Hanefilerin dışındaki mezhepler, yani cumhur 

akdin vasıflarındaki bir eksikliği de batıl olma sebebi sayarlar. Hanefiler ise 

vasıflardaki eksikliği butlan değil fesat sebebi sayarlar.  

İster Hanefilere göre, ister cumhura göre olsun, batıl bir alışverişe teşebbüs 

haramdır. Yapan kimse dine muhalefet ettiği için günahkârdır. Böyle bir akit meşru 

sonuçlarını oluşturmaz. 

 

7.4.1. Akdi Batıl Kılan Sebepler 

Hanefilerin dışındaki mezhepler fasit ile batılı ayırmadıkları için, akdi fasit kılan 

sebepler onlara göre aynı zamanda batıl kılan sebeplerdir. Bunların neler olduğunu 

Fasit Akit başlığı altında gördük. Kısaca bozukluk ister akdin asıl unsurlarında 

olsun, ister vasıflarında olsun cumhura göre akit batıldır. Cumhurun bu konuda ileri 

sürdüğü gerekçeler şöyle özetlenebilir;  

- Batıl ya da fasit bir akit şeran yasak olan bir tasarruftur, yasaklanmasının 

sonucu ise haram olmasıdır. Haram bir iş sahih bir sonuç doğurmaz. Çünkü bir 

şeyin yasaklanması onun meşru olmadığını gösterir. 

- Efendimiz (sav); "Kim bizim işimizde, onda olmayan bir şey ihdas ederse o 

reddedilir", buyurmuştur. Yasak bir akit de böyle bir şeydir. O halde reddedilir, 

yani hükümsüz olur. 

- Bu ümmetin başından sonuna kadar her fert nehiyden fesadı anlamışlardır ve 

böyle bir alım satım olan ribanın haramlığında ittifak etmişlerdir. Allah da (cc), 

"ribadan artakalanı bırakın" buyurmuştur. Fasit akit bir hüküm ifade etseydi, bunun 

bırakılmasına gerek kalmazdı. 

Cumhur böyle derken Hanefîler farklı düşünürler ve akdin batıl olmasının 

sebeplerini farklı görürler. Akdin temel rükünlerinden, ya da in'ikad/kuruluş 

şartlarından birisi eksik olursa akit batıl olur derler. Çünkü bu durumda bir şeyi o 

şey kılan temel parçalardan birisi yoktur ve böyle bir şey de elbette yok sayılacaktır.  

Sadece sıhhat şartlarından birisinde arıza olursa akit batıl değil, fasit olur, derler. 

Bu konuda dayandıkları deliller şunlardır: Böyle bir akdin temel rükünleri vardır, 

dolayısıyla bunu hiç yok sayamayız. Kısmî de olsa bir hüküm ifade etmelidir. 

"Allah alışverişi helal kıldı" gibi nasların umum ifadeleri içerisinde bunlar da 

vardır. 

Taraflar yani bir yönden Hanefîler, diğer yönden onların dışında kalan 

mezhepler, meseleye böyle bakınca, batıl olduğu konusunda ittifak ettikleri ve 

ayrıldıkları hususların olacağı açıktır. Mesela bozukluk akdin temel unsurlarında 

olan domuz eti, şarap satışı bütün mezheplere göre batıldır, hiçbir hüküm ifade 
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etmez. Ama problem akdin asıl rükünlerinde değil de vasıflarında olursa böyle 

akitler Hanefilere göre kısmî de olsa hüküm ifade ederler ve sahihe 

dönüştürülebilirler. 

Mesela faiz şartı içeren bir akit böyledir. Cumhura göre bu akit batılken, 

Hanefilere göre fasittir. Dolayısıyla Hanefilere göre faiz şartı kaldırılmak suretiyle 

sahihe dönüştürülebilir.  

 

7.4.2. Batıl Akdin Hükmü/Doğurduğu Sonuçlar 

Akit batıl ise hükümsüzdür, keenlemyekün kabul edilir ve hiçbir hukuki sonuç 

doğurmaz. Taraflardan birisinin bunu onaylamasının da hiçbir etkisi yoktur. Bu 

durum bütün mezheplere göre aynıdır. Ancak netice itibariyle batıl da olsa ortada 

bir akit vardır ve bu akde binaen yapılan bazı tasarruflar olabilir. Bu durumda 

tarafların yapması gereken şeyler şöyle özetlenebilir: 

- Batıl bir alışveriş yapılmış ve müşteri malı, satıcı da bedelini almışsa bunu 

derhal bozmalı ve aldıklarını, eğer olduğu gibi duruyorsa, geri vermelidirler. Eğer 

müşterinin aldığı malda bir artış olmuşsa onu ziyadesiyle beraber geri vermelidir. 

Eksilme olmuşsa eksileni tazmin etmelidir. 

- Eğer müşteri batıl bir satım akdiyle aldığı malda tasarrufta bulunmuş, mesela 

onu satmış ya da hibe etmişse bunlar geçerli değildirler, mal alınıp geri verilmelidir. 

Çünkü böyle bir müşteri gasp eden durumundadır. 

- Batıl satım akdiyle müşterinin aldığı mal onun yanında telef olmuşsa onu 

tazmin etmek zorundadır. Mislî ise misliyle, kıyemî ise kıymetiyle ödemelidir. 

- Akit batıl olarak oluşmuşsa, fasitte olduğu gibi sahihe dönüştürülemez. Yeni 

bir sahih akit kurmak gerekir. 

 

7. 5. MEVKÛF-NÂFİZ AKİT 

Şart ve rükünlerini tam olarak bulundurup başkasının izin ve icazetine muhtaç 

olmayan akitlere nâfiz akit denir. Bir hüküm ifade etmesi başka birisinin izin ve 

icazetine muhtaç olan akitlere ise mevkûf akit denir. Tanımlardan anlaşıldığı üzere 

nefâz ve mevkûfiyet birbirinin zıddıdır.  

Şart ve rükünleri tam olan bir akit sahih olarak vücuda gelir. Sahih olarak 

vücuda gelen akdin hüküm ifade etmesi, hukuki sonuçlarını doğurması, çeşitli 

sebeplerden ötürü üçüncü bir şahsın izni ve icazetine bağlıysa akit mevkûf, böyle 

bir izin ve icazete gerek yoksa akit nâfiz olur. Mevkûf akit adeta ilgili şahsın izin ve 

icazetine kadar hükümleri dondurulmuş akittir.  

Bir akdin hukuki sonuçlarını doğurmasının üçüncü bir şahsın izin ve icazetine 

bağlı olması, akdi yapan tarafların ya ehliyetlerinin eksik olması ya da akdin konusu 
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üzerinde tasarruf yetkilerinin bulunmamasından kaynaklanır. Fuzûlinin yaptığı akit 

bir kimsenin akit konusu üzerinde tasarruf yetkisinin bulunmaması durumuna örnek 

olarak zikredilebilir. Asîl ya da vekil olmadığı halde başkası hakkında tasarrufta 

bulunan kimseye fıkıh dilinde fuzûli denir. Mesela A’nın B’ye ait bir malı onun izni 

olmaksızın satması durumunda A fuzûlidir. Burada A’nın yaptığı akit diğer tüm 

rükün ve şartları taşısa bile mevkûftur, yani akdin hükümlerini doğurması B’nin izin 

ve icazetine bağlıdır.  

Tasarruf yetkisinin bulunmaması durumuna; bir malı gasbedenin o mal 

üzerindeki tasarrufu, bir malı rehin alan kimsenin rehin mal üzerindeki tasarrufu, 

vekilin vekalet yetkisinin sınırını aşan tasarrufları da örnek olarak zikredilebilir. 

Tüm bu tasarruflar ancak hak sahibi şahsın izin ve icazetiyle hukuki sonuçlarını 

doğurur.  

Akdi yapan tarafların ehliyetlerinin bulunmaması durumuna bağlı olarak akdin 

mevkûf olmasına ise mümeyyiz küçüğün bazı tasarrufları örnek olarak 

zikredilebilir. Mümeyyiz küçüğün satım, kira gibi hem zararına hem de yararına 

olma ihtimali bulunan tasarrufları mevkûf olup velisinin izin ve icazetiyle hukuki 

sonuçlarını doğurur. Sefih ve ma‘tûh olan şahısların tasarrufları da aynı sebebe 

binaen mevkûftur. 

 

7.6. LÂZIM-GAYRİLÂZIM AKİT  

Taraflardan birinin tek taraflı iradesiyle feshedemeyeceği akde lâzım denir. 

Yani akit her iki taraf için de bağlayıcıdır. Taraflardan birinin ya da her ikisinin tek 

taraflı iradeyle feshedebileceği akde ise gayrilâzım denir. Yani akit taraflardan biri 

ya da her ikisi için bağlayıcı değildir. Burada kriterin, bir akdin tek taraflı iradeyle 

feshedilip edilememesi olduğu açıktır.  

 

7.6.1. Akdin Bağlayıcılığını Ortadan Kaldıran Sebepler 

Fıkıhta prensip olarak sahih ve nâfiz olarak doğmuş bir akdin tarafları 

bağlayacağı, yani bir tarafın tek taraflı iradeyle akdi feshedemeyeceği ilkesi 

benimsenmiştir. Bu ilke hukuk güvenliği ve istikrar açısından da önem arz eder. 

Ancak bu ilkenin istisnası olarak bir yandan yapısı itibariyle bağlayıcı olmayan 

akitler meşru kabul edildiği gibi bir yandan da akdin bağlayıcılığının çeşitli 

sebeplerle askıya alınabileceği kabul edilmiştir.  

Yapısı itibariyle bağlayıcı olmayan akitler, beşinci ünitede çeşitli açılardan 

akitlerin tasnifine yer verilirken “Bağlayıcılık bakımından akitler” başlığı altında ele 

alınmış ve hem tek tarafı bağlayan hem her iki tarafı bağlayan hem de her iki tarafı 

da bağlamayan akitlere dair örnekler sunulmuştu. Mesela rehin akdi rehin alan için 

gayrilâzım iken, rehin veren için lazım bir akittir. Yani rehin alan tek taraflı 
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iradesiyle rehni bozup aldığı malı iade edebilir. Ama rehin verenin tek taraflı olarak 

böyle bir yetkisi yoktur. 

 Vedîa akdi ise her iki taraf için de gayrilâzımdır. Yani malını bir başkasına 

emanet bırakan kişi malını istediği zaman tek taraflı iradesiyle geri alabileceği gibi 

emanet alan kişi de dilediği zaman geri verebilir.  

Akdin bağlayıcılığının askıya alınması ise genel olarak iki şekilde söz konusu 

olabilir. Birincisi akdin fasit olması halinde her iki taraf için de bağlayıcı 

olmamasıdır. Böyle bir akdin, onu fasit kılan unsurun izalesiyle sahih hale 

gelebileceği yukarıda “Fasit Akit” başlığı altında ele alınmıştı. Ancak bu 

yapılmadığı taktirde akdin feshedilmesi taraflar için bir hak değil vecibe olmaktadır.  

İkinci durum ise muhayyerliklerdir. Yani taraflardan biri veya her ikisi belli bir 

müddet muhayyer ise o müddet zarfında o şahıs için akdin bağlayıcı olmadığı 

söylenebilir. Önemine binaen muhayyerlikler konusunu ayrı bir başlık altında ele 

alacağız.  

 

7.6.2. Muhayyerlikler 

Muhayyerlik, taraflardan birinin ya da her ikisinin akdi geçerli kılıp kılmamada 

serbest olması, yani akdin onun açısından bağlayıcı olmaması anlamına gelir. 

Fıkhın kabul ettiği muhayyerliklerin önemlileri şunlardır: 

 

7.6.2.1. Şart muhayyerliği 

Beğenmezse geri verme, ya da geri alma şartıyla yapılan alış-veriş her iki taraf 

için de caizdir. Buna şart muhayyerliği denir. Muhayyer olma şartı koşulduğu için 

bu adı almıştır. Böyle bir muhayyerliğin süresi Ebu Hanîfe’ye göre üç gündür. Ebu 

Yusuf ve Muhammed ise, süre belli olduktan sonra bunun daha çok da olabileceğini 

söylemişlerdir. Bu iki imamın görüşleri günümüze daha uygundur. Çünkü bazı 

malların işe yarayıp yaramayacağı üç gün içinde anlaşılamayabilir.  

Muhayyerliği, satan şart koşmuşsa mal onun mülkiyetinden çıkmış olmaz. Bu 

sebeple mal müşterinin elinde zayi olsa, değerini satana ödemesi gerekir. 

Muhayyerliği müşteri şart koşmuşsa satanın mülkiyetinden çıkmıştır ama Ebu 

Hanife’ye göre alanın mülkiyetine de girmemiştir. İmameyne göre ise müşterinin 

mülkiyetine geçmiştir. Bu sebeple zayi olması halinde semenini/anlaştıkları fiyatı 

vermelidir. Muhayyerlik kimin hakkı ise, süresi içinde alım-satımı onaylar ya da 

feshedebilir. 

 

7.6.2.2. Görme muhayyerliği 
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Bir şeyi görmeden satın almak caizdir. Bu durumda satın alanın malı görünce 

muhayyerliği vardır. Dilerse kabul eder, dilerse geri verir. Çünkü Hz. Peygamber 

(sav), “Kim görmediği bir şeyi satın alırsa gördüğünde muhayyerdir, dilerse alır 

dilerse bırakır”, demiştir. Ama bir malı görmeden satan birisinin görme 

muhayyerliği yoktur. Çünkü nasslarda bu konuda bir şey söylenmemiştir. Sahabe de 

satanın görme muhayyerliği olmayacağı konusunda icma etmişlerdir. 

Numune ile satılan mallarda, numunenin görülmesi malın tamamının görülmesi 

yerine geçer. Yeter ki, malın kalanı numuneden farklı olmasın. Önceden alma 

maksadıyla olmasa da gördüğü bir malı, daha sonra görmeden satın alsa görme 

muhayyerliği kalmaz. Ama gördüğünden farklı çıkarsa muhayyerliği devam eder. 

Değeri kokusu ile anlaşılan şeylerde görme muhayyerliği sadece görmekle değil 

koklamakla ortadan kalkar. Görme muhayyerliği bulunan bir kimse ölse 

muhayyerlik hakkı varislerine intikal etmez. Çünkü muhayyerlik bir mal değildir.  

 

7.6.2.3. Kusur muhayyerliği 

Alım-satımda şöyle bir kural vardır; mutlak bir alım-satım malın tam ve sağlam 

olmasını gerektirir. Yani her hangi bir kayıt koymadan, bir özellik zikretmeden 

yapılan alış verişte satılan şeyin tam ve sağlam olduğu varsayılır. Böyle değilse, 

yani satılan mal her hangi bir kusur taşıyorsa müşterinin bu akdi feshetme hakkı 

vardır. Tüccar arasında fiyatı düşüren her şey, defo bir kusur, fıkıh diliyle ayb 

sayılır.  

Satılan malda haber verilmeyen böyle bir kusur çıkarsa müşteri muhayyerdir; 

dilerse fiyatı indirmeden, konuştukları fiyata malı kabul edip alır, dilerse reddeder. 

Malın fiyatını bu kusur kadar düşürüyorum diyemez. Çünkü böyle bir durumda 

satıcı için zarar söz konusu olabilir. Ama geri verdikten sonra daha düşük bir bedel 

karşılığında yeni bir akit yapmak isterlerse bu geçerli olur.  

Müşterinin satın aldığı malda bir kusur bulunsa, ama malı henüz geri vermeden 

onun yanında bir kusur daha oluşsa, satıcı kabul etmedikçe müşteri malı geri 

veremez. Ancak satın aldığında var olan kusurdan dolayı malın değerindeki 

azalmayı satıcıdan alır. Geri veremez, çünkü bu malı öyle almamıştır, ama farkı alır, 

çünkü malı o kusur bilinmeden almıştır. Buradaki ölçü de taraflardan hiç birinin 

zarara uğramamasıdır. Çünkü bir kural olarak “zarar vermek ve zararı zararla 

karşılamak olmaz”.  

Müşteri satın aldığı mal üzerinde değişiklik yapsa, mesela unu hamur haline 

getirse, kumaşı boyasa ve kusurun varlığına ondan sonra muttali olsa artık geri 

veremez. Ancak kusurdan dolayı malın değerindeki azalmayı talep eder. 

Müşteri aldığı kusurlu malı başkasına satmış olsa, bu ikinci müşterinin kusuru 

fark edip malı ona iade etmesi durumunda; eğer bu iade mahkeme kararı ile olmuşsa 
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o da bunu ilk satana iade eder. Yok, eğer mahkeme kararı olmadan, kendi rızası ile 

geri almışsa tek taraflı iradesiyle iade edemez. 

Satıcı bir malı, hiçbir kusurdan sorumlu değilim diyerek satmışsa müşteri artık o 

malı geri veremez. Zira malda bulunabilecek muhtemel kusurları baştan kabul etmiş 

olur.  

 

7.7. GÜNAH OLAN BAZI AKİTLER  

Alışverişlerde aslolan helal olmaktır. Çünkü "Allah (cc) alış verişi helal 

kılmıştır". Dolayısıyla sadece Cenab-ı Allah’ın bu genel hükümden istisna ettiği alış 

verişler günah olur. Bir alışveriş, ya bizzat alınıp satılan şeyin kendisinden, ya da 

alım satım şeklinden dolayı günah kılınmış olabilir. Bazen hukuken geçerli olan bir 

akit, diyaneten günah olabilir. Aşağıda fıkıh kitaplarında genel olarak günah olduğu 

belirtilen bazı akitlere yer verilecektir.  

 

7.7.1. Kardeşinin Satışı Üzerine Satış Yapmak 

Ebu Hureyre naklettiği bir hadis-i şerif şöyledir: "Allah Resulü Efendimiz 

buyurdular ki, kişi kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın, kardeşinin talip olduğu 

kıza talip olmasın…". 

Bu şöyle olur: Birisi diğerinden mesela 10 liraya bir şey satın alır, bir başkası 

ona, ben bunu sana dokuz liraya satarım diyerek onun satışını bozmak ister. Ya da 

işlem tersinden işler ve bir şeyi mesela 9 liraya satan birisine, bir başkası ben onu 

senden 10 liraya satın alırım diyerek satışı bozmak ister. Bu şekilde bir başkasının 

alışverişini bozarak bir malı alan ya da satan kimsenin akdi hukuken hüküm ifade 

etse de haram bir satış türüdür ve ahlaken kötü bir şeydir. 

 

7.7.2. Neceş 

Yine Ebu Hureyre'den şöyle bir hadisi şerif rivayet edilmiştir: "Birbirinize haset 

etmeyin, neceş yapmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, 

biriniz diğerinin alışverişi üzerine alışveriş yapmasın, ey Allah'ın kulları kardeşler 

olun. Müslüman müslümanın kardeşidir; ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz, onu 

hakir görmez… (Kalbine işaret ederek, üç defa) Takva şuradadır. Kişiye günah 

olarak müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Müslümanın her şeyi; kanı, malı ve 

ırzı müslümana haramdır" (Müslim). 

Bir çok konuya temas eden bu hadis-i şerifte neceş de yasaklanmıştır. Neceş 

birkaç türlü olabilir: 

- Satın almak niyeti olmadığı halde birisi pazarlık yaparken satıcıya daha 

yüksek fiyat teklif etmek, böylece gerçek müşteriye zarar vermek. 



 93 

- Birisi bir mala talip olmuş, fakat almaya çok da niyetli gözükmüyorsa, bir 

başkasının bu malın çok hoşuna gittiğini, kalitesini vb. bildiğini söyleyerek onu 

almaya teşvik etmesi. 

 

7.7.3. Tedlîs İçeren Akit  

Tedlîs kelimesi sözlükte hile yapma, aldatma anlamlarına gelir. Hz. Peygamber 

(sav) alışverişlerde her türlü hileyi yasaklamıştır.  

Günümüzde pazarlarda malın iyisinin ön tarafa, kötüsünün arka tarafa konarak 

yapılan satışlar hep tedlîs içeren satışlardır. Patatesin en iyisi Nevşehir'de 

yetişiyorsa, o kişinin sattığı her patatesi Nevşehir patatesi diyerek satması, yine 

anlamayan vatandaşa, sardalyeyi hamsi, kolyozu uskumru diye satması da böyle 

tedlîs içeren satışlardır. Böyle satışlar hukuken caiz olmaz ve müşteri için geri 

verme hakkı doğar. Ahlaken de çok kötü davranışlardır, alışverişin bereketini 

götürür.  

 

7.7.4. Telakki'r-rükbân 

Telakkir’r-rükbân ifadesi fıkıh kitaplarında, pazara ürettiği malını getirmekte 

olan köylüleri yolda karşılayarak ellerindeki malları henüz pazardaki fiyatları 

görmelerinden önce almak, anlamında kullanılır. Efendimiz buyurmuşlardır ki, 

"Köylünün malını şehre ulaşmadan satın almayın. Böyle yaparsanız köylü şehre 

indiğinde muhayyer olur, dilerse malını geri alıp kendi satar". 

Bazı şehir esnafı köyden gelenleri yolda karşılar, piyasada senin malının değeri 

şu kadardır, fiyatlar düştü, ancak şuna satabilirsin, gibi ifadelerle malını ucuz fiyata 

alırlardı. Hz. Peygamberin bunu yasakladığı, üretim yapan köylünün pazara gelip 

malının piyasa değerini öğrendikten sonra malını satmasını istediği anlaşılmaktadır. 

Burada Hz. Peygamberin, bir yandan köylünün aldatılmasının önüne geçmeyi, bir 

yandan da üretilen malların bizzat üreticileri tarafından piyasaya getirilmesiyle 

fiyatların oluşumunda muhtemel spekülatif müdahaleleri engellemeyi hedeflediği 

söylenebilir. 

  

7.7.5. İhtikâr/Karaborsacılık 

İhtikâr, ya da Türkçe adıyla, karaborsacılık, ihtiyaç maddelerini stoklayıp, 

fiyatların arttığı zamana kadar satmadan bekletmek demektir. 

Fukaha bir stoklama ameliyesinin karaborsacılık olarak değerlendirilebilmesi ve 

böylece haram olduğuna hükmedilebilmesi için bazı şartların bulunması gerektiğini 

düşünürler; 
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- İhtikâr yaptığı mal satın aldığı bir mal olmalıdır. Kişi kendi ürettiği bir malı 

biriktirirse ihtikâr yapmış olmaz. 

- Stok edilen malların piyasadan kalkması insanlara sıkıntı veriyor olmalıdır. Bir 

başka yolla kolayca bulunabilen malları depolamak ihtikâr sayılmaz. Tüccar, kıtlık 

ve darlık zamanları dışında, piyasada darlık yaratıp fiyatları yükseltme amacı 

olmaksızın dilediği kadar mal depolayabilir. Bu durum yasaklanmış değildir. 

- Klasik dönem fakihlerine göre stok edilen şey temel gıda maddelerinden 

olmalıdır. Bunun dışındaki malların depolanması ihtikâr sayılmaz. Ancak darlık 

zamanlarında hayvan yemlerinin depolanması da ihtikâr olabilir. 

Çoğunluğun karaborsacılığı yalnız gıda maddelerine ve hayvan yemlerine 

mahsus görmesine karşılık, İmam Mâlik ve Ebû Yûsuf'a göre, satılmaması halka 

zarar veren her çeşit malda ihtikâr söz konusu olur. Bu görüşe göre, bazı hadislerde 

yalnız gıda maddelerinin ihtikârından söz edilmesi sınırlayıcı olmayıp, örnek 

kabilindendir. Bu, insanların ihtiyacı bulunan her şeyde karaborsacılığın 

yasaklandığını bildiren bir numunedir. Çünkü karaborsacılığın yasaklanmasında 

"toplumun zarar görmesi" ve "karaborsacının kastı" önemli unsurlardır. Toplumun 

normal ve tabii ihtiyacı olan herhangi bir maddeyi, sırf darlık meydana getirip, 

fiyatların yükselmesini sağlamak amacıyla depolamak karaborsacılık sayılır. Bu 

görüş günümüz fakihleri tarafından mevcut ekonomik şartlara daha uygun kabul 

edilmektedir. Çünkü temel ihtiyaçlar birbirine bağlıdır. İnsanın yalnız yiyecek 

maddelerini temin etmesi, başka temel ihtiyacı kalmadığı anlamına gelmez. Giyim 

eşyası, mesken, yakıt, ulaşım ve benzeri ihtiyaçlar da kaçınılmaz temel 

ihtiyaçlardandır.  

Bu şartlardan anlaşılan ortak nokta şudur: Herkesin ihtiyaç duyduğu temel 

maddelerin saklanması, böylece fiyatlarının sunî olarak artırılması insanlara zarar 

verir. İnsanlara zarar vererek elde edilen bir kâr helal olamaz.  

Bu sebeple Allah Resulü (sav) çeşitli hadislerinde karaborsacılığı yasaklamıştır: 

 "Uzak yerden mal getiren (câlib) rızıklanmış; karaborsacı ise lânetlenmiştir" 

(İbn Mâce).  

"Bir kimse müslümanların yiyeceğini depolar ve onları piyasaya sürmezse, 

Allâhü Teâlâ onu cüzzam hastalığı ve iflasla cezalandırır" (İbn Mâce). 

 "Karaborsacı ne kötü bir kuldur. Fiyatların düştüğünü öğrenince üzülür, 

yükseldiğini duyarsa sevinir" (Beyhakî).  

 

 

7.7.6. Cuma Ezanı Okunurken Alışveriş Yapmak 

Konuyla ilgili ayeti kerime şöyledir; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için 

ezan okunduğunda hemen Allah'ı zikre koşun, alışverişi bırakın. Eğer biliyorsanız 
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bu sizin için daha hayırlıdır" (Cuma, 9). Bu ezan, Cuma günü caminin içinde 

okunan ikinci ezandır. 

 Böyle bir yasağın bulunması sebebiyle bu ezan okunurken alışveriş yapmanın 

haram olduğu konusunda ittifak vardır. Ancak bunu fakihler farklı yorumlarlar. 

Mesela Hanefîler derler ki, burada haram olan şey, alışveriş yapmak değil, "namaza 

koşun" emrine uymamaktır. Yani bu yasağın sebebi budur. O halde zaten cumaya 

gitme zorunda olmayanlar; kadınlar, yolcular, çocuklar, mahpuslar Cuma ezanı 

okunurken alışveriş yapsalar bu satış haram olmaz. 

Cuma ile mükellef olanlar da bir taraftan namaza giderken bir taraftan da 

alışveriş yapsalar bu alışveriş de haram olmaz. Çünkü yasaklanan şeyi 

yapmamaktadırlar. Yani buradaki haram, lizatihi değil, liğayrihi bir haramdır. Ya da 

haramlığın sebebi alışverişin bizzat kendisindeki bir kötülük değil, yaparken sebep 

olunan kötülüktür. Şu halde ezan okunurken namaza koşan bir insan giderken bir 

taraftan da alışveriş yapsa bu kötülüğü yapıyor değildir. Öyleyse alışverişi haram 

olmaz. Ayrıca bu fiil lizatihi bir kötülük olmadığı için, ezan okunurken alışveriş 

yapan birisi bir haram işlemiş olur, bunun günahından sorumlu olur, ama bu 

alışverişi batıl olmaz, hükmü geçerli olur. Yani burada dünyevi hükümle uhrevi 

hüküm farklıdır. Uhrevi açıdan kişi haram olan bir fiil yapmış ve günahkar 

olmuştur. Ama dünyevi açıdan yaptığı işlem hukuken geçerlidir.  

 

7.7.7. Bir Akitte İki Akit Yapmak 

Bu durum fıkıh kitaplarında bir safkada iki safka yapmak diye anlatılır. Safka, 

elleri birbirine vurmaktır. Satışta, satışın bittiğini anlatmak için müşteri ile satıcının 

ellerini birbirine vurma adetleri olduğu için akit yapmaya safka adı verilmiştir.  

Bir akit içerisinde iki akit yapmış olma caiz değildir. Bu çeşitli şekillerde 

olabilir: 

a. Satıcı mesela, şu elbiseyi peşin 100 liraya, vadeli 120 liraya sana sattım, der, 

müşteri de hangisini tercih ettiğini bildirmeden, tamam aldım der. 

b. Satıcı, senin şu kalemi bana 110 liraya satman karşılığında, ben de şu kitabı 

sana 100 liraya sattım der. 

c. Satıcı bir malı vadeli 110 liraya satıp, peşin 100 liraya geri alması şartıyla 

yapılan satım da bazı fakihlere göre bir safkada iki safka kabilindendir. 

Görüldüğü gibi, bu işlemlerin her birinde bir akit içinde iki akit vardır ve akdi 

haram kılan sebep belirsizlik ya da faize kapı açma özelliğidir. 

 

7.7.8. Malı Teslim Almadan Satmak 
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Abdullah b. Ömer anlatır: "Çarşıdan bir miktar zeytinyağı satın almıştım. 

Pazarlığı bitirince adamın biri, aldığım yağ için bana kârlı bir fiyat teklif etti. 

Kabul ettiğimi göstermek için tam tokalaşacaktım ki, birisi arkamdan eteğimi çekti. 

Baktım ki, Zeyd b. Sabit. Yapma! Dedi. Satın aldığın yağı satıcının diğer 

yağlarından ayırıp teslim almadan satma! Çünkü Allah Resulü, tüccarın aldığı bir 

malı kendi havzasına geçirmeden satmasını yasakladı". 

Bazı fıkıhçılar bunun sadece ayırma işlemlerine muhtaç olan mallarda geçerli 

olduğunu söylerler ki, bunlarda ölçme, tartma, sayma gibi belli bir ölçü birimiyle 

alınıp satılan mislî mallardır. Böyle bir ölçü birimiyle satılmayan malların ise kendi 

havzasına geçirmeden de satışları caizdir. Diğer bazı fıkıhçılar ise bunun bütün 

mallar için geçerli olduğunu söylerler. Onların gerekçeleri şunlardır: 

a. Gıda maddelerinin ölçme, tartma işlemi gerektirip gerektirmediğine 

değinilmeksizin teslim alınmadan satılmasının caiz olmadığı konusunda neredeyse 

tevatür vardır. Abdullah b Ömer der ki, "İnsanlar pazarın bir ucunda gıda 

maddelerini kabala pazar satıyorlardı. Allah Resulü onların, ölçüp ayırmadan 

satmalarını yasakladı". 

b. Ahmed b. Hanbel'in Hakîm b Hizâm'dan naklettiği bir hadisi şerifte 

Efendimiz (sav): "Bir şey satın aldığında onu kabzetmeden satma", buyurur. 

c. Ebu Davud'da Zeyd b. Sabit’ten gelen bir hadisi şerifte Efendimizin (sav), bir 

mal satın alındığında, tüccarın onu kendi havzasına getirmeden satmasını 

yasakladığı söylenir. Bu ve benzeri hadisler, sadece gıda maddelerinin değil, her 

türlü ticaret eşyasının teslim alınmadan satılmasını yasaklar. Buradan hareketle İbn 

Kayyım der ki, "Gıda maddesinin teslim alınmadan satılamayacağı nassla sabittir, 

diğer mallarda da böyle olduğu ona kıyasla anlaşılır". 
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ÜNİTE 8 

AKDE VE BORÇLARA DAİR GENEL HÜKÜMLER 

 

8.1. GİRİŞ 

Borçlar hukukunun genel teorisini ele alacağımız bu son ünitede önce akdin 

genel hükümlerini şahıslar ve akit konusu açılarından ele alacağız. Devamında 

akdin ortadan kalkma şekilleri üzerinde durarak akit teorisini tamamlamış olacağız.  

Bu ünitenin ikinci kısmında ise önce borcun hükmü ve buna bağlı olarak ifayı 

temin yollarına değineceğiz. Sonrasında ise borçların sona erme şekilleri ve 

borçların intikaline dair bilgiler vereceğiz.  

 

8.2. ŞAHISLAR BAKIMINDAN AKDİN GENEL HÜKÜMLERİ 

Akitler, akdi yapan taraflar için bir yandan borç ya da borçlar doğururken bir 

yandan da karşılıklı haklar doğurur. Kira akdini düşünecek olursak; bu akit, kiracı 

için belli periyotlarla kira bedeli ödeme borcu, mal sahibi içinse ilgili mülkü 

kiracının kullanımına sunma borcu doğurur. Diğer bir açıdan düşünüldüğünde kira 

akdi, kiracı için ilgili mülkün menfaat mülkiyetine sahip olma hakkını doğururken, 

mal sahibi için de belli periyotlarla belirli bir kira bedelini alma hakkını doğurur. 

Dolayısıyla akdin genel hükümleri her şeyden önce akdi yapan taraflarla ilgili 

olmaktadır.  

Akdi her zaman bizzat taraflar yapmamakta, bazen hukuki temsilciler devreye 

girebilmektedir. Dolayısıyla konuyu akdi asıl tarafların yapması, akdi hukuki 

temsilcinin yapması ve akdin iki tarafını bir şahsın temsil etmesi başlıkları altında 

ele alacağız.  

 

8.2.1. Akdi Asıl Tarafın Yapması 

Akitlerde aslolan asıl tarafın bizzat akdi kurmasıdır. Ancak yukarıda da 

belirtildiği üzere bazen hukuki temsilcilerin de akitlerde taraf olması mümkündür. 

Bu durumda akdin doğurduğu hukuki sonuçlar itibariyle bir takım farklılıklar ortaya 

çıkabilmektedir.  

Fukaha akdin doğurduğu sonuçları akdin hükmü ve akdin hukuku şeklinde iki 

başlık altında ele alma cihetine gitmişlerdir. Akdin hükmü, tarafların nihai maksadı 

olan ve akdin meydana getirdiği asıl sonuçtur. Akdin hukuku ise akdi tamamlayan, 

akdin hükmü olan asıl sonuçları destekleyen ikinci derece sonuçlardır. Mesela bir 

satım akdinde, akdin hükmü akit konusu malın mülkiyetinin müşteriye, bedel olarak 
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ödenecek malın mülkiyetinin de satıcıya geçmesidir. Bunlar her iki tarafın asıl 

maksadı olan sonuçlardır. Bunları destekler mahiyette ikincil sonuçlar ise; satıcının 

malı teslim etme borcu, bedeli isteme hakkı, müşterinin bedeli ödeme borcu, satın 

aldığı malı teslim alma hakkı, mal kusurlu çıkarsa iade edip parasını geri alma hakkı 

gibi hak ve yükümlülüklerdir.  

Bir akdi her iki taraftan da asıl kimseler kurduklarında akdin hükmünün de 

hukukunun da onlara ait olacağında şüphe yoktur. Ancak taraflardan birini ya da her 

ikisini kanuni temsilcinin temsil etmesi durumunda özellikle akdin hukuku bazı 

akitlerde kanuni temsilciye raci olabilmektedir. Bu noktada akdin hukuku ve hükmü 

ayrımının sonuçları bariz olarak görülmektedir.  

 

8.2.2. Akdi Hukuki Temsilcinin Yapması 

Fukaha prensip olarak akitlerin hukuki temsilciler aracılığıyla yapılabileceği 

hükmünü benimsemişlerdir. Hukuki temsilciye bu yetkiyi veren üç merci vardır. 

Birincisi kanundur. Mesela veli, velisi bulunduğu şahıs adına bir takım akitleri 

yapma yetkisini kanundan almaktadır. İkinci merci hakimdir. Bazı durumlarda 

hakim şahıslar için vasi ya da kayyım atamakta, onlar da hakim tarafından verilen 

yetkiye binaen bir takım tasarruflarda bulunabilmektedirler. Üçüncü merci ise 

kişinin bizzat kendisidir. Herkes bir takım tasarruflarda bulunmak üzere bir 

başkasını vekil tayin etme hakkına sahiptir. Burada vekil, ilgili vekalet akdine 

binaen müvekkili adına bir takım tasarruflarda bulunabilir, akitler kurabilir.  

Yukarıda fakihlerin akdin hükmü ile hukuku arasında ayırım yaptığına işaret 

edilmişti. Fukaha; hukuki temsilcinin, akit yaparken akdi müvekkil adına yapması 

ile müvekkilini zikretmeksizin doğrudan kendi adına yapmasını da birbirinden 

ayırmışlardır.  

Fıkıhta nikah, muhâlaa gibi akitlerin müvekkil adına yapılması zorunludur. Yine 

ancak malın teslimiyle tamam olan hibe, karz, ariyet, vedia ve rehin akitlerinde de 

vekilin, müvekkilin adını zikrederek, akdi onun adına yapması gerekir. Aksi taktirde 

bu akitlerin hem hukuku hem de hükmü vekile ait olur. Mesela A’nın vekili olan B, 

C’ye “Seni A adına vekaleten onunla nikahladım” yerine “Seninle evlendim” dese 

nikah kendi adına kıyılmış olur.  

Yukarıda zikredilen istisnalar dışında diğer akitler vekil tarafından, kendi adına 

da müvekkili adına da yapılabilir. Her iki durumda da akdin hükmü müvekkile ait 

olacaktır. Akdin hukuku dediğimiz ikincil sonuçlar ise akdin kimin adına 

yapıldığına bağlı olacaktır. Müvekkilin adı anılarak yapılan akitlerde akdin hukuku 

da ona ait olacaktır. Mesela “Şu evi müvekkilim falan adına sana kiraya verdim” 

denilerek yapılan kira akdinin hükmü de hukuku da müvekkile ait olacaktır. 

Vekil akdi kendi adına yaparsa akdin hukukunun kime ait olacağı ise fukaha 

arasında ihtilaflı bir konudur. Şafii ve Hanbelilere göre her halükarda akdin hükmü 
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gibi hukuku da müvekkile ait olur. Hanefi ve Malikilere göre ise akdin hükmü 

müvekkile aitken, akdin hukuku vekile ait olur.  

Vekil, müvekkiline ait bir malı üçüncü bir şahsa “Bu malı sana 100 TL’ye 

sattım” diyerek satsa Hanefi ve Malikilere göre akdi müvekkili adına yapmadığı 

için akdin hukuku vekile ait olur. Bu durumda akdin hukukuna dair meselelerde 

müşterinin muhatabı vekil olacaktır. Müşteriden bedeli talep etme hakkı, malı 

teslim etme yükümlülüğü, hapis hakkı gibi hak ve yükümlülükler vekile aittir. Tabi 

ki teslim aldıklarını müvekkiline teslim edecek ya da onun adına teslim ettiklerini 

de müvekkilinden alacaktır. 

 

8.2.3. Akdin İki Tarafını Bir Şahsın Temsil Etmesi 

Fukaha prensip olarak akdin her iki tarafını bir kişinin temsil etmesini caiz 

görmemişlerdir. Zira böyle bir akitte akdin hükmü ile hukuku birbirine karışır ve 

aynı şahıs hem alacaklı hem de borçlu olur. Özellikle ilgili şahsın kendi adına 

asaleten bir diğeri adına vekaleten akdi kurması durumunda diğer tarafın 

menfaatlerinin yeterince gözetilmemesi ihtimali söz konusu olur.  

Genel ilke böyle olmakla birlikte bazı fakihler nikah akdini istisna etmişlerdir. 

Zira bu akitte akdin hükmü ile hukuku birbirinden ayrılamaz, her ikisi de temsil 

olunan şahsa ait olur. Mesela bir şahıs, kendisine vekalet veren bir kızla bir erkeği 

nikahlayabilir. Böyle bir akitte her iki tarafı da vekaleten temsil etmiş olur.  

 

8.3. KONUSU BAKIMINDAN AKDİN GENEL HÜKÜMLERİ 

Bu başlık altında iki ana konu ele alınacaktır. Birincisi akdin tefsiri, ikincisi ise 

akdin sınırlarının tespitidir.  

8.3.1. Akdin Tefsiri 

Akdin uygulanması, gereğinin yerine getirilmesi hususunda, akdin tefsiri ve 

sınırlarının tespiti önem arz eder. Akdin kuruluşu konusunda başta Hanefiler olmak 

üzere fukahanın genellikle irade beyanını esas aldıklarını, içteki iradeye değil dışa 

vuran objektif iradeyi dikkate aldıklarını belirtmiştik. Akdin tefsirinde de aynı ilke 

esas alınarak, akit esnasında dışa vuran iradeye bakıldığı söylenebilir.  

Bu hususa işaret eden Mecelle kaideleri şöyledir: “Sözde aslolan hakiki manadır” 

(madde 12). Yani tarafların akit esnasında söyledikleri sözlerden neyi kastettikleri 

hususunda kullandıkları ifadelerin mecazi olarak ne manaya gelebileceğine 

bakılmaz, aslolan hakiki manadır.  

“Açık söz karşısında delalete itibar edilmez” (madde 13). Bir şey akit esnasında 

açıkça ifade edilmişse, akdin ya da karinelerin delaletiyle aksi bir sonuca itibar 

edilmez. Zira açıkça ifade edilen beyan söz konusudur.  
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Mecellenin ikinci maddesi ise şöyledir; “Ukûdda itibar makasıt ve meaniyedir, 

elfaz ve mebâniye değildir”. Bu kaide ilk etapta dış iradenin değil de iç iradenin 

esas alınacağı şeklinde anlaşılabilir. Ancak kaidenin açıklamaları ve verilen 

örnekler incelendiğinde yine objektif verilere dayanılarak akdin tefsir edildiği 

görülür. Mesela bir malı belli bir bedel karşılığında hibe ettiğini söyleyen kimse 

aslında hibe değil satım yapmıştır. Zira bir malın belli bir bedel karşılığında 

temlikine hukukta hibe değil, satım denir.  

 

8.3.2. Akdin sınırlarının tespiti 

Akdin sınırlarının tespitinde iki temel ölçü söz konusudur. Birincisi örf ve adet, 

ikincisi ise işin mahiyeti ve akdin özelliğidir. Mecellede yer alan birçok madde 

akdin sınırlarının tespitinde örfün rolüne işaret eder; “Adet muhakkemdir, yani 

hükm-i şerîyi isbat için örf ve adet hakem kılınır, gerek âm olsun gerek hâs olsun” 

(madde 36). Bu maddeye göre akdin sınırları hususunda taraflar arasında çıkan 

ihtilafların çözümünde de örf hakem tayin edilir ve örfün gereği neyse ona göre 

hüküm verilir.  

“Örfen maruf olan şey şart kılınmış gibidir” (madde 43). Bu maddeye göre bir 

husus örfen akdin sınırlarına dahilse, akit esnasında zikredilmese bile şart koşulmuş 

sayılır. Mesela tarlada çalıştırılan mevsimlik işçilerin yemeklerinin tarla sahibi 

tarafından verilmesinin örf haline geldiği bir beldede, tarlasında işçi çalıştıran 

kimse, bu işe dair akitte zikredilmese bile çalıştırdığı işçilerin yemeklerini vermekle 

yükümlüdür. Böyle bir yükümlülüğü akdin sınırlarına dahil eden şey örftür.  

 “Beyne’t-tüccar maruf olan şey beynlerinde meşrut gibidir” (madde 44). Yani 

tüccar arasındaki muamelelerde örf haline gelmiş hususlar, yaptıkları her bir akitte 

ayrıca zikredilmese bile şart koşulmuş kabul edilir.  

Akdin sınırlarının tespitinde kullanılan ikinci ölçü işin mahiyeti ve akdin 

özelliğidir demiştik. Bu hususa işaret eden Mecelle kaidelerinden bazıları şöyledir; 

“Vücutta bir şeye tabi olan hükümde dahi ona tabi olur” (madde 47). Mesela gebe 

bir hayvan satıldığı zaman karnındaki yavru da ona tabi olarak satılmış olur.  

“Bir şeye malik olan kimse ol şeyin zaruriyâtından olan şeye dahi malik olur” 

(madde 49). Mesela bir ev satın alan kimse, o eve ulaştıran yoldan faydalanma 

hakkını da elde etmiş olur.  

 

8.4. AKDİN ORTADAN KALKMASI 

Akdin doğurduğu borçlar taraflarca tam olarak ifa edildiğinde akit de ortadan 

kalkmış olur. Ancak bu başlık altında bu anlamda bir ortadan kalkma ele 

alınmayacaktır. Burada henüz tam olarak ifa edilmemiş akitlerin ortadan 

kaldırılmasıyla, ifa edildiği halde geriye dönük olarak ortadan kaldırılıp karşılıklı 

bedellerin iade edilmesi konularına yer verilecektir. 
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8.4.1. Fesih 

Fıkıhta bağlayıcı olmayan akitlerin, bağlı olmayan tarafça tek taraflı iradeyle 

feshedilebileceği daha önce zikredilmişti. Tarafların ya akdin özelliği gereği ya da 

muhayyerlik hakkına binaen bağlı olmayacağı da yine ifade edilmişti. Bunların 

dışında taraflar için bağlayıcı olan bir akdin her hangi bir nedene binaen 

feshedilmesi bazı istisnalar dışında fukaha tarafından meşru kabul edilmemiştir. 

Mesela taraflardan birinin borcunu ifa etmemesi diğer tarafa akdi feshetme yetkisi 

vermez.  

Bir tarafın akitten doğan borcu ifa etmemesi durumunda diğer tarafa fesih hakkı 

tanımayan fukahanın bu tür durumlarda defi hakkı tanıdığı görülür. Defi hakkı karşı 

taraf borcunu ödeyinceye kadar diğer tarafın ifayı durdurması anlamına gelir. Tabi 

ki bunun olabilmesi için ilgili tarafın henüz üzerine düşen borcu ifa etmemiş olması 

gerekir.  

Defi hakkı borcu ortadan kaldırmayıp, sadece borcun ertelenmesi imkanı verir. 

Mesela peşin olarak akdedilen bir satımda satıcı parayı teslim alıncaya kadar malı 

teslim etmeme hakkına sahiptir. Müşteri parayı teslim etmiş, ancak satıcı malı 

teslim etmiyorsa, müşterinin yapacağı iş kanuni yollara başvurarak malı teslim 

almaya çalışmaktır. Yoksa malın teslim edilmemesine binaen akdi feshetme imkanı 

yoktur. 

 

8.4.2. İkâle 

İkâle, izale etme ve ortadan kaldırma anlamlarına gelir. Mukaveleyi ve 

sözleşmeyi ortadan kaldırma, bozma demektir. Fıkıh ıstılahı olarak da bu anlama 

gelir; satıcı ile müşterinin karşılıklı anlaşarak akdi ve akdin sonuçlarını 

bozmalarıdır. Mesela muhayyerlik olmadan satın alınan bir malı, eğer satıcı kabul 

ediyorsa, geri vermek ikâledir. Çünkü bu durumda satıcı bunu geri almak zorunda 

değildir. Buna rağmen geri alması ahlaken çok güzel bir davranıştır ve İslam ticaret 

hukukunun ahlakî erdemlerindendir. Çünkü Efendimiz (sav): “Kim bir satışı ikâle 

ederse (yani sattığını geri almayı kabul ederse) Allah da onun günahlarını ikâle eder 

(yani hak ettiği cezayı vermekten vazgeçer)”, buyurmuştur. 

İkâlenin rüknü icap ve kabulden ibarettir. Burada da icabın kabulle aynı mecliste 

olması gerekir. İkâleyi anlatan, yani akdi bozmayı teklif eden ve başka anlama 

gelmediği açık olan her ifade ile ikâle yapılabilir. Yeter ki, geçmiş zaman kipiyle ya 

da şu anda yapıldığını anlatan bir kiple olsun. İhtimalli bir ifade ile akit 

yapılamayacağı gibi, ikâle de yapılamaz.  

Bir ikâlenin sahih olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir: 

a. Her iki tarafın karşılıklı rızası. Çünkü ikâle ettikleri satış lazım/bağlayıcı bir 

satıştır ve lazım akitler tek taraflı bozulamaz. 



 102 

b. Meclis birliği. Nasıl ki, satım akdinin oluşmasında icap ve kabulün aynı 

mecliste olma şartı varsa burada da öyledir. 

c. Akdin satımda ve kirada olduğu gibi ortadan kaldırmaya müsait olması. Böyle 

olmayan, yani feshi kabul etmeyen bir tasarrufta ikâle yapılamaz. Mesela nikâhta ve 

talâkta ikâle olmaz. 

d. İkâle anında akit konusu malın mevcut olması. Eğer akit konusu mal, 

tüketilmiş ise artık ikâle olmaz. Ama bedelin mevcut olması şart değildir. Çünkü 

bedelde önemli olan o miktarda paradır, bizzat verilen para değildir. Para için, 

tayinle taayyün etmez denmesi bunu ifade eder. 

e. İkâlesi yapılan satış bir sarf akdi ise, her iki bedelin de aynı anda kabz 

edilmesi. Aksi halde faiz cereyan eder. 

İkâle bir fesih midir yoksa yeni bir satım mıdır konusu tartışmalıdır. fesih ya da 

satım olmasına göre bir takım hükümleri değişebilir. 

Şafiîlere, Hanbelîlere ve İmam Muhammed'e göre ikâle her iki taraf için bir 

fesihtir, yeni bir satım değildir. Çünkü ikâle kelimesi de bir şeyin izale edilmesini, 

kaldırılmasını ifade eder. Kavramların sözlük anlamları akitlerde hesaba katılır. 

Satım bir şeyin ispatını, ikâle ise nefyini ifade eder. 

Ebu Yusuf ve İmam Malik'e göre ise ikâle her iki taraf için de yeni bir satımdır. 

Bunlara göre satım, malın malla mübadelesidir, ya da bir bedelin bedelle 

değiştirilmesidir. İkâlede de aynı şey vardır. Akitlerde itibar manayadır, lafızlara ve 

sigalara değildir. 

Üçüncü bir görüş, ikâlenin fesih ve izale anlamına geldiği, müşterek lafızlarda 

umum olmayacağı için bunun bir başka anlama alınamayacağı, ancak üçüncü 

şahıslar için bunun yeni bir satım sayılması gerektiği şeklindedir. Aksi halde 

muvazaalı bir durum olabilir ve üçüncü şahıslar zarar görebilirler. 

 

8.5. BORCUN HÜKMÜ VE İFAYI TEMİN YOLLARI 

Buraya kadar borcun en temel kaynağı olan akitler üzerinde etraflıca duruldu. 

Bundan sonra ise tek taraflı iradeden, haksız fiil ve haksız zenginleşmeden doğan 

borçlar da dahil her türlü borca dair genel bilgiler verilecektir. 

 

8.5.1. Eda ve Kaza 

Borç, taraflara belli bir edim yükler. Taraflar ilgili edimi yerine getirdiklerinde 

borç ortadan kalkmış olur. Asıl olan borcun, tam ve zamanında ifa edilmesidir ki 

buna hukuk dilinde eda denir. Borcun tam ve zamanında ifası mümkün olmazsa 

onun yerine bir başka şeyin verilmesi ya da yapılmasına ise kaza denir.  
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Kaza iki şekilde olabilir. Misli mal borcunda ödenecek şeyin emsali ödenir ki 

buna tam kaza denir. Kıyemî mal borcu söz konusu olduğunda ise ilgili malın 

kıymeti ödenir ki buna da eksik kaza denir.  

 

8.5.2. İfayı Temin Yolları 

Borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda ifayı cebren temin etmek üzere 

hukuk sistemleri çeşitli yollara başvurmuşlardır. Fakihlerin kabul ettikleri 

yöntemler; borçlunun hapsi, hacir altına alınması, borçlunun malına haciz 

konulması ve borçlunun seyahatten men‘i şeklinde sıralanabilir.  

a. Borçlunun hapsi 

Borcunu ödeme imkanı olmayan borçlunun hapsedilemeyeceği konusunda 

fakihler fikir birliği etmişlerdir. Çünkü fıkıhta hapis cezası, borçlunun bedenen 

cezalandırılmasına yönelik olmayıp, sadece borcun ifasını temine yöneliktir. Ödeme 

gücü zaten olmayan kimsenin hapsedilmesinin, borcun ifası açısından bir faydası 

olmayacaktır.  

Ödeme imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen kimseye gelince, fakihlerin 

büyük çoğunluğu böyle bir kimsenin hakim tarafından hapsedilebileceği fikrini 

benimsemişlerdir. Dolayısıyla bu konuda hakimin karar verebilmesi için borçlunun 

ödeme imkanının bulunup bulunmaması önem arz eder.  

 

b. Borçlunun hacir altına alınması 

Hacir kavramı, belirli sebeplerle kişinin bir takım hukuki tasarruflarına sınırlama 

getirmek anlamına gelir. Hacir fiili tasarruflar için söz konusu olmayıp sadece sözlü 

tasarruflara yöneliktir. Bazı fakihler alacaklıların haklarını korumak üzere borcunu 

ödemeyen şahsın hacir altına alınabileceğini benimsemişlerdir. 

Borçlunun hacir altına alınabilmesi için vadesi dolmuş borçlarının malvarlığını 

aşması, alacaklıların hacri istemeleri ve hakimin bu istikamette hüküm vermesi 

gerekir. Fukahanın çoğunluğuna göre hacir altına alınan borçlunun satım, hibe, 

vakıf gibi malvarlığını azaltıcı tasarrufları geçersizdir.  

c. Borçlunun malvarlığına haciz konulması 

Borçlu, malvarlığı olduğu halde borcunu ödemiyorsa, cebri ifa yollarından biri de 

borçlunun malvarlığına el koyup satmaktır. Bu satımdan elde edilen para ile ilgili 

şahsın borçları ödenir. Bu tür bir cebri ifa için günümüzde haciz kavramı 

kullanılmaktadır.  

Fakihlerin büyük bir kısmı hakim tarafından borçlunun mallarına haciz konup 

satılmasını caiz görmüşlerdir. Ancak hapis ile haciz müeyyidelerinden hangisinin 

önce uygulanacağı, hangisine daha sonra başvurulacağı konusunda ihtilaf 
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etmişlerdir. Maliki ve Şafii mezheplerine göre ilk önce haciz işlemi yapılır, 

borçlunun şahsına yönelik hapis müeyyidesine ise daha sonra başvurulabilir. Hanefi 

ve Hanbeli mezheplerinde ise önce kişi hapsedilmek suretiyle ifaya zorlanır, sonuç 

alınamazsa haciz yoluna başvurulabilir.  

Fukahanın fikir birliği ettiği konulardan birisi de borçlunun asli ihtiyaçlarından 

olan mallarına haciz konulamayacağıdır. Ancak hangi malların asli ihtiyaç 

kapsamına girdiği hususunda ihtilaf vardır. 

Haciz konulan mallar açık artırma ile satılır. Elde edilen para ile alacaklılara 

alacakları ödenir. Alacaklılar birden fazla ve elde edilen para borcun tamamına 

yetmiyorsa herkese alacağı nispetinde ödeme yapılır. 

d. Borçlunun seyahatten men‘i 

Borçlunun yolculuğa çıkması halinde, alacaklının borcun vadesi geldiğinde 

alacağını alamaması söz konusu olabilir. Alacaklının bu şekilde zarar görmemesi 

için borçluyu seyahatten men etme hakkı olup olmadığı fukaha arasında 

tartışmalıdır.  

İmam Şafii’ye göre borcun vadesi gelmediği sürece alacaklının böyle bir hakkı 

yoktur. İlk dönem Hanefi fukahası da alacaklının böyle bir hakkının olmadığı 

kanaatindeydiler. Ancak sonraki Hanefi fakihler, borçlunun birini kefil 

göstermediği taktirde seyahatten men edilebileceğini söylerler. 

 

 

8.6. BORCUN SONA ERMESİ 

Bir borç ilişkisini sona erdiren çeşitli sebepler vardır. Bu başlıkta borç ilişkisini 

sona erdiren; ifa, ifa yerini tutan eda, tecdid, takas, ibra, ifanın mümkün olmaması, 

alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi ve zamanaşımı konuları ele alınacaktır.  

 

8.6.1. İfa 

İfa borcun ödenmesi ya da borç ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüğün yerine 

getirilmesi anlamına gelir. Satıcının sattığı malı teslim etmesi, müşterinin malın 

bedelini ödemesi, kiracının kira bedelini ödemesi, bir malı emanet alan kimsenin 

sahibine teslim etmesi hep ifaya örnek teşkil eder.  

Borcu ifa edecek şahıs evvelemirde borçlunun kendisidir. Ancak vekil, kefil veya 

veli gibi üçüncü şahıslar da borçlu adına ifada bulunabilir. Bu durumda borçlu adına 

ifada bulunan şahsın borçluya rücu hakkı, yani ödediğini ondan alma hakkı vardır.  

Mal ve para borçlarında ifayı üçüncü şahsın yapması bir sorun teşkil etmez. 

Ancak borcun konusu belli bir işin yapılması ise bakılır; şayet alacaklı akit 

yaparken işi bizzat borçlunun yapmasını şart koşmuşsa bu borcu onun adına bir 
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başkası ifa edemez. Böyle bir şart yoksa bir üçüncü şahıs bu tür bir borcu da ifa 

edebilir.  

Borçlar prensip olarak vadeli değil, vadesiz doğarlar. Dolayısıyla borcun 

doğduğu zaman derhal ifa edilmesi gerekir. Ancak bunun aksi yani borcun vadeli 

olması ya sözleşmede zikredilen şartla ya da örf ve adete binaen gerçekleşebilir. Bu 

durumda ifa zamanı, ilgili vadenin sonu olur.  

İfa masrafları prensip olarak ifayı yapacak borçluya aittir. Mesela bir satım 

akdinde satılan malın teslimiyle ilgili masraflar satıcıya, bedelin teslimiyle ilgili 

masraflar ise müşteriye ait olur. Ancak bunun bazı istisnaları da vardır. Mesela bir 

bağın üzümünü ölçmeksizin toptan satma örneğinde bağdaki üzümleri toplayıp 

telim alma masrafları müşteriye ait olur. 

Bir kimsenin belli bir kimseye birden fazla sebepten ötürü birçok borcu olabilir. 

Böyle bir borçlunun, ifada bulunurken hangi borcuna mahsuben ödeme yaptığını 

belirtmesi ileride ortaya çıkabilecek muhtemel anlaşmazlıklara engel olur. Şayet 

hangi borca mahsuben ödeme yapıldığı belirtilmemiş ve anlaşmazlık meydana 

gelmişse, borçlunun sözüne itibar edilir.  

Kıyemî mal borcunda belli bir malın ödenmesi gerekir. Aynı şekilde misli mal 

borcunda da ödenecek mal taraflarca belirlenmişse yine belirlenen malın ödenmesi 

gerekir. Böyle bir mal mevcut olduğu sürece borçlu onun yerine bir başkasını 

veremez. 

İfa konusunda önemli olan bir diğer husus, enflasyonun olduğu toplumlarda 

özellikle uzun süre ödenmeyen borçların ne şekilde ödeneceği meselesidir. Bu 

konuda son dönem Hanefi fakihler, Ebu Yusuf’un ictihadını benimsemişlerdir. 

Buna göre ödeme, borcun doğduğu andaki kıymet esas alınarak yapılacaktır. Değer 

kaybeden para birimi ile olan borç, ilan edilen enflasyon oranları dikkate alınarak 

ödenecektir.  

 

8.6.2. İfa Yerini Tutan Eda 

İfa yerini tutan eda, tarafların karşılıklı rıza ve anlaşma ile borcun konusunu 

değiştirmeleridir. Buna fıkıhta istibdal denir. Para yerine hizmet, mal yerine para ya 

da belli bir mal yerine bir başka mal verilmesi istibdale örnek olarak zikredilebilir.  

İfa yerini tutan eda fıkıhta genel olarak kabul edilmiş olmakla birlikte selem gibi 

bazı istisnai akitlerde caiz görülmemiştir. Bir de bir şey yerine bir başka şey 

verilirken faize düşmemeye dikkat edilmesi gerekir. 

 

8.6.3. Tecdit 

Tecdit kelimesi sözlükte yenileme anlamına gelir. Borçlar hukuku terimi olarak 

ise yeni bir unsur ile borcun değişmesi, tarafların anlaşması ile eski borcun, yerini 
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yeni bir borca bırakmasıdır. Burada borca yeni vasfını kazandıran unsur, ya 

alacaklının ya borçlunun ya da borcun konusunun değişmesiyle olur.  

Mesela bir tüccardan aldığı belli bir maldan ötürü 100 TL borcu olan kimse, 

borcun bir kısmını mesela 60 TL’sini ödedikten sonra 80 TL’lik yeni bir mal daha 

satın aldığında tüccarla anlaşır ve toplam 120 TL olan borcu için yeni bir vade 

belirlerse artık bu yeni bir borç olur. İlk baştaki 100 TL’lik borç bu yenilenme 

sonucu hükmünü yitirdiğinden bu borca kefil olan kimsenin sorumluluğu da ortadan 

kalkar. Yine ileride görülecek olan havalenin de tecdide örnek olarak zikredilmesi 

mümkündür.  

 

8.6.4. Takas 

İki şahıs karşılıklı olarak hem borçlu hem de alacaklı olduklarında borçların 

birbirine denk düşen miktarı karşılıklı olarak düşürülür ki buna takas denir. Şayet 

borçlar birbirine eşitse her iki borç da tamamen sona ermiş olur. Borcun biri daha 

fazla ise bu fazla olan borç az olan borç miktarınca azalır, az olan borç ise tamamen 

düşer.  

Takas çift taraflı ifa yerine geçtiği için takas yapan taraflar hukuki işlemleri 

azaltmış olur ki bu taraflar için bir kolaylıktır. Takas ayrıca karşılıklı olarak ödeme 

külfet ve masrafını da ortadan kaldırır. 

Takas yapılabilmesi için bir takım şartların bulunması gerekir: 

- Takas edilecek borçlar her açıdan aynı olmalıdır. Aksi taktirde borçların 

düşürülmesi ancak karşılıklı rıza ile yapılabilir ki bu işlem takas değil 

yukarıda gördüğümüz ifa yerine geçen eda olur. 

- Her iki borcun da vadesi gelmiş olmalı. Biri vadesiz, diğeri vadeli borcun 

takası da ancak karşılıklı rıza ile olur. 

- Takas konusu mal gasb ya da emanetten doğmuş olmamalıdır.  

Takasın şartları gerçekleşince taraflardan birinin talebiyle takas gerçekleşir. 

Diğer tarafın kabulü şart değildir.  

 

8.6.5. İbra 

Fıkıhta ibra iki şekilde gerçekleşir. Birincisi; alacaklının alacağını tahsil ettiğini, 

borçlunun zimmetinde herhangi bir alacağının kalmadığını beyan etmesi şeklinde 

olur. Bu durumda borcu sona erdiren şey ifadır. İkincisi ise alacaklının, alacağını 

tahsil etmeksizin borçlu üzerindeki hakkını tamamen veya kısmen düşürmesidir. Bu 

tür bir ibra, borcu bizatihi sona erdirir.  

Fukaha ibranın meşruiyeti konusunda fikir birliği içerisinde olmakla birlikte bu 

tasarrufun mahiyeti hakkında ihtilaf etmişlerdir. Hibeden geri dönmeyi caiz 
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görmeyen müctehitler ibrayı da hibe olarak kabul ederler. Hibeden geri dönmeyi 

caiz gören Hanefiler ise ibrayı hibe değil ıskat kabul ederler. Dolayısıyla fakihlerin 

ibradan geri dönülemeyeceği hususunda da fikir birliği ettikleri söylenebilir.  

Alacaklı tarafından yapılan ibranın, geçerli olabilmesi için borçlu tarafından 

kabul edilmesinin gerekli olup olmadığı da fakihler arasında tartışmalı bir konudur. 

Hanefi fakihlerin benimsediği orta yol şöyledir; ibra bir ıskat olduğu için prensip 

olarak borçlunun kabulüne ihtiyaç yoktur. Ancak ibra aynı zamanda temlik 

mahiyetindedir. Adeta borçluya ödemek zorunda olduğu bir malı verme söz 

konusudur. Bu sebeple borçlunun reddetmesi halinde ibra bozulur. Yani borçlunun, 

kabulü şart olmamakla beraber reddetme hakkı vardır.  

İbrayı ıskat olarak gören Hanefilere göre ibra, borç ilişkisini sona erdirdiği gibi 

ilgili borca dair dava hakkını da ortadan kaldırır. Asıl borçlunun ibra edilmesi kefili 

de sorumluluktan kurtarır. Ancak kefilin ibra edilmesi asıl borçlunun 

sorumluluğunu sona erdirmez. İbra daha önce sabit olmuş borçları düşürür. 

Gelecekte sabit olacak borçlarda ibra geçerli olmaz.  

Tehdit altında yapılan ibra geçerli değildir. İbrayı yapanın kendi hür irade ve 

rızasıyla yapmış olması gerekir. Yine ibrada bulunan şahsın eda ehliyeti de tam 

olmalıdır, mümeyyiz küçüklerin ibrası geçerli değildir. 

 

8.6.6. İfanın Mümkün Olmaması 

Fıkıhta ilke olarak ifanın mümkün olmaması halinde borcun düşeceği hükmü 

benimsenmiştir. Bu durumda borçlu ifa ile yükümlü tutulamaz. Mesela kira akdinde 

kiralanan mal zayi olur ve kiralama amacına uygun olarak kullanımı imkansız hale 

gelirse, kiracının kira bedeli ödeme borcu, kiraya verenin de ilgili malı kiracının 

istifadesine sunma borcu sona erer. Yine bir emanet akdinde ilgi mal kendisine 

emanet bırakılanın elinde onun kusur ve kastı olmaksızın telef olsa, tazmin borcu 

olmayacağı gibi emanet malı sahibine teslim etme borcu da düşer.  

 

8.6.7. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 

Bazı durumlarda borçlu alacaklının yerini alır. Bu durumda alacağı kendisinden 

talep etmesi söz konusu olur ki bu hukuken anlamsız bir şeydir. Dolayısıyla bu tür 

durumların da borcun düşmesine, borç ilişkisinin sona ermesine vesile olduğu kabul 

edilir.  

Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi suretiyle borç ilişkisinin sona ermesine 

dair fıkıh kitaplarında yer alan, birkaç örnek şöyledir: Alacaklı ölür ve malı borçlu 

olan yakınına kalırsa borç düşer. Yine kiracının satın alma, hibe gibi bir yolla kiracı 

olduğu mülke sahip olması halinde kira akdi sona ereceği gibi kira akdinin hükmü 

olan borçlar da sona erer.  
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8.6.8. Zamanaşımı 

Zamanaşımı, borcun veya dava hakkının düşmesi sonucunu doğuran bir 

müddetin geçmesi anlamına gelir. Fıkıhta zamanaşımının, müstakil olarak borcu 

sona erdiren bir sebep olmayacağı benimsenmiştir. Mecelle “Zamanın geçmesi ile 

hak zayi olmaz” (madde 1674) ibaresiyle buna işaret eder.  

Bazı fakihler zamanaşımının hiçbir tesirinin olmayacağı kanaatini 

serdederlerken, özellikle Hanefi ve Maliki fakihler zamanaşımının dava hakkını 

düşüreceğini söylemişlerdir. Bu fakihler; talep ve dava söz konusu olmaksızın belli 

bir müddetin geçmiş olmasının, alacağın tahsil edilmiş olabileceğine ya da gerçekte 

bir alacağın bulunmadığına bir karine teşkil edebileceğini düşünürler. Yine böyle 

bir durumda uzun bir aradan sonra davacı alacaklı olduğunu ispat etse bile borçlu 

olan şahıs borcunu o tarihlerde ödemiş olsa bile artık bunu ispat etme imkanı 

bulunmayabilir.  

Osmanlı dönemi Hanefi hukukçuları zamanaşımı süresi olarak vakıf davaları için 

33 yıl, diğer alacak-borç davaları içinse 15 yıl öngörmüşlerdir. Talep ve dava söz 

konusu olmaksızın böyle bir süre geçtikten sonra kadıların artık ilgili davaya 

bakmaları devlet başkanı tarafından yasaklanmıştı. Kadıları atayan devlet 

başkanının, onların yetki alanlarını da belirleyebileceği ilkesine binaen bu konudaki 

yasağa kadıların uymak zorunda oldukları ifade edilir. Şayet herhangi bir kadı bu 

yasağa uymayarak böyle bir davayı dinler ve hüküm verirse hükmünün geçerli 

olmayacağı kabul edilir. 

Zamanaşımı süresi alacaklının alacağını talep edebileceği andan itibaren başlar. 

Dolayısıyla vadeli bir alacakta süre vadenin dolduğu andan itibaren başlar. Bazı 

durumlar zamanaşımı süresini kesintiye uğratır. Mesela borçlunun iflas etmesi 

halinde, kendisinden alacak talep edilemeyeceği için süre kesintiye uğrar. İşlerini 

yerine koyarsa süre kaldığı yerden işlemeye devam eder.  

 

8.7.BORCUN İNTİKALİ 

Borcun intikali, borçlu ya da alacaklının değişmesi, borç ya da alacağın bir başka 

şahsa geçmesi anlamında kullanılır. Bu intikal iki şekilde gerçekleşebilir; birincisi 

ilgili şahıs ölünce yerine haleflerinin geçmesi şeklinde olur. Burada halefiyet miras 

ya da vasiyet yoluyla gerçekleşir. Bu konuları Fıkıh I dersimizde ele almıştık.  

Borcun intikalinin ikinci şekli, hayatta olan bir kimseden yine hayatta olan bir 

kimseye intikal şeklinde olur ki burada bu intikali ele alacağız. Konunun iki yönü 

vardır; alacağın temliki ve borcun nakli.  

 

8.7.1. Alacağın Temliki 
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Hanefi mezhebinde yerleşik kurala göre gerek satım gerek hibe şeklinde alacağın 

borçludan başkasına temliki caiz değildir. Zira ister satım ile olsun ister hibe ile 

olsun temlik edilen şeyin teslim edilebilir olması gerekir. Borçlunun zimmetinde 

sabit olan alacağın, üçüncü bir şahsa teslimi ise fiilen mümkün olmaz. Dolayısıyla 

alacağın temlikine dair tasarruf geçerli olmaz. Ancak temlik bizzat borçlunun 

kendisine yapılırsa teslim gerekmediği için tasarruf muteber olur. Nitekim alacağın 

ibra yoluyla bedelsiz olarak borçluya temlik edilebileceğini görmüştük.  

Yerleşik kural böyle olmakla birlikte Hanefi fakihler bir takım istisnaları da 

kabul etmişlerdir. Mesela havale yoluyla alacağın bir başkasına devrinin mümkün 

olduğunu görürüz. Yine alacaklının bu hakkını bir başkasına vasiyet edebildiği 

görülür.  

Hanefi mezhebinde istisnai olarak benimsenen alacağın temlik örneklerinden biri 

de şöyledir; kişi alacağını temlik ettiği şahsa ayrıca alacağını borçludan kabz 

etmeye dair vekalet verir. Lehine temlikte bulunulan şahıs bu vekalete binaen 

alacağı kabzeder, sonrasında temlike binaen de temellük eder.  

Diğer mezheplerin de genel olarak alacağın temlikini caiz gömeme eğiliminde 

oldukları söylenebilir. Sadece Malikilerin bir takım ilave şartlarla cevaz verdikleri 

söylenebilir.  

 

8.7.2. Borcun Nakli 

Fakihler genellikle borcun borç karşılığında satımını caiz görmezler. Ancak 

havale yoluyla borcun naklini caiz görürler. Kıyasa aykırı olduğu halde fukahanın 

havaleyi meşru görmesi Hz. Peygamber (sav)’in ilgili hadisine dayanır. 

Havale kelimesinin sözlük anlamı taşımak, nakletmektir. Fıkıh terimi olarak 

Mecellede yer alan tarif ise şöyledir; “Deyni, bir zimmetten diğer zimmete 

nakletmektir” (madde 673).Yani bir şahsın zimmetinde sabit olan borcun, bir başka 

şahsın zimmetine nakledilmesidir. 

Bir havale ilişkisinde havale eden eski borçlu, üzerine havale olunan yeni borçlu 

ve alacaklı olmak üzere üç kişi vardır. Mesela A’ya 100 lira borçlu olan B, C’ye 

“A’ya olan 100 lira borcumu sen üzerine al” dese, bu teklifi hem A hem de C kabul 

etse bir havale akdi meydana gelmiş olur.  

 

8.7.2.1. Havalenin şartları 

Havalenin hukuki olarak geçerli bir şekilde kurulması ve sonuçlarını doğurması 

için bir takım şartlar vardır. Burada sair akitlerde de bulunması gereken şartları bir 

yana bırakarak sadece havalede bulunması gereken şartları ele alacağız. Bu şartlar, 

rıza ile ilgili olanlar ve havale konusu borçla ilgili olanlar şeklinde iki başlıkta ele 

alınabilir. 
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a. Rıza ile ilgili şartlar 

Havalede alacaklı, havale eden eski borçlu ve üzerine havale edilen yeni borçlu 

olmak üzere üç tarafın bulunduğuna yukarıda işaret edilmişti. Havale akdinin sahih 

olarak kurulması ve borcun bir diğer şahsın zimmetine naklolması için kimlerin 

rızasının aranacağı hususunda fakihler bazen ittifak ederken bazen fikir ayrılığına 

düşmüşlerdir.  

Üç tarafın rızasıyla yapılan havalenin geçerli olduğunda ittifak vardır. İki tarafın 

rızasının bulunması ise çeşitli şekillerde olabilir. Yeni borçlu ve alacaklının rızası, 

eski borçlu ve alacaklının rızası, eski ve yeni borçlunun rızası ile havale vuku 

bulabilir. Bunların her birinin meşruiyeti hakkında farklı görüşler vardır. 

Yeni borçlu ve alacaklının rızası ile havale, Hanefilere göre yeni borçlunun 

ödediğini eski borçludan talep etme hakkı bulunmamak şartıyla meşrudur. Şayet 

böyle bir talep hakkı bulunursa havalenin meşruiyeti için eski borçlunun da rızası 

şarttır. Mesela üçüncü bir şahıs alacaklıya, “Senin filan kimsedeki alacağını ben 

üzerime alıyorum” dediğinde alacaklı da kabul etse bu şekilde bir havale kurulmuş 

olur.  

Eski borçlu ve alacaklının rızası ile havale ise Hanefilere göre mevkûftur. Yani 

geçerli olması yeni borçlunun rızasına bağlıdır. Yeni borçlu kabul ederse akit 

geçerlilik kazanır, kabul etmezse hükümsüz olur. Eski borçlu alacaklısına “Sana 

olan şu kadar borcumu filan kimseye havale ettim” dediğinde alacaklı da kabul 

ederse bu tür bir havale gerçekleşmiş olur.  

Eski ve yeni borçlunun rızası ile havale de Hanefiler dahil cumhura göre mevkûf 

olarak doğar, yani akdin geçerlilik kazanması alacaklının rızasına bağlı olur. 

Alacaklının rızasının her halükarda şart koşulması, herkesin ödeme ahlakının aynı 

olmamasıyla irtibatlandırılabilir. Borçlu üçüncü bir şahsa “Filan kimseye olan şu 

kadar borcumu sana havale ettim” dediğinde o kimse de bunu kabul etse bu tür bir 

havale kurulmuş olur.  

b. Havale konusu borçla ilgili şartlar 

Fukahanın çoğunluğuna göre havale konusu borç, mal borcu değil zimmette sabit 

bir borç olmalıdır. Zira havale bir şahsın zimmetinde sabit olan borcun bir başka 

şahsın zimmetine naklidir.  

Havale konusu borç belirli ve bağlayıcı olmalıdır.  

Hanefilere göre eski borçlunun yeni borçludan alacaklı olması şart değildir. 

Borçlu, kendisine borcu bulunmayan üçüncü bir şahıs üzerine de havale yapabilir. 

Eski borçlunun yeni borçludan alacağının bulunması halinde borcun vadeleri farklı 

olsa bile havale yapılabilir.  

 

8.7.2.2. Havalenin hukuki sonuçları 
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Havalenin en başta gelen hukuki sonuçlarından biri, ilgili borcun havale edilen 

şahsın zimmetine intikal etmesi ve böylece havale edenin borçtan kurtulmasıdır. 

Ancak İmam Muhammed bu konuda biraz farklı düşünür. Şöyle ki ona göre havale 

ile ilgili borç havale edilenin zimmetine intikal etmeyip, sadece talep hakkı intikal 

eder.  

Havale edenin borçtan kurtulacağını benimseyenlerin de, bunun mutlak olmadığı, 

belli kayıtlarla sınırlı olduğu kanaatinde oldukları anlaşılmaktadır. Zira onlara göre 

de bazı istisnai durumlarda alacaklı, havale eden asıl borçludan da alacağını talep 

edebilir. Havale edilen kimsenin havaleyi inkar etmesi ve havalenin ispat 

edilememesi, yine havale edilen şahsın iflas etmesine bağlı olarak alacağın ondan 

tahsil edilememesi, alacaklının asıl borçludan alacağını talep edebileceği durumlara 

örnek olarak zikredilebilir.  

Havaleyle birlikte havale edenin sorumluluğu ortadan kalktığı gibi bu borç için 

verdiği teminatlar da sona erer. Gösterdiği kefilin sorumluluğu da sona erer. Verdiği 

rehini geri alabilir. Ancak yukarıdaki ihtilafın bir sonucu olarak İmam 

Muhammed’e göre alacaklı, havale edilen şahıstan alacağını tahsil edemediği sürece 

eski borçludan aldığı rehini elinde tutabilir. 

Havale edilen şahsın, havaleye binaen alacaklıya yaptığı ödemeyi havale 

edenden alıp alamayacağı havale akdinin kuruluşundaki farklılıklara göre değişir. 

Hanefilere göre mutlak havalede havale edilen şahıs ilgili meblağı ödedikten sonra 

havale edenden alır. Ancak havale alacaklı ile borcu üzerine alan üçüncü şahıs 

arasında gerçekleşmişse, üçüncü şahsın teberruda bulunduğu varsayılır ve bu 

durumda ödediğini asıl borçludan alamaz.  

Havale akdinin doğurduğu hukuki sonuçlardan birisi de, alacaklının alacağını 

havale edilen şahıstan talep hakkıdır. Ancak bu alacaklı açısından yeni bir hak 

olmayıp, asıl borçludan daha önce talep edebileceği haktır. Dolayısıyla asıl 

borçludan alacağı vadeli idiyse aynı vade yeni borçlu için de geçerlidir.  

 


