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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Endüstri devrimi ve sonrasında yaşanan teknolojik gelişmelerin yaşam biçimini önemli ölçüde
değiştirmesi, hayatın farklı alanlarında birçok yeni fıkhî problemin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu
alanların başında kuşkusuz ekonomi gelmektedir. Bilhassa geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde petrol
fiyatlarındaki yükselişin petrol ihraç eden körfez ülkelerinde sermaye birikimine yol açması ve bunun
neticesinde İslamî finans kurumlarının gelişip yaygınlık kazanması, mezkûr alanın hararetli tartışmalara
konu olması sonucunu doğurmuştur. Bunun yanısıra, gıda ve tıp teknolojilerindeki gelişmeler de
fıkhî/dinî ve etik yeni tartışma alanları açmıştır. Gıda teknolojisindeki ilerlemelere paralel olarak gıda
alanında ürün çeşitliliğinin artması ve ürünlerin gittikçe daha kompleks hale gelmesi, söz konusu
ürünlerde İslâm’ın yeme-içmeyle ilgili sınırlamalarına riayet edilip edilmediği hususundaki soruların
artmasını da beraberinde getirmiştir. Benzer şekilde, tıp ve genetik teknolojilerindeki gelişmelerin organ
nakli, çeşitli estetik operasyonlar, klonlama vb. daha önce yapılamayan uygulamaları mümkün kılması,
bu uygulamaların dinî/fıkhî ve etik yönüne ilişkin hararetli tartışmalara yol açmıştır.
İslam hukukunun ticaret/finans, helal gıda ve tıp etiği alanındaki düzenlemelerine ayrılan bu
çalışmanın ilk bölümünde İslam hukukunda mal ve mülkiyet kavramlarının nasıl tasavvur edildiği ele
alınacaktır. İkinci ve üçüncü bölümde akit teorisi ortaya konulacak, ardından satım, kiralama (dördüncü
bölüm), sarf, selem, ıstısnâ, vedia (beşinci bölüm), ariyet, kefalet, havale, rehin, vekâlet (altıncı bölüm)
ve şirket (yedinci bölüm) gibi gündelik ve ticari hayatta sıkça karşılaşılan, bu nedenle özel isimleri
bulunan akit türleri ile vakıf müessesesi (sekizinci bölüm) incelenecektir. Karz akdi ile faiz yasağının
ele alındığı onuncu bölümden sonraki iki bölümde tarihî serüveni ve günümüzdeki uygulamalarıyla
İslamî bankacılık tartışılacaktır. Çalışmanın son iki bölümü helal gıda ve tıp alanına ilişkin fıkhî
tartışmalara ayrılmıştır.
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KISALTMALAR
b. : oğlu (bin)
bk. : Bakınız
bt. : kızı (binti)
DİA : Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
Hz. : Hazreti
krş. : Karsılastırınız
no: : Numara (Hadis ya da paragraf numarası)
s. : Sayfa
t.y. : Baskı tarihi yok
TDV : Türkiye Diyanet Vakfı
thk. : Tahkîki yapan
trc. : Tercüme eden
vd. : Ve devamı
y.y. : Baskı yeri yok
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YAZARLAR NOTU
Kitabın anlaşılırlığını artırmak amacıyla ele aldığımız konuları mümkün olduğunca
modern kavramlar ve hukukî tartışmalarla karşılaştırmalı bir şekilde inceledik. Okuyucunun
dikkatini konuya yöneltmek için Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular kısmını hazırladık. Bu
Bölümde Neler Öğreneceğiz kısmında işleyeceğimiz konuları genel hatlarıyla tanıttık.
Okuyucunun klasik fıkıh metinleri hakkında fikir edinmesi için bölüm sonlarında modern
dönem öncesinde kaleme alınmış fıkıh metinlerinden okuma parçaları sunduk. Okuyucunun
konuyu öğrenip öğrenmediğini görebilmesi için onar soruluk Bölüm Soruları kısmını
oluşturduk.
PROF. DR. MURTEZA BEDİR
PROF. DR. SERVET BAYINDIR
PROF. DR. ABDÜSSELAM ARI
DOÇ. DR. NECMETTİN KIZILKAYA
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH DURMUŞ
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1. İSLAM’DA MAL, MÜLKİYET VE İSLAM’IN EKONOMİYE
BAKIŞI

PROF. DR. MÜRTEZA BEDİR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İslamın mal, mülkiyet ve ekonomiye bakışı temel kaynaklar çerçevesinde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İslam’da mal kavramı ne ifade eder?
2. İslam’da mülkiyet kavramı günümüz ekonomik sistemlerde kullanıldığı anlamıyla
mevcut mudur?
3. İslam özel mülkiyeti benimsiyor mu?
4. İslamda mülkiyet gerçek manada kime aittir?
5. Bir sistem olarak İslam ekonomisinden söz edilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Ekonomi ile ilgili temel İleride kullanılacak olan
kavramlar
kavramları öğrenir.
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Metinler ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar


Mal



Mülkiyet



Ekonomi



İslam ekonomisi
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GİRİŞ
İslam, evrensel ve kıyamete kadar baki kalacak bir din ve İlahi iradeyi temsil eden son vahiy
olması sebebiyle Müslümanın her zaman ve mekanda bireysel ve toplumsal yaşamını kuşatan
bir vizyon ve perspektife sahiptir. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti bu kuşatıcı
bakış açısını teyit eden, besleyen ve her daim geliştiren ilkeler ve normlar ihtiva etmektedir.
İnsanın malla ilişkisi onun diğer ilişkilerinden farklıdır; insan topluluklarındaki haksızlık,
sömürü ve sınıfsal farklılıkları beslemesi sebebiyle mal ve sahiplenme olgusu insanlığı meşgul
eden önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. İslam öncesi dinler ve sosyal hareketler mal
ve servetin olumsuz veçhelerini gidermek için bir takım yollar ve araçlar geliştirmişti. İslam’ın
en önemli birkaç mesajından birinin mal ve servet sahipliğinin diğer insanlar aleyhine
doğurduğu olumsuzlukları gidermek olacağı Hz. Muhammed’in Mekke’deki ilk tebliğ
günlerinden itibaren açıkça beyan edilmişti. Mekkeli müşriklerin İslam’a göre en büyük
günahlarından biri yoksulu ve yetimi kollamamaları, onların sıkıntılarının giderilmesi için çaba
harcamamalarıydı. Mekki surelerde ısrarla tekrar edilen bu mesaj mesela Maun Suresi’nde
şöyle ifade edilmiştir (Maun suresi, 107/1-7):
“Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik
etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara; Onlar namazlarını ciddiye almazlar; Onlar
gösteriş yapanlardır, Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”
İslam’ın Mekke’de başlayan ve adım adım inşa edilerek Medine döneminin sonunda
Efendimizin dar-ı bekaya irtihaliyle tamamlanan toplumsal-siyasal projesinde mal ve mülkiyete
ilişkin görüşünü herhalde en kısa şekilde şu şekilde özetlemek mümkündür:
“Mal sahibi olmak (mülkiyet) Şeriat’a göre meşrudur ve bu hak hukuki koruma
altındadır; bununla birlikte her şeyin gerçek sahibi Allah’tır ve mal insanın elinde
sadece emanettir. Bu nedenle mal sahiplerinin mallarını keyfe keder harcama yetkileri
yoktur; harcama belirli kurallara tabidir. Bu kuralların özünü ve esasını mali ilişkideki
tarafların gözetilip kollanılması, sömürü ve zulme yol açan yolların kapatılması ve zayıf
tarafın korunması oluşturmaktadır. Ayrıca mal sahipleri mallarının 1/40’ni ihtiyaç
sahiplerine vermek zorundadırlar. Bu verilen mal zaten veren kişinin malı değil ihtiyaç
sahibinin hakkı olduğu için ona teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca bu zorunlu kısmın
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dışında mal sahipleri servetlerini sürekli olarak ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme
yönünde kullanmaya teşvik edilmiştir (sadaka). Bir kimsenin mal biriktirip onu sadece
kendi çıkarına harcaması şeklinde bir tutum İslam’a göre kabul edilemez bir tutumdur.
Bu sebeple İslam’ın beş şartından biri zekat olurken, gönüllü sadakanın teşviki İslam
medeniyetini vakıf medeniyetine dönüştürmüştür.”
Bu genel prensipler Kur’an-ı Kerim’de açık ve ayrıntılı bir tarzda beyan edilmiştir. Mal ve
mülkiyetin İslam’a göre koruma altında olduğu Efendimizin Veda Hutbesindeki şu sözünde
ifade edilmiştir:
“Ey insanlar! Canlarınız, mallarınız ve namuslarınız dokunulmazdır ve her türlü
saldırıya karşı korunmuştur.”
Kur’an-ı Kerim’de de insanlar arasında mali açıdan farklılıklar Allah’ın işi bir hikmet olarak
tanımlanmıştır:
“Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere göz dikmeyin. Erkeklere çalışıp
kazandıklarından bir pay var; kadınlara da çalışıp kazandıklarından bir pay vardır.”
İslam’da vakıf müessesesinin ve öğretisinin esasını insanlar arasındaki zenginlik-fakirlik farkı
oluşturmaktadır. Şöyle ki, vakıftaki ebedilik şartı, vakıf hayrının kıyamete kadar kesilmeyecek
bir kaleme yönlendirilmesiyle gerçekleşebilir. Bu sebeple vakıf geçici bir ihtiyaç kalemi göz
önüne alınarak geçerlilik kazanamaz, vakıf şartında sürekli bir ihtiyaç kalemi mutlaka yer
almalıdır. Mesela Hanefi mezhebinde bu şart ancak ihtiyaç sahipleri ifadesinin vakfın
şartnamesine eklenmesiyle gerçekleşebilir, çünkü ‘kıyamete kadar ihtiyaç sahipleri hep mevcut
olacaktır’ şeklinde bir kabul İslami anlayışta ilahi takdirin bir nevi hikmetlerinden biri olarak
görülmektedir. İnsanlar arasındaki farklılıkların ve özellikle ekonomik farklılıkların
düzenlenmesi yönünde bir bilinç İslam’ın başlangıcından itibaren üzerinde hassasiyetle durulan
bir husustur.
Mal ve mülkiyeti meşru gören İslam bunu mutlak mülkiyet ve malı kutsama şeklinde bir anlayış
yerine şu felsefi temele oturtmuştur: emanet mülkiyet. Kişiler bu dünyada sahip oldukları
şeylerin gerçek sahipleri değildirler; onların mülkiyeti her şeyin gerçek sahibi adına emanet
sahipliğidir. Bu ilke herhalde İslam’ın mülkiyet anlayışını maddi mülkiyet anlayışından ayıran
en önemli felsefi ilkedir. Çünkü kişi eğer sahip olduğu şey üzerinde mutlak mülkiyete malik
olsaydı mesela zekat, sadaka-i fıtır, kurban, sadaka, hediyeleşme, yetimi ve evsizleri koruma
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gibi vacib ve mendub yükümlülükler altında olması gerekmez; yahut mirasını kendi istediği
gibi dağıtması mümkün olurdu. Maddi mülkiyet, klasik kapitalist ekonomi felsefesinde kişinin
malının gerçek anlamda sahibi olması ve onu istediği gibi harcaması manasına gelir.
Bireyciliğin ve kişinin mal ve mülkleri üzerinde tam bir özgürlüğün hakim olduğu bu anlayışta
kişisel mülkiyet tasarrufu ancak başkalarının hakkına yahut alanına tecavüz durumunda
sınırlandırılabilir. Komünist/sosyalist felsefe işte böyle bir özgürlüğün toplumsal sömürüyü
besleyen olumsuz bir sonuç doğurduğunu fark ettiğinde mülkiyetin/mal sahipliğinin kötü bir
şey olduğu sonucuna varmış ve bu sebeple kapitalist (sermayeyi koruma odaklı) ekonomik
felsefenin karşısına komünist (toplumun ortak mülkiyetine dayalı) bir ekonomik düzeni
önermiştir. Bu düzende kişisel mülkiyete yer yoktur; insanlara başkalarının emeğinin üzerinden
zenginleşme yolu kapatılmak istenmiştir. Özel mülkiyetin tamamıyla reddedilerek her şeyin
herkese ait olduğu yani sadece kamusal mülkiyetin tanındığı bu sistem insanın doğasındaki
sahiplenme duygusunu görmezden geldiği için başarılı olamamış ve bu sebeple 20 yüzyıl
boyunca kapitalist blok karşısında komünist blok başarısızlığını ilan etmiştir. Bununla birlikte
Komünist eleştiri kapitalist dünyada özel mülkiyetin kutsanması şeklindeki klasik anlayışın
sınırlandırılması yönünde önemli katkılar yapmış ve Kapitalist ekonomik blokun merkezindeki
ülkeler (Amerika ve Avrupa ülkelerinde ama özellikle Avrupa’da) sosyalist (toplumu,
toplumsal refahı odaklayan) anlayışların gelişmesini sağlamıştır. 1940’lardan sonra gelişen
refah devleti felsefesi alt gelir gruplarının kamusal kaynaklarla desteklenmesi, sağlık
hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmaları ve benzeri uygulamaları hizmete sokmuşlardır.
20. Yüzyılın ilk yarısında sömürgecilikten adım adım kurtulan ve aynı yüzyılın ikinci yarısında
bu iki blok arasına sıkışan Müslüman dünyanın bir kısmı kapitalist felsefeyi benimseyip özel
mülkiyeti destekleyen Batı dünyasının hukuki düzenini benimserken, diğer bazıları da Doğu
blokunun hukuki düzeni içinde yer almıştır. Bir başka grup ise karma bir anlayışı (özel
mülkiyetin korunduğu ama toplumcu ekonomik tercihlerin de olduğu bir düzeni) uygulamıştır.
18. Yüzyıldan beri sömürgeci güçlerin hakimiyeti altına girmiş olan İslam dünyası 20. Yüzyıl
boyunca önce siyasi bağımsızlığını, ardından diğer alanlarda ama özellikle ekonomik
bağımsızlığını elde etmeye çalışmaktadır. 18. Yüzyıl öncesi bağımsızlık haline dönüş tam
manasıyla gerçekleşmiş değildir; gerçekleşeceği de değişen dünya düzeni açısından şüphelidir.
İslam dünyasının siyasi-ekonomik tercihlerinin Doğu-Batı (Komünist-kapitalist) bloğu
karşısında nasıl olacağı İslam dünyasının her yönden ama özellikle siyasi, kültürel, ekonomik
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bağımsızlık elde etmesini savunan ve bunun da ancak İslam’ın ilke ve esaslarını bütünüyle
hayata geçirmekle mümkün olacağına inanan İslami yaklaşımlar ekonomik alanda İslam’ın
felsefesinin kapitalist ve komünist ekonomik felsefe arasında bir anlayışın temsil ettiğini
söyleyegelmişlerdir. Bunu iddia ederken tabiatıyla bir yandan Kur’an ayetlerinde mal ve
mülkiyetle ilgili ayetlere ve bu konuya dair Peygamberimizin hadislerine referans yapmışlar
diğer yandan da Dört Raşit Halife ve sonraki islam devletlerinde ortaya çıkan uygulamaları, bu
uygulamaların zemini teşkil eden şeriat ve fıkıh ilminin birikimlerini, kısaca İslam tarihi
boyunca ortaya çıkan kavram ve kurumları göz önünde bulundurmuşlardır. Gerçekten de
İslam’ın ekonomik yaklaşımının tam manasıyla ortaya konulması Kur’an, Sünnet, fıkıh
alimlerinin geliştirmeleri ve İslam tarihinin uygulamaları anlaşılmadan yapılamaz. Bu nedenle
biz de aşağıda önce Kur’an ve Sünnet’in mal ve mülkiyete bakışını ardından fıkıh ilminin
ekonomiyi ilgilendiren kurumlarını ve ilgili literatürün tanıtımını ve son olarak tarih boyunca
İslam devletlerinin İslam’ın ekonomik ilkeleri doğrultusunda geliştirdikleri uygulamaları
ortaya koyacağız. Ancak bu tarihsel arka plan sayesinde İslam’ın ekonomik perspektifini ortaya
koyabiliriz ve ancak bu şekilde günümüzde karşı karşıya kaldığımız küresel ekonomik düzenin
sorunlarına İslami bakış açısıyla bakabiliriz.
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1. Kur’an ve Sünnet’te Ekonomik İlkeler
Kur’an-ı Kerim’in Cahiliye Arap Toplumunun mal ve mülke bakışını düşünsel düzeyde köklü
bir biçimde dönüştürdüğünü biliyoruz. Yukarıda sözünü ettiğimiz her şeyin gerçek sahibinin
Allah Taala olduğu ve insanın malla ilişkisinin bir emanetçi ilişkisi olduğu fikri İslam’ın
getirdiği ekonomik düzenin en temel ilkesidir denilebilir. Kur’an-ı Kerim ideal mümini
tanımladığı hemen her bağlamda onun malla ilişkisine ilişkin bir değerlendirmeyi de tanıma
eklemektedir. Mümin malını Allah için harcayan, arınmak için zekatını yerine getiren, verirken
başa kakmayan, gizli ve açık infakta bulunan, verirken sevdiği şeylerden veren, harcamasında
aşırı gitmeyen yahut cimri davranmayan, mala ve mülke Allah’ın lütfu olarak bakan ve bu
sebeple onu bağışlarken kendi malı gibi bakmayan vs. kişidir. İdeal olmayan mümin ya da
olumsuz sıfatlara sahip insan tipini Kur’an cimri, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyen, Allah’ın
verdiği zenginliği kendi başarısı gibi görüp böbürlenen, bu yüzden malını ihtiyaç sahiplerine
vermeyi küçüklük sayan, mülk sahibi olduğunda kibir ve gurura kapılarak kulluk bilincinden
ve mütevazilıkten uzaklaşan, harcamalarında dengesiz davranan, israf ve lüks peşinde koşan
vb. özelliklerle nitelemiştir. Bu iki zıt tavrın insanın yaratılışındaki zaaftan kaynaklanan bir şey
olduğunu da yine Kur’an bize bildirmektedir. Çünkü insanın bu dünyaya gönderilmesinin
hikmeti olan imtihan insanoğlunun bir takım zaaflarla yaratılması ve daha özel olarak mala
karşı aşırı zaaf içinde bir varlık olmasıdır. Çünkü Hadis-i Şerifte de belirtildiği gibi “insan Uhut
dağı kadar altını olsa bir o kadar daha olmasını ister”. Onu sadece “kara toprak doyurur”.
Ayetler ve hadislerde dile getirilen bu özelliklerin bize söylediği bir gerçek bugün kapitalist
ekonomide gördüğümüz türden zenginlik, ekonomik büyüme ve kârı mümkün olan en üst sınıra
çıkarma hesabının İslam’ın ideal insan prototipi açısından kabul edilemez olduğudur. Ekonomi
ilmi modern ekonomik gelişmeleri ve kapitalist ekonominin başarısını homo economics tipinin
ortaya çıkmasına bağlar. Ekonomik insan akılcı davranarak kendi öznel/kişisel çıkarlarını
önceleyen insandır. Klasik ekonomik teorilerin merkezinde yer alan bu insan tipine yapılan
eleştiriler sonrasında modern insanın sosyal sorumluluk sahibi ve etik ilkeleri önemseyen bir
ekonomik insan olması gerektiği bilinci yaygınlaşmıştır. İslam insanı yani mümin kendi
çıkarlarını önceleyemez, başkalarını tercih eder. Ancak İslam bunun bir ahlak eğitimi
gerektirdiğini ve insanın bu kişiliğe ulaşmak için mücadele etmesi gerektiğini kabul eder. Ama
insanların kendi çıkarı için hareket etmesini de tamamıyla yanlış görmez. Bunun insan
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doğasında olan bir şey olduğunu ve bunun olumsuz sonuçlarının İslam’ın idealleri ışığında
insanın eğitilmesi yoluyla halledileceğini belirtir. Kur'an 28/77 şöyle der:
“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.
Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme.
Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.”
İslam insanı ahiret bilinciyle hareket eder ve bu dünyadaki mal varlığının ahiret için bir faydası
olmayacağını bilir. Bu ve benzeri pek çok Kur’ani ve nebevi gerçeklere rağmen İslam, komünist
anlayışta olduğu gibi mülkiyeti tamamıyla reddetmemiş, aksine onun korunması için hukukun
desteklediği bir çerçeve çizmiştir. Hatta Şeriat’ın en temel beş amacından (makasidü’ş-şeria)
birinin malı ve mülkiyeti korumak olduğu alimlerimizce tespit edilmiştir. Bunun en açık
göstergesi herhalde hırsızlık suçuna el kesme şeklinde bir had cezası takdir edilmesidir. Her
şeyin sahibi metafizik anlamda Allah olsa da dünyada ve şer’i hukuk önünde mülkiyet kutsaldır.
Bu sebeple Kur’an-Sünnet kişinin mülkü üzerinde bir nevi vergi yükümlülüğü gibi zorunlu bir
borç olan zekat, sadaka-i fıtır, kurban, öşür/haraç yükümlülüğünü ya da gayrimüslimlerin cizye
veya haraç borcunu sınırlı bir çerçevede tutmuştur. Bunun dışında kişinin kendi ve aile nafakası
dışındaki malını/servetini Allah için harcamaya teşvik etmiştir, vacib kılmamıştır. Ancak bu
teşvik o kadar güçlü bir şekilde vurgulanmıştır ki, ilk Müslümanlardan itibaren müslümanlar
Allah yolunda harcama ya da kamusal ihtiyaçlar için hayır kurumları kurmak için
yarışmışlardır. İslam medeniyetine vakıf medeniyeti adının verilmesine yol açacak kadar
yaygınlaşan hayır, sadaka ve iyiliğin kurumsallaştığı bir müessesedir vakıf.
Görüldüğü gibi İslam inananlara bir takım yükümlülükler yüklemiş ve onlara iyi yolu ve kötü
yolu göstererek bunlar arasında seçimde bulunmasını istemiştir. Dolayısıyla Ebu Hanife’nin ilk
fıkıh tanımında da görüldüğü gibi (kişinin leh ve aleyhine olanı bilmesine fıkıh denir) İslam
yükümlülükleri kişilere yüklemiştir. Ancak modern dönemde ideolojilerin hakim olduğu
dünyada sistem/düzen anlamında bir arayışın insanlığın gündemini meşgul etmesi sebebiyle
Müslümanlar kapitalist ve komünist ekonomik düzenler karşısında İslam’ın düzeninin ne
olduğu sorusunu sıkça sordular. İslam’ın adeta bir ideoloji gibi algılandığı bu yeni yaklaşımda
İslami devlet, toplum düzenleri yanında ekonomik düzenin nasıl olması gerektiğine dair çeşitli
açıklamalar ortaya çıktı. Kuşkusuz Kur’an ve Sünnetin dili bireylere sorumluluk (teklif)
yükleme şeklinde olduğu için bir ayrıntıları kuşatan külli bir İslami düzen anlayışını İlahi
Kelam’da ya da Nebevi Sünnette doğrudan bulmak mümkün değildir. Ama Kur’ani ve Nebevi
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ilkelerin bütününe baktığımızda böyle bir çıkarımda bulunmak mümkün olabilir. İşte kişinin
ahiret bilinciyle hareket etmesi ilkesinin bir uzantısı olarak kendi çıkarını en azami ölçüde
büyütme kaygısıyla hareket etmeyi emreden kapitalist rasyonel insan modelinin İslam
açısından bir geçerliliğinin olmadığı sonucuna varabiliriz. Ancak buradan şu sonuca da
varabilir miyiz: mal ve serveti sürekli büyütmek için çalışmak meşru mudur? Yani zenginlik
peşinde koşmak ve sürekli sermaye büyütmek meşru mudur? Yoksa İslam sadece kişinin
nafakası kadar kazanmasını mı teşvik etmektedir? Bu sorunun cevabını yine Rasulullahın
hayatında görebiliyoruz. Çünkü ne Kur’an ne de Hz. Peygamber zenginliği yasaklamadılar.
Ama zenginliğin nerede harcanacağıyla ilgilendiler ve insanın malını harcarken İslam’ın
ilkelerine riayet etmesini istediler. Sahabe arasında zengin olanlar da vardı, fakir olanlar da.
İslam, zenginliğin kişiyi azgınlığa sürükleyip imtihanını unutmasına yol açtığında kötü bir şey
olduğunu söyler. Gerçi ideal insan Hz. Muhammed, ilk Müslümanlar ve ilk halifeler ise -ki
sünni anlayışa göre öyledir-, onların çoğu, özellikle Hz. Peygamber devlet başkanlığı yaptığı
halde miras olarak pek bir şey bırakmamıştır. İsteseler her şeye sahip olacakken böyle
yaptıklarına göre bu Müslümanlara bir örnek ve ideal sunuyor diyebiliriz. Ama Hz. Peygamber
mal bırakanlara bir şey demediği gibi, bıraktıkları malları nasıl bölüşeceklerini de ayrıntılı bir
biçimde öğretmişti.
Aynı şekilde özel mülkiyeti yasaklamayan İslam kapitalist düzende olduğu gibi, toplumun bazı
kesimlerinin aleyhine olsa bile mal ve para kazanmanın önündeki tüm engelleri kaldırmak
şeklinde bir ekonomik düzeni (bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler)

kabul etmiş mi

olmaktadır? Özellikle dar gelirlilerin sömürülmesi, sıkıntıda olanların mallarına fırsatçılık
yapılarak el konulması, toplumun genelini düşünerek mal ve sermaye akışında sınırlamalar
yapılması konusunda İslam’ın kapitalist anlayıştan farklı bir ekonomik anlayışının olduğu
görülmektedir. Faizin yasaklanmış olması borçluların sıkıntısını fırsata çevirmenin önünde bir
engel teşkil ederken, kumarın yasaklanması kişilerin zaaflarına yenik düşerek mallarını çarçur
etmelerini önlemeye matuftur. İhtikarın (toplumun ihtiyacı olduğu halde malı fiyatı artırmak
için stoklama, karaborsacılık) yasaklanması malı sömürü aracı olarak kullananlara karşı bir
tedbirdir. Yahut haksız yolla kişilerin mallarını elde etmenin önünü kapatmak amacıyla kul
hakkı kavramının üzerinde ısrarla duran İslam’ın kuşatıcı bir ekonomik düzen fikrini
öngördüğünü gösteren önemli verilerdir. Evet bütün bu yasaklarda bireysel bir vacipten yahut
haramdan söz ediyoruz; ama bunlar bir araya getirildiğinde İslam’ın ekonomik düzeni
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diyebileceğimiz bir çerçevenin ortaya çıktığı da aşikardır. Buna ilave olarak Peygamberimizin
fiyatları belirlemesi yönünde yapılan önerilere “fiyatları belirleyen Allah’tır” diyerek karşı
çıkması serbest piyasa ekonomisi fikrini destekleyen bir esas gibi durmaktadır. Bir başka açıdan
Kur’an mal ve servetin belirli kişiler elinde birikmesini önlemeyi istediğini beyan etmiştir;
nitekim ganimetlerin dağıtımıyla ilgili bir ayet şöyledir (Haşr, 59/7):
“Allah'ın, (fethedilen) ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Allah,
Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar,
içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir güç olmaz. Peygamber size ne verdiyse
onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı
çetindir.”
Bu ayetten hareketle kapitalist ekonomik düzenin sermayeyi ve zenginliği belirli kişi ve gruplar
elinde toplama yönündeki eğiliminin İslam tarafından hoş karşılanmadığı sonucunu
çıkarabiliriz. Mirasın dağıtılmasının da sıkı kurallara bağlanması ve murisin mirasını ölümden
sonra dağıtma özgürlüğünün 1/3 ile sınırlandırılması da bu ilkesel duruşa işaret etmektedir.
İslam mal ve dolayısıyla refahın tabana yayılmasını sağlayan bir düzeni öngörmektedir.
Nitekim İslam tarihi boyunca müslüman ülkelerde bu şekilde bir toprak, mal ve sermayenin
belirli ellerde toplanması olgusuna rastlamıyoruz. Avrupada ekonomik gelişmenin motoru
kabul edilen bu burjuva sınıfının İslam tarihinde ortaya çıkmaması bazıları için İslami ilkelerin
müslümanları geri bıraktığı şeklinde yorumlanmıştır. Gerçekten de modern kapitalist
ekonomilerde ekonomik büyüme, bir halkın harcamasının ötesinde tasarruf edebileceği ve
dolayısıyla yatırıma dönüştürebileceği büyük sermaye birikimlerine sahip olmasına bağlıdır.
Bu durumda İslami ilkeler eğer ekonomik büyümenin ve sermaye temerküzünün belirli ellerde
toplanmasına karşı ise o durumda söz konusu iddia haklılık kazanmaktadır. Yani İslam şeriatı
kapitalist ekonomik kalkınma modeline uymamakta ve dolayısıyla bugünkü kapitalist düzende
müslüman ülkelerin geri kalması böyle bir geçmişe sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu
iddianın doğru olduğu varsaysak bile kapitalist ekonomik düzen eğer insanlığın bir kısmının
ezilmesi ve sömürülmesi pahasına bir ekonomik kalkınma modeli öneriyorsa bu İslam
açısından zaten makbul ve uygun bir tutum olamaz ve İslam ülkeleri eğer böyle bir ahlaki
duruştan dolayı geri kalmışlarsa bu övünülecek bir şeydir. Ancak en azından son 100 yıldır
İslam ekonomik ilkelerinin temelini teşkil eden şer’i kuralların islam toplumlarının hukuk ve
ahlak düzenlerinde etkin olmadığını göz önüne alırsak en azından son asırda müslüman
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dünyanın kapitalist bir ekonomik büyümeyi yakalaması beklenirdi. Ama durum hiç de öyle
görünmüyor.

2. İslam fıkhı ve İslam iktisadı düşüncesi
Her bir ekonomik düzen aslında içinde yaşadığı bireysel, toplumsal, hukuki ve siyasi düzenin
bir uzantısıdır. Modern kapitalist ekonomi düzeni modern batı medeniyetinin bireysel, sosyal,
hukuki ve siyasi anlayışlarıyla uyumlu bir sistemdir. İslam ekonomisinden söz ettiğimizde de
İslam’ın bireysel, toplumsal, siyasi, hukuki, ahlaki vs. ilkelerinin yönlendirdiği bir ekonomi
yapısından söz ediyoruz. İslam’da bireysel toplumsal, siyasal ve hukuki normların kaynağı olan
şer’i hükümler ya da şeriat ve onun ilmi disiplin halini almış şekli olan fıkıh, İslami ekonomik
yapının ana esaslarını ve temel verilerini bize veren bir islami kurum olarak karşımızda
durmaktadır. Fıkıh ilmi alt dallarıyla birlikte İslam ekonomik düzeninin hukuki temellerini tarih
boyunca ortaya koymuş ve İslam ekonomi literatürü diyebileceğimiz eserler manzumesini
üretmiştir. Kur’an ve Sünnet ahkamının fıkha dönüşmesi ile birlikte özellikle mal, mülkiyet,
devletin mali kararları ve gelirlerin toplanması ve dağıtılması meseleleri Müslüman fakihlerin
ilgi odağı olmuştur. Müçtehit imamların ilki olan Ebu Hanife’nin büyük öğrencisi Ebu Yusuf
(113-182/731-798) bilindiği gibi Abbasi Halifesi Harun er-Reşid (786-809) döneminde kurulan
başkadılık (kadı’l-kudat) makamına ilk atanan kişidir. Halife Harun er-Reşid’in isteğiyle
kaleme aldığını söylediği Kitabü’l-Harac adlı eseri İslam devletinin mali kararlarını şer‘i
ilkelere uygun hale getirmek maksadını taşıyan ilk ilmi eserlerden biridir. Ebu Yusuf bu
eserinde Halife’ye İslami ilkeleri hatırlatıp ona bunlara göre karar vermesini tavsiye etmektedir.
Kitabın içeriği kısaca şöyledir:
-

Ganimetlerin dağıtılması

-

Toprak vergileri ve toprakların hukuki statüsü

-

Zekat, cizye, gümrük vergileri

-

Kamu idaresi ve hukuki düzen

Ebu Yusuf, Re’y taraftarlarının yöntemleri doğrultusunda kendi görüşleri geliştirdiği fikirlerini
Harun er-Reşid’in sorularına cevap şeklinde diyalog üslubunda açıklamıştır.
Ebu Hanife’nin ve Ebu Yusuf’un öğrencisi Muhamemd b. Hasan eş-Şeybani’nin (v. 132189/749-805) Kitabü’l-Kesb’i de özellikle ticaret ahlakı ilkeleri içermesi bakımından önemli
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bir İslam iktisadı kaynak kitabıdır. Ebu Yusuf’un Diğer bir Kitabü’l-Harac yazarı da Ehl-i hadis
metodolojisine göre yazan Yahya b. Adem el-Kureşi’dir (v. 140-203/757-818); Ebu
Yusuf’unkine nazaran daha kısa olan çalışmasında selefinin işlediği konulara ilişkin rivayetleri
derlemiştir, kişisel görüşe çok az yer vermiştir. Bu iki eseri izleyen aynı tarzda pek çok eser
daha kaleme alındı. Şunlar bazılarıdır:
1. Ebu Ubeyd el-Kasım b. Sellam (157-224/774-838), Kitabü’l-Emval
2. Ebu Ahmed b.Zenceveyh (180-251/796-865), Kitabü’l-Emval
3. Kudame b. Cafer ed-Dimeşki (v. 327), Kitabü’l-Harac ve Kitabe es-Sına‘a.

Bu ve benzeri onlarca çalışma Devletinin mali hukukuna daha çok eğilmiş olsalar da İslam
ekonomik düşüncesine dair önemli bilgiler ve bakış açıları sunmaktadır. Bunlara ilave olarak
furu-ı fıkıh eserlerinde de mali hususlara ilişkin önemli bilgiler mevcuttur. Ayrıca Maverdi’nin
el-Ahkamü’s-Sultaniye adlı çalışması yahut İbn Haldun’un el-Mukaddime eseri gibi teorik ve
düşünsel açıdan İslam devlet ve toplum düşüncesine katkıda bulunan çalışmalarda, ya da İbn
Teymiyye’nin (728/1328) el-Hisbe adlı eseri gibi kamusal ahlak ve çarşı-pazar denetimi
müessesesi diyebileceğimiz hisbe yahut ihtisab kitaplarında İslam iktisat düşüncesine ilişkin
önemli açılımlar bulmak mümkündür.

3. Eşya Hukuku: Mal ve Mülkiyet
3.1.Mal
İslam fıkhının temel kitapları olan furu-ı fıkıh literatüründe İslam iktisadını ilgilendiren
özellikle borçlar hukuku ve eşya hukuku konulu kurallar İslam mikro iktisadının önemli
ilkelerini barındırmaktadır. Borçlar hukuku kısmı akitler bağlamında işlenmişti. Alış verişin ve
diğer mali ilişkilerin (muamelat) kurallarının izah edildiği bu bölümlerde İslam’ın mal ve
mülkiyet tanımları yapılmaktadır. Buna göre mal Hanefi mezhebinde; insanların normal
durumda (adeten) faydalandığı, kontrol altına alınmış (ihraz edilmiş) maddi şeyler olarak
tanımlanmaktadır: diğer mezhepler maddi olma şartı aramazlar ve menfaatlerin de mal
olduğunu söylerler. Hanefi mezhebine göre menfaatler aslen mal olmasa da sözleşme ile mala
hükmen dönüşebilirler. Ayrıca diğer mezhepler mal tanımına İslam açısından tüketilmesinin
haram olmamasını da eklerler. Hanefi mezhebi ise İslam açısından meşru ve helal olmayı
Müslümanlar için bir şart olarak görür. Onun dışında yukarıdaki tanımı yeterli sayar.
Dolayısıyla kan, usulüne uygun kesilmemiş hayvan ölüsü (meyte), domuz, alkollü içecekler ve
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benzeri İslam’a göre haram olan şeyler mal dieğr mezheplere göre mal sayılmamakta ama
Hanefi mezhebine göre bunlardan insanların adeten mal gördükleri mesela domuz, içkiyi mal
saymakta ama adeten mal olarak görüp faydalanmadıkları meyte (kendi başına ölen, leş) ve
benzeri şeyleri mal saymamaktadır. Dolayısıyla Hanefiler gayrimüslimler açısından domuz ve
içkinin telef edilmesi halinde tazmini gerekli görmektedirler. Mal bu sebeple İslam hukukunda
mütekavvim ve gayr-i mütekavvim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mütekavvim mal,
insanların örfte mal saydığı, kontrol altına alınmış ve hukukun da kullanılmasını meşru saydığı
maldır. Gayr-i mütekavvim mal ise bunun tersine kullanılması meşru olmayan ya da kontrol
altına alınmamış olan ama örfte mal sayılan şeylerdir. Gerçi bu tanımlar mezhepten mezhebe
bazı farklılıklar göstermektedir.
Bir başka açıdan mal misli ve kıyemi olmak üzere iki kısma ayrılır. Misli mal piyasada benzeri
(misli) bulunan mallardır; kıyemi olanlar ise piyasada aynısı veya benzeri bulunmayan kendi
başına bir değeri olan mallardır. Bu ayrımın manası misli malların telef edilmeleri halinde
misliyle tazmin edilecek olması, kıyemi olanların ise telef edilmeleri halinde ancak kıymetiyle
tazmin edilecek olmasıdır.
Taşınabilirlik açısından da mallar menkul ve gayr-i menkul şeklinde ayrılır. Bir başka açıdan
mallar nakit mal ve nakit dışı mal şeklinde ayrılmaktadır.
Bu çalışmalar ağırlıkla fukaha/ulema tarafından kaleme alındığı için bunların İslam’ın ideal ve
teorik yüzünü temsil ettikleri söylenebilir. Yine mal nami ve gayr-i nami olarak taksim edilir.
Nami mal hakikaten veya hükmen artıcı mal demektir. Hakiki nami olan doğum, meyve verme
ve ticaret yoluyla çoğalan maldır; hükmen nami olan ise altın, gümüş ve nakit para gibi çoğalma
olasılığı olan maldır. Gayr-i nami ya da malü’l-kınye ise ticaret amaçlı olmaksızın kişinin sahip
olduğu mallardır. Nami mallar zekata tabi ilen gayr-i nami mallar zekata konu olmazlar. Bir
başka açıdan mal zahir ve batın olarak ikiye ayrılır: zahir mallar madenler, toprak mahsulleri,
hayvanlardır. Bunların zekatı devlet tarafından toplanır ve dağıtılır. Batın mallar ise kişinin
nakit ve ticaret mallarıdır; bunların zekatını kişi kendi başına zekat verilecek gruplara
dağıtabilir. Ancak adil bir devlet yöneticisi isterse kişi zekatını ona teslime mecburdur.
3.2. Mülkiyet
Eşya üzerinde kişinin çeşitli yetkileri vardır. Mülkiyet kişiyle bir mal arasında başkalarına karşı
ileri sürebileceği tasarruf yahut kullanma yetkisi veren hukuki bir ilişkidir. Yukarıda da
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belirtildiği gibi mülkiyet İslam’da korunmuştur; Allah cc şöyle buyurmuştur (Bakara 2/2-180):
“Mallarınızı aranızda haksız (batıl) yolla yemeyin”. Yine Peygamberimiz buyurdular (Buhari,
Müslim): “Kanlarınız, mallarınız, namuslarınız dokunulmaz kılınmıştır”. Ancak geride
belirtildiği gibi kişinin mal üzerindeki mülkiyeti vekaleten bir mülkiyettir, çünkü her şeyin
gerçek sahibi olan Allah adına kişi mülkiyeti vekaleten kullanmaktadır. Bu yüzden İslam
fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin hakkını kişilerin sahip oldukları mallar üzerine bir borç olarak
yazmıştır. Zekat, sadaka ve akraba yükümlülüğü gibi borçlar Allah hakkıdır, çünkü malın
gerçek sahibi O’dur ve O dilediğine o malda hak inşa edebilir. Alla cc. Şöyle buyurdu (Nur,
33): Allah’ın size verdiği mallardan onlara verin”. Ancak dünyevi hukuk açısından İslam
mülkiyeti kabul ettiği için onu çeşitli açılardan bölümlere ayırmıştır:
Mülkiyet, hakiki varlığı açısından tam ve eksik olmak üzere ikiye ayrılır: Tam mülkiyet kişinin
malın hem aynına hem de faydalanma hakkına sahip olmasıdır. Eksik mülkiyet ise sadece
aynına, yahut sadece menfaatine sahip olmasıdır. Birinci durumda kişi malını alıp satabilir, hibe
edebilir, vs. kısaca meşru olan her türlü tasarruf hakkını kullanmada hürdür. Ama eksik
mülkiyette kişi maldan faydalanma hakkına sadece sahiptir, üzerinde satım, hibe gibi
tasarruflarda bulunamaz. Tam mülkiyet süreklidir, sınırsızdır ancak kişi kendisi ondan
vageçtiğinde yahut ölümü halinde mülkiyeti düşer. Eksik mülkiyette mesela bir şeyin
menfaatine malik olan kişi süreli olarak ona maliktir, süre bittiğinde bu mülkiyeti kaybolur.
İstifade eden açısındanm mülkiyet genel ve özel mülkiyete ayrılır. Özel mülkiyet muayyen bir
şahsa ait mülkiyettir. Genel mülkiyet ise herhangi bir muayyen kişiye ait olmayan mülkiyet
şeklidir. Rasulullah’ın dediği gibi “insanlar üç şeyde ortaktırlar: otta, suda ve ateşte”.
Sebebi açısından da mülkiyet ihtiyari ve cebri kısımlarına ayrılır. Mesela mirasla gelen
mülkiyet kişinin isteği dışında onun mülküne girer, kabule bağlı değildir, cebridir. Vakıf
menfaati mülkiyeti de böyledir, lehine vakıf yapılan kişiler onu kabul etmeseler de onların
mülkü sayılır. İhtiyari mülkiyet ise kişinin kabulüne bağlı olarak kazanılan mülkiyettir.
Alışverişle elde edilen mülkiyet gibi sözlü kabule bağlı olanlar ya da kişinin mubah malları
mesela yağmur sularını toplayıp kendi malı haline getirmesi durumunda olduğu gibi fiili kabule
bağlı olanlar ihtiyari mülkiyet doğurur.
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3.2.1. Mülkiyet sebepleri

Mülkiyet sebepleri fıkha göre değişik şekillerde sıralansa da Hanefi alim Haskefi şu üçten
birine indirilebileceği görüşündedir:
1.

Asaleten mülkiyet: bir kimsenin hukuki olarak bir kişiye ait olmayan bir mal

üzerinde kurduğu hakimiyet yoluyla elde ettiği mülkiyet gibi; av hayvanlarının yakalanması,
balıkların avlanması vs yoluyla elde edilen mülkiyet böyledir.
2.

Ardıllık (hilafeten) mülkiyeti: mirasla elde edilen mülkiyet murisin ölümüyle

onun yerine geçenlerin onun mallarına sahip olmadı manasınadır.
3.

Nakledici mülkiyet: Bey ve hibe gibi bir tasarrufla mülkiyeti bir kişiden diğerine

geçiren mülkiyet en geniş kapsamlı mülkiyet inşa edici yoldur.
3.2.2. Mülkiyeti sınırlayan şeyler

Mülkiyetin bazı sınırlamaları olduğundan söz etmiştik. Bunları kısaca şu şekilde
özetleyebiliriz:
3.2.2.1. Mülkiyet sebeplerini (yollarını) sınırlandıran durumlar

Mülkiyet sebebinin meşru olması gerekir; dolayısıyla hırsızlık, gasb, kumar, faiz, ve benzeri
helal olmayan yollarla mülkiyet oluşmaz. Allah Taala buyurdu (Nisa, 29): “Mallarınızı
aranızda karşılıklı rızaya dayalı bir ticaret durumu olmaksızın haksız yollarla yemeyin”.
Yine buyurdu (Bakara, 171): “Ey İman edenler eğer gerçekten O’na tapıyorsanız size rızık
olarak verdiklerimizin temiz/helal olanlarından yiyin Allah’a şükredin”. Ebu Hüreyre’nin
rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz buyurdular (Müslim): “Ey İnsanlar Allah temizdir ancak
temiz olanı kabul eder. Allah müminlere peygamberlere emrettiği şeyi emretti ve Allah
buyuruyor (Müminun, 51): ‘Ey peygamberler temiz olan şeyleri yiyin salih amel işleyin,
ben sizin yaptıklarınızı kesinlikle biliyorum’. Yine O buyurdu (Nisa 29): ‘Ey İman edenler
size rızık olarak verdiklerimizin temiz/helal olanlarından yiyin’.” Ebu Hüreyre devam etti
“Sonra Allah Rasulü bir adamdan söz etti, uzun yolculuklara çıkıyor, saçı başı dağınık toz
toprak içinde dönüyor ve ellerini göğe çevirip ‘Rabbim Rabbim’ diye dua ediyor ama yediği
haram, içtiği haram giydiği haram, haramla beslenmiş; böyle bir adamın duası nasıl kabul
olsun!”
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3.2.2.2. Mülkiyeti kullanımını sınırlayan kayıtlar

a.

İsraf ve aşırı savurganlık yasaklanmıştır. Ya da cimrilik etmesi de haramdır.

Allah cc buyurdu (İsra, 26, 27, 29): “Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz
yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise
Rabbine karşı çok nankördür… Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır,
(kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” Muhammed b. Hasan Kitabü’l-Kesb’de bu ve
benzeri ayetleri şöyle yorumluyor: kısaca kişiye helal olarak kazandığı şeyde malını
bozgunculuk için kullanması, israf etmesi, cimrilik yapması haramdır…yemekte israf çeşit
çeşittir: bunlardan biri de mubahları aşırı tüketmektir
b.

Haram olan şeyleri tüketmek haramdır, erkeğin ipek giymesi, altın ve gümüşün

kap olarak kullanılması gibi.
c.

İmam Muhammed’in dediği gibi herkesin kendi geçimini sağlamak için

çalışması her mümin üzerine bir farz olduğu konusunda ulemanın çoğunluğu hem fikirdir.
Ayrıca meslekler, zanaatlar, üretim ve ticaret gibi din ve dünyayı ayakta tutacak ümmetin
maslahatlarını gerçekleştirecek işleri yerine getirmek için çalışmak farz-ı kifayedir.
d.

Mülkiyet kullanımı başkasına zarar vermeden yapılmalıdır.

3.2.2.3. Mülkiyetin intikalini sınırlandıran kayıtlar

Kişinin malını vasiyet etmesini 1/3 ile sınırlandırılması, yahut ölüm hastalığında malı
tasarrufuna sınırlama getirmek ya da kişinin bazı durumlarda kısıtlama (hacr) altında olması
türünden sınırlamalar ileride akitler konusunu işlerken göreceğimiz bazı sınırlandırmalardır.
3.2.2.4. Devlet başkanına verilen mülkiyeti sınırlandırma hakkı

e.

Umumi bir maslahat için özel mülkiyete sınırlandırma getirilebilir

f.Ölü arazilerin üretime kazandırılması konusunda devlet başkanına verilen yetkiler
mevcuttur, bunlar alimler arasında ihtilaflı olsa da atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması
İslam’ın istediği bir şeydir.
g.

Madenler özellikle devlet arazilerindeki madenlerin kullanımı devletin

yetkisindedir. Özel mülklerdeki madenler ise ihtilaflıdır.

33

h.

Fiyatlara sınır getirme hakkı; devlet fiyatlara gerekli gördüğü durumlarda sınır

getirebilir, bu da kişinin malını istediği fiyattan satma hakkını sınırlayabilir. Ancak bu yukarıda
da söz ettiğimiz gibi istisnai bir durumdur, esas olan fiyatların serbest oluşmasıdır.
i. İhtikar (karaborsa amaçlı stok yapma) durumunda devlet stokçudan malı alıp zorla
piyasa sürebilir.
j. Kamu menfaati için istimlak yapılabilir.
k.

Özel menfaatler içinde bazen mülkiyete sınırlama getirilebilir; mesela şüfa (ön

alım) hakkı böyle bir haktır. Ya da borçlunun alacaklıların hakkı için satılması da böyledir.

4. İslam İktisadı Düşüncesi ve İslam Tarihi
Yukarıda sözü edilen ilkeler meselenin teorik ve ideal boyutunu yansıtmaktadır. İslami
ideallerin ve şer’i ilkelerin hayata geçirildiği 1400 yıllık tarihi uygulamaya bakıldığında bu
ideallerin bir şekilde vücut bulduğu bazı örneklere kısaca işaret edelim. İlk uygulama
örneklerini Peygamberimizin Medenideki İslam devletinde görüyoruz. Zekat müessesesi
Kur’an’da belirtilen esaslar çerçevesinde kurumsallaşmıştır; zekat memurları vasıtasıyla
toplanan zekat malları yahut savaşlarda edilen ganimetler belirtilen esaslar doğrultusunda
toplumsal refahı sağlamak için dağıtılmıştır. Medine’de Yahudilerin hakim olduğu pazara
alternatif bir pazar kurulması yoluyla piyasa düzenlemesi Efendimiz tarafından hayata
geçirilmiştir. Yukarıda teorik esasları ele alan kitaplar zaten bu uygulamaları daha sonraki
Müslüman toplumlar için örnek olmak üzere ilkeler şeklinde kayda geçirmiştir. Hz. Ebu Bekr
döneminde zekat vermeyi kabul etmeyenlerle savaşılmasıyla bu Sünnet uygulaması
pekiştirilmiştir. II. Halife döneminde hem zekat gelirleri hem de ganimet ve fey vergi gelirleri
ve toprak mahsulleri vergisi artığında Halife Ömer devlet maliyesine dair meşhur düzenlemeleri
yürürlüğe sokmuştur. Daha sonraki İslam devletleri için model olan bu uygulama divan adını
almış ve Kamu maliye kurallarının esasını oluşturan beytülmal hukuku bu şekilde
olgunlaşmıştır. Hz. Osman döneminde zekat toplanması işi devletin merkezden kontrol
edemeyeceği kadar karmaşık hale geldiğinde ve zekat memurlarının suiistimallerini önlemek
için zahir ve batın mallar ayrımı ortaya çıktı; toprak mahsulleri vergisi (öşür), gümrük
noktalarında beyan edilen mallar gibi zahir malların zekat-vergisini yine devlet toplamaya
devam ederken ticaret malları gibi batın malların zekatının ödenmesi kişilerin kendi tasarrufuna
bırakılmıştır. Hz. Ali dönemi devletin çalkantılı bir döneme girmesi sebebiyle dini tartışmalarla
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geçti; ilmin kapısı unvanını taşıyan Hz. Ali İslam’ın iktisadi ilkelerini ifade eden önemli
ilkelerin sözcüsü olarak tarihe geçmiştir. Toplumsal adaletin sağlanabilmesi için esnaf,
zanaatkarlar ve tüccarın hakkının gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Hz. Ali, onların işledikleri
ekonomik suçların ağır olsa bile aşırı cezalarla cezalandırılmamasını önermiştir. Ayrıca çarşıpazarda dengeli bir fiyat oluşabilmesi için devletin denetleme görevi yerine getirmesi
gerektiğini söylemiştir. Çünkü o toplumun çeşitli sektörlerden oluştuğunu ve bunlar arasında
dengenin korunmasıyla istikrarın sağlanabileceğini düşünüyordu.
Hz. Ali ilk parayı bastıran halife olarak kayda geçse de bu para tutunamamıştır. İslam tarihinde
Müslümanlara ait ilk para Emevi Halifesi Abdülmelik tarafından 693 yılında basıldı. Bu
dönemden sonra Bizans ve İran paraları yavaş yavaş tedavülden kalkarak İslam parası Çin’den
Endülüs’e kadar hakim oldu. İslam toplumlarında piyasa düzenlemesi devletin kurumu olan
Beytülmal ile cehbez ve sarraf adı verilen özel kişilerin işbirliğiyle yapılmaya başladı. Madeni
para naklini güvence altına almak maksadıyla poliçe (süftece) ve çek (sakk) bu dönemde ortaya
çıktı. Gayrimüslimlerin Müslüman olmasıyla haraç ve cizye vergilerinin azalması Emevi
Halifelerini bazı düzenlemeler yapmaya sevketti. Halife Ömer b. Abdülaziz döneminde
fethedilen toprakların özel mülkiyete geçirilmesi yasaklandı.
Abbasiler döneminde klasik İslam medeniyetinin bütün kurumları olgunlaşacak ve İslam
ekonomisi Ortadoğu ve Akdeniz havzasına hakim olacaktır. Avrupa bu dönemde
Müslümanlardan ticaretin kurallarını öğrenmiştir. 13. Yüzyılda bile Avrupa’daki paralar İslam
dünyasındaki darphanelerde basılmaktaydı. Vakıf müessesesi daha önce var olsa da gerçek
anlamda bir müesseseye Abbasiler döneminde dönüştü ve İslam toplumunun her kesimine katkı
veren özel bir konuma yükseldi. Eğitim, sağlık, sosyal yardımlaşma ve benzeri kamusal hemen
hemen tüm hizmetlerin bir şekilde vakıf sistemi aracılığıyla yürütüldüğü klasik İslami düzen
böylece tamamlanmış oldu. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları Abbasilerin kurduğu
sisteme entegre oldular ve özellikle ikta sistemini (daha sonra tımar adı verilecek olan sistem)
başarıyla uyguladılar.
Osmanlı ise İslam, Akdeniz Havzası, Anadolu ve Baklanlardaki ekonomik şartlar ve birikimden
beslenerek kendi düzenini kurdu. Osmanlı ekonomik düzeni bu çalışmanın özetleyeceğinden
çok daha geniş bir anlatımı gerektirdiği için burada bazı temel noktalara değineceğiz. Daha ileri
okumalar yapmak isteyen Mehmet Genç’in Osmanlı Ekonomisi adlı kitabına bakabilirler.
Osmanlı İktisat tarihçisi Ahmet Tabakoğluna göre Osmanlı ekonomik düzeninde homo
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economiusun yol verdiği burjuva sistemi yerine toplumun yararını üstün tutan müteşebbis insan
tipi öne çıkmaktadır. Selçuklu sisteminde de gördüğümüz ahiler iktisadi hayatı, gaziler askeri
hayatı ilmiye ve abdallar ise eğitim hayatını yönlendiren sınıflar olarak karşımıza çıkıyor.
Osmanlı yapısını kendinden önceki devletlerden ayıran temel hususiyet çok iyi bir kayıt ve
arşiv sisteminin kurulmuş olması ve böylece devletin hakimiyeti altındaki tüm toprakları ve
insan gruplarını kayıt altına almasıdır. Bu şekilde merkezi bir maliye sistemi oluşturulmuş ve
Osmanlı öncesi İslam toplumlarında gördüğümüz hemen her kurum Osmanlı sisteminde bir
hiyerarşik düzen içinde yeniden yapılandırılmıştır. Toprak sistemi kendinden önceki
devletlerden ve İslam hukukundan unsurlar içerse de Osmanlı hukukçuları değişen şartlara
uyum sağlayacak şekilde sistemi dönüştürmüşlerdir. Tımar sistemi de aynı şekilde ikta
sisteminin dönüştürülerek Osmanlı sistemi şeklinde kurgulanmıştır. Vakıflar belki de en büyük
ve en olgun şeklini Osmanlı sisteminde kazanmışlardır. Mesela daha önce hiçbir İslam
devletinde görülmeyen para vakıfları Osmanlı sisteminin 16. Yüzyılın başından itibaren önemli
bir kurumu olarak gelişmiştir. Bu müessese sayesinde Osmanlı hukukunda kredi işlemlerinin
hukuki bir zeminde sağlıklı bir şekilde yürütülmesi Ebussuud Efendi gibi büyük şahsiyetler
sayesinde yapılabilmiştir. Faiz yasağının getirdiği sıkıntıların giderilmesinde para vakıfları
önemli bir işlev görmüştür. Aynı şekilde vakıf mallarının uzun süreli kiralanması sistemi
Osmanlı hukukçularının icareteyn ve mukataa yöntemlerini geliştirmeleri sayesinde büyük bir
başarı ile uygulanmıştır. 18. Yüzyılın son çeyreğine kadar işleyen bu sistemin Avrupa’daki
iktisadi gelişmelerin yıkıcı etkisiyle bozulduğunu görüyoruz. Modern dönem dediğimiz dönem
böylece iktisadi bozulmanın dayattığı reformlarla 19. Yüzyılın başından itibaren başlamıştır.

5. Avrupa’daki ekonomik gelişmeler ve ekonomi ilminin bir ilim olarak
ortaya çıkması
Avrupa iktisat tarihine dair yazanların üzerinde anlaştıkları anlatım çerçevesinden bakarsak
Avrupa, (11-14. Yüzyıllarda hakim olan) feodalite denilen bir sistemin yol verdiği burjuva
sınıfının öncülüğünde kapitalist ekonomik düzeni kurmuştur. Osmanlı’nın geleneksel ticaret
yolları üzerindeki hakimiyetinden dolayı sıkışan Avrupalı devletler deniz aşırı keşifler
sayesinde deniz aşırı ticareti keşfettiler. Kıtalar arası ticaret yoluyla tarihin gördüğü en büyük
katliamları yaparak keşfettikleri yeni coğrafyalardaki halkları ya tamamen yok ettiler ya da
sınırlı yaşam alanlarına hapsettiler. Gemilerle yaptıkları köle ticareti sayesinde işgücünü
ucuzlatıp yeni keşfettikleri bölgelerin ekonomik kaynaklarını sömürerek Avrupa’ya taşıdılar.
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Kölelerin mal gibi taşındığı bu deniz ticaretinde büyük ölüm ve katliamların yaşanmasına
aldırmadan yapılan bu ticaret ve sömürme faaliyeti, kapitalizmin yani sermaye büyüklüğüne
bağlı ekonomik gelişme modelinin Avrupalılarca keşfedilmesine yol açtı. Merkantilist dönem
(15-18. yüzyıllar) adı verilen deniz aşırı ticaretin beslediği ekonomik düzen döneminde
Avrupalılar büyük sermaye birikimleri yaptılar ve yeni yatırım sahaları açmaya başladılar.
Hisse senetli şirketler ve bankalar bu sırada ortaya çıkmaya başladı. Borsalar kurulmaya ve
tekeller oluşmaya başladı. Bu süreçte sermaye belirli ellerde toplanmaya başladı. Ardından
gelen sınai kapitalizm döneminde liberal teoriler öne çıkmaya başladı. Daha önce işgücünün
ucuzlatılması için nüfuz artışını ve köleliği teşvik eden merkantlizmin yerine liberal teoriler
özgürlükçü anlayışları öne çıkarmaya başladılar. Sanayi devrimi ile birlikte kölelik sisteminin
kaldırılması yönünde düşünceler ortaya çıktı ve adımlar atılmaya başlandı. Sanayi üretimi işçi
sınıfı ile işverenlerin (burjuva) gerilimlerini artırdı. İşçi ücretlerini artırılmasının işverenlerin
kârının düşmesine neden olacağı için rekabetçi bir ekonomik düzende ücretlerin düşük
tutulması ve işveren, yatırımcı ve tüccarın önünün açılarak işçilerin örgütlenmesi engellendi.
Bırakınız yapsınlar felsefesi işte bu dönemde kapitalizmin temel felsefesi haline geldi. Ekonomi
ilminin ilk kurucu isimleri (Smith, Ricardo gibi) bu dönemde ortaya çıktılar. Bunlar artık
kapitalizmin felsefesi haline gelen liberal teorileri, serbest piyasa ekonomisi fikrini ekonomiye
uyarladılar. Liberalizm bu dönemde sermayenin ve yatırımcının önünün açılması anlamına
geliyordu. Ancak zamanla liberal fikirleri özgürlükçü arayışların ve hareketlerin ortaya
çıkmasına zemin hazırladı: işçi hareketleri, siyasetin liberalleşmesi ve daha fazla demokrasi
arayışları, sivil hareketlerin gelişmesi, kadın hakları hareketleri, insan hakları hareketleri
bunlardan bazılarıdır.
Batı karanlık sömürgecilik geçmişinden kurtulmak, ya da günah çıkarmak için dünyanın geri
kalanına özgürlük, demokrasi ve ekonomik gelişme götürme idealini benimsediğini iddia
etmektedir. Bu, Batı devletlerinin batılı sivil örgütlere kendi siyasi-ekonomik çıkarlarına zarar
vermediği sürece izin verdiği bir gerçektir ve ancak eğer batının işine yaradığı sürece bu tür
hak ve özgürlük arayışlarına tahammül etmektedir. Ekonomik özgürlük ve serbest ticaret ilkesi
de aynı şekilde kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece istenilen bir şeydir.

6. Çağdaş İslamcı Ekonomik Yaklaşımlar
Ancak her şeye rağmen Batılı devletler geliştirdikleri ekonomik kurumlarla ve düzenle
gerçekten de dünyanın geri kalanına model oluşturan bir yapı kurmuşlardır. Bu bir taraftan
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hukukun üstünlüğünü iç hukukta başarabilmeleri, ekonomik istikrarı sağlayabilmeleri ve
yönetim felsefesi olarak demokratik şeffaf bir yapı oluşturmaları sayesinde gerçekleşmiştir.
Kapitalist ekonomik düzen son yüzyıllarda büyük değişimler geçirse ahlaki ve sosyal bir takım
iyileştirmeler yapsa da hala sosyal adalet ve toplumun alt kesimlerini kollamayan ‘kötünün
iyisi’ türünden bir model olmaya devam ediyor. İslami açıdan ekonomik düzenin
İslamileştirilmesi yönünde özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli fikirler ve
uygulamalar ortaya çıktı. Batılı ekonomik düzenlere (kapitalizme ve komünizme) alternatif bir
İslami bir sistem kurma düşüncesi Mevdudi, Seyyid Kutup, M. Bakır es-Sadr gibi geçen
yüzyılın önemli İslam düşünürlerinin temel ülküsü idi. Geçen yüzyıl bütün dünyanın Doğu-Batı
(Komünist-kapitalist) bloku arasındaki gerilimi arasına sıkıştığı için hemen hemen tüm siyasiekonomik fikirlerin bu iki dünyanın ekonomi-politik düşünce ve anlayışlarına bir tepki olarak
ortaya çıkması doğaldır. Yukarıda İslam ekonomisi tabirini ilk ortaya atan İslamcı yazarların
da bu çerçevede bir teorik çerçeve oluşturduklarını görüyoruz. Kapitalist-komünist ekonomik
düzen arasındaki kavga bir açıdan özel mülkiyetin kabulü ve reddine dayanıyorsa İslam
komünizme değil kapitalizme yakın durur. Ancak komünizmin özel mülkiyeti reddinin
arkasında sermayenin ve sermaye sahiplerinin (burjuvazinin) insan emeğini sömürmesi
yatmaktaydı; sermaye de emeğe dayalı olarak değil paradan para kazanma yoluyla büyütüldüğü
ve sistemin bu şekilde işlemesi de faizin merkezi rol oynaması göz önüne alındığında İslam
komünizm tarafına daha yakın durmaktadır. Bu gözlem gerçekten de doğrudur, İslam mülkiyeti
reddetmiyor ama faize de Allah’a ve Rasulüne savaş açmak kadar şeytani/kötü bir şey olarak
lanetliyor. O halde, İslamcı teorilere göre, İslam ekonomisi geçen yüzyıl dünyayı ikiye bölen
bu kavganın sonlandırılmasının ilacıdır. 20. Yüzyılın son 10 yılında bu kavganın kapitalizm
lehine sona ermesi İslamcı teorilerin gerilime ilaç olarak İslam’ı sunmalarının da sonunu
getirdi. Ayrıca İran dışında İslamcı teoriler uygulama şansı hiç bulamadıkları için tamamıyla
faize dayanan bir ekonomik düzenin ve finansal sistemin içinde mülkiyetin kabulüyle faizin
reddinin nasıl tevhid edileceği uygulamada hiçbir zaman test edilemedi. Çünkü kapitalist
ekonomi faiz güvencesiyle milyonların küçük tasarruflarını bankacılık sistemine sokmayı
başarıyor ve böylece büyük yatırımlar için finansman kaynağı bulmayı başarabiliyordu. İslam
dünyası ise büyük yatırımları ancak petrol gibi doğal kaynaklara bağlı yapabiliyordu; kendi
tasarruflarıyla yatırım yapıp istihdam yaratacak kadar mali derinliği olmadığı için de ekonomik
kalkınmayı başaramıyordu. Eğer faiz yasaklanacaksa bankacılık, borsa, tahvil, repo gibi
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finansman araçlarının yerini ne alacağı sorusu bu sebeple pratik zorlamadığı için İslamcı teori
için fazla sorun çıkarmadı.

7. İslam Bankacılığı ve Finansı
20. Yüzyılın son çeyreğinde Mısır’da faizli olmayan bir bankacılık sistemi kurma girişiminin
başlatıldığını biliyoruz. Bu sistem küçük tasarruf sahibi mudileri bankanın ortağı olarak sisteme
katmayı, yani mudilerin kâra da zarara ortak olmasını öngörmekteydi. Geleneksel bankacılıkta
mudilerin anaparası ve faizi garanti kapsamında yer aldığı halde ortaklık sisteminde böyle bir
güvence yoktu. Sistem İslam’ın faizi yasaklaması ve ortaklığı teşvik etmesi ilkesine
dayandığından heyecanla karşılandı; bu tarz bir girişim Türkiye’de 1980’lerin sonunda faiz
hassasiyeti olanlar arasında da popüler hale geldi. Ancak hem Mısır hem de Türkiye tecrübesi
hüsranla sonuçlandı ve küçük yatırımcıların güvence altında olmayan mevduatları yok olup
gitti, pek çok trajik sonuçlara yol açan bu durum karşısında mevcut sistem içinde gerekli
güvencelerin olmadığı bir yapıda müşarekenin (ortaklık sisteminin) yürümeyeceği anlaşılınca
İslam tarihi boyunca geliştirilen hile-i şer’iyeye dayalı faizsiz bankacılık adıyla bir sistem
geliştirildi. Bu sistem mevcut bankacılık sistemini taklit etmekte, faizi ve diğer İslam’a göre
haram uygulamaları içinden temizlemekte ve bunu da şeriatın kuralları çerçevesinde geliştirilen
bir takım güvencelere (hiyel) bağlayarak yapmaktaydı.
Bundan sonra göreceğimiz İslam finansı konularında ortaya çıkan bir takım uygulamaları bu
çerçevede görmek gerekir. Küresel dünyada tam bir bağımsızlık hali hiçbir devlet ve blok için
artık mümkün görünmemektedir. Ekonomik kararların küreselleştiği dünyamızda ekonomiye
yön veren çok uluslu şirketler ve siyasi-ekonomik oluşumların belirleyiciliği gittikçe
artmaktadır. Bu durumda İslam dünyasının ekonomik bağımsızlık arayışının kısmen
gerçekleşeceğini bilmemiz gerekir; bunun yerine İslam dünyası küresel ekonomik kararların
alınmasında etkinlik kazanmak ve hatta küresel karar alma merkezlerinin yönetiminde yer
alarak İslam’ın ideallerini bu şekilde dünya gündemine getirmek için çalışmak durumundadır.
Ancak bu şekilde faizli sistemi dönüştürecek imkana kavuşabiliriz.
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Bu bölümde neler öğrendik

Bu bölümde İslam'ın cahiliye insanının mal ile ilişkisini nasıl dönüştürdüğünü, İslam hukukunda
öngörülen ekonomik sistemin Kapitalizm ve Sosyalizm öngördüğü sistemle farkını öğrendik. Ardından,
İslam hukukunun mal ve mülkiyetle ilgili kavramlarını, bu hukuk sistemine göre mülkiyete hangi
durumlarda sınırlamalar getirilebileceğini inceledik. Son olarak, İslam iktisat düşüncesinin tarihsel
gelişimini ele aldık.
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Bölüm Soruları
1. İslam hukukunu, öngördüğü ekonomik sistem açısından Kapitalizm ve Sosyalizm ile mukayese
ediniz.
2. İslam cahiliye insanının malla ilişkisini nasıl dönüştürmüştür? Açıklayınız.
3. Kitabü'l-harâc kim tarafından kaleme alınmıştır? Yazarı bu eserleri neyi amaçlamıştır?
Anlatınız.
4. Hanefîlerin mal için yapmış olduğu tanımı yazıp diğer mezheplerinkiyle mukayese ediniz.
5. Mal ile beraber kullanılan mütekavvim ve gayr-i mütekavvim kavramlarını açıklayınız.
6. Mislî ve kıyemî mal ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
7. Tam ve eksik mülkiyet kavramlarını örnekle anlatınız.
8. İslam hukukunda mülkiyet sebeplerinin neler olduğunu yazıp kısaca açıklayınız.
9. Kişi sahip olduğu malı sınırsızca kullanım hakkına sahip midir? İslam hukuku açısından
yanıtlayınız.
10. İslam hukukçuları hangi durumlarda siyasî otoriteye mülkiyeti sınırlandırma hakkı
tanımaktadır?
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2. AKİD KAVRAMI, AKDİN KURULUŞU, İRADE BEYANI VE
TARAFLAR

PROF. DR. ABDÜSSELAM ARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslam hukukunda akdin hangi anlama geldiği, nasıl kurulduğu, tarafları ve akdi ortaya
çıkaran irade beyanının nasıl olması gerektiği öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tabiî olay ve hukukî fiil ne demektir?

2.

İslam hukuk geleneğinde akit kavramı ne ifade eder?

3.

Bir akdi oluşturan unsurlar nelerdir?

4.

Bir akit hangi durumlarda hukuken varlık kazanır, hangi durumlarda kazanmaz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği

Kazanım

Akitle ilgili temel

İleride kullanılacak olan

kavramlar

kavramları öğrenir.

veya geliştirileceği
Metinler ve interaktif materyaller
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Akit



Hukukî olay



Tabiî olay



Hukukî fiil



İrade



İhtiyar



Rıza



İcab ve kabul

46

GİRİŞ
Hukuki sonuç doğuran tabiî olaylar yanında insan iradesiyle meydana gelen hukuki fiiller de
vardır. Akid, hukuki fiiller içinde yer alan ve borç doğuran kaynaklarından biridir. İslam hukukuna ait
kaynaklarda akid denildiği zaman, karşılıklı ve birbirine uygun iki irade beyanı ile meydana gelen
sözleşmeler kastedildiği gibi tek irade beyanı ile tamamlanan tasarruflar da anlaşılır. Akid borç doğuran
kaynaklar içinde, en yaygın olanıdır.
Akdin esasını rıza/irade oluşturur. Ancak rıza denilen soyut olgu, insanın iç dünyasında gizli bir
halde bulunduğu için, akid kurmak istendiğinde bunun beyan edilmesi bir zorunluluktur. Zira
açıklanmayan irade hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. İrade başkaları tarafından bilinebilecek bir yolla dış
dünyaya yansıtılınca hukuki bir değer ifade eder.
Akdin; taraflar, konu, irade beyanı ve bedel olmak üzere dört unsurundan söz edilir. Hanefi
hukukçular bunlardan sadece irade beyanını kurucu unsur kabul ederler. İrade beyanı denildiğinde iki
taraflı hukuki işlemlerde icab ve kabul anlaşılır. İcab ve kabul hukuki sonuç doğuracak şekilde birbiriyle
irtibatlanarak akdi meydana getirir. Bu irtibatlanmaya in’ikâd denir. İn’ikad için irade beyanında,
taraflarda ve akdin konusunda bulunması gereken bir takım şartlar vardır.
Akdin kuruluş aşamasında hıyâru’l-kabul, hıyaru’rücû’ ve hıyaru’l-meclis denilen üç tür
muhayyerlik hakkı vardır. İlgili taraf veya taraflar bu haklarını kullanarak akdin oluşumunu engelleeden
kuruluş aşaması tamamlanırsa akid varlık kazanmış olur.
İslam hukuku genel bir ilke olarak irade beyanında rızâîliği esas alır. Bu sebeple iradenin, sözlü,
yazılı veya fiilî olarak beyan edilmesini geçerli kabul eder. Bazı kişiler için iradenin işaret yoluyla beyan
edilmesini de geçerli sayar.
Bu ünitede akid kavramı, akdin kuruluşu, irade beyanı ve çeşitleri ile birlikte taraflar ele alınacak
ve in’ikad için irade beyanı ve taraflarda bulunması gereken şartlardan söz edilecektir.
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2.1. Akdin Hukuki Olaylar İçindeki Yeri
2.1.1 Hukuki Olay1
Her hak bir hak sahibine bağlıdır. Ancak haklar hep aynı kişiye bağlı kalmazlar. Bazen bunlar
başkalarına geçebilir, bazen yeni haklar kazanılır veya elde olan haklar kaybedilebilir Bazen de haklarda
bunların dışında birtakım değişiklikler olur. Bir hakkın kazanılması, kaybedilmesi, başkasına geçmesi
veya değişikliğe uğraması bir kısım olayların meydana getirdiği hukuki sonuçlardır.
Dünyada meydana gelen sayısız olaylardan bir kısım hukukî sonuç doğurduğu halde diğer kısmı
böyle bir sonuç doğurmazlar. Mesela güneşin batması, yağmurun yağması, rüzgârın esmesi herhangi bir
hukukî sonuç doğurmadığı için hukuk bunlarla ilgilenmez. Buna karşılık hukuk doğum olayı ile ilgilenir.
Zira insan doğmakla hukukun kişi olarak tanımladığı bir varlık haline gelir. Aynı şekilde ölüm şahsiyete
son veren hukukî bir olaydır. Bu olay miras hukuku hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. Bir
kimsenin akıl hastalığına yakalanarak temyiz kudretini yitirmesi yine hukuku ilgilendiren bir olaydır.
Çünkü temyiz kudretini kaybeden kişi hakkında velâyet ve vesâyet hükümleri uygulanacaktır. Bir
kimseyi öldürmek, yaralamak, malını itlaf etmek veya çalmak da hukuku ilgilendiren olaylardır. Zira
bunların da kısas, diyet veya tazminat ödeme yükümlüğü şeklinde hukuki sonuçları vardır. O halde
hukuki olayı, hukuk düzeninin kendisine hukuki bir sonuç bağladığı olaydır şeklinde tanımlayabiliriz.
2.1.1.2 Hukuki Olayın Çeşitleri
Hukuki olaylar insan iradesinden kaynaklanıp kaynaklanmaması açısından "tabiî olaylar" ve
"hukuki fiiller" diye ikiye ayrılır.
2.1.1.2.1. Tabii Olaylar
Bunlar, insan iradesinin dışında meydana gelen ve hukuki sonuç doğuran olaylardır. Tabii
olaylardan bazıları hukuki sonuç doğurdukları için hukuku ilgilendirdikleri halde diğer bazıları böyle
bir sonuç doğurmadıklarından hukukun ilgi alanına girmezler. Yukarıda bunların örneklerini vermiştik.
2.1.1.2.2. Hukuki Fiiller
Hukuki fiiller insan iradesine dayalı olarak meydana gelen ve kendilerine hukuki sonuç
bağlanan davranışlardır. İnsan iradesi ile meydana gelen davranışlardan mesela gülme, ağlama,
dinlenme ve uyuma gibi bir kısmı hukukî sonuç doğurmazlar. Dolayısıyla bunlar hukuku
Bu ünitenin kaynak gösterilmeyen kısımları, Abdüsselâm ARI’nın, İslam Hukukunda Rıza ile İrade Beyanı
Arasında Uyumsuzluk adlı doktora tezinden özetlenerek oluşturulmuştur.
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ilgilendirmezler. İnsan davranışları içinde sadece hukuki sonuç doğuranlar hukuku ilgilendirir ve
bunlara hukukî fiiller denir.
Hukuki fiillerin birinci bölümü maddi nitelikte fiillerden oluşur. Sahipsiz (mubah) bir mala el
koyma (ihraz) mesela denizdeki balığı yakalamak maddi nitelikte hukuki bir fiildir. Burada kişinin
iradesi balık yakalamaya yönelmiş ve hukuki sonuç yani yakalayan kişinin balığın mülkiyet hakkını
kazanması, maddi fiile bağlı olarak doğmuştur. Başka bir ifade ile balık sadece yakalama fiili ile
yakalayan kişinin mülkiyetine geçmiş ayrıca yakalama iradesini beyan etmeye gerek kalmamıştır.
Hukuki fiillerin ikinci bölümünü “akitler (hukuki işlemler)", oluşturur. Bunlar hukuki fiiller
içinde en yaygın ve en önemli kısmını teşkil ederler. Ancak akdin hukukî sonuç doğurması için, kişinin
o akdi sadece iç dünyasında yapmak istemesi yetmez, maddi fiillerden farklı olarak bir de bu iradeyi
beyan etmesi gerekir. Gerek maddi fiiller gerekse akitler (hukuki işlemler), insan iradesine dayalı olarak
meydana gelme bakımından birbirlerine benzedikleri halde hukuki sonuç doğurma bakımından
aralarında önemli bir fark vardır. Bu da maddi fiilin hukuki sonuç doğurması için iradeyi açıklamak
gerekmezken, akdin varlık kazanıp hukuki sonuç doğurmasının ancak iradeyi açıklamakla mümkün
olmasıdır. Şu halde insan iradesine dayalı olarak meydana gelip hukuku ilgilendiren fiiller kendi içinde
" maddi fiiller" ve "akitler (hukuki işlemler)" diye iki kısma ayrılmaktadır.
İslam hukuku ile ilgili kaynaklarda hukuki fiiller için tasarruf terimi kullanılmış ve tasarruflar,
fiilî ve kavlî olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Fiilî tasarruflara, gasp, itlaf, satış konusu malı teslim etmek
veya teslim almak, satış bedelini (semen) teslim etmek veya teslim almak gibi hukuki sonuç doğuran
maddi nitelikte fiiller örnek verilebilir.
Kavlî (sözlü) tasarruflar üç başlık altında ele alınır:
1. Bir hakkın kazanılması, kaybedilmesi veya nakledilmesi dışında başka hukuki sonuçlar
doğuran sözlü tasarruflar. Dava, şahitlik, ikrâr, inkâr, yemin veya yeminden nükûl (kaçınma) bu gruba
giren tasarruflardır. İslam hukukçuları bu tür sözlü tasarrufları akit (hukuki işlem) kapsamında
görmemişlerdir.
2. Tek irade beyanıyla meydana gelen ve bir hakkın kazanılması, sona erdirilmesi veya
nakledilmesi şeklinde hukuki sonuç doğuran sözlü tasarruflar. Bunlar, vakıf tesis etmek, talâk, rac'ah,
i'tak, tedbîr, ibrâ’, şuf'a hakkından vazgeçme ve benzeri tasarruflardır.
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3. Birbirine uygun iki irade beyanıyla kurulup bir hakkın kazanılması, kaybedilmesi veya
nakledilmesi gibi hukuki sonuç doğuran sözlü tasarruflar. Alım-satım, kira, hizmet ve şirket sözleşmeleri
bu gruba giren tasarruflardır.2
Günümüz hukuk literatüründe ikinci maddede geçen sözlü tasarruf1ar "tek taraflı hukuki işlem",
üçüncü maddede geçen sözlü tasarruf1ar ise "iki taraflı hukuki işlem" = sözleşme adıyla anılmakta ve
bunlara, belirli bir hukuki sonucun meydana gelmesine yönelik hukuki fiiller arasında yer verilmektedir.
İşte İslam hukukunda bu iki çeşit kavlî tasarrufu geniş manasıyla "akid" terimi karşılamaktadır.

2.2. Akid Kavramı
2.2.1. Akdin Tanımı
Akid sözlükte mastar olarak çeşitli manalara gelirse de bunlar arasından bağlamak,
sağlamlaştırmak, güçlendirmek ve iki şeyi bir araya getirmek, manaları öne çıkar. Aslında bağlamak bu
manaların hepsini kapsar. Bu kelime  عقدت الحبل عقداşeklinde kullanıldığında, ipi bağladım veya onun
iki ucunu bir araya getirip aralarındaki bağı güçlendirdim, uçlarını birbirine düğümleyerek bu bağı
sağlamlaştırdım manası kastedilmiş olur. Buradaki bağlama, maddi bağa delalet ettiği gibi iki söz veya
sözleşme yapan iki taraf arasındaki manevi bağa da delalet eder. Mesela “ = عقدت البيعsatım sözleşmesini
bağladım” denildiğinde akid, satıcı ile alıcı arasında meydana gelen manevi bağı ifade eder.
Aynı şekilde akid terimi bir kimsenin azmini bağladığı ve kendisini tek taraflı olarak
yükümlülük altına soktuğu tek taraflı hukuki işlemler için de kullanılır. Bu sebeple gelecekte bir şey
yapmak üzere edilen yemin ve nezire de akid denilir.
Akid kelimesinin mastar anlamı dışında bir de “hâsıl bil’mastar” (mastar ile gerçekleşen olgu)
deyimiyle ifade edilen ikinci bir manası daha vardır. Mastar manasına göre ipin iki ucunu düğümlemek
akid, hâsıl bil’mastar manasına göre de düğümlemekle hâsıl olan düğüm akid olmaktadır.3
İslam hukuku ile ilgili kaynaklarında akid kelimesi terim olarak biri geniş diğeri dar iki manada
kullanılmıştır.
Geniş manada, ister tek tarafın isterse iki tarafın irade beyanlarından oluşsun, her hukuki işleme
akid denir. Nitekim Hanefî hukukçulardan Ebû Bekir er-Râzî (v. 370/981) akdi şöyle tanımlamaktadır:

2
3

Mustafa Ahmed ez-Zerka, el-Medhal, I, 289.
Ali Haydar, Düreru’l-Hukkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, I, 213.
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İster kişinin kendi kendini borçlandırması şeklinde isterse başka bir şahısla anlaşarak borçlanması
şeklinde olsun, ileride yerine getirmeyi taahhüt ettiği her şey akiddir.4 Geniş manada akid terimine
Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine ait kaynaklarda Hanefi kaynaklarından daha çok rastlamak
mümkündür. Genelde akid kelimesinin geniş manada kullanımına çok rastlanmaz.
Dar manada akid sadece iki taraflı hukuki işlemler yani sözleşmeler için kullanılmıştır. Bu
manada akid Mecellenin 103. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: “Akid, tarafeynin bir hususu iltizam ve
taahhüt etmeleridir ki, icab ve kabulün irtibatından ibarettir” Kadri Paşa da (v. 1306/1888) dar manada
akid için şu tanımı verir: "Taraflardan birinin yaptığı icabın, akdin konusunda hukuki sonucu ortaya
çıkacak şekilde diğer tarafın kabulüne bağlanmasıdır."5 Bu tarif daha sonra gelen birçok İslam
hukukçusu tarafından küçük değişikliklerle aynen benimsenmiştir. Akdin sözleşme manasında
kullanımı daha yaygındır. Bu kelime mutlak olarak söylendiği zaman anlaşılan mana da budur. Akid
kelimesi ile tek taraflı bir hukuki işlem kastedildiği zaman bunun ayrıca belirtilmesi gerekir.6
Ancak akdin, Mecelle’de olduğu gibi icab ve kabulün irtibatı, Kadri Paşanın tanımındaki gibi
icabın kabule bağlanması şeklinde tanımı, aynı zamanda in'ikadın da tanımı olmaktadır. Çünkü Kadri
Paşa bu tanımı Hanefi hukukçulardan Babertî'nin (v. 786/1384) in'ikad tanımından almıştır.7 Oysa akid
ve in'ikad başka başka şeylerdir. Nitekim Mecelle'de akid ile in'ikad ayrı maddelerde tanımlanmıştır. O
halde akdin tanımı, in'ikadın tanımından farklı olmalıdır. Mecelle şârihi Ali Haydar’ın da belirttiği gibi
akid = bağlama, akdi yapan tarafların, irtibat veya bağlanma ise icab ve kabulün niteliğidir.8 Bu sebeple
akdin irtibat ile nitelendirilmesi doğru değildir. Aslında akdi birbirine bağlanmış icab ve kabulün
oluşturduğu açıktır. Zira akdi meydana getiren parçalar (rükünler) icab ve kabuldür. Nitekim Hanefi
hukukçulardan İbn Hümam (v. 861/1457), Molla Hüsrev (v. 885/1480) ve İbn Abidin (v. 1252/1836)
hâsıl bil’mastar manasını dikkate alarak akdi, birbiriyle in'ikad etmiş icab ve kabul diye
tanımlamışlardır.9
Akid ve in'ikadın birbirinden ayrı şeyler olduğu göz önüne alınırsa İbn Hümam ve onun
görüşünde olanların tanımı, dar manada akid kavramı için daha uygun düşmektedir. Sonuç olarak dar

Cessâs, Ahkamü’l-Kur’ân, II, 294.
Kadri Paşa, Mürşidü’l-Hayran, Madde, 262.
6
Ebû Zehra, el-Milkiyyetü ve Nazariyyetü’l-Akd, 180-181.
7
el- Babertî, el-İnâye, (Fethu’l-Kadir kenarında) V, 74.
8
Ali Haydar, Düreru’l-Hukkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, I, 213.
9
İbn Hümâm, Fethu’l-Kadir, II, 341; Molla Hüsrev, Düreru’l-Hukkâm, I, 405; İbn Abidin Reddü’l-Muhtâr, II,
361.
4
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manadaki akid için, konusunda hukuki sonucu ortaya çıkacak şekilde birbiriyle irtibatlanmış icab ve
kabuldür, tanımı önerilebilir.

2.2.2.Akdin Kuruluşu (İn’ikâdı)
Akdin kuruluşunu ifade etmek üzere İslam hukuku literatüründe in'ikad terimi kullanılır.
Mecelle bu terimi şöyle tanımlar: “İn’ikâd, icab ve kabulün müteallakında eseri zahir olacak vechile
yekdiğere ber vechi meşru teallukudur”. Tanımda geçen icab ve kabulün müteallakı, ile akdin konusu,
eseri ile hukuki sonucu, tealluk ile de irtibat ve bağlanma anlamı kastedilmiştir. İşte akdin kurucu
unsurları olan icab ve kabul, akde konu olan şeyde hukuki sonucu ortaya çıkacak şekilde birbiriyle meşru
olarak bağlanırsa akid kurulmuş ve varlık kazanmış olur. Meşru şekilde bağlanma ancak rükünlerin
mevcut ve in’ikâd şartlarının gerçekleşmesi halinde mümkün olur. . Mesela bir kimse muhatabına “Bu
otomobili sana 25.000 TL.ye sattım” şeklinde teklifte bulunur, karşı tarafta da bu teklife dilerse akid
meclisinde “Ben de o otomobili, 25.000 TL.ye aldım ” cevabını verirse, bir satım akdi kurulmuş olur.
Şayet kabulcü uygun görmezse ileri sürülen teklifi reddedebilir. Onun kabul veya ret seçeneklerinden
birini tercih hakkına kabul muhayyerliği ( )خيار القبولdenir. Aynı şekilde icapçı dilerse karşı taraf kabul
beyanında bulunmadan önce icabını geri çekebilir. Onun icabı geri çekme hakkına da rücû’
muhayyerliği ( )خيار الرجوعadı verilir. Akdin kuruluş aşamasında her iki tarafın da sahip olduğu meclis
muhayyerliği denen üçüncü bir muhayyerlik daha vardır. Meclis muhayyerliğine göre, icab ve kabul
tamamlandıktan sonra tarafların her biri akid meclisinden ayrılmadan önce akitten vazgeçebilir. Hanefi
ve Maliki hukukçular bu muhayyerliği kabul etmezler ve şöyle derler: İcab ve kabul tamamlandıktan
sonra akid her iki tarafı da bağlayıcı olarak kurulmuş olur. Akdin yapıldığı meclisten ayrılmamış olsalar
da taraflardan hiçbiri tek başına akdi bozma yetkisine sahip değildir. Şafii ve Hanbeli hukukçular ise şu
görüşü ileri sürerler: Kabul beyanı yapıldıktan sonra taraflardan her biri bedenen akid meclisinden
ayrılmadığı sürece tek başına akdi bozabilir. Akit meclisini terk ettikten sonra artık bu hakkı kullanamaz.

2.2.3. Akdin Rükünleri (Unsurları)
Bir şeyin rüknü, o şeyin mahiyetinden bir parça ve o şeyin varlık kazanması varlığına bağlı
unsur demektir. Mesela kitabın varlık kazanması kâğıt ve yazının, duvarın varlık kazanması taş tuğla ve
harç gibi yapı malzemelerinin varlığına bağlıdır. Dolayısıyla kâğıt ve yazı kitabın, yapı malzemeleri
duvarın rükünlerini oluşturur. İbadetlerde kıyam, kıraat, rüku ve sücud, namazın rükünleridir ve bunlar
olmadan namazın varlığından söz edilemez.
Hanefilere göre akdin rüknü, icab ve kabuldür. Dar manasıyla her akid, (sözleşme) tarafların
birbiriyle uyumlu irade beyanlarından meydana gelir. Bu beyanlardan birincisine icab ikincisine kabul
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denir ve icab kabule bağlanarak (in’ikad) ikisi birlikte akde varlık kazandırır. . Şu halde biri diğeri ile
bağlantılı icab ve kabul akdin rükünleridir. İcab ve kabul veya bunların yerini tutacak diğer beyan
vasıtaları olmadan akid varlık kazanamaz. Bu görüş Hanefi mezhebine aittir. Bu mezhebe göre akdi
tasavvur etmek için varlığına ihtiyaç duyulan mesela satım akdinde, taraflar العاقدان, akdin konusu

 المعقود عليهve satış bedeli ()الثمن, rükün değil akid için gerekli diğer unsurlardır.
Hanefiler dışındaki diğer İslam hukukçularına göre akdin rükünleri, irade beyanı ()الصيغة,
taraflar, akdin konusu ve bedeldir. Bunlara göre bir satım akdinin rükünleri denildiği zaman, irade
beyanları, satıcı-alıcı, satım konusu mal ve satış bedeli anlaşılır. Bu farkın sebebi çoğunluğu teşkil eden
fakihlerin bir şeyin rüknü sözüyle onlar, mahiyetinden bir parça olmasa da o şeyi tasavvur edebilmek
için bulunması gereken unsurları kastetmeleridir. Ancak Hanefilerin rükün anlayışı akdin tanımını
kolaylaştıran ve onun mahiyetini açıklamaya yardım eden dakik bir yaklaşımdır. Hemen belirtelim ki
bu görüş ayrılığı pratikte herhangi bir sonuç doğurmaz. Çünkü irade beyanı zaten diğer unsurların da
varlığını gerektirmektedir. Dolayısıyla irade beyanı hukuki işlemin geçerli bir şekilde kurulabilmesi ve
sonuçlarını tam olarak doğurabilmesi için temel kurucu unsuru olarak ortaya çıkmaktadır.
İrade beyan akde varlık kazandıran kurucu unsur olarak ortaya çıktığına göre bu temel kurucu
unsurdan başlayarak diğer unsurları da sırayla ele alalım.
2.2.3.1. İrade Beyanı ()صيغة العقد
İrade beyanı, isminden de anlaşılacağı üzere iç dünyada saklı olan ve sahibinin zihninde soyut
bir halde bulunan iradenin dış görünüşü, insanlar tarafından bilinebilecek hale gelmiş şeklidir. Şu halde
hukuki işlemin rüknü olan irade beyanı aslında, iç iradeyi içinde barındıran bir zarf niteliğindedir. Bu
sebeple daha yakından bakıldığında iradeyi biri iç diğeri dış irade olmak üzere iki kısma ayırmak gerekir.
2.2.3.1.1. İç İrade
İster tek taraflı bir hukuki işlem ister iki taraflı bir sözleşme olsun aslında bütün hukuki
işlemlerin temelini işlem yapmak isteyen şahsın iradesi oluşturur. Bunun delili, “Ey iman edenler,
birbirinizin mallarını bâtıl yollarla değil; sadece karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin” (Nisa, 4/29)
ayetidir. Bu ayete göre başkasına ait bir mala sahip olmanın meşru yolu karşılıklı rızaya (iç irade) dayalı
olarak yapılan akittir. Ancak rıza insanın iç dünyasında saklı psikolojik bir olgudur. Akdin kurulmasında
bu iç olguya dayanmak mümkün olmadığı için onun dış dünyadaki göstergesi olan beyan esas alınmıştır.
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2.2.3.1.1.1. Hanefilere Göre İç İradenin Unsurları
Hukuki işlemin temelini oluşturan iç irade, özellikle Hanefi mezhebindeki hukukçular
tarafından ihtiyar ve rıza diye iki unsura ayrılmıştır. Şimdi Hanefilere göre iradeyi meydana getiren bu
unsurları gözden geçirelim.
2.2.3.1.1.1.1. İhtiyar Kavramı Ve Çeşitleri
İhtiyar bir şahsın, varlık ve yokluk ihtimali taşıyan ve güç yetirebileceği bir fiile, bu
ihtimallerden birini tercih ederek yönelmesidir.
Hukuki işlem çerçevesinde ihtiyar, hukuki işlem meydana getirmede kullanılan sözleri (irade
beyanlarını) söyleme kastı şeklinde tanımlanmıştır. Kişi ne zaman hukuki işlem meydana getirme de
kullanılan bir sözü telaffuz ederse onda ihtiyar gerçekleşmiş sayılır. Mesela latife ve eğlence olsun diye
beyanda bulunan kimsenin (hâzil) bu isteği bir ihtiyardır. Çünkü o, doğuracağı sonuçları arzu
etmeksizin, sadece hukuki işlem meydana getirmede kullanılan irade beyanını söylemeyi kastetmiştir.
O halde hâzil, ihtiyarı (beyan iradesi) bulunan bir kimsedir. Mükreh (zorlanan kişi) de böyledir. O,
maruz kaldığı tehdide katlanma veya kendisinden istenilen irade beyanında bulunma seçeneklerinden
birini tercih etmekle karşı karşıya kalmış ve irade beyanında bulunmayı tercih ederek maruz kaldığı
tehdidi kendisinden uzaklaştırmak istemiştir. Öyleyse mükreh de hâzil gibi ihtiyar sahibidir. Hanefi
hukukçulara göre ihtiyar, bütün hukuki işlemlerin in'ikad şartıdır. İhtiyar üç kısım halinde ele alınır:
1. Sağlam İhtiyar ()االختيار الصحيح
Üzerinde hiçbir baskı olmadan özgürce veya sadece gayr-i mülci türde ikrah baskısı altında irade
beyanında bulunan kişinin ihtiyarıdır. Gayr-i mülci ikrahın ihtiyar üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı
için bu tür ikrah baskısına maruz kalan kişinin ihtiyarı, sağlam bir ihtiyardır.
2. Bozuk İhtiyar ()االختيار الفاسد
Başka bir şahsın ihtiyarına dayalı olan ihtiyardır. İkrah-ı mülci' e başvurularak başkasına zorla
bir irade beyanı yaptırılması durumunda iki ihtiyar söz konusu olur. Bunlardan biri mükrihin (zorlayan
kişinin) ihtiyarıdır ki bu sağlamdır. Diğeri mükrehin ihtiyarıdır ki bu, mükrihin ihtiyarına dayalı olarak
meydana geldiği için bozuktur.
3. Geçersiz İhtiyar ()االختيار الباطل
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Akıl hastası, uykuda olan ve baygın kişilerle, henüz temyiz çağına ulaşmamış bulunan
küçüklerin ihtiyarıdır. Akli melekesi bulunmayan, onu kullanma imkânına sahip olmayan veya aklı
melekeleri yeterli olgunluğa erişmemiş olan kimselerde ihtiyarın varlığından söz etmek mümkün
değildir. Bunlar tarafından ortaya konan beyanlar ihtiyarı içermediği için hukuki bir değer taşımazlar.
2.2.3.1.1.1.2. Rıza Kavramı
Rıza sözlükte gönül hoşnutluğu, öfke ve tiksinmenin zıddı, sevinme anlamlarına gelir. Aynı
kökten türetilmiş olan terâdî ise iki tarafın karşılıklı rızası demektir. Terim olarak rıza, yüzde gülümseme
görülmesi vb. bir etkisini dışa aksettirecek şekilde ihtiyarın zirveveye ulaşmış halidir. Hanefiler mutlak
olarak söylendiği zaman rıza ile, hukuki sonuç iradesini kastederler.
İhtiyar ve rızanın terim manaları göz önüne alındığında, rızanın varlığı, ihtiyarın varlığını
gerektirdiği halde, ihtiyarın varlığının rızanın varlığını gerektirmediği sonucuna kolayca ulaşılabilir.
Kişi bazen hukuki sonuç elde etme arzusunun dışında başka maksatlarla da irade beyanında bulunabilir.
Mesela mükreh, kendisine yöneltilen tehditten kurtulmak için, hâzil de latife olsun diye irade beyanında
bulunmuşlardır. Bunların her ikisinin de, beyanlarının doğuracağı hukuki sonuçlara rızaları yoktur. O
halde rızanın ihtiyar olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değilse de ihtiyarın rızadan ayrı olarak
gerçekleşmesi mümkündür. Çünkü rıza kâmil bir ihtiyardır. Buna göre rıza, sebep ve sonuçlarıyla
birlikte hukuki işlemi arzu etmektir denilebilir. Hanefilere göre rıza, akidlerin in'ikad şartı değil sadece
feshi kabul eden akidlerin sıhhat şartıdır. Feshi kabul eden türdeki akidler için rıza ne in'ikad ne de sıhhat
şartıdır.
Hanefiler dışında kalan İslam hukukçularına göre ihtiyar ve rıza eş anlamlı iki terimdir. Bu
bakımdan ihtiyar ve rızadan herhangi birinin yokluğu diğerinin de yokluğu anlamına gelir.
2.2.3.1.1.2. İç İradeyi Beyan Zorunluluğu
İç irade, beyan edilerek dış dünyaya çıkmadıkça ve başkaları tarafından bilinebilecek bir hale
gelmedikçe yok hükmündedir. Daha önce de belirtildiği gibi irade insanın iç dünyasında saklı,
sahibinden gelecek bir açıklama ile bilinebilen psikolojik bir olgudur. Bu bakımdan kişinin sadece iç
iradesine hukuken herhangi bir sonuç bağlanamaz. Mesela bir kimse hanımını boşamaya azmetse fakat
bu arzusunu beyan etmese, herhangi bir malını vakfetmek istese lakin bu isteğini açığa vurmasa ne
boşaması ne de vakfı geçerli olur. Zencânî (v. 606/1209) iradenin açıklanması gerektiği konusunda şöyle
der: "Kullar arasında yapılmakta olan mali mübadele sözleşmelerinin dayandığı temel Allah Teala'nın
'Birbirinizin mallarını batıl yollarla değil sadece karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin' ayetinin
delaletiyle karşılıklı rızaya uymaktır. Şu kadar var ki rıza gizli olduğundan ilahi hikmet insanların,
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rızanın göstergesi olan genel ve açık bir kurala yöneltilmesini gerektirmiştir ki, bu da tarafların rızasını
gösteren icab ve kabuldür.”10
İslam hukukçuları, uhrevi sorumluluğu açıklamak üzere söylenmiş olsa da: "Şüphesiz Allah,
benim hatırım için ümmetimi, davranış veya söz haline gelmediği sürece, gönüllerinden geçen şeylerden
ötürü sorumlu tutmamıştır"11 hadisini iradeyi beyan etme zorunluluğunu gösteren şer’î bir delil kabul
etmişlerdir.
Öte yandan hukuki işlem meydana getirmek için irade beyanında bulunan ve bu beyana muhatap
olan varlık insandır. İnsanlar muhataplarının iç dünyasında saklı düşünceleri ancak söz ve davranış
şeklinde dış dünyaya yansıtıldığı zaman bilebilirler. Şu halde tarafların birbirlerinin iradelerini öğrenip
akit kurabilmeleri için iç dünyalarında saklı iradelerini beyan etme zorunluluğu vardır.

2.2.3.1.2. Dış İrade Veya İrade Beyanı ()صيغة العقد
İrade beyanı, hukuki işlem meydana getirmek isteyen kişilerin iç iradelerini dışarıya yansıtan
söz, yazı, işaret veya davranış şeklinde tanımlanabilir. Kural olarak iç irade sözle beyan edilir. Çünkü
bütün insanlar yaratıldıkları günden beri sözü arzu ve maksatlarını açığa vurma vasıtası olarak
kullanmışlardır. Bundan dolayı içteki iradenin sözle beyan edilmesi en tabii yoldur. Bunun yanında irade
yazı, davranış konuşamayanlar için işaretle de beyan edilebilir.
İç iradenin yokluğunu gösteren bir delil bulunmadığı sürece irade beyanı onun varlığını gösteren
yeterli bir delil sayılır. Hatta irade beyanı, iç iradenin varlığını gösteren bir delil olmanın ötesinde hukuki
işleme varlık kazandıran bir unsur (rükün) dur. Nitekim irade beyanının bu rolü akdin tanımından açıkça
anlaşılmaktadır.
Demek oluyor ki tek başına içteki irade, hukuki sonuçlar doğurmak için yeterli olmamakta,
beyan edilerek dış dünyaya aktarıldığı zaman hukuki bir değer taşımaktadır. Fakihin hukuki sonuçları
doğuran sebepleri incelerken elindeki malzeme iç dünyada saklı soyut irade değil, bunun beyan edilmiş
ve başkaları tarafından bilinecek hale gelmiş somut şeklidir.

10
11

Zencânî, Tahrîcu’ul-Fürû’ ‘ale’l-Usûl, s. 62.
Buhari, Itk, 6.

56

2.2.3.2. İrade Beyanının Kısımları
Tek taraflı bir hukuki işlemin meydana gelmesi için bir şahsın irade beyanı yeterlidir. Ancak iki
taraflı hukuki işlemler ya da başka bir ifadeyle sözleşmeler için iki irade beyanına ihtiyaç vardır.
Bunlardan birine icab, diğerine kabul denildiğini daha önce belirtmiştik.
2.2.3.2.1. İcab
Bir akdin meydana gelmesi için gerekli olan iki irade beyanından zaman bakımından önce
yapılanına icap denir. İcap, sözleşme yapmak üzere karşı tarafa yöneltilen bir tekliftir. Bu teklif
tarafların herhangi birinden gelebilir. Hanefi mezhebine mensup hukukçulara göre bir irade beyanının
icap mı kabul mü olduğunu belirleme kriteri onu yapan şahıs değil, irade beyanının zaman açısından
önce yapılmış olmasıdır. Bu bakımdan ister mülkiyeti devreden ister mülkiyeti devralan tarafça yapılmış
olsun, zaman itibariyle önce yapılan irade beyanı icabtır.
Cumhura göre icap, zaman bakımından sonra yapılmış olsa da mülkiyeti devreden tarafça
yapılan irade beyanıdır. Bunlarda bir irade beyanının icab mı yoksa kabul mü olduğunu belirlemede
ölçü, beyanın önce veya sonra yapılmış olması değil, onu yapan şahsın mülkiyeti devreden kişi olmasıdır
2.2.3.2.2. Kabul
Bir sözleşmenin meydana gelmesi için gerekli olan iki irade beyanından zaman bakımından
sonra yapılanına kabul denir. Bu tanım Hanefi hukukçulara aittir. Diğerlerine göre zaman bakımından
önce olsa da mülkiyeti devralan tarafça yapılan irade beyanı kabuldür.
2.2.3.2.3. İcab Ve Kabulde Aranan Şartlar
Akitler, icap ve kabulün birbiriyle bağlanması sonucu meydana gelirler. Bu bağlantının
gerçekleşmesi için icap ve kabulde bazı şartların bulunması gerekir. Bu şartlar bulunmayacak olursa
akid kurulmuş sayılmaz.
1. İcap ve kabulde kullanılan sözler taraflarca yapılmak istenilen sözleşme türünü açıkça
göstermelidir. Çünkü her akdin doğuracağı hukuki sonuç farklıdır. Tarafların hangi sözleşmeyi
kastettikleri bilinemezse onları bu akde özgü hukuki sonuçlarla bağlamak mümkün olmaz. Şayet icapta
kullanılan beyanın iki tür akde ihtimali bulunur ve bunlardan birisinin bağlayıcılığı diğerinden daha
güçlü olursa beyan, bağlayıcılık yönünden zayıf olan akid anlamı ile yorumlanır. Mesela bir kimse
başkasına "Seni bu hayvana bindirdim" veya "Seni bu eve yerleştirdim" dese bu beyanlar, karine yoksa
hibe akdi değil ariyet, akdi meydana getirir.
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2. İcap ve kabul beyanları tereddüde mahal bırakmayacak şekilde kesinlik ifade etmelidir. Bu
sebeple İslam hukukçuları ileride satım sözleşmesi yapma vaadi veya pazarlık manasına gelen bir
beyanla satım sözleşmesi yapılamayacağını kabul etmişlerdir. Mesela satıcı bir kimseye "Bu malı sana
şu kadar liraya satacağım" şeklinde icapta bulunsa bu icabla satım akdi kurulmaz. Zira bu şekliyle icab,
satış yapma iradesini kesin olarak ifade etmemekte pazarlık yapmak ya da satma vaadinde bulunmak
üzere söylenmiş olma ihtimali taşımaktadır.
İslam hukukçularının irade beyanı için kabul ettiği genel şekil sözleşme yapma iradesini kesin
olarak ortaya koyduğu için -di' li geçmiş zaman kipidir. Fakat akit kurmak için -di'li geçmiş zaman kipi
mutlaka gerekli bir şart değildir. Şimdiki zaman kipi veya sözleşme yapma iradesini kesin bir şekilde
ortaya koyan her ifade ile akit kurulabilir.
3. Kabul her bakımdan icaba uygun olmalıdır. İcabda zikredilen akit konusunun veya bedelin
miktar ve vasfında değişiklik yaparak veya bazı ilavelerde bulunarak ortaya konan kabul hukuken
geçerli bir kabul değil, kabulcü tarafından yapılmış yeni bir icap sayılır. Bu durumda önceki icab
geçersiz olur. Ancak icapçıdan kabulcünün yaptığı bu yeni icaba uygun bir kabul beyanı gelirse akit
icaba dönüşen kabul ve bu ikinci kabulle kurulmuş olur. Mesela satıcı "Ben bu malı sana 250 TL'ye
sattım" diye teklifte bulunur, alıcı da "Ben de o malı 200 TL'ye satın aldım" şeklinde bir kabul ortaya
koyarsa, akid meydana gelmez ve bu kabul yeni bir icap sayılır. Şayet satıcı bu yeni icabdan sonra "Ben
de bu malı 200 TL'ye sattım” diye bir kabul beyanında bulunsa akit, satıcının ikinci beyanıyla kurulmuş
olur.
Kabulün icaba aykırılığı her yönden icapçının lehine ise bu aykırılık sözleşmenin in'ikadına
mani değildir. Aslında bu durum aykırılık değil fazlasıyla bir uygunluktur. Mesela satıcı 400 TL fiyatla
bir satış teklifinde bulunsa alıcı da 500 TL fiyat verek bu teklifi kabul etse bu görünürde aykırılık, fakat
gerçekte fazlasıyla uyum demektir. Böyle bir akit icabın içerdiği 400 TL fiyatla kurulmuş kabul edilir.
Kabulün icaba aykırılığı bir yönden icapçının lehine diğer yönden aleyhine ise böyle bir kabul
yeni bir icap sayılır.
4. İcap ve kabul beyanları tek mecliste yapılmış olmalıdır.
Dar manada akdin, birbirine bağlanmış icap ve kabul olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu
tanıma göre akdin varlık kazanabilmesi için icapla kabulün birbiriyle bağlanması gerekmektedir.
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Kural olarak kabul beyanının icapla bağlantı kuranabilmesi için kabulün icaptan hemen sonra
yapılması gerekir. Zira icap, telaffuz edilir edilmez son bulan bir sözdür. Nitekim Şafiiler, icap ve kabul
arasındaki irtibatın gerçekleşmesi için kabul beyanının icaptan hemen sonra yapılmasını şart
koşmuşlardır. Ancak bu şartın dikkate alınması düşünme ve bedeller arasında mukayese yapma imkânı
vermediği için kabulcü açısından zararlı sonuçlar doğurabilir. Diğer taraftan zarar görmesin diye
kabulcüye uzun bir düşünme süresi verilecek olsa bunun da icapçıya zararı dokunabilir. İşte sözü edilen
bu zararları önlemek üzere “akid meclisi" teorisi benimsenerek orta bir yol tutulmuştur. Bu teoriyi
benimseyen İslam hukukçuları meclisin farklı zamanlarda yapılan irade beyanlarını birleştirici bir
özelliğe sahip olduğunu kabul etmişlerdir.
Akid meclisi teorisine göre icap gerçekten, telaffuz edilir edilmez son bulsa da geri alınmadığı
takdirde meclisin devamı süresince hukuken varlığını koruduğu kabul edilmiştir. Araya zaman fasılası
girmekle birlikte, akid meclisi sona ermeden yapılmak şartıyla kabul icaba bağlanarak akdi meydana
getirir. Fakat icap bir mecliste kabul başka bir mecliste yapılacak olursa bu iki beyan birbiriyle
irtibatlanmaz ve sonuç olarak akid de meydana gelmez. İcap ve kabul arasında meydana gelen bu irtibat
maddi nitelikte değil hükmi ve itibari bir irtibattır.
Akid meclisi, akdin karşı karşıya olanlar (hazırlar) veya birbirlerinden uzakta bulunanlar
(gaibler) arasında yapılışına göre farklılık gösterir. Hanefi ve Şafiilere göre akid karşı karşıya bulunanlar
arasında yapılıyorsa akid meclisi, tarafların akdin yapılışı sırasında bulunduğu mekan ve icabın
yapılışıyla başlayıp tarafların sözleşmeyle ilgili görüşmeyi sürdürdükleri zaman dilimidir. Başka bir
ifadeyle icap ve kabulün birbiriyle irtibatını sağlayan zaman ve mekân birliğine akid meclisi denir.
Hanbelilere göre ise sadece tarafların sözleşmeyle ilgili görüşmeyi sürdürdükleri zaman dilimidir.
Birincilere göre akid meclisinin, biri mekân diğeri zaman olmak üzere iki unsuru, ikincilere göre ise
sadece zaman unsuru vardır. Bu unsurlardan birinin değişmesiyle akid meclisi değişmiş olur.
İcap ve kabul ayrı ayrı mekânlarda yapılırsa meclis birliği yok demektir. Aynı şekilde
taraflardan biri icaptan sonra sözleşme yapmaktan vazgeçme manasına gelecek bir davranışta bulunursa,
mesela icapçı icabını geri alır, kabulcü yapılan teklifi reddeder veya bunlardan biri akid dışında bir işle
meşgul olmaya, akid dışı bir konudan söz etmeye başlarsa, meclisi sona erer ve başka bir meclis başlar.
Kabul, icabın yapıldığı meclisten başka bir mecliste yapıldığı için bu icab ve kabulün birbiriyle bağlantı
kurması ve akde vücut vermesi düşünülemez.
Çağdaş İslam hukukçularından Mustafa Zerkâ, mekân unsurunu dikkate almayı gerektiren bir
nass bulunmadığı için akid meclisinin tanımında sadece zaman unsuruna yer verilmesinin kolaylık dini
olan İslam'ın gayesine daha uygun düşeceği görüşündedir. Senhurî (v. 1971) ise akid meclisinin
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değişmesinde mekan birliğine aşırı önem verdikleri ve bu kavramı maddiliğe boğdukları için Hanefilerle
aynı kanaatin paylaşılamayacağını ve akid meclisinin tanımında yalnız zaman birliğini dikkate almanın
daha uygun olacağını ifade etmektedir. Görüldüğü gibi her iki hukukçu da, akid meclisi kavramından
mekân unsurunun çıkarılmasını önermektedirler.
Akid yapacak taraflar birbirlerinden uzakta bulunurlar ve akdi mektup veya resul (haberci)
vasıtası ile yapacak olurlarsa akid meclisi mektubun alıcı tarafından okunduğu veya habercinin haberi
karşı tarfa tebliğ ettiği andan itibaren başlar. Alıcının mektubu okuyup anlaması veya habercinin icabı
karşı tarafa naklederken söylediği söz icap kabul edilir. Bundan sonra karşı karşıya bulunanlar arasında
olduğu gibi akid meclisini değiştirecek bir olay meydana gelmeden önce kabul beyanı yapılacak olursa
sözleşme kurulmuş olur.
2.2.3.3. İrade Beyanının Çeşitleri
İrade beyanı, kastedilen manaya delaletinin kuvvetli ve açık, zayıf ve kapalı oluşuna göre, biri
sahih diğeri kinaye olmak üzere iki çeşittir. İrade beyanının böyle ikiye ayrılması, İslam hukukunun
irade beyanıyla ilgili bütün düzenlemelerine hâkim olan çok temel bir yaklaşımdır.
Bir irade beyanının sarih mi kinaye mi olduğunu belirlemede temel ölçü, örftür. Eğer bir sözün
manası toplum içinde çok kullanılmasından dolayı açıkça anlaşılıyorsa o söz sarihtir. Bir sözün, birden
çok manası olur ve yaygın olarak bunlardan birinde kullanılmadığı için manası kapalı kalıyorsa o söz
de kinayedir. İzmirî (v. 1102/1691) bu konuda şöyle der: "Sarih beyanda mananın açıklığı çok
kullanılmaktan kaynaklandığı gibi kinaye beyanda mananın kapalılığı beyan sahibinin kapalılığı
kastetmesinden değil, az kullanılmaktan kaynaklanır. Bazı sebeplerle irade beyanında mananın kapalı
kalması kastedilebilirse de bu kasıt kinayenin kaynağı olmaya elverişli değildir. Zira az kullanılmaktan
ötürü kastedilen mana ne zaman kapalı kalsa -beyan sahibi mananın kapalılığını kastetsin veya etmesino söz kinaye, ne zaman da çok kullanmaktan dolayı açık olursa -beyan sahibi mananın kapalılığını
kastetse bile- o söz de sarih olur."
1. Sarih Beyan
Sarih irade beyanının gerek usul gerekse fıkıh kitaplarında çeşitli tanımları yapılmıştır. Zeyla’î,
"Hakikat olsun mecaz olsun işiten kişi tarafından duyulur duyulmaz manası anlaşılacak şekilde
kendisiyle ne kastedildiği açık hale gelen söz,"diye tanımlar. İbn Nüceym ise sarih beyanı "Tek bir mana
için konmuş olan ve mutlak olarak söylendiğinde kendisinden bunun dışında başka bir mana
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anlaşılmayan söz" şeklinde tarif eder. Sarih beyanın burada verilenlere yakın başka tanımları da vardır.
Tanımlarını bakarak sarih beyan için şu özellikleri tesbit etmek mümkündür:
i. Sarih beyan hakikat veya mecaz olabildiği gibi kinaye beyan da hakikat veya mecaz olabilir.
Bu durum, sarih beyan ile kinaye beyanın ortak özelliğidir.
ii. Sarih beyanda taşıdığı manayı dışa aksettiren bir güç vardır. Bu, sarih beyana özgü ve onu
kinayeden ayıran bir özelliktir. Zira kinaye beyanı işiten kişi manayı, kinaye beyanın kendisinden değil,
beyanla birlikte telaffuz edilmiş sözlü bir karineden veya beyan sahibinin daha sonra yapacağı bir
açıklamadan çıkarır.
iii. Sarih beyanın tek manası vardır.
iv. Sarih beyan sosyal ve objektif özelliklidir, kapsamının belirlenmesinde beyan sahibinin
herhangi bir rolü yoktur. Kinaye beyan ferdî ve subjektif bir özellik taşır. Kapsamının belirlenmesinde
en önemli rol beyan sahibine aittir.
Sarih beyanın ayırıcı niteliği, iç iradeye bakılmaksızın yalnız telaffuz edilen sözün hukuki
sonuçlar doğurmada yeterli olmasıdır. Yani manası son derece açık ve ortada olduğu için sarih beyan
irade gibi kabul edi1miştir. Mesela akdin taraflarından birinin 'sattım' diğerinin 'satın aldım' demesi
halinde ayrıca onların bu sözlerle ne kastettiklerini araştırmaya gerek kalmaksızın satım akdinin
meydana geldiğine hükmedilir.
2. Kinaye Beyan
Kinaye (örtülü) beyan, hakikat olsun mecaz olsun az kullanılmaktan dolayı manası kapalı kalan
ve ancak bir karine ile anlaşılabilen sözdür. Kinaye beyanın sözlük manası açık, fakat beyan sahibinin
bununla ne kastettiği kapalıdır. Çünkü kinaye beyan, hem beyan sahibinin kullandığı manada hem de
bunun dışındaki manalarda kullanılmaktadır.
İslam hukukuna göre kinaye beyanlarda dış irade açık olmadığı için iç irade dikkate alınır. Bu
sebeple kinaye beyanla yapılan bir hukuki işlemin sonuçları beyan sahibinin iç iradesine veya irade
yerine kaim olan karineye göre doğar. Sarih beyanla kinaye beyanın farkı bu noktada ortaya çıkar. Daha
önce de belirtildiği üzere sarih beyanda hukuki sonuç iç irade ve karineye değil dış iradeye bağlı olarak
doğmaktadır.
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2.2.3.4. İradeyi Beyan Etmede Şekil
Fertlerin akid kurarken iradelerini belli bir şekle bağlı kalarak beyan etmelerine şeklilik,
herhangi bir şekle bağlı kalmaksızın beyan etmelerine de rızâilik denir. Uygulamada büyük güçlüklere
sebep olacağı, basit şekil noksanlıkları sebebiyle akdin hükümsüz kalması gibi sakıncalar doğuracağı ve
kötü niyetlilerin şekil noksanlığına bağlı geçersizlikten haksız ölçülerde yararlanacakları düşüncesiyle
modern hukuk sistemleri şekil zorunluluğunu belli hukuki işlemler için kabul edip kural olarak rızâilik
prensibini benimsemişlerdir. Ancak modern hukukta şeklilikten rızailiğe geçiş, Roma hukukundan
başlayarak modern batı hukukunun ortaya çıkışına kadar asırlar süren uzun ve zor bir süreç içinde
gerçekleşmiştir.
Rızâilik İslam hukukunun en belirgin özelliklerinden biridir. İradenin belli bir kalıba dökülerek
beyan edilme zorunluluğu yoktur. İslam hukukuna göre önemli olan akid kurma iradesinin beyan
edilerek dış dünyaya yansıtılmasıdır. Beyan etmede belli söz veya şekle bağlı kalmak gerekmez. Zira
Kur’ân-ı Kerim başkalarına ait malların ancak onların rızası ile helal olacağını temel bir ilke olarak
ortaya koymuştur. Nisa sûresinde bu konuda şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını
aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin”. Kurtubî’nin (v. 671/1273) de
belirttiği gibi her türlü ivazlı akid ticaret teriminin kapsamına girer. Bu âyette akdin değil de özellikle
ticaretin zikredilmesi, mülkiyet kazandıran sebepler içinde bunun çok yaygın olmasından dolayıdır.
Eğer şeklilik nispet edilebilirse İslam hukukunda bu sadece nikâh akdi için geçerli olabilir. Zira
bu akdi yapmak isteyen taraflar, iradelerini ki şahidin bulunduğu bir mecliste açıklamak zorundadırlar.
Bunun dışında irade beyanında şekil söz konusu değildir. Nitekim İslam hukukçuları “Akitlerde dikkate
alınması gereken şey, sözler ve kalıplar değil, mânalardır” kuralını koyarak rızâiliği açık bir şekilde
ortaya koymuşlardır. Bu yüzden iradeyi beyan etmenin birçok şekli vardır. Şimdi kısaca bunlardan söz
edelim.
2.2.3.5. İradeyi Beyan Yolları12
1- Söz: İradeyi beyan etmenin en yaygın ve en tabii yolu sözdür. İslam hukukçuları sözü iradeyi
beyan etmede esas oluşunu hiçbir zaman tartışma konusu yapmamışlardır. Çünkü söz maksatları
açıklamak ve arzuları başkalarına aktarmak için bütün insanlar tarafından kabul gören ortak anlatım

Bu bölüm, Ali el-Hafif’in Ahkâmu’l-Muâmelât eş-Şer’iyye, s-187-188, 192-193. Sayfalarından özetlenerek
oluşturulmuştur.
12

62

vasıtasıdır. Bu sebeple akid kurmak üzere irade en çok sözle beyan edilmiştir. Ancak konuşamama
durumunda yazı veya işaret söz yerine geçer.
Beyanda kullanılan kelimeler akid kurma iradesine açık ve net olarak delalet ediyorsa, beyanın
hangi dil, hangi kalıp ve hangi kiple yapılmış olduğunun bir önemi yoktur. Fıkıh kitaplarında fiil
kiplerinden –di’li geçmiş zaman diğerlerine şekilcilik olsun diye değil, iç iradeyi net biçimde yansıttığı
için tercih edilmiştir. İslam hukukçuları isim cümlesi, bazı şartlarla fiili müzari ve emir kipi ile de irade
beyan edilebileceğini kabul etmişlerdir.
2- Yazı: Akid kurma iradesi sözle beyan edildiği gibi yazı ile de beyan edilebilir. Zira kâğıt
üzerine yazılması halinde yazının sözden hiçbir farkı yoktur. Nitekim Mecelle, “Mükâtebe muhâtaba
gibidir” yani karşılıklı yazışma, karşılıklı konuşma gibi kabul edilir şeklinde kural koymuştur. Ama yazı
havaya veya suya yazılmış ve ne kastedildiği anlaşılamayacak tarzda ise dikkate alınmaz.
Tarafların aynı mecliste bulunmaları veya birbirinden uzak iki ayrı şehirde olmaları yazının
iradeyi beyan etme vasıtası sayılmasını etkilemez. Her iki durumda da irade yazı ile beyan edilebilir.
Bunun tek istisnası nikâh akdidir. Konuşabiliyorlarsa aynı mecliste bulunan taraflar yazılı ifade ile nikâh
akdi yapamazlar. Çünkü bu akidde taraflarca yapılacak irade beyanlarını şahitlerin duymaları şarttır.
Ancak taraflar aynı mecliste değillerse kadın veya erkekten her biri karşı tarafa icabını yazılı olarak
gönderebilir.
3- İşaret: Bu yolla irade beyanı sadece konuşmaktan aciz olan insanlara mahsustur. Konuşabilen
kimseler iradelerini işaretle beyan edemezler. İslam hukukçularının çoğuna göre dilsizin ne kastettiği
anlaşılan işaretleri yazı hükmündedir. Mecellede bu konuda şöyle denilir: “Dilsizin işâret-i ma’hûdesi
lisan ile beyan gibidir” Dilsiz yazı yazmayı bilmiyorsa işaretle irade beyanının geçerli olduğu
konusunda görüş birliği mevcuttur. Yazı yazmayı biliyorsa, bazıları, yazı maksadı işaretten daha açık
ve güçlü biçimde ortaya koyduğu için dilsizin işaretle yapacağı irade beyanını geçersiz saymıştır.
4- Teâtî (Fiilî mübâdele): Terim olarak teâtî, sözlü bir icab ve kabul olmaksızın tarafların
akidden doğan yükümlülüklerini fiilen yerine getirmeleridir. Mesela bir kimse kuyumcu dükkânında
beğendiği bir kolyenin bedelini sahibinden sorup öğrense ve bu bedeli kuyumcuya verse kuyumcu da
kolyeyi ona teslim etse, teâtî yoluyla bir satım akdi gerçekleşmiş ve sözlü bir icab ve kabul beyanı
yapılmadığı halde fiili mübâdele ile akid kurulmuş olur. Çünkü taraflardan birinin kolyeyi, diğerinin
satış bedelini vermesi onların rızalarını gösteren ve icab kabul yerine geçen fiillerdir. Karşılıklı rızanın
göstergesi olan fiiller bulunduğuna göre akid, fiili mübâdele ile varlık kazanmış demektir.
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Günümüzde akidlerin bu şekilde yapılması hayli yaygınlaşmıştır. Marketlerde fiyatları üzerinde
yazılı mallar sepete doldurulup kasada okutularak, sözlü icab ve kabul olmaksızın bir taraf parayı diğer
taraf malı karşılıklı olarak teslim etmektedir.
Nikâh akdi dışında bütün akitlerin bu yolla yapılması caizdir. Otobüs ve tramvayla şehir içi
yolculukta taraflardan biri ücreti ödeyip araca binmekte icab ve kabul olmadığı halde taraflar arasında
bir icâre akdi kurulmuş olmaktadır. Bu konuda başka yaklaşımlar bulunmakla birlikte tercihe şayan olan
fiili mübadele ile akdin kurulması görüşüdür.
Görüldüğü gibi İslam hukukunda akid, iradeyi açık ve net biçimde yansıtan söz, yazı, işaret ve
davranış (teâtî) yollarından her biriyle kurulabilmektedir. Bu durum rızâîliğin İslam hukukunun temel
özelliklerinden biri olduğunun göstergesidir.
2.2.3.2. Âkideyn (Taraflar)
Âkid akdi yapan kişi demektir. Akid sözleşme olunca iki âkidin (âkıdeyn) bulunması gerekir.
Akdin kurucu unsurunu teşkil eden icab ve kabulü, taraflar olmadan düşünmek mümkün değildir. Ancak
akid yapmak isteyen her insan akid kurmaya ehil değildir. Bazıları hiçbir akdi kuramazken, bazıları bir
kısım akitleri, diğer bazıları ise bütün akitleri kurabilir. Bir akdin kurulabilmesi için onu yapan kişi veya
kişilerde iki şart aranır.
a. Tarafların akit yapma ehliyetine sahip olması
Hanefi ve Maliki hukukçular akid yapma ehliyetinin başladığı alt sınır olarak temyiz kudretine
sahip (mümeyyiz) olmayı yeterli görmüşlerdir. Ancak temyiz kudretine sahip küçüğün kuracağı akitlere
bağlanacak hukuki sonuçlar sınırlıdır. Kişi ancak akli dengesi yerinde olarak buluğ çağına erişince her
türlü akdi yapma ehliyeti kazanır ve bu akitler bütün sonuçlarını doğurur.
Temyiz kudreti, hukuki işlem meydana getirmede kullanılan irade beyanlarının manalarını,
doğuracağı hukuki sonuçları ve bu işlemlerde muhtemel bir aldanmayı anlayabilecek derecede aklî
olgunluğa ulaşmakla elde edilir.
Son devir İslam hukukçuları "Çocuklarınız yedi yaşında iken onlara namaz kılmayı emrediniz!”
hadisine dayanarak yedi yaşına geldiği zaman çocuğu mümeyyiz saymışlardır. Aslında temyiz kudreti
kişiye göre bu yaştan önce veya sonra da oluşabilir. Fakat bilginler hukuki istikrarı sağlayabilmek için
bu yaşı temyiz çağının başlangıcı kabul etmişlerdir. Bu sebeple henüz yedi yaşına gelmemiş küçüğün
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ve akıl hastasının temyiz kudreti bulunmadığından yapacağı akitler bâtıldır. Çünkü bunların geçerli
iradeleri yoktur ve iradeleri olmayan kişilerin yapacakları beyanlar da hukuki bir değer taşımazlar.
Hanefi hukukçular, mümeyyiz olup henüz buluğ çağına ulaşmamış küçüğün akidlerini detaylı
bir tasnife tabi tutup bazılarını geçerli, bazılarını geçersiz, diğer bazılarını da kanuni temsilcisinin izin
veya icazeti alınmak şartıyla geçerli kabul etmişlerdir.
Bu tasnife göre mümeyyiz küçüğün tamamen menfaatine olan hukuki işlemleri kanuni
temsilcisinin izin veya icazetine ihtiyaç göstermeksizin geçerli olur. Bu gruba giren işlemler, herhangi
bir bedel ödenmeksizin onun mal varlığında artış meydana getiren tasarruflardır. Hibeyi, sadakayı,
vasiyeti kabul etmek gibi tasarruflar bu kabildendir. Küçüğün alacaklı olduğu şahsın borcuna kefil
olmak isteyen kimsenin kefalet teklifini kabul etmek de onun tamamen yararına bir tasarruftur.
Mümeyyiz küçüğün tamamen zararına olan hukuki işlemleri asla geçerli değildir. Bunlara
kanuni temsilcisinin icazet vermesi de caiz değildir. İcazet vermiş olsa bile bu icazetle mümeyyiz
küçüğün tamamen zararına olan işlemler geçerlilik kazanmaz. Bu tür hukuki işlemler onun mal
varlığında sadece eksilmeye neden olan sadaka veya borç vermek, bağışta bulunmak, vakıf tesis etmek,
talak, ibrâ, başkasına ait bir borca kefil olmak ve başkasının havalesini kabul etmek gibi tasarruflardır
Gerçekten menfaat sağlamış olsa bile tabiatı gereği kâr ve zarar ihtimali taşıyan, alım-satım,
kira, nikâh ve şirket gibi akitlerin geçerliliği, mümeyyiz küçüğün kanuni temsilcisinin önceden izin veya
sonradan icazet vermesine bağlıdır. O önceden izin vermişse veya sonradan onaylamışsa akid geçerli,
aksi takdirde bâtıldır.
Şafii mezhebiyle Hanbeli hukukçulardan nakledilen bir görüşe göre ise bir şahsın geçerli bir
akid yapabilmesinin alt sınırı büluğ çağına erişmesidir.
b. Tarafları tek kişinin temsil etmemesi
Tek taraflı bir hukuki işlem için bir tarafın irade beyanı yeterli iken varlık kazanmaları iki irade
beyanına bağlı olan akidler ancak iki tarafla yapılabilir. İvazlı sözleşmeleri bir kişi iki tarafın vekâletini
üstlenerek tek başına yapamaz. Zira bu tür akitlerde tarafların elde edecekleri hak ve menfaatler zıt
yönlüdür. İki taraftan birinin menfaatine olan bir hak ya da menfaat diğerinin aleyhinedir. Elde edilecek
hak ve menfaatlerdeki bu zıt yönlü ilişkiden dolayı ivazlı akidlerin en az iki tarafla yapılması gerekir.
Hanefilere göre sadece nikâh akdini, iki tarafı temsilen bir kişi yapabilir. Hanbelilere göre ise
bir kişinin iki tarafı temsilen her çeşit akdi yapması mümkündür.
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2.2.3.3. Akdın Konusu13
Akdin konusu, akitten doğan hukuki sonuçların kendisinde ortaya çıktığı şeydir. Bu sebeple
konuya " "المعقود عليهveya “ ”محل العقدde denilmiştir. Her akdin konusu farklı olabilir. Mesela alım-satım,
rehin ve hibe akidlerinde konu maddi değer taşıyan bir mal, kira ve hizmet akidlerinde konu menfaat,
havale ve kefalet akidlerinde konu borç, eser sözleşmesinde (istısna) ise mal ile birlikte menfaat (emek)
tir. Konu, bunlardan dışında başka şeyler de olabilir.
2.2.3.3.1. Konu İle İlgili Şartlar
İn' ikadın gerçekleşmesi için, akdin konusunda bulunması gereken birtakım şartlar vardır:
a. Konu, akdin yapılışı sırasında mevcut olmalıdır.
İster mal ister menfaat olsun akdin yapılışı sırasında mevcut olmayan ve ileride de varlık
kazanması imkânsız şeyler akde konu olamaz. İslam hukukçuları bu hususta görüş birliği içindedir.
Mesela bir kişi başka bir şahısla ekinini biçmek, meyve ağaçlarını aşılamak veya ev eşyalarını taşımak
üzere bir hizmet akdi yapsa, daha sonra akdin yapılışından önce, ekinlerin, ağaçların veya ev eşyalarının
yanmış olduğu ortaya çıksa, sözü edilen hizmet sözleşmeleri batıl olur. Duvar yıkmak üzere bir hizmet
akdi yapılsa, duvarın akid yapılmadan önce yıkıldığı anlaşılsa yahut belli bir davanın görüldüğü
mahkemede bir kimse kendisini temsil etmek üzere bir avukata vekâlet verse, mahkemenin bu davayı
vekalet akdinden önce müvekkil lehine karara bağladığı anlaşılsa, konu mevcut olmadığı için yapılan
vekâlet akdi batıl olur.
Bu şart iki taraflı akitler için geçerli olduğu gibi tek taraflı hukuki işlemler için de geçerlidir.
Hanefilere göre bir kimse, içinde su bulunmayan bir testiye işaret ederek "Bugün şu testide bulunan suyu
içmezsem hanımım boş olsun" diyerek karısını şarta bağlı boşasa, boşama sırasında konunun mevcut
olmaması sebebiyle boşama batıl olur.
Eğer akdin yapısı, yapılışı sırasında konusunun mevcut olmasını gerektirmiyorsa o zaman bu
şart dikkate alınmaz. Konunun ileride mevcut olma imkânı bu akitlerin in'ikadı için yeterli olur. Hizmet,
kira, eser ve selem akitlerinde durum böyledir.

Bu ünitenin kaynak gösterilmeyen kısımları, Abdüsselâm ARI’nın, İslam Hukukunda Rıza ile İrade Beyanı
Arasında Uyumsuzluk adındaki doktora tezinden özetlenerek oluşturulmuştur.
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Şayet akdinin yapısı, konunun akid yapılırken mevcut olmasını gerektiriyorsa, bu hususla ilgili
olarak değişik görüşler ileri sürülmüştür.
Hanefiler ve Şafiler ivazlı ivazsız (teberru) bütün akitlerde akid konusunun mevcut olmasını şart
koşmuşlardır. Onlara göre akid sırasında mevcut olmayan veya mevcut olmama ihtimal ve tehlikesi
bulunan malların satışı, hibe edilmesi ve rehin verilmesi geçerli değildir. Buna göre tarlaya ekilip henüz
bitmeyen mahsulün, anne karnında bulunup henüz doğmamış yavrunun, sağılmadan önce memedeki
sütün, ağacında görünür hale gelmeden önce meyvenin satışı caiz değildir. Zira adı geçen sözleşmelerde
konu, ya sözleşme sırasında mevcut değildir ya da mevcut olmama tehlike ve riski ile karşı karşıyadır.
Malikiler sözleşme konusu malın mevcut olma şartını sadece ivazlı akidler için ileri sürerler,
hibe ve vakıf gibi teberru akitlerinde konunun mevcut olmasını şart koşmazlar. Onlar ileride mevcut
olma imkânı bulunan bir malın hibe edilmesini ve vakfedilmesini caiz görürler.
İvazlı sözleşmeler için konunun sözleşme sırasında mevcut olmasını şart koşan Malikller
ağacında iken meyvelerin, kökeninde iken sebzelerin satışıda, satım sırasında mevcut olmayıp sonradan
yetişen meyve ve sebzelerin de akdin mevcut olan konusuna dahil edilmesini kabul ederler. Gerekçe
olarak, bu akitler caiz görülmeyecek olursa peyderpey yetişen meyve ve sebzelerin satışının
yapılamayacak olmasını ve insanların bu yüzden sıkıntıya düşme ihtimalini zikrederler.
Hanbelilere, özellikle de İbn Teymiyye (v. 728/1328) ve İbn Kayyım el-Cevziyye (v.
751/1350)'ye göre ne çeşit olursa olsun konunun akdin yapılışı sırasında mevcut olmaması, o akdin
in'ikadına engel değildir. Garar bulunmamak kaydıyla akid sırasında mevcut olmayan bir şey akde konu
olabilir. Garar, akid konusu malın teslim imkânının olmamasıdır. İleride teslimi mümkün olan bir malın
akid sırasında mevcut olmaması akide herhangi bir zarar vermez. Onlara göre ne Kitab ne de sünnette,
mevcut olmayan bir şeyin satışını yasaklayan nas vardır. "Yanında olmayan şeyi satma "14 hadisindeki
yasağın illeti, konunun yokluğu değil garardır. Yasak hükmünün illeti olmayınca yasak hükmü de
verilmez. Mesela kaybolmuş bir hayvanın satışı, mevcut olduğu halde tesliminin imkânsızlığı nedeniyle
caiz değildir. Buna karşılık sözleşme konusu mevcut olmamasına rağmen kira, hizmet ve müsâkât
akitleri Şari' tarafından caiz görülmüştür.15
b. Konu, işlemin doğuracağı hukuki sonuçları kabule elverişli olmalıdır.

14
15

Ebû Dâvûd, Büyû’, 68.
Ebû Zehra, el-Milkiyyetü ve Nazariyyetü’l-Akd, s. 268-269.
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Her akdin kendine has hukuki sonuçları vardır ve bütün İslam hukukçularına göre konunun
yapılan akdin sonuçlarını kabule elverişli olması şarttır. Konunun işlemin hukuki sonuçlarını kabule
elverişli olması şu üç sebepten birine dayanır:
1. Akid konusunun İslam hukuk düzeninin yasaklayıcı bir kuralına aykırı olması
Kendiliğinden ölmüş bir hayvan etinin, kanın, müslüman tarafından şarap ve domuzun
satılması, evlenme yasağı bulunan bir kadınla evlenme, ağıt yakmak üzere hizmet sözleşmesi yapma,
konuları hakkında Şari' tarafından konulmuş yasaklayıcı bir hukuk kuralı bulunmasından dolayı batıldır.
Bunlar mal yahut mütekavvim sayılmadıkları için konusu oldukları akitlerin hukuki sonuçlarını kabule
elverişli değillerdir.
2. Akid konusunun tabiatı veya tahsis edildiği kamu yararı ile akdin hukuki sonuçları arasında
tezat bulunması
Zamanla çürüyüp bozulabilecek meyve, sebzeler tabiatları gereği rehin akdine konu olamazlar.
Yine kamu yararına tahsis edilen mescidler, yollar, köprüler ve nehirler mülkiyet devrini gerektirecek
bir akde konu olamazlar. Zira bunlar hükmen Allah'ın mülkiyetindedir.
3. Akid konusunun hiçbir kimsenin mülkiyetinde (memlûk) olmaması
Kimsenin mülkiyeti altında olmayan (mubah) mallar, herkes bunlara mülkiyet açısından eşit
mesafede olduğu için akde konu olamazlar. Bir kimse, havadaki kuşu, denizdeki balığı, nehirdeki suyu
kendi mülkiyetine geçirmeden önce satamaz ve hibe edemez. Zira bunlar memluk olmadıkları için, adı
geçen akidlerin hukuki sonuçlarını kabule elverişli değillerdir.
c. Konu akid sırasında teslim edilebilir olmalıdır.
Bütün İslam hukukçularına göre ivazlı akidlerde akid yapılırken, akid konusunun teslim
edilebilir olması in’ikad için şarttır. Maliki hukukçular, teberru akidlerinde bu şartın gerçekleşmesini
aramazlar. Çünkü teberru akidlerinde konunun teslim edilebilir olmaması taraflar arasında anlaşmazlığa
yol açmaz. Malikilere göre ivazlı, diğerlerine göre ise hem ivazlı hem teberru akidlerinde akid konusunu
teslim etme borcu altına giren taraf, buna kadir değilse yapılan akid batıl olur. Mesela yakalandıktan
sonra uçarak kaçan bir kuşun veya yeniden denize bırakılan bir balığın, teslimi mümkün olmadığı için
satışı ve hibesi batıldır. Yine, denizde batan ve çıkarılması mümkün olmayan bir kayığın satışı, aynı
sebepten dolayı batıl olur.
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d. Konunun taraflarca bilinmesi
Akid konusu tarafları anlaşmazlığa götürecek şekilde bilinmezlik ihtiva etmemelidir. Bu şartın
gerçekleşmediği akidler Hanefller dışında kalan hukukçulara göre batıl, Hanefilere göre fasiddir.
Bilinmezliğin, akdi bu şekilde etkileyebilmesi için fahiş (aşırı) olması gerekir. Yesîr (az) bilinmezliğin
akde herhangi bir etkisi yoktur. Bilinmezlikte aşırılık ölçüsü, tarafları anlaşmazlığa götürücü nitelikte
olmasıdır. Sürüdeki koyunlardan birini satmak, kullanma süresi belirtilmeden araba kiralamak konuları
fahiş bilinmezlik içermesi sebebiyle cumhura göre batıl, Hanefilere göre fasiddir.
Şafiiler ve Hanbeliler ivazlı olsun teberru olsun bütün akidlerde, Hanefiler ve Malikiler sadece
ivazlı akitlerde bu şartın gerçekleşmiş olmasını dikkate alırlar.
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Bu bölümde neler öğrendik

Bu bölümde akit kavramını ve akdin rükünlerinin neler olduğunu öğrendik. Bu çerçevede, irade
beyanının nasıl yapılacağını, icab, kabul, ihtiyar, rıza ve akit meclisi kavramlarını hangi anlamda
kullanıldığını, İslam hukukçularının akdin taraflarında ve konusunda öngördüğü şartları inceledik..
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Bölüm Soruları
1. Hukukî olay kavramını açıklayıp kısımlarını yazınız.
2. İslam hukukçuları akit kavramını hangi anlamda kullanmıştır? Açıklayınız.
3. İcâb ve kabul ne demektir? Açıklayınız.
4. İslam hukukçuları akdin kuruluşu için hangi kavramı kullanmaktadır? Tanımıyla beraber
yazınız.
5. İslam hukukunda akdin rükünleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.
6. İhtiyar ve rıza kavramlarını karşılaştırıp ihtiyarın kısımlarını yazınız.
7. Akdin kuruluşu için icab ve kabulde hangi şartlar sağlanmalıdır? Açıklayınız.
8. İslam hukukçularını, meclis kavramına bakışları açısından karşılaştırınız.
9. İslam hukukçularına göre irade hangi yollarla beyan edilebilir? Açıklayınız.
10. İslam hukukçuları akdin kurulabilmesi için akdin konusunda hangi şartları aramaktadır?
Yazınız.
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3. AKDİN HUKUKİ SONUÇLARI, ÇEŞİTLERİ,
MUHAYYERLİKLER VE AKDİN SONA ERMESİ

PROF. DR. ABDÜSSELAM ARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslam hukukunda akdin türleri, hukukî açıdan hangi sonuçları doğurduğu, nasıl sona
ereceği ve muhayyerlik çeşitleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Akdin sonuçları nelerdir?
2. Akit nasıl sona erer?
3. Taraflardan herhangi birinin tek taraflı olarak akdi sona erdirme hakkı var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Akdin Hukuki Sonuçları,
Çeşitleri, Muhayyerlikler
Ve Akdin Sona Ermesi

Akit kurulduktan sonra hangi
hukukî sonuçların ortaya çıktığını,
akdin nasıl sonlandırılacağını ve
tarafların hangi durumlarda akdi
tek taraflı olarak sona erdirme
hakkına sahip olduğunu
değerlendirme becerisi kazanır.

Metinler ve interaktif materyaller
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Akdin hükmü



Akdin hukuku



Batıl



Münakit



Sahih



Fasid



Nafiz



Mevkuf
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GİRİŞ
Akdin doğuracağı hukuki sonuca hukmü’l-akd denir. Hukmü’l-akd, tarafların akid ile ulaşmak istediği
asıl gayedir. Bundan başka akdin, hukuku’l-akd denilen ikinci derecede hukuki sonuçları da vardır.
İslam hukukunda hukuki sonuç, diyânî ve kazâî olmak üzere iki kısma ayrılır. Bunlar bazı durumlarda
birbirine zıt yönde olabilir. Bu ayırım, İslam hukukuna özgü bir ayırımdır.
Akidler değişik açılardan bir takım tasniflere tabi tutulmuştur. Bu tasnifler dikkate alınarak akid çeşitleri
ele alınacaktır.
Kurucu iradenin olabildiğince sağlıklı gerçekleşmesi için İslam hukukunda taraflara, karşılıklı
anlaşmaya veya şer’î bir gerekçeye dayalı olarak, tamamlanmış bir akdi feshetme veya onaylama hakkı
tanınmıştır. Bu hakka muhayyerlik denilmektedir. Muhayyerliğin birçok çeşidi bulunmakla birlikte
bunlardan özellikle şart, görme ve ayıp muhayyerliğinin öne çıktığı görülür.
Akid doğal olarak borçların ifa edilmesiyle sona erdiği gibi geriye dönük olarak taraflarca da ortadan
kaldırılabilir. Taraflarca akdin ortadan kaldırılmasına fesih denir. Bazen de akid kendiliğinden ortadan
kalkar. Kendiliğinden ortadan kalkma için infisah terimi kullanılır.
Bu ünitede, akdin doğurduğu hukuki sonuçlar akid çeşitleri, muhayyerlikler ile akdin sona ermesi
konularına yer verilecektir.
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3.1. Hukuki Sonuç

Hukuki sonuç, bir akdin sahih olarak tamamlanması halinde meydana gelen, hakların doğması, bir
şahıstan başka bir şahsa geçmesi, değişmesi ve ortadan kalkması şeklindeki değişiklikler ve bu
değişiklikleri gerçekleştirmek üzere yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. Her akdin "hükmü'l-

akd" denilen asıl sonucu yanında birde "hukuku’l-akd" denilen ikinci derecede başka sonuçları da vardır.
Bu, İslam hukukuna mahsus önemli bir ayırımdır.
İslam hukukunda akdin doğuracağı hukuki sonuçlar Şâri’ tarafından belirlendiği için bu sonuçlar
tarafları bağlayıcıdır. Allah Teâla şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Akidlerin gereğini yerine getiriniz”
(Mâide, 5/1) Bu ayet akde bağlanan hukuki sonuçları yerine getirmenin vacib olduğuna delalet
etmektedir. Başka ayetlerde bu konuyla ilgili olarak şöyle buyrulur: “Verilen sözü yerine getiriniz.
Şüphesiz verilen sözden dolayı sorumluluk vardır” (İsrâ’17/34) “Ey iman edenler! Yapmayacağınız
şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkindir” (Saff,
61/3) Bu iki ayette verilen sözleri yerine getirmemenin sorumluluğa sebep olduğu ve yerine
getirilmeyecek sözlerin verilmesi eleştirilmekte ve çirkin bulunmaktadır. Bazı ayetlerde de verilen söze
bağlı kalma övülmeyi gerektiren sıfatlardan sayımlaştır. Şu ayetler buna örnek verilebilir. “Sözleştikleri
zaman sözlerine bağlı kalanlar…” (Bakara, 2/177), “Emanetlerini ve verdikleri sözlerini gözeten o
kimseler” (Mü’minûn, 23/8)
Bu konuya sünnette de yer verilmiş ve verilen sözde durmamak münafıklık belirtisi sayılmıştır. Şu halde
söz verme kapsamına giren akitlerin doğurduğu sonuçları yerine getirmek kuvvetli bir vaciptir.16

3.1.1. Akdin Hükmü

Akdin hükmü, akdin meşru kılınmasına sebep teşkil eden ve in'ikad eder etmez doğan asıl gaye ve
maksattır. Her akdin, hukuk düzeninden aldığı güçle doğurduğu hukuki bir sonucu vardır. Bu sonuç
akdin yapılmasından önce tarafların varmak istedikleri gayedir. Mesela satım akdi bir bedel karşılığı bir
şeyin mülkiyetini, kira akdi bir bedel karşılığı bir şeyin kullanma hakkını başkasına devretme, hibe akdi
bedelsiz olarak bir şeyin mülkiyetini, ariyet akdi ise yine bedelsiz olarak bir şeyin kullanma hakkını
karşı tarafa devretme, nikâh akdi karı ve kocanın birbirlerinden faydalanmalarını helal hale getirme,
amacıyla yapılır. İşte bunlar sözü edilen akitlerin doğurduğu hukuki sonuçlardır.
Akdin hükmü bir akdi diğerlerinden ayırma fonksiyonu görür. Mesela kira akdinin asıl amacı, bu akdi
kendisine benzeyen satım ve ariyet akitlerinden ayırır. Kira akdinin yapılış amacı, menfaatin (kullanma
hakkının) mülkiyetini bir bedel karşılığı başkasına devretmektir. Satım akdinden maksat bir malın
mülkiyetini bedel karşılığı devretmektir. Bu amaç onu satım akdinden ayırır Çünkü kira ve satım
akitlerinde devretme bir bedel karşılığı yapılmakla birlikte devredilen şeyler farklıdır. Kira akdinde

16

Ali el-Hafif, Ahkâmu’l-Muâmelât eş-Şer’iyye, s. 216-217.
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menfaatin mülkiyeti, satım akdinde malın mülkiyeti devredilmektedir. Bu amaç onu ariyet akdinden de
ayırır. Çünkü ariyet akdinde menfaat bedelsiz olarak devredilirken kira akdinde menfaat bir bedel
karşılığı devredilmektedir.

3.1.2. Akdin Hukuku
Akdin hukuku, hükmünü destekleyici mahiyette ve akdin kurulmasıyla kendiliğinden ortaya çıkan ikinci
derecede bir takım haklardır. Bunlar taraflardan birinin lehinde diğer tarafa yüklenen borçlar ile bunları
talep hakkından oluşur. Mesela bir satım sözleşmesinde, satıcı satışa konu olan malı, alıcı ise satış
bedelini teslim etme borcu altına girer. Satıcı lehinde alıcıdan satış bedelini talep etme ve bu bedeli alana
kadar satış konusu malı teslim etmeme hakkı, alıcı lehinde ise satış konusu malın teslimini satıcıdan
talep etme, mal ayıplı çıkacak olursa onu satıcıya geri verme hakkı doğar. Akdin hukukunda taraflardan
her biri bir yönden alacaklı diğer yönden borçlu olur.
Akdin hükmü ile buna dayalı ve onu destekler mahiyette doğan hukuku arasında bazı farklar vardır.
Akdin hükmü tarafların herhangi bir müdahalesine ihtiyaç göstermeden kendiliğinden doğduğu halde
ikincisi kendiliğinden değil borçlu tarafın ifasıyla meydana gelir.
Akdin hükmü, akdin yapıldığı duyulunca hemen anlaşılır. Mesela "Falan, evini falana satmıştır"
denilince bu sözden satıcının evin mülkiyetini alıcıya bir bedel karşılığı devrettiği ve kendisinin artık o
eve sahip olmadığı sonucu çıkarılır. Ama bu sözden evin alıcıya teslim edildiği, alıcının satış bedelini
satıcıya ödediği anlaşılmaz. Çünkü bunlar taraflardan her birinin ifası ile gerçekleşen akdin hukukudur.
Akdin hükmü onu diğerlerinden ayırıcı bir özellik taşıdığı halde, Akdin hukuku böyle bir özellik
taşımaz.
İslam hukukuna göre akdin doğuracağı hukuki sonuçları belirlemek Şari' e ait bir yetkidir. Tarafların
rolü sadece akdi meydana getirmekle sınırlıdır. Bu bakımdan tarafların akitle ulaşmak istedikleri gayeler
İslam hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde gerçekleşir. Mezhepler arasında tarafların bu sınırları
belirleme yetkisi konusunda farklı yaklaşımlar vardır. Taraflara bu yetkiyi en geniş ölçüde tanıyan
Hanbelî hukukçulardır.

3.1.3. Hukuki Sonucun (hükmü’l-akd) Kazâî-Diyânî Ayrımı

Dini karakterli bir hukuk sistemi olmasından dolayı hukuki sonuçlar İslam hukukunda kazâî ve diyânî
olmak üzere iki çerçevede ele alınır. Hukuki sonuçların böyle iki çerçevede ele alınması İslam hukukuna
has bir özelliktir. Haram ve helal düşüncesine yer vermeyen beşeri hukuk sistemlerinde böyle bir ayırım
yoktur.
Kazâî hükümlerin gayesi toplum içindeki bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini, diyânî
hükümlerin gayesi ise insanın Rabbıyla olan ilişkilerini düzenlemektir. Bu bakımdan belli bir hukuki
işlemin diyânî çerçevede helallik, hukuki çerçevede haramlık veya bunun aksi yönde olmak üzere
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birbirine zıt iki hukuki sonucu olabilir. Mesela davacı üzerinde yazılı meblağı tahsil ettiği bir senedi
mahkemeye delil olarak sunmuş ve bu senede dayanılarak lehinde hüküm verilmiş olsa, kazâen bu
hüküm geçerli fakat diyâneten davacının borçludan parayı ikinci kez tahsil etmesi haramdır. Bu konuda
delil Hz. Peygamber (sav.)'in şu hadisidir: Ümmü Seleme kızı Zeyneb'in naklettiğine göre Rasulullah
(sav.)) şöyle buyurmuştur: "Ben sadece bir insanım. Şüphesiz sizler hukuki ihtilaflarınızı halletmek için
bana geliyorsunuz. Korkarım ki bazılarınız delilini diğer bazılarınızdan daha iyi ortaya koyar ben de
kendisinden duyduklarıma göre onun lehinde hükmederim. Kişinin lehinde kardeşinin hakkından bir
şeye hüküm verirsem o bundan hiçbir şey almasın. Çünkü ben (bu durumda) ona sadece ateşten bir
parça ayırmış olurum.”17
Hz. Peygamber (sav.) burada, bir insan olduğunu, her insan gibi duruşma sırasında anlatılan olayların iç
yüzünü bilemeyeceğini, hâkimin somut delillere (zahire) göre karar vermek zorunda olduğunu ve hâkim
tarafından verilen kararın haram olan bir şeyi helal, helal olan bir şeyi de haram kılamayacağını açıkça
ifade etmektedir.
Mahkeme kararlarında kazâî ve diyânî yönden hüküm farklı olabileceği gibi iç irade ile dış irade
arasında uyumsuzluk bulunduğunda hukuki işlemlerde de kazâî ve diyânî hüküm farklı olabilir. Kazâî
yönden hüküm belirlenirken hukuki işlemi meydana getiren irade beyanı esas alınır. Diyânî yönden
kişinin beyanı yaparken taşıdığı iç iradeye bakılır. Mesela bir kimse hanımına, “hoşsun” diyecek yerde
yanlışlıkla “boşsun” diyecek olursa, kazâen o kimsenin hanımıyla birlikte olması haram, diyâneten
helaldir. Bu sebeple fakihler tasavvur ettikleri birçok meselede “kazâen hüküm böyledir, diyâneten
şöyledir” diyerek aynı meselenin birbirinden farklı sonuçlarına işaret etmişlerdir.

3.2. Akid Çeşitleri18

Akid değişik açılardan birçok sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Şimdi bu sınıflandırmalardan bazıları
üzerinde kısaca duralım.

3.2.1. Meşruiyet Açısından Akidler

İslâm hukukçuları hukuki işlemleri bu açıdan sınıflandırırken iki gruba ayrılmışlardır.
Hanefîler hukuki işlemin aslı ile vasfını birbirinden ayrı tutmuş ve bu ayrıma bağlı olarak hukuki
işlemleri sınıflandırmışlardır. Onlar bir akdin aslı ile, "tarafları" (âkidân), "irade beyanını" (sıygatül akd)
ve "konuyu" (ma'kûd-ı aleyh) ve bu temel unsurlarla ilgili in'ikad şartlarını kastederler. Onlara göre
akdin vasfı, bu temel unsurlar ve in'ikad şartları dışında kalan ve akdin kuruluşuyla ilgisi olmayan ikinci
derecede şartlardır. Bunlar satım akdinde konu ve fiyatın, vadeli satışlarda vadenin belli olması, fâsid
şart ihtiva etmemesi, riba bulunmaması, iradenin ikrah ve hezl ile sakatlanmaması gibi şartlardır. Temel
unsur ve in'ikad şartlarındaki eksiklik hukuki işlemin batıl olmasını, sadece vasıflarındaki eksiklik ise

17
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Ebû Dâvûd, Akdıye, 7.
Bu bölüm Mustafa Ahmed ez-Zerkâ, el-Medhal, I, 572-583 arası sayfalardan özetle oluşturulmuştur.
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fasid olmasını gerektirir. Hanefîler hukuki vasıfları açısından akidleri sahih, fâsid ve bâtıl olmak üzere
üç ana gruba ayırırlar.
3.2.1.1. Sahih Akid
Sahih akid, hem aslı hem de vasfı meşru olan veya hukuki sonuçlarını doğurmaya elverişli olan akittir.
Sahih akid, rükünleri, in'ikad ve sıhhat şartları gerçekleşmiş bir akiddir.
Esasen her hukuki işlemin biri maddi diğeri hukukî (itibarî) olmak üzere iki çeşit varlığı bulunur. Mesela
Şâri’ akıl hastalarının yapacağı akdin hukuki sonuç doğurmayacağını hükme bağlamıştır. Bu yüzden iki
akıl hastasının yaptığı akdin maddi varlığı, yani icap ve kabul beyanları var fakat hukuki varlığı yoktur.
Akid hukukî varlığını, maddi olarak meydana gelmesi yanında Şâri'in onu hukuki sonuç doğurmaya
elverişli kabul etmesi ile kazanır. Sahih bir akid maddi varlığa sahip olduğu gibi hukukî varlığa da
sahiptir. Sahih akidler kendi içinde nafiz,ve mevkuf (askıda) diye iki bölüme ayrılır.
a. Nâfiz Akid
Nafiz akid, herhangi bir kimsenin onayına/icazetine ihtiyaç göstermeyen, kuruduğu andan itibaren
yürürlük kazana ve hukukî sonuçlarını doğuran akittir. Bağlayıcılık açısından nâfiz akitler üç kısımdır.
1. Her iki tarafı bağlayıcı akitler. Bunlar her iki taraf da razı olmadıkça feshedilemeyen alım-satım,
kira, hizmet, selem, havale ve nikâh gibi akitlerdir.
2. Yalnız bir tarafı bağlayıcı akitler. Rehin, kefâlet ve mükâtebe tek tarafı bağlayan akidlerdir. Çünkü
rehin akdi, râhini (rehin veren), kefalet akdi kefili (borcu üstlenen), mükâtebe akdi mevlâyı bağlayıcı
olduğu halde mürtehini (rehin alan), mekfûlün lehi (alacaklı) ve köleyi bağlayıcı değildir.
3. Her iki tarafı da bağlamayan akidler. Bunlar taraflardan herhangi birinin, karşı taraf razı olmasa da
kendi iradesiyle feshedebileceği şirket, vekâlet, mudârabe, âriyet ve vedi'a gibi akidlerdir.
b. Mevkuf Akid
Mevkuf akid, yürürlük kazanması ve hukuki sonuçlarının ortaya çıkması, hak sahibinin onayına bağlı
akiddir. Hak sahibi tarafından onay verilirse yapıldığı andan itibaren geçerli olmak üzere nafiz akde
dönüşür, reddedilirse bâtıl olur. Mesela başkasına ait bir malı sahibinden habersiz satan yetkisiz
temsilcinin (fuzûlî) yaptığı satım akdi, yürürlük kazanması mal sahibinin onayına bağlı mevkuf (askıda)
bir akiddir.
3.2.1.2. Fâsid Akid
Hanefilere göre fâsid akid aslen meşru olup vasfen gayrimeşru olan akittir. Temel unsurları ile in'ikad
şartları gerçekleştiği halde vasıflarından birinde başka bir ifadeyle sıhhat şartlarında eksiklik bulunursa,
bu eksiklik akdin fâsid olması sonucunu doğurur. Şâri'in vasfına yönelik bir yasağı bulunduğu için fâsid
olan bir akdin feshedilmesi gerekir. Bu sebeple imkânsız hale gelmedikçe fâsid akdi taraflardan her
birinin feshetmesi vaciptir. Feshedilebilir olması, akdin hukuken var oluşunun bir göstergesidir. Zira
hukuki varlığı olmasaydı feshedilmeye ihtiyaç duyulmayacaktı. Şu halde fâsid bir akid hem maddi hem
de hukuki varlığa sahip (mün'akid), ancak bu her an yok olma tehdidi altında bulunan zayıf bir varlıktır.
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Fâsid bir akid, konusunun teslim alınmasından önce hiçbir hukuki sonuç doğurmaz, sonradan gelecek
bir onayı (icazet) kabul etmez ve üçüncü kişiler lehinde şuf'a hakkı da doğurmaz. Böyle bir satım
akdinde satıcı, müşteriyi satış bedelini ödemeye, müşteri de satıcıyı malı teslim etmeye zorlayamaz.
Konusu teslim edilmiş olursa fâsid akid, teslimden önceki haline göre daha güçlü bir konuma gelir.
Mesela fâsid bir satım akdinde müşteri malı teslim almışsa, teslim alma fiili ile o malın mülkiyeti
müşteriye geçer. Fakat bu mülkiyet, sahih bir akitle kazanılan mülkiyet gibi mutlak bir mülkiyet değil,
özel bir mülkiyettir. Bu özel mülkiyet alıcıya malik olduğu şeyden faydalanma hakkı vermez o şeyde
tasarruf yetkisi verir. Bu mülkiyet karşılığında, üzerinde anlaşmaya varılan bedeli (semen) değil, akid
konusunun piyasa değerini (kıymet) ödemek gerekir. Bu sonuçlara bakıldığında fesadın sıhhat ile butlan
arasında orta bir yer işgal ettiği söylenebilir.
3.2.1.3. Bâtıl Akid
Hanefiler bâtıl akdi, aslında yani rükünlerinde ve bunlarla ilgili in’ikâd şartlarında eksiklik bulunan akid
diye tanımlarlar. Bu eksiklik Sâri'in akdin aslına yönelik, bir yasağından kaynaklanır. Bâtıl bir akdin
maddi varlığı olsa da hukuki varlığı yoktur. Dolayısıyla hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Mesela İslam’a
göre değeri olmadığı için domuzun satışı batıldır.
Hanefiler dışında kalan diğer İslam hukukçuları akidleri, hukuki vasıfları açısından sahih ve sahih
olmayan diye iki kısma ayırırlar. Sahihin tanımında Hanefî'lerle bunlar arasında görüş ayrılığı yoktur.
Onlara göre sahih, hukuki sonuçlarını doğuran akiddir. Sahih olmayan akid ise eksiklik ister temel
unsurlarda ve in'ikad şartlarında olsun, isterse vasıflarda olsun hukuki sonuç doğurmayan akiddir. Zira
eksiklik nerede olursa olsun sonuçta Şâri'in bir hükmü çiğnenmiş olmaktadır. Hanefîlerin fâsid ve bâtıl
diye nitelendirdikleri akitler çoğunluğa göre sahih olmayan akidlerdir. Cumhura göre bâtıl ve fâsidin
her ikisi de hiçbir hukuki sonuç doğurmadığı için hukuken yok hükmündedir.

3.2.2. Feshe Elverişli Olup Olmama Açısından Akidler

Akitler bu açıdan feshe elverişli olmayan ve feshe elverişli olan akidler diye iki kümeye ayrılır:
1. Feshe Elverişli Olmayan Akitler
Feshe elverişli olmayan akitler, taraflardan herhangi birinin veya anlaşarak her ikisinin geriye dönük
olarak ortadan kaldıramayacağı (ikâle), kural olarak şart ve görme muhayyerliği yoluyla feshedilemeyen
akidlerdir. Bunlar kendi içinde üç kısımdır.
a.

Karşılığında maddi bir bedel bulunmayan boşama, köle azad etme, kısas cezasını affetme,

yemin, nezir, rac'ah, îlâ, fey ve zıhâr gibi akitler birinci kısmı oluşturur.
b.

Maddi bir bedel elde etmek amacıyla yapılmayan akitler ikinci kısmı teşkil eder. Nikâh akdi bu

türe örnek gösterilebilir. Nikâh akdi kocanın boşaması ile sona erdirilebildiği gibi bazı durumlarda
hâkim tarafından da feshedilebilir. Buna rağmen Hanefî hukukçulara göre nikâh akdi feshe elverişli
olmayan akidler arasında sayılmıştır. Zira buradaki fesihten maksat hâkim tarafından yapılan fesih değil,
karı ve kocanın ikâle yoluyla veya eşlerden birinin muhayyerlik hakkını kullanarak yapacağı fesihtir.
Boşama fesih değil nikâh akdini sona erdiren tek taraflı bir hukuki işlemdir. Hatta boşama, nikâh akdinin
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hukuki sonuçlarından biridir. Çünkü bir erkek aralarında nikâh bağı bulunmayan bir kadını boşayamaz
ve boşama nikâha dayalı olarak yapılabilir. Öte yandan nikâh sebebiyle oluşan sıhrî hısımlık dolayısıyla
birbiriyle evlenmesi caiz olmayan kişilerin, evlenme yasağı, boşanmadan sonra da devam eder. Oysa
fesih, önceki işlemi tamamen ortadan kaldırır ve sanki işlemi hiç yapılmamış hale getirir. Bu bakımdan
talak bir fesih değildir.
c.

Üçüncü kısım maddi bir bedel elde etmek amacıyla yapılan akitlerdir. Mal karşılığı boşama,

mal karşılığı köle azad etme, kısasta katil ile mal karşılığı sulh yapma böyledir.
2. Feshe Elverişli Akidler
Feshi elverişli akidler, tarafların karşılıklı rızası ile (ikâle) veya şart, görme ve ayıp muhayyerliklerinden
birine dayalı olarak feshedilebilen akitlerdir. Bu kümeye feshe elverişli olmayan akitler dışındaki diğer
akitler girer.

3.2.3. Yapılış Gayeleri Açısından Akidler
1.

Temlik Akitleri (Temlikât)

Mal veya menfaat mülkiyetini, bir taraftan diğer tarafa bedelli veya bedelsiz devretmek amacıyla yapılan
akitlere temlik akitleri denir. Mülkiyet devrinin bir bedel karşılığı olup olmamasına göre temlik akitleri
kendi içinde üç kısımdır:
a.

Ivazlı Akitler (Muâvazât)

Mülkiyet devri bedelli olarak yapılan akitlere ıvazlı akitler denir. Günümüz hukukunda bu akitlere "iki
tarafa borç yükleyen sözleşmeler" diye anılmaktadır. Bu çeşit akitlerde taraflardan her biri bir şey alır
ve buna karşılık bir bedel verir. Karşılıklı olarak alınıp verilen bu bedellerin biri yahut her ikisi mal,
menfaat veya bunların dışında bir şey olabilir. Mesela satım sözleşmesinde bedeller mal, kira
sözleşmesinde bedellerden biri mal diğeri menfaat, kadının kocasına vereceği mal karşılığı
boşanmasında (hul’) ise bedellerden biri mal diğeri ise mal ve menfaatin dışında bir şeydir.
b.

Ivazsız Akitler (Teberruât)

Teberru akitlerinde mülkiyetin devredilmesi bir bedel karşılığı olmaz. Bu gruba giren akitlerde
taraflardan sadece biri borç altına girer. Hibe, vakıf veya vasiyet tesis etme ve ödünç verme (iâre) bu tür
akitlerdendir.
c.

Teberru Olarak Başlayıp Sora Muâvazaya Dönüşen Akitler

Borç (karz) akdi, ödeme talep edilene kadar teberru, ödeme talep edildikten sonra muâvaza özelliği taşır.
Kefâlet akdi başlangıçta teberru iken kefil borçlu adına ödediği parayı borçludan talep edince
muâvazaya dönüşür.
2. Iskâtât
Bir bedel karşılığı olsun veya olmasın herhangi bir hakkın düşürülmesi amacıyla yapılan işlemlere ıskat
işlemleri denir. Hakkın düşürülmesi bir bedel karşılığı olmazsa buna "ıskât-ı mahz" sırf ıskatdır.
Borçluyu ibra, şuf'a hakkından vazgeçme, bedelsiz boşama veya kısası bedelsiz affetme bu gruba giren
işlemlerdir. Haktan vazgeçme bir bedel karşılığı olursa bunlara, el-iskât fihi ma'ne'l-muâvaza, muâvaza
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içeren ıskat denir. Vereceği mal karşılığı boşama, vereceği diyet karşılığı katilden kısas cezasını affetme,
içinde maâvaza manası barındıran ıskat işlemidir.
3- Teminât Akitleri
Bir alacağı garanti altına almak amacıyla yapılan akitlerdir. Mesela rehin ve kefalet akdi alacağı sağlama
almak gayesiyle yapılır. Rehinde alacaklı rehin aldığı şeyin değeri kadar alacağını garanti altına almış
olur. Kefalette kefil asıl borçlunun borcunu ödemeyi üstlenmekte ve alacaklı alacağını kefilden talep
etme hakkı kazandığı için alacak teminat altına alınmış olmaktadır.
4- Ortaklık Akitleri
Elde edilecek kâr veya ürünü paylaşmak amacı güden akitlerdir. Şirket, mudârabe, müzâraa ve musâkât
kâr veya ürünü paylaşma amacıyla yapılan akitlere örnek verilebilir.
5- Temsil Akitleri
Bir akdin yapılmasında veya bir davanın görülmesinde bir kimseyi temsil etme gayesini hedefleyen
akitlerdir. Vekâlet ve vesâyet bu amacı güden akitlerdir.
6- Koruma Akitleri
Akid konusu malı korumak gayesiyle yapılan vedîa akdi buna örnek verilebilir.

3.2.4. Taraf Sayısı Açısından Akidler

Taraf sayısı açısından akitler (hukuki işlemler), "tek taraflı" ve "iki taraflı" olmak üzere iki kısma ayrılır.
1. Tek Taraflı Hukuki İşlemler(Akitler)
Tek irade beyanıyla hukuki sonuç doğurabilen işlemlere "tek taraflı hukuki işlem" denir. Böyle bir
hukuki işlem için icap yeterli olup kabul gerekmediğinden dolayı bir taraf ile meydana gelir.
Daha önce de belirtildiği üzere akid kelimesi geniş manada tek taraflı hukuki işlemi de içine almaktadır.
Suyûtî (v. 911/1505) akitleri tasnif ederken, onun kısımlarından birinin de kabul beyanına ihtiyaç
göstermeyen akitler olduğunu belirtmiş ve buna vakfı örnek göstermiştir.
Tek taraflı hukuki işlemler çoktur. Vakıf, bir bedel karşılığı olmayan boşama (talak) ve köle azad etme
(i'tâk), şuf'a hakkından vazgeçme, ibrâ’, kısası affetme ve vekili azletme tek taraflı hukuki işlemler
arasında yer alır.
Burada şu hususa dikkat çekmekte yarar vardır. Bir kişinin iki taraf adına yaptığı sözleşmeler mesela
dedenin bir oğlunun oğluyla diğer oğlunun kızı adına veya hem erkek hem de kadın tarafının vekâletini
alan bir şahsın iki tarafı temsilen yaptığı nikah akdinde gerçekte şahıs tek olmakla birlikte onun tek irade
beyanı, hükmen iki iradeyi temsil etmektedir. Nevevî (v. 676/1277) bu konuda şöyle der: "(...) Çünkü
dede iki kişi yerine geçince onun tek irade beyanı da iki irade beyanı yerine geçer." Aynı konuyla ilgili
olarak Kâsânî (v. 587/1191) der ki: "Onun (her iki tarafı temsil eden vekilin) sözü iki şahsın sözü gibi
olup icap kadına ait bir beyan kabul edilir. Sanki kadın: 'Ben kendimi falanla evlendirdim' demiş gibidir.
Kabul de erkeğe ait bir beyan sayılır. Sanki erkek (yukarıdaki teklifi) 'kabul ettim' demiş gibidir. O halde
buradaki nikâh akdi iki kişiyle meydana gelmiş kabul edilir."
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İslâm hukukçuları içinde tek taraflı irade beyanına en geniş yetkiyi verenler Mâliki hukukçular olmuştur.
Hatta onlar tek taraflı irade beyanını borç doğuran genel bir kaynak saymışlar ve icapta bulunan
kimsenin akid meclisinde olduğu süre içinde veya karşı taraf reddedene kadar icabından dönemeyeceği
görüşünü ileri sürmüşlerdir.
2. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Akitler = Sözleşmeler)
Hukuki sonucun doğması iki tarafın irade beyanına ihtiyaç gösteren hukuki işlemlere iki taraflı hukuki
işlem veya sözleşme denir. Satım ve kira akitleri bu tür hukuki işlemlerdendir. Bu akitler alıcı ile
satıcının veya kiracı ile kiralayanın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulur. İslâm
hukukuna ait kaynaklarda dar manada akid kelimesiyle iki taraflı hukuki işlemler kastedilir.

3.2.5. Hukuki Sonucun İrade Beyanıyla İlişkisi Açısından Akidler19

Bu açıdan akitler aynî akidler ve aynî olmayan akidler diye iki grup içinde incelenir.
1- Aynî Akitler
Aynî akitlerde, hukuki sonucun doğması için tarafların irade beyanları yeterli olmamakta buna ayrıca
tamamlayıcı bir unsur olarak maddi bir fiilin eklenmesi gerekmektedir. Bu maddi fiil akid konusu aynın
teslimidir. Hukuki sonucun doğması aynın teslimine bağlı olduğu için bu akidlere aynî akidler
denilmiştir. Bu grup içine rehin, hibe, ariyet, vedî’a, karz, şirket ve mudârabe akidleri girer.
Rehinde akid irade beyanıyla kurulduktan sonra rehin teslim edilmeden alacaklı (mürtehin = rehin alan)
borçluyu (râhin = rehin veren) rehni teslim etmeye zorlayamaz. Çünkü rehin akdi, konusu teslim edilince
hukuki sonucunu doğurup bağlayıcı hale gelen bir akiddir. Şayet rehin konusunu mürtehin teslim
aldıktan sonra, râhin onun rızası olmadan rehni geri almış olursa mürtehin râhini, rehni iade etmeye
zorlayabilir.
2- Aynî Olmayan Akitler
İslam hukukunda genel kural taraflar, icab ve kabul beyanlarını in’ikâd edecek şekilde ortaya koyunca
akid tamamlanır ve kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurur. Başka bir ifade ile hukuki sonucun
doğması için sadece irade beyanları yeterli olup bunun dışında akde konu olan şeyin teslimi gerekmez.
Beşeri hukuk kitaplarında aynî sözleşmelerde söz konusu olan maddi fiil, bir çeşit şekil kabul edilerek
bu tür akitler, rızâî akitler diye isimlendirilmiştir.

19

Ali el-Hafif, Ahkâmu’l-Muâmelât eş-Şer’iyye, s. 318-319; Zerkâ el-Medhal, s. 336-340.
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3.3. Akidlerde Muhayyerlikler20
Hayr kökünden türetilen muhayyerlik, iki şeyden daha iyi olanı seçmek anlamına gelir. Fıkıh terimi
olarak muhayyerlik, karşılıklı anlaşma veya şerî bir gerekçeye dayanarak, taraflardan birinin veya her
ikisinin akdi onaylama yahut feshetme seçeneklerinden birini tercih hakkına sahip olmasıdır.
Muhayyerlik, iradenin olabildiğince sağlıklı gerçekleşmesini sağlamak, taraflardan biri veya her ikisinin
zarar görme riskini ortadan kaldırmak veya azaltmak için meşru kılınmıştır. Yapısı bakımından tarafları
bağlayıcı olan akidler, muhayyerlik hakkı kullanılarak feshedilebilir. Bu fesih geriye dönük olarak etkili
olur ve akid sanki hiç kurulmamış kabul edilir. Feshedilmeden önce taraflardan birinin veya her ikisinin
muhayyerlik hakkı bulunan akidler mevkuftur. Muhayyer olan taraf onaylarsa akid nafize dönüşür ve
işlerlik kazanır.
Muhayyerlik akdin hukuki sonucunu ve bağlayıcılığını çeşitli düzeylerde engeller. Şart muhayyerliği
akdin hukuki sonucunun doğmasına, görme muhayyerliği doğan hukuki sonucun tamamlanmasına, ayıp
muhayyerliği işlerlik kazanmış (nâfiz) akdin bağlayıcılığına engel olur. İslam hukuku ile ilgili
kaynaklarda birçok muhayyerlikten söz edilir. Biz burada temel bazı muhayyerlik çeşitlerini ele
alacağız.

1. Şart Muhayyerliği
Akdin taraflarından biri veya üçüncü bir şahıs lehine şart koşulmasına dayalı olarak doğan akdi
onaylama veya feshetme hakkıdır. Şarta dayalı olarak doğduğu için ona bu isim verilmiştir.
Mesela bir kimse diğerine “Bu kitabı sana 3 gün içerisinde akdi yürürlüğe koyma veya feshetme
hakkım olmak şartıyla 10 TL ye sattım” der, alıcı da bu teklifi kabul ederse satıcı lehinde bir
şart muhayyerliği doğmuş olur. Şart muhayyerliğinin dayanağı, alım-satım akitlerinde hep
aldatıldığı şikâyetiyle ailesinin yanına getirdiği Habban b. Munkız’a Hz. Peygamberin
söylediği şu sözdür: “Alım-satım yaptığında aldatmaca yok ve benim üç gün muhayyerlik
hakkım olacak de.”21 Bu Hz. Peygamber tarafından şart muhayyerliğine verilmiş açık bir
onaydır. Bu hadiste sadece alım-satım akdi zikredilmekle birlikte şart muhayyerliğinin, alımsatıma benzerlikleri sebebiyle diğer akidlerde de geçerliliği kabul edilmiştir. Buna göre şart
muhayyerliği akit meclisinde konusunu kabzetmenin (teslim almanın) şart olmadığı (ıvazlı),
feshe elverişli ve bağlayıcı nitelikteki hukuki işlemlerde söz konusu olur. Bunlar alım-satım,
icâre, sulh, musâkat, havale, kefalet ve benzeri akitlerdir. Fakat evlenme, boşama, boşamadan

Ali el-Hafif, Ahkâmu’l-Muâmelât eş-Şer’iyye, s. 361-368 arası sayfalardan özetle. Ayrıca Yunus Apaydın,
“Muhayyerlik”, DİA, XXXI, 25-28.
21
Buhari Buyû‘ 48.
20
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dönme (rac‘ah) gibi feshedilmeye elverişli olmayan akitler şart muhayyerliğini kabul etmezler.
Aynı şekilde sahih olması için akit meclisinde konunun kabzedilmesi şart olan sarf ve selem
akitlerinde de şart muhayyerliği ileri sürülemez.
Hanefi mezhebinde şart muhayyerliğinin süresi ile ilgili iki görüş vardır.
1- Ebu Hanife ve İmam Züfer’e göre ilgili hadiste üç günden söz edildiği için şart
muhayyerliğinin süresi üç gündür. Bu süreyi aşan muhayyerlik, akdi fasid kılar.
İmam Şafii de bu görüştedir. Muhayyer olan taraf akdi feshetmeden önce süre
dolmuşsa onun açısından bu akit bağlayıcılık vasfı kazanır.
2- Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise süre sınırlaması yoktur. Onlar şart
muhayyerliğinin amacından hareket ederek belli olmak şartıyla tarafların süreyi
istedikleri gibi kararlaştırabileceği görüşündedirler. Çünkü şart muhayyerliği
düşünüp taşınmak gayesiyle konulmuştur. Bazen bu iş için üç günü aşan bir süre
gerekebilir. Hanbeli hukukçular da bu görüştedirler.
Şart Muhayyerliğinin Sona Ermesi:
1- Muhayyer olan tarafın, süresi içinde açıkça akdi onaylaması veya feshetmesi yahut
akid konusunda, başkasına hibe etmek, satmak, gibi bir tasarrufta bulunmasıyla sona
erer. Çünkü hibe etmek, satmak ve benzeri tasarruflar dolaylı bir onay sayılır.
Muhayyer olan kişi, onay verirse akid yürürlük ve bağlayıcılık kazanır, feshederse
yok hükmünde olur. Bağlayıcılık kazandıktan sonra artık akid ancak iki tarafın rızası
ile feshedilebilir. Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre, sözlü feshin geçerli
olabilmesi için karşı tarafın muhayyerlik süresi içinde bundan haberdar edilmesi
şarttır.
2- Onaylama veya fesih olmaksızın sürenin dolması halinde muhayyerlik sona erer ve
akid bağlayıcı olur.
3- Akid konusu malın muhayyer tarafın elinde feshi engelleyecek biçimde ayıplanması
veya kaybolması durumunda bu hak son bulur.
4- Muhayyerlik hakkına sahip olan tarafın ölmesi ile bu hak düşer ve akit bağlayıcı hale
gelir.
2. Görme Muhayyerliği
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Görme muhayyerliği, müşterinin görmeden satın aldığı bir malı gördüğü zaman akdi onaylama veya
feshetme hakkına sahip olmasıdır.
Mesela görmediği bir otomobili satın alan onu görmemiş olmasından dolayı daha sonra görünce bu akdi
onaylama veya feshetme yetkisine sahip olur. Bir şeyi görmeden satın alma halinde satın alınan malın
niteliklerinin bilinmemesi rızayı zedeler ve bu durum akdin bağlayıcılığına engel olur. Görme
muhayyerliğinin delili Hz. Peygamberin şu hadisidir. “Görmediği bir şeyi satın alan kimse onu görünce
muhayyerdir.”22 Görme muhayyerliği Şâri’in hükmü ile sübut bulduğundan akit sırasında şart koşulsa
da koşulmasa da sebebi gerçekleşince doğar. Hatta görme muhayyerliği olmama şartı ileri sürülerek
akid yapılsa muhayyerlik yine de sabit olur. Hanefilerin çoğuna göre görme muhayyerliği sadece
mülkiyeti devralan tarafa aittir, mülkiyeti devreden tarafın böyle bir yetkisi yoktur. Çünkü ilgili hadiste
Hz. Peygamber bu hakkı sadece müşteriye tanımıştır.
Görme Muhayyerliğinin Şartları:

a. Görme muhayyerliği şart muhayyerliği gibi ıvazlı, feshe elverişli ve bağlayıcı nitelikteki
akitler için söz konusudur. Feshe elverişli olmayan akitlerde görme muhayyerliği yoktur.
b. Akdi yapan kişinin akid konusunu akdin yapılışı sırasında veya akid yapılmadan önce
görmemiş olması gerekir. Konunun akit sırasında yahut daha önce görülmesi
muhayyerlik hakkını doğmasına engel teşkil eder.
c. Muhayyerlik hakkı akid konusu görülüğü zaman sabit olur. Görmeden önce muhayyerlik
hakkı yoktur. Görmeden kasıt, sadece gözle görmek değil akid konusu hakkında uygun
şekilde bilgi sahibi olmaktır. Akdin konusu görülebilen şeylerden ise onun hakkında
gözle görme ile bilgi edinilebilir. Akid konusu mesela parfümse koklanarak, bir gıda
maddesi ise tadına bakılarak, bazı şeylere de dokunarak bilgi sahibi olunabilir.
d. Akdin konusu somut bir mal olmalıdır. Selemde olduğu gibi konu, vasıfları belirtilerek
zimmette sabit bir alacak olursa görme muhayyerliği yoktur.
Görme muhayyerliği bulunan bir akid bu hakka sahip olan kişi açısında bağlayıcı değildir. Muhayyer
olan kişi konuyu görünce dilerse akdi onaylar dilerse fesheder. Onayladığı takdirde akid bağlayıcılık
vasfı kazanır, feshedecek olursa batıl olur. Bir akidde görme muhayyerliğinin bulunması onun nâfiz
olmasına değil, fakat lâzım (bağlayıcı) olmasına engeldir.
Muhayyer olan taraf görmeye bağlı fesih hakkından vazgeçemez. Çünkü bu hakkın varlığı şerî bir delile
dayanmaktadır.

22

Darekutnî III. 4,5.
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Görme muhayyerliği için belirlenmiş bir süre yoktur. Görme anından itibaren başlar ve muhayyerlik
sahibi rızasını gösteren bir söz veya davranış ortaya koyuncaya veya feshedene kadar devam eder.
Görme Muhayyerliğinin Sona Ermesi:
Şu durumlarda görme muhayyerliği son bulur.

1- Akid konusu mala sahip olacak tarafın o mal üzerinde üçüncü şahıslar lehinde hak
doğuran bir tasarrufta bulunması. Mesela rehin vermesi, kiralaması, vakfetmesi bu tür
tasarruflardır.
2- Akid konusu malın muhayyer olan kişide iken ayıplı hale gelmesi durumunda
muhayyerlik sona erer ve akit bağlayıcılık kazanır.
3- Muhayyer olan tarafın ölümü ile görme muhayyerliği düşer ve akit bağlayıcı olur.
4- Muhayyer olan tarafın rızaya delalet eden sözleri ile bu hak düşer.
5- Akid konusundan faydalanmak, onu satışa sunmak, satış bedelini ödemek gibi rızaya
delalet eden davranışlarla da muhayyerlik son bulur.
3. Ayıp Muhayyerliği23
Akdin taraflardan birinin bedellerden birinde bir kusur (ayıp) bulunduğunu fark etmesi üzerine bu
gerekçeye dayanarak akdi feshetme veya onaylama hakkıdır. Mesela giysi satın alan bir kişi daha sonra
o elbisede bir ayıp olduğunu görse bu ayıptan dolayı satım akdini feshedip satıcıya elbiseyi geri verebilir.
Çünkü satın alınan şeyden tam olarak faydalanma o şeyin ayıpsız olmasına bağlıdır. Bu nedenle satış
konusunda malın ayıpsız olması delaleten şart koşulmuş kabul edilir. Bu şartın gerçekleşmemesi
durumunda müşteri lehinde akdi feshetme hakkı doğar. İşte bu hakka ayıp muhayyerliği denilmektedir.
Akdin konusuna sahip olacak kişinin ayıp ortaya çıktıktan sonra ayıpsızlık (selamet) vasfı
bulunmadığı için konuya razı olup olmadığına bakılması gerekir. Ayıplı mala razı olursa akdi onaylar,
razı olmazsa akdi bozar. Ayıp muhayyerliği bunun için meşru kılınmıştır. Ayıp muhayyerliği, görme
muhayyerliği bulunan akitlerde söz konusu olur. Ancak görme muhayyerliğinden farklı olarak, nikâh
akdinde de ayıp muhayyerliği geçerli olmaktadır. Ayıp muhayyerliğinden doğan feshetme hakkı belirli
bir süreyle sınırlı değildir. Bu hak ayıp ne zaman ortaya çıkarsa o zaman sabit olur.
Bu muhayyerliği doğuran sebep akid konusunda bir ayıbın görülmesidir. Ayıp görüldüğü zaman
muhayyerlik hakkının doğması için şu şartların gerçekleşmiş olması lazımdır.

23

Bu bölüm Ali el-Hafif, Ahkâmu’l-Muâmelât eş-Şer’iyye, s. 356-367 arası sayfalardan özetle oluşturulmuştur.
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1- Ayıp ticari örfe göre o malın satış bedelinde eksikliği gerektirecek ölçüde bir ayıp
olmalıdır. Bu ölçüde olmayan ve çoğunlukla o tür mallarda görülebilen küçük bir
ayıp muhayyerlik hakkı doğuran bir ayıp sayılmaz. Buna göre daire satın alan bir
müşteri, kapılarının birinde kilit bulunmadığını görse bu ayıp ona muhayyerlik hakkı
kazandırmaz. Zira bu ayıp dairenin değerini düşüren ve örfen ayıp sayılan bir
eksiklik değildir.
2- Ayıp akdin yapılışından veya malın müşteriye teslim edilişinden önce meydana
gelmiş olmalıdır. Ayıp, müşterinin yanında meydana gelmişse, bu sebeple mal
satıcıya geri verilemez. Çünkü akdin gereği, konusunun ayıpsız olarak teslim
edilmesidir. Bu da mülkiyeti devreden yani satıcı tarafından yerine getirilmiştir.
3- Akid esnasında ayıbın bilinmemesi veya akitten sonra bu ayıba razı olunmaması
gerekir. Akid ayıptan haberdar olarak yapılırsa veya akitten sonra ayıba razı
olunursa mesela ayıp bilinerek akdin konusu teslim alınmışsa (kabz) ayıp
muhayyerliği yoktur.
4- Mülkiyeti devreden taraf (satıcı) ayıptan sorumlu tutulmamayı (berî olmayı) şart
koşmuş olmamalıdır. Eğer akitte böyle bir şart ileri sürülmüş müşteride bu şartı
kabullenmişse ayıp sebebiyle muhayyerlik hakkı olmaz. Mesela bir otomobil
satışında satıcı otomobilde görülebilecek her türlü ayıptan sorumlu tutulmamayı şart
koşmuş, müşteri de bu şartı kabul etmişse artık göreceği bir ayıp sebebiyle otomobili
geri veremez.
Ayıp Muhayyerliğinin Hukuki Sonucu:
Konusunda ayıp bulunan bir akid nâfizdir ve sonuçlarını doğurur. Fakat bu akid muhayyer olan taraf
için bağlayıcı değildir, muhayyerliğe sahip olan taraf iki seçenekten birini tercih edebilir.

a. Ayıba razı olup akdi onaylamak. Bu takdirde tarafların üzerinde anlaştıkları bedelin
(semen) ödenmesi gerekir. Aybın akid konusunda meydana getirdiği değer eksikliği
karşı taraftan talep edilemez.
b. Akdi feshedip ayıplı malı iade ederek ödediği bedeli geri almak. Ancak feshin
geçerli olması için akid konusunun teslim alındığı hal üzere bulunması ve karşı
tarafın bu fesihten haberdar olması gerekir.
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Ayıplı Malı İadeye Engel Olan Sebepler:
a. Haberdar olduktan sonra ayıba razı olma. Rıza, ayıba razı oldum şeklinde açıkça ifade
edilebileceği gibi ayıplı malı satılığa çıkarma, hibe etme şeklinde dolaylı biçimde de olabilir.
b. 2-Muhayyerlik hakkının açıkça veya dolaylı olarak düşürülmesi. Açıkça düşürme
“Muhayyerlik hakkımı düşürdüm” demekle, dolaylı düşürme ise karşı tarafı ayıp
sorumluluğundan ibrâ etmekle olur.

c. Akid konusunun helâk olması
d. Mülkiyeti devralan tarafın elindeyken akid konusunda yeni bir ayıbın meydana
gelmesi.
e. Akid konusunda artış veya eksilme olması.
f. Mülkiyeti devralan tarafın ayıbın farkında olmaksızın, satma, hibe edip teslim etme
gibi akid konusunun mülkiyetinden çıkmasını gerektiren bir tasarrufta bulunması.
Çünkü bu tasarruflar, konunun mülkiyetten çıkmasını ve üçüncü kişilerin ona malik
olmasını gerektirir. Bu sebeplerin biri gerçekleştiği için konunun iadesi mümkün
olmazsa, mal muhayyer olan tarafta kalır ve karşı taraftan ayıbın sebep olduğu değer
kaybı talep edilir.
Ayıbın neden olduğu değer eksikliği şöyle belirlenir. Akid konusu mala, önce akdin yapılışı sırasında
ayıpsız haliyle sonra da ayıplı haliyle iki değer biçilerek bu değerler arasındaki fark bulunur. Daha sonra
bu farkın ayıpsız değere oranı tespit edilir ve satış bedelinin bu oranı kadar para, muhayyer olan tarafa
iade edilir.
Mesela iadeye engel bir sebebin varlığından dolayı ayıplı bir otomobil satın alan tarafın otomobili
satıcıya geri vermesi imkânsız hale gelmiş olsun. Otomobilin akit sırasında ayıpsız hali ile değeri 30
bin, ayıplı değeri 24 bin TL olsun. Aradaki fark altı bin TL dir. Altı bin TL nin 30 bine oranı beşte birdir.
Müşteri otomobili 15 bin TL ye satın almış ise, otomobil müşteride kalır, satıcı 15 bin TL nin beşte
birine tekabül eden 3 bin TLyi müşteriye geri verir.
Muhayyerlik hakkına sahip olan taraf henüz akdi feshetme ve onaylama gibi bir tercihte bulunmadan
ölecek olsa, görme ve şart muhayyerliklerinden farklı olarak ayıp muhayyerliği hakkı onun mirasçılarına
geçer.
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3.4. Akdin Sona Ermesi24
Akitle iki taraf arasında bir borç ilişkisi kurulur. Taraflardan birini borçlu diğerini alacaklı hale getiren
bu ilişki, hukuki mahiyette bir bağdır. Akdin sona ermesi ile kastedilen şey de bu hukuki bağın ortadan
kalkmasıdır. Şu halde sona erme ancak akdin inikad etmesinden sonra düşünülebilecek bir durumdur.
Akdin zaten kurulmamış olması (butlan) durumunda sonlandırılması diye bir şeyden söz etmek mümkün
değildir. Zira butlan halinde akid maddi olarak mevcut fakat hukuki olarak yoktur. Yok olan bir şeyin
sona erdirilmesi ise tasavvur edilemez.
Akid kurulduktan sonra borçlu taraf borcunu alacaklı tarafa ifa ederse borç ilişkisi yani akid doğal
yoldan sona ermiş olur. Akitler îfadan önce geriye dönük olarak iki şekilde hükümsüz hale getirilebilir.

1. Fesih
a) Fesih, akdin iradi olarak ortadan kaldırılmasıdır. İki tarafı bağlayıcı nitelikte bir akid ancak
her iki tarafın feshe razı olmasıyla sonlandırılabilir. Akdin iki tarafın anlaşmasıyla sonlandırılmasına
ikâle denir. İkâleden sonra taraflar arasındaki hukuki bağ sona erer ve taraflar akid yapılmadan önceki
hallerine dönerler. Bir satış akdinde müşteri satış bedelini satıcı da satım konusu malı teslim ederek akdi
tabii yoldan sonlandırmışlar sonrada bu akdi feshetmişlerse, müşteri malı satıcıya iade edip ödediği
parayı alır, satıcı da satış bedelini iade edip malı geri alır. Böylece taraflar arasında akid hiç yapılmamış
gibi olur.
b) Taraflardan sadece birini bağlayıcı diğerini bağlayıcı olmayan akitler, bağlayıcı olmayan
tarafın irade beyanıyla feshedilebilir. Mesela rehin akdi mürtehin hakkında bağlayıcı değildir. Bu
sebeple o tek başına rehin akdini sonlandırma yetkisine sahiptir.
c) İki tarafı da bağlayıcı olmayan akitlere, taraflardan her birinin irade beyanıyla son verilebilir.
Şirket ve vekâlet bu özellikte akitlerdir. Dolayısıyla ortaklardan her biri şirket akdini, müvekkil ve
vekilden her biri de karşı tarafla anlaşmadan vekâlet akdini sonlandırabilir.
d) Akid tek taraflı bir hukuki işlem ise ve bağlayıcı değilse bu akdi tesis eden kişi tek taraflı
olarak feshedebilir. Mesela mûsî, yaptığı vasiyetten ölmeden önce vazgeçebilir. Çünkü vasiyet mûsiyi
bağlayıcı bir hukuki işlem değildir. Ama vakıf ve talak gibi bağlayıcı olan tek taraflı hukuki işlemler
asla feshedilemezler.
2- İnfisah
Yürürlüğe konmasının imkânsız hale gelmesi sebebiyle akdin kendiliğinden sona ermesine infisah
denilmektedir. Mesela satım akdinde satım konusu mal teslimden önce helak olmuşsa akidkendiliğinden

24

Bu bölüm Mustafa Ahmed ez-Zerkâ, el-Medhal, I, 524--528 arası sayfalardan özetle oluşturulmuştur.
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ortadan kalkar. Müşteri satış bedelini ödemişse, satıcının bu bedeli iade etmesi gerekir, ödememişse
müşterinin ödeme yükümlülüğü düşer.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
İslam hukukunda akdin türleri, hukukî açıdan hangi sonuçları doğurduğu, nasıl sona
ereceği ve muhayyerlik çeşitleri ana hatlarıyla öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1. Akdin hükmü ve hukukî sonuçlarını açıklayınız?
2. Hukukî sonucun kazâî ve diyânî ayrımını açıklayınız?
3. Akdin çeşitlerini ana başlıklar halinde yazınız?
4. Meşruiyeti açısından akidler kaça ayrıldığını açıklayınız?
5. Feshe elverişli olup olmama açısından akidleri açıklayınız?
6. Tarafların sayısı açısından akitleri açıklayınız?
7. Akidlerde muhayyerlik kavramını açıklayınız?
8. Hanefi Mezhebinde şart muhayyerliğini açıklayınız?
9. Ayıp muhayyerliğini açıklayınız?
10. Muhayyerliklerin hukukî sonuçlarını kısaca açıklayınız?
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4. SATIM VE İCARE (KİRALAMA) AKİTLERİ
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH DURMUŞ

96

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslam hukukunda alım-satım ve kiralama sözleşmelerinin hangi şartlarda kurulduğu,
nasıl sona erdiği ve hangi sonuçları doğurduğu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İslam hukukunda her türlü mal satılabilir mi?
2. Alım-satımın hukuken geçerli olması için satıma konu malın hangi özellikleri
taşıması gerekir?
3. Alım-satım sözleşmesi yapılıp henüz bedeller teslim edilmeden önce taraflar
sözleşmeyi feshedebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İslam hukukunda alımAlım-satım
kiralama sözeşmeleri

Metinler ve interaktif

ve satım ve kira sözleşmelerinin materyaller ile konuların daha
nasıl kurulduğunu ve şartlarını kolay
öğrenir.

anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Bey‘



Mebi



Semen



İkale



Fesh



İcare
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GİRİŞ
Satım ve kiralama akitleri İslam muamelat hukukunun en önemli ve fıkıh kitaplarında
da en geniş ele alınan başlıkları arasındadır. Fıkıh kitaplarında “kitabü’l-büyû’” ve “kitabü’licâre” başlıklarıyla ele alınan bu konular esasen modern sistematiğe göre hazırlanan fıkıh
kitaplarındaki akit teorisi konularının da birincil kaynaklarını oluşturur. Zira fıkıh literatüründe
akit teorisi konularını müstakil bir başlıkta ve düzenli bir şekilde bulmak mümkün olmadığı
için satım ve kiralama akitleri bu açıdan çok önemlidir.
Bu ünitede satım ve kiralama ile ilgili özel ve temel başlıklara yer verilecek fakat önceki
ünitelerde işlendiği dikkate alınarak mümkün olduğu sürece akit teorisi konularına
girilmeyecektir.
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4.1. Satım Akdi
Sözlükte satım (bey’), genellikle bir malın başka bir mal ile mübadele edilmesi olarak
tanımlanır. Fıkıh terimi olarak bir malın başka bir mal ile karşılıklı temlik ile mübadele edilmesi
olarak ifade edilebilir.
Satım akdi, “Allah alış verişi helal, faizi ise haram kıldı”25 ayeti gereğince mubah
olduğunda hiçbir ihtilaf bulunmayan bir muameledir. Fakat her türlü muamelede olduğu gibi
geçerli ve meşru olması fıkıhta bir takım şartlara bağlıdır.
4.1.1. Rükünleri
Hanefilere göre satım akdinin tek rüknü iki tarafın karşılıklı rızasını ifade eden ve icap
ve kabulden oluşan irade beyanıdır.
Hanefiler dışındaki cumhura göre ise âkid (akdi yapan taraf), sîga (icap ve kabul), satıma
konu mal (ma’kûd aleyh) ve bedel (semen) olmak üzere dört rükün bulunmaktadır. Aşağıda
satım akdinin şartları başlığında bu hususlarla ilgili detaylı bilgi verilecektir.
4.1.2. Şartları
a. Taraflar
Bir satım akdinin geçerli olması için akdi yapan taraflarda başlıca iki şartın bulunması
gereklidir:
i.

Akdi yapan kişinin akıllı ve mümeyyiz olması gerekir. Dolayısıyla deli ve

temyiz çağına ulaşmamış küçük çocukların yaptığı akit geçersiz olur. Mümeyyiz çocuğun
tasarrufu ise üç grupta değerlendirilir:
-

Hibeyi kabul vb. sırf yararına olan tasarrufları mutlak olarak geçerlidir.

-

Başkasına hibede bulunma veya karz verme gibi sırf zararına olan işlemleri

mutlak olarak geçersizdir.
-

Satım, kiralama gibi fayda ve zarardan her ikisine de muhtemel olanlar ise

velisinin onayına bağlıdır (mevkuf). Velinin onay vermesi halinde nâfiz olur.
ii.

Alıcı ve satıcı taraflarının birden fazla kişi tarafından temsil edilmesi diğer

önemli bir şarttır. Ancak baba, vasî, hakim ve alıcı ve satıcının elçisi (resul) bu kuralın

25

Bakara, 2/275.
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istisnasını oluşturur. Buna göre sayılan kişiler dışında, vekil akdin iki tarafını birlikte temsil
edemez, yani hem alıcının hem de satıcının vekili olması uygun görülmemiştir.
b. İcap ve Kabul
Bir alış verişte tarafların alma ve satma yönündeki irade beyanları genel olarak icap ve
kabul olarak adlandırılır. Hanefilere göre icap, ister satıcı, isterse alıcı tarafından olsun, akitte
ilk olarak yapılan tekliftir.
Hanefiler dışındaki cumhura göre ise icap, satıcının, malın mülkiyetini nakletmek üzere
yaptığı irade beyanı; kabul ise alıcının aynı yöndeki olumlu beyanıdır.
Genel olarak akdin sigası olarak ifade edilen icap ve kabulün hangi kipte ve ne tür
sözcüklerle dile getirilmesi halinde geçerli sayılacağı hususunda farklı görüşler vardır:
Türkçe’deki di-li geçmiş zamana tekabül eden mazi kipiyle yapılan icap ve kabul ile
akdin kurulmuş olacağı konusunda ittifak vardır. Diğer yandan Türkçe’de geniş zamana ve
şimdiki zamana tekâbül eden müzari kipiyle akdin kurulabilmesi ise tarafların sözleşme
niyetinin bulunmasına bağlı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca fıkıh kitaplarında gelecek zaman,
emir ve soru kipi ile satım akdinin kurulmayacağı beyan edilmiştir.
Satım akdinde icap ve kabulün geçerli olması şu üç şarta bağlıdır:
i.

İcap ve kabulün eda ehliyetine sahip kişilerden sâdır olması gerekir.

ii.

İcap ve kabulün birbirine uygun olması gerekir.

Burada sözü edilen uygunluk, akdin konusu ve bedelini, konunun cins ve vasıfları ile
bedelin nitelikleri ve ödeme zamanını da içeren geniş bir kapsama sahiptir.
Ancak kabulün icap ile lafzen uyumlu olmadığı halde mahiyet olarak uygun olduğu bazı
durumlarda da akit kurulabilmektedir.
Örneğin satıcının 10 liraya satma teklifine, alıcı 15 liraya kabul ettim şeklinde bir irade
beyanı ile cevap verse, görünürde bedel açısından aynılık bulunmasa bile, 15 liranın, 10 lirayı
da içermesi sebebiyle burada akit in’ikad etmiş sayılır. Ancak bu durum her iki bedelin de peşin
ya da vade bakımından eşit durumda olması halinde geçerli olur. Eğer satıcının teklifi ile
alıcının kabulü vade bakımından uygunluk arz etmezse böyle bir akdin mün’akid olmayacağı
açıktır.
iii.

İcap ve kabulün aynı mecliste vuku bulması gerekir.
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Akit meclisi, tarafların akit üzerinde durdukları zaman dilimini ifade eder. İcap ve
kabulün bir hüküm ifade etmesi dolayısıyla da akdin kurulması için mutlaka icabın yapıldığı
meclis bozulmadan kabulün buna bitişik olarak gerçekleşmesi gerekir. Eğer taraflardan biri
veya her ikisi meclisi terk eder veya satım dışında başka bir konu ile ilgili konuşmaya başlarsa
bu aşamadan sonra meydana gelecek kabul ile akit kurulmaz, söz konusu kabul beyanı ancak
yeni bir icap sayılır.
c. Konusu: Mal (Mebi’)
Satım konusu mal fıkıh kitaplarında mebî’ olarak isimlendirilir. Bir satım akdinin sahih
olabilmesi satılan malın belli şartlara sahip olmasını gerektirir.
i.

Satılan malın mevcut olması yani ma’dûm olmaması gerekir.

Buna göre örneğin bir ağacın henüz hiç belirmemiş olan meyvesini satmak caiz olmaz.
ii.

Satılan malın mütekavvim olması gerekir.

Yani İslam hukukuna göre meşru ve yararlanılabilir özellikte bulunması gerekir.
iii.

Teslime elverişli olması gerekir.

Dolayısıyla örneğin denize batmış ve çıkartılması mümkün olmayan kayığın satılması
geçerli olmaz.
iv.

Satılan malın müşteri tarafından miktar ve niteliği bakımından malum olması

lazımdır.
Örneğin bir kimse diğerine, malının tamamını belli bir fiyat karşılığında sattığını
söylese, fakat müşteri o kişinin ne kadar malı olduğunu bilmiyor olsa böyle bir satış caiz olmaz.
Satım konusu malın teslimi masraf gerektiriyorsa bunun kim tarafından karşılanacağı
konusu önem arz eder.
Malın, ölçülmesi ve tartılması ücret ödemeyi gerektiriyorsa kural olarak bu tür
masrafların satıcı tarafından karşılanması gerekir.
d. Bedeli (Semen)
Bir satım akdinde tarafların satılan mal karşılığında ödenmesi için üzerinde anlaştıkları
şeye “satım bedeli” (semen) adı verilir. Burada bir de “kıymet” (değer) terimi vardır ki kimi
durumlarda satım bedeli (semen) ile karıştırılabilmektedir. Kıymet, bir mala piyasada o malın
uzmanları (exper) tarafından verilen değer anlamına gelir. Dolayısıyla malın kıymeti, satıcı ile
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alıcının üzerinde anlaştığı fiyat ile aynı olabileceği gibi ondan az veya çok da olabilir. Kıymeti,
malın uzmanları, mal bedelini (semen) ise alıcı ve satının rızası tayin eder.
Fıkıh literatüründe satım akdinde satım bedelinin belli şartları taşıması gerekli
görülmüştür. Bu şartlar özetle şöyledir:
i.

Öncelikle satım akdinin kurulabilmesi (in’ikad) için mal bedelinin bulunması

lazımdır. Akitte hiçbir şekilde semen yok ise akit mün’akit yani kurulmuş olmaz.
ii.

Satım akdinin sahih (geçerli) olabilmesi için mal bedelinin malum olması

gerekir.
Semen, cins, nevi, miktar ve ödeme zamanı açısından hem alıcı hem de satıcı tarafından
akit meclisinde iken bilinmelidir. Bunlardan herhangi biri açısından bilinmezlik bulunması
halinde akit fasit olacaktır.
Bunun yanında malın, “değeri karşılığında”, “mâliyet fiyatına” ve “alış fiyatına” gibi
meçhul bir ifade kullanılarak satılması durumunda da akit fasit olur. Fakat henüz akit meclisi
devam ediyor iken söz konusu bilinmezlik unsurları kaldırılır ise satım sözleşmesi sahih hale
gelir.
Fiyattaki cehalet (bilinmezlik) aşırı ve tarafları anlaşmazlığa sevk edecek kadar büyük
olduğu zaman akdi ifsat eder. Eğer basit ve hoş görülebilir nitelikte bir cehalet söz konusu ise
bu tür durumlarda akdin fasit olması söz konusu değildir.
Örneğin bir kişi bir malı, belirli bir kap dolusu buğday karşılığında satın alsa cehalet az
olduğundan akit geçerli sayılır. Fakat satıcı yine de buğdayı o kapla ölçtükten sonra akde onay
verip vermeme konusunda seçimlik hakkı (muhayyerlik) sahiptir. Bu tür bir hakka fıkıh
literatüründe “hıyâr-u keşfi’l-hâl” denilmiştir.
Fiyatın akit sırasında peşin veya vadeli olduğunu tayin etmek de çok önemlidir. Eğer
herhangi bir belirleme yapılmamış ise o beldedeki örf dikkate alınır. Çünkü “örfle bilinen şeyler
şart koşulmuş gibidir.”
Eğer bedel vadeli olarak ödenecek ise vadenin iki tarafın da anlayabileceği ve ihtilafa
yer bırakmayacak açıklıkta olması şarttır. Yağmurun yağması, hasat zamanı gibi zamanı kesin
belli olmayan vadelerle satış yapılamaz.
Satım akdinde, mebi’, akit meclisinde mevcut bir mal ise ve bedelin de peşin olarak
ödenmesi üzerine anlaşma yapılmış ise maldan önce bedelin ödenmesi gerekir. Ancak bedelin
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vadeli olması kabul edilmiş ise doğal olarak önce malın teslim edilmesi, vade geldiğinde de
semenin ödenmesi lazımdır. Ne var ki bu hüküm bedellerden birinin mal, diğerinin para olması
halinde böyledir. Eğer satım konusu ve bedel olarak belirlenen şeylerden her ikisi de mal veya
her ikisi de para niteliğinde ise bu durumda teslim ve tesellüm karşılıklı olarak aynı anda
yapılmalıdır.
Semenin teslim edilmesi için onun sayılması, tartılması vb. bazı işlemlerden ötürü
masraf gerekiyorsa bunları alıcının ödemesi gerekir. Çünkü nasıl ki malı teslim etme ve onunla
ilgili masrafları satıcının karşılaması gerekiyorsa, bedelin teslimiyle ilgili masraflar da semeni
ödemek onun yükümlülüğü olduğu için alıcının karşılaması gerekir.
Bir alış veriş yapıldıktan sonra eğer üzerinde mutabık kalınan bedel ödenmemiş ise
kural olarak sözleşmenin feshi yönüne gidilemez. Zira akitle birlikte semenin mülkiyeti
satıcıya, malın mülkiyeti ise alıcıya geçer. Bu durumun bir gereği olarak satıcının malı, alıcının
da parayı teslim etme borcu doğar. Ancak bu kuralın bir istisnası söz konusudur. Şöyle ki;
Eğer satım akdi sırasında taraflar, bedelin ödenmemesi halinde akdin feshine yönelik
bir şart üzerinde mutabık kalmışlar da müşteri de edimini yerine getirmemiş ise bu durumda
satıcı sözleşmeyi feshedebilir. Buna fıkıh literatüründe “nakit muhayyerliği” adı verilmiştir.
4.1.3. Alt Türleri
Satım akdinin, satılan malın veya bedelin değişik özelliklerine göre farklı isimleri
bulunan birçok alt başlığı bulunmaktadır. Bunlara sonraki ünitelerde özel olarak yer verileceği
için burada kısaca temas etmekle yetineceğiz.
Satım akdi satılan malın durumuna göre; mutlak satım akdi, trampa (mukâyeza), sarf ve
selem olmak üzere dörde ayrılır. Malın para karşılığında satılması mutlak satış, mal karşılığı
malın satılması trampa, para ile paranın mübadelesi sarf, peşin bedel ile vadeli standart malın
değişimi ise selem akdi olarak isimlendirilir.
Satım akdi, malın alış veya mâliyet bedelinin karşı tarafa açıklanıp açıklanmamasına
göre ise iki grupta ele alınır. Eğer bu konuda müşteriye bilgi verilmemiş ise müsâveme
(pazarlığa dayalı satış), bilgi verilmiş ise güvene dayalı satış (büy’û’u’l-emânât) söz konusu
olmaktadır.
Müsâveme satışı, piyasada en çok gerçekleştirilen satım türü olarak karşımıza çıkar.
Zira alış verişlerin büyük çoğunluğunda satıcı mâliyetini müşteriye açıklamaz ya da açıklamak
istemez. Zaten fıkhen açıklama zorunluluğu da yoktur. Burada şu hususa da işaret etmek
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yerinde olacaktır. Müsâveme satışı Türkçe’de genellikle “pazarlığa dayalı satış” olarak
adlandırılması kimi zaman yanlış bir algıya sebep olmaktadır. Zira bir satışın “müsâveme” olup
olmadığı konusundaki ölçü, fiyatının pazarlıklı olarak belirlenmesi değil, alış veya mâliyet
konusunda müşteriye bilgi verilmemesidir.
Güvene dayalı satışlara gelince; bu tür satışlarda satıcı alıcıya malın kendisine kaça mâl
olduğunu beyan etmekte, müşteri de bu beyana güvenerek kararını vermektedir. Bu tür satışlar,
bedelin önceki alım fiyatına göre çok, eşit veya az olmasına göre farklı isimler alır.
Eğer satıcı malı, kârlı olarak satıyorsa murabaha; kârsız olarak (eşit fiyat ile) satıyorsa
tevliye; daha düşük bir fiyatla yani zararına satıyorsa “vazîa” satışından bahsedilir.
Güvene dayalı satışlarda mâliyet veya alış fiyatı konusunda çok hassas olmak, yani
müşteriye yalan ya da eksik bilgi vermemek mutlaka gereklidir. Eğer böyle bir durum meydana
gelirse alıcının ne tür bir hakka sahip olacağı konusunda farklı içtihatlar bulunmaktadır.
Ebu Hanife’ye göre murabaha ve vazîa’da, müşteri akdi feshetme veya konuşulan
toplam bedel karşılığında malı kabul etme arasında muhayyerdir. Tevliyede ise fiyatı, gerçek
alım bedeline indirme hakkı olmakla birlikte akdi fesih imkanı yoktur.
Ebu Yusuf’a göre ise murabaha, tevliye ve vazîada akdi feshetme imkanı olmamakla
birlikte yalan beyan sonucu artırılan fazlalığı fiyattan indirebilir. İmam Muhammed’e göre ise
alıcı her üç türde de alıcı akdi feshetme veya anlaşılan bedel üzerinden (indirim yapmadan)
alma seçenekleri arasında muhayyer olur.
4.1.4. Satım Akdinin Feshi: İkâle
Satım akdi belli şartlar altında her iki tarafın da rızası ile feshedilebilir. Buna fıkıh
literatüründe “ikâle” denir. İkâlenin rüknü, tıpkı satımda olduğu gibi icap ve kabuldür.
Satış akdinde ikâlenin sahih olması için icap ve kabulün aynı mecliste gerçekleşmesi,
tarafların akit yapma ehliyetine sahip olmaları ve ikâle sırasında satılan malın alıcıda mevcut
olması şarttır. Mal telef olmuş veya tüketilmiş ise artık ikâle yapma imkanı ortadan kalmış olur.
İkâlenin fesih veya yeni bir akit sayılması konusunda ihtilaf bulunmaktadır. Ebû
Hanife’ye göre ikâle, taraflar açısından fesih, üçüncü şahıslar açısından yeni bir akit olarak
kabul edilir. Bu durumun pratik sonucu şüf’a hakkının kullanılmasında tezahür eder. Örneğin
bir gayri menkul satılıp sonradan ikâle yapıldığında, ikâlenin fesih sayılması halinde daha
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önceden kullanılmamış olan şüf’a hakkı yeniden doğmadığı halde, yeni bir akit sayılması
halinde şüf’adâr bu haktan ikâle sonrasında istifade imkanı elde eder.26

4.2. İcâre (Kiralama) Akdi
İslam hukukunda icâre, hem bir maldan hem de insanın emeğinden yararlanmayla ilgili
hükümlerin ele alındığı yani bir anlamda modern hukuktaki iş hukukunu da içeren ve karşılıklı
bedeli bulunan (muâvazalı) akitlerin en önemlilerinden biridir. Şartları ve detaydaki bazı
hükümleri konusunda görüş ayrılığı olsa da, icarenin meşrûiyeti konusunda hiçbir ihtilaf
bulunmamaktadır.
Kiralama, birçok hükmü bakımından satım akdi ile benzer veya aynı özelliktedir. İcap
ve kabul ile rızaya dayalı olarak kurulduktan sonra tek taraflı irade beyanı ile bozulamaz,
fıkıhtaki ifadesiyle “lazım” (bağlayıcı) bir akittir.
4.1.1. Tanımı Ve Kuruluşu
Arapça’da icâre sözcüğü ile ifade edilen kiralama, belli bir menfaati belirli bir bedel
karşılığında temlik etmek olarak tarif edilir.
Kiralama akdi, tıpkı satım gibi icap ve kabul ile kurulur. Bu açıdan satımla ilgili şartlar
genel olarak burada da geçerlidir. Fakat satım akdinin ileri bir tarihe bağlanması (izâfe) caiz
olmadığı halde, kiralamada caizdir. Yani yürürlük tarihi olarak ileriki bir tarih belirlenebilir.
4.1.2. Şartları
Kiralamada tarafların eda ehliyetini haiz olması gerekir. Bunun yanında kiralanan şey,
kira süresi ve ödenecek ücretle ilgili belli şartların bulunması gerekir.
1. Kiralama konusu menfaat dinen helal şeylerden olmalıdır. Örneğin İslam’ın haram
kabul ettiği fiillerden olan cenazede ağlamak, başkasına haksızlık etmek veya onu öldürmek
gibi fiileri gerçekleştirmek üzere bir kimseyi kiralamak batıl olur. Böyle bir durumda akit
mün’akit olmaz.
2. Menfaat, akit sırasında ileride tarafları anlaşmazlığa götürmeyecek kadar belirlenmiş
veya örfen biliniyor olmalıdır. Aslolan sözleşmede kira konusu menfaatin bütün nitelikleriyle
birlikte belirlenmesidir. Ancak bazı durumlarda akitte menfaat tam olarak tayin edilmediği
halde örf gereği biliniyor olabilir. Bu durumda da kiralama sahih olur. Zira örfen malum olan
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şeyler şart koşulmuş gibi kabul edilir. Ancak bir yerdeki örf ile sözleşme hükümlerinin
çelişmesi halinde örf değil, akitte karşılıklı rıza ile yapılan anlaşma esas alınır.
3. Kiralamada menfaatin ne olduğu kadar, nasıl kullanılacağı da önem taşır. Örneğin
kiralanan bir dükkanın hangi iş için kullanılacağı, bir arsada hangi tarım ürününün ve yılda kaç
kez ekileceği gibi hususlarda da anlaşma yapılmış olmalıdır.
4. Kiralama ile söz konusu maldan ne kadar istifade edileceği de belirlenmelidir. Bu
durum mal kiralamaları için olduğu kadar bir kişinin emeğinin sadece bir tarafa tahsisini konu
olan özel iş akitlerinde de (ecîr-i hâs) geçerlidir.
5. Kira akdinde malın kiracıya, yararlanması için teslim edilebilir olması şarttır. Bu
sebeple fiziken teslimin mümkün olmadığı durumlarda akit sahih olmaz. Diğer yandan söz
konusu malda başkasının hakkı var ve bu nedenle kiracı malın menfaatine erişemiyorsa akit,
ilgili şahsın onayına bağlı “askıda bir işlem” olur (mevkuf).
6. Kira konusu mal, ondan yararlanmayı engelleyen bir arıza ve kusura sahip
olmamalıdır. Örneğin araç kiralayan bir kimse, aküsünün çalışmaması nedeniyle maldan
istifade edemiyorsa bu durumda akit kiracı açısından bağlayıcı olmaz, bu nedenle de sözleşmeyi
feshedebilir.
4.2.3. Hizmet Kiralaması (İcâre-İ Âdemî)
Daha önce de temas edildiği gibi fıkıh ilminde hizmet kiralaması da icâre akdi
kapsamında ele alınmıştır. Mal kiralaması “icaretü’l-â’yân”, hizmet kiralaması ise “icâratü’lâdemi” olarak isimlendirilmiştir.
İslam hukukunda işçinin, emeğini sadece bir kişiye tahsis etmesi veya herkese iş gören
bir işçi durumunda olması özel terimler ve kendine mahsus bir takım hükümler söz konusudur.
Birincisine “ecîr-i hâs” (özel işçi), ikincisine ise “ecîr-i müşterek” (genel işçi) denir. Aşağıda
buna ilişkin bazı bilgiler yer almaktadır:
Ecîri hâs, diğer bir deyişle “özel işçi”, belirli bir süre için, belli hizmetleri ifa etmek
üzere emeğini bir tarafa tahsis etmek üzere icare akdi yapmış olan kişiye verilen isimdir. Böyle
bir işçi, belirlen süre içinde iş verenin izni olmaksızın başkasına iş yapamaz. Fakat bu sürede
kendini iş için hazır halde tutması halinde, iş olmadığı için belli bir hizmet ifa edemese bile
ücret almaya hak kazanır.
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Örneğin sadece bir fabrikanın işçilerine yemek pişirmek üzere kiralanmış olan bir aşçı,
orada bulunduğu halde, işverenden kaynaklanan nedenlerle yemek pişirememiş olsa yine de
ücret alma hakkına sahip olur.
“Genel işçi” anlamındaki “ecîr-i müşterek” ise belli bir süre çalışarak bir eser meydana
getirerek emek harcamakta ve emeğini de sadece bir tarafa tahsis etmemektedir. Dolayısıyla
ücreti hak etmesi sadece kabul ettiği işi tamamlaması ile olur. Fakat akit sırasında anlaşma
yapılmış ise ücretin peşin ödenmesinde de bir sakınca olmaz.
Günümüzde herkese ücreti karşılığında hizmet vermek üzere çalışan avukat, doktor,
zanaatkâr vb. birçok meslek sahibi bu statüde çalışmakta ve aynı zamanda birçok kişiden iş
kabul etmektedir.
İşçinin ürettiği şey üzerindeki emeği açıkça görülüyor (terzilik ve boyacılıkta olduğu
gibi) ve ücretin de peşin ödenmesi şart koşulmuş ise işçi emeğinin karşılığını almadıkça işi
teslim etmeme hakkına sahiptir. Bu hakka fıkıhta “hapis hakkı” denir. Fakat ücretin vadeli
ödenmesi kararlaştırılmış ise bu durumda malı hapsetme, teslim etmeme hakkı bulunmaz.
Eğer işçinin emeği, taşımacılıkta olduğu gibi, ilgili mal üzerinde bariz olarak
görülmüyor ise “hapis hakkı” yoktur. Eğer yine de malı teslim etmez de mal bu sırada telef
olursa işçinin bunu tazmin borcu vardır.
Ecîr-i hâs ile ecîri müşterek arasındaki önemli bir fark telef olan malın tazmini
konusundadır. Özel işçinin elindeki mal emanet hükmündedir. Yani kasıtlı olmadığı sürece telef
ettiği malı tazmin etmek zorunda değildir. Fakat genel işçi, kasıtlı veya kusurlu olmasına
bakılmaksızın kendi fiili sonucu meydana gelen hasar ve ziyandan sorumlu olur ve onu tazmin
eder.
Diğer yandan özel işçi, hiçbir durumda, üzerine aldığı işi yapması için başkasını
görevlendirme hakkına sahip değildir. Çünkü işveren bizzat onun iş yapması için onunla akit
yapmıştır.
Buna karşın eğer işi bizzat yapması şart koşulmamış ise genel işçi, işi kendisi
yapabileceği gibi başkasına da yaptırabilir. Fakat başkasına yaptırdığı sırada onun mala
vereceği zarar ve hasardan sorumlu olur.
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4.2.4. İcâre Akdinin Hükmü
Kira akdi yukarıda sayılan şartlara uygun gerçekleştirildiğinde sahih ve tarafları
bağlayıcı bir nitelik kazanır. Bu yüzden taraflardan biri tek taraflı olarak akitten vaz geçme veya
akdi feshetme hakkına sahip olmaz.
Kira sözleşmesi, konusunun mütekavvim olmaması gibi önemli bir eksiklik bulunması
halinde batıl, akdin unsurları bulunmakla birlikte, kira süresinin bilinmemesi gibi sıhhat
şartlarındaki bir eksiklik halinde fasit olur. Herhangi bir sebeple icare akdi fasit olduğu halde
fiilen menfaatten yararlanma söz konusu ise ödenmesi gereken, tarafların anlaştığı kira ücreti
(ecr-i müsemma) değil, rayiç kira (ecr-i misil) olur.
Kiracı, kira konusu maldan istifade ederken akitte zikredilen şartları ve sınırları
aşmadığı ve normal kullanımda bulunduğu sürece söz konusu eşyadaki telef ve hasardan
sorumlu olmaz. Çünkü mal, kiracının elinde emanet hükmündedir. Emanet hükmündeki mallar,
kasıt, kusur ve ihmalin yanında şarta aykırılık söz konusu olmadığı zaman tazmin edilmez.
Kira akdinin önemli bir hükmü de kiralanan şeyin tamir ve bakım masrafları
konusundadır:
Mal sahibi kiradaki malın yararlanmaya elverişli bir halde olması için gerekli tamir ve
bakım masraflarını üstlenir. Ancak malın sağlam bir şekilde kalmasına yönelik değil de,
kullanımına ilişkin masraflar ve bakımlar kiracı tarafından karşılanır. Örneğin kiralanan bir
evdeki elektrik tesisatının ıslah ve bakımını malik öderken, evin temizlik giderlerini kiracı
ödeyecektir.
Kiracı, mal sahibinin yapması gereken tamir ve bakımları onun haberi ve izni
olmaksızın yaparsa kendiliğinden teberruda bulunmuş olur. Dolayısıyla bunları mal sahibinden
isteme hakkını kaybeder.
4.2.5. İcâre Akdinin Sona Ermesi
Geçerli olarak kurulan bir kira (icâre) akdi süre sonuna kadar devam eder. Sürenin
bitmesi ile yeni bir işleme gerek kalmadan sona erer. Ancak akdin devamını gerektiren bazı
mazeret hallerinde devam eder.
Örneğin bir tarla kiralandığı zaman, kira süresi bittiği halde ekinler olgunlaşmamış ise
olgunlaşma tamamlanana kadar akit emsal ücret karşılığında sürer. Yine aynı şekilde belirli bir
süre için gemi kiralandığında sürenin denizin ortasında iken bitmesi halinde ilgili yere
ulaşıncaya kadar sözleşmenin devam ettiği kabul edilir.
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Diğer yandan Hanefilere göre kiracı ya da kiralayandan her hangi birinin ölmesiyle kira
akdi sona erer. Ancak kira sözleşmesini asil (müvekkil) değil de vekil yapmış ise vekilin ölümü
sözleşmenin sonlanmasını gerektirmez. Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre kira akdi taraflardan
birinin ölümü ile sona ermez.
Satım akdinde olduğu gibi kiralama da tarafların icap ve kabulü ile feshedilip ikâle
yapılabilir.
Eğer kiralanan mal telef olmuş ya da tamamen yararlanılamaz hale gelmiş ise akit yine
sonlanır.
Ancak akit eğer belli bir mal üzerine değil de, nitelikleri belirlenmiş bir mal ile belli bir
hizmetin yerine getirilmesi üzerine yapılmış ise bu durumda zimmet borcu meydana gelir. Bu
nedenle söz konusu işin, bir araçla ifa edilememesi halinde aynı vasıflara sahip başka bir vasıta
ile mutlaka o işin yapılması gerekmektedir.
Kira süresinin dolmasıyla akit sona erdiği halde mal sahibinin kiralanan şeyi talep
etmesine rağmen kiracı teslim etmez de mal da telef olursa kiracı tazminle yükümlü olur.

4.3. OKUMA PARÇASI
EV VE ODALARIN KİRALANMASI
Bir kimse başka bir kişiden bir yıllığına belirli bir ücret karşılığında ev kiralasa ve bu
evi ne için kiralayacağını belirtmese bu caiz olur.
Çünkü bu akitteki amaç örf ile bilinmektedir. Kişi örfe göre evi oturtmak için kiralar ve
ev bunun için yapılır. Görmez misin eve mesken (oturulacak) yer denilir. Örf ile bilinen şey
açıkça koşul konulmuş gibi kabul edilir.
Bu şekilde evi kiralayan kişi, orada kendisi oturabileceği gibi dilediği kişileri de
oturtabilir. Çünkü evde oturma insanlara göre değişmez. Ayrıca kişinin evde oturması ancak
ailesi, çocukları, bakımını üstlendiği yakın veya uzak kişilerle birlikte olur. Evde çok kişinin
oturması eve zarar vermez. Aksine evin mamur olma niteliğini artırır. Çünkü ev, oturan kimse
bulunmadığında harap olur.
Kişi, kiraladığı eve istediği kumaş, eşya ve hayvan koyabilir. Çünkü evde oturma ancak
bunlarla tamamlanır. Bu, örfle bilinmektedir. Kişi evde abdest almak, elbise yıkamak, odun
kırmak vb. dilediği işleri yapabilir. Çünkü evde otururken genellikle bu işler yapılır. Bu nedenle
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söz konusu durumlar evde oturma kapsamına girer. Bu işlerden mutad (normal) olanlar binaya
zarar vermez. Eve değirmenci, demirci, çamaşırcı yerleştirme ise bunun aksinedir. Çünkü bu
işler eve zarar verir. Kişi, bunu ancak ev sahibinin izni ile ve akit yapılırken koşul koyarsa
yapabilir. Değirmenle kastedilen su değirmeni veya öküzlerin kullandığı değirmendir. El
değirmenine gelince, kişinin evine bundan koymasına engel olunamaz. Çünkü bu binaya zarar
vermez. Ayrıca bu, genellikle evde oturmakla ilgili bulunan işlerdendir. Özetle söylemek
gerekirse, kayıtsız olarak yapılan bir kira sözleşmesinde kiracı, binayı yıpratan veya zayıflatan
hiçbir şeyi yapamaz…
Kaynak: Serahsî, el-Mebsût, XV, s. 185-186, Gümüşev Yay., İstanbul 2008.

113

Bu Bölümde Neler Öğrendik
İslam hukukunda alım-satım ve kiralama sözleşmelerinin yeri hangi şartlarda
kurulduğu, işleyişi, nasıl sona erdiği ve hangi sonuçları doğurduğu ana hatlarıyla öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1. Satım akdinin tanımını yaparak açıklayınız?
2. Satım akdinin rükünlerini yazarak açıklayınız?
3. Satım akdinin şartlarını yazarak rükünleri ile mukayese ediniz?
4. Satım akdinin alt türlerini yazınız?
5. İkale kavramını açıklayınız?
6. İcare akdini tanımlayarak kuruluşunu açıklayınız?
7. İcare akdinin şartlarını açıklayınız?
8. İcare akdinin hğkmünü açıklayınız?
9. İcare akdinin sona ermesini açıklayınız?
10. satım akdi ve icare akdini kuruluşları açısından mukayese ediniz?
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5. SARF, SELEM, İSTISNA VE VEDİA

PROF. DR. SERVET BAYINDIR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslam hukukunda sarf, selem, istısna ve vedia akitleriyle ilgili hükümler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Döviz alış-verişi İslam hukukunda hangi sözleşmenin kapsamına girmektedir?
2. Selem, İstısna ve Vedia kavramlarının İslam hukukundaki yeri nedir?
3. Hukukî sonuçları açısından çeşitli akidlerin günümüz moder uygulamalarla
mukayesesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Sarf,
istısna

ve

sözleşmeleri

selem,
vedia

Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

edileceği veya geliştirileceği

Sarf, selem, istısna ve
vedia

sözleşmelerinin

kurulduğunu
öğrenir.

ve

Metinler ve interaktif

nasıl materyaller ile konuların daha

şartlarını kolay

anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sarf



Selem



İstısna



Vedia
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GİRİŞ
Fıkıhta malî sözleşmelerin aslını mutlak bey‘ (alım satım) oluşturur. Bey‘ bir mal
mübadelesi (değişimi) işlemidir. Bir varlığın (malın) para kabilinden başka bir varlık (mal) ile
peşin olarak değiştirilmesi mutlak bey‘ olarak isimlendirilir. Bey‘ çok sayıda akdi barındıran
şemsiye kavramdır. Muamelat hukukunda diğer akitlere ilişkin kurallar bey‘e kıyasla
geliştirilmiştir. Sarf, Selem, İstısna‘, bey‘in alt türlerini oluşturan akitlerdendir. Bu akitlerin her
biri genel unsur ve şartlar bakımından mutlak bey’le birleşir özel şartlar bakımından ise ondan
ayrılırlar. Bir diğer mal mübadelesi işlemi de Vedia ve Ariyet’tir. Bey‘ bedelli (ivazlı) akit iken
vedia ve ariyet bedelsiz akittir.
Önceki ünitelerde bey‘ genel hatlarıyla işlendi. Bu ünitede ise bey‘in alt türlerinden sarf,
selem ve istısna‘ akitleri işlenecek, son olarak vedia ve ariyet akitlerine kısaca temas edilecektir.
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5.1. Sarf
5.1.1. Tanımı ve Dayanağı
Sarf ( )الصرفsözlükte “fazlalık, bir şeyi -yer, şekil veya özünde değişiklikler yaparakfarklı kalıplara sokmak, geri çevirmek, uzaklaştırmak, engel olmak, bozmak, para bozdurmak,
harcamak” gibi anlamlara gelir27. Kur’an’da sözlük anlamında, türevleriyle birlikte otuz yerde
geçer28. Fıkıhta terim olarak sarf “altın, gümüş ve banknotlar gibi para cinsinden iki varlığın
birbiri ile değiştirilmesi işlemi” şeklinde tanımlanır29.
Sarfın meşruiyeti “Allah alım-satımı helâl kılmıştır”30 ayeti ile bu konudaki hadislere
dayandırılır. Zira alım-satım fıkıhta; “malın başka bir mal ile temlik kastıyla değiştirilmesi”
şeklinde tanımlanmıştır31. Mal ise hukukta çeşitli şekillerde tasnif edilir. Bunlardan biri de
malın arz ve ayn şeklindeki tasnifidir. Arz (meta) para, hayvanlar, keylî ve veznî malların
dışındaki emtia ve kumaş gibi bizzat kendilerinden yararlanılan şeylere denir32. Ayn ise
muayyen (belirli) ve müşahhas (somut) olan mallar için kullanıldığı gibi33 nakit de denilen
basılı madenî altın ve gümüş paralar için kullanılır. Arz kelimesine karşılık ayn kullanıldığında
daha çok nakit para kastedilir34. Para dışındaki malların, birbirleri ile değiştirilmesi işlemi
mukâyeda, ( )مقايضةpara ile değiştirilmesi işlemi mübâyea‘ ()مبايعة, paranın para ile
değiştirilmesi işlemi de sarf olarak adlandırılır.
Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde Medine pazarında altın, gümüş gibi kıymetli maden
ticareti yapan ve para bozan sarraflar vardı. Bunlar sarf işlemlerini çarşı ve pazarlarda
kurdukları tezgâhlarda (tevâbît) yaparlardı. Bu işte daha çok Yahudiler uzmanlaşmıştı. Hz.
Peygamber (s.a.v) para alış verişinden ibaret olan sarfı yasaklamadı. Fakat dikkat edilmesi

İbn Manzur, el-Ifrikî, Ebu’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem (ö.711/1311), Lisânu’l-arab, I-XIV,
1. Basım, Beyrut: Dâr sadr, 1990, “s-r-f” md., IX, 189-193; el-Isfahânî, Râğıb (425/1033), Müfredâtü elfâzı’lKur’ân, thk. Safvân, Adnân Dâvûdî, 1. Basım, Beyrut: Dâru’l-kalem, 1996, “s-r-f” md., s.482.
28
Bkz., el-Bakara 2/ 164; Al-i İmrân 3/ 152; el-A’raf 7/ 146; et-Tevbe 9/ 127; Yûnus 10/ 32; Yûsuf 12/ 33, 34;
el-İsra 17/ 41, 89; el-Kehf 18/54; el-Furkân 25/ 50, 65; el-Ahkâf 46/ 29.
29
Bkz. Kâsânî, Bedâi‘, V, 215; Ebu’l-Bekâ Eyyûb b. Mûsa el-Huseynî el- Kefevî (ö.1094/1683), el-Külliyyât
Mu’cemun fi’l-mustalahâti ve’l-furûku’l-luğaviyyeh, (Yay. haz. A. Dervîş-Muhammed el-Mısrî), 2. Basım,
Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1993, s.562.
30
Bkz., el-Bakara 2/ 275.
31
el-Mûvsılî, Abdullah b. Mahmûd (ö. 599/1284), el-İhtiyâr li ta’lîli’l-Muhtâr, I-II, Beyrût: Dâru’l-kütübi’lılmıyye, t.y., II, 231.
32
Mecelle, md. 131.
33
Mecelle, md. 159.
34
el-Hasenî, s. 21.
27
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gereken bir takım kurallar koydu. Sarfla ilgili kuralları barındıran ve sarfın cevazına işaret eden
hadislerden bir kaçı şöyledir:
“Altına karşılık altın misli misline ve peşin olarak; gümüşe karşılık gümüş misli misline
ve peşin olarak satılmalıdır”35. “Altın ve gümüşten peşin olmayanı peşin olan karşılığında
satmayınız”36.
Sarfla ilgili olarak Abdullah b. Ömer şöyle demektedir: “Bakî‘ pazarında deve satardım.
Dînara karşılık satar yerine dirhem (veya varik) alırdım, dirheme karşılık satar yerine dînar
alırdım. Allah’ın Elçisine geldim,
-Ey Allah’ın Elçisi, izninizle bir şey sormak istiyorum; ‘Ben Bakî‘ de deve satıyorum;
dînar karşılığında satıp yerine dirhem (veya varik) alıyorum. Dirheme karşılık satıp yerine dînar
alıyorum. Ona karşılık onu alıyor buna karşılık bunu veriyorum’ Dedim.
Rasûlüllah dedi ki:
- ‘Günün kuruyla (fiyatıyla) almanda bir sakınca yoktur, yeter ki aranızda bir şey
bırakarak ayrılmayın”37.
5.1.2. Sahih Olması İçin Gerekli Şartlar
Sarfta ribaya düşme tehlikesi yüksektir. Bu nedenle ilgili ayet ve hadislerden yola
çıkılarak diğer alış veriş çeşitlerine oranla sarfta bir takım ek kurallar geliştirilmiştir. Bu kurallar
şunlardır:
1) Bedeller peşin olmalı: Sarf akdinde taraflar birbirlerinden ayrılmadan önce
bedellerin teslim ve tesellümü gerçekleşmiş olmalıdır. Aksi halde nesîe ribası (veresiye faizi)

el-Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail(ö. 256/869), Sahihu’l-Buharî (el-Camiu’s-sahîh), I-VIII,
Kahire: el-Mektebetü’s-selefiyye, 1400/1979, “Büyû‘” 78; Müslim b. el-Haccâc, Ebu’l-Hüseyn el-Kuşeyrî(ö.
261/874), Sahîhu’l-Müslim, I-X, nşr. Muhammed Fuad Abdulbâkî, 4. Basım, Beyrut: Dâru ihyâi’t-turâsi’l-arabî,
1991, “Müsâkât” 81,83,85,90; Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş‘as İbn İshak el-Ezdî es-Sicistanî(ö. 275/888), Sünen-i
Ebî Dâvûd, I-IV, thk. Kemâl Yûsuf el-Hût, 1. Basım, Beyrut: Müessesetü’l-kutubi’s-sekâfiyye, 1400/1988,
“Büyû‘”, 12; ez-Zeylaî, Cemaluddîn Ebu Muhammed Abdullah İbn. Yûsuf(ö. 726/1325), Nasbu’r-râye li
ehâdîsi’l-Hidâye, I-IV, Kâhire: Dâru’l-hadîs, t.y., IV, 4.
36
Buhârî, “Büyû’” 78; Müslim, “Müsâkât” 75, 76; et-Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa(ö. 279/892), elCamiu’s-sahih ve huve Sünenü’t-Tirmizî, I-V, Kahire: Dâru’l-fikr, y. ve t. yok., “Büyû’” 24; Şevkânî, Neylü’levtâr, V, 190.
37
Ebû Dâvûd, “Büyu”, 3354.
35
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meydana gelir. Altın, gümüş veya para mübâdelelerinde taraflardan birisi veya her ikisi bedeli
kabz etmeden akit meclisini terk etiği taktirde sarf akdi ortadan kalkar. Şayet taraflar akdi
devam ettirmek isterlerse sarf işlemine yeniden başlamaları gerekir. Bedellerin peşin
ödenmesinin şart koşulmasının temelinde yatan neden, zimmetteki borcun yine zimmette olan
bir borç karşılığında satılarak faize düşülme tehlikesini önlemektir38.
2) Cinslerin bir olması durumunda bedeller eşit olmalı: Altının altınla, gümüşün
gümüşle ve aynı cins paranın kendi cinsiyle değişiminde peşin ödemenin yanı sıra miktarların
da eşit olması şarttır. Hayber’in fethi esnasında (7/629) ganimetlerden altın ve boncuk dizili bir
gerdanlık, altın para/dînar karşılığında satılmak istenince, Hz. Peygamber; “altın altına karşılık
tartı iledir”39 buyurarak gerdanlıktaki altınların ayrılıp ve altının aynı miktar altın para ile
değiştirilmesini, geri kalan kısmına da değer biçilerek satılmasını emretmiştir.
3) Şart muhayyerliği bulunmamalı: Sarf akdinde iki tarafın veya taraflardan birinin
şart muhayyerliği öne sürmesi caiz görülmez. Çünkü sarfta karşılıklı kabz şarttır. Taraflardan
birine seçim hakkının tanınması mülkiyetin intikaline engel teşkil eder. Bu durumda akit fâsit
olur. Ancak taraflar akit meclisinden ayrılmadan önce muhayyerlik hakkı ortadan kalkarsa
işlem geçerli hale gelir40.
5.1.3. Sarf - Döviz Ticareti İlişkisi
Devletlerarasında ödeme aracı olarak kabul edilen her türlü çek, poliçe vs. ile yabancı
ülkeye ait paraya döviz (Ar. umle: ;العملةİng. foreing currency) denir41. Günümüzde döviz veya
para denince artık kâğıt para akla gelir. Zira eski dînar ve dirhemler dolaşımdan kalkmış yerine
kâğıt para geçmiştir. Bugün dolaşımda olan kâğıt para ile eski dînar ve dirhemler arasındaki
ortak nokta para olma özelliğidir. Hz. Peygamber’in hadislerinde ve fıkıh kitaplarında sarfla
ilgili hükümler belirlenirken daha çok, o dönemde geçerli olan ve itibarî değeri ile mal değeri
birbirine eşit olan dînar ve dirhem gibi madenî paralar esas alınmıştır. Dînar ve dirhem gibi
itibarî değeri yanında mal değeri de bulunmadığından kâğıt paranın değeri ile oynama ve haksız

Kâsânî, Bedâi’, V, 215; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletühü, IV, 638.
Müslim, “Müsâkât”, 17.
40
Kâsânî, Bedâi’, V, 219; İbnu’l-Hümâm, Kemâleddin Muhammed b. Abdulvâhid(ö. 681/1282), Fethu’l-kadîr,
I-X, 2. Basım, Beyrut: Dâru’l-fikr, t.y., VII, 138.
41
Şafak, Ali, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ankara: Rehber Yayıncılık, 1992, s.107; Doğan, D.Mehmet, Büyük
Türkçe Sözlük, İstanbul: Vâdî Yayınları, 1994, s.303.
38

39
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kazanç sağlama imkânı daha kolaydır. Bu nedenle sarfla ilgili kuralların kağıt para alımsatımında uygulanması kaçınılmazdır.
Bir ülkeye ait sayı ile işlem gören standart paralar kendi içerisinde bir cins, değişik
ülkelere ait paralar ise farklı cins kabul edilir; Türk Lirası, ABD Doları gibi. Dolayısıyla, aynı
ülkeye ait kâğıt parayı verip demir parayı alma, tümü verip bozuk para alma durumlarında
olduğu gibi, aynı cins paraların değişiminde hem bedellerdeki eşitliğe hem de bedellerin peşin
teslimine riayet edilmesi gerekir. Yabancı paraların alım-satımında ise -farklı cinslerde iki
paranın değişimi söz konusu olduğundan- sadece bedellerin peşin olması gerekir; eşitlik şartı
yoktur. Eğer vadeli satış yapılırsa nesîe (gecikme) faizi meydana gelir. Ashaptan Mâlik b. Evs
(ö. 92/714), yüz dînar altın parayı, gümüş para dirhemle değiştirmek ister. Talha b. Ubeydullah
(ö. 36/658) ile pazarlık yapıp anlaşırlar ve Mâlik dînarları ona teslim eder. Talha, yanında
dirhem bulunmadığı için bedelini akşam verebileceğini bildirir. Durumdan haberdar olan Hz.
Ömer, tarafların birbirlerinden ayrılmadan önce bedellerin peşin verilmesi gerektiğini
söyleyerek Hz. Peygamber’in “altın altınla, gümüş gümüşle ... peşin olarak ve misli misline
(alınıp satılır)”42 hadisini nakleder. Ayrıca Abdullah b. Ömer’den nakledilen dînar ve dirhemin
“günün fiyatıyla” alınıp satılması gerektiğine ilişkin hadis de43 sarfta belirli bir fark ilavesiyle
vadeli satımın caiz olmayacağını gösterir. Günümüzde sarrafların, döviz alım-satımı yapan kişi
veya kuruluşların-faizsiz bankalar dâhil- işlemleri bu çerçevede değerlendirilir.

5.2. Selem (Para Peşin Mal Veresiye Satış)
5.2.1. Tarifi ve Dayanağı44
Fıkıhta “selem” genelde “selef” kelimesiyle birlikte ele alınır. Selef, “ ”س ل فkökünden
öncelik (tekaddüm) manasına gelir. Aynı kökten türeyen "teslîf" ise "takdim" anlamı taşır.
Selem ise sözlükte ““ ”س ل مkökünden türemiş bir kelime olup "selef" ile benzer anlamda teslim
etmek anlamına gelir. Selem yalnızca “para peşin mal veresiye” şeklinde yapılan akdin özel adı
iken selef daha kapsamlı olarak insanların öne aldığı bütün işler için kullanılır.

Buhârî, “Büyu‘”, 53, 76.
Bkz., Ebû Dâvûd, “Büyu‘”, 3354.
44
Not: Selem ve İstısna başlığı altında işlenen konular ağırlıklı olarak Hamdi Döndüren, Ticaret İlmihali ve
Hamza Aktan, “İstisna” DİA adlı eserlerden yararlanılarak hazırlanmıştır.
42

43
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Selem terim olarak klasik kaynaklarda “آجل بعاجل
ِ  بيع:vadeliyi, peşin karşılığında
satmak" şeklinde tanımlanmıştır45. Selem günümüzde kısaca, “para peşin, mal veresiye olmak
üzere yapılan alışveriş” şeklinde tanılanabilir. Parayı verip malı satın alana “Müslim” veya
“Rabbü’s-selem”, malın satıcısına “Müslemün ileyh”, satılan mala “Müslemün fih”, akdin
başında önceden ödenen bedele ise “Re’sül-mal” (sermaye) denir.
Selem finansman özelliği taşıyan bir akittir. Çünkü selemde satıcı bedeli önceden teslim
almakla bir anlamda, o malın üretimi için gerekli olan finansman ihtiyacını karşılamış olur.
Selem faizsiz bankacılıkta ziraî ve sınaî alanda kolayca başvurulabilecek bir yöntemdir.
Selem fıkıhta meşru kabul edilmiş akitlerdendir. Akde konu mal başlangıçta yok (madûm)
olduğundan kıyasa aykırı olarak meşru kılındığı ileri sürülmüştür. Ancak kıyasa dayanak oluşturan
kuralların fakihler tarafından daha sonra geliştirildiği göz önüne alındığında bu teoriye ihtiyatla
yaklaşılmasının gerekliliği ortaya çıkar. Çünkü selemin meşruiyetine dair asıl deliller kitap ve sünnet
kaynaklıdır. Kitap ve sünnet delili ise kıyastan önce gelir. Selem için kitaptan delil Bakara 282. ayettir.
Ayette şöyle denir: “Ey iman edenler! Belli bir vadeye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın.” İbn
Abbas Selem’in delili olarak bu ayeti zikretmiştir. Sünnet’ten delile gelince, İbn Abbas’tan şöyle bir
hadis nakledilir: “Resûlullah (s.a) Medine’ye hicret ettiği zaman, Medine’liler meyvelerde bir, iki hatta
üç yıllığına selef (selem) akdi yapıyorlardı. Hz. Peygamber Selemin esaslarını şöyle belirledi: Bir şeyde
selem yapacak olan kimse belirli ölçüde, belirli tartıda belirli zamana kadar yapsın.”46 Selem’in mevcut
olmayan şeyin (madûm) satışı yasağından47 istisna olduğunu ileri sürenler bu istisnanın sebebi olarak
ihtiyaç, ekonomik maslahat ve hadis temelli istihsanı gösterirler.
5.2.2. Şartları
Selem daha önce de ifade edildiği gibi bey’ akdinin bir alt türüdür. Bu nedenle bey’deki rükün
ve şartlar genel itibariyle selemde de aranır. Ancak madûmun satışı söz konusu olduğundan selemde
bey‘dekilere ek olarak bazı şartlar getirilmiştir. Bu şartlar anapara (sermaye) ve malda aranan şartlar
olmak üzere genelde iki başlık altında toplanır.
1) Anaparada aranan şartlar:

Bk. İbnü'l-Hümâm, Kemâleddin Muhammed b. Abdülvahid b. Abdülhamid, Fethu'l-kadir, 1.bs., Beyrut:
Darü'l-kütübi'l-ilmiyye, 2003/1424, VII, 66.
46
Buhârî, "Selem", 1, 2, 7.
47
Ebû Dâvûd, "Büyü", 68; Tirmizî, "Büyü, 19; Nesâî,"Büyû", 60.
45
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a) Anaparanın cinsi ve miktarı net olarak belirlenmeli:
Anaparanın cinsinin belirlenmesinden maksat, selemde ödenecek olan bedelin altın, gümüş,
Türk parası, Suudi Riyali vb. hangisi ise taraflarca bunun netleştirilmiş olmasıdır. Bedelin cinsi
yanında miktarının da bilinmesi gerekir. Şu kadar altın veya şu miktar Türk lirası örneğinde olduğu
gibi. Bu yüzden selemde miktarı belirsiz “şu bedel” denilmesi yeterli olmaz.
b) Anapara akit meclisinde, taraflar birbirinden ayrılmazdan satıcıya teslim edilmeli.
Selem, satıcıya üretimini yapabilmesi veya ticaretini geliştirebilmesi için ihtiyacı olan
finansmanı sağlama yoludur. Satış bedeli (anapara) peşin verilmezse bu amaç gerçekleşmez.
Muâmeleye “selem” veya “selef” adının verilmesinin nedeni de budur. Selemi istisna akdinden ayıran
en önemli fark da budur. İmam Mâlik’e göre selemde anapara üç gün veya daha az süreyle
geciktirilebilir.
2) Selem konusu olan malla (müslemün fîh) ilgili şartlar:
a) Malın cinsinin bilinmesi: Buğday, arpa, demir, filan model araç gibi.
b) Nevinin bilinmesi: Sert buğday veya şu fabrika üretimi demir ya da çimento gibi.
c) Miktarın belirlenmesi: Malın miktarı ağırlık ölçüsü ile belirleniyorsa kaç kg. veya ton
olduğu, hacim ölçüsü ile belirleniyorsa kaç litre olduğu veya uzunluk ölçüsü ile yahut sayı ile
belirleniyorsa kaç metre yahut kaç tane olduğu netleştirilmelidir.
d) Anapara ile selem konusu malın faiz cereyan eden şeylerden olmaması gerekir:
Anapara ve malın faizlik mallardan olması durumunda eşit miktarlarda değiştirildiklerinde
“nesîe ribası”, farklı miktarlarda değiştirildiklerinde ise hem “nesîe” hem de “fazlalık” ribası meydana
gelir. Meselâ; peşin verilen yüz ölçek buğday üç ay sonra alınacak yüz yirmi ölçek buğday ile mübadele
edilse hem fazlalık ribası (ribe’l-fazl) hem de veresiye ribası (ribe’n-nesie) meydana gelir.
e) Selem konusu malın tesliminin belirli bir vadeye bağlanmış olması gerekir.
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Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîlere göre, selem akdinin vadeli olması şarttır; aksi halde selem geçerli
olmaz. Çünkü Hz. Peygamber selemin esaslarını belirtirken “... belirlenmiş bir vadeye kadar”
buyurmuştur48. Bu hadis vadeyi emretmiş olup, emir ise uymayı gerektirir.
f) Selem konusu mal çarşı ve pazarda akit anından teslim tarihine kadar var olmalıdır.
Eğer bu mal için akit sırasında veya vade tarihinde mevcut olmama gibi bir durum söz konusu
ise selem akdi caiz olmaz. Çünkü bu takdirde satıcının malı teslime gücü yetmez. Bu duruma göre belli
bir köyün veya yalnız belli toprakların ürünü olan buğday, arpa vb.’ şeyler seleme konu yapılamaz.
Çünkü semâvî bir âfetle bu yerlerin ürününün telef olması durumunda satıcının malı teslim imkânı
ortadan kalkar.
g) Selem taraflardan biri veya her ikisi için “şart muhayyerliği” taşımamalıdır.
Buna göre, bir kimse peşin para karşılığında bir ton buğday üzerinde üç gün muhayyer olmak
üzere selem akdi yapsa ve satıcı anaparayı teslim alıp, taraflar birbirinden ayrılmış bulunsalar selem
akdi fasit olur. Selemde görme muhayyerliği hakkının da sabit olmayacağı konusunda görüş birliği
vardır. Eğer alıcıya bu hak tanınır ve görünce malı beğenmezse, borç yeniden satıcının zimmetine
döner ve malı başka bir misil ile ödemesi gerekir. Alıcının bunu da geri vermesi halinde bu uygulama
sürer gider. Bu yüzden selem nitelikler (vasıflar) üzerinde yapılır ve mal niteliklere uygun olarak teslim
edildiği taktirde alıcının bunu kabul etmesi gerekir. Selem konusu malda alıcının ayıp muhayyerliği
hakkı ise sabit olur. Çünkü bu hak malın teslimine engel teşkil etmez.
h) Malın teslimi külfet ve masraf gerektirecekse akdi ifâ yerinin belirlenmesi gerekir.
i) Mal nitelikleri tam olarak belirlenebilen ve zimmet borcu olabilen şeylerden olmalıdır.
Bunlar da standart yani mislî sayılan şeylerde sözkonusu olur. Hacim veya uzunluk ölçüsü
yahut ağırlık ölçüsü ile veyahut da standart olup sayı ile alınıp satılan şeyler bu niteliktedir. Buğday,
arpa, susam, pirinç, yağ, bal, misk, bakır, demir, kurşun, kalay, tunç, peynir, et, pamuk, fındık, çay,
ceviz, kömür, saman, odun, tahta, çimento, portakal, limon, mandalina, topraktan üretilen kaplar, kalıbı
standart kerpiç, tuğla, veya boru, metre ile alınıp satılan tekstil ürünleri, standart yedek parçalar, sıfır

48

Buhârî, "Selem", 1, 2, 7.
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kilometrede yeni araçlar, makine ve teçhizatlar vb. üzerinde selem sözleşmesi yapılmaya elverişli
bulunan mallardandır.
Elbise ve kumaş üretimi daha önceki yüzyıllarda standart olmadığı için fıkıh kitaplarında bunlar
üzerinde selem akdinin caiz olmadığı öne sürülmüşse de günümüzde standart seri üretim sayesinde
çeşitli kumaş veya hazır giyim yapan firma ve fabrikaların üretimi de selem akdine elverişli hale
gelmiştir. Günümüzde un ve ekmek fabrikalarının üretimi de artık standart olduğu için bunlar üzerinde
de selem sözleşmesi yapılabilir ve bunların karz-ı hasen olarak verilmesi de caiz olur49.

5.3. İSTISNA‘
5.3.1. Tanımı ve Dayanağı
İstısna‘ sözlükte "sanat ve ustalığı gerektiren bir şeyi yapmak, üretmek, meydana
getirmek" anlamına gelen “sanea:  ”صنعkökünden bir kelimedir. İstısna’ın terim anlamı
konusundaki yaklaşımlar fakihlerin bu işleme bakış açılarına göre değişir. Bunu müstakil bir
akit olarak kabul eden Hanefî fakihleri çeşitli tanımlar yapmışlardır: Aynî “kişinin, sanat
sahibinden belli bir para karşılığı bir şey yapmasını istemesi’’, İbni Abidin ‘’bir kişinin başka
bir kişiden, belli bir işi belli bir vech üzere yapmasını istemesi’’, Mecelle ise “sanat sahibi bir
kişi ile bir iş yapması üzere yapılan mukavele akdi’’ şeklinde tanımlamıştır. İstisnaı müstakil
bir akid türü olarak görmeyen Mâlikî ve Şâfiîler onu selem akdi kapsamında değerlendirirken
Hanbelîler, "kişinin yanında olmayan bir malı selem akdi dışında kalan bir usulle satmasıdır"
cümlesiyle tanımlarlar. Günümüzde istısna‘ şöyle tanımlanır: “Malzeme satıcıdan olmak üzere,
belirli bir ücret karşılığında, satıcının özellikleri belli bir ürünü yapıp müşteriye teslim etmesini
içeren ve satımın gerçekleştiğini gösteren akittir.’’ Siparişte bulunan/ısmarlayana müstasni',
sipariş kabul eden sanatkâr ve müteahhide sâni', sipariş verilen, imal edilen esere de masnû'
denilir.
İstisna' akdini selem akdi kapsamında değerlendiren Hanefîler dışındaki mezhepler,
selemdeki meşruiyet gerekçelerini bu akit için de ileri sürerler. Hanefî fakihleri ise bunu
selemden bağımsız bir akit olarak kabul ederler. Meşruiyet dayanağı olarak ise naklî ve aklî
deliller getirirler: Allah’ın elçisi (s.a.v) Mescid-i Nebevî için bir minber ve kendisi için bir

Selem akdiyle ilgili ayrıtntılı bilgi için bk. Kahya, Hatice Kübra, İslam Borçlar Hukukunda Selem Akdi,
M.Ü.S.B.E., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012.

49
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yüzük yaptırmıştı (Buhârî, "Salât", 64; "Büy", 32; "Libâs", 46; Müslim, "Libâs", 56). Hz.
Peygamber dönemi dahil bu akid türü asırlardır tartışılmaksızın uygulanmaktadır ve üzerinde
amelî icmâ oluşmuştur. Hanefîlere göre ma'dûmun satışı yasağı diğer akitleri de kapsayan genel
bir kuraldır. Ancak selem gibi istina akdide de bu kuraldan istisna edilmiştir. Bu istisnanın
dayanağı ise amelî icmâ, insanların ihtiyacı ve ortak yararı veya örf sebebiyle yapılan
istihsandır. Nitekim Hanefîler'den İ. Züfer kıyasa aykırı olduğundan istisna' akdini caiz
görmemiştir.
5.3.2. Konusu Hakkındaki Yaklaşımlar:
İstisnada akdinin konusu emek mi yoksa üretilen şey mi olduğu konusunda özellikle
Hanefî fakihleri arasında farklı yaklaşımlar vardır. Azınlık, istisnada akde konu olan şeyin,
ürünü yapan ustanın emeği olduğu kanaatindedir. Çoğunluk ise yapımı talep edilen ürünün
bizzat kendisi olduğu görüşündedir.
Bu görüş ayrılığının pratik sonucu, satıcının ürünü bir başkasından satın alarak
müşteriye vermesinin cevazı, böyle durumda satıcının müşteriyi aldatmış olup olmadığı vb.
müşterinin sahip olduğu hakların tespiti noktasında ortaya çıkar. Akde konu şeyi ustanın emeği
sayanlar satıcının kendi emeği dışında başkasının ürettiği malı teslim etmesini caiz görmezler.
Çünkü satıcı başkasından aldığı üründe bir emek sarf etmemiştir. İkinci görüşe göre bu caizdir,
çünkü istisna’a konu olan şey müşterinin istediği özelliklerdeki üründür; emeğin bizzat kendisi
değil. Satıcı bunu kendi yapabileceği gibi başka birinden satın da alabilir.
Hanefilerin çoğunluğunun tercih ettiği akdin konusunun emek değil ürün olduğu görüşü
günümüz ticaret ve sanayi sektörü için en elverişli olandır. Şöyle ki; geçmişte kıyemî değeri
olan birçok şey günümüz teknolojisi ile misli mal hükmünü almıştır. İstisna akdinde birinci
görüş kabul edilirse her ürünün teker teker bir el emeği ile yapılması gerekir. Oysa bu gün
milyonlarca ürün aynı özelliklere sahip olarak makineler aracılığı ile üretilmektedir. Bu üretim
aşamasında bir ustanın emeğinden ziyade makinelerin gücünden faydalanılmaktadır. Eğer
birinci görüş tercih edilse her ürünü istisna akdinin satıcısının bizzat kendisinin yapması gerekir
ki bu da günümüz şartlarında imkânsızdır. Akde konu şey vasıfları belli ürünün bizzat kendisi
kabul edildiğinde makinelerle üretilen ürünler istisna akdi kapsamında rahatlıkla
değerlendirilebilirler. Nitekim günümüz faizsiz finans piyasasında istisna bu anlayış temelinde
uygulanmaktadır.
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5.3.3 Tarafların Durumu
İstisna sözleşmesi teslim tarihi belirlenerek selem akdine dönüşmedikçe fakihlerin çoğuna göre
bir ‘va’d (söz verme)” niteliğindedir. Bu yüzden taraflardan her biri iş yapılmazdan önce cayma
hakkına sahiptir. Yine sanatkâr işi yapıp sipariş verene göstermedikçe bunu başkasına satabilir. Çünkü
akit bağlayıcı olmayıp, akdin konusu sanatkârın yaptığı şey değildir. Belki onun misli olan bir zimmet
borcudur.
Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre sipariş veren, malı görünce muhayyer olur. İster onu
alır, isterse vazgeçebilir. Çünkü o, görmediği bir şeyi satın almıştır. Sanatkâr ise görme muhayyerliği
hakkına sahip değildir. Çünkü o satıcı durumundadır.
Ebu Yusuf’a göre ise, eğer mal, sözleşme şartlarına uygun olarak yapılmışsa, siparişi veren
malı görünce sözleşme bağlayıcı olur ve onun görme muhayyerliği hakkı bulunmaz. Burada alıcıya
görme muhayyerliği hakkı tanınırsa, şartlara uygun olarak üretilen bir malı bu hakka dayanarak kabul
etmediği takdirde, mal sanatkârın elinde kalabilir. Özel sipariş üzerine imal edilen bir şeye başkaları
da rağbet etmeyebilir. Diğer yandan sipariş verenin ayıp (üretim hatası) veya vasıf (şartnameye
uygunluk) muhayyerliğinin bulunması kendisi için önemli bir güvencedir.
Sonuç olarak günümüzde otoyol, köprü, bina, tren, vapur, uçak, tır, fabrika ve bina
donanımı gibi şeyler, müteahhit kişi veya firmalarca şartnamede ayrıntılar belirlenerek
yaptırılmaktadır. Burada işi üstlenen kişi veya firma ile bunu yaptıran kişi ya da firma arasında
yapılan sözleşmeler “istisna sözleşmesi” niteliğindedir. Bu gibi pahalı yatırımlarda sırf görme
muhayyerliği hakkını kullanarak siparişi verenin sözleşmeyi feshedip, üretilen araç, gereç veya
tesisleri müteahhide bırakması taahhütte bulunanlar için büyük bir risk teşkil eder. Diğer
yandan müteahhidin aleyhine büyük sonuçlar meydana getirebilecek böyle bir hakkın, kötüye
kullanılması da mümkündür. Burada alıcı ya da siparişi verenin teslim almazdan önce
şartnameye uygun olup olmadığını incelemesi ve ona göre işi kabul etmesi gerekir. Bu konuda
üretim hatası veya kalite ya da şartnameye uygunluk yönü bakımından “ayıp ve vasıf
muhayyerliği” sipariş sahibinin haklarını korumak için yeterlidir.
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5.4. Vedia
5.4.1. Tarifi ve Fıkıh Sistemindeki Yeri50
İnsanoğlunun emanet ihtiyacını karşılamak üzere tarihi süreçte geliştirdiği ve fıkıhça da
belli şartlarla onaylanan muamelelerden biri vediadır. Vedia, Arapça “ ودع: v-d-a” kökünden
türetilmiş bir kelimedir. Fiil olarak "terk etmek, bırakmak" gibi manalara gelir. İsim olarak ise
“sükun, muhafaza, söz” manalarında kullanılır. Vedia’nın terim anlamına geline fıkıhta,
“sahibi adına korunması için başkasının yanına bırakılan mal”, ya da “kişinin malını kendi
adına koruması için başkasını yetkili kılması” şeldinde tarif edilir51. Bunun Mecelle’deki tarifi
şöyledir: “Kendi malının muhafazasını diğere ihale etmektir ki ihale eden kimseye mudi' ve
kabul eden kimseye vedi' ve müstevda' denilir”52. Günümüz hukuk terminolojisinde de vedia,
hem malı koruma konusunda yapılan akdi hem de bu akdin konusunu oluşturan varlığı ifade
için kullanılır.
Vedîa, fıkhın muâmelât bölümünde güvene dayalı olarak gerçekleşen emanet akidleri
sıralaması içinde ayrı bir akid türü olarak ele alınmıştır. Bir malın başkasına emanet edilmesi
işlemine îdâ‘, akde konu olan şeye vedîa veya el-mâlü’l-mûda‘, akdin taraflarından vedîayı
verene mûdi‘/müstevdi‘, malı kabul edene mûda‘/müstevda‘, bazen de vedî‘ denir. Kur’ân-ı
Kerîm’de ve hadislerde “vd‘a” kökünden türeyen kelimeler sözlük anlamıyla sıkça geçer, terim
anlamında vedîaya dair önemli ilkelere genelde emanet kavramı çerçevesinde temas edilir.
5.4.2. Rükün ve Şartları:
Rükünleri: Vedîa diğer akidlerde olduğu gibi akid yapma ehliyetine sahip tarafların
birbirine uygun karşılıklı irade beyanı ile kurulur. Hanefîler akdin kurucu unsurunu sadece sîga
(icap ve kabul) olarak görürken fakihlerin çoğunluğu mûdi‘ ve mûda‘ ile akde konu edilen malı
da (vedîa) akdin unsurlarından sayar. Vedîa konusu malın belirli, dinen mubah ve teslim
edilebilir bir özellik taşıması gerekir.

Veadia bölümü Yıldırım, Mustafa, “Vedia”, DİA, XXXXII, 596-598; Kayapınar, Hüseyin, “Vedai”, Şamil İslam
Ansiklopedisi, “Veadia” maddesi’nden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Cürcanî, Muhammed eş-Şerif, Kitâbü’t-Ta'rifât, Beyrut 2003/1424, s. 346; Kal'aci, Muhammed RavvâsKuneybi, Hamid Sadık, Mu'cemu '1-Lügati '1-Fukaha, Beyrut 2006. s. 472.
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Mecelle, md. 764.
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Şartları: Vedîa'nın sahih olarak gerçekleşip hukuki sonuç doğurabilmesi için bir takım
şartlar gerekir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür;
1) Mûda' (malın emanet bırakıldığı kişi) mükellef olmalıdır.
2) Mûdi' (emanet bırakan kişi) mümeyyiz olmalıdır. Dolayısıyla çocuk, deli gibi
mümeyiz olmayanların bıraktıkları malda vedîa hükümleri caiz olmaz.
3) Vedîa olarak bırakılan mal, teslim ve tesellüme müsait cinsten bir mal olmalıdır.
Dolayısıylâ, havadaki bir kuşun emanet bırakılmasından söz edilemez.
5.4.3. Hükmü
Vedîa akdinin başlıca hukukî sonucu (hükmü) vedîanın mûdaın elinde emanet
konumunda oluşu ve mûdaın bu malı koruma ve istendiğinde geri verme yükümlülüğüdür.
Mûdaın temel görevi olan vedîayı koruma yükümlülüğü malın teslim alınmasıyla başlar.
Dolaysıyla muda’ın yükümlülüklerinden önemli bir kısmı şunlardan oluşur:
1)

Malı örfe göre korumalıdır. Vedîanın korunmasında örf ve teamül en belirleyici

unsurdur. Buna göre mûdaın vedîayı kendi malı gibi koruması gerekir.(Mecelle, md. 780).
Mûda' malı bizzat kendisi koruyabileceği gibi ailesi efradından birisi veya hizmetçisi eliyle de
koruyabilir.
2)

Mudi’in koştuğu makul şartlara riayet gerekir. Emanet bırakan şahıs, mûda'a

malı verirken onun korunması için bir takım şartlar koşabilir. Şayet bu şartlar akdin gereğine
uygun ise ona uyulmak zorundadır.
3)

Vedia konusu mal muda‘ tarafından kullanılamaz: Şayet muda‘ emanet bırakılan

malı kullanırsa bu teaddî (emanete tecavüz) sayılır ve elinde emanet olan mal, mazmûn (tazmini
gereken) durumuna düşer. Dolayısıyla bu durumda mal telef olacak olursa muda’ o malın,
özelliğine göre, mislini veya kıymetini ödemekle yükümlü olur. Mesela; elinde emanet olan bir
elbiseyi giymek, kendisine emanet bırakılan bir arabaya binmek o malı emanet olmaktan
çıkarır, mağsub mal hükmüne sokar. Şayet emanet bırakan şahıs, mûda'a malı kullanması için
verirse, bu akit vedîa olmaktan çıkar âriyet'e dönüşür.
4)

Mûda' vedîada herhangi bir tasarrufta da bulunamaz. Vedîayı elinde

bulunduran kimse mal sahibinden izin almadan vedîada satış, kiralama, ödünç ve rehin verme
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gibi bir tasarruf hakkı yoktur, bu hususta İslâm hukukçuları aynı görüştedir. Eğer akid sırasında
veya sonrasında mûdi‘ vedîayı satma, kiralama, ödünç verme, bağışlama gibi konularda mûdaa
yetki vermişse akdin vedîa niteliği kalkar, işlem vekâlet akdine dönüşür ve vekâlet hükümleri
geçerli olur.
5)

Talep edilince mûda' vedayı geri vermekle yükümlüdür. Zaruret olmadığı halde

geri vermez de mal telef olursa onu ödemek zorundadır.
6)

Vedîa olarak bırakılan mal, mûda'ın elinde emanettir. Bunun için de mûdaın

taaddî veya kusuru dışında telef ve zayi olması halinde tazmini gerekmez (a.g.e., md. 777).
“Emanetlerin mazmun olmaması” hükmü bunu ifade eder (a.g.e., md. 768). Vedîanın mûdaın
taaddî yahut kusuru neticesinde telef olması veya zarar görmesi durumunda tazmininin
gerektiğinde İslâm hukukçuları müttefiktir (a.g.e., md. 787). Vedîada sahibinin rıza
göstermeyeceği bir tasarrufta bulunulmasğ taaddî sayılmıştır (a.g.e., md. 779).
7)

Mûda'ın nafakası sahibine aittir: Vedîa olarak bırakılan mal hayvan vs. gibi bir

şey olur ve korunması bir takım masrafları gerektirirse bu masraflar mal sahibine aittir. Eğer
mal sahibi bıraktığı hayvan için gerekli yemi bırakırsa o yedirilir. Aksi halde mûda'
kendisinden verir ve sonra bunun bedelini mal sahibinden alır.
5.4.4. Bağlayıcılığı
Vedîa iki taraf için de bağlaycı olmayan (gayri lâzm) akidlerdendir, dolaysıyla mûdi‘
malı dilediği zaman geri isteyebilir, mûda‘ da onu geri vermekle yükümlüdür. Ayrıca mûdi‘
akid yaplıdığı halde malı teslim etmeme hakkına, mûda‘ da dilediğinde akdi feshedip malı iade
hakkına sahiptir; zira vedîa mûda‘ açısından bir teberru akdi niteliğindedir ve mûda‘ akdi
sürdürmeye zorlanamaz. Vedîanın teberru niteliğinde oluşunun bir başka sonucu da ücretin
akdin tabii unsurları arasında yer almamasıdır.
5.4.5. Sona Ermesi
Vedîa akdi tarafların karşılıklı rızası ile veya taraflardan birinin tek taraflı feshi ile sona
erer. Bunun dışında taraflardan birinin ölümü veya akid ehliyetini kaybetmesi, vedîanın
mülkiyetinin başkasına geçmesi gibi sebeplerle de vedîa akdi sona erer. Şâfiî ve Hanbelî
hukukçulara göre mûdaın tazmini gerektiren kusurlu davranışı vedîa akdini bozarken Hanefî ve
Mâlikî hukukçulara göre bu durumda akit sona ermeyip sadece mûda bu davranışıyla tazminle
yükümlü hale gelir. Vedîa sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte mûdaın elindeki vedîa, akidsiz
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meydana gelen emanet niteliği kazanmış olur, dolaysıyla sahibine veya vârislerine iadesi
gerekir.
Vedia ile ilgili güncel tartışmalardan biri banka cari hesaplarının bu kapsamda
değerlendirilip

değerlendirilemeyeceğidir.

Gerek

modern

gerekse

çağdaş

İslam

hukukçularından bazıları cari hesapların karz değil vedia kapsamında sayılmalıdır. Ancak akde
konu malın nakit para yahut kıymetli evrak gibi mislî nitelikli mallardan olması ve emanet
bırakılan (banka) tarafından kullanılıp günü geldiğinde milsen iade edilmesi bunu normal vedia
hükümlerinden ayırmaktadır. Bu nedenle bahsi geçen müellifler bu akdi normal vedia değil de
“usülsüz vedia” şeklinde isimlendirmişlerdir. Dolaysıyla, usulsüz vedîada en öncelikli ve
önemli şart akde konu edilen malın mislî nitelikli olmasıdır. Mislî eşyanın en bilineni de nakit
para olduğundan usulsüz vedîanın esas konusunu nakit para teşkil eder. Usulsüz vedîa akdi için
normal vedîa akdindeki şartlar aynen geçerlidir. Fakat normal vedîanın aksine usulsüz vedîa,
karz kapsamında kabul edilerek mûda‘ mutlak tazminle yükümlü tutulmuştur.

5.5. Sonuç
Fıkıhta malî sözleşmelerin aslını mutlak bey‘ (alım satım) oluşturur. Bey‘ çok sayıda
akdi içinde barındıran bir şemsiye kavramdır. Sarf, Selem, İstısna‘, bey‘in alt türlerini oluşturan
mübadeleli akitlerdendir. Bir diğer mübadeleli akit ise karzdır.
Sarf “altın, gümüş ve banknotlar gibi para cinsinden iki varlığın birbiri ile değiştirilmesi
işlemi” şeklinde tanımlanır. Sarfın sahih olması için 1) Bedeller peşin olmalı, 2) Cinslerin bir
olması durumunda bedeller eşit olmalı, 3) Şart muhayyerliği bulunmamalıdır.
Selem “para peşin, mal veresiye olmak üzere yapılan alışveriş” şeklinde tanılanır.
Selemde madûmun satışı söz konusu olduğundan bey‘e göre bazı ilave şartlar getirilmiştir. Bu
şartlar anapara (sermaye) ve malda aranan şartlar olmak üzere genelde iki başlık altında
toplanır.
Bir diğer finansal amaçlı akit ise istisnadır. İstısna‘ “malzeme satıcıdan olmak üzere,
belirli bir ücret karşılığında, satıcının özellikleri belli bir ürünü yapıp müşteriye teslim etmesini
içeren ve satımın gerçekleştiğini gösteren akit’’ şeklinde tanımlanır. Hanefilerden azınlık
fukahaya göre istisnada akde konu olan şey emek çoğunluğa göre ise ürünün bizzat kendisi dir.
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Vedia, fıkıhta, “sahibi adına korunması için başkasının yanına bırakılan mal”, ya da
“kişinin malını kendi adına koruması için başkasını yetkili kılması” şeldinde tarif edilir. Bir
malın başkasına emanet edilmesi işlemine îdâ‘, akde konu olan şeye vedîa veya el-mâlü’lmûda‘, akdin taraflarından vedîayı verene mûdi‘/müstevdi‘, malı kabul edene mûda‘/müstevda‘,
bazen de vedî‘ denir. Vedai gayri lazım akitlerdendir.
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5.6. Okuma Parçası
ÂRİYE (İĞRETİ)53
Ari'ye; teâvür kelimesinden türemiştir. Tedavül ve nöbetleşe devir mânasındadır.
'Teâvernâ el-kelâm” demek, sözü aramızda döndürüp dolaştırdık, mânasındadır. İnsanlar iğreti
malı dolaştırıp, elden ele alıp verdikleri için, bu akde âriye adını vermişlerdir. Ya da âriye
kelimesi “ariye”den türemiştir ki; “atiyye ve bağış” mânasındadır. Ancak “ariyye” somut
mallara, a’yana, “Âriye” ise menafie tahsis edilmiştir. İşlem ivazsız olduğundan bu şekilde
isimlendirilmiştir.
Ariye; Şer'an müstehab olan bir akiddir. İğreti almaya insanların ihtiyacı
bulunduğundan, iğreti vermek teşvik edilir. Bu hususda Allah (cc) şöyle buyurmuştur: "İyilik
ve takva üzere yardımlaşın''(Mâide: 2).
Hz. Peygamber (saz) de şu sözüyle insanları buna teşvik etmiştir; "Müslüman, kardeşine
yardım ettiği müddetçe, Allah (cc) da ona yardımını devam ettirir." Allah (cc) Âriye vermeye
yanaşmayanları şöyle yermiştir:
"Onlar hayra mâni olurlar." (Mâûn: 7). Yani kazan, balta vb. gibi şeyleri iğreti olarak
vermezler. Bir hadîs-i şerîfde Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "İğreti mal sahibine
geri verilecektir." Hz. Peygamber (sav) Safvan adlı birinden bir kaç zırhı iğreti olarak almıştı.
Çünkü temlik, yani bir malı başkasına mülk etmek iki çeşittir:
1- Bedel karşılığında temlik etmek,
2- Bedelsiz temlik

etmek. Mallar alış veriş ve hibe akidleri yoluyla yukarıdaki

çeşitlerden her biriyle mülk edinilebilir. Aynı

şekilde menfaatler de kiralama ve iğreti

şekillerinden biriyle elde edilebilir.
(Müellif dedi ki:) Âriye, menfaatleri hibe etmektir: Kerhî dedi ki; 'bu, menfaatlerin
başkasında mubah kılınmasıdır. Öyle ki, kendisine iğreti verilen kişi o malı başkasına kiraya
veremez. Eğer o iğreti aldığı malın menfaatlerine sahip olsaydı, onu kiraya verme hakkına da

53

Not: Tercüme metni, Keskin, Mehmet, “el-İhtiyar Tercümesi” adlı eserin ilgili bölümünden alınmıştır.
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sahip olurdu. Sahih olan birinci târifdir. Zira iğreti alan iğreti aldığı malı başkasına iğreti olarak
verebilir. Eğer bu menfaatlerin mubah kılınması olsa idi, bu salahiyete sahip olamazdı. Meselâ
bir yemek bir kimseye mubah kılınsa (kendisine; 'bu yemeği yiyebilirsin' denilerek izin
verilirse), o yemeği başkasına mubah kılma yetkisine sahip olamaz. Kaldı ki, âriye kelimesi,
bağış mânasına gelen ariyyeden türemiştir.
İğreti alanın iğreti malı başkasına kiraya vermesi caiz değildir: Çünkü âriye akdi; geçici
bir mülk etmedir. İğreti alanın hakkı müddetin sonunda sona erer. Âriye, menfaati başkasına
mülk etmektir. Ancak akdi yapanlardan iğreti veren, iğreti alanın bu hakkına dilediği zaman
son veremez. İğreti alanın iğreti malı başkasına kiraya vermesi caiz olsaydı, iğreti veren şahıs
üstlenmediği bir zararın altına girmek durumunda kalacaktı ki, onun bu zarara rızası yoktur.
Dolayısıyla iğreti alanın iğreti malı başkasına kiraya vermesi caiz değildir. Ya da deriz ki;
kiraya vermek iğreti vermekten daha kuvvetli ve daha bağlayıcıdır. Bir şeyin kendisinden daha
kuvvetli olan bir şeye tâbi olması beklenemez.
(Müellif dedi ki:) Âriye ancak aynı baki kalmakla beraber kendisinden faydalanılan
şeylerde olur: Şunu bil ki, âriye vermek; hakikî ve mecazî olmak üzere iki çeşittir. Hakiki olanı;
aynı baki kalmakla beraber kendisinden faydalanılması mümkün olan elbise, ev, binek gibi
şeyleri iğreti vermektir. Mecazî olanı; ancak kendisi tüketilmekle kendisinden yararlanılabilen
dirhem, dinar, ölçeklik, tartılık ve birbirine yakın irilikte ya da ufaklıktaki sayılı mallan iğreti
vermektir ki, bu sûreten iğreti vermek olur. Ama manen karz olur. Çünkü sahibi bunları iğreti
alınan bir bedel karşılığında tüketmesine razı olmuştur. Bu bir bedel karşılığı mülk etmektir ve
buna karz denilir.

138

Bu Bölümde Neler Öğrendik
İslam hukukunda sarf, selem, istısna ve vedia akitleriyle ilgili hükümler ana hatlarıyla
ve örnekleriyle birlikte öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1. Sarf akdini tanımlayarak dayanağını açıklayınız?
2. Sarf akdinin sahih olması için gerekli olan şartları açıklayınız?
3. Sarf ile döviz tiacereti ilişkisini açıklayınız?
4. Selem akdini tanımlayarak dayanağını açıklayınız?
5. Selem akdinin şartlarını maddeler halinde yazınız?
6. İstisna akdini tanımlayarak dayanağını açıklayınız?
7. İstisna akdi ile ilgili yaklaşımları kısaca açıklayınız?
8. Vedia akdini tanımlayarak dayanağını açıklayınız?
9. Vedia akdinin rükün ve şartlarını yazınız?
10. Vedia akdinin bağlayıcılığını açıklayınız?
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6. KEFÂLET, HAVÂLE, REHİN VE VEKÂLET AKİTLERİ

DOÇ. DR. NECMETTİN KIZILKAYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslam hukukunda kefâlet, havâle, rehin ve vekâlet akitleriyle ilgili hükümler
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kefalet akdinde alacaklı alacağını borçluyu bırakıp doğrudan kefilden
isteyebilir mi?
2. Havale denilince aklınıza ne gelmektedir?
3. Vekalet akdi nasıl sona erer?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

edileceği veya geliştirileceği

Kefâlet, havâle, rehin ve
Kefâlet, havâle,

vekâlet

akitlerinin

rehin ve vekâlet akitleri kurulduğunu
öğrenir.

ve

Metinler ve interaktif

nasıl materyaller ile konuların daha
şartlarını kolay

anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kefâlet



Havale



Rehin



Vekalet
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GİRİŞ
Bu ünitede borcun güvence altına alınmasına yönelik kefale ve rehin akitleriyle borcun
naklini konu alan havale akdi ve hukukî işlem yetkisi vermeye aracılık eden vekâlet akdi
işlenecektir.
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6.1. Kefâlet Akdi
Teminat akitlerinden kabul edilen kefâlet akdi Mecelle’de şu şekilde tanımlanmıştır:
“Bir şeyin mutalebesi hakkında zimmeti zimmete zammetmektir.” (Md. 612) Kefalet akdinde
borcu üstlenen kişiye kefîl; lehine kefil olunan alacaklıya mekfûlun leh, adına kefil olunan
borçluya mekfûlun anh, kefilin teslim veya eda etmeyi taahhüt ettiği şeye de mekfûlün bih denir.
Başkasına ait bir borcu üzerine alan bir kimse, borçluyla aralarında bir kefâlet akdi yapmış olur.
Dolayısıyla kendi zimmetini borçlu olan şahsın zimmetine eklemiş olur. Bu tür bir akdin İslam
hukukunda caiz görülmesinin temelinde, alacaklının alacağını/hakkını güvence altına almaktır.
Bu nedenle kefâlet akdi yapısı itibariyle bir teminat akdidir.
İnsanların girmiş oldukları borç ve alacak ilişkilerinde hakkın teminat altına alınması
çerçevesinde öteden beri değişik yöntemlere müracaat edilmiştir. Bu yöntemler içerisinde daha
çok şahsı teminat altına alma yönü ağır basan kefâlet akdi, İslam hukukunda hem şahıs hem de
malı teminat altına alma amacına yöneliktir. Bu tür bir teminatın meşruiyeti ile ilgili farklı
yaklaşımlar olmakla beraber, zimmetin zimmete eklenmesinin daha çok borcun talep edilmesi
hususunda olduğu kabul edilir. Dolayısıyla kefilin esasında alacaklı ile bir borç ilişkisine
girmediği, üstlendiği şeyin mutâlebe olduğu ifade edilmektedir.
Kefâlet akdi sonucunda borç asıl borçludan kefîle intikal etmekle beraber, borçlunun
zimmetinde de kalır. Dolayısıyla asıl borçlu kefâlet akdi ile borçtan kurtulmaz; söz konusu borç
hem kefilin hem de mekfûlun anhın zimmetinde beraber bulunur. Hatta alacağın temin
edilmesinin daha da garantiye alınması için kefile kefalet de caiz görülmüştür. Bu durumda söz
konusu hak/alacak asıl borçlunun yanı sıra diğer kefillerin de zimmetinde borç olarak
bulunabilmektedir.
Kefâlet akdini teberru akitleri arasında değerlendiren Hanefî fakihler bu akit için iki
hususun üzerinde dururlar: Bunlardan birincisi kefâlet akdi için kefile herhangi bir ücret
verilmeyeceğidir. İnsanlar arasında yardımlaşma, dayanışma ve fedakârlık gibi hasletleri
yerleştirmeye çalışan İslam hukuku ücret alınmasını bu üstün meziyetlere aykırı olması
sebebiyle caiz görmez. İkincisi ise kefâlet süresinin asıl borçlu için tespit edilen süreden daha
uzun olabileceğidir. Diğer mezheplerin aksine Hanefiler, kefâletin teberru yönünün ön planda
olduğu gerekçesiyle böyle bir yaklaşım benimsemişlerdir.
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Kefâlet akdinde her ne kadar bir tarafın kendi rızasıyla kendisini bir borç altına sokması
söz konusu olsa da bu tür bir külfetin altına girdikten sonra akit bağlayıcı hale gelmektedir.
Dolayısıyla kefîlin kefâlet akdinin hükümleri ne ise onlardan sorumlu olduğu İslam hukukçuları
tarafından kabul edilmektedir. Aşağıda daha detaylı bir şekilde üzerinde durulacağı üzere belirli
bir şart veya süreye ta‘lik edilmiş kefâlette, henüz söz konusu şart gerçekleşmediğinde kefilin
kefaletten vazgeçmesi mümkündür.
6.1.1. Kefâlet Türleri
Kefâlet akdi değişik bakış açılarıyla tasnif edilmiştir. Burada en yaygın olan ve
genellikle diğer türleri de içine alan kefâle bi’n-nefs ve kefâle bi’l-mâl çeşitleri üzerinde
durulacaktır.
a. Kefâle bi’n-nefs: Bir kimsenin şahsına kefil olmak anlamına gelir. Buradaki kefâlet,
mekfûlu’n-anhın alacaklıya teslim edilmesi veya mahkemeye getirilmesini ifade etmektedir.
Bu kefâletin daha çok ceza davaları ile ilgili olduğu, mal ile ilgili olarak bir şahsı teslim etme
yerine malın teslimine kefil olunacağı dile getirilmiştir. Dolayısıyla şahsa kefâletin daha çok
ceza davalarında, ilgili şahsın mahkemeye getirilmesi şeklinde tezahür ettiği görülür. Yoksa
sanık veya davalının alacağı cezayı üstlenme söz konusu değildir. Bun nedenle buradaki kefâlet
tazminattan ziyade teminat ve teslim borcu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlara ilave olarak
kefâle bi’n-nefsin tarihsel uygulamada bir şahsın bir mahalle veya yerleşim biriminde ikametine
ve bir memlekette çalışmasına kefil olma şeklinde uygulandığı da olmuştur.
b. Kefâle bi’l-mâl: Herhangi bir malın, sahibine ödenmesine kefil olmaktır. Bu da iki
kısımdır. Bunlarda birincisi, zimmette sabit olan ve ortada müşahhas bir şekilde bulunmayan
borca kefâlet olup kefâle bi’d-deyn olarak isimlendirilir. İkincisi ise mevcut, muayyen ve
müşahhas olan eşyaya kefâlet anlamına gelen kefâle bi’l-mâldır. İlkinde malın teslimine,
ikincisinde ise malın kendisine kefil olunur. Hanefîler dışında kalan mezheplerde mala kefâlet
daha çok damân terimiyle ifade edilmiştir.
Bu ikili tasnif içerisinde her iki kefâlet türüyle ilişkisi olan başka bir kefâlet çeşidi ise
kefâle bi’d-derektir. Bu kefâlet türünde, özellikle bey‘ akdinde satın alınan malın başkasına ait
olduğu ortaya çıkıp, malın hak sahibi tarafından alınması halinde müşteriye o malın semenini
ödemeye veya bayiin şahsını teslime kefil olmak söz konusudur. Sahip olduğu bu çift boyutlu
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durum sebebiyle Ali Haydar Efendi birincisini kefâle bi’l-mâl, ikincisini de kefâle bi’n-nefs
olarak ifade eder.54
6.1.2. Kefâlet Akdinin Kuruluşu
a. İrade beyanı
Hanefî mezhebine göre kefâlet akdinde tarafların irade beyanı akdin unsurudur. İrade
beyanının olması taraflar ile akdin üzerinde gerçekleştiği mevzuunu zorunlu kıldığı için bunlar
irade beyanın zorunlu sonucudurlar. Dolayısıyla irade beyanı, diğer akitlerde olduğu gibi
kefâlet akdinde de mevzu ile tarafları zorunlu kılan bir unsurdur. İrade beyanında kullanılacak
lafızlar ile ilgili kaynaklarda detaylı bilgiler verilmekle beraber bu konuda daha çok örfe itibar
edilmiştir. Örfen kefâlet akdine delalet eden ve gereklerine işaret eden ifadelerin
kullanılmasıyla akit kurulmuş kabul edilir. Burada özellikle kefil olunan şeyin mal mı yoksa
nefis mi olduğunun belirtilmesi önem arz etmektedir. Aksi takdirde akit kurulmamış kabul
edilir.
Kefâlet akdinde irade beyanı “falancayı teslime kefilim” şeklinde mutlak olabileceği
gibi bir şart veya süre ile de kayıtlanabilir. Şartlı kefâlet “falancayı yarın sana teslime kefilim,
eğer getiremezsem borcunu ben ödeyeceğim” şeklinde; süreli kefâlet ise “falancayı şu günden
şu güne kadar sana teslime kefilim” şeklinde bir ifade ile kurulur. Bu konuda her ne kadar
mezhepler arasında ihtilaf bulunsa da günümüz kefâlet uygulamaları dikkate alındığında belirli
bir şart ve süreye bağlı kefâletin günümüz uygulamaları açısından daha uygun olduğu görülür.
Burada önemli olan husus, belirli bir vakit veya şart ile kayıtlanan kefâlette, zikredilen vakit
veya şart mevcut olduğunda kefilin altına girmiş olduğu sorumluluğu yerine getirmesidir.
İrade beyanının ne tür ifadeler ile kullanılacağı kaynaklarda geniş bir şekilde ele
alınmıştır. Örneğin şahsa kefâlette “falancayı teslime kefilim” gibi bir ifade kullanılabileceği
gibi bir kimsenin, onsuz düşünülemeyeceği bir parçası veya organı da zikredilebilir. Örneğin
“falancanın boynuna, başına, yüzüne, bedenine kefilim” gibi ifadeler de kullanılabilir.
Mergînânî’nin ifade ettiği gibi bu tür ifadeler hakikaten veya örfen kişinin kendisini ifade
etmektedir.55 Burada esas alınacak olan ölçü, kullanılan ifadenin örfen kişiye ve kefâlet akdine
delalet etmesidir.

54
55

Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-hükkâm, II, 17.
Mergînânî, el-Hidâye, V, 292.
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b. Taraflar
Kefâlet işlemi her ne kadar kefil, alacaklı ve borçluyu ilgilendirse de akdin tarafları
temelde kefil ile alacaklıdır. Bununla beraber akdin kurulabilmesi için sadece kefilin irade
beyanının mı yoksa alacaklının irade beyanının mı gerekli olduğu tartışmalıdır. Kefâleti teberru
akitleri arasında değerlendiren bazı âlimlere göre kefâlet akdi yalnızca borç yüklenme anlamına
gelip sadece kefilin irade beyanıyla tamamlanmaktadır. Alacaklının bu tür bir akitte uğrayacağı
bir zarar söz konusu olmadığı için onun kabulüne ihtiyaç yoktur. Buna karşılık kefâlet akdinin
teberru boyutunun yanında temlik anlamına da geldiğini ve bu yüzden çift taraflı bir akit
olduğunu kabul edenlere göre her iki tarafın irade beyanına ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla
sadece kefilin kefâleti üstlenmesiyle akit tamamlanmayıp, alacaklının kabulüne de ihtiyaç
vardır. Her ne kadar akdin kuruluşunda alacaklının iradesi ile ilgili tartışmalar bulunsa da her
iki görüşe mensup âlimlerin genel eğilimine göre alacaklının icazeti kefâlet akdinin nefâzı için
gereklidir. Buna karşılık kendisi adına kefil olunan borçlunun iradesine, mala dair kefâletlerde
itibar edilmeyeceği genel olarak kabul edilmektedir.
Kefâlet akdinde taraflar ile ilgili önemli bir konuda kefîlin borçluya rücu hakkı ile
ilgilidir. Buna göre, kefil böyle bir külfete girerken sadece teberru amacıyla bunu yapmış ise
bunun nafile bir ibadet olacağı kabul edilmiştir. Ancak kefâlet ve ödeme borçlunun talebi ile
yapılmışsa borcun ödenmesinin akabinde kefil borçluya rücu edebilir. Ancak kefil borçlunun
talebi olmaksızın böyle bir ödeme yapmışsa borçluya rücu hakkı ortadan kalkmış olur.
c. Konu
Daha önce de ifade edildiği üzere kefâlet akdi, şahsa ve mala kefâlet olmak üzere iki
türlüdür. Bu iki türe göre akdin konusu da farklılık arz eder. Bu nedenle her iki kefâlet türünde
de kefilin yapması gereken veya yapmayı taahhüt ettiği her türlü hak kefâlet akdinin konusudur.
Mala kefâlette akdin konusunu, kefil olunan malın tazmin edilebilirliği oluşturmaktadır. Buna
göre malın ya bizzat kendisinin veya kıymeti ve mislinin tazmin edilebilir olması konunun en
temel şartıdır.
6.1.3. Kefâlet Akdinin Şartları
Kefâlet akdinin sahih olabilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Bunları
kısaca şu şekilde incelemek mümkündür:
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a. Akit yapma ehliyeti
Klasik kaynaklarda taraflar ile ilgili şartlar incelenirken daha çok kefil üzerinde
durulmaktadır. Buna göre kefâlet akdinin inikadı için kefilin akıl-bâliğ ve hür olması temel
şarttır. Bu nedenle deli, çocuk ve kölenin kefâleti caiz değildir. Kefil olunan şahıs ile alacaklıda
ise bu şartlar aranmaz. Çünkü borç ve yükümlülük altına giren kefildir.
b. Kefâlet konusunun kefilden istihsali
Kefâlete konu olan borcun kefilden istenebilir olması ve kefilin de bunu teslime veya
yapmaya güç yetirebileceği bir şey olması gerekir. Bu şart aynı zamanda kefâletin mali
konularda olabileceğini, kısas vb. cezalarda olamayacağını da açıklamaktadır. Bu şartın bir
gereği olarak teslim edebilme imkânı bulunmayan bir şeye veya güç yetirilemeyecek şekilde
zor olan bir borca kefil olunamaz. İstihsali mümkün kılan hususlardan biri de borcun mevcut
olmasıdır.
c. Kefâlet konusunun bilinmezlik içermemesi
Bu şart daha çok şahsa kefâletlerde söz konusudur. Çünkü teslim edilecek şahsın
bilinmemesi teslimi imkânsız kılacağından istihsali ortadan kaldırır. Buna karşılık mezheplerin
çoğunluğu kefâlet akdinin teberru mahiyetli bir akit olması sebebiyle kefil olunan malın miktarı
ile ilgili bilinmezliğin akdin kuruluşunu etkilemeyeceği kanaatindedirler.
6.1.4. Kefâlet Akdinin Hükmü
Kefâlet akdi, kefilin zimmetini borçlunun zimmetine eklediğinden alacaklının kefil ile
borçlunun her ikisine talepte bulunma hakkı vardır. Alacaklının bu talep hakkında bir sırlama
bulunmamaktadır, isterse hem kefil hem de borçlunun bizzat kendisinden talepte bulunabilir.
Şahsa kefâlette, kefil olunan kişinin getirilmesi akdin doğurduğu temel hükümdür. Ancak
getirilmesine kefil olunan kişiyi getiremediği takdirde kefil, o şahsın yerini öğrenip onu
getirinceye kadar hapsedilir. Buna karşılık onu teslim edemediği takdirde borcunu üstleneceğini
söylemişse, şahsı teslim edemediği takdirde şahsa kefâlet borca kefâlete dönüşür ve borcunun
kefil tarafından ödenmesi gerekir.
6.1.5. Kefâlet Akdinin Sona Ermesi
Kefil, aşağıdaki durumlarda kefâlet borcundan kurtulur ve kefâlet akdi sona erer:
151

a. Borç veya akitle üstlenen mükellefiyetin akdin gayesine uygun bir
şekilde yerine getirilmesi. Mala kefâlette borcun ödenmesi, nefse kefâlette kefil
olunan şahsın teslimi ile sona erer. Ayrıca kefâlet aslî olmayan fer‘î bir borç olduğu
için borçlunun borcunu ödenmesiyle de ortadan kalkar.
b. İbra: Alacaklının asıl borçlu ile kefili borçtan beri kılarak kendi
hakkından vazgeçmesiyle akit sona erer.
c. Nefse kefâlette teslim edilecek olan şahsın ölmesiyle akit sona erer. Aynı
şekilde kefilin ölmesiyle de şahsa kefâlet akdi ortadan kalkar.
6.1.6. Kefâlet Akdi ve Günümüz Bankacılık Uygulamaları
Kefâlet akdi klasik fıkıh eserlerinde daha çok teberru akitleri çerçevesinde
değerlendirilmektedir. Bununla beraber kefâlet akdinde bir alacağın teminatı da söz konusudur.
Alacağın teminatı veya bir şahsın teslimi işlemleri karşılığında bir ücret alınmayacağı klasik
yaklaşımda genel olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüz finans uygulamalarında büyük işlere
girişen firmaların teminat mektubu göstermeleri gerektiği bilinmektedir. Bu teminat mektupları
bankalar tarafından verilmekte ve gerektiğinde mektupta belirtilen miktar herhangi bir şarta
bağlı olmaksızın nakde çevrilmektedir. Bu akde bakıldığında bunun bir tür kefâlet olduğunu
söylemek mümkündür. Özellikle günümüzde bir zaruret halini alan bu durum karşılığında
bankanın ücret almasının caiz olduğunu söyleyen âlimler bulunmaktadır. Buna karşılık bazı
ilim adamları ise teminat mektubunun mahiyeti itibariyle kefâletten farklı olduğunu
belirtmişlerdir.
Teminat mektubunu veren banka, bankada hesabı olan bir kimsenin bu hesabından
sözleşmede ifade edilen borçları gerekli durumlarda ödüyorsa bu durumda teminat mektubu
hem kefâleti hem de vekâleti içeriyor. Çünkü ilgili kişi bankaya hesaptan borcun ödenmesi
yönünde bir vekâlet vermiştir. Bu durumda banka hem vekil hem de kefil olmaktadır. Vekilin
yaptığı işler karşılığında ücret alabileceği de genel olarak caiz görüldüğünden teminat mektubu
veren bankanın buna karşılık ücret alması da caiz kabul edilebilir. Eğer teminat mektubu alan
kişinin bankada hesabı yoksa bu durumda banka sadece kefil olmuştur. Kefilin kefâlet ücreti de
caiz olmadığı için bu konu üzerinde ihtilaf edilmiştir. Bu tür bir teminat mektubu karşılığında
ücret alınmasını caiz gören İslam hukukçuları, klasik kaynaklarda incelenen kefâlet akdinin
şahısların birbirlerine verdiği kefâlet olduğunu, buna karşılık günümüzdeki teminat
mektubunun bir kurumdan şahıslara veya kurumlara verildiğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle
teminat mektubunu veren kurumların ticari işletmeler olmaları hasebiyle birtakım giderlerinin
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olduğunu ve bunların karşılanması için teminat mektubundan ücret almalarında bir sakınca
olmadığını söylemektedirler.

6.2. Havâle Akdi
6.2.1. Tanımı ve Mahiyeti
Borcun bir kimsenin zimmetinden başka birinin zimmetine nakledilmesi anlamına gelen
havâle, erken dönemlerden itibaren İslam toplumlarında yaygın bir uygulama alanı bulmuştur.
Bunu basit bir şekilde ifade etmek gerekirse; borçlu olan bir kimse alacaklıya “senin borcunu
filan kimseye havâle ettim, git ondan iste” dese ve alacaklı ile borcun kendisine yüklendiği kişi
de bunu kabul etseler havâle akdi kurulmuş olur. Bu tür bir havâle işlemi sonucunda hem borç
hem de borcun ödenmesini talep etme hakkı nakledilmiş olur. Dolayısıyla borcu havâle edenin
zimmeti borçtan kurtulmuş olur. Borcunu başka birine havâle eden borçluya muhîl, borcun
kendisine havâle edildiği kişiye muhâlün aleyh, alacaklıya muhâl veya muhâlün leh, havâle
edilen borca da muhâlün bih denir.
Hz. Peygamber (a.s) “her kim alacağı konusunda ödeme gücü olan birine havâle
edilirse bunu kabul etsin” buyurarak havâleyi teşvik etmiştir. Gerek bu hadisten, gerekse havâle
uygulamalarından, havâle akdinin borç ilişkilerinde ve ticari faaliyetlerde kolaylık sağlayan ve
insanlar arasında dayanışmayı tesis etmeyi amaçlayan bir akit olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca
havâle, özellikle tüccar arasındaki ticari işlere hız ve esneklik katan bir özelliğe de sahiptir.
Nitekim günümüzde kullanılan çek vb. işlemlerin bu türden işlemler oldukları göz önünde
bulundurulduğu takdirde bunun tüccara sağladığı kolaylıklar daha da anlaşılmış olur. Buna
bağlı olarak süreç içerisinde İslam toplumlarında borcun naklini sağlayan çeşitli vasıta ve
kurumlar ortaya çıkmıştır.
Bu kurumların başında, borçlunun alacaklısına verdiği, belirli miktarda bir parayı
borçlanılan yerin dışında bir yerde ödeme taahhüdünü ya da alacaklının gideceği yerdeki ortağı,
acentesi gibi üçüncü bir kişiye ödeme emrini içeren kıymetli evrak anlamına gelen süftece
gelmektedir. Buna göre bir kimse (X) yanında para veya mal ile başka bir yere gitmek
istemekte, ancak yolda bunların başına birşeyler gelmesinden de korkmaktadır. Başka bir şahsın
da (Y) gidilen yerde yakını, ortağı veya malı (Z) bulunmaktadır. Bu şahıs (Y), o memlekete
gidecek kişiden (X) yanında götürmek istediği malı veya parayı almakta ve gideceği yerdeki
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tanıdığına (Z) onu havâle etmektedir. Ona (X) yazılı bir belge vererek belirli bir meblağın
kendisine (X) ödenmesini istemektedir.
Havâle mutlak olabileceği gibi mukayyed de olabilir. Mukayyed havâle, Mecelle’de
belirtildiği üzere “muhîlin muhâlun aleyh zimmetinde yahut yedinde olan malından vermek
üzere diye mukayyed olan havâledir” (md. 678). Bu havâle türünde borçlu, alacaklı olduğu
kişiyi başkasında bulunan malından ödenmek üzere havâle etmektedir. Dolayısıyla burada mal
ile ilgili bir kayıt bulunmaktadır. Muhîlin alacaklı olmadığı durumlarda yapılan havâle ise
mutlak havâle olarak isimlendirilir. Burada herhangi bir borç ve alacak söz konusu olmadığı
için havâle herhangi bir mal ile kayıtlanmamaktadır.
Havâle akdinin borçlarda geçerli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, borcun
varlığının itibarî ve elde edilmesinin de ihtimal dahilinde olması sebebiyle İslam hukukçuları
havâlenin mahiyeti üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Bu çerçevede kimi hukukçulara göre havâle
esasında borcun borç ile satımı, kimilerine göre aynın ayn ile satımı, diğer bir gruba göre ise
aynın deyn ile satışı anlamına gelmektedir. Ancak gerek havâlenin tanımında ifade edildiği ve
gerekse akdin uygulamasında görüldüğü üzere havâle akdi borcun başka bir zimmete nakli
anlamına gelmektedir.
Havâle, kefâlet akdinden de farklıdır. Kefâlet akdinde zimmet zimmete eklenir ve
asilden borç kalkmaz. Dolayısıyla borcun tamamı kefile yüklenmez. Buna bağlı olarak alacaklı
alacağını hem asilden hem de kefilden talep etme hakkına sahiptir. Halbuki havâle akdinde asıl
borçlu havâle ile beraber tamamen borçtan kurtulur ve bu borç havâle edilene yüklenir. Bu
nedenle Mecelle’de, asıl borçlunun beri olması şartıyla yapılan kefâletin havâleye, havâleyi
yapan muhîlin borçluluğunun devam etmesi şartıyla yapılan havâlenin de kefâlete dönüşeceği
kaydedilmiştir (md. 648, 649).
6.2.2. Havâle Akdinin Kuruluşu
a. İrade beyanı
Havâle akdinde de diğer akitlerde olduğu gibi tarafların rızası akdin unsurudur.
Tarafların üzerinde anlaştıkları şartlar çerçevesinde rızalarını ifade ettikleri icâb ve kabul
olmaksızın havâle akdinden söz edilemez. Ancak havâle akdinde, her ne kadar havâle
çeşitlerine göre farklılık arz etse de, üç kişinin rızası aranır. Havâlenin tarafları olan borçlu,
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alacaklı ve borcu üzerine alan kişinin rızası bulunduğunda akdin geçerli olacağı hususunda
ihtilaf yoktur. Havâle akdi esasında alacaklının haklarını ilgilendirdiği için onun rızası en başta
gelir. Havâle sözleşmesi borçlunun yararına olduğu için genellikle onun rızası aranmamakla
beraber borcu ödeyen kişinin borçluya rücû etme durumu söz konusu olduğunda onun rızasının
önemli olacağı mülahazasından hareketle bazı alimler borçlunun da rızasının gerektiğini
söylemektedirler. Kendisine borç havâle edilen muhâlun aleyhin rızası, akdin mutlak ve
mukayyed olmasına göre değişir. Muhâlun aleyhin asıl borçluya borcunun bulunmadığı mutlak
havâlede, muhâlun aleyhin rızasının gerektiği üzerinde ittifak edilmiştir. Buna karşılık
mukayyed havâlede ihtilaf söz konusudur. Hanefiler, mutlak havâlede olduğu gibi mukayyed
havâlede de borcu üzerine alan muhâlun aleyhin rızasının şart olduğunu ifade ederler.
b. Taraflar
Havâle akdi, daha önce ifade edildiği üzere üç kişi arasında gerçekleştiği için akit
yapacak olan üç kişinin ehliyeti önem arz etmektedir. Bu çerçevede alacaklı ile borçlunun akıllı,
mümeyyiz ve edâ ehliyetine sahip olmaları gerektiği genel olarak kabul edilmektedir. Bunlara
ilave olarak borcu üzerine alan taraf, ıvazsız bir muamele yaptığı için baliğ olma şartını da
taşıması gerekir. Dolayısıyla mümeyyiz olmayan küçük ile delinin havâle akdinde taraf
olmaları söz konusu olamaz.
c. Konu
Havâle akdi borcun nakli olduğu için esasında akdin konusunu deyn teşkil eder. Bu
nedenle âlimlerin büyük çoğunluğuna göre havâleye konu olan borcun ayn değil de zimmete
taalluk eden borç olması gerekir. Çünkü havâle akdinde yapılan nakil manevî ve itibarî bir
nakildir, hissî bir nakil değildir. Zaten havâlenin tarifinde borcun zimmetten zimmete nakli
ifadesi nakledilecek şeyin ayn olmayıp deyn olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Örneğin bir kimsenin yanında 10 kg şeker emanet olarak bulunsa, bunun başka birine havâle
edilmesi sahih olmaz. Ayrıca havâle edilen borcun belli, sağlam ve bağlayıcı olması da gerekir.
Havâlenin konusu ile ilgili genel kural, kefâletin sahih olmadığı bütün borçlarda havâlenin de
sahih olmayacağı yönündedir. Bunlara ilave olarak, Hanefi fakihlere göre havâle yapan kişinin
alacaklıya borçlu olmasını havâlenin önemli bir şartı olarak kabul ederler. Buna karşı borcun
kendisine havâle edildiği kişinin borcu havâle edene borçlu olmasını şart koşmazlar.
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6.2.3. Havâle Akdinin Hükmü
Havâle akdinin doğurduğu sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür:
a. Borcu havâle eden muhîlin zimmeti borçtan ve borca bağlı teminatlardan
kurtulur. Bu teminatlar kefâlet ve rehin gibi şahsî ve aynî kefâletler olabilir.
b. Borcu üzerine alan muhâlun aleyhin zimmeti yeni borç ile meşgul olur.
c. Alacaklı olan muhâlun lehin muhâlun aleyhe yönelteceği borç talebi
hakkı doğar.
d. Belirli durumlarda alacaklının asıl borçluya rücu hakkı devam eder.
6.2.4. Havâle Akdinin Sona Ermesi
Havâle borcun nakli olduğu için, borcun kendisine nakledildiği kişinin borcu alacaklıya
ödemesiyle havâle işlemi sona erer. Bunun yanı sıra tarafların yapmış oldukları havâle akdini
karşılıklı rıza ile sona erdirmeleri -her ne kadar bunun ikâle mi fesih mi olduğu tartışması olsa
da- akdin bir başka sonlandırma şeklidir. Mukayyed havâlede borcu havâle eden muhîlin
borcun ödenmesinden önce ölmesiyle havâle infisah eder. Çünkü ödemenin kayıtlandığı mal ve
alacak, muhîlin ölmesiyle onun terekesine geri döner. Ayrıca havâlenin üzerinde gerçekleştiği
borcun ortadan kalkması da havâle akdinin sonlanmasına yol açar. Örneğin bir satım akdinde
müşterinin satıcıyı semeni almak üzere başka birine havâle etmesinden sonra malın alıcıya
teslim edilmeden satıcının elinde helak olması durumunda havâlenin konusu olan borç
karşılıksız kalacağından muhil borçsuz hale gelir. Bu durumda havâle akdi kendiliğinden
infisah eder.56 Klasik kaynaklarda tevâ olarak ifade edilen ve borcun havâle edildiği şahsın
borca batık olarak ölmesi, hakimin iflasına hükmetmesi, havâleyi inkar etmesi gibi sebeplerle,
alacaklının kusuru olmaksızın, havâle edilenin ödeme imkanı ortadan kalktığında havâle akdi
sona erer ve alacaklı, havâle edene rücu ederek alacağını talep eder.

6.3. Rehin Akdi
6.3.1. Tanımı ve Mahiyeti
Rehin akdi, bir malın, alınması mümkün olan bir hak karşılığında alıkonulması ve
hapsedilmesidir. Rehin akdinde, hapsedilen veya alıkonulan mala rehin/merhun; rehin verene
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Bardakoğlu, “Havâle”, DİA, XVI, 511.
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râhin; rehin alana mürtehin denir. Teminat akitlerinden olan rehin akdi, Kur’ân, sünnet ve icma
delillerine dayanmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de geçen “eğer yolculukta olup kâtip bulamazsanız,
borç karşılığında kabzetmiş olduğunuz rehinler yeterlidir” (Bakara, 2/282) ayeti rehin akdinin
meşruiyetine kaynak gösterilen ilk delildir. Bu ayette geçen yolculuk halinin zorunlu olmadığı,
yolculukta olmayanların da rehin akdi yapabilecekleri alimler tarafından kabul edilmektedir.
Ayrıca ayetin devamında insanların birbirine güvenmeleri halinde rehine gerek olmadığının
belirtilmesi, buradaki talebin zorunluluğa işaret etmediğini göstermektedir.
Hz. Peygamber’in (a.s) Medine’de bir Yahudi’den veresiye satın aldığı yiyecek maddesi
için zırhını rehin bırakması, rehin akdinin sünnetten delili olarak zikredilmektedir.
Rasulullah’ın bizzat kendisinin rehin akdini yapmış olması, sahabenin ileri gelenlerinin onu
takip ederek bu akdi benimsemeleri, rehin akdinin meşruiyetinin önemli bir delili olarak kabul
edilmektedir. Bunlara ilave olarak, insanların girmiş oldukları ticari muamelelerde alacakları
hakları teminat altına alacak bazı yöntemlere müracaat etmeleri ve rehin akdinin çok erken
dönemlerde itibaren bu tür akitlerin başında gelmesi rehin akdinin aklen gerekli akitlerden
olduğunu göstermektedir. Ancak İslam hukuku, rehin akdini taraflara zulme varacak bir akit
olmaktan çıkararak alacağı teminat altına alan bir akit olmasını sağlayıcı düzenlemeler
getirmiştir.
Rehin akdi, özellikle günümüz ticari ilişkileri de göz önünde bulundurulduğunda
insanların ihtiyaç duyduğu krediyi temin etmeyi kolaylaştırıcı bir akittir. Rehin veren kişi, bu
akit ile normalde alamayacağı krediyi temin etmiş; alacaklı olan kişi de rehin sayesinde hakkını
teminat altına almış olmaktadır. Dolayısıyla insanların ihtiyaç duydukları kredileri kolayca
bulmalarını ve verilen kredilerin zamanında ve eksiksiz olarak almalarında karşılaşacak riskleri
azaltan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca rehinin önemli bir işlevi de borçlunun iflası ve ölümü gibi
durumlarda rehinli alacaklının diğer alacaklılar karşısında öncelik hakkının bulunmasıdır.
Rehin akdi, alınması mümkün olan malî bir hakkı temin etmek için kurulur. Bu nedenle
malî olmayan kısas ve şuf‘a gibi haklara karşılık rehin alınamaz. Ayrıca rehinin, borca konu
olan aynın bizzat verilmesi ile ödenen ayn borcuna karşılık da alınamayacağı kabul edilmiştir.
Teminat akdi olan rehinde, borçlunun ödeme yapmaması halinde alacaklı olan mürtehin, elinde
bulunan malı satıp kendi hakkını alır.
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6.3.2. Rehin Akdinin Kuruluşu
Rehin akdi diğer sözleşmelerde olduğu gibi birtakım şartların bir arada bulunmasıyla
kurulmaktadır. Rehin akdinin kuruluşu için gerekli olan unsur ve şartlara geçmeden önce bir
hususun belirtilmesinde fayda bulunmaktadır: Rehin akdi rehin veren borçlu açısından
bağlayıcı, rehin alan mürtehin açısından ise bağlayıcı olmayan bir akittir. Bu nedenle İslam
hukukçuların önemli bir kısmı rehin akdini teberru niteliğine sahip bir akit olarak kabul
etmektedirler. Rehin akdinin in‘ikadı için gerekli şartlar şunlardır:
a. İrade beyanı
Rehin akdinin kurulabilmesi için tarafların rızasına delalet eden irade beyanı temel
unsurdur. Râhin ve mürtehinin icâb ve kabulü ile kurulan rehin akdinin lâzım (bağayıcı)
olabilmesi için ayrıca malın kabz edilmesi de gerekir. Bu nedenle mürtehin malı teslim almadan
önce rehin veren borçlunun malı rehin olarak verme ve vermeme arasında muhayyer olduğu
belirtilmiştir. Rehin gayrimenkul olduğu takdirde, fiilen teslim şart olmayıp mürtehinin söz
konusu maldan istifade edebileceği şekilde rehin verenin gayrimenkulden el çekmesi (tahliye)
yeterlidir. İslam hukukçularının kabz üzerinde durmalarının birçok sebebi bulunmakla beraber
en önemlisi, rehin akdinden amaç vade tarihi geldiğinde borçluyu ödemeye mecbur etmektir.
Bu da rehin alacaklının elinde olmadığı sürece mümkün olmaz.
Tarafların akit ile ilgili iradelerine delalet eden her türlü söz ve davranışın rehin akdinin
kuruluşu için gerekli olduğunu ifade eden İslam hukukçuları, akit esnasında rehin verme veya
alma lafzının kurulmasının şart olmadığını söylerler.
b. Taraflar
Rehin akdinin kurulabilmesi için irade beyanını ortaya koyan tarafların bulunması
şarttır. Tarafların taşımaları gereken hususiyetler de rehin akdine yüklenen anlama göre
değişiklik arz etmektedir. Hanefî fakihler, rehin akdini yapacak olan tarafların akıl olması
halinde mümeyyiz küçük ve sefih olabileceğini, bu durumda bunların kanunî temsilcilerinin
izni veya icâzetiyle akdin kurulabileceğini belirtirler. Buna karşılık rehin akdindeki teberru
yönünü ön plana çıkaran fakihlere göre akdin taraflarının büluğ ve reşid olmaları gerekir.
Taraflar ile ilgili hususlardan biri de akdin birden fazla kişi tarafından kurulabileceğidir. Buna
göre bir kimse borçlu olduğu iki kişiye aynı malı bir akitle bırakabileceği gibi, borçlu olan iki
kişi de tek olan alacaklılarına bir malı rehin bırakabilirler.
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c. Konu
Rehin akdine konu olan malın akit esnasında mevcut, teslim edilebilecek ve
mütekavvim bir mal olması gerekir. Buna göre akit esnasında mevcut olmayan ürünlerin
tesliminde belirsizlik bulunduğu için rehin olarak verilmeleri akdi geçersiz kılar. Örneğin “bu
sene ağaçtan elde edilecek meyveleri rehin olarak verdim” şeklindeki ifadede akit esnasında
mevcut olmayan bir şeyin verilmesi durumu söz konusudur. Ayrıca rehin verilecek malın, rehin
verene ait eşyalar ile meşgul olmaması gerekir. Örneğin eşyasız olarak rehin verilen evin
içindeki eşyaların boşaltılması gerekir. Ayrıca rehin verilecek malın müstakil olması da gerekir.
Yani rehne konu olan mal müstakil olmayıp müşterek hisseli bir mal olduğu takdirde, borçlu
olan kişi kendi hissesini rehnettiğinde onu teslim edememe durumu ile karşılaşır. Bu da rehnin
amaçladığı teminatın gerçekleşmesine engel bir durumdur.
Alacaklar, menfaatler ve herhangi bir belirsizlik sebebiyle satışı caiz olmayan şeyler de
rehne konu olamazlar. Belirsizlik özellikle elde edilecek hakkın tam bir şekilde yerine
getirilmesini engellediği için akdi fasit kılar. Örneğin “şu iki arabamdan hangisini istersen
borcum karşılığında rehin alabilirsin” şeklinde kurulan bir akitte belirsizlik olduğu için bu tür
bir rehin akdi sonuç doğurmaz. Özellikle rehin akdinde teslimin gerçekleşip akdin bağlayıcılık
ifade edebilmesi önemli bir şart olduğu için rehin verilecek malın başka bir şeye bağlı olmaması
gerekir. Bu nedenle ağacın meyvelerini, ağacı hariç tutarak rehin vermek muteber kabul
edilmemiştir. Bunlara ilave olarak, rehin akdine konu olan malın borçluya ait bir mülk
olmasının şart olmadığını ifade etmek gerekir. Dolayısıyla bir kimse başkasından ödünç aldığı
bir malı, onun iznini almak suretiyle rehin olarak verebilir. Buna rehn-i müsteâr denir.
d. Rehinle teminat altına alınan hak
Mecelle’ye göre rehin akdiyle teminat altına alınan hakkın hem mal, hem de zayi olması
halinde tazmin edilecek cinsten bir şey olması şarttır (md. 710). Buna göre satım ve borç gibi
akitlerden doğan alacaklar, gaspedilmiş mallar, cana ve bedene karşı işlenen suçlardan hâsıl
olan diyet ve erş gibi tazminatlar için rehin almak caizdir. Buna karşılık emanetler, şuf‘a, kısas,
rüşvet ve kumar borcu, nefse kefalet durumları için rehin almak caiz değildir.
6.3.3. Rehin Akdinin Hükmü
Şartlarına göre kurulmuş bir rehin akdinde mürtehin, merhunu hapis etme hakkına sahip
olur. Rehinin hapsedilmesi borcun ifasına kadar rehin alınan malın alacaklıda veya onun kabul
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edeceği bir şahısta bulunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle borçlu, borcunu ödeyene kadar
rehni alacaklıdan talep edemez. Borcun ödenememesi halinde rehin verilen mal alacaklının
mülkiyetine geçmez, rehinin satılıp alacağa tekabül eden hakkın ondan alınması olanağı sağlar.
Taraflardan birinin vefat etmesi halinde rehin akdi sona ermez. Rehin veren vefat ettiği
takdirde, mürethinin alacağını alma hususunda diğer alacaklılara nispetle öncelik hakkı
bulunur. Mürtehin vefat ettiği takdirde ise onun vârisleri onun yerine geçerek merhûnu
hapsetmeye devam ederler. Rehin akdinin önemli özelliklerinden biri de her iki tarafın, tek
taraflı olarak merhûnu satma yetkilerinin bulunmamasıdır. Ayrıca rehin bölünemeyeceği için
borcun taksitlerine bağlı olarak rehin râhine geri verilmeyip borç tamamen ödenene kadar
mürtehinin elinde kalır. Dolayısıyla borçlu ödediği kısım kadar rehini geri isteme hakkına sahip
değildir.
Rehin akdinin hükümleri ile ilgili işaret edilmesi gereken bir konu da rehinin tazmin
sorumluluğudur. Rehne konu olan malın emanet hükümlerine mi yoksa tazmine tabi bir mal
olarak mı görüleceği hususu bu konuda belirleyicidir. Buna göre rehne ayn olarak bakan
fakihler onu emanet olarak görür ve vedia hükümlerine tabi olacağını söylerler. Bu durumda
mürtehin, rehni muhafaza ederken hata ve kusuru olmaksızın onu zayi etse tazmin etmez. Rehin
mal kendiliğinden telef olsa râhinin mülkü olarak telef olur. Buna karşılık rehni tazmin
sorumluluğu olan bir mal olarak değerlendirenler, rehin alınan malın rehin sebebi borca eşit
miktardaki kıymetinin sukût edeceğini kabul ederler. Onlara göre rehin mal her ne kadar aynı
itibariyle emanet olsa da kıymeti itibariyle mürtehine tazmin sorumluluğu yükler. Bu durumda
mürtehin, alacağı ile telef olan rehni tazmin etmiş olur. Buna göre mürtehinin kasıt, kusur ve
ihmali olmadığı takdirde rehin verilen malın alacağı aşan kısmı emanet hükümlerine tabi olur.
Alacağa denk düşen kısmı tazmin sorumluluğunda olduğu için borçlunun bu miktarda borcu
sakıt olur.
6.3.4. Rehin Üzerinde Tasarruf Hakkı ve Rehinle İlgili Harcamalar
Rehin üzerinde tasarruf ile ilgili olarak râhinin, mürtehinin izni olmadan hukukî
tasarrufta bulunamayacağı; aynı şekilde mürtehinin de akit esnasında belirtilmediği veya
râhinin izni olmadığı sürece rehinden istifade edemeyeceği kural olarak kabul edilir. Ancak
mürtehin izin verdiği takdirde râhin rehni satabilir ve bu durumda satış bedeli rehinin yerini
alır. Bunun dışında tarafların izni olmadan diğerinin rehni kiraya verme, hibe etme gibi
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tasarruflarda bulunma yetkisi yoktur. Aynı şekilde her iki taraf izin verdiği takdirde rehin
verilen malın ariyet ve vedia olarak verilmesi de mümkündür.
Mecelle’de rehinden istifade ile ilgili olarak “râhinin izni olmadıkça mürtehin rehinden
intifa‘ edemez” şeklinde bir hüküm yer alır (md. 750). Bazı fıkıh alimlerine göre aynı şey
râhinin faydalanması için de geçerlidir. Yani mürtehin izin verdiği sürece râhin rehinden
istifade edebilir. Buna göre, taraflar birbirlerine izin verdikleri müddetçe rehin malın
semerelerinden istifade edebilirler. Buna mukabil borçtan herhangi bir şey eksilmez ve artmaz.
Hanefî fakihler, rehin verilen malın râhin ve mürtehin açısından durumlarını dikkate
alarak bakım ve masraflarını da buna göre belirlemişlerdir. Buna göre rehin verilen malın
varlığı ve menfaatlerinin devamı ile ilgili masraflar râhine; rehnin muhafazası ile ilgili
masrafların da rehni elinde bulunduran mürtehine ait olduğu görüşündedirler. Bu durumda
rehin verilenin bir hayvan olduğu düşünüldüğü takdirde onun yiyecek ve içeceğini sağlamak
râhine, onu muhafazaya yönelik masraflar ise mürtehine aittir.
6.3.5. Rehin Akdinin Sona Ermesi
Rehin akdinin normal bir şekilde son bulması rehne sebep olan alacağın eksiksiz bir
şekilde tahsil edilmesidir. Bu durumda merhun, rehin olmaktan çıkar ve mürtehinin rehin
üzerindeki hakkı sona erer. Buna karşılık borç ödenmediğinde, daha önce de ifade edildiği üzere
rehin verilen mal mürtehinin mülkiyetine girmez. Dolayısıyla borcun ödenmemesi ile beraber
mürtehinin, rehnin satışa çıkarılıp alacağının satış bedelinden ödenmesini talep hakkı doğar.
Kaynaklarda rehin akdinin sona ermesi ile ilgili üç durumdan bahsedilir:
a. Rehin akdinin fekki: Fekk, kurtarmak, açmak ve kesmek anlamlarına gelir. Fıkıhta
ise kısaca râhinin borçtan kurtulması anlamına gelir. Bu da mürtehinin, râhini borçtan ibra
etmesi, alacağını ona hibe etmesi, borçlu olduğu bir kişiyi râhin üzerine havale etmesi ve rehin
sebebi olan borcun ikâlesi gibi yollarla mümkün olabilmektedir.
b. Rehin akdinin feshi: Rehin akdi tek taraflı bir akit olduğu ve bağlanan taraf da râhin
olduğu için onun akdi feshetme yetkisi yoktur. Ancak alacaklı olan mürtehin, istediği zaman
akdi feshederek rehni sahibine geri verebilir. Bu durumda rehin akdi sona ermiş olur.
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c. Rehnin satılması: Borcun vadesi gelip râhin borcunu ödemezse mürtehin
mahkemeye başvurur. Mahkeme sürecinde ilk olarak hâkim borçluya rehni satıp borcunu
ödemesini teklif eder. Borçlu bunu yapmadığı takdirde mahkeme rehni satıp mürtehinin
alacağını oradan öder.

6.4. Vekâlet Akdi
6.4.1. Tanımı ve Mahiyeti
Vekâlet, bir kimsenin karşılıklı rıza ile işini başkasına bırakması ve o işte onu kendi
yerine ikame etmesidir. İşi başkasına bırakan asile müvekkil, işi üzerine alana vekil, vekilin
yapmak için üzerine aldığı işe müvekkelün bih denir. Bunlar dışında bir de vekilin müvekkil
adına muamelede bulunduğu üçüncü şahıs bulunmaktadır. Bu üç kişi arasındaki ilişki vekâlet
akdini teşkil etmektedir.
İnsanlar hukukî muamelelerini her zaman kendileri sürdüremeyebilirler. Bazen çeşitli
nedenlerle kendi yerlerine başkalarını atamak suretiyle hukukî tasarruflarda bulunurlar. Hapis,
küçüklük, hacir, yolculuk, şirket adına tasarruf ve başka bir işle meşguliyet gibi sebeplerle
insanlar kendi yerlerine hukukî temsilci atamak durumunda kalabilmektedirler. Bu tür
durumlarda başkasının yerine tasarrufta bulunmak anlamına gelen niyâbet İslam hukukunda
caiz kabul edilmiştir. Niyâbet de kaynağı bakımından kimi zaman velâyet ve vesâyette olduğu
gibi dinin emriyle; kimi zaman da vekâlette olduğu gibi şahısların anlaşmalarıyla meydana
ittifakî niyâbet şeklinde olabilmektedir. Tarafların karşılıklı rızasına dayanan ittifakî niyâbet
(vekâlet) bir akit olduğu için fıkıh kitaplarında detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Kaynağı itibariyle temsil üç türlüdür: Velinin kısıtlı küçüğün temsilcisi olması gibi
kanunî temsil; hâkimin vasî ve kayyim tayin etmesinde olduğu gibi kazâî temsil; vekâlet
akdinde olduğu gibi anlaşmaya bağlı temsil. Anlaşmaya dayalı temsilin en önemlisi vekâlettir.
Vekâlette hem tarafların karşılıklı rızası, hem de vekilin yaptığı işi kendi adına yapıyor gibi
davranması onu başka hukukî temsil yollarından ayıran unsurların başında gelmektedir. Ayrıca
vekilin yapmış olduğu vekâlet karşılığında ücret alabileceği de bu akdin önemli bir hususiyeti
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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6.4.2. Vekâlet Akdinin Kuruluşu
a. İrade beyanı
Vekâlet akdi de diğer akitlerde oluğu gibi tarafların irade beyanı ile kurulur. Tarafların
rızasına delalet eden icâb ve kabul, vekâlet akdinin kuruluşunun temel unsurudur. İcâbın
genellikle bir işi yaptırmak isteyen müvekkilden geldiği; vekilin de bu icâba sözlü olarak cevap
verebileceği ya da söylenen işi yapmakla zımnen kabul edebileceği belirtilir. Vekâletin izin
olduğu mülahazasından hareketle, kabulün akit meclisinde olmasının zorunlu olmadığını
söyleyen alimler vekaleti, gelecekte meydana gelmesi muhtemel bir şarta bağlamanın uygun
olacağı kanaatindedirler. Bu durumda vekâlet belirli vakitler içerisinde geçerli olur, onun
dışındaki vakitlerde hüküm ifade etmez.
b. Taraflar
Vekâlet akdinin ikinci temel unsuru, akdi yapan taraflardır. Vekâlet akdinde, öncelikle
vekâlet veren şahsın hukukî statüsü önem arz eder. Buna göre, bir kimsenin vekâlet verebilmesi
için öncelikle o işi kendisinin yapabiliyor olması şarttır. Buna göre mümeyyiz küçüğün sırf
zararına olan işlerde vekâlet veremeyeceği, kar ve zarar ihtimali bulunan işlerde ise velisinin
izniyle vekâlet verebileceği kabul edilir. Mahcûr da mümmeyyiz küçük ile aynı hükümlere
tabidir. Bu durumda mecnun ve gayr-ı mümmeyyiz küçüğün vekâlet vermesi sahih değildir.
Vekilde aranan en önemli şart temyiz olup bülûğ ve rüşd değildir. Temyizin vekil olmak
için yeterli olduğu kanaatinde olan Hanefiler, Ümmü Seleme’yi Hz. Peygamber (a.s) ile
evlendirme vekâletini henüz küçük olan çocuğu Amr’ın üstlenmesini delil gösterirler.
c. Konu
Mecelle’de belirtildiği üzere akdin konusu, müvekkilin bizzat kendisinin yapabileceği
işlerdir. Dolayısıyla bir kimse alım-satım, kira, hibe ve sulh gibi akitleri yapabiliyorsa, bunlara
hem vekâlet edebilir, hem de bunları başkasına tevkîl edebilir. Burada aranan en önemli şart,
müvekkelün bih olan akdin konusunun malum olmasıdır (Mecelle md. 1459). Dolayısıyla aşırı
bilinmezlik içeren “seni ömrün boyunca bütün işlerime vekil tayin ettim” şeklindeki bir tevkîlin
hüküm doğurmayacağı genel olarak kabul görülmüştür. Buna karşılık Ebû Hanîfe gibi bazı
müctehidler, bu tür bir vekâletin ancak ıvazlı akitler için geçerli olduğu kanaatine sahiptirler.
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Bunun dışında kalan “benim için bir kurbanlık al” şeklinde olacak vekâletlerdeki bilinmezliğin
çok büyük olmaması sebebiyle sahih olacağı kabul edilmektedir.
6.4.3. Vekâlet Akdinin Hükmü
Vekâlet akdinde, vekil bir işi görmeyi borçlanır. Dolayısıyla akitte belirlenen işin vekil
tarafından yapılması önem arz etmektedir. Bununla beraber, akit kurulurken vekâlet belirli
kayıtlarla sınırlandırılmışsa, vekilin bu kayıtlara uyması gerekir. Örneğin “şu aracımı 15.000
TL’ye satmak üzere seni vekil tayin ettim” veya “şu aracımı bir hafta içinde satmak üzere seni
vekil tayin ettim”şeklinde bir vekâlet verilmişe buna uyulması gerekir. Eğer vekâlet kayıt ve
şarta bağlanmadan verilmişse, o iş ile ilgili örf ve teamüller göz önünde bulundurulur.
Vekil tasarrufta bulunurken, müvekkilin akit esansında ifade ettiği menfaatlerini
gözetmek durumundadır. Vekilin akit kurulurken ifade edilen sınırların dışına çıkması halinde
satım akdinde akit geçersiz sayılır; bir şey almak ile ilgili vekalette ise akit vekili bağlar. Vekil
yapmış olduğu tasarruflarda ister ismini zikretsin, isterse zikretmesin akdin hukuku müvekkile
racidir. Yani bir malı alırken onu müvekkil adına aldığını veya akdi vekil olarak yaptığını ifade
edip etmemesi sonucu değiştirmez; her iki durumda da alınan maldan kaynaklanan borcu ifa
etme müvekkilin sorumluluğundadır. Ücretli vekâlette, vekil söz konusu işi yaptığı zaman
konuşulan ücreti hak eder. Bunun yanısıra vekil, vekâlet ile ilgili işleri yaparken yapmış olduğu
zorunlu masrafları ve uğradığı zararı müvekkilden tahsil eder.
6.4.4. Vekâlet Akdinin Sona Ermesi
Vekâlet akdinin sona ermesinin ilk şekli, vekilin akit ile belirlenen işi yapmasıdır.
Vekâlet akdinde belirlenen iş yerine getirildiği takdirde vekâlet akdi sona erer. Vekâlet akdi
bağlayıcı bir akit olmadığı için ya müvekkilin vekili azletmesi veya vekilin vekaletten çekilmesi
ile akit sona erer. Vekilin azledildiğini duyması veya gıyabında yapılmışsa haberin kendisine
ulaşması gerekir. Aksi takdirde yapacağı tasarruflar müvekkili bağlar. Taraflardan birinin
ölmesiyle de akit sona erer. Vekâlet akdi şahsî itimada dayalı olduğu için varislerin vekâlet
akdini sürdürmeleri zorunlu değildir. Vekâlet akdinin kuruluşunda istenen ehliyet ve tasarruf
yetkisinin vekâlet süresince de devam etmesi gerekmektedir. Vekil veya müvekkilin akıl
hastalığı veya irtidad gibi durumlarda vekâlet akdi sona erer. Akit mahalli olan müvekkelün
bihin yok olması sonucu akdin ifasının imkansız hale gelmesiyle vekâlet akdi son bulur.
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6.5. Okuma Parçası
Hibe Konusunda Vekâlet
Hibe yapanın bağışladığı şeyi teslim için bir vekil tutması caizdir. Çünkü bu, niyâbetin
geçerli olduğu bir iştir. Bu işte bir yanlışlık olduğu takdirde bunu düzeltmek mümkündür. Bu
durumda vekilin tasarrufu, müvekkilin tasarrufu yerine geçer. Aynı şekilde kendisine hibe
edilen kişinin de hibe edilen şeyi teslim almak (kabz) üzere bir vekil tayin etmesi caizdir. Vekil
aracılığıyla sadaka verme ve alma aynı hibe gibidir. Çünkü teslim etme ve kabzetme, her iki
durumda alışverişteki icâb ve kabûl yerine geçer. Dolayısıyla vekil tayin etmek caizdir.
Eğer hibede bulunan teslim için birini ve hibe edilen kişi de kabz için birini vekil tayin
ettikten sonra akit meclisinden ayrılsalar; ardından hibe edenin vekili söz konusu şeyi teslim
etmekten imtina eder de mevhûbun lehin vekili onu davâ edip mal sahibinin onu kendisine
vermesi için kendisini vekil tayin ettiğini ispatlarsa delili kabul edilir. Malı bağışlayanın vekili
dava konusu malı vermeye zorlanır. Çünkü delil ile ispatlanan şey davalının ikrarı ile sabit
olmuş gibidir. Onun buradaki amacı, malı bağışlayanın vekilinin malı vermekten imtina
edemeyeceğini bildirmektir. Yoksa onu bir fiili yapmaya zorlamak değildir. Mevhûbun lehin
vekili, kendisini engelleyen bir kimse olmadığı sürece malı bağışlayanın emrine bağlı olarak
malı kabzetme hakkına sahiptir. Bu durum ispatlanınca, kendisine bağışlanan kişinin vekili malı
bizzat kendisi kabzeder.
(Serahsî, el-Mebsût, XIX, 105)

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kefâlet, havâle, rehin ve vekâlet akitleri anlatıldı. Bu akitlerin her biri
örneklerle detaylı bir şekilde açıklandı. Özellikle bu akit türlerinin birbiriyle ve ilişkili olan
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akitlerle olan irtibatları üzerinde duruldu. Bu akit türlerinde sıkça karşılaşılan temel kavramlar
örnekler üzerinden anlatıldı. Yeri geldikçe farklı fıkıh mezheplerinin bu akit türleri ile ilgili görüş
ayrılıkları ve delilleri incelendi.
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Bölüm Soruları

1. Rehinle teminat altına alınan hakkın (merhun bih) mazmun bi gayrihi olmaması şartını
aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?
a. Merhun bihin ancak haksız bir fiil sonucu tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak
olması
b. Merhun bihin başka bir şey ile doğrudan teminat altına alınmamış olması
c. Merhun bihin gayri lazım bir akdin konusu olması
d. Merhun bihin tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olmaması
e. Merhun bihin tazmin yükümlülüğü doğurmayan bir hak olması
2. Rehinle ilgili olarak “hapis hakkı” hangi anlama gelir?
a. Mürtehinin râhinin vermeyi vaat ettiği rehni mahkeme yoluyla elde etme hakkı
b. Râhinin borcunu ödememesi durumunda mürtehinin mahkemeye müracaat ederek
râhinin borcunu ödeyinceye kadar hapiste tutulmasını talep hakkı
c. Râhinin, rehnedilen malı mürtehine teslim etmeden önce elinde tutma hakkı
d. Râhinin rehni teslim etmeden önce rehinden cayma yetkisi
e. Mürtehinin alacağının tamamını tahsil edene dek rehni elinde tutma hakkı
3. Aşağıdakilerden hangisi irtifak haklarından değildir?
a. Hakku isâleti’s-selc
b. Hakku’ş-şirb
c. Rehin
d. Hakku’l-mesîl
e. Hakku’t-teallî
4. Aşağıdakilerden hangisi vekâlet kelimesiyle benzer bir anlam taşıyan kavramlardan
değildir?
a. Niyâbe
b. VelEye
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c. Kavâme
d. Hidâye
e. İsaa‘
5. Aşağıdakilerden hangisi Hanefiler dışında kalan cumhura göre vekâlet akdinin rükünleri
arasında yer almaz?
a. Müvekkil
b. Vekil
c. Müvekkilu fih
d. Tevkil sigası
e. Meclisü’l-vekâle
6. Müvekkilin vekili tasarruf, zaman veya para miktarıyla sınırlamadığı vekâlet çaşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mukayyet vekalet
b. Fer‘î vekalet
c. Mutlak vekalet
d. Kâsır vekalet
e. Fâsid vekalet
7. Aşağıdakilerden hangisi vekâlet akdini sona erdiren durumlardan değildir?
a. Boşanma
b. Azil
c. Vefat
d. Delilik
e. İrtidad
8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi havâle ve kefâlet akitleri için doğru değildir?
a. Kefâlette zimmet, zimmete ilave edilir
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b. Havale akdinde asil tamamen borçtan kurtulur
c. Kefâlet akdinde asilden borç kısmen kalkar
d. Havale akdinde borç olduğu gibi havaleyi kabul edene yüklenir
e. Kefâlette mekfûlun leh alacağını hem asilden hem de kefilden isteme hakkına
sahiptir
9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi havâle akdi ile ilgili değildir?
a. Muhil
b. Muhalün leh
c. Muhalun bih
d. Muhâlun aleyh
e. Müstehil
10. Aşağıdakilerden hangisi kefili kefalet borcundan kurtaran ve kefalet akdini sona erdiren
haller arasında yer almaz?
a. Borcun sona ermesi
b. İbra
c. Alacaklı ve borçlunun sulh olmaları
d. Borçlunun temerrüdü
e. Kefalet bi'n-nefsde mekfulun bih olan şahsın ölmesi
Cevaplar: 1) b, 2) e, 3) c, 4) d, 5) e, 6) c, 7) a, 8) c, 9) e, 10) d
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7. ŞİRKET KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ

PROF. DR. SERVET BAYINDIR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslam hukukunun ortaklıklarla ilgili düzenlemeleri öğrenilecektir.

171

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Modern şirket türleriyle İslam hukukundaki şirket çeşitlerini mukayese
ediniz?
2. İnan şirketi ile mufavaza şirketini mukayese ediniz.
3. Günümüzdeki şirketler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu
İslam

edileceği veya geliştirileceği

hukukundaki

ortaklık türleri ve bunların nasıl
Ortaklıklar

kurulduğuna
bunları

dair

modern

bilgi

ve

ortaklıklarla

mukayese edebilme.

Metinler ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay

anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar



Mufavaza



İnan



Sermaye şirketi



Emek şirketi



Kredi şirketi



Müdarabe



Müzaraa



Müsakat
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GİRİŞ
Fıkhın muamelât bölümünün önemli konularından biri şirketlerdir. Fıkıhta şirket
kavramı en geniş anlamıyla, insanların mülkiyette ortak oldukları tüm mal ve hakları ifade eder
şekilde düzenlenmiş ve genelden özele doğru ibaha, mülk ve akit şirketi ana başlıkları altında
sistemleştirilmiştir.
Özellikle akit şirketleri farklı açılardan tasnife tabi tutulmuştur. Bu tasnifte ortakların
şirket üzerindeki hak ve sorumlulukları ile ortaklığa konulan sermayenin mahiyeti belirleyici
olmuştur.
Fıkıhtaki şirket düzenlemesinde günümüz ticari hayatına ve özellikle modern şirket
uygulamalarına ışık tutacak çok sayıda ilke ve prensip mevcuttur. Bu nedenle günümüz modern
şirketlerinin bu açıdan gözden geçirilip, İslam’ın konuya ilişkin kurallarıyla buluşturulması,
şirketlerin fıkhın ilkeleri temelinde yeniden tesis edilmesi bu konuların ayrıntısıyla bilinmesini
gerektirmektedir.
Bu bölümde fıkhın şirketlere ilişkin ana ilkeleri, şirketlerin farklı açılardan tasnifi ve
özellikleri son olarak da fıkıhtaki şirketlerle modern şirketlerin kısa bir mukayesesi
yapılmaktadır.
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7.1. Şirket Kavramı
Şirket ()الشركة, “ş-r-k” ( )شركkökünden mastar olup sözlükte “karıştırmak, karışıp bir
arada olmak, iki malı birbirinden ayırt edilmeyecek şekilde birbirine katmak” anlamına gelir.
Buna yakın başka bir kelime de “bir şeyi başka bir şeye karıştırmak” anlamında kullanılan
“الخلط: halt” kelimesidir. Bu da Kur’an-ı Kerim’de mülkiyet ortaklığına işaret eden
kelimelerdendir.57
Fıkıhta şirketler çeşitli açılardan farklı şekillerde isimlendirilmiş ve her bir şirket türü
için özel tanım yapılmıştır. Bütün çeşitleri kapsayacak genel bir şirket tanımı şu şekilde
yapılabilir: “İki veya daha fazla kişinin bir mal, alacak yahut hak üzerinde birlikte mâlik(sahip)
olmalarıdır58”. Bu genel nitelikli tariften sonra şirketin fıkıhtaki meşruiyet temelleri, çeşitleri
ve her bir çeşidin tarif ve özellikleri üzerinde duracağız.
Fıkhî Dayanakları:
Kur'an ve Sünnet'te, hayatın her alanıyla olduğu gibi ticarî hayatla ilgili de bir takım ilke
ve kurallar konulmuştur. Ticarî hayat fıkhın muamelât kapsamına girer. Muamelât ise
toplumların şart ve ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle ticari hayatla ilgili
kurallar ayrıntıdan çok genel nitelikli ilkelerden oluşur. Ticari hayatın en önemli kurumlarından
biri şirketlerdir. Şirketleşme de dayandığı temel ilkeler dışında toplumlara, bölge ve dönemlere
göre farklılık gösterir nitelikte olduğundan Kur'an ve Sünnet'te konuyla ilgili ayrıntılı hükümler
yer almaz. Akidlerin açıklık, dürüstlük, karşılıklı rızâ ve hakkaniyete dayanması, faiz, aldatma,
kumar, aşırı belirsizlik (cehâlet) ve aldanmadan (ğarar) uzak olması gibi ilkeler İslam’da
şirketler hukukuna da temel teşkil etmiştir.
Bununla birlikte, Kur’an ve Sünnet’te şirketle ilgili kimi onaylayıcı kimi de teşvik edici
nitelikte nasslar vardır.
Kur’an’da doğrudan konuyla ilgili üç ayet vardır. Ayetlerden birinde şöyle buyrulur:
ت َوقَلِي ٌل َّما هُ ْم
ُ َوإِ َّن َكثِيراً م ْن ْال ُخلَطَاء لَيَ ْب ِغي بَ ْع
ِ ضهُ ْم َعلَى بَعْض إِال الَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا

Sa’d, 38/ 24.
Krş., Nezih Hammâd, İktisadi Fıkıh Terimleri Sözlüğü (çev. Recep Ulusoy), İstanbul 1996, s. 314; Erdoğan,
Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1998, s. 422; Dalgın, Nihat, “Şirket”, DİA, XXXIX, 198.
57
58
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“Gerçekten ortakların çoğu birbirine haksızlık eder; ancak iman edip salih amel
işleyenler mütesnâdır. Onlar da ne kadar azdır...”59
İkinci ayette ise Hz. Musa ile arkadaşı(Hızır) nın seyahati esanasında gemi ile deniz
taşımacılığı yapan ortaklardan bahsedilir.. Ayette şöyle denilmektedir:
“ر
ِ ْْالبَح

ْ َ”أَ َّما ال َّسفِينَةُ فَ َكان
ت لِ َم َسا ِكينَ يَ ْع َملُونَ فِي

“Gemiye gelince, o, denizde çalışan yoksullara aitti”60

Diğer bir ayet de şöyledir:
ث
ِ ُفَإ ِ ْن َكانُوا أَ ْكثَ َر ِم ْن َذلِكَ فَهُ ْم ُش َر َكا ُء فِي الثُّل
Miras paylarıyla ilgili olarak “...anabir kardeşler bundan (bir taneden) fazla iseler
onlar 1/3’te ortaktırlar.” 61
Birinci ayette “ ”خلطkökünden bir kelime ile çoğunlukla ortaklıklarda tarafların
birbirlerine haksızlık ettikleri, ancak iman edip sâlih amel işleyenlerin böyle yapmayacakları
belirtilirken imanlı ve dürüst insan olunması ve bu sıfatları haiz insanlarla ortaklığa gidilmesi
tavsiye edilmiştir. İkinci ayette birden fazla kişinin bir gemiye sahip olup denizde taşımacılık
yaptıklarından bahsedilmekte, Musa’nın arkadaşının zalim idareciye karşı bu ortakların
haklarını korumak için tedbir aldığından haber verilmektedir. Üçüncü ayette ise daha sonra
üzerinde durulacak olan gayri iradi nitelikli mülk otaklığına işaret vardır. Sonuç itibariyle her
üç ayet de zâhiriyle şirketin meşruiyetine delâlet etmektedir.
Kur’an-ı Kerim’den doğrudan olmasa da dolaylı olarak şirket akdinin meşruiyetine
delalet ettiği ileri sürülen ayetlerden biri de şudur:
يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا أَوْ فُوا بِ ْال ُعقُو ِد
“Ey iman edenler! Akitlerinizin gereğini yerine getirin.”62
Ayetteki “ ”العقودlafzı usûl açısından genellemeyi ifade eder. Çünkü “عقود: ukud”
kelimesinin başına gelen harfi tarif ( )الistiğrak(şümûl) ifade eder. Bu sebeple lafız Kur’an’da

Sâd, 38/24.
Kehf, 18/ 79.
61
Nisa, 4/14.
62
Mâide, 5/1.
59
60
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ismi geçen- geçmeyen bütün meşru akitleri içine alır. Meşru ilkeler, hedefler ve uygulamalar
temelinde kurulmuş şirketler de bu kapsamda değerlendirilir.
Sünnette konuya ilişkin çok sayıda rivayet vardır. Bunlardan bir kaçı şöyledir:
Peygamberimiz (s.a.v.) bi’setten önce Sâib b. Ebî Sâib ile ortaklık kurmuş, Mekke fethi
sonrası kendisiyle karşılaşınca ona şöyle hitap etmiştir:
»ارينِي
ِ  َو َال تُ َم،َارينِي
ِ  َال تُد،َريك
ِ َري ِكي فِي ْال َجا ِهلِيَّ ِة فَ ُك ْنتَ خَ ي َْر ش
ِ « ُك ْنتَ ش
“Câhiliyye döneminde benim ortağım idin, hem de ne hayırlı ortak idin. Ne anlaşmazlık
çıkarır ne de münâkaşa ederdin.”63
ّ إن
ّ
 فإذا خانه خرجت من بينهما،  ما لم يخن أحدهما صاحبه،  أنا ثالث ال ّشريكين: ّللا يقول
Allah Teâlâ buyurur ki: “İki ortak birbirlerine ihanet etmedikleri sürece, üçüncüsü ben
olurum. Eğer onlar birbirlerine ihanet ederlerse, ben aralarından çekilirim”64.
َّ ع َْن َع ْب ِد
ُ  " ا ْشتَ َر ْك: قَا َل،ِّللا
" َيء
ْ  فَ َجا َء َس ْع ٌد بِأ َ ِسي َر ْي ِن َولَ ْم أَ ِجئْ أَنَا َو َع َّما ٌر بِش:صيبُ يَوْ َم بَ ْدر قَا َل
ِ ُ فِي َما ن، َو َس ْع ٌد،ٌت أَنَا َو َع َّمار

Abdullah b. Mes’ud şöyle demiştir: “Bedir günü elde edilecek ganimetler hakkında ben,
Ammar b. Yâsir ve Sa’d b. Ebî Vakkas ortaklık kurduk. Sa’d iki esir getirdi, ben ve Ammar bir
şey getiremedik.”65 Süfyani Sevrî bu hadisi ileride gelecek olan ebdân şirketinin delili olarak
kabul etmiştir66.
َّ «يَ ُد
»صا ِحبَهُ َرفَ َعهَا َع ْنهُ َما
َ  فَإِ َذا َخانَ أَ َح ُده ُ َما, ُاحبَه
َ ّللاِ َعلَى ال َّش ِري َكي ِْن َما لَ ْم يَ ُخ ْن أَ َح ُدهُ َما
ِ ص
“İki ortağın biri diğerine ihanet etmedikçe Allh’ın eli (desteği) onların üzerindedir.
İkisinden biri arkadaşına ihanet ederse, Allah elini onların üzerinden çeker”67.
Şevkâni bu hadise dayanarak, ortakların birbirleriyle iyi geçinip, karşılıklı olarak
haklarına tecavüz etmedikleri, ihânette bulunmadıkları sürece Allah’ın onların mallarını
bereketlendireceğini belirtir68. İbnü’l Hümâm ise zikredilen hadislerin şirketin meşruiyetine
delil teşkil ettiklerini söyler69.

Ebu Davud, “Edep”, 17; İbn Mace, “Ticaret”, 63.
Ebu Davud, “Buyu’”, 26.
65
Ebu Davud, “Buyu’”, 26.
66
el-Hattâbî, Ebu Süleyman, Ahmed b. Muhammed, Meâlimü’s-Sünen, (Sünen-i Ebu Davudla birlikte), Beyrut
1991, III, 79.
67
ed-Dârekutnî, Sünen, “Büyu’”, III, 35.
68
eş-Şevkânî, Muhammed b. Ali Ali Muhammed, Neylü’l-Evtâr min Ehâdîsi Seyyidi’l-Ahyâr, Beyrut, ts. V,
297.
69
İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, VII, 153.
63
64
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İlgili rivayetlerden Hz. Peygamber’in bizzat kendisinin ortaklıklar kurup onu teşvik
ettiği anlaşılır. Ayrıca, insanların İslam’dan önce ortaklıktan haberdar olup uyguladıkları,
bunlardan İslam’a uygun olanların mevcut hali üzere bırakılıp aykırı olanların ise yasaklandığı
anlaşılmaktadır70. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile mudârebe ortaklığı çerçevesinde onun
mallarını Şam yöresine götürüp ticarette bulunduğu, sahabeden Hâkim b. Hizâm’ın, Hz.
Peygamber’in amcası Abbas ile mudârebe ortaklığı yaptığı ve Hz. Peygamber’in bunların
ortaklığını tasvib ettiği kanaklarda yer alır71.
Fukaha arasında şirketin meşruluğu konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Dolaysıyla
şirket’in meşruiyeti Kur’an, Sünnet ve İslam ümmetinin ittifakı ile sabittir. Ancak fakihler
şirketlerin çeşitleri, bunların haiz olması gereken şartlar vb. ayrıntılarda ihtilafa düşmüşlerdir.
Bu ihtilaf noktalarına yeri geldikçe temas edilecektir.
İnsanları Şirketleşmeye Yönlendiren Sebepler:
İnsanların bireysel düzeyde bilgi, kabiliyet ve imkânları genelde sınırlıdır. Özellikle
gelişen ulaşım ve iletişimin etkisiyle küresel düzeyde faaliyet gösteren çok uluslu ve yüksek
meblağda sermayeli şirkelerle küreel düzeyde rekabet edecek verimli ve sürdürülebilir şirketler
kurup geliştirmek yüksek meblağda sermaye, uzmanlık ve çoklu işbirliğini gerektirmektedir.
Kimi insanlar teşebbüs yetenek ve bilgisine sahip olmakla birlikte, projelerini hayata
geçirebilecek gerekli sermaye ve ekipmandan yoksun olabilir. Kimileri de sermayesi olmakla
birlikte bilgi, beceri, sağlık veya başka meşguliyetleri sebebiyle onu yatırıma yönlendirme
imkânı bulamayabilir. İşte bu gibi durumlar insanları şirketleşmeye yönlendiririr.
Günümüzde yasalar bazı alanlarda ticarî faaliyetin (örneğin bankacılık ve sigortacılık
gibi) belli bir tüzel kişilik adı altında yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bu tür
faaliyetler ancak özel bir takım şirketlerle sürdürülebilmektedir. Bu sebeple insanlar şirket
kurmak zorunda kalmaktadırlar.
7.1.1. Şirketlerin Tasnifi
İslam hukukunda birden fazla kişinin mülkiyeti altına giren her mal, menfaat ve hak
şirket kapsamında değerlendirilmiştir. Bu ortaklık ister tarafların istek ve iradeleri ile isterse
iradeleri dışında meydana gelmiş olsun fark etmez. Bu bakımdan şirketler genel bir tasnifle

el-Merğinânî, Burhaneddin Ebi’l-Hasan Ali b. Ebi Bekr, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî, İstanbul 1986,
II, 3.
71
el-Hayyât, eş-Şerikât fi’Şeria, I, 63.
70
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bütün iradî ve gayri iradî ortaklık çeşitlerini kapsayacak şekilde ibâha, mülk ve akid şirketleri
şeklinde üç başlıkta ele alınmıştır. Özellikle mülk ve akit şirketlerinden her biri farklı açılardan
tasnife tabi tutulmuş, değişik şekillerde isimlendirilmişlerdir.
7.1.1.1. İbâha Şirketi

Kullanımı kamuya bırakılmış eşya üzerindeki insnaların sahip oldukları kullanma ve
yararlanma hakları veya bu konudaki fırsat eşitliğine ibaha şirketi(ortaklığı) adı verilir. İbaha
şirketi Hz. Peygamber’den nakledilen, “İnsanlar üç şeyde ortaktır: Su, ot ve ateş” hadisine72
dayandırılır. Fıkıh kitaplarında kullanımı serbest bırakılmış eşya her ne kadar su, ot ve ateş
olarak sayılsa da bu bir sınırlama amaçlı değil örnek kabilindendir. Dağlarda kesilmesine izin
verilen ağaçlar, ağaçların meyveleri, avlanılması serbest av hayvanları vb. şeyler de insanlar
arasında müşterektir. Bu tür ortak mülkiyete tabi mallar günümüzde kamu mülkü olarak
adlandırılır. Örneğin ülkemizde ormanlar, tuz kaynakları, nehir ve yer altı suları, göller ve
denizler kamu mülkü olarak kabul edilir. Dolaysıyla insanlar bu tür mallar üzerinde ortaktır
fakat bu tür mallardan kamunun/hukukun izin verdiği oranda yararlanabilirler. Mubah mallar
başkasının mülkiyetine geçtikten sonra artık bu konumunu kaybeder, özel mülkiyet kapsamına
girer. İbaha şirketi kâr amaçlı bir ticarî işbirliğini fazla çağrıştırmaz. Bu sebeple fıkıh
kitaplarında şirket bölümü işlenirken bu konu üzerinde fazla durulmaz. Şirket türlerinden Mülk
şirketi ve özellikle Akit şirketi ticarî amaçlıdır.
7.1.1.2. Mülk Şirketi

“Şirket akdi söz konusu olmaksızın iki ve daha fazla kişinin bir mal veya hak üzerinde
mülkiyetlerinin doğmasına” mülkiyet ortaklığı adı verilir.73
Meydana Geliş Sebepleri:

Mülk şirketi, mülk edinme yollarından satın alma, hibe, vasiyyeti kabul, mirasçılık,
malların ayrılamayacak şekilde birbirine karışması gibi ihtiyarî veya gayri ihtiyarî sebeplerle
meydana gelir. Bunları kısaca izah edelim:
Satın Alma: İki veya daha fazla kişi ortaklaşa bir mal satın aldığında, taraflar bu mala
ortak şekilde malik olurlar. Tarafların mal üzerindeki mülkiyetleri müşterek olur.

Ebu Davud, Büyu, 60; Zekât, 35.
Bk. Berki, Ali Himmet, Açıklamalı Mecelle, İstanbul 1985, md. 1060, s.209; Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukûki
İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, Bilmen Yayınevi, VII, s. 60; Şekerci, Osman, İslâm Şirketler
Hukuku Emek-Sermaye Şirketi, İstanbul 1981, s. 128-129.
72
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Hibe ve Vasiyyet: Hibe veya vasiyyet yoluyla bir mal iki veya daha fazla kişiye
bırakılıp onlar da bunu kabul ettikleri takdirde, bu mal aralarında müşterek olur.
Miras: Birkaç kişiye kalan miras onlar arasında müşterek mülkiyete sebep olur.
Mirasçılar tereke üzerinde ortak mülkiyete sahiptirler.
Malların Karış(tırıl)ması: Birden çok kişinin buğday, tuz, çimento, süt, petrol vb.
malları kendi iradeleri ile veya iradeleri dışında birbirlerine karış(tır)maları durumunda taraflar
bu mallar üzerinde müşterek malik olurlar.
Mülk şirketinin temelini iki veya daha fazla kişinin mallarının birbirlerinden
ayrılamayacak şekilde karışması oluşturur. Bu karışma tarafların rızası ile yahut rızaları dışında
gerçekleşsin fark etmez. Mülk şirketini daha sonra gelecek olan akit şirketlerinden ayıran en
önemli nokta budur. Zira akit şirketlerinin temelini icab ve kabul, yani tarafların rızası oluşturur.
Mülk Şirketinin Çeşitleri:

Konusu Bakımından Mülk Şirketinin Çeşitleri:
Mülk şirketi konusu (tarafların ortak oldukları şey) bakımından, Şirket-i ayn ve Şirketi deyn olmak üzere iki kısma ayrılır. Şirket-i ayn iki veya daha fazla kişinin belirli bir mal
üzerindeki ortaklığına denir. İki kişinin ortaklaşa bir araba alıp ona malik olmaları durumu gibi.
Şirket-i deyn ise alacak üzerindeki ortaklığa denir. İki kardeşin vefat eden babalarının
başkasının zimmetindeki alacağı üzerinde mirasçı olmaları durumu gibi.
Tarafların Rıza ve İradeleri Bakımından Mülk Şirketinin Çeşitleri:
İhtiyârî Mülk Şirketi: Bu, tarafların kendi irade ve fiilleri ile meydana gelen ortaklıktır.
Örneğin, bir şeyi satın alırlar veya ikisine bir şey hîbe edilir ya da bir şey vasiyet edilir, onlar
da kabul ederlerse, birlikte satın aldıkları veya kendilerine hîbe ya da vasiyet edilen şey, ikisi
arasında ortak olur. Kendi iradeleri ile bunu gerçekleştirdiklerinden dolayı buna ihtiyari mülk
şirketi adı verilir.
Zorunlu (Cebrî) Mülk Şirket: Tarafların fiilleri dışında başka sebepten dolayı meydana
gelen ortaklıktır. İki veya daha fazla kişinin bir mala mirasçı olmaları yahut kendi istekleri
dışında mallarının karışması durumunda bu tür zorunlu ortaklık meydana gelmiş olur.
Mülk Şirketinin Hükmü (Hukuki Sonuçları):
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Bu ortaklık türünde ortaklardan her birisi, öteki ortağın payında yabancı
hükmündedir74. Ortağın izni olmaksızın onun payında tasarruf etmesi caiz değildir75. Çünkü
bu ortaklık, taraflara birbirlerinin payları üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi(velâyeti)ni
içermez.76
7.1.1.3. Akit Şirketi

Şirketler içerisinde çeşit, özellik ve şart bakımından en karmaşık olan bu sebeple
fıkıhta üzerinde en ayrıntılı şekilde durulan akit şirketidir. Bu şirketi, muhtevasının genişliği
ve fıkıhta kendisine atfedilen önemden dolayı müstakil bir başlık altında işleyeceğiz.
Tanımı
İki veya daha fazla kişinin sermaye (asıl) ve kâr üzerinde kurdukları ortaklığa denir.77
Sermaye nakit para ve aynî mallara ilaveten emek ve kredi(itibar) yi de ifade eder. İsminden de
anlaşılacağı üzere, akit şirketleri tarafların irade beyanları ile kurulan, cebrîlik içermeyen
ihtiyarî şirketlerdir. Akit şirketleri fıkıh kitaplarında çok değişik açılardan tasnife tabi
tutulmuştur. Bu tasnifte tarafların şirket üzerindeki hak ve sormluluklarının miktarı ile ortaklığa
konulan sermayenin mahiyetinin belirleyici olduğu görülür. Mezheplerin ortaklığa yaklaşımı
da şirketlerin tasnif ve isimlendirilmesinde etkili olmuştur. Biz bu metinde Hanefî mezhebinin
yaklaşımını esas alacak, duruma göre, diğer mezheplerin görüşlerine yer vereceğiz.
7.1.1.3.1. Çeşitleri
Hak ve Sorumlukların Derecesi Bakımından Akit Şirketi

Akit şirketi bu açıdan ikiye ayrılır: Mufavada Şirketi ve İnan Şirketi
a. Mufâvada Şirketi
aa. Mufâvada’nın Tanımı:

Mufada ( )مفاوضةsözlükte "eşitlik" anlamına gelir. Şirketin mufavada diye
isimlendirilmesi tarafların ortaklıkta eşit hak ve yükümlülüklerini gerektiriyor olmasındandır.
Mufavada şirketi Hanefi kaynaklarında “iki kişinin mallarında, tasarruflarında ve dinlerinde
bir birine karşı eşit olmak kaydıyla kurdukları ortaklıktır” şeklinde tanımlanır78. Başka bir ifade
ile mufadayı “iki veya daha fazla kişinin sermaye, tasarruf, kâr ve sorumlulukta eşit olmak
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Serahsi, el-Mebsût, XI, 151.
Merğinanî, el-Hidaye, III, 3.
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Hey’et, el-Mevsûatü’l-Fıkhiyyetü’l-Küveytiyye, “ş-r-k” md.
78
Merğinanî, III, 330.
75

183

üzere kurdukları ortaklık” şeklinde tanımlayabiliriz. Dolayısıyla mufavada tarafların sermaye,
hak ve sorumlulukları bakımından tamamen eşitlik esasına dayanan bir ortaklık türüdür.
ab. Mezheplerin Mufâvada Hakkındaki Görüşleri

Mufâvadayı Hanefî79 ve Mâlikî80 fakihleri caiz görürken Şafiî fakihleri caiz görmezler.
Hanefîler bunun cevazı için şu hadisi delil getirirler: “”فاوضوا فانه اعضم للبركة: Mufavada ortaklığı
yapınız, çünkü en büyük bereket ondadır.” Ancak kendisi de bir Hanefi olan İbnü’l-Hümâm
kaynaklarda böyle bir hadis mevcut olmadığından bu hadisin delil olamayacağını ileri sürer 81.
İmam Şafiî kıyasen mümkün olmadığı için böyle bir uygulamanın caiz olmadığını belirtir ve
şöyle der: “Dünayada bundan daha bâtıl bir şey bilmiyorum”82.
ac. Mufâvada’nın Hüküm ve Şartları:

Onu caiz görenler açısından mufâvada’nın şart ve hükümleri şunlardan oluşur:
Mufâvada şirketi tanımdan da anlaşıldığı gibi eşitlik esası üzerine kurulur. Bütün
tarafların sermâye, tasarruf, sorumluluk ve kârda eşit olmaları şarttır. Bunun için bâliğ olmayan
ile bâliğ olan arasında, müslüman ile kâfir arasında bu tür şirketi kurmak caiz görülmemiştir.83
Mufâvada şirketi hem vekâleti hem de kefâleti içerir. Bunun için birinin ikrârı kendisi
için hangi hükmü ifade ediyorsa ortağı için de aynı hükmü ifade eder.
Şirketten alacağı olan biri, alacağını istediği ortaktan talep edebilir. Satım, alım, kirâ
gibi işlemlerden dolayı şirket ortaklarından birinin üstlendiği sorumluluk diğer ortağı da bağlar.
Birisinin sattığı şey, kusur nedeniyle diğerine geri verilebileceği gibi, birinin satın aldığı şeyi
diğeri kusur nedeniyle geri verebilir.84
Ortaklardan birinin aldığı herhangi bir mal, şirket adına alınmış sayılır. Ancak aile ve
çocuklarının geçim masrafları bu hükmün dışındadır. Çünkü yiyecek ve giyecek aslî
ihtiyaçlardandır.
Mufâvada şirketinde ortaklardan birine altın, gümüş ve kâğıt para gibi sermâye olmaya
uygun bir mal bağışlansa, mîras kalsa, sadaka verilse veya vasiyet edilse o da bunları alsa,
ortaklar arasında eşitlik bozulmuş olacağından mufâvada sona erer ve şirket inân’a dönüşür.
Çünkü mufâvada şirketinde eşitlik, kurulurken şart olduğu gibi, ortaklık devamı sürecinde de
Serahsî, XI, 153; Merğinanî, III, 4; Kasanî, VI, 58.
İbn Rüşd, II, 252.
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şarttır. Ancak ortaklardan biri ortaklıklığa sermaye konulması mümkün olmayan bir mala sahip
olsa bu durumda mufâvada bozulmaz.
Görüldüğü üzere mufavada pratikte uygulanması oldukça zor bir ortaklık türüdür. Bu
ortaklık

türü

özellikle

tümüyle

şirket

hesabına

çalışan,

bunun

dışında

hiçbir özel mülkü bulunmayan, tüm harcamalarını şirketten yapan aile şirketleri, kardeşler
veya baba ile çocukları arasında gerçekleşebilir.
b. İnan Şirketi

ba. İnan’ın Tanımı:
İ‘nan ( )عنانkelimesi “ ”العنkökünden gelip, “insanın önüne aniden bir şeyin çıkması”
ve “hapsetmek” manasına gelir. Şirketin inan diye isimlendirilmesi kelimenin her iki anlamıyla
da irtibatlandırılmıştır. Arapça’da atın yularına “inan” denir. Hayvan üzerindeki kişi bir eliyle
yuları tutup atı dizginlerken diğer eliyle başka işler yapar. İşte ortaklıkta da taraflardan her biri
sermayenin bir kısmının tasarruf hakkını (yularını) diğerine bıraktığından bu isim verilmiştir.
Kelimenin hapsetmek manasıyla şirketin isimlendirilmesindeki ilişkiye gelince, bu ortaklıkta,
mufavada da olduğu gibi sermayede eşitlik şartı aranmadığından, ortağın biri şirket sermayesi
dışında kalan malını hapseder, yani ortaklığa dâhil etmez85.
İnan şirketi müctehidlerin ittifakıyla caizdir. Bu şirket türü fıkıh kitaplarında şöyle
tanımlanır: “İki ve daha çok kişinin, eşitlik şartı aranmadan ve birbirlerinin kefili olmaksızın,
belirli veya genel nitelikli ticaret yapmak ve kârı anlaşılan oranda paylaşmak üzere kurdukları
ortaklığa İnan ortaklığı” denir86. Bu ortaklığı mufâvadadan ayıran temel özellik sermaye, kâr
ve tasarrufta ortaklar arasında eşitliğin şart koşulmamış olmasıdır. Bu şirket çeşidi, küçük
farklılıklarla günümüz anonim ortaklıklarına benzer.
bb. İnan’ın Hüküm ve Şartları:
İnan şirketi ile ilgili olarak ortaklardan tümünün fiilen ortaklıkta çalışıp alışmaması
gerektiği ve kâr ve zararın hangi kurallara göre paylaşılacağı hususu üzerinde en fazla durulan
konulardandır. Bu bölümde her üç nokta hakkındaki görüşleri kısaca sunmaya çalışacağız.
Ortakların Çalışma Şartı:
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Füruzabadî, IV, 251; Şekerci, s. 197.
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İnan şirketi ortakların tümünün şirkette fiilen çalışacakları şartı üzerine kurulabileceği
gibi, ortaklardan kiminin çalışıp kiminin çalışmayacağı şartı üzerine de kurulabilir. Dolayısıyla
iki kişi belli bir sermaye ile ortaklık kursalar, işleri birisinin yürüteceği, diğerinin şirket işiyle
hiç ilgilenmeyeceği kararlaştırılsa bu ortaklık mümkün ve caizdir87.
Kârla İlgili Kurallar:
Kâr miktarı oransal (nisbî) şekilde belirlenmelidir: Fıkhın ortaklık anlayışında kâr,
prensip olarak anlaşma esnasında şâyî bir cüz şeklinde belirlenir; %lO, %20 veya %50 gibi88.
Kâr maktu şekilde belirlenemez. Şirketten, miktarı önceden belirlenmiş maktu kâr almak faiz
sayılır. Meselâ, şirkette %10 oranında sermayesi olan kimse, yılsonunda şirket kâr etsin veya
etmesin, sermayesinin net %10’u kadar maktu bir parayı şart koşsa bu faiz olur. Dolaysıyla
kâr’ın maktu şekilde belli bir meblağla belirlenmesi sözleşmeyi ortaklıktan çıkarıp faizli
krediye dönüştürür89.
Tarafların Farklı Oranlarda Kâr Alıp Alamayacağı:
Kârın paylaşımında sermayenin miktarı mı yoksa akit esnasında ileri sürülen şart mı
esas alınmalıdır meselesi mezepler arasında ihtilaflıdır. İmam Malik90 ve İmam Şafiî’ye91 göre
kâr ortakların sermayeleri oranında olur. Akit esnasında farklı oranlarda tespit edilen kâra itibar
edilmez. Şayet böyle bir şart koşulmuşsa şirket sahih, şart ise lağvdir. Çünkü kâr sermayenin
bir fer’idir; onunla ilintilidir. Ortaklar sermayeye hangi oranda mâlik iseler, sermayeden hâsıl
olacak kâra da o oranda hak sahibi olurlar.
Hanefî92 ve Hanbelî93 fakihlerine göre ise kârın paylaşımında esas alınacak ölçü akit
esnasında koşulan şarttır, yoksa ortakların sermayeleri değil. Çünkü kâr bizzat sermayeden
değil aksine şirket akdinden kaynaklanır. Yani kârın oluşumunda sermayenin önemli oranda
etkisi var ise de kârı asıl meydana getiren ortakların o sermayedeki tasarruflarıdır. Ortaklar
birbirlerinin sermayeleri üzerinde tasarruf yetki ve imkânına ancak bu şirket sözleşmesiyle
sahip olurlar. Dolayısıyla sahih inan ortaklığında kâr taksim edilirken itibara alınacak ölçü
sermayenin oranı değil, akit esnasında ileri sürülen şarttır; şartla belirlenen orandır. Tabi bütün
Şekerci, s. 202-203.
Kâsânî, VI, 59.
89
Bk. Mecelle, md. 1357; Bilmen, VII, 81; Köse, Murtaza, İslam Hukukunda Anonim Ortaklıklar,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Ü.S.B.E., Erzurum 1996, s. 122.
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İbn Cüzeyy, el-Kavânînü’l-fıkhiyye, Beyrut 1989, s. 281.
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Bk. el-Hüseynî, el-Kifâyetü’l-Ahyâr fî Halli Gâyeti’l-İhtisâr, Beyrut 1991, s. 269.
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Serahsî, XI, 156.
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İbn Kudame, Abullah b. Ahmaed b. Mahmud, el-Umde fi’l-Fıkhi’l-Hanbelî, Beyrut 1991, s. 159.
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bunlar sahih inan ortaklığı içindir. Ortaklığın fasit olması durumunda bütün mezheplere göre
kâr sermaye oranında taksim edilir.
Ancak konuyla ilgili şöyle bir durum gündeme gelmektedir: Şayet ortaklardan biri,
gerek iş gücü ve emeği gerekse bilgi ve kabilyeti ile ortaklığa diğerlerinden daha fazla katkıda
bulunuyorsa kârdan farklı oranda alabilir mi alamaz mı?
İmam Züfer (ö. 158/775) dışında Hanefîler, çalışan ortağın kârdan fazla pay almasını
kabul etmişlerdir. Hatta onlara göre, bütün ortaklar çalışsa bile, aralarında, ustalık, sanat, beceri
ve benzeri bakımlardan farklılık olabileceği için kârın da bu özellikleri dikkate alınarak
paylaştırılması mümkündür. Meselâ, iki kişi 100'er milyar lira sermaye ile bir fabrika kursalar,
ortaklardan birisi işletmeci ve idareci olarak işin başına geçip kuruluşu yönetse, diğer ortak da
vasıfsız işçi olarak çalışsa, sermayeler eşit olmakla birlikte, yönetici olan, %10 fazla kâr talep
etse, bu fazlalık onun bilgi ve çalışmasının karşılığı olur ve caizdir. Çünkü kâra hak kazanma;
ya sermaye, ya çalışma ya da damânı (sorumluluğu) yüklenme sebeplerinden birisiyle olur.
İmam Züfer ve onun görüşünü benimseyen diğer müctehidlere göre ise çalışan ortak kârdan
fazla oranda alamaz, çalışmasının karşılığında takdir edilecek ücretini alır.94
Zararın Dağıtılması
Şirketlerde zarar ve ziyan ya taraflardan birinin haksızlık veya kusuru neticesinde olur
yahut olmaz. Meydana gelen zarar ortaklardan birinin haksızlık ve kusuru sebebiyle meydana
gelmiş ise, zarardan haksız ve kusurlu olan taraf sorumlu olur. Fakat zarar ve ziyan ortaklardan
birinin kasıt ve kusuru olmaksızın meydana gelmişse bu durumda zarar mezhep müctehidlerinin
ittifakıyla sermaye oranına göre taksim edilir. Hanefîler bu konuyu şöyle kurallaştırmışladır:
“Kâr ortakların aralarında kabul ettikleri şartlara göre, zarar ise ortakların koyduğu
sermayeye göre taksim edilir”95. Akit esnasında başka bir şart koşulmuş olsa da buna itibar
edilmez96. Mudaraba da ise zararı rabbu’l-mal (sermayedar) üstlenir, mudarib (işletmeci) ise
emeğini kaybeder.
Sermayenin Mahiyeti Bakımından Akit Şirketi

Döndüren, Hamdi, İslami Ölçülerle Ticaret Rehberi, İstanbul 1988, s. 83.
Merğinanî, III, 7.
96
Mustafa Fevzi, s. 512-513; Köse, s. 126.
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a. Aynı Cins Sermaye İle Kurulan Akit Şirketleri
1) Sermaye (Emval) Şirketi/ Müşareke:

1a) Sermaye (Emval) Şirketinin Tanımı:
“İki veya daha fazla şahsın belirli bir sermaye koyarak, birlikte iş yapmak ve meydana
gelecek kâr veya zararı paylaşmak üzere kurdukları ortaklığa” sermaye şirketi denir.
Günümüzde bu şirket müşareke şeklinde adlandırılır.
1b) Sermaye Şirketi’nin Şartları
- Taraflarda Aranan Şartlar
Sermaye oratklığı (müşârekede) ortaklar birbirlerinin vekîli konumundadırlar.
Dolayısıyla fakihler, vekilde bulunması gereken bütün şartları ortaklığın tarafları için de gerekli
görmüşlerdir. Buna göre henüz temyiz çağına ulaşmamış çocuğun, aklî noksanlık, bunaklık,
delilik gibi hastalıklara sahip insanların ortaklıklarda taraf olması uygun değildir97.
Sermayede Aranan Şartlar:
Sermaye ortaklığında, sermayenin gerek kâr ve zararın tespitinde gerekse şirketin
tasfiyesi esnasında anlaşmazlığa yol açacak belirsizliklerden uzak olması gerekir. Bu nedenle
hukukçular sermayede bulunması gereken nitelikler üzerinde genişçe durmuşlardır.
Genel olarak ortaklıklarda üç şey sermaye olarak kabul edilir. Bunlar; para veya ticaret
eşyasından oluşan mal, emek ve kredi (itibar) dir. Müşâreke, mal üzerine kurulan bir
ortaklıktır. Fıkıhta nakit para ve para dışında mülkiyete konu olan ve yararlanılması hukuken
serbest bırakılmış her şey mal kapsamına girer. Dolaşımdaki nakit paralar ile altın ve gümüş
gibi kıymetli madenlerden basılan paraların müşâreke’de sermaye olabileceği konusunda tüm
fakihlerin ittifakı vardır98. Ticaret eşyasının sermaye olması konusunda ise farklı görüşler ileri
sürülmüştür. Hanefî ve Zâhirî hukukçularla bir rivayete göre Hanbelîler ister mislî ister kıyemî
olsun ticaret eşyasının müşâreke’de sermaye olamayacağı görüşündedirler99. Şâfiî müctehidler
kıyemî malların sermaye olmasını caiz görmezken, mislî malların ortaklıklarda sermaye

Şirbînî, II, 213; Derdîr, III, 457.
İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 123.
99
Serahsî, XI, 159-160; İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 124.
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olabileceği kanaatindedirler100. Mâlikîlere101 göre ise ister kıyemî ister mislî olsun ticarete konu
olan bütün mallar müşârekede sermaye olabilir102.
Ticaret eşyasının ortaklıklarda sermaye olup olamayacağı konusundaki ihtilafın nedeni
kâr ve zararın tespiti ile ortaklığın sona ermesi durumunda tarafların haklarının belirlenmesi
sürecinde anlaşmazlığa düşülme endişesidir. Ticaret malının sermaye olmasını kabul
etmeyenlere göre başlangıçta bu malları birbirine katarak tek bir sermaye oluşturmak mümkün
değildir. Dolayısıyla mallardan birinin arzu edildiği gibi değerlendirilememesi veya telef
olması halinde zararın kime ait olacağı konusunda ihtilaf çıkabilir. Ortaklığın herhangi bir
nedenle sona ermesi durumunda da sermaye sahiplerinin paylarının net bir şekilde ortaya
konulması mümkün olamayacağından yine anlaşmazlık çıkabilir. Ancak ticaret malları
ortaklığın başlangıcında paraya çevrildiği takdirde bu sakıncalar ortadan kalkar. Ticarî eşyanın
sermaye olabileceğini kabul edenlere göre ise ortaklıklarda amaç birden fazla kişiye ait
sermayeyi bir araya toplayarak çalıştırıp azamî ölçüde kâr etmektir. Parada olduğu gibi ticaret
mallarında da bu gerçekleştirilebilir. Başlangıçta sermayenin kıymetinin belirsizliği problemi
ise söz konusu ticarî mala kıymet biçmek suretiyle giderilebilir. Tarafların sermaye üzerindeki
haklarının belirli olması, başkasının zimmetinde bulunan bir borç olmaması da fakihlerce
sermayede aranan diğer şartlardandır103.
Kârda Aranan Şartlar:
Kişileri bir araya gelerek ortaklık kurmaya yönelten sebeplerin başında kazanç unsuru
gelmektedir ki o da teşebbüsün sonunda elde edilecek kârdır. Genel kural olarak müşârekede
her ortak sermayesi oranında kâr alır. Ortaklardan biri sermayesinin yanı sıra emek veya
sorumluluk katkısında da bulunmuşsa bu ortağın kâr yüzdesi daha fazla olabilir. Dolayısıyla
girişim sonucunda elde edilecek kârın ortaklar arasında hangi oranlarda paylaştırılacağı da net
bir şekilde ortaya konulmalıdır. Kâr maktu’ değil nisbî (oransal) olmalıdır. Şayet taraflardan
biri lehine, maktu‘ bir kâr şartı ileri sürülürse ortaklık fâsit olur. Çünkü müşâreke kâr ortaklığı
üzerine kurulur. Bu tür bir şart ise kâr üzerine kurulan ortaklığı ortadan kaldırır104.
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2) Emek (A’mal) Şirketi:

2a) Emek(A’mal) Şirketinin Tanımı
İki veya daha fazla meslek sahibi kimsenin emek ve kabiliyetlerini sermaye edinip,
başkalarından iş kabul ederek meydana gelecek karı paylaşmak şartıyla kurdukları ortaklığa
denir. Bu ortaklık türü şiket-i ebdan, şirket-i a’mal, şirket-i tekabbül ve şitket-i sanayi şeklinde
de adlandırılır.
A’mal veya ebdan denmesinin sebebi, ortakların şirkete ait işleri bedenleri (emekleri)
ile yapmalarından, sanayi şirketi denilmesi de ortakların mesleklerini/ustalıklarını sermaye
olarak koymalarından dolayıdır. Şirket-i tekabbül denilmesinin sebebi ise ortaklardan biri veya
her ikisinin iş kabul etmesinden dolayıdır105.
Hanefilerin çoğunluğu106 ile Malikilere107 göre bu ortaklık türü caizdir. Hanefilerden
Züfer ve Şafii’ye göre ise caiz değildir. Caiz görmeyenler şirkette asıl maksadın kar olduğu,
karın ise ancak mal nitelikli bir sermayeden hâsıl olacağını ileri sürmüşlerdir108. Kabul edenlere
göre ise şirketleşmeye gitmekteki asıl maksat para kazanıp kar etmektir. Para sadece belirli
maldan oluşan sermaye ile değil çalışmakla da kazanılır. Ortaklardan biri kendi hissesi adına
asil ortağı adına da vekil sıfatıyla çalışıp para kazanabileceğinden bu tür ortaklık mümkün ve
caizdir109.
2b) Emek(A’mal) Şirketinin Hüküm ve Şartları
Bu ortaklıkta kar başlangıçta anlaşılan şarta göre bölüşülür. Yani ortaklar, kazancı ister
yarıya, ister birisi üçte iki, diğeri üçte bir şeklinde bölüşebilirler. Zarar tazminat oranınca olur.
Yani işin üçte ikisini biri, üçte birini biri üstlense zarar da buna göredir. İş almada ortaklar
birbirlerinin vekîlidirler. Bunun için birinin aldığı işin yapılması hem kendini hem de ortağını
bağlar. Ortaklardan her biri aldığı işi bizzat yapmakla yükümlü değildir. Dilerse kendisi yapar,
dilerse ortağına veya başka bir kimseye yaptırır. Fakat işi veren bizzat onun yapmasını isterse
bu durumda kendisinin yapması lazım gelir. Bu şirket türü, şartlara göre mufâvada ve inân
şirketine dönüşebilir110.

Serahsî, XI, 152; Kasanî, VI, 56; İbnü’l-Hümam, VI, 186.
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3) Kredi (Vücuh) Şirketi:

3a) Kredi(Vücuh) Şirketinin Tanımı
Maddi sermayeleri olmadığı halde tarafların kendi itibar (kredi) ve şahsiyetlerini
kullanarak vadeli mal alıp satarak oluşacak karı aralarında paylaşmak üzere kurulan ortaklığa
denir111. Tarafların sermayeleri olmadığı için bu şirkete Şerket-i mefalis adı da verilir. Vücuh
şirketi Hanefilere göre sahih bir şirket türüdür112. Bu şirket de duruma göre mufavada ve inan
türünde tesis edilebilir.
3b) Vücuh(Kredi) Şirketinin Hüküm ve Şartları
Tarafların satın alınan malda eşit olmaları şart değildir. Yâni ortaklar, aldıkları mala yarı
yarıya ortak oldukları gibi üçte bir, üçte iki olmak üzere de ortak olabilirler. Ortaklardan her
birinin satın alınan maldaki hissesi ne kadarsa kârdan alacağı hissesi de o kadardır. Yâni kâr,
aralarında satın alınan maldaki hisselerine göre taksim olunur. Zarar ve ziyan, ortakların alınan
maldaki hisselerine göre taksim edilir.113
b. Faklı Cins Sermaye İle Kurulan Ortaklıklar
1) Mudâraba

1a) Mudârabanın Tanımı
Mudâraba(“ ;)المضاربةd-r-b”( )ضربkökünden isimdir. Darabe sözlükte; “vurmak,
çarpmak, karıştırmak, hareket etmek, gitmek, yola çıkmak, ticaret veya savaş için yurttan
ayrılmak” anlamlarına gelir114. Bu kelime Kur’an’da “fî”( )فيharf-i cer’i ile “yola koyulmak,
sefere çıkmak” anlamında kullanılmıştır115. Irak hukukçularına göre; mudâraba; “bir tarafın
sermayesini, diğer tarafın emeğini koyarak oluşacak kârı paylaşmak üzere yaptıkları ortaklığa”
denir. Sermayeyi alan şahıs yani müteşebbis ticaret amacıyla “yeryüzünde sefere çıktığı” için
bu isim verilmiştir. Hicaz hukukçuları ise mudâraba ortaklığını “k-r-d”( )قرضkökünden
“mukârada”( )المقارضةdiye adlandırmışlardır. “Kard”( )القرضsözlükte “bütünden bir parçayı
kesip ayırma, ödünç verme” anlamına gelmektedir. Sermaye sahibi sermayesinden bir bölümü
ayırdığı ve müteşebbisin kazancından bir parçasını aldığı için bu ismi vermişlerdir116.

İbn Abidin, VI, 348; Mecelle, mad. 1332.
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Mudâraba için fıkıhta çeşitli tanımlar yapılmıştır. Hanefîler mudârabayı; “bir tarafın
sermaye, diğer tarafın emeğini koyarak kâra ortak olmak üzere yaptıkları akit” 117, Şâfiîler ve
Hanbelîler; “mâlikin ticaret yapmak üzere müteşebbise bir mal vermesi ve şart koştukları orana
göre kârın aralarında ortak olması”118, Mâlikîler ise “sermayedârın, kârın belli bir oranı
kendisine ait olmak üzere, belli bir nakdî sermayeyi ticaret yapmak için başkasına vermesinden
ibaret olan bir akit”119 diye tanımlamışlardır. Görüldüğü üzere tariflerde küçük ayrıntılar
dışında önemli fark yoktur. Dolayısıyla mudârabayı yukarıdaki tanımları da dikkate alarak
“ticaret yapmak ve oluşacak kârı anlaşılan oranda paylaşmak üzere iki taraf arasında kurulan
emek-sermaye ortaklığı” şeklinde tanımlayabiliriz.
1b) Mudârabanın Dayanağı
Mudârabanın “d-r-b”( )ضربkökünden türemiş olduğundan Kur’an’da ticaret veya
başka maksatla gezip dolaşmaktan söz eden ve içinde “d-r-b” kökünden kelimelerin geçtiği
ayetler mudârabaya delil olarak ileri sürülmüştür120. Söz konusu ayetlerin meâlleri şöyledir:
“Ey iman edenler! Sizler inkâr eden ve yer yüzünde sefere çıkan veya...gibi olmayın”121. “Ey
mü’minler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin...”122. “Yeryüzünde
sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı
kısaltmanızda bir sakınca yoktur...”123. “... yahut seferde iken başınıza ölüm musibeti gelmiş ise
sizden olmayan başka iki kişi (şahit olsun)”124. Yukarıda meâli verilen ayetlerle irtibatlandırılıp
mudârabaya delil gösterilen diğer bir ayette şudur: “Rabbinizin lütuf ve keremini aramanızda
sizin için bir günah yoktur”125.
Mudâraba akdinin meşruluğunu yukarıdaki ayetlere dayandırmaya çalışanların
görüşlerinde biraz zorlama olduğu anlaşılmaktadır. Oysa İslâm hukukunda akit serbestliği
vardır; belli ilkelere uymak, temel yasakları ihlal etmemek kaydıyla insanların her türlü ticarî
faaliyete girişmesi, farklı yapı ve işleve sahip ortaklıklar kurması tabiî karşılanmış hatta teşvik
edilmiştir. Mudâraba akdinin meşru görülmesinin temelinde, İslâm hukukunun akitlerle ilgili
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yasaklarını ihlâl edici bir unsuru içermemesi ve insanların ona öteden beri duydukları şiddetli
ihtiyacın yattığı bir gerçektir.
İnsanların kendisine duydukları ihtiyaçtan ötürü mudâraba, hem Hz. Peygamber’den
önce126, hem Hz. Peygamber döneminde hem de Hz. Peygamber’den sonra tarihin hemen her
döneminde kendisine başvurulmuş bir ortaklık türüdür127. Meşruiyeti konusunda da ittifak
edilmiştir128.
1c) Mudarabada Aranan Şartlar
İslâm hukukçuları mudârabanın sahih olarak gerçekleşmesi için bir takım şartlar
belirlemişlerdir. Bu şartları üç ana başlık altında toplamak mümkündür: Birincisi taraflarda
bulunması gereken şartlar; ikincisi sermayede bulunması gereken şartlar; üçüncüsü ise kârda
bulunması gereken şartlardır.
-

Taraflarda Aranan Şartlar:

Mudâraba başlangıçta ödünç, sermayenin işletilmesi süresince vekâlet, kâr meydana
geldiğinde ise ortaklık akdinden ibarettir. Sermayedâr müvekkil, işletmeci vekil, sermaye ise
işletmecinin elinde emânet niteliğindedir129. Bu sebepten dolayı mudâraba akdinde taraflarda
aranan şartlarla, vekâlet akdinde vekil ve müvekkilde aranan şartlar aynıdır. Müslüman’ın gayri
müslimle, gayri müslim’in müslümanla mudâraba ortaklığı yapmasında -ortaklık konusunun
meşru olması durumunda- bir sakınca görülmemiştir130. Sermaye sahibi veya mudâribin birden
fazla kişiden oluşmasında da bir sakınca yoktur131.
- Sermayede Aranan Şartlar:
a. Sermaye nakit para olmalıdır. Nakit para dışında herhangi bir eşya ile anlaşma
yapıldığı taktirde bunu geri verme işlemi zorlaşacağından hukukçular böyle bir şartı ileri

Ateş, Ali Osman, İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Âdetleri, İstanbul: Beyan Yayınları, 1996,
s.497.
127
Mudarabanın tarihteki örnekleri için bkz., ed-Debû, İbrahim Fâdıl, Akdü’l-mudâraba, dirâse fi’l-iktisâdi’lİslâmî, s.32-36; Gedikli, Osmanlı Şer’iyye Sicillerinde Mudarebe Ortaklığı, s.30-38; Ateş, Ali Osman, s.497;
Döndüren, Ticaret ve İktisast İlmihâli, s.426-427; Sıddîkî, M. Necâtullah, “Çağdaş İktisadî Hayatta Mudarabe”,
İktisat ve Din, haz. Mustafa Özel, İstanbul: İz Yayıncılık, 1994, s.274-275.
128
İbn Kudâme, VII, 133; Şirbînî, II, 309; Ebû Ceyb, Mevsûatü’l-icma’, fi’l-fıkhi’l-İslâmî, I-II, 2. Basım,
Dımaşk: Dâru’l-fikr, I, 532.
129
İbnu’l-Hümâm, VIII, 448.
130
Kâsânî, VI, 81.
131
en-Nevevî, Ravdatü’t-tâlibîn, IV, 205; İbn Kudâme, VII, 143.
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sürmüşlerdir132. Ancak İmam Mâlik133 ve bir kısım Hanbelî hukukçulardan gelen rivayete göre,
para dışındaki ticarî mallar da mudârabada sermaye olabilir134.
b. Sermaye belli olmalıdır. Sermayenin; miktar, cins ve nitelik bakımından kapalı
kalmayacak şekilde taraflarca bilinmesi şarttır. Sermayenin miktar veya niteliklerinde bir
kapalılık olduğu taktirde mudârabada amaçlanan kârın bilinmezliğine ve tarafların
anlaşmazlığa düşmesine yol açma ihtimali olduğundan böyle bir şart ileri sürülmüştür.
c. Sermaye işletmeciye teslim edilmelidir. Mudârabada esas olan işletmecinin
sermayeyi dilediği zaman kullanabilmesidir. İşletmecinin rahat hareket edebilmesi için
sermayenin kendisine teslim edilmiş olması şarttır. Sermaye sahibi sermayenin kendi
kontrolünde bulunmasını şart koşarsa böyle bir şart sahih olmaz, aksi durumda mudâraba fasit
olur135.
- Kârda Aranan Şartlar:
a. Kâr oranı önceden belirlenmelidir. Bütün mezhepler işletmecinin ve sermayedârın
kazançtan alacakları kâr payının mutlaka önceden belirlenmesini mudârabanın sıhhati için şart
koşmuşlardır.
b. Kâr maktu‘ değil 1/2, 1/3 gibi nisbî (oransal) olmalıdır. Şayet taraflardan biri lehine,
maktu‘ bir kâr şartı ileri sürülürse mudâraba fâsit olur. Çünkü mudâraba kâr ortaklığına dayalı
bir akittir. Bu tür bir şart ise kâr üzerine kurulan ortaklığı ortadan kaldırır136.
1d) Mudâraba Çeşitleri
Mudâraba, sermayenin değerlendirileceği işin kapsamına göre sınırlı veya sınırsız
mudâraba; sermayeyi işletenlere göre ise doğrudan veya dolaylı mudâraba şeklinde iki kısma
ayrılır.
- İşin Kapsamı Açısından Mudâraba
(a). Sınırsız (Mutlak) Mudâraba: Müteşebbisin sermayeyi işletirken herhangi bir
zaman, yer, ticaret çeşidi vs. ile sınırlanmadığı mudâraba.

Kâsânî, VI, 82; Sahnûn, el-Müdevvene, V, 86; Şirbînî, II, 310; İbn Rüşd, II, 192.
Kâsânî, VI, 82; Aynî, el-Binâye, VII, 657.
134
İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 124; Merdâvî, V, 410, 429.
135
Şirbînî, II, 310; Derdir, III, 682; İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 136.
136
İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 136; Kâsânî, VI, 85-86; İbnu’l-Hümâm, VIII, 448; Aynî, el-Binâye, VII, 660;
Mûsa, Şerikâtü’l-eşhâs s. 209-212.
132

133

194

(b). Sınırlı (Mukayyet) Mudâraba: Belirli bir zaman, mekân, ticaret çeşidi veya alış veriş
yapılacak kişi ile sınırlandırılan mudârabaya sınırlı mudâraba denir137.
- İşletmeciler Açısından Mudâraba
(a). Doğrudan Mudâraba: İşletmecinin bizzat kendisi veya görevlendireceği kişilerin
sermayeyi yatırıma dönüştürdüğü mudâraba sözleşmesine doğrudan mudâraba adı verilir.
(b). Dolaylı Mudâraba: İşletmeci, sermayeyi bizzat kendisi işletebileceği gibi üçüncü
şahıslarla ticarî ortaklıklar kurarak da işletebilir138. Birinci mudâribin, sermayedâr sıfatıyla
ikinci mudâribe sermayeyi vererek işlettirmesinden ibaret olan mudârabaya dolaylı mudâraba
veya alt mudâraba adı verilir. Bu tür ortaklıkta sermayedarın muhâtabı birinci mudâribdir.
Çağdaş faizsiz bankalar, mevduat sahiplerinden mudâraba ortaklığı esaslarına göre topladıkları
sermayeyi işletmeci sıfatıyla çeşitli ticarî faaliyetlerde değerlendirdikleri gibi dolaylı mudâraba
yöntemiyle de değerlendirmektedirler.
2) Müzâraa

2a) Müzâraa’nın Tanımı:
Müzaraa, toprağa tohum atmak manasına gelen “ ”زرعkökünden gelir. Müzaraa ise
toprağın üzerinde zirai mumele yapmak demektir. Terim olarak, arazi bir taraftan, emek de
diğer taraftan olmak ve elde edilecek ürün anlaşılan oranda paylaşılmak üzere kurulan ziraat
ortaklığına denir.139. Ebu Hanife bu ortaklık çeşidini sahih görmezken imameyn meşru
görmüşler ve Mezhepte fetva imameynin görüşü esas alınarak verilmiştir140. Hanbelî
fukahasına göre de bu ortaklık meşrudur141.
Müzaraayı meşru görenler buna delil olarak Hz. Peygamber’in Hayber halkıyla yaptığı
ortaklık gösterilir. Buharinin rivayetine göre, Hz. Peygamber, Hayber arazisini, Yahudilere o
ararzide çalışmaları ve onunl ziraat yapmaları, ararziden elde edilecek mahsulün yarınsı
kendilerinin olmak üzere vermiştir142.
2b). Müzâraa’nın Şartları:

Aynî, el-Binâye, VII, 670-674; Öztürk, Osman, Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, İstanbul: İslâmi İlimler
Araştırma Vakfı Yay., İstanbul 1973, md.1407; Bilmen, VII, 102.
138
İbn Kudâme, VII, 156, 159; Aynî, el-Binâye, VII, 686-689.
139
Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Rağbet yay, 1998, s. 357.
140
Merğinani, IV, 337; Kasanî, VI, 175.
141
İbn Kudame, el-Muğnî, V, 581.
142
Buharî, “Muzaraa”, 2.
137
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Müzâraa akdinin geçerli olması için gerekli olan şartlar 8 tanedir:
(1)

Akdin konusu olan arazi ziraate uygun olmalı.

(2)

Tarafların, ziraat ortakçılığı yapmaya ehil kimseler olması.

(3)

Ürünün yetişme süresinin belirtilmiş olması.

(4)

Tohumu hangi tarafın vereceğinin belirlenmesi.

(5)

Ekilecek tohumun cinsinin ve miktarının belirli olması.

(6)

Tohum sahibi olmayan çalışanın hissesini belirtmek.

(7)

Araziyi ekecek olan tarafa teslim etmek.

(8)

Elde edilecek ürünün paylaşma şeklinin belirlenmesi.143

3) Müsâkât

3a). Müsâkât’ın Tanımı:
Müsâkat “ ”سقيkökünden gelir ve sözlükte bitkiye su vermek anlamına gelir144. Bu
ortaklığın diğer bir adı da muameledir145. Terim olarak “bir taraftan ağaçlar diğer taraftan bakım
olmak üzere ve meydana gelecek meyvayı aralarında paylaşmak üzere kurdukları ortaklığa
denir146. Müsakat ortaklığı için de yukarıda zikredilen Hz. Peygamber’in Hayber arazisi
üzerindeki uygulaması gösterilir. Aynen muzaraa gibi Ebu Hanife bu ortaklığı sahih
görmezken, İmameyn147, Malikî148, Şafiî149 ve Hanbelî uleması150 sahih görür. Hanefî
mezhebinde müftabih olan bu ortaklığın sahih olduğu şeklindeki görüştür.
3b) Müsâkât’ın Şartları:
Ortaklığın üzerine kurulduğu işin tabiatı gereği olanlar hariç, müzâraanın hükümleri müsâkât
için de geçerlidir.

Ortaklık kavak gibi meyvesiz ancak ekonomik değeri olan ağaçlarda yapılırsa buna
“ağaç dikim ortaklığı=Mugârase” denilmektedir. Bu ortaklığın hükümleri de müsâkât
hükümleri ile aynıdır.

İbn Abidin, XV, 155; Mevsılî, III, 75-79.
Firuzabadî, IV, 345.
145
Kasanî, VI, 185.
146
Mecelle, md. 1441.
147
Kasanî, VI, 185; Bilmen, VII, 128.
148
İbn Rüşd, II, 244.
149
Şirbinî, II, 322.
150
İbn Kudame, el-Muğnî, II, 554.
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7.2. Fıkıhtaki Şirketlerle Modern Şirketlerin Karşılaştırılması
7.2.1. Günümüz Hukukunda Şirketin Tanımı
Kişiler ekonomik faaliyetlerini ya tek başlarına ya da başkalarıyla birlikte icra ederler.
Tek kişi tarafından yürütülen ticari müesseselere Tek kişilik işletme, birden fazla kişi tarafından
yürütülenlere ise çok kişilik işletme; Şirket adı verilir. Günümüz hukukunda şirket; “iki veya
daha fazla şahsın ortak bir gâyeye erişmek için emek ve mallarını bir akitle birleştirmek
suretiyle meydana getirdikleri topluluk” şeklinde tanımlanır.45
Tek kişilik işletmeler en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme biçimidir.
İşletmenin tek sahibi vardır. Bu nedenle işletme sahibi işletme faaliyetleri konusunda her türlü
kararı alır, uygular ve denetler. Ortaya çıkabilecek işletme riskleri tümüyle kendisine aittir.
Genelde sermayelerinin yetersizliği ve alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olmaları bu tür
şirketlerin büyümelerinin önündeki en önemli engeller olarak gösterilir.
Şirketler (Birden Fazla Kişilik İşletmeler) ise belli bir ekonomik amaç ve çıkarı
gerçekleştirmek üzere birden çok kişinin emek ve sermayelerini bir sözleşme ile birleştirerek
kurdukları ticari kurumlardır. Şirketler farklı açılarından kendi içerisinde çeşitli şekillerde
sınıflandırılırlar. Başlıcaları Adi şirketler ve Ticaret şirketleridir.
7.2.2. Günümüzde Şirketlerin Çeşitleri
1. Adi Şirketler:
İki veya daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve emeklerini ortaya
koyarak oluşturdukları şirket türüdür. Adi şirket en basit şirket modelidir. Bunların tüzel
kişilikleri bulunmaz. Bu nedenle şirketle ve şirketin malvarlığı ile ilgili hukuki eylem ve
işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar. Bu şirket türünde yönetim,
ortakların tümüne aittir. Şirketin borçlarından dolayı ortaklar birlikte müteselsilen
sorumludurlar. Fıkıhtaki mufavadaya benzer.
2. Ticaret Şirketleri
Ticaret şirketleri özelliklerine göre ikiye ayrılır.
a. Şahıs Şirketleri: Ortak ekonomik çıkarlar için sayısı belli kişilerin kurdukları ve
sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara şahıs şirketleri denir. Bu şirket türü tüzel kişiliğe sahip
olup ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Ortaklar, gerçek kişilerdir ve şirket borçlarına karşı
sınırsız (bütün mal varlığı ile) sorumludurlar. Şahıs şirketleri ikiye ayrılır. Kollektif şirket ve
Komandit şirket.
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- Kollektif Şirket: Bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek
kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı
sınırlandırılmamış olan şirket türüdür.
- Komandit Şirket: Yalnız ortaklardan bir kısmı sınırsız sorumlu diğer kısmı ise sınırlı
(sermaye payı oranında) sorumlu lduğu şahıs şirketidir. Sorumlulukları sınırsız olan ortaklara
"komandite ortak", sınırlı olanlar da "komanditer ortak" denir.
b. Sermaye Şirketleri: İki veya daha fazla kişinin ortaya belli bir sermaye koyarak
kurdukları ve ortakların sorumluluklarının şirkete koydukları sermaye miktarıyla sınırlı olduğu
ortaklığa sermaye şirketi adı verilir. Ortaklardan çok sermaye ön planda olduğundan bu tür
ortaklıklara sermaye şirketi denir. Bu ortaklık türünde ortaklardan birinin ayrılmasıyla ortaklık
bozulmaz. Çünkü ortakların şirketteki ortaklık payları kişisel olmayı sermayeleri ile
bağlantılıdır. Sermaye şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri sermaye sahibi olamkal
şirketin yönetiminde söz sahibi olma hakkının birbirinden ayrılmış olmasıdır. Şirket, gücünü
ve itibarını sermayesi ve yönetiminden alır. Şirket alacaklarına karşı şirketin mal varlığı ile
sorumludur. Sermaye şirketleri de Limited ve Anonim şirket olmak üzere başlıca ikiye ayrılır.
- Limited Şirket: İki veya daha fazla kişi tarafından kurulmuş olup ortakların
sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve ana sermayesi belli olan
şirketlere limited şirket denir.
- Anonim Şirket: Paylara bölünmüş temel sermaye ile en az beş veya daha çok kişi
tarafından kurulan ve borçlarından ötürü yalnızca şirketin varlığı kadarıyla sorumlu olan
ortaklıklara anonim şirket denir. Anonim şirketin en önemli özellikleri şöyle sıralanabilir: (1)
Ortak sayısı en az beş olmalıdır. (2) Şirketin temel sermayesi eşit paylara bölünmüştür. (3)
Şirketin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğu şirketin mal varlığı ile sınırlıdır.
Kuruluşlarındaki ortak sayıları yönünden anonim şirketler “halka kapalı” ve “halka
açık” olmak üzere ikiye ayrılır. Halka açık anonim şirketler, hisse senetlerini halka arz etmiş
olan veya ortak sayısı 250’nin üzerinde olduğu için, hisse senetleri halka arz edilmiş sayılan
anonim şirketlerdir. Halka kapalı anonim şirketler ise, ortak sayısı 100’ü geçmeyen, hisse
senetlerini halka arz etmemiş olan veya hisse senetleri halka arz edilmemiş sayılan anonim
şirketlerdir.
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7.2.3. Fıkıhtaki Şirketlerle Günümüz Şirketlerinin Mukayesesi
İslâm Hukukundaki şirket anlayışı ile günümüzdeki şirket anlayışı arasında bazı
benzeşen ve ayrışan noktalar bulunmaktadır151: Buna göre;
Fıkıhtaki şirket algılamasında genelde şirketlerin gerçek kişiler tarafından kurulacağı
varsayılmıştır. Oysa günümüz modern şirket anlayışında tüzel kişilik önemli yer işgal eder.
Tüzel kişilik kavramı fıkıhta üzerinde çok durulan bir kavram değildir. Ancak çağdaş İslam
hukukçuları vakıf, beytü’l-mal gibi kurumların günümüz tüzel kişiliği ile benzer niteliklere haiz
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu durum İslam hukukunun modern tüzel kişilk anlayışına açık
olduğunu gösterir.
Fıkıhtaki şirketler genellikle iki kişi arasında kurulan basit şirketlerdir. Günümüz
şirketleri ise gün geçtikçe gelişen dünya ticâreti karşısında, insanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde ayarlanmakta

ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla çok karmaşık

bir

yapıya

bürünmüşlerdir. Fakat bu şirketlerin birçok özellikleri asırlar öncesinin şartlarına göre kurulan
fıkıh şirketlerinde bulunmaması fıkhın bu özellikleri men ettiği sonucu çıkmaz. Geçmiş
asırlarda sâde ticâret hayâtı için lüks addedilebilecek derecede bir “Şirket Hukûku” geliştiren
müslümanlar bu gün de günümüz şirketlerinden daha ileri seviyede ve sağlam temellere dayalı
yeni bir “Şirketler Hukûku” geliştirebilirler.
Fıkıhtaki şirket sisteminde bütün ortaklar şirketin yönetiminde söz sahibidirler. Ancak
bunu vekâletle bir idareciye devredebilirler. Aynı durum günümüz şirketleri için de geçerlidir.
Fıkha göre her ortak şirketin borçlarından üçüncü şahıslara karşı mal varlığı ile sınırsız
sorumludur. Bu durum günümüz şirket anlayışında farklılık arz eder. Buna göre şahıs
şirketlerinden kollektif şirkette, ortaklardan hiç birisinin sorumluluğu, alacaklılara karşı
sınırlandırılmamış olduğu için, ortakların bu sorumluluğu müteselsildir. Buna göre alacaklı
alacağını şirket malından karşılayamazsa ortakların malına gidebilir. Çünkü her ortak diğer
ortağın kefilidir. Fıkıhî şirketlerden mufâvada şirketi hariç diğer şirketlerde ortaklar
birbirlerinin vekilidir, kefili değildir. Zarârın şirket sermâyesiyle sınırlı kalmayıp özel mülklere
de sirâyet etmesi bakımından kollektif şirket, fıkhî şirketlere en yakın şirket olmakla beraber,
sorumluluğun zincirleme oluşu fıkhî açıdan kabul edilmez. Şayet taraflar şirket sözleşmesi
esnasında ayrıca birbirlerine kefil olurlarsa bu durumda zincirleme sorumluluk mümkün olur.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Köse, s. 142-165; Deniz, Mehmet, İslam Hukukundaki Şirketler ile
Günümüz Şirketlerinin Mukayesesi, DİB, Yayımlanmamış Proje Çalışması, Trabzon 2003, s. 24-31.
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Fıkıhta şirketler çoğunlukla iki kişi arasında düşünülmüş ortaklıklar olduğundan
ortaklardan birisi dilediği anda şirketi feshetme yetkisine sâhiptir. Ortağın ölümü veya şirketi
feshetmesiyle şirket iptal edilmiş olur. Bu durum İslam tarihinde büyük sermayeli ve uzun
ömürlü şirketlerin kuruluşunun önündeki en önemli engel olarak görülmektedir. Ancak
fıkıhtaki şirket anlayışında bu iddiayı zayıflatan bazı kayıtların varlığı göz ardı edilmemelidir.
Örneğin fıkha göre, arazi sâhibinin ölümü şirketin feshini gerektirse de şirketten beklenen
netice gerçekleşmedikçe ortaklık yine devam eder. Meselâ ekinler yetişmemişse mirasçılar
ekinler yetişene dek tarla işletmecisini beklemek zorundadırlar.93 Aynı durum müsâkât
şirketinde meyveler yetişmediği zaman için geçerlidir. Buradan şu sonuca ulaşılır: Fıkıhta ilke
olarak bir şirket belirli bir işi yapmak için kurulmuşsa ancak bu iş gerçekleştikten sonra şirketin
feshi uygun görülmüştür. Bu ilkeyi tarafların rızası ile koşulacak şartları da dikkate alarak
günümüz çok ortaklı şirketlerinde olduğu gibi fıkıh şirketlerine de uyarlamak mümkündür.
Ortak sayısı bakımından İslâmî şirketlerde asgari sınır iki kişi olarak belirlenmiş, üst
sınır belirtilmemiştir. Yani en az iki ve daha fazla ortak, diledikleri şirketi kurabilirler.
Aynı durum günümüz şirketlerinden adi şirket, kollektif şirket ve adi komandit şirket için de
geçerlidir. Anonim şirkette ise en az beş kişi olam şartı aranır ki fıkıhta buna rastlanmaz.
Günümüz şirketleri ortaklardan bazılarının diğerlerinden daha fazla kâr almasına açıktır.
İslâm Hukûku’ndaki şirketlerde de bazı ortaklar diğerlerinden fazla kâr alabilirler, fakat bunun
karşılığı vardır. Bir ortak, diğerinden fazla kâr alabilmesi için, ya çalışan ortak olup fazla kârı
hak etmiş olmalı, ya da işinde daha kabiliyetli olmalıdır. Bir ortağın çalışmadığı halde diğer
ortaklardan daha fazla kâr alması uygun değildir.97 Buna göre çalışma durumu hariç fıkıhta
uygun olan durum; kârın da, sorumluluğun da sermâye oranında paylaşılmasıdır.
İslâm Hukûku’na göre, bir şirket dinen mal olarak kabul edilmeyen içki, domuz eti gibi
şeylerin alışverişi ve kumar ve faizli işlemlere girmek, gayri meşru hizmetleri icra etmek üzere
kurulamaz. Dolayısıyla bu ilkeleri ihlal etmek üzere şirket kurulamaz, kurulmuşsa ortak
olunamaz. Bu ilkeler ahlaki ilkeleri önceleyen bazı şirketler dışında günümüz modern şirket
anlayışınd pek önemsenmez.
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a. Okuma Parçası

Akit Şirketinin Konusu Bakımından Taksimi
Konusu bakımından akit şirketi üç kısma ayrılır:
(1)

Sermaye Şirketi,

(2)

Emek Şirketi,

(3)

Kredi (İtibar) Şirketi.

Durum böyledir; çünkü sermaye eğer nakit paradan oluşursa, ortaklık “Sermaye şirketi”
olur. Yok eğer başkasına görülecek iş (emek)ten ibaretse bu durumda “Emek şirketi” olur ki bu
aynı zamanda “Sanaat ortaklığı” yahut “Beden ortaklığı” şeklinde de isimlendirilir.. Bu ayrıca
“Kabul ortaklığı” şeklinde de adlandırılır. Çünkü bu kabul, kendi adına iş kabul etme dışında
başkasına hiçbir iş yapamayan bir kişi tarafından gerçekleşebilir. Buna rağmen bu ortaklık
gerçekleşir. Çünkü bu güç yetirebilen diğer ortağı için bağlayıcıdır. Böylece bu iki kişi Kabul
ortağı olurlar.
Ancak, ortaklık iki veya daha faz ortağın insanlar arasında itibar ve kazanca
dönüştürülebilecek konumları üzerine kurulursa bu durumda o şirket “Kredi şirketi” olur. Bu
şirkette sermaye bulunmadığı ve genelde sermayesi olmayanlarca kurulduğundan “Müflislerin
şirketi” olarak da adlandırılır.
Konu özetle böyledir; ayrıntıya gelince:
-

Sermaye Şirketi: İki veya daha fazla kişi arasında, sermayeleri ile ticaret yapılıp

kâr aralarında belirli oranda paylaşılmak üzere kurulan ortaklıktır. Sermayenin miktarı sözleşme
esnasında bilinse de bilinmese de fark etmez. Çünkü (onunla ticaret için mal) satın alındığında
miktarı zaten bilinecektir. Aynı şekilde, ister alışverişlerde hepsinin yer alacağı yahut her birinin
münferit olarak gerçekleştireceği şeklinde şart koşsunlar isterse mutlak olarak akdi
gerçekleştirsinler hüküm değişmez. Sözleşmede “ticaret” lafzının kullanılması zorunlu değildir.
Aksine, ortakların “şu malımızda, alış verişte bulunup kârı aramızda yarı yarıya bölüşmek üzere
ortak olduk” demeleri gibi, ticaret manasına gelen ifadelerle ortaklık kurmaları yeterlidir.
-

Emek şirketi: İki veya daha fazla kişinin belirli bir veya daha fazla işi, yahut

belirsiz fakat genel nitelikli olan bir işi üstlenmeleri ve gelirin aralarında belli oranda
bölüştürülmesi üzerine kurdukları ortaklığa denir. Terzicilik, boyacılık, inşaatçılık gibi….
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-

Kredi şirketi: İki veya daha fazla kişinin sermaye belirlemeksizin, vadeli alıp

peşin satmak ve oluşacak kârı aralarında, ücret riskine katlanmaları oranında bölüşmek üzere
kurdukları ortaklıktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şirket sözlükte iki malı ayırt edilmeyecek şekilde birbirine karıştırmak anlamına gelir.
Terim olarak ise “iki veya daha fazla kişinin bir mal, alacak yahut hak üzerinde birlikte
mâlik(sahip) olmaları” şeklinde tanımlanmıştır. Şirketin meşruiyetine ilişkin çok sayıda ayet
ve hadis olup İslam ümmetinin de bu konuda ittifakı vardır.
Şirketler genel bir tasnifle bütün iradî ve gayri iradî ortaklık çeşitlerini kapsayacak
şekilde ibâha, mülk ve akid şirketleri adıyla üç başlık altında toplanır.
Kullanımı kamuya bırakılmış eşya üzerindeki insanların sahip oldukları kullanma ve
yararlanma hakları veya bu konudaki fırsat eşitliğine ibaha şirketi; ortaklık sözleşmesi
olmaksızın iki ve daha fazla kişinin bir mal veya hak üzerinde mülkiyetlerinin doğmasına ise
mülk şirketi adı verilir. Fıkıhta üzerinde en ayrıntılı şekilde durulan tür ise akit şirketidir. İki
veya daha fazla kişinin sermaye ve kâr üzerinde kurdukları ortaklığa akit şirketi denir. Bu
şirket türü ortakların şirket üzerindeki hak ve sorumluluklarının derecesi bakımından mufavada
ve inan, şirketin üzerine kurulduğu sermayenin mahiyeti bakımından ise sermaye(emvâl),
emek(a’mâl) ve kredi(vücuh) şirketi olmak üzere başlıca üçe ayrılır. Sermayelerin farklılığı
bakımından ise mudâraba, muzâraa ve müsâkât türlerine ayrılır.
Fıkıhtaki şirketlerle günümüz hukukundaki modern şirketlerin mukayesesinde
ortakların üçüncü taraflara karşı sorumluluklarının sınırı ve şirketlerin faaliyet alanları ile
uygulamalarındaki İslam’ın yasak ve tavsiyelerinin hangi oranda dikkate alındığı meselesi ön
plana çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
11. Şirketi fıkhî açıdan tanımlayınız.
12. Şirketin fıkhî kaynakları olarak ayet ve hadisler nelerdir? Değerlendiriniz.
13. Şirketler kaça ayrılmaktadır, kısaca tanımlayınız.
14. İbaha şirketi nedir, nasıl kurulur anlatınız.
15. Mülk şirketini meydana getiren sebepler kısaca nelerdir?
16. Mufavaza şirketinin hüküm ve şartlarından kısaca bahsediniz.
17. Günümüzde hukuki şirket nasıl tanımlanır, yazınız.
18. Günümüz şirket çeşitleri nelerdir, kısaca bahsediniz.
19. Ticaret şirketlerini yazıp birisini açıklayınız.
20. Fıkıhtaki şirketlerle günümüz şirketlerinin mukayesesini yapınız.
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8. VAKIF VE SADAKA
PROF. DR. MÜRTEZA BEDİR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Vakıf müessesesinin doğuşu ve gelişimi, sadaka kavramıyla ilişkisi, zamanla vakıf
müessesi etrafında ortaya çıkan tartışmalar ve bunların arka planı öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Vakıf ve sadaka kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?
2. Modernleşme sürecinde vakıf müessesesi neden zayıflamıştır?
3. İslam hukukunda tüzel kişilik var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Sadaka ve vakıf
müessesesi

Vakıf kurumu özelinde
İslam hukukunun dinamizmini
öğrenecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay

anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Süreklilik



İcâre-i tavîle



Hükmî şahsiyet



İstibdâl
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GİRİŞ
Bu bölümde İslam medeniyetinin en önemli kurumlarından biri olan vakıf
müessesesinin arka planı, klasik Hanefî vakıf doktrinin doğuşu ve gelişimi, vakıfla ilgili
doktrinde tartışma konusu yapılan bazı problemler, bu müessesenin modernleşme sürecindeki
serencamı ve İslam hukukunda tüzel kişiliğin bulunup bulunmadığı problemi işlenecektir.
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8.1. VAKIF: SADAKANIN KURUMSALLAŞMASI
“Vâkıfın şartı Şarii’in nassı gibidir”
8.1.1. Vakıf müessesesinin arka planı
Kur’an-ı Kerim Müslüman bireye kişisel yükümlülükler yanında toplumsal nitelikte
sorumluluklar da yüklemiştir. Bunların en önemlilerinden biri fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine
yönelik sorumluluklardır. Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in (sav) hadislerinde bolca ve vurgulu
bir biçimde dile getirilen bu yükümlülük bir taraftan İslam’ın beş şartından biri olan Zekat
vecibesiyle temel farzlardan biri olarak vaz edilmiştir. Diğer yandan Kur’an ve Sünnet, sadaka,
infak, vb. terimlerle ifade ettiği zekatın ötesinde bir hayır ve hasenat fikir ve pratiğini İslami
davranış kalıbı olarak inşa etmiştir. Kur’an-ı Kerim’deki sayısız örneklerden sadece bir kaçını
zikredelim:
Ayet I (Bakara, 2/262):
“Allah yolunda mallarını harcayanlar ve sonra harcadıklarını başa kakmaya ve gönül
incitmeye dönüştürmeyenlerin Rableri katında büyük mükafatları var, onlara korku yok,
üzülmeyecekler de.”
Ayet II (Bakara, 2/267):
“Ey

İman

edenler!

kazandıklarınızın

güzellerinden

ve

sizin

için

yerden

çıkardıklarımızdan infakta bulunun. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız
bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye
layıktır.”
Ayet III (Bakara, 2/276):
“Allah ribayı mahveder, sadakaları ise artırır.”
Ayet IV (Al-i Imran, 3/92):
“Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyi biri olamazsınız; infak ettiğiniz şeyi şüphesiz
Allah bilir.”
Allah Resulü’nün sözlerinden bir kaçına bakalım:
Hadis I (Buhari, Zekat, 33):
“Üstteki el alttaki elden hayırlıdır; üstteki el infak eden eldir, alttaki el ise isteyen eldir.”
Hadis II (Müslim, Vasiyet 19):
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“İnsan öldüğünde ameli kesilir; üç durum hariç: akıp giden sadaka (sadaka-i cariye),
faydalanılan ilim ve dua eden hayırlı bir evlat.”
Hadis III (Buhari, Menakıb, 105):
“Bir hurma parçasıyla bile olsa ateşten korunun; hurma parçası bulamayan güzel sözle
[korunsun].”
İslami tebliğe muhatap olan ilk Müslümanlar (sahabe-i kiram) Cahiliye hayatlarındaki
mal ve mülke karşı aşırı düşkünlüklerini Kur’an vahyinin ışığında Hz. Peygamber’in
mektebinde öyle bir eğittiler ki, adeta başka insanlar oldular. İşte onlardan biri: Hattab oğlu
Ömer, “sevdiğiniz şeylerden infakta bulunmadıkça iyi biri olmazsınız” vahyinin müjdesine
mazhar olmak istiyor. Elimizdeki en eski fıkıh eseri olan Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’nin
Kitabü’l-Asl’ında Sahr b. Cüveyriye-Nafi-İbn Ömer senediyle aktardığına göre, Ömer b.
Hattab’ın Sümğ adı verilen bir arazisi vardı. [İbn Ömer] devam ederek dedi: bu çok değerli bir
hurma bahçesiydi. Ömer (ra.) Allah Rasulü’ne sordu: “Benim elime bir mal geçti; benim için o
çok değerli onu tasadduk edeyim mi?”. Allah Rasulü (sav) buyurdular: “Satılmamak, hibe
edilmemek ve miras bırakılmamak üzere aslıyla birlikte tasadduk et ama meyvesini infak et
(ver, dağıt).”152 İbn Ömer devam ediyor: Ömer bunu tasadduk etti, onun sadakası Hayber’de
idi, Allah yoluna, kölelere, yolculara, fakirlere, yolda kalmışlara, akrabalarına sadaka yaptı.
Onu yönetecek olanın mal biriktirme kapısı yapmadan ondan uygun bir biçimde (maruf ile)
yemesi veya bir arkadaşına yedirmesinde bir sakınca olmamak üzere bunu yaptı. Muhammed
b. Hasan eş-Şeybani bu rivayeti verdikten sonra ekliyor: biz de bu görüşü alıyoruz, kişi hayatta
ve sağlıklı iken tasadduk ettiğinde o bütün malından, ölüm hastalığında sadaka yaptığında ise
malının üçte-birinden geçerli olur. Ebu Hanife ölümünden sonraya vasiyet yoluyla yapma
dışında buna [vakıf sadakasına] cevaz vermezdi.153
Ancak genel olarak Kur’an’ın ve Sünnet’in sadakayı teşviki ve özel olarak Hz.
Peygamber’in bu rivayetteki hikmetli sözü ve bir de hemen hemen tüm vakfiyelerin 154
değişmez cümlesi olan yukarıda alıntıladığımız sakaka-i cariye hadisi, İslam tarih ve
medeniyetinde fakir ve ihtiyaç sahiplerine yönelik bir hayır müessesesinin doğmasına yol
açmıştır. Başka birçok özellik yanında İslam medeniyetini karakterize eden en önemli
Kütüb-I Sitte’de bu rivayet “aslını tut, meyvesini sebil et veya tasadduk et” şeklinde de geçer.
Kitabü’l-Asl, Süleymaniye Ktp. Murad Molla Bölümü, no: 1041, vr. 511b.
154
Vakfiye: Vakıf kurucusunun iradesi doğrultusunda bir vakfın kuruluşu sırasında gelirlerinin hangi amaçlara
ne şekilde harcanacağına ve vakfın nasıl yönetileceğine ilişkin şahitler huzurunda düzenlenen yazılı belgedir,
buna sakk, ya da vakıf senedi adı da verilir.
152

153
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kurumlardan biri olan Vakıf (çoğ. Evkaf) ya da Mağrip’te biline şekliyle Habs’tan (hubus) söz
ediyoruz.
8.1.2. Vakf’ın tanımı ve ortaya çıkışı
Vakıf sözlükte engel olmak, durmak veya durdurmak manasına gelir. Şeriat’ta ise
vakıf, “bir malın aslını yani mülkiyetini sahibinden alıp başka bir hukuki şahsa geçmesini
engellemek ve ondan elde edilecek geliri belirtilen bir hayır amacına tahsis etmek”
manasındadır. Başlangıçta, yukarıdaki ilk fıkıh eseri olan Şeybani’nin kitabından aktardığımız
üzere, fıkhın kurucusu kabul edilen İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri gibi bazı önemli
alimlerce tereddütle karşılansa da vakıf müessesesi çok kısa zamanda İslam toplumsal
hayatında Şeriatın amaç ve beklentilerine uygun ve aynı zamanda çok işlevsel ve etkin bir
kurum olarak kendisini vazgeçilmez kılmıştır. Bu kurumun henüz daha tam manasıyla teşekkül
etmemiş olduğu bir dönemde yaşayan Ebu Hanife’nin ve onun gibi düşünenlerin vakfa karşı
çıkmasının gerisinde iki sebep yatar: birincisi vakfın “mülkiyetsiz mal” fikrini gerektiriyor
olması diğeri ise vakfın İslam miras hukukunun dayattığı sınırlamaları aşmak için
kullanılmasıdır. Birinci gerekçe yani “mülkiyetsiz mal” düşüncesi ilk bakışta hukuken kabul
edilmez gibi dursa da Ebu Hanife’nin öğrencisi Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’nin de fark
ettiği gibi mescit gibi hiç kimsenin mülkü olmayan mal fikrini İslam hukuku zaten kabul
etmekteydi. Hatta bizzat Ebu Hanife de mescitlerin herhangi bir gerçek şahsa ait olmadığını,
aksine Allah’a ait olduğunu kabul ediyordu. Bu sebeple sonraki hukukçular mescitlere
benzeterek vakfın mülkiyetinin Allah’a ait olduğunu belirtmişlerdir. O halde bu salt hukuki
mülahazaya dayanarak vakıf müessesesine karşı çıkmak tutarlı olamazdı.
İkinci gerekçeye gelince, bir insan hayatında ve sağlığı yerinde iken malında istediği
tasarrufta bulunabiliyor, tamamını veya bir kısmını satabiliyor veya bağışlayabiliyorsa neden
yine hayatında ve sağlığı yerindeyken malını bir hayır işine yönlendiremesin? Zaten ölüm
döşeğindeki kişinin yaptığı tasarruflar İslam hukukuna göre üçte-birle sınırlı olduğuna göre
miras hukukunun etrafından dolaşma iddiası da çok geçerli olamaz. Ebu Hanife’nin yaşadığı
dönemde işlevselliği yeterince kanıtlanmamış olan vakıf müessesesinin meşruiyeti belki bu iki
gerekçe ile sorgulanabilirdi, ancak onun iki öğrencisi Ebu Yusuf ve Şeybani zamanında vakıf
İslam toplumunda hızla yayılmış ve onlar başlangıçta hocalarının tereddütlerini haklı görseler
de sonradan vakıf müessesesini onaylamışlar ve Hanefi mezhebinde hatta genel olarak tüm
İslam hukukunda vakıf hukuk doktrininin gelişimine öncülük etmişlerdir. Hicaz’da habs adı
verilen vakıf müessesesinin daha erken ortaya çıktığı ve hatta Hz. Peygamber zamanından beri
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vakıf diye bir uygulamanın yaygın olduğu şeklindeki iddialar ihtiyatla karşılanmaladır. Hassaf
Ahkamü’l-evkaf adlı çalışmasının mukaddimesinde Hz. Peygamber ve Sahabe vakıflarına
ilişkin rivayetleri verdikten sonra bunların bir nevi vakıf olabileceklerini belirtir. Zira
Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’nin el-Hucce ala Ehli’l-Medine adlı çalışmasında da dile
getirdiği gibi Hicazlıların habs (çoğ. hubus) dedikleri uygulama aile içinde malın
bölünmemesini garanti altına almaya yönelik gelişen daha çok zürri vakıfların öncüsü kabul
edilebilir. Zaten Maliki hukukunda vakıf malının tekrar özel mülkiyete dönmesine açık kapı
bırakıldığı da bilinmektedir. Ebu Yusuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybani, Hicazlıların habs
uygulamalarını kısmen benimseyip kısmen eleştirerek daha sonra İslam hukukundaki klasik
vakıf doktrininin temelini atan ilk fakihlerdir. Şafii vakıf doktrini de Hicazlılarınkinden çok
Iraklılar’ın doktrinine yakın durmaktadır.
8.1.3. Klasik Vakıf Doktrini
Hanefi fıkıh edebiyatının en fazla itibar gören bir eserindeki, Kuduri’nin (ö. 436/104?)
el-Muhtasar’ındaki vakıf doktrinini burada kısaca özetleyerek vakıf hukuku doktrininin temel
esaslarını tanıyacağız. Kuduri vakfın Ebu Hanife’ye göre iki durumda yani vasiyet ve kadı
kararı olması durumunda bağlayıcı bir işlem olarak geçerlilik kazanacağını söyleyerek bölümü
açar. Herhalde amacı artık Şeybani döneminden sonra çok gelişmiş ve İslam şehirlerindeki
toplumsal ve iktisadi düzeninin hayati bir parçası haline gelmiş olan vakıf müessesesiyle ilgili
Şeybani’nin naklettiği Ebu Hanife’nin vakfı bağlayıcı görmediği şeklindeki görüşün mevcut
hukuki doktrinini zedelemesini engellemektir. Başka bir ifadeyle Şeybani’nin “Ebu Hanife
vakıf şeklinde bir kurumu hukuken meşru görmezdi” ifadesi yerine “Ebu Hanife açısından vakıf
iki durumda bağlayıcı olur” ifadesini kullanarak Ebu Hanife’nin de vakıf fikrine karşı
olmadığını vurgulamak ister gibidir.155 Halbuki, ilk dönem literatüründe çok açık ifadelerle Ebu
Hanife’nin vakfa karşı çıktığı belirtilmekteydi. Hukuk okulunun en üst otoritesi olan Ebu
Hanife’nin bu müesseseyi tanımamasının yol açabileceği muhtemel sonuçları önlemek
amacıyla en azından iki durumda Ebu Hanife’nin vakfa kapı araladığı, dolayısıyla vakıf fikrine
o kadar da karşı olmadığı dile getirilmiş oluyordu. Ama belirtilen iki durumdan ilkinde yani
vakfın ölüm sonrasına bağlanması durumunda esasında vasiyetten söz ediyoruz demektir;
dolayısıyla Ebu Hanife’nin vasiyete bağlı vakfı meşru gördüğü sözü anlamsızdır; ama amaç
Ebu Hanife’nin vakıf düşüncesine karşı çıkmadığı izlenimi vermek ise o zaman bu cümle bir
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anlam kazanacaktır. Diğer yöntem yani hakim kararıyla vakfın bağlayıcılık kazanması fikri ise,
İslam kaza (yargılama) hukukunun bir sonucu olarak ortaya çıkan bir önleyici yöntemdir; çünkü
İslam hukuku, yargıcın verdiği kararı içtihat saydığı için “içtihadın nakzedilemezliği” anlayışı
gereği her bir kazai kararın yeni bir içtihat ortaya koyduğunu ve bu yolla o hükmün bağlayıcılık
kazandığını kabul eder. Tabii ki, bu bağlayıcılık da devlet başkanının kadıyı yetkilendirmesinin
bir sonucudur. Kadı, kendi içtihadına dayanarak Ebu Hanife’nin içtihadını ortadan kaldıran bir
karar verdiğinde onun kararı artık kesindir. Bu teorik ilke Hanefi hukuk okulunda vakfın
meşruiyetini zedeleyecek herhangi bir karmaşıklığa yol açmamak için bulunmuş bir çaredir
(hile).
Ebu Hanife’nin vakıfla ilgili negatif tutumu sebebiyle Hanefi geleneğinde vakfın
hukuku öğretisine dair diyalog bundan sonra ana hatlarıyla Ebu Yusuf ile Muhammed arasında
geçer. Çünkü bu ikisi vakıf müessesesinin hukuki meşruiyetini kabulde hemfikirdirler; ama Ebu
Yusuf salt sözlü tasarrufla vakfın geçerlilik ve bağlayıcılık kazanabileceğini söylerken,
Muhammed vakıf malının bir mütevelliye tesliminden sonra bu bağlayıcılığı elde edeceği
görüşündedir. Teslim şartı adı verilen bu meseleyle bağlantılı olarak, İmam Muhammed, hisseli
ortak malların (muşa‘) ortaklarından birinin sadece kendi hissesini vakfedemeyeceği
kanaatindedir; Ebu Yusuf ise kendi ilkesi gereği yani salt sözlü vakıf kurma tasarrufunu yeterli
gördüğünden teslim şartını aramaz ve bununla bağlantılı olarak hisseli mallarda ortaklardan
birinin kendi payını vakfetmesini geçerli sayar.
Kuduri’nin bu kısa metinde ele aldığı bir başka konu vakıftaki mülkiyet meselesidir;
o, vakıf malındaki mülkiyetin vakfın sahih olarak kurulmasını takiben o maldan ayrıldığını ve
lehdarın ya da başka bir kişinin mülkiyetine de girmediğini söyler. Normal olarak vakıf
kurulduktan sonra vakıf malı satım veya başka bir yolla devredilemez; ancak Ebu Yusuf
bölünemeyen ortak malların vakfını sahih gördüğünden diğer ortağın istemesi halinde malın
kendi hissesine düşen kıymetini almak için satılabileceğini kabul etmektedir.
Bir başka husus, İmam Muhammed vakfı kurarken ebediyet ifadesinin kurma
esnasında belirtilmesi gerektiği görüşündedir. Buna karşılık Ebu Yusuf böyle bir şartı aramaz.
Bununla bağlantılı bir başka mesele de menkulün vakfıdır; Hanefi vakıf doktrini ebediyet
şartının ancak gayrimenkulde gerçekleşeceği varsayımından hareketle vakfa sadece
gayrimenkul malların konu olabileceğini söyler. Bununla birlikte bazı istisnalar da yok değildir;
bir tanesi menkulün gayrimenkule tabi olarak vakfedilebilmesidir. Bir diğeri bazı menkul
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malların vakfedilmesini İmam Muhammed’in (her ne kadar metinde söylenmese de Kuduri’nin
Tecrid adlı geniş eserinde belirtildiği gibi, örf gereği) geçerli görmesidir.156
Kuduri’nin ele aldığı bir başka husus vakıf gelirlerinin harcanması meselesidir; vakıf
sürekli (ebedi) bir kurum olarak tasavvur edildiği için vakfın ayakta kalması önemlidir; bu
nedenle vâkıf ister belirtsin isterse belirtmesin vakfın öncelikli harcama kalemi vakıf malının
korunması ve kollanmasıdır. Hatta belirli bir kişinin oturması için vakfedilen bir evin bakım ve
tamiri orada oturana aittir; eğer fakirlik ve benzeri bir nedenden bunu yapamazsa ev ondan
alınıp kiraya verilir ve ancak tamir masrafları çıktıktan sonra tekrar o kişiye devredilebilir.
Harabe olması ve benzeri bir sebepten kullanılamayan vakıf malları satılamaz, yargıç onları
muhafaza etmeli ve ihtiyaç olan bir başka vakıf için kullanmalıdır. Lehdarlara bunu pay
edemez.
Kuduri’nin ele aldığı bir diğer konu da bir kimsenin kendisini lehdar veya mütevelli
olarak tayin etmesi meselesidir; bu Ebu Yusuf’a göre caizdir.
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gerçekleşebilmesi için teslimi şart koşan İmam Muhammed ve Ebu Hanife’nin çeşitli mallarda
teslimin nasıl gerçekleşeceğine dair görüşlerini anlatır. Aslında Ebu Hanife vakıf müessesesine
karşıdır, ama Kuduri başta onun da bir şekilde sistem içinde olduğu izlenimi vermişti. Ayrıca
Ebu Hanife Şeybani’nin de yukarıda belirttiği gibi mescid kurma tasarruflarını bağlayıcı
görmekte ama buna vakıf dememektedir; ama yine de vakıf hukukuna benzer bir mescit hukuku
olduğu için Kuduri Ebu Hanife’yi de İmam Muhammed’le aynı diyaloga yerleştirmiştir.
Kuduri’nin anlatısında ve örneklerinde üç kurucu hukukçunun ihtilafları ve özellikle Ebu
Hanife’nin konumu gereği iki tür teslim şekli ortaya çıkıyor; birincisi mescitlerle ilgidir; Ebu
Hanife ve İmam Muhammed’e göre mescidin yolunun ayrılması ve orada insanların namaz
kılması mescidin kurucusunun mülkiyetinden çıkması için şarttır. İkincisi çeşme kervansaray,
han ve mezarlıktaki teslim şeklidir. Bunlarda Ebu Hanife açısından ancak hakim kararı
bağlayıcılık doğurmaktadır; bu olmadıkça vâkıfın mülkünde kalmaya devam eder. İmam
Muhammed ise bir kimsenin çeşmeden su içmesi, handa veya kervansarayda kalması, ya da
mezarlığa ölüsünü gömmesi durumunda teslimin gerçekleşeceğini ve malın ancak o zaman
vâkıfın mülkünden çıkacağını söyler. Aslında İmam Muhammed için mescit ve diğerleri aynı
kategoridedir ve hepsi vakıftır, dolayısıyla teslim şartı vardır. Ebu Yusuf için de mescit ve diğer
Kuduri, Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Ebi Bekr, Mevsuatü’l-kavaidi’l-fıkhiyyeti’l-mukarene = et-Tecrid neşr.
Muhammed A. Sirac, Ali Cum’a Muhammed, 12 cilt, Kahire: Darü’s-Selam, 2004/1424, VIII, 3771???
156

216

tür vakıfların hepsi genel vakıf türüne aittir, ama o, hiç birisinde teslimi, vakıf tasarrufunun
tamamlanması için şart olarak ileri sürmez; kişi sözlü tasarrufta bulunduğu anda vakıf kurulur
ve mülkiyet kurucudan düşer.
Kuduri’nin vakıf doktrinine ilişkin kısa anlatısı aslında Şeybani’nin vakıf doktrinini
anlattığı el-Asl’daki ‘es-sadaka el-mevkufe’ adlı bölümde anlatılanların aşağı yukarı bir özeti
gibidir. Zaten bu özelliği yani Şeybani’nin eserindeki doktrini esas olarak kaydetmesi
bakımından ‘metin’ özelliği kazanmıştı. Ancak Ebu Hanife ile ilgili tasvirin Kuduri’nin
yaşadığı döneme kadar oldukça değiştiği dikkat çekmektedir.
8.1.4. Vakıf Hukukunun Geliştirilmesi
8.1.4.1. Vakıfta süreklilik ve menkul vakfı.

Kuduri’nin kısa metni bize İslam vakıf hukukunun ilk teşekkülünü izleyen
yıllarda/asırlarda doktrini kısaca betimlemektedir. Ancak vakıf hukuku başlangıçta da
belirttiğimiz üzere çok kısa zamanda etkinliğini ve işlevselliğini ispat ederek İslam
toplumlarının vazgeçilmez bir kurumu haline geldi. Bu durumda doktrinin de bu doğrultuda
gelişmesi kaçınılmaz olmuştur. Başlangıçta kıyas gereği vakıf hukukunda prensip olarak kabul
edilmeyen pek çok husus zamanla değişen şartlar ve toplumsal ihtiyaçlar sebebiyle kabul
edilebilir hale gelmiştir. Örneğin vakfın mahiyetini teşkil eden ebedilik ilkesinin vakıf
kelimesinin kendisinden çıkarılıp çıkarılamayacağı, başka bir ifadeyle vakıf teriminin tek
başına ebediliği ifade edip edemeyeceği tartışmaları bir konu iken Hanefi mezhebinin meşayihi
(Mezhebin kurucuları kabul edilen müçtehitlerden sonra gelen müçtehitler) zaman içerisinde
Ebu Yusuf’un bir kavlini esas alarak ebedilik şartının zikrine gerek kalmadığını belirtmişlerdir.
Hanefi mezhebinin klasik döneminde vakfa karşı genel tavır vakıf müessesesini mümkün
olduğu kadar teşvik etmek ve yaşatmak olduğundan Ebu Yusuf’un bu görüşü esas alınmıştır.
Benzeri bir durum menkul malların vakfı için de söz konusudur. Hanefi hukuku
ebediyet ilkesi gereği prensip olarak vakfın sadece arazide (gayr-i menkullerde) geçerli
olduğunu kabul eder, çünkü sadece arazi ebediyen varlığını devam ettirir. Menkul yani
taşınabilir mallar ise doğaları gereği ebedilik manası içermediklerinden vakfa konu olamaz.
Ancak menkul mal gayrimenkul bir malın parçası olarak, yani ona tabi bir biçimde
vakfedilebilir. Örneğin çiftlikteki tarım aletleri, hayvanlar kendi başlarına vakfedilemedikleri
halde çiftliğe tabi olarak vakfedilebilirler. Herhangi bir gayrimenkule tabi olmaksızın kendi
başına bir menkulün vakfı ise caiz görülmemiştir. Ama bunun da bir istisnası mevcuttur: Cihad
için silah ve binek hayvanı vakfetmek. İslam’ın ilk yıllarından itibaren meşru görüldüğünden
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hem Ebu Yusuf hem de Şeybani bu iki menkulü, ‘menkul mal kendi başına vakfedilemez’
kuralından istisna etmişlerdir. Ayrıca İmam Muhammed eş-Şeybani, binek hayvanı ve silah
yanında başka birkaç menkulün daha kendi başına vakfını meşru görmüştür. Zamanla
Muhammed’in bu istisnaları ‘menkul kendi başına vakfedilemez’ genel mezhep kuralının
meşayih tarafından şu şekilde bir formüle dönüştürüldüğünü şahit oluyoruz: ‘Menkulün kendi
başına vakfı caiz değildir, ancak eğer bir şeyin vakfedilmesi insanlar tarafından örf ve adet
haline getirilmişse o zaman o şeyin kendi başına vakfı meşrudur’. Örf ve adete vurgu
yapılmasının nedeni herhalde şudur: insanlar bir şeyin vakfını kendi aralarında kabul edilebilir
buluyorlarsa vakfın özü olan ebedilik/süreklilik sorununun halledildiğini gösterir.
Ebedilik/süreklilik vakfın kıyas kuralı ise, insanların örfüyle kıyas terk edilebilir. Hanefiler
kıyasın bu şekilde bırakılmasına istihsan adını vermektedirler.
Osmanlı hukukçularının 16. Yüzyılda para vakıfları ile ilgili yaptıkları tartışmada
paranın vakfedilmesini menkul olduğu için caiz görmeyen Çivizade ve Birgivi Mehmet Efendi
de Ebussuud Efendi ve para vakfını onaylayan diğer Osmanlı müftileri de meşayihin formülünü
ilke olarak kabul etmektedirler. Ancak Birgivi ve Çivizade, para vakfının menkul vakıf
çerçevesine alınmasına karşı çıkmışlardır; çünkü onlara göre vakıftaki ebediyet ilkesinin
uygulanması demek olan kıyas yöntemi gereği para vakfı caiz değildir. Menkulün
vakfedileceğini prensip olarak kabul eden Şafii bile bunu “menkul aynın (taşınabilir malın
kendisinin) kullanım sonrasında baki kalması” şartıyla caiz görmüş ve bu şarta uymadığı için
para vakfını caiz görmemiştir. Birgivi vakıftaki ebediyet manasının uygulanması anlamındaki
kıyasın terk edilebilmesi için ıstısna akdi örneğinde olduğu gibi ameli icma olarak
yorumlayabileceğimiz Peygamberimizden itibaren var olan bir örfün gerektiğini, sonradan
çıkacak bir örf ile vakfın mahiyetini değiştirecek bir tasarrufa gidilemeyeceğini ileri sürmüştür.
Ebussud ise buna bir taraftan İmam Muhammed’in görüşü olan örfe dayalı menkul vakfını
onaylama fikrinin genel olduğu ve paranın da bu manada menkul mal kapsamında görülmesi
gerektiğini söyleyerek cevap vermiş diğer yandan da Züfer’den gelen rivayeti kadı kararıyla
tescilden sonra bağlayıcılık kazanacağı iddiasını dile getirmiştir.157 Örf çerçevesinde gelişen bu
tartışma son derece ilgi çekici bir doktrin tartışmasıdır. Yaklaşık üç yüzyıl sonra Ebussuud’un
görüşünün Hanefi doktriniyle uyumlu olduğunu söyleyen geç dönem büyük hukukçusu İbn
Abidin’in para vakfetmenin Diyar-ı Rum (Anadolu ve Balkanlar) örfü olduğu için caiz
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olduğunu, ama kendi yöresi olan Şam’da böyle bir örfün bulunmadığını söylemesi ilginçtir. 158
Orta Asya/Buhara Hukuk Okulu belirli şartlarda zahirü’r-rivaye doktrinde değişiklik
yapılabileceğini ve bu tasarrufun Hanefi hukuk geleneğinden kişiyi çıkarmayacağını kabul
etmiştir. Bu şartları Buhara hukuk okulunun önemli isimlerinden biri olan ve vakıat türünün
meşhur örneklerinden birini kaleme alan Mecmu’u’n-Nevazil yazarı Keşşi mukaddimede şu
şekilde özetlemektedir:
…Bu sebeple eğer zamanımızda biri meslektaşlarından öne çıkıp nazar ve istidlalde
çok ileri gitse bile ashabımızın görüşüne aykırı fetva veremez, ancak şeriata aykırı olmayan bir
şey örf olursa başka [o zaman onlara muhalefet edebilir.]159
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değiştirilebileceğini göstermektedir. Buhara Okulunun bu yaklaşımı sayesinde Ebussuud ve
diğer Osmanlı uleması nakit vakıflarına dair fetvayı verebilmişlerdir.
8.1.4.2. Vakıfların kiralanması ve icare-i tavile

Vakıf malın mülkiyetinin tasarrufa kapatılarak o maldan elde edilen gelirin belirtilen
hayır amaçlarına harcanması olduğundan, vakıf mallarının gelir üreten bir durumda tutulması
çok önemlidir. Gayrimenkullerin hiç kuşkusuz geçmişte de günümüzde de en güvenli gelir
üretme yolu kiraya verilmesidir. İslam hukukunda icare adı verilen kira sözleşmesinde bireyler
kendi mallarını sınırsız olarak kiraya verebilirler. Vakıf doktrinin zahirü’r-rivaye görüşleri
içinde vakıf mallarını kiraya vermede herhangi bir sınırdan söz edilmez. Yani kıyas gereği özel
mal gibi vakıf malı da uzun süreli kiraya verilebilir. Vakıf yapan eğer kira için bir süre
belirlemişse mütevelli vakıf malını belirtilen bu süreden daha uzun kiraya veremez. Vakfeden
herhangi bir süre tayin etmemişse, bu durumda özellikle de tescilin belirli bir istikrar
kazanamadığı, siyasi istikrarsızlığın uzun süreli arşiv ve kayıt sistemine izin vermediği ortaçağ
toplumlarında vakıf mallarının zaman içerisinde kiralayanlar tarafından kendi üzerlerine
geçirildiği ve bunu da uzun süreli zilyedlik iddiasıyla yaptıkları görülünce meşayih fakihleri
hukukun aslında olmayan bir sınırlama getirmişlerdir. Bu da yine istihsana dayalı bir
geliştirmedir. Buna göre vakıf mallarının kiralanması yönünde bir talep krizine de sebep
olmadan, vakıf mallarının kira süreleri şartlara göre bir, iki ya da üç yılla sınırlandırılmıştır. Bir
süre sonra meşayihin bu hukuki görüşü hukukta kıyas haline gelmiş ve bu görüşün de bazı
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sakıncaları ortaya çıkmıştır. Uzun süreli belki onlarca ya da yüzlerce yıl süren vakıf
müesseseleri zamanın tahribatına uğrayıp atıl ve harap hale gelebiliyordu. Bu durumda bu atıl
yerlerin tekrar kullanılır hale getirilmesi kısa süreli kiraya verme işlemiyle başarılamıyordu;
zira kiralayan kişi bir ya da üç yıllığına kiraladığı bir yere büyük restorasyon gerektiren
yatırımlar yapmıyorlardı. Bunun üzerine meşayih bu meseleyi tekrar ele almış ve istihsana
dayalı bir hile (çıkış yolu) üretmiştir. İcare-i tavile adı verilen bu yönteme göre vakıf mesela
otuz yıllığına kiraya verildiğinde vakıf senedinde her biri birer yıl süren otuz tane ayrı sözleşme
kaydı yapılmaktaydı. Bu işlem özellikle Osmanlı toplumunda çok gelişen vakıf düzeninde çok
başarılı sonuçlar elde etti ve Osmanlı hukukunda görülen iki tür kiralama işleminin gelişmesine
yol verdi:

İcareteyn ve mukataalı vakıflar

8.1.4.3. Vakıf hükmi bir şahsiyet midir? Vakıf adına borçlanmak (istidane).

Batı hukukunda özellikle büyük şirketlerin geliştiği kapitalist ekonomik düzende
gerçek şahıslar yanında tüzel ya da hükmi şahıs kavramı gelişmiş ve şirketler, dernekler, vb. bir
şahıs olarak hak isteme ve borç altına girme yetkisine sahip olmuşlardır. İslam hukuku da diğer
hukuk sistemleri gibi şahısları gerçek şahıslar olarak görmüş ama bunun yanında topluma ait
malların (kamu mallarının) ve bir de vakıf mallarının ayrı bir statüye tabi olduğunu kabul
etmişti. Ebu Hanife’nin vakfa karşı çıkmasının arkasında da vakıf malının herhangi bir gerçek
kişiye ait olmaması yatmaktaydı. Ancak vakıf bir müessese olarak yerleştikten sonra vakıfların
adeta bir şahıs gibi hareket etmesini gerektiren bazı durumlar ortaya çıktı. Vakıf gelirlerinde
para olmadığında ve vakfın acilen paraya ihtiyacı olduğunda vakıf adına mütevelli borç alıp
sonra vakfın gelirlerinden bu borcu ödeyebilir mi? Bu soru zahirü’r-rivaye kıyası açısından
kabul edilemez, zira borç alan kişidir ve burada mütevellidir, aldığı borçtan kendisi sorumludur.
Meşayih bu prensibi kabul etmekle beraber vakıf adına borçlanmanın da kaçınılmaz olduğunu
görünce kadı izniyle vakıf adına mütevellilerin borçlanması için fetva çıkarmışlardır. Kadı
iznine gerek duyulmasının nedeni kadı-nın kamu adına borçlanabilme yetkisi olmasıdır.
Aslında meşayihten kadı izni olmadan da borçlanmaya fetva verenler olmuştur ama bu hakkın
mütevellilerce suiistimal edilmesi ihtimali olduğundan kadı izni hukukta tercih edilen görüşe
göre gerekli kabul edildi.
8.1.4.4. Vakfın istibdali

Vakfın rüknü ve mahiyeti geride belirtildiği gibi ebediyettir. Yani bir mal vakfedildiği
taktirde mülkiyeti artık özel şahıslara dönmez, tıpkı mescitler gibi Allah adına tescil edilmiş
olur. Bu sebeple Hanefiler vakfın ancak ebediyen varlığını sürdürebilecek mallarda geçerli
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olabileceğinde ısrar etmişlerdir. Bunlar da gayrimenkullerdir. Ancak menkul malların da belirli
durum ve şartlarda vakfedilebileceğini istisnai hüküm olarak kabul ediyorlardı. Ebediyet şartı
vakıf mallarında çok sıkı bir biçimde uygulandığında sorun çıkabiliyordu. Örneğin bir ineğin
sütü için vakfedilmesi durumunda inek yaşlanıp süt veremeyecek bir hale gelirse bunun eti için
satılması kaçınılmaz bir durum haline gelebilir. Aynı şekilde bir dönem gelir getiren bir arazi
zamanla suların kurumasıyla terk edilmiş bir araziye dönebilir, bir köy veya bir mescit harabeye
dönüşebilir. Bu tür durumlarda vakfı malının elden çıkarılarak yerine yine vakıf olmak üzere
bir şey satın alınabileceği istisnai bir hüküm olarak ve kadı kararıyla olmak üzere kabul
edilmiştir. Bunun dışında geçerli ve haklı bir sebep olmaksızın vakıf malına dokunmak caiz
değildir.
8.1.4.4. 19. Yüzyılda vakıf müessesinin zayıflaması

Vakıf müessesesi, 19. Yüzyılın başlarına kadar İslam toplumlarında sağlıktan, eğitime,
sosyal hizmetlerden belediyeciliğe pek çok hizmetin yerel ölçekte görülmesine hizmet eden çok
önemli bir işlev görmekteydi. Özel olarak Osmanlı ve İslam toplumlarında genel olarak da
bütün dünyada Batı’nın öncülüğünde ortaya çıkan ‘modern devlet’, merkeziyetçi-bürokratik
yeni bir devlet anlayışını ortaya çıkardı. Modern ulus devlet her şeyi kontrol etme arzusuyla
toplumsal düzeni kökten değiştirecek reformlara girişti. Vakıfların merkezileştirilmesi ve Evkaf
Nezareti’nin yönetimine verilmesiyle klasik İslam vakıf düzeni değişti ve vakıfların yerel ve
sivil karakteri ortadan kaldırıldı. Vakıf gelirlerinin devlet kontrolüne geçmesi ve gelirlerin
devletin yeni tercihleri doğrultusunda tahsisi, bir taraftan klasik İslam şehrindeki geleneksel
kurumları (medrese, tekke vs.) zayıflatırken diğer yandan yeni kurumların geliştirilmesinde
kullanıldı. Bu durum vakıf hukukunun da devletin tercihleriyle belirlenen yeni bir gelişme
çizgisine girişine yol açtı. Burada belki de üzerinde durulması gereken en önemli husus,
merkezi devletin ve dolayısıyla daha totaliter bir düzen yerleşirken vakıflarla beslenen
geleneksel sivil toplumsal yapı tarihin derinliklerinde kayboldu. İslam hukukunun bireyi
önceleyen anlayışının tersine devletin öncelendiği bir anlayış yerleşti. Vakıfların bu şekilde
dönüşmesi İslam toplumlarında orta ve yüksek öğretimin bütünüyle devletin yönetimine
geçmesine neden oldu. Batıdaki pek çok başarılı örnekte görüldüğü üzere sivil vakıflar yüksek
öğretim ve araştırma zihniyetinin üniversite ve diğer araştırma kurumlarında gelişimine çok
büyük katkılar verirken, Müslüman toplumların geleneksel olarak güçlü oldukları bu sivil
yapıları yok etmeleri onlara büyük bir zarar verdi. Ve ancak 21. Yüzyılın başlarında bu sivil
yapılara olan ihtiyaç yeniden anlaşılabildi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Vakıf müessesesinin doğuşu ve gelişimi, sadaka kavramıyla ilişkisi, zamanla vakıf
müessesi etrafında ortaya çıkan tartışmalar ve bunların arka planını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Vakıf müessesinin arka planından bahsediniz.
2. Ebu Haifenin vakıf hakkındaki görüşünü açıklayınız.
3. Ebu Hanfiye göre vakıf ne zaman bağlayıcılık kazanır.
4. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in vakıf hakkındaki görüşlerinden kısaca
bahsediniz
5. Vakfın ebediliği konusunda Hanefilerin düşüncesinden kısaca bahsediniz.
6. Menkul malların vakfedilmesi etrafındaki tartışmaları kısaca açıklayınız.
7. Vakıfların kiranlama meselesi hakkında bilgi veriniz.
8. Vakıf hükmi bir kişiliğe sahip midir? Tartışınız.
9. Vakfın istibdali nasıl olmakadır, kısaca bahsediniz.
10. Vakıf adına borçlanılabilir mi? Açıklayınız.
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9. İSLÂM HUKUKUNDA KARZ VE FAİZ

PROF. DR. SERVET BAYINDIR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslam hukukunun borç verme ile ilgili düzenlemeleri ve faiz yasağının ayrıntıları
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sizce İslam hukukunda faiz neden yasaklanmıştır?
2. Câhiliye döneminde ribâ nasıl uygulanmaktaydı?
3. Ribanın illeti hakkındaki tartışmaları özetleyiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Karz
yasağı

ve

Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

faiz

edileceği veya geliştirileceği

İslam hukukunun borç
verme

ve

faizle

düzenlemelerini öğrenir.

ilgili

Metinler ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay

anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Karz



Riba’l-fadl



Riba’n-nesîe
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GİRİŞ
İslam’ın meşru kıldığı yardımlaşma araçlarından biri karzdır. Karz meşru kılınış amacı
doğrultusundan değerlendirlidiği gibi, amacı dışına çıkılarak insanların sömürülmesinin aracı
haline de getirilmiştir. Karzın tarifi, karza konu mallar ve karz çeşitlerinin bilinmesi bu akdin
kavranılması açısından önemlidir ki bu ünitede ilkönce bu konuya temas edilecektir.
Üzerinde durulacak bir diğer konu Faizdir. Faiz gerek semavî dinler gerekse beşerî
ideolojilerde üzerinde durulan önemli ekonomik meselelerden biridir. Konu Kur’an-ı Kerim ve
Sünnet’te ayrıntılı şekilde işlenmiştir. Fıkhın muâmelât bölümünün en önemli konularından
birini Riba (faiz) oluşturur.
Faiz erken dönemden itibaren fıkhın ihtilaflı konularındandır. Faizin tanımı, çeşitleri,
fıkhın sistemi içerisindeki yeri, illeti ve dolayısıyla faiz ekonu ilgili malların tespiti ve uygulama
alanı tarihi süreçte üzerinde durulan ve tartışılan başlıca hususlardır.
İşte bu derste faiz konusu Kur’an ve Sünnet temelinde ayrıntılı şekilde ele alınmaktadır.
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9.1. Karz (Tüketim Amaçlı Ödünç)
1. Tanımı ve Dayanağı
Kard ) (القرضsözlükte “kesmek, parçalamak, geri almak üzere bir malı vermek,
karşılığını almak üzere bir işi yapmak, yol almak, bir yeri çaprazlama geçmek” anlamlarına
gelir160. Terim olarak ise karz; “Bir kimseye faydalanmak ve mislini iade etmek üzere bir malı
vermektir”161.
2. Karza Konu Olması Bakımından Mallar
Mal, “insanın fıtraten meylettiği, ihtiyaç anında kullanılmak üzere biriktirilmesi
mümkün olan şey” diye tanımlanır162. Hukukta mal, çeşitli şekillerde tasnif edilir: Değerini
etkileyen önemli bir fark olmaksızın çarşı pazarda dengi bulunabilen mallar “mislî mal”, çarşı
pazarda dengi bulunamayan, bulunsa da önemli değer farkı olan mallar da “kıyemî mal”163 diye
isimlendirilir. Tartılan (veznî); altın ve gümüş gibi, ölçülen (keylî);arpa, buğday, hurma ve tuz
gibi ve sayı ile belirlenen (adediyyat-ı mütekâribe); yumurta ve ceviz gibi mallar ile bir
fabrikanın belli standartlarda ürettiği birinci el mallar mislî mal; yazma kitaplar, el işi kaplar ve
hayvanlarla ikinci el standart mallar da kıyemî mal kabul edilir164.
Kıyemî mallar ödünç verilemez. Ödünç alınan mal tüketilip/ harcanıp yerine dengi
verileceğinden bu malların dengini bulup geri ödemek mümkün değildir165. Şayet bir mal
kullanılıp aynen geri verilebiliyorsa bu ödünç değil ariyet olur. Dolayısıyla karz ancak tartma,
ölçme ve sayma ile belirlenen mallarda mallarda gerçekleşir166. Bu malların birim ölçekleri
arasında bir değer (kıymet) farkı bulunmadığından birinin yerini aynı cinsten bir diğeri alabilir.
Böylece ödünç alan, bu malı tüketir ve daha sonra dengini alacaklıya geri öder. Ödünç işlemi

Lisânü’l-arab, “k-r-z” md., VII, 217; Zebîdî, es-Seyyid Muhammed Murteza, Tâcu’l-arûs, I-X, 1. Basım, Mısır:
Matbaatü’l-hayriyye, 1306/1888), “k-r-z” md., V, 76; Fîrûzâbâdî, Muhammed b. İbrahîm eş-Şîrâzî, el-Kâmûsu’lmuhît, Beyrut 1981, “k-r-z” md., I, 1659 ; Hey’et, el-Mu’cemü’l-vecîz, Mısır 1980, “k-r-z” md., s. 497.
161
el-Buhûtî, Mansur b. Yûnus(ö. 1051/1641), Keşşâfu’l-kına’a‘n metni’l-İkna‘, I-VI, nşr. Hilâl Musaylihi
Mustafa, Beyrut 1402/1982, II, 298; Râğıb el-Isfahânî, el-Müfredât, “k-r-z” md., s.666; Hammad Nezih, Akdü’lkarz fi’ş-şerîâti’l-İslâmiyye, Beyrut 1991, s.198.
162
İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, V, 325; Mecelle, md., 126.
163
Mecelle, md., 145,146; Karaman, Hayrettin, Mukâyeseli İslâm Hukuku, İstanbul: Nesil Yay., 1987, III, 14.
164
Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuki İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhıyye Kamusu, I-VIII, İstanbul: Bilmen Yay., 1985,
VI, 94.
165
Kâsânî, Bedâi’, VII, 394-396.
166
Kâsânî, Bedâi’, VII, 394-396; es-Semerkandî, Ebu Bekr Alâuddin Muhammed b. Ahmed(ö. 519/1145),
Tuhfetü’l-fukahâ, I-III, 2. Basım, Beyrût: Dâru’l-kütübü’l-ılmiyye, 1993, III, 34-35.
160

231

tarihin hemen her döneminde var olagelmiş ve daha çok altın, gümüş gibi paralarla, buğday,
arpa, hurma, tuz vs. mislî mallarda cereyan etmiştir167.
3. Karz Çeşitleri
Ödünç, bütün dinlerde ve kültürlerde üzerinde önemle durulan bir yardımlaşma ve
dayanışma yöntemidir. Gerek Kur’an ve diğer kutsal kitaplardaki işlenişi gerekse tarihi
uygulamalardan, borcun (karz) ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Birincisi; Faizsiz borç (Karz-ı
hasen), İkincisi; Faizli borç (Karz-ı ribevî).
a. Faizsiz Ödünç (Karz-ı hasen)
Karz-ı hasen, Kur’an ve hadislerde tavsiye edilen bir yardımlaşma çeşididir. Yüce Allah geri
hiçbir şey almamak üzere verilen sadakanın karşılığını kat kat vereceğini beyan ettiği gibi, “Kimdir o,
Allah’a güzel bir borç verecek olan ki, Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için değerli bir
mükâfât versin?”168 ayetiyle maddî bir karşılık beklemeksizin, dengini geri almak üzere verilen ödüncün
de mükâfatını kat kat vereceğini haber vermektedir. Hz. Peygamber de bir hadislerinde: “Bir müslüman
diğerine iki kez karz-ı hasen verirse, bir kez sadaka vermiş gibi olur”169 buyurarak insanları karşılıksız
ödünç vermeye teşvik etmiştir.
Karz-ı hasen daha çok darda olanların nakdi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Bununla,
kısa süreli ihtiyaçlar, dar gelirlilerin âcil sıkıntıları veya ticaretle uğraşanların geçici ve kısa süreli
finansman açıkları karşılanır. Bu, akrabalık, dostluk veya karşılıklı yardımlaşma amacıyla yapılır170.
Karz-ı hasenle uzun vâdeli ve yüksek mâliyetli projelerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Çünkü
kimse menfaati olmaksızın başkasının kendi parasıyla yüksek meblağlar da yatırım yapıp kâr etmesine
katkıda bulunmayı istemez; bu insanın fıtratına aykırıdır.

b. Faizli Ödünç (Karz-ı ribevî)
Maddî bir menfaatin amaçlandığı karz’a “karz-ı ribevî” yani faiz amaçlı ödünç adı
verilir. Bu işlemden elde edilen gelire faiz, bu işleme de faizcilik denir. Yahudilik, Hıristiyanlık
ve İslâmiyet gibi üç semavi dinde de gelir amaçlı ödünç (faizcilik) yasaklanmıştır.

Hammad, Nezih, Akdü’l-karz, s.33-39; Hemşeri, s.76.
el-Hadîd 57/11.
169
İbn Mâce “Sadakat”,19; Şevkânî, Neylü’l- evtâr, V, 259.
170
Döndüren, Hamdi, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihâli, İstanbul: Erkam Yay., 1993, s.408.
167

168
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9.2. Faiz
İnsanoğlu hayatını sürdürebilmesi için beslenme, barınma, giyinme, güvenlik vb.
ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçlar mal ve hizmetlerle karşılanır. Tabiattaki
doğal malların çok azı ihtiyaçları doğrudan karşılar niteliktedir. Bunun için mal ve hizmetlerin
üretilmesi gerekir. İhtiyaç duyduğu bütün malları her insan bizzat kendisi üretemeyeceğinden,
ürettiğinden verip başkasının mal ve hizmetine bir şekilde ulaşmak zorundadır. Bu da mal ve
hizmetin insanlar arasında değiştirilmesi ile gerçekleşir. Bu amaçla insanlık tarihinde mal ve
hizmet mübadelesi (değişimi) başlığı altında çok sayıda mal ve hizmet nakli yöntemi
geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden kimi İslam tarafından meşru görülüp tavsiye edilmiştir.
Örneğin Kur'an-ı Kerim ve hadislerde kurallarına uygun olarak yürütülen ticaret teşvik edilir.
171172

Alış-veriş, kiralama, vakıf, hibe, karz, ariyet, miras gibi mal nakil yöntemleri ayrıntılı

şekilde düzenlenir. İnsanların uyguladığı kimi mal transfer yöntemleri ise İslam’da gayri meşru
ilan edilerek yasaklanmıştır. Gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, aldatma, rüşvet, kumar vb. İslam’da
yasaklanan mal nakil yöntemleridir.
Faiz de bir mal nakil yöntemidir. Bu uygulama tarih boyunca var olagelmiş, birçok
semavî ve beşerî din ile ideolojilerin üzerinde durduğu ekonomik meselelerden birini teşkil
etmiştir. Faizin lehinde ve aleyhinde çok sayıda teori geliştirilmiş, İslam tarihinde bu konuyla
ilgili geniş edebiyat oluşmuş, finansal kurumlar tesis edilmiştir. Günümüzde de faiz ve faizsiz
finansman konusu hem İslam âlimleri hem de ekonomistlerin önemli gündem maddelerinden
biridir. Bu kısımda faizin tanımı, önceki semavî dinlerin ve İslam’ın faiz hakkındaki yaklaşımı,
fıkıhta faizin işlenişi vb. konular ayrıntılı şekilde işlenecektir. Faiz hakkında teorik bilgiler
verildikten sonra, insanların finansman ihtiyacını faizsiz şekilde gerçekleştirmelerine imkân
sağlamak üzere tarihte ve günümüzde oluşturulmuş faizsiz finans kurumlarına temas
edilecektir.
Faizin kaynaklarımızdaki Arapça karşılığı ribadır. Riba ( ;)الرباsözlükte, “artmak,
çoğalmak, şişmek, yükselmek, fazlalaşmak” gibi manalara gelir173. Terim olarak ise fıkıhta çok

Nisâ, 4/ 29.
İlgili ayet ve hadisler için bk., el-Bakara, 2/ 275; en-Nûr, 24/ 37; el-Cum'a, 62/ 10; Müslim, "Müsâkât", 19;
Ebû Dâvud, "Büyû'", 4; Tirmizî, "Büyû'", 2, 4, 75.
173
Kâmûsu’l-muhît, “r-b-v" md., I, 1659; Lisânu’l-arab, “r-b-v" md., XIV, 305.
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farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımları ribanın fıkıhtaki işlenişi bölümünde ele alacağız.
Fakat şimdilik ribayı; “Borçtan elde edilen gelir” şeklinde tanımlamakla yetinebiliriz.
9.2.1. Kur’an-I Kerim’den Önceki Kutsal Kitaplarda Faiz
A. Tevrat’ın Faize Bakışı
Tevrat’ta faiz yasaklanmıştır174. Ancak Yahudiler bu yasağı kendi dindaşları arasında
geçerli sayarken diğer din mensuplarına faizle borç vermeyi caiz görmüşleridir175. Yahudi
zihniyetine göre bir Yahudi başka bir Yahudi’ye faizle borç veremez. Ancak bir Yahudî,
Yahudi olmayan birine-bu kişi zimmî dahi ola- borç verip faiz alabilir176. Yahudi kaynaklarında
faiz "Neşeh=yılan sokması (ısırığı)" şeklinde yorumlanır. Buna göre, yılan sokması ilk anda
çok hafif şekilde hissedilir. Fakat zehir bütün vücudu kapladığında artık ondan kurtuluş
mümkün değildir177. Faizi öldürücü etkisi bulunan yılan sokması şeklinde gören bu anlayış, bu
zehiri kendi dindaşları arasında uygun görmezken Müslümanlar dahil yabancılara layık
görmektedir178. Kur'an-ı Kerim ise bu düşünceyi yermiş ve onların helak sebebi olarak
göstermiştir179.
B. İncil’in Faize Bakışı:
İncil’de faizle ilgili olarak şöyle denir: “Birilerine ondan bir karşılık ummak için ödünç
verirseniz, bunun için hangi teşekkür beklenir? Günahkârlar da bir şey almak için birbirlerine
ödünç verirler180. Bu durum Hıristiyanlıkta da faizin haram kılındığını göstermektedir. Bu
yasak Hıristiyan dünyasında uzun süre uygulanmış, Calvin’in (Ö.1564) yoğun gayretlerinin
etkisiyle Cenevre’de 1574 yılında ilk defa faize resmen izin verilmiştir.

Bk. Tevrat, Çıkış 22/ 25; Levililer 25/ 35,36, 37; Tesniye 15/1-8; Tesniye 23/19-20; Yeremya 15/10.
Tesniye, 23/ 20.
176
Tesniye, 23/ 20.
177
Moşe Farsi (Türkçe'ye çev. ve düzenleyen), Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla TORA ve AFTARA: ŞEMOT
(ed. Rov Yithsak Haleva ve diğ.), İstanbul 2004, II, 275; III, 588-589.
178
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Bayındır, Servet, “Din ve Ülke Faklılığının Faizin Hükmüne Etkisi”,
İstanbul İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 14, Yıl: 2006, s. 207-235.
179
Nisâ, 4/ 161
180
Luka,6/34
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9.2.2. Kur’an’da Faiz (Riba)
Riba ve ondan türeyen muhtelif kelimeler, Kuran’da on surede, on yedi ayrı yerde geçer.
Bunların bir kısmında ribanın yalnızca sözlük anlamı, diğer bir kısmında ise sözlük anlamından
çok terim anlamı öne çıkar.
A. Kur’an’da Riba’nın Sözlük Anlamıyla Geçtiği Yerler
Sözlük anlamıyla riba, Kur’an’da aşağıdaki kalıp ve anlamlarda kullanılmıştır: Rabvetin
()ربوة181 tepe, yamaç; râbiya()رابيا182 suyun yüzeyine çıkan, suyun üstünde kalan, çok şiddetli,
zorlu; erbâ ()اربي183 daha çok, daha kuvvetli; rabâ( )ربي184 bitti, büyüdü, gelişti, boy attı. Ribanın
sözlük anlamıyla geçtiği yerlerde kelimenin genelde olumlu anlamda kullanıldığı göze çarpar.
B. Kur’an’da Riba’nın Terim Anlamıyla Geçtiği Yerler185
Ribanın haramlığından bahseden ayetlerde ribanın daha çok terim anlamının
kastedildiği görülür. Terim anlamından maksat, günün Arap toplumu tarafından bilinen ve
uygulanan bir borç alış veriş yöntemi ve bundan elde edilen gelirden bahsediliyor olmasıdır.
Aşağıdaki ayetler (nüzûl sırasına göre) bu kapsamdadır.
َّ اس فَ ََل يَرْ بُو ِع ْن َد
َّ َّللاِ َو َما آتَ ْيتُ ْم ِم ْن زَ َكاة تُ ِري ُدونَ َوجْ ه
َك هُ ُم ْال ُمضْ ِعفُون
َ َِِّللاِ فَأُول
ِ َو َما آتَ ْيتُ ْم ِم ْن ِربًا لِيَرْ ب َُو فِي أَ ْم َو
ِ َّال الن
“İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz şey Allah katında artmaz. Allah’ın
rızasını gözeterek verdiğiniz zekâta gelince işte onlar (mallarını ve sevaplarını) kat kat
artıranlardır”186
َّ ضا َعفَةً َواتَّقُوا
َّللاَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُون
َ ) يَا أَ ُّيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَأْ ُكلُوا الربَا أَضْ َعافًا ُم2(.
“Ey îman edenler! Ribayı kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Allah’tan sakının ki
kurtuluşa eresiniz”187.

Bakara, 2/ 265; Mü’minûn 23/ 50.
Ra’d 13/ 17; Hakka 69/ 10.
183
Nahl 16/ 92.
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Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Bayındır, Servet: “Faize Kur’an ve Sünnet Çerçevesinden Farklı Bir
Bakış”, 8. Hukukçular Koordinasyon Toplantısı, Kocaeli/Kartepe, 2-3 Haziran 2010.
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اط ِل َوأَ ْعتَ ْدنَا لِلْ َكافِ ِرينَ ِم ْنهُ ْم َع َذابًا أَلِي ًما
ِ َاس بِ ْالب
ِ ََّوأَ ْخ ِذ ِه ُم الربَا َوقَ ْد نُهُوا َع ْنهُ َوأَ ْكلِ ِه ْم أَ ْم َوا َل الن
“..ve men edildikleri halde faizi almaları ve haksız yollarla insanların mallarını yemeleri
yüzünden, onların (Yahudilerin) küfre sapanlarına korkunç bir azap hazırladık”188.
َّ ك بِأَنَّهُ ْم قَالُوا إِنَّ َما ْالبَ ْي ُع ِم ْث ُل الربَا َوأَ َح َّل
َ الَّ ِذينَ يَأْ ُكلُونَ الربَا َال يَقُو ُمونَ إِ َّال َك َما يَقُو ُم الَّ ِذي يَتَ َخبَّطُهُ ال َّش ْي
ّللا ُ ْالبَ ْي َع
َ ِطانُ ِمنَ ْال َمس َذل
َّ َو َح َّر َم الربَا فَ َم ْن َجا َءهُ َموْ ِعظَةٌ ِم ْن َرب ِه فَا ْنتَهَى فَلَهُ َما َسلَفَ َوأَ ْم ُرهُ إِلَى
َار هُ ْم فِيهَا خَالِ ُدون
َ َِِّللاِ َو َم ْن عَا َد فَأُول
ِ َّك أَصْ َحابُ الن

“Faiz yiyenler, şeytanın peşine takılıp aklını çeldiği kimsenin davranışından farklı bir
davranış göstermezler. Bu onların ‘alım-satım tıpkı faizli işlem gibidir’ demeleri sebebiyledir.
Allah, alım-satımı helâl faizli işlemi haram kılmıştır. Kime, Rabbinden bir uyarı gelir de faize
son verirse, geçmişte olan kendinindir. Onun işi Allah’a aittir. Kim faizciliğe dönerse işte onlar
cehennemliktir. Onlar orada temelli kalacaklardır”189.
َّ ت َو
َّ ق
ُ يَ ْم َح
َّ ّللاُ الربَا َويُرْ بِي ال
ّللاُ َال ي ُِحبُّ ُك َّل َكفَّار أَ ِثيم
ِ ص َدقَا
“Allah faizi eksiltir, sadakaları bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç
kimseyi sevmez”190.
َّ َ) فَإ ِ ْن لَ ْم تَ ْف َعلُوا فَأْ َذنُوا بِ َحرْ ب ِمن272( َّللاَ َو َذرُوا َما بَقِ َي ِمنَ الربَا إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمنِين
َّ يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا
ّللاِ َو َرسُولِ ِه َوإِ ْن
ْ َُظلِ ُمونَ َو َال ت
ْ تُ ْبتُ ْم فَلَ ُك ْم ُر ُءوسُ أَ ْم َوالِ ُك ْم َال ت
َص َّدقُوا َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمون
َ َ) َوإِ ْن َكانَ ُذو ُع ْس َرة فَنَ ِظ َرةٌ إِلَى َم ْي َس َرة َوأَ ْن ت272( َظلَ ُمون

(5) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun, faizden kalan alacaklarınızı terk edin. Eğer
inanmış kişilerseniz (böyle yaparsınız)”191. “Böyle yapmazsanız bilin ki; Allah ve Elçisi
tarafından bir savaşla yüz yüze gelirsiniz. Eğer tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. Böylece
ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğrarsınız”192. “Borçlu darlık içinde ise, rahata ulşancaya
kadar beklenir. (Borcu) sadaka saymanız sizin için hayırlıdır. Bunu bir bilseniz!”193
Daha önce de ifade edildiği üzere Kur’an-ı Kerim’de riba dışında meşru-gayri meşru
çok sayıda başka mal nakil yöntemine temas edilir. Riba Kur’an-ı Kerim’e göre gayri meşru
mal nakil yöntemlerindendir. Riba Kur’an’da bir kısım mal nakil yöntemleri ile

188
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190
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irtibatlandırılmıştır. Bunlardan başlıcaları “sadaka”, “zekat”, “bey‘” ve “karz”dır. Konunun
netlik kazanabilmesi bakımından bu kavramlarla riba ilişkisine kısaca göz atmakta yarar
görüyoruz.
9.2.3. Sünnet’te Riba
Kaynaklarda Hz. Peygambere dayandırılan ve ribadan bahseden çok sayıda rivayet
vardır. Bunları iki grupta incelemek mümkündür: Birincisi, ribanın yasak olduğunu bildiren ve
faizcilik yapanları kınayan hadisler; ikicisi, ribayı tanımlayan hadisler.
A. Ribayı Yasaklayan Hadisler
Hz. Peygamberin ribayı yasaklayan ve ribacıları kınayan hadislerinden bir kaçı şöyledir:
“Cahiliye faizi kaldırılmıştır”194. “Faiz -şirk, sihir, haksız yere adam öldürme, yetim malı yeme,
savaştan kaçma ve namuslu kadına iftira etme gibi-mahvedici yedi büyük günahtan biridir”.195
“Faizi yiyene, yedirene, şâhitlik ve kâtiplik edene lanet olsun”196. “Faizcilikle zenginleşen
kişinin sonu mutlaka fakirliktir”197. Ribayı yasaklayan hadisler Kur’an’daki ilgili ayetlerin
açıklaması niteliğindedir.
B. Ribayı Tanımlayan Hadisler
Hz. Peygamber, riba ile uğraşanların dünya ve ahirette düşecekleri kötü durumu izah
etmekle birlikte hangi tür işlemlerin riba olacağını da açıklamıştır. Hz. Peygamber’den konuya
ilişkin rivayet edilen hadislerin bir kaçı şöyledir:
“Dikkat ediniz! Cahiliye devrinden kalma faizin hepsi kaldırılmıştır. Sadece anaparayı
alacaksınız. Böylece ne zulmetmiş ne de zulme uğramış olursunuz”.198; “Peşin satışlarda faiz
cereyan etmez”.199; “Faiz ancak ertelemede olur”.200; “Faiz yalnızca borçta olur”.201

Müslim, “Hac”, 19; Ebû Dâvûd, “Büyu’”, 50; İbn Mâce, “Menâsik”, 76; Muvatta, “Büyu’”, 83.
Buhârî, “Vasâya”, 2.
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“Abdullah b. Ömer anlatıyor: Bakî‘de deve satardım. Dînar karşılığında satar yerine
dirhem (veya varik) alırdım, dirheme karşılık satar yerine dînar alırdım. Allah’ın elçisine
geldim, “Ey Allah’ın Elçisi, izninizle bir şey sormak istiyorum: ‘Ben Bakî‘de deve satıyorum;
dînar karşılığında satıp yerine dirhem (veya varik) alıyorum. Dirheme karşılık satıp yerine dînar
alıyorum. Ona karşılık onu alıyor, buna karşılık bunu veriyorum.’ dedim. Rasülüllah dedi ki:
‘Günün fiyatıyla almanda bir sakınca yoktur, yeter ki aranızda bir şey bırakarak ayrılmayın”202.;
“Bir dînarı iki dînara, bir dirhemi iki dirheme, bir sa’ı iki sa’a satmayınız. Çünkü faize
girmenizden korkuyorum”.203
“Altın altınla, gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla, hurma hurmayla, ve tuz
tuzla bir birine eşit ve peşin olarak trampa (takas) edilirler. Ama bunların cinsleri ayrı olursa
peşin olmak şartıyla, istediğiniz gibi satış yapınız”. 204
“Hurma hurmayla, buğday buğdayla, arpa arpayla, tuz tuzla, eşit miktarda ve peşin
olarak mübadele edilir. Kim miktarı artırır yahut fazlalık isterse, faize girmiş olur. Ancak
cinslerin değişmesi hali müstesnadır”.205
“Hayber savaşı sırasında, içerisinde altın ve elmas bulunan bir gerdanlığın alım satımı
ile ilgili olarak Hz. Peygamber, önce altının gerdanlıktan ayrılmasını emretmiş ve daha sonra
"altın ile altın eşit ağırlıkta değiştirilir" buyurmuştur. Başka bir rivayete göre, Hayber savaşı
sırasında altın, gümüş ve mücevherden oluşan bir gerdanlığın satımıyla ilgili bilgi isteyen bir
sahabîye Fudâle (ö. 53/676) şöyle der: "Altını ayır bir kefeye koy ve tart, daha sonra diğerini
bir kefeye koy tart; altını ancak dengi karşılığında al." Ben Hz. Peygamber'den "Allah ve ahiret
gününe inanan onu sadece dengi karşılığında alsın" buyurduğunu duydum der”.206
Ribanın mahiyetini açıklayan hadisleri iki sınıfta ele almak mümkündür. Birincisi faizin
“peşin işlemlerde değil”207 "vadeli işlemlerden”208 ibaret borç sözleşmelerinde cereyan edeceği
belirtilen hadislerdir. Bu tür hadisler ribanın karz-ı ribevîde cereyan edeceği sonucu çıkarılan
Ebû Dâvud, “Büyu’”, 14; Dârimî, Sünen, IV, 283.
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ilgili ayetlerle örtüşür; dolayısıyla hadislerin ilgili ayetleri açıklar nitelikte olduğu görülür.
Faizin mahiyetinden bahseden diğer hadis grubu ise genel hatlarıyla borca konu olan mislî
mallardan altısı (altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz) zikredilerek bu tür malların değişimi
ile ilgili kuralları belirler ve bu mallardan bir kısmı aracı kılınarak sahabe döneminde
gerçekleştirilen ribalı muamele örneklerini içerir.
Altı mal hadisinde para niteliğindeki altın ve gümüş ayrı, temel gıda maddesi niteliğine
sahip olmakla birlikte tarihte ödeme aracı olarak para yerine kullanılan buğday, arpa, hurma ve
tuzun ise ayrı değerlendirilmiştir. İlk iki malın (altın, gümüş) diğer mallarla değişiminde ribaya
düşme tehlikesi görülmediğinden işlem için peşinlik ve eşitlik şartı koşulmamıştır. Altının
altınla, gümüşün gümüşle değişiminde iki temel şart vardır; buna göre (1) işlemler peşin, (2)
bedeller eşit olmalıdır. Altın ile gümüşün birbirleriyle değişiminde ise eşitlik şartı yoktur.
Ancak işlemin peşin olması, aksi durumda, yani işlemin vadeli olması durumunda ise,
mübadelenin günün kuru ( )سعريومهاüzerinden yapılması kuralı getirilmiştir. Buğday, arpa,
hurma ve tuzdan oluşan diğer dört mala gelince, bunların kendi cinsleri veya yakın cinsleriyle
değişiminde işlemde peşinlik, bedellerde eşitlik şart koşulmuştur.
Hadislerden anlaşılan diğer bir husus mislî malların vadeli değişimi her ne kadar bey‘
şeklinde adlandırılsa da, gerçekte bunun bir alım satım işlemi olmayıp, alım satım görüntüsüne
büründürülmüş bir kredi işlemi olduğudur. Zira bu bir karz işlemidir. Alım-satım işleminden
söz edilebilmesi için farklı iki malın değişimi söz konusu olmalıdır. Bir kile buğdayın aynı
özelliklere sahip bir buçuk kile buğday karşılığında altı aylığına değiştirilmesinin bey‘ diye
adlandırılması, karzı, bey‘ olarak adlandırmaktan başka bir şey değildir209. Akidlerde ise itibar
lafza değil maksadadır210. Bu durum bizi altı eşya ile ilgili hadislerin alım-satım değil, alımsatım görüntüsü altında yapılması muhtemel kredi işlemleri (faizcilik) çerçevesinde anlaşılması
gerektiği sonucuna ulaştırmaktadır.
9.2.4. Ribanın Cahiliye Dönemi Uygulaması
İslâm bilginlerinden birçoğu Kur’an’da yasaklanan ribanın cahiliye döneminde
uygulanan riba işlemi olduğu görüşündedirler211. İmam Mâlik (ö179/795), Zeyd b. Eslem’den

Faizin alış veriş görüntüsü altında yapılmasına ilişkin ayrıntılı görüş ve örnekler için bk. Bayındır, Ticaret ve
Faiz, s. 63-72.
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(136/753) cahiliyye dönemi ribasını şu şekilde nakleder: “Kişinin, başka birisi üzerinde belli
bir vadede ödenmesi gereken bir hakkı (borcu) olurdu. Borcun vadesi dolunca, alacaklı
borçlusuna şöyle derdi: “Ya borcunu öde, ya da riba muamelesini işletelim”; Şayet borçlu
borcunu öderse iş biter, aksi takdirde borcunun artmasını kabul eder, diğer taraf da vâdeyi
uzatırdı212. Fahreddîn Razi’ye (ö. 606/1209) göre ise cahiliyye

ribası şudur: “Cahiliyye

Arapları her ay belli bir kâr almak üzere borç verirlerdi. Anapara sabit kalırdı. Borcun vadesi
dolunca, alacaklı borçludan borcunu ödemesini isterdi. Şayet borçlu vadesinde borcunu ödeme
imkânına sahip değilse, alacaklı, borcun miktarını artırır vadeyi de uzatırdı”213. Cahiliye
ribasını İbn Rüşd el-Hafîd (ö. 520/1126) ise şöyle açıklar: “Cahiliye ribası, üzerinde ittifak
edilen riba çeşidi olup yasaklanmıştır. Onlar (Cahiliye Arapları) fazlasını almak üzere ödünç
veriyorlar ve vade tanıyorlardı. Bu işlem şöyle oluyordu: Borçlu alacaklıya, ‘bana vade tanı ben
de sana olan borcumu artırayım’ derdi. İşte Hz. Peygamberin veda haccında yasakladığı riba
budur”214.
Akid yapılırken borcun tehir edilmesi ve süre verilmesini ifade etmek için nesîe kelimesi
ve ondan türeyen fiil kullanıldığı için cahiliyye ribasına “nesîe ribası” veya borçtan doğan riba
anlamında “deyn ribası” adı verilir215.
9.2.5. Fıkıhta Riba
A. Fıkıhta Ribanın Tanımı
Fakihler ribayı tanımlarken farklı yöntemler takip etmişlerdir. Riba ile ilgili tanımlardan
bir kaçı şöyledir: “هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع: Alış verişte şart koşulan karşılıksız
fazlalıktır”216. “Bir alım-satım akdinde aynı cins malda şer’î ölçüler üzerinden şart koşulan
karşılıksız fazlalıktır”217. “Alım-satım akdi dışında ana mala ilave edilen fazlalığa denir”218.
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“Özel bir takım şeylerdeki fazlalıktır”219. “Mübadeleli akitlerde taraflardan birinin hakkı kabul
edilen ve akit sırasında şart koşulan karşılıksız fazlalıktır”220. Tanımlarda “ ”بيعkelimesi
geçmektedir. Bu kelime normal alış verişe ek olarak bütün mal mübadelelerini kapsar şekilde
düşünülmelidir.
B. Fıkıhta Ribanın Tasnifi
1. Ribe’n-Nesie ve Ribe’l-Fadl Şeklindeki Tasnif:
a. Ribe’n-Nesie
Nesî'e, bir şeyi bir süreye kadar ertelemek demektir. ‘Ribe’n-nesie’ ise bir malı, kendi
cinsinden bir mal ile fazlasıyla geri almak üzere vadeli olarak değiştirmektir.221 Cahiliye
Arapları tarafından uygulanan riba buna örnektir. Faizin bu çeşidine Kur’an’da yasaklanan faiz
olduğu ileri sürülerek ‘Kur’an faizi’222 cahiliye döneminde yaygın olan faiz türü olduğu için
‘Cahiliye faizi’ borçtan elde edildiği için ‘Borç faizi’223 adı da verilmiştir. Bu faiz çeşidinin
Kur’an’da yasaklanan224 faiz olup muhataplar tarafından iyi bilinmesi sebebi ile hadislerde ve
fıkıhta fazlaca üzerinde durulmamıştır.225
b. Ribe’l-Fadl
‘Ribe’l-fadl’ aynı riba illetini taşıyan malların birbirleri ile mübadelesinde bedellerden
birindeki fazlalıktır.226 Bu fazlalık hakiki veya hükmi olabilir. Malın miktarındaki fazlalık
hakiki fazlalık, zamandaki fazlalık, yani vade hükmi fazlalıktır. Bu ‘Ribe’l-bey’ diye de
isimlendirilir. Kaynaklarda Ribe’l bey’in Araplar tarafından daha önce bilinmediği ve ilk olarak
Hz peygamber tarafından altı mal hadisi ile haram kılındığı rivayet edilir.227
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2. Ribe’l-Celi ve Ribe’l-Hafi Şeklindeki Tasnif:
a. Ribe’l-Celi
İbnü’l-Kayyım(ö. 751/1350) Kur’an-ı Kerim’de haram kılınan ribanın cahiliye Arapları
tarafından bilinen ve uygulanan tür olduğunu belirterek hükmünün ve bilinirliliğinin
açıklığından dolayı bu riba türünü Ribe’l-celî (açık riba) olarak isimlendirir.
b. Ribe’l-Hafi
Yine İbnü’l-Kayyım’a göre Kur’an’da yasaklanan ‘ribe’l-celi’ye götürecek yolların
kapatılması (sedd-i zerâyi) için yasaklandığından altı mal hadisinde bahsedilen riba türü gizli
ribadır ki bunu “Ribe’l-hafî (kapalı riba)” olarak adlandırır228.
C. Riba’nın İlleti
İllet sözlükte “sebep, hastalık ve değişikliğe yol açan durum” demektir. 229 Istılahta ise
“insanlar için bir maslahatı gerçekleştirmek veya onlardan bir mefsedeti savmak üzere hükmün
konmasına sebep olan vasıf” şeklinde tanımlanır.230
Faizin illetini belirleme çalışmaları fıkıh kaynaklarında önemli bir yer tutar. Zira faizin
haramlığı konusunda mezhepler arasında ittifak olmasına rağmen mahiyetinde ihtilaf vardır.
Bunun sebebi de faizle ilgili farklı illetlerin benimsenmiş olmasıdır. Faizin illetini belirleme
çalışmalarında “altı eşya hadisi” temel alınmıştır. Hz. Peygamber bu hadiste altın, gümüş,
buğday, arpa, tuz ve hurmanın hangi şartlarda birbiri ile değiştirilemeyeceğini açıklamıştır. İlk
tartışmalar faizin bu altı eşya ile sınırlı olup olmadığı konusundadır. Kıyası kabul etmeyenler
faizi yalnızca bu altı eşyada geçerli kabul etmiş diğer mallarda faizin cereyan etmeyeceğini ileri
sürmüşlerdir. Kıyası kabul edenler ise bu altı eşya ile yetinmeyerek ribanın kapsamını
genişletmiş altı maldan hareketle belirlenen ortak özelliklere (illetlere) sahip bütün mallarda
ribanın cereyan edeceğini savunmuşlardır.
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Hanefi ve Hanbelîler’e Göre Ribanın İlleti
Hanefî231 ve Hanbelî232 fakihlerine göre ribada illet; malın cinsi (cins’te birlik) ile
ölçülebilir, tartılabilir (kadr’da birlik) olmasıdır. Başka bir ifadeyle ‘cins ve kadr’ yani ‘cinsle
beraber tartı ve ölçek’tir. Kadr’ın illet olarak belirlenmesinin sebebi hadislerde geçen ‘misli
misline’ lafzıdır. “Kadr” lafzı ile ölçülebilen mallarda ölçek, tartılabilen mallarda tartı
kastedilir233. Nitekim Üsame b. Samit’in rivayetinde Rasulullah’ın ‘…külçe halinde olanla
işlenmişi eşittir’ buyurmasının külçe halindeki altınla işlenmiş altın vasıfta birbirine eşit
olamayacağı için tartıda eşitliği işaret ettiği kabul edilir.234 Altı mal hadisinde geçen mallardan
“altın ve gümüş” tartı (vezn); diğer mallar (buğday, arpa, hurma ve tuz) ise ölçü (keyl) ile alınıp
satıldığından keylî şeklinde adlandırılmıştır. Bu görüşü benimseyenlere göre ister yiyecek
maddesi olsun ister olmasın ölçü veya tartı ile alınıp satılan tüm maddelerde cinslerin bir olması
durumunda faiz cereyan eder.235 Bu özeliklere sahip mallar fıkıhtaki mal taksinde mislî mal
sınıfını oluşturur. Buradan ribanın ancak mislî mallarda cereyan edeceği sonucuna ulaşılır.236
Şâfiî Mezhebine Göre Ribanın İlleti
Şâfiî mezhebine göre altı mal hadisinde geçen altın ve gümüşte faizin illeti para olma
(semeniyet) özelliğidir. Bu özellik altın ve gümüşün cevherinde yani özünde, yaratılışında
vardır. Bunun için de altın ve gümüşün külçesi, işlenmişi veya ziynet olanı ile bunlardan basılan
tüm paralar faize konu olur. Yalnız felslerde (altın ve gümüş dışındaki madenlerden üretilen
bozukluk paralar) semen olma özelliği galip olmadığından semeniyet illeti cereyan etmez. Altın
ve gümüşün dışındaki demir, bakır, kalay, pamuk, yün, keten gibi diğer tartılanlarda da semen
olma özelliği olmadığı için faiz cereyan etmez. Hadiste sayılan diğer dört ribevî malda (buğday,
arpa, hurma ve tuz) ise illet ‘cinsle beraber’ yiyecek maddesi olma özelliğidir. Şafilere göre
hadiste geçen ‘taam’ umumi bir lafız olduğu için yalnızca buğday anlamına gelmeyip tüm
gıdaları kapsar. Çünkü taam ayetlerde237 de gıda anlamında kullanılmıştır. Buna göre tüm
gıdalarda aynı cinsi ile değiştirildiğinde faiz cereyan eder. Gıda olmayanlarda ise aynı cinsle
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farklı miktarlarda değiştirilse dahi faiz yoktur. İlgili hadiste yiyecek maddelerinin tümünü
saymak güç olduğundan gıdanın her çeşidinin en üstün ve en önemlileri zikredilmiştir. 238
Mâlikî Mezhebine Göre Ribanın İlleti
Şafiler de olduğu gibi Mâlikîlerde de altın ile gümüşte ribanın illeti para (semeniyet)
olmasıdır239. Çünkü altın ve gümüş para yerine kullanılan malların (semenlerin) esası ve
tüketim maddelerinin değer ölçüsüdür. Altın ve gümüşün dışındakilerde ise bu özellik mevcut
değildir.240
Malikî mezhebindeki hâkim görüşe göre felslerde ve faiz cereyan etmez. Ancak fazla
meşhur olmasa da İmam Malik’in ‘eğer insanlar basılı olup belli bir değer ifade eden deri
parçalarını kendi aralarında para gibi dolaştıracak olsalardı o paralarla altın veya gümüş alırken
bir anlık gecikmeyi bile mekruh sayardım’241 sözü, felslerde ve diğer itibari paralarda faizin
cereyan edeceğini kabul ettiğini gösterir.
Mâlikîlere göre buğday, arpa, hurma ve tuz gibi yiyecek maddelerinde illet
biriktirilebilen temel gıda maddesi olmaktır. Yani uzunca bir süre bozulmadan saklanabilen
gıda maddelerinde faiz cereyan eder. Onlara göre, hadislerde adı geçen dört malda illet tek
başına gıda maddesi olma özelliği olsaydı Rasûlullah’ın dört sınıf mal yerine bir sınıf mal
zikretmesi yeterli olurdu. Dört malın zikredilmesi tekrar olmayıp buğday ve arpa ile tüm
stoklanabilir gıdalar, hurma ile kuru üzüm, şeker ve bal gibi tüm stoklanabilir tatlılar, tuz ile
yemeğe çeşni veren tüm stoklanabilir baharatlar işaret edilmiştir.242
Kıyası Kabul Etmeyenlere Göre Ribanın İlleti:
Kıyası kabul etmeyen Zahirî mezhebi ile243, Osman el-Bettî (ö. 145/760), Tâvûs(ö.
106/724), Katâde(ö. 117/735) ve Hanbelî’lerden İbn Akîl (ö. 513/1119) faizin yalnızca bu altı
maddede cereyan edeceği kanaatindedirler244. Fakat son dönemde faizi mezheplerin tespit ettiği
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illetlerin bulunduğu mallarla sınırlamanın doğru olmadığı, aksine “insanların ihtiyaç duyduğu,
bu sebeple değer verdiği ve herhangi bir şekilde mübadele ettiği tüm malların” faize konu
olacağı görüşü yaygınlık kazanmaktadır245.
9.2.6. Riba Konusunda Genel Değerlendirme
Riba fıkıh kaynaklarında çok detaylı şekilde incelenmiş olmasına rağmen konu tarihte
olduğu gibi günümüzde de anlaşılma problemi ile karşı karşıyadır. Bu durum çok sayıda
suiistimale açık yöntemin meşru akid diye geliştirilip insanların mallarının sömürülmesine yol
açmış ve açmaktadır.
Bu anlaşılma problemin temelinde büyük oranda Hz. Peygamber’den nakledilen altı
eşya hadisinin faklı bir zeminde değerlendirilmesi yatmaktadır. Hadis karz bağlamında değil
de bey‘ (alım-satım) bağlamında değerlendirildiğinden mesele işin içinden çıkılamaz bir hal
almıştır. Oysa İslam’dan önceki dönemlerde altın, gümüş gibi madenî paralarla, buğday, arpa,
hurma ve tuz gibi mislî mallar gerek alış veriş gerekse borç işlemlerinde ödeme aracı (para gibi)
olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla altı eşya ile ilgili hadislerin alım-satım değil, alım-satım
görüntüsü altında yapılması muhtemel kredi işlemleri (faizcilik) nin engellenmesine yönelik
olduğu şeklinde anlaşılması daha isabetli olurdu. Nitekim İbnü’l-Kayyim Kur’an’da asıl haram
kılınan ribanın cahiliye Arapları tarafından bilinen ve uygulanan açık riba (ribe’l-celî),
hadislerde yasaklanan ribanın ise, açık ribaya götürecek yolların kapatılması (sedd-i zerâyi) için
yasaklanan kapalı riba (ribe’l-hafî) olduğunu ileri sürmüştür246.
“Riba ancak borçta olur”247 ve “riba ancak veresiyede olur”248 anlamındaki hadisler
dikkatle incelendiğinde bir işlemde ribadan söz edilebilmesi için, taraflar arasında bir borç
ilişkisinin bulunması gerektiği anlaşılır. Borç ise ya karz ya da başka borç doğuran sebeplerle
meydana
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uygulamalarında olduğu gibi, alım-satım görüntüsüne büründürülmüş bir takım hileli işlemlerle
de faizli borç alış verişi yapılabilmektedir. Borcun bulunduğu yerde ise mutlaka bir erteleme,
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vade söz konusudur. Vadenin bulunmadığı, yani mislini hemen iade etmek üzere yapılacak
borçlanma işlemi pratikte mümkün değildir; çünkü bir faydası yoktur.
Özetle, gerek Kur’an gerekse Sünnet’te riba ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Hadisler bir
bütün olarak incelendiğinde Kur’an’daki ilgili ayetleri açıklayıcı nitelikte oldukları görülür.
Kur’an’da riba konusu faizli borç (karz-ı ribevî) kapsamında işlendiği gibi hadislerde de aynı
bağlamda işlenmiştir. Altı mal hadisi gerek zikri geçen mallar gerekse yasaklanan bazı işlem
türleri açısından meseleyi esas vazedici değil, konuyu kapsamlı şekilde vazeden ayet ve
hadisleri açıklayıcı örnek metin şeklinde değerlendirilmelidir.
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Bir kimseye faydalanmak ve mislini iade etmek üzere bir malı verme işlemine karz
denir. Karz ancak misli (standart) mallarda söz konusu olur. Karz ikiye ayrılır: Birincisi; Karzı hasen (Faizsiz borç), İkincisi; Karz-ı ribevî (Faizli borç). Karz-ı hasen daha çok darda
olanların nakdi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Maddî bir menfaatin amaçlandığı
karz’a “karz-ı ribevî” yani faiz amaçlı ödünç adı verilir. Bu işlemden elde edilen gelire faiz, bu
işleme de faizcilik denir.
Faizin kaynaklarımızdaki Arapça karşılığı ribadır. Riba ise klasik kaynaklarda “alış
verişte şart koşulan karşılıksız fazlalık”, günümüzde ise “borçtan elde edilen gelir” şeklinde
tanımlanır. Riba Kur’an ve Sünnet’te ayrıntılı şekilde işlenmiş önceki kutsal kitaplarda olduğu
gibi hem Kur’an hem de Sünnet’te kesin bir dille yasaklanmıştır.
Riba fıkıhta farklı yaklaşımlarla, Ribe’n-nesîe-Ribe’l-fadl ve Ribe’l-celî-Ribe’l-hafî
şeklinde sınıflandırılır. Fukaha riba ile ilgili teorilerinde daha çok altı eşya hadisini esas
almışlardır. Kıyası kabul etmeyenlere göre riba sadece bu hadiste geçen mallarda cereyan eder.
Kıyası kabul edenler is riba için illet tespitinde bulunarak onun kapsamını genişletmişlerdir.
Hanefî ve Hanbelîlere göre ribada illet malın cinsi ve ölçü/tartıda birliktir. Şafiilere göre
cinsle birlikte altın ve gümüşte illet semeniyet diğer mallarda gıda maddesi olmaktır.
Mâlikîlere göre de altın ve gümüşte illet semeniyet diğer mallarda ise biriktirilebilir temel gıda
maddesi olmaktır.
9.3. Okuma Parçası
Karz’da “Teberrû ve Âriyet Olma Niteliği”
Karzda vadenin bağlayıcı olmadığı görüşünü savunan fakihlerin en sık ileri
sürdüğü delillerden biri bu akdin bir teberrû niteliğinde olmasıdır. Karz akdinin teberrû
mahiyetinde bulunması genel hatlarıyla şöyle temellendirilmeye çalışılmıştır:
a. Karzın peşin olarak herhangi bir karşılığı (ıvaz) bulunmamaktadır.
b. Karz akdinin sahih olması için borç veren kimsenin teberrû ehliyetini haiz
olması gerekmektedir. Bu sebeple söz konusu ehliyete sahip olmayan kimselerin karz
vermesi caiz değildir.
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c. Karz akdinde borç verenin, verdiği ödünçten dolayı karşı taraftan menfaat
sağlamasının caiz olmayışı da karzın teberrû niteliğinde olduğunu göstermektedir.
d. Karz akdi, “Allah’a yakınlaşma anlamı taşıyan mendup bir davranış” olarak
tavsif edilmiştir. Karz vermenin, sevap kazandırıcı ve uhrevî mükafatı bulunan bir amel
olması hakkında “Kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet
günündeki bir sıkıntısını giderir” anlamındaki hadis ve diğer bazı sahabi sözleri
bulunmaktadır.
Bu ve benzeri gerekçelerle karz akdi teberrû mahiyetinde görülmüştür.
Dolayısıyla karz akdinde vadenin bağlayıcı sayılması, sözleşmenin esas yapısı olan
“teberrû” niteliğine aykırı kabul edilmiş ve onu teberrû olmaktan çıkarmak olarak telakki
edilmiştir. Buna göre içinde bulunduğu akdin yapısına aykırı olan şartlar geçerli olmaz.
Bu sebeple akitten sonra zikredilse bile karz akdinde vade şartı bağlayıcı olmaz. Bu
noktada “Allah ve resûlüne karşı sâdık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere,
hastalara ve (seferde) harcayacakları bir şey bulamayanlara (sefere katılmadıkları için)
bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin (kınanması) için de bir sebep yoktur. Allah
çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir”ayetinin son kısmı da iyilikte bulunanların
yaptığı iyilik sebebiyle her hangi bir zorlama ile karşılaşmamaları gerektiğini ispat üzere
delil olarak kullanılmıştır.
Karzın mahiyetiyle ilgili bir diğer değerlendirme konusu onun vadenin bağlayıcı
olmaması bakımından âriyet ile eş değer kabul edilmesidir. Bu kabulde şöyle bir
anlayışın bulunduğu görülmektedir. Karzda başlangıçta bir karşı tarafa ödenen bir de
bunun mukabilinde ileride tahsil edilen bir meblağ bulunmaktadır. Bu muamele ya
“mübadele” ya da “âriyet” olarak değerlendirilebilir. Para veya mislî (standart) bir
şeyin kendi cinsi karşılığında vadeli olarak mübadelesi caiz değildir. Çünkü para ile
paranın mübadelesi “sarf” akdi, standart bir şeyin kendi cinsi karşılığında değişimi ise
ribevî malların alım satımı olur ki her iki türde de vade hiçbir şekilde caiz kabul edilmez.
Bu

sebeple

karzın

“mübadele”

olarak

kabul

edilmesi

imkan

dahilinde

görülmemiştir.Geriye ikinci ihtimal olan “âriyet” kalmaktadır. Buna göre karz veren
esasında verdiğini karşı tarafa “âriyet” olarak vermektedir.
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(Durmuş Abdullah, “Fıkıhta Karz (Ödünç) Sözleşmesinde Vade Şartının
Bağlayıcılığı Meselesi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.16, 2010, s.318-319)
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bir kimseye faydalanmak ve mislini iade etmek üzere bir malı verme işlemine karz
denir. Karz ancak misli (standart) mallarda söz konusu olur. Karz ikiye ayrılır: Birincisi; Karzı hasen (Faizsiz borç), İkincisi; Karz-ı ribevî (Faizli borç). Karz-ı hasen daha çok darda
olanların nakdi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Maddî bir menfaatin amaçlandığı
karz’a “karz-ı ribevî” yani faiz amaçlı ödünç adı verilir. Bu işlemden elde edilen gelire faiz, bu
işleme de faizcilik denir.
Faizin kaynaklarımızdaki Arapça karşılığı ribadır. Riba ise klasik kaynaklarda “alış
verişte şart koşulan karşılıksız fazlalık”, günümüzde ise “borçtan elde edilen gelir” şeklinde
tanımlanır. Riba Kur’an ve Sünnet’te ayrıntılı şekilde işlenmiş önceki kutsal kitaplarda olduğu
gibi hem Kur’an hem de Sünnet’te kesin bir dille yasaklanmıştır.
Riba fıkıhta farklı yaklaşımlarla, Ribe’n-nesîe-Ribe’l-fadl ve Ribe’l-celî-Ribe’l-hafî
şeklinde sınıflandırılır. Fukaha riba ile ilgili teorilerinde daha çok altı eşya hadisini esas
almışlardır. Kıyası kabul etmeyenlere göre riba sadece bu hadiste geçen mallarda cereyan eder.
Kıyası kabul edenler is riba için illet tespitinde bulunarak onun kapsamını genişletmişlerdir.
Hanefî ve Hanbelîlere göre ribada illet malın cinsi ve ölçü/tartıda birliktir. Şafiilere göre
cinsle birlikte altın ve gümüşte illet semeniyet diğer mallarda gıda maddesi olmaktır.
Mâlikîlere göre de altın ve gümüşte illet semeniyet diğer mallarda ise biriktirilebilir temel gıda
maddesi olmaktır.
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Bölüm Soruları
1. Karz nedir?
2. Karzın Çeşitlerini yazıp açıklayınız?
3. Ribanın Tanımını yapınız?
4. Tevratta ve İncilde faize bakışı kısa açıklayınız?
5. Hadislerde faize bakışı kısa açıklayınız?
6. Faizin terim anlamının geçtiği ayetlerden bahsediniz?
7. Ribanın kısımlarından bahsediniz?
8. Hanefi mezhebinde ribanın illeti nelerdir açıklayınız?
9.Şafi mezhebinde ribanın illeti nedir açıklayınız?
10. Kıyası Kabul etmeyenlere göre ribanın illeti hakkında bilgi veriniz?
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10. İSLÂM BANKACILIĞI UYGULAMALARI-1

PROF. DR. SERVET BAYINDIR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Faizsiz bankacılık sistemi incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
0.

Klasik bankalarla faizsiz finans kurumlarının gelir elde yöntemlerini mukayese ediniz.

1.

Faizsiz bankaların sermaye toplama yöntemleri nelerdir?

2.

Faizsiz bankaların sermayeyi işleme yöntemleri hakkında bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
İslamî

İslamî

bankacılık

bankacılık

sistemini

uygulamaları

bankacılıkla mukayese eder.

geleneksel

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay

anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sarraf



Cebhez



Para Vakıfları



Mudarebe



Murabaha



Finansal Kiralama
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GİRİŞ
Günümüzde faizsiz finansman ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş kurumların
başında Katılım bankaları gelir.
Bu kurumlar insanların birikimlerini çeşitli adlar altında toplayıp değerlendirmekte belli
süre sonunda onlara kâr adı atında bir getiri sunmaktadırlar.
İşte bu derste faizsiz finansman görevini ifa için tarihte ve günümüzde ortaya çıkmış
kurumlar işlenmekte, özellikle sermayeyi toplama ve değerlendirme sürecinde başvurulan
yöntemlerin fıkhî durumu ele alınmaktadır.
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10.1. İslam Bankacılığı
İster yatırım, ister üretim isterse ticaret amaçlı olsun bütün teşebbüsler belli bir sermaye
ile gerçekleştirilir. Bir teşebbüsün hayata geçirilebilmesi için gerekli sermayeye finans, bu
sermayenin bulunup yatırıma yönlendirilmesine ise finansman adı verilir249 Finansman
işlemlerinin cereyan ettiği sisteme finansal sistem ya da finansal piyasa denir. Finansal
piyasaların varlık nedeni sermaye fazlası olan taraflarla sermaye açığı olanlar arasında ucuz,
verimli ve güvenli bir yolla sermaye akışını organize etmektir.250

Finansal sistemin

fonksiyonunu tam olarak îfa edebilmesi için, bir takım kurumlara ihtiyaç vardır ki bunlara
finans kurumları veya finansal aracılar adı verilir. Bunların en yaygın olanı günümüzde
bankalardır. Biz konuyu bankalar düzleminde sunmaya çalışacağız251.
10.1.1. Banka Kavramı
A. Bankanın Tanımı
Banka, (İng. “bank”) Türkçe’ye İtalyanca banco’dan geçmiştir. Arapça’sı el-masrif
()المصرف
ve el-benk (’)البنكtir. Banka’nın ilgili eserlerde tam ve kesin bir tarifini bulmak zordur.
ِ
Ancak illa da bir tarif yapmak gerekirse bankayı; sermaye, para ve kredi ile ilgili her türlü
işlemi yapan mâlî aracı kurum diye tanımlayabiliriz.
B. Bankaların Çeşitleri
Bankalar faizle çalışıp çalışmama bakımından ikiye ayrılır: Birincisi ihtiyaç fazlası
birikimleri toplama ve yatırıma yönlendirme sürecinde kredi sistemini esas alıp faize dayalı
olarak çalışan Faizli bankalardan; İkincisi ise ortaklık sistemini esas alıp kâr ve zarar ortaklığı
esasına göre çalışmak üzere kurulmuş Faizsiz Bankalardan oluşur. Türkiye’de faizsiz bankalar
Katılım bankası şeklinde adlandırılır.

Kocaimamoğlu, Sürûri, "Bankacılık Ansiklopedisi", T.C.İş Bankası Kültür Yay. Doğuş Matbaası, Ankara,
1983, s. 199; Kanyılmaz, İbrahim, "İslam Ekonomisinde Finansman Meseleleri", Ensar Neş- riyat, İstanbul,
1992, s. 25
250
Parasız, İlker, "Para Banka ve Finansal Piyasalar", Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1994, s. 43.
251
Not: Bu bölüm Bayındır, Servet, İslam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, İstanbul 2005 ve
Bayındı, Servet, Özel Finans Kurumları’nın İslam Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Y.L.
Tezi, Marmara Ü.S.B.E. İstanbul 1993 adlı eserlerden özetlenerek hazırlanmıştır.
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C. Bankacılığın Ortaya Çıkışı
1. Faizli Bankacılığın Ortaya Çıkışı
Çağdaş faizli bankalara benzer nitelikteki ilk banka İtalya’nın Venedik şehrinde 1157’de
kurulmuştur.
Osmanlı’da ilk banka (faizli olarak) 1847 yılında Bank-ı Dersaâdet adıyla Banker Th.
Baltazzi ve Banker J. Alleon tarafından kurulmuş ancak 1852 yılında iflas etmiştir. Daha sonra
1863’te Bank-ı Osmâni-i Şahâne, 1872’de Avusturya–Türk Bankası ile İstanbul Bankası
kurulmuştur. Tüm bu bankaların sermayesi ya yabancılara ya da yerli gayri müslimlere aitti.
Osmanlı’da yerli sermayeye dayalı ilk banka 1864 yılında Memleket Sandıkları adıyla
kurulmuştur ki bu aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası’nın çekirdeğini oluşturur. Rumeli ve
Çerkez Müslümanlarından oluşan esnaf topluluğunun Adapazarı'nda 13 Ocak 1913 tarihinde
kurdukları Adapazarı İslâm Ticaret Bankası ve Birinci Dünya Savaşı sırasında 1917 yılında
kurulan Osmanlı İtibari Millî Bankası ile Türkiye’de yerli sermayeli faizli bankacılık gelişmeye
devam etmiş ve bugünkü seviyesine ulaşmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 45 faizli
banka faaliyet göstermektedir.
2. Faizsiz Bankacılığın Ortaya Çıkışı
İslam tarihinde günümüz bankalarının görmüş olduğu işlevleri faizsiz şekilde yerine
getirmek üzere geliştirilmiş çeşitli kurumlar mevcuttu. Bunların başlıcaları Beytü’l-mal,
Sarraflar, Cehbezler ve Dostluk ve Yardımlaşma kurumları ile Mudârabe şirketlerinden
oluşurdu.
a. Beytü’l-mal

Beytü’l-mal, devlete ait her türlü mal varlığı ve gelirlerin toplandığı, harcamaların
yapıldığı, hak ve borçlara ehil bağımsız bir kurumdu. Temeli Hz. Peygamber (s.a.) tarafından
atılmış, Hz. Ömer döneminde bağımsız mâli bir kurum haline gelmişti. Beytü’l-mal’ın diğer
önemli bir işlevi de kişilere ticarî kredi vermesi idi. Bir bölgedeki Beytü’l-mal şubesinden borç
alan kişi, başka bölgedeki Beytü’l-mal’e bunu ödeyebiliyordu. Beytü’l-mal’in yaptığı
bankacılık işlemlerinden bir diğeri de para nakli ile ilgili işlemlerdi. Beytü’l-mal şubeleri,
bulundukları bölgenin vergilerini toplayıp gerekli harcamaları çıktıktan sonra kalanı nakde
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çevirerek merkeze ulaştırıyordu. Beytü’l-mal ayrıca para basıyor, silik ve yıpranmış paraları
piyasadan çekiyordu.
b. Sarraflar ve Cehbezler

Altın, gümüş gibi değerli madenleri alıp satan, fiyat farkıyla para bozan meslek erbabına
tarihte sarraf denir. Günümüzde bu iş kuyumcular(sarraflar) ve dövizciler tarafından yerine
getirilmektedir. İslâm ülkelerinde çeşitli değer ve türden paralar dolaşımda olduğu için sarraflar
bu paraları birbiriyle değiştirmek, borç para vermek, devlet büyüklerinin gelirini tahsil etmek
ve ödemeleri yapmak gibi işlerle uğraşırlardı. Ayrıca sermayesi olup işletme imkânı
bulamayan, özellikle yüksek rütbeli devlet memurları ve bilim adamlarının sermayelerini
işletiyorlardı. Abbasîler döneminde ticaretin genişlemesiyle birlikte sarrafların rolü de arttı. Bir
yandan ticarî zorunluluklar bir yandan da devletin nakit paraya ihtiyacı bunların banka gibi
faaliyet göstermelerine yol açtı ve artık sıradan bir sarraf değil cehbez ()لجهبذ252 olarak anılmaya
başlandılar. Zamanla cehbezlik müessesi günümüz merkez bankasının görevini yapan bir
teşkilat haline geldi. Genelde Yahudi, Rum ve Ermenilerden oluşan sarraf ve cehbezler
Osmanlı’nın siyasî ve iktisadî hayatında önemli oranda etkili olmuşlardır.
c. Para Vakıfları

Tarihte sosyal nitelikli olup dönemin şartlarına göre banka işlevi gören kuruluşlardan
en önemlisi para vakıflarıdır. Bu kurumlar Osmanlı’lar döneminde (1299-1923), Hanefî
fakihlerinden İmam Züfer'in (ö. 158/775) para, yiyecek, ölçülen veya tartılan malların vakfının
caiz olduğu hususundaki fetvasına dayanılarak kurulmuşlardır253. Bu tür vakıflara izin
verilirken vakfın paralarının fıkıhta caiz görülen yöntemlerle çalıştırılıp hem sermaye sıkıntısı
çekenlere yardımcı olmak hem de vakfa gelir sağlamak amaçlanmıştır. Vakıfta toplanan paralar
mudârabe, murâbaha ve muâmele-i şeri‘yye yöntemlerinden biriyle gelir getirecek (istiğlâl,
istirbâh, fâide) şekilde yatırıma yönlendirilirdi.

Cehbez, Farsça kökenli bir kelime olup Arapça çoğulu cehâbize ( )جهابذةdir. Para işlerinde tecrübeli kimseye
denir. (Fîrûzâbâdî, el-Okyânusü’l-basît fî tercemeti’l-Kâmûsi’l-muhît, “cehbez”md., (trc: Âsım Efendi), İstanbul
1304-1305, II, 81.
253
Özcan, Tahsin, Kanunî Dönemi (M.1520-1566/H.926-974) Üsküdar Para Vakıfları, (Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: MÜSBE), İstanbul 1997, s.33.
252
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Ancak iyi niyetlerle kurulmuş olan para vakıflarında muâmele-i şer’iyye adı altında
faizcilik yapıldığına dair ciddî iddialar vardır254. Muâmele-i şeri‘yye’nin Para vakıfları ve
Eytam sandıkları yanında bir takım şahıslar tarafından da faiz amaçlı kullanıldığı ancak
Osmanlı’da sadece resmî nitelikli (şer‘î muâmele) muâmel-i şeri‘yye’ye izin verildiği aykırı
davrananların ise İstanbul’a kasap yazılarak cezalandırıldığı bildirilmektedir. Muâmelenin
kanuna uygun (şer‘î) şekline ilişkin olarak fermanlarda, bu işlemin ancak belirtilen şekillerde
yapılacağı (şer‘î muâmele) ve kâdî’nın tescili ile geçerli olacağı, muâmele oranlarının ise
dönemlere göre değişmekle birlikte genelde %10-12 oranında olması gerektiği hükme
bağlanmıştır. Özcan’ın tespitine göre, Üsküdar bölgesindeki para vakıfları, sermayelerini %90
oranında muâmele-i şer‘iyye yöntemiyle değerlendirmişledir255.
Osmanlı’da Para Vakıfları dışında esnafın kurduğu Esnaf sandıkları, yetimlerin
mallarını şer’î ölçülere göre korumak ve değerlendirmek üzere kurulan Eytâm sandıkları,
yeniçeriler için kurulan Orta sandıkları, belli bir mahalle veya köy için kurulan Avârız vakıfları
ile 18. y. yılın sonlarında Hindistan’ın Haydarâbat şehrinde bir İslâmî cemaatin faizsiz kredi
vermek üzere kurduğu Yardım Sandığı, 1900’lerin başlarında Mısır’da devlet eliyle halkın
tasarruflarını toplayıp yatırıma dönüştürmek amacıyla kurulan Posta Tasarruf Sandıkları ve
1940’ta Malezya’da kurulan Faizsiz Tasarruf Sandıkları(Tabung Hajji) İslâm dünyasında
çağdaş faizsiz bankalar öncesi toplumsal amaçlı kredi kuruluşlarının diğer örneklerini
oluştururlar.
d. Emek-Sermaye Ortaklığı (Mudârabe)
Temeli İslâm öncesine dayanan ve İslâm’da da meşru kabul edilen mudârabe, İslâm
tarihinin hemen her döneminde sermayedâr ve iş adamlarının başvurduğu bir ortaklık
kurumudur. Tarihte bu kuruma çok sayıda örnek bulmak mümkündür. En önemlisi Hz.
Muhammed’in (s.a.) müstakbel eşi Hatice (r.a.) ile kurduğu ortaklıktır. Bu ortaklık
çerçevesinde Hz. Muhammed (s.a.), Şam (Busrâ kasabasına), Yemen (Tihâme bölgesindeki
Hubeşe panayırına) ve Ürdün (Ceraş kasabasına; iki kez) ticarî seferlere çıkmıştır. Bu

Muâmele-i şeri‘yye ve Para vakıflarındaki uygulaması hakkında daha geniş bilgi için bk., Bayındır,
Abdulaziz, “Osmanlılarda Nazarî ve Tatbikî Olarak Faiz”, İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri, s.331-333;
Barkan, Ömer Lütfi-Ayverdi, Semiha, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953(1546) Tarihli, İstanbul 1970, s.XXXXXXVIII; Kurt, Para Vakıfları, s.40-45,134-140; Döndüren Hamdi, Günümüz Vakıf Meseleleri, İstanbul 1998, s.
89-104
255
Bk., Özcan, s.61,.309-311.
254
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seferlerde o (s.a.) muhtemelen tabaklanmış deri, yün ve Mekke civarında üretilen hurma
götürüp satıyor karşılığında ise hazır giysiler ve kumaş alıyordu. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.
Ali, Abdullah b. Mes’ud, Abdullah b. Ömer, Ubeydullah b. Ömer ve Hz. Aişe (r.a.) gibi bir çok
sahabînin mudârabe yöntemiyle sermayelerini değerlendirdikleri rivayet edilmektedir.
Fâtımîler (909-1171) ve Eyyûbiler (1174-1524) devrinde de mudârabe akdinin yaygın olarak
uygulandığına dair rivayetler mevcuttur256. Mudârabe Osmanlı devrinde bilhassa Galata’da
gemi ticâretinde çok yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Osmanlı’da mudârabe ortaklığına
yönelen kişiler genelde deniz ticâretiyle uğraşan gemi reisleri, vezirler, tâcirler, müderrisler ve
askerlerden oluşuyordu. Mudârabe kurumu, ortaklık sistemini çağdaş yöntemlerle uygulayan
günümüz faizsiz bankacılığının esasını oluşturur.
e. Çağdaş Faizsiz Bankalar
Çağdaş faizsiz bankalar beytü’l-mal, sarraflar, vakıflar, özellikle de para vakıfları ve
mudârabe ortaklıkları gibi kurumların ayrı birimler halinde İslamî ilkelere göre gerçekleştirdiği
malî aracılık ve diğer bankacılık hizmetlerini tek çatı altında yapmak üzere kurulmuşlardır.
Ortaklığa dayalı ilk faizsiz banka 1963 yılında Mısır’ın Myt-Gamr kasabasında Ahmed
en-Naccâr tarafından kurulmuş ağır siyasî baskılar sebebiyle ancak dört yıl ayakta kalabilmiş
ve nihayet 1967 yılında faaliyetine son vermek zorunda kalmıştır. Bu bankanın 4 yıl dahi olsa
faizsiz şekilde çalışabilmiş olması böyle bir bankacılık sisteminin kurulup geliştirilebileceği
fikrini yaygınlaştırmış ve kendisinden sonra birçok faizsiz bankanın kuruluşuna örneklik
etmiştir257. 2010 yılı itibariyle Dünya üzerinde yaklaşık 500 faizsiz finans kurumu faaliyet
halindedir. Türkiye’de ise faizsiz çalışmak üzere ilk banka 1983 yılında kurulmuştur. Eylül
2011 itibariyle Türkiye’de 4 adet faizsiz çalışmak üzere kurulduğu ileri sürülen Katılım Bankası
vardır. Bu kurumlar; Al-Baraka Türk Katılım Bankası AŞ., Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ.,
Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ. ve Asya Katılım Bankası AŞ.’den oluşmaktadır.

Gedikli, Fethi, 16. ve 17. Asır Osmanlı Şer’iyye Sicillerinde Mudârebe Ortaklığı: Galata Örneği,
(Yayınlanmamış Doktora Tezi, MÜSBE), İstanbul 1996, s.30.
257
en-Neccâr, Ahmed, el-Asâle ve’l-muâsıra fî menheci tenmiyeti’ş-şâmile; Bünûk bilâ fevâid kadıyyetü
bünûki’l-iddihâri’l-mahalliyye, Cidde 1985, s.79-270;
256
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10.2. Bankaların Yapmış Oldukları İşlemler
Bankacılık işlemleri 1) sermaye (mevduat) toplama, 2) sermaye(mevduat) kullandırma
ve 3) diğer bankacılık hizmetleri şeklinde üç başlık altında toplanır. Bu işlemi faizli bankalar
kendi ilke ve sistemleri, katılım bankaları da kendi ilke ve sistemleri doğrultusunda yerine
getirirler.
A. Faizli Bankaların Mevduatı Toplama Ve Değerlendirmesi
1. Faizli Bankaların Mevduatı Toplama Yöntemleri
Faizli bankalar mevduatı 1) Vadesiz (cari) hesaplar, 2) Vadeli (Tasarruf) hesapları adı
atında toplarlar.
a. Vadeli hesaplar: Belirli bir süre sonunda geri çekilmek şartıyla açılan, bir günden
daha uzun vadeli hesaplara denir. Bunların bankada kaldığı süre oranında banka hesap sahibine
faiz öder.
b. Vadesiz Hesaplar: Belirli bir süre ile bağlı olmaksızın istenildiği zaman geri
çekilebilmek üzere bankalara yatırılan paralara denir. Bunlar için genelde faiz ödenmez.
2. Faizli Bankaların Mevduatı Değerlendirme Yöntemleri
Faizli bankalar mudilerden topladıkları sermayeyi müşterilerine faizli kredi vererek
değerlendirirler. Mudilere ödedikleri faizle müşterilerinden aldıkları faiz ararsındaki fark, faizli
bankalarının geliri (faizi)ni oluşturur. Sonuç olarak faizli bankacılıkta sermayenin
değerlendirilme yöntemi faizli kredidir.
3. Faizli Bankalardaki Mevduatın Fıkhî Durumu
Faizli bankalarla onlara para yatıran mevduat sahipleri arasındaki sözleşme karzdır.
Vadeli hesaplara banka faiz ödediği için bu tür hesapları açmak fıkhen caiz değildir. Vadesiz
hesaplara gelince genelde bankalar bu hesaplar için faiz ödemezler, hatta belli bir limitin altına
düşen vadesiz hesaplar için hesap işletim ücreti talep ederler. Faizli olmamak kaydıyla faizli
bankalarda vadesiz hesap açmak fıkhın karz kapsamında değerlendirilir. Karz karşılıksız
olduğunda bu tür bir işlemi gerçekleştirmekte fıkhî bir sakınca olmaz.
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B. Faizsiz Bankaların Sermaye Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri
Faizsiz bankalar 1) özel carî hesaplar ve 2) katılma hesapları adıyla mevduat toplarlar.
1. Faizsiz Bankaların Sermaye Toplama Yöntemleri
a. Özel Carî Hesaplar
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından katılım bankalarında açılan, istenildiği zaman
tamamen veya kısmen geri çekilme özelliği taşıyan, karşılığında faiz veya kâr ödenmeyen
hesaplara özel carî hesap adı verilir258. Bu hesaplar faizli bankalardaki vâdesiz hesapların bir
benzeridir. Hesap sahipleri özel carî hesap açmakla paralarını çalınma, kaybolma vb. tehlikelere
karşı koruma sıkıntısından kurtularak onları güvenli bir yerde saklama imkânı elde etmiş
olurlar.
Özel Cari Hesapların Fıkhî Durumu
Çağdaş İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre özel carî hesap sözleşmesi karzdan
(ödünç) ibarettir. Sermaye sahibi (mudi) parasını yatırırken bankaya borç (karz) vermektedir.
Faizsiz olduğu sürece karz işleminde bir sakınca yoktur. Nitekim ashaptan Zübeyr b. Avvam’ın
(r.) paralarını kendisine emanet bırakmak isteyenlere, “Emanet kabul edemem, borç olarak
verirseniz başka. Çünkü ben paranızın zâyi olmasından korkarım dermiş”259. Böylece o, ödünç
bırakılan paraları ticarî faaliyetlerinde işleterek gelir elde ediyor, ödünç verenler ise paralarının
güvenli bir yerde korunmasından yararlanmış oluyorlardı. Zübeyr’in (r.) uygulamasının caiz
olmadığı yönünde o döneme ait herhangi bir rivayet yoktur.
b. Katılma Hesapları
Katılım bankalarında “Katılım hesabı” akdi çerçevesinde açılan hesaplara “Katılma
hesabı” adı verilir. Tasarrufunu katılım bankasına yatırarak katılma hesabı açtıran kişi vade
sonunda ne miktarda kâr payı alacağını önceden bilemez. Hatta zarara katılma yani anaparasını
kısmen veya tamamen kaybetme ihtimali de vardır. Hesap açtırırken kurumun o güne kadar ki
başarısına ve daha önce hesap sahiplerine ödediği kâr payı miktarına bakarak bir tahminde
bulunabilir.

258
259

Günal, Vural, Özel Finans Kurumları, Ankara 1984, s.18.
İbn Hacer, Fethu’l-bârî, VI, 227.
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Katılma Hesaplarının Fıkhî Durumu
Banka ile katılma hesabı sahibi arasındaki ilişki ortaklıktır. Bu ortaklığın fıkıhtaki ismi
mudârabedir. Bu işlemde başlıca iki taraf vardır: Bankaya para yatıran sermaye sahipleri ve
banka. Sermaye sahipleri rabbü’l-mal, banka ise işletmeci yani mudâribdir. Banka hesap
sahiplerinin sermayelerini bir havuzda toplar. Bu paraları hesap sahiplerinin ortağı ve vekili
sıfatıyla bazen doğrudan ticaret yaparak bazen de dolaylı olarak iş adamlarıyla ortaklıklar
kurarak onların projelerinin desteklenmesinde aracılık yapmak suretiyle işletir. Banka hesap
sahiplerinin sermayesine tahakkuk eden kârın belli bir kısmını-ki bu oran Türkiye’de %20 diryaptığı hizmet ve işletme karşılığında kendine ayırır, arta kalanı mevduat sahiplerine dağıtılmak
üzere ilgili havuza aktarır.
2. Faizsiz Bankalarının Sermayeyi Çalıştırma Yöntemleri:
Katılım bankaları asıl itibariyle toplanan sermayeleri adeta bir tüccar gibi ticarette
değerlendirip kâr etmek üzere tasarlanmıştır. Ancak günümüzde maalesef bu özelliğini büyük
oranda kaybetmiş, faizli bankalara çok yaklaşmışlardır. Biz bu bölümde olanı değil de olması
gerekeni dikkate alarak katılım bankacılığında sermayenin hangi yollarla meşru şekilde
değerlendirilebileceğini kısaca anlatmaya çalışacağız.
Mudâraba ( Emek - Sermaye Ortaklığı)

Bir tarafın sermaye diğer tarafın ise emek, bilgi, tecrübe koyarak yürüttükleri ortaklığa
mudaraba denir. Bu ortaklıkta sermaye sağlayan Rabbü’l-mal, işletmeci ise Mudârib şeklinde
adlandırılır. Katılım bankaları, topladıkları sermaye ile rabbü’l-mal sıfatıyla işletmecilerle
emek-sermaye ortaklığı kurar ve bu şekilde sermayeyi çalıştırırlar. Sermayenin işletilmesi
sonucu oluşan kâr başlangıçta belirlenen oranlarda banka ile karşı taraf ararsında paylaşılır.
Faizsiz bankalar asıl bu amaçla kurulmuş olmalarına rağmen, günümüzde çeşitli gerekçelerle
bu yönteme hemen hiç başvurulmamaktadır.
a. Müşâreke Ortaklığı:
İki veya daha fazla şahsın belirli bir sermaye koyarak, birlikte iş yapmak ve oluşacak
kâr veya zararı paylaşmak üzere kurdukları ortaklığa müşâreke (sermaye ortaklığı) denir.
Katılım bankaları katılma hesaplarında biriken sermayeyi ya doğrudan kendi kurdukları
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şirketleri aracılığıyla ya da diğer işletmelerle ortaklıklar kurarak değerlendirirler. Bu ortaklıklar
süre, amaç ve kapsama göre farklılık gösterir.
ba) Normal Muşâreke:
Kurumun herhangi bir kişi ya da firmayla birlikte belirli bir miktar sermaye koyarak
gerçekleştirdiği ortaklıktır. Kâr önceden belirlenen oranda bölüşülür. Zarar ise hisse oranında
paylaşılır. Bu ortaklık usûlünde mudâraba’dan farklı olarak her iki taraf da sermaye koymakta,
sonuç (kâr-zarar) genellikle sermaye miktarına göre paylaşılmaktadır.
bb) Muşâreke-i Mütenâkısa ( Azalan Ortaklık)
Muşâreke hükümleri çerçevesinde kurulan bir ortaklık türüdür. Bu tür ortaklıkta müşteri
ortaklık konusu mülk ya da projenin tamamına sahip olmak istediği takdirde belli devrelerde
bankanın paylarını satın alarak mülkiyeti tamamen kendi üstüne geçirir ve sonuçta ortaklık
ortadan kalkar. Müşareke de günümüzde çok nadir başvurulan bir yöntemdir.
b. Murâbaha ( Bey-i’l- Müeccel )
Murâbaha ( )مرابحةsözlükte “artma, çoğalma” anlamına gelen “r-b-h” ) (ربحkökünden,
“mufâale”) (مفاعلةkalıbında mastardır. Terim olarak “satın alınan bir malı, alış fiyatı veya
maliyetine belli bir kâr ekleyerek satmak” diye tanımlanır.
Murabahanın bankacılık uygulamasında baka her hangi bir kişi veya işletmenin ihtiyaç
duyduğu ve talep ettiği bir taşınır malı, peşin alıp, vâde farkı ile taksitli olarak o kişiye satar.
Bu sayede ellerinde peşin paraları olmayanlar, ileride elde edecekleri paradan ödemek üzere
ihtiyaç duydukları malı derhal satın alma imkânına kavuşmuş olurlar. Banka düşük fiyatla peşin
aldığı malı vadeli olarak daha yüksek fiyattan satmak suretiyle kâr elde etmiş olur. Günümüzde
faizsiz bankacılık işlemlerinin yaklaşık %90’ı murabahadan oluşur. Bankaların riskten
kaçınmak için geliştirdikleri bazı yöntemler murabahayı faizli işleme çok yaklaştırmış, hatta
aralarındaki fark buharlaştırılmıştır. Bu durum katılım bankalarının günümüzdeki karşılaştığı
en büyük eleştiri noktalarından birdir.
c.

Finansal Kiralama ( Leasing):
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Faizsiz bankalar bazı kişi ve kuruluşların ihtiyaç duydukları bir kısım malları satın
alarak onlara kiralarlar. Bu sistem sayesinde faize girmeden orta ve uzun vâdeli yatırımlar
gerçekleştirilmeye çalışılır. Uygulamada finansal kiralama işlemi iki türlü yapılır:
a) Normal Kiralama: Kiraya verilen taşınır ya da taşınmazın, kira müddeti bitiminde
geriye alınması şeklinde gerçekleşen normal bir kiralamadır.
b) Mülkiyetin Devriyle Sonuçlanan Kiralama(Leasing):
“Genelde kiracıya malın mülkiyetinin temlîki ile sona eren kiralama işleminet” denir.
Leasing, taksitli satıma alternatif olarak geliştirilmiştir. Taksitli satışın bir takım riskler
içerdiğini gören satıcılar, haklarını güvenceye almak için Kira ve Taksitli Satım akdinin
birleşiminden oluşan yeni bir akit türü kurguladılar.
Kiralamayı arzu ettiği mala ileride sahip olmak isteyen müşteri kiralama-satın alma
(leasing) yöntemine başvurur. Müşteri geliri arttığı ve malî imkânları iyileştiğinde bankaya
nalaşılan taksitleri ödeyerek kiraladığı malın mülkiyetini elde eder. Bu belirli sürelerle malın
bedelini taksit taksit ödeyip sonunda o malın mülkiyetinin tümüyle müşteriye geçmesiyle
gerçekleşir.
Finansal kiralama sözleşmesi her ne kadar kira akdi olarak isimlendirilse de gerçekte
mülkiyetin naklinin taksitlerin ödenmesi şartına bağlandığı, icâre görüntüsüne büründürülmüş
taksitli satım akdinden ibarettir. Dolaysıyla fıkhen caiz olması için taksitli satım şartlarını haiz
olmalıdır. Günümüz leasing uygulamaları bu bakımdan bazı aykırılıklar taşımaktadır.
d. Diğer Bankacılık Hizmetleri:
Faizsiz bankalar müşterileri adına çek ve senet tahsili, havâle, te'minat mektubu, banka
ve kredi kartı, çek verme, ithalat ve ihracat işlemlerinde aracılık etme gibi her nevi bankacılık
hizmetlerini ifa ederler.
Söz konusu bankalar bunlara ilâveten döviz alım-satımı ve her türlü döviz işlemleri
yapmak, akreditif açmak, te'yit etmek, gelen akreditiflerin uygulanmasını sağlamak, seyâhat
çeki düzenlemek, döviz pozisyonu tutmak, hisse senetlerine yatırım yapmak vb. diğer
bankacılık işlemlerini de yerine getirirler.
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10.3. OKUMA PARÇASI
(Bayındır, Servet, “İslam’da Finansman İşlemleri”, İGİAD Bülteni, Mart 2013, s. 16.)
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Faiz yasağı Müslümanları faizsiz finansman metodları geliştirmeye ve bu maksatla
kurumsallaşmaya sevk etmiştir. Bu amaçla geliştirilen kurumların başında günümüzde
Katılım bankaları gelir.
Katılım bankaları sermayeyi özel cari hesaplar ve katılma hesapları adı altında toplarlar.
Özel cari hesap sözleşmesinde hesap sahibi ile banka arasındaki ilişki karzdır. Karz faizsiz
olduğunda caizdir.
Katılma hesabı sözleşmesinde ise hesap sahibi ile banka arasındaki ilişki mudaraba
ortaklığıdır. Hesap sahibi rabbü’l-mal banka mudarib(işletmeci)dir.
Katılım bankası mudarib sıfatıyla topladığı sermayeyi mudâraba, müşâreke, murâbaha,
kiralama (leasing) yöntemleriyle değerlendirir.
Katılım bankaları ayrıca normal bankacılık hizmetlerinden önemli bir kısmını komisyon
yahut ücret karşılığında yerine getirirler.
Katılım bankaları kuruluş amaçlarından uzaklaştıkları, sermayeyi ticaretle değil de faizli
finansmana çok yakın yöntemlerle işlettikleri şeklinde yoğun ve haklı eleştirilere muhatap
olmaktalar. Bu eleştirilerden kurtulmanın yegâne yolu asıl kuruluş felsefelerine geri dönüp
sermayeyi ortaklık sistemi temelinde değerlendirmeleridir.
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Bölüm Soruları
1. Banka kavramını açıklayınız?
2. Bankacılığın ortaya çıkışı hakkında kısaca bilgi veriniz?
3.Türkiye’deki faizsiz bankalar nelerdir?
5. Faizli bankaların mevduat toplama ve işleme yönteminden bahsediniz?
6. İslam tarihinde bankalar ortaya çıkmadan evvel hangi kurumlar bu işlemleri
yapmaktaydı?
7. Para vakıfları hakkında bilgi veriniz?
8. Faizsiz bankaların sermayeyi işleme yöntemleri nelerdir maddeler halinde yazınız?
9. Muraba nedir açıklayınız?
10. Leasing nedir kısaca anlatınız?
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11. İSLÂM BANKACILIĞI UYGULAMALARI-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslamî bankacılık uygulamaları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kredi kartlarını fıkhî açıdan analiz ediniz?
2. Klasik murabaha ile çağdaş murabahayı karşılaştırınız?
3. Tipik bir murabaha işleminde izlenen süreci kısaca anlatınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İslamî

İslamî

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
bankacılık

bankacılık

sistemini

uygulamaları

bankacılıkla mukayese eder.

geleneksel

Metinler ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay

anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Murabaha



Leasing



Eksilen Ortaklık



Türev İşlemler



Kredi Kartları
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GİRİŞ
Bu bölümde faizsiz bankacılık uygulamalarından murabaha, leasing, eksilen ortaklık,
türev işlemler ve kredi kartları analiz edilecektir.
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11.1. Satın Alma Emri Üzerine Murabaha (El-Murabaha Li’l-Âmiri Bi’ş-Şira’)
Murabaha sözlükte “artma, kâr, ticari kazanç” anlamına gelen “ribh” kökünden türeyen
ve “kazandırma, kar hakkı tanıma” manasında bir kelimedir. Terim olarak ise bir malın alış
fiyatı veya maliyeti üzerine belirli bir kâr konarak ve müşteriye mâliyet veya alış fiyatı
konusunda bilgi verilen satış türünü ifade eder.260
Çağdaş murabaha ise müşterinin talebi üzerine bir malın faizsiz banka tarafından satın
alınıp söz konusu müşteriye, anlaşılan oranda bir kâr ilavesi ile vadeli olarak satılmasıdır.
Müşteri, malın mâliyeti ve üzerine konulan kâr hakkında bilgi sahibidir.
Türkiye uygulamasında adı kurumsal işlemlerde “Kurumsal Finansman Desteği”,
bireysel işlemlerde ise “Bireysel Finansman Desteği” olup murabaha, hem Türkiye’de hem de
diğer ülkelerde faizsiz bankaların işlem hacmi içinde % 90’ları aşan bir paya sahiptir. Murabaha
HSBC ve Citi Bank gibi birçok faizli banka tarafından da özel olarak açılan “faizsiz bankacılık
penceresi” vasıtasıyla uygulanmaktadır.
Murabaha ilke olarak, alım satımı caiz olan bütün malların finansmanında kullanılabilen
bir yöntemdir. Fakat faizsiz bankacılıkta şu an itibariyle bütün malların finansmanı genellikle
yapılmamaktadır.
Tipik bir murabaha işleminde izlenen süreç ana hatlarıyla şöyledir:
Öncelikle müşteri faizsiz bankaya ilgili talebini iletir. Banka ondan mali konulardaki
gerekli bilgi ve belgeleri talep eder. Buna göre söz konusu müşteriye limit tahsis edilip
edilmeyeceğine bankaca belirlenen kriterlere göre şubede veya genel müdürlük birimlerinde
karar verilir.
Müşteri, faizsiz banka adına veya isimsiz olarak düzenlenmiş olan (Türkiye
uygulamasında müşteri adına düzenlenir) proforma faturayı bankaya sunar. Bu, satıcı
tarafından bankaya yöneltilmiş yapılmış bir îcap kabul edilir. Banka kabul ederse böylece satıcı

260

Dönmez, “Murabaha”, DİA, XXXI, 148.
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ile banka arasında satım akdi tamamlanmış olur. Satıcının müşteri ile aynı taraf olması veya
müşterinin vekili olmaması şartı aranır.261
Müşterinin talep ettiği mal banka tarafından sözlü ya da yazılı olarak satın alınır.
Türkiye uygulamasında 2001 yılında yapılan düzenlemeye kadar satıcılar bankaya (o günkü
adıyla

ÖFK),

banka

da

müşteriye

fatura

kesmek

suretiyle

alış

satış

işlemini

gerçekleştirmekteydiler. 2001 yılından sonra ise bir yönetmelik değişikliği ile bu uygulama
kaldırılmıştır. Faizsiz bankalar genellikle bu düzenlemenin, müşterilerin kendi bilgileri dışında
kanunsuz bazı uygulamalara (kdv ödememek, ihracat ve ithalatta bazı kurallara uymamak gibi)
girmiş olmasının onlara yönelik haksız yargılama ve cezalara sebep olduğu için gerekli olduğu
görüşünü savunmaktadır. Ancak fatura uygulamasının kaldırılmış olmasının banka tarafından
malın satıcıdan alımı ve müşteriye satımı noktasında birçok sorunu da beraberinde getirdiği de
bir gerçektir.
Çağdaş Murabaha İle Klasik Murabaha Arasındaki Bazı Farklılıklar:
Klasik fıkıh literatüründe murabaha akdi “güven esasına dayalı” bir satım türü olarak
ele alınmıştır. Şöyle ki; satım akdi, müşteriye malın alım fiyatı veya mâliyeti hakkında bilgi
verilip verilmemesine göre “emânet” ve “müsâveme” olarak ikili bir tasnife tâbi tutulmuştur.
Buna göre alış fiyatı veya mâliyet hakkında müşteriye bilgi verilmeyen satımlar “müsâveme”,
diğerleri ise “emânet” satışı olarak isimlendirilir. Emânet satışları da, “kârlı satış”, “kârsız satış”
ve “zararına satış” olmak üzere üçe ayrılır ki birincisine “murabaha”, ikincisine “tevliye”,
üçüncüsüne ise “vadîa” denilmiştir.
Klasik murabaha ile çağdaş murabaha arasında, malın alış fiyatı veya mâliyeti hakkında
müşteriye bilgi verilmesi bakımından benzerlik bulunmakla birlikte birçok noktada farklılık
olduğu âşikârdır. Şöyle ki;
Çağdaş murabahada ilk satıcı ve son alıcı dışında, satıcı açısından müşteri, alıcı
açısından ise satıcı konumunda bulunan ve finansman sağlamak üzere devreye giren bir banka
veya finansal kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluş, malı önceden alıp deposunda veya
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Heyet, el-Meâyîru’ş-Şer’iyye, s. 117-118.
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mağazasında müşteri beklemez. Aksine hazır müşterisinin talebi ve alım vaadi üzerine malı alır
ve hemen sonrasında ona satar.
Klasik murabahada malı peşin alıp yine peşin fiyatla satmak mümkün ve anlamlı olduğu
halde çağdaş murabahada ancak vadeli veya taksitli satış yapılmaktadır. Aksi takdirde
finansman sağlama fonksiyonu ortaya çıkmayacaktır.
Çağdaş murabahada banka çoğu zaman malın özellikleri ve piyasadaki fiyatı hakkında
doğrudan bilgi sahibi değildir. Müşterinin bilgi, uzmanlık ve beyanına göre malı almakta ve
önceden mutabık kaldıkları fiyatla müşteriye satmaktadır. Oysa klasik murabahada kişi, malı
alma, satma, özelliklerini araştırma konusunda doğrudan etkin bir durumdadır.
Klasik murabahada malın alımı ile satımı arasında belirli bir süre geçtiği ve alıcının
depo ya da mağazasına intikal ettiği için malın telef olma, arızalanma vb. ticari riskler daha
fazla mevcuttur. Fakat çağdaş murabahada mal banka tarafından satın alındıktan hemen sonra
müşteriye satılmakta ve doğrudan müşteriye teslim edilmesi sağlanmaktadır. Bu sebeple söz
konusu riskler asgari seviyeye indirilmiş durumdadır.

11.2. Leasıng (El-İcare El-Müntehiye Bi’t-Temlîk)
Leasing işleminin “faaliyet kiralaması” ve “finansal kiralama” olmak üzere başlıca iki
türü bulunmaktadır. Faaliyet kiralaması, yatırım konusu makine ve ekipmanın belli bir dönem
için sadece kullanım hakkını elde etmek amacı ile kiralanması işlemidir.262
Finansal kiralama ise ilgili kanunda “kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine
üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü
faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında,
kiracıya bırakmasını öngören sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Ancak sözleşmede
kararlaştırılması halinde kiracı, süre sonunda malın mülkiyetini satın alma hakkı elde
edebilmektedir.263
Leasing işlemi ile finansal kuruluş, malın mülkiyetini kendisinde tutması sayesinde
alacak haklarını garantiye alma imkanı elde etmektedir. Zira belirlenen kira süresi sonuna kadar
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Bk. http://www.leasingportali.com/detayyeniportal.asp?id=34 (12.03.2010).
“Finansal Kiralama Kanunu”, Md: 4, 9, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/720.html, 18/03/2010.
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taksitlerin ödenmemesi durumunda mala el koyma hakkı bulunmaktadır. Diğer yandan leasing,
özellikle uzun vadeli ise kârlılıkların dönem içinde yükselmesi halinde bankaya söz konusu
malın kira ücretini artırma imkanı sağlamakta ve yeni bir ürün olması sebebiyle banka başka
müşterilere bu sayede ulaşmaktadır. Leasing işlemi ile müşteri de uzun vadeli finansman imkanı
elde etme, daha düşük oranlarda vergi ödeme ve diğer bazı muhasebesel avantajlar
kazanmaktadır.264
Leasing işlemi, kiralama akdi ile birlikte, satış veya hibe akdinin yapılması, malın
bakım, onarım masrafları yanında taksiri bulunmasa bile helak riskinin kiracıya ait olmasının
şart koşulması gibi noktalarda fıkhî açıdan tartışma konusu olmuştur.265
İslam hukukçuları arasında leasingin, “bir akitte iki akit” ve “şartlı satım” yasakları
kapsamına girdiği için caiz olmadığını savunanlar bulunduğu gibi bu akdin yeni bir akit
olduğunu, piyasada örfleşmiş bulunduğunu ve belirtilen yasakların çiğnenmediğini ileri sürerek
caiz olduğunu dile getirenler de bulunmaktadır.266 Örneğin Suûdi Arabistan’daki Hey’etü
Kibâri’l-Ulemâ adlı fıkıh meclisi, leasing işleminin biri kiralama diğeri satım olmak üzere iki
akdi birden bünyesinde bulundurduğu ve bunlardan birinde kesinlik kazanmadığı, kiracıdan
alınan ücretlerin içinde esasında malın bedeli de takdir edildiği halde leasing feshedildiği zaman
kiracının hakkının ihlal edildiği ve fakirleri iflasa kadar götüren bazı haksızlıklara yol açtığı
gerekçesiyle caiz görmemiştir.267
Diğer yandan leasingin mahiyeti konusunda da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı
araştırmacılar leasingin mevcut haliyle esasında bir “taksitli satım” olduğunu ve bu hükümlere
göre değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır.268 Fakat aralarında İslam Fıkıh Akademisi ve
İslam Bankaları Muhasebe ve Denetleme Kurumu Fıkıh Meclisi’nin de bulunduğu çoğunluk,

Abdülvehhâb İbrahim Ebû Süleyman, Fıkhu’l-muâmelâti’l-hadîse, s. 310.
Bayındır, İslam hukuku penceresinden faizsiz bankacılık, s. 146 vd.
266
Aktan, “Ticaret hukukunun yeni bazı problemleri üzerine İslam hukuku açısından bir değerlendirme (borsa,
teminat mektubu, leasing)”, I. Uluslar arası İslam ticaret hukukunun günümüzdeki meseleleri kongresi, s. 225226.
267
Heyet, Karar no: 198 (Tarih: 6/12/1420) naklen: Abdülvehhâb İbrahim Ebû Süleyman, Fıkhu’l-muâmelâti’lhadîse, s. 324.
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Bayındır, İslam hukuku penceresinden faizsiz bankacılık, s. 151.
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leasingin, âdî kiralamaya göre birçok farklı hükme tâbi olduğunu kabul etmekle birlikte esas
itibariyle icâre (kiralama) olduğu görüşünü savunmaktadır.269
İslam Konferansı’na bağlı İslam Fıkıh Akademisi ise 2000 yılında aldığı kararda, caiz
ve yasak leasing türlerini ve bu konuda riayet edilmesi gereken kuralları belirtmiştir.270
Buna göre leasing işleminin, farklı akitlerin aynı anda, aynı mal ve zaman dilimini
içerecek şekilde yapılması yasaktır.
Leasing işlemi aşağıdaki şartlar dahilinde caiz görülmüştür:
- Satım akdi daha sonra gerçekleştirilmesi şartıyla birbirinden tamamen müstakil iki akit
yapılmalıdır. Veya kiralama sözleşmesi ile birlikte icâre süresi sonrasında malın kiracı
tarafından temellük edileceğine dair bir vaadde bulunulmuş olmalıdır.
- Gerçek ve fiili bir kiralama bulunmalı ve yapılan işlem satım akdini gizlemek amacıyla
yapılmış olmamalıdır.
- Kiralanan malın tazmin yükümlülüğü kiracıya değil, kiralayana (bankaya) ait
olmalıdır. Buna göre kiracının teaddî ve kusurundan kaynaklanmayan zararları mal sahibi
üstlenmeli, kiracı da elde edemediği menfaat karşılığında bedel ödemek zorunda
bırakılmamalıdır.
- Leasing sözleşmesi malın sigortalanmasını kapsıyor ise malın ticari sigortalara değil,
teâvünî (yardımlaşma esasına göre çalışan) bir şirkete sigortalattırılması ve bedelinin de mal
sahibi tarafından ödenmesi gerekmektedir.
- Leasing işleminde, kira müddeti boyunca icâre (kiralama) akdi, malın kiracı tarafından
temellük edilmesi sırasında ise satım (bey’) akdi hükümleri tatbik edilmelidir.
- İşletimle ilgili olmayan bakım masraflarının kiracı değil, mal sahibi (banka) tarafından
karşılanması gerekir.271

Heyet, İslam Fıkıh Akademisi, “Karâr bi şe’ni istifsârâti’l-benki’l-İslâmî li’t-tenmiye”, Karar no: 13 (1/3); Heyet,
el-Meâyîru’ş-Şer’iyye, s. 152.
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Heyet, İslam Fıkıh Akademisi, “Karâr bi şe’ni el-icâre el-müntehiye bi’t-temlîk”, Karar no: 110 (4/12).
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Aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilen leasing işlemleri caiz değildir:
- Leasing sözleşmesinin, kira ücretleri tamamen ödendiğinde malın mülkiyetinin, yeni
bir akit yapılmaksızın otomatik olarak kiracıya geçmesini sağlayacak şekilde yapılması
durumu.
- Leasing sözleşmesi ile birlikte, bütün kira bedellerinin ödenmesine talik edilmiş (şarta
bağlanmış) veya gelecek bir zamana bağlanmış (mudâf) bir satım akdi yapılmış olması durumu.
- Gerçek bir kiralama sözleşmesi ile birlikte, mal sahibi lehine ileri sürülmüş şart
muhayyerliği bulunan bir satım akdinin yapılması ve muhayyerlik süresinin de en son kiranın
ödenme vakti olarak tayin edilmesi durumu.
Aşağıdaki şekillerde uygulanan leasing işlemleri ise caizdir:
- Leasing işlemi ile birlikte, fakat kiralamadan bağımsız bir hibe akdinin
gerçekleştirilmesi veya kiralar tamamen ödendikten sonra söz konusu malın kiracıya hibe
edileceğine dair bir vaadde bulunulması durumu.
- Leasing işleminde mal sahibinin kiracıya, kiralar tamamen ödendikten sonra söz
konusu malı piyasa fiyatı ile satın alma muhayyerliği tanıması durumu.
- Leasing işleminde, mal sahibinin kiracıya, kiralar tamamen ödendikten sonra iki
tarafın da anlaşacağı bir fiyat ile malı satacağına dair bir vaad vermesi durumu.
- Leasing işleminde, mal sahibinin kiracıya, akdin, talep anında ve müstakil olarak
gerçekleştirilmesi şartıyla dilediği zaman malı temellük etmesine yönelik muhayyerlik hakkı
tanıması durumu.272
İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetleme Kurumu Fıkıh Meclisi de leasingin
aşağıdaki şartlar çerçevesinde caiz olduğuna karar vermiştir:
- Leasing işleminde malın kiracıya temlikinin kiralama akdinden müstakil bir belge ile
belirlenmesi gerekir. Burada üç ayrı uygulama söz konusu edilebilir:
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a. Leasing konusu mal, sembolik veya gerçek bir bedel ödenerek ya da kalan kira
taksitlerinin peşin ödenmesi ile kiracıya satılabilir.
b. Leasingteki malın kiracıya hibe edileceği vaad edilebilir.
c. Malın hibe ile temlik edilmesi, taksitlerin ödenmesi şartına bağlanabilir.
- Temlik vaadi sadece bir tarafı bağlayıcı olabilir. İki tarafı da bağlayıcı vaad söz konusu
olması halinde böyle bir vaad “akit” hükmünde sayılacağı için caiz olmaz.
- Temlik için hangi yöntem belirlenmiş olursa olsun, kira süresi bitiminde yeni bir akit
yapılması gerekir. Mülkiyet yeni bir akit yapılmadan sırf önceki vaad sebebiyle kendiliğinden
geçmez.
- Mal sahibi, bütün taksitleri zamanında ödemesi şartıyla malı kiracıya hibe edeceğini
müstakil bir belge ile belirtmiş, kiracı da bu şarta uymuş ise yeni bir işleme gerek olmaksızın
malın mülkiyeti kiracıya intikal eder.
- Kiralayan, leasing konusu malı kiracıdan satın almış ise bu malın ona kiralanmasında
“îyne satışı” yasağının ihlal edilmemiş olması gerekir.
- Leasing konusu mal telef olmuş veya leasingin belirlenen süreye kadar devam etmesi
kiracı dışında başka bir sebeple imkansız hale gelmiş ise kiralamada emsal ücrete dönülür.
Kiracı malı kullandığı miktar kadar emsal ücret öder. Emsal ücret ile akitte belirtilen ücretler
birlikte hesap edilerek kiracının zararlı çıkmaması sağlanır. 273
Yukarıda ilgili fıkıh kurullarının yaklaşımlarında görüldüğü üzere kiralanan malın,
kiracıya satışının müstakil bir akitle olması, mülkiyet bankada bulunduğu sürece malın,
kiracıdan kaynaklanmayan telef olma ve hasar riskinin mal sahibine ait olması ve söz konusu
eşyanın bakım ve sigorta masraflarının da kiracı değil, mal sahibi tarafından karşılanması
leasing işleminin caiz olması için ileri sürülen ortak şartlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Netice
olarak dünyada ve Türkiye’deki leasing uygulamalarının bu şartlar çerçevesinde ele alınıp
yeniden değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
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Heyet, el-Meâyîru’ş-Şer’iyye, s. 152-153.
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11.3. Eksilen Ortaklık (El-Müşâraketü’l-Mütenâkısa) Yöntemiyle Finansman
Müşarake, bir işi gerçekleştirmek üzere sermayedâr ve emek sahibinin, emek ve
sermayeleri birlikte ortaya koymalarıyla meydana gelen ortaklık türüdür. Kâr paylaşımı
başlangıçta tarafların mutabık kaldığı oran üzerinden, zarara katlanma ise ortaklıktaki sermaye
paylarına göredir.274
Müşârake ortaklığının, “dâimî müşârake” ve “eksilen (mülkiyetin devriyle sonuçlanan)
müşârake” olmak üzere iki türü bulunmaktadır.
Dâimi müşarakede ortaklardan hiçbiri belirli bir süre zarfında söz konusu ortaklıktan
çıkma ya da sadece finansman sağlama niyetinde değildir. Amaç bir iş kurup o işten kâr
kazanmak ve şirketi büyütmektir. Eksilen ortaklıkta ise ortaklardan bir tarafın amacı böyledir.
Fakat diğer ortak finansman sağlayan bir banka ya da başka bir kurum olduğu için onun amacı
bir süre sonra bu şirketin kârından istifade etmek daha ziyade ise değerlenen hisse senedini
satarak kazançlı bir şekilde ortaklıktan çıkmaktır.
Buna göre eksilen ortaklık yöntemi, bir ortağın tedrîcî olarak diğer ortağın hissesini satın
almayı taahhüt ettiği ortaklık türü olarak tanımlanabilir.275 İslam Fıkıh Akademisi tarafından
yapılan tarife göre ise, eksilen ortaklık, iki tarafın, gelir getiren bir projede ortak olup
taraflardan birinin diğerinin hissesini, tedrîcî olarak ya söz konusu projenin kârı veya başka
kaynaklar ile satın almasının taahhüt edildiği yeni bir muamele türüdür.276
Eksilen ortaklık, 1979’de Dubai’de yapılan I. İslam Bankacılığı Kongresi’nde ve
sonrasında gerçekleştirilen birçok ilmî toplantıda tartışılan yeni bir finansman yöntemi olup
başlıca üç şekilde gerçekleştirilir:
1. Banka ile müşteri, mutabık kaldıkları şartlar dahilinde bir müşarake ortaklığı tesis
eder. İleriki zamanlarda banka, sahip olduğu hisseleri müşteriye (diğer ortağa) müşareke

Erdoğan, Fıkıh ve hukuk terimleri sözlüğü, s. 433.
Heyet, el-Meâyîru’ş-Şer’iyye, s. 220.
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274

275

286

akdinden sonra müstakil bir akitle satar. Banka ve müşteri sahibi bulundukları hisseleri diğer
ortağa veya üçüncü bir tarafa satıp satmamakta tamamen özgürdür.
2. Bu tür müşarake ortaklığında banka müşteriye, kurulan ortaklıktan elde edilecek olan
gelirin anlaşılan bir bölümüne, sağlamış olduğu finansman miktarını geri almak üzere el koyma
hakkını şart koşmaktadır.
3. Üçüncü tür müşarake ortaklığında ise müşteri, bankanın sahip olduğu hisseleri,
üzerinde mutabık kaldıkları belirli devrelerde satın alma ve tedrici olarak malın tamamına malik
olma hakkına sahiptir. Bu şekildeki bir müşarakenin diğerlerinden en önemli farkı, müşterinin,
hisse alım bedelini isterse ortaklık gelirinden isterse de başka bir kaynaktan ödeyebilmesidir.
En yaygın olarak kullanılan yöntem budur.277
Eksilen müşarake ortaklığının gayri menkul üzerinde gerçekleştirilmesi de mümkündür.
Takî Osmânî tarafından dile getirilen bu teklif özetle şöyledir278:
1. Finansman kuruluşu ile müşterisi, mülk şirketi yöntemiyle örneğin bir ev satın alır.
Böylece taraflar bedelden ne kadarını ödemiş ise o oranda evde şâyi’ mülkiyetle ortak olur.
2. Finansman kuruluşu evi müşteriye, karşılıklı anlaşma ile belirledikleri ücret
mukabilinde kiraya verir.
3. Finansman kuruluşunun sahip olduğu mülkiyet belirli miktarda eşit paylara ayrılır.
(Örneğin on hisse şeklinde).
4. Tarafların mutabık kaldığı periyodik süre sonlarında (örneğin her altı ayda bir)
müşteri, finansman kuruluşuna ait bir ortaklık payını alım bedelinden hisse bedeline düşen
miktar mukabilinde satın alır. (Örneğin finansman şirketine düşen pay 200.000 TL ise müşteri
bir hisseyi 20.000 TL mukabilinde alır.) [Finansördeki hisseler on eşit paya ayrılmıştır.]
5. Müşteri tarafından her bir hissenin satın alınmasıyla birlikte finansman şirketinin payı
azalırken müşterinin sahip olduğu ortaklık nispeti artmış olur.
6. Finansman şirketinin ortaklık oranının eksilmesiyle buna denk düşecek şekilde kira
ücreti de azaltılır. Örneğin finansman kuruluşunun kira ücreti toplamda 1000 TL ise her bir
payın müşteri tarafından satın alınmasıyla kira ücretinde 100 TL eksiltme yapılır.
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7. Müşteri finansöre ait bütün payları satın alınca ev tamamen müşterinin mülkü haline
gelir ve müşteri ile banka arasındaki ortaklık ve kiralama akdi sona ermiş olur.
Dubai’de gerçekleştirilen İslam Bankacılığı kongresinde eksilen müşârake yönteminin,
gerçek bir ortaklık olması, kâr ve zararın paylaşımının esas alınması, bankanın şirkette gerçek
bir mülkiyetinin, şirket idaresinde ise yönetim hakkının bulunması, yönetim konusunda diğer
ortağı yetkili kılsa bile denetleyici konumda bulunması ve son olarak faiz şüphesi bulunmaması
için sözleşmede, bankanın ortaya koyduğu sermayeyi bir miktar fazlasıyla birlikte geri almasını
garanti altına alan hiçbir maddenin bulunmaması şartıyla caiz olacağı kararına varılmıştır.279
İslam Fıkıh Akademisi’nin (İKÖ) eksilen ortaklık yöntemi hakkındaki yaklaşımı ise
şöyledir: 280
Eksilen ortaklıkta her bir ortak, nakit veya değeri tayin edilmesi şartıyla aynî olarak
sermaye koymak suretiyle ortak olmakta ve akit sırasında kârın hangi oranlarda paylaşılacağı
belirlenmektedir. Zarar ise ortakların sermaye oranlarına göre yüklenilecektir.
Eksilen ortaklık yönteminde karşı tarafın hissesinin temellük edileceğine dair ve sadece
tek tarafı bağlayan bir vaad bulunabilir. Diğer taraf ise muhayyerdir. Hisse satın alma
muamelesinin her hisse devri sırasında satım akdi kurularak yapılması gerekmektedir.
Ortaklardan birinin, diğerinin payını belirli bir ücret ve süre ile kiralaması caizdir. Bu
durumda her bir ortak, malın bakım masraflarına söz konusu varlıktaki hissesine göre katılır.
Eksiklen ortaklık yöntemi şirket akdinin genel hükümleriyle birlikte aşağıdaki şartlar
dahilinde caizdir:
- Bir ortak diğerinin payını, şirket kurulurken ortaya konulan değer üzerinden satın
alacağına dair bir taahhüde girmemelidir. Çünkü bu, ortaklık payına yönelik verilmiş bir garanti
anlamına gelir. Hisse bedelinin, devrin yapılacağı günkü piyasa değeri veya tarafların, o gün
için üzerinde mutabık kalacakları bedel olması gerekir.

Vehbe Mustafa Zuhaylî, “el-Müşâraketü’l-mütenâkısa ve suveruhâ fî dav’i davâbitu’l-ukûdi’l-müstecidde”,
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- Ortaklığın sigorta, bakım ve diğer masraflarının yalnızca bir tarafa yüklenmemesi
gerekir. Masraflar paylarına göre bütün ortaklar tarafından karşılanmalıdır.
- Kâr paylaşımı oran olarak tayin edilmelidir. Maktû bir miktar veya ortaya konulan
sermayenin belirli bir oranı şart koşulmamalıdır.
- Ortaklıkla ilgili akit ve yükümlülüklerin birbirinden bağımsız olması lazımdır.
- Sözleşmede finansman sağlayan tarafın ortaya koyduğu sermayeyi geri alacağına dair
bir ibare bulunmamalıdır.
İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetleme Kurumu Fıkıh Meclisi de yukarıda
belirtilen şartlara uyulması kaydıyla eksilen ortaklık yönteminin caiz olacağına karar vermiştir.
Söz konusu fıkıh meclisine göre eksilen ortaklık yöntemi fıkıhtaki genel olarak “şirket”, özel
olarak ise “inan” ortaklığı hükümlerine tâbidir. Hisse satın alma taahhüdünün, alıcı ortağa
düşecek kâr payını bu alım işlemine tahsis etmesi suretiyle yerine getirmesi mümkün
görülmüştür.281
Görüldüğü gibi eksilen ortaklığın cevazı konusunda en öne çıkan husus, işlemin gerçek
bir ortaklık olmasıdır. Ortaklardan biri diğerine, şirket akdinin tabii sonuçlarından olan kâra,
zarara, masraflara katılma gibi noktalarda haksız şartlar ileri sürmemelidir. Kısaca işlem örtülü
bir faizli ödünç muamelesine dönüşmüyor olmalıdır.

11.4. Kredi Kartları
Günümüzde belli başlı üç tür kredi kartı uygulaması mevcuttur:
A. Debit Kard (Bitâkatü’l-Hasmi’l-Fevrî)
1. Debit kart, hesabında para bulunan müşteriler için basılıp verilir.
2. Bu kart, kullanıcısına hesabında bulunan para kadar, nakit çekme veya peşin olarak
mal ve hizmet satın alma imkanı verir. Yapılan harcamaların bedeli peşin olarak satıcıya ödenir.
Bu kart ile kredi temin imkanı yoktur.

281

Heyet, el-Meâyîru’ş-Şer’iyye, s. 220.
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3. Debit kart, ücretli veya ücretsiz olarak verilebilmektedir. Bazı bankalar, yapılan alış
verişlerden belli bir oranda bedel almaktadır.
B. Charge Card (Bitâkati’l-İ’timân Ve’l-Hasmi’l-Âcil)
1. Belirli bir limit ve periyod dahilinde ödeme ve kredi imkanı sağlar.
2. Mal ve hizmet satın alma bedellerini ödemeyi sağladığı gibi nakit çekmede de
kullanılabilir.
3. Hesap ekstresinin yeniden kredilendirilmesi gibi bir imkan tanımaz.
4. Faizli bankalar, borcun geciktirilmesi halinde faiz uygulamaktadır.
5. Kartı veren kuruluşlar, mal ve hizmet alım bedellerinde müşterilerden her hangi bir
oranda bedel talep etmezler. Ancak iş yerlerinden belirlenmiş bir oranda ücret alırlar.
6. Kartı veren kuruluş, söz konusu kart ile yapılan alış veriş bedelini, iş yeri ile
müşterinin hiçbir borç-alacak münasebeti kalmayacak şekilde iltizam ederler.
7. Kartı veren kuruluşun, ödediği miktarı geri alma hususunda kart kullanıcısına karşı,
kart hamili ile iş yeri arasındaki ilişkiden bağımsız mücerred bir hakkı vardır.
C. Credit Card (Bitâkatü’l-İ’timân El-Müteceddid)
1. Kullanıcısına, bir limit dahilinde kredi temin etme ve borçlarını ödeme imkanı sağlar.
2. Kart kullanıcısı mal alım satımında bulunabileceği gibi nakit çekme imkanına da
sahiptir.
3. Kart kullanıldığı zaman kart sahibine, belirli bir süre için borçlarını faizsiz bir şekilde
ödeme imkanı sunulur. Söz konusu süre geçtikten sonra faiz karşılığında yine süre uzatma
imkanı vardır. Nakit çekilmesi halinde ise faiz o tarihten itibaren işletilir.
4. Kartı veren kuruluşlar, mal ve hizmet alım bedellerinde müşterilerden her hangi bir
oranda bedel talep etmez, ancak iş yerlerinden belirli bir oranda ücret alırlar.
5. Kartı veren kuruluş, söz konusu kart ile yapılan alış veriş bedelini, iş yeri ile
müşterinin hiçbir borç-alacak münasebeti kalmayacak şekilde iltizam ederler.
6. Kartı veren kuruluşun, ödediği miktarı geri alma hususunda kart kullanıcısına karşı,
kart kullanıcısı ile iş yeri arasındaki ilişkiden bağımsız mücerred bir hakkı vardır.
D. Kredi Kartlarının Fıkhî Boyutu
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Kredi kartı ile alış verişte birden çok taraf bulunduğu ve arka planda birçok işlem
gerçekleştirildiği için bunların fıkhî değerlendirmesi genellikle ayrı ayrı yapılmıştır.
Bankaların Visa, Master gibi kuruluşlara üye olması karşılığında ödenen bedel ile
bankanın, kart basma ve yenileme karşılığında müşterilerden aldığı meblağ genellikle hizmet
karşılığı olarak kabul edilmiş ve caiz görülmüştür.
Bu konudaki asıl tartışma ise kredi kartı ile alış veriş yapıldıktan sonra bankanın, üye
işyeri olarak adlandırılan satıcılardan aldığı komisyon hakkında gerçekleşmektedir.
1. El-Karî, Hammâd ve el-Karadâğî’ye göre bankanın aldığı komisyon, kefil ile kefil
olunan (mekfûlün leh) arasında gerçekleşen sulh arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Onlara
göre, Hanefi fukahası böyle bir muameleyi caiz görmektedir. Dolayısıyla söz konusu komisyon,
kefalet karşılığında ücret kapsamında değerlendirilmez.
2. Abdullah el-Meni’ ve Karadâğî’nin ikinci bir görüşüne göre bankanın tahsil ettiği
komisyon, onun, üye işyerine peşin ödeme karşılığında indirimde bulunması (da’ ve teaccel)
sonucu elde ettiği meblağ olup caizdir.
3. Ebû Zeyd’e göre banka, müşteriye tanıdığı kredinin faizini satıcı konumundaki üye
işyerlerinden almaktadır ki bu da caiz değildir.
Konu hakkındaki görüşleri nakledip bir değerlendirme yapan Bayındır’a göre, banka,
üye işyerine sağladığı hizmetler karşılığında komisyon almaktadır ki, ona göre kefalet ve havale
sistemini örgütlemesi de bu kapsamda değerlendirilir.282

İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetleme Kurumu Fıkıh Meclisi’ne göre
ise;283

282
283

Bayındır, İslam hukuku penceresinden faizsiz bankacılık, 209-213.
Heyet, el-Meâyîru’ş-Şer’iyye, s. 23-28.
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1. Debit kart, kart sahibi kendi hesabındaki parayı kullanması ve banka ile
muamelelerinde herhangi bir faiz söz konusu bulunmadığı sürece caiz görülmüştür.
2. Charge Kart’ın caiz olması için aşağıdaki şartlara riayet edilmesi gerekli görülmüştür:
a. Kart hamilinin borcunu geciktirmesi halinde faiz ödeyeceğine dair bir talep yer
almamalıdır.
b. Banka kart sahibinden, teminat olarak bir miktar para talep ederse bu miktarın katılma
hesabına (mudarabe) konularak işletilmesi ve kârın kart hamili ile paylaşılması gerekir.
c. Banka, müşteriye kartı haram olan mal ve hizmet alımlarında kullanmaması yönünde
şart koşması ve bu şarta riayet edilmemesi halinde kartı geri alacağını belirtmelidir.
3. Kart hamilinin borcunu faizli olarak ve taksitle ödediği bir kart caiz değildir.
4. Visa, Master gibi kuruluşlara üyelik vb. diğer ücretleri ödemesi, faiz bulunmaması
şartıyla caizdir.
5. Faizsiz bankanın, iş yerlerinden, yapılan mal ve hizmet satışlarının belirli bir
yüzdesini komisyon olarak alması caizdir. Söz konusu bedel, bankanın işyerine sağladığı
aracılık, pazarlama ve alacağını tahsil hizmeti ücreti olarak değerlendirilmiştir.
6. Faizsiz bankanın, kart hamillerinden üye olma, üyelik yenileme veya kart yenileme
gibi işlemler karşılığında bedel alması caizdir.
7. Debit kart ile altın, gümüş ve döviz satın alınması caizdir. Kredi kartıyla söz konusu
maddelerin alımı ise bankanın satıcıya peşin ödeme yapması şartıyla caiz olur.
8. Kart hamilinin kartı ile, hesabında bulunan para kadar ya da bundan daha fazla
miktarda nakit çekmesi, bunun karşılığında herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmemesi şartıyla
caizdir.
9. Faizsiz bankanın, para çekme karşılığında çekilen miktara bağlı olmayan bir hizmet
bedeli alması caizdir.
10.

Faizsiz bankanın, kart hamillerine, haram niteliğinde hediyeler ve

ticari hayat sigortası vb. bazı imtiyazlar sağlaması caiz değildir. Fakat bazı hizmetlerde öncelik
tanıma veya bazı yerlerde indirim sağlama gibi avantajlar sunması caizdir.
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11.5. OKUMA PARÇASI
Fâizsiz

Banka

Düşüncesinin

Doğuşu

ve

Gelişmesi:

Son yüzyıl içinde klâsik bankalar İslâm dünyasına girip faâliyetlerini yaygınlaştırınca, İslâm
âlimleri- halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir alternatif kuruluş teklif etmek yerinemevcut bankalarla muâmele yapmanın câiz olup olmadığı konusunu tartıştılar. Kimi "haramdır,
bu bankalarla herhangi bir muâmele yapılamaz" dedi, kimi de zarûret prensibinden hareket
ederek; sınırlı veya mutlak olarak fâizli bankalarla muâmele yapmanın câiz olduğunu ileri
sürdü. Prof. Neccâr'ın, 1963-66 yılları arasında Mısır'ın bir bölgesinde kurup denediği fâizsiz
banka modeli ilk alternatif denemedir. Onun hikâyesini ve esaslarını bu kitapta okuyacaksınız.
1974 yılında Cidde'de kurulup, 1975 yılında faâliyete geçen ve halen faâliyetini devam ettiren
İslâm Kalkınma Bankası; yaşayan fâizsiz bankaların ilkidir. 1940 yılından 1974 yılına kadar,
klâsik fâizli bankalara karşı kurulması gereken İslâm bankaları konusunda yazılan kitaplar ve
raporların
Bu

erken

sayısı
devir

yazarlarının

yirmi
teorilerini

şu

civarındadır.1

noktalarda

özetlemek

mümkündür:

1) Dar gelirlilere zarar verdiği için ticârî bankaların kredi vermelerine izin verilmemelidir; bu
husûs,

para

musluğu

elinde

bulunan

devlete

bırakılmalıdır.

2) Banka bütün faâliyetlerini, fâiz temeline değil, kâr ve zararda ortaklık temeline oturtur. Bu
ortaklık şirket şeklinde olabileceği gibi, sermâye bir yandan iş ve emek diğer taraftan olan
"mudârebe" şeklinde de olabilir. Konu üzerinde düşünen ve yazanların büyük çoğunluğu,
bankaya para yatıran ile bankanın ve banka ile onun sermâyesini kullananın ilişkisini
"mudârebe"

ortaklığı

temeline

oturtmuşlardır.

3) Prof. Dr. Hamîdullah, tüketmek ve harcamak maksadı ile alınan ödünç paraların fâizsiz
olarak alınıp verilebilmesi için, Haydarabad'da başarı ile uygulanan yardım derneklerinin
genelleştirilmesine

çağrıda

bulunmaktadır.

4) Kureyşî'nin modeline göre; banka ne mûdîlere fâiz öder, ne de alanlardan fâiz ister; devlet
diğer amme hizmetleri gibi, bu maksada yönelik faâliyet gösteren bankaların da giderlerini
karşılar. Mevdûdî de er- Ribâ isimli eserinde aynı modeli tavsiye etmektedir. Kureyşî ve
Mevdûdî'ye göre bankalar, aynı zamanda kârlı proje ve yatırımların sermâyelerine de ortak
olabilirler.
5) Ahmed Erşâd 'ın araştırması zirâat, sanâyî, iskân gibi belli konularla meşgul olan bankaların
kurulmasını öngörmekte, aynı zamanda merkez bankasının faâliyetleri ile bunun devletlerarası
ticaretle

ilgisini

de

ihtivâ

etmektedir.
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6) Muhammed Abdullah el- Arabînin kitabında ve 1972 yılında Cidde'de toplanan İslâm
Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı'na sunulan raporda - ki bu raporu hazırlayanlar arasında
Prof. En- Neccâr da vardır- ticaret ve kalkınmaya yönelik devletlerarası bankaların kurulması
ve bu bankaların iç ve dış ticaret ile yatırım ve kalkınma konularında düzenleyici rol oynamaları
üzerinde

durulmuştur.

7) Kitabında genişçe görüleceği üzere Prof. Neccâr, kurulacak bölge bankalarında tasarruf ve
yatırım yanında -zekât fonundan da faydalanılarak- sosyal hizmetlerin îfâ edilmesini, böylece
bölge

kalkınmasına

katkı

sağlanmasını

istemektedir.

8) Muhammed Azîz yurtdışı işlemlerinin tamamen devlet bankalarına bırakılmasını, yurt
içinde, kurumların faâliyetlerinin finansmanında-bir ilâ üç aylık-kısa vâdeli finansman
gelirinin, kurumun yıllık kazancının ortalamasına göre hesap edilmesi fikrini savunmaktadır.
9) Muhammed Necâtullah Sıddîkî İslâmî bir düzende merkez bankasının rolünü ve ticârî
bankalarla ilişkisini, bankalar için gerekli bulunan likiditenin sağlanması, kamu sektörünün
finansmanı için devlet sertifikalarının kullanılması, bir teşvik faktörü olarak bu sertifikaları
satın

alanlara

bazı

muâfiyetlerin

tanınması....

açısından

ele

almıştır.

10) Kureyşî ve Mevdûdî gibi - yukarıda sözü edilen raporu hazırlayan - Mısırlı iktisatçılar da
teşvik tedbiri olarak, bankada cârî hesabı bulunanların banka masraflarından muâf
tutulmalarını, zekât fonundan bunlara fâizsiz ödünç para verilmesini, cârî hesabında belli bir
miktar parayı bulunduranlara ve kâr- zarar ortaklığı belgesi alanlara, finansman kolaylığı
(fâizsiz)

sağlanmasını

ileri

sürmüşlerdir.

11) Ali Abdurrasûl, diğer yazarlardan ayrılarak - tek başına- ticârî evrakta iskontoyu câiz
görmüştür.
12) Mevdûdî bankaların, zekâtı toplama ve dağıtma işi ile meşgul olmamaları gerektiği
görüşündedir.
13) Muhammed Bâkır es-Sadr, Küveyt Finans Kurumu'nun hazırlık çalışmalarını yapan
komisyonun isteği üzerine hazırladığı raporunda, klâsik bankalar arasında çalışacak ve
faâliyetlerini fâizsiz olarak yürütecek olan bir banka modelini ele almış ve şu konularda diğer
yazarlardan ayrılmıştır: a) Parasını bankaya koyanlar zarara katılmamalıdırlar. b) Fâizsiz
bankalar, giderlerini karşılamak üzere bazı mallarını - bir kısım sermâyesini - klâsik bankalara
yatırmalı ve bunlardan fâiz almalıdır. c) Banka işlemlerinin büyük kısmı, mudârebe değil
cu'âler (belirsiz bir iş veya hizmete karşılık olarak önceden belirlenmiş meblağ esasına göre iş
ve

hizmet)

esasına

dayanmalıdır.

14) Küveyt Finans Kurumu'nun hazırlık çalışmalarını yapan komisyon ise; mudârebe temeline
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dayalı yatırımların çeşitlendirilmesine, ortakların ve kâr- zarar hesabına para yatıranların
zararlarını karşılamak maksadı ile ihtiyat ve tahsisat ayrılmasına önem vermiştir.
15) Bazı yazarlar dönmeyen alacaklar ve bu mâhiyetteki kayıpları karşılamak üzere, karşılıklı
yardımlaşma esasına göre çalışan bir sigorta sisteminin kurulmasını, buraya sermâye
kullananlar ile zekât fonunun da katkıda bulunmasını teklif etmektedirler. (Prof.Dr. Hayrettin
Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/ekonomi/0026.htm)
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde Faizsiz Bankaların yaptığı işlemlerden murabaha, leasing, eksilen ortaklık,
türev işlemler ve kredi kartları analiz edildi. Klasik Muraba ile Çağdaş Murabaha,
karşılaştırmalı olarak ele alındı. Leasing işleminin hangi şartlar çerçevesinde olursa fıkhi açıdan
caiz olacağı açıklandı. Eksilen Ortaklık Yöntemi İslam Hukuku açısından değerlendirilmiş ve
son olarak Kredi Kartının türleri ve cevaz şartları ile beraber anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Klasik Muraba nedir ve nasıl olmaktadır?
2. Çağdaş Muraba işlemi nasıl yapılmaktadır anlatınız?
3. MuKlasik Murabaha ile Çağdaş Murabaha arasındaki farklar nelerdir?
4. Leasing nedir?
5. Leasing işlemini caiz görmeyenler hangi gerekçeye dayanmaktadırlar?
6. Leasing işlemini mahiyatı hakkındaki tartışmalardan kısaca bahsediniz?
7. Leasing işlemi hangi şartlar çerçevesinde caiz olur?
8. Eksilen Ortaklık işlemi hakkında bilgi veriniz?
9. Eksilen Ortaklık işlemi kaç şekilde yapılmaktadır?
10. Kredi kartını fıkhi açıdan değerlendiriniz?
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12. TEKÂFÜL

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH DURMUŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslamî sigortacılık uygulamaları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
3.

İslamî sigortacılık uygulamalarıyla modern sigortacılık uygulamalarını mukayese ediniz.

4.

Tekâfül sisteminin ortaya çıkış sürecini anlatınız.

5.

Klasik dönem İslam toplumlarındaki sosyal güvenlik unsurlarından bahsediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İslamî

İslamî

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
sigortacılık

sigortacılık

sistemini

uygulamaları

sigortacılıkla mukayese eder.

geleneksel
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Metinler ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay
sağlanacaktır.

anlaşılması

Anahtar Kavramlar


Tekâfül



Âkıle
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GİRİŞ
İnsanlık tarihinde genelde güvenlik, özelde de sosyal güvenlik insanların en çok
muhtaç olduğu temel unsurlardan biri olmuştur. Geçmişten günümüze hemen hemen bütün
devirlerde güvenlik için bireysel, kurumsal veya devlet olarak her türlü çaba gösterilmiş ve
uğruna birçok çaba gösterilmiş hatta savaşlar yapılmıştır.
Önemine binaen birçok ayet ve hadiste de güvenliğin fert ve toplumların hayatında
gerek sosyal gerekse iktisadi ve diğer açılardan ne kadar gerekli olduğu farklı şekillerde
vurgulanmıştır.
Örneğin Kureyş Suresi’nde Allah’ın Kureyş kabilesi için güvenliği sağlaması
sayesinde yazda ve kışta rahatça ticaretlerini yapabildikleri ve bu yüzden bir şükran borcu
olarak Allah’a kulluk etmeleri gerektiği hususu şöyle dile getirilmiştir:
“Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları
yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve
onları korkudan emin kılan bu evin (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsin.”284
İslam’da asayiş güvenliği kadar sosyal güvenlik de önemsenmiş ve buna yönelik
birçok tedbir alınmıştır. Bunların bir çoğu temel prensip niteliğinde olup ahlaklı ve vicdan
sahibi bir insan/müslüman olmayı sağlamaya yöneliktir. Örneğin Mâide Suresinde şöyle
buyurulur:
“İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Fakat günah
ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın
cezası çok şiddetlidir.”285
İslam’da toplumdaki sosyal güvenlik yalnız ahlaki ilkeler konularak sağlanmaya
çalışılmamıştır. Onun yanında ihtiyaç sahiplerinin gönüllülük esasına dayalı nafile sadaka
vermeleri teşvik edilmiştir. Tabii zorunluluk arz etmeyen sadakaların sosyal güvenliği

284
285

Kureyş, 106/1-4.
Mâide, 5/2.
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sağlaması yetersiz kalacağı için ilave ve zorlayıcı tedbirler de düşünülmüştür. Bunların
başında hem ibadet hem de mâli (meûnet) yönü bulunan zekat bulunmaktadır.
Zekat, bugün toplumda genellikle anlaşıldığının tersine, kişilerin isteğine bırakılmış
bir farz değildir. Özellikle Hz. Osman dönemine kadar hem zâhir hem de bâtın (gizli,
saklanabilir) mallardan gönüllü olarak vermek istenmese dahi devlet zoruyla alınabilen mali
bir ibadettir. Bu açıdan ciddi ve vermeyenlere karşı müeyyide uygulanarak tahsil edilmesi
halinde sosyal güvenlik sisteminin sağlanmasında çok ciddi kaynak oluşturacak potansiyele
sahiptir. Zekat olarak alınan ayni ve nakdi kaynağın dağıtım alanlarının bizzat Kuran
tarafından belirlenmesi toplumda dezavantajlı durumda olan kişi ve kesimleri gözetmenin
ne kadar önemli olduğunu vurgulaması bakımından dikkate şâyândır. İlgili ayette bu gruplar
şöyle sayılmaktadır:
"Sadakalar (zekatlar); Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde
çalışanlara, kalpleri İslâm'a ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara
ve yolda kalmışlara aittir. Allah bilendir, hakimdir."
Sosyal güvenliğe yönelik tedbirler arasında İslam’dan önce de bulunan ve bazı
tadillerle birlikte Müslümanların da uygulamaya devam ettiği âkile adında bir müessese
bulunmaktadır.
Âkıle sözcüğü “bağlamak, engellemek ve anlamak gibi anlamlara gelir. Terim olarak
ise kasıtsız olarak meydana gelen bir öldürme veya yaralamada diyeti ödemekle yükümlü
tutulan topluluğu ifade etmektedir. Mutezile fakihleri dışında bütün mezheplerce geçerliliği
kabul edilmiş bir uygulamadır. Burada amaç diyet ödemesi gereken kişinin yükünü hafifletme
ve mağdurun maruz kaldığı kötü durumun bir ölçüde telafi edilmesidir. Âkile de yer alan
kişilerin de ileride diyet ödemek durumuyla karşılaşmamaları için üyeleri arasında dayanışma
ve sosyal kontrol mekanizmasının tabii olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Başlangıçta
yalnızca geniş aile (asabe) bireyleriyle sınırlı olan uygulama sonraki devirlerde meslek
gruplarına doğru bir genişleme yaşamıştır.
Âkile sistemi ile bir yandan diyet ödenmek suretiyle mağdurun uğradığı zarar kısmen
de olsa telafi edilmekte; diğer yandan kasıtsız olarak birinin ölümüne yol açan tarafın yüksek
diyet meblağlarını ödemede yaşayacağı sıkıntı, âkile üyeleri tarafından paylaşılarak rahatlaması
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sağlanmaktadır. Esasında âkile sistemi ile gerçekleşen en önemli faydalardan biri, âkile üyeleri
arasındaki kolektif bilinç ve sorumluluk duygusunun pekiştirilmesidir. Zira üyelerden birinin
yapacağı bir hata, sonuçta hepsine yönelik maddi bir bedel ödeme yükümlülüğü getirmektedir.
Bu sistem, kişinin fert olarak karşılayamayacağı riskleri paylaşma bakımından sigortaya
benzetilmiştir.
İslam’da âkile, zekat, vergi vb. yollarla sosyal güvenlik sağlanmış iken son devirlerde
ticari sigorta ortaya çıkmış Müslüman alimler tarafından sigortanın caiz olup olmadığı
tartışılmıştır.
Bazı alimler, sigortanın garar (belirsizlik), kumar (meysir), alınanla verilen arasında
denklik bulunmaması, toplanan paraların faizli işlemlerde kullanılması vb. sebeplerle caiz
olmadığını; bazıları ise esasında sistemde “güven”in alınıp satıldığını, tarafları anlaşmazlığa
sevk edecek bir belirsizlik bulunmadığını ileri sürerek birkaç türü dışında sigortanın caiz
olduğunu savunmuşlardır.
Ticari sigortayı gören fakihler yanında özellikle de sigortayı caiz görmeyen fakihler,
insanların sosyal güvenlik ihtiyacının karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma esasına (tekafül)
göre yapılması halinde caiz olacağını savunmuşlardır.
Aşağıda detayları zikredilecek olan tekafül sistemi işte bu gerekçelerle ortaya çıkmış ve
halen de birçok ülkede uygulanmaktadır.
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12.1. Tekâfül Sigortacılığının Tanımı, Mahiyeti Ve Uygulanan Yöntemler
A. Tekafül Sigortasının Tanımı Ve Mahiyeti
Tekâfül, kelime kökü olarak “kefele, kefâle”den türetilmiş olup daha çok “karşılıklı
dayanışma” anlamına gelmektedir. Terim olarak tekâfül ise, üyelerin belli riskleri paylaşmak
üzere kâr gayesi gütmeden karşılıklı yardımlaşmak üzere bir araya gelerek kurulan sisteme
denilmektedir.
Tekâfül sistemi ile ilgili modern anlamda ilk fikirler 6-8 Mayıs 1981’de Batı Almanya
Baden’de yapılan “İslâm Bankaları ve Ekonomik İşbirliği Stratejileri Uluslararası
Sempozyumu’nda (Islamic Banks and Strategies of Economic Corperation) dile getirilmiştir.
Burada faizsiz banka, faizsiz yatırım şirketi ve faizsiz sigorta şeklinde üçlü bir yapının kâr/zarar
ortaklığı çerçevesinde çalışması gerektiğine karar verilmiştir.
Diğer yandan İslam Fıkıh Akademisi de 1985 yılında tekafül sistemi ile sigortacılığın
caiz olduğuna karar vermiştir. Bu karardan sonra tekafül sigortacılığı daha hızlı bir seyir takip
etmiştir.
İlk kurulan tekafül sigortalarının Sudan’da 1979 yılında kurulan The İslamic Insurance
Co. Ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde The Islamic Arab Insurance Co. Olduğu ifade edilir.
Ardından başta Malezya olmak üzere birçok ülke tekafül sigortacılığına girmiş ve sistem
oldukça yaygınlaşmıştır. Tekafül sigortacılığı, başlangıçta yalnızca Müslümanları hedef kitle
olarak seçmekle birlikte daha sonraları gayri 306üslimlere de hitap eden bir sektör haline
gelmiştir.286
B. Tekâfül Sigortacılığı Yöntemleri
Tekafül sigortacılığında işletme yöntemine göre birçok model bulunmaktadır.
Bunlardan en çok uygulama sahası bulanlar, mudarabe ve vekalet modelleridir.
1.

Mudarabe Yöntemi

Çalık, Abdurrahman, Tekafül sigorta sistemi ve katılım bankalarında uygulanabilirliği, (Yayımlanmamış YL
tezi), Yüzüncü Yıl Üniv., Van, 2011, s. 32-33.
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Mudarabe, bir tarafın sırf emeğini diğer tarafın ise bütün sermayeyi üstlenmek suretiyle
kurulan ve Türkçe’ye “emek/sermaye ortaklığı” şeklinde tercüme edilen bir ortaklık
yöntemidir. Sermayeyi işleten tarafa “mudârib”, sermayeyi sağlayan tarafa ise “rabbü’l-mâl”
denir. Mudarabe akdinde kâr, başlangıçta belirlenen oranlara göre paylaşılır. Zarar ise sermaye
sahibine aittir. İşletenin zararı, emeğinin karşılığında her hangi bir maddi karşılık alamamasıdır.
Mudarabe tekafül sistemine gelince; bu modelde tekafül şirketi çoğunlukla kendi
sermayesi ile kurulur. Daha sonra, sisteme katılmak isteyenlere sigorta poliçesi düzenleyerek
onlardan primleri “teberru” olarak belli bir havuzda (fon) toplar ve bu fonları İslami usullere
göre bir takım yatırım araçlarında değerlendirir. Belirlenen dönemde sözleşmede belirtilen
rizikonun gerçekleşmesi halinde ilgili üyelere ödemeler yapılır. Poliçe kesilirken dönem
sonunda fonda biriken paranın artması halinde şirketle katılımcılar arasında söz konusu paranın
nasıl paylaşılacağı kararlaştırılmış bulunduğundan buna göre işlem yapılır.
Burada tekafül şirketi, fonda toplanan meblağın işletilmesinden ve yönetiminden
sorumlu müteşebbis konumundadır. Belirlenen süre içerisinde hasar giderlerine ilave olarak
retakafül/reasürans şirketine ödenen bedeller katılımcılar (sigortalı) tarafından ödenen
primlerden meydana gelen havuzdan (fon) karşılanmakta, diğer giderleri ise şirket bizzat
üzerine almaktadır. Burada tartışmalı olan bazı uygulamalar da söz konusudur. Bunlardan biri
kimi şirketlerin “performans ücreti” adı altında aldığı ücret; diğeri ise kira ve personel
giderlerinin de katılımcı havuzundan karşılanması yönündeki uygulamalardır.
Mudarabe yöntemi daha çok uzak doğu ülkelerinden Endonezya ve özellikle de
Malezya’da uygulanmaktadır. Mudarabe esasına göre çalışan ilk tekafül şirketi 1984’te
Malezya’da kurulmuştur.
Mudarebe tekafül yöntemi özetle aşağıdaki tablodaki gibi işlemektedir:
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2.

Vekalet Yöntemi

Vekalete dayalı tekafül sisteminde şirket sigortalılardan belirli bir ücret almakta ve
bunun karşılığında toplanan fonları yönetmektedir. Bazı uygulamalarda ücret, toplanan fonlar
(pirimler) daha yatırıma hiç aktarılmadan % 25-30 gibi bir oranda tekafül şirketi tarafından
ücret olarak alınmakta daha sonra kalan miktar sigortalılar adına işletilmektedir. Tabii bu durum
tekafül şirketi daha fazla avantaj sağlamaktadır. Zira ücreti baştan ve yüksek bir oranda aldığı
için fonun kâr üretip üretmemesi artık onu fazla etkilemeyecektir. Ücret kesildikten sonra kalan
kısım şirket tarafından yeni bir ücret alınmadan veya gerçekleşecek kârdan da belli bir pay
alınmak suretiyle işletilir. Şirket yönetim ücretlerinden elde ettiği getiriyi, şirketin asıl sahipleri
olan ortaklara (sermayedâr) dağıtabileceği gibi sermayeye de ilave ederek bekletebilir.
Aynı şekilde katılımcıların (sigortalı) da hasar ve masraflar ödendikten sonra kendi
paylarına düşen miktarı aralarında paylaşmaları mümkündür. Genellikle kârın bir kısmı ihtiyat
akçesi olarak ayrıldıktan sonra kâr dağıtımı yapılmaktadır.
Günümüzde daha çok vekalet yöntemli tekafül şirketleri kurulmakta hatta daha önce
mudarabe modeliyle kurulan bazı şirketler de bu modele geçmektedir. Vekalet yöntemiyle
işleyen tekafül şirketleri daha çok Bahreyn, Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerinde
bulunmaktadır. Buna örnek olarak Bahrain İslamic İnsurance Co. Ve Sharikat Takaful AlIslamiyah,Global Islamic Insurance Co. Ve Takaful Islamic İnsurance Co.Bahreyn adlı şirketler
verilebilir.
Vekalet tekafül yöntemi özetle aşağıdaki tablodaki gibi işlemektedir:
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C. Tekâfül Sigortacılığında Fıkhî Temel Prensipler
Tekafül sigortacılığı sisteminde tarafların hakları, sorumlulukları, kâr ve zarar
durumlarında paylaşım hükümleri ve diğer bazı konularda ana hatlarıyla aşağıdaki hükümler
benimsenmiştir:
- “Tekafül şirketi fon işletimi karşılığında belirlenmiş bir ücret alabilir.
Operasyonel işlemleri ücretli vekalet yöntemiyle işletmesi halinde bu işlemler için
gereken operasyonel ve yatırım masraflarını üstlenmelidir.
Sözleşme İlişkileri:
İslâmî sigortada üç sözleşme ilişkisi mevcuttur:
(a)

Şirket ile sigortalılar arasında müşâreke (ortaklık) ilişkisi bulunmaktadır.

(b)

Şirket ile sigorta fonu arasındaki ilişki yönetim açısından vekâlet, fonun işletimi

açısından ise mudârabe ya da yatırım vekâletidir.
(c)

Sigortalılar ile sigorta fonu arasında bağış yükümlülüğü ilişkisi vardır. Fon ile

sigortadan zararını karşılatan sigortalı arasındaki ilişki ise fonun tüzük ve belgelere uygun
olarak zararı kapatma yükümlülüğü ilişkisidir.
İslâmî sigorta, şirketin tüzüğünde, yönetmeliklerde ya da belgelerde açıkça
yazılması gereken aşağıdaki dînî esas ve prensiplere dayanır:
- Bağış yükümlülüğü üstlenmek:
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Sigortalı, katkı payı ve bunun gelirlerini, tazminatların ödenmesi amacıyla
sigorta fonuna bağışlar. Sigortalı, yürürlükteki tüzüğe göre ödeme güçlüğüne
düşülmesi durumunda bu açığı kapatmayı da yüklenebilir.
- Sigorta şirketi birbirinden ayrı iki hesaba sahip olmalıdır. Bunlardan biri
hak ve sorumlulukları açısından bizzat şirkete, diğeri ise hak ve sorumluluklar
bakımından sigorta fonuna ait olmalıdır.
- Şirket, sigorta hesabını yönetmek bakımından vekil, sigorta fonu
varlıklarını yatırımlarla değerlendirmek açısından ise mudârib (işletmeci) ya da
yatırım vekili konumundadır.
- Sigorta ile ilgili ödeneklerin (ihtiyat payları) ve sigorta primlerinden
artan toplam bakiye tutarının şirketin tasfiyesi sırasında tümüyle hayır hizmetlerine
sarf edilmesi gerekir.
- Sigortalıların yönetim kurulunda temsil edilmeleri gibi bir yolla sigorta
işlemlerinin yönetimine ortak olma öncelikleri vardır.
- Şirket bütün faaliyet ve yatırımlarında İslâmî ilke ve hükümlere bağlı
kalmalıdır. Özellikle dinen haram kılınmış varlıkları ya da haram amaçlar
barındıran şeyleri sigortalamamalıdır.
- Fetvaları şirket açısından bağlayıcı olacak bir danışma kurulu
oluşturulmalıdır. Yine şirket içinde dînî açıdan denetleme ve inceleme birimi
(murâkabe) bulundurulmalıdır.
Sigortaya Katılım
- Müslümanlarla bir arada gayr-ı müslimlerin de İslâmî sigortanın bütün
çeşitlerine katılımı câizdir.
- İstatistik bilimi esaslarına dayanan aktüeryal ilkelere göre ve rizikonun
sabit ya da değişkenliğini, sigortaya katılım ile bizzat rizikonun kendisi, çeşitleri,
süresi ve sigorta bedeli arasındaki dengeyi gözeterek sigortaya katılımın
sınırlandırılması mümkündür.
- Sigorta edilen rizikonun vukû bulup bulmaması ihtimalli olmalı;
sigortalının

doğrudan

iradesine

bağlı

bulunmamalıdır.
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olmayıp

haram

şeylerle

ilişkisi

İslâmî Sigortada Sigortalının Sorumluluğu
Sigortalının, sigorta edilen riziko hakkında gerekli bütün açıklamaları

-

yapması ve sözleşme sonrasında ortaya çıkıp rizikoyu artıran durumları şirkete
bildirmesi gerekir.
Eğer kasten yanıltma, aldatma ya da yalan beyanda bulunma gibi tasarruflarda
bulunduğu tespit edilirse sigortalı tamamen ya da kısmen tazminat hakkını kaybeder.
Gerçeğe aykırı beyanların yanlışlıkla olduğu tespit edilirse sigortalı gerçeğe uygun
beyanları ölçüsünde tazminat alır.
- Sigortalının anlaşılan vadelerde katkı paylarını (sigorta primlerini)
ödemesi gerekir.
Eğer sigortalı katkı payını ödemekten imtina ederse ya da geciktirirse şirketin
sözleşmeyi sonlandırma ya da mahkeme yoluyla tahsil etme hakkı vardır.
- Sigortalının, sigorta edilen riziko gerçekleştiğinde sigorta fonunun vekili
vasfını taşıyan şirkete bu konu hakkında sigorta sözleşmesinde anlaşılan süre
içerisinde bilgi vermesi gerekir.
Eğer sözleşmede belli bir süre öngörülmemiş ise bilgilendirme, uygun bir
müddet içinde yapılmalıdır. Sigortalının bilgilendirmeyi yapmadığı durumlarda
şirketin, bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden doğan ve sigorta hesabını
etkileyen fiilî hasarların tazmin edilmesini talep etme hakkı vardır.
İslâmî Sigorta Belgelerindeki Şartlar
- Dinen, sigorta sözleşmesinde özel şartlar koşulabilir.
Örneğin zamanla ilgili özel şartlar, sigortalının rizikonun gerçekleştiğini
şirkete bildirmemesi hali gibi belli hallerde tazminat ödenmeyeceğiyle ilgili özel
şartlar ve sigortalının tazminatın belli bir kısmına iştirak etmesiyle ilgili özel şartlar
bulunabilir.
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Sigorta sözleşmesinde açıkça zikredilen bu şartlar İslâm hukukuna ve
sözleşmenin gereklerine aykırı olmadıkları müddetçe kesinlikle ifa edilmelidirler.
- Sigorta sözleşmesine / poliçeye tazminat ödenmeyecek haller (istisnalar)
hakkında maddeler konulması câizdir.
Ancak istisnalar belirlenirken adalet, hakların muhafazası ve kötü niyetli
şartlardan kaçınmak gibi ilkelere riâyet edilmelidir.
Anonim Şirketin Yetki ve Sorumlulukları
- Şirket yönetiminin tasarruflarında maslahatın (genel fayda) temin
edilmesi esastır. Yönetim kasıt, kusur ya da şarta aykırılık olmadıkça tazminle
yükümlü tutulamaz.
- Şirket, oluşumuyla, kendi faaliyetleriyle ve varlıklarının yatırıma
dönüştürülmesiyle ilgili harcamaları kendisi karşılar.
- Anonim şirket için zorunlu karşılıklar (kanûnî ihtiyatlar) ortakların
sermayesinden kesilir ve bu kesinti onların haklarıdır.
- Eğer şirket sigortalılardan toplanan fonu mudârabe (emek sermaye
ortaklığı) esasına göre işletirse şirket, mudâribin (işletmeci) katlanması gereken
masrafları karşılar.
- Eğer fonu yatırım vekâleti esasına göre işletirse ücretli vekâlet hükümleri
tatbik edilir.
- Sigorta varlıklarının tazminatları karşılamada yetersiz kalması ve
reasürans şirketlerinden alınan tazminatların da kifâyet etmemesi halinde şirketin,
yaşanan açığı proje finansmanı ya da sigorta fonu hesabına kaydederek fâizsiz borç
(karz-ı hasen) yoluyla kapatması câizdir.
- Sigorta faaliyetleriyle ilgili bütün masraf ve komisyonları sigorta fonu
karşılar.
Sigortanın Sona Ermesi
Sigorta aşağıdaki hallerde sona erer:
- Sigorta sözleşmesinde anlaşılan sürenin dolması.
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Mal sigortalarında, sigortalının sigorta süresinin bitiminden belli bir süre önce
şirkete sözleşmenin yenilenmesini istemediğini bildirmemesi halinde sözleşmenin
kendiliğinden yenileneceğine dair anlaşmak meşrudur.
- Sözleşme metninde taraflardan herhangi birine sözleşmeyi tek taraflı
feshetme hakkı verilmişse şirket ya da sigortalı bu hakkını kullanarak akdi
feshedebilir.
- Mal sigortalarında sigorta konusunun bütünüyle yok olmasıyla sigorta
sona erer. Bu durumda sigortalının sözleşmede şartları belirlenmiş tazminat hakkı
ihlal edilmemelidir.
- Hayat sigortasında sigortalının vefatıyla sigorta sona erer. Bu durumda
lehdarın sözleşmede şartları belirlenmiş hakları ihlal edilmemelidir.”287

12.2. Ticari Sigorta İle Tekafül Sigortacılığı Arasındaki Temel Farklar
İslâmî

(tekafül)

sigorta,

belirli

rizikolara

maruz

şahısların

bu

rizikoların

gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak zararların telafisi üzerinde anlaşmalarıdır.
Şahıslar teberru (bağış) yükümlülüğünü üstlenerek katkı payı öderler. Bu ödemeler
kendine has bir tüzel kişiliği ve bağımsız mâlî hukûkî sorumluluğu (zimmeti) bulunan sigorta
fonunu ortaya çıkarır. Bu fon, sigortalıların (katılımcıların) maruz kaldığı sigortaya konu
rizikolardan kaynaklanan zararları karşılar. Bu işlemler tüzük ve belgelere uygun olarak yapılır.
Fonun yönetimi sigortalılar arasından seçilmiş bir kurul ya da sigorta faaliyetlerini idare edecek
ve fonun varlıklarını işletecek ücret karşılığı çalışan bir anonim şirket tarafından sağlanır.
Ticari sigorta ise bizzat sigorta işleminden kazanç sağlamayı amaçlayan bedelli (her iki
tarafın bedel ödediği ıvazlı) bir sözleşmedir. Dolayısıyla geleneksel sigortaya belirsizlik (garar)

Heyet, el-Meâyîru’ş-Şer’iyye (Faizsiz Bankacılık Standartları), TKBB Yay. (Alıntı, bazı tasarruflarla ve önemli
görülen kısımlara yer verilmek suretiyle yapılmıştır.)
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içeren bedelli sözleşme hükümleri tatbik edilir ve bu sistemin dînen haram olduğu hükmü
verilir.
İki sistem arasındaki temel farklar özetle şöyledir:
Tekafül

Sigorta
Klasik

Tekafül, karşılıklı dayanışma esaslıdır.

sigrota,

sadece

ticari

faktörleri esas alır.
Klasik sigortalar faiz, kumar ve

Tekafül'de faiz, kumar ve şüphe yoktur.

şüphe içerir.

Katılımcı tarafından ödenen primlerin bir

Klasik sigorta şirketlerine ödenen

kısmı veya tamamı diğer katılımcıları potansiyel primler beklenen riskler karşılığında
risklere karşı korumak için Tekafül Fonuna aktarılır. kendilerine aittir.
Tekafül şirketleri, mevcut yasaların yanı sıra
Şer'i Denetleme Kuruluna tabidir.

mevcut yasalara tabidirler.

Tekafül Fonu ile sermayedarların hesapları
arasında tam bir ayrım vardır.

sadece katılımcılar arasında Vekalet ve Mudarebe
modellerine göre dağıtılır.
Katılımcının bir açığı olması durumunda
Tekafül Fonunu yöneten Tekafül Operatörü (Vekil)
katılımcıya faizsiz borç (Karz-ı Hasen) sağlar.
Katılımcıların ve hissedarların birikimleri
İslami kurallara uygun yatırımlarda kullanılır.

Sistemi

sahipleri

tarafından

ödenen primler şirkete gelir kabul edilir

olarak

Bütün

fazlalıklar

ve

karlar

sermayedarlara aittir.
Açık durumunda klasik sigorta
şirketi riskleri üstlenir.
Yatırımlarda

kullanılacak

fonların İslami kurallara uygun olması
zorunlu değildir.

Tekafül şirketleri, İslami prensiplerle çalışan
Reasürans

Poliçe

ve hissedarlara ödenir.

Tekafül Fonundaki herhangi bir fazlalık

kendi

Klasik sigorta şirketleri, sadece

Klasik

ReTekafül Reasürans

şirketlerine sahiptir.

sigorta

şirketlerinde

Şirketlerinin

İslami

prensiplerle çalışması zorunlu değildir.
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12.3. Okuma Parçası
İSLÂMÎ SİGORTA

Dinimizin faizi haram kıldığını biliyoruz. Bugün bankaların verdiği kredilerde ve tefecilerin
işlemlerinde haram olan faizin gerçekleştiğinde şüphe yoktur. Faizin azı ve çoğu haramdır;
"katlı faiz haramdır da, tek karlı, ilk kredi sözleşmesinde şart koşulan faiz haram değildir"
şeklindeki sözlerin ve yorumların dayanağı yoktur; bu yorumlar Kur'an-ı Kerim âyetlerini bir
bütün halinde ve nüzul tarihini göz önüne almadan ve ilgili (açıklayıcı) hadisleri yok sayarak
yapılan yorumlardır. Müslümanlar faize yaklaşmamalı, yoksulların ve muhtaçların ihtiyaçları
tasadduk, bağış ve faizsiz kredi (karz-ı hasen) yoluyla giderilmeli, yatırım ve üretim için
sermaye ihtiyacı ise ortaklık, kiralama, vadeli satın alım gibi yollarla sağlanmalıdır.
Sigortaya

gelince:

1.Bugün cari olan primli veya ticari sigorta sisteminde sigorta şirketi, gerçekleşmesi kesin, hatta
belli olmayan bir teahhüt karşılığında sigortalıdan para (prim) alıyor, bunu kendine mal ediyor,
sigorta süresi hasar vb. vuku bulmazsa süre sonunda teahhüt de ortadan kalkıyor, sigortalı
olmak

isteyen

yeniden

para

ödemek

durumunda

kalıyor.

2.Sigorta şirketleri topladıkları primleri, haram helal farkı gözetmeksizin nerede fazla kazanç
varsa

orada

değerlendiriyorlar.

3.Bireysel emeklilik adı verdikleri sistemde de toplanan paralar helal ve haram araçları içinde
toplayan sepetlerde değerlendirildiği takdirde bu sisteme girmek de caiz olmuyor.
4. Sigorta şirketleri re-sigorta yaparak bir üst şirkete benzer şartlarda kendilerini sigorta
ettiriyorlar.
Dini referans almayan kapitalist sistemin ürünü olan bu sigortacılığa karşı Müslümanların
bulduğu ve şimdilik zayıf da olsa uyguladıkları bir başka sigorta şekli daha var; buna üyelik
sigortası,

islami

sigorta,

tekafül

sistemi
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gibi

adlar

veriliyor.

Bu

Müslüman

sigortasında

işlem

şöyle

işliyor:

Bir şirket kuruluyor (vakıf da olabilir), şirket, sisteme girmek isteyen müşterilerinden, sigorta
ettirmek istedikleri şeyin değerine uygun paralar alıyor, bu paraların bir kısmını, muhtemel
hasarlar için ayırıyor, geri kalanını ortaklık esasına göre helal işlerde değerlendiriyor,
arttırmaya çalışıyor. Müşterilerin (üyelerin) sigorta ettirdikleri değerlerinde bir hasar meydana
gelirse ayrılan paradan bu hasar karşılanıyor ve üyeler bu gideri, karşılıklı olarak birbirlerine
hibe etmiş oluyorlar (daha başta buna razı oluyorlar). Bütün üyelerin verdiği paralar, banka
hesapları gibi adlarına kayıtlı oluyor. Paranın geri kalanı ile yapılan işlemlerden kazanç olmuşsa
bu kazanç da üyeler arasında paylaştırılıyor. Üye (sigortalı) sistemden çıkmak istediğinde
hesabına bakılıyor, hasar ve zarar dışında artan parası varsa kendisine iade ediliyor. Şirket
yerine

ve

duruma

göre

hizmetten

ve/veya

ortaklıktan

para

kazanıyor.

İşte esası bundan ibaret olan şirketler ülkemizde de Katılım Bankaları tarafından kurulmaya
başlandı, bunlardan biri bir iki yıldır başarı ile uyguluyor. Bu sistem geliştikçe diğer sigortalara
gitme

zarureti

ortadan

kalkacak

ve

Müslümanların

HAYRETTİN KARAMAN, YENİŞAFAK, 05.05.2013
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ilgisi

ile

kalkmalıdır.

UYGULAMA SORULARI
Akile sistemi nasıl işlemektedir?
Tekafül modelleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak İslam’da sosyal güvenlik sistemi ve bunun ilk uygulaması
sayılabilecek olan âkile hakkında bilgi verilmiştir.
Daha sonra günümüzde en çok tartışılan ve birçok alim ve fıkıh heyeti tarafından caiz
kabul edilmeyen ticari sigortaya alternatif olarak geliştirilen tekafül sistemi ve modelleri
hakkında bilgiler öğrendik.
Son olarak tekafül sigortacılığında geçerli temel fıkhi kurallara temas ederek, ticari
sigortacılık ile tekafül sistemi arasındaki farkları öğrenmiş olduk.
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Bölüm Değerlendirme Soruları
1.

İslam’da sosyal güvenlik araçları hakkında bilgi veriniz.

2.

Akile sistemi nasıl işlemektedir?

3.

Ticari sigortacılık ile tekafül arasındaki farklar nelerdir?

4.

Tekafülün kelime ve terim anlamını yazınız.

5.

Tekafül modelleri nelerdir?

6.

Vekalet modelinde tarafların rollerini ve yükümlülüklerini yazınız.

7.

Mudarabe modelinde tekafül şirketinin alabileceği getirileri yazınız.

8.

Tekafül fonu ne demektir?

9.

Tekafül sisteminde geçerli fıkhi prensipleri izah ediniz.

10. İslam fıkıh akademisinin tekafül konusundaki yaklaşımı hangi yöndedir?
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13. HELAL GIDA

DOÇ. DR. NECMETTİN KIZILKAYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Gıdaların haram veya helal oluşunda etkili olan prensipler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4. Katkı maddelerin fıkhî hükmü nedir?
5. Hayvansal gıdaların helallik kriterleri nelerdir?
6. Bitkisel gıdaların helallik kriterleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

edileceği veya geliştirileceği

Bir gıdanın İslamî açıdan helal
Helal Gıda

olup

olmadığını

değerlendirebilir.

Metinler ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay
sağlanacaktır.
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anlaşılması

Anahtar Kavramlar


Transgenik Gıda



İstihale



Nahr



Zebh



Tezkiye



Jelatin



Necisu'l-Ayn



Meyte
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GİRİŞ
İnsanoğlu madde ve mana bütünlüğü bulunan bir canlıdır. Bu iki yönün uyum içerisinde
olması ve birbirini tamamlaması hem bireyin akıl-ruh-beden sağlığı hem de toplum açısından
önem arz etmektedir. Zira madde ve mana bütünlüğüne sahip bireylerden oluşan bir toplumun
ideal bir toplum olacağı açıktır. Böylesi bir yapının elde edilmesi İslam dininin
hedeflerindendir. Bu sebeple İslam dininin emir ve yasakları insanın madde ve mana
bütünlüğünü korumaya, başka bir ifadeyle fıtratı muhafaza etmeye yönelik olup dünya ve ahiret
dengesini öngörmektedir. Böylece varlıkların en şereflisi konumunda olan insanoğlunun diğer
canlılardan ayrılan özelliklerine bir zarar gelmeden bunların muhafazası sağlanmış olmaktadır.
İnsanoğlunun yaşamını sürdürmesi için gerekli olan şartların sağlanması ve bunları
ortadan kaldırmaya yönelik hususların değişik şekillerde tanzim edilmesi insanın varlıklar
içerisinde sahip olduğu konum ile yakından ilgilidir. Gerek birey ve gerekse toplum açısından
kabul edilebilir bir yaşam alanı oluşturmak ve insanın bu ortamda yaratıcısına karşı
sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik kurallar koymak İslam’ın bir din olarak
gerçekleştirmeyi hedeflediği hususlar arasında yer almaktadır. Bu düzenleme alanlarından biri
de insanın en tabii ve fıtri ihtiyacı olan beslenmedir.
İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan beslenme asli ihtiyaçlar
arasında yer almaktadır. Ancak beslenmeyi insanın salt biyolojik bir ihtiyacı olarak görmek
dinin bu konudaki düzenlemelerini anlamanın önündeki büyük engellerden biridir. Zira gıda
ihtiyacının sadece biyolojik bir gereksinim olmadığı, aksine insanın madde ve mana bütünlüğü
içerisinde düşünüldüğü takdirde bir anlam ifade edeceği açıktır. Günümüzde değişik şekillerde
karşımıza bir problem olarak çıkan bu meselenin bahsi geçen bütünlük içerisinde
değerlendirilmesi ve bu mesele ile ilgili düzenleyici hükümlerin bu bağlamda anlaşılması konu
ile ilgili bazı sorunların çözümü açısından büyük öneme sahiptir.
İnsanın beslenme ihtiyacından söz etmek gıdaların dinî hükmü ile ilgili birçok meseleyi
gündeme getirmektedir. Özellikle günümüzde çok çeşitli gıdaların bulunması, bu gıdaların
hazırlanmasından tüketimine kadar geçen sürelerde değişik işlemlere tabi tutulmaları ve bu
işlemlerin bir kısmının zihinlerde sorulara yol açması, günümüzde helal gıda olarak ifade edilen
bir alan doğurmuştur. Gıdalar ile ilgili meseleler klasik kaynaklarda da incelenmekle beraber
günümüzde ortaya çıkan karmaşık birçok mesele/problem bunlara çözüm üretilmesini zorunlu
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hale getirmiştir. Bu zorunluluk, farklı disiplinlerin verilerinden de yararlanarak helal gıda
konusu üzerinde durmayı gerektirmektedir.
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13.1. Gıdalarda Helallik Ve Haramlık
Bütün semavi dinlerde beslenme ile ilgili düzenlemelere rastlamak mümkündür. Her inanç
sistemi kendi mensuplarına bazı gıdaları mübah kılarken bazılarını da yasaklamıştır. Bu konuda,
kendisinden önceki semavi dinler ile benzerlikler ve farklılıklar taşıyan İslam dini ortaya koyduğu
hükümler ile insanların akıl-ruh-beden sağlığını korumayı hedeflemiştir.
Yerde ve gökte bulunan her şey Cenâb-ı Hakk’ın bir nimeti olarak insanoğluna verilmiştir.
Bu konu ile ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de “Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan Odur”
(Bakara, 2/29) buyrularak yeryüzündeki nimetlerin insanın hizmetine sunulduğu vurgulanmıştır.
Kur’ân-ı Kerîm’deki buna benzer başka ayetlerden de anlaşılacağı üzere, yeryüzünde mevcut
bulunan nimetlerde asıl olan bunların insanların istifade edebilmeleri için mübah olmalarıdır. Bu
nedenle gıdalarda ibaha alanı geniş tutulmuş, haramlar belirli bazı alanlara hasredilmiştir. Buna
bağlı olarak İslam hukukçularının önemli bir kısmı gıdalar ile ilgili asıl hükmün helallik olduğunu,
haramlığın o konuda özel bir delil ile belirlenebileceğini ifade etmişlerdir. Aşağıda gıdalardaki
helallik ve haramlık önce yiyecekler, sonra içecekler, ardından da bitkiler olmak üzere üç ana
başlık altında incelenecek, bunlar ile ilgili günümüz sorunlarına da yeri geldikçe değinilecektir.
Kur’ân’da gıdaların helallik ve haramlığından bahsedilirken kirli ve pis anlamına gelen
habisin zıddı olan tayyib/tayyibât kavramı kullanılmaktadır. Hoşa giden ve beğenilen şey, temiz
toprak, erdemli davranışlara sahip kişi ve yenilmesi helal olan yiyecekler gibi olumlu vasıfları
ifade etmek için kullanılan tayyib kelimesine Kur’ân’da daha çok helal ve temiz yiyeceklerden
bahsedilirken yer verilmiştir. Buna karşılık haram/yasak olan şeylerden bahsedilirken bunların
habis oluşu üzerinde durulmuştur. Kur’ân’daki bu ifadelerden hareketle Cessâs (v. 370/981) gibi
bazı alimler prensip olarak insanın iğrenmediği faydalı ve temiz gıdaların helal, insanın iğrendiği,
zararlı ve temiz olmayan yiyeceklerin de haram kılındığı belirtmişlerdir.
Burada hemen ifade etmek gerekir ki, dinî emir ve yasakların bir kısmını aklen açıklama
imkanı bulunsa da taabbüdî özelliğe sahip olan diğer bir kısmı insanın imtihanı ile ilgili olup ancak
hikmeti üzerinde çeşitli yorumlar yapılabilir. Bu yorumların da emir ve yasakların mutlak anlamda
sebeplerini açıkladıklarını ve bunların hedefledikleri gayelerin de sadece bu yorumlardan ibaret
olduğunu söylemek zordur. Buna ilave olarak gıdaların sadece faydalı ve zararlı olma özellikleri
sebebiyle helal ve haram kılındıklarını söylemek oldukça zordur. Zira Şâri‘ Teâlâ bizim
bilemeyeceğimiz bazı maslahatları gözeterek de bazı şeyleri helal ve haram kılmış olabilir.
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Naslarda gıdaların helallik ve haramlığı ile ilgili ahkam incelenirken bu hususun göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.
İnsanın beden ve ruh sağlığını korumayı önceleyen İslam dininde, helal ve haram kılınan
gıdaların bir kısmı naslarda zikredilmiştir. Naslarda zikredilmeyen yiyecek ve içeceklerin şer‘î
ahkamı ile ilgili temel ölçütlerin başında bunların insanın beden ve ruh sağlığına olan etkisidir.
İnsanın beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen gıdaların tüketilmesinin dinen mahzurlu
olacağı açıktır. Buna ilave olarak bazı gıdaların kendileri helal olduğu halde haricî sebeplerle
haram hale de gelebilmektedirler. Özellikle faiz, hile, rüşvet gibi gayr-ı meşru yollar ile elde edilen
malların haram kategorisinde değerlendirildiği bilinmelidir. Dolayısıyla gıdaların helal ve
haramlığından bahsederken bunların kendilerinin tabi olduğu ahkama ilaveten elde edildikleri
yolların meşruluğunun da helallik ve haramlık hükmüne etki ettiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Naslarda çokça üzerinde durulan israf ve tebzîr kavramları da gıdalar ile ilgili meselelerde
göz önünde bulundurulmalıdır. Her ne kadar ihtiyaç fazlası tüketimi ifade eden israf ile bir şeyi
ihtiyaç olmayan yönde kullanma anlamına gelen tebzîr kavramları gıdaların bizzat kendilerinin
şer‘î ahkamı ile ilgili olmasalar da insanın imtihana tabi olması ve sorumluluğu bağlamında önem
arz etmektedirler. Zira İslam dini insanın tükettiği gıdanın helallik ve haramlığına dikkat etmesini
istediği gibi helal olanların tüketiminde de belirli bir duyarlılığa sahip olmasını ve bu konuda bir
denge gözetmesini emretmektedir. Dolayısıyla bir gıdanın helal olması, onun ihtiyaçtan fazla veya
ihtiyaç olmayan alanlarda tüketileceği anlamına gelmemektedir. Bu tür savurgan tüketimler yasak
olup, dinin bu konudaki emir ve yasakları dikkate alınmadığı için günümüzde gıdanın helal ve
haramlığına dikkat eden birçok insanın israf ve tebzîre düştükleri görülmektedir.
13.1.1. Yiyeceklerde Helallik Ve Haramlık
Helal gıda büyük oranda yiyeceklerle, yiyeceklerden de hayvansal ürünler ile ilgilidir. Bu
nedenle kaynaklarda yiyeceklerin şer‘î hükmü açıklanırken daha çok hayvansal ürünler üzerinde
durulmakta ve bu konuda geniş izahlar yapılmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında ilk olarak
hayvansal ürünler ve bu ürünler ile ilgili meseleler helallik ve haramlık bağlamında incelenecek,
ardından da bitkisel ürünler bu çerçevede ele alınacaktır.
1. Hayvansal Ürünlerde Helallik ve Haramlık
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İslam dininde hayvanların etlerinden, sütlerinden, derilerinden, güçlerinden ve tüylerinden
yararlanılabileceği prensip olarak kabul edilmiştir. Esas kural bu olduğu için hayvansal ürünlerden
helal olanlar Kur’ân’da bir liste halinde verilmeyip belli bazı ilkelere işaret ile yetinilmiştir.
Sünnette Kur’ân’daki genel ahkamı açıklamak amacıyla biraz daha detaya inilmesine rağmen yine
de genel ilke düzeyinde kalındığını söylemek mümkündür. Bu nedenle Kur’ân ve sünnette açık bir
şekilde helal ve haram olduğu belirtilen hayvansal gıdaların şer‘î ahkamı üzerinde İslam alimleri
arasında bir ihtilaf yoktur.
a. Eti Yenebilen Hayvanlar
Daha önce ifade edildiği üzere hayvanların önemli bir kısmı insanoğlunun hizmetine
sunulmuş ve kendilerinden istifade edilmeleri istenmiştir. İnsanın hizmetine sunulan hayvanların
et, süt ve diğer ürünlerinden istifade asıl olmakla beraber naslarda bazı düzenlemeler yapılarak
ibaha alanı sınırlandırılmıştır. Bu nedenle fakihlerin çoğunluğuna göre hayvanlardan
yasaklananlar veya sahip oldukları belirli özellikler sebebiyle yenemeyenler dışında kalanlarda
asıl olan etlerinin helal olmasıdır. Bu çerçevede behimetü’l-en‘âm olarak ifade edilen koyun, keçi,
deve, manda ve sığır gibi hayvanların etleri helaldir. Ayrıca tavuk, kaz, ördek, hindi gibi evcil
hayvanlar da helal kategorisi altında değerlendirilmiştir. Bunlara ilaveten geyik, yaban öküzü, dağ
keçisi, zebra gibi yırtıcı olmayan yabani hayvanlar ile güvercin, serçe ve bıldırcın gibi kuşlar da
etleri helal olan hayvanlar arasında kabul edilmektedir. Bunlara ilaveten çekirge de sünnette
yenilebilen hayvanlar arasında zikredildiği için helal kategorisine dahil edilmektedir.
Eti helal kabul edilen hayvanların yumurtası, derisi, kemiği, tüyü gibi ürünlerin de helal
olacağı genel kabul görmüştür. Zira aslı helal olan bir şeyin ona tabi olan parçalarının da helal
olacağı açıktır. Dolayısıyla aslı veya eti helal olan hayvanların diğer organlarının da helal olacağı
ve değişik amaçlar ile bunlardan istifade edilebileceğini söylemek mümkündür. Özellikle helal
olan gıdalardan istifade etme ve istifade yollarını arttırma haram olan ürünlerden istifade yollarını
azaltacağından bunun değişik yollarla teşvik edilmesi de gerekmektedir.
b. Naslarda Haram Kılınan Hayvansal Ürünler
Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah size meyteyi, (akıtılmış) kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası
adına kesileni haram kıldı” (Bakara, 2/173) buyurularak dört grup şeyin haram kılındığı ifade
edilmiştir. Bu ayet ile aynı anlama gelen başka ayetlerde de (En‘âm, 6/145; Nahl 16/70; Mâide,
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5/3) adı geçen yasaklamaların değişik vesilelerle ifade edildiği görülmektedir. Şimdi bu yasaklar
kısaca incelemeye çalışalım.
Meyte
Türkçede daha çok leş, murdar ve ölü hayvan olarak ifade edilen meyte, tezkiye 288
edilmeden veya kendiliğinden ölen hayvan anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de boğularak
(münhanika), atılan bir şeyin darbesiyle (mevkûze), yüksek bir yerden düşerek (müteraddiye), bir
hayvan tarafından boynuzlanarak (natîha) ve yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak (mâ
ekele’s-sebu‘u) kanı akıtılmadan ölen hayvanların meyte olduğu ifade edilmiştir (Mâide, 5/3).
Zikri geçen bu beş grubun hepsinin ortak özelliği, kanları akıtılmadan ölmeleridir.
Meyte ile ilgili yasağın kara hayvanlarını kapsadığı, deniz hayvanlarının ölüsünün caiz
olduğu genel prensip olarak kabul edilmektedir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “Hem size hem de
yolculara faydalanmanız için deniz avı ve yiyeceği helal kılındı” (Mâide, 5/96) buyurularak bu
konudaki genel hüküm ortaya konmuştur. Ayrıca Hz. Peygamber’e (a.s) deniz suyunun hükmü ile
ilgili sorulan bir soruya “Onun suyu temiz, meytesi de helaldir” (Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 41)
şeklinde cevap vermesi de Kur’ân’daki hükmü açıklayıcı mahiyettedir. Bu nasları esas alan
fakihler bütün balık türlerinin helal olduğunu kabul ederler. Ancak Hanefî fakihler, kendiliğinden
ölmüş ve su yüzüne çıkmış balıkların sağlık açısından doğuracakları mahzurlardan hareketle
yenmeyeceği kanaatindedirler. Özellikle günümüzde sanayi atıklarının denizlere dökülmesi
sonucu balıkların toplu bir şekilde öldükleri göz önüne alındığında Hanefîlerin bu konudaki
tavrının ihtiyata yakın olduğunu söylemek mümkündür. Hanefî fakihler, habislik ve
görüntülerindeki iticilik gibi nedenlerle balık dışında kalan midye, ıstakoz ve yengeç gibi su
ürünlerinin de yenmesini caiz görmezler.
Meytenin etinin ve iç yağının yenilmeyeceği hususunda görüş birliği eden fakihler, onun
sütü, yumurtası, derisi gibi gibi ürünlerin helalliği hususunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
Buna göre fakihlerin çoğunluğu, eti helal olduğu halde tezkiye edilmeden ölen hayvandan çıkan
sütün de haram olduğu görüşündedirler. Bunun sebebi de hayvanın sütünün içinde bulunduğu
memenin, hayvanın ölmesiyle murdar hale gelip necis olmasıdır. Benzer bir şekilde, meyte olan
bir hayvanın midesinden elde edilen peynir mayasının hükmü de fakihlerin konuya bakış açılarına
göre farklılık arz etmektedir. Buna göre, mayanın da süt gibi olduğu ve hayvanın murdar olması
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sebebiyle mayanın da haram hale geldiği görüşünü savunan fakihler olduğu gibi bunun sütten
farklı olduğunu savunanlar da bulunmaktadır. Bunlara göre maya sıvıysa necis, katıysa temizleme
imkanı bulunduğu için ondan istifade etmek mümkündür.
Eti yenen tavuk, hindi gibi kanatlı hayvanlar usulüne uygun bir şekilde boğazlanmadan
ölmeleri halinde kendilerinden çıkan yumurta, ister kabuğu sertleşsin isterse yumuşak olsun,
hayvana ait bir parça olmadığı için yenmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Benzer bir
şekilde, boğazlanmadan ölen hayvanın derisi ve yününden, deri tabaklanmak suretiyle gıda dışında
yararlanmak caizdir. Tabaklamanın temizleyici özelliğe sahip olması ve derisi ile yününden
istifadenin caiz olmadığına dair nas bulunmaması fakihlerin bu görüşüne temel teşkil etmektedir.
Domuz Eti
Kur’ân’da bir tür olarak haram kılınan tek hayvan domuzdur. Hadislerde de domuzun
haram olduğunun belirtilmesi ve bu konuda icma olması haramlık hükmünü pekiştirmektedir.
Domuz etinin haramlığı dinin temel kaynakları tarafından açık bir şekilde sabit olduğundan gıda
maddesi olarak tüketiminin caiz olmadığı konusunda herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Buna
karşılık domuzun haramlığı ile ilgili yasağın kapsamına nelerin girdiği konusunda farklı
yaklaşımların geliştirildiği görülmektedir.
Domuzun iç yağının da eti gibi gıda maddesi olarak tüketilmesinin haram olduğu
hususunda herhangi bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle, katkı maddesi domuz yağı
olan gıdaların da bu yasak kapsamında değerlendirileceği ve tüketiminin caiz olmayacağı açıktır.
Domuzun yağı ile ilgili bu yasak sadece onun tüketilmesi ile sınırlı olmayıp aynı zamdan gıda
dışındaki amaçlarla kullanılması halinde de geçerlidir. Aynı şekilde, domuzun midesinden elde
edilen peynir mayası da bu haramlık kapsamında değerlendirilmektedir. Özellikle bazı firmaların,
diğer hayvanlar ile mukayese edildiğinde ucuz olması sebebiyle domuz yağı ile domuzdan peynir
mayası elde etmeyi tercih ettikleri göz önünde bulundurulunca gıdaların ve peynirlerin ne tür
maddeler içerdiği hususunda bir hassasiyetin bulunması gerektiği ifade edilmelidir.
Domuz ürünlerinin gıda maddesi olarak tüketimi konusundaki haramlık üzerinde bu
şekilde bir ittifak olmakla beraber domuzun derisi, kılı, kemiği gibi organlarından istifade etmenin
mümkün olup olmadığı ve domuzun alım satımı gibi konularda farklı görüşler bulunmaktadır.
Buna göre, alimlerin önemli bir kısmı domuzun necisü’l-‘ayn olması sebebiyle derisinin
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tabaklansa da caiz olmayacağı ve haramlık hükmünün derisi için de geçerli olduğu kanaatindedir.
Buna karşılık azınlığı teşkil eden başka bir grup alime göre domuzun derisi tabaklandığı takdirde
kendisinden istifade edilebilir. Birinci gruptaki alimlerin yaklaşımın daha isabetli olduğunu
söylemek mümkündür. Zira domuzun necisü’l-‘ayn olması, onun derisinden istifadeyi engellediği
gibi domuz derisinin kat kat olması sebebiyle tabaklanmaya müsait olmayacağı, buna bağlı olarak
temizlenemeyeceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
Domuzun necisü’l-‘ayn olması sebebiyle, fakihler onu Müslümanlar için hukuken değeri
olan bir mal (mütekavvim) olarak görmemişlerdir. Bunun tabii bir sonucu olarak bir Müslümanın
domuz üzerinde mülkiyet hakkı bulunmaz, telef edilmesi halinde tazmin edilmez. Dolayısıyla
Müslüman bir kimsenin domuz alıp satması da buna bağlı olarak caiz olmayacağından bu şekilde
elde edilen gelir de haramlık hükmüne tabidir. Ancak fakihlerin çoğunluğu, domuzun Gayr-i
Müslimlere nispetle mal olduğu ve telefi halinde tazmin edilmesi gerektiği görüşündedirler.
Domuz ile ilgili önemli konulardan ve günümüzde çok sık karşılaşılan hususlardan biri de
jelatin meselesidir. Daha çok hayvanların kemik, deri ve kıkırdakları gibi kısımlarının kaynatılarak
belirli süreçlerden geçirilmeleri sonucunda elde edilen bir katkı maddesi olan jelatin, günümüzde
tüketilen birçok gıda maddesinde bulunması sebebiyle helal gıda kapsamında üzerinde en çok
durulan meselelerden biridir. Domuzun maliyet itibariyle ucuz olması, gıda maddesi üreten birçok
firmanın jelatinin malzemesi olarak domuzdan istifade etmesine yol açmakta, bu durum da
tartışmalara sebebiyet vermektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere domuzun eti, yağı ve kemikleri
gibi organların haram olduğuna dair görüş birliği bulunmasına rağmen domuzdan jelatin elde
edilmesinin tartışmalı olmasının temelinde, jelatin sonucu elde edilen domuz ürününde yapısal bir
dönüşümün olup olmadığı ile ilgilidir. Fıkıhta istihale olarak ifade edilen ve daha çok kimyasal
değişim ve dönüşümü ifade eden konu ile benzer özelliklere sahip olması sebebiyle günümüz fıkıh
uzmanları jelatin konusunu istihale kavramına referansla incelemektedirler.
Jelatin sonucunda ortaya çıkan maddede yapısal bir dönüşümün olup olmadığı burada
önem arz etmektedir. Eğer yapısal bir dönüşümden ziyade fiziksel bir dönüşüm söz konusu ise
bunun domuz eti ve yağı gibi haram olacağı açıktır. Ancak yapısal bir dönüşüm gerçekleşiyorsa
burada artık domuzdan söz edilemeyeceği ve ortaya çıkan maddenin başka bir şey olduğu
kanaatine sahip olan bazı araştırmacılara göre domuzdan elde edilen jelatinin caiz olacağında bir
şüphe bulunmamaktadır. Buna karşılık jelatin sonucu elde edilen maddenin yapısal bir değişime
uğrayıp uğramadığı ile ilgili olarak gıda uzmanlarının belirli bir noktada uzlaşmaması bu konuda
335

ihtiyata göre hareket etmeyi gerektirmektedir. Ayrıca domuzun necisü’l-‘ayn olması ve domuz ile
ilgili yasağın adeta Müslüman kimliği ile bir arada anılır olması, domuzdan elde edilen ürünler ile
ilgili olarak ihtiyat ile hareket edip bunların tüketimine cevaz verilmemesini gerektirmektedir.
Bunlara ilave olarak, domuzdan jelatin elde edilmesi yönünde verilen fetvaların alternatif
ürünlerden elde edilmesi yönünde gayretleri sekteye uğratacağı da açıktır. Bu nedenle domuzdan
elde edilen jelatinin istihale kapsamında değerlendirilmesi, en azından şimdilik zor görünmekte ve
bu konuda ihtiyata göre hareket edip tüketilmemesi gerekmektedir.
Allah’tan Başkası Adına Kesilen Hayvanlar
İslam dininin en çok üzerinde durduğu hususlardan biri tevhid akidesidir. Tevhide halel
getirecek her türlü söz ve davranıştan kaçınmayı ilke edinen İslam dini, şirke götürecek yolları da
aynı ciddiyetle kapatmaya çalışmıştır. Bunun bir sonucu olarak, gıda maddeleri ile ilgili
hükümlerde de tevhid akidesine zarar verecek olan Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların
tüketimini haram kılmıştır. Mekkeli müşrikler hayvan keserken Lât ve Uzzâ gibi putların adını
anıyor ve bu şekilde kesilen hayvanları Kabe’nin duvarına bırakıyorlardı. Dolayısıyla ayette ifade
edilen yasak aslen helal olan bir hayvanın Allah’tan başkasının adı anılarak kesilmesinin haram
oluşu hakkındadır.
İslam alimleri, burada Allah’tan başkası adına kesmenin sadece Mekke ve oradaki putlar
ile sınırlı olmayacağı, bunlar dışındaki varlıkların adının anılması halinde de kesilen hayvanın
haram olacağı hususunda hemfikirdirler. Bu çerçevede, Yahudi ve Hristiyanların kestikleri
Müslümanlara helal kılınmış olmakla beraber, bunların Hz. İsa ile Üzeyr’in adını anarak
kestiklerinin haram olacağı ifade edilmiştir. Nitekim bunların hayvan keserken Allah’tan
başkasının adını andıkları duyulduğu takdirde kestiklerinin yenilmeyeceği, duyulmaması halinde
yenilebileceği belirtilmiştir. Bütün bunlardan, Allah’tan başka herhangi bir varlığın ismi anılarak
kesilen hayvan etinin Müslümanlara haram olacağı hususunda İslam alimleri arasında bir görüş
birliği olduğunu söylemek mümkündür.
Akıtılmış Kan
Kur’ân’da yenmesi haram kılınan maddelerden biri de kandır. Kanın haram olduğunu
belirten ayetlerde her ne kadar kan mutlak olarak ifade edilmiş olsa da başka bir ayette (En‘âm,
6/145) bunun akıtılmış kan olduğu belirtilerek mutlak olan kan takyîd edilmiştir. Dolayısıyla
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haramlık kapsamına giren kan, kesildikten sonra hayvanın dalak, yürek, ciğer ve damarları gibi
organlarında kalan kan olmayıp akan kandır. Bu ayetin işaret ettiği akıtılmış kanın Cahiliye
dönemi Araplarının bir uygulaması ile yakından ilgili olduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Buna
göre Cahiliye döneminde kesilen hayvandan akan kanın bağırsaklara doldurularak kızartıldığı ve
bunun başkalarına ikram edildiği kaynaklarda ifade edilmektedir. Bu adetin Kur’ân’ın nazil olduğu
dönemde de kısmen olsa sürdürüldüğü göz önüne alındığında söz konusu yasağın kesilen
hayvandan akan kana işaret ettiği anlaşılacaktır. Dolayısıyla hayvandan akan kanın bu şekilde bir
gıda maddesi olarak tüketilmesinin haram olduğu oldukça açıktır.
Günümüzde akıtılan kan ile ilgili farklı uygulamaların olduğu bilinmektedir. Bunların
başında mezbahanelerde elde edilen kanların kan katılmış gıda maddeleri olarak değerlendirildiği
bilinmektedir. Özellikle hayvan kesilirken elde edilen taze kan hijyen kurallarına riayet edilerek
toplanmakta ve henüz işlenmemiş taze kanlar kan salamı, kan ekmeği üretiminde doğrudan
kullanılmaktadır. Ayrıca toplanan kan işlendikten sonra karaciğer sosisi, pişmiş jambon gibi
ürünlerde de kullanılmaktadır. Bunlara ilave olarak hijyenik ortamda üretilen kan unu sosis, pasta,
ekmek, mayonez, makarna, dondurma ve bisküvi imalatında kullanılmaktadır. Burada bahsi geçen
kullanım türlerinin tamamı, doğrudan akıtılmış kandan elde edildiği için haramlık kapsamında
değerlendirilmekte ve kullanımının caiz olmadığı kabul edilmektedir.
Yırtıcı Hayvanlar ile Pislikle Beslenen Hayvanlar
Eti yenmeyen hayvanlar ve hayvan ürünleri yukarıda aktarılanlar ile sınırlı değildir.
Bunların yanı sıra sünnette haram kılınan başka hayvanlar da bulunmaktadır. Bu hayvanların
başında yırtıcı hayvanlar gelmektedir. Yırtıcı hayvanların hangi hayvanlar olduğu ile ilgili olarak
erken dönemlerde itibaren ihtilafların olduğu bilinmektedir. Bununla beraber yırtıcı hayvan ile alt
ve üst çenesinde bulunan dört uzun ve sivri diş ile avlanan ve kendisini bu dişler sayesinde savunan
hayvanlar kastedilir. Kurt, aslan, kaplan maymun, sırtlan, köpek ve kedi gibi hayvanlar bu
özelliklere sahip oldukları için bu hayvanların etlerini yemek haram kabul edilmiştir. Aynı şekilde
çakal, samur ve sansar gibi hayvanlar da eti yenmeyen hayvanlar arasında zikredilmektedir.
Bunlara ilave olarak pençeleriyle avını kapan şahin, doğan, akbaba ve kartal gibi leş yiyen
hayvanların da etleri haram kabul edilmiştir. Bu hayvanların avlanma şekli, bunların yırtıcı hayvan
kategorisinde değerlendirilmesine yol açmıştır. Ayrıca yırtıcı hayvan kategorisinde olmamakla
beraber pislikle beslenen kuzgun ve karga gibi hayvanlar ile selim fıtrat sahibi insanların tiksindiği
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fare, yılan, akrep, kaplumbağa, salyangoz, köstebek, ve her türlü haşerat da eti yenmeyenler
kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu hayvanların önemli bir kısmı, sahip oldukları özellikler
itibariyle habîs olarak değerlendirilen hayvanlardır.
c. Helal veya Haram Olduğu Hususunda İhtilaf Olan Hayvanlar
At eti dört mezhebin çoğunluğuna göre, yasaklayıcı bir hüküm bulunmaması sebebiyle
helal kabul edilmekle beraber Ebû Hanîfe bunu mekruh kabul etmektedir. Ebû Hanîfe’nin böyle
bir kanaate sahip olmasının temelinde atın daha çok binek ve yük taşımak amacıyla kullanılması
sebep olmuş olabilir. Dolayısıyla onun kerahet hükmüne varması, hayvandan istifade ile ilgili bir
yaklaşımın sonucudur. Fakihlerin önemli bir kısmı, Resulullah’ın (a.s) Hayber’de evcil eşek etini
nehyetmesi sebebiyle evcil eşeğin etinin haram olduğu kanaatine sahiptir. Ancak Mâlikî
fakihlerinin bazıları evcil eşek etinin mekruh olduğunu ifade etmişlerdir.
d. Hayvanların Kesimi ile İlgili Meseleler
Hayvansal ürünlerin helalliği ile ilgili yukarıda bahsedilen konulardan da anlaşılacağı üzere
helallik ve haramlık hükmünün verilmesinde kesilen hayvanın ne olduğu ne kadar önemliyse nasıl
kesildiği de bir o kadar önem arz etmektedir. Hayvanın boğazlanarak kanının akıtılması şeklinde
usulüne uygun kesilmesi, sadece İslam’ın üzerinde durduğu bir husus olmayıp diğer semavi
dinlerde de önemsenen bir meseledir. Prensip olarak, kesilecek hayvanın eti yenen helal
hayvanlardan olması gerekir. Dolayısıyla helal olan hayvanın kesiminin helallik ve haramlığa
doğrudan etki etmesi sebebiyle bu konu fıkıh kitaplarında zebâih başlığı altında müstakil bir bölüm
olarak incelemeye tabi tutulmuştur.
Fıkıh kitaplarında zebh veya tezkiye kelimeleriyle deve dışında kalan hayvanların kesimi,
nahr kelimesiyle de develerin kesimi kastedilir. Zebh hayvanın boğaz çukurundan kesilmesi; nahr
ise boynun gövde ile birleştiği gerdanlıktan kesilmesi anlamına gelmektedir. Hayvan kesimi
kaynaklarda daha çok kesilen hayvan, kesimi yapacak kişi, kesim aleti ve kesim şekli gibi konular
çerçevesinde teferruatlı bir şekilde ele alınmaktadır. Biz burada bunlara kısaca değinecek ve
günümüzde bu konularda karşılaşılan bazı meseleler üzerinde durmaya çalışacağız.
Eti yenen hayvanların boğazlanarak etinin yenilebilmesi için hayvanın kesim esnasında
canlı olması ve ölümünün de bu kesime bağlı olması gerekir. Aksi takdirde hayvan başka bir
sebepten öleceği için meyte hükümlerine tabi olur. Hayvanın kesim esnasında canlı olduğunun
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temel ölçütü ise kesim esnasında hareket etmesi ve kanının akmasıdır. Bu nedenle bir yerden
düşen, herhangi bir sebeple yaralanan veya hasta olan hayvan henüz ölmeden kesilirse eti helal
olur. Eti helal olan hayvanlar ile ilgili hüküm bu olmakla beraber eti yenmeyen hayvanların
kesilmesine bazı fıkhî sonuçlar bağlanmıştır. Buna göre eti helal olmamakla beraber canlıyken
temiz sayılan hayvanların boğazlanmaları halinde temizlik hükmü devam eder ve bu tür
hayvanların derisinden ve yününden istifade edilebilir. Dolayısıyla domuz dışında kalan
hayvanlar, boğazlandıkları takdirde boğazlama işlemine bağlı olarak deriler temiz hale gelir.
Kesim işlemi ile ilgili ikinci temel konu hayvanı kesecek kişidir. Hayvan kesecek kişide
Müslüman veya Ehl-i kitap olma, akıllı ve mümeyyiz olma, ihramda olmama ve kestiği hayvanı
Allah adına kesme gibi şartlar aranır. Bunlardan akıl ve temyiz şartları, hayvan kesen kişinin,
yaptığı fiilin ne anlama geldiğini biliyor olması ile alakalıdır. Dolayısıyla akıl hastası ile henüz
temyiz çağına ulaşmamış kişilerin kestiklerinin yenilmeyeceği kabul edilir. Buna karşılık kesim
işlemini yapan kişinin cinsiyeti önem arz etmediği gibi, ergenlik çağında olma ve fasık olmama
gibi şartlar aranmamaktadır. Kaynaklar kesimi yapacak kişinin dini kimliği üzerinde uzun bir
şekilde durmaktadırlar.
Dinsiz, ateist ve putperest olan kimselerin kestiklerinin yenilemeyeceği genel kabul
görmekle beraber Ehl-i kitap olan Yahudi ve Hristiyanların kestiklerinin şer‘î hükmü ile ilgili farklı
yaklaşımların olduğu görülür. Fakihlerin büyük çoğunluğu “Bugün size temiz ve iyi şeyler helal
kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir, sizin yiyeceğiniz de onlara
helaldir” (Mâide, 5/5) ayetinden hareketle Yahudi ve Hristiyanların kestiklerinin Müslümanlar
için helal olduğu görüşündedirler. Yahudi ve Hristiyanlar dışında kalan Sâbiîler ve Mecusiler gibi
başka inançlara mensup kişilerin Ehl-i kitap içerisinde değerlendirilemeyeceği ve kestiklerinin
yenilmeyeceği genel kabul görmüştür. Burada Ehl-i kitabın kesim usulünün İslam’ın kabul ettiği
boğazlama şeklinde olması halinde caiz olacağı, aksi takdirde hayvanın boğazlanmamış kabul
edileceği hususunda fikir birliği bulunmaktadır. Ehl-i kitabın kesimi ile ilgili bir mesele de hayvan
keserken Allah’ın isminin anılıp anılmayacağıdır. Bu konuda fukahanın genel yaklaşımı, Ehl-i
kitabın kesim esnasında Allah’ın adını anmalarının şart olmadığı, ancak hayvanın Allah’tan
başkasının adına kesilmesi halinde de etinin yenmeyeceği yönündedir.
Hayvan kesimi ile ilgili konulardan biri de tesmiyedir. Kısaca ifade etmek gerekirse
tesmiye, hayvan keserken Allah’ın adının anılmasıdır. Tesmiye ile ilgili genel hüküm, hayvan
keserken Allah’ın isminin anılması veya hayvanın Allah’tan başkası adına kurban olarak
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kesilmemesi şeklindedir. Birinci durumda hayvan helal olurken, ikinci durum Kur’ân’da
yasaklanmış olup bu şekilde kesilen hayvanın etinin haram kabul edilmektedir. Bu konuda fıkıh
alimlerinin önemli bir kısmı “Allah’ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Onun adı anılarak
kesilenlerden yiyin” (En‘âm, 6/118) ve “Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan
yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır” (En‘âm, 6/121) gibi ayetlerden hareketle hayvanın kesimi
esnasında besmelenin şart olduğu, kasten terk edilmesi halinde hayvanın etinin yenmeyeceği
kanaatine sahiptirler. Hayvan kesen kişinin besmeleyi unutarak söylememesi halinde, söylemiş
gibi kabul edileceği ve kestiğinin helal olacağı kabul edilmiştir.
Hayvan keserken kullanılacak alet, kesimin sağlıklı bir şekilde yapılması ve buna bağlı
olarak hayvanın murdar olmaması için önem arz eder. Ayrıca hayvan kesilirken mümkün
olduğunca eziyet etmeden ve fazla acı çekmeden kesilmesi esastır. Bu nedenle kesim aleti ile ilgili
en temel kriter, hayvanın kanını akıtacak şekilde keskin olması, kör olmamasıdır. Dolayısıyla
kesim aletinin malzemesinin ne olduğundan ziyade hayvanı boğazlayabilecek şekilde keskin
olması önemlidir.
Hayvanın kesileceği aletin keskin olması önemli olmakla beraber kesimin ne şekilde
yapılacağı özellikle günümüzde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Zebh olarak ifade
edilen kesim yönteminde hayvanın çenesinin altından yemek ve nefes boruları ile bunların
yanlarında bulunan iki şah damarının kesilmesi gerekir. Nahrda da aynı organların kesilmesi esas
olmakla beraber bıçağın hayvanın boğazı ile göğsünün birleştiği gerdana saplanması suretiyle
olduğu daha önce ifade edilmişti. Müctehidler arasında ihtilaflı olmakla beraber, hayvanın etinin
yenebilmesi için yemek ve nefes borusu ile iki damardan en az birinin kesilmesi gerektiği kabul
edilmiştir. Kesim esnasında hayvanın sol tarafı üzerine yatırılıp kıbleye döndürülmesi ve
kesildikten sonra kanın iyice boşaltılması gerektiği kaynaklarda ifade edilmektedir.
Hayvanın kesim şekli ile ilgili günümüzde çok farklı yöntemlerin uygulanması bunların
hayvanın helalliğine bir zarar verip vermediği tartışmalarını gündeme getirmiştir. Büyük ve
küçükbaş hayvanların kesiminde İngiliz yöntemi, tabanca ile bayıltma, alın bölgesine vurarak
bayıltma, karbondioksit ile bayıltma, elektroşok ile bayıltma gibi değişik yöntemler
kullanılmaktadır. Bunlardan İngiliz yönteminde hayvanın dördüncü ve beşinci kaburgaları
arasından göğsü yarılır ve buradan akciğerlerine hava üfleyen bir boru sokulur. Buradan üflenen
hava neticesinde hayvanın akciğerleri havayla dolar ve dışardan nefes alamaz. Bu yöntemde
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hayvanın kanı pıhtılaşıp tam akamadığı için hayvan boğulmuş kabul edilir ve bu hayvanın
yenilmesinin haram olduğu kabul edilir.
Günümüzde daha çok hayvanların bayıltarak kesildiği görülür. Bayıltma yöntemleri ile
ilgili temel problem, hayvan bayıltıldıktan hemen sonra kesilip kesilmeyeceğidir. Özellikle
tabanca ile bayıltma ve karbondioksit ile bayıltmada hayvan kesilmeden önce ölme ihtimali yüksek
olup bayıltmadan hemen sonra boğazlanması gerekir. Aksi takdirde hayvanın meyte olacağı ve bu
şekilde etinin yenmesinin caiz olmayacağı kabul edilmektedir. Buna ilave olarak her hayvanın
kendisine uygulanan bayıltma tekniğine vereceği tepki ve direncin farklı olacağından hareketle bu
konuda çoğu zaman teleflerin olabileceği de dikkate alınmalıdır. Ayrıca bu konuda yapılan bazı
araştırmaların da gösterdiği gibi hayvan bayıltıldığında kanın vücuttan akıp gitmesi bayıltılmayan
hayvanlara oranla daha az olmakta ve bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Dolayısıyla
bu tür kesim yöntemleri her ne kadar hayvana acı vermiyor gibi gözükse de aslında hayvanlara
boğazlamadan daha fazla eziyet verebilmekte ve hayvan normal yoldan can vermediği için de
çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
13.1.2. İçecekler İle Bitkilerde Helallik Ve Haramlık
1. İçecekler
İçecek maddelerinden kastedilen, daha çok din tarafından yasaklanan veya şüpheli olan
içeceklerdir. Yoksa su ve süt gibi helal olduğu çok açık olan içecekler tartışma konusu değildir.
Aynı şekilde içki gibi haram olduğu kesin olan içecekler de tartışma konusu değildir. İçecekler ile
ilgili ahkam fıkıh kitaplarında el-eşribe başlığı altında incelenmektedir.
İçecekler ile ilgili genel ilke, sarhoş edici özelliğe sahip olan her türlü içeceğin azının da
çoğunun da haram olduğudur. Buradaki haramlık alkollü içeceklerin kullanımı ile
sınırlandırılmamış, bunların toplumda yayılmaması için bazı önlemler alınarak üretimi, satımı,
taşınması, servis edilmesi, ikram edilmesi, içki meclislerinde bulunulması gibi durumların
hepsinin haram ve yasak olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla içki ile ilgili olarak sadece içilmesi
haram olmayıp, bu yolla elde edilen gelirin de haram olacağını ifade etmek gerekir. Ayrıca
domuzda olduğu gibi içki de Müslümanlar için mütekavvim mal olmayıp mülkiyete konu
olmamakta ve telefi halinde tazmin gerekmemektedir.
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İçkinin ilaç yapımında kullanılması, temizlik ve yakıt olarak kendisinden yararlanılması
halinde haramlık hükmünün bulunmayacağı genel kabul görmüştür. İçki ile ilgili haramlık
meselesinde mükerrem bir varlık olan insanın akıl gibi temel bir özelliğine verdiği zarar
sebebiyledir. Dolayısıyla aklı ortadan kaldırması, insanın ibadetlerine etki etmesi sebebiyle haram
kabul edildiği açıktır. Akla zarar vermeyen başka amaçlarla, özellikle sağlık ve temizlik gibi
alanlarda kullanımında bir sakınca görülmemektedir.
İçecekler ile ilgili günümüzde karşılaşılan bir mesele, gazlı içeceklerin imalatı esnasında
aromalarını eritmek için etil alkolün kullanılması meselesidir. Burada kullanılan alkolün necis olup
olmadığı ile sarhoş edip etmediği meselesi üzerinden konu tartışılmaktadır. Buna göre gazlı
içeceklerde kullanılan etil alkolün bir nevi başkalaşıma dönüştüğü ve sarhoş edicilik özelliğinin
ortadan kalkması sebebiyle haram olarak değerlendirilmeyeceği kabul edilmektedir. Benzer bir
mesele de fıkıh kitaplarında şarabın kendiliğinden sirkeye dönüşmesi konusudur. Buna göre şarap
kendiliğinden sirkeye dönüştüğü takdirde hem sirkenin hem de dönüşümün gerçekleştiği kabın
kullanımının caiz olacağı kabul edilmektedir.
2. Bitkiler
Bitkilerde esas olan mübahlıktır. Yasaklanan veya haram kabul edilen bitkiler sarhoşluk
veren, uyuşturucu vasfına sahip olan, sağlığa zarar veren ve zehirli olan bitkilerdir. Bu çerçevede
afyon ve haşhaş gibi bitki kökenli maddelerin keyif verici özelliğe sahip olması ve bunların alkollü
içecekler gibi aklı ifsat etmesi sebebiyle haram olduğu kabul edilmiştir. Bununla beraber
günümüzde ilaç sanayiinde bitkilerin önemli bir kısmının ilaç yapımında kullanıldığı
bilinmektedir. Bu tür bir kullanım bitkilerin gerek başkalaşıma uğraması ve gerekse insan
sağlığına hizmet etmesi sebebiyle caiz kabul edilmektedir. Ancak burada verilecek olan dozun
dikkatle seçilmesi, kullanacak kişinin bunu bir hekim kontrolünde yapması gerekmektedir.
Bitkisel gıdalarla ilgili önemli bir konu da transgenik gıdalar meselesidir. Belli bir gıdanın
geninde oynama yaparak veya değişik türler arasında hormon ve organizmaların nakli ile istenen
özelliklere sahip bir türün ortaya çıkarılması veya istenmeyen özelliklerin yok edilmesi amacıyla
embriyo hücre içerisinde bulunan DNA kodunun değiştirilmesi sonucu elde edilen gıdalar olan
transgenik gıdalar ile ilgili yapılan araştırmalar, bunların insan beden ve ruh sağlığına ciddi etkileri
olduğunu ortaya koymaktadır. Daha çok ekonomik kaygılar ile yapılan bu işlem sonucunda elde
edilen ürünlerin günümüzde insan sağlığını ciddi bir biçimde tehdit etmesi, bu şekilde elde edilen
342

gıdaların aslen helal olmakla beraber taşıdıkları zararlar sebebiyle şer‘î hükmünü olumsuz
etkileyeceği yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tür gıda maddelerinin zararları
doğru bir şekilde tespit edildiği takdirde bunlar hakkına sağlıklı bir hüküm verilebilecektir.
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Uygulama Soruları
Hayvansal gıdaların helal olabilmesi için kesiminde bulunması gereken unsurlar nelerdir?
Transgenik gıdaların fıkhî hükmünü etkileyen etmenler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde geçmişte olduğu günümüzde de önemli bir problem olan helal gıda konusu
anlatıldı. Gıdaların helalliği ve haramlığı detaylı bir şekilde açıklandı. Gıdaların helalliği konusu
yiyecek ve içecekler çerçevesinde incelendi. Bunu yaparken genel olarak yiyecek ve içeceklerde
helallik ve haramlık kriterleri üzerinde duruldu. Önemine binaen hayvansal ürünler ile bitkilerde
helalliğin temel unsurları açıklandı. Konu ile ilgili temel kavramlar örnekler üzerinden anlatıldı.
Yeri geldikçe farklı fıkıh mezheplerinin gıdalar ile ilgili görüş ayrılıkları ve delilleri incelendi.
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Bölüm Soruları
1. İslâm’a göre nimetlerde asıl olan durum aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a. Vücûb
b. İbâha
c. Kerâhe
d. Tahrîm
e. Nedb
2. Belli bir gıdanın geninde oynama yaparak veya değişik türler arasında hormon ve
organizmaların nakli ile istenen özelliklere sahip bir türün ortaya çıkarılması sonucu elde
edilen gıdalara ne ad verilir?
a. Hijyenik
b. Organik
c. Transgenik
d. Diyabetik
e. Biyoteknik
3. Alt ve üst çenesinde bulunan dört uzun ve sivri diş ile avlanan ve kendisini bu dişler
sayesinde savunan hayvanların etini yemek haram kabul edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu
hayvan kategorisinde yer almaz?
a. Sırtlan
b. Köpek
c. Kedi
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d. Fare
e. Maymun
4. En‘âm suresinin 145. âyetiyle haram kılınanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Leş
b. İçki
c. Akıtılmış kan
d. Domuz eti
e. Allah’tan başkası adına kesilen hayvan
5. Aşağıdakilerden hangisi meytenin çeşitlerinden biri değildir?
a. Münhanika
b. Mevkûze
c. Nâtiha
d. Müteraddiye
e. Menkûle
6. Aşağıdakilerden hangisi eti helal kabul edilen hayvanlar için doğru değildir?
a. Yumurtası helaldir
b. Kemiği necis değildir
c. Tüyü helaldir
d. Dışkısı necis değildir
e. Derisi tabaklanmadan kullanılabilir
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7. Tezkiye için verilen aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
a. Hayvanların derilernin soyulması
b. Hayvanların dinî usule uygun olarak boğazlanması
c. Hayvanların et ve kemiklerinin ayrı değerlendirilmesi
d. Hayvanların derilerinin tabaklanması
e. Hayvanların merada otlatılması
8. Domuz eti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a. Gıda maddesi olarak tüketiminin caiz olmadığı hususunda icma vardır
b. Kur’ân’da bir tür olarak haram kılınan tek hayvandır
c. Domuzun derisi, kılı, kemiği gibi organlarının haramlığında ittifak vardır
d. Domuz necisü’l-‘ayn bir hayvan olarak kabul edilir
e. Domuz birçok fakihe göre Müslümanlar için mütekavvim mal değildir
9. Hayvan kesimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
a. Fıkıh kitaplarında nahr kelimesiyle develerin kesimi kastedilir
b. Hayvanı kesen aletin, hayvanın kanını akıtacak şekilde keskin olması gerekir
c. Günümüzde hayvan kesiminde kullanılan yöntemlerden biri de bayıltmadır
d. Günümüzde hayvanı acıtmadan uygulanan kesim yöntemlerinin tamamı caizdir
e. Tesmiye, hayvan keserken Allah’ın adının anılmasıdır
10. Tezkiye edilmeden veya kendiliğinden ölen hayvana aşağıdaki isimlerden hangisi
verilmez?
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a. Meyte
b. Behime
c. Leş
d. Murdar
e. Ölü hayvan

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d, 4) b, 5) e, 6) d, 7) b, 8) c, 9) d, 10) b
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14. İSLAM VE BİYOETİK

PROF. DR. MÜRTEZA BEDİR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Modern tıp ilminin getirdiği imkânlar, yol açtığı sorunlar ve çözüm önerileri
tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Beyin ölümü gerçekleşmiş hasta dinî açıdan ölü mü, yoksa diri mi Kabul
edilir?
2. Organ nakli câiz midir?
3. Beyin ölümünün gerçekleşmiş olması organ naklinin cevâzı hususunda bir
farklılık doğurur mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Tıp

bilimi

teknolojisindeki
İslam ve biyoetik

Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

edileceği veya geliştirileceği
ve

tıp

gelişmelerin

getirdiği imkanlar ve yol açtığı
sorunları tespit edip çözüm
önerileri getirir.
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Metinler ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay
sağlanacaktır.

anlaşılması

Anahtar Kavramlar


Cenin



Organ nakli



Beyin ölümü



Estetik müdahale
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GİRİŞ
Hiç şüphesiz tıp ilmi insanlık kadar eski bir ilim olup kadim kültürlerde ve İslam
medeniyetinde her zaman özel bir konuma sahip olmuştur. ‘Bilimsel’ tıbbın babası/kurucusu
kabul edilen Hipokratın tavsiyesinin her tıp öğrencisine mesleğe başlamadan önce bir yemin
olarak öğretilmesinin arkasında kuşkusuz tıbbın insan bedeni ile uğraşan bir ilim olması gerçeği
yatmaktadır. Bir doktor ya da kadim geleneğimizdeki adıyla tabib yahut hekim (hakim), insan
bedeni üzerinde tasarruf yetkisine sahip Tanrı ve hukuk dışında tek varlıktır. Üstelik Yüce
Yaratıcı ve hukuk bu yetkilerini metafizik bir temelden alırken doktorun bu tasarruf hakkı
insana sağlığını tekrar kazandırma umudundan almaktadır ve kısmen diğerlerine göre daha
keyfi bir tasarruftur. Zira doktorun en azında tıp uzmanlığı söz konusu olduğunda tasarrufunu
denetleyen kendisi ve meslektaşlarıdır; bir de hukuk harici bir denetim sunmaktadır. Diğer
önemli bir denetim de toplumsal ve ahlaki/dini/vicdani denetimdir. İşte hukuki, toplumsal,
ahlaki/dini/vicdani denetim yoluyla doktor tasarrufunu sınırlama yönünde son yıllarda önemli
adımlar atılmıştır. Hipokrat yemininde olduğu gibi geçmişte de doktorluk yetkisi ahlaki bir
denetimi gerektiren bir durumdu. Ancak modern tıbbın getirdiği yenilikler ve özellikle hastalığa
müdahalede hemen hemen kesin sonucu alan ameliyat, ilaç ve benzeri tedavi yöntemlerinde
son yüzyılda meydana gelen baş döndürücü gelişmeler ve buluşlar doktorun tasarruf yetkisini
daha fazla meşrulaştıran bir durum ortaya çıkarmıştır. Yine estetik cerrahi, organ nakli, yeni
üreme teknikleri, kök hücre çalışmaları ve klonlama gibi doktorların beden üzerinde tasarruf
alanını geçmişte hayal edilemeyecek ölçüde genişletmeleri imkanını veren yeni buluşlar da
doktorların bu yetkilerini sınırlandırma gereği doğurmuştur. Biyo-etik ya da canlıya
müdahalenin ahlaki boyutu bu sebeple son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi İslam dünyasında
da üzerinde durulan önemli bir problem haline gelmiştir. Bu ünitede o sebeple önce İslam’ın
insan bedenine bakışı ile ilgili genel ilkelerden söz ettikten sonra sırasıyla ceninin durumu, yeni
üreme teknikleri, organ nakli, beyin ölümü ve estetik cerrahi ile ilgili İslam alimlerinin
görüşlerine kısaca değinilecektir.
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14.1. İnsan Onuru ve Bedeni ile ilgili Bazı İslami İlkeler
Allah Teala insanın diğer varlıklardan ayrı ve hatta üstün bir konuma sahip olduğunu bir
çok ayette dile getirmiştir; bu üstünlüğü herhalde en iyi anlatan Bakara Suresindeki Yüce
Allah’ın meleklerle diyaloğudur (Bakara 30-34):
Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar,
“Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek
daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim”
demişti.
Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek,
“Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin” dedi. Melekler, “Seni
bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur.
Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler. Allah, şöyle dedi:
“Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle.” Âdem, meleklere onların isimlerini bildirince
Allah, “Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da,
gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?” dedi.
Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen
saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.
Bu ayetlerde insandan halife olarak söz edilmekte ve bunu insanın bilgisiyle elde ettiği
vurgulanmaktadır. Hemen ardından da meleklerden insana secde etmesi istenmektedir. Bir
başka ayet-i kerimede ise insan emaneti üstlendiği için farklı bir konum elde ettiği söylenmiştir
(Ahzab, 72):
Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek
istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir
Bu ayet insanın emaneti yüklenmesi ile kendisini riske ettiğini vurgular; ama başka
ayetlerde bu imtihan sonunda başarılı olursa yani imtihanı kazanırsa çok üstün bir makam elde
edeceği de bildirilmektedir. Mesela insanın en aşağılardan daha aşağı bir konum ile mahlûkatın
en değerlisi olma imkânına sahip olduğu dile getirilmiştir (Tin, 3-:
Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına
indirdik.
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Allah Rasulü de birçok hadisinde insanın özel konumuna dikkat çekmiştir. Belki de
konumuz açısından en anlatıcı söz Buhari’nin ve Müslim’in Ebu Hüreyre (R. A.)’den naklettiği
şu hadistir (hadis Müslim’in lafzıyla şu şekildedir):
“Sizden biri kardeşiyle kavga ettiğinde yüzüne vurmasın, çünkü Allah Adem’i Kendi
suretinde yaratmıştır.”
Bu ve benzeri insanın yaratılmışlar arasındaki mümtaz yerini dile getiren ayet ve
hadislerden anlaşıldığı üzere insanın değeri ve onuru İslam’ın temel bir kabulüdür. Bu sebeple
Allah (c.c.) gönderdiği şeriatla/dinle insanın dünyevi ve uhrevi maslahatını ve saadetini temin
etmeyi hedeflemiştir.
Şeriatın temel hedeflerinin ne olduğu sorusuna cevap arayan ulema da dinin esasen
insanın beş yönünü korumayı hedeflemek üzere vaz edildiği sonucuna varmışlardır; bu beş şey
insanın canı, dini, malı, aklı ve onurundan ibarettir. Bu beş temel hedef görüldüğü gibi insanın
onur ve değerini korumaktadır; bu amaçla İslam’daki en ağır cezalar (kısas ve hadler) bu beş
korunması gereken şeye karşı işlenmiş suçlara verilmiştir.
14.1.1. İnsan Bedeninin Kutsallığı ve Dokunulmazlığı
Can ve bedene karşı işlenen suçlarda kısas, diyet ve keffaret gibi cezaları öngören İslam
beden üzerindeki tasarrufları ciddi anlamda sınırlandırmıştır. Mesela Kur’an-ı Kerim bir
insanın haksız yere öldürülmesini bütün insanlığın öldürülmesine, bir insanın yaşatılmasını da
bütün insanlığın yaşatılmasına denk saymıştır (Maide, 5). Canlı bedene karşı yapılan ölçüsüz
ve gereksiz müdahaleler günah kapsamında olup suçluyu ağır cezalara maruz bırakırken aynı
şekilde İslam ölülerin bedenlerinin de mükerrem yani değerli ve dokunulmaz olduğunun altını
çizmiştir. Bir hadis-i şerifinde Allah’ın elçisi şöyle buyururlar:
"Ölünün kemiğini kırmak, diri iken kemiğini kırmak gibidir" (EbûDâvûd, "Cenâiz", 60;
el-Muvatta', "Cenâiz", 45).
Bu sebeple bazı İslam âlimleri kadavra üzerinde eğitimin caiz olmadığını ileri sürmüştür;
ölü bedenine zarar vermeme bir ilkedir; tedavi ile zararı giderme de bir prensiptir. Tedavinin
gerçeğe en yakın yapılabilmesi ise kadavra üzerinde eğitimle mümkün olabilmektedir. Bu iki
zarar denk olup “Bir zarar kendi misliyle izale olunamaz” fıkhi kuralı fehvasınca biri diğeriyle
giderilemez. Ancak çoğunluk İslam âlimlerine göre kadavranın eğitim amacıyla kullanılması
eğer bir gereklilik varsa caizdir; ölünün bedeninin dokunulmazlığı genel İslami ilkesi herhangi
bir fayda veya gereklilik olmaması durumunda öyledir. Mesela bugün artık pek çok eğitim
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simülasyon ve animasyon yoluyla dijital ortamda verilebilmektedir; bu tür eğitim mümkünken
kadavra üzerinde eğitim yapmak genel olarak ölü bedene saygı duyulması nebevi prensibi
doğrultusunda hoş değildir (mekruhtur). Ama yine de kadavranın kendisi eğitimde hala çok
gereklidir.
İnsan bedeninin değerini gösteren bir başka husus da Allah Rasulü’nün tedaviye başvurmayı da
emretmesidir:
“Allah hem derdi hem de devayı göndermiş, her hastalığa bir çare yaratmıştır. Tedavi
olun, ancak tedavide haramı kullanmayın” (Ebû Dâvûd, "Tıb", 11).
Hanefiler ve Şafiiler tedavide gerek olduğu takdirde haram maddelerin kullanılabileceğini
kabul etmektedirler; ancak bu hadisin lafzına bakarak diğer bazı fakihler tedavide haram
maddelerin kullanılamayacağını belirtmişlerdir.
14.1.2. İnsan Bedeni Üzerinde Tasarruflar
Yukarıda bir kısmı dile getirilen İslam’ın genel ilkeleri doğrultusunda doğmuş ve
yaşamakta olan bir insanın bedenine şer’i bazı izinler dışında tasarrufta bulunmak İslam’a göre
hoş görülmemiştir. Bu kapsamda doktor, hastanın yetişkin ve şuuru yerinde olmak kaydıyla
kendisi veya aksi durumda yakınlarının onayıyla hastaya tedavi amaçlı bazı müdahaleleri
yapabilir. Burada doktorun müdahalesi sadece ilgili kişinin onayıyla sınırlı olmayıp dini/ahlaki
ve hukuki bazı sınırlamalar da söz konusudur. Örneğin İslam’ın “zarar ve mukabele bi’z-zarar
yoktur (zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek olmaz)” prensibi (bu aynı zamanda
Efendimizin de bir hadisidir) gereğince hastaya zararı olacak bir müdahalede bulunması caiz
değildir. Eğer zarar vermeksizin müdahale etmek mümkün değilse bu durumda doktor iki zararı
karşılaştırarak daha az zararı tercih etmekle yükümlüdür. “Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur”, “bir
zarar kendi misliyle izale olunamaz”, “zarar-ı eşedd zarar-ı ehafle izale olunur” ve benzeri
Mecelle’nin ilk 99 maddesi içinde yer alan külli kaideler (genel ilkeler) İslam’ın görüşünü
özetlemektedir.
Ayrıca beden üzerindeki tasarruflarda kişinin kendisi veya veli yahut vasisinin de izin
veremeyeceği şeyler vardır. Bunların başında cana ve bedene karşı işlenen suçlar gelir. İntihar
İslam’ın asla izin vermediği bir durum olup bir başka insanı öldürmekten daha ağır bir günah
kabul edilir. Aynı şekilde ne kişi kendisi ne de bir başkasının bedenine meşru bir gereklilik
olmadıkça bedensel yaralamalarda bulunamaz. Doktorların bu anlamda müdahalelerinin
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gerçekten meşru bir gerekçeye dayanıp dayanmadığından emin olmaları İslam’ın temel
ilkelerinin bir gereğidir; aksi kişiyi günaha maruz bırakır.

14.1.3. Estetik Müdahaleler ve Sınırları
Hastalıkların tedavisi İslam’ın da meşru saydığı bir yöntem olduğuna göre doktorların
hastalara ameliyat yahut ilaç yoluyla müdahaleleri yukarıdaki kayıtlar göz önünde
bulundurulmak şartıyla İslam’a göre helal kabul edilmektedir. Bu kapsamda doğuştan yahut
sonradan oluşan insan bedenindeki fiziksel anomalilerin (normal dışı durumların) düzeltilmesi
de eğer tıbben mümkün ise bunun estetik cerahi müdahale ile tedavisi meşru kabul edilmektedir.
Ancak estetik cerrahi alanındaki gelişmeler ve estetik operasyonların sıradan ve kolay bir hale
gelmesi tüm dünyada bir “estetik çılgınlığı” doğurmuş durumdadır; öyle ki neredeyse her
mahallede bir estetik merkezi açılmaya başlamış ve insanlar kapitalizmin zihinlerimize sürekli
işlediği “güzel” görünmek umudunun esiri olma riski karşısında kalmıştır. Estetik cerrahi bir
tedavi yöntemi olmak yanında belki ondan da daha fazla fiziksel görünümü “daha iyi” hale
getirme aracına dönüşmüştür. İslam insanın dünyevi ve uhrevi saadetini öngördüğüne göre bu
dünyada kişinin kendisini daha mutlu hissetmesini sağlayacak bu tür müdahaleleri
yasaklamayacağı savı ileri sürülebilir; ama insan fıtratının sınırlarını zorlayan bu tür estetik
furyası bir ihtiyaçtan çok bir lüks ve hatta fiziksel takıntı hastalığının bir ürünü olduğundan
İslam’ın bunlara izin vermesi mümkün değildir. Burada tedavinin sadece fiziksel tedavi ile
sınırlandırılması doğru değildir; psikolojik tedavi de insan sağlığının bir parçasıdır. Kişi eğer
görünümünden aşırı bir rahatsızlık duyuyorsa ve bu, sosyal hayatını etkileyecek bir düzeye
erişmiş ise öncelikle kendisiyle barışık bir hale gelmek için İslam’ın insandan beklediği sabır
ve tevekkül yolunu tutmalı ve bu konuda terapi almalıdır. Buna rağmen sorun giderilemiyorsa
o durumda aşırıya düşmeden müdahalede sakınca olmayabilir. Burada hem İslam Konferansı
Örgütü’nün Fıkıh Akademisinin ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulu’nun esas aldığı ölçü estetik operasyonun tedavi kastı taşımasıdır; amaç yaşlanmayı
gizleme, daha güzel görünme gibi salt görsellik sağlamak olmamalıdır, yani bir nevi kişinin
fıtrat ve tabiatını sevmeme gibi bir saiktan hareketle bunu yapıyor olmamasıdır. Zira insanın
yaşlanmayı gizlemek üzere yaptığı hilkatine müdahale tarzındaki tasarruflar genel olarak hoş
görülmemiştir. Örneğin dövme yaptırmak yahut yüz ve dişlerde sadece güzellik amaçlı
müdahaleler yaptırmak hadislerde yasaklanmıştır. Gerçi burada sağlık amaçlı müdahale ile
güzellik amaçlı müdahale arasındaki çizgi son derece ince olup buna karar verecek olan insanın
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kendisidir. Dünyanın imtihan yurdu olduğunu, buradaki bulunuşumuzun gelip geçici olduğu ve
asıl yurdun ahiret yurdu olduğu gerçeğini idrak etmiş olan insanın Allah’ın vermiş olduğu
yaratılışından hoşlanmaması ve bu amaçla sürekli estetik müdahalelere bedenini maruz
bırakması düşünülemez. Diğer yandan estetik müdahalenin tıbben mümkün olması onun beden
ve ruh sağlığına kısa ve uzun vadede zarar verebileceği gerçeğini de göz önünde bulundurmak
gerekir. Yukarıda bahsedilen zararı önleyici genel İslami ilkenin gereği kişinin vücuduna
herhangi bir zararı def etmek için değil de salt estetik (güzelleştirme) amaçlı müdahale etmesi
uygun değildir.
14.1.4. Hamilelik ve Ceninle ilgili Meseleler
Biyoetiğin en önemli ve tartışmalı meselelerinden biri de üreme ve onunla ilgili birkaç
meseledir. Bunların başında kürtaj gelmektedir. Kürtaj hamileliğin dışarıdan bir müdahale ile
sonlandırılması olduğundan doğrudan beden üzerindeki bir tasarruftur. Kürtaj ile ilgili temel
soru bugün daha çok kadınların bedenleri üzerindeki otonomileri (bağımsız yetkileri) ile başka
kişi veya kurumların hamilelikle ilgili hakları çerçevesinde tartışılmaktadır. Bir gurup
kadınların kendi bedenleri üzerinde bir hak olarak gördükleri için bu kararı ancak kendilerinin
vereceğini buna hukukun veya herhangi bir tarafın karışmaması gerektiğini savunmaktadırlar.
Diğer yandan hamileliğin sadece kadının hakkı çerçevesinde tartışılamayacağını savunan diğer
taraf bunda ceninin, babanın ve hatta toplumun da hakkı olduğunu ileri sürerek hukukun olaya
müdahale etmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. İslam’ın bu konudaki yaklaşımını iki
düzlemde ele almak gerekir. Öncelikle diyani yani helal-haram düzleminde konuşursak burada
İlahi İrade’nin emri kadın olsun erkek olsun her mümini bağlamaktadır. Dolayısıyla eğer İslam
çocuğun aldırılmamasını emrediyorsa mümin kadına düşen burada “ben bedenim üzerinde tek
yetkiliyim” diyerek Allah’ın emri karşısında otonomi iddiası güdemez. Ama hukukun karışması
düzleminde kadın hukukun karışmamasını isteyebilir ve savunabilir ki buna aşağıda
değineceğiz.
Diyani açıdan kürtajın hükmü nedir sorusu İslam âlimleri arasında kadim ve cedid olmak
üzere iki tavır ortaya çıkarmıştır. Bu görüşlere geçmeden önce Allah Rasulü’nden cenin ile ilgili
tek sabit şer’i hüküm şudur: cenin dışarıdan bir müdahale ile düşürüldüğünde ceza olarak gurre
yani bir nevi küçük-diyet gerekir (gurre miktarı farklı değerlendirmelere tabi olsa da genel
olarak insan öldürmede gereken tam-diyetin 1/20’dir). Bu Peygamber Efendimiz zamanında
olan bir olay üzerine verilmiş bir hüküm olup tüm İslam âlimleri bu hükmün sübutunda
müttefiktirler, yani bir nevi tevatür ve icma ile sabit bir hüküm söz konusudur. Bunun dışında
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ayet ve hadislerde ceninin düşürülmesi ile ilgili bir hüküm yoktur. Bu sebeple kadim görüş
ceninin dışarıdan müdahale ile düşürülmesi konusunda ihtilaflıdır. Şöyle ki, modern tarama ve
görüntüleme tekniklerinin olmadığı durumda eski tıp bilgisine göre anne karnındaki şeyin bir
bebek mi yoksa başka bir şey mi olduğu konusunda emin olunamayacağından İslam âlimleri
müdahale ile düşen şeyin ne olduğunu önce belirlemek gerektiği üzerinde durmuşlardır. Bu
sebeple organları belirmemiş bir et parçasının düşürülmesi durumunda gurre gerekmeyeceği
ama organlardan birinin belirmesi halinde onun cenin olarak muamele görerek gurre ile
cezalandırılması gerektiğini söylemişlerdir. Hamileliğin belirtilerle (mesela adetin kesilmesi
gibi) tespit edilebildiği göz önüne alındığında düşen şeyin bir cenin olduğu söylenebilse de
aslında bu belirtilerin kesin olmaması ve kadının adetinin kesilmesi yahut karnının şişmesinin
başka bir sebeple de olabileceğini ileri sürerek âlimler bu belirtilere dayalı olarak bir hüküm
vermemişlerdir. Ama belirli bir zamandan sonra cenin hareket etmesi ile artık hüküm
verilebilmektedir. Bu sebeple hareket sonrası ile öncesi arasında da bir ayırım yapılmaktadır.
14.1.5. Ruh Üfleme Hadisi ve İnsan Organizmasının Oluşum Aşamaları
Ceninle ilgili asıl soru herhalde onun bir insan ya da kişi olarak değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğidir. Bu konuda yukarıdaki hüküm yani gurre tazminatı onun tazminata
konu olan bir şey olduğunu belirtiyor ama bunun baba ve annenin bir hakkını ihlalden doğan
bir tazmin sorumluluğu mu yoksa bir insan/kişi olma yolundaki bir varlığın yok edilmesinden
kaynaklanan bir şey mi olduğu tartışmalıdır. Mesela fukahadan bir kısmı konuyu sadece
tazminatla sıralarken diğer bazıları insan öldürme keffaretini de ilave bir vecibe olarak şart
koşmuştur. Kefareti şart koşanlara göre onun insan-kişisi olması dikkate alınmış görünüyor.
Ceninin insan olup olmadığı ya da hangi aşamada insan konumu elde ettiğini belirleme
konusunda kadim görüşler arasında farklılıklar vardır. Kur’an-ı Kerim insanın yaratılışına
birkaç ayette değinmiştir. En kapsamlı değindiği yerlerden biri Müminun Suresi 12-14’tür:
“Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra onu az bir su
(nutfe, meni) hâlinde sağlam bir karargâha (ana rahmine) yerleştirdik. Sonra bu az suyu
“alaka”[kan pıhtısı] hâline getirdik. Alakayı da “mudga”[çiğnenmiş et] yaptık. Bu
“mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu
bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı
ne yücedir!”
Bu ve Hac Suresi’ndeki (ayet no: 5) ayetlerde sözü edilen aşamalarda süre verilmezken, İbn
Mesud’dan rivayet edilen ve muteber hadis kitaplarının hemen hepsinde yer alan bir hadiste bu
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süreçler süreli olarak anlatılmıştır. Hadis sanki ayetin açıklaması gibidir. Bu hadise göre Allah
Rasulü şöyle buyuruyor:
Abdullah b. Mes'ud şöyle dedi: Allah’ın elçisi -ki o doğrudur ve doğrulanmıştır- bize
şöyle anlattı: “Sizden birinizin yaratılışı annesinin karnında kırk günde toplanır. Sonra
aynı şekildealaka olur. Sonra aynı şekildemudğa olur. Sonra Allah bir melek gönderir ve
kendisine dört şey emredilir: ona rızkını, ecelini, amelini ve iyi mi yoksa kötü mü
olacağınıyaz denir. Sonra ona ruh üflenir.
Klasik/kadim anlayışta bu hadis şu şekilde anlaşılmıştır: yukarıda belirtilen üç aşama 120
gün içinde tamamlanmaktadır: 40 gün nutfe, kırk gün alaka ve nihayet kırk gün mudga. 120.
günden sonra ruh üflendiği için bundan sonra cenin insan/kişi olarak görülmüş bundan önce
bazıları kerahet görse de genel olarak çok da önemli olmayan bir mazeretle düşürülmesini caiz
görmüşlerdir. Bu hadis bir nevi ruh üflenme dediğimiz gaybi/müteşabih bir mevzuyu tevkifi
olarak bildiren bir vahiy açıklaması sayılmıştır. Ancak bu hadis hadis kitaplarında aslında kader
başlığı altında aktarılmakta ve selef ve erken dönem fıkıh yazılarında onun bir fıkhi hüküm
bağlamında ele alındığına ilişkin herhangi bir veriye rastlanmamaktadır. Belki de ruhun hareket
manasına gelmesi ve ceninin anne ve dışardan bakanlar açısından hareketle kendisini
hissettirmesi 120 gün civarında olduğundan bu hadisin gözlemlenen bir olguyu dile getirdiği
sonucuna varılarak sonraki fıkıh edebiyatında 120 gün yerleşmiştir.
Bir başka rivayette, Huzeyfe b. Esid rivayetinde ise süre kırk veya kırk beş gün olarak
sınırlanmış ve yukarıdaki nutfe-alaka-mudga safhaların tümü bu süre içinde gerçekleşmiş
olarak gösterilir. Önceki rivayet bu rivayete göre daha güçlü kabul edildiğinden hadisleri telif
şarihler genellikle 120 günü esas alıp bu rivayeti tevil etmişlerdir.
Sonuç itibariyle kadim görüşe göre 120 günden önce basit mesela geçim endişesi, annenin
henüz emmekte olan birinci çocuğuna süt kalmayacağı endişesiyle ve benzeri gerekçelerle,
hatta vücudunun bozulması endişesiyle çocuğu düşürmesinin kerahetle caiz olduğunu söyleyen
görüş fıkıh mezhepleri arasında yaygın kabul görmüştür. Ancak bütün mezheplerde bu görüşün
aksini savunanlar da vardır. Diğer bir görüş 40-45 günü esas almıştır; daha çok Malikiler
arasında yaygın olan bu görüş Huzeyfe b. Esid hadisini esas almış görünüyor. Nihayet bir
üçüncü görüş ise meşhur Gazzali’nin adıyla ilişkilendirilmektedir; buna göre bebek ana
rahminde yer bulduğu andan itibaren dokunulması haramdır; ama haramlık derecesi doğuma
yaklaştıkça ağırlaşmaktadır.
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Cedid/Çağdaş Görüşler
Bu kadim görüşlerin tümü aslında bugün bizim bebeğin gelişimiyle ilgili bildiğimiz
bilgilerin bilinmediği bir durumda verildiği göz önünde alınırsa cedid yani çağdaş görüşlerin
bunlardan ciddi anlamda farklılaştığı göz önünde tutulmalıdır. Çağdaş âlimlerden bir kısmı
bebeğin gelişim safhalarını ve özellikle başından beri ceninin/fetüsün canlı olduğu gerçeğini
itibara almaktadır. Bu sebeple yukarıdaki hadisler temelinde meseleyi halletmek isteyen bu
âlimler, ruh üflemenin vahiyle bildirildiğini ama birinci hadisin 120 gün olarak
yorumlanmasının bir yanlış anlama olduğunu aslında ikinci hadisin daha doğru olduğunu ileri
sürmektedirler. Bu yorumun temeli modern tıp bulgularının 40 gün civarında bebekte önemli
değişimlerin olduğu ve bu değişimin ruh üfleme ile ilintili olduğu iddiasıdır. Ancak bu yorum
biçimi de eksik görünüyor, zira tıp ilerledikçe daha iyi anlaşılmaktadır ki, aslında embriyo
denilen ana rahminde ilk oluşum daha başlangıçtan itibaren tüm canlı/insan potansiyeline
sahiptir. Ruh üflemenin zamanı ve mahiyeti ise hüküm bağlanabilecek şekilde bize açıkça
bildirilmemiştir. O halde bu konuda tek esas alınabilecek dini sabit dayanak noktası Gazzali’nin
dediği gibi başından beri onun potansiyel insan (ma-yeulüileyh itibariyle insan) olduğu ve
zaman ilerledikçe ona müdahalenin haramlığının arttığıdır. Nihayet doğumla o tam insan haline
gelmekte ve bundan sonra öldürülmesinin katil anlamında bir cinayet olmakta ama bundan önce
gurre (küçük diyet tazminatı) gerektiren bir cinayet (suç ve günah) olarak görülmektedir. Dini
açıdan durum bu olduğuna göre aslında dinen cenine müdahale hiçbir şekilde caiz olmaz. Ama
anne hayatı tehlikede ise ya da ciddi bir hastalık mesela beyin hasarı gibi bir durum varsa bu
durumda uzman kurulların kesin hükmü ve tarafların tam bir kalp itminanı ile belirli istisnai
kürtaja her bir özel durum kendi içinde değerlendirilmek üzere izin verilebilir. Ancak bu çok
dikkatle uygulanması gereken bir süreçtir.
Hukuki düzlemde ise kürtaj hukukun karıştığı bir durum haline gelebilir; ama son tahlilde
esas karar verici anne-babadır.
14.1.6. Organ Nakli ve Beyin Ölümü
Bu konuda genel olarak fetva kurulları organ naklinin belirli şartlarda caiz olduğunu dile
getirmişlerdir. Din İşleri Yüksek Kurulunun mütalaası konuyu net biçimde ortaya koymaktadır:
Kurulumuzca da aşağıdaki şartlara uyularak yapılacak organ ve doku naklinin caiz
olacağı sonucuna varılmıştır.

367

Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayatî bir uzvunu kurtarmak için,
bundan başka çaresi olmadığının, meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir tabip
tarafından tespit edilmesi,
Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması,
Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması,
Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak
kişinin sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı
olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması,
Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,
Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.
Bu karara ilave olarak canlı bir insandan organ nakline de bir şartla cevaz verilmiştir: bu
durum organı veren kişide hayati bir risk oluşturmamalıdır.
7. Beyin Ölümü ve Organ Nakli
Ölü bir insandan organ nakline izin veren yukarıdaki görüş ölümü geleneksel olarak
tanımlamaktadır. Ancak modern tıp alanındaki gelişmeler aletler aracılığıyla bazı organlar
işlevini yitirse de insanı canlı olarak tutmayı mümkün kılmıştır. Mesela açık kalp
ameliyatlarında kalbi makineye bağlayarak devre dışı bırakıp sonra tekrar eski haline getirmek
mümkündür. Benzeri bir durum beyin için de geçerlidir; beyinde kalıcı bir hasar durumunda
beyin devre dışı bırakılarak insan bir süre yaşatılabilmektedir. Burada koma veya bitkisel hayat
dışında beyin ölümü denilen özel bir durum vardır. Beyin ölümü beynin geriye dönülmez
biçimde hasar görmesi ve işlevini kaybetmesi durumudur; bu karar kapsamlı bir araştırma
sonunda kurul kararı olarak verildikten sonra tıp ve kanun önünde bu kişi ölü olarak kabul
edilmektedir. Ancak diğer organların makineye bağlı olarak birkaç gün daha yaşatılması
mümkün olmaktadır. Bu birkaç gün içinde canlı olan bu organların organ naklinde kullanılması
mümkün olduğu için beyin ölümü kararı etik/dini açıdan tartışılmaktadır. Geleneksel ölümden
farklı olan bu ölüm türünde organlar canlı ama beyin ölü durumdadır; en azından şu anki tıp
bilgisinin geldiği seviye açısından durum budur. Fıkıh kurulları ve konseyleri tıp uzmanları
arasında bir nevi konsensüs haline gelen bu bilgi ışığında beyin ölümünün gerçek ölüm
olduğuna fetva vermişler ve organ naklinin bu durumda caiz olduğunu belirtmişlerdir. Ancak
bu görüşe tıp cenahından az da olsa itirazlar olduğu için bazı âlimler bu fetvaya karşı
çıkmaktadır.
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Uygulama Soruları
İnsanın diğer varlıklara göre durumu nedir?
Dinin korumayı hedeflediği beş temel esas nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde modern dönemde oldukça ilerleyen ve yer yer klasik dönem
uygulamarından farklılık arz eden tıp çalışmalarında gözetilmesi gereken etik tavır Fıkıh
penceresinden belirlenmeye çalışıldı. Bu bağlam insan onuru, insan bedeninin kutsallık ve
dokunulmazlığı, insan bedeni üzerindeki tasarrufların sınırları başlıklarıyla konunun çerçevesi
çizilerek, bu çerçeve muktezasınca estetik müdahaleler ve gözetilmesi gereken sınırları,
hamilelik ve ceninle ilgili tıbbi müdahaleler, organ nakli gibi meseleleler anlatıldı. Zaman
zaman kadim görüşler ile çağdaş görüşlerin mukayesesine gidildi.
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Bölüm Soruları
1- Tıp eğitiminde başvurulan kadavra çalışmalarının fıkhî durumu nedir?
2- Tıbbî müdahalenin hastaya zarar vereceği durumlarda ne yapılmalıdır?
3- İnsan, bedeni üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırları nelerdir?
4- Estetik müdahalelerde gözetilmesi gereken sınırlar nelerdir?
5- Günümüzde kürtaj hakkında hangi düzlemde tartışılmaktadır?
6- Dışarıdan bir müdahale ile düşürülen cenin hakkındaki cezaî müeyyide nedir?
7- Kadim anlayışa göre cenin ne kadar sürede düşürülmesi cezaî müeyyide gerektiren
bir insan konumuna gelmektedir?
8- Organ naklini meşru kılan unsurlar nelerdir?
9- Hakiki ölüm ile beyin ölümü arasındaki fark nedir?
10- Beyin ölümü gerçekleşen bir insandan organ naklinde bulunmanın fıkhî hükmü
nedir?
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