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Hukukî ve Ticarî Hayat 
 

 

I. LKE ve AMAÇLAR 

man ve ibadetler, hatta bir dereceye kadar haram ve helâller a õrlõklõ 
olarak ki ilerin dindarlõklarõnõ ve buna ba lõ olarak bireysel hayat ve tercih-
lerini ilgilendirdi i halde, sosyal hayatõn ve insan ili kilerinin önemli bir 
parçasõnõ olu turan hukukî ve ticarî ili kiler, kar õ tarafõn ve üçüncü ahõsla-
rõn haklarõyla ve toplum düzeniyle yakõndan ilgilidir. Bu sebeple de hukukî 
ve ticarî hayat, bu alanlarõ ilgilendirdi i ölçüde, objektif ve genel, hatta cebrî 
ve eklî kurallara ba lanmõ tõr. Toplumsal hayatta istikrar ve güven ortamõ-
nõn kurulabilmesi için buna ihtiyaç vardõr. Bu alanda bireysel tercihin, niyet 
ve iradenin belirleyici bir öneme sahip olmayõ õ da bundan kaynaklanõr. 

Hatta ibadetlere ve bireysel dinî yükümlülüklere ili kin hükümlerde 
diyanî yön (ki inin dindarlõ õyla ve Allah katõndaki sorumlulu uyla ilgili yön), 
hukukî ve ticarî ili kileri konu alan hükümlerde ise kazâî yön (objektif ve 

eklî adalet) daha ön plandadõr. 

Bununla birlikte iki alanõn arasõnõ net ve kalõn bir çizgiyle ayõrmak da 
her zaman do ru olmaz. Çünkü iman ve ibadet hayatõyla ilgili dinî hükümler, 



342 LM HAL 

sonuç itibariyle sa lõklõ bir toplumun olu masõnda, toplumsal düzenin ko-
runmasõnda ve insan ili kilerinin iyile mesinde önemli katkõya sahiptir. 
man ve ibadet alanõndaki dindarlõ õn önemli bir sonucu da bireyin yarata-

nõna oldu u kadar kendine ve ba kalarõnõn haklarõna kar õ da duyarlõ hale 
gelmesidir. Bunun için de iman ve ibadet hayatõnõn dõ a akseden ve toplum 
düzeninin kurulmasõnda önemli katkõ sa layan yönü göz ardõ edilemeyecek 
boyuttadõr. 

Hukukî ve ticarî ili kilerin kazâî yönünün yanõ sõra, diyanî yönü de var-
dõr. Kazâî yön objektif kõstaslara göre me ruiyetle ilgilidir; aynõ i lemin 
diyanî yönü ise Allah ile kul arasõndaki ba  ve ili ki ile alâkalõdõr, izâfî 
olmayan gerçe e ve me ruiyete yöneliktir. Burada niyet ve gaye de devreye 
girer. 

Öte yandan, hukukî ve ticarî hayatõ insan unsurunu göz ardõ ederek salt 
eklî bir yakla õmla ve katõ kurallarla çözmek ve belli bir düzene ba lamak 

her zaman mümkün olmaz. Çünkü birçok hukukî ve ticarî ili ki, kapalõ 
devrede ve ikili ili ki seviyesinde seyretti inden, hukuk düzeninin ve yargõ-
nõn buna muttali olup gerekti inde müdahale etmesi ço u zaman imkânsõz-
dõr. Ma dur olan tarafõn hakkõnõ arama bilinç ve cesaretinin bulunmadõ õ 
veya kanunlarda bo luklarõn bulundu u durumlarda insan ili kilerindeki 
hak ihlâlleri daha da ço almaktadõr. Bu sebeple, hukukî ve ticarî hayatõn 
sa lõklõ ve güvenli bir yapõ ve i leyi e kavu turulabilmesi için kurallarõn, 
kanunlarõn ve hukuk düzeninin iyi olmasõ kadar bireylerin yaptõklarõ i lerin 
sorumlulu unu hissedecek ölçüde bir yeti kinli e sahip olmalarõ da önem 
ta õr. 

nsan unsurunun yeti kinli i ve sorumluluk bilincine sahip olu u ile hu-
kuk güvenli inin ve kamu düzeninin sa lanmasõ arasõnda vazgeçilmez bir 
ili ki bulundu u, hatta birinci husus ço u zaman âdeta ön art konumunda 
oldu u içindir ki, slâm dininin iki temel kayna õ olan Kur’an ve Sünnet’te 
hukukî ili kilerin eklinden ziyade özü ele alõnõr. Bu alanda bazõ ilke ve 
amaçlar konulurken de daha çok insana hitabeden, ona dünyevî ve uhrevî 
sorumluluklarõnõ hatõrlatan bir üslûp kullanõlõr. ekil ve maddî yaptõrõm ise 
ço u yerde toplumlarõn ve yetkili organlarõn karar ve inisiyatiflerine bõrakõlõr. 

Özetle ifade etmek gerekirse, hukukî ve ticarî ili kilerde hak ve adalet 
fikrinin ön planda tutuldu u, akid serbestisi ilkesinin benimsendi i, tarafla-
rõn akde ili kin rõzâlarõnõ zedeleyen ve onlarõ çeki me ortamõna sürükleyebi-
lecek olan her türlü olumsuz durumun önceden görülüp önlenmeye çalõ õl-
dõ õ söylenebilir. Bu yakla õmõn tabii sonucu olarak mülkiyetin ve alõn 
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terinin korunmasõ, hile, sömürü ve haksõz kazanca cephe alõnmasõ, âtõl 
sermayenin de il çalõ ma ve üretmenin te vik görmesi, güçlüye kar õ haklõ-
nõn himayesi, haksõz zararõn tazmin ettirilmesi gibi prensip ve tedbirler de 
gündeme gelmi tir. slâm hukukçularõ da dönemlerindeki hukukî ili kileri ve 
ticarî hayatõ Kur’an ve Sünnet’te temas edilen, aklõselimin de kendili inden 
benimseyip savundu u bu ana ilke ve amaçlar açõsõndan gözden geçirip 
ayrõntõlõ bir hukuk doktrini geli tirmi lerdir. Bu itibarla, hukukî ve ticarî 
hayata ili kin olarak klasik fõkõh kitaplarõnda yer alan ekil ve kurallar, 
hüküm ve öneriler, ancak bu ilke ve amaçlar iyi bilindi inde anla õlabilir. Bu 
yüzden de bu alanda slâm hukukçularõnõn ne dedi inden ziyade ne demek 
istedi i, hangi ilkeden hareket etti i veya hangi gayeyi gözetti i önem 
ta õmaktadõr. 

Burada önce slâm fõkõh kültüründe, hukukî ve ticarî hayatla ilgili olarak 
yer alan genel prensip ve teorilere temas edilecek, hukukî hayat bölümünde 
özel borç ili kileri ve akid türleri, ticarî hayat bölümünde de bunlarla yakõn-
dan ilgili güncel problemler ele alõnacaktõr. 

A) Akid 

 Sözlükte, “bir eyin kenarlarõnõ toparlamak, ipin iki ucunu birbirine ba -
lamak” gibi anlamlara gelen akid, hukuk terimi olarak genelde “hukukî bir 
sonucu meydana getirmek üzere kar õlõklõ iki iradenin birbirine uygun olarak 
açõklanmasõ” anlamõnõ ifade eder. Bununla birlikte akid teriminin zaman 
zaman vasiyet gibi tek taraflõ hukukî i lemleri belirtmek için kullanõldõ õ da 
olur. Akid kelimesi Kur’ân-õ Kerîm’de sadece bir yerde ve ço ul olarak “Ey 

iman edenler, akidleri (uk†d) yerine getirin!” (el-Mâide 5/1) eklinde geç-
mektedir. lk devir slâm bilginleri bu âyette geçen “ukud” kelimesini, 
Kur’ân-õ Kerîm’deki benzer kullanõmlarõn da (meselâ bk. el-Bakara 2/235; en-

Nisâ 4/33; el- srâ 17/34) etkisiyle hem bazõ hukukî ili kileri hem de hukukî 
olmaktan ziyade ibadet yönü a õr basan nezir ve yemin gibi er‘î tasarruflarõ 
ve hukukî i lemlerle ilgili artlarõ içine alan oldukça geni  bir muhteva ile 
yorumlamõ lardõr. Gerek tek gerekse kar õlõklõ iki irade beyanõndan do mu  
olsun, kendisine hukukî sonuç ba lanabilen hukukî i lemlerin klasik dokt-
rinde akid kapsamõ içerisinde mütalaa edildi i söylenebilir. slâm hukuk 
doktrininin geli im seyrine ba lõ olarak akdin terim anlamõnõ kazanmasõnda 
da belli bir tedrîcîli in bulundu u, zamanla akid kelimesinin daha çok alõm 
satõm ve kira gibi iki taraflõ hukukî i lemleri; zaman zaman vasiyet ve ibrâ 
gibi tek taraflõ hukukî i lemleri ifadede kullanõldõ õ, nezir, yemin gibi husus-
larõn, hiç de ilse, akid kelimesinin mutlak muhtevasõnõn dõ õnda tutuldu u 
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görülür. Akid kelimesi bu terimle me seyrinin sonucunda Mecelle’de kanun 
maddesi tekni inde bir anlatõma kavu mu tur: “Akid, taraflarõn bir hususu 
iltizam ve taahhüt etmeleridir ki, icap ve kabulün irtibatõndan ibarettir” (md. 

103). 

slâm hukuk literatüründe akidler oldukça geni  bir yer tutmasõna ra -
men, muhtemelen slâm hukukunun meseleci (kazuistik) tarzda do masõ ve 
geli mesinin bir sonucu olarak, slâm hukukçularõ genel bir akid teorisi 
ortaya koymamõ lar, akid nevilerini ayrõ ayrõ ve büyük ölçüde kendi bütün-
lükleri içerisinde ele almõ lardõr. Bununla birlikte temel akid saydõklarõ alõm 
satõm (bey‘) akdinde, zaman zaman akdin genel hükümlerine de yer ver-
mi lerdir. Bunun yanõnda, fõkõh usulü kitaplarõnda ve “e bâh ve nezâir” türü 
eserlerde birtakõm genel kurallar tesbit edildi ini belirtmek yerinde olur. 
Ça da  slâm hukukçularõ da õnõk olarak bulunan bu malzemeyi sistemli 
ekilde bir araya getirerek bir “akid teorisi” geli tirmeye çalõ mõ lardõr. 

a) Akdin Tabii Unsurlarõ 

Akdin kurulabilmesi ve hükümlerini meydana getirebilmesi için birtakõm 
unsur ve artlarõn bulunmasõ gereklidir. Bir akidden bahsedilebilmesi için her 
eyden önce, “akdi yapacak ki iler”in (taraflar), “akde konu olacak ey”in ve 

taraflarõn “irade beyanlarõ”nõn bulunmasõ zorunludur. Yapõ ve mahiyetleri, 
yapõlan akdin muhtevasõna göre zaman zaman de i iklik gösterse de, bütün 
akidlerde bulunmalarõ mutlak art oldu u için “taraflar”, “konu” ve “irade 
beyanõ”nõn akdin “tabii unsurlarõ” veya “aslî unsurlarõ” olarak adlandõrõl-
masõ mümkündür. Nitekim bu unsurlar, klasik doktrinde “erkânü’l-akd” 
veya “rüknü’l-akd” ve “aslü’l-akd” olarak ifade edilmi tir. 

Bu tabii unsurlar olmaksõzõn akdin varlõ õ dü ünülemeyece inden, bun-
lardan birinin eksikli i halinde, hukukun akidlere ba ladõ õ sonuçlardan söz 
edilemez. Ancak bu tabii unsurlar mevcut olup, bunlardan herhangi biri, 
hukuk düzeninin öngördü ü artlardan birini veya birkaçõnõ ta õmõyorsa, bu 
takdirde akdin, hukuk nazarõnda, eksik olan artõn önem derecesine göre 
de i en bir hükmü olur. 

Akdin taraflarõ, birbirleriyle akid ili kisine giren gerçek ve tüzel ki iler-
dir. Akdin durumuna göre taraflar tek ki i olabilece i gibi birden fazla ki i de 
olabilirler. Yine taraflar akde, “asil” sõfatõyla taraf olabilecekleri gibi vekâlet, 
velâyet, vesayet gibi yetkilerle “nâib” (temsilci) sõfatõyla da taraf olabilirler. 

Akdin konusu, akdin hükümlerinin kendisinde ortaya çõkõp gerçekle -
ti i ey olup, yapõlan akdin türüne göre farklõ yapõ ve mahiyette olabilir. 
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Alõm satõm, rehin gibi bir kõsõm muâvazalõ (iki taraf için de ivazlõ) akidlerde 
akdin konusu “e ya” (ayn) iken; kira, iâre (âriyet veya i reti sözle mesi) gibi 
akidlerde “e yanõn menfaati”; tarõm ortakçõlõ õ ve hizmet akidlerinde “emek” 
(i ) olmaktadõr. 

rade beyanõ, taraflarõn akid yapma rõzâlarõnõ dõ a yansõtmalarõdõr. Ger-
çekte, akidlerde aslolan kar õlõklõ rõzâdõr. Fakat, açõ a vurulmamõ  rõzâya bir 
hüküm ba lanmasõ mümkün olmadõ õndan, aralarõnda bir hukukî ili ki 
kurmak isteyen ki iler, bu iradelerini açõklamak durumundadõrlar. slâm 
hukuk doktrininde prensip olarak irade beyanõna, rõzânõn “mazõnne”si, yani 
rõzânõn muhtemel gerçekle me yeri ve biçimi nazarõyla bakõlmõ  ve irade 
beyanõ bir anlamda rõzânõn bir göstergesi kabul edilmi  ve buna ba lõ olarak 
rõzânõn irade beyanõ ile birlikte bulunaca õ benimsenmi tir. Bu itibarla, açõk 
ve net oldu u -ve aksi ispatlanmadõ õ- sürece, doktrinde hâkim görü , 
açõklanan iradeye itibar edilece i eklindedir. Bu durum, slâm hukukunun 
insan ili kilerinde açõklõ õ ve objektifli i ölçü almasõnõn bir sonucu olarak 
de erlendirilebilir. Gerçekten de slâm hukuku, ba langõçtan itibaren katõ 
ekilcili e kar õ çõkmõ , akidlerin kurulu unda kar õlõklõ rõzânõn esas oldu u 

dü üncesini getirmi tir. Ancak, rõzânõn esas alõnmasõ, sözlere ve yapõlan 
beyanlara itibar edilmeyece i anlamõna gelmez. Çünkü, sözler bir bakõma 
anlamlarõn kalõplarõ oldu undan aralarõnda çeli ki bulunmadõ õ, daha do -
rusu aksinin sabit oldu una dair kuvvetli bir delil yer almadõ õ sürece söz-
lere itibar edilece i prensibi getirilmi tir. Akdin kurulu u esnasõnda beyan 
edilen iradenin, akdin ifasõ sõrasõnda ise iç iradenin (rõzâ) muteber tutuldu u 
göz önüne alõnõrsa, irade beyanõnõn, rõzânõn sübûtunun “illet”i de il, 
“emâre”si oldu u anla õlõr. 

cap ve kabul, kar õlõklõ rõzânõn göstergesi sayõldõ õndan, özellikle Hanefî 
hukukçular tarafõndan, genelde akdin yegâne rüknü olarak nitelendirilmi tir. 

rade beyanõnõn prensip olarak “söz” ile yapõlmasõ esasõ getirilmi se de, 
rõzâya delâletleri kesin olmak kaydõyla söz dõ õnda, yazõ ma vb. ekillerle de 
irade beyanõnda bulunulabilece i kabul edilmi tir. Bunun yanõnda, “sözlü 
bir irade beyanõ olmaksõzõn, satõlmak üzere konulmu  bir eyi alõp semenini 
bõrakmak” demek olan teâti yoluyla alõm satõm ekli, örfün de bunu onay-
lamasõ kaydõyla slâm hukukçularõnõn ço unlu u tarafõndan câiz görülür. 
slâm hukukçularõnõn irade beyanõna ili kin olarak art ko tuklarõ açõklõk, 
netlik, kesinlik gibi hususlarõn gerçekle mesi halinde, günümüzde yaygõn 
olarak kullanõlan telefon, elektronik haberle me gibi yollarla da irade beyanõ 
yapõlabilir ve akid kurulabilir. 
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rade beyanõnõn var sayõlabilmesi için, icap ve kabulün, taraflarõn akid 
yapma iradelerini hiçbir tereddüde mahal bõrakmayacak bir kesinlikte gös-
teren bir siga ile yapõlmõ  olmasõ ve yapõlmak istenen akde delâletinin açõk 
olmasõ gerekmektedir. slâm hukukçularõnõn, icap ve kabulde kullanõlacak 
fiil zamanlarõ üzerinde titizlikle durmalarõnõn en önemli sebebi budur. Bunun 
yanõnda, icap ve kabulün vasfõ üzerinde de önemle durulmu tur. 

Hanefîler’e göre ilk açõklanan irade icap, buna cevap mahiyetinde ve 
ikinci olarak açõklanan irade ise kabul adõnõ alõr. Tek ba õna icap ba layõcõ 
de ildir. Yani icapta bulunan taraf (mûcip), kar õ tarafõn kabulünden önce, 
yaptõ õ icaptan vazgeçebilme hakkõna (hõyârü’r-rücû‘: rücû muhayyerli i) 
sahip oldu u gibi, icaba muhatap olan taraf da bu icabõ kabul edip etmeme 
hakkõna (hõyârü’l-kabûl: kabul muhayyerli i) sahiptir. Mûcip, icabõndan 
dönmeden önce, kar õ taraf kabul iradesini açõklarsa, artõk akid kesinle mi  
ve her ikisi için de dönü  imkânõ kalmamõ  olur. Mâlikî hukukçularõn görü ü 
de böyledir. âfiî mezhebinde, icap ve kabulün pe  pe e ve derhal vuku 
bulmasõ art görüldü ü için, Hanefî mezhebindeki vazgeçme ve kabul mu-
hayyerli i benimsenmemi , bunun yerine “meclis muhayyerli i” (hõyârü’l-

meclis) teorisi ortaya atõlmõ tõr. Buna göre taraflar akdin yapõldõ õ mahalden 
fiilen (bedenen) ayrõlmadõklarõ sürece akidden vazgeçme hakkõna sahip 
kõlõnmõ lardõr. Bu teori ile, fazla dü ünme imkânõna sahip olamadan irade 
beyanõnda bulunmu  olan taraflara dü ünme ve gerekirse vazgeçme imkânõ 
tanõnmõ  olmaktadõr. Hanefî mezhebi ile âfiî mezhebindeki bu görü  farklõ-
lõ õnõn ve meclis muhayyerli i teorisinin hareket noktasõnõ, “Alõcõ ve satõcõ 

birbirlerinden ayrõlmadõkça muhayyerdir” (Buhârî, “Büyû‘”, 42) anlamõndaki 
hadise getirilen farklõ yorumlar olu turmaktadõr. Hanefîler, hadiste geçen 
ayrõlmayõ “söz” ile ayrõlma, âfiîler ise “beden” olarak ayrõlma eklinde 
yorumlamõ lardõr. 

slâm hukukçularõnõn ço unlu u, sõrf icap ve kabul ile akdin tamamlanõp 
hükümlerini meydana getirece i görü ündedirler. Ancak akdin tamamlana-
bilmesi için icap ve kabulün yeterli olmadõ õ, ayrõca akid konusu olan eyin 
teslim edilmesinin gerekli oldu u bazõ akid türleri de vardõr. Bu akidlere 
“aynî akidler” denilmektedir. Hibe, iâre, vedîa, karz ve rehin akidleri bu 
grupta yer alõr. 

b) Akdin Kurulu  artlarõ 

Akdin kurulabilmesi ve hukuk nazarõnda var olabilmesi için yukarõda 
sözü edilen üç tabii unsurun birtakõm artlarõ ta õmasõ gerekmektedir. slâm 
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hukukçularõ, bu artlarõn akdin kurulmasõnda oynadõklarõ rolün önem dere-
cesi hususunda farklõ görü lere sahip olduklarõndan, bu artlardan her 
birinin eksikli inin akde ne ekilde etki edece i hususunda da farklõ görü ler 
ileri sürmü lerdir. slâm hukukçularõnõn ço unlu u prensip itibariyle akdi, 
“kurulu ” (in‘ikâd), “geçerlilik” (sõhhat) ve “i lerlik kazanma” (nefâz) açõla-
rõndan bir bütün olarak telakki ettiklerinden, akdin hüküm ve sonuçlarõnõ 
meydana getirilebilecek son ekle gelmesini sa lamak için gerekli olan 
bütün artlarõ aynõ önem derecesinde tutma e ilimi göstermi lerdir. 

Hanefî hukukçular ise cumhurdan yani kendi dõ larõnda kalan ço un-
luktan farklõ olarak, akdin kurulup sonuçlarõnõ meydana getirmesini birkaç 
merhalede ele almõ  ve her bir merhale için farklõ önem derecesinde artlar 
öne sürmü lerdir. Bu merhaleler sõrasõyla “kurulu ”, “sõhhat”, “i lerlik” ve 
“ba layõcõlõk” (lüzum) adlarõnõ alõrlar. Akdin hükümsüzlü ü de, aynõ ekilde 
bu merhaleler paralelinde ele alõnmõ tõr. Buna göre, kurulu  artlarõndan biri 
eksik olan akid “bâtõl”, sõhhat artlarõndan biri eksik olan akid “fâsid” ve 
i lerlik artlarõndan biri eksik olan akid “mevkuf” (askõda) olur. Akdin ba -
layõcõ olmasõ, akdin kurulmasõnda ve sonuçlarõnõ do urmasõnda do rudan 
etkili olmadõ õndan, lüzumun mukabili olan “muhayyerlik”, hükümsüzlük 
kapsamõnda ele alõnmamõ tõr. 

Akdin kurulu  artlarõ, akdin hukukî varlõk kazanabilmesi için gereken 
artlardõr. Bu artlardan birinin veya birkaçõnõn eksik olmasõ halinde akid 

kurulamaz. Bu konuda slâm hukuk ekolleri prensip olarak aynõ görü ü 
payla makla birlikte, bu artlarõn tesbitinde tam bir görü  birli i mevcut 
de ildir. Nitekim, Hanefî mezhebinde sõhhat ve nefâz artõ olarak gösterilen 
birçok art, di er mezheplerde kurulu  artlarõ arasõnda yer almõ tõr. 

Hanefîler’in, akdin kurulu u için tesbit ettikleri anahtar cümle udur: 
“Akid, ehlinden, mahalline muzaf olarak sâdõr olmu sa, bunun kurulmu  
oldu unu söylemek gerekir”. Di er mezheplerin hareket noktasõ da bu 
olmakla beraber, akde kimlerin ehil oldu u ve nelerin mahal (akid konusu) 
olabilece i konusunda Hanefîler’le esaslõ görü  ayrõlõ õ içerisindedirler. 

1. Taraflarla ilgili kurulu  artlarõ. Akidden bahsedilebilmesi için, kar-
õlõklõ iki tarafõn bulunmasõ gereklidir. Özellikle her iki tarafa kar õlõklõ borç 

yükleyen muâvazalõ akidlerde akdin haklarõ, yani teslim, tesellüm, mutâlebe 
gibi hususlar, temsil olunana de il bizzat akdi yapanlara râci oldu undan, 
tek ki inin iki tarafõ temsilen akid yapmasõ mümkün görülmemi tir. Hanefî 
mezhebinde sadece nikâh akdinin hukukî yetkiye sahip tek ki i tarafõndan 
yapõlabilece i kabul edilirken, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde gerek nikâh 
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akdi gerekse malî muâvazalõ akidlerin hukukî yetkiye sahip tek ki i tarafõn-
dan yapõlmasõ câiz görülmü tür. 

Hanefî mezhebinde, akdin kurulabilmesi ve hukukî varlõk kazanabilmesi 
için akdi yapacak taraflarõn temyiz kudretine sahip olmalarõ yeterli görül-
mü , ayrõca bulû  ve rü d artõ getirilmemi tir. Buna göre mümeyyiz çocu-
un mal varlõ õnda hem artõ  hem eksiltme meydana getiren hukukî i lem-

leri çocu un kanunî temsilcisinin önceden verdi i muvafakat (izin) ile veya 
daha sonra verece i onaya (icâzet) ba lõ olarak kurulmu  olur. Kanunî 
temsilcisi icâzet verirse bu tasarruflar i lerlik kazanõr, vermezse bâtõl olur. 
Temyiz kudretinden yoksunluk, ya  küçüklü ü, akõl hastalõ õ ve -tartõ malõ 
olmakla birlikte- sarho luk gibi mâkul davranmayõ engelleyen hallerde söz 
konusu olur. Mâlikî mezhebinde de durum hemen hemen aynõdõr. Ahmed b. 
Hanbel’e göre, mümeyyiz küçü ün bu tür hukukî i lemleri, kanunî temsilci-
nin ba tan izin vermi  olmasõ halinde geçerlidir. 

âfiî mezhebinde ise, çocu un temyiz gücüne sahip olmasõ yeterli olma-
yõp, ayrõca çocu un bulû a (veya bulû  ya õna) ermi  olmasõ da arttõr. 

2. Akdin konusu ile ilgili kurulu  artlarõ. Akde konu edilen eyin, 
akdin yapõldõ õ esnada mevcut olmasõ gerekir. Bu itibarla akdin yapõldõ õ 
esnada mevcut olmayan bir eyin satõlmasõ, doktrinde bâtõl sayõlmõ tõr. An-
cak, bazõ hukukçular bu artõn sadece satõm akdi ile sõnõrlõ dü ünülmesi 
gerekti ini ve di er akidleri kapsamadõ õnõ savunurken; bazõlarõ da akde konu 
edilen eyin mevcut olup olmamasõ de il, garara, yani belirsizli e ve bunun 
sonucu olarak taraflardan birinin zarara u rayõp di erinin haksõz kazanç 
sa lamasõna yol açõp açmama ihtimali üzerinde durarak bu artõ oldukça 
yumu atmõ  ve uygulamada ortaya çõkabilecek bazõ aksama ve tõkanmalarõ 
kaldõrmaya çalõ mõ lardõr. Bunun yanõnda, akdin konusunun (akidle yükleni-

len edimin), fiilen (tabii olarak) ve hukuken imkânsõz olmamasõ da arttõr. 

Akdin konusunun teâmüle elveri li olmasõ da arttõr. Bu cümleden ola-
rak akdin konusunun yararlanõlabilir olmasõ ve bu yararlanmanõn hukuken 
me rû kõlõnmõ  ya da yasaklanmamõ  olmasõ gerekir. Ayrõca akde konu 
edilecek eyin belirlenmi  veya belirlenebilir olmasõ da arttõr. 

3. rade beyanõ ile ilgili kurulu  artlarõ. Akdin kurulabilmesi için 
beyan edilen iradelerin aynõ mecliste ve birbirine uygun olmasõ arttõr. Akid 
meclisi, Hanefîler’e göre, icap ile ba layõp kar õ tarafõn kabulü, dolayõsõyla 
taraflarõn anla malarõ ile sona eren ve akid görü melerinin ihlâl edilmedi i 
zaman dilimidir. Bu itibarla önemli olan mekân birli i de il, icabõn hiçbir 
kesintiye u ramadan kabul ile birle inceye kadar geçen zaman birli idir. 
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c) Akdin Geçerlilik artlarõ 

Hanefî doktrininde, kurulu  artlarõ yanõnda bir de “sõhhat (geçerlilik) 
artlarõ” söz konusu edilmi tir. Her akdin kendine özgü birtakõm sõhhat 
artlarõ olmakla birlikte bütün akidlerde bulunmasõ gereken genel sõhhat 
artlarõ da mevcuttur. Ehliyeti kaldõran sebepler akdin asõl unsuru olan rõzâyõ 

da ortadan kaldõrdõ õndan ço u defa akdin tamamen hükümsüz ve geçersiz 
olmasõna yol açar. Buna kar õlõk akidde rõzâ ile irade beyanõ arasõnda ve rõzâ 
ile akidde ortaya çõkan sonuç arasõnda belli ölçüde uyumsuzlu un oldu u 
durumlarda akid fâsid sayõlõp ilgili tarafa akdi feshetme hakkõ tanõnarak 
akdin yol açabilece i zararlara kar õ korunmak istenmi tir. 

Akdin sõhhat artlarõnõn ba õnda, bedellerin mâlum olmasõ artõ gelir. 
Akdin sahih olabilmesi için bedellerin anla mazlõ a sebep olmayacak ölçüde 
biliniyor olmasõ gerekir. E er akidde, taraflar arasõnda halledilmesi güç bir 
anla mazlõ a yol açan a õrõ bilinmezlik, fõkhî tabiriyle “fâhi  cehalet” varsa 
bu akid fâsid olur. Meselâ, bir kimsenin bir sürü içerisinde hangisi oldu u 
belirlenmemi  bir koyunu satmasõ fâhi  cehalet sayõlõr. Çünkü bu durumda 
satõcõ, koyunun belirlenmemi  olmasõ gerekçesiyle kötü bir koyun vermek 
isteyebilir; alõcõ da aynõ gerekçeyle daha iyi bir koyun seçip almak isteyebi-
lir. Ancak, basit bilinmezlik akdi fâsid kõlmaz. Meselâ, akdin ba langõcõnda 
seçme ve belirleme yetkisinin mü teriye verilmi  olmasõ halinde bu bilin-
mezlik bir anla mazlõ a sebep olmaz, dolayõsõyla da akdi fâsid kõlmaz. 
Bedellerin vasõflarõnõn bilinmesi ise sõhhat artõ de il, lüzum (ba layõcõlõk) 
artõdõr. 

Akdin garardan yani mâkul olmayan ölçüde risk, üphe ve bilinmezlik-
ten uzak olmasõ artõ da, hem yukarõdaki artõ tamamlayan hem de tarafla-
rõn beklenmedik risk ve zarardan uzak olarak gönül ho nutlu uyla birtakõm 
akdî yük ve borçlar altõna girmesine imkân veren ve yine akidden do an 
haklõ kazançlar elde etmesini sonuçlayan önemli bir sõhhat artõdõr. Esasen, 
bilinmezlik (cehalet) ve garar hukukî ili kilerde ölçü olabilecek netlikte ve 
açõklõkta birer kavram olmayõp tanõmõ ve içeri i ahõs, bölge ve dönemlere 
göre farklõlõk gösterebilir. Fakat slâm hukukunda bu konu üzerinde ayrõntõ 
ile durulmu , bazõ örneklerden hareketle belli ölçüler getirilmeye çalõ õlmõ  
ve neticede akidlerde güven, adalet ve hakkaniyeti sa lama, i in ansa 
bõrakõlarak taraflardan birinin akdin mâkul sonucu olmayan bir borç ve 
zararla kar õla masõnõ önleme yönünde önemli tedbirler alõnmõ tõr. A a õda 
bilinmezlik, gabin ve garar konusuna tekrar dönülecektir. 
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Akid esnasõnda tek taraflõ yarar sa layan, akdi risk ve bilinmezlik orta-
mõna sürükleyen, yasak bir eyi içeren, akdin muhteva ve yapõsal amaçla-
rõna (muktezâ) veya teâmüle aykõrõ artlar da ço u zaman fâsid art olarak 
nitelendirilmi tir. Akidde taraflarõn ileri sürebilece i artlardan önemli bir 
bölümünün özellikle ilk dönem slâm hukukçularõnca fâsid art olarak 
nitelendirilmesi ve böyle akidlerin feshine imkân tanõnmasõ, temelde 
akidlerde sadeli i koruma, akdin kurulu  ve hükümlerini objektif ölçülere 
ba lama ve ileride taraflardan birinin bu yüzden ma dur olmasõnõ önleme 
dü üncesine dayanõr. Ancak bu sakõncanõn ortadan kalktõ õ ileriki dönem-
lerde hukuk ekolleri bu konuda daha müsamahalõ bir tavõr izlemi  ve dinin 
temel ilke ve yasaklarõnõ ihlâl etmedi i, örf ve teâmülde bulundu u sürece 
taraflara akidde diledi i artlarõ ileri sürme ve akdi diledi i muhtevada dü-
zenleme serbestisi tanõmõ lardõr. 

Akid yapõlõrken akdin tabii unsur, art ve hükümlerinde yanõlma (hata), 
kusurlu bir davranõ  sonucu kar õ tarafõn yanõltõlmasõ veya aldatõlmasõ (hile 

ve ta rir) veya akdin zor ve tehdit (ikrah) altõnda yapõlmasõ durumunda, 
akdin temel kurucu unsuru olan rõzâ bu etkenlerin tür ve derecesine göre 
belli ölçüde sakatlanõr. Bundan dolayõ da slâm hukuk doktrininde hata, hile 
ve ikrahõn akde tesirleri üzerinde ayrõntõlõ ekilde durulmu , akidlerde objek-
tifli i ve düzeni sa lama ve üçüncü ahõslarõn haklarõnõ koruma ile taraflarõn 
esasen razõ olmadõklarõ zarar ve ma duriyetlerini önleme arasõnda mâkul bir 
denge kurulmaya çalõ õlmõ tõr. Bu sebeple de bir dereceye kadar akidler ve 
dõ  irade korunmu , akde rõzânõn ciddi ölçüde sakatlandõ õ belli bir derece-
den sonra ise ilgili tarafa akdi feshetme hakkõ tanõnmõ tõr. 

Faiz yasa õ slâm’õn temel yasaklarõndan oldu u için akdin sahih ola-
bilmesi için, faiz unsurunu veya artõnõ içermemesi hatta akdin faiz üphe-
sinden uzak olmasõ artõ üzerinde de ayrõntõ ile durulur. 

Belli ba lõlarõna temas edilen bu sõhhat artlarõnõn bulunmamasõ halinde 
akid bâtõl ve tamamen geçersiz olmayõp fâsid olacaktõr. Hanefîler fâsid akdi 
belli nevi akidlerde bâtõl akidden ayrõ dü ündüklerinden, akdi fâsid kõlan bu 
artõn kalkmasõ veya iyile tirilmesi halinde akdin sõhhat kazanabilece ini 

ifade etmi lerdir. Çünkü amaç insanlarõn sözle me hürriyetlerini ve akdî 
iradelerini kõsõtlamak de il, akidlerin hem dinin ilke ve esaslarõna aykõrõ 
kurulmasõnõ önlemek hem de insanlarõ bilgisizlik, dikkatsizlik, ihtiyaç ve 
zorbalõk sebebiyle gerçekte razõ olmadõ õ bir yükümlülük ve zarar altõna 
girmekten korumaktõr. 
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d) Akidlerin Hükümsüzlü ü 

Akidlerin muteberli i için öngörülen “ehliyet”, “irade beyanõ” ve “akdin 
konusu” ile ilgili olarak aradõ õ artlarõ ta õmayan akidler, genel bir ifadeyle 
hükümsüzdür. Söz konusu bu artlar hukukî i lemlerin, fert ve toplum 
yararõnõ gerçekle tirme ve koruma maksadõna uygun ekilde, dolayõsõyla 
kamu düzenini ihlâl etmeyecek biçimlerde ve amaçlarla yapõlmasõnõ sa lama 
hedefine yönelik oldu undan, hükümsüzlük, bir bakõma kamu hakkõna ve 
hukuk düzenine aykõrõ davranmanõn bir yaptõrõmõ olmaktadõr. slâm hukuk-
çularõnõn bu aykõrõlõ õ, âriin emir ve maksadõna aykõrõlõk eklinde açõklama-
sõnõn da anlamõ budur. 

Hükümsüzlük, Hanefî doktrininde iki kademeli olarak ele alõnmõ  ve ku-
rulu  artlarõnõ ta õmayan akid “bâtõl”, sõhhat artlarõnõ ta õmayan akid 
“fâsid” sayõlmõ tõr. Butlân, akdin hukukî yapõsõna aslî yönden aykõrõlõk, 
fesad ise fer‘î yönden aykõrõlõk olarak ifade edilmi tir. u var ki, bu ayõrõm 
bütün akidler için geçerli olmayõp, muâvazalõ akidler için söz konusudur. 
Di er ekollerde ise, böyle bir kademelemeye gidilmemi , bâtõl ve fâsid birbi-
rinin e  anlamlõsõ olarak kullanõlmõ tõr. 

Pratik sonuçlarõ itibariyle butlân ile fesad arasõnda birtakõm farklõlõklar 
vardõr. Bâtõl akid hiçbir surette hukukî varlõk kazanamaz ve meselâ satõm 
sözle mesinde mülkiyeti alõcõya geçirmez. Fâsid akid ise hukukî varlõk 
kazanmõ  bir akid olup teslimin gerçekle mesi anõnda mülkiyeti nakleder. 
Hanefîler fâsid akidle edinilen mülkü “temiz olmayan mülk” olarak tavsif 
etmi ler ve taraflarõn dinen ve hukuken, bu akdi feshetmekle mükellef 
olduklarõnõ ifade etmi lerdir. Taraflar feshetmekte gev eklik gösterirlerse akid 
mahkeme kanalõyla feshedilerek hukukî hayattan kaldõrõlõr. Ancak fesihten 
önce alõcõ, malõ ba ka birine sattõ õ takdirde iyi niyetli bu yeni alõcõnõn hak-
larõnõn korunmasõ amacõyla artõk akdin fesih imkânõ ortadan kalkar. 

e) Akdin Hukukî Sonucu 

Hukukun öngördü ü artlarõ ta õyarak kurulan akid, gerek taraflar ve 
gerekse akid konusu itibariyle birtakõm hukukî sonuçlar do urur. Akid tek 
taraflõ veya iki taraflõ borçlar do uran hukukî bir i lem oldu undan öncelikli 
olarak akdi yapan taraflarõn akidden do an borçlarõ söz konusu olur. Söz 
gelimi satõm akdinde satõcõnõn malõ (mebi‘) teslim, alõcõnõn da bedeli (semen) 
ödeme borçlarõ do mu  olur. Akid temsil yoluyla yapõlmõ sa temsilciler, 
alacaklõlar ve bazõ durumlarda üçüncü ahõslar da akdin hukukî sonucuyla 
ilgili olabilmektedir. slâm hukukunda akid serbestisi ilke olarak kabul 
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edildi inden akid, taraflarõn kanunu mesabesinde görülmü tür. Bu itibarla 
da akdin en tabii hukukî sonucu akde konu olan borçlarõn ifasõdõr. Akidde 
borcun ifasõ birtakõm genel kurallara tâbi ise de her bir akid türüne göre de 
farklõlõk gösterebilmektedir. Satõm gibi do rudan mülkiyeti nakleden 
akidlerde, taraflarõn mülkiyeti nakil borcu de il teslim ve tesellüm borcun-
dan söz edilir. Akidden sonra ve teslimden önce akid konusu malda mey-
dana gelen artõ lar da yeni mâlike aittir. Malõn menfaatini (kullanõm) nakle-
den akidlerde ise ifa, menfaatin tahsisi ile mümkün olur. Söz gelimi, kira 
akdinde kiralanan evin kiracõya teslimi, i  akdinde i çinin eme ini i verenin 
emrine tahsisi gerekir. Bu tür akidlerde tahsis yeterli olup kullanõm ve 
çalõ manõn gerçekle mesi art de ildir. 

Karz gibi zimmet borcu yükleyen akidler, borçlunun zimmetinin talep ve 
geri istemeye muhatap olmasõ yükümlülü ünü getirir. Talep halinde borçlu-
nun veya temsilcisinin ödemede bulunmasõ gerekir. Borcun teminat altõna 
alõnmasõnõ amaçlayan kefalet, rehin gibi akidlerde de ifa, yine bu akidlerin 
yapõ ve maksadõna uygunluk ta õr. Hukuk doktrininde belirlenen genel 
kurallarõn dõ õnda ifa ile ilgili ayrõntõlõ hükümlerin kayna õ ise taraflar arasõ 
anla ma artlarõdõr. Belli bir bölgeye ve i  koluna ait teâmül de yardõmcõ bir 
unsur olarak devreye girebilir. 

Akidden do an borcun yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi halinde 
ilgili tarafõn akdî mesuliyeti söz konusu olur. Genellikle u ranõlan zararõn 
tazmini eklinde kendini gösteren ve akidden do an bu hukukî sorumluluk 
için u üç hususun gerçekle mi  olmasõ gerekir: 1. Hukuken geçerli bir 
akidden do an ifa borcunun yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi. 2. 
Akdin kar õ tarafõnõn bundan zarar görmü  olmasõ. 3. Zararõn kusurlu bir 
davranõ  sonucu do mu  olmasõ. 

f) Akdin Sona Ermesi 

Akdin sona ermesinin en tabii yolu, taraflarõn akidden do an borçlarõnõ 
kar õlõklõ olarak ifa etmeleridir. Fâsid akdin feshedilmesi veya akid konusu 
ortadan kalkõp yerine mâkul bir ikamenin de mümkün olmamasõ halinde 
akdin kendili inden sona ermi  olmasõ da (infisah) akdi sona erdirir. Bâtõl 
akid hukuken varlõk kazanamadõ õndan sona ermesinden de söz edilemez. 

Tek taraflõ veya iki taraflõ olarak ba layõcõ karakterde olmayan kefalet, 
rehin, vedîa, âriyet, vekâlet, karz, hibe gibi akidlere tek taraflõ irade ile son 
verilebilir. Akdin hile, ikrah, fâhi  fiyat, aldatma gibi kusurlar veya görme 
muhayyerli i, ayõp muhayyerli i ve arttan kaynaklanan muhayyerlikler 
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sebebiyle bozulabilmesi de mümkündür. Sa lam olarak do mu  bir akdin 
henüz ifa edilmeden geriye dönük olarak bozulup hükümsüz hale getirilmesi 
satõm, kira, sulh gibi akidlerde kural olarak mümkünse de evlenme, bo ama, 
õtk gibi hukukî i lemlerde bu kabul edilmemi tir. 

Akdin tek taraflõ irade ile bozulmasõ (fesih) ancak sõnõrlõ hallerde kabul 
edilip akidlerde devam ve güvenilirlik korunmaya çalõ õlõrken, buna kar õlõk 
di er tarafa kar õ ifayõ durdurma ve akid konusu malõ veya bedeli elinde 
tutma (hapis) hakkõ tanõnmõ tõr. slâm hukuk doktrininde bu konuda geli ti-
rilen görü  ve tedbirler temelde hukukî i lem ve ili kilerde açõklõk ve dü-
rüstlü ü sa lama, güven ortamõ olu turma, insanlarõn verdikleri söz ve 
taahhütleri yerine getirmesini sa lama, fakat bu yüzden ortaya çõkacak 
haksõz zarar ve kazançlar varsa ona da engel olma eklinde sõralanabilecek 
birtakõm genel amaçlara yöneliktir. Akidlerle ilgili hukukî düzenlemeler 
genelde slâm hukukçularõnõn ve hukuk ekollerinin görü , bilgi ve tecrübe-
lerine dayandõ õndan ahõslara, dönemlere ve hukuk ekollerine göre ayrõn-
tõda birçok farklõ doktriner görü e rastlamak mümkündür. 

g) Akid Çe itleri 

slâm hukukçularõnõn ve hukuk ekollerinin hem teori hem de pratik yö-
nüyle ayrõntõlõ olarak inceleyip geli tirdi i borçlar hukuku, asõrlarca sürege-
len uygulamanõn da katkõsõyla zengin bir muhtevaya kavu mu , bu arada 
toplumda ihtiyaç duyulan ve uygulanagelen akidler ve borç ili kileri belli 
isimler altõnda terimle erek hukuk literatüründe yer almõ tõr. Ancak slâm 
hukukunda “isimli akid” telakkisi mevcut olmayõp gerek isimlendirme 
gerekse kurulu  ve hükümleri itibariyle akid serbestisi ilkesi kabul edilmi tir. 
Akid serbestisi veya akid hürriyeti, ferdin akid yapõp yapmama, akdin 
mahiyet, muhteva ve artlarõnõ diledi i tarzda belirleme serbestisini ifade 
eder. Bunun için de akdin kurulu unda taraflarõn iradesi esas alõnmõ , ekil 
artlarõ asgarî seviyede tutulmu , taraflara -kamu düzeni ihlâli olmadõ õ 

sürece- akdin i leyi ini, hüküm ve sonuçlarõnõ diledi i tarzda düzenleme 
serbestisi getirilmi tir. slâm hukuk doktrininde hâkim olan bu anlayõ  
sebebiyle, sonraki dönemlerde yeni isimler altõnda farklõ akidlerin ortaya 
çõktõ õ, dinin temel ilke ve esaslarõnõ ihlâli konu olmadõ õ sürece yeni isim ve 
kapsamlõ akidlerin de borçlar hukukunda incelemeye alõndõ õ görülür. 

Ele alõnan ve bir bakõma klasik bir adlandõrma ve yapõ kazanmõ  bulu-
nan akidler ve hukukî i lemler çe itli yönlerden bazõ sõnõflandõrma ve ayõ-
rõmlara tâbi tutulabilir. Sõhhat yönünden akidler sahih, fâsid ve bâtõl akid 
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eklinde üçlü, ba layõcõlõk yönünden lâzõm-gayri lâzõm, i lerlik ve yürürlük 
açõsõndan ise nâfiz-mevkuf eklinde ikili tasnife tâbi tutulur. Âriyet, vedîa, 
karz, hibe ve rehinden ibaret be  tür akid, bir aynõn (mal) teslimi ile ta-
mamlandõ õndan aynî akidler olarak anõlõr. Buna kar õlõk satõm, kira, sulh, 
evlenme gibi birçok akid ise sadece icap ve kabul ile tamamlanõr. 

Akid konusunun bir kar õlõ õ bulundu u için satõm, kira, sulh gibi akidler 
“ivazlõ akidler” olarak adlandõrõlõr. Buna kar õlõk hibe, âriyet, vasiyet gibi 
akid ve hukukî i lemler ise “ivazsõz akidler” grubunda yer alõr. Akidler, ilgili 
tarafõn ödeme sorumlulu unun bulunup bulunmamasõna göre de üçlü bir 
ayõrõma tâbi tutulur. Satõm, sulh, karz gibi akidlerde akid konusu malõ teslim 
alan taraf tazmin etme veya meydana gelen zarara katlanma sorumlulu-
unu da ta õdõ õndan “damân akidleri” eklinde isimlendirilir. Buna kar õlõk 

vedîa, âriyet, irket, vekâlet gibi akidler “emanet akidleri” olarak adlandõrõlõr 
ve bu akidler temelde güvene dayandõ õndan kar õ tarafa teslim edilen mal 
emanet hükmündedir. Kusurlu ve a õrõ davranõ õ bulunmadõ õ sürece bu 
malda meydana gelen zararõ ödemezler. Kira akdi ise her iki yönü de bulun-
du undan bu ayõrõmõn üçüncü türünü olu turur. 

Akidler ta õdõklarõ amaçlar itibariyle de belli ayõrõm ve adlandõrmaya tâbi 
tutulur. Satõm ve kira gibi mal veya menfaatin el de i tirmesi amacõnõ ta õ-
yanlar “temlik akidleri”, mudârebe ve irket akdi gibi ortaklõk amacõna 
yönelik olanlar “ irket akidleri”, kefalet ve rehin gibi alacak ve ifayõ güvence 
altõna almayõ amaçlayanlar “teminat akidleri”, vekâlet akdinde oldu u gibi 
fiil ve tasarrufta bir kimsenin yerini bir ba kasõnõn almasõ amaçlanõyorsa 
“temsil akidleri”, vedîada oldu u gibi bir mal veya hakkõn koruma altõna 
alõnmasõna yönelik olanlar ise “muhafaza akidleri” olarak adlandõrõlõr. Satõm 
gibi yapõldõ õ anda ifa olunan “müddetsiz akidler”in yanõ sõra kira gibi belli 
bir süre için geçerli “müddetli akidler” de söz konusudur. 

slâm hukukunda kural olarak ekilsiz ve isimsiz akid ilkesi hâkimse de, 
gerek taraflarõn ve gerekse üçüncü ahõslarõn haklarõnõ koruyabilmek için 
bazõ akidlerde ekil artõ da aranmõ tõr. ahit, ilân, resmî makam ve tescil 
artlarõ itibariyle evlenme akdi, ta õnmazlarla ilgili mülkiyet, irtifak, rehin 

gibi akidler “ eklî akidler” olarak sayõlabilir. Di er akidler ise genelde “rõzâî 
akidler” olarak anõlõr. Bununla birlikte akidlerin tâbi tutulaca õ eklin, top-
lumun içinde bulundu u artlarla ve kamu düzeni ile yakõn ilgisi vardõr. 

B) Rõzâ lkesi 

Akid konusunda slâm hukuk doktrininde yer alan bilgi ve öneriler dik-
katlice incelendi inde, borç ili kilerinde taraflarõn akde ili kin rõzâlarõnõn 
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korunmasõnõn hedeflendi i, kamu yararõnõ ve hukuk düzenini ciddi boyutta 
ihlâl eden olumsuz bir durum bulunmadõ õ sürece, taraflarõn diledi i akdi 
diledi i ekilde yapmasõ ilkesinin benimsendi i görülür. Kur’an’da, “Ey iman 

edenler! Mallarõnõzõ aranõzda bâtõl (haram ve haksõz yollar) ile yemeyin, kar-

õlõklõ rõzâya dayanan ticaret olmasõ hali müstesna” (en-Nisâ 4/29) buyuru-
lur. Hz. Peygamber’in hadislerinde de hukukî ve ticarî ili kilerin açõklõk ve 
dürüstlükle yapõlmasõ, bir kimsenin gönül ho nutlu u ve rõzâsõ bulunma-
dõkça malõnõn kimseye helâl olmayaca õ sõkça tekrarlanmõ tõr. Bu sebeple de 
slâm hukukçularõ, akidlerin kurulu  ve i leyi inde kar õlõklõ rõzânõn bulun-
masõ ve akdin taraflarõn hür iradelerini zedeleyen veya yok eden ikrah, 
hata, hile, gabin, garar, cehalet gibi kusurlardan uzak olmasõ üzerinde 
õsrarla durmu , bu tür kusurlarõn akde etkisi ve bu yolla elde edilen kazancõn 
hukukî ve dinî hükmü gibi konularda da ayrõntõlõ bir doktrin geli tirmi lerdir. 
Akidlerin kurulu  ve i leyi ine ili kin olarak literatürde dile getirilen birçok 
kõsõtlama da esasen taraflarõn hür iradelerini korumayõ, razõ olmadõklarõ bir 
ma duriyet ve zararõ önlemeyi hedefler. Bu itibarla, fakihlerin borç ili kileri 
açõsõndan söz konusu ettikleri gabin anlayõ õ, ta rir, garar ve bilinmezlik 
yasa õ, günümüzdeki borç ili kilerine olan-olmasõ gereken çizgisinde önemli 
bir açõklama getirecektir. 

a) Gabin ve Ta rir Yasa õ 

Gabin (gabn) kelimesi, slâm hukuk terminolojisinde genelde iki taraflõ 
akidlerde kar õlõklar arasõnda, özelde ise alõm satõmda satõlan eyle fiyatõ 
arasõnda de er yönünden farklõlõk ve dengesizli i ifade eder. Buna göre bir 
mal de erinin çok üzerinde bir fiyata satõn alõndõ õnda mü teri, de erinin 
çok altõnda satõldõ õnda ise satõcõ gabne mâruz kalmõ  olur. Ta rir ise, akid 
yapõlõrken taraflardan birinin söz ve davranõ õ ile di er tarafõ kasten aldat-
masõnõ ifade eder. 

slâm’da bir kimsenin haketmedi i bir zarar ve haksõzlõ a u ramamasõ, 
ayet u ramõ sa bunun en adaletli ekilde giderilmesi ilkesi hâkimdir. Ancak 

hukukî ili kilerde güven ve istikrar ortamõnõ kurabilmek ve taraflarõn 
akidle me hürriyetini koruyabilmek için bazõ ekil artlarõna ve objektif 
ölçülere de ihtiyaç bulunmaktadõr. Öte yandan hukukî i lemlerde gabin ve 
zararõ sõfõrlamak da mümkün olmaz. Bu sebeple slâm hukukçularõ gabnin 
akde tesirini belirleyebilmek için kendili inden gabin -aldatma sonucu 
olu an gabin; kaçõnõlmasõ mümkün olmayan basit ve önemsiz gabin- a õrõ 
ve belirgin gabin eklinde bir ayõrõma gitmi lerdir. Bununla birlikte, azlõk ve 
çokluk izâfî oldu u için, hangi aldanmanõn a õrõ ve belirgin gabin (gabn-i 
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fâhi ), hangisinin basit ve önemsiz gabin (gabn-i yesîr) oldu unu da belirli 
bir ölçüye ba lamaya gayret sarfetmi lerdir. 

Fakihlerin büyük ço unlu una göre bir akidde vuku bulan gabnin a õrõ 
olup olmadõ õnõ belirlemede o akde ve bölgeye ait örf ve âdetin esas alõn-
masõ gerekir. Hanefî hukukçular bu ölçütü biraz daha netle tirmi lerdir. 
Buna göre gabn-i fâhi ; herhangi bir malõ, o malõn fiyatõ hakkõnda, bilirki i-
lerin tesbit etti i tahminî mebla larõn üst sõnõrõnõ a an bir fiyata satma ya da 
satõn alma durumu; gabn-i yesîr ise bir malõ, bilirki ilerin tahmin sõnõrlarõ 
içerisinde kalan bir fiyatla satma ya da satõn alma durumudur. Bunu öyle 
bir örnekle açõklamak mümkündür: 100 liraya satõn alõnan bir mal için 
de i ik bilirki iler tarafõndan 60 ile 90 lira arasõnda de er biçilmi se alõcõ 
bakõmõndan gabn-i fâhi  söz konusudur. Böyle bir malõn meselâ 50 liraya 
alõnmasõ halinde satõcõ bakõmõndan gabn-i fâhi  söz konusu olur. 60 liranõn 
altõna dü meyen veya 90 liranõn üstüne çõkmayan bir fiyat ile satõlmasõ 
durumundaki aldanma ise gabn-i yesîrdir. Bazõ fakihlerin, menkul ticaret 
mallarõnda piyasa de erinin % 5’ini, hayvanda % 10’unu, gayri menkulde 
% 20’sini a an fiyatõ gabn-i fâhi  sayan görü ü de (Mecelle, md. 165) yine 
örf ve âdet ölçü alõnarak yapõlmõ  bir oran belirlemesi ve çözüm önerisi 
mahiyetindedir. Ba ka ölçü ve oranlardan söz eden fakihler de vardõr. 

Özetle ifade etmek gerekirse, bir akidde gabnin meydana gelmi  olmasõ 
bu akdin feshedilmesi için tek ba õna yeterli olmaz, ayrõca gabnin rõzâyõ 
sakatlayan bir sebepten kaynaklanmõ  olmasõ artõ aranõr. Bu sebeple, 
meselâ bir kimse kendi iradesiyle, bilerek ve farkõnda olarak bir malõ a õrõ 
gabin sayõlacak bir fiyatla satmõ  veya satõn almõ  ise, bu kimseye sõrf bu 
gabin sebebiyle akdi feshetme hakkõ tanõnmaz. Ancak ki i, bilgisizli i ve 
dikkatsizli i sebebiyle a õrõ bir gabne mâruz kalmõ sa, Hanefî ve âfiî fakih-
leri, hukukî i lemlerde güven ve istikrarõ bozaca õ dü üncesiyle bu kimseye 
akdi feshetme hakkõ tanõmazken, îa da dahil di er mezhepler bu kimsenin 
akdi feshedip aldõ õnõ iade edebilece i görü ündedir. 

Bir sahâbî Hz. Peygamber’e gelerek alõ veri  yaparken kandõrõldõ õnõ 
söylemi , Resûl-i Ekrem de ona, “Bir ey alõp sattõ õn zaman ‘kandõrma 

(hõlâbe) yok’ de” diye tavsiyede bulunmu tur (Buhârî, “Büyû‘”, 48; Müslim, 

“Büyû‘”, 12). Ba ka bir hadiste, kafasõna yedi i darbe nedeniyle aklî dengesi 
biraz bozuldu u halde ticaretten geri durmayan birisi Resûlullah’a, ticarette 
aldandõ õ ikâyetiyle ba vurmu , Hz. Peygamber onun için dua etmi  ve 
alõ veri  yapmamasõnõ tavsiye etmi  ve ona, “Yine de ticaret yapacaksan, 

alõm satõm yaptõ õnda ‘kandõrma yok’ de! Böylece üç gün muhayyer olursun; 
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ho una giderse malõ tutarsõn, ho una gitmezse iade edersin” demi tir (bk. 

Tâc, II, 196). 

Bu ve benzer anlamdaki hadislerde görüldü ü üzere, Hz. Peygamber ga-
bin yüzünden akdin butlânõna hükmetmemi , bunun yerine ba langõçta 
kandõrma yok artõnõn ileri sürülmesini tavsiye etmi tir. slâm hukukçularõ, 
bu noktadan hareketle, gabinli akdin bâtõl olmadõ õnõ, aldanan tarafa gabin 
sebebiyle muhayyerlik tanõnabilmesi için ise, gabinin hile ve aldatma (ta rir) 
sonucunda gerçekle mi  olmasõ gerekti ini söylemi lerdir. Buna göre, hile 
sonucundaki gabin, ayrõca bir arta gerek kalmaksõzõn aldanan tarafa mu-
hayyerlik hakkõ verdi i halde, hilesiz gabin, ancak art ko ulmaya ba lõ 
olarak muhayyerlik hakkõ vermektedir. 

Gabne kar õ tarafõn hile ve aldatmasõnõn yol açmasõ veya müessir olmasõ 
halinde bu akid fâsid olur ve gabne mâruz kalan kimse tarafõndan feshedile-
bilir. Hatta aldanmanõn üçüncü ahsõn söz ve davranõ õndan do masõ, fakat 
bunda kar õ tarafõn bilgisinin de bulunmasõ halinde aldanan tarafõn yine 
böyle bir fesih hakkõ vardõr. Hangi söz ve davranõ õn aldatma te kil etti i ise 
gerek fõkõhta gerekse günlük hayatta her zaman uzun tartõ malara yol 
açabilecek bir konudur. Meselâ Hz. Peygamber, sa õlõr bir hayvanõ birkaç 
gün sa mayõp memesinde süt biriktirerek satõ a sunmayõ mü teriyi aldatma 
olarak nitelendirmi  ve alõcõya akdi feshetme hakkõ tanõmõ tõr (Buhârî, 

“Büyû‘”, 64; Müslim, “Büyû‘”, 11). Yine satõcõnõn malõn kalitesi, özelli i, 
maliyeti, kâr nisbeti hakkõnda gerçe e aykõrõ veya yanõltõcõ beyanda bulun-
masõ, açõklama yapmasõ gereken bir konuda susmasõ da aldatma sayõlõr. 
Malõn de er veya maliyetini yüksek gösteren ve haliyle alõcõyõ etkileyen 
“Daha önce u fiyatõ verdiler, vermedim” veya “Maliyeti u, bundan a a õsõ 
zarar eder” gibi beyanlar da ayet gerçe e aykõrõ ise, aldatma sayõlõr. 

Akidlerde objektif unsura a õrlõk verip kasõta dayalõ bir aldatma (ta rir) 
bulunmadõkça a õrõ aldanmanõn akde etki etmeyece i görü ünde olan fa-
kihler bile yetim, vakõf ve hazine (devlet) malõnõ bu hükümden ayrõ tutarak, 
bu mallarõn a õrõ gabin te kil edecek bir hukukî i leme tâbi tutulmasõ halinde 
bu i lemin fâsid oldu unu ve feshedilmesi gerekti ini söylemi lerdir. Meselâ 
yetim, vakõf veya devlet malõ, a õrõ gabin sayõlacak ölçüde dü ük bir bedelle 
satõldõ õnda, kiraya verildi inde yapõlan akid fâsiddir (Mecelle, md. 356). Bu 
hüküm, slâm bilginlerinin yetim ve kimsesizlerin hukukunun korunmasõna, 
vakõf ve devlet malõ gibi toplumu ilgilendiren haklarõn korunmasõna ayrõ bir 
önem verdiklerinin bir göstergesidir. Buna göre, meselâ devlet malõnõn 
normal de erinin altõnda satõlmasõ veya devletin bir malõ normal de erinin 
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üstünde bir bedelle satõn almasõ halinde, ortada bir aldatmanõn bulunup 
bulunmadõ õna bakõlmaksõzõn bu akid fâsid sayõlõr. Bu hüküm, kamu idare-
sinin taraf oldu u di er akidler için de geçerlidir. Hatta ekmek gibi piyasada 
sabit bir fiyatla satõlan mallarõn gabn-i yesîr ölçüsünde farklõ bir bedelle 
satõmõnõ fâsid sayan fakihler de, benzeri bir noktadan hareket ederler. 

Fâsid bir akidle elde edilen kazanç da dinen temiz olmayan bir kazançtõr. 
Ticarî hayatta bu kabil yollardan kazanç sa lama Kur’an’õn, “Mallarõnõzõ 

aranõzda bâtõl (haram ve haksõz) sebeplerle yemeyin” (el-Bakara 2/188) em-
rine, Hz. Peygamber’in aldatmayõ, akidlere yalan, yemin, hile ve desise karõ -
tõrmayõ yasaklayan hadislerine (Buhârî, “Büyû‘”, 26; Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 50; 

bn Mâce, “Ticârât”, 42), “Bizi aldatan bizden de ildir” (Müslim, “Îmân”, 164) 
eklindeki iddetli ikazõna açõkça aykõrõ oldu u gibi, a õr bir uhrevî sorum-

lulu u ve telâfi edilmesi güç bir kul hakkõ ihlâlini do urur. Bu yüzden slâm 
bilginleri aldatma, yalan ve hile ile elde edilen artõ kazancõn haram mal 
oldu unu, bu tür malõn tüketilmesinin ve kullanõlmasõnõn ki inin ibadetle-
rini, ferdî ve ailevî hayatõnõ da olumsuz yönde etkileyece ini, bir an önce 
hayõr cihetlerine harcanarak elden çõkarõlmasõ gerekti ini, fakat günah ve 
kul hakkõndan kurtulmak için bunun da yeterli olmayabilece ini belirtirler. 

b) Garar Yasa õ 

slâm hukukçularõnõn ve hukuk ekollerinin birçok farklõ anlam yükledi i 
garar terimi, öz olarak, bir borç ili kisinde akid konusunun meydana gelip 
gelmeyece inin belirsiz olmasõ, âkõbetinin kapalõ olmasõ, akdin haksõz ka-
zanca yol açacak ölçüde kapalõlõk ta õmasõnõ ifade eder. Garar da bir nevi 
bilinmezlik anlamõ içermekle birlikte, akid konusunun elde edilip edilemeye-
ce inin belirsizli i genelde garar, vasõflarõnõn bilinmezli i ise cehalet terimle-
riyle kar õlanõr. Bununla birlikte her iki kelimenin birbirinin yerine kullanõl-
dõ õ da olur. 

Hemen hemen bütün hadis kitaplarõnda Hz. Peygamber’in gararlõ alõ -
veri i (bey‘u’l-garâr) yasakladõ õ rivayeti yer alõr (Buhârî, “Büyû‘”, 75; Müs-

lim, “Büyû‘”, 4; Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 24-25). Kur’an ve Sünnet’te, sözle me-
lerde açõklõk, dürüstlük ve güven ilkeleri üzerinde õsrarla durulur; kar õlõklõ 
rõzânõn bulunmadõ õ akidler ve ticarî i lemler “bâtõl yol” olarak nitelendirilir. 
Kur’an ve Sünnet’in borçlar hukuku alanõnda sevketti i birçok hüküm ve ya-
sak da temelde bu açõklõk ve dürüstlü ü sa lamaya yöneliktir. Mâlikî hukukçu 
bnü’l-Arabî de slâm’da muâmelât hukukunun dört temelinin bulundu unu 
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belirttikten sonra bunlardan birini de hadislerdeki garar yasa õnõn te kil 
etti ini söyler. 

Garar yasa õ slâm hukukçularõnca ilke olarak benimsenmekle birlikte 
hangi tür akid ve artõn bu yasak kapsamõna girdi i, gararõn akdin kurulu  
ve i leyi ine tesirinin ne olaca õ gibi hususlar slâm hukukçularõ ve hukuk 
ekolleri arasõnda tartõ malõdõr. slâm hukukunun klasik literatüründe özel 
borç ili kileri ayrõntõlõ olarak i lenip geli tirildi i için, garar konusunda da 
zengin bir hukuk doktrini olu mu tur. 

Akde konu olan mal ve bedelle veya akdin ifasõ ile ilgili ayrõntõlarõn ta-
raflarca önceden açõkça belirlenmesi ve bilinmesi arttõr. Bilinmezli in, 
taraflarõ anla mazlõ a sürükleyecek ölçüde olmasõ, akdin fâsid olmasõna yol 
açar. Fakat, akdin konusu ve ifa ile ilgili her türlü risk ve kapalõlõ õ garar 
kapsamõna dahil edip bu tür akidleri geçersiz saymak do ru olmaz. Çünkü 
bundan kaçõnmak her zaman mümkün de ildir. Bu sebeple, ancak belli bir 
derece ve ölçüden sonraki gararõn, yani kapalõlõk ve riskin akdi bozaca õ 
benimsenmi  ve böylece hukukî i lemlerde istikrar ve güven korunmak 
istenmi tir. Bunun sonucu olarak, akidlerde bulunabilecek garar, önem ve 
derecesine göre, a) akdi iptal edici, b) akdi ifsad edici, c) kaçõnõlmasõ müm-
kün olmayõp akde tesir etmeyen garar eklinde üç grupta ele alõnabilir. Anne 
karnõndaki yavrunun, kaçmõ  hayvanõn, olta veya a daki balõ õn, istiridye-
deki incinin satõ õ önemli ölçüde risk ve kapalõlõk içerdi i için bâtõl sayõlmõ -
tõr. Akid konusunun vasõf, miktar, vade gibi hususlarõyla ilgili kapalõlõk ve 
risk ise, bir ölçüde telâfi edilebilir oldu undan bu tür gararõn akdi sadece 
ifsat etti i görü ü hâkimdir. Klasik dönem slâm hukukçularõ, slâm öncesi 
dönemde yaygõn olan ve bazõ sembolik hareketlerle yapõlan satõm türlerini 
(bey‘u’l-hasât, bey‘u’l-münâbeze, bey‘u’l- mülâmese), satõlan malõn tesliminin 
mümkün olmamasõ, mal veya bedelin ne oldu unun, miktar ve vasfõnõn 
bilinmemesi, vadenin bilinmemesi gibi durumlarõ, henüz olgunla madan 
dalõndaki meyvenin satõmõnõ, bir satõmda iki satõmõ veya akdin yapõsõna 
aykõrõ artõn ileri sürüldü ü satõm akidlerini, hatta kurulu u ba ka bir husu-
sun gerçekle mesi ihtimaline ba lanan satõmlarõ, kaporalõ alõ veri i vb. de 
gararlõ akid örnekleri olarak sayar ve garar yasa õ kapsamõnda görürler. 
Zaten anõlan bu satõm türlerinin ço u hadislerde de ayrõ ayrõ yasaklanmak-
tadõr. Garar, belki de bu tür akidlerin yasaklanõ õnõ açõklayan ortak gerekçe 
konumundadõr. 

slâm borçlar hukukundaki garar yasa õ ayrõntõlõ biçimde satõm akdinde 
i lenmi  olmakla birlikte sadece bu akde özgü olmayõp selem, istisna, kira 
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ve i  akdi, sulh, irket gibi kar õlõklõ borç do urma esasõ üzerine kurulu iki 
taraflõ akidlerde de, hatta ba õ lama (hibe), âriyet, vasiyet gibi tek taraflõ 
(teberru) akidlerde de söz konusu olabilir. Her ne kadar Mâlikîler teberru 
akidlerinde gararõn etkili olmayaca õ görü ünde iseler de, slâm hukukçula-
rõnõn ço unlu u, slâm borçlar hukukundaki garar yasa õnõ daha geni  
kapsamlõ ve etkili bir hukukî ilke olarak i letmekte, nikâh akdi ve akdî 
artlar da dahil her türlü hukukî i lemde taraflarõ kapalõlõk, risk, aldanma ve 

aldatmaya kar õ güvence altõna almak istemektedirler. 

slâm hukukuna ait klasik literatürde gararlõ akidler ve akidlerdeki garar 
unsuru ile ilgili olarak her bir akid türünde birçok örnek verilir. Bu anlayõ  
ve örneklendirmelerde, slâm hukukçularõnõn kendi dönemlerindeki ticarî 
i lem, usul ve ekillerinin de önemli etkisi vardõr. Burada asõl amaç, hukukî 
i lemlerde kar õlõklõ rõzâyõ, açõklõk ve dürüstlü ü korumak, taraflarõn bek-
lenmedik bir zarar ve risk altõna girmesine, aldatmasõna veya aldanmasõna 
engel olmaktõr. slâm hukukçularõ dönemlerindeki hukukî i lem ve ticarî 
muameleleri bu temel ilkeye göre de erlendirip söz konusu sakõncayõ ta õ-
yan usul ve ekilleri garar yasa õ kapsamõna alarak taraflarõn haklarõnõ 
korumak istemi lerdir. Her ne kadar slâm hukukunda akid serbestisi, hu-
kukî i lemlerin konu ve kapsamõnõ taraflarõn diledi i tarzda belirleme öz-
gürlü ü mevcut ise de, ba ta faiz ve garar yasa õ olmak üzere, hukuk 
düzeni belli kõsõtlama ve yasaklamalar getirerek özellikle zayõf tarafõn hakla-
rõnõ koruma altõna almõ , insanlarõn bilerek ve farkõnda olarak borç ve yü-
kümlülük altõna girmelerini istemi tir. Akdin tabii unsurlarõndaki eksiklik ve 
bilinmezli in, hile ve kumarõn, a õrõ fiyat farklõlõ õnõn önlenmeye çalõ õlmasõ 
çabalarõ da bu amaca yöneliktir. slâm’õn bu temel amacõ göz önüne alõna-
rak, slâm hukukunda garar yasa õ, hukukî i lemlerde güven ve açõklõ õ 
sa layacak, risk, bilinmezlik ve kapalõlõ õ önleyecek ölçüde geni  ve esnek 
bir kapsamda ele alõnmõ  ve i letilmi tir. 

c) Bilinmezlik Yasa õ 

Akdin konusu ile ilgili belirsizli in “garar”, vasõflarõndaki bilinmezli in 
ise “cehalet” terimiyle ifade edildi ine yukarõda temas edilmi ti. Hukukî 
i lemlerde gönül ho nutlu unun ve hür iradenin gerçekle mesi, taraflarõn ne 
üzerinde, nasõl ve hangi artlarla anla ma yaptõklarõnõ açõkça bilmeleriyle 
mümkün olur. Bunun için de slâm hukukunda açõklõk, dürüstlük ve güven 
ilkelerinin tabii gere i olarak akidlerin tabii unsurlarõnõn anla mazlõ a yol 
açmayacak ölçüde bilinir olmasõ üzerinde önemle durulmu tur. 
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Hukukun bir ödevi de insan ili kilerinde çõkmasõ muhtemel aksaklõklarõ 
önceden görüp, bu konuda tedbir alarak insanlarõn huzur ve güven içinde 
ya amasõna yardõmcõ olmaktõr. Dinî ve ahlâkî cihetle desteklenmi  olmasõ 
sebebiyle bu durum slâm hukuku hakkõnda daha çok geçerlidir. Bu sebeple 
de taraflar arasõnda çeki meye yol açmasõ kuvvetle muhtemel olan bilinmez-
lik durumlarõ slâm hukukunda a õrõ ve belirgin bilinmezlik anlamõnda “fâhi  
cehalet” diye anõlõr ve bu tür bir bilinmezli in akdi fâsid kõlaca õ ittifakla 
benimsenir. Birçok hukukî i lemin geçerlili i (sõhhat) için bu i lemin içeri i-
nin ve konusunun bilinir (mâlum) olmasõnõn gerekli görülmesi de böyle bir 
anlam ta õr. Meselâ satõm akdinde satõlan malõn, bedelin, ödeme eklinin ve 
zamanõnõn; kirada kiralanan malõn evsafõnõn, kira bedelinin, sürenin ve 
kullanõm eklinin; i  akdinde i in tür ve özelli inin, çalõ ma artlarõnõn, ücret 
miktarõnõn ve ödeme usulünün; vekâlette vekilin görev ve yetkilerinin, ziraî 
ortaklõkta ekim ve payla õm usulünün akid esnasõnda belirlenmesi ve taraf-
larca bilinmesi arttõr. Fakihlerin bu konuda gösterdi i hassasiyet, asõrlarõn 
ürünü bir hayat tecrübesini ve bilgi birikimini yansõtõr. Günlük hayatta 
insanlar arasõnda meydana gelen ve giderek ciddi boyutlara ula an anla -
mazlõk ve çeki menin önemli bir sebebi de, ba langõçta taraflarõn hak ve 
sorumluluklarõnõn etraflõca konu ulup belirlenmeyi idir. Kur’an’da borçlan-
malarõn yazõlmasõnõn ve ahitle tevsikinin tavsiye veya emredilmi  olmasõ da 
(el-Bakara 2/282) esasen bu gayeye mâtuftur. Çünkü hukukî ve ticarî i lem-
lerde ba langõçta açõklõk ve bilinirli in sa lanmasõ, taraflarõn rõzâlarõnõn ve 
akdin hür iradeyle olu masõnõn önemli ön artlarõndan biridir. 

 

II. HUKUKÎ HAYAT 

Müslüman toplumlarõn hayat tarzõnda ve tecrübe birikiminde yer alan 
hukukî hayata ili kin hüküm ve öneriler, fõkõh literatürünün üç ana bölü-
münden biri olan “muâmelât” bölümünün ana konusunu te kil eder. Bun-
lardan aile, miras, vakõf gibi özel alanlar hariç tutulursa, ahõslar arasõndaki 
borç ili kileri günümüzde “borçlar hukuku” adõ altõnda ele alõnmaktadõr. 

Kur’an ve Sünnet’te borçlar hukuku ve borç ili kisi için temel te kil ede-
cek birtakõm dinî, ahlâkî ve hukukî esaslar belirtilmi , geni  bir co rafyaya 
da õlan slâm toplumlarõnda asõrlar boyu süregelen uygulamalarõn da katkõ-
sõyla giderek ayrõntõlõ bir borçlar hukuku doktrini ortaya çõkmõ tõr. Ancak 
slâm hukukunun genel geli im seyrine paralel olarak borçlar hukuku da, 
ba ta alõ veri  (bey‘) olmak üzere kira ve i  akdi (icâre), irket, sarf, selem 
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gibi özel borç münasebetlerinin ayrõ ayrõ tanzim ve tedvini eklinde geli -
mi tir. Bu itibarla borçlar hukukunun genel hüküm ve nazariyesi, klasik 
slâm hukuku literatüründe bu özel borç münasebetleri ele alõnõrken çe itli 
konular arasõna da õlmõ  olarak bulunur. 

A) Borç 

Borcun unsurlarõ, taraflar, konu ve sebepten ibarettir. Borcun taraflarõ, 
alacaklõ ve borçludur. Borç ili kisinde konu, para veya misli bir malõn öden-
mesi (deyn), belirli bir malõn teslimi (ayn) veya belli bir hizmetin ifasõ (i ) 
eklinde olabilir. Borcun sebebi de, borcun kaynaklarõdõr. Gerek taraflar ve 

konu ve gerekse sebep itibariyle belirsizlik ve aldatmanõn bulunmamasõ ve 
gayri me rû unsurlar içermemesi gibi ilkeler, slâm hukukçularõnõn õsrarla 
üzerinde durdu u konulardõr. Özel borç münasebetlerinin bazõ nevi ve 
ekillerinin câiz görülüp görülmeyi indeki görü  ayrõlõklarõ da bu mevzudaki 

yakla õm ve ölçü farklõ õndan kaynaklanõr. 

Borcun kaynaklarõ hususunda gerek klasik ve gerekse ça da  doktrinde 
farklõ taksimler yapõlõr. Borcun kaynaklarõnõn hukukî i lem ve hukukî olay 
eklinde ikiye indirgenmesi mümkündür. Bunun biraz daha açõlmasõyla tek 

taraflõ hukukî i lem akid, haksõz iktisap, haksõz fiil ve kanun eklinde be  
sebepten söz etmek mümkün olur. 

Tek taraflõ hukukî i lem ve irade beyanõ, gerekli artlar ta õdõ õnda bu i -
lemi yapan ve bu tür beyanda bulunan ahõs için ba layõcõ olur. Bunun bir 
örne i, klasik literatürde “cuâle” adõ verilen ödül vaadidir. Akid teklifi de 
(icap), bazõ slâm hukukçularõna göre, kar õ tarafõn kabulüne kadar icapta 
bulunanõ ba layõcõdõr. Kefalet, vasiyet ve vakõf da slâm hukukunda tek 
taraflõ irade beyanõ ile kurulur. brâ, âriyet ve hibe de yine temelde tek taraflõ 
irade beyanõna dayanan hukukî i lemlerdir. 

Taraflarõn irade beyanlarõnõn hukukî bir sonuç do uracak tarzda bir ara-
ya gelmesiyle olu an akid, borcun en yaygõn ve tabii kaynaklarõ arasõnda 
yer alõr. slâm hukukunda isimsiz akid ve akid serbestisi ilkesi hâkim oldu-
undan, ki iler dinî emir ve yasaklarõ ihlâl etmedi i, dinin genel ilke ve 

amaçlarõna ters dü medi i sürece diledikleri tarz ve ekilde sözle me yapabi-
lirler. Kur’an’da akdin gere ine uyma, akde vefa (el-Bakara 2/177; el-Mâide 

5/1; el- srâ 17/34; el-Mü’minûn 23/8), borç münasebetlerinde kar õlõklõ rõzâ ve 
gönül ho nutlu u (en-Nisâ 4/4, 29) üzerinde õsrarla durulur. Hz. Peygamber 
de, “Müslümanlar artlarõna ba lõdõrlar” (Buhârî, “ câre”, 14; Ebû Dâvûd, “Ak-
zõye”, 12) buyurmu tur. Bu sebeple, ki ilerin akidle me esnasõnda mümkün 
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oldu u ölçüde açõklõ õ ve belirlili i sa lamasõ hatta ahit veya yazõ ma 
usulüyle hukukî güvence sa lamasõ, akdin kurulu unda olanca titizli i 
göstermesi, akid kurulduktan sonra da akdin kendisine yükledi i borçlarõ 
yerine getirmesi gerekir. 

Haksõz iktisap veya sebepsiz zenginle me de yine slâm hukuk doktrini-
nin genel ilke ve mantõ õ göz önünde bulundurulursa ayrõ bir borç kayna õ 
olu turur. Zaruret veya ihtiyaç sebebiyle ba kasõnõn malõnõ kullanan kimse-
nin belli durumlarda bunun için mâkul bir ücret (ecr-i misl) ödemesi, borçlu 
oldu u zannõyla yapõlan ödemenin geri alõnabilmesi, bir ba kasõnõn malõna 
hukukî ve me rû bir sebep olmaksõzõn karõ an malõn aynõnõn veya de erinin 
alõnabilmesi gibi hükümler, slâm hukukunda eme e ve haklõ kazanca 
atfedilen önemin bir göstergesidir. 

Mala veya ahsa yönelen haksõz fiil (zararlõ fiil), önemli borç sebeplerin-
den birini te kil eder. Mala yönelik haksõz fiillerden olan hõrsõzlõkta çalõnan 
mal hõrsõzõn elinde mevcutsa geri vermesi gerekti i açõktõr. Ancak hõrsõz 
çaldõ õ malõ elinden çõkarmõ sa hõrsõza hem ceza hem de bu malõn tazmini 
yüklenip yüklenemeyece i tartõ malõdõr. Bir ba kasõnõn malõna hukukî bir 
sebep olmadan el koyan ve kullanan kimse de, malõn hangi sebeple olursa 
olsun u radõ õ zararõ tazmin etmek zorundadõr. Mala yönelik haksõz fiilden 
hõrsõzlõk ve gasp dõ õnda kalanlar genelde itlâf olarak adlandõrõlõr. Ba kasõnõn 
malõna do rudan zarar verilmesi halinde fâilin sorumlulu u için kusurlu 
olup olmadõ õna bakõlmazken (Mecelle, md. 92), dolaylõ (tesebbüben) itlâf 
durumunda ise fâilin kusurlu olmasõ artõ aranõr (Mecelle, md. 93). ahsa 
yönelik haksõz fiillerden öldürme ve yaralama, gerekli artlar mevcutsa denk 
bir ceza olan kõsasla cezalandõrõlõr. De ilse diyet, er  veya hükûmet-i adl 
denen ve tazminat karakteri a õr basan malî bir ödeme yapõlmasõ gerekir. 
Hatta belli durumlarda ma dura ba ka ölçülerle belirlenecek maddî veya 
mânevî tazminat, mehir vb. ödenmesi de söz konusu olabilir. Bütün bu 
haksõz fiiller slâm hukukunda ayrõ birer borç kayna õ te kil ederler. 

Kanun da ( er‘) yukarõdaki dört sebebe ilâve olarak ayrõ bir borç kayna õ 
sayõlõr. Ki inin belli yakõnlarõna kar õ nafaka borcu, eksik ehliyetler üzerin-
deki velâyetin gere i olan edimler, miras bõrakanõn borçlarõnõ üstlenme, 
hatta zekât ve bazõ kefâretler de kanundan do an borçlar olarak anõlabilir. 

Borç ili kisinde aslolan taraflarõn borçlarõnõ, gerekti i zaman ve ekilde 
ödemesidir. Borcun aynen yerine getirilmesi mümkün olmazsa bedeli ödenir. 
Ancak bu bedel bir yönüyle tazminat özelli i ta õdõ õndan alacaklõnõn fiilen 
mahrum kaldõ õ menfaatin, hatta bazõ durumlarda kuvvetle muhtemel 
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menfaatlerin de tazmini gerekebilir. Yalnõz bu tazminat alacaklõnõn fiilen 
veya kuvvetli bir ihtimalle u radõ õ bir zararõ telâfiye yönelik oldu undan, 
farazî bir menfaat kaydõ iddiasõ içeren ve önceden belirlenen faiz gelirinden 
farklõdõr. Borçlu gönül rõzâsõ ile borcunu ödemeye yana mazsa, mallarõ 
haczedilip satõlõr ve borcu ödenir. Bazan da borçlu cezalõ de il de tedbir 
olarak hapsedilerek ödemeye zorlanõr. slâm hukukçularõ, ki inin borçlarõna 
kar õ ahsõyla de il de malõyla borçlu oldu u ilkesini benimserler. Borcun 
nasõl, nerede ve hangi ekilde ödenece i, bu konuda taraflara terettüp eden 
ayrõntõlõ hükümler hususunda taraflar arasõ anla ma, o toplumda ve kesimde 
yerle ik kural ve ölçüler esas alõnõr. 

Borcun sona ermesinin en tabii yolu ifadõr. Bunun yanõ sõra alacaklõnõn 
razõ olmasõ halinde ifa yerine geçebilen ba ka tür bir ödeme de borcu sona 
erdirebilir. fanõn imkânsõzla masõ halinde taraflar haksõz/sebepsiz olarak 
edindikleri mallarõ di er tarafa iade eder. Zamana õmõ kural olarak hak ve 
borcu dü ürmemekle birlikte dava edilebilmesine engel olur. Bu durumda 
borç, kazâen olmasa da dinen devam eder. 

Borç, slâm hukuk doktrininde kazâen borç-diyaneten borç eklinde ikili 
bir ayõrõma tâbi tutulur. Bu bir bakõma Batõ hukukundaki medenî borç-tabii 
borç ayõrõmõna benzer. Hukukî müeyyideden mahrum olup yargõ yoluyla 
talep ve tahsili mümkün olmayan fakat hakikatte var olup dinen ve ahlâken 
ödenmesi gereken borca, diyaneten borç denilir. slâm hukukunda gerek 
taraflarõn ve gerekse üçüncü ahõslarõn haklarõnõ koruyabilmek için borç 
münasebetinde açõklõk, belirlilik ve objektif ölçüler esas alõnmõ , getirilen 
hukukî ve eklî tedbirlerle borçlarõn ödenmesi ki ilerin vicdanõna kalmõ  
diyanî bir konu olmaktan çõkarõlmaya çalõ õlmõ tõr. Söz gelimi Kur’an’da borç 
ili kilerinin yazõlmasõ, ahit veya rehin gibi ispatõ kolayla tõrõcõ vasõtalarõn 
kullanõlmasõ istenmi tir (el-Bakara 2/282-283). Akdin kurulu unda irade 
beyanõna ve birtakõm eklî artlara önem verilmesi de bu amaca yöneliktir. 
Bununla birlikte, her borç münasebetinin hukuken dava ve ispat konusu 
yapõlabilir ekilde belgelenmesi de her zaman mümkün olmadõ õndan, 
borcun kazâen ve eklen varlõ õndan ziyade diyaneten ve gerçekten varlõ-
õna da önem verilmi  ve hangi tür olursa olsun mevcut bir borcun öden-

mesi dinî bir yükümlülük, ödenmemesi ise kul hakkõnõn ihlâli ve gasp olarak 
nitelendirilmi tir. Zaten hukukî de olsa bütün insan ili kileri sa lam bir dinî 
ve ahlâkî zemine dayandõ õnda sa lõklõ bir yapõ ve i leyi e kavu ur. slâm’õn 
gerçekle tirmek istedi i de budur. 

 



HUKUKÎ VE T CARÎ HAYAT 365 

B) Satõm 

Mülkiyeti nakleden akidlerin en yaygõnõ olan satõm (bey‘), genel olarak, 
malõ mal kar õlõ õnda özel bir biçimde de i mek olarak tanõmlanmaktadõr. Bu 
de i me insanõn tabiatõna uygundur. Çünkü, aslõnda alan da satan da bir 
ihtiyacõn sahibidir. htiyaç sahibi olan ki i, ihtiyacõ do rultusunda ve ihtiya-
cõna göre tasarrufta bulunacaktõr. Kar õlõksõz vermek ihtiyaç sahibinin duru-
muna uygun dü mez. Bu yönüyle muâvazalõ yani kar õlõklõ bedel esasõna 
dayalõ akidler en güzel muamele ekli sayõlmõ tõr. 

Satõm denince ilk akla gelen, malõn nakit kar õlõ õnda satõmõdõr. Ancak, 
malõ mal mukabili de i me anlamõndaki “trampa”, nakdin nakit ile de i imi 
anlamõndaki “sarf” ve daha sonra teslim edilecek bir malõn pe in para mu-
kabilinde satõmõ demek olan “selem” de geni  anlamda satõm akdi kapsa-
mõnda dü ünülmü tür. 

Gerek Kur’an’da gerekse Sünnet’te insanlarõn hayatlarõnõ devam ettire-
bilmeleri için yapmak zorunda olduklarõ bir i lem olan alõm satõmõn câiz 
oldu unu gösteren ifadeler bulunmakla birlikte, esasen bu âyet ve hadisler, 
do rudan bu i lemin cevazõnõ göstermek gayesiyle de il, onun me ruiyet 
artlarõna genel çizgilerle i aret etmek ve yapõ itibariyle alõm satõma benze-

mekle beraber muhteva itibariyle benzemeyen faiz gibi i lemlerden farklõ 
oldu unu göstermek amacõyla sevkedilmi tir. Nitekim, “Allah alõm satõmõ 

helâl, ribâyõ ise haram kõlmõ tõr” (el-Bakara 2/275) meâlindeki âyette asõl 
anlatõlmak istenen husus, alõm satõmõn helâlli i de il, onun ribâdan farklõ 
oldu udur. Aynõ ekilde, “Mallarõnõzõ haksõz yere de il, ancak kar õlõklõ 

rõzâya dayanan bir ticaret yoluyla yiyin” (en-Nisâ 4/29) meâlindeki âyet de 
hukukî i lemlerin câiz oldu unu belirtmekten çok, zaten yapõlagelmekte 
olan bu hukukî i lemlerin, özelde alõm satõmõn, genelde bütün akidlerin en 
temel artõnõn “kar õlõklõ rõzâ” oldu unu ifade etmektedir. 

slâm hukukçularõ da bu temel noktadan hareketle alõm satõmõn me rû 
olabilmesi için gereken rükün ve artlarla ilgili ayrõntõlõ bir hukuk doktrini 
geli tirmi ler ve akid teorisini âdeta model akid olarak ele alõnan satõm akdi 
üzerinde örneklendirerek ortaya koymaya çalõ mõ lardõr. Di er akidlerde 
oldu u gibi, satõm akdinin de kurulabilmesi için akdin temel unsurlarõnõn, 
yani taraflar, konu ve irade beyanõnõn birtakõm artlarõ bulundurmasõ gerek-
lidir. Hanefî ekolünde, “Satõm akdinin yegâne rüknü, irade beyanõnõn, 
ehlinden akdin konusuna izâfe edilerek sâdõr olmasõdõr” eklinde formüle 
edilen ifade, bu temel unsurlara i aret etmektedir. Satõm akdinde taraflar 
“satõcõ” (bâyi‘) ve “alõcõ” (mü teri) adõnõ, konu da “mebî‘” adõnõ alõr. rade be-
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yanõ ise, di er akidlerde oldu u gibi, taraflarõn rõzâlarõnõ gösteren icap ve 
kabuldür. 

Satõm akdinin kurulabilmesi için taraflarõn alõm satõma ehil olmalarõ yani 
temyiz kudretine sahip bulunmalarõ gerekir. Bu bakõmdan, gayri mümeyyiz 
küçük ve akõl hastasõ gibi temyiz gücüne sahip olmayan ki ilerin alõm 
satõmlarõ bâtõl olur. 

Satõma konu olan malõn mevcut, teslimi mümkün ve hukuken geçerli 
(mütekavvim) bir mal olmasõ da arttõr. Burada satõlan malõn mevcudiyetin-
den maksat, var olmasõnda ve tesliminde a õrõ risk bulunmamasõ olarak 
açõklanabilir. Mütekavvim olmasõ ise, malõn ekonomik de erinin bulunmasõ 
ve yararlanmanõn hukuken serbest bõrakõlmõ  olmasõ demektir. 

Akdin tam anlamõyla me rûluk kazanmasõ için kurulu  artlarõ yanõnda 
geçerlilik ve i lerlik artlarõnõ da bulundurmasõ aranõr. Kurulu  artlarõnõ 
ta õmayan satõm akdi “bâtõl”; geçerlilik artlarõnõ ta õmayan satõm akdi 
“fâsid”; i lerlik artlarõnõ ta õmayan satõm akdi ise “mevkuf” olur. 

Kur’an’da borçlanmalarõn ve bu arada alõ veri in yazõ veya ahitle, 
bazan her ikisiyle birlikte tevsik edilmesi istenmekte (el-Bakara 2/282-283), 
buna imkân bulunamadõ õnda rehin bõrakabilece i bildirilmektedir. Bundan 
hareketle olmalõdõr ki, tâbiîn döneminin büyük hukukçularõndan a‘bî, alõm 
satõmõn “yazõlõ ve ahitli satõm”, “rehinli satõm” ve “güven esasõna dayalõ 
satõm” olmak üzere üç çe idi bulundu unu ifade etmi tir. Ayrõca a‘bî, bn 
Ömer’in nasõl alõm satõm yaptõ õ ile ilgili olarak unlarõ söylemi tir: “ bn 
Ömer, alõm satõmõ pe in para ile yaptõ õ zaman ahit tutar, veresiye yaptõ õ 
zaman ise hem yazar hem de ahit tutardõ” ( bnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’ân, 

I, 258). Klasik dönem fakihlerinin ço unlu u, dönemlerindeki gelenek ve 
imkânlarõ da göz önünde bulundurarak, âyetteki yazõ ma ve ahit tutma 
emrinin tavsiye niteli inde oldu unu söylemi lerdir. Bununla birlikte taraflar 
arasõnda bir çeki menin ba  göstermesi, bir hakkõn ihlâline yol açmasõ gibi 
bir ihtimal söz konusu oldu unda yazõ ma ve ahit tutma dinî bir yüküm-
lülük haline de gelebilir. 

a) Yasaklanan Satõm Çe itleri 

nsanlar arasõnda cereyan eden borç ili kilerinin en eski ve yaygõnõ olan 
satõm akdi, belli bir ihtiyacõ gidermenin en tabii yollarõndan biri oldu u için 
tabiatõ gere i ve kural olarak câiz ve mubahtõr. Ancak dinin ve hukuk 
düzeninin insan ili kilerinde hâkim kõlmak istedi i bazõ prensipler, korumak 
istedi i yararlar sebebiyle bazõ satõm çe itlerinin yasaklandõ õ veya kõsõtlandõ õ 
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görülür. Bu konuda getirilen yasaklama ve kõsõtlamalarõn önemli bir bölümü 
Hz. Peygamber’in hadislerinde yer almõ , bir bölümü de bu hadisler etra-
fõnda geli tirilen fõkhî yorumlar sonucu elde edilmi tir. Fakat burada, getiri-
len yasa õn isim ve eklinden ziyade dayandõ õ ilke ve gözetti i amacõn 
daha önemli oldu unu, bu zengin bilgi birikiminin günümüz toplumlarõna 
uyarlanmasõnõn da ancak böyle bir bakõ  açõsõyla mümkün olaca õnõ belirt-
mek gerekir. Yasaklanan satõm ekilleri genel hatlarõyla u ekilde gruplan-
dõrõlabilir: 

1. Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satõmlar 

Daha önce açõklandõ õ üzere garar, akdin konusuna ili kin belirsizli i, bi-
linmezlik de (cehalet) akdin tabii unsurlarõnõn ileride taraflar arasõ bir çeki -
meye yol açacak ölçüde bilinmezli i ifade eden fõkõh terimleridir. Satõm 
akdinin iki tür belirsizlikten de uzak olmasõ, taraflarõn neyi, nasõl ve hangi 
artlarda sattõ õnõ ve aldõ õnõ akid esnasõnda bilmesi esastõr. Bu akidlerin 

yapõlõ õnda hür iradeye saygõ ve rõzânõn korunmasõ ilkelerinin de tabii sonu-
cudur. 

slâm öncesi dönem Hicaz–Arap toplumunda yaygõn olan, fakat belli öl-
çüde belirsizlik ta õdõ õ için de neticede bir tarafõn ma duriyetine yol açabilen 
sembolik davranõ lar ve risk a õrlõklõ satõm çe itleri yasaklanmõ tõr. Meselâ, 
Câhiliye Araplarõ bazan vadeli olarak yaptõklarõ satõmlarda satõm parasõnõn 
ödenece i vadeyi “ u hayvanõn yavrusu do up, büyüyüp, yavrulayõncaya 
kadar” demek suretiyle belirliyorlardõ. Bu takdirde akiddeki belirsizlik, öde-
me süresi (ecel, vade) yönünden olmaktadõr. Di er bir satõm ekli ise deve-
nin karnõndaki yavrunun veya onun da yavrusunun satõlmasõdõr. Bu du-
rumda, yavrunun canlõ do up do mayaca õ, canlõ do arsa erkek mi di i mi 
olaca õ, di i do arsa büyüyüp yavru yapõp yapmayaca õ gibi birçok belirsiz-
lik bulunmaktadõr. Erkek hayvanõn sulbündeki dölün satõmõ da böyledir. 
Burada satõlan malõn vasfõnda de il, meydana gelip gelmeyece inde yani 
esasõnda bir belirsizlik vardõr ve önemli bir risk unsuru ta õmaktadõr. Bu tür 
satõmlar Hz. Peygamber’in hadislerinde yasaklanmõ tõr (Buhârî, “Büyû‘”, 61; 

Müslim, “Büyû‘”, 5-6; Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 24). 

Yine Câhiliye Araplarõ arasõnda yaygõn olan, içinde ne oldu unu bilme-
di i halde ve içini açõp bakmadan bir kõlõf içine saklanmõ  malõ yalnõzca 
dokunmak suretiyle satõn alma (bey‘u’l-mülâmese), birbirine bedel oldu unu 
tayin etmeksizin ve kar õlõklõ rõzâ aramaksõzõn, iki ki inin ellerindeki elbiseyi 
kar õlõklõ olarak birbirlerine atmasõ yoluyla yapõlan bir satõm (bey‘u’l-münâbeze), 



368 LM HAL 

mü terinin, “Attõ õm bu ta  hangi elbise üzerine dü erse o bana aittir” de-
mesiyle yapõlan alõm satõm (bey‘u’l-hasât) gibi sembolik fakat gerçek rõzâyõ 
zedeleyen, akdin olu umunda emrivâkiye yol açan, ciddi bir aldanma riski 
ve belirsizlik ta õyan satõm akidleri de Hz. Peygamber tarafõndan yasaklan-
mõ tõr (Buhârî, “Büyû‘”, 62-63; Müslim, “Büyû‘”, 1-2). Haram oldu unda 
ittifak bulunan bu Câhiliye dönemi satõm ekillerinde, tam bir belirsizlik 
hâkim olup, akdin nasõl sonuçlanaca õ, ne tür bir malõn satõn alõndõ õ, satõn 
alõnan malõn teslim edilebilirli i gibi hususlar akdin yapõldõ õ anda bilinme-
mektedir. 

Hz. Peygamber, aynõ ekilde bir belirsizlik ve risk unsuru ta õdõ õ için, 
meyvelerin henüz olgunla madan dalõnda satõmõnõ yasaklamõ tõr (Bu-

hârî, “Büyû‘”, 85; Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 23). Daldaki meyvenin satõmõnõn 
hükmü, geçirdi i merhaleler itibariyle öyledir: Bir bahçenin gelecek yõllar-
daki meyvesinin satõmõnõn veya aynõ yõl içinde fakat henüz dalõnda ortaya 
çõkmamõ ken meyvenin satõlmasõnõn câiz olmadõ õnda slâm hukukçularõnõn 
ittifakõ vardõr. Meyvenin dev irildikten sonra satõmõnõn câiz oldu unda ise 
ihtilâf yoktur. Meyvenin dalda olu masõndan sonra, fakat dev irilmesinden 
önce satõlmasõna gelince, hukukçularõn ço unlu u bunun belirli artlarla câiz 
olaca õnõ söylemi lerdir. Bu hukukçulara göre, dalõndaki meyve tam olgun-
la mamakla birlikte herhangi bir ekilde yararlanõlabilecek durumda ise, 
satõlabilir. Dalõndaki meyvenin satõmõyla ilgili bu yasaklama ve kayõt, üp-
hesiz taraflarõn beklenmedik bir zararla kar õla masõnõ önleme, satõm ak-
dinde açõklõ õ sa lama, netice itibariyle de taraflarõn hukukunu koruma 
amacõna yönelik bir tedbir mahiyetindedir. 

Fakihlerin ayrõntõlõ bir ekilde üzerinde durdu u “bir satõmda iki satõm 
yasa õ” da benzeri gerekçelere dayanõr. Birçok hadis kitabõnda Hz. Peygam-
ber’in bir satõmda iki satõmõ yasakladõ õ rivayet edilir (Tirmizî, “Büyû‘”, 18; 

Nesâî, “Büyû‘”, 73; Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 53). Bu hadise üç farklõ yorum geti-
rilmi tir: 

a) Akdin bütünlü ü içinde iki mal ve iki fiyatõn (semen) söz konusu 
edilmesi. Bu iki ekilde olabilir. Birincisi, “Senin u evi u fiyata bana sat-
man kar õlõ õnda, u malõ sana u fiyata satõyorum” demek suretiyle olur. 
âfiî’ye göre bu ekildeki satõm câiz de ildir. Çünkü, bu durumda her iki 

satõmdaki fiyat da belirsizdir. Zira taraflar, bu iki malõ ayrõ ayrõ satõp satõn 
alacak olsalar, iki akdi birlikte dü ündüklerinde anla tõklarõ fiyatlar üzerinde 
anla amazlar. Bu hale göre âfiî’nin bir satõmda iki satõmõ câiz görmemesi-
nin gerekçesi semen veya malõn bilinmiyor olmasõdõr. kincisi, satõm, sadece 
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birisi hakkõnda ba layõcõ olmak kaydõyla, “Sana, ya u malõ 1000 liraya, ya 
da öbür malõ 2000 liraya satõyorum” demek suretiyle olur. Bu ekildeki 
satõm ittifakla câiz görülmemi tir. Bunun câiz olmama illeti hangi satõmõn 
yapõldõ õnõn bilinmemesidir. 

b) Ortada bir malõn ve biri pe in di eri vadeli olmak üzere iki fiyatõn bu-
lunmasõ. Bu da iki ekilde olabilir: Birincisi, “Sana, u malõ pe in u fiyata, 
vadeli u fiyata satõyorum” demek, ikincisi de, “ u malõ, tekrar u fiyata 
vadeli olarak geri satõn almam artõyla sana u fiyata pe in satõyorum” 
demek suretiyle yapõlan satõmdõr. Bir malõn pe in ve vadeli olmak üzere iki 
fiyatla satõmõnõn câiz olmadõ õnõ ve bunun yukarõdaki hadis kapsamõna 
girdi ini söyleyen hukukçular, bu ifadelerinde, vadeli satõ õn câiz olmadõ õn-
dan veya faiz oldu undan de il satõmõn hangi fiyatla yapõldõ õnõn belli 
olmamasõndan hareket ederler. Bu itibarla, böyle bir satõm teklifinden sonra 
malõn pe in veya vadeli fiyattan biri ile kabul edilmesi halinde artõk mebî‘ ve 
semeni belirlendi inden satõm bu yönüyle kural olarak câiz olmaktadõr. 
kinci satõm ekli ise klasik kaynaklarda “bey‘u’l-îne” eklinde anõlõr. Pe in 

alõnan malõn vadeli olarak aynõ satõcõya geri satõmõnda yine vadeli satõn 
alõnan malõn pe in para ile aynõ satõcõya geri satõmõnda, bir malõn mülkiye-
tini devretme veya kazanma amacõ de il, faizli borç alma ve verme amacõ 
oldukça muhtemel görüldü ünden, eklen câiz olan bu satõ  nevi bir kõsõm 
slâm hukukçusunca anõlan ihtimale binaen câiz görülmemi tir. Akidlerde 

kast ve sâikten ziyade akdin eklî artlarõnõ ve objektif unsurlarõ esas alan 
bir di er grup ise, taraflarõn faiz kastõyla bu akdi yapmasõnõ, bu ki i ile 
Allah arasõnda görülmesi gereken bir mesele olarak de erlendirip bu nevi 
satõmõ hukuken geçerli saymõ tõr. Araya üçüncü bir ahsõn girmesi, meselâ 
vadeli olarak satõn alõnan bir malõn bir ba ka ahsa pe in para ile satõlmasõ 
ise faiz aibesinden daha uzak gözüktü ünden ço unluk tarafõndan câiz 
görülmü tür. Faiz konusunun i lenece i ileri bölümde bu konuya tekrar 
dönülecektir. 

c) Ortada iki mal, bir fiyatõn bulunmasõ. “ u iki maldan birini sana u fi-
yata satõyorum” demek böyledir. Alõcõ bakõmõndan akdin konusu belirsiz 
oldu undan, bu ekliyle satõm câiz görülmemi tir. Ancak bu belirsizlik iki 
maldan birinin satõmõ üzerinde taraflarõn iradelerinin uyu masõ ile sona 
erdirilebilir. 

Satõm akdi yapõlõrken bir artõn ileri sürülmesi halinde bu artlõ satõmõn 
durumu da fakihleri hayli me gul etmi  bir konudur. Satõm akdinin hükmü, 
genel olarak, malõn mülkiyetini satõcõdan alõcõya nakletmek ve buna ba lõ 
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olarak satõcõya malda istedi i gibi tasarrufta bulunma yetkisi vermekten 
ibarettir. Bunun yanõnda ayrõca bir art ileri sürüldü ü zaman, bu artõn 
akdin gereklerine ve hükmüne etkisi olaca õ açõktõr. Bu konuda Hz. Pey-
gamber’den farklõ anlamlarda birkaç hadis nakledilmi , buna ba lõ olarak 
ba langõçta, artlõ satõmlar konusunda “ art ve satõmõn câiz oldu u”, “ artõn 
bâtõl, satõmõn câiz oldu u” ve “hem art hem de satõmõn bâtõl oldu u” ek-
linde ba lõca üç görü  öne sürülmü tür. Bununla birlikte, geli im süreci 
içerisinde, slâm hukukçularõnõn, genelde, akidde öne sürülen artlara sõcak 
baktõklarõ ve satõm akdinin hüküm ve gere ine aykõrõlõk ta õmadõ õ, naslara 
aykõrõ olmadõ õ ve teâmül haline geldi i, kõsaca garar ve ribâya yol açmadõ õ 
sürece, akidde art öne sürmenin câiz oldu u görü ünü benimsedikleri 
söylenebilir. lk dönemlerde gösterilen çekimser tavõr da, akidde ileri sürülen 
artlarõn ve akidlerin karma õk hale gelmesinin, ba langõçta dikkatsiz ve iyi 

niyetli davranan kimseleri beklemedikleri bir ma duriyetle kar õ kar õya 
bõrakabilece i endi esinden kaynaklanõr. Bu endi enin zâil olmasõna paralel 
olarak fakihlerin artlõ ve karma akidleri câiz gördükleri izlenmektedir. 

2. Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satõmlar 

a) Satõm üzerine satõm, pazarlõk üzerine pazarlõk yapmak. Hadiste 
“Bir kimse din karde inin satõmõ üzerine satõm yapmasõn” (Müslim, “Nikâh”, 

49; “Büyû‘”, 7, 8, 11) buyurulmu tur. Hanefîler bir kimsenin satõmõ üzerine 
satõm yapmayõ, muhayyerlik süresi içerisindeyken üçüncü bir ki inin mü -
teriye gelerek, “Bu satõmõ feshet. Ben bu maldan daha iyisini sana daha 
ucuza satayõm” demesi veya satõcõya gelerek, “Sen bu satõmõ feshet. Ben o 
malõ daha yüksek fiyata senden alayõm” demesi olarak anlamõ lar ve böyle 
yapmanõn haram oldu unu söylemi lerdir. 

Pazarlõk üzerine pazarlõk ise, mal sahibi ile o malõ satõn almak arzusunda 
olan ki inin henüz akdi gerçekle tirmemekle birlikte satõm üzerinde görü -
tükleri sõrada üçüncü ahsõn mal sahibine, “Ben bu mala daha fazla veririm” 
demesi ya da o malõ almak isteyen ki iye, “Bu maldan daha iyisini sana 
daha ucuza satarõm” demesidir. Bu davranõ õn, taraflar bir fiyat üzerinde 
anla ma sürecinde iken (alma ve satma e ilimi belirdikten sonra) yapõlmasõ 
haramdõr. Ancak malõ almak isteyen ki i kendisi vazgeçtikten sonra ya da 
izin verdikten sonra o mala ba kalarõnõn tâlip olmasõnda hiçbir sakõnca 
yoktur. 

Mâlik b. Enes, bir kimsenin satõmõ üzerine satõm yapmakla, pazarlõ õ 
üzerine pazarlõk yapmanõn aynõ anlamda oldu unu söylemi  ve bunu, akid 
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görü meleri tam anla ma ile sona ermek üzereyken birinin gelip, bitmek 
üzere olan pazarlõ õ bozmasõ olarak açõklamõ tõr. 

slâm hukukçularõnõn ço unlu u bu hususta müslüman-zimmî ayõrõmõ 
yapmaksõzõn, bu hükmün zimmînin alõm satõmõ ve pazarlõ õ için de geçerli 
oldu unu belirtmi lerdir. Çünkü burada bir kul hakkõnõn ihlâli söz konusu-
dur. nsan haklarõ, kul haklarõ konusunda slâm dini herkese e it davranõl-
masõnõ ve saygõ gösterilmesini tavsiye etmi tir. 

Hadis kapsamõna giren satõmlarõn dinen câiz olmadõ õ hemen bütün s-
lâm bilginlerince kabul edilmekle beraber hadisteki mevcut yasak, satõm 
akdinin yapõ ve kurulu u ile ilgili de il de akid harici bir konuyla ilgili oldu-
undan, slâm hukukçularõnõn ço unlu u, bu yasak ihlâl edilerek yapõlan 

alõm satõmõn kazâen ve hukuken geçerli oldu u görü ündedir. Çünkü hu-
kukî i lemlerde güven ve istikrar ortamõnõn kurulabilmesi için belli ölçüde 
objektif ve eklî ölçülere göre davanmak gerekir. Ancak bu i lemin kanun 
önünde geçerli olmasõ, bilerek böyle davranan kimsenin dinî ve uhrevî 
sorumlulu unu ortadan kaldõrmaz. Ayrõca bir rivayette Mâlik, mal mevcut 
oldu u sürece bu akdin feshedilmesi gerekti i görü ündedir. 

Ba kasõnõn pazarlõ õ üzerine pazarlõk yasa õndan hareketle açõk artõrma-
nõn da câiz olmadõ õnõ savunanlar olmu sa da, slâm hukukçularõnõn ço-
unlu u bu ikisinin birbirinden ayrõ oldu unu söyleyerek açõk artõrmayõ câiz 

görmü lerdir. 

b) Pazara mal getiren üreticiyi yolda kar õlamak. Hz. Peygamber, 
ehire mal getiren kafilenin ehire varmadan yolda kar õlanõp malõnõn satõn 

alõnmasõnõ yasaklamõ tõr (Buhârî, “Büyû‘”, 72; “ câre”, 11, 19). 

Hanefîler, literatürde “telakki’r-rükbân” olarak anõlan bu satõn almayõ iki 
ekilde açõklamõ lardõr: 1. Esnaftan birinin ehire mal getirmekte olan kafi-

leyi kar õlayõp, getirdi i bütün mallarõ satõn almasõ ve ehirde bu maldan 
bulunmadõ õ için onlarõ istedi i fiyata satmasõ. 2. Fiyatlardan habersiz olan 
kafileyi yolda kar õlayõp, getirdikleri mallarõ rayiç fiyatõn altõnda bir fiyatla 
satõn almasõ. Bu ekildeki satõn alma, birinci açõklamaya göre, “ ehir halkõ-
nõn zararõna olmasõ” sebebiyle, ikinci açõklamaya göre, “mal getirenlerin 
aldatõlmasõ” sebebiyle mekruh görülmü tür. Bununla birlikte, yapõldõ õ tak-
dirde bu akdin hüküm ve sonuçlarõnõ do uraca õ belirtilmi tir. 

Mâlik b. Enes bu yasa õ, pazar esnafõ ile ilgili olarak anlamõ  ve pazar 
esnafõndan birinin di erlerinden ayrõca gidip kafileyi yolda kar õlayõp getir-
dikleri mallarõ satõn almasõnõn do ru olmadõ õnõ söylemi tir. Mâlik bu davranõ-
õn esnaf arasõnda haksõz rekabet ve e itsizlik ortamõ meydana getirebilece ini 
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dü ünmü tür. Bununla birlikte, ayet böyle bir akid yapõlmõ sa geçerli 
olaca õnõ söylemi tir. Ancak, kafile ehrin yakõnõnda de il de uzakta ise, bu 
takdirde gidilip ondan mal satõn alõnmasõnda bir sakõnca görmemi tir. 

âfiî ise meseleye kafile yani satõcõlar açõsõndan bakarak, bu yasa õn 
ehire mal getiren ve fiyatlardan habersiz olan kafilenin aldatõlmasõna engel 

olma gayesi ta õdõ õnõ, dolayõsõyla, böyle bir i lem gerçekle ti i takdirde mal 
sahibinin muhayyer oldu unu ve dilerse akdi feshedebilece ini ileri sür-
mü tür. 

c) ehirlinin köylü adõna satmasõ. Hz. Peygamber, “ ehirli köylü 

adõna satõm yapmasõn. Halkõ kendi haline bõrakõn; Allah halkõn bir kõsmõyla 

di er kõsmõnõ rõzõklandõrsõn” (Müslim, “Büyû‘”, 21) buyurmu tur. 

bn Abbas’õn, “ ehirlinin köylü için satmasõ ne demektir?” eklindeki so-
ruya, “Ona simsar olmasõdõr” diye cevap vermesinden hareketle, hukuk-
çularõn ço unlu u, bu satõmõ “ ehirlinin köylü adõna satõmõ” olarak anla-
mõ lardõr. Hanefîler’de bu anlayõ  da mevcut olmakla birlikte, onlar bu 
satõma, “ ehirlinin elinde tuttu u mallarõ ehir halkõna satmayõp, daha 
pahalõ olarak dõ arõdan gelenlere satmasõ” eklinde farklõ bir açõklama daha 
getirmi lerdir. Her iki açõklamaya göre de yasak sebebi, ehirdekilerin zarara 
u ramalarõdõr. Birinci açõklamaya göre zarar u ekilde söz konusu olur: 
Özellikle meyve, sebze ve tahõl köylerde daha ucuzdur. ehirli, köylü adõna 
sattõ õnda, bunlarõn fiyatlarõnõ peyderpey artõrarak satacak, dolayõsõyla ehir 
halkõ daha ucuza alabilece i bir malõ daha fazla para ödeyerek almak duru-
munda kalacaktõr. kinci açõklamaya göre ise zarar, ehirde bu mallara 
ihtiyaç olmasõ durumunda gerçekle ir. E er aynõ mallar ehirde bulunuyorsa 
bunda bir sakõnca görülmemi tir. 

Hanefî, Mâlikî ve âfiî ekollerinde bu tür satõm mekruh görülmekle bera-
ber, yapõldõ õ takdirde bu satõmõn câiz olaca õ görü ü benimsenmi tir. Mâlikî 
ekolünde bu satõmõn feshedilmesi gerekti ini ileri süren hukukçular da 
vardõr. 

Hanbelî ekolünde ise hâkim görü  bu satõmõn haram ve bâtõl oldu u yö-
nündedir. Hanbelî ekolünde bu satõmõn u artlarla haram olaca õ ifade 
edilmektedir: 1. ehirlinin, adõna satõm yapma talebiyle köylünün yanõna 
kendisinin gitmi  olmasõ, yani simsarlõk teklifinin ehirliden gelmi  olmasõ. 
2. Köylünün fiyatlardan habersiz olmasõ. 3. Köylünün, o günkü rayiç fiyat-
tan satmak üzere malõ getirmi  olmasõ. 4. Halkõn, bu mala gereksinim du-
yuyor olmasõ. Bu artlardan herhangi birisi bulunmuyorsa bu takdirde satõm 
haram olmaktan çõkar. Hanbelî hukukçularõn söz konusu satõmõn haramlõ õ 
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için zikrettikleri bu artlarõn bulunmasõ halinde, âfiî mezhebine göre satõm 
geçerli olmakla beraber, bunu yapan ki i günah i lemi  olur. 

d) Hileli artõrma (nece ). Hz. Peygamber nece i yasaklamõ tõr. Nece , 
satõn almak niyeti olmadõ õ halde, ba kalarõnõ kandõrmak maksadõyla, satõ a 
arzedilmi  bir malõ överek veya benzeri eyler yaparak fiyatõnõ yükseltmeye 
çalõ mak eklinde açõklanmaktadõr. Di er bir anlatõmla nece , mü teri kõzõ -
tõrarak fiyatlarõn yükselmesini sa lamaktõr. 

slâm hukukçularõ, bu ekildeki satõmõn haram oldu unda ve yapanõn 
günahkâr oldu unda görü  birli i etmekle beraber, bu suretle yapõlan akdin 
sõhhati ve mü terinin muhayyerlik hakkõ bulunup bulunmadõ õ konusunda 
ihtilâf etmi lerdir. 

Hanefîler, bu durumda mü teri için herhangi bir muhayyerlik hakkõ ta-
nõmazken, Mâlikîler hileli artõrmayõ satõlan malõn ayõplõ olmasõ durumuna 
denk tutmu  ve mü teriye akdi fesih (bozma) hakkõ vermi lerdir. 

âfiî ekolünde, ba kalarõnõ aldatma ve kandõrmayõ içerdi i için bu yolla 
satõm haram sayõlmakla birlikte, hileli artõrma sonucunda yapõlan akid sahih 
kabul edilmi  ve mü teriye akdi feshetme muhayyerli i tanõnmamõ tõr. 
Ancak, hileli artõrmayõ yapan ki i daha önce satõcõ ile bu hususta anla -
mõ sa, âfiî mezhebindeki iki görü ten birine göre bu durumda “Musarrat” 
hadisindeki hükümden hareketle mü teriye muhayyerlik (dilerse akdi kabul-

lenme dilerse akdi feshetme) hakkõ tanõnmõ tõr (Musarrat hadisi, sa õlõr hay-

vanõ, çok süt verir nitelikte görünmesi amacõyla memesindeki sütü sa madan 

satma yasa õ ile ilgili hadistir). âfiî mezhebindeki di er görü e göre ise, 
dikkatsizlik ve hatanõn, hileli artõrma yapanõn sözüne kanan ve i i bilenlere 
danõ mayan mü teriye ait oldu u ileri sürülerek ona muhayyerlik hakkõ 
tanõnmamõ tõr. 

Ahmed b. Hanbel’den bu satõmõn bâtõl oldu u yönünde bir görü  nakle-
dilmesine ve bu yönde görü  açõklayan Hanbelî hukukçular bulunmasõna 
ra men, Hanbelî ekolünde, bu satõmõn sahih oldu u görü ü benimsenmi tir. 
Mü terinin muhayyerli i konusu ise, akiddeki aldanma (gabin) durumuna 
göre açõklanmõ tõr. Buna göre akidde aldanma varsa ve bu aldanma norma-
lin üzerinde ise mü terinin fesih hakkõ vardõr. E er aldanma yoksa veya 
herkesin mâruz kalabilece i oranda ise, bu durumda mü terinin muhayyer-
lik hakkõ yoktur. 

Görüldü ü üzere Hz. Peygamber, insanlarõn hür iradeleriyle, bilerek ve is-
teyerek alõm satõm yapmasõ, kimsenin beklemedi i ve haketmedi i bir zarar 
ve ma duriyete u ramamasõ için dönemindeki yanlõ  ve haksõz uygulamalara 
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veya bu yöndeki temayüllere ayrõ ayrõ temas etmi , hayatõn her alanõnda 
oldu u gibi hukukî i lemlerde de hak ve hakkaniyeti hâkim kõlmaya çalõ -
mõ tõr. Getirilen bu kõsõtlamalar, sa lõklõ bir piyasa ekonomisinin olu masõ, 
üreticinin ve tüketicinin korunmasõ, eme e hak etti i de erin verilmesi, 
haksõz kazancõn ve suistimalin önlenmesi yönünde o gün için alõnmõ  etkili 
tedbirlerdir. slâm hukukçularõnõn bir kõsmõnõn bu ekilde yapõlan alõm sa-
tõmlarõ dinen ve ahlâken tasvip etmemekle birlikte kazâen yani kanun önün-
de geçerli görmeleri hukukî hayatta güven, istikrar ve objektifli i sa lama 
prensipleriyle alâkalõdõr. Böyle bir durumun ilgili ahõslarõn dinî ve uhrevî 
sorumlulu unu, kul hakkõnõ ihlâl etmi  olmasõ gerçe ini ortadan kaldõrmaya-
ca õ açõktõr. Böyle olunca, müslümanlarõn yaptõklarõ hukukî i lemlerde önce-
likli olarak açõk ve dürüst olmayõ, ba kalarõnõn dikkatsizlik ve bilgisizli inden 
yararlanmamayõ ilke edinmesi ve bu yönde etrafõna örnek olmasõ gerekir. 

3. badet Vakti Açõsõndan Konan Satõm Yasa õ 

Böyle bir yasak, sadece cuma günü cuma namazõ vakti hakkõnda vârit 
olmu tur. Âyette, “Cuma günü namaz için ça rõ yapõldõ õnda (ezan okun-

du unda) alõ veri i terkederek Allah’õ anmaya ko un” (el-Cum‘a 62/9) 
buyurulmaktadõr. 

Bu âyetten hareketle slâm hukukçularõ, cuma namazõ için bugün iç 
ezan denilen ezan okundu u sõrada yapõlan alõm satõmlarõn yasaklandõ õ 
konusunda görü  birli i etmi lerdir. Hanefîler, bu yasak hükmünü tahrîmen 
mekruh, ço unluk ise haram terimi ile ifade ederler. Ancak, bu sõrada yapõ-
lan akdin feshedilmesinin gerekip gerekmedi i hususu tartõ malõdõr. 

Ebû Hanîfe, âfiî ve bir rivayette Mâlik cuma ezanõ vakti yapõlan akdin 
feshedilmeyece i görü ündedirler. Çünkü burada asõl amaç cuma namazõna 
zamanõnda gitmeyi sa lama olup yasak da birinci derecede bu gayeyi te-
mine mâtuftur. Di er bir ifadeyle ezan vakti yapõlan alõ veri in hukuken 
iptal edilip edilmemesi zikredilen yasa õn asõl hedefi ve konusu olarak 
görülmemi tir. Mâlik b. Enes’ten gelen ve Mâlikî hukukçularõn ço unlu-
unca daha kuvvetli kabul edilen di er rivayete göre ise, bu esnada yapõlan 

akdin feshedilmesi gerekir. Hanbelî mezhebinde hâkim olan görü  de böyle 
akdin geçersiz oldu u yönündedir. 

Cuma vakti alõm satõm yasa õnõn, sadece ve özellikle alõm satõm için de il, 
di er bütün akidler için de geçerli oldu u hukukçularõn ço unlu u tarafõndan 
kabul edilmekte ise de nikâh, irket ve hibe gibi sõkça yapõlmayan akidlerin 
feshedilmeyece ini ileri süren hukukçular da vardõr. Bazõ hukukçular da, e er 
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namazõ kaçõrma tehlikesi varsa aynõ yasa õn di er namazlar için de uygula-
naca õnõ ifade etmi lerdir. 

Cuma namazõ vaktinde getirilen alõ veri  yasa õ, müslümanõn hem dinî 
mükellefiyetlerini, kulluk görevini hem de dünyevî ihtiyaçlarõnõ ve sorum-
luluklarõnõ bir denge içinde yürütmesi gerekti ini, biri sebebiyle di erini 
aksatmanõn do ru olmadõ õnõ hatõrlattõ õ için anlamlõdõr. 

4. Harama Yol Açan Satõm 

slâm hukuku eserlerinde harama yol açan satõmõn en belirgin örne i 
olarak ele alõnan mesele “ arap üreticisine üzüm satma” konusudur. Bir 
âyette, “ yilik ve takvâ hususunda yardõmla õn, günah ve a õrõlõk husu-

sunda yardõmla mayõn” (el-Mâide 5/2) buyurulmaktadõr. Di er taraftan Hz. 
Peygamber, arap konusunda on ki iye lânet etmi tir: Suyunu çõkarmak 
üzere üzümü sõkan, sõktõran, arabõ içen, ta õyan, kendisine ta õnõlan, servis 
yapan, satan, parasõnõ yiyen, satõn alan ve kendisi için satõn alõnan. (Tirmizî, 

“Büyu’”, 59; bn Mâce, “E ribe”, 6)  Bazõ bilginler, yukarõdaki âyetin õ õ õnda 
ve bu hadisten hareketle arap üreticisine üzüm satmanõn yasak oldu u 
sonucuna ula mõ larsa da, ço unlu una göre hadis bu hükme delâlet eder 
nitelikte de ildir. 

Hanefîler’e göre arap imalâtçõsõna üzüm satõmõ, e er sõrf ticaret kastõyla 
yapõlõyorsa bu i lem haram olmaz. Ancak özellikle arap yapsõn diye satõlõ-
yorsa bu haramdõr. 

âfiî’nin bu satõmõ mekruh gördü ü rivayet edilmi se de, bazõ âfiî âlim-
ler bu görü e öyle bir açõklama getirmi lerdir: E er satõcõ mü terinin bun-
dan arap yapaca õnõ biliyorsa bu takdirde ona üzüm satmak haramdõr. 
ayet bunda üphesi varsa bu durumda mekruhtur. 

Ço unlu un bu konudaki görü ü öyle özetlenebilir: E er satõcõ, mü teri-
nin üzümü arap yapma maksadõyla satõn aldõ õnõ biliyorsa bu satõm haram 
ve bâtõl olur. Satõcõ, bunu mü terinin sözünden anlayabilece i gibi, bu du-
ruma delâlet eden karînelerden de anlayabilir. Meselâ, bir kimse arap ima-
lâtçõlõ õyla tanõnõyorsa ona üzüm satmak haram olur. Ancak, bu ki i arap 
yanõnda sirke gibi helâl eyler de imal ediyorsa bu takdirde haram olmaz. 

Hasan, Atâ ve Sevrî gibi bilginlere göre müskir (sarho  edici içki) yapa-
cak kimseye hurma satmakta bir beis yoktur. Hatta Sevrî, “Helâl olan eyi 
istedi in ki iye sat” demi tir. Bu ekildeki satõmõ bâtõl görmeyenler, alõm 
satõmõn esasen helâl bir akid olu una tutunmu lar ve söz konusu alõm 
satõmõn rükün ve artlarõnõ ta õdõ õnõ ileri sürmü lerdir. 



376 LM HAL 

Mâlikîler’e ve Hanbelîler’e göre ise, arap yapaca õnõ bildi i veya tahmin 
etti i birine üzüm satmak haramdõr. Hanbelîler bu konuda, yukarõda anõlan 
“iyilik ve takvâ üzerine yardõmla õn...” âyetiyle, “Hz. Peygamber arap 

hususunda on ki iye lânet etmi tir” hadisine dayanmakta ve kötülü e giden 
yolu kapamak (seddü’z-zerâyi‘) ilkesinden hareketle bu gibi satõ larõ bâtõl 
kabul etmektedirler. 

Bir mâsiyet (kötülük) i lenmesinde kullanõlacak olan di er bütün eylerin 
satõmõ da (veya genel olarak akde konu yapõlmasõ) bu olaya kõyaslanmaktadõr. 
Bu meyanda olmak üzere, yol kesicilere silâh satmak, helâl olmayan bir 
eyin ticaretini yapacak olan birine dükkânõnõ kiraya vermek sayõlabilir. 

5. Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alõ veri  Yapmak 

slâm bilginleri, bütün malõ haram olan (haram yolla kazanõlmõ  olan) 
kimselerden alõ veri  yapmanõn haram oldu unu söylemi lerdir. Aynõ e-
kilde, bir kimse, malõnda haram ve helâl bulunan bir kimseden (meselâ, 

arap ticareti yapandan, tefeciden) bir ey satõn alõrsa, e er aldõ õ malõn helâl 
maldan oldu unu biliyorsa, bu i lem ve satõn aldõ õ ey helâldir; satõn aldõ õ 
eyin, haram kõsmõndan oldu unu biliyorsa bu takdirde o ey haram olur. 
ayet, satõn aldõ õ malõn helâl mi haram mõ oldu unu bilmiyorsa, haramlõk 

ihtimali sebebiyle satõn alõnan ey mekruh kabul edilir. Ancak, bütün mala 
nisbetle haram ister az isterse çok olsun, satõn alõnan malõn, helâl kõsõmdan 
olmasõ mümkün oldu u için, satõm bâtõl olmaz. Böyle durumlarda üphe söz 
konusudur ve bu üphe haramõn azlõ õna ve çoklu una göre azalõr veya 
ço alõr. Ahmed. b. Hanbel’in bu durumdaki ki inin bu üpheli eyden yeme-
sini ho  kar õlamadõ õ nakledilmektedir. 

Bu gibi üpheli durumlarda satõn alõnan ey haram olmamakla birlikte, 
yine de ihtiyatlõ davranmak ve e er mümkünse böyle üphelere dü ürme-
yen ki ilerden alõ veri  yapmak uygun olur. Bu suretle hem üpheden 
kurtulunmu  ve hem de haram yoldan kazanç elde edenlere bir tavõr alõnmõ  
olur. Bu kimselerle alõ veri  yapõlmasõnõn câiz görülmeyi i, slâm’õn top-
lumda iyili i hâkim kõlõp kötülükle mücadele etme ilkesinin, toplumda haram 
kazanç yollarõnõn önlenmesi gayesinin bir parçasõ olarak dü ünülebilir. 

b) Satõm Çe itleri 

slâm hukukunda satõm akdi, satõ  bedelinin (semen) belirlenme tarzõna 
göre murâbaha, tevliye, vedîa ve müsâveme eklinde dört kõsma ayrõlarak 
incelenir. Satõlan malõn maliyeti ve kâr oranõ açõklanmadan pazarlõk usu-
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lüyle satõ õ (müsâveme) câiz oldu u gibi, malõn maliyeti üzerine belirli bir kâr 
koyarak satma yani kârlõ atõ  (murâbaha), maliyetine satõ  (tevliye), zara-
rõna satõ  da (vedîa) câizdir. Kâr haddi konusu ileride ele alõnacaktõr. Burada 
u kadarõ ifade edilmelidir ki, âyet ve hadislerde kâr için belirli bir alt ve üst 

sõnõr belirlenmemi  olmasõ, fiyatlarõn açõklõk ve dürüstlük ilkesi, arz-talep 
dengesi ve serbest rekabet ortamõ içinde, örfün ve yasal düzenlemelerin de 
sõnõrlarõ dahilinde olu masõna imkân vermek, yani konuyu toplumlarõn 
inisiyatifine bõrakmak içindir. Bu ölçüler dahilinde pazarlõkla satõ  yapõlabilir. 
Ancak satõcõ kar õsõndakine güven vermek, onu ikna etmek amacõyla malõn 
maliyetini ve kâr oranõnõ açõklamayõ tercih etmi se, o takdirde do ru be-
yanda bulunmasõ gerekir. Yalan ve yanõltõcõ beyan üzerine kurulan bir 
akidden elde edilen kazancõn dinen helâl ve me rû bir kazanç oldu unu 
söylemek mümkün de ildir. Çünkü bu tür yanõltõcõ ve yönlendirici açõkla-
malar, akdin dayandõ õ rõzâ unsurunu zedelemi tir. 

Bedelin ödenme vaktiyle ilgili olarak da pe in satõ -veresiye (vadeli) sa-
tõ  eklinde ikili bir ayõrõm yapõlabilir. Vadeli satõ  ve özellikle vade farkõ 
slâm hukukçularõ tarafõndan önemle üzerinde durulan bir konudur ve bu 
konu da ileride ele alõnacaktõr. Bir malõn sayõ, ölçü ve tartõya tâbi olmaksõzõn 
tahmin yoluyla alõm satõmõ da (cüzâf), taraflarõ çeki meye ve beklenmedik 
ma duriyete sürükleyecek, ileri derecede bir belirsizli in ve bilinmezli in 
bulunmamasõ kaydõyla câizdir. 

Satõm akdinin özel ekillerinden olan îne satõ õ, bir malõn vadeli olarak 
satõlõp satõlan fiyattan daha dü ük bir fiyatla geri alõnmasõ demek olup faizle 
yakõn ili kisi bulundu u için ileride ayrõntõ ile ele alõnacaktõr. Di er bir alõm 
satõm çe idi olan pey akçeli satõ  da, esasen satõm akdinin genel hükümle-
rine tâbi olmakla birlikte, ta õdõ õ özellikler sebebiyle ilâve bazõ fõkhî hü-
kümlere konu olmu tur. Pi manlõk akçesi, kaporo gibi terimlerle de ifade 
edilen pey akçesi, alõm satõmõn yürürlü e girmesi halinde malõn bedeline 
mahsup edilmesi, akidden caymasõ halinde satõcõda kalmasõ kaydõyla mü -
terinin satõcõya verdi i malõn adõdõr. Haksõz kazanç ve sebepsiz zenginle me 
kavramlarõyla da ilgili görülebilecek konu üzerinde, ticarî hayatla ilgili fõkhî 
hükümlerin ele alõnaca õ ileriki bölümde ayrõca durulacaktõr. 

C) Takas 

Borç ili kilerinin özel bir türü olan takas (Arapça’da mukassa) hukuk di-
linde, “iki ki i arasõndaki kar õlõklõ borçlarõn birbirine mahsup edilmesi”ni 
ifade eden bir terimdir. Takas i lemi taraflarõn çift ödeme yapmasõnõ önleyerek 
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hukukî ve ticarî i lemleri basitle tirmesinin yanõ sõra borcun ifa ve nakil 
külfetini azaltma, taraflara kar õlõklõ güven verme gibi yararlar da sa lar. 
Kar õlõklõ iki borcun bulunmasõ takas i leminin tabii ve zorunlu artõ olup, bu 
i lem belli artlarda tek taraflõ irade ile, belli artlarda da kar õlõklõ irade ile 
gerçekle ir. 

Takas edilecek iki borç arasõnda cins, vasõf, vade ve benzeri niteliklerde 
e itlik varsa, üçüncü ahõslarõn hakkõ veya er‘î bir kural da ihlâl edilmi-
yorsa, kar õlõklõ rõzâ aranmaksõzõn bir tarafõn talebi ile takas kendili inden, 
yani zorunlu olarak gerçekle ir. Meselâ iki borç da aynõ cins ve vadeli para 
borcu ise ve bu borçlardan biri üzerinde emanet, rehin gibi bir hak yoksa bu 
iki borç, tek tarafõn iste iyle takasa tâbi tutulabilir. Buna kar õlõk borçlar 
arasõnda cins, vasõf, vade ve nitelik yönünden farklõlõk varsa, takas ancak 
kar õlõklõ rõzâ ile gerçekle ebilir. Bu yüzden emanet olarak elde bulundurulan 
veya gasbedilen mal veya vadeleri farklõ iki borç iki tarafõn rõzâsõ bulunma-
dõkça takasa tâbi tutulmaz. Hatta kocanõn karõsõndan alaca õ ile karõsõna 
olan nafaka borcunun bile, borçlar aynõ kuvvette olmadõ õ için takas konusu 
olmayaca õ ifade edilmi tir. Bu tür kayõt ve artlar, bir tür akid olan takasta 
kar õlõklar arasõ dengenin korunmasõnõ ve taraflarõn ma duriyetine yol 
açabilecek zorlamalarõn önlenmesini amaçlayan tedbirlerdir. 

D) Kiralama 

Kiralama, ticarî ve günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan akidlerden, 
dolayõsõyla borç ili kilerinin en ba ta gelen kaynaklarõndan olup, mesken ve 
i  yeri kiralamasõndan vasõta ve arazi kiralamasõna kadar yaygõn bir kulla-
nõm alanõna sahiptir. Günlük hayata ve ihtiyaçlara paralel olarak ekillenen 
slâm borçlar hukukunda da kira akdi, klasik literatürdeki adõyla icâre akdi, 
satõm akdinden sonra önem itibariyle ikinci sõrada yer alan ve ayrõntõyla 
i lenen bir akid olmu tur. 

slâm hukukunun klasik sistemati inde kira akdi, i  akdi ile birlikte 
“icâre akdi” bölüm ve ba lõ õ altõnda ele alõnõr. câre akdi de “Belli bir men-
faati, belli bir bedel kar õlõ õnda satma” olarak tanõmlanmõ tõr. Bu tanõmdan 
da anla õlaca õ gibi, slâm hukukunun klasik sistemati inde icâre akdi, hem 
gayri menkul ve menkul e yanõn kullanõmõnõ konu alan kira akdini, hem de 
insanõn çalõ masõnõ konu edinen i  akdini içine almaktadõr. Ancak, öteden 
beri klasik kitaplar, özellikle konusu hayvan kiralama olan akidler için 
“kira” kelimesini de kullanmaktadõr. 
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Günümüz hukukî düzenlemeleri içinde “i  akdi” olarak ele alõnan ve dör-
düncü bölümde “Çalõ ma Hayatõ” ba lõ õ altõnda incelenen “icâre-i âdemî” 
dõ arõda bõrakõlmak suretiyle kira akdi, “e yanõn menfaatinin bedel kar õlõ õ 
temliki”, daha açõk bir ifadeyle, “bir malõn kullanõmõnõn belli bir bedel kar õlõ õ 
ba kasõna devredilmesi” olarak tanõmlanabilir. Buna göre, kira akdinin 
meydana gelmesi, taraflar (kiralayan ve kiracõ), akid kurucu sözler (sîga), 
menfaat (kullanõm) ve bedel eklinde dört unsura dayanmaktadõr. 

Kira akdinin ekli, i leyi i, taraflarõn hak ve borçlarõ gibi konular toplum-
sal artlarla ve telakkilerle yakõndan alâkalõ bulundu undan, Kur’an ve 
Sünnet’te bu konuda ayrõntõlõ hükümler sevkedilmek yerine belli ilkeler 
konmakla yetinilmi , bir bakõma borç ili kilerinin genel çerçevesi çizilmi , 
dayanaca õ zemin gösterilmi tir. slâm hukukçularõ da, Kur’an ve Sünnet’in 
borç ili kilerine hâkim kõlõnmasõnõ istedi i ilke ve amaçlarõn õ õ õnda ve 
toplumlarõn artlarõna göre, kira akdinin kurulu , i leyi  ve sonuçlarõ konu-
sunda birtakõm hukukî düzenlemeler getirmi ler, bu düzenlemelerde belli 
hukukî ve objektif ölçüleri esas almaya çalõ mõ lardõr. Bu itibarla, slâm 
hukukunun klasik kaynaklarõnda kiralamayla ilgili olarak yer alan bilgi, 
kural ve çözümlerin önemli bir kõsmõ, slâm hukukçularõnõn doktriner gö-
rü lerinden, tesbit ve önerilerinden ibarettir. Ancak, unu da belirtmek 
gerekir ki, slâm hukukçularõnõn kiralama ile ilgili olarak benimsedikleri 
görü ler, hem âyet ve hadislerin genel çerçevesi ve bütünlü ü içerisinde 
olu tu u hem de asõrlarõn tecrübesi õ õ õnda insan ili kileri sa lõklõ bir zemine 
ve i leyi e kavu turmayõ amaçladõ õ için, gerek günlük hayatõmõz ve ge-
rekse kültür tarihimiz açõsõndan fevkalâde önemi hâizdir. 

slâm hukukçularõnõn kiralama ile ilgili olarak ortaya koyduklarõ görü , 
art ve çözümler slâm borçlar hukukunun genel ilke ve kurallarõnõn belli bir 

alana uygulanmasõndan ibarettir ve öylece özetlenebilir: 

Kira akdinin hukuken geçerli ve sa lam bir ekilde kurulabilmesi için ta-
raflarõn akid kurma ehliyetine sahip olmalarõ, hangi konuda, hangi süreyle, 
ne gibi bir bedel kar õlõ õ anla tõklarõnõ açõkça beyan etmeleri gerekir. slâm 
hukukçularõ akidlerin kurulu u ve kar õlõklõ hak ve borçlarõn tesisi konusun-
da açõklõ õ ve dürüstlü ü esas almõ lar, birçok ayrõntõnõn ba ta tek tek belir-
lenmesini isteyerek ileride do abilecek çeki me ve anla mazlõklarõ asgarî 
düzeye indirmeyi hedeflemi lerdir. 

Kira akdinin konusu, menkul veya gayri menkul bir malõn kullanõmõ ol-
du undan, kira süresinin, kiralananõ kullanõm tarzõnõn belirlenmesi, kulla-
nõmõn (menfaat) mümkün, mûtat ve mubah olmasõ gerekir. Hanefîler, vakõf, 
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yetim ve hazine mallarõnõn en çok üç yõl süre için kiralanabilece ini belirtir-
ken bu mallarõn zayi olmasõnõ, kiracõlar tarafõndan sahiplenilmesini önlemek 
istemi lerdir. Kiralanan arazinin ne amaçla, ne tür bir ziraat için kullanõlaca-
õnõn, kiralanan elbise, çadõr, silâh gibi menkul e yanõn kim tarafõndan nasõl 

kullanõlaca õnõn önceden bilinmesini isterken de yine taraflarõn hukukunu 
korumayõ esas almõ lardõr. 

Hz. Peygamber’in, bu konudaki yasaklamasõna binaen, di i hayvanlarõn 
a õlanmasõ için erkek hayvanlarõn kiralanmasõ câiz görülmemi  ise de bu 
yasa õn, a õlanan hayvanõn gebe kalmasõ artõyla yapõlan bir kiralamaya 
yönelik olmasõ kuvvetle muhtemel görünmektedir. Fakihlerin çekimser tavrõ 
da böyle bir akdin belirsizlik ve garar içermesi noktasõndan kaynaklanõr. 

slâm bilginleri, müslümanõn zimmîye (gayri müslim vatanda ) evini-
dükkânõnõ kiralamasõnõn câiz oldu unu, zimmî kiracõnõn bu gayri menkulde 
i leyece i ferdî mâsiyetin akdi do rudan etkilemeyece ini belirtirler. Ancak 
Hanefîler’den Ebû Yûsuf ve mam Muhammed, zimmîye içinde içki içmek 
(meyhâne olarak kullanmak) ve toplu ibadet etmek (kilise olarak kullanmak) 
için gayri menkul kiralanmasõnõ câiz görmez; mam Mâlik buna arap satma 
ve domuz beslemeyi de ilâve eder. Bu tartõ malar, bir gayri menkulü 
mâsiyet kapsamõndaki i lerle i tigal etmek üzere tutmak istedi i bilinen ki i 
veya kurumlara kiralamanõn hükmüne de õ õk tutmaktadõr. 

Arazi kiracõlõ õnõn câiz olup olmadõ õ veya ne ölçüde câiz oldu u öteden 
beri slâm hukukçularõ arasõnda tartõ ma konusudur. Arazinin para ile veya 
gõda maddesi kar õlõ õnda kiralanmasõnõ câiz görmeyenler oldu u gibi, 
kalkacak mahsulün belli bir oranõ kar õlõ õnda kiralanmasõnõ (ziraî ortakçõlõk) 
câiz görmeyip birinci usulü tavsiye edenler de vardõr. Bu tartõ malarõn teme-
linde, arazi sahibini veya kiracõyõ ma dur etmeme, beklenmedik bir zararla 
kar õ kar õya bõrakmama dü üncesi yatar. Bu konudaki hadislerde yer alan 
yasa õ da (Buhârî, “el-Hars ve’l-müzâraa”, 7, 18; Müslim, “Büyû‘”, 16-21; Ebû 

Dâvûd, “Büyû‘”, 31-32) o devirde yaygõn olan, “tarlanõn bir kõsmõnõ kiracõya, 
daha verimli di er kõsmõnõ da arazi sahibine ayõrarak veya mahsulden belirli 
bir miktarõ art ko arak araziyi kiralama”nõn yasaklandõ õ eklinde yorum-
lamak gerekir. Bu sebeple, arazi kiralanõrken veya ortakçõlõk anla masõ 
yapõlõrken taraflarõn hak ve borçlarõnõn ileride bir çeki meye yol açmayacak 
tarzda önceden ayrõntõlõ ekilde belirlenmesi bu konudaki dinî ilkelerin, Hz. 
Peygamber’in emirlerinin gere i oldu u gibi helâl kazancõn, kul hakkõ ihlâl 
etmemenin de tabii bir yoludur. 
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Kiralamada, kira bedelinin de gerek miktar ve gerekse ödeme yeri ve 
ekli itibariyle hiçbir nizaya yol açmayacak tarzda, önceden belirlenmesi 

gerekir. 

Kiraya verenin yükümlülüklerinin ba õnda kiralanan e yayõ (me’cur) 
kullanõma elveri li ekilde kiracõya teslim etme ve kira süresince kullanõma 
elveri li tutma, me’curun bakõm ve onarõmõnõ yapma borcu gelir. Fõkõh 
bilginleri, me’curun bakõm ve onarõmõnõn, kiraya verenin borcu oldu u 
hususunda fikir birli i içindedir. Hatta kiracõ, me’curun kullanõmõ için yapa-
ca õ harcamalarõ, önceden konu ulmasa da, kiraya verenden tahsil edebile-
cek veya kira bedelinden mahsup edebilecektir. 

Kiracõnõn yükümlülüklerinin ba õnda da, me’curu akdin ve örfün gerek-
tirdi i tarzda kullanma ve kira bedelini ödeme borcu gelir. Kiracõnõn, akidde 
pe in ödemenin kararla tõrõlmõ  olmasõ, me’curu kullanmasõ veya kullanõm 
imkânõ bulmasõ hallerinde bedeli ödeme borcu do ar; me’curun fiilen kulla-
nõlmasõ art de ildir. 

Kiracõnõn, akid esnasõnda üzerinde anla tõklarõ artlara, açõkça veya 
delâleten tesbit edilen hususlara, toplum tarafõndan benimsenen usul ve 
ölçülere riayet etmemesinden ötürü bir zarara sebebiyet vermesi halinde, 
bunu tazmin etmesi gerekir. Kiracõnõn tazmin sorumlulu u, fõkõh kaynakla-
rõnda ayrõntõlõ olarak incelenmi  bir konudur. Söz gelimi, araziye akidde 
kararla tõrõlandan ba ka ve topra a daha zararlõ bir mahsul eken, kuyum-
culuk için tuttu u dükkânda bakkallõk, demircilik yapan, binme için kiraya 
tuttu u hayvana daha a õr birini bindiren veya iki ki i bindiren, kiralõk 
vasõtayõ farklõ ve daha kötü bir yoldan götüren, fazla yük yükleyen... kiracõ 
sorumlu olup verdi i zararõ tazmin etmekle yükümlüdür. 

slâm hukukçularõ, kiracõnõn akidle hak kazandõ õ bir menfaati ba kasõna 
da temlik edebilece ini, bu sebeple kiracõnõn, sözle mede aksine bir hüküm 
bulunmadõ õ sürece me’curu süresi içinde ba ka birine de kiraya verebilece-
ini, kiracõnõn de i mesinin gayri menkullerde önemsiz ve zararsõz oldu-
unu belirtmi lerdir. Kiracõnõn ahsõnõn önemli oldu u durumlarda kiraya 

verenin koydu u yasak ve kayõtlara uyulmasõ da gerekir (Mecelle, md. 428, 

528). Ancak klasik literatürde yer alan bu tür kanaatlerde toplumun yerle ik 
anlayõ õnõn da önemli payõ vardõr. Bir ba ka anlatõmla, doktrinde yer alan 
veya daha çok sözle mede açõk hüküm bulunmamasõ durumlarõnõ düzenle-
yen bu ayrõntõlõ hükümler, örf a õrlõklõdõr ve yedek hukuk kuralõ niteli inde-
dir. Bu sebeple de, kiracõnõn me’curu ancak akidde, örf veya kanunda aksine 
bir hüküm bulunmadõ õnda bir ba kasõna devretme hakkõndan söz edilebilir. 
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Mal sahibi me’curu, kira akdi devam ederken bir ba kasõna sattõ õnda, 
kira akdinin bundan etkilenmeyece i ve satõ õn kiracõ hakkõnda geçerli 
olmayaca õ, yani malõn kirada oldu unu bilerek satõn alan yeni mâlikin 
mevcut kira sözle mesinin sona ermesini beklemesi gerekti i belirtilmi tir 
(Mecelle, md. 590). Bu görü , slâm hukukçularõnõn hukukî ili kilerde güven 
ve istikrarõ sa lamaya, taraflarõn hür iradeleriyle kurulmu  akidlerin ve 
kazanõlmõ  haklarõn korunmasõna öncelik vermesinden kaynaklanmaktadõr. 

Kira süresi sona ermekle birlikte, tarlada ekinin henüz olgunla mamõ  
olmasõ gibi, kiracõnõn haklõ mazeret ve ihtiyacõ varsa, akid mâkul bir süre 
daha uzatõlõr. Bu, kiracõnõn hakkõ olup bu süre için kararla tõrõlan bedeli (ecr-

i müsemmâ) de il, emsal bedel (ecr-i misl) ödemesi gerekir. 

Kira süresinin dolmasõyla kiracõlõk sona erer ve me’curun tahliyesi gere-
kir. Hanefîler, taraflardan birinin ölümü halinde kira akdinin sona erece i 
görü ünde ise de, son dönemlerde sadece kiracõnõn ölümü halinde akdin 
sona ermesi (infisah) görü ü benimsenir olmu tur. Di er mezheplere göre 
ise, taraflarõn ölümü halinde kira akdi sona ermeyip, ölenin hakkõ vârislerine 
geçer. 

Taraflarõn, kira akdi ile hedefledi i amacõ tamamen yok eden bir ayõp ve 
kusurun ortaya çõkmasõ halinde, akid kendili inden son bulur. Meselâ, 
kiralanan evin yanmasõ, yõkõlmasõ, tarlanõn su altõnda kalmasõ, hayvanõn 
ölmesi böyledir. Hanefîler, sübjektif nitelikteki bazõ özürlerin bile akdi fes-
hetme hakkõ verece i görü ündedir. Meselâ, dükkân kiracõsõnõn mesle i 
bõrakmasõ, ev kiracõsõnõn ba ka bir ehire ta õnõyor olmasõ halinde, mevcut 
kira akdini feshedebilece i görü ündedir. 

Kira bedelinin çok yüksek veya dü ük olmasõ, herhangi bir aldatma, hile 
ve sahtekârlõk olmadõ õ sürece, akdi fesih sebebi de ildir. Ancak bunun iki 
istisnasõ vardõr: 1. Vakõf, yetim ve hazine malõnõn gabn-i fâhi  sayõlacak 
ölçüde dü ük bir bedelle kiralanmasõ câiz de ildir. Kiralanmõ sa, bu ba layõcõ 
olmayõp hâkimin akdi feshetmesi, sebep olanlarõn da zararõ tazmin etmesi 
gerekir. 2. Vakõf malõ, kiralandõktan sonra de er kazanmõ  ve emsal bedel 
kararla tõrõlan (müsemma) kira bedeline göre bâriz ekilde yükselmi se, bu 
da akdi fesih sebebidir. Bu iki istisnaî hüküm bu nevi mallarõn özel olarak 
korunmaya muhtaç olmasõndan dolayõ konmu tur. Fakihlerin devlet, vakõf 
ve yetim malõna kar õ gösterdi i bu duyarlõlõk, bu tür mallarõn ki isel ihti-
raslara, talan ve suistimallere kolayca konu olabildi i gerçe ine dayanõr ve 
bu gerçe in açõkça görüldü ü günümüzde daha da anlamlõ hale gelmi tir. 
Böyle olunca, bu tür mallarõn, meselâ hatõr kullanõlarak, kanun bo luklarõndan 
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yararlanõlarak, yetkililerin ilgisizli i fõrsat bilinerek piyasa de erine göre be-
lirgin ekilde dü ük bir bedelle kiralanmasõ, taraflarõ sorumluluktan kurtar-
maz. Çünkü slâm hukukunda ki ilerin kanun kar õsõndaki kazâî sorumlulu-
una ilâve olarak kendine ve toplumuna kar õ ta õdõ õ, yaratanõ ile arasõnda 

kalan ve uhrevî sonuçlarõ bulunan diyanî bir sorumlulu u daha vardõr. 
slâm dininin ve onunla sõkõ irtibatõ bulunan slâm hukukunun sa lõklõ bir 
toplumsal yapõ ve düzen olu turmadaki ba arõsõ, bireysel ve toplumsal 
hayatõ, dünyevî ve uhrevî sorumlulu u birlikte ele alõp ki ilere çok yönden 
nüfuz eden kural ve müeyyideler getirmi  olmasõna ba lanabilir. 

Günümüzde mal sahibi-kiracõ ili kilerini olumsuz yönde etkileyip anla -
mazlõklara yol açan bir ba ka problem de, paranõn de er kaybetmesine 
(enflasyon) paralel olarak, kira süresi boyunca kira bedelinin de sürekli 
de er kaybetmesi gelmektedir. Yüksek bir enflasyon oranõnõn bulundu u bir 
toplumda, kiracõnõn ödedi i bedel her ay, paranõn de er kaybõ oranõnca 
de er kaybetmekte, mal sahibi de ba langõçta konu ulan bedeli tam tahsil 
edemez olmaktadõr. Ancak, enflasyonun do rudan sorumlusu kiracõ olmadõ-
õndan ve ço u zaman kiracõnõn geliri enflasyon oranõna paralel bir artõ  da 

gösteremedi inden, paranõn de er kaybõndan do an farkõ devamlõ surette ve 
do rudan kiracõya yüklemek de âdil bir çözüm olarak gözükmemektedir. 
Esasen slâmî ilkelerin benimsenip ya andõ õ bir ortamda enflasyonun uzun 
süre varlõ õnõ koruyan bir olay olmasõ beklenemez. leride enflasyon-faiz 
ili kisi ve enflasyonun akidlere etkisi konusu ayrõntõlõ biçimde ele alõnacak-
tõr. Burada u husus da ifade edilmelidir ki, enflasyonun realite oldu u du-
rumlarda, enflasyondan do an de er kaybõnõ önleyici, iki tarafõn da zararõnõ 
giderici hukukî çözümler ne kadar önemliyse, insan ili kilerinin insanî ve 
ahlâkî bir kõvama kavu masõ, adalet kadar hakkaniyetin gözetilmesi de o 
denli önemlidir. 

E) üf‘a 

Fõkhî bir terim olarak üf‘a, “sahibine, satõm akdine konu olan bir akarõ, 
mü teriye mal oldu u bedel kar õlõ õnda mülkiyetine geçirme yetkisi veren 
bir hakkõ” ifade eder. 

üf‘a hakkõ bir akarõn mâliki tarafõndan bir ba kasõna satõlmasõ duru-
munda hak sahibine bu akara mü teriyle aynõ artlar altõnda sahip olma 
yetkisi verdi i gibi, akarõn mâliki ya da mü terisine bu akar bedeli kar õlõ-
õnda üf‘a hakkõ sahibine teslim etme mükellefiyeti de yükler. Bu sebepten 

dolayõ üf‘a hakkõ, gayri menkul mülkiyetinin dolaylõ ekilde sõnõrlandõrõlmasõ 
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niteli indedir. Ancak, üf‘a hakkõ dolayõsõyla bir ahsõn akarõnõ satmasõna, 
herhangi bir biçimde kullanõlmasõna vb. mani olunmadõ õ için ortada do ru-
dan do ruya bir sõnõrlandõrma söz konusu de ildir. 

Birçok toplumda hukuk sisteminde oldu u gibi slâm toplumunda da 
üf‘a müessesesinin kabulü, hukukî ve sosyal açõdan önemli birtakõm he-

deflere yöneliktir. öyle ki, mü terek mülkiyete konu olan bir akar üzerinde 
hissedarlara üf‘a hakkõ verilmesinin gayesi bu hisselerden birinin satõmõ ile 
payda lar arasõna istenmeyen yabancõ ki ilerin girmesine mani olmak ve 
mümkün oldu u ölçüde paylarõn bir elde toplanmasõnõ sa layarak gayri 
menkullerin bölünmesini engellemektir. Yine özellikle Hanefî mezhebinde 
birbirine kom u olan ve birtakõm haklarõ ortakla a kullanan akar mâlikleri 
arasõnda üf‘a ili kisinin kabulü ile de akar mâlikleri açõsõndan devamlõlõk 
arzeden kom uluk münasebetlerinde ve akarlar arasõndaki hukukî ili kilerde 
istikrarõ temin etmek hedeflenmi tir. Bu sebeple ortaklar ve kom ulara üf‘a 
hakkõnõn tanõnmasõ ekonomik oldu u kadar insanî ve sosyal gerekçelere de 
dayanõr. 

Yukarõda temas edilen gerekçe ve gayeler sebebiyledir ki, Hz. Peygam-
ber’in hadislerinde üf‘a hakkõyla ilgili temel bazõ açõklama ve ölçüler yer 
almõ tõr. Bu konuda kaynaklarda zikredilen hadislerden bir kõsmõnõn anlam-
larõ öyledir: “Taksim olunmamõ  her malda üf‘a vardõr. Sõnõrlar konulup, 

yollar açõlõnca artõk üf‘a kalmaz” (bk. Buhârî, “Hiyel”, 14; “ üf‘a”, 1; “ e-

rîke”, 8-9; Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 75). “Bir kimsenin orta õnõn iznini almadan 

satmasõ helâl olmaz, orta õ dilerse alõr dilerse almaz; izni alõnmadan satõlõrsa 

ortak satõlanõ alma konusunda di erlerinden fazla hak sahibidir” (bk. Ebû 

Dâvûd, “Büyû‘”, 75). “Kom u kom usunun üf‘asõna ba kalarõndan ziyade 

hak sahibidir” (bk. bn Mâce, “ üf‘a”, 2; Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 75). slâm 
hukukuçularõ da bu hadislerde belirlenen esaslar çerçevesinde üf‘a hakkõ ve 
bu hakkõn kullanõmõ konusunda ayrõntõlõ bir hukuk doktrini geli tirmi lerdir. 

Zâhirîler’in dõ õnda kalan slâm hukukçularõnõn ço unlu una göre üf‘a 
hakkõ gayri menkul e yada söz konusu olup, menkul mallarõn satõmõnda 
üf‘a geçerli de ildir. Ancak Mâlikî mezhebinde akara ba lõ olan a aç, bina 

gibi unsurlarõn ve bazõ tarõm ürünlerinin ba lõ olduklarõ akardan ayrõ olarak 
satõlmalarõ halinde üf‘anõn geçerli oldu u kabul edilmi tir. Akar kavramõna 
bir binanõn muhtelif katlarõ da dahildir. slâm hukukçularõnõn ço unlu una 
göre üf‘a sadece taksimi mümkün olan gayri menkullerde geçerli iken 
Hanefîler böyle bir ayõrõma gitmez. 
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slâm hukukçularõnõn ço unlu una göre (Mâlikî, âfiî ve Hanbelî mez-

heplerinde) üf‘a hakkõnõ do uran tek sebep, bir akar üzerinde hissedar 
olmaktõr. Buna göre üf‘a hakkõ sadece, mü terek mülkiyete tâbi bir akarõn 
payda larõndan birinin, payõnõ üçüncü bir ahsa satmasõ durumunda söz 
konusu olmakta ve di er payda lara bu payõn aynõ artlarda alõcõsõ olma 
imkânõ vermektedir. 

Hanefî mezhebinde ise üf‘anõn bunun dõ õnda iki sebebi daha vardõr. 
Bunlardan ilki, satõm akdine konu olan bir akar ile irtifak muhtevalõ bazõ 
haklardan birlikte istifade ediyor olmaktõr. Buna göre, meselâ aynõ özel 
nehirden su alan, aynõ mecrayõ ya da aynõ özel yolu kullanan akar mâlikleri 
bu akara biti ik kom u olmalarõna bakõlmadan üf‘a hakkõ sahibi olmakta-
dõr. Buradaki özel yol ve özel nehirden kasõt, özel mülkiyet altõndaki ya da 
belirli ki iler tarafõndan kullanõlan yol ve su cetvelleridir. Bu sebeple herke-
sin kullanõmõna açõk olan umumi yol ve nehirlerdeki birlikte kullanõm üf‘a 
sebebi de ildir. 

Hanefî mezhebine mahsus üf‘a sebeplerinin ikincisi ise, satõm akdine 
konu olan bir akara üstten, alttan ya da yandan biti ik bir akara mâlik, yani 
biti ik kom u olmaktõr. Bir akarla kom ulu un olu masõ için yandan en 
küçük bir sõnõr birli i yeterli oldu u gibi, bir evin alt ve üst katlarõ da birbiri-
nin kom usudur. 

Hanefîler üf‘a hakkõ do uran bu üç farklõ sebebi aynõ seviyede görme-
yip bunlarõ yukarõda belirtilen sõraya göre bir kuvvet derecelemesine tâbi 
tutarlar. Buna göre farklõ derecelerde üf‘a hakkõ sahipleri bulundu unda, 
üf‘a sebebi daha güçlü olan ahõs hakkõnõ kullanõrsa di erlerinin haklarõnõ 

kullanma imkânõ kalmaz. Meselâ satõm akdine konu olan akarõn hissedarlarõ 
üf‘a haklarõnõ kullanmõ  ise kom u akar mâliklerinin üf‘a haklarõnõ kul-

lanmalarõna imkân kalmaz. Fakat, aynõ seviyedeki birden çok üf‘a hakkõ 
sahibinin bu haklarõnõ birlikte kullanmalarõ mümkündür. 

üf‘a hakkõ gayri menkul mülkiyetine ba lõ bir yetki oldu u için hak sa-
hibinin bu hakkõnõ bedel kar õlõ õnda ya da bedelsiz olarak yapõlacak bir 
akidle ba kasõna devretmesi mümkün de ildir. Böyle bir yolla yabancõ bir 
kimsenin üf‘a hakkõ sahibi yapõlmak istenmesi üf‘a müessesesinin hedef-
lerine uygun olmadõ õ için bu i lem üf‘adan feragat olarak de erlendirilir. 

üf‘a hakkõ, kullanõlmasõ birtakõm artlara ba lõ bir haktõr. Yukarõda sa-
yõlan sebeplerle üf‘a ili kisi do du unda, bu hakkõn kullanõlarak satõlan 
akarõn mülkiyetinin kazanõlmasõ için u artlar gerçekle melidir: 
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1. üf‘a hakkõna konu olan akar satõm akdi gibi her iki tarafõn bir bedel 
ödedi i, muâveze karakterli bir akde konu olmalõdõr. Buna göre kullanõlabilir 
bir üf‘a hakkõndan söz edebilmek için, bu akarõn, mâlikinin mülkiyetinden 
satõm, selem ya da e ya üzerine yapõlan sulh gibi akidlerle çõkmasõ gerek-
mektedir. Bunun dõ õnda bu akarõn hibe edilmesi, mü terek mülkiyete konu 
ise taksimi, mülkiyetinin miras ve vasiyet yoluyla el de i tirmesi gibi hal-
lerde ise üf‘a hakkõ kullanõlamaz. 

üf‘a hakkõnõn kullanõlabilmesi için, mü terinin ödeyece i bedelin Ha-
nefî ve Hanbelî mezheplerine göre mal olmasõ arttõr. Mâlikî ve âfiî mez-
heplerine göre ise, diyet tazminatõ, mehir bedeli, bir hizmetin ücreti gibi mal 
olmayan bir bedel kar õlõ õnda akarõn mülkiyetten çõkmasõ durumunda da 
üf‘a hakkõ kullanõlabilir. 

2. Bu akarõn, sahibinin mülkiyetinden sahih bir akidle kesin olarak çõk-
masõ gerekir. Buna göre akarõn satõcõsõnõn muhayyer oldu u bir satõm akdi 
sonunda akar üzerindeki mülkiyet henüz mü teriye geçmedi i için üf‘a 
hakkõ kullanõlamaz. Bunun gibi akarõn fâsid bir akid ile satõlmasõ duru-
munda, akdin taraflarca feshedilmesi söz konusu oldu undan üf‘a kullanõ-
lamaz. Ancak mü terinin bu akar üzerinde akdin feshini engelleyici bir 
tasarrufta bulunmasõ ile akdin ba layõcõlõk kazanmasõ sonucunda, Hanefî ve 
Mâlikî mezheplerinde bu hakkõn kullanõlmasõ mümkündür. 

3. üf‘a sahibinin, akarõn satõmõ anõnda üf‘a sebebi olan akara mâlik 
bulunuyor olmasõ gerekir. Dört mezhebin üzerinde fikir birli i etti i bu arta 
ilâveten Hanefî mezhebinde, üf‘a hakkõnõn kullanõlarak me fû‘ akarõn 
mülkiyet altõna alõnmasõna kadar üf‘a sebebi akarõn mülkiyet altõnda tutul-
maya devam etmesi ko ulu getirilmi tir. 

üf‘a hakkõ zayõf bir hak oldu undan sonuçlarõnõ do rudan do ruya de-
il, belirli i lemlerin yapõlmasõ ile do urur. Fõkõh literatüründe bu konuda 

zikredilen prosedür, hukukî düzen ve istikrarõn sa lanmasõ amacõna yönelik 
tedbirler mahiyetindedir. Burada önemli olan slâm hukukunun belli ko-
numdaki ahõslara, bazõ sosyal yarar ve gerekçelerden hareketle böyle bir 
hak tanõdõ õdõr. Bir kimsenin mâliki bulundu u bir malõ sataca õ vakit önce-
likle orta õna ve yakõn kom ularõna haber vermesi, üçüncü ahõslarõn ver-
di i bedeli ödemeye razõ olduklarõnda onlara ön alõm hakkõ vermesi dinî, 
ahlâkî ve hukukî bir yükümlülüktür. Bu konuda satõcõnõn satõ  bedelini 
kasõtlõ olarak yüksek göstermesi, satõ  yerine göstermelik olarak hibe veya 
kira akdi yapmasõ eklî hukuka uygunlu u sa lasa da ki iyi zikredilen dinî 
sorumluluktan kurtarmaz. Satõ õ ö renen üf‘a hakkõ sahibinin de gecikme 
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göstermeden satõn alma talebini kar õ tarafa iletmesi, bu hakkõnõ kullanõrken 
onu zarara u ratmamasõ gerekir. Taraflar üf‘a hakkõnõn kullanõmõ konu-
sunda bir uzla maya varamazlarsa, ihtilâf yargõ yoluyla çözülür. 

üf‘a hakkõ sahibi, bu hakkõnõ usulüne uygun bir ekilde kullandõ õnda, 
hâkimin kararõyla akarõn mülkiyeti mü teriden üf‘a hakkõ sahibine intikal 
eder. üf‘a hakkõnõ bu ekilde kullanarak bir akarõn mülkiyetini kazanmak, 
yeni bir satõn alma akdi mahiyetinde olup bu akidle ilgili genel hükümler 
burada da geçerlidir. Bu yeni akidde ilk tesbit edilen bedel esas alõnõr ve 
akarõn mü teriye maliyetini olu turan di er masraflar da bu bedele eklene-
rek mü teri ile üf‘a hakkõ sahibi arasõnda bir e itlik olu turulur. Ayrõca akar 
üzerinde mü teri tarafõndan yapõlan de er artõrõcõ tasarruflarõn bedeli de 
kural olarak maliyete ilâve edilir. 

Bir akarõn satõmõnda aynõ ya da farklõ derecede yer alan birden çok üf‘a 
hakkõ sahibi bulunabilir. Bu durumda yukarõda belirtilen sõraya göre sadece 
en üst derecede bulunanlar haklarõnõ kullanabilecektir. üf‘a hakkõnõ kulla-
nan aynõ derecede birden çok ki inin olmasõ durumunda, akarõn hak sahip-
leri arasõnda payla tõrõlmasõ yoluna gidilir. Bu payla tõrmanõn ekli konu-
sunda ise slâm hukukçularõ iki de i ik yol izlemi lerdir. Hanefî mezhebine 
göre, akar aynõ derecede bulunan üf‘a hakkõ sahipleri arasõnda e it olarak 
bölü türülür. Bu kural mü terek mülkiyete konu olan bir akar üzerinde hak 
sahiplerinin hisselerinin farklõ olmasõ durumunda dahi geçerli olup hisselere 
bakõlmaz ve hak sahiplerinin sayõsõ dikkate alõnarak e it bir payla õm yapõ-
lõr. Hanefîler’in dõ õndaki üç mezhebe göre ise akarõn payda lar arasõnda 
taksiminde ortaklarõn akar üzerindeki hisseleri dikkate alõnarak herkes bu 
akar üzerindeki hissesi oranõnda bir pay alõr. 

u sebepler üf‘a hakkõnõ ortadan kaldõrõr: 1. üf‘a hakkõ sahibinin ilgili 
akarõn satõmõna açõk ya da üstü örtülü bir yolla rõzâ göstermesi veya üf‘a 
hakkõnõ kullanmayaca õnõ açõklayarak hakkõndan feragat etmesi halinde bu 
hakkõ dü er. Çünkü üf‘a hakkõ, onun bu satõmdan rahatsõz olmasõnõ ve 
zarar görmesini engellemeyi hedefledi inden; onun bu satõma razõ olmasõ ile 
hakkõnõn sona ermesi tabiidir. 2. üf‘a hakkõ sahibinin akarõn tamamõnõ 
de il de bir kõsmõnõ talep etmesi halinde akarõn bir kõsmõndan vazgeçmi  ve 
kõsmen de olsa akarõn ba kasõna satõmõna razõ olmu tur. 3. üf‘a hakkõnõ 
kullanõrken gecikmek, örf veya kanunda belirli sürelere riayet etmemek. 
Fõkõh âlimlerinin bu konuda önerdikleri süreler hukukî i lemlerde düzen ve 
objektifli i sa lamaya yönelik tedbirler mahiyetindedir. üf‘a hakkõ sahibi-
nin akarõn satõldõ õnõ haber aldõ õnda derhal üf‘a talebinde bulunmasõnõ 
gerekli görenlerin yanõ sõra Mâlikîler gibi ona bir yõl süre tanõyanlar da 
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vardõr. Günümüzde konu yasal düzenlemeler ile belirli ve düzenli hale 
getirilmi  ise de, paranõn de er kaybõnõn yüksek bir oranda seyretti i ve 
ekonomik artlarõn da devamlõ de i kenlik gösterdi i toplumlarda bu süre-
nin uzun tutulmasõ hem alõcõnõn ma duriyetine yol açmakta hem de üf‘a 
hakkõ sahiplerine haklarõnõ kötüye kullanma fõrsatõ vermektedir. 

F) irket 

slâm hukukunun temelde dayandõ õ kaynaklar olan Kur’an ve Sün-
net’te ticarî hayatla ilgili genel ilkeler getirilmi  oldu u, ticarî ve hukukî 
ili kilerin ekli, boyutu ve konusu toplumlarõn art ve ihtiyaçlarõna ba lõ 
olarak de i kenlik gösterebilece inden bu konuda ayrõntõlõ hükümlere çok az 
yer verildi i bilinmektedir. te, iki veya daha fazla ki inin bir mal, menfaat, 
emek veya kârda ortak olmalarõnõ ifade eden irketle me konusu da dayan-
dõ õ temel ilkeler dõ õnda toplumlara, bölge ve dönemlere göre farklõlõk gös-
terebilecek bir konu oldu undan, Kur’an ve Sünnet’te irket hukukuyla ilgili 
ayrõntõlõ hükümler yer almaz. Akidlerin ve hukukî i lemlerin açõklõk, dü-
rüstlük, kar õlõklõ rõzâ ve hakkaniyete dayanmasõ, faizden, aldatmadan, 
beklenmedik risk ve aldanmadan (garar) uzak olmasõ gibi ilk planda ahlâkî 
karakter ta õyan ilkeler, müslüman toplumlarda zamanla geli en irketler 
hukukuna da temel te kil etmi tir. slâm toplumunda ticarî faaliyetlerin, 
kurumlarõn ve hukuk ekollerinin geli im seyrine paralel olarak bu temel 
üzerinde irketler hukukuyla ilgili ayrõntõlõ bir hukuk doktrini olu mu  ve 
literatürde “ irket” gibi genel veya “mudârabe”, “müsâkat”, “müzâraa” gibi 
özel ba lõklar altõnda ele alõnmõ tõr. 

slâm hukukunda irketler genel bir tasnifle ibâha, mülk ve akid irket-
leri eklinde üç bölümde ele alõnarak bütün iradî ve gayri iradî ortaklõk 
nevilerine genel bir açõklama getirilmek istenmi tir (Mecelle, md. 1045). 
bâha irketi, toplumun ortak yararõna bõrakõlmõ  kamu mallarõ ve kamu 

irtifak haklarõ üzerinde bireylerin sahip oldu u kullanma ve yararlanma 
hakkõnõ veya bu konudaki fõrsat e itli ini ifade eder. Mülk irketi, satõn 
alma, hibe, vasiyeti kabul, mirasçõlõk, mallarõn ayrõlamayacak ekilde birbi-
rine karõ masõ gibi ihtiyarî veya gayri ihtiyarî bir sebeple bir mal veya hak 
üzerinde iki ve daha fazla kimsenin ortaklõ õnõ ifade eder (Mecelle, md. 

1060). Akid irketi ise, iki veya daha fazla kimsenin sermaye, emek ya da 
kredi imkânlarõnõ belirli ölçüler içinde birle tirmelerini ve bundan hâsõl 
olacak kârõn payla õmõnõ konu alan akidle me olup (Mecelle, md. 1329, 

1332) hukuk dilinde ve örfteki kullanõmda irket tabiriyle -kural olarak- 
kastedilen budur. 
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slâm hukukunun klasik sisteminde irketler, yani sözle meden do an 
ortaklõklar de i ik açõlardan çe itli ayõrõm ve adlandõrmalara tâbi tutulmu -
tur. Bunlar arasõnda en bilinenlerinden birisi irketin emvâl, a‘mâl ve 
vücûh irketi eklindeki üçlü ayõrõmõdõr. Emvâl irketi, ortaklardan her 
birinin bir miktar sermaye koyup bununla yapacaklarõ ticaretten do acak 
kârõ payla mak üzere kurduklarõ irkettir. A‘mâl veya di er adõyla ebdân 
irketi iki veya daha fazla ahsõn belli bir i i yapmak üzere kurduklarõ eme e 

dayalõ i  gücü ortaklõ õnõn adõdõr. Vücûh irketi ise, ortaklarõn sermayesiz, 
sadece kredileriyle meselâ ödünç para kullanarak veya vadeli mal alõp 
satmak suretiyle kâr etmek ve bunu payla mak üzere kurduklarõ kredi ve 
itibar ortaklõ õdõr. Her üç tür irket de ortaklar arasõ hak ve yetki dengesi 
yönüyle mufâvada ve inân eklinde ikili ayõrõma tâbi tutulur. Ortaklar 
irkete sermaye olabilecek bütün mallarõnõ ortaklõ a dahil ederek sermaye ve 

kâr nisbetleri e it olmak ve taraflar da birbirinin kefili sayõlmak üzere kuru-
lan irket “ irket-i mufâvada” olarak anõlõr. E itlik art ko ulmazsa kurulan 
ortaklõk “ irket-i inân” adõnõ alõr ve bu tür irkette ortaklar birbirinin kefili 
durumunda de ildir (Mecelle, md. 1331, 1356 vd., 1365 vd.). Sonuç itiba-
riyle slâm hukuk literatüründe bu grupta altõ tür irketten söz edilir. 

Yukarõda sözü edilen irket türlerine, konusu ve hükümleri itibariyle 
kõsmen farklõlõk gösteren mudârebe, müzâraa, müsâkat gibi ortaklõk türleri 
de eklenebilir. Mudârebe irketi, ortaklardan bir kõsmõnõn sermaye, di eri-
nin ise emek ile katõlarak kurduklarõ ve kârõ belli bir oran üzerinden payla -
mak üzere anla tõklarõ emek-sermaye irketinin slâm hukuk literatüründeki 
adõdõr. Özellikle ortaklar arasõ güvenin önemli bir rol oynadõ õ bu irket türü, 
günümüzdeki slâm bankacõlõ õ uygulamasõna kõsmen de olsa õ õk tutmakta 
ve bu konuda benimsenebilecek bazõ ölçüleri gündeme getirmektedir. Hz. 
Peygamber’in de mudârebe ortaklõ õnõ bereketli bir ticarî kazanç yolu olarak 
nitelendirdi i rivayet edilir ( bn Mâce, “Ticarat”, 63). 

Müzâraa, Türkçe’deki kar õlõ õ ziraî ortakçõlõk olup, bir tarafõn arazi di-
er tarafõn da emek ile katõldõ õ ve çõkacak ürünün belli bir oran üzerinden 

payla õldõ õ ortaklõk türüdür. Müsâkat ise bahçe sahibi ile ba  ve bahçeye 
bakõp bunlarõ sulayacak emek sahibi arasõnda yapõlan ve elde edilecek 
ürünü belli bir oran üzerinden payla mayõ konu alan ortaklõ õn adõdõr. Aynõ 
anlayõ õn devamõ olarak bo  bir arazi sahibinin bir ahõsla bu arazisine a aç 
dikip yeti tirmesini ve ürünü payla mayõ konu alan bir anla ma (mugarese) 
yapmasõ da câiz görülür ve te vik edilir. 

slâm hukukunda isimsiz akid anlayõ õ hâkim oldu undan, belli ilkelere 
uymak, temel yasaklarõ ihlâl etmemek kaydõyla insanlarõn her tür ticarî 
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faaliyete giri mesi, farklõ yapõ ve i leve sahip ortaklõklar kurmasõ tabii kar õ-
lanmõ  hatta te vik edilmi tir. Ancak burada ortaklarõn irkete katõlma pay 
ve ekillerinin, irketteki hak ve görevlerinin, anla mazlõ a yol açmayacak 
ekilde açõk olmasõ, aldatma ve haksõzlõ a meydan verilmemesi, kârõn oran 

üzerinden bölü ülmesi ve bölü üm esaslarõnõn önceden açõkça belirlenmesi, 
akdin ve irketin gayri me rû faaliyetleri, haram kazancõ konu edinmemesi, 
faiz ve beklenmedik risk içermemesi gibi slâm borçlar ve ticaret hukukunun 
genel esaslarõ üzerinde önemle durulmu tur. irketler hukukuyla ilgili olarak 
slâm hukuk literatüründe yer alan kayõt ve artlar da, temelde bu amaca 
yönelik tedbirler ve düzenlemeler mahiyetindedir. 

Batõ toplumunda farklõ yapõ ve i levlere sahip ticarî ortaklõklar toplumda 
sermaye birikimine ve köklü yatõrõmlarõn yapõlmasõna ve sonuçta da bu 
toplumlarõn ekonomik geli imine önemli ölçüde katkõda bulunmu tur. Müs-
lüman toplumlarda da mevcut yeni art ve imkânlara göre yeni ortaklõk 
türlerinin geli tirilmesine, ferdiyetçi te ebbüslerin yerini kolektif faaliyetlere 
terketmesine ciddi ölçüde ihtiyaç vardõr. Bunun için de, klasik fõkõh literatü-
ründe mevcut irket türlerinin esas itibariyle günümüz hukuk düzenlemele-
rindeki âdi ortaklõk türüne tekabül etti i dikkate alõnarak, günümüzün 
geli en art ve imkânlarõ do rultusunda i  gücü ve sermayelerin birle ip 
daha köklü yatõrõmlara yönelen yeni ticarî ve ekonomik organizasyonlara 
gidilmesi kaçõnõlmaz görünmektedir. Çünkü bireysel davranõ  ve ba arõlarõn 
hâkim oldu u slâm dünyasõnda artõk güçlerin birle tirilmesinin önemi 
anla õlmõ , önemli ve kalõcõ yatõrõmlarõn, ticarî hamlelerin yapõlabilmesi âdeta 
bu tür kolektif-ticarî organizasyonlara ba lõ hale gelmi tir. Küçük çapta 
sermaye ve i  gücü imkânõna sahip bireylerin bu tür kolektif faaliyetlere 
yönlendirilebilmesi için, hem bu yolun sa lõklõ ve güvenli ekilde i ledi ini 
gösteren iyi örneklerin artmasõna, hem de suistimalleri önleyecek yasal 
tedbirlerin alõnmasõna ihtiyaç vardõr. Bu sebeple de hâlihazõrda bu i te ön-
cülük eden ahõs ve kurumlarõn hem kendi kazançlarõnõ hem de toplumun 
uzun vadede gelece ini ilgilendiren a õr bir sorumluluk altõnda oldu u 
söylenebilir. 

G) Âriyet 

Âriyet akdi, bir kimseye bedelsiz olarak belli bir süre kullanmak üzere 
bir malõn verilmesini konu alan bir sözle me türüdür. Türkçe’de bu akde 
i reti sözle mesi de denir. Akdin temel özelli i belli bir süreyle kayõtlõ ol-
masõ, bir malõn tüketimini de il kullanõmõnõ (intifâ) konu almasõ ve bedelsiz 
olmasõdõr. Bu özellikleriyle hibe, kira ve satõ tan ayrõlõr. Akdin iki tarafõn da 
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gönül rõzâsõ ve bu rõzâyõ gösteren irade beyanõ (icap ve kabul) ile kurulaca õ 
açõktõr. Gerek taraflar ve gerekse âriyet konusu malla ilgili olarak slâm 
hukuk doktrininde ileri sürülen artlar, akdin sa lõklõ i leyi ini sa lama, 
insanî bir yardõm amacõ ta õyan bu akdin neticede taraflar arasõ anla mazlõk 
ve ma duriyet sebebi olmasõnõ önlemektir. 

Kur’an’da âriyet akdiyle do rudan ilgili bir âyet yoktur. Ancak Mâûn 
sûresindeki, “Yazõk onlara ki... mâûnu da engellerler” (el-Mâûn 107/1-7) 
ifadesinde yer alan “mâûn” insanlar arasõ yardõmla manõn bir örne i olan 
zekât veya âriyetle açõklanõr. Gerek Kur’an’da gerek Hz. Peygamber’in 
sözlerinde ve örnek davranõ larõnda insanlar arasõnda yardõmla mayõ, birbi-
rinin sõkõntõ ve ihtiyacõnõ gidermeyi te vik eden birçok genel ilke ve özel 
hüküm mevcuttur. Resûlullah’õn ihtiyacõ oldu unda di er sahâbîlerden at, 
zõrh gibi e yalarõ âriyet olarak alõp bir süre kullanmõ tõr (Ebû Dâvûd, “Büyu’”, 

88). 

Âriyet veren kimsenin bu sebeple herhangi bir bedel istememesi, bu i i 
insanî ve dostça bir yardõm amacõyla yapmasõ gerekir. Her ne kadar diledi-
inde malõnõ geri isteme hakkõ varsa da kar õ tarafõn ihtiyacõnõ gidermesini 

ve yardõmõn amacõna ula masõnõ beklemesi do ru olur. Âriyet alan kimse de 
aldõ õ bu malõ ihtiyacõ sona erdi inde, süre sonunda veya mal sahibinin 
istemesi halinde geri vermesi, kullandõ õ süre içinde de malõ usulüne, örf ve 
âdete, mal sahibinin arzu ve tâlimatõna uygun olarak kullanmasõ gerekir. 
Âriyet alõnan mal hukuken emanet hükmünde oldu undan, alan ve kulla-
nanõn kasõt, ihmal veya kusuru bulunmadõkça malda meydana gelen zararõ 
ödemesi gerekmez. Ancak âriyet alõnan malõn süresinde iade edilmemesi, 
izinsiz olarak üçüncü ahõslara kullandõrõlmasõ veya mâkul ölçülerin dõ õnda 
bir kullanõmõ sebebiyle meydana gelen zararlarõ ödemesi gerekir. Hz. Pey-
gamber’in, “El, aldõ õ eyden onu geri verinceye kadar sorumludur” (Ebû 

Dâvûd, “Büyû‘”, 88) eklindeki sözü bu alanda da geçerlidir. 

H) Karz 

Sözlükte “bir eyi kesmek, makaslamak” demek olan karz, günlük kul-
lanõmda kõsaca, “geri ödenmek üzere birine verilen mal” anlamõna gelir. 

Kur’an’da karz kelimesi daha ziyade, Allah’õn rõzâsõnõ gözeterek ihtiyaç 
sahiplerine ödünç verme anlamõnda ve bunun yanõnda sõrf Allah rõzâsõnõ 
gözeterek yoksullara kar õlõksõz yapõlan yardõm anlamõnda kullanõlmõ tõr (el-

Mâide 5/12; el-Hadîd 57/11, 18; el-Müzzemmil 73/20). 
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Kar õlõksõz yardõm gibi ihtiyacõ olanlara borç ve ödünç vermek de faziletli 
bir davranõ  kabul edilmi tir. Peygamberimiz, yapõlan bir sadakanõn on kat, 
buna kar õlõk iyi niyetle verilen borcun ise on sekiz kat sevap kazandõraca-
õnõ söylemi tir ( bn Mâce, “Sadakat”. 19). Yine zor durumda bulunan birine 

borç veren müslümana, geri kendisine ödeninceye kadar her gün sevap 
yazõlaca õ, vade doldu u halde borçluyu sõkõ õrmadõ õ takdirde alacaklõ 
oldu u para kadar veya iki katõ kadar sevap yazõlaca õ yönünde hadisler de 
bulunmaktadõr ( bn Mâce, “Sadakat”, 14). 

Fõkõhta teknik olarak, “Birinin di er bir kimseye intifâ ile tüketilen belli 
bir mislî malõn, misli kendine iade edilmek üzere vermesidir” eklinde ta-
nõmlanan karz, kõsaca birine, bedeli iade edilmek artõyla verilen ey de-
mektir. Karz, altõn ve gümü ün, nakit paranõn veya bir malõn ödünç olarak 
verilmesi anlamõna gelir. 

Esasen bir teberrudan, maddî kar õlõ õn gözetilmedi i bir iyilikten ibaret 
olan karz akdinde, karz olarak verilen eyin para (nakit) veya mislî mal 
olmasõ gerekir. Herhangi bir menfaat getiren karz i leminin faiz olaca õ 
yönündeki rivayetler, karzõn teberru kabilinden ve hasbeten-lillâh yapõlan 
bir i lem olu uyla da yakõndan ilgilidir. Bu rivayetler sebebiyle karz i lemi 
yapõlõrken, karz verene menfaat sa layacak bir artõn ko ulmamasõ gerekti i 
özenle belirtilmektedir. 

Özellikle enflasyonun yüksek oldu u yerlerde, verilen paranõn de er 
kaybõnõn telâfi edilmesinin faiz sayõlõp sayõlmayaca õ da öteden beri ilgi 
konusu olmu tur. Meselâ Kadri Pa a’nõn ifadesine göre, karz olarak verilen 
fülûs (altõn veya gümü  karõ õmlõ madenî para) kesada u rarsa (de er kaybe-

derse veya tedavülden kalkarsa), borç almõ  olan ki i, bunlarõn ödeme vaktin-
deki de erini de il, borç aldõ õ sõradaki de erini vermekle yükümlüdür. Bu 
yakla õm, karz akdinin mislî mallarda cereyan etmesi ve ödemenin misil 
üzerinden yapõlmasõ esprisine dayandõ õ gibi, bunda borç veren kimseyi 
haketmedi i bir zararõ yüklenmek durumunda bõrakmama dü üncesi de 
etkili olmu tur. 

Klasik anlayõ a göre karz veren kimsenin herhangi bir vadeyle sõnõrlan-
dõrõlmamasõ ve istedi i zaman verdi i borcu geri isteme hakkõna sahip 
kõlõnmasõ da akdin teberrudan ibaret görülmesiyle ilgili oldu u gibi, borç 
veren ki inin borç vermi  olma sebebiyle benzeri bir sõkõntõya dü mesinin 
hakkaniyete uymadõ õ anlayõ õyla da ba lantõlõdõr. 

Karzõn ribânõn cereyan etti i (ribevî) bir eyi kendi cinsi mukabilinde 
kabz olmaksõzõn satmak anlamõnda oldu unu ileri sürerek karzõn kõyasa 
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aykõrõ oldu unu iddia etmi lerse de ço unlukla karzõn, tõpkõ âriyet gibi, 
“menfaatin teberru edilmesi” kabilinden oldu u belirtilmi tir. Bunun içindir 
ki Hz. Peygamber, onu gönül ho nutlu u ile yapõlan bir ba õ  ve iyilik anla-
mõnda “menîha” olarak isimlendirmi tir. Mislin iadesi aynõn iadesi sayõldõ õ 
için misil üzerine ziyade art ko mak yasaklanmõ tõr (Müslim, “Zekât”, 73; 

Tirmizî, “Birr”, 37). 

I) Hibe 

Sözlükte “ba õ lamak, lutfetmek, vermek” anlamõna gelen hibe, slâm 
hukukunda “bir malõn bedelsiz olarak bir ba kasõna temlik edilmesini konu 
alan akdin” adõdõr. Âriyet akdinde malõn kullanõmõnõn bedelsiz olarak ve 
geçici bir süre için bir ba kasõna verilmesi söz konusu iken hibede malõn 
mülkiyetinin süresiz olarak ba kasõna devri söz konusudur. 

Kur’an’da hukukî anlamda hibeden söz eden bir âyet bulunmamakla 
birlikte, geni  kapsamlõ bir terim olan “sadaka” kelimesi teberru ve hibeyi de 
içine alõr. Hibe akdinin hukukî hükümleri kõsmen Hz. Peygamber’in bu 
konuyla ilgili hadislerine, geni  çapta da slâm hukukçularõnõn yorum ve 
görü lerine dayanõr. Kur’an ve Sünnet’te cömertlik ve yardõmla ma te vik 
edilmi , Allah’õn gerçek lutuf ve ba õ ta bulunan (vehhâb) oldu u bildirilmi , 
Resûl-i Ekrem de hediyele meyi, hayõr amaçlõ olarak ba õ ta bulunmayõ, 
ihtiyaç sahiplerine kar õlõksõz yardõm etmeyi te vik etmi tir (bk. Buhârî, 

“Hibe”, 11; el-Muvatta’, “Hüsnü’l-hulûk”, 16). 

slâm hukukunda hibe akdi genelde, “bir malõn bedel art ko ulmaksõzõn 
temliki” olarak tanõmlanõr. Hukuk ekollerinin bu tanõma yaptõklarõ bazõ 
ilâveler ve ifade de i iklikleri hibeyi vasiyet, vakõf, ibrâ gibi benzeri hukukî 
i lemlerden ayõrmaya yöneliktir. Hibe akdi, âriyet, vedîa, karz ve rehinle 
birlikte “aynî akidler” olarak adlandõrõlõr ve akdin tamamlanmasõ için icap ve 
kabul yeterli olmayõp hibe konusu malõn kar õ tarafa teslimi gerekir. Hibe 
akdi, ba õ ta bulunanõn di er tarafa kar õlõksõz yardõmda bulunmasõ amacõ 
ta õdõ õndan “teberru akidleri”, malõn mülkiyetini kar õ tarafa geçirdi i için 
de “kazandõrõcõ (temlikî) akidler” grubunda yer alõr. 

slâm borçlar hukukunda akdin kurulu u ve hukuken geçerlili i için ara-
nan genel art ve kurallar hibe akdi için de geçerlidir. Bu itibarla ba õ lama 
anõnda akid konusu malõn mevcut olmasõ, mâlum ve muayyen olmasõ, 
ba õ layana ait bulunmasõ, taraflarõn veya kanunî temsilcilerin ehliyeti ve 
akde rõzâsõnõn bulunmasõ gibi artlar aranõr (bk. Mecelle, md. 856-860). Hibe 
akdi kural olarak herhangi bir ekil artõna tâbi de ilse de, hibe edilen malõn 
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kar õ tarafa teslimi akdin tamamlanmasõ için art oldu undan (Mecelle, md. 

837) bir bakõma teslim ve kabz hibenin ekil artõ konumundadõr. slâm 
hukukçularõnõn ço unlu una göre ba õ layan malõ teslim etmedi i, di er 
taraf da malõ kabzetmedi i sürece ba õ layan akidden dönebilir. Teslim ve 
kabzdan sonra ise akid ba layõcõlõk kazanõr, geri dönü  belli artlar hariç 
kural olarak câiz olmaz. Mâlikî ve Zâhirî hukukçulara göre ise, hibe akdinin 
ba layõcõlõ õ için icap ve kabul yeterlidir. Hanefîler’in hisseli mallardaki 
hissenin hibesini câiz görmemeleri teslim ve kabzõn mümkün olmamasõyla 
açõklanõr. 

Hibenin herhangi bir kar õlõk veya art ileri sürülerek yapõlmasõ da ge-
çerlidir (Mecelle, md. 855). Ancak bu durumda akid, Hanefîler’e göre ba -
langõç itibariyle hibe, sonuç itibariyle satõm akdi sayõlõr. Ço unluk ise bu 
durumda akdin satõm hükmünde olaca õ görü ündedir. Mecelle artlõ hibeye 
örnek olarak, ölünceye kadar kendisine bakmasõ veya belli bir borcunu 
ödemesi artõyla bir ahsa bir malõn ba õ lanmasõnõ kaydeder (md. 855). 
Kar õ taraf arta uydu u sürece ba õ layanõn ba õ õndan dönme hakkõ 
yoktur. 

Klasik slâm hukuk doktrininde rücû artõyla yani ba õ lanan eyin belli 
artlarda ba õ layana geri dönmesi artõyla hibe konusu da ele alõnmõ  ve bu 

konuda umrâ, rukbâ ve süknâ terimleriyle ifade edilen belli modellerin 
câiz olup olmadõ õ veya ne ölçüde câiz oldu u tartõ õlmõ tõr. 

Bir kimseye ya adõ õ sürece onun olmasõ, öldükten sonra da geri dön-
mesi artõyla bir malõn verilmesi “umrâ” olarak adlandõrõlõr. slâm hukukçu-
larõnõn ço unlu u bu tür ba õ lamalarda o ahõs ölse bile malõn ba õ layana 
geri dönmeyece i görü ündedir. Di er bir ifadeyle ba õ  akdi geçerli fakat 
öldükten sonra malõn geri dönmesi artõ geçersiz sayõlmaktadõr. Gerekçe 
olarak da temlikin sürekli olmasõ gere inden söz ederler. Ba ta mam Mâlik 
olmak üzere bir kõsõm hukukçular ise artõ da câiz görerek, lehine ba õ  
yapõlanõn ölümü halinde malõn ba õ layana veya mirasçõlarõna geri dönece-
ini söylerler. Son dönemlerde hem doktrin hem de uygulamada ikinci 

görü ün a õrlõk kazandõ õ görülür. Bir ahsa ya adõ õ sürece kullanmasõ, 
meselâ oturmasõ için bir malõn ba õ lanmasõ (süknâ) halinde ise temlikten 
ziyade âriyet ve ibâha söz konusu oldu undan slâm hukukçularõ, bu tür 
akdin ve artõn câiz oldu u, mülkiyetin ba õ layanda kaldõ õ, di er tarafõn 
ölümü halinde malõn geri dönece i görü ündedir. Bir ahsa bir malõn ba õ -
lanmasõ, ba õ layandan önce ölmesi halinde malõn ba õ layana geri dönme-
sinin art ko ulmasõ (rukbâ) ise daha karma õk bir yapõda oldu undan câiz 
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olup olmadõ õ tartõ õlmõ , Hanefî ve Mâlikîler böyle bir hibeyi câiz görmez-
ken âfiî ve Hanbelîler câiz görmü  fakat artõ geçersiz saymõ lardõr. 

Usulüne uygun biçimde yapõlmõ , teslim ve kabz ile de tamamlanmõ  hi-
be akdinden dönmek kural olarak câiz de ildir. Ancak Hanefîler ve Zeydîler 
ba õ layanõn hibesinden haklõ ve geçerli bir nedenin bulunmasõ ve hâkimin 
de bunu onaylamasõ artõyla dönebilece i görü ündedir. Bununla birlikte 
Hanefîler de hibenin kan hõsõmlarõ ve sõhrî hõsõmlar arasõnda yapõlmasõ, bir 
kar õlõk ve arta ba lanmõ  olmasõ, hayõr ve sevap amaçlõ olmasõ, malda 
kar õ tarafõn tasarrufta bulunmu  olmasõ, taraflardan birinin ölümü gibi 
durumlarda ba õ layan tarafõn rücû hakkõnõn olmadõ õ görü ündedir (bk. 

Mecelle, md. 864-876). artlõ olarak yapõlan ba õ lamalarda artõn yerine 
getirilmemesinin ba lõ ba õna rücû sebebi olaca õ ise açõktõr. 

J) Havale 

Sözlükte, “bir eyi bir yerden ba ka bir yere ta õma, gönderme” anla-
mõna gelen havale, slâm hukukunda, borcun bir kimsenin zimmetinden 
ba ka bir kimsenin zimmetine nakledilmesini ifade eden bir terimdir (Me-

celle, md. 673). Havale akdi, slâm hukukunda akid ve hukukî i lemlerin 
tâbi oldu u genel kurallara tâbidir. Havale i leminin hukuken kurulabilmesi 
(in‘ikad) ve muteber olabilmesi (sõhhat) için, ilgili taraflarõn rõzâsõ, ehliyeti ve 
havale konusu ile ilgili bazõ artlar aranõr. Havalede her üç tarafõn rõzâsõnõn 
da bulunmasõ halinde akdin geçerlili inde ihtilâf yoktur. Yeni borçlu ile 
alacaklõ arasõnda yapõlan anla ma Hanefîler’e göre yeterli olup birinci borç-
lunun rõzâsõnõn bulunmasõ art de ildir (Mecelle, md. 681). Di er hukuk 
ekolleri ise bunu art görürler. Birinci borçlu ile alacaklõ arasõnda yapõlan 
anla manõn ise yeni borçlunun rõzâsõna ihtiyaç hissettirece i açõktõr (Mecelle, 

md. 683). Evvelki borçlu ile yeni borçlu arasõnda borcun nakliyle ilgili an-
la manõn geçerlilik kazanmasõ slâm hukukçularõnõn ço unlu una göre, 
alacaklõnõn rõzâsõna ba lõdõr. Çünkü ki ilerin ödeme imkânlarõ farklõ oldu-
undan, alacaklõnõn borcun naklinden dolayõ zarar görme ihtimali vardõr. Bir 

kõsõm slâm hukukçusu ise bunu câiz görür. Taraflarõn ivazlõ akid ehliyetine 
sahip bulunmasõ, havale konusu borcun da zimmette sabit olabilen cinsten, 
belli, me rû ve ba layõcõ bir borç olmasõ artlarõ aranõr. 

Havale i leminin hukukî sonucu slâm hukukçularõ arasõnda tartõ malõ-
dõr. Hanefî müctehidlerin ço unlu una göre havale i lemi sonunda borçlu 
borcundan kurtulmu  olur. Hanefî müctehidlerden Züfer’e göre havale asõl 
borçluyu borçtan kurtarmaz. Borcun nakline gelince, Ebû Hanîfe ve Ebû 
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Yûsuf’a göre havale, borcu eski borçlunun zimmetinden yeni borçlunun 
zimmetine nakleder. Havale i lemi sonunda birinci borçlu ve ona ba lõ fer‘î 
borçlular borçtan kurtulmu  olur. Mecelle’de bu görü  tercih edilmi  olup 
(md. 690), di er hukuk ekollerinin de görü ü bu yöndedir. Ancak Hanefî 
mezhebinde belli durumlarda borcun ödenmemesi halinde alacaklõya asõl 
borçluya rücû imkânõ tanõnmõ tõr. Hanefî imamlardan mam Muhammed’e 
göre ise, havale sadece alaca õ yeni borçludan talep hakkõ do urur, borcun 
aslõ havale eden birinci borçlunun zimmetinde devam eder. 

Günümüzde yaygõn olan poliçe ve çek gibi kõymetli evrak yoluyla bor-
cun nakli usulü, ilk dönemlerden beri müslüman toplumlarda uygulanagel-
mi tir. Poliçe ve süftece usulünün müslüman toplumlarda uzun bir geçmi i-
nin ve Batõ toplumlarõna göre be  asõrlõk bir önceli inin bulundu u, hatta 
poliçe usulünün Batõ’ya Endülüs müslümanlarõ ve Haçlõ seferleri kanalõyla 
geçti i görü leri vardõr. Geni  bir co rafya üzerinde yüzyõllar süren bir 
medeniyet kuran müslümanlarõn günlük ticarî ihtiyaçlarõnõ kar õlayacak yeni 
usuller bulmakta gecikmemeleri tabiidir. Çünkü slâm hukukunun aslî kay-
naklarõ olan Kur’an ve Sünnet özellikle borçlar ve ticaret hukuku alanõnda 
genel ilkeler belirtmekle yetinmi , her topluma kendi artlarõna uygun hu-
kukî ayrõntõyõ düzenleme, çözüm ve usuller bulma yetki ve fõrsatõ tanõmõ tõr. 
Alaca õn ve borcun naklini konu alan havale ile ilgili birçok hukukî görü  ve 
tartõ malarõn yapõlmõ  ve bu konuda zengin bir hukuk doktrininin meydana 
gelmi  olmasõnda, slâm’õn bu esnek tavrõnõn yanõ sõra, farklõ müslüman 
toplumlarõn de i ik ihtiyaçlarõ ile kar õla õlmõ  olmasõnõn da önemli payõ 
vardõr. 

K) Kefalet 

Sözlükte “bir eyi ba ka bir eye eklemek” anlamõna gelen kefalet, fõkõh 
terimi olarak kefilin zimmetinin borçlunun zimmetine biti tirilmesini ifade 
eder; böylece alacaklõya borcun ifasõna dair teminat verilmi  olur. 

slâm dini müslümanlarõn yardõmla malarõnõ ve birbirlerine destek ol-
malarõnõ, borçlunun borcunu ödemesine yardõmcõ olunmasõnõ genel ahlâkî 
ve dinî bir ilke olarak koymu , slâm hukukunda da bu amacõ sa lamaya 
yönelik bir dizi tedbir hükümlerine ve akid türüne yer verilmi tir. Kefalet 
akdi de gerek böyle bir amaca hizmet etti i gerekse ticarî hayatõn kaçõnõlmaz 
ihtiyaçlarõndan oldu u için slâm hukuk sistemati i içinde özel bir akid türü 
olarak yerini almõ  ve konuyla ilgili ayrõntõlõ bir hukukî düzenleme öngörül-
mü tür. Bu düzenlemelerin birinci derecedeki amacõ, akidlerin ve di er 
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hukukî i lemlerin açõklõk, güven ve istikrar içinde gerçekle mesini sa lama, 
haksõzlõk, zarar ve beklenmedik ma duriyetleri önleme olarak özetlenebilir. 

Kefalet gibi, günlük hayatõn ve ticarî ili kilerin tabii gereklerinden olan 
akid türleri dinî literatürdeki tabiriyle “câiz ve mubah” grubunda yer aldõkla-
rõndan Kur’an ve Sünnet’te bu konuda özel hükme rastlanmaz. Fakat insan 
ili kileri ve borç münasebetleri hakkõnda konan genel ilkeler (bk. el-Bakara 

2/177; en-Nisâ 4/29; el-Mâide 5/1), bu özel borç ve akid türlerini de do ru-
dan ilgilendirir. Bunun yanõ sõra Kur’an’da geçmi  olaylar anlatõlõrken kefa-
let akdine dolaylõ olarak temas eden âyetler de (bk. Âl-i mrân 3/37; Yûsuf 

12/72) mevcuttur. Ayrõca, Hz. Peygamber kefilin, üzerine aldõ õ borcu 
yerine getirmesi gere ine i aret etmi  (Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 88; Tirmizî, 

“Büyû‘”, 39), geride borç bõrakarak ölen bir sahâbînin cenaze namazõnõ 
kõldõrmak istememi , Ebû Katâde isimli sahâbînin o borcu ödemeyi üstlen-
mesi üzerine namazõ kõldõrmõ tõr (Buhârî, “Havâlât”, 3, 6). 

Kefalet, slâm hukukunda teberru akidleri grubunda yer alõr. Ebû Hanîfe 
ve mam Muhammed’e göre kefalet akdinin kurulu u için hem kefilin hem 
de alacaklõnõn kabulü, ço unlu a göre ise sadece kefil olan kimsenin kabulü 
gerekir. Bu akidle borçlunun zimmetine kefilin zimmeti eklenmekte, borç 
hem asõl borçlu hem de kefil üzerinde sabit olmaktadõr. Kefalet akdinin 
konusunu genelde mal veya para borçlarõ olu turmakla birlikte, bir ahsõn 
mahkemede hazõr bulundurulmasõ gibi para ve mal borcu dõ õnda kalan belli 
taahhütler de bu akde konu olabilir. slâm hukukunda akidlerin kurulu , 
sõhhat, ba layõcõlõk ve geçerli i için gerekli genel kural ve artlar kefalet akdi 
için de söz konusudur. Söz gelimi kefilin temyiz gücüne sahip ve bulû  
ça õna ula mõ  olmasõ, üstlendi i borcu ifaya gücünün yetmesi, kimin lehine 
kefil oldu unun ve alacaklõnõn kimli inin bilinmesi, borcun hukuken tanõ-
nan bir borç olmasõ gibi artlar aranmõ tõr. Ancak bu artlarõn ayrõntõsõnda 
hukuk ekollerinin farklõ görü leri vardõr. Kefalet akdi borcun ödenmesi, 
anla ma veya alacaklõnõn kefili ibrâ etmesiyle sona erer. Mal ve para borcu 
ile ilgili kefaletlerde kefilin, borçlunun veya alacaklõnõn ölmesi kural olarak 
akdi sona erdirmeyip borç veya hak ilgili ahsõn mirasçõlarõna intikal eder. 
Fakat bunun belli istisnalarõ vardõr. ahõsla ilgili kefaletlerde ise kefilin veya 
akde konu olan ahsõn ölümü kural olarak akdi sona erdirir. Kefilin ödedi i 
borç için asõl borçluya rücû edebilmesi konusunda, kefaletin borçlunun 
izniyle olmasõ ve ödemenin onun adõna yapõlmasõ artlarõ aranmõ tõr. Ala-
caklõnõn ödeme için borçluya veya kefile hangi sõraya göre ve hangi prose-
dürü izleyerek ba vuraca õ ve bu konuda kefilin ileri sürdü ü artlarõn 
geçerlili i hususu da tartõ malõ bir konudur. 
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Kefalet bir nevi teberru akdi yani asõl borçluya yardõmõ amaçlayan ve 
karz-õ hasen niteli i ta õyan bir akid oldu undan, kefalet akdi için kefilin bir 
ücret almasõ uygun görülmemi tir. Ancak borçlunun ba ka bir imkân bula-
mamasõ halinde, zaruret ve ihtiyaca binaen ücret kar õlõ õ kefalet sa lama ve 
böylece borcunu alacaklõsõ lehine sa lamla tõrma yoluna ba vurmasõ câiz 
görülmü tür. Günümüzde insan ili kilerinde ve borç münasebetlerinde 
kar õlõklõ güven ortamõ iyice kayboldu u için karz-õ hasen ve yardõmla ma 
niteli inde özel bir borç ili kisi olan kefalet akdi önemini yitirmi  ve yeteri 
derecede yardõmla ma ve dayanõ mayõ sa layacak organizasyonlara gidile-
medi i için de onun yerine teminat mektubu usulü ticarî bir sektör olarak 
ortaya çõkmõ tõr. Herhangi bir ticarî faaliyet için ba ka bir imkânõ olmayan 
müte ebbisin zaruret sebebiyle böyle bir yola ba vurabilece ini belirtenler 
yanõnda teminat mektubu ve akretif gibi akidlerin klasik kefalet akdinden 
farklõ unsurlar içerdi ini veya tamamen farklõ akidler oldu unu ileri sürerek 
câiz görenler de vardõr. Müslümanlarõn ça da  toplumlarda iyice yaygõnlõk 
kazanan faiz ve risk sömürüsüne kar õ alternatif kurumlar ve çözümler 
üretmesi de üzerlerine dü en önemli bir sorumluluktur. 

L) Rehin 

Rehin, sözlükte “sabit olmak, hapsetmek, devamlõ olmak, alõkoymak” 
gibi anlamlara gelir. Fõkõh terimi olarak ise rehin, “bir malõ ondan alõnmasõ 
mümkün olan bir hak kar õlõ õnda hapsetmek ve alõkoymak”tõr. Rehin, bir 
borcu tevsik için teslim alõnan mal olarak da tanõmlanmõ tõr. Rehin verene 
râhin, rehin alana mürtehin, teslim alõnan mala da merhûn veya rehin 
denilir. Kefalet ahsî teminat, rehin de aynî teminat niteli indedir. 

Kur’ân-õ Kerîm’de, “...Yolculukta olursanõz, yazdõracak bir kimse de bu-

lamazsanõz, (borca kar õlõk) alõnmõ  bir rehin de yeterlidir” (el-Bakara 2/288) 

buyurulmu tur. Peygamberimiz de zõrhlõ gömle ini bir borcu kar õlõ õnda 
rehin vermi tir. 

Bir alaca õ borçludan vadesinde geri almanõn normal yolu ifadõr. Fakat, 
borçlu borcunu bazan istenilen zamanda ve beklenen ekilde ifa etmeyebilir. 
Borcun ödenmemesi halinde borçlu, zimmeti ile sorumludur. Ancak, ala-
caklõ, kredi verirken borçlunun ödeme gücünü yerinde görmeyerek alaca õnõ 
genellikle iki ekilde teminata ba lamõ  olabilir: Bunlardan biri aynî teminat, 
di eri ahsî teminattõr. Kefalet, havale ahsî bir teminat, rehin ise aynî bir 
teminattõr. Bugün sosyal hayatta ahsî teminatlar eski de erini kaybetme-
mekle birlikte, aynî teminatlarõn önemi gün geçtikçe biraz daha artmaktadõr. 



HUKUKÎ VE T CARÎ HAYAT 399 

Çünkü, her zaman aynî teminatlar, ahsî teminatlardan daha güçlü bir 
teminat görevini ifa etmektedirler. Rehin alacaklõsõnõn hakkõ hem rehin 
konusu mal hem de rehin veren borçlunun zimmeti ile ilgilidir; di er alacak-
lõlarõn alaca õ ise sadece zimmeti ba lamaktadõr. Bu sebeple rehin alacaklõsõ, 
borçlu olan râhinin ademi ifasõ, kötü ifasõ, kõsmî ifasõ, iflâsõ, ölümü, kaybol-
masõ hallerinde, rehinli mal sayesinde alaca õnõ daha kolay bir ekilde tahsil 
etme imkânõnõ bulur. 

Rehin müessesesinin borçluya da faydasõ vardõr. Zira, borçlu verdi i rehin 
sayesinde veresiye mal almak, ödünç para almak suretiyle ekonomik faaliye-
tini düzenli bir biçimde sürdürür, ihtiyaçlarõnõ kar õlar ve sõkõntõlarõnõ giderir. 

Fõkõh bilginlerine göre, rehin sözle mesi her sözle me gibi, icap ve kabul 
ile kurulur. Ancak, rehin hakkõnõn do umu için, rehin sözle mesinden ba ka 
bir de rehin konusu mal kabz olmadõkça, rehin hakkõ da do maz. Bu se-
beple, râhin rehnin teslim edilmesinden önce, rehin sözle mesinden dönebi-
lir. mam Mâlik’e göre, icap ve kabul ile rehin akdi kurulur ve rehin hakkõ 
da do mu  olur. Rehin akdinin do umu için kabz art de ildir. Bu sebeple 
mürtehin rehin sözle mesinden sonra, râhini, rehni kendisine teslim etmesi 
için icbar edebilir. 

Rehin sözle mesinde taraflardan biri mürtehin, di eri ise râhindir. 
Mürtehin hem borç ili kisinden dolayõ, hem de rehin sözle mesinin gere i 
alacaklõdõr. Bu ki iye rehin alacaklõsõ veya rehinli alacaklõ demek do ru olur. 
Râhin hem alaca õn, hem de rehin verilen malõn teslimi ile borçlu olan 
kimsedir. Râhin kendi mülkü olan bir malõ rehin verebilece i gibi, üçüncü bir 
ki iye ait bir malõ da sahibinin rõzâsõ ile rehin verebilir. Buna rehn-i müsteâr 
denir. Gerek râhinin ve gerekse mürtehinin birden fazla olmasõ câizdir. Yani 
iki veya daha fazla borçlu, bir malõ borçlarõna kar õlõk bir mürtehine rehin 
olarak verebilirler. Aynõ ekilde bir borçlunun iki veya daha fazla alacaklõsõ 
-alacak ister bir sebepten do sun, ister ayrõ ayrõ sebeplerden do sun- ala-
caklarõ için, borçludan bir malõ rehin olarak alabilirler. Bu mal, alacaklarõn 
toplamõna kar õlõk rehnedilmi  olur. Burada önemli olan bir art vardõr: O da, 
rehin sözle mesinin aynõ tarihte yapõlmõ  olmasõdõr. Çünkü bir mal, rehnedil-
dikten sonra, ikinci defa rehnedilemez. Ancak, Hanefî mezhebi dõ õndaki 
di er mezheplere göre, hisseli bir malõn hisseleri farklõ tarihlerde ayrõ ayrõ 
rehin verilebilir. Alõm satõm ve dava ehliyetine sahip olan ki iler, rehin 
sözle mesinde de taraf olabilirler. 

Rehine konu olan eyin satõlmaya elveri li olmasõ gerekir. Zira borç 
ödenmedi i takdirde, alacaklõ merhûnu sattõrarak, alaca õnõ satõ  bedelinden 
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tahsil edecektir. Mahiyeti itibariyle ve hukuk düzeni yönünden satõlmasõ 
geçerli olmayan bir eyin merhûn olarak tayini, rehin müessesiyle ba da -
maz. 

Rehnedilecek malõn sözle me sõrasõnda mevcut olmasõ gerekir. Rehin 
hakkõ, teslim almakla do du u için mevcut olmayan eyin teslimi mümkün 
olmadõ õndan rehnedilmesi de sahih de ildir. Bu yüzdendir ki, Hanefî mez-
hebinde mücerret haklarõn rehnedilmesi mümkün görülmemi tir. Meselâ, bir 
alacak hakkõ rehnedilemez. 

Rehne konu olan eyin muayyen ve teslime elveri li olmasõ da arttõr. 
slâm hukukçularõ, meseleyi sa lama ba lamak ve muhtemel ihtilâflarõ 
pe inen önlemek ve anla mazlõklarõ asgari düzeye indirmek gayesine yöne-
lik olarak, rehne konu olan eyin muayyen ve teslim edilebilir olmasõnõ 
akdin sõhhat artõ olarak kabul etmi tir. 

Hanefî fõkõh bilginleri, satõmda ayrõca zikredilmeden satõm konusuna gi-
ren mü temilâtõn, meselâ e yanõn mütemmim cüzlerinin, rehinde de zikre-
dilmese bile teminatõn ümulüne girece ini, ayrõca arazi veya arsa rehnedil-
di i takdirde, üzerlerinde bulunan bütün a açlarõn meyveleri ve di er ürün-
lerin rehne dahil olaca õnõ ifade etmi lerdir. 

Bir ki i rehinle hem bir para alaca õnõ ve hem de paradan ba ka bir ala-
ca õnõ teminat altõna alabilir. Ancak, rehne sebep olan hakkõn, deyn ise 
sahih bir deyn, ayn ise mazmûn, yani zayi ve telef olmasõ halinde tazmin 
edilecek cinsten olmasõ gerekir. 

Rehin hakkõ, sõnõrlõ bir aynî haktõr. Borçluya veya üçüncü bir ahsa ait 
menkul veya gayri menkul bir mal üzerinde alacaklõ lehine kurulur. Klasik 
dönem doktrininde gayri menkulün kabil-i teslim olmadõ õ için rehne konu 
olamayaca õ görü ü hâkimken sonradan tapuda tescil imkânõ ortaya çõkõnca 
gayri menkulün rehni ve ipote i mümkün ve câiz hale geldi ve tescil, kabz 
(teslim) yerine geçmi  oldu. Rehin hakkõ, önce teminat görevini ifa eder. 
Nitekim borcun ifa edilmemesi, kõsmî ifasõ veya kötü ifasõ hallerinde, alacaklõ 
rehin hakkõnõn konusu olan malõ paraya çevirterek, alaca õnõ satõ  bedelin-
den tahsil eder. 

Rehin hakkõ, aynõ zamanda alacaklõya öncelik (rüçhan) hakkõ verir. Bor-
cun ödenmemesi, yahut borçlunun iflâs ve ölmesi halinde, rehin konusu 
malõn bedelinden, öncelikle rehin alacaklõsõnõn alaca õ ödenir; bu borç 
ödenmedikçe, di er alacaklõlar ve vârisler, rehinli mal üzerinde herhangi bir 
hak iddia edemezler. Merhûnun bedeli, borcu kar õlamazsa, mürtehin geri 
kalan alaca õ almak üzere di er alacaklõlar sõrasõna geçer. 
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Rehin hakkõ, aynî bir hak olup bu hakka dayanarak mürtehin merhûnu 
elinde tutma yetkisini (hapis hakkõ) kazanõr. Mürtehinin hapis hakkõ, borcun 
tamamen ödenmesine kadar devam eder. Borcun kõsmen ödenmesi, hapis 
hakkõnõ sona erdirmez. 

Rehin hakkõ, rehinli alacaklõya, rehin veren izin vermedikçe, ne yarar-
lanma ve ne de kullanma yetkisi verir; sadece alaca õnõ vadesinde alamayan 
alacaklõya, rehinli malõ paraya çevirterek, satõ  bedelinden alaca õnõ tahsil 
imkânõnõ sa lar. Rehin hakkõ, alacaklõnõn alaca õnõ vadesinde, borçlunun 
ahsõndan talep etmesine de bir engel de ildir. Hiç üphesiz borcun ödenme-

sinden borçlu ahsen sorumludur. Bu sebeple alacaklõ, borcun ifasõnõ önce-
likle borçlunun ahsõndan isteyebilir. Alacaklõ, borçlu borcunu ifaya hazõr 
oldu u halde, merhûnu paraya çevirmek suretiyle alaca õnõn ödenmesini 
isteyemez. Borcunu ödemeyen borçlunun rehinli malõ, mürtehinin mülkiye-
tine de geçmez. Alacaklõnõn hakkõ, borcun ödenmemesi halinde, ancak 
merhûnu paraya çevirterek, satõ  bedelinden alaca õnõ tahsil edebilmektir. 
Aynõ ekilde alacaklõ, rehin aracõlõ õ ile borçludan, ba ka bir borcun ifasõnõ 
isteme hakkõna da sahip de ildir. 

Rehin alacaklõsõ, mahkemeden, rehnin cebrî icra yolu ile paraya çevril-
mesini ve bedelinden alaca õnõn ödenmesini, borçlunun temerrüdü, iflâsõ, 
ölümü, gaip olmasõ, merhunun bozulmasõ, yõkõlmasõ ve benzeri hallerinde 
isteyebilir. Rehinli mal, hâkim veya görevlendirece i bir memur tarafõndan 
usulüne uygun bir biçimde satõlõr; ayet satõ  bedeli, sadece rehinli alaca õ 
kar õlõyorsa, rehinli alacaklõ bunu alõr. E er satõ  bedeli alacaktan fazla ise, 
fazla kalan para borçluya verilir. Borçlunun iflâsõ halinde, e er bedel ala-
caktan fazla ise, fazla kalan para di er alacaklõlara da õtõlõr. Alacak rehnin 
satõ  bedelinden fazla ise, rehin alacaklõsõ mevcut olan bedeli alõr ve kar õ-
lanmayan alacak kesimi için di er alacaklõlarla e it hakka sahip olur ve 
hissesine dü eni alõr. 

M) Emanet Mal 

nsanlarõn güvene dayalõ olarak birbirlerine emanet mal bõrakmasõ gün-
lük hayatõmõzda sõkça kar õla õlan be erî-hukukî bir i lemdir. Fõkõh kitapla-
rõnda bu konu vedîa ba lõ õ altõnda ele alõnõr. Vedîa, fõkõhta bir kimseye 
korumasõ için bir malõn emanet edilmesi akdini ve bu ekilde emanet edilen 
malõ ifade eden bir terimdir (Mecelle, md. 763). 

slâm hukukunda vedîa akdi, taraflarõn icap ve kabulüyle, yani birbirine 
uygun kar õlõklõ irade beyanõyla kurulan ve ba layõcõ olmayan bir akiddir. 
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Di er akidler gibi bunda da haliyle taraflarõn akid ehliyetine sahip bulunmasõ, 
emanet bõrakõlan malõn da akid konusu olmaya elveri li bulunmasõ gerekir. 
Emanet bõrakõlan kimse kural olarak emin kimse sayõlõr ve iyi niyetli oldu u, 
emanet bõrakõlan malõ korumada mâkul derecede titizlik gösterdi i sürece bu 
mala gelen zarardan sorumlu olmaz. Aksine bir durumda ise emanet sõfatõnõ 
yitirir ve malõn telef ve ziyanõndan sorumlu tutulur. Çünkü emanet bõrakõlan 
kimsenin en ba ta gelen sorumlulu u, kendisine emanet olarak bõrakõlan bu 
malõ örf ve âdete uygun biçimde ve kendi malõnõ korudu u ekilde korumak-
tõr. Emanet bõrakanõn rõzâsõ ve bilgisi dõ õnda o malõ kullanmasõ, ba ka birine 
kullandõrmasõ, ba kasõna emanet etmesi veya o malda herhangi hukukî bir 
tasarrufta bulunmasõ do ru olmaz. Hz. Peygamber, münafõklõ õn en ba ta 
gelen üç alâmetinden birinin, “güveni kötüye kullanma, kendisine bõrakõlan 
emanete hõyanet etme” oldu unu belirtir. (Buhârî, “ man”, 24; Müslim, “ man”, 

107) Bu itibarla, emanet bõrakõlan kimsenin hõyaneti, kastõ, örf ve âdete ve 
emanet bõrakanõn rõzâsõna aykõrõ davranõ õ hem dinî sorumlulu u, hem de 
hukukî açõdan tazmin sorumlulu unu do urur. 

Emanet bõrakõlan ahõs malõ korumasõ kar õlõ õnda ücret alõyorsa, o tak-
dirde akid iki taraflõ ve ivazlõ bir akid mahiyeti kazanaca õndan tazmin 
sorumlulu u daha da artar. Ücretli emanette, alõnmasõ gerekli tedbir alõnma-
dõ õ için veya kaçõnõlmasõ mümkün bir sebepten dolayõ mala zarar gelirse 
tazmini gerekir. 

N) Buluntu Mal 

Buluntu malla ilgili fõkhî düzenlemeler slâm hukukunda lukata teri-
miyle ifade edilir ve literatürde de bu ba lõk altõnda incelenir. 

slâm dini, müslümanlarõn güvenli ve huzurlu bir toplum düzeni kur-
malarõnõ ve böyle bir toplumda ya amalarõnõ hedefledi inden, genellikle 
kar õla õlan toplumsal meseleleri hem ahlâkî ve hem de dinî ve hukukî 
boyutta ele almõ , toplumda istikrar ve düzen sa lamak istemi tir. Bu cüm-
leden olmak üzere Kur’an, müslümanlarõn do ru, âdil, hakkaniyetli olmala-
rõnõ, emaneti ehline vermelerini emretmi , insanlarõn haklarõnõ eksik verme-
lerini ve ba kalarõnõn mallarõnõ haksõz ekilde yemelerini yasaklamõ , bunlarõ 
slâmî hayat tarzõnõn temel ilkeleri arasõnda saymõ tõr. Hz. Peygamber de, 
sahibi tarafõndan kaybedilip bir ba kasõ tarafõndan bulunan e ya ve hay-
vanlarla ilgili olarak birtakõm ilkeler koymu , bazõ emir ve tavsiyelerde 
bulunmu tur. Ancak alõnan önlemlerin ve yapõlan tavsiyelerin o günkü 
toplumun imkânlarõyla sõnõrlõ oldu unu, burada asõl amacõn mallarõn zayi 
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olmasõnõ önleyip gerçek sahibine ula masõnõ sa layõcõ bir mekânizmayõ kur-
mak oldu u söylenebilir. 

Bulduklarõ mallarõ ne yapacaklarõnõ soran sahâbîlere Hz. Peygamber, 
bulduklarõ bu malõ muhafaza edip bir yõl süre ile ilân etmelerini ve sahibini 
ara tõrmalarõnõ, beklemelerini, bu esnada malõn sahibi çõkõp gelirse iade 
etmelerini, gelmezse yanlarõnda emanet olarak bulunmakla birlikte o malõ 
harcayabileceklerini, kullanabileceklerini, bir gün sahibi çõkõp gelirse yine 
iade etmelerinin gerekti ini ifade etmi tir (Ebû Dâvûd, “Lukata”, 1). Bir 
ba ka hadiste de, “Kim bir yitik malõ bulursa, iki âdil kimseyi olaya âhit 

yapsõn, gizleyip saklamasõn. Sahibini bulursa ona iade etsin. Bulamazsa o 

mal Allah’õn malõ hükmünde olup Allah onu diledi ine verir” (Ebû Dâvûd, 

“Lukata”, 1) buyurmu lardõr. 

Sahibinden kaçan ve yitirilen hayvanlar hakkõnda da Hz. Peygamber, 

“Kim bir yitik hayvanõ yanõnda barõndõrõrsa, onu ilân edip duyurmadõ õ 

sürece yanlõ  yoldadõr” (Müslim, “Lukata”, 1) buyurmu , öte yandan hacõla-
rõn yitirdi i mallara dokunulmamasõnõ, kendi haline bõrakõlmasõnõ istemi tir 
(Müslim, “Lukata”, 1). Yine Resûlullah ba õ bo  dola an develerin serbest 
bõrakõlmasõnõ, onlara yitik muamelesi yapõlmamasõnõ, sahibinin onu veya 
onun sahibini bulaca õnõ belirtmi tir (Müslim, “Lukata”, 1). 

Hadislerden anla õldõ õna göre, bulunan malõn bir yõl süre ile ilân edile-
rek sahibinin aranmasõ ve beklenmesi, sahibi gelip de malõnõ tanõmlayabi-
lirse malõnõn iade edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, bulan kimsenin, 
sahibi gelince iade edebilmek ve gerçek sahibini tanõyabilmek için, buldu u 
malõn ayõrõcõ özelliklerine dikkat etmesi ve unutmamasõ, yiti i de sahibine 
vermek kastõyla almasõ istenmektedir. 

Hz. Peygamber’in bu konuda koydu u ilkeler ve açõkladõ õ hükümler 
hem müslümanlarõn güvenilir bir ortamda ya amasõnõ, müslümanlarõn 
birbirinden emin olmasõnõ, zarar görmemesini sa lamayõ, hem de yitirilen 
malõn muhafaza altõna alõnmasõnõ, zayi ve telef olmaktan kurtarõlmasõnõ 
amaçlayan önlem ve çözümlerdir. Bulunan e ya ile hayvanlar arasõnda, 
hayvanlardan da meselâ, koyunlarla develer arasõnda belli bir ayõrõmõn 
yapõlmõ  olmasõ da, maksadõ sa layacak tedbirlerin durum ve artlara ba lõ 
olarak de i ebilece ini anlatmak içindir. Nitekim ba õ bo  develer hakkõnda 
Hulefâ-yi Râ idîn uygulamalarõ da birbirinden farklõ olmu tur. 

slâm hukukçularõ da bu konudaki hadisleri ve uygulamalarõ esas alarak, 
bulunmu  malõn durumu, yapõlacak i lemler, ilgili ki ilerin hak ve görevleri 
konularõnda birçok ayrõntõlõ hüküm ve önlemlerden söz etmi ler ve konuyu 
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hukukî bir çerçeveye oturtmaya çalõ mõ lardõr. Konu, fõkõh kitaplarõnda 
“lukata” bölüm ve ba lõ õ altõnda ele alõnõr. Ancak muhtemelen ilgili hadis-
lerdeki ayõrõmdan hareketle, özellikle Hanefî eserlerde bu konu, buluntu 
e ya-buluntu hayvanlar eklinde iki açõdan incelenmekte, buluntu mallara 
“lukata, melkut” gibi adlar verilirken, buluntu hayvanlara dâlle denmekte-
dir. 

Lukata konusunda slâm hukukçularõnõn görü leri öylece özetlenebilir: 
Bulma olayõ, malõn konumuna ve bulanõn niyetine göre farklõ hükümler 
ta õyabilir. Rastlanan yitik mal alõnmadõ õnda zayi olacaksa, o malõn alõn-
masõ daha do rudur, menduptur. Hatta bazõ bilginlere göre bu durumda 
yiti i almak vâciptir. Yitik malõn el koymak ve sahiplenmek maksadõyla 
alõnmasõ ise haramdõr. 

Buluntu mal, bulan tarafõndan korunmak, sahibine iade edilmek kastõ ve 
niyetiyle alõnmõ sa, o ki inin elinde emanet hükmündedir. Açõk kusur ve 
kastõ olmadõkça alanõn tazmin sorumlulu u yoktur. Sahiplenmek kastõyla 
alõnmõ sa, alan her türlü telef ve zarardan sorumlu olur. 

Buluntu malõn, bulan tarafõndan ilân edilmesi gerekir. lânda, sahibinin 
tanõmasõna imkân verecek ölçü ve bilgilerin bulunmasõ, fakat sahte sahip-
lenmeleri engelleyecek bir kapalõlõ õn da olmasõ gerekir. p, sopa, kamçõ gibi 
çok önemsiz, gündelik e yada ilânõn gerekmeyebilece ini söyleyenler varsa 
da, bunlarõn birkaç gün süreyle ilân edilip bekletildikten sonra bulan tarafõn-
dan kullanõlmasõnõn câiz olaca õ eklindeki görü , konu hakkõndaki hadise 
daha uygun dü mektedir. 

Buluntu malõn ilân süresi, kural olarak bir yõldõr. lk hafta her gün, son-
raki haftalarda ise birer gün ilân yeterlidir. Ancak Hanefîler, bulunan malõn 
kõymetine göre ilân süresinin de i ebilece i, meselâ 100 dirhemlik malõn bir 
yõl, 10 dirhemlik malõn on gün, daha de ersiz mallarõn daha az süreyle 
ilânõnõn yeterli olaca õ görü ündedirler. Esasen fakihler, malõn sahibinin 
artõk malõnõ aramayaca õ ve sahibinin bulunamayaca õna dair güçlü bir 
kanaat olu uncaya kadar ilâna devam edilmesini ölçü olarak kabul etmi ler-
dir ve bu süreler de böyle bir ölçünün uygulamasõndan ibarettir. 

lân içerisinde malõn sahibi gelir de sahipli ini ispatlarsa, buluntu mal 
kendisine iade edilir. lân süresi geçer de sahibi gelmezse, Hanefî ve Mâlikî-
ler’e göre bulan kimsenin seçim hakkõ vardõr: ster malõ elinde bekletir, ister 
bir fakire verir; ihtiyacõ varsa kendisi tüketir, kullanõr. Fakire verdikten 
sonra sahibi geldi inde, de erini ödeyip ödememekte serbesttir. âfiî ve 
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Hanbelîler’e göre gerekli ilân yapõldõ õ ve ilân süresi geçti i halde sahibi 
ortaya çõkmamõ sa, artõk buluntu mal bulanõn mülkü olur. 

Buluntu hayvanlarõn (dâlle) hükmü, gerek hayvanõn konumu, bölgesel 
artlar ve gerekse hayvanõn belli harcamayõ gerektirmekte olmasõ sebeple-

riyle di er buluntu e yanõn hükmünden kõsmen farklõdõr. Buluntu hayvan-
larõ yakalayõp korumak, ki ilere de il devlete ait bir i  sayõlmõ tõr ve ilân 
zorunlulu u da öngörülmemi tir. 

Fõkõh kitaplarõnda her bir ayrõntõya göre farklõ hüküm ve önlemlerin ön-
görülmü  olmasõ, esasen hem malõn zayi olmasõnõ önlemeyi, hem de gerçek 
sahibine ula masõnõ sa lamayõ amaçlamaktadõr. Günümüzde de bu sonucu 
gerçekle tirebilecek yeni önlemlerin alõnmasõ ve düzenlemelerin yapõlmasõ 
slâm hukukunun özüne ve amacõna uygun dü mektedir. Bu bakõmdan bazõ 

Batõlõ ülkelerde uygulanmakta olan “bulunanõn % 10’unun bulana veril-
mesi” vb. düzenlemeler, esasen slâm ahlâkõnõn ideal önerilerine aykõrõ 
olmakla bilikte, mevcut durumda, bulunan eylerin iadesini te vik i levi 
üstlenece inden, bu yönde yapõlacak benzeri hukukî düzenlemeler slâm 
hukuku açõsõndan da uygun görülebilir. 

O) Vekâlet 

Sözlükteki kök anlamõ “korumak, sorumlulu u yüklenmek, teslim et-
mek, yetinmek, kendi ba õna bõrakmak” gibi anlamlar ta õyan vekâlet, 
slâm hukukunda taraflar arasõ anla madan do an hukukî temsili ifade eden 
bir terim olup bir kimsenin bizzat kendisinin de yapabilece i bir hukukî 
i lem için bir ba kasõnõ yetkili kõlmasõ eklinde tanõmlanõr (Mecelle, md. 

1449). Bu ekilde kendisine yetki verilen kimseye vekil, bu yetkiyi veren 
yani temsil olunan kimseye müvekkil, yetki vermeye de tevkil adõ verilir. 

slâm dini sosyal hayatta ve insan ili kilerinde de kolaylõk, açõklõk ve 
güven ilkelerini esas aldõ õndan, belli bir ihtiyacõn sonucu olan ve her dö-
nem ve toplumda var olagelen vekâlet ili kisi slâm’da da kural olarak 
devam ettirilmi tir. slâm hukukçularõnõn konuyla ilgili birtakõm hukukî 
kayõt ve düzenlemeler getirmeleri de bu akdî ili kinin sa lõklõ, düzenli ve 
objektif bir yapõya kavu turulmasõnõ ve böylece aldanma, zarar ve ma duri-
yetlerin önlenmesini amaçlar. 

slâm hukuk literatüründe vekâlet akdine hac, kurban, zekât, kefâret gi-
bi malî yönü bulunan ibadetlerin ifasõnda veya evlenme, bo anma, satõm, 
dava, irket, sulh, vasiyet, hibe gibi tek veya iki taraflõ borç ili kilerinin 
kurulmasõ veya sonuç do urmasõnda sõkça ba vurulur. 
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Di er akidler gibi vekâlet akdinin de rüknü, yani kurucu unsuru icap ve 
kabuldür. Taraflarõn akid ehliyetine sahip bulunmasõ, vekâlet konusunun 
hukuka aykõrõ olmamasõ, açõk ve bilinir olmasõ, müvekkil tarafõndan da 
yapõlmasõ ilke olarak me rû ve vekâletle ifasõ mümkün olan i lerden olmasõ 
da arttõr. 

Vekâlet her iki taraf açõsõndan da ba layõcõ olmayan (gayri lâzõm) bir 
akid oldu undan vekil veya müvekkil istedi i zaman vekâlet ba õnõ sona 
erdirebilirler. Bununla birlikte vekâletin ücret kar õlõ õ yapõlmasõ halinde 
vekilin, üstüne aldõ õ i i belli ölçüde tamamlama yükümlülü ü vardõr. Veki-
lin görev ve yetkisinin kapsam ve sõnõrlarõnõ belirlemede aslolan vekâlet 
akdidir. Bu konuda yardõmcõ bir unsur olarak örf ve teâmülden de yararlanõ-
lõr. Bedenî ibadetler, ahitlik, cezanõn tatbiki gibi yerine getirilmesi ki inin 
ahsõna sõkõ sõkõya ba lõ hak ve sorumluluklarda vekâlet câiz olmaz. Davalõ 

veya davacõnõn mahkeme huzurunda kendilerini vekil aracõlõ õyla temsil 
ettirmeleri slâm hukukunda da kural olarak câiz görülmü tür. Ancak vekilin 
yargõlama ve ispat hukuku açõsõndan yetkilerinin ne olaca õ hususunda 
slâm hukukçularõ arasõnda farklõ görü  ve ölçüler vardõr. 

Vekâlet akdi, taraflardan birinin ölümü veya kalõcõ bir sebepten dolayõ 
ehliyetini yitirmesi, müvekkilin vekili azli, vekilin vekâleti bõrakmasõ veya 
vekâlet konusu i in yerine getirilmi  olmasõyla sona erer. 

P) Yargõlama Hukuku 

Devletin üç temel fonksiyonundan biri olan yargõ (kazâ), toplumda hak-
sõzlõk ve suistimali önleyip adaleti hâkim kõlmada, fertlerin ve toplumun 
haklarõnõ güvence altõna alõp hukuk düzeni içinde sosyal barõ õ sa lamada 
vazgeçilmez bir önem ve etkinli e sahip bir kurumdur. slâm’õn insan ili ki-
lerinde, hukukî ve sosyal hayatta geçerli olmasõnõ önerdi i ilkeler ve göster-
di i hedefler de ancak hak ve adalet esasõna göre i leyen bir yargõ te kilâtõ ve 
yargõlama hukuku ile mümkün hale gelir. Çünkü dinin, ferdin iç dünyasõna, 
niyet ve iradesine yönelik telkini ve iyile tirmesi, ferde uhrevî sorumluluk 
bilinci vermesi her zaman yeterli olmayabilir. Ayrõca onun dõ a akseden ve 
üçüncü ahõslarõ da ilgilendiren davranõ larõnõn belli bir hukukî denetim ve 
düzenlemeye tâbi tutulmasõ da gerekir. te bunu yargõ te kilâtõ ve yargõlama 
hukuku sa lar. Fõkõh literatüründe hükümler ferdî ve sosyal, dünyevî ve 
uhrevî bütün yönleriyle ele alõnõp din-dünya, birey-toplum ayõrõmõ gözetil-
meksizin ferde genel bir rehberlik yapõlõrsa da zaman zaman, özellikle de muâ-
melât hukukunda diyanî hüküm-kazâî hüküm (diyaneten-kazâen) ayõrõmõ 
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yapõldõ õ olur. Bu ayõrõm da netice itibariyle dinin derunî ve ahlâkî yönüyle 
ekilci ve kuralcõ yönünün birbirini tamamladõ õnõ anlatmayõ hedefler. 

Ki ilerin dõ a akseden irade ve davranõ larõyla iç iradesinin, zâhirî delil-
lere göre verilen hüküm ile olayõn gerçek yüzü arasõnda farklõlõk bulunmasõ 
kaçõnõlmazdõr. Hukukta istikrar, düzen ve güvenlik fikri, yargõ kararlarõnõn 
objektif ve zâhirî delillere dayalõ olmasõnõ zorunlu kõlar, fakat yargõ önünde 
verilen karar ne kadar titiz bir çalõ manõn ürünü olursa olsun, ki inin 
âhiretteki sorumlulu u bakõmõndan vicdanen tatmin edici bir çözüm olma-
yabilir. Bu sebepledir ki, slâm hukukunda ahõslar arasõndaki ihtilâflarõn 
yargõ yoluyla çözümlenmesi ilkesi getirilmi , ki ilere, yargõnõn vermedi i 
hakkõ bizzat alma (ihkak-õ hak) hakkõ tanõnmamõ , ancak yargõ tarafõndan 
karar altõna alõnmayan bir borcu ödeme mükellefiyeti getirilmi , böylece 
ki ilerin dindarlõ õ da, toplumsal adaletin gerçekle mesinin bir ba ka aya õ 
olarak görülmü tür. Nitekim Hz. Peygamber bir hadiste, “Sizler ihtilâflarõnõzõ 

bana getiriyorsunuz. Muhtemeldir ki bir kõsmõnõz di erine göre delilini (ger-

çekte haksõz oldu u halde) daha düzgün ifade edebilir ve ben de ondan 

i itti ime göre onun lehine hükmedebilirim. Bu ekilde kime karde inin bir 

parça hakkõnõ alõp vermi sem sakõn onu almasõn. Zira ben (zâhire göre 

verdi im bu hükümle) ona ancak ate ten bir parça vermi imdir” (Müslim, 

“Akzõye”, 4; Tirmizî, “Ahkâm”, 2) buyurmu , slâm âlimleri de devamlõ olarak 
kendilerinin zâhire göre hüküm verdiklerini, olaylarõn gerçe ini ve sõrlarõ 
bilenin ise Allah oldu unu ifade etmi lerdir. Bu hadis ve ifadeler hâkimin 
hükmünün helâlõ haram, haramõ da helâl yapmayaca õnõ, fakat adaletin ve 
kamu düzeninin sa lanabilmesi için zâhire göre i leyen böyle bir yargõlama 
hukukunun da vazgeçilmezli ini ortaya koymaktadõr. 

slâm kültür ve gelene inde adliye te kilâtõ ve yargõlama hukuku daima 
özel bir öneme sahip olmu tur. Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râ idîn top-
lumda bilgili, hak inas ve ferâsetli kimselerin hâkim olarak görevlendirilme-
sine büyük önem atfetmi  ve bu ilke ileri dönemlerde de korunmaya çalõ õl-
mõ tõr. Çünkü toplumda adaletin gerçekle mesinde iyi kanunlar kadar onlarõ 
uygulayacak iyi hâkimler de önemlidir. Hatta iyi hâkimler çok daha vazge-
çilmezdir. Mecelle’de hâkimin “hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve 
metîn” olmasõ gerekti i vurgulanarak (md. 1792) bu anlatõlmak istenir. Fakat 
insan unsurunun ta õdõ õ zaafõn sigortasõ olarak iyi bir yargõlama hukukunun 
geli imine de ihtiyaç vardõr. Bu itibarla, fõkõh kültüründe yargõlama konu-
sunda zengin bir hukuk doktrini olu mu tur. Bu alanda yazõlan “edebü’l-
kadî” veya “edebü’l-kazâ” türü kitaplar, yargõlamada adaletin tecellisi için 
gösterilen ola an üstü gayreti ve zengin bir bilgi birikimini yansõtõr. 
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slâm hukukuna göre, haksõzlõ a u radõ õna inanan bir kimsenin bu 
hakkõnõ kendili inden almasõ de il, yetkili idarî ve adlî mercilere ba vurmasõ 
gerekir. Bu, adaletin gerçekle ebilmesi ve hukuk düzeninin kurulabilmesi 
için en emin yoldur. Yargõya intikal eden davalarda davacõ tarafõn ba ta 
ahit olmak üzere her türlü delil ve belgeyi ileri sürme, davalõ tarafõn da 

kar õ delil ileri sürme ve teklif edildi inde yemin etme yükümlülü ü vardõr. 
Bir hadiste, “Davacõnõn davasõnõ delil ile ispat etmesi, iddiayõ reddedenin de 

yemin etmesi gerekir” ( bn Mâce, “Ahkâm”, 7; Tirmizî, “Ahkâm”, 12) buyuru-
lur. Kendisinden yemin etmesi istenen kimsenin buna yana mamasõ, aley-
hinde hüküm verilmesini haklõ kõlar. Hâkim gerçe in ortaya çõkmasõ için her 
türlü yasal tedbiri alõr, ara tõrma yapar. slâm’da rü vet almanõn ve verme-
nin, yalanõn, yalan yere yemin etmenin ve yalancõ ahitli in büyük günah 
sayõlmasõ, kul hakkõ ihlâlinin, gasp ve haksõz fiilin a õr ve telâfi edilmesi zor 
suç ve günahlar arasõnda yer almasõ aynõ zamanda yargõlamada adaletin 
sa lanmasõna da hizmet eder. ahitlerin güvenilir, do ru sözlü kimseler 
olmasõnõn, gerekti inde iyi halinin sabit olmasõnõn (tezkiye) art ko ulmasõ 
da böyledir. Usulüne uygun ekilde görülen ve karara ba lanan davalar 
kural olarak yeniden yargõlama konusu olmaz ve hâkimin kararõ taraflarõ 
ba lar. 

III. T CARÎ HAYAT 

slâm dini tabii ve fõtrî bir din oldu undan bu dinde, insanlarõn imkân ve 
kabiliyetlerine göre çalõ õp kazanmalarõ, gerekli i  birli ini ve i  bölümünü 
sa lamalarõ ve ihtiyaçlarõ do rultusunda harcama yapmalarõ tabii kar õlan-
mõ , ancak bu konuda bazõ temel ölçü ve ilkeler getirilerek i  ve ticaret haya-
tõnõn düzen ve güven içinde, haksõzlõk ve suistimalden uzak olarak i lemesi-
ne yardõmcõ olmak istenmi tir. slâm’õn ticarî hayatla ilgili getirdi i ilkeler, 
esasen hukukî alanda koydu u kurallarõn bir parçasõnõ te kil eder ve hepsi 
birden fõkhõn muâmelât ahkâmõnõ olu turur. Bunun için de klasik kaynaklar-
da böyle bir ayõrõma rastlanmaz. Bununla birlikte günümüzde ticarî hayat, 
ayrõ yasal düzenlemelere konu olan, farklõ örf ve âdetlerin cereyan etti i 
önemli bir alan oldu undan burada ayrõca ele alõnmasõ tercih edilmi tir. Bu 
itibarla burada, daha önce sözü edilen ilke ve amaçlar ve hukukî hayatta 
geçerli prensiplere ilâve olarak ticarî hayata ili kin dinî hükümlere ve slâm 
kültür ve gelene ine temas edilecek, bu çerçevede gündeme gelebilecek çe itli 
güncel meselelere ve kazanç yollarõna açõklama getirilmeye çalõ õlacaktõr. 



HUKUKÎ VE T CARÎ HAYAT 409 

A) Helâl Kazanç 

slâm’da kazanma, mal mülk edinme tõpkõ ilim gibi farz telakki edilmi , 
ki inin kimseye muhtaç olmadan hayatõnõ sürdürebilmesi, çoluk çocu unun 
nafakasõnõ temin etmesi maksadõyla me rû yoldan çalõ õp kazanmasõ ibadet 
ve cihad ölçüsünde kutsal ve de erli bir davranõ  olarak nitelendirilmi tir. 
slâm’da çalõ õp kazanma bu ekilde te vik edilmekle birlikte, kazanç yollarõ 
ayrõ ayrõ sayõlarak aralarõnda üstünlük ve öncelik sõralamasõ yapõlmayõp 
konu tamamen ki ilerin ve toplumlarõn art ve imkânlarõna, ihtiyaç ve 
kabiliyetlerine bõrakõlarak kendi tabii seyri içinde ekillenmesi istenmi tir. 
Fakat slâm, kazanç yollarõ, mal ve mülk edinme konusunda önemli bir ilke 
olan me ruiyet prensibini esas alarak hõrsõzlõk, gasp, faiz, zina, kumar, 
rü vet gibi kazanç yollarõnõ dinî, ahlâkî ve hukukî planda yasaklamõ , bu 
yollarla elde edilen kazanca ve mala da hiçbir de er atfetmemi tir. 

slâm’da aslî ve tabii kazanç yolu emektir. Dünya nüfusunun az, tabii 
servet ve imkânlarõn hayli zengin oldu u dönemlerde kimsesiz ve i lenme-
mi  araziyi i leyerek mülkiyete katma, sahipsiz odun ve otlarõ mülk edinme, 
avlanma gibi usuller de netice itibariyle emek yoluyla kazanç kapsamõnda 
görülmü  ve te vik edilmi , daha sonralarõ da bu yollarõn i letilmesi belli 
kurallara ba lanmõ tõr. Miras, vasiyet, nafaka, zekât, hibe gibi ârõzî ve istis-
naî yollarla kazanõlan mallar da ba langõcõ itibariyle eme e dayalõ kazanç-
lardõr. Hz. Peygamber bir hadiste, “Hiç kimse elinin eme inden daha hayõrlõ 

bir ey yemi  de ildir” (Buhârî, “Büyû‘”, 15; “Enbiyâ”, 37) buyurmu , kendi-
sine en temiz kazancõn ne oldu u soruldu unda da, “Ki inin kendi elinin 

eme i, bir de dürüst ticaretin kazancõ” (Müsned, IV, 141) cevabõnõ vermi tir. 
Yine bir defasõnda Resûlullah, Tebük dönü ünde Sa‘d b. Muâz ile kar õla õp 
tokala mõ , ellerinin nasõrla mõ  oldu unu görünce bunun sebebini sormu , 
o da “Çoluk çocu umun nafakasõnõ temin için hurma bahçemde çalõ õyo-
rum” cevabõnõ verince Hz. Peygamber, Sa‘d b. Muâz’õn elini öpmü  ve “ te 

bu eller Allah’õn sevdi i ellerdir” buyurmu tur. (Serahsî, Mebsut, c. 30, s. 

245)  Bu hadislerde övgüyle sözü edilen çalõ mayõ, sadece tarlada, ba  ve 
bahçede bedenen çalõ ma eklinde de il, gerek beden gerekse zihin gücüne 
dayalõ olarak sarfedilen her türlü emek ve çalõ ma eklinde anlamak gerekir. 

Kur’an’da, “Erkekler için de çalõ õp elde ettiklerinden bir pay vardõr, ka-

dõnlar için de çalõ õp elde ettiklerinden bir pay vardõr” (en-Nisâ 4/32) denile-
rek hem eme in önemi vurgulanmakta hem de sermayenin kâr payõna 
i aret edilmektedir. Ziraat, zenaat ve bir mesle in icrasõ do rudan eme e 
dayalõ kazanç yollarõdõr. Ticaret, kabzõmallõk, simsarlõk, komisyonculuk, 
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ortaklõk, i  ve kira akdi gibi mal ve menfaat mübâdelesi aracõlõ õ ve devren 
iktisap usulleri de dolaylõ olarak eme e dayalõ kazanç yollarõdõr. Her iki yol 
da kural olarak tasvip edilmi tir ve me ruiyet dairesinde kalõndõ õ sürece de-
erlidir. slâm bu konularda helâl ve me rû olan ekil ve usulleri ayrõ ayrõ 

belirtmek yerine, sadece yasak ve gayri me rû olan usul ve davranõ lara 
i aret ederek i , ticaret ve kazanç hayatõnõn kendi tabii seyrinde geli imine 
fõrsat tanõmõ tõr.  ve ticaret hayatõyla ilgili kar õlõklõ rõzâ ve gönül ho nutlu-
unu temel ilke olarak koymu , akidlere ve verilen söze ba lõlõ õ emretmi , 

aldatma, yalan beyanda bulunma, zorlama, karaborsacõlõk, kar õ tarafõn sõ-
kõntõda olmasõndan yararlanma, belirsizlik ve risk sömürüsü yoluyla kazancõ 
yasaklamõ tõr. Sermayenin riske katõlmaksõzõn emeksiz kazancõ demek olan 
faiz, haksõz kazanç temin etmenin ba lõca yollarõ olan hõrsõzlõk, gasp, rü vet, 
ölçü ve tartõda hile, kumar haram kõlõnmõ , zina gibi do rudan haram i le-
yerek veya içki satõmõ gibi haramõn i lenmesine yardõmcõ olunarak gelir elde 
edilmesi yasaklanmõ , bu yollardan elde edilen gelir de de ersiz ve hukuken 
korumasõz mal kabul edilmi tir. Hatta, yukarõda temas edildi i gibi, ehire 
dõ arõdan mal getiren kimselerin bilgisizli inden yararlanarak ellerinden malõ 
ucuza alma, elde edilmesi kesin olmayan mahsul ve meyveyi önceden 
satma, el altõnda bulunmayan veya teslimi zayõf bir ihtimal olan malõ satma, 
bir ba kasõnõn pazarlõ õ devam ederken fiyat verme, mü teri kõzõ tõrma gibi 
bir taraf için risk ve aldanma unsuru ta õyan ticaret de, kar õlõklõ rõzâ bu-
lunsa bile, câiz görülmemi tir. Ki inin bireysel ve ahlâkî yeti kinli i, kul 
hakkõnõ ihlâlden sakõnma duyarlõlõ õ, kendine ve yaratanõna kar õ sorumlu-
luk duygusuna sahip olmasõ da yine müslüman toplumlarda ticarî hayat için 
sa lam bir zemin olu turur. Bu tür yasaklama ve kõsõtlamalara uyularak elde 
edilen kazanç, slâm nazarõnda, Hz. Peygamber’in Vedâ hutbesinde ifade 
etti i gibi, kutsal aylar, kutsal yerler, müslümanlarõn canlarõ ve õrzlarõ kadar 
dokunulmazdõr ve saygõde erdir ( bn Mâce, “ kame”, 78). 

Ba langõçtaki olu um itibariyle eme e dayanmakla birlikte ilgili birey 
açõsõndan emek unsuru bulunmayan nafaka, miras, zekât ve sadaka, hibe, 
vasiyet, ödül, ganimet, iktâ, diyet, mehir, muhâlea bedeli ve buluntu mal 
gibi hukukî i lemlerin ve kazanç usullerinin me rû kõlõnõ õnõn da yarar ve 
hikmetleri açõk olup, bu hükümlerin te rî‘ kõlõnõ õ, öz olarak, yakõnlar arasõ 
ba õ ve dayanõ mayõ koruma, toplumda sosyal adaleti sa lama, ki ilerin 
ihtiyacõnõn giderilmesi veya haklarõnõn kar õlanmasõ gibi çe itli amaçlar 
ta õmaktadõr. 

slâm dininin iki aslî kayna õ olan Kur’an ve Sünnet’te ticarî hayatla 
ve kazanç yollarõyla ilgili olarak temas veya i aret edilen yasaklama ve 
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sõnõrlamalar, örnek olay ve kavramlar itibariyle belli bir sõnõrlõlõk ta õsa bile, 
gözetmek istedi i yarar ve ilke, sakõndõrmak istedi i zarar ve haksõzlõk 
açõsõndan her devir ve dönemin ticarî hayatõnõ düzenlemeye imkân verir 
ölçüde geni  ve kapsamlõdõr. Böyle olunca müslümanlarõn çalõ ma ve ticaret 
hayatõnda, klasik fõkõh literatüründe kaydedilen olay ve örneklendirmeleri 
ölçü alõp kendilerini sadece onlarla ba õmlõ hissetmeleri yerine, dinin insan 
ili kileri ve ticarî hayatla ilgili olarak koydu u açõklõk, dürüstlük, güven, 
do ru sözlülük, sözünde durma, art ve akidlere ba lõ kalma, zayõflõk, 
bilgisizlik ve sõkõntõda olmayõ suistimal etmeme gibi genel ilkelerine ba lõ 
kalmalarõ gerekir. Kanunlarõn, polisin ve hukukî müeyyidelerin nüfuz alanõ-
nõn çok sõnõrlõ oldu u ve ticarî hayatõn genelde ikili ili kiler eklinde kapalõ 
devrede seyretti i günümüzde ancak bu ilkelerin korunup gözetilmesi ha-
linde helâl ve me rû kazanç elde etmek mümkün olur. slâm bilginleri hem 
dinî bilgileri hem de hayat tecrübelerinden hareketle, haram lokma ile besle-
nen vücudun ibadet ve faaliyetlerinin faydasõz ve verimsiz, gayri me rû 
yollarla olu turulan sermayenin kazanç ve kârõnõn bereketsiz olaca õnõ, 
gayri me rû kazancõn ki iye dünyada huzursuz ve mutsuz bir hayat, 
âhirette de sõkõntõlõ bir hesaptan öte bir ey getirmeyece ini ifade ederler. 

B) Faiz Yasa õ 

Faiz yasa õ, slâm’õn temel ilkelerinden biridir. Daha önce de ifade edil-
di i gibi, slâm herhangi bir zarar ve ma duriyete yol açmayan insan ili ki-
lerine, düzgün bir çizgide seyreden hukukî ve ticarî hayata kural olarak 
müdahale etmemi , sadece yanlõ  ve haksõz uygulamalar konusunda insan-
larõ uyarmõ , bu yönde bazõ sõnõrlama ve kõsõtlama getirmi tir. Faiz yasa õ da 
böyledir. 

Faizin Arapça’daki kar õlõ õ ribâ olup sözlükte, “herhangi bir eydeki ar-
tõ õ ve fazlalõ õ” ifade eder. Terim olarak ise ribâ, “borç verilen bir parayõ belli 
bir süre sonunda belirli bir fazlalõkla veya herhangi bir borç ili kisi ile do an 
ve süresinde ödenmeyen bir alacak için ek vade tanõyõp vade sonunda bu 
alaca õ fazlalõkla geri almanõn, yine bu ekilde alõnan fazlalõ õn” genel 
adõdõr. Bu türden art ve uygulamalarõ içeren i lemlere de “faizli i lemler” 
denir. Türkçe’de daha çok, yine Arapça kökenli “faiz” kelimesi yaygõnlõk 
kazanmõ  olup genelde ribâ ile e anlamlõ olarak kullanõlõr. 

Faiz yasa õ slâm’la ba lamõ  olmayõp uzun bir geçmi i vardõr. Yahudilik ve 
Hõristiyanlõk’ta da faiz yasa õ olmakla birlikte, yahudiler Tevrat’õ tahrif ederek 
faizi kendi aralarõnda ( srâilo ullarõ) yasak sayõp kendilerinden olmayanlara 
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kar õ serbest saymõ lardõr. Kur’an da yahudilerin bu tutumuna de inmekte, 
yasaklandõ õ halde faiz alõp vermelerinin yol açtõ õ ve açaca õ sonuçlardan 
söz etmektedir (en-Nisâ 4/160-161). 

Tarih boyunca gelip geçmi  birçok dü ünür, filozof ve devlet adamõ da 
açõk bir haksõzlõ a yol açtõ õ, sermayeyi belli bir sõnõfõn elinde topladõ õ, 
geni  halk kitlelerinin sömürülmesine sebep oldu u için faize kar õ çõkmõ , 
onunla mücadele edip önlemeye çalõ mõ lardõr. Nitekim Eflâtun faizi do ru 
bulmamakta, Aristo “paranõn parayõ do urmayaca õnõ” belirterek faiz yo-
luyla sa lanan kazancõ, tabii olmayan kazanç diye nitelendirmektedir. 

Luka ncili’nde de faiz yasa õndan söz edilmi  olup hõristiyan dünya-
sõnda faiz yasa õ uzun bir süre devam etmi tir. Ancak Batõ’nõn iktisadî 
geli iminin do urdu u ihtiyaçlarõ kar õlayacak yeni müesseseler ortaya 
konamadõ õ ve kilisenin elinde de hatõrõ sayõlõr bir sermaye olu tu u için faiz 
yasa õ giderek ho görülmeye ve a õlmaya ba lanmõ , Fransõz htilâli’nden 
sonra iyice yaygõnla õp Batõ ekonomisinin temel unsuru haline gelmi tir. 
Ayrõca, sermayeyi ellerinde bulunduranlarõn, hiçbir çaba göstermeksizin ve 
riske girmeksizin bu sermaye aracõlõ õyla gelir elde etmek istemeleri, öte 
yandan ticaret erbabõnõn ve çalõ an fakir kesimin de devamlõ sermayeye 
ihtiyaç duymasõ sebebiyle faiz her dönem ve devir toplumunda az veya çok 
bulunagelmi , yol açtõ õ zararlar bilindi i halde ya amõ  ve yaygõnlõk ka-
zanmõ tõr. 

slâm’õn ortaya çõktõ õ VII. yüzyõl Arap toplumunda da faiz bütün çe itle-
riyle biliniyor ve uygulanõyordu. Bu yüzden sermaye belli kesimin elinde 
yo unla mõ , gittikçe katlanan faiz borcunu ödeyemeyen kimseler veya 
bunlarõn çocuklarõ köle olarak satõlmaya ba lanmõ , sonuç itibariyle az bir 
kesim büyük çõkar sa lamasõna kar õ geni  halk kesimi peri an olmu tu. 

Kur’an bu yaygõn âdeti a amalõ bir akõ  içerisinde, gerekli önlemleri ala-
rak ve bu uygulamanõn yerini tutacak kurumlarõ da göstererek yasaklamõ , 
Hz. Peygamber de devrinde bilinen ve yapõlan faizli ticarî i lemlerin faizden 
arõndõrõlmasõna kõlavuzluk etmi , bu konudaki emir ve yasaklarõyla, belli 
ölçü ve ilkeleri çõkarmaya elveri li bir uygulamayõ ba latmõ tõr. 

a) Kur’an’da Faiz Yasa õ 

Kur’an’da faiz (ribâ) yasa õna de i ik üslûp ve anlatõm tarzlarõyla birden 
çok yerde temas edilir. Fakat hiçbirinde ribânõn tanõmõ yapõlmaz, ayõrõcõ 
özellikleri ve kapsamõ belirtilmez. Ancak Kur’an’da geçen “ribâ”nõn anlamõ, 
o dönem Araplar’õnõn bu kelimeye yükledi i mânadan farklõ de ildir. 
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Kur’an’da ribâ meselesi dört yerde ele alõnmõ  ve ribâ yasa õ içki yasa-
õnda oldu u gibi a amalõ yöntem izlenerek dört a amada ortaya konmu -

tur. 

Bu konuda ilk âyet Mekke döneminde, yani müslüman toplumun inanç 
ve ahlâk temellerinin kurulu u sa lamla tõrõldõ õ dönemde nâzil olmu tur. 
Mekkî Rum sûresinin 39. âyetinde öyle buyurulmu tur: “ nsanlarõn malla-

rõnda artõ  olsun diye verdi iniz faiz Allah katõnda artmaz. Fakat Allah’õn 

rõzâsõnõ isteyerek verdi iniz zekâta gelince, i te onu verenler (sevaplarõnõ ve 

mallarõnõ) kat kat arttõranlardõr”. Bu âyet faizi açõkça yasaklamamakla 
birlikte Allah katõnda çirkin görüldü üne ve bereketsizli ine de inerek onu 
dolaylõ olarak reddetmekte, müminlere bu yönde uyarõda bulunmaktadõr. 

Medine döneminde nâzil olan Nisâ sûresinin 160-161. âyetleri ile Allah, 
yahudilere faizin haram kõlõndõ õnõ, fakat onlarõn bunu helâl sayõp alõp-
vermeye devam etti ini, bu yüzden de birçok ceza ve azaba u radõklarõnõ ve 
u rayacaklarõnõ haber vererek yine dolaylõ olarak faiz yasa õna temas etmi  
ve bu konuda müslümanlarõ yönlendirmi tir. 

Üçüncü a amada ise, “Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah’tan 

korkun ki kurtulu a eresiniz” (Âl-i mrân 3/130) buyurularak faiz açõkça 
yasaklanmõ tõr. Tabii ki Kur’an’õn bu üslûbu, ilk planda Mekke’de yaygõn 
olan bile ik faizli borç i lemlerini kapsõyor gözüküyorsa da âyetteki “kat 
kat” kaydõ, tek dereceli faizin helâl oldu u anlamõnda olmayõp o günkü 
olguyu açõklamak için gelmi tir. 

Dördüncü a amaya gelince, artõk faiz bir önceki kaydõ da ta õmaksõzõn 
iddetli bir üslûpla yasaklanmõ , faizi bõrakanlara bazõ imkânlar gösterilirken 

faizde õsrar edenlere acõ sonuçlar bildirilmi tir. Bu konuya ayrõlmõ  bulunan 
Bakara sûresinin 275-279. âyetlerinde öyle buyurulur: “Faiz yiyen kimse-

ler (kabirlerinden) tõpkõ eytan çarpmõ  kimseler gibi çarpõlmõ  olarak kalkar-

lar. Onlarõn bu hali, alõ veri  de (ticaret) faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki 

Allah ticareti helâl, faizi haram kõlmõ tõr. Bundan sonra kime rabbinden bir 

ö üt gelir de faizden vazgeçerse geçmi te olan kendisinindir ve i i Allah’a 

kalmõ tõr. Kim tekrar faize dönerse, i te onlar cehennemliktir, orada devamlõ 

kalõrlar. Allah faizi mahveder, sadakalarõ ço altõr. Allah hiçbir günahkâr 

kâfiri sevmez... Ey iman edenler, Allah’tan korkun, e er gerçekten inanõyor-

sanõz, faiz olarak artakalan (ana paranõn üzerindeki) miktarõ almayõn. ayet 

bunu yapmazsanõz (faize devam ederseniz), Allah ve Resulü ile sava a 

girdi inizi bilin. Tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Ne haksõzlõk eder-

siniz, ne de haksõzlõ a u ratõlõrsõnõz”. 



414 LM HAL 

Bu âyette Allah Teâlâ, faiz ile alõ veri in farklõ oldu unu vurgulayõp, faiz 
alõp vermenin dünyadaki ve âhiretteki kötü sonuçlarõna i aret etmi , bu 
arada, ana paradan fazla kõsmõn da faiz olaca õnõ belirtmi tir. Kur’an’õn bu 
üslûbu, faiz yasa õ konusunda açõk ve kati bir delâlettir. Öte yandan bu 
âyetlerde geçen “ribâ” kelimesi, kapalõ bir kelime olmayõp vahyin ilk muha-
tabõ olan Araplar arasõnda bilenen ve uygulanan yaygõn faiz eklini ifade 
eder. O da, vadeye kar õlõk alacakta artõ  yapma uygulamasõdõr. 

b) Sünnette Faiz Yasa õ 

Hz. Peygamber’in sünneti, Kur’an’õn koydu u “faiz yasa õ” ilkesini 
açõklamõ , uygulamasõnõ göstermi , ayrõca Kur’an’da i aret edilmeyen bazõ 
i lemleri de faiz olarak nitelendirip yasaklamõ tõr. 

Meselâ, Hz. Peygamber Vedâ haccõnda öyle buyurmu tur. “Dikkat 

edin. Câhiliye döneminin faizlerinin hepsi de kaldõrõlmõ tõr. Ana paralarõnõz 

sizindir. Bu suretle ne haksõzlõ a u ratõlmõ , ne de haksõzlõk yapmõ  olursu-

nuz...” (Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 5). Bir ba ka hadiste de, “Faiz ancak veresiye-

dedir” (Buhârî, “Büyû‘”, 79; Müslim, “Müsâkat”, 101-103) buyururken Câhi-
liye döneminde yaygõn olan “vade kar õlõ õ alaca õ artõrma” âdetine i aret 
etmi tir. 

Buna ilâve olarak Hz. Peygamber, kendi döneminde uygulanan i lemleri 
ve alõm satõm türlerini de, ya faize yol açaca õ, ya da faiz oldu u için ya-
saklamõ tõr. Meselâ, “e yâ-yõ sitte” veya “emvâl-i ribeviyye” hadisi diye 
me hur bir hadiste öyle buyurmu lardõr: “Altõna mukabil altõnõ, gümü e 

mukabil gümü ü, bu dayla bu dayõ, arpa ile arpayõ, hurma ile hurmayõ, 

tuza mukabil tuzu satmayõnõz. Ancak e it miktarlarda ve pe in olursa o 

müstesna. Her kim artõrõr veya fazla alõrsa faiz alõp vermi  olur. Bunda alan 

ile veren arasõnda fark yoktur.” Hadisin ba ka yoldan gelen rivayetlerinin 
son kõsmõnda “Cinsler de i irse pe in olmak artõyla nasõl satarsanõz satõnõz. 

Pe in olmak kaydõyla altõnõ gümü le, gümü ü altõnla, bu dayõ hurmayla, 

arpayõ hurmayla satabilirsiniz...” (Buhârî, “Büyû‘”, 77-81; Müslim, “Müsâ-

kat”, 79-85) ilâveleri vardõr. 

Bu konuda birçok hadis rivayet edilmi  olup bunlarda Hz. Peygamber 
özetle, altõn ve gümü ün, hurma, bu day, arpa ve tuzun (ve a a õda görüle-

ce i üzere bu özellikteki gõda maddelerinin) aynõ cins kar õlõkla vadeli veya 
fazla kar õlõklõ de i imini yasaklamõ , cinslerin de i mesi halinde, pe in 
olmasõ kaydõyla mübâdeleye izin vermi , altõn veya gümü  ile para olmayan 
de i iminde ise pe in ve e it olma artlarõnõ aramamõ tõr. Aynõ ekilde kuru 
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hurma ile ya  hurmanõn, iyi cins hurma ile kötü cins hurmanõn fazlalõkla 
de i imi, gümü ün vadeli olarak altõn kar õlõ õ satõmõ yasaklanmõ , altõnõn 
altõnla, gümü ün gümü le de i imine ancak pe in ve tartõlarõnõn e it olmasõ 
halinde izin verilmi tir. Hatta Resûlullah, üzerinde altõn bulunan bir gerdan-
lõ õn bile altõnõn ayrõldõktan sonra satõlmasõnõ istemi  (Müslim, “Müsâkat”, 

89-90), iki ölçek kötü cins hurmayõ verip bir ölçek iyi cins hurma alan 
sahâbîye böyle bir i lemin faiz oldu unu belirterek, “Sakõn böyle yapma! yi 

cins hurma almak istedi in zaman önce kalitesi dü ük hurmayõ parayla sat, 

sonra eline geçen para ile iyi cins hurma satõn al” (Müslim, “Müsâkat”, 96) 

buyurmu tur. 

Hz. Peygamber aynõ cins iki eyin biri di erinden fazla olarak de i i-
mini, hatta dalõndaki ya  hurma ile kuru hurmanõn tahminen de i imini de 
(bey‘u’l-müzâbene) yasaklamõ tõr. Ancak Medine’de bahçe sahiplerinin bu 
yöndeki ihtiyaçlarõnõ ve isteklerini göz önüne alarak Resûl-i Ekrem bahçe 
sahipleri için dalõndaki ya  hurmayõ, tahmin suretiyle aynõ miktarda kuru 
hurma ile de i ime (bey‘u’l-arâyâ, bey‘u’l-ariyye) izin vermi tir. Halbuki 
a açtaki hurmanõn fazla olmasõ ihtimali göz önüne alõnõrsa bu fazlalõk faiz 
olur. Fakat Hz. Peygamber belli bir ihtiyaca binaen genel kuraldan bir 
istisna olarak buna izin vermi tir. Ariyye satõ õna 5 veskten (yakla õk 900-

1000 kg.) a a õsõ için izin verdi i rivayetleri de göz önüne alõnõnca 
Resulullah’õn bahçe sahiplerinin veya elinde kuru hurma bulunup taze 
hurma yemek isteyenlerin bu yöndeki ihtiyacõnõ ve iste ini mâkul kar õla-
dõ õ, böyle küçük çaptaki bir de i imin faize, sömürü ve aldatmaya yol 
açmayaca õ için izin verdi i söylenebilir. Bu izinden hareketle ya  üzüm ile 
kuru üzümün de i imini câiz gören mezhepler de vardõr. 

Bu day, hurma, arpa vb.nin fazlalõkla de i imi yasa õ ve dalõnda henüz 
olgunla mamõ  meyvenin satõ õ yasa õ ile ilgili hadisler birlikte ele alõnõnca, 
buradaki asõl amacõn bahçe sahiplerinin ve üreticilerin korunmasõ, paraya 
olan ihtiyaçlarõnõn istismar edilerek kandõrõlmalarõnõn önlenmesi oldu u 
sonucuna varõlabilir. 

Görüldü ü üzere Kur’an, kesin bir ifade ile Câhiliye faizi, borç faizi 
(ribe’d-deyn) veya ribe’n-nesîe denilen, “vade kar õlõ õnda alaca õn mikta-
rõnõn artõrõlmasõ” eklindeki faizi yasaklamõ , sünnet de bu yasa õ teyit 
etmi tir. Buna ilâve olarak sünnet, Araplar arasõnda cârî olup pek faiz olarak 
görülmeyen bazõ ticarî i lemleri ve mübâdele ekillerini de yasaklamõ tõr. Bu 
o günkü Arap toplumu için de yeni bir durum olup daha sonra slâmî litera-
türde bu ribe’l-fadl veya alõ veri  faizi adõyla anõlõr olmu tur. Birinci nevi 
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faizin, yani vade sebebiyle tahakkuk ettirilen fazlalõ õn haramlõ õnda hiçbir 
tartõ ma ve tereddüt bulunmamaktadõr. Buna kar õlõk paranõn ve gõda mad-
delerinin pe in olarak fakat fazlalõkla de i iminin (ribe’l-fadl) yasaklanmõ  
olmasõnõn gerekçesi ve illeti üzerinde farklõ görü ler bulundu undan, bu 
yasa õn ölçüsü, sõnõrõ ve hangi cins ve nevi mallarõ kapsadõ õ hususu tartõ -
malõdõr. 

c) Faiz Yasa õnõn Amacõ 

Faiz yasa õ, slâm iktisadõnõn hem ana ö elerinden birisi, hem de mâkul 
bir gere idir. slâm servetin âtõl bõrakõlmamasõnõ, üretim ve yatõrõm dõ õnda 
tutulmamasõnõ isteyerek faiz ortamõnõn do u unu engelleyici bazõ tedbirler 
almõ tõr. slâm’da temel üretim faktörü olarak “emek” kabul edilip, sermaye-
nin risk ve zarara katlanmadan tek ba õna kazanç aracõ olmasõ önlenmi tir. 
Çünkü bu, sermaye ve servetin giderek belli bir zümrenin elinde toplanma-
sõna, neticede insanlarõn sõnõfla masõna, büyük bir kesimin ma duriyetine 
sebep olacaktõr. slâm’õn yerle tirmeye çalõ tõ õ ahlâkî anlayõ , yardõmla ma 
ve sosyal dayanõ ma ilkesi, zekât ve infak emri, emek ve sermayenin bir-
likte üretime ve yatõrõma yönelmesi, kâr ve zararõ birlikte gö üslemesi 
prensibi ve benzeri düzenlemeler, bir bütünün birbirini tamamlayan parçala-
rõdõr. slâm, nimetleri ve külfetleri topluma dengeli biçimde yaymayõ ilke 
edinmi tir. A õr diyet borcu altõndaki suçluya hazine veya akrabalarõnõn 
hatta mensubu bulundu u meslek kesiminin yardõmõnõ sa larken, sava  
ganimetini, sermayenin belli ellerde dola masõnõ önleme gerekçesiyle, geni  
bir kesime yaymõ tõr. slâm miras hukukunda mirasçõ zümrenin geni li i de 
bu anlayõ õn sonucudur. 

Halbuki maddeci Batõ toplumunda ise, sermayenin belli ellerde toplan-
masõ istenmekte, bu amaçla sermayenin belli merkezlerden daha organizeli 
ekilde üretim ve yatõrõma aktarõlmasõ, buna kar õlõk geni  bir çalõ an zümre 

olu masõ sa lanmaya çalõ õlmaktadõr. Buna göre faiz Batõ’nõn iktisadî haya-
tõnõn ve anlayõ õnõn en vazgeçilmez unsurlarõndan birini olu turmaktadõr. 
Batõ tipi hayat ve dü ünce tarzõna hõzla adapte olan müslüman toplumlarda 
da faizin iktisadî hayatõn temel unsuru ve sermayenin en tabii hakkõ olarak 
görülmeye ba lanmasõ bu sebepledir. 

Kur’an faiz ile zekât ve infakõn kar õla tõrmasõnõ yaparak zekât ve infa-
kõn de erli ve kalõcõ, faizin ise de ersiz ve bereketsiz oldu unu bildirmektedir 
(el-Bakara 2/276; er-Rûm 30/39). Gerçekten de zekât ve infak sosyal adaleti 
ve refahõ arttõrõcõ oldu undan de erli ve bereketlidir. Faiz ise gelir akõ õnõ 
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belli ellerde toplayõp sosyal refahõ önleyece inden, dolayõsõyla geni  bir 
kesimin tüketim e ilimini ve imkânõnõ azaltaca õndan, bazan sosyal patla-
malara sebep oldu undan neticede bereketsiz bir yoldur. Öte yandan, zekât 
ve infakõn Allah katõnda ecir ve mükâfat ile, faizin de ceza ve günah ile 
kar õlanmasõ bir müslüman için ku kusuz daha da önemli bir farklõlõktõr. 

Kur’an’õn, faizle ticaret arasõndaki ili kiye de inerek ticaretin helâl, fai-
zin haram oldu unu bildirmesi de dikkat çekicidir. Çünkü ticaret üretken 
olup toplumda eme e ve sermayeye dengeli bir pay verir, paranõn akõ õnõ 
hõzlandõrõr, belli istihdam imkânlarõ ortaya çõkarõr. Faiz ise üretken de il tek 
taraflõ çõkar sa layan bir sömürüdür. E it ve iki taraflõ risk ta õyan ticaret ile 
e itsiz ve tek taraflõ risk ta õyan faiz arasõnda önemli bir mahiyet farkõ 
vardõr. Faizle ticaretin aynõ olmadõ õnõ vurgulayan bir üslûp kullanõrken, 
Kur’an’õn bu noktaya dikkat çekmeyi amaçladõ õ söylenebilir. 

Hadislerde geçen “ribe’l-fadl” yani e itsizli e dayanan faizli alõ veri  ve 
mübâdele yasa õ da birtakõm hikmet ve gayelere dayalõdõr. Öncelikle belir-
tilmelidir ki, dört mezhep imamõ da dahil olmak üzere slâm hukukçularõnõn 
büyük ço unlu u hadiste sayõlan maddelerin sõnõrlama için de il belirli 
illetlere dayalõ örnekleme için anõldõ õ kanaatindedir. Aynõ cinsten olan fakat 
kalite ve miktar farklõlõ õ olan mallarõn mübâdelesi yerine birincinin satõl-
masõ, ikincinin de para ile satõn alõnmasõ, yani devreye paranõn ve pazarõn 
girmesi istenmi tir. Bu da bir yönüyle, toplumda iktisadî ve hayatî önemi 
haiz maddelerin piyasada dola õp her kesimin ve ihtiyaç sahiplerinin yarar-
lanmasõna imkân verilmesi amacõyla açõklanabilir. Belirtilen yönüyle ribe’l-
fadl yasa õ, esasen toplumda ticaretin hacmini geni letmeyi amaçlayan bir 
tedbir görünümündedir. Öte yandan bu yasakla dar durumda kalan üretici-
nin sömürülmesi, kandõrõlmasõ da önlenmek istenmi tir. Böyle bir ihtimalin 
en aza indi i özel durumlarda ise yasak kaldõrõlmõ tõr. 

Görüldü ü üzere Kur’an ve Sünnet’te ribânõn (faiz) tanõmõ yapõlma-
makta, bazõ örnekler üzerinde durulmaktadõr. slâm hukuk ve iktisadõnda 
faiz ise “malõn mal ile de i imi mahiyetindeki bir akidde kar õlõ õ bulunma-
yan bir fazlalõk” olarak tanõmlanõr. 

Ancak, faiz denilen bu fazlalõ õn neye kar õlõk ödendi i öteden beri Batõlõ 
iktisatçõlar arasõnda da tartõ ma konusudur. Bir kõsmõ faizi, parayõ ödünç 
alanõn paradan sa layaca õ kâr için ödünç verene, onun fedakârlõ õna kar õ 
ödedi i bir tazminat olarak de erlendirir. Halbuki piyasa artlarõna göre 
de i kenlik ta õyan, oranõ/miktarõ ve meydana gelip gelmeyece i belirsiz 
olan, hatta negatif yönde (zarar eklinde) gerçekle me ihtimaline açõk olan 
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kâr ile, sabit bir oran/miktar olan faiz arasõnda ba  kurulmasõ doyurucu bir 
izah sayõlamaz. Piyasadaki kâr haddinin azalmaya ba ladõ õ dönemlerde de 
yine sabit olarak ödenecek olan faiz, ticarî faaliyetlere, yatõrõm ve sanayiye 
büyük bir yük te kil edecektir. Nitekim günümüzde yüksek kredi faizleri 
ticaretteki kâr haddini çõkabilece i en yüksek sõnõra çõkmaya zorlamakta, 
bundan da geni  tüketici ve halk kesimi zarar görmektedir. Kredi kullanan 
yeterli ve bekledi i kârõ yapamadõ õnda i yerini, fabrikasõnõ kapatõp satmak 
ve faizi ödemek zorunda kalmaktadõr. Öte yandan faizli krediyle çalõ an 
iktisadî organizasyonlar, di erleriyle rekabet etmekte zorlanmakta, hatta 
ço u defa bu hiç mümkün olmamaktadõr. Bundan özellikle yatõrõmõnõ kõsa 
sürede kâra geçiremeyen i letmeler zarar görmekte, dolayõsõyla bu sistem 
kõsa vadeli yüksek kârlõ alanlarda yatõrõmõ hõzlandõrõp küçük i letmeleri ve 
esnafõ ma dur etmektedir. Günümüzde bu sebeple kapanan i  yerleri, satõlan 
fabrika, iflâs eden büyük i letme ve irketlerin sayõsõ az de ildir. 

Bazõ Batõlõ iktisatçõlar ise faizi, fedakârlõk ve te ebbüse bizzat girmekten 
geri durmanõn (imsak) kar õlõ õ olarak izah etmeyi yetersiz bulurlar ve onu 
“bekleme”nin kar õlõ õ olarak görürler. Bunlara göre, tasarruf eden bugünkü 
tüketimini gelecek bir zamana ertelemi tir. Faiz bunu özendirmekte ve 
te vik etmektedir. Ne var ki, bu beklemenin maliyetini tesbit edici bir ölçü 
koyma imkânõ yoktur. 

Günümüzde ferdî tasarruflardan ziyade kolektif tasarruflar söz konusu 
oldu undan, iktisatçõlar faizi tasarruf ile yatõrõm arasõndaki dengeyi sa layan 
bir unsur olarak telakki eder, tasarrufa ödenen bir prim olarak de erlendirirler. 

Aslõnda sabit bir oran ve miktar olan faiz, sermayenin verimlili ine sõnõr 
koymakta, onu ço u zaman kõsa vadeli yatõrõmlara yönlendirmekte, eme in 
üretimden yeterli payõ almasõnõ önlemektedir. Bunun için slâm, sermayenin 
üretim ve kârdan sabit bir pay alarak bütün risk ve sorumlulu u eme e 
yüklemesine kar õ çõkmõ , sermayenin payõnõ de i ken bir oran/miktar 
üzerine oturtarak emek-sermaye arasõnda mâkul bir denge kurmu tur. 

d) Faiz Yasa õnõn lleti 

slâm dininin koymu  oldu u emirler, yasaklar ve prensipler, her eyden 
önce müslümanlar için bir imtihan vesilesi olup müslümanlar slâm’õn 
hükümlerine sadakatle ba lõ kaldõklarõ, onlarõ koruyup ya attõklarõ ölçüde iyi 
müslüman olabilirler. Bununla birlikte dinin emir ve yasaklarõ, pek çok âyet 
ve hadiste hatõrlatõldõ õ üzere belli aklî gerekçelere, mâkul izah ve ölçülere de 
sahiptir. Bu sebeple, slâm hukukçularõ hem âriin faiz yasa õnõ daha iyi 
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anlamak, hem de faiz yasa õnõn mahiyet ve kapsamõ konusunda objektif 
kriterler belirleyebilmek için bu yasa õn illetinin ne oldu u konusu üzerinde 
geni  biçimde durmu lardõr. 

llet, kõsaca, varlõ õ hükmün varlõ õnõ, yoklu u hükmün de yoklu unu 
gerektiren özelliktir. Aynõ anlayõ õn bir uzantõsõ olarak, benzer durumlarda 
aynõ hükmün uygulanmasõ (kõyas i lemi) için dayanak te kil eden özellik de 
illet diye anõlõr. Hanefî ve Hanbelîler’e göre ribâ yasa õnõn illeti, mübâdele 
edilecek mallar arasõnda cins ve ölçü-tartõ birli inin bulunmasõdõr. âfiîler’e 
göre illet, gõda maddesi ve para olma, Mâlikîler’e göre ise saklanõp depola-
nabilen gõda maddesi ve para olma özelli idir. 

Böyle olunca, Hanefîler’e ve Hanbelîler’e göre, mübâdele edilecek iki 
malõn hem cinsleri, hem de ölçü-tartõ sõnõflarõ aynõ ise, pe in olarak ve e it 
miktarlarda mübâdele edilmelidir. Aksi takdirde faiz gerçekle mi  olur. 
Burada aslolan miktar bakõmõndan e itlik olup nitelik yönünden farklõlõk 
dikkate alõnmaz. Meselâ on ölçek bu dayõn on iki ölçek bu dayla pe in 
olarak da olsa de i imi kaliteleri farklõ bile olsa faiz sayõlõr. Araya vade 
girerse, cins birli i veya ölçü-tartõ birli inden birinin bulunmasõ faizin ger-
çekle mesi için yeterlidir. Meselâ, aynõ cins olduklarõ için altõn ile altõnõn 
veya bu day ile bu dayõn e it miktarda bile olsa veresiye de i imi câiz 
olmadõ õ gibi aynõ gruba dahil bu day ile arpa veya altõn ile gümü , yahut 
demir ile bakõr da veresiye mübâdele edilmez. Buna kar õlõk bu dayõn vere-
siye olarak altõn, gümü , demir kar õlõ õ de i imi câizdir. 

âfiîler’e göre, mübâdele edilen mallarõn her ikisi de yiyecek veya para 
(semen) ise, veresiye olma halinde faiz gerçekle ir. ki ayrõ sõnõftan malõn 
veresiye mübâdelesi ise câizdir. Meselâ, hurma ile arpanõn veresiye mübâ-
delesi câiz görülmezken, bu dayõn demir kar õlõ õ mübâdelesi câiz görülür. 

Altõn ve gümü ün pe in mübâdelesi câiz iken veresiye olunca câiz gö-
rülmemesi, aradaki de er farkõnõn vadeden ileri gelmi  ve böylece faiz 
amacõna hizmet etmi  olmasõ ihtimaline dayanmaktadõr. 

Burada belirtilmelidir ki, hadiste faiz yasa õ için model ve maddî vâkõa 
olarak ele alõnan maddelerden çok, bu yasa õn konmasõndaki amacõn iyi 
belirlenip bu amacõn bütün ticarî ili kilerde korunmasõ daha önemlidir. Bu 
itibarla faiz yasa õnõ hadiste zikredilen mal ve mübâdele ekillerine hasret-
mek, faizi çok dar kalõplara oturtup faize vesile olabilecek birçok yolu açõk 
bõrakmak olacaktõr. Özellikle Zâhiriyye mezhebinin bu konudaki lafõzcõ 
yakla õmõ bir yana bõrakõlõrsa slâm bilginlerinin büyük ço unlu unun, ribâ 
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yasa õnõn illeti üzerinde yo un biçimde fikir üretme ihtiyacõnõ duymalarõ bu 
dü ünceyi desteklemektedir. 

e) Faiz-Kâr li kisi 

Faizin de bir nevi ticaret kârõ oldu u öteden beri ileri sürülmekte olup 
Kur’an buna açõk ve veciz bir üslûpla cevap vermi tir (bk. el-Bakara 2/276). 
Ticarette elde edilen kâr, belli bir eme in, çalõ ma ve te ebbüsün kar õlõ õ 
iken faiz sadece vadenin kar õlõ õdõr. Ticarette satan ile alanõn menfaatleri 
arasõnda denge varken, faizli i lemlerde kar õlõklõ menfaatten ziyade bir 
tarafõn sõkõ masõndan kaynaklanan tek taraflõ istifade ve sömürü vardõr. 
Ticarette kâr bir defa alõnõr ve biter, faiz ise devamlõ katlanarak büyür. 
Ticarette zarar ve risk daima mevcutken faizde sermaye sahibi hiçbir risk 
yüklenmeyip bütün riski emek sahibinin omuzlarõnda bõrakmaktadõr. Ticaret 
üretken ve verimli, faiz ise âtõl bir kazanç yoludur. Bu yüzden de Kur’an’da, 
Allah’õn ticareti helâl, faizi ise haram kõldõ õ belirtilmi tir (el-Bakara 2/276). 

f) Faiz Konusunda slâm Bilginlerinin Tavrõ 

Kur’an’da ve Sünnet’te faiz (ribâ) açõkça yasaklanmõ  olup bu konuda 
bütün slâm bilginleri fikir birli i içindedir. Ancak fõkõh bilginleri faizin kap-
samõ ve faizli i lemlerin hukukî sonuçlarõ konusunda farklõ tavõr ve görü ler 
ortaya koymu lardõr. 

Bir grup bilgine göre; faizin her türü haram oldu u gibi, faiz üphesi ta-
õyan veya faize yol açabilen her türlü ticarî i lemler de yasaktõr. Bu konuda 

bir ayõrõm ve derecelendirme yapmamak gerekir. Gerek âyetler ve gerek 
hadislerin iddetli bir üslûpla faizi yasaklamasõ böyle anla õlmalõdõr. Ancak 
ölüm tehlikesi gibi zaruret hallerinde di er haramlar gibi faizi alõp vermek de 
mubah olabilir. 

Di er bir grup bilgin, faiz konusunda bir ayõrõm ve derecelendirmeye gi-
derler. Bunlara göre asõl haram olan, vadeden kaynaklanan faiz yani 
“ribe’n-nesîe”dir. Pe in mübâdelelerdeki fazlalõ õn (ribe’l-fadl) faiz sayõlmasõ 
ise “faize yol açma” tehlikesi sebebiyledir. Elbette ki bir eyin bizzat haram 
olmasõ ile dolayõsõyla haram olmasõ arasõnda fark vardõr. Bundan dolayõ da 
vadeden do an faiz ancak zaruret halinde câiz olabilirken, fazlalõk faizi 
(ribe’l-fadl) ihtiyaç halinde de mubah olabilir. 

Özellikle son devir Mõsõr bilginlerinden bir kõsmõ ise, Kur’an’da yasakla-
nan faizin Câhiliye dönemi faizi oldu unu, yani “alaca õn vadesi gelip de 
ödenmedi inde vadesini uzatõp miktarõ arttõrma” eklindeki katlõ veresiye 
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faizi oldu unu, ilgili âyetteki ed‘âf-õ mudâafe kaydõnõn da (Âl-i mrân 3/130) 
bunu ifade için sevkedildi ini ileri sürüp malõ ba tan veresiye verirken veya 
parayõ ödünç verirken belirlenen bir fazlalõ õ bu yasaklanan faizin kapsa-
mõnda görmezler. Bir grup slâm âlimi, kredi faizlerini emek-sermaye ortak-
lõ õnõn de i ik bir nevi olarak de erlendirmekte, bir ba ka grup ise günümüz 
toplumlarõnda artlarõn de i ti inden, faizli kredi kullanõmõnda zaruret ve 
kamu yararõ bulundu undan söz etmektedir. Bu arada, tüketim kredisinden 
alõnan faizi haram görüp üretim ve yatõrõm kredisinden alõnan faizi haram 
saymayanlar, devletle vatanda õ arasõnda faizin cereyan etmeyece ini 
söyleyenler toplumsal kalkõnma ve sosyal adalet noktasõndan, dü man 
ülkesinde faizli i lemleri câiz görenler de müslümanõn bundan kârlõ çõkaca õ 
noktasõndan hareket ederler. 

Ancak faiz yasa õ konusunda klasik doktrinde hâkim çizginin bir hayli dõ-
õnda kalan bu yakla õmlarõ, slâm’õn aslî iki kayna õ olan Kur’an ve Sün-

net’in yeni yorumundan çok içinde ya anõlan Batõlõ iktisadî hayatõn ve artla-
rõn etkisi altõnda gündeme gelen ve slâm toplumunda köklü yatõrõmlar için 
kredi kaynaklarõ üretmeyi, sosyal devlet olgusunu geli tirmeyi hedefleyen 
arayõ lar olarak nitelendirmek daha do ru olur. Dinî hükümlerde Kur’an ile 
Sünnet’in arasõnõ ayõrmak yanlõ  olup Sünnet’i, Kur’an’õn açõklayõcõsõ ve 
uygulanmasõnõn göstericisi kabul etmek gerekir. slâm sistem olarak faizi 
reddedip onun yerini alacak ba ka kurumlar ikame etmeye önem vermi tir. 
Bu itibarla, böyle kapsamlõ bir faiz yasa õnõ, yatõrõm ve üretim kredileri, konut 
kredisi, devlet bankasõ kredisi gibi bazõ münferit olay ve örnekler üzerine 
uygulayõp, taraflara bir zararõnõn olmadõ õnõ, aksine iki tarafa da yarar sa la-
dõ õnõ, öyleyse helâl olmasõ gerekti ini genel bir ilke olarak ileri sürmek de 
isabetli bir yol de ildir. slâm emir ve yasaklarõnda genel ve toplumsal yarar 
ve zararõ dikkate alõr, yoksa ahõslarõn özel yarar ve zararõ ölçü alõnmaz. 

Faiz alõp vermek için slâm’õn, “Zaruretler haramlarõ mubah kõlar” ilke-
sini i letmek de çok sakõncalõ bir yoldur. Önce, zaruretin sübjektif de il 
objektif ölçüleri vardõr. kinci olarak, hukukta kurallar istisnaî durumlara 
göre de il normal ve ola an durumlara ve yapõya göre konur. O halde 
istisnaî durumun genelle tirilmesi, ona göre verilen istisnaî hükümleri de 
kural haline getirme yanlõ lõ õna yol açacaktõr. 

g) Faizde Hile 

slâm’õn faiz konusundaki çok sõkõ ve açõk yasa õna ra men öteden beri 
müslüman toplumlarda faize ula ma için hileli yollarõn ke fedildi i de bilinen 
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bir gerçektir. Meselâ ilk müctehidler devrinden itibaren “bey‘u’l-îne” denilen 
alõ veri  ekli toplumda belli bir ya ama ansõ bulmu tur. Bu nevi alõ veri te 
bir kimse vadeli aldõ õ bir malõ daha dü ük para ile pe in olarak satmakta, 
böylece fazla ödemeli de olsa vade ile para bulmu  olmaktadõr. 

Yine Osmanlõ toplumunun özellikle sonraki dönemlerinde görülmeye 
ba lanan muâmele-i er‘iyye de, faizle borç para sa lama yolunda zor-
lanmõ  hileli bir yoldur. Bu i lem de öyle yapõlõr: Bir kimse ba ka bir kimse-
den belli bir mebla õ borç olarak alõr, sonra onun yanõnda bulunan bir malõ 
faiz olarak ödenecek miktarda bir bedelle ve aynõ vade ile satõn alõr, sonra 
bu malõ geri hibe ve iade eder. Bu amaçla yapõlan i lemin ba ka ekilleri de 
vardõr. 

slâm dininde niyete, ki inin yaratanõna, kendine ve toplumuna kar õ 
dürüst olmasõna son derece önem verildi i, din de kolaylõk ilkesi üzerine 
kuruldu u halde müslüman toplumlarda bu tür hileli yollarõn gündeme 
gelmi  olmasõ insanî zaaflardan kaynaklanabildi i gibi ilk dönemlerden 
devralõnan kural ve ölçülerin de i en toplumsal hayata ve artlara cevap 
veremez olu uyla da ba lantõlõdõr. Nitekim, faiz konusunda klasik doktrinde 
yer alan kurallarõn, faizden kaçõnmada gösterilmesi gereken titizli i vurgula-
yabilmek için yapõlan örneklendirmelerin, de i en iktisadî art ve ihtiyaçlara 
tam mutabõk olmayõ õ ve kredi temini için alternatif kurum ve usullerin de 
geli tirilmemi  olmasõ Osmanlõ döneminde devlet kontrolünde bir muâmele-i 
er‘iyye uygulamasõnõn temel âmilini te kil etmi tir. 

h) Enflasyon-Faiz li kisi 

Enflasyonun akidlere ve borç ili kilerine etkisi a a õda ayrõca ele alõna-
caktõr. Faizin enflasyonla ili kisine gelince; paranõn satõn alma gücünün 
yani gerçek de erinin hõzlõ bir dü ü  kaydetti i, enflasyonun çok yüksek 
oranlarda seyretti i toplumlarda faiz, bu sõnõra kadar paranõn enflasyon 
kar õsõndaki eriyi ini durdurucu bir çözüm olarak görülmekte, dolayõsõyla 
bilhassa dar ve orta gelirlinin faize yönelmesinin önemli bir sebebini de bu 
olu turmaktadõr. Burada u sorulabilir: Enflasyon oranõnõ a mayan bir faiz 
oranõ gerçek faiz sayõlõr mõ? Vade farkõ ile banka faiz oranlarõ arasõnda sõkõ 
bir ili kinin oldu u, enflasyonun bir sebebinin de faiz oldu u, faizin gerçek 
kâr yönü kadar ba langõçtaki niyet yönünün de oldu u göz önünde bulun-
durulursa, bu soruya açõk bir cevap vermek bir hayli güçle mektedir. Fakat 
her hâlükârda, ba langõçta belirli bir miktar veya oran üzerinden garanti 
edilen bir fazlalõ õn faiz dõ õnda mütalaa edilmesi de mümkün de ildir. 
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Ancak slâm’da zarar vermek ve zarara zararla kar õlõk vermek yasak oldu-
undan, enflasyonun yüksek oldu u ortamlarda ödünç verilen paranõn 

gerçek de erini koruyucu önlemler almakta (meselâ altõn gibi gücünü koruya-

bilen bir mübâdele aracõnõ esas almakta veya önceden bir fazla ödemeyi art 

ko maksõzõn ödeme zamanõnda enflasyon sebebiyle hâsõl olan zararõn bu 

nisbette telâfi edilmesinde) sakõnca yoktur. 

õ) Vade Farkõ-Faiz li kisi 

Vadeli satõ õn câiz olup olmadõ õ konusu a a õda ele alõnacaktõr. Vadeli 
satõ ta vade kar õlõ õ alõnan fazlalõ õn faizle ili kisi öteden beri slâm hukuk-
çularõnõ me gul etmi  bir konudur. Ancak klasik fõkõh kültüründeki faiz 
anlayõ õna göre ifade etmek gerekirse, faiz paranõn vade sebebiyle para 
kazanmasõ, vadeli satõ  ise malõn vade sebebiyle pe in de erine göre fazla 
paraya satõlmasõ oldu undan faizle vade farkõ arasõnda fark bulundu u ve 
vade farkõnõn faiz olmadõ õ görü ü hâkim olmu tur. Di er bir anlatõmla, 
fakihlerin faiz tanõmõ esas alõnõp eklî ve objektif olarak bir de erlendirme 
yapõldõ õnda, vadeli satõ larda satõm sõrasõnda belirlenen ve satõm bedeline 
dahil olan vade farkõnõn faiz olarak nitelendirilmemesi gerekir. Hanefîler de 
dahil fakihlerin ço unlu unun görü ü bu istikamettedir. Akidlerde dõ  görü-
nü  ve objektif ölçütler kullanõldõ õnda ço unlu un görü ü do rudur ve 
ki iler kendi niyetleriyle ba  ba a olup bunun sorumlulu unu Allah’a kar õ 
ta õrlar. 

Aralarõnda bazõ Mâlikîler’in de bulundu u azõnlõ õ te kil eden fakihler ise 
akidlerde niyet, saik ve öze önem verip vadeli satõ õ, malõn pe in de erinin 
vadeli olarak daha yüksek bir de erle satõmõ mahiyetinde görür, bu sebeple 
de vade farkõnõ da bir tür faiz sayar. Bu son görü te vadeli satõ ta aradan 
mal kaldõrõlõp para ile para mukayese edilmekte, taraflarõn zihninde de bu 
dönü ümün bulundu u var sayõlmaktadõr. 

Günümüz ticarî hayatõnda vade farkõnõn alõnmasõnõn sebebi ve hesap-
lanma yöntemi dikkatlice izlendi inde, bunun klasik doktrinde tanõmlandõ õ 
ekliyle, faiz üphesinden uzak oldu unu söylemek bir hayli zorla maktadõr. 

Vade sebebiyle yapõlan fazla ödemenin bir kõsmõnõn satõ  bedelini enflasyo-
nun olumsuz etkisine kar õ korumayõ amaçlayan bir tedbir, bir kõsmõnõn ise 
beklemenin, ödenmeme riskinin ve mahrum kalõnan pe in kârõn kar õlõ õ 
mahiyetinde oldu u, bu sebeple de câiz olaca õ iddiasõ belli ölçüde do rudur. 
Ancak günümüzde bankalarõn kredilere uyguladõ õ aylõk faiz oranlarõ ile 
piyasadaki aylõk vade farkõ oranlarõnõn daima paralel seyretti i de gözden 
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uzak tutulmamalõdõr. Kâr payõ da õtan finans kurumlarõnõn –ortak yatõrõm ve 
üretimin güçlükleri sebebiyle- gelirlerinin önemli bir kõsmõnõn ticarî faiz 
oranõna paralel seyreden bu vade farkõ uygulamasõndan kaynaklandõ õnõ 
buna ilâve edebiliriz. Böyle olunca, vade farkõnõn faizle hiçbir ili ki ve ba õ-
nõn bulunmadõ õnõ söylemek vâkõaya uymamakta, kâ õt üzerinde kalmakta-
dõr. Faiz ortadan kaldõrõlmadõkça ekonomide ve ticarî hayatta onun etkisin-
den uzak kalmak mümkün olmayacaktõr. 

Vade farkõnõn, hatta enflasyon oranõndaki artõ õn faizle ili kisi konusun-
daki bulanõklõ õn asõl sebebi ise, faizin ne oldu unun belirsizli idir. Böyle 
olunca, öncelikli olarak faizin toplum genelini ve hukuk düzenini ilgilendirir 
tarzda tanõmõnõn yapõlmasõ ve ölçütlerin belirlenmesi gerekmektedir. Vade 
farkõnõn faizle ili kisi de, taraflarõ vade farkõna sevkeden sebeplere göre 
sübjektif nitelikte bir de er hükmüyle açõklanabilece i gibi, hukuk düzeninin 
belirleyece i objektif ölçütlere göre genel bir açõklamaya da tâbi tutulabilir. 

j) De erlendirme 

slâm faizi yasaklarken sermayeyi müstakil bir kazanç vasõtasõ olmaktan 
çõkarõp emek ile birlikte üretim ve yatõrõma girmeye te vik etmi tir. Top-
lumda yeni kredi imkânlarõnõ olu turacak birçok kurumu te vik etmi , 
müslümanlarõ zihnen, ahlâken buna hazõrlamõ tõr. Müslümanlarõn da göste-
rilen bu yönde adõmlar atõp faiz yerine yeni alternatif sistemler ve kredi 
imkânlarõ üretmeleri, bu ihtiyacõ kar õlayacak ba ka kurumlar olu turmalarõ 
gerekirdi. Bu yapõlmadõ õ sürece gerçek anlamda haksõzlõk edilmeyen ve 
haksõzlõ a u ranõlmayan ideal bir iktisadî hayata geçilemeyece i gibi faiz 
kapõsõnõ zorlayan hileli yollar ve usuller de artacaktõr. slâm, dinî-ahlâkî 
umdeleri, ilke ve prensipleri, emir ve yasaklarõ ile kendi içerisinde belli bir 
bütünlü e sahip olup bunlar birbirini destekleyeci ve tamamlayõcõ bir rol ve 
konuma sahiptir. Faiz yasa õ da bu bütünün bir parçasõdõr. Toplum, slâmî 
hayat tarzõna ve anlayõ a adapte olup sistem geli ti inde, haliyle faizin 
yerini alacak orijinal ve slâmî ilkelerle çatõ mayan müesseseler kurulacak, 
faize hileli yollardan ula maya ihtiyaç kalmayacaktõr. Müslüman toplum-
larda zaman zaman faiz konusunda görülen zorlamalar da herhalde bu 
bütünlü ün sa lanamamasõndan kaynaklanmaktadõr. Faizsiz banka modeli 
de ancak böyle bir ortamda sa lõklõ ya ama ansõ bulabilir. 

slâm ülkeleri de dahil günümüz toplumlarõnda ahlâkî ve dinî hassasiye-
tin kaybedilmesine paralel olarak faizin hõzla yaygõnla õp iktisadî hayatõn 
âdeta ayrõlmaz bir parçasõ haline gelmeye ba ladõ õ acõ bir gerçektir. Ancak 
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bundan sadece belli bir kesimin, meselâ faizle borçlanan borçlunun, kredi 
alan yatõrõmcõnõn zarar gördü ünü söylemek do ru olmaz. Faiz maliyete 
yansõdõ õndan bundan en çok geni  halk kitlesi zarar görmekte, sermayenin 
belli ellerde toplanmasõ hõzlanmakta, insanlar acõmasõz ve barbarca bir 
mücadelenin içine itilmektedir. Öte yandan yüksek faizle alõnan kredilerle 
yapõlan yatõrõmlar ve giri ilen te ebbüsler beklenen kârõ vermedi inde kapa-
tõlõp satõlmakta, bundan da yine büyük bir kesim zarar görmektedir. Haram 
kazançla beslenen yeni nesiller dinî emir ve yasaklara kar õ daha kayõtsõz 
olmakta, netice itibariyle faiz alanõ da vereni de dünyevî ve uhrevî birçok 
sõkõntõ ve õstõrapla, günah ve peri anlõkla kar õ kar õya bõrakmaktadõr. u 
halde, Kur’ân-õ Kerîm’in ribâ yasa õ üzerinde õsrarla durmasõnõn, bu kötü 
sonuçlarõn önlenmesi amacõna yönelik oldu unu dikkatten uzak tutmamak 
gerekir. 

Ancak, slâm’õn getirdi i faiz yasa õyla ilgili olarak yukarõda özetlenen 
teorik bilgi ve yakla õmõ genel çerçeve olarak çizmek vazgeçilmez bir önem 
ta õmakla birlikte, konunun günümüz artlarõna uyarlanmasõ ve toplumsal 
kalkõnmada aktif bir öneme sahip sermaye birikimi ve yatõrõmlara finansal 
kaynak temini problemlerine çözüm bulunmasõ da icap etmektedir. Bu 
itibarla, ça õn biriken problemlerine çõkõ  yolu ve alternatif çözümler üretme-
den sadece “faizin haram oldu unu, faize yol açan hilenin ve faiz üphesi-
nin de faiz oldu unu” söylemek, haramõn a õnmasõ ve a õlmasõ ya da dindar 
kesimin ekonomik hayattan uzak durarak pasif ve mütevazi i lerle yetin-
mesi gibi iki yanlõ tan birini yaygõnla tõracaktõr. Hatta slâm toplumlarõnda 
müslüman kesimin giderek ekonomik gücü yitirmi  ve bu gücü gayri 
müslimlere kaptõrmõ  olmasõnõn önemli bir sebebi de faiz yasa õnõ anlayõ  
tarzlarõ ve bu yasa õn yerini dolduracak alternatif çözümler üretilmemi  
olmasõdõr. 

Faizin slâm dininde kesin olarak yasaklandõ õ do ru olmakla birlikte 
neyin artõ de er oldu u, hangi usul ve ölçüde elde edilen fazlalõ õn faiz 
olaca õ ve yasak kapsamõna girece i tartõ ma ve yoruma açõk bir konudur. 
Bu sebeple de bu hususta öteden beri farklõ ölçütlerin ve yakla õm farklõlõk-
larõnõn sergilendi i görülür. Di er bir anlatõmla, faizin dinde yasaklanmõ  
olmasõ birtakõm hikmetlere mebni ilâhî bir belirleme, bir yönüyle taabbüdî 
bir hüküm olmakla birlikte faiz yasa õnõn içerik ve kapsamõ, konunun 
esasen muâmelât alanõna girmesi sebebiyle ictihadî bir nitelik ta õr. Bu 
nedenle bir kimsenin, “günümüzde böyle bir yasa a gerek bulunmadõ õnõ 
hatta faizi yasaklamanõn mevcut ekonomik geli meler ka õsõnda do ru bir 
yol olmadõ õnõ” söylemesi slâm’õn açõk bir hükmünü red ve inkâr etmesi 
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anlamõna gelir. Buna kar õlõk bir müslüman âlimin u veya bu tür bir maddî 
kar õlõ õ veya artõ õ faiz saymamasõ, faiz yasa õnõ inkâr de il, o eyin bu 
yasak kapsamõna girmedi ini belirleme olaca õndan tamamen farklõ bir 
durumdur. Bu itibarla günümüzde slâm bilginleri arasõnda yapõlan faiz 
tartõ malarõnõ ve bu arada ileri sürülen farklõ çözüm önerilerini faiz yasa õnõ 
tanõma-tanõmama eklinde de il yasa õn içerik ve çerçevesini belirleme 
yönünde gayretler olarak nitelendirmek gerekir. 

Öyle anla õlõyor ki, vade farkõnõ faiz dõ õnda mütalaa etmek, enflasyon 
farkõnõ faiz saymamak, faizsiz banka modelini ve murâbaha usulünü ön 
plana çõkarmak çok bireysel ve mevziî kalmakta, meseleyi çözmeye yetme-
mektedir. Bunlarõn faiz sayõlmasõ ise hiç çözüm de ildir. O takdirde iktisadî 
hayat cendere içine itilmi  ve daha da zorla tõrõlmõ  olaca õndan birçok 
örtülü faiz yolu kendili inden açõlacaktõr. Belki daha sa lõklõ bir yol, faiz 
meselesini ilke olarak dinen haram olmasõ itibariyle dinî– er‘î bir konu, 
insanõn sömürülmesine ve haksõz kazanca yol açmasõ yönüyle ahlâkî bir 
mesele olarak ele almak, muâmelâttan olmasõ, toplumsal hayatõ ve hukuk 
düzenini yakõndan ilgilendirmesi sebebiyle de pozitif hukuk düzenine ve 
kanunla tõrmaya taalluk eden bir konu olarak görmektir. Zaten sa lõklõ bir 
slâm toplumunda da bu tür konular, dinî ve ahlâkî yönüyle ferdi, yasal 
düzenlemeler itibariyle de mevcut hukuk düzenini ilgilendirdi inden, slâm 
hukukçularõnõn bu konudaki farklõ görü  ve önerileri bireye yönelik bir fetva 
olarak de il, kanunla tõrmaya katkõ sa layacak bir doktrin olarak görülür. 
Böyle bir süreç ba ladõ õnda belki de, klasik doktrindeki ölçülerden gereki-
yorsa sarfõnazar edilip faizin ne oldu u ve ne olmasõ gerekti i hususunda 
iktisatçõlarõn ve di er sosyal bilimcilerin katkõlarõnõ da almak, böylece toplu-
mun geneline yönelik bazõ ölçüleri belirlemek mümkün olacaktõr. Son çeyrek 
asõr içinde slâm ülkelerinde faiz konusunda çe itli konferans ve kongrenin 
yapõlmõ  ve milletlerarasõ bazõ kararlarõn alõnmõ  olmasõ, bu konuda giderek 
yo unla õp derinle en ara tõrmalar, dinî bilgi ve kaygõya sahip ki i ve mer-
cilerce yapõlacak kanunla tõrmalar için de önemli bir adõm olabilecek seviye-
dedir. 

C) Îne Satõ õ 

En yaygõn tanõmlamaya göre îne, “bir malõn belli bir fiyat kar õlõ õnda 
vadeli olarak satõlõp, satõlan fiyattan daha dü ük bir fiyatla geri satõn alõn-
masõ”dõr. Aynõ i lemin, araya üçüncü bir ki i sokularak yapõlmasõ da îne 
satõ õ kapsamõnda de erlendirilmektedir. Böyle bir usulün genelde faiz 
yasa õnõ a mak ve vadeli kredi temin etmek isteyen kimseler tarafõndan 



HUKUKÎ VE T CARÎ HAYAT 427 

kullanõlmakta olmasõ, îne satõ õnõ normal bir alõm satõm olmaktan çõkarõp 
faizle yakõndan ili kili hale getirmekte, bunun için de fõkõh kültürümüzde 
konu bu çerçevede ele alõnmaktadõr. 

slâm hukukunda konular incelenirken ki ilerin maksat ve niyetlerinden 
ziyade davranõ larõn dõ a akseden objektif görüntülerinin esas alõndõ õ, 
hukukî i lemlerin mümkün oldu u ölçüde objektif ve açõk kurallara ba lan-
dõ õ bilinmektedir. Çünkü hukukî hayatta düzen ve istikrarõn kurulabilmesi, 
üçüncü ahõslarõn haklarõnõn korunabilmesi bir ölçüde buna ba lõdõr. Fakat 
fõkõhta davranõ larõn dayandõ õ niyet ve saik de ihmal edilmemi , en azõndan 
hükümler diyanî-kazâî ayõrõmõna tâbi tutularak, bir hukukî i lemin eklen 
hukuka uygunlu unun ki ilerin Allah katõnda sorumluluktan kurtulmada 
yeterli olmayabilece i, zira Allah katõnda ki ilerin iç irade ve dü üncelerinin 
de önemli oldu u õsrarla vurgulanmõ tõr. slâm hukukunda îne satõ õnõn câiz 
olup olmadõ õna ili kin tartõ malarõ bu bilgiler õ õ õnda de erlendirmek gere-
kir. 

Îne satõ õ slâm hukukunda, akidlerde ekil artlarõnõn mõ taraflarõn ger-
çek niyet ve maksatlarõnõn mõ esas alõnaca õ, akdi yapanlarõn kasõt ve niye-
tinin akde etki edip etmedi i, yasak olan bir sonuca me rû birtakõm yollar-
dan gidilerek ula manõn yani hîle-i er‘iyyenin câiz olup olmayaca õ gibi 
açõlardan ele alõnõp tartõ õlmõ tõr. Hanefî hukukçular, prensip olarak niyet ve 
kastõn, akdin sõhhatine etki etmeyece ini kabul ettikleri, hîle-i er‘iyyeye 
uygulamada sõklõkla ba vurduklarõ ve akdî ili kilerde prensip olarak akdin 
rüknünün kusursuz bir ekilde mevcut olmasõnõ yeterli gördükleri halde, Hz. 
Âi e’nin bu meseleye ili kin bir sözünü dikkate alarak îne yoluyla satõmõn 
câiz olmayõp fâsid oldu unu ileri sürmü lerdir. 

Hanefî hukukçularõn bu konudaki dayana õ Hz. Âi e’den nakledilen u 
haberdir: “Bir kadõn Hz. Âi e’ye gelerek, ‘Benim bir câriyem vardõ. Bunu 
Zeyd b. Erkam’a vadeli (veresiye) olarak 800 dirheme sattõm. Sonra da aynõ 
câriyeyi Zeyd b. Erkam’dan 600 dirheme pe in olarak satõn aldõm ve para-
sõnõ ödedim. imdi benim ondan 800 dirhem alaca õm var’ dedi. Âi e, ‘Ne 
kötü satõm yapmõ sõn ve ne kötü satõn alma yapmõ sõn! Git, Zeyd’e haber 
ver; Allah onun Hz. Peygamber’le birlikte yaptõ õ cihadõ iptal etti. Ancak, 
tövbe ederse o ba ka’ diye cevap verdi. Kadõn bunun üzerine Âi e’ye, ‘Ana 
paramõ alõp fazla kõsmõ iade etsem olur mu?’ diye sordu. Âi e de, ‘Kime 

rabbinden bir ö üt gelip vazgeçerse, daha önce yaptõklarõ kendinedir’ (el-

Bakara 2/275) meâlindeki âyeti okudu” (Abdürrezzâk es-San‘ânî, el-Musan-

nef, VIII, 184-185; evkânî, Neylü’l-evtâr, V, 206). 
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Hz. Âi e’nin sözünün bu görü e dayanak kõlõnmasõ öyle açõklanõr: Hz. 
Âi e’nin böyle bir satõm akdi yapan Zeyd b. Erkam hakkõndaki a õr ifadesi, 
yani dinden dönme dõ õnda bir davranõ  sebebiyle o zamana kadar yaptõ õ 
taatlerin bo a gidece ini belirtmesi, akõl ve rey ile bilinebilecek bir konu 
de ildir. Öyleyse Hz. Âi e bunu, Hz. Peygamber’den duymu  olmalõdõr. Bu 
da, Zeyd’in yaptõ õ akdin fâsid oldu unu göstermektedir. Çünkü fâsid akid 
bir mâsiyettir. Di er yandan Hz. Âi e bu akdi, “kötü bir satma ve kötü bir 
satõn alma” olarak nitelemi tir. Bu vasõf, fâsid akde uygun dü en bir vasõftõr. 

Hanefî hukukçularõn bu konudaki temel gerekçeleri Hz. Âi e’nin sözü 
olmakla beraber, bazõ Hanefîler söz konusu akidde “ribâ üphesi” bulunma-
sõnõ da câiz olmama gerekçesi olarak göstermi ler ve bu hususu da u e-
kilde açõklamõ lardõr: kinci akiddeki fiyat (semen), gerçekte ilk akiddeki 
fiyatõn bedelidir. Hal böyle olunca, muâvazalõ (kar õlõklõ ivazlarõn de i imini 

sa layan) bir akid olan satõm akdinde, birinci fiyatõn ikinci fiyattan fazla 
olan kõsmõna hiçbir bedel tekabül etmemektedir ki, bu da ribânõn tanõmõ ile 
uyu maktadõr. Her ne kadar bu ribâ, iki akdin bütünü ile sabit olmakta ve 
akidlerden biriyle, ribâ de il sadece ribâ üphesi sabit olmakta ise de bu gibi 
konularda “ üphe”, “hakikat” hükmünde tutulur. 

Bunun yanõnda, îne ile ilgili olarak öyle bir hadis daha nakledilmekte-
dir: bn Ömer, “Ne zamana kaldõk! Eskiden hiçbirimiz kendisinin dirhem ve 
dinarõnõn müslüman karde inden daha lâyõk oldu unu dü ünmezdi. imdi 
ise dirhem ve dinar, her birimize müslüman karde inden daha sevimli 
gelmeye ba ladõ” dedikten sonra Hz. Peygamber’in öyle dedi ini naklet-
mi tir: “Dirhem ve dinar konusunda cimrilik edip de alõm satõmlarõnõzõ îne 

yoluyla yaparsanõz, ineklerin kuyru una yapõ õp ekip-biçme ile yetinirseniz 

ve cihadõ terkederseniz Allah size öyle bir zillet verir ki, dininize dönmedikçe 

bu zilleti sizden kaldõrmaz” (Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 56; Müsned, II, 84). 

Hanefî hukukçular bu akdin, yerle ik kuraldan (kõyas) hareketle de il, 
Hz. Âi e’nin sözü (eser) sebebiyle fâsid sayõldõ õnõ, Hz. Âi e’nin sözünde ise 
yalnõzca “sattõ õ fiyattan daha ucuza satõn alma”nõn ifade edildi ini ileri 
sürerek, bir kimsenin sattõ õ bir malõ, henüz parasõ ödenmeden, sattõ õ 
fiyattan daha yüksek fiyata satõn almasõnõn câiz oldu unu söylemi lerdir. 
Yine Hanefî ekolünde, mü teri satõn aldõ õ malõn bedelini ödedikten sonra, 
satõcõnõn aynõ malõ daha yüksek fiyata geri satõn almasõnda sakõnca görül-
memi tir. Çünkü bu durumda iki akiddeki iki fiyatõn birbirine bedel olma 
durumu söz konusu de ildir. 
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Mâlikîler meseleye sedd-i zerâyi‘ ilkesi, yani kötülü e giden yollarõ ka-
patma prensibi açõsõndan bakmõ lar ve dõ  görünü ü itibariyle mubah oldu u 
halde faize götürdü ü için îne satõmõnõ câiz görmemi lerdir. Hanbelîler’den 
bnü’l-Kayyim, konuyu hile açõsõndan ele almõ  ve taraflarõn sahih bir akid 

görüntüsü altõnda me rû olmayan kasõtlarõnõ sakladõklarõnõ öne sürerek 
böyle bir akdin câiz olamayaca õnõ söylemi tir. 

Mâlikîler’in yakla õmõ ile Hanbelîler’in yakla õmõ arasõnda ince bir farkõn 
bulundu u gözden kaçmamaktadõr. Mâlikîler, înenin haram olan ribâya 
götürebilecek bir vasõta olarak kötüye kullanõlabilece inden ve taraflarõn bu 
töhmet altõnda bulunaca õndan hareketle îne satõmõnõ yasaklarken, Hanbe-
lîler, özellikle bnü’l-Kayyim, taraflarõn zaten asõl niyetlerinin faizli i lem 
oldu una ve bu satõmõ hîle olarak kullandõklarõna âdeta kesin gözüyle 
bakmõ tõr. 

Îne satõmõnõ câiz görmeyen ekollerde, söz konusu iki satõmdan hangisi-
nin fâsid oldu u ve feshedilmesi gerekti i konusu da tartõ õlmõ tõr. Hanefî 
ekolünde daha ziyade ikinci akdin fâsid oldu u ifade edilirken, Mâlikî ve 
Hanbelî ekollerinde a õrlõklõ görü  her iki akdin de fâsid oldu u ve feshedil-
mesi gerekti i yönündedir. 

âfiî ise, akdin sõhhat artlarõnõn mevcut olup onu fâsid kõlacak artlarõn 
bulunmadõ õ noktasõndan hareketle îne satõmõnõn sahih oldu unu söylemi -
tir. âfiî, taraflarõn niyetlerini hiç dikkate almamõ , akdin ekil artlarõnõ 
ta õyor olmasõnõ yeterli görmü tür. âfiî’nin sadece açõ a vurulmu  kasta 
itibar edip, niyete itibar etmeme eklindeki e ilimi, bu meselede açõkça 
görülmektedir. âfiî, Hanefîler’in gerekçe olarak kullandõklarõ Hz. Âi e’ye 
nisbet edilen haberi de sabit görmemektedir. Ayrõca âfiî hukukçular, înenin 
cevazõ konusunda, konuya delâleti açõk ve tam olmayan ba ka bir hadisi 
gerekçe göstermi lerdir (Buhârî, “Büyû‘”, 89; “Vekâle”, 3; Müslim, “Müsâkat”, 

18; el-Muvatta’, “Büyû‘”, 20, 21). 

Gerek Hz. Âi e’den yapõlan rivayet gerekse bn Ömer’in sözü, e er riva-
yetler sahih kabul edilirse, îne yoluyla alõm satõmõn o dönemlerde mevcut 
oldu unu göstermekte ise de onlarõn göstermelik akid yapma kastõ ta õma-
dõklarõ, ihtiyaca ve artlara göre bunu yaptõklarõ dü ünülmelidir. Olayõn 
öyle cereyan etmi  olmasõ mümkündür: Zeyd, o kadõndan vadeli olarak bir 

câriye satõn almõ , fakat bir müddet sonra ba ka bir ey için kendisine para 
lâzõm olmu  ve câriyeyi ilk sahibine pe in ve daha ucuza satmayõ teklif 
etmi  ve o da kabul etmi  olabilir. E er o kabul etmeseydi, Zeyd o câriyeyi 
ba ka birine satmak durumunda kalacaktõ. Bu çerçevede cereyan eden akdin 
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me rû oldu unda ku ku yoktur. O halde denilebilir ki, önceden ko ulan bir 
arta ba lõ olmaksõzõn yapõldõ õ takdirde bu i lemin me rû olmamasõ için 

hiçbir sebep yoktur. Ancak, bu i lem faizi gölgeleme amacõyla yaygõnla tõrõ-
lõr ve kurumla tõrõlõrsa, di er üç ekol açõsõndan câiz görülmesi mümkün 
de ildir. Hatta, bu durumda faize ula ma kastõ artõk açõ a vurulmu  sayõla-
ca õndan bu i lem, âfiî ekolü açõsõndan da me ruiyetini yitirmi  olur. 

Îne yoluyla satõm, terminolojideki yaygõn ve teknik kullanõmõ bu ol-
makla birlikte, özellikle Mâlikî hukukçular, benzer bazõ satõmlarõ da îne 
satõmõ kapsamõnda de erlendirmi lerdir. bn Rü d bu noktada îneyi câiz, 
mekruh ve haram olmak üzere üç kõsma ayõrmõ tõr. 

a) Câiz olan îne öyle devam eder: “A, B’ye gidip, sende u mal varsa 
satõn alaca õm der. B, u anda o malõn bulunmadõ õ”nõ söyler, fakat aka-
binde A’ya, sordu u malõ satõn aldõ õnõ, dilerse pe in veya vadeli olarak 
satabilece ini haber verir. Bu ekildeki i lem câizdir. Taraflarõn birbirlerine 
herhangi bir taahhüdü yoktur. A malõ dilerse alõr dilerse almaz. 

b) Mekruh înenin ekli öyledir; A, B’ye giderek, filân malõ kendisi için 
satõn almasõnõ, kâr oranõ üzerinde anla maksõzõn kendisinin o malõ ondan bir 
miktar kâr vererek satõn alaca õnõ söyler. Bu i lem, mekruhtur. 

c) Haram îne ise, aynõ i lemin kâr oranõ üzerinde önceden anla õlarak 
yapõlmasõdõr. öyle ki; A, B’ye “Filân malõ pe in 100 liraya satõn al, ben o 
malõ senden vadeli olarak 120 liraya satõn alayõm” der ve akid bu suretle 
yapõlmõ  olur. Di er slâm hukuk ekollerinde pek söz konusu edilmeyen bu 
i lem, Mâlikî hukuçularca câiz görülmemi tir. Mâlikî hukukçular tarafõndan 
söz konusu edilen bu muhtevadaki îne, günümüzde “leasing” olarak adlan-
dõrõlan sisteme benzemektedir. 

Îne kapsamõ içerisinde de erlendirilen öyle bir i lem daha vardõr: htiyaç 
sahibi olan ahõs, daha iyi durumda olan birinden borç ister. Fakat bu ahõs, 
bir menfaat elde etmeden borç vermek istemez ve öyle der: “Sana borç 
veremem. Fakat, piyasa de eri 100 lira olan u malõ sana 120 liraya vadeli 
olarak satarõm, sen de bunu götürüp 100 liraya satarsõn”. Borç isteyen ahõs 
buna razõ olunca i lem gerçekle mi  olur ( bn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, V, 

273). Ancak, bu tür i lem terminolojide “tevarruk” olarak adlandõrõlmakta 
olup (bk. bn Kayyim, ‘lâmü’l-muvakkõ‘în, III, 170, 200) Hanbelî ekolü dõ õn-
daki ekollerce genelde câiz kabul edilmektedir. Fakat bu i lem, açõkça zor 
durumda bulunan birinin bu durumundan yararlanma oldu undan dinen 
mekruh sayõlmõ tõr. 
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Bu hukukî yakla õmlar yanõnda meslenin bir de dinî-ahlâkî boyutu var-
dõr ki o da, özellikle bn Ömer hadisinde açõkça görüldü ü üzere, müslüman-
larõn aralarõndaki sosyal yardõmla mayõ herhangi bir maddî yarar sa lama 
dü üncesi olmaksõzõn gerçekle tirmeye çalõ ma yönündeki vecîbeleridir. Bu 
itibarla, ki inin dinî açõdan içine sindiremeyece i dolambaçlõ yollara ba -
vurmasõnõ önlemenin tabii yolunun, toplumda ihtiyacõ olanlarõn faizsiz kredi 
kullanabilmelerine imkân verecek kurumlarõ ve iktisadî yapõyõ olu turup 
geli tirmekten geçti i, bunu gerçekle tirmenin de ba ta zenginler olmak 
üzere bütün müslümanlar için kaçõnõlmaz bir görev oldu u unutulmamalõdõr. 

D) Döviz ve Para De i imi (Sarf) 

Sözlükte “parayõ bozdurmak, harcamak, çevirmek” gibi anlamlara gelen 
sarf, slâm hukukunda altõn, gümü  veya di er nakit paralarõn kendi cin-
siyle veya di er para cinsleriyle de i imini ifade eden bir terimdir. Sarf, hem 
günlük hayatta sõkça ba vurulan hem de faiz amaçlõ olarak kullanõlma 
ihtimali bulunan bir ticarî i lem türü olmasõ sebebiyle fõkõh kitaplarõnda 
ayrõntõlõ olarak ele alõnmõ , konu etrafõnda zengin bir hukuk doktrini olu -
mu tur. 

slâm hukukunda akidlerde ve hukukî i lemlerde kural olarak ekil ser-
bestli i ilkesi hâkim olmakla birlikte, paranõn parayla de i iminde yapõlan 
i lemin faizden uzak olmasõnõ temin maksadõyla iki bedelin de pe in öden-
mesi, araya vadenin girmemesi artõ aranõr. Vade faiziyle vade unsuruna 
dayalõ ribâ (ribe’n-nesîe) ile ilgili hadiste Hz. Peygamber’nin öyle buyur-
du u rivayet edilmi tir: “Altõn ve gümü ten pe in olmayanõ pe in kar õlõ-

õnda satmayõnõz” (Buhârî, “Büyû‘”, 78; Müslim, “Müsâkat”, 81, 83; Tirmizî, 

“Büyû‘”, 24). Bu yüzden altõn ve gümü ün kendi cinsleriyle, kar õlõklõ olarak 
veya itibarî para ile de i imi ve satõmõnda, iki bedelin de taraflar akid mecli-
sinden ayrõlmadan ödenmi  olmasõ gerekir; dolayõsõyla, altõn ve gümü ün 
vadeli satõmõ câiz olmaz. Çünkü iki bedelin de para olmasõ halinde “ribe’n-
nesîe” denilen, Kur’an ve hadiste ayrõ ayrõ yasaklanan faizli i lem gerçek-
le mi  olur. 

Altõnõn altõnla, gümü ün gümü le ve aynõ cins paranõn kendi cinsiyle 
de i iminde pe in ödemenin yanõ sõra miktarlarõn da e it olmasõ artõ aranõr. 
Hayber fethi sonrasõnda bir sahâbî altõn i lemeli bir gerdanlõ õ altõn para 
(dinar) ile almak isteyince Hz. Peygamber gerdanlõktaki altõnõn çõkarõlmasõnõ 
ve altõnõn aynõ miktar altõn para ile de i imini, geri kalan kõsmõna da de er 
konarak satõn alõnmasõnõ istemi tir (Müslim, “Müsâkat”, 17). Döviz cinsleri 
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dahil olmak üzere piyasadaki her para birimi de, kendi içinde bir cins olu -
turur. Yabancõ olsun millî olsun bütün paralar -para olmalarõ yönünden- bir 
cins sayõlõr ve birbiri ile ancak pe in olarak mübâdele edilirler. Bu konuda 
getirilen sõnõrlama, e yâ-yõ sitte veya alõ veri  faizi adõyla me hur hadiste 
örnek kabilinden zikredilerek altõn ve gümü  gibi mübâdele araçlarõnõn veya 
bu day, arpa, hurma gibi gõda maddelerinin kendi cinsleriyle ancak e it 
miktarlarda de i imine izin veren hadisin uygulamasõ mahiyetindedir. 

Sarf i lemiyle ilgili olarak yukarõda zikredilen iki artõ ihlâle yol açaca õ 
için sarf i leminde art muhayyerli i de câiz görülmemi tir. Meselâ altõn 
veya gümü ün pe in para ile alõnõp satõldõ õ bir sarf akdinde, taraflardan 
birinin de belli bir süre muhayyerlik ileri sürerek akdin o anda i lerlik ka-
zanmasõnõ önlemesi câiz görülmemi tir. Öte yandan, sarf akdinde iki bedelin 
de pe in olarak kabzedilmesi artõ, borcun ba ka bir borçla takas edilmesinin 
câiz olup olmayaca õ tartõ masõnõ do urmu tur. 

Paranõn parayla de i imi i lemiyle ilgili olarak getirilen bu kurallar ve kõ-
sõtlamalar, yabancõ ülke parasõ ile yerli paranõn alõm satõmõ demek olan 
günümüzdeki döviz ticaretini de do rudan ilgilendirmekte olup, bu kurallar-
dan çõkan sonuç, vadenin söz konusu edilmedi i, alõm satõmõn pe in yapõl-
dõ õ durumlarda döviz de i im i lemlerinin câiz oldu udur. Çünkü, bu tür 
i lemleri faizli i lem olmaktan koruyan en önemli kriter, bedellerden her-
hangi birinin vadeye ba lanmamasõdõr. 

E) Enflasyonun Borç li kilerine Etkisi 

Enflasyon, paranõn satõn alma gücünün zayõflamasõ veya para ve para 
hükmündeki nominal millî de erin tedavüldeki reel millî de ere (mallara) 
oranla artmasõ olarak tanõmlanõr. Enflasyon esasen, piyasadaki arz-talep 
dengesinin bozulmasõ, piyasada tedavül eden paranõn ço almasõ, bütçe açõ õ 
gibi bilinen ve bilinmeyen birçok sebepten kaynaklanan iktisadî bir prob-
lemdir. Bununla birlikte halk dilinde “hayat pahalõlõ õ” veya “paranõn de er 
kaybetmesi” olarak da ifade edilen enflasyonun, paranõn devrede oldu u 
borç ili kilerini do rudan etkiledi i, faizle de belli bir ili kisinin kurulabilece i 
dü ünülürse, enflasyonun borç ili kilerine etkisinin slâm hukuk doktrinin-
deki hâkim prensipler açõsõndan ele alõnõp fõkhî hükmünün tartõ õlmasõnõn 
gerekti i kendili inden ortaya çõkar. 

Borç ili kilerinin açõklõk ve dürüstlük içinde seyretmesi, taraflarõn hak ve 
yükümlülüklerini önceden net bir ekilde bilmesi hususunun di er hukuk 
sistemleri gibi slâm hukukunun da temel ilkesi oldu unu ve fakihlerin bunu 
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sa lamaya yönelik olarak bir dizi tedbirden söz etti ini biliyoruz. slâm’õn 
borç ili kilerinde õsrarla üzerinde durdu u esaslarõn ba õnda, taraflarõn hak 
ve borçlarõnõ açõk ve ayrõntõlõ ekilde belirleyerek sözle me yapmasõ, söz-
le me artlarõna titizlikle uymasõ, hiçbir tarafõn di er tarafa akid dõ õ, mâkul 
olmayan bir zarar vermemesi gibi ilkeler gelir. Halbuki enflasyon oranõnõn 
çok yüksek oldu u toplum ve dönemlerde, vadeli para borcunun söz konusu 
oldu u akidler bakõmõndan bu ilkeleri korumak mümkün olmamakta, ala-
caklõ taraf paranõn de er kaybetmesinden ciddi ekilde zarar görmektedir. Bu 
yüzdendir ki bu toplumlarda uzun vadeli ödünç para verme, borçluya süre 
tanõma, vadeli satõ , maa , ücret ve mal fiyatlarõnõn belirlenmesi gibi birçok 
husus enflasyon sebebiyle ciddi bir sõkõntõ ve çeki me konusu olmakta, 
neticede slâm’õn karz ve yardõmla ma gibi ahlâkî umdelerinin ihmali, faiz 
ve haksõz kazanç gibi temel yasaklarõn ihlâli artmaktadõr. slâm’da zarar ve 
kar õ zarar verme yasaklanmõ  ve zararõn izâle olunaca õ ilkesi benimsen-
mi tir (Mecelle, md. 19-20). Böyle olunca para alacaklõsõ olan ahõs, enflas-
yon sebebiyle u radõ õ zararõnõn giderilmesini istemekte haksõz de ildir. 
Buna kar õlõk para borçlusu, ödeme esnasõnda borç süresince paranõn de er 
kaybetmesi yüzünden, ba langõçtaki borcuna göre –rakam olarak- daha 
fazla para ödemeye zorlandõ õnda, bu onun açõsõndan her zaman âdil bir 
hüküm olmayabilir. Çünkü, paranõn de er kaybetmesinin sorumlusu borçlu 
olmadõ õ gibi, piyasadaki fiyat ve ücret artõ õ borçluya aynõ oranda veya hiç 
yansõmamõ  da olabilir. Ancak alacaklõ açõsõndan ilgili üçüncü bir merci 
mevcut olmadõ õndan, parasõnõn kaybetti i de eri talep etmekte kendine 
borçluyu hedef seçmi  olmaktadõr. Öte yandan, faiz konusundaki klasik ve 
yerle ik anlayõ a göre, alõnan borç aynen iade edilmeli, vade ve süre sebe-
biyle miktarda herhangi bir artõrõma gidilmemelidir. Farklõ açõlardan yapõla-
bilecek bu ve benzeri yakla õmlar neticede enflasyonun akde ve para borcuna 
etkisinin ne olaca õ ve parada meydana gelen de er kaybõnõn kim tarafõn-
dan üstlenilece i ve nasõl telâfi edilece i konusunu gündeme getirmektedir. 

slâm hukukunun klasik döneminde kaleme alõnmõ  eserlerde bu ko-
nuyla do rudan alâkalõ hükümlerin bulunmayõ õ gayet tabiidir. Bunun en 
ba ta gelen sebebi, klasik doktrinin te ekkül etti i dönem olan Emevî ve 
Abbâsîler dönemi slâm toplumunun iktisaden çok iyi durumda olmasõ, 
mübâdele aracõ olarak da altõnõn ve kõsmen gümü ün (dinar ve dirhem) 
kullanõlmakta olmasõ, altõn ve gümü  dõ õndaki paralarõn (fels) ise sadece 
küçük ödemelerde kullanõlmõ  olmasõdõr. Özellikle altõn kendi öz kõymetini 
korudu u için o dönemde bakõr, nikel vb. paralarõn (fels) de er kaybetmesi 
dü ünülebilir. Ancak slâm hukukçularõnõn önemli bir kõsmõ bu paralarõn 
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küçük çaptaki ödemelerde kullanõlmakta olmasõ, bunlarõn altõn ve gümü e 
oranla de er kaybetmesinin de alacaklõ taraf için ciddi bir zarar do urmaya-
ca õ ve akdi etkilemeyece i noktasõndan hareketle bu konuda farklõ bir 
düzenlemeye gitmemi lerdir. Fakat, meselâ Hanefîler’den Ebû Yûsuf, altõn 
ve gümü  oranõ dü ük olan veya di er madenlerden mâmul para ile yapõlan 
alõ veri  veya borçlanmalarda para de erinde dü me veya yükselme olursa, 
ödeme vaktinde akdin yapõldõ õ günkü de er üzerinden ödemede bulunul-
masõ gerekti i görü ündedir (el-Fetâva’l-Bezzâziyye, I, 537). Hanefî mezhe-
binde benimsenen ve fetvada esas alõnan görü  de bu olmu tur. Ebû Yû-
suf’un burada, akdin kuruldu u gündeki kar õlõklar arasõ dengeyi korumaya 
çalõ tõ õ görülmektedir. 

Enflasyon konusuna õ õk tutan, klasik doktrinde mevcut bu ve benzeri 
ipuçlarõ yanõ sõra slâm hukukunun akid ve borçlar hukuku alanõnda koy-
du u temel kurallar, slâm hukukunun genel ilkeleri ve amaçlarõ, bu tür 
konularda sa lõklõ bir çözüme ula mayõ mümkün kõlar. Sa lam ve güçlü bir 
iktisadî hayata, de er kaybetmeyen bir paraya sahip bulunmak ideal ol-
makla birlikte bunun mümkün olmamasõ halinde, mevcut artlar içerisinde 
her yeni durum de erlendirilir. 

Bilindi i üzere, akdin kuruldu u zamandaki yapõsõnõn ve dengesinin ko-
runmasõ, taraflarõn alaca õ, ödeyece i, ödeme zamanõ ve ekli ve di er 
bütün hak ve sorumluluklarõnõn önceden ayrõntõlõ ekilde bilinmesi ve belir-
lenmesi, slâm borçlar hukukunun temel ilkelerindendir. Akid kurulduktan 
sonra meydana gelen ve taraflardan birine a õr bir yük getiren beklenmedik 
durumlar bile hakkaniyet ölçüsü içinde göz önüne alõnmõ  ve yük taraflar 
arasõnda dengeli ekilde da õtõlmõ tõr. Bununla birlikte ödünç, vadeli satõ , 
kira ve i  akdi gibi akdin kurulu u ile ödeme zamanõ arasõna sürenin girdi i 
akidlerde, para alacaklõsõnõn enflasyondan do an zararõnõn tazmin ve telâfi 
edilmesi, slâm hukukunun genel ilke ve amaçlarõna uygunluk göstermekte 
ise de bu tazmin ve zararõn kime ne oranda yüklenece i, zararõn tesbitinde 
hangi kriterlerin kullanõlaca õ ayrõ bir tartõ ma konusudur. Öte yandan, 
günümüz toplumlarõnda enflasyon, beklenmedik ve hesapta olmayan bir 
geli me olmayõp ne oranda gerçekle ece i yakla õk bir ekilde bilinebilmekte 
ve bu tahmin genelde vadeli para borçlarõna yansõtõlmaktadõr. Bu itibarla 
enflasyonu akdi feshe imkân verici âni ve beklenmedik bir durum ve maze-
ret kabul etmek de hukuken isabetli de ildir. 

Vadeli para borçlarõnda enflasyon farkõnõn ödenip ödenmeyece i, ödene-
cekse kimin tarafõndan ve hangi usulde ödenece i konusu günümüz slâm 



HUKUKÎ VE T CARÎ HAYAT 435 

âlimlerini hayli me gul eden bir husus olup bu konuda iki temel temayülün 
ortaya çõktõ õ söylenebilir. 

Birinci grup slâm âlimlerine göre, enflasyon farkõnõ borçluya ödetme 
do ru olmaz. Nitekim, slâm Konferansõ Te kilâtõ’na ba lõ slâm Fõkõh Aka-
demisi, bu yönde kapõ aralamanõn ba ka problemleri beraberinde getirece-
ini ve slâm hukukunun di er ilke ve düzenlemeleri açõsõndan önemli 

sakõncalara yol açaca õnõ ileri sürerek 10-15 Aralõk 1988 tarihli V. Genel 
Kurul Toplantõsõ’nda, “herhangi bir para birimine göre belirlenmi  olan bir 
borcun artõk -paranõn de er kaybõ veya de er kazanmasõ dikkate alõnmaksõ-
zõn- belirlenen bu miktara göre ödenmesi gerekti i, kayna õ ne olursa olsun 
zimmette sabit bir borcun piyasa fiyatlarõna göre ayarlanmasõnõn câiz olma-
dõ õ” kararõnõ almõ tõr. slâm Kalkõnma Bankasõ’nõn 10-11 Eylül 1993 tarih-
lerinde düzenlemi  oldu u para meseleleri ile ilgili ilmî toplantõnõn sonuç 
bildirisinde de yukarõda sözü edilen akademi kararõnõn teyit edilmesi karar-
la tõrõlmõ tõr. u kadar var ki, bu yöndeki kararõn, alacaklõnõn haklarõnõ 
görmezden gelme fikrine de il, paranõn enflasyon sebebiyle u radõ õ kaybõn 
telâfisinde enflasyon nisbetini esas almanõn getirece i sakõncalara dayalõ 
oldu u dikkatten uzak tutulmamalõdõr. 

Di er bir grup slâm âlimine göre ise, borç ili kilerinde alacaklõnõn alaca-
õndan fazla almaya hakkõ olmamakla birlikte, alaca õndan eksik miktarõ 

kabule de zorlanmamasõ gerekir. Bu sebeple de borç ödemelerinde enflasyon 
farkõnõn dikkate alõnmasõ isabetlidir; sayõsal olarak meydana gelen bu artõ  
hak edilmeyen bir fazlalõk biçiminde dü ünülmemelidir. mkânõ oldu u halde 
vadesi gelen borcunu ödemeyen kimse hakkõnda Hz. Peygamber, “Ödeme 

gücü bulunan bir kimsenin borcunu ödemeyip geciktirmesi zulümdür; bu 

davranõ  onun kõnanmasõnõ ve cezalandõrõlmasõnõ helâl kõlar” (Buhârî, “Ha-

vâle”, 1-2, “ stikrâz”, 14; Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 10; Tirmizî “Büyû‘”, 28) bu-
yurmu tur. Enflasyonun paranõn satõn alma gücüne olan olumsuz etkisini 
yok sayarak para borcunu aynõ miktarda fakat eksik de erde ödeyen kimse 
de bu hadisin kapsamõna girmi  olur. Çünkü, bu kimse böyle bir ödeme ile 
kendine akidde öngörülmeyen bir kazanç sa lamõ , eksik de erde ödeme 
yaptõ õ için kar õ tarafa da zarar vermi  olur. Bu yolla elde edece i kazanç 
helâl olmayaca õ gibi, alacaklõnõn u radõ õ zararõn da borçlu tarafõndan 
tazmin edilmesi gerekir. 

Enflasyonun piyasada maliyetleri ve vade farkõnõ etkiledi i, dolaylõ vergi 
oldu u, devletin genel iktisadî politikasõnõn ürünü olan enflasyonun vebalini 
sadece borçluya yüklemenin hakkaniyete uygun dü medi i ve sorunu 
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çözmeyece i, enflasyonla faiz arasõnda da sõcak bir ba  oldu u gibi itirazla-
rõn belli ölçülerde haklõlõk ta õdõ õ do rudur. Ayrõca enflasyonun hiç bulun-
madõ õ veya en aza indi i sa lam bir ekonomiye sahip olmanõn gereklili i 
ve önemi de açõktõr. Bütün bu itiraz ve temenniler bir tarafa, günümüzde 
enflasyon bir realite olarak mevcut oldu u sürece bu enflasyon farkõnõn para 
borçlarõna olan etkisini görmezden gelmek do ru olmaz. Bunun için de 
ikinci grup âlimlerin görü ü daha isabetlidir. 

O halde, enflasyon tahmini yapõlarak belirlenmi  olan vadeli satõ  bedeli 
için de il ama vadeli olmayan satõm akdinden ve ödünç verme i leminden 
do an para borcu ödenirken bu son görü ün esas alõnmasõ slâm’õn borç 
ili kilerinde hâkim kõldõ õ ilkelere, adalet ve hakkaniyet prensibine daha 
uygundur. Di er bir ifadeyle, vadesinde ödenmeyen para borcu veya ödünç 
alõnan bir borç ödenirken enflasyon farkõnõn da ödenmesi, fazla ödeme ve 
faiz sayõlmaz. Aksine klasik kaynaklardan çe itli gerekçeler üreterek aynõ 
miktarda borcu ödemekte õsrar etmek, gerçekte eksik ödeme sayõlõr ve 
alacaklõyõ haksõz zarara u ratõr. Meselâ 1000 lira ödünç alan ahõs yõl so-
nunda yine 1000 lira öder, bu arada paranõn de eri de % 50 oranõnda 
dü mü  olursa gerçekte 500 lira ödemi  olmaktadõr. Enflasyon farkõnõ a -
mayan artõ ödemelerin faiz olmayaca õ tezi de temelde bu noktadan yola 
çõkmaktadõr. 

Enflasyonun meydana gelmesinde ödünç alan ahsõn sorumlu olmadõ õ 
için enflasyon farkõnõ ona ödetmenin do ru olmayaca õ, gerçekte kamu 
ekonomisi yöneticilerinin sorumlu oldu u dü ünülebilirse de bunun pratik 
bir çözüm olmadõ õ ortadadõr. Bu durumda ancak, enflasyonist politika 
izleyerek vatanda õnõn elindeki parasõnõn her gün bir miktarõnõ geri alan 
devletin kul hakkõ ihlâl etti ini söylemek mümkün olur. Bütün bu söyle-
nenler, enflasyon farkõna ödünç verenin katlanmasõnõ istemeyi haklõ kõlmaz. 
Bu ortamda belki de en haklõ olan, birine insanî amaçla borç veren veya 
zamanõnda alaca õnõ tahsil edemeyen alacaklõdõr. Böyle olunca onun bu 
hakkõnõn en yakõn taraf olan borçlu tarafõndan ödenmesi adalete uygundur. 
Dinî ö retinin karz-õ hasen diyerek özendirdi i ödünç verme i leminin 
günümüzde altõna veya dövize ba lõ ödünç verme eklinde cereyan etmesi-
nin temelinde de paraya zamanla para kazandõrma de il ödünç verdi i 
parayõ enflasyona kar õ olsun koruyabilme dü üncesi yatmaktadõr. Kredi ve 
ödünç i lemlerinde enflasyonun olumsuz etkisini giderici bu kabil çözümler 
getirilmezse, ihtiyaç sahibi ki iler faizle kredi teminine, para faizsiz mülk 
icarsõz eklinde faiz hilelerine mahkûm edilmi , hem insanî ili kilerin hem de 
ekonomik geli imin önü tõkanmõ  olur. 
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F) Vadeli Satõ  

Vadeli veya veresiye satõ  tabiriyle, bir malõn satõ  bedelinin kõsmen ve-
ya tamamen akidden ve satõlan malõn teslim vaktinden sonra ödenmek 
üzere satõmõ kastedilir. Taksitli satõ  da mahiyeti itibariyle vadeli satõ  gru-
bunda yer alõr. 

Satõm akdinde bedelin pe in olarak ödenmesi de, vadeye veya takside 
ba lanarak ödenmesi de mümkün ve câiz olup her dönemde yaygõn bir 
teâmüldür. Bu hususa Kur’ân-õ Kerîm’in en uzun âyeti sayõlan “müdâyene” 
âyeti (el-Bakara 2/282) i aret etmekte, aynõ ekilde Hz. Peygamber’in de bu 
yönde uygulamasõ bulunmaktadõr. Söz konusu âyetin meâli öyledir: “Ey 

inananlar! Belirli bir süreye kadar borçlandõ õnõzda bunu yazõn...” Resûl-i 
Ekrem’in de bir yahudiden yiyecek satõn aldõ õ ve borcu mukabilinde zõrhõnõ 
rehin olarak bõraktõ õ hadis kitaplarõnda nakledilmektedir (bk. Buhârî, 

“Büyû‘”, 14). Veresiye alõm satõmda fõkhî açõdan problem olan nokta, pe in 
alõm satõmdan farklõ olarak, vade sebebiyle bedelde bir fazlalõ õn söz konusu 
olmasõ halinde bu fazlalõ õn neye kar õlõk sayõlaca õ, daha do rusu bunun 
câiz olup olmadõ õ hususudur. Yani mü teri malõ vadeli olarak almayõ tercih 
etti inde, aynõ malõn pe in fiyatõndan daha fazla bir fiyat ödemek duru-
munda kalõnca bu alõm satõmõn hükmü ne olacaktõr? Burada cevaplandõrõl-
masõ gereken bir soru da udur: Vade kar õlõ õnda semendeki artõ , yine 
vade mukabilinde borçtaki (deyn) artõ  gibi sayõlõr mõ sayõlmaz mõ? E er 
onun gibidir denirse, bu durumda faiz söz konusu olaca õndan, vadeli 
satõmõn da haram olmasõ gerekir. Yok, ondan farklõdõr denirse bu takdirde 
vadeli satõm câiz olur. 

Özetle ifade etmek gerekirse, bazõ âlimler vade farkõ ile satõ a kar õ çõ-
karken, slâm hukukçularõn ço unlu u bir malõ pe in fiyattan daha fazlaya 
vadeli olarak satmanõn câiz oldu unu ileri sürmü lerdir. 

Bir malõ vadeli olarak pe in fiyatõndan daha fazlaya satma i lemine kar õ 
çõkanlarõn gerekçeleri özetle öyledir: 

1. Vade sebebiyle fiyat artõrmak faizdir. Çünkü, ödemeyi geciktirme se-
bebiyle fiyatta artõ  yapmak, geciktirme sebebiyle borçta (deyn) artõ  yap-
maktan farksõzdõr. Yani her iki durumda da geciktirme kar õlõ õ olarak artõ  
yapõlmaktadõr. Vade sebebiyle borçtaki artõ  faiz oldu una göre, vade sebe-
biyle semendeki artõ  da faiz olur. 

2. Vade sebebiyle fiyatõn artõrõlmasõ, bir kar õlõ õ olmayan artõ tõr ki bu 
da ribâ kapsamõna girmek demektir. 
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3. Vade ile satan satõcõ aslõnda satmak için darda kalmõ  ki idir. Çünkü, 
satõcõ ba ka bir yolla malõnõ elinden çõkaramamaktadõr. Aynõ ekilde mü teri 
de darda kalmõ  demektir. Çünkü pe in olarak kar õlayamadõ õ ihtiyacõnõ 
ancak pahalõ olmasõna ra men vadeli olarak satõn almak suretiyle giderebil-
mektedir. Gerek satõcõ gerek mü teri muztar oldu una göre akidde kar õlõklõ 
rõzâ gerçekle memektedir. Dolayõsõyla akid fâsit olmaktadõr. 

4. Bir hadiste “Kim bir satõm içerisinde iki satõm yaparsa, ya daha ucuz 

(eksik) olanõnõ tercih eder ya da faizi” (Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 53; Abdürrezzâk 

es-San‘ânî, el-Musannef, VIII, 137) denilmektedir. Buna göre taraflar daha 
dü ük olanõ tercih etmeyip daha fazla olanõ tercih ettiklerine göre her ikisi de 
haram olan faize bula mõ  olurlar. Bu hadisten çõkarõlan sonuç ise bir malõn 
vade sebebiyle günün fiyatõndan fazlaya satõlmasõnõn yasak oldu udur. 

5. Semmâk, “Hz. Peygamber bir akidde iki akid yapõlmasõnõ yasaklamõ -

tõr” hadisini rivayet ettikten sonra bu durumu “Satõ  yapan ki inin, pe in 
alõrsan u fiyata, vadeli alõrsan u fiyata diyerek satõ  yapmasõ” olarak 
açõklamõ tõr. 

Vadeli satõ õ prensip olarak câiz gören ço unlu un bu konudaki delilleri 
öyle özetlenebilir: 

1. Birçok ticarî i lerin vadeli satõma dayalõ oldu u, tâcirlerin bundan bir 
yarar sa lamalarõnõn normal oldu u ve sa lanacak bu yararõn ticaret kap-
samõna girdi i açõktõr. Bu açõdan bakõldõ õnda, bir malõ pe in fiyatõndan daha 
fazla bir fiyatla satan ki i, fiyatlarõn farklõ zamanlarda de i me farkõnõ he-
saba katõyor demektir. Nitekim ço unlukla görüldü ü gibi, bir malõn fiyatõ 
sürekli olarak aynõ ve sabit kalmamaktadõr. Bu durumda bir ticaret malõnõ 
bedelini ödemeksizin teslim alan ki i, yararlanõlabilen, dolayõsõyla bir fayda 
ve ekonomik de ere sahip bir gelir sa layan bir eyi almõ  olur. Satõcõnõn 
vade sebebiyle aldõ õ fark, bu gelirin bedeli olarak dü ünülmelidir. u halde 
bu i lem faiz kapsamõ dõ õnda kalmaktadõr. 

2. Vade kar õlõ õnda semende yapõlan artõ , ödeme anõna kadar geçen 
zamanõn kar õlõ õ olarak de erlendirilemez. Çünkü bazõ insanlar, bir ihtiyaç 
sebebiyle veya gelecekte malõn ucuzlama ihtimalini hesaba katarak, bir malõ 
satõn aldõ õ fiyattan daha ucuza vadeli olarak satabilir. Yine bazõ insanlar, 
bir malõ gerçek kõymetinin altõnda pe in veya vadeli olarak satabilmektedir. 
Öyleyse vade sebebiyle semende yapõlan artõ  ödeme anõna kadar geçen 
sürenin kar õlõ õ sayõlmamalõdõr. 

3. Âyette, “Birbirinizin mallarõnõ ancak kar õlõklõ rõzâya dayanan bir tica-

ret yoluyla yiyebilirsiniz” (en-Nisâ 4/29) buyurulmaktadõr. Buna göre, bir 
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malõ vadeli olarak pe in fiyatõndan daha fazlaya satma iki tarafõn da kar õ-
lõklõ rõzâsõ ile gerçekle mektedir. Rõzânõn bulunmadõ õnõ ileri sürmek ve bu 
sebeple vadeli satõ õ sakat kabul etmek do ru olmaz. Çünkü bu yolu tercih 
eden satõcõ, bunu ticaretine revaç kazandõrmak için bir metot olarak dü-
ünmektedir. Dolayõsõyla, satõcõ mükreh (zor altõnda bulunan ki i) konu-

munda de ildir ve bunu kendi istek ve tercihi ile yapmaktadõr. Aynõ ekilde 
mü teri de mükreh sayõlamaz. Zira, malõn vadeli olarak satõlmasõnõn, mü -
teriye o malõ satõn almayõ dü ündürmesi, bu i lemi cazip kõlmasõ, mü teri-
nin mükreh oldu u anlamõna gelmez. Kaldõ ki, mü terinin malõ satõn alma 
amacõ (saik), akdin temeli olan rõzâya halel getirmez, dolayõsõyla akde etki 
etmez. 

4. Hz. Peygamber’in, alacaklarda eksiltme durumunda müddeti mala 
kar õlõk olarak dü ürdü ü bir uygulamasõ vardõr. öyle ki, Resûlullah Benî 
Nadîr’in yurtlarõndan çõkarõlmalarõnõ emretti inde, Benî Nadîr’den bir grup 
insan Resûl-i Ekrem’e gelerek, “Ey Allah’õn Peygamberi! Sen bizim sürü-
lüp çõkarõlmamõzõ emrettin. Halbuki bizim, halktan henüz vadesi gelmemi  
alacaklarõmõz var” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “ ndirin, pe in 

alõn” demi tir (Dârekutnî, III, 46). Görüldü ü gibi Resûlullah, vadenin 
kõsaltõlmasõna kar õlõk olarak borcun bir kõsmõnõn dü ürülmesine izin 
vermi tir. Vade sebebiyle fiyatõ artõrmanõn bu durumdan hiçbir farkõ yok-
tur. 

5. Bir satõm içerisinde iki satõmõn yasaklanmasõ meselesine gelince; bazõ 
bilginler vadeli olarak yapõlan alõm satõmõ, bir satõm içerisinde iki satõm akdi 
yapma çerçevesine almõ lar ve Hz. Peygamber’in bir satõmda iki satõmõ ya-
saklayan hadisiyle bunu geçersiz sayma yoluna gitmi lerdir. Burada önce-
likle hadisin sõhhatini ve Resûlullah’õn “bir satõmda iki satõm” sözünden neyi 
kastetti ini ortaya koymakta yarar vardõr. Bir kere bu hadisin sõhhatinde 
ihtilâf vardõr. Hadisin sahih oldu u var sayõlsa bile bununla vadeli satõmõn 
yasaklõ õna istidlâl edilemez. Çünkü, Semmâk’õn yorumu yanõnda hadise 
getirilen ba ka yorumlar da vardõr. Meselâ, âfiî bir satõmda iki satõma, 
“Evini bana u kadara satman artõyla bine imi sana u fiyata satõyorum 
diyerek yapõlan satõm” eklinde bir yorum getirmi tir. Üstelik Semmâk’õn 
yorumu kabul edilse bile, bu yorumun taraflarõn bir seçenek üzerinde an-
la madan ayrõlmalarõ durumuna ili kin oldu u dü ünülebilir. Bu itibarla 
satõcõ pe in alõrsan u fiyata, vadeli alõrsan u fiyata diyerek malõnõ satmak 
istese ve mü teri bu seçeneklerden birini tercih ederek (meselâ, vadeli u 

fiyata alõyorum diyerek) irade beyanõnda bulunursa akid sahih olarak kurul-
mu  olur. 
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Öyle anla õlõyor ki, ço unlu un hareket noktasõ slâm hukukunun akid 
sistemine aykõrõ olmadõ õ gibi insanlarõn ihtiyaçlarõnõ kar õlamaya daha 
uygun görünmektedir. Özellikle, alõm gücünün oldukça azaldõ õ günümüz 
artlarõnda, herkesin ihtiyaçlarõnõ pe in olarak kar õlamasõ mümkün olma-

dõ õ gibi, mallarõn fiyatlarõnõn sürekli arttõ õ, yüksek bir enflasyon oranõnõn 
paranõn de erini günden güne eritti i bir ortamda satõcõdan, pe in fiyatõna 
vadeli olarak satmasõnõ istemek de mümkün de ildir. Satõcõ, e er sattõ õ 
malõn parasõ aynõ maldan bir yenisini rahatlõkla geri satõn alamõyorsa yaptõ õ 
i  ticaret olmaktan çõkar. Bu tür satõmõn yaygõnla masõnõn iktisadî hayat 
üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilece i dikkate alõnarak, artlara daha 
uygun bir alternatif uygulamanõn yerle tirilmesine çalõ õlmasõ meseleye daha 
köklü bir çözüm sa lar. 

Vade farkõnõ, paranõn zaman kar õlõ õnda para kazanmasõ eklinde de-
erlendirip faiz saymak fõkhõn klasik doktrinindeki faiz anlayõ õna da uygun 

olmaz. Çünkü pe in 100 liraya satõlan bir malõn bir ay vade ile 110 liraya 
satõlmasõnõ, 100 liranõn bir ay vade ile 110 lira kar õlõ õnda satõmõ eklinde 
tanõtmak do ru olmaz. Zira birincisinde malõn para kar õlõ õnda satõmõ, 
ikincisinde ise paranõn para kar õlõ õ satõmõ söz konusudur. Vadeli satõ õ câiz 
görmeyenler, aradan malõ kaldõrarak bu satõ õ paranõn parayla satõmõ ek-
linde algõlõyorlar. 

slâm hukukunda davranõ larõn ve hukukî i lemlerin dõ a akseden yö-
nünün esas alõnõp ki ilerin niyetlerinin kendisi ile Allah arasõnda bir mesele 
olarak görüldü ünü, niyet ve saik çok belirgin olmadõkça hukukî de erlen-
dirmeye alõnmadõ õ bilinmektedir. Bu açõdan dü ünüldü ünde vadeli satõ õn 
câiz, vade sebebiyle alõnan farkõn da helâl oldu unu söyleyen ço unluk 
haklõdõr. Bu hukuk düzeni açõsõndan genelde böyle olmakla birlikte, konu-
nun dinî ve ki isel yönü, ki ileri vade farkõna sevkeden sebepler açõsõndan 
ayrõ bir zeminde ele alõnabilir. Nitekim satõcõ satõ  bedeline vade farkõ ekle-
yerek vade süresince mahrum kalaca õ kârõ hesap etmi  veya enflasyonun 
olumsuz etkisine kar õ kendini korumak istemi  olabilece i gibi bankalarõn 
kredilere uyguladõ õ aylõk faiz oranlarõnõ ölçü alarak, satõ  bedeline bu oranõ 
uygulamõ , daha açõkçasõ zihnen kendini alõcõya kredi vermi  de sayabilir. 
Böyle olunca akidlerde maksat ve saike önem veren mam Mâlik’in bir 
malõn pe in ona, vadeli on be e satõmõnõ mekruh görmesi kolay anla õlõr. 
Ticarî piyasada aylõk banka faiz oranlarõ ile vade farkõ oranlarõ arasõnda 
belirgin bir paralellik bulundu u sürece, ki ilerin amaç ve niyetlerine göre 
birtakõm sübjektif de erlendirmeler yapmak, hatta ki ileri bu konuda ihti-
yata ve sorumlulu a davet etmek kaçõnõlmaz olmaktadõr. Hem bu muhtemel 
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sakõncayõ önlemek, hem de paranõn satõn alma gücündeki veya malõn fiya-
tõndaki hõzlõ ve beklenmedik de i imden zarar görmemek için, vadeli satõlan 
malõn satõ  bedeli açõk bõrakõlõp ödeme zamanõnda, malõn o günkü satõ  
bedeli tahsil edilmektedir. Bu usul de netice itibariyle câiz olup, iki taraf 
açõsõndan daha az riskli bir yoldur. 

G) Pey Akçesi ve Cezaî art 

Yapõlan alõm satõmõ yürürlü e koymasõ halinde toplam fiyata mahsup 
edilmek, akidden caymasõ halinde satõcõya kalmak üzere, mü terinin mal 
sahibine ekonomik de eri olan herhangi bir ey vererek bir mal satõn almasõ 
Türkçe’de pey veya pi manlõk akçesi, kaporalõ alõ veri  gibi terimlerle 
ifade edilmekte, klasik slâmî eserlerde “el-bey‘ bi’l-urbûn”, verilen ey de 
urbûn (arabûn ve urbân) olarak adlandõrõlmaktadõr. 

Hukuk literatüründe yer alan yukarõdaki bu tanõm her ne kadar alõm sa-
tõm üzerine yapõlmõ sa da, urbûn, kiralama vb. akidlerde de söz konusu 
olmaktadõr. Pozitif Türk hukukunda, akid meydana geldi inde yapõlan bu 
tür bir ödeme, ayet taraflarõn birbirlerine ba landõklarõnõ gösterme amacõna 
dayanõyorsa buna pey akçesi denir. Bunun normal artlarda hükmü, bu 
akçeyi alan tarafõn onu alaca õna mahsup etmesidir; bir ba ka anlatõmla pey 
akçesinin kõsmî bir ifa te kil etmesidir. E er böyle bir ödeme akidden cay-
manõn yaptõrõmõ olmasõ amacõyla yapõlmõ sa, buna pi manlõk akçesi adõ 
verilir. Bu durumda taraflardan her biri tek taraflõ bir irade açõklamasõ ile 
akidden dönebilir; fakat akidden cayan pi manlõk akçesini veren taraf ise 
verdi ini terketmeyi, alan taraf ise aldõ õnõn iki mislini ödemeyi kabul etmi  
olur. Bununla birlikte Türk Borçlar Kanunu’nda pey akçesi teriminin her iki 
durumu da kapsayabilecek bir üst kavram gibi kullanõldõ õ söylenebilir. 

Hz. Peygamber’in urbûn yoluyla satõmõ yasakladõ õna dair (el-Muvatta’, 

“Büyû‘”, 1) bir rivayet vardõr. Bununla birlikte Hz. Ömer’in böyle bir akid 
yaptõ õ, bn Ömer’in bu akdi câiz gördü ü de (Zemah erî, el-Fâik, II, 416; 

bnü’l-Esîr, en-Nihâye, III, 202) rivayet edilmektedir. 

slâm hukukçularõnõn ço unlu u yukarõdaki hadisi esas almalarõnõn yanõ 
sõra bu satõmõn, garar içerdi i ve akdin gerçekle meme riski ta õdõ õ, ba ka-
sõnõn malõnõ haksõz ve bedelsiz yeme kabilinden oldu u, bünyesinde fâsid 
art (hibe artõ ve be enmedi i takdirde iade etme artõ) bulundu u ve pe inat 

verene tanõnan muhayyerli in meçhul oldu u gibi noktalardan hareketle, bu 
ekilde yapõlan akdi geçersiz saymõ lardõr. Hanefî fõkõh literatüründe, Hanefî 
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imamlardan bu konuda açõk bir görü  nakledilmemekle beraber, di er ekol-
lerin kitaplarõnda Ebû Hanîfe’nin de bu görü te oldu u belirtilmektedir. 

Ahmed b. Hanbel ve urbûn yoluyla satõmõ yasaklayan hadisi sahih ka-
bul etmeyen Hanbelî bilginler ise, Hz. Ömer’in uygulamasõnõ gerekçe göste-
rerek ve akidlerde art ko ma hürriyetini en geni  biçimde tanõma hususun-
daki e ilimlerinin gere i olarak bu ekildeki alõm satõmõ câiz görmü lerdir. 

Genel olarak ça õmõz slâm hukuk bilginlerinin konuya bakõ õ öyle 
özetlenebilir: Günümüzde ticarî hayatõn gerekleri ve slâm hukukunun genel 
ilkeleri, yüklendi i edimi yerine getirmekte geciken tarafõn malî tazminat 
ödemekle yükümlü olaca õ artõnõn (cezaî artõn) ko ulmasõna olumlu bak-
mayõ mümkün kõlmaktadõr. Pey akçesinin de bu çerçevede de erlendirilmesi 
mümkündür. öyle ki, belli bir miktar ödeme yapõp malõ alan tarafa malõ 
iade etme hakkõnõn tanõndõ õ bir akidde, satõcõ için böyle bir muhayyerli in 
tanõnmamasõ durumunda satõcõ, malõ ba ka birine satma ve pazarlama 
imkânõna sahip olmamaktadõr. te böyle bir akidde satõcõnõn mü teriden 
aldõ õ ve mü terinin vazgeçmesi halinde kendisinde kalacak olan kapora, 
daha iyi bir satõm imkânõnõ kaçõrma riskinin kar õlõ õ olarak de erlendirilebi-
lir. Ancak, taraflar arasõnda anla mazlõk çõkmamasõ için, e er bu muhayyer-
lik süresi konusunda yerle ik bir teâmül yoksa, muhayyerlik süresinin akid 
esnasõnda tesbit edilmesi arttõr. Önemli olan hukukî muamelelerde istikrarõ 
ve güveni sa lamak, haksõzlõ õ önlemektir. Bunu gerçekle tirmek üzere 
getirilecek tedbirler yerinde ve uygun kar õlanmalõdõr. 

H) Kâr Haddi 

Gerek Kur’an ve Sünnet’te gerekse sahâbe uygulamalarõnda kâr için be-
lirli bir oran getirilmemi  ve bu husus kural olarak fert veya toplum olarak 
müslümanlara bõrakõlmõ tõr. Çünkü böyle sabit bir oran her zaman, her 
yerde ve bütün mallar açõsõndan adaleti gerçekle tirmeyebilir. Öyleyse kâr 
haddi meselesi esas itibariyle ekonomik ve sosyal artlara göre yeniden 
düzenlemesi yapõlabilecek hususlardan biridir. Bu konuda, münferit uygu-
lamalardan hareketle bir genelleme yapmak ve sabit bir kural geli tirmek 
isabetli bir yol olarak dü ünülemez. Bunun yerine ekonomik artlar muva-
cehesinde genel ilkelerden hareketle zamana ve zemine göre de i en bir 
politika izlenmesi herhalde daha do rudur. Hz. Peygamber’in bu yöndeki 
uygulamalarõ gözden geçirilirse, Resûlullah’õn fiyatlara müdahaleden kaçõn-
dõ õ ve piyasanõn arz-talep dengesine ba lõ olarak do al bir biçimde kendili-
inden olu masõnõ istedi i açõkça görülür. 
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Meselâ, Hz. Peygamber’in tasvibini kazanan öyle bir uygulama var-
dõr: Resûl-i Ekrem, Hakîm b. Hizâm’a 1 dinar vererek, kendisine kurban-
lõk bir koyun almasõ için göndermi , o da bu parayla iki koyun satõn almõ  
ve birini tekrar 1 dinara satarak 1 dinar ve bir koyunla Resûlullah’õn ya-
nõna gelmi tir. Hz. Peygamber, Hakîm b. Hizâm’a hayõr duada bulunmu -
tur. (Ebû Dâvûd, “Büyu’”, 28; Tirmizî, “Büyu’”, 34) Bu durumda, yakla õk 
olarak % 100’lük bir kâr elde edilmi  olmaktadõr ve Resûl-i Ekrem buna 
kar õ çõkmamõ tõr. Yine bunu destekleyici mahiyette olmak üzere 
Resûlullah’õn fiyat belirlemeye (tes‘îr) yana madõ õ da hatõrlanabilir. Bu iki 
uygulama esas alõnõrsa, slâm hukukunda muayyen bir kâr haddi anlayõ-
õnõn getirilmedi i ve bunun yerine arz ve talep kanunlarõ do rultusunda 

ve serbest piyasa ortamõ içerisinde olu acak fiyatlarõn ölçü alõndõ õ, bu 
konuda bir düzenleme yapmak gerekiyorsa onun da müslüman toplumla-
rõn inisiyatiflerine bõrakõldõ õ sonucuna gidilebilir. Prensip bu olmakla 
birlikte, sunî müdahaleler sebebiyle arz ve talep dengesinin bozulmasõn-
dan do an sakõncalarõ gidermek ve tüketicinin ihtiyaçlarõnõn istismarõnõ 
önlemek amacõyla yerine göre birtakõm tedbirlere ba vurulabilir. 

Burada kâr haddi ile gabin arasõndaki ili kiyi ortaya koymakta yarar 
vardõr. Bazõ ara tõrmacõlar kâr haddi ile gabin arasõnda do rudan bir ili ki 
kurarak, ana paranõn üçte birlik kõsmõndan fazla olan kârõ gabn-õ fâhi  
saymõ lar ve bunun câiz olmadõ õna hükmetmi lerdir. Halbuki, gabin ba ka 
eydir, kâr haddi ba ka eydir. Aralarõnda do rudan bir ba lantõ da yoktur. 

Çünkü tâcir % 50 veya % 100 kâr etti i halde gabin yapmõ  olmayabilir. 
Bununla birlikte, ölçüsü ne olursa olsun kârõn me rû olabilmesi için aldatma, 
ihtikâr, zulüm ve kandõrma ile hiçbir surette birlikte olmamasõ, o konuda 
yasal bir düzenleme ve sõnõrlama varsa ona aykõrõ olmamasõ arttõr. Malõn 
bir kusurunu gizleyerek veya aldatõcõ reklamlarla etkileyerek yapõlan satõm-
larda bir haksõzlõk söz konusu olabilir. 

 Kârõn helâl olabilmesi için, ticarî i lemlerde haramlardan kaçõnmak art-
tõr. E er herhangi bir surette harama bula õlmõ sa, meselâ ticareti haram 
olan mallarõn ticareti yapõlmõ sa, faiz, karaborsa, aldatma, kandõrma yapõl-
mõ sa veya mü terinin bilgisizli inden ve zor durumda olmasõndan istifade 
edilmi se bu takdirde elde edilecek kâr helâl olmaz. Öte yandan, gerekli 
gördü ü takdirde devletin fiyatlara müdahale ederek, kâr için belirli bir ölçü 
getirmesi de mümkündür ve o takdirde kamu yararõ için alõnmõ  olan bu 
sõnõrlamaya uymak gerekir. Böyle olunca, slâm’õn iki aslî kayna õnda kâr 
haddi için bir sõnõrlandõrmanõn öngörülmemi , serbest piyasa ekonomisinin 
esas alõnmõ  olmasõ, devletin ticarî hayatõ tabii seyrine oturtmak için gerekli 
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sosyal ve yasal tedbirleri almasõ kaydõna ba lõ bir serbesti mahiyetindedir. 
mtiyazlarõn ve gizli bir tekelle menin meydana geldi i alanlarda devletin bu 

sosyal amaçlõ müdahalesine daha çok ihiyaç duyulmaktadõr. Bu itibarla örf 
ve âdetteki mâkul ölçüleri, yasal sõnõrlamalarõ göz ardõ ederek, insanlarõn 
bilgisizli inden/güveninden de yararlanarak mallarõn mümkün olan en 
yüksek kârla satõ a sunulmasõ, ayrõca bu davranõ a “ slâm’da kâr haddi 
yoktur” anlayõ õyla me ruiyet atfedilmesi do ru olmaz. Piyasanõn ve fiyatla-
rõn hür irade ve sebest rekabet ortamõnda olu masõ için kâr haddinin önce-
den belirlenmemi  olmasõ, ticarî hayatta kamu yararõnõ hedef alan hukukî 
düzenlemelerin olmayaca õ anlamõna gelmez. 

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, slâm’da kâr için belirli bir alt veya üst 
sõnõr konmamõ , bu tabii ve ahlâkî artlara, gerekiyorsa yasal düzenlemelere 
bõrakõlmõ tõr. 

I) Hava Parasõ 

Kiracõnõn kiralanan gayri menkulü bo altmasõ veya devretmesi kar õlõ-
õnda yeni kiracõdan (hatta bazõ hallerde gayri menkul mâlikinden) istedi i 

toplu bedele, bazan da mülk sahibinin kira akdi yapõlõrken kiracõdan (periyo-

dik ödemelerden ayrõ olarak) istedi i pe in bedele hava parasõ denilir. 

slâm borçlar ve ticaret hukukunda akdin neyi konu aldõ õ, taraflarõn 
hak ve borçlarõnõn ne olaca õ gibi akdin kurulu u ve i leyi i ile ilgili temel 
noktalarõn önceden açõkça bilinmesi ve belirtilmesi istenir. Hile, aldatma, 
beklenmedik risk ve zarar, kar õ tarafõn zor durumda olmasõndan yararla-
narak a õrõ kazanç elde etme, sebepsiz ve emeksiz kazanç ise kõnanõr ve 
mümkün oldu u ölçüde hukukî müeyyidelerle önlenmeye veya telâfi edil-
meye çalõ õlõr. Bu ve benzeri düzenlemeler, slâm’õn insan ili kilerinde açõklõk 
ve dürüstlü ü hâkim kõlma, toplumda barõ , güven ve hukuk düzenini 
kurma amacõnõn da bir parçasõnõ olu turur. Bu itibarla klasik literatürde, 
günümüzdeki anlamda ve uygulanan ekliyle hava parasõ ve hükmü ko-
nusu yer almasa bile, bu hususun slâm borçlar ve ticaret hukukunun genel 
ilke ve amaçlarõ açõsõndan de erlendirilmesi mümkündür. 

Hava parasõnõn hukukî ve dinî hükmü ara tõrõlõrken bu âdet ve uygula-
manõn genel iktisadî sebeplerinin, taraflarõn konum ve amaçlarõnõn da göz 
önünde bulundurulmasõ gerekir. Günümüzdeki hava parasõnõn bir sebebi 
enflasyonun kira bedeline olan etkisi ve yasal korumacõlõktõr.  yerleri ve 
di er gayri menkuller ba langõçta piyasa de erinden kiralansa bile paranõn 
hõzla de er kaybetmesi, kiracõnõn da yasalarla belli ölçüde korunup kira 
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akdinin ileriki yõllara ta õrõlmasõ, enflasyon oranõnõn kira bedeline yansõtõl-
masõnda da ço u zaman yasal veya fiilî zorluklarõn bulunmasõ sebebiyle, 
kiracõnõn giderek çok avantajlõ bir konum kazandõ õ sõklõkla görülür. Böyle 
durumlarda kiracõ, kendi emek ve gayretinin dõ õnda ço u zaman da haklõ-
lõ õ ve me ruiyeti tartõ õlabilir sebeplerle olu an bu konumunu iktisadî yön-
den de erlendirmekte, kira sözle mesinde devir yasa õ bulunsa bile ortaklõk 
ve gizli kiracõlõk gibi çe itli yollarla bu i  yerini yeni kiracõya hava parasõ 
denilen yüklü bir mebla  kar õlõ õ devredebilmektedir. Burada kiracõnõn 
kendine ait olmayan bir hak ve menfaat kar õlõ õ bedel aldõ õ ve haksõz bir 
kazanç elde etti i açõktõr. Bu durum özellikle vakõf, belediye, hazine malõ 
gibi kamu mallarõnõn uzun süre için dü ük bir bedelle kiralanmasõ veya 
enflasyon sebebiyle kira bedelinin giderek sembolik bir ödeme durumunu 
almasõ halinde daha çok görülmektedir. Bu tür mallar öteden beri, gerek 
yönetimlerindeki gev eklik gerekse halkõn bu tür mallarla ilgili yanlõ  telakki 
ve e ilimleri sebebiyle zaman zaman haksõz kazanç ve istismar konusu 
olmaktadõr. Bu yüzdendir ki, sonraki dönem Hanefî fõkhõnda, bu tür mallarõn 
ancak üç yõl için kiraya verilebilece i, kira bedelinin de piyasa de erinden 
a a õ olmayaca õ belirtilerek belli ölçüde önlem alõnmaya çalõ õlmõ tõr. 

Fõkõh kitaplarõnda günümüzdeki hava parasõna benzerlik gösteren ilk ör-
nek ve tartõ malar da vakõf mallarõnõn kiracõlõ õnõn belli bir bedelle devri 
sebebiyle gündeme gelmektedir. Vakõf malõn icâreteyn usulüyle kiralanmasõ 
halinde yeni kiracõdan alõnan bu bedel haklõ bir sebebe dayansa da, di erle-
rinde kiracõnõn ço u defa vakfa ait hak ve menfaat kar õlõ õ bedel aldõ õ 
söylenebilir. 

Günümüzde uygulanan ekliyle hava parasõnõn ikinci sebebi ise, özel-
likle i  yeri kiracõlõ õnda kiracõnõn olu turdu u mü teri potansiyelinin, isim 
ve marka hakkõnõn, i  yerinde bulunan demirba larõn veya i  yerine yapõlan 
harcamalarõn yeni kiracõya bedel kar õlõ õ devridir. Kira sözle mesinin de 
buna imkân vermesi halinde, kiracõnõn bu durumda haksõz ve sebepsiz bir 
kazanç elde etti i söylenemez. Çünkü kiracõ burada mal sahibine ait olan bir 
hak ve menfaati de il, kendi emek, fedakârlõk ve gayretinin sonucu olu an 
bir hakkõ satmaktadõr. lk dönem Hanefî hukukçular mücerret ve mânevî 
haklar ve menfaatler kar õlõ õnda bedel almayõ câiz görmemi ken, daha 
sonralarõ örf ve toplumsal ihtiyaçlar sebebiyle bu câiz görülmeye ba lanmõ -
tõr. Ça da  slâm hukukçularõ telif hakkõ, patent ve isim hakkõ da dahil, 
mânevî haklarõn satõ õnõ câiz görmekte, kar õlõ õnda bedel alõnmasõnõn 
haksõz kazanç olmayaca õnõ ifade etmektedirler. Böyle olunca, kiracõnõn bu 
mahiyetteki haklarõ için alaca õ kar õlõ õn câiz olmasõ gerekir. Kiracõnõn 
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devre yetkili olup olmayaca õnda ise öncelikli olarak kira sözle mesine, 
sonra da o bölgede yerle ik örf ve uygulamaya bakõlõr. 

Hava parasõnõn di er uygulama ekilleri de yukarõda özetlenen iki yakla-
õm içinde ele alõnõp de erlendirilebilir. Söz gelimi, mal sahibinin kira akdi 

ba langõcõnda kiracõdan aylõk ödemeler dõ õnda pe in olarak aldõ õ toplu 
para, hava parasõndan ziyade kira bedelinin bir parçasõ eklinde görülmeli 
ve kira akdinin herhangi bir sebeple feshi halinde de ona göre i lem görme-
lidir. Kiracõ belli bir süre için pe in ödeme ile kiraya tuttu u gayri menkulü 
süresinden önce tahliye etmesi halinde, kullanmadõ õ süreye isabet eden 
kira bedelini mal sahibinden haklõ olarak talep edebilmelidir. Bu konuda 
taraflar arasõ kira sözle mesi esas olmakla birlikte, mal sahibi bu erken 
tahliye sebebiyle açõk bir zarara u ramadõ õ sürece söz konusu bedeli en 
azõndan dinen ve ahlâken iade etme yükümlülü ündedir. Buna kar õlõk kira 
süresi sona erdikten sonra, kiracõnõn yasalarõn korumasõndan veya 
zilyedli in sa ladõ õ fiilî durumdan yararlanarak kiralananõ tahliye için bedel 
talep etmesi ise haksõz bir taleptir. Nitekim slâm Konferansõ Te kilâtõ’na 
ba lõ slâm Fõkõh Akademisi’nin 1988 yõlõnda Cidde’de yapõlan IV. Dönem 
Toplantõsõ’nda da benzeri bir karar alõnmõ , kira akdi devam ederken kirala-
nanõ erken tahliye eden kiracõnõn kalan kira süresi kar õlõ õnda yeni kiracõ-
dan veya mal sahibinden alaca õ bedel câiz görülürken, kira süresi sona 
erdikten sonra kiralananda artõk gayri menkul mâlikinin hak sahibi oldu u, 
onun muvafakati olmadan kiralananõn bir ba kasõna devredilmesinin ve 
bunun için bedel alõnmasõnõn câiz olmayaca õ belirtilmi tir. 

Akid ve hukukî i lemlerde taraflarõn hak ve yükümlülükleri arasõndaki 
dengeyi korumak, haksõz kazancõ önleyip ki ileri sadece alõn terlerinin ve 
me rû haklarõnõn kar õlõ õnõ almaya ikna etmek oldukça zordur. Bunun 
hukuk kurallarõyla ve maddî yaptõrõmlarla sa lanmasõ da ço u defa müm-
kün olmaz. Her eyden önce taraflarõn hak ve hakkaniyeti bilmeleri, kul 
hakkõ ihlâlinin a õr bir vebal yükledi ine inanmalarõ, sorumluluk duygularõ-
nõn yeterince geli mi  olmasõ ve bunun olumlu etkilerinin insan ili kilerine 
yansõmasõ gerekir. Günümüzde slâm, çok sõnõrlõ ve dar bir çerçevede anla-
õldõ õ ve uygulandõ õ, slâm’õn insanõ ve hayatõ bütünüyle kucaklayan akîde 

ve ö retisi iyi kavranamadõ õ için, iktisadî ve hukukî ili kiler kendi piyasa 
artlarõ ve dinami i içerisinde olu makta, me ruiyetinin ölçüsünü kendisi 

koymakta, sonuçta da güçlü ve becerikli kimselerin daha haklõ oldu u bir 
fiilî durumlar ortamõ do maktadõr. Artõk bu noktadan sonra ki ilerin dinî 
duygu ve inançlarõ bile kazancõn haksõzlõ õnõ görmede yetersiz kalmaktadõr. 
Bu itibarla, hava parasõ da dahil iktisadî ve ticarî hayatta cârî çe itli i lem ve 
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kazanç yollarõnõn me rû ve câiz olup olmadõ õnõ çevrenin genel kabulüne 
göre de il de slâm’õn hak ve me ruiyetle ilgili genel ilke ve amaçlarõna göre 
de erlendirmek gerekir. Helâl kazancõn yolu da insan ili kilerinde kar õlõklõ 
rõzâyõ gözetmek, haklõ ve helâl kazancõ gaye edinmek, mülkiyet hakkõna 
saygõlõ olmak ve mal sahibinin gönül ho nutlu u bulunmadõkça hak ve 
hukukuna el uzatmamaktan geçer. 

J) Borsa ve Hisse Senedi 

Batõ kökenli bir terim olan borsa, “devletin kurdu u ve denetledi i özel 
hukuk kurallarõ içinde taraflarõn kar õ kar õya gelip ticarî de ere sahip mal-
larõn alõm satõmõnõ yaptõklarõ kurum, devamlõlõ õ bulunan pazar yeri” olarak 
tanõmlanõr. Borsa önceleri ticaret ve sanayi borsalarõ, tarõm ürünleri borsa-
larõ, altõn borsasõ eklinde do up geli mi  ise de günümüzde hisse senetleri-
nin, tahvil, hazine bonosu ve kambiyo belgeleri gibi kõymetli evrakõn alõnõp 
satõldõ õ “menkul kõymetler borsasõ” ön plana çõkmõ tõr. Borsa denince de 
artõk bu son tür anla õlmaya ba lanmõ tõr. 

Tahvil, hazine bonosu gibi faizli borç senedi mahiyetindeki kõymetli ev-
rakõn alõm satõmõ, bunlarõ ister devlet isterse hususi ahõs ve irketler çõkar-
sõn, faizle borç alõp verme niteli inde oldu undan câiz görülmez. Dövize 
endeksli tahviller ve borç senetleri için de durum aynõdõr. irketlere ortaklõ õ 
temsil eden hisse senetlerine ve irketlerin kâr ve zararõna ortaklõ õ ifade 
eden kâr-zarar ortaklõ õ belgelerine gelince durum farklõdõr. ktisadî ili kilerin 
yo unla õp sermaye piyasasõnõn önem kazandõ õ günümüzde hisse senetleri, 
sermaye piyasasõnõn en önemli aracõ haline gelmi  ve bir ortaklõk belgesi 
olarak de il de ba õmsõz bir mal olarak alõnõp satõlmaya ba lanmõ tõr. Yine 
kâr getiren bazõ tesisler devlet tarafõndan kâr ortaklõ õ yoluyla halka açõlmõ , 
böylece faizden kaçõnan kesimin birikimleri de devreye sokularak toplanan 
sermaye ile yeni i  sahalarõna ve yatõrõmlara yönelme imkânõ bulunmu tur. 
Ancak bu geli meler, bu tür kõymetli evrakõn alõm satõmõnõn fõkhî hükmüyle 
ilgili bazõ farklõ yakla õmlarõ da gündeme getirmi tir. 

Türk ticaret hukukunda menkul kõymetler, belgede yer alan hakkõn nite-
li ine göre alacak senetleri ve ortaklõk senetleri eklinde iki ana gruba ayrõ-
labilir. Bir para borcunu ve alaca õnõ temsil eden tahviller, kâr ve zarar 
ortaklõ õ belgeleri, finansman bonolarõ ve gelir ortaklõ õ senetleri mahiyeti 
itibariyle para ve alacak senetleridir. Buna kar õlõk malî haklarõn yanõ sõra 
yönetime katõlma gibi haklarõ da sa layan ve gerçek bir ortaklõk ili kisi 
kuran hisse senedi ise, ortaklõk senetleri grubunun tipik örne idir. Öte 
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yandan menkul kõymetlerin, sa ladõ õ gelirin özelli ine göre, sabit gelirli ve 
de i ken gelirli senetler eklinde ikiye ayrõlmasõ da mümkündür. Tahviller 
sabit gelirli; hisse senetleri, kâr ve zarar ortaklõ õ belgeleri, gelir ortaklõ õ 
senetleri ise de i ken gelirli senetlerdir. 

Ortaklõk senedi ve de i ken gelirli senet mahiyetinde olan hisse senet-
leri, Türk hukukunda anonim ve paylõ komandit irketlerde paylarõ temsil 
eden bir kõymetli evraktõr. En önemli fonksiyonu da payõ temsil etmesidir. 
Hisse senetlerinin bir ba ka özelli i de payõ tedavül ettirebilmesidir. Hisse 
senetleri, ortaklõ õn sermayesinin belli bir payõnõ temsil etti inden itibarî 
kõymete sahiptir; borsada alõnõp satõlabilen birer kõymetli evraktõr; hatta 
borsanõn en önemli araçlarõndan biridir. Hisse senedinin piyasa/borsa de eri 
ise, çe itli faktörlere ba lõ olarak itibarî de erinin altõnda veya üstünde 
olabilir. Hisse senetleri, nama yazõlõ veya hamiline yazõlõ eklinde ikiye 
ayrõlabildi i gibi âdi ve imtiyazlõ hisse senetleri eklinde de ikiye ayrõlabilir. 
Hisse senedi, sahibine malî haklar ve yönetime ili kin haklar sa lar. Malî 
haklarõn ba õnda, kâr payõ alma hakkõ, rüchan hakkõ, bedelsiz pay alma 
hakkõ, tasfiye payõ hakkõ vb. gelmektedir. 

Kanunlar, geni  halk kitlelerinin yatõrõmlara i tirakini sa lamak için or-
taklõklarõn hisse senedi arzõna belli artlarda izin vermekte, hisse senedinin 
iki taraf için de güvenli bir finans ve gelir aracõ olmasõnõ sa layõcõ birtakõm 
tedbirler almaya çalõ maktadõr. 

Günümüzdeki yo un ticarî ili kilerin ve iktisadî faaliyetlerin borsayla, 
bankayla ve faizle sõkõ ili kisi ve iç içe olmasõ, haklõ olarak müslümanlarõn 
bu tür geli melere kaygõyla bakmasõna yol açmakta, bu arada anonim 
irketlerin ve hisse senetlerinin er‘î hükmü konusunda farklõ yakla õmlara 

ve yorumlara sebep olmaktadõr. Sermaye piyasasõnõn kurulu  a amasõnda 
oldu u, devlet denetiminde ve yasal düzenlemelerde de bo luklarõn bulun-
du u toplumlarda ve dönemlerde bu tereddüt ve kaygõlar haklõ olarak daha 
da artmaktadõr. Ancak teorik çerçevede kalarak ifade etmek gerekirse tahvil, 
genelde sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir faiz geliri temin eden 
bir borç senedi ve ödünç i lemi oldu undan kural olarak faizli i lem sayõlõr. 
Bu yüzden de getirisi ne oranda olursa olsun, tahvilden bir yatõrõm aracõ 
olarak yararlanmanõn dinen câiz olmadõ õnda görü  birli i vardõr. Hisse 
senetleri ise, irketin kârõna göre getirisi de i en bir ortaklõk senedi oldu un-
dan, mahiyeti itibariyle tahvilden farklõdõr. Hisse senetlerinin er‘î durumu 
ve hükmü konusunda, ça da  slâm bilginlerinden çok azõ konuyu özel bir 
ara tõrmaya tâbi tutarak fikir beyan etmi tir. Bir kõsmõ, hisse senedinin 
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ihracõnõn ve alõm satõmõnõn câiz olmadõ õ, ço unluk ise cevazõ yönünde 
görü  belirtmi tir. 

Ça õmõz müslüman iktisatçõlarõndan bir kõsmõ, Batõ’dan alõnan ça da  
irketlerin ve özellikle sermaye irketlerinin, bu arada hisse senetlerinin de 

Batõ’nõn kapitalist ve sömürgeci bakõ  açõsõnõ ve de erlerini yansõttõ õnõ, 
slâm hukukunun irketlerle ilgili yerle ik form ve kurallarõna uymadõ õnõ 
ileri sürmekte ve er‘an câiz olmadõ õnõ, bu irketlerle yapõlacak muamelele-
rin bâtõl olaca õnõ, dolayõsõyla kârõnõn helâl olmayaca õnõ ifade etmekte, 
netice itibariyle de hisse senetlerini câiz görmemektedir. Gerekçe olarak da, 
yukarõda aktarõlanlara ilâve olarak, hisse senedinin piyasa de erinin birçok 
faktöre ba lõ olarak de i ti ini ve irket varlõ õndan ayrõlarak müstakil bir 
kõymet kazandõ õnõ, irketlerin mal varlõ õnda helâl ve haramõn, faiz ve 
gayri me rû kazancõn iç içe oldu unu ileri sürmektedir. 

Bu konuda görü ünü açõklayan ça da  slâm bilginlerinin ve yazarlarõ-
nõn ço unlu u, hisse senedinin, kâr ve zararõ ile birlikte irketin mal varlõ-
õna ortaklõ õ temsil etti i dü üncesinden hareketle kural olarak hisse senedi 

alõm satõmõnõ câiz görmekte, hisse senedinin sa layaca õ haklarõ ve bu 
haklarõn kullanõm eklini kanun ve anla malarõn belirleyece ini ifade et-
mektedirler. Bu grup ilim adamlarõ arasõnda Muhammed Ebû Zehre, M. 
Yûsuf Mûsâ, Mahmûd eltût, Abdülvehhâb Hallâf, Ali el-Hafîf, Abdurrah-
man Hasan gibi isimler ba ta gelmektedir. 

Hisse senedinin ihracõnõn ve alõnõp satõlmasõnõn fõkõh kurallarõ açõsõndan 
da câiz oldu unu ifade eden müslüman âlimlerin dayandõklarõ gerekçeler u 
ekilde özetlenebilir: irket, sermayesini belli hisselere ayõrmakta ve isteyen 

bu hisselere sahip olmaktadõr. Hisseler irkete tâbi olarak kâr ve zarara 
açõktõr. Hisse senedine dayalõ irket nevi klasik doktrinde “mudârebe” adõ 
altõnda mubah kõlõnmõ  olup, mudârebede de kâr ve zarara ortak olma esasõ 
vardõr. Gerekli er‘î artlarõ ta õyan bir irkete bu ekilde hisse senedi alarak 
ortak olmanõn cevazõnda üphe yoktur. Hatta, Batõ’nõn ticaret hukukundan 
alõnan anonim irketlerin ana hatlarõyla slâm fõkhõndaki irket türleri içinde 
mütalaa edilebilece i, dinin temel ilke ve kurallarõndan biri ile çatõ madõ õ 
sürece, ihtiyaç ve kalkõnma sonucu ortaya çõkan ve kamu yararõna yönelik 
olan bu nevi geli melerin alõnmasõnda dinî bir sakõncanõn bulunmadõ õ da 
açõktõr. 

 Günümüz slâm bilginlerinin ço unlu u hisse senedi alõm satõmõnõ kural 
olarak câiz ve bu yolla elde edilecek kazancõ helâl saymakla birlikte, konuyu 
de i ik yönleri ile inceleyen yazarlar, irketin dinen câiz olmayan alanda 
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faaliyet göstermemesi gerekti i kaydõna önemle i aret etmekte, anonim 
irketlerin i leyi indeki bazõ aksaklõklara ve haksõzlõklara dikkat çekmekte, 

itibarî kõymetinden daha dü ük bedelle hisse senedi ihracõna, imtiyazlõ hisse 
senetlerine, belli ma duriyetlere sebep olmalarõ açõlarõndan itiraz etmekte-
dirler. Ancak anonim irketin ve hisse senedinin tabiatõnõn gere i olmayan 
bu olumsuz geli meler, sermaye piyasasõnõ âibe altõnda bõrakan spekülatif 
hareketler haliyle anonim irketin ve hisse senedinin cevazõnõ do rudan 
etkilemez. Hisse senetlerinin bir ortaklõk belgesi olarak de il de ba õmsõz bir 
mal eklinde alõnõp satõlmasõnõn câiz olmadõ õ tezi de do ru de ildir. Mubah 
ve câiz olu  asõl oldu undan, kendi ba õna bir mal haline gelmi , alõm satõ-
mõyla kâr hesaplanan bir hisse senedinin cevazõnõ engelleyen güçlü bir 
gerekçe mevcut de ildir. 

slâm Konferansõ Te kilâtõ’na ba lõ slâm Fõkõh Akademisi’nin giri imiyle 
1988 yõlõnda Rabat’ta toplanan Borsa Semineri’nin sonuç bildirisinde ve adõ 
geçen akademinin 1992 yõlõnda Cidde’de yapõlan VII. Dönem Toplantõsõ’nda 
hisse senetlerinin kâr ve zarara i tirak etmesi sebebiyle kural olarak helâl 
oldu u, fakat er‘î hükmünün bunu çõkaran irketin ticarî i lem ve amaçla-
rõnõn me rû olu uyla yakõndan ilgili bulundu u belirtilmi tir. irketin faiz, 
içki imali ve ticareti, karaborsacõlõk, hile, yalan ve aldatma gibi dinen haram 
vasõtalarla kazanç sa lamasõ halinde hisse senetlerini alõp satmanõn ve 
bundan gelir elde etmenin haram ve mâsiyete i tirak etmek oldu undan câiz 
olmayaca õ bildirilmi , esasen faaliyet alanõ haram i lemler yapma, dinen 
yasak hizmet ve mal üretiminde bulunma olmamakla beraber, bazõ haram 
i lemlere taraf olmasõ sebebiyle irketin kârõna haram kazanç karõ mõ  
olmasõ hallerinde ise, pay sahiplerinin bu miktarõ yakla õk olarak hesaplayõp 
kendisinin hayõr ve hasenat niyeti ile olmaksõzõn ve toplum hakkõ oldu u 
inancõ ile hayõr yolunda harcamasõ tavsiye edilmi tir. 

Daha önce de de i ik vesilelerle ifade edildi i gibi, slâm borçlar ve tica-
ret hukukunda taraflarõ beklenmedik zarar ve ma duriyetlere iten her türlü 
bilinmezlik, kapalõlõk ve risk mümkün oldu unca önlenmeye çalõ õlmõ , 
açõklõk, dürüstlük ve güvenin hâkim olaca õ bir borç ili kisi ve ticarî hayat 
kurulmaya çalõ õlmõ tõr. Buna kar õlõk, özellikle sermaye piyasasõnõn belirli 
bir düzen ve istikrara kavu madõ õ, günlük siyasî kararlarla ve baskõ grup-
larõnõn müdahaleleriyle kolayca yön de i tirebildi i ve büyük çapta de i ik-
liklerin ya andõ õ, spekülatif müdahalelerin ve sunî fiyat olu umlarõnõn iyi 
niyetli yatõrõmcõlarõ ma dur etti i toplumlarda borsa bir tür kumar ve risk 
ticareti görünümünü alabilmektedir. Bu durumda slâm’õn yukarõda zikredi-
len güven ve açõklõ õ sa lamaya yönelik ilke ve kurallarõnõn gerçekle ti i 
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söylenemez. Bu itibarla, tõpkõ irketin gayri me rû alanda faaliyet gösterme-
sinin, çõkaraca õ hisse senedi ticaretinin hükmünü etkiledi i gibi, sermaye 
piyasasõnda hâkim olan bu risk ve karga a ortamõ da hisse senedinin hük-
münü geçici olarak etkileyebilir. Fakat bu giderilmesi ve önlem alõnmasõ 
gereken geçici bir durum olup hisse senedinin aslen câiz oldu u hükmünü 
de i tirmez. 

Halkõn elinde bulunan küçük çaptaki tasarruflarõn birle erek güçlü bir fi-
nans kayna õ te kil etmesi ve yatõrõma yönelmesi ülke ekonomileri için ne 
kadar yararlõysa, müslümanlarõn slâm’õn öngördü ü ilkeler ve sakõndõrdõ õ 
yasaklarõ dikkate alan, me rû alanda ve me rû tarzda faaliyet gösteren 
borsayõ ve ticarî organizasyonlarõ kurmaya ve desteklemeye yönelmeleri de 
o derece önemlidir. Dinî hassasiyetini yitirmemi  kimselerin gösterebilece i 
bu tepki ve i  birli i, sermaye piyasasõnda güven, dürüstlük ve istikrarõn 
ödüllendirilmesi anlamõna da gelece i için, bu tavrõn neticede ülke ekonomi-
sine önemli ölçüde yarar sa layaca õ açõktõr. 

K) Sigorta 

Kelime olarak da “güven, emniyet ve garanti” anlamõ ta õyan sigorta 
kavramõ, riskin ço alõp yaygõnla masõ kar õsõnda insanõn kendini biraz daha 
güvende hissetmesi arayõ õnõn ürünüdür. Batõ toplumlarõnda be  altõ asõrlõk 
köklü bir geçmi i ve yaygõn bir uygulamasõ olan sigorta, slâm dünyasõna 
çok daha geç intikal etmi  ve özellikle son yüzyõlda dinen câiz olup olmadõ õ 
yo un bir ekilde tartõ õlmaya ve de erlendirilmeye ba lanmõ tõr. 

Sigorta, belli bir teknik ve sistem içerisinde kaza ve kayõplarõn zararõnõ 
telâfi etmeyi amaçlayan ve kar õlõklõ ödeme esasõna dayanan akdî bir sis-
temdir. Bunun uygulanmasõna temel te kil eden ve sigorta eden ile sigorta 
edilen arasõnda belli haklar ve yükümlülükler do uran akde de “sigorta 
sözle mesi” denir. Daha açõk bir ifadeyle sigorta sözle mesi ile, sigortalõ belli 
bir prim ödemeyi, mal vermeyi, sigortacõ da buna kar õlõk olarak sözle mede 
belirtilen bir kaza ve zararõn meydana gelmesi halinde bunu telâfi etmeyi 
veya belli bir mebla õ ödemeyi taahhüt etmektedir. 

Sigorta yeni bir sözle me türü oldu undan, slâm hukukunun klasik kay-
naklarõnda buna dair bir görü  bulunmamasõ tabiidir. Ancak bu durum konu-
nun, slâm hukukunun genel ilkeleri ve amaçlarõ çerçevesinde dinî bir de er-
lendirmeye tâbi tutulamayaca õ anlamõna gelmez. Aksine slâm bilginlerinin 
büyük ço unlu u, meselenin sõrf bu yüzden er‘î de erlendirme dõ õnda bõrakõ-
lamayaca õ noktasõnda fikir birli i etmi  ve slâm hukukuyla ilgili eserlerindeki 
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çözümlerin çok önemli bir bölümü bu yakla õma göre belirlenmi tir. Buna 
göre, sigortanõn dinî hükmünü slâm hukukunun genel prensip ve amaçlarõ 
çerçevesinde ara tõrõrken, üphesiz slâm hukukçularõnõn benzeri meseleler 
kar õsõnda ortaya koyduklarõ görü  ve tavõrlardan da, konuyu de erlendir-
meye yardõmcõ hareket noktalarõ ve ipuçlarõ olarak yararlanõlmasõ gerekir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, sigorta sisteminde, kaza ve zararõn mey-
dana gelmedi i durumlarda ödenen primlerin kar õlõksõz kalmasõ, kaza ve 
zarar meydana geldi inde ise primler tutarõnõ çok a an bir mebla õn ödene-
cek olmasõ, klasik akid yapõlarõna ve ölçülerine göre bir belirsizlik ve denge-
sizlik ta õdõ õndan, sigortanõn er‘î hükmü konusunda ciddi tereddütler ve 
itirazlar olmu tur. 

Kõsa bir tarihçe vermek gerekirse, sigorta slâm dünyasõnda ilk defa 
bundan yakla õk iki asõr önce me hur Hanefî hukukçusu bn Âbidîn (ö. 

1252/1836) tarafõndan söz konusu edilmi tir. bn Âbidîn gayri müslimlerin 
müslüman tâcirlere sigortalõ olarak ta õmacõlõk yaptõ õndan bahisle, sigorta-
cõnõn telef olan malõ hukuken ödemek zorunda olamadõ õnõ, gayri müslim de 
olsa böyle bir borcunun bulunmadõ õnõ belirtir. Gerekçe olarak da bu ekil 
ta õmanõn emanet, âriyet ve icâre akdi hükümlerine tâbi oldu unu, dolayõ-
sõyla ta õmacõnõn ancak kasõt ve kusur halinde tazmin yükümlülü ünün 
bulunaca õnõ belirtir. Her türlü helâk ve ziyanda onlarõ sorumlu tutmanõn 
klasik Hanefî ictihadlarõna uygun olmadõ õnõ, bunun fâsid bir akid oldu-
unu, dü man ülkesindeki müslüman tâcir için ise sigorta yoluyla ödenen 

hasar bedelini almanõn câiz olabilece ini ifade eder (Reddü’l-muhtâr, IV, 

169-173). 

Osmanlõ döneminde sigorta sistemine ilk defa 1864 tarihli Deniz Ticaret 
Kanunu’nda temas edilmi , 1870 yõlõnda stanbul-Beyo lu’nda vuku bulan 
büyük yangõnda eyhülislâmlõktan sigortanõn cevazõ hakkõnda fetva alõn-
mõ tõr. Yine 1327’de eyhülislâmlõktan hayat sigortasõ hakkõnda fetva sorul-
mu , verilen fetvada slâm ülkesinde hayat sigortasõ câiz görülmemi , ya-
bancõ ülkede ve yabancõ sigortacõ ile yapõlan sigorta akdi ve bundan do an 
tazminat ve ödeme câiz görülmü tür. 

Sigortanõn er‘î hükmü konusundaki tartõ ma ve görü  beyanlarõ, son 
yüzyõlda giderek daha da yo unla mõ tõr. Ancak tartõ malar ve slâm’a 
aykõrõlõk iddialarõ daha çok “ücretli sigorta” sistemi ile ilgilidir. Devletin tesis 
etti i sosyal sigorta veya “kar õlõklõ üyelik sigortasõ” genelde câiz görülmek-
tedir. Böyle olunca konuyu üç sigorta türüne göre ayrõ ayrõ ele almak gere-
kir. 
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1. Sosyal Sigorta. Devletin bütün vatanda larõnõ kapsayacak ekilde 
yangõn, kaza, hastalõk, i sizlik, kimsesizlik gibi durumlarla kar õ kar õya 
kalanlarõ himaye edici sosyal dayanõ ma ve bütünle meyi sa layõcõ geni  bir 
sigorta sistemi kurmasõ ve vatanda larõna da bu konuda âdil, dengeli birta-
kõm ödev ve yükümlülükler yüklemesi, slâm’õn da kurulmasõnõ devamlõ 
te vik etti i bir sistemdir, slâm’õn amacõna ve ruhuna da uygun dü mekte-
dir. 

2. Kar õlõklõ Üyelik Sigortasõ. Bir i  koluna mensup i çilerin, üyelerin 
ortak katõlõmõyla gerçekle en ve içlerinden birisi bir felâketle kar õ kar õya 
kaldõ õnda onun zararõnõ telâfi etmeyi amaçlayan bir sigorta sistemi de, 
sosyal sigortanõn daha dar alandaki bir uygulamasõ mahiyetinde olup elbette 
te vike de er, makbul bir sigorta çe ididir. slâm hukukunda öteden beri 
mevcut olan “âkõle” sistemi, hatta “kasâme” usulü ve sistemi, toplu ödeme-
leri ve yükleri belli bir kesime yayma, sorumluluklarõ payla ma amacõnõ 
ta õr. Maktulün diyetini ödemeyi sadece suçlu üzerinde bõrakmayõp onun 
yakõn akrabalarõna da ödeme sorumlulu u getiren “âkõle” sistemi Hulefâ-yi 
Râ idîn’den itibaren daha da geli tirilmi  ve giderek belli i  kolu ve meslek 
gruplarõ üyeleri arasõnda ortak bir dayanõ ma ve yardõmla maya dönü -
mü tür. “Kasâme” de, fâili meçhul bir cinayete kurban giden kimsenin kan 
bedelinin (diyet) belirli bir usul çerçevesinde belirli bir bölge halkõna payla -
tõrõlarak ödetilmesi sistemidir. slâm öncesi dönemde de cârî olan bu sistemi 
slâm, belli bir sosyal dayanõ mayõ hedefledi inden devam ettirmi tir. 

3. Ücretli-Ferdî Sigorta. Sigortanõn üçüncü çe idi ise toplumumuzda 
çok daha yaygõn olan “ücretli sigorta” sistemidir. Bunda ise, sigortacõ kaza, 
yangõn, ölüm gibi durumlarda zararõ telâfi etmeyi veya belli bir mebla õ 
ödemeyi üstlenmekte, bunlar meydana gelmezse hiçbir ödeme yapmamakta, 
sigortalõ taraf da periyodik olarak belli bir ödeme yapmayõ (prim) üstlen-
mektedir. Bu nevi sigortada, slâm hukukunun sözle meleri olabildi ince 
arõndõrmayõ hedefledi i belirsizlik, aldanma, ansõn belirleyici rol üstlenmesi, 
a õrõ aldanma gibi olumsuz öncelikler belli ölçüde de olsa mevcut oldu un-
dan, son devir slâm bilginlerinin önemli bir kõsmõ bu tür sigortayõ slâm 
hukukunun ilke ve amaçlarõ ile ba da õr bulmamaktadõr. Bir grup slâm 
bilgini ise aksi görü te olup bu nevi sigortayõ da câiz görmektedir. 

Ücretli sigortayõ câiz görmeyen müslüman âlimler ve bunlarõn ileri sür-
dükleri gerekçeler u ekilde özetlenebilir: Osmanlõ eyhülislâmlarõndan 
Mustafa Sabri Efendi, ücretli sigortayõ kumar ve faizle ili kisi sebebiyle câiz 
görmemi , kar õlõklõ sigorta ile ticarî irketin birle mesinden ibaret yeni bir 
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sigorta sistemi önermi tir. Mõsõrlõ bilginlerden Muhibbüddin Hatîb, ücretli 
sigortayõ kumara benzeterek reddetmekte, kar õlõklõ sigortayõ ise slâm’õn 
ruhuna uygun bir yardõmla ma olarak görüp bunu tasvip ve te vik etmekte-
dir. Muhammed Buhayt el-Mutîî ise sigortayõ bütün nevileriyle reddedip 
haram görmektedir. Yûsuf Kardâvî, ücretli sigortanõn kar õlõklõ yardõmla ma 
sayõlamayaca õnõ, irket akdi de olmadõ õnõ, faizle yakõn ba õnõn bulundu-
unu belirterek câiz görmemekte, sosyal ve genel sigortayõ tavsiye etmekte-

dir. 

Mõsõrlõ müslüman âlimlerden Muhammed Ebû Zehre, sosyal ve kar õlõklõ 
yardõmla maya dayanan sigorta sözle melerini mubah saymakta, ücretli-
primli sigortayõ ise, kumar veya kumar üphesi bulundu u, bilinmezlik 
ihtiva etti i, faizle yakõn alâkasõ oldu u için mekruh görmekte; ayrõca, 
ücretli sigortayõ gerektiren iktisadî bir zaruretin bulunmadõ õnõ da ifade 
etmektedir. Muhammed Ebû Zehre di er birçok slâm âlimi gibi sigortayõ 
tamamen reddetmeyip, belli nevi ve kõsõmlara ayõrmakta, bir kõsmõnõ câiz 
görürken di er bir kõsmõnõ da mekruh yani sakõncalõ görmektedir. Ezher 
Üniversitesi ö retim üyelerinden Muhammed el-Medenî de bu konuda 
“haramdõr, helâldir” gibi genellemeler yapõlmasõnõ do ru bulmayõp, konunun 
uzmanlarca incelenip kõsõm ve nevilere göre ayrõ ayrõ de erlendirilme yapõl-
masõnõ önermektedir. Ça da  âlimlerden Ahmed Tâhâ es-Senûsî de, sigorta 
akdini bir yönüyle slâm hukukundaki “muvâlât akdi”ne benzetmekte ve 
mesuliyet sigortasõna õlõmlõ bakmaktadõr. 

Muhammed Hamîdullah, sosyal dayanõ mayõ ve sorumlulu u olabildi-
ince geni  bir kesime yayõp kar õlõklõ yardõmla mayõ sa layacak ve devlet 

eliyle kurulacak bir sosyal sigortayõ, ticarî irket hüviyetindeki kar õlõklõ 
sigortayõ câiz görüp te vik ederken, ücretli sigorta sisteminin slâm’da ho  
görülmedi ini, bir bakõma ans oyununa benzedi ini ifade eder. 

Dünya slâm Birli i’ne ba lõ Fõkõh Akademisi’nin 1977 yõlõnda Mekke’de 
yaptõ õ toplantõda üyelerin büyük kõsmõ ise, sigortanõn bütün nevileriyle 
haram oldu unu belirterek u gerekçeleri ileri sürmü lerdir: 1. Sigorta akdi 
garar (belirsizlik) içermektedir. Çünkü iki taraf da ne verip ne alaca õnõ tam 
bilmemektedir. 2. Sigorta kumarõn bir çe ididir. 3. Sigorta her iki neviyle de 
faizi (ribe’l-fadl ve ribeni’n-nesîe) içerir. 4. Sigorta, bedelsiz olarak bir ba ka-
sõnõn malõnõ alma demektir. Bu ise âyette yasaklanmõ tõr (en-Nisâ 4/29). 

Son devir slâm bilginlerinden Mõsõrlõ M. Re îd Rõzâ, Muhammed Abduh, 
M. Yûsuf Mûsâ, Muhammed el-Behî, M. A. Mennân ve Mustafa Ahmed ez-
Zerka gibi âlimler ise, bazõ kayõt ve artlar ileri sürmekle birlikte kural olarak 



HUKUKÎ VE T CARÎ HAYAT 455 

sigorta akdini câiz görmektedirler. Gerekçe olarak da sigortanõn, kar õlõklõ 
yardõmla ma ve dayanõ ma, sermaye-emek ortaklõ õ, vekâlet ve temsil akdi 
çerçevesinde kaldõ õnõ, slâm’õn da ferdin malõ ve gelece i açõsõndan güven-
cede olmasõnõ, fertler arasõnda dayanõ ma ve yardõmla mayõ te vik etti ini, 
insanlarõn âni felâket ve zararlara kar õ korunmasõnõn ve yükün geni  
kitlelerce payla õlmasõnõn mubah ve gerekli oldu unu ve slâm kaynakla-
rõnda da bunu destekleyen akid ve uygulama örnekleri bulundu unu ileri 
sürerler. 

Konuyla ilgili derinlemesine bir ara tõrma yapan Mustafa ez-Zerka, si-
gortayõ kural olarak olumlu bulurken slâm’õn genel maksatlarõndan, slâm 
borçlar ve akidler hukukunun ilkelerinden hareket etmekte, bey‘ bi’l-vefâ 
akdiyle kõyaslama yapmakta, sigortanõn gerçekte bir ans oyunu olmayõp 
kar õlõklõ yardõmla maya dayanan ve kâr gayesi de güden bir iktisadî mües-
sese oldu unu ileri sürmektedir. Sigortayõ bir nevi kumar, mü terek bahis ve 
ans oyunu sayan, tevekküle aykõrõ bulan, bilinmezlik ve belirsizlik (garar) 

unsurlarõ içerdi ini ileri süren görü leri ayrõ ayrõ cevaplandõrarak reddet-
mekte, sigorta irketinin faizle i tigal etmesini câiz görmemekle birlikte bunu 
sigortanõn câiz olup olmamasõndan ayrõ mütalaa etmektedir. Sonuç olarak 
da, kar õlõklõ yardõmla maya dayanan üyelik sigortasõnõ slâm’õn ruhuna 
uygun bir sistem olarak görüp tecviz ve te vik etmekte, ücretli-primli sigor-
tayõ da slâm hukukunda benzeri akid ve uygulamalarõn bulundu u, s-
lâm’õn genel amaç ve ilkelerine uygun oldu u, haram oldu una dair bir 
delilin de bulunmadõ õ gerekçeleriyle câiz görmektedir. 

slâm Konferansõ Te kilâtõ’na ba lõ slâm Fõkõh Akademisi’nin 22-28 
Aralõk 1985 tarihleri arasõnda gerçekle tirilen II. Dönem Toplantõsõ’nda, 
sigorta ve reasürans konusunda sunulan ara tõrmalar, daha önce di er fõkõh 
akademileri ve ilmî kurullarõn ortaya koydu u görü ler derinlemesine ince-
lenip tartõ õldõktan sonra, 9 nolu karar ile u sonuçlara ula õlmõ tõr: 

1. Ticarî sigorta irketlerinin uygulamakta oldu u sabit prim esasõna da-
yalõ ticarî sigorta sözle mesi, akdi geçersiz kõlacak ölçüde büyük garar 
(belirsizlik) içermekte olup, dinen haramdõr. 

2. slâmî muâmelât ölçülerine uygun olan alternatif sözle me, teberru ve 
yardõmla ma esasõna dayalõ sigorta sözle mesi ve yine aynõ esasa dayalõ 
reasürans sözle mesidir. 

3. Müslüman toplumlarõn ekonomilerinin sömürü düzenlerinden kurtu-
labilmesi için, slâm ülkelerini yardõmla ma esasõna dayalõ sigorta ve reasü-
rans kurumlarõ tesis etmeye ça õrmak gerekir. 
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Din leri Yüksek Kurulu’nun sigorta ile ilgili, 07.04.2005 tarihli 64 nolu 
kararõ da u ekildedir:  

Sigorta; sigortacõnõn, bir prim kar õlõ õnda di er bir kimsenin para ile öl-
çülebilir bir menfaatini halele u ratan bir tehlikenin (rizikonun) meydana 
gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat 
müddetleri sebebiyle veya hayatlarõnda meydana gelen belli bir takõm hadi-
seler dolayõsõyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayõ üstlendi i 
bir akittir (Türk Ticaret Kanunu Madde 1263).  

Sigorta, slâm'õn ilk dönemlerinde bilinmeyen, yakõn zamanlarda ortaya 
çõkmõ  bir akittir. Bu nedenle sigorta konusunda fõkõh kaynaklarõmõzda bir 
açõklama bulunmamaktadõr. Bu konuda ilk defa görü  beyan eden, bn 
Âbidîn'dir. Adõ geçen müellif sigorta konusunu, Raddü'l-Muhtâr adlõ ha iye-
sinin Kitabu'l-Cihâd bölümünün Müste'men alt ba lõ õ altõnda ele almõ tõr.  

Ça da  ara tõrmacõlar sigorta konusunu incelemi  ve dinî hükmünü 
açõklamaya çalõ mõ lardõr. Sosyal sigortalar ve kar õlõklõ sigortanõn caiz 
oldu u konusunda bu bilginler ittifak etmekle birlikte, ticarî sigortanõn 
hükmü konusunda görü  ayrõlõ õ içerisindedirler. Ticarî sigortanõn hükmü 
konusunda üç ayrõ görü  bulunmaktadõr:  

1. Birinci görü e göre, ticarî sigortalarõn hiçbir çe idi caiz de ildir. Zîra tica-
rî sigortada bilinmeyen unsurlar bulunmakta, bu i lem kumar veya mü terek 
bahse benzemekte, faiz içermektedir. Ayrõca sigorta haksõz tazmindir. Sigorta 
akdi, güvence gibi objektif olmayan bir eyin satõ õdõr. Sigorta ve özellikle 
hayat sigortasõnda takdir-i ilâhîye meydan okuma vardõr. slâm'õn yasakladõ õ 
bu unsurlarõ ta õyan sigortanõn da haram olmasõ gerekir. Buna göre, sigortacõ-
nõn prim, sigortalõnõn da tazminat almasõ caiz de ildir. 

2. kinci görü e göre, hayat sigortasõ caiz de ildir; mal ve e ya sigortasõ 
ise esas itibariyle caiz olmakla birlikte, dinen ho  de ildir. Ayrõca faiz esasõ-
na dayanan sigortalar caiz de ildir. 

3. Üçüncü görü e göre, sigortayõ yasaklayan kesin bir nass bulunmadõ-
õndan, faiz karõ mamasõ ve genel ahlâka aykõrõ olmamasõ artõyla sigorta-

nõn bütün çe itleri caizdir. Zira akitlerde asõl olan, yasaklayõcõ bir nass 
bulunmadõ õnda helal olmasõdõr. 

slâm dini, yeni geli meler kar õsõnda ortaya çõkan durum ve artlara ce-
vap verebilecek özelli e sahiptir. Hz. Peygamber döneminde bulunmayõp 
daha sonra ortaya çõkan akitler için de durum böyledir. Bu akitler, slâm 
hukukunun esaslarõna muhalif bir unsur ihtiva etmiyor; akdin mevzuu, 
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irade beyanõ, kar õlõklõ rõza gibi dinen aranan bütün unsur ve artlarõ ta õ-
yorsa sahihtir. 

Sigorta da, Hz. Peygamber döneminde olmayan ve klasik fõkõh kaynak-
larõnda yer almayan, yeniça da ortaya çõkmõ  bir akittir. Bu itibarla sigorta, 
dinin maksatlarõ do rultusunda ve nasslarõn genel ilkeleri õ õ õnda de erlen-
dirilerek hükmü ortaya konabilir. Bu amaçla öncelikle sigorta konusunda 
yapõlan tenkitler ele alõnacak, daha sonra da genel bir de erlendirme yapõla-
caktõr. 

a) Sigorta ve Garar/Cehalet li kisi 

Bazõ bilginler, sigorta akdi yapõlõrken, rizikonun gerçekle ip gerçekle -
meyece i, gerçekle mesi halinde ne kadar tazminat ödenece i bilinmedi i 
için garar unsuru ta õmasõ sebebiyle caiz olmadõ õnõ söylemi lerdir.  

Garar, akdin haksõz kazanca yol açacak ölçüde kapalõlõk ta õmasõ de-
mektir. Hukukî i lemlerde ve özellikle de iki tarafa borç yükleyen sözle me-
lerde, akdin konusunun bilinir ve belirli olmasõ gerekir. Kur'ân ve sünnette, 
sözle melerde açõklõk, dürüstlük ve güven ilkeleri üzerinde õsrarla durulmu -
tur (bk. Bakara 2/188; Nisâ 4/29).  

Alõ veri lerde gararõ yasaklayan hadislerden (Buhârî, Buyû', 75; Müs-
lim, Buyû', 4) hareketle slâm hukukçularõ, akitlerde önemli ölçüde kapalõlõk 
ve risk içeren, taraflar arasõnda anla mazlõ a yol açan gararõn yasak oldu u 
konusunda ittifak etmi lerdir. Ancak hangi derecedeki gararõn, hangi tür 
akitlerde etkili olaca õ konusunda ihtilaf etmi lerdir. Genel olarak garar, 
önem ve derecelerine göre; akdi iptal edici, akdi ifsat edici ve kaçõnõlmasõ 
mümkün olmayan garar eklinde üçe ayrõlabilir.  Kaçõnõlmasõ mümkün 
olmayan gararõn akde herhangi bir tesiri yoktur. Buna kar õlõk, önemli 
ölçüde kapalõlõk ve risk içeren, ana karnõndaki yavru, kaçmõ  hayvanõn 
satõmõ gibi akitler batõldõr. Kapalõlõk ve risk, e er akdin konusunun vasfõ, 
miktarõ ve vade gibi hususlarda olup, daha sonra giderilebilir ölçüde ise, bu 
tür garar, akdi ifsat eder. Bu belirsizlikler ortadan kalktõ õnda, sahih bir akde 
dönü ür. 

Cehaletle ilgili olarak; taraflar arasõnda çeki meye yol açmasõ kuvvetle 
muhtemel olan akdin konusundaki cehaletin, akdin sõhhatine engel oldu u; 
çeki meye yol açmayaca õ kuvvetle muhtemel olan durumlarda ise, akdin 
sõhhatine engel te kil etmeyece i konusunda alimler ittifak etmi lerdir.  

Buna kar õlõk çeki meye neden olmasõ muhtemel durumlarda, akdin 
sõhhatine mani te kil edip etmeyece i hususunda ihtilaf etmi lerdir. 
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Garar ve cehaletle ilgili düzenlemelerin amacõ, hukukî i lemlerde kar õ-
lõklõ rõzayõ, açõklõk ve dürüstlü ü sa lamak, taraflarõn beklenmedik bir zarar 
ve risk altõna girmesine, aldatõlmasõna engel olmaktõr. Hz. Peygamber'in 
yasakladõ õ tasarruflara bakõldõ õnda, yasak olan gararõn, kar õlõksõz olarak 
bir tarafõn kazancõnõ di er tarafõn da zararõnõ ansa ba lamasõ bakõmõndan, 
akdi kumar haline getirecek derecede a õrõ belirsizlikler oldu u görülür. Buna 
göre akdi bozacak gararõn derecesi, günün artlarõna göre belirlenebilir; 
ortaya çõkan yeni hukuki i lemler de bu do rultuda hükme ba lanabilir. 

Di er taraftan garar, bizzat kendisi haram oldu u için de il, tartõ maya 
ve insanlarõn birbirlerini aldatõp haksõz kazanç sa lamalarõna yol açtõ õ için 
haram kõlõnmõ tõr. Bu ba lamda sigorta de erlendirildi inde sigortada, 
tartõ maya yol açacak belirsizlik ve bilinmezli in bulunmadõ õ görülür. 
Çünkü sigorta, detaylõ bir ekilde hukukta düzenlenmi  olup, kendine mah-
sus çok ince hesaplarla i lemektedir. 

Sigortada ihtimal unsuru yalnõzca sigortacõ için bahis mevzuudur; sigor-
ta edilen, kaza meydana gelirse sigortalõya tazminatõ öder, gelmezse hiçbir 
ey ödemez. Bunun yanõnda mezkur ihtimal ancak teker teker sigortaya 

ba lõ akitler ele alõndõ õ zaman vardõr, sigortacõnõn yürüttü ü akitlerin hepsi 
göz önünde bulunduruldu unda, sigorta sistemi için akde mani bir belirsizlik 
yoktur. Çünkü sistem, sigortacõ için dahi ihtimal unsurunu kaldõran istatistik 
bir esas içinde bulunmaktadõr.  

Hz. Ömer, bn Mes'ûd, bn Abbâs, bn Ömer gibi büyük sahabe fakihle-
rinin ve Hanefîlerin kabul etmi  olduklarõ muvâlât akdi, sigortada bulunan 
belirsizli in akdin sõhhatine mani olmadõ õnõ göstermektedir.  

Bir çe it yardõmla ma sözle mesi olan muvâlât akdi, miras bõrakacak 
hiçbir akrabasõ ve yakõnõ bulunmayan bir ki inin, di er bir ahõsla, ihtiyaç 
olursa kendinin diyet borcunu ödemesi, buna kar õlõk kendisine mirasçõ 
olmasõ üzerine yaptõ õ bir anla madõr. Bu akitle akraba çevresi bulunmayan 
bir kimse, Müslüman toplumda kendine yardõmcõ ve çevre edinmi  olur. 
Di er tarafõn akdi kabul etmesi üzerine, muvalât akdi yapan ki inin diyet 
ödemesi gerekti inde, anla ma yaptõ õ mevlâsõ diyetini öder; öldü ünde de 
geride mirasçõsõ bulunmaz ise mirasõ himayeyi kabul eden ki i alõr (bk. 

Mebsût, VIII/91 vd.). 

Kaldõ ki sigortadaki bilinmezlik tek taraflõ iken, muvâlât akdinde iki yön-
lü bilinmezlik mevcuttur. öyle ki, akdin kurulmasõ esnasõnda, kimsesiz 
olan ki inin kaza ile ölüme sebebiyet verip vermeyece i bilinmedi i gibi, ne 
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kadar miras bõrakaca õ ve mirasçõ bõrakõp bõrakmayaca õ da bilinmemekte-
dir.  

Di er taraftan sigorta sistemi, bütün dünyada umumi iktisadi hayata 
ba lõ di er sistemlere nispetle en büyük ve sa lam bir teâmül ve tedbir 
haline gelerek, hukuken düzenlenmi tir. Bundan sonra, tartõ maya yol 
açacak belirsizlik oldu u söylenemez. 

b) Sigorta - Kumar li kisi 

Sigortayõ de erlendiren günümüz bilginlerinden bazõlarõ, sigortanõn ko-
nusu olan riskin olup olmayaca õ belirsiz oldu undan kumar anlamõ ta õdõ-
õnõ ileri sürerek sigortanõn caiz olmadõ õnõ söylemi lerdir.  

Kumar, ortaya para koyarak oynanan talih oyunudur. Sigortanõn kuma-
ra benzetilmesi do ru de ildir. Zira sigorta sözle meleri kumar ve bahis gibi 
ansa ba lõ sözle melerden de ildir. Kumar ve bahiste taraflar, kararla tõr-

mõ  olduklarõ parayõ kaybetmeyi ba ta göze alõp, bir ihtiyacõ kar õlamayõ 
de il, oyun aracõlõ õ ile emeksiz bir zenginle meyi amaçlamaktadõrlar. Sigor-
ta sözle mesinde ise sigortalõnõn tesadüfe ba lõ bir olaydan zenginle mesi 
söz konusu de ildir. Çünkü sigortacõ, risk gerçekle ince, üzerine aldõ õ riskin 
meydana getirdi i zararõ, sigorta sözle mesine dayalõ olarak öder. Sigorta 
sözle mesinde öngörülen riskin gerçekle mesi halinde sigortalõnõn u radõ õ 
zarar giderilmekte olup sigortalõya bir zenginle me sa lamamaktadõr. 

Kumarda hiçbir surette dayanõ ma ve yardõmla ma özelli i ve niyeti 
yoktur. Aksine, kar õ tarafõ ma lup etme ve malõnõ alma niyeti  vardõr. Bu 
da dayanõ mayõ de il, kin ve nefreti do urur. Sigorta sözle melerinde ise, 
riskin gerçekle mesi, kumar ve bahiste oldu u gibi taraflarca istenilen bir 
durum de ildir. Ayrõca kumar ve bahiste tehlikenin (kaybetmenin) önlene-
bilme ihtimali bulunmakla birlikte, sigorta sözle melerinde rizikonun önle-
nebilmesi söz konusu de ildir.   

Kumarda alõnan mebla õn hiçbir sõnõrõ yoktur. Kumarda insan bütün 
maddi ve ahlâkî de erlerini yok edebilir. Sigortada ise belli bir kayõp (risk) 
kar õlõ õnda, onun kadar alma söz konusudur.  

Öncelikle kumarõn haram olmasõnõn birinci amili, daha önce de belirtildi-
i gibi, ahlâkî ve içtimâîdir. Bu itibarla en büyük içtimâî ve ahlâkî dertlerden 

biri olan kumar ile, faaliyet sahasõnda insanõn malõna ve canõna dokunan 
kazalarõn-felaketlerin zararõnõ ve acõsõnõ azaltmak için bir tür yardõmla ma 
olan sigorta sisteminin birbirine kõyaslanmasõ uygun olmaz.  

 



460 LM HAL 

c) Sigortanõn Konusu 

Sigorta sözle mesinde, sigortalõnõn ödemi  oldu u prime kar õlõk, güven 
verme gibi mücerret/sübjektif bir ey satõldõ õ ifade edilerek sigortanõn caiz 
olmadõ õ ileri sürülmektedir. Ayrõca güven vermek bir hayõr i i oldu undan 
bunun kar õlõ õnda para alõnamayaca õ iddia edilmektedir. 

Sigortada gerçek kar õlõk, sigortalõnõn ödedi i primle elde etti i teminat-
tõr. Bu teminat ve taahhüt ise, risk meydana gelmeden, akdin yapõlmasõyla 
hasõl olmaktadõr. Zira sigortalõya güvenlik veren bu taahhüt ve teminat 
sayesinde, riskin meydana gelmesi ile gelmemesi, sigortalõ açõsõndan farksõz 
hale gelmektedir. öyle ki, risk meydana gelmezse mallarõnõn, haklarõnõn ve 
menfaatlerinin zarar görmesi söz konusu de ildir; risk meydana gelirse 
alaca õ tazminat sayesinde kaybõ telâfi edilebilir.  

Güvenin bir hayõr i i oldu unu söyleyerek satõ õnõn caiz olmadõ õnõ söy-
lemenin de hiçbir delili yoktur. Kaldõ ki bilginler, Kur'an ö retimi, imamlõk, 
müezzinlik gibi sõrf ibadet ve hayõr i inde dahi ücret alõnmasõnõn caiz oldu-
unu söylemi lerdir. 

d) Sigorta ve Haksõz Tazmin li kisi 

Sigorta konusunu ara tõran bazõ bilginler, sigortada haksõz tazmin bu-
lundu unu söylemektedirler. Onlara göre, sigortacõ bu akitle, sigortalõnõn 
zararõnõ ödemeyi üstlenmekte, böylece yükümlü olmadõ õ bir borcu yüklen-
mektedir. Meselâ, emanet akdinde, emanet alanõn, kusuru olmaksõzõn 
emanet olarak bõrakõlan malõn helak olmasõ halinde, akitte art ko ulmu  
olsa bile, tazmin edilmesi gerekmez.  

Sigortada haksõz tazmin söz konusu de ildir. Zira sigortacõ ödemeleri bi-
lerek, hesaplayarak ve isteyerek yapmaktadõr. Kaldõ ki bunun benzeri, 
kefalet, muvalât gibi me ru akitlerde de bulunmaktadõr. Hanefî, Malikî ve 
Hanbelîlere göre meçhul bir borca kefil olmak sahihtir ve gerekti inde kefilin 
bu borcu ödemesi gerekir. Mesela bir ki i, di erine " u yolu tutup git; çünkü 
emin bir yoldur, e er ba õna bir ey gelirse ben ödeyece im" dese, o da söz 
konusu yoldan giderken soyulsa, teminat veren zararõ öder (bk. bn Âbidîn, 

Raddu'l-Muhtâr, V/332). 

slâm dininde benimsenen âkile sistemi de, sigortanõn haksõz tazminat 
oldu u gerekçesiyle reddedilmesinin uygun olmadõ õnõ göstermektedir. Kaza 
ile bir insanõn ölümüne sebep olan ki inin ödemesi gereken tazminat, 
âkilesine, yani erkek tarafõndan akrabalarõna veya divan, meslek ve benzeri 
mensubu bulundu u gruba taksim edilir. Âkile sisteminin me ru oldu u 
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konusunda sahih hadisler bulunmaktadõr (bk. Buhârî, Diyât, 24; Müslim, 

Kasâme, 11; Tirmizî, Diyât, 18). 

Âkile sisteminde, tazmînatõn taksim edilmesi iki hikmete yöneliktir: a) 
hata ile diyeti gerektiren bir eylemi i leyen kimsenin a õr malî yükünü 
hafifletmek, b) kazâya u rayanlarõn heder olmasõnõ önlemek. bn Âbidîn, 
Reddu'l-Muhtâr adlõ eserinde, "… slâm'dan önce iyilik olsun diye ve asalet 
icabõ tazminatõ yükleniyorlardõ; slâm da bunu kabul etti; yani gerekli ve 
mecbur kõldõ. Bu adete insanlar arasõnda rastlanõr; hõrsõzlõk, yangõn gibi bir 
zarara maruz kalan kimse için -aynõ sebeple- yardõm toplarlar." demektedir 
(bk. bn Âbidîn, Raddu'l-Muhtâr, VI/640 vd.).  

Malikîlerin kabul etti i borçlu kõlan vaat de, sigortacõnõn riski üstlenme-
sinin aykõrõ olmadõ õnõ göstermektedir: Bir ahõs di erine -aslõnda mecbur 
olmadõ õ halde- ödünç veya i reti verece ini yahut da bir zararõ kar õlayaca-
õnõ vaat etse bu vaat ile borçlu hale gelir. Söz verilen ahõs zikredilen sebebi 

yapmaya te ebbüs etmedikçe söz veren cayabilir, te ebbüsten sonra ise 
cayamaz. Meselâ bir eyi satõn almak isteyen kimseye almak istedi i eyin 
bedelini vaat etmesi, onun da satõn almasõ; evlenmede mehir mebla õnõ 
ödünç verece ini söyleyip berikinin buna güvenerek evlenmesi gibi durum-
larda söz borçlu kõlar. bn Rü d bunu "çünkü bu, satõ a ba lanmõ  bir vaat-
tir; vaat bir sebebe ba landõ õ zaman, sebep gerçekle ince yerine getirilmesi 
gerekir. Görü ler içinde en yaygõn olanõ budur" eklinde izah etmektedir 
(Uley , Fethu'l-Aliyyi'l-Malik fi'l-Fetâ Alâ Mezhebi'l- mâmi'l-Mâlik, I/241 vd.). 
Buna göre, "sigorta akdi, sigortacõnõn, borçlandõran vaat yoluyla, meydana 
gelmesi muhtemel bir olayõn zararõnõ, vaat edilen ahõs adõna yüklenmesin-
den ibarettir" denilebilir. 

e) Sigorta ve Faiz - Haksõz Kazanç li kisi 

Sigortanõn caiz olmadõ õnõ ileri süren bilginler, sigortada üstlenilen risk 
meydana geldi inde ödenen tazminatõn fazla olmasõ durumunda alõnan ile 
ödenen arasõnda fark bulundu undan faiz oldu unu, denk olmasõ halinde de 
vadeli olarak nakdin satõlmasõ nedeniyle faiz gerçekle ti ini söylemektedir-
ler. Ayrõca sigorta irketlerinin primleri faize yatõrarak de erlendirdikleri de 
öne sürülmektedir. Sigortada üstlenilen riskin meydana gelmemesi veya 
tazminatõn az olmasõ durumunda ise, sigortacõnõn kar õlõ õ olmayan, haksõz 
bir kazanç elde etti i ifade edilmektedir. 

Faiz, akitte art ko ulmu  bulunan kar õlõksõz fazlalõk veya ribevî mal-
lardan aynõ sõnõfa dahil olanlarõn birbirleriyle veresiye olarak satõlmasõ 
anlamõna gelmektedir (Mebsût, XII/109; Mu nî, IV/3). Faizi di er muamele-
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lerden ayõran en önemli özellik, fazlalõ õn lafzen veya hükmen akitte art 
ko ulmu  olmasõdõr. Meselâ borcun iadesinde, bir hediye verilmesi halinde, 
bu fazlalõk art ko ulmadõ õ için faiz de ildir.  

Genel olarak sigortada, mutlak anlamda faizin tanõmõnda yer alan " art 
ko ulmu  kar õlõksõz fazlalõk" bulunmamaktadõr. Sigorta, prim kar õlõ õnda 
tazminatõn satõ õ olmayõp, güven ve teminat verme kar õlõ õnda prim almak-
tõr.  

Sigortacõnõn prim almasõna ra men kaza meydana gelmedi i takdirde bu 
primin kar õlõksõz oldu u söylenemez; zira sigortacõnõn sigorta sözle mesin-
den do an borcu sadece riziko gerçekle ince sigorta tazminatõnõ ödemek 
de il bunun yanõnda sigorta süresi içinde muhtemel rizikoyu da üzerinde 
ta õmaktõr. Bu çerçevede sigortacõnõn rizikoyu üzerinde ta õma borcunun 
kar õlõ õnõ, sigortalõnõn prim borcu olu turmaktadõr. 

Di er taraftan sigorta sistemi, sigortalõnõn, faizde oldu u gibi daha çok 
kazanmasõ amacõna yönelik olmayõp, kaybõnõn telafisi esasõ üzerine çalõ õr. 
Kaza sigortalarõnda sigortacõ, sigortalõnõn gerçekten u radõ õ zararõ, tehlike-
nin olu masõ ile sigorta ettirdi i malda meydana gelen azalmayõ telafi et-
mektedir. Bu sebeple sigortacõnõn verece i tazminat miktarõ, sigortalõnõn 
maruz kaldõ õ zararõ ve sigorta sözle mesinde belirlenen sigorta bedelini 
hiçbir ekilde a mamaktadõr. Bu suretle, sigortalõnõn sebepsiz yere mal 
kazanmõ  olmasõna imkan verilmemektedir.  

Sigortacõnõn, birikimli hayat sigortasõ ile bireysel emeklilik tasarruf ve 
yatõrõm sistemi primleri dõ õndaki paralarõ hangi alanda de erlendirdi i, 
sigortacõ ile sigortalõ arasõndaki ili kide ve sigortanõn hükmü üzerinde etkili 
de ildir. Bu konuda sorumluluk sigortacõya aittir.  

Ancak ticarî sigorta çe itlerinden birikimli hayat sigortasõ ile bireysel 
emeklilik tasarruf ve yatõrõm sisteminde, genel olarak primler irketler tara-
fõndan nemalandõrõlarak i tirakçilere kâr payõ da õtõlmaktadõr. Bu da bir nevi 
ortaklõk oldu undan, yatõrõlan primlerin de erlendirilme alanlarõ dînî hüküm 
bakõmõndan önem kazanmaktadõr. Buna göre yatõrõlan primlerin, dinen helâl 
olan alanlarda de erlendirilmesi durumunda, bu tür birikimli hayat sigortasõ 
yaptõrmak ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatõrõm sistemine  dahil olmak 
ve bunlarõn verdi i  kar paylarõnõ  almak   caiz; helâl olmayan alanlarda 
nemalandõrõlmasõ halinde ise caiz de ildir. Di er taraftan, belli bir süre prim 
ödendikten sonra, sigorta irketinin maktu bir mebla  ödemesi veya aylõk 
ba lamasõ eklinde yapõlacak hayat sigortasõ; paranõn vadeli olarak satõ õ 
olaca õndan faiz kapsamõnda de erlendirilir. 
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f) Sigorta ve Kader li kisi 

Sigorta akdinde, özellikle hayat sigortasõnda Allah'õn kudretine meydan 
okuma manasõnõn mevcut oldu u ileri sürülmektedir. Halbuki sigorta, sigor-
talanan riskin vuku bulmayaca õnõn de il, vuku buldu u takdirde riskin 
meydana getirece i zararlarõ tazmin edilmesi veya hafifletilmesinin taahhü-
düdür. Sigorta, ki inin yalnõz ba õna ta õyamayaca õ bir zararõ, di er sigorta-
lõlarõn katkõlarõyla sigortacõnõn üstlenmesidir.  

Özet olarak; 

Akitlerde asõl olan caiz olmaktõr; slâm'õn öngördü ü temel prensiplere 
aykõrõ bir husus içermeyen ve akdin dinen aranan bütün unsur ve artlarõnõ 
ta õyan her akit sahihtir. Bu itibarla, Asr-õ saadette ve müçtehit imamlar 
döneminde bilinmeyen ve yakõn zamanda ortaya çõkan sigorta da, söz 
konusu unsur ve artlarõ ta õmasõ halinde caizdir.  

Bu ba lamda sigortanõn caiz olmadõ õnõ ileri süren bilginlerin gerekçeleri 
de erlendirilmi  ve bu gerekçeler sigortanõn caiz olmadõ õnõ ortaya koyacak 
nitelikte görülmemi tir.  

Di er taraftan ticarî sigortalarõn, sadece hedefinin kazanç oldu u gerek-
çesiyle reddedilmesi de do ru de ildir. Bu gerekçeyle caiz olmadõ õnõ söyle-
yen fõkõhçõlarõn hemen tamamõ, sosyal sigortalarõ ve kar õlõklõ sigortalarõ, 
hedefi yardõmla madõr diye caiz görmektedirler. Oysa öz itibariyle sosyal 
sigorta kurumlarõ ile özel sigortalar arasõnda, hüküm de i ikli ine götürecek 
temel bir fark yoktur. Sosyal sigortalarla özel sigortalar arasõndaki farklar; 
sosyal sigortalarõn kanunla kurulmu  kurumlar tarafõndan yapõlõyor olmasõ, 
zorunlu olmasõ, sigortalõ olabilmek için ki ilerin belli bir statüde olmalarõ, 
ödenecek prim ve bu sigorta ile sa lanacak menfaatlerin her sigortalõnõn özel 
durumuna göre düzenleniyor ve sosyal sigortalarõn öngördü ü risklerin 
daha ziyade sosyal sõnõflarõ tehdit ediyor olmasõdõr.  

Sigorta, meydana gelen zararõn yalnõzca riske maruz kalanõn üzerinde 
kalmasõ yerine, sigortalõlarõn ödedikleri primlerden ödenen tazminat yoluyla 
bütün sigortalõlara da õtõlmasõnõ ve böylece felaket ve kazalarõn zararõnõn 
hafifletilmesini gaye edinmi  kar õlõklõ taahhüt ve yardõmla maya dayanan 
bir sistemdir. slâm'õn, sosyal ve iktisadî hayata dair bütün düzenlemelerinin 
hedefi, hak ve görevlerde, mutlak manada kar õlõklõ yardõmla ma ve kefâlet 
esasõna dayanan bir toplum meydana getirmektir. Buna göre sigorta slâm 
dinindeki bu yüce hedefe aykõrõ de ildir.  
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Ba ta ticaret olmak üzere pek çok ili kinin globalle ti i günümüz dün-
yasõnda ticarî sigortanõn bulunmamasõ ba lõ ba õna bir risk te kil eder ve 
Müslümanlarõn ekonomik açõdan ma lubiyetini sonuç verir.  

Yukarõda zikredilen açõklamalar õ õ õnda; 

a) Genel olarak, sosyal sigortalar, kar õlõklõ sigortalar ve ticarî sigortala-
rõn caiz oldu una, 

b) Kâr payõ esasõna dayalõ çalõ an birikimli hayat sigortasõ ile bireysel 
emeklilik tasarruf ve yatõrõm sisteminin ise, yatõrõlan primlerin, dinen helâl 
olan alanlarda de erlendirilmesi durumunda caiz oldu una, 

c) Konusu din tarafõndan yasaklanmõ  olan sigortanõn caiz olmadõ õna, 

Karar verildi. 

Öyle anla õlõyor ki, ça õmõz slâm âlimlerinin neredeyse tamamõ, devlet 
eliyle gerçekle tirilecek genel sosyal sigortayõ slâm’õn tecviz ve te vik etti i, 
meslekî kurulu lar ve üyeler arasõ kar õlõklõ sigorta sisteminin kurulmasõnõn 
hem slâmî gelene e hem de günümüzün art ve ihtiyaçlarõna uygun oldu u 
görü üne sahip olup prensip olarak sigorta sisteminin câiz ve gerekli oldu-
unu ifade etmektedirler. Tereddütler ve farklõ görü ler ticarî sigorta, bunun 

içinde de hayat sigortasõ üzerinde yo unla maktadõr. Bu arada ticarî sigorta 
sisteminin bazõ belirsizlikler ve kumar içerdi i, sigorta irketlerinin faizle iç 
içe oldu u, hayat sigortasõnõn slâm’õn tevekkül anlayõ õna aykõrõ oldu u, 
hatta ticarî sigorta sisteminin slâmî anlayõ  ve ahlâka aykõrõ oldu u ve 
ancak belli ihtiyaç ve zaruret halinde ba vurulabilecek istisnaî bir çözüm 
oldu u eklinde farklõ yakla õm ve gerekçeler ileri sürülmektedir. 

Ancak müslüman toplumlarõn sigorta konusuyla ilgili olarak son yüzyõl-
daki teori ve prati i dikkatle izlendi inde Batõ’dan alõnan bu sisteme kar õ 
önceleri çok daha güçlü bir direncin olu tu u, iktisadî artlarõn ve ticarî 
ihtiyaçlarõn geli imine paralel olarak bu konudaki tereddütlerin giderek 
azaldõ õ ve bazõ teknik ayrõntõlara ve dar bir alana münhasõr kaldõ õ görülür. 
Di er bir ifadeyle, sigorta konusundaki çekimser veya muhalif tavõr, ileri 
sürülen dinî gerekçelerden ziyade müslüman toplumlarõn reaksiyoner yapõ-
sõyla, toplumsal bünyenin dõ  etki ve kurumlara kar õ son derece duyarlõ ve 
ihtiyatlõ olup ancak belli bir test a amasõndan sonra onlarõ bünyesine ala-
bilmesiyle daha yakõndan ilgilidir. Bunun için de, günümüz slâm toplumla-
rõnda sigorta sisteminin kabul görmeye ba lamasõnõ müslümanlarõn dinî 
hassasiyetlerini giderek yitirmesine, alternatif bir sistem üretemedi i için 
mevcut durumu kabullenme zorunda kalmasõna ba lamak yeterli ve tatmin-
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kâr bir açõklama de ildir. Bu konuda daha gerçekçi bir açõklama olarak u 
denebilir: Sistemin i leyi ini yakõndan izleyenler sigortada kumar ve belir-
sizli in de il riski mü tereken üstlenme fikrinin a õr bastõ õnõ, faizin aslî 
unsur de il biriken sermayeyi ço altma aracõ oldu unu, di er birçok sakõn-
canõn da sigorta sisteminden de il irketin yönetim biçiminden kaynaklan-
dõ õnõ farketmi  ve bunun için de toplum sakõncalõ gördü ü hususlardan 
âzami ölçüde kaçõnarak ve âdeta õslah ederek sistemi bünyesine almaya 
çalõ mõ tõr. Önce sosyal sigortanõn, i sizlik ve sa lõk sigortasõnõn, kar õlõklõ 
üyelik sigortasõnõn, sonralarõ i  yeri, i  makineleri ve kaza sigortalarõnõn câiz 
görülmeye ba lanmasõ ve uygulamaya girmesi, hayat sigortasõnõn da geli-
im çizgisi hakkõnda önemli bir ipucu sayõlabilir. Yo un bir risk ortamõnda 

ya ayan günümüz insanõna bir nebze olsun güven ve destek veren bu tür 
geli melere güvenlik, sa lõk, çalõ ma hayatõ gibi temel prolemlerinde gerekli 
mesafeleri alamamõ , sosyal devlet ve hukuk devleti anlayõ õ yeterince 
özümsenmemi  toplumlarda daha çok ihtiyaç vardõr. Sigorta konusundaki 
tekelle menin kõrõlõp daha farklõ i letme, katõlõm ve payla õm usullerine 
imkân verilmesi, haliyle bu konuda önemli bir adõm olacaktõr. 

Sakõncalardan arõndõrõlmõ  sigorta sistemi olu turuluncaya kadar müslü-
manlarõn, mevcut ücretli sigorta irketlerine, risk ta õyan de erlerini sigorta 
ettirmeleri, yani sigortacõ de il, sigortalõ olmalarõ, sigortacõnõn câiz olmayan 
tasarruflarõna katõlmayõ içermedi i ve zaruret de bulundu u için câiz olmalõdõr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


