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İSLAM BORÇLARHUKUKUNAGİRİŞ-KAVRAMLAR

AKİDÇEŞİTLERİ
Akidçeşitlerinişöylebirtabloylagösterebiliriz.

BUYU’
Bey’lügattemutlakmübade(değiş-tokuş)anlamında

gelmektedir.Buyüzdenbey’hem maddîhem demânevî
mübadeleleriifadeeder.

Istılahtaisebirbirinebenzertanımlaryapılmıştır.
«Temlikvetemellüksuretiylemütekavvim birmalımütekavvim

mallamübadeleetmektir.»● موقتملا لا بملا موقتملا لا ملا ةلدابم : عيبلا
اكلمت و اكيلمت

Birbaşkatanımagöreise,«İnsantabiatınınmeylettiğiveihtiyaç
zamanıiçinbiriktirilenşey»olaraktarifedilmiştir.

Mecelleise«Bey’,malımalladeğiştirmek»şeklindekısabir
tanım yapmıştır.(Mecelle,md.105)

MAL:Tab-ıİnsanimailolupdavakt-ıhacetiçiniddihâr
olunabilenşeydirkimenkulevegayrimenkuleçamilolur
ISTILAHLAR

Mal-ımütekavvim:Şer’ankendisindenistifadeedilmesive
yenmesimübaholanşeydir.Müntefeunbihdedenir.

Semen:Alış-veriştepazarlıksonucuüzerindeanlaşılanfiyattır.
Taraflartespiteder.

Kıymet:Malınhakikideğeridir.Kıymetibilirkişilertespiteder.
Mislî:Çarşıdapazardaeşibenzeribulunanmaladenir.
Kıyemî:Çarşıdapazardaeşibulunmayansatılmayanmala

denir.Adediyyat-ımütefaviteolanmallarkıyemî,diğerlerimislîdir.
Veznî:Tartıilesatılanmallar.
Keylî:Ölçek(litre)ilesatılanmallar.

دوقعلا
تاضواعملا عيبلا لا......... لا.........ملا ملا 1

هراج .........األ هعفنملا لا......... ملا
تاعّربتلا ةبهلا ........... **** لا........... ملا 2

ةراع ........اال ةعفنملا ......... ****
تانيماتلا - تاقيثوتلا نهرلا - ةلا وحلا - ةلا فكلا 3
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Zirâî:Uzunlukvealanölçübirimi(metre)ilesatılanmallar.
Adedî:Taneilesatılanmallar.İkiyeayrılır.
Adediyyât-ımütekâribe:Taneleriarasındapek

küçüklükbüyüklükfarkıbulunmayanmallar.Yumurta,cevizgibi…
Adediyyât-ımütefâvite:Taneleriarasındaküçüklük-büyüklük

bakımındankaydadeğerfarklılıklarbulunanmallar.Hayvanlargibi…
Not:Yukarıdasayılanmallardansadeceadediyyât-ımütefâvite

olanlarkıyemî,diğerlerimislîdir.
Zimmet:Kişiyilehvealeyhtekişeylereehilkılanşer’îvasıftır.
Deyn:Zimmetteolanyanimüşahhasveayrıvaziyetteolmayan

maladenir.Alacaklarkarşıtarafınzimmetindebirdeyndir.
Paylaşılmayanortakmallardadeyndir.

Ayn:Deyninzıddıolupmuayyen,müşahhas,ayrıvaziyetteve
ortadaolanmal.Cepteki100tlgibi.

Meclis:İçerisindeakdinyapıldığızamanvemekânıifadeeder.
Îcab-Kabul(İrâdeBeyanı):Akdinrüknüdür.Îcabvekabulde

kullanılanlafızlar(fiil)hangikiptenolursaolsuninşâîolmasışarttır.
İnşâîolmayancümlelerleakidyapılmaz.Haberîcümlelerleakid
yapılmaz.

Emir,nehiy,temenni,nida,istifham,taaccüb,medh,zemm,
kasem,recaveakidcümleleriinşâîcümlelerdir.

Îcab-kabulsırasındakimuhayyerlikler
Rucû’Muhayyerliği,Mucîb,îcabdabulunduktansonrakarşı

tarafkabuldebulunmadanönceîcabındandönebilir.Bunarucû’
muhayyerliğidenir.

KabulMuhayyerliği,Mûcibicabdabulunduktansonrakarşı
tarafistersebuicabıkabuleder,istersereddeder.Bunadakabul
muhayyerliğidenir.

Meclismuhayyerliği,îcabvekabuldebulunduktansonra
tarafların,dahabirbirindenayrılmadanönceyapmışoldukları
akiddenvazgeçipgeçmememehürriyetleridir.Buhusustaikigörüş
vardır:

i.İcabvekabuldebulunduktansonraakidtamam olur.Tamam,
olanbey’akdilazım oluptektaraflıbozulamayacağındankabulden
sonra,taraflarbirbirlerindenayrılmasalarbileartıktektaraflıolarak
vazgeçemezler.BuHanefiveMalikîleringörüşüdür.

ii.İcab-kabuldensonrataraflar,birbirindenayrılmadanönce
tektaraflıolarakvazgeçmehakkınasahiptir.Bumeclis
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muhayyerliğinikabuledenŞafiiveHanbelîmezhepleriileEbû
Yusuf’ungörüşüdür.

Bugörüşündelili( اقرفتي اممل امهعيب يف رايخلا ب نيعيابتملا نّإ Bâyi’ve
müşteri,(birbirlerinden)ayrılmadıkçaalış-verişlerinde
muhayyerdirler.»

BuhadisinrâvisiİbnÖmer’intatbikatınıdadelilgetirirler.O,
alışverişinkarşıtarafçabozulmamasını,alışverişisağlamaalmak
istiyorsabirazdolaşır,gerialışverişyaptığıarkadaşınınyanına
gelirdi.

İmam Şafiiicabvekabulünhemenbirbirininarkasındanvuku
bulmasınıgerekligörür.Bundansonrahem kâbilinhem demûcibin
düşünmefırsatıolurkibunameclismuhayyerliğidenir.
Ta’lik:Akdinin’ikadınıngelecektemuhtemelbirşartabağlanmasına
denir.Mesela«borçlunkaçacakolursa…Borcunakefiloldum»gibi…
İzâfe:Hükmüngelecekbirzamandanitibarengeçerliolmasınadenir.
«Evimiaybaşındanitibarenkirayaverdim»gibi…
Ta’lik’insahiholmasıiçinşartın,
i.Akidsırasındamevcutolmaması(ma’dûm olmalı)
ii.Vukuumuhtemelolması
iii.ŞartcümlesiveedatlarıylayapılmışolmalıTa’likşartıvuku
buluncaakidmün’akidolur.Şartınvukuundanöncein’ikadmeydana
gelmez.İzâfe’deakdinin’ikadınıdeğilsadecehükmünügelecek
zamanabağlamaktır.

MECLİS
Meclis,taraflarınakidyapmakiçinbirarayageldiklerizaman

vemekânıifadeeder.«Meclis-ibey’pazarlıkiçinolunaniçtimadır.»
(Mecelle,md.181.)
MECLİSİNHÜKÜMLERİ

1.Îcabvekabulaynımeclistevukubulur.Bunaittihad-ımeclis
denir.

2.Meclismüteferrikşeylericem eder.
3.Meclisşuhallerdenbiriylesonaerer.

i.Taraflarınbedenenayrılmasıyla
ii.Konuşmalardanakdinsözkonusuolmaktançıkması
iii.Taraflarınakdireddettiklerinigösterenbirtavıralmaları
iv.Akdinmün’akidolmasınamanibirhalinzuhuretmesi
v.Akdinmün’akidolması

4.Rucûmuhayyerliği
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5.Kabulmuhayyerliği
6.Meclismuhayyerliği

MEBÎ
Bey’akdindeesasolantaraflarınzararagirmemesive

aralarındanizaın/anlaşmazlığınçıkmamasıdır.Mebî’dekieksiklik
akdiibtaledeceğiiçinbirtakım şartlarınkendisindebulunması
zaruridir:Buşartlarşunlardır:

1.Akdinhükmünüuygulamayamüsaitolması.Beyakdinin
hükmümüşterininmebîa,bâyiindesemenesahipolmasıdır.Bu
yüzdenşer’anmalsayılmayanvehenüzmülkiyetegeçirilmeyen
şeylerbey’akdindemahalolmaz.

2.Müntefeunbiholması:Şer’ankendisindenistifadeedilmesi
câizolmayanşeylersatılamaz.Süsköpeği,domuz,şarapvs…

3.Şer’antemizolmalı:Şer’antemizolmayanşeylerinsatışı
Hanefilerindışındakihukukçularagöresatılamaz.Hanefilerise,lâşe
eti,hayvangübresigibişeylerintemizolupolmamasınıdikkate
almamışşer’anmüntefeunbiholduktansonrasatışınacevaz
vermiştir.

4.Mevcudolması:Hz.Peygamberhenüzteslim alınmamış,
eldeedilmemişmallarınsatışınıyasaklamıştır.Meselahenüz
kargodayadaanbardaolduğuhaldedükkânakonmamışmallar,
doğmamışyavru,çiçekhalindekimeyvevesebzelersatılamaz.

Olmayanşeyinsatılamamasımadumiyettendolayıdeğil,teslim
edilememesindendolayıdır.Teslimimümkünolduktansonra
madum olmasıakdezararvermez.

5.Malum olması:Malumiyetdegörmekleveanlatmaklaolur.
6.Teslim edilebilir(makduru’t-teslim)olması

MebîinTeslim MasraflarıveZamanı
Mebiaaitmasraflarbâyia,semeneâitmasraflarmüşteriye

âittir.
«Mebîtayiniletaayyüneder;semenisetayiniletaayyünetmez.

Ancakkabziletaayyüneder.»
Peşinalış-verişlerdeöncesemen/parasonramalteslim edilir.
Malınmalile(mal-mal)yadaparanınparaile(para-para)

mübadelesindekarşılıklıolarakaynıandateslim vetesellüm
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gereklidir.

AKİTÇEŞİTLERİVEAKİTLERDENEFAZ,LÜZUM VEMEVKUFİYET

AKİDLER

Akitlerçeşitliaçılardanfarklıtasnifvetaksimleretabi
tutulmuşlardır:Mesela,

1.Meşruiyetbakımından
a)Meşrûakidler,hukukîtasarrufakonuolmalarında

kanunun(dinin)sakıncagörmediğinesnelerüzerinde,usulüne
uygunolarakyapılanakidlerdir. موقتملا لا بملا موقتملا لا ملا ةلدابم ، عيبلا

اكلمت و اكيلمت
b)Gayrimeşrûakidler,kanununyasakladığı,cevaz

vermediğiakidlerdir;doğmamışhayvanısatmak,fuhuşiçinkadını,
suçişlemeküzerebirinsanıkiralamakgibi.

2.Sıhhatbakımından
a)Sahihakidler,aslıvevasfı,başkabirdeyişleunsurları

vebunlaraaitşartvevasıflarıkanunauygunolanakidlerdir.
b)Fâsitakidler,aslıveyavasfıkanunauygunolmayan

akidlerdir.
Hanefîlerbunudaikiyeayırarakunsurlardavebunlaraait

şartlardaeksikliğibulunanakidlerebâtıl,diğervasıfveayrıntılarda
eksikliğibulunanlaraisefâsitadınıvermişlerdir. Meseladomuz
satışıbâtıldır;müddetbelirlenmedenyapılanbirkiraakdifâsittir;
çünküburadamüddetönemlibirayrıntışartıdır,vasıftır.

3.Geçerlilikzamanıbakımından
a)Nâfizakidler,başkasınınhakkınınkarışmadığıveonun

rızasınadaihtiyaçduyulmayanakidleredenir.Buyüzdenyapıldığı

دوقعلا
تاضواعملا عيبلا لا......... لا.........ملا ملا 1

هراج .........األ هعفنملا لا......... ملا
تاعّربتلا ةبهلا ........... **** لا........... ملا 2

ةراع ........اال ةعفنملا ......... ****
تاقيثوتلا - تانيماتلا نهرلا - ةلا وحلا - ةلا فكلا 3



İslam BorçlarHukuku(Muamelât)

-6-

andanitibarengeçerliolur,yanihemenhüküm doğurur.Butür
akidlerebaşkasınınhakkıkarışmadığıiçinonayvermeveyaakdi
feshetmesadecetaraflaramünhasırdır.

b)Mevkufakidlerisebaşkasınınhakkınınkarıştığıyada
icazetine/onayınaihtiyaçduyulanakidlerdir.Meselafuzulinin,
vekâletsınırlarınıaşanvekilintasarruflarıyla,mümeyyizçocuğun
akidleribununtipikörneğidir.Ayrıcaikrahaltındayapılanakidlerde
böyledir.

Gerekakdinmahallindegereksetaraflarıntasarrufehliyetinde
başkasınınhakkınıntaallukettiğibütünakidler,haksahibinin
icazetinebağlıdır,dolayısıylamevkuftur.

Mevkufakidler,mün’akiddir,sahihtir;amanâfizdeğildir.Yani
akidolarakbirvücudveiskeletesahiptir,ancaknâfizolmadığıiçin
dondurulmuştur,hemenhüküm doğurmazlar.

Fuzûli’nin(YetkisizTemsilci)Tasarrufları

Fuzûlkelimesi,sözlükte“artmak,fazlalaşmak,üstünolmak;
artık,fazlalık,iyilik,lûtufveihsan”anlamlarınagelenfazlın
çoğuludur.

Fuzûlîkelimesiisesözlükte“lüzumsuzvemânâsızişlerle
uğraşan”veya“kendisiniilgilendirmeyenişlerleilgilenenkimse”
mânasınagelir.

Fıkıhterminolojisindeise,birkimseninhukukîtemsilcisi(vekil,
velî-vasî,kayyim)olmadığıhaldeonunadınahukukîişlemde
bulunankişiyiifadeeder.

Mecelle’defuzulî,“Bi-gayriiznişer’îdiğerbirkimsenin
hakkındatasarrufedenkimsedir”(md.112)şeklindetarifedilmiştir.

Fuzûlînintanımındaayırıcıkıstashukukîişleminbaşkasıadına
yapılmışolmasıdır.Zirahukukîyetkisibulunmadanbaşkasının
malındakendiadınatasarruftabulunankimse“gāsıp”olarak
adlandırılırvebukimseninyaptığıişlemlerinhükümsüzolduğunda
görüşbirliğivardır.Fuzûlîninyaptığıhukukîişlemlerindeğerive
geçerliliğikonusuİslâm hukukdoktrinindeikifarklıgörüşortaya
çıkmıştır:

Birincisi,buişlemlergeçerlidir;ancakadınaişyapılankimsenin
veyatemsilcisininonayınabağlıdır.
BugörüşEbûHanîfeveMâlikiletalebeleriveCa‘ferîlerdâhilolmak
üzereçoğunluğunbenimsediğigörüştür.Bunagörefuzûlîninhukukî
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işlemlerigeçerliolarakkurulmuşolmaklabirlikteişlerlikaçısından
eksikolupmevkuftur.

Bugörüşübenimseyenhukukçularagöreakdiyapacak
kimseningereklihukukîyetkiyesahipolmasıakdinkurulmasıiçin
şartdeğildir.Ancakböylebirhukukîişlemde,fuzûlîninakidyapma
ehliyetibulunmaklabirliktebaşkasıadınahukukîişlem yapma
yetkisibulunmadığıiçinyapmışolduğuişlem işlerlikaçısından
eksiktir.

Busebeplehüküm ifadeedebilmesivehukukîişlemin
sonuçlarınıdoğurabilmesiiçinbuişlemeyetkilikimseninicâzet
vermesigerekir.

Budurumdasözkonusuişlem,yapıldığıandanitibarenyetkili
kimsetarafındanyapılmışgibihukukîsonuçlarınıdoğurur.“İcâzet-i
lâhikavekâlet-isâbıkahükmündedir”(Mecelle,md.1453)
şeklindekigenelkuraldabuhükmüifadeetmektedir.

Bununsonucuolarakfuzûlîninyapmışolduğubirsatıştan
sonraicâzetverildiğindesatışlaicâzetarasındakisüreiçindesatılan
maldameydanagelenartışlarınmülkiyetidemüşteriyeaittir.Bu
icâzetsözlüolabileceğigibiyapılanişlemeonayverildiğiniortaya
koyanbirdavranışladaolur.Hayvanınyavrulamasıgibi

Bugörüşübenimseyenhukukçular,Hz.Peygamber’in,
kurbanlıkbirkoyunalmasıiçinHakîm b.Hizâm adlısahâbîye1dinar
vermesini,onundabuparaileikikoyunalıpbirisinitekrar1dinara
satarakResûl-iEkrem’ebirkoyunve1dinargetirmesinidelil
getirirler.

ÖzellikleHanefîler,yalnızmalîakidlerlesınırlıkalmayıpnikâh,
talâk,hul‘veıtâkgibiahvâl-işahsiyyeyedairsözlütasarruflardada
fuzûlîninhukukîtasarruflarınınmevkufolarakmuteberolacağı
görüşündedir.HattaHanefîler’denİmam Muhammedilebazı
Mâlikîler’egörefuzûlîninsözlütasarruflarınınyanısırakabzgibi
bazıfiilîtasarruflarıdamevkufolarakgeçerlidir.

İkincisiisefuzûlîninbütünhukukîişlemlerigeçersizdir.İmam
Şâfiî,tercihedilengörüşünegöreAhmedb.Hanbel,DâvûdezZâhirî
veEbûSevrgibibazımüctehidlerisefuzûlîninhukukîişlemlerinin
geçersizolduğunuilerisürmüşlerdir.

Buhukukçularbirhukukîişlemingeçerlisayılabilmesiiçin
taraflarınehliyetliolmalarınınyanısıraakidyapmayetkilerininde
bulunmasınıngerekliolduğunuşartkoşmaktadırlar.Fuzûlî’ninise
böylebiryetkiyesahipolmadığınıifadeetmektedirler.Hz.
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Peygamber,birkimseninyanındabulunmayanşeyisatmasını
yasaklamıştır(EbûDâvûd;Tirmizî;Nesâî;İbnMâce).Buhadis,
mevcutolmayanmalınsatımınıyasaklamasıyanındakişininkendi
mülkiyetindeolmayanveyasatmayetkisinesahipbulunmadığıbir
malısatmasınıdayasaklamaktadır.

Buhukukçularagöreise,fuzûlîninsatışınıngeçerliolduğuna
dairnakledilenhadislerinsıhhatveyadelâletaçısındanbazı
problemleribulunmaktadır.

İslâm hukukçuları,fuzûlîninhukukîişlemlerininfeshiveya
onaylanmasıiçinbelirlibirsüretayinetmemişlerdir.Ancak,
Mâlikîler’egörefuzûlîmalısahibininyanındasatmışvesahibide
sükûtetmişsebusükûtkabulanlamınagelir.Eğergıyabındasatmış
vehaberdarolduktansonrabiryılgeçtiğihaldesükûtudevam
etmişsebudaicâzetsayılır.

Hanefîleriseyetkilininfesihvekabulünüaçıklamamasıhalinde
doğacakkargaşayıönlemekiçinfuzûlîyedeakdifeshetmeyetkisini
vermişlerdir.

Fuzûlîninyaptığıbirakdiehliyetliolanmalsahibi
feshedebileceğigibionunhukukîtemsilcileride(vekil,vasîveyavelî)
feshedebilir.

Fuzûlî’nintasarrufunaicazetinsahiholmasıiçinşuşartların
bulunmasıgerekir:

1.İcâzettenöncemâlik(adınaakidyapılankişi)tarafından
mevkufakidreddedilmemişolacak,

2.Müteâkidân(akidyapantaraflaryanifuzûlîveakidyaptığı
kişi)hayattaolacak

3.Mahal,olduğugibimevcutbulunacak.Semenindururolması
şartdeğildir.

4.Mûciz(adınaakidyapılankişi)hem akidhem deicazet
esnasındatasarrufaehilolacak.İcazethakkıvarisleregeçmez.
Buşartlarbulunmazsaakidbatılolur.

4.Bağlayıcılıkbakımından
a)Taraflariçinbağlayıcı(lâzım)olupkarşılıklıanlaşmaile

geriyedönükolarakiptalimümkünolmayanakidler.
Bununtipikörneğievlenmeakdidir;buakidçeşitlisebeplerlesona
erer;ancakhiçbirşekildegeçmişilişkiyivebunungetirdiğibazı
haklarıortadankaldırmakmümkünolamaz.Meselâbirşahıs
boşadığıveyaöleneşininannesiileevlenemez(evlenmemânii
devam eder).
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b)Taraflariçinbağlayıcıolmaklabirliktekarşılıklırızâile
feshimümkünolanakidler;kira,satım,sulhgibi.

c)Taraflardanyalnızbiriiçinbağlayıcıolanakidler.Rehin
akdirehinvereni,kefâletakdideborçluyubağlar;karşıtarafı
bağlamadığıiçinbunlartektaraflıiradeilezikredilenakidleri
feshedebilirler.

d)Herikitarafiçindebağlayıcıolmayanakidler;vekâlet,
âriyet,vedîaakidlerigibi.

İKÂLE(CAYMA)=İZÂLE
Lazım akitlerdekarşılıklırızaileakdisonlandırmayaikâledenir.

«İkâle,akd-ibey’irefveizâleetmektir.»(Mecelle,163.)
«Kim birMüslümanın(zarargörmesindiyealış-verişini)ikâleederse,
Allah’taonunhatasınıizale(af)eder.»(EbûDâvud,Buyu’,52;İbn
Mâce,Ticarât,26.)

Beyakdiherikitarafaçısındanlâzım birakidolduğuiçin
taraflarıbağlar.Dolayısıylataraflardanbirininisteğiverızasıyla
bozulamaz.İkaleiçinikitarafınkarşılıklırızasıgerekir.Yaniakdi
bozmayayönelikyenibiricabvekabulolmalıdır.

Ancakbuicabvekabul(ikâleteklifivekabul)dahaönce
taraflarınyapmışolduğuakdibozmayadönükolduğuiçinfarklılık
arzeder.Buyönüyleikâleyenibirakidşeklinde‘fesih’tir.Cumhurda
bugörüştedir.

EbûHanifeikâletaraflariçinfesh,üçüncüşahıslar(şefî‘gibi)
içinyenibirakid;İmam Muhammed,Züfer,ŞafiilerveHanbeliler’e
görefesh,EbûYusufveİbnHazm’egöreiseyenibirakiddir.

İkalesonucundaöncekibeyakdihiçolmamışgibiolur.Yani«
نكي مل نأك »keenlem yekün’dür.

İKÂLENİNMÜMKÜNOLMASININŞARTLARI
1.Mebîinakidesnasındaolduğugibiaynendururolması

gerekir.Mebîinhelakolmasıikâleyeengeldir.
2.Mebîinkısmenhelakolmasıikâleyekısmenmanidir.(20

yumurtanın5tanesininyenmesigibi)
3.Sarfakdindesemenlerinhelakolmasıikâleyeengeldeğildir.

Çünküsementayiniletaayyünetmez.
4.Trampa/mukâyaza(mal-mal)dabedellerdenbirininhelak

olmasıikâleyemanideğildir.Çünküyokolansemenolarakkabul
edilir.Ancakbedellerinherikisinindehelakolmasıikâleyiimkânsız
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halegetirir.
Mebîdemeydanagelenziyadelerinikaleyeengelolup

olmamasınagelince,
1.Gayrımütevellidmuttasılziyadeler:Hâriciolarakilaveedilen

ancakmebîemuttasılziyadeler.(Kumaşıboyamak,arsayabina
yapmakyadaağaçdikmek,bozukmakineyitamiretmekgibi..Bu
türziyadelerikâleyeengeldir.

2.Mütevellidmunfasılziyadeler:Mebîdenzuhur/neşeteden
fakatayrıolanziyadeler.(Hayvanınyavrulaması,ağacınmeyve
vermesigibi..Budaikâleyemanidir.

3.Mütevellidmuttasılziyadeler:Mebîdenneşetedenveona
bitişikolanziyadeler.Hayvanınsemizlenmesigibi.Butürziyadeler
ikâleyeengeldeğildir.

4.Gayrımütevellidmunfasılziyadeler:Mebîdenhâsılolmayan
vekendisinedebitişikolmayanziyadeler.(Arabanınyada
değirmeningetirdiğigelirlergibi.Budaikaleyemanideğildir.Ancak
mebiingetirmişolduğugelirlermüşteriyeaittir.
Safkateyn:

Safka,kelimeolarakakidanlamınagelmektedir.
Istılahtaiseakidiçerisindebaşkabirakiddahayapmakve

böyleceikiakdibiraradaakdetmekanlamınakullanılmaktadır.Dört
mezhepdesafkateynicâizgörmemektedirler.Ancaksafkateynin
neliğikonusundaaralarındaihtilafvardın.Hanefîlerfâsidbirşartı
safkateynolduğuiçinkabuletmezken;MâlikîveHanbelîler,
Hanefîlerinfâsidgördüğübirçokşartısafka(akid)olarakkabul
etmemişveonuakidiçerisindenormalbirşartolarakgörmüşlerdir.

MeselaHanefîleregöretaraflardanbirineözelfaydasıdokunan
birşartakdifesheder.Çünküburadasafkateynsözkonusudur.
Meselaörftecârîolmadığıhaldedikmesişartıylaterzidenkumaş
satınalmak,evegötürmesişartıylakömürdeposundankömürsatın
almakgibi…

NOT:Hanefîlersafkateyninkapsamınıengeniştutanmezhep
konumundadırlar.Hanbelîleriseendartutanmezheptir.

AKİDLERDEMUHAYYERLİKLER

MUHAYYERLİK
Muhayyerlik,taraflarınakdigeçerlikılıpkılmamalarındaserbest

olmalarınadenir.Muhayyerlik,vasıfolaraklâzım olanbirakdi,
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muhayyeraçısındangayrılazım kılar.
Akidkuruluyorken(rucû-kabulmuhayyerliği)yadakabulden

sonrameclissonunakadar(meclismuhayyerliği)taraflardanher
birininkarşıtarafınrızasıolmaksızıntektaraflıolarakakdi
feshedebilmesinemuhayyerlikdenir.

Muhayyerlikdemek,akdingayrılazım olmasıdemekdeğildir.
Muhayyerlikrızaeksikliğindenyadarızanınhenüzistikrar
bulmamasındankaynaklanır.Buyüzdenrızanınistikrarbulmasıiçin
muhayyerlikmeşrukılınmıştır.

Bubilgilerdenhareketlemuhayyerliği,meclisdağıldıktansonra
yaşartlıolarakyadamahaldemeydanagelecekbireksiklikten
dolayızarargörecektarafıntektaraflıolarakakdibozabilmesi
şeklindetarifedebiliriz.

MUHAYYERLİKTÜRLERİ
1.ŞARTMUHAYYERLİĞİ
Tarafların,yapmışolduklarıakdibellibirsüreiçerisindegeçerli

kılıpkılmamahususundamuhayyerolduklarınıakidesnasındaşart
koşmalarınadenir.
Delili,Hz.Peygamber’in(sav)yaptığıalış-verişlerdesüreklialdanan
Hâbanb.Munkız’a«Alış-verişyaptığında‘aldatmayok,benim içinüç
günmuhayyerlikvardır’de»şeklindekihadisidir.«Buhârî,Buyu’,48;
Müslim,Buyu’,48;EbûDâvud,Buyu’,66.»
Muhayyerlikiçinbelirlenensüreninnekadarolabileceğikonusu
hukukçulararasındaihtilaflıdır.

*-EbûHanîfe,İmam Şâfiiveİmam Züferbuhadistenhareketle
muhayyerliğinâzamîsüresininenfazlaüçgünolacağı
görüşündedirler.

**-İmâmeynveAhmedb.Hanbelisemuhayyerliktenmaksadın
düşünüptaşınmakolduğunu,dolayısıylabazıeşyalaraüçgünün
yetmeyeceğini,dolayısıylataraflarınrazıolmalarıhalindemüddetin
üçgündenfazlaolabileceğigörüşündedirler.Bugörüşsahipleriİbn
Ömer’inikiayakadarmuhayyerliğişartkoştuğuuygulamasınıesas
alırlar.Delillereuygunolangörüşbudur.Mecelledebugörüşü
kanunlaştırmıştır.

«Bâyi’yadamüşteriyahutherikisibirdenmüddet-ima’lûme
içerisindebey’ifeshetmekyahuticazetileinfazeylemekhususunda
muhayyerolmaküzerebey’deşartkılmakcaizdir»(Mecelle,Md.
300).
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***-Mâlikîlerisediğerlerininaksineeşyadanyolaçıkarlar.Onlar
mebîindurumunagöreşartmuhayyerliğindemüddetin
değişebileceğigörüşündedirler.Bazıeşyalarbir,ikigünbazılarıda
dahauzunsürelereihtiyaçduyar.Dolayısıylaaslolaneşyanın
durumudur.

Şartmuhayyerliğihangitürakidlerdeolabilir.
Tektaraftandaolsalâzım,
Feshikâbil,
Akidmeclisindemahallikabzetmeninşartolmadığı

akidlerdeşartmuhayyerliğiolabilir.
Vekâletgibigayrılazım;nikâhvemuhaleagibifeshikâbil

olmayan;sarfgibimahallinkendisindekabzedilmeşartı
olanakidlerdeşartmuhayyerliğibulunmaz.

Muhayyerlikhakkıolanancakkarşıtarafınhuzurundaakdi
feshedebilir.Çünkükarşıtarafınzararagirmemesidesağlanmalıdır.

Hanefîleregöreşartmuhayyerliğikişiningörüşünebağlı
olduğuiçinmirasbırakılamaz.Şafiilerisebırakılabileceği
kanaatindedirler.

Muhayyerliksürecindemalınmülkiyetiproblemi
**-HanefiveŞâfiileregöremuhayyerolantarafınmalı

mülkiyetindendışarıçıkmaz.Muhayyerolmayantaraftançıkar.
Bâyi’muhayyerisemebiimülkiyetindençıkmaz.Semen

müşterininmülkündençıkar.İmâmeynegöresemenkarşıtarafın
mülkiyetinegeçer.

Eğermüşterimuhayyersesemenmülkiyetindedurur.Mebîise
bâyi’inmülkiyetindençıkar.

İmam Mâlik’egöremutlakolarakmalınmülkiyetikarşıtarafa
geçmez.

Ahmedb.Hanbelisemutlakolarakmalınmülkiyetininkarşı
tarafageçeceğigörüşündedir.

Muhayyerlikşartıüçüncübirkişiiçindeşartkoşabilir.Mesela
birkişibabasıiçindemuhayyerlikhakkınışartkoşsabuherikisiiçin
decaizdir.

Birhusustabirdenfazlakişininmuhayyerlikhakkıvarsabirinin
icazetiyeterlidir.

Sürenindolmasıylamuhayyerlikhakkısakıtolur.Akidlazım
halegelir.

Muhayyerolankişininakderızasınıifadeedenherhangibir
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tavrıdamuhayyerlikhakkınısakıteder.
Muhayyerolantarafmalikgibidavranıyorsamuhayyerlikhakkı

kendiliğindensakıtolur.
Muhayyerliğinsakıtolmasıakdinlazım olmasıdır.

2.GÖRMEMUHAYYERLİĞİ
Görülmeyenbirmahalüzerindeakidyapıldığızaman,mahalli

görüpyeteriderecedevakıfolanakadarmuhayyerlikdevam eder.
İstenirseakidfeshediliryadageçerlikılınır.Bunagörme
muhayyerliğidenir.Görmemuhayyerliğisünnetlesabittir:

« هأر اذإ رايخلا هلف هري اممل ىرتشا نم »(Zeyleî,Nasbu’r-râye,IV,9.)
Görmemuhayyerliğininsadeceakiddemebicinsindenmalve

menfaatemâlikolacakmüşterivemüste’cir’inhakkıolduğu
konusundacumhurunittifakıvardır.Yanibâyi’vemucir’ingörme
muhayyerliğihakkıyoktur.(Hz.Osman’ınKûfe’dekiarazisiniTalhab.
Ubeydullah’asatması…)

Yanigörmemüşteriiçinsözkonusudur.Görmediğimalısatan
kimseninisegörmemuhayyerliğisakıtolur.

Görmemuhayyerliğindegörmedenmaksat,akdinmahalli
hakkındabilgisahibiolmaktır.Mücerredgörmekdeğildir.Bilgi
sahibiolmakdamahallindurumunagöredeğişir.‘Görme’eviçinevi
gezmek,esansiçinkoklamak,baliçintatmak,arabaiçintestsürüşü
yapmakgibi…

Mislîmallardanumuneyigörmekbütünmalıgörmekgibidir.
Gerikalanlarnumunegibiçıkmazisemüşteriyinedemuhayyerdir.
Kataloglasatışdanumuneilesatışgibidir.

İmam Şâfîidiğermezheplerinaksinegörülmeyenmalın
satılamayacağını,dolayısıylagörmemuhayyerliğininolamayacağını
savunmaktadır.Şâfîilerdemüftabihgörüşbudur.AncakbazıŞâfîi
hukukçulargörülmeyenmalındasatılabileceğivebumuhayyerliğin
meşrûolduğugörüşündedirler.
Görmemuhayyerliğişutürakidlerdebulunur.

*-Mahallintavsifedilmeklebelliolacakşeylerdenoluştuğu,
*-Feshinmümkünolduğu,
*-Mahallinakidesnasındayadadahaöncegörülmediği

akidlerde
Buşartlardanhareketlegörmemuhayyerliğibey’,icâre,kısmet

vesulhakidlerininyukarıdakişartlarıtaşıyanlarındabulunabileceği
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söylenebilir.
Nikah,hulu’gibitaraflarcafeshedilemeyenakidllerle,karzgibi

mahallintayiniletaayyünetmediğiakidlerdegörmemuhayyerliği
sözkonusudeğildir.

İcaredeme’curungörülmesimenfaatingörülmesidir.
Müşterimebîdelazım birtasarruftabulunursayadaelindeyken

mebîayıplanırsaveyabirkısmınıiadeimkânıkalmamışsayada
mebîölmüşsemuhayyerlikbâtılolur.Akidnâfizolur.

Kıyemîmallardamüşterimebîinbirkısmınıgörsemuhayyerlik
hakkıgördüğükısım içinsâkıtolur,görmediğikısım içindevam eder.

AKİDLERDEMUHAYYERLİKLERII

3.AYIPMUHAYYERLİĞİ
Mutlakmanadaalış-veriş,malınhertürlüayıplardansalim

olmasınıgerektirir.
Akidmahallindemaksuduzedeleyecekbirkusurunbulunması

halindeteslim alantarafdilerseakdifesheder,dilersegeçerlikılar.
Tüccarörfündefiyatdüşüklüğünesebepolanhertürlümaddi

eksiklikayıptır.
Erbabıncakusursayılanverağbetiengelleyenherşeyayıptırve

muhayyerlikhakkıverir.
Ayıpdiyeehilveerbabıbeynindemalınbahasınairâsınoksan

eden(eksiklikgetiren)kusuraderler.(Mecelle,339.)

Aybınşahsımuhayyerkılmasıiçinşuşartlarıkendisinde
bulundurmasıgerekir.

a.Ayıpmahallinkıymetininoksanlaştıracakkadarbüyük
olmalı

b.Teslimdensonravefeshtalebisırasındavarlığını
korumalı

c.Muhayyerolantaraf,neakidnedeteslim sırasında
aybınfarkındaolmamalı

Akidsırasındayadateslim anındamahallinbiraybınıgörüp
seslenmemişse,ayıplıhalinerızagöstermişolacağından
muhayyerlikhakkıdoğmaz.

Ayıpmuhayyerliğininmahiyetidikkatealındığında,bu
muhayyerliğinlâzım veıvazlı/bedelliakidlerdesözkonusuolacağı
görülür.
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Müşteriteslim almadanöncemahaldebirayıpolduğunu
bilmiyorsadahasonrabuaybınfarkınavarırsa,dilersetüm para
karşılığındaomalıalıkoyardilerseiadeeder.Yoksaayıp
mukabilindekarşıtaraftanbedeldeindirim talebindebulunamaz.

Aybınsemendenhissesivardır;vasfınsemendenhissesi
yoktur.
Ayıpikiyeayrılır:

Aybıkadîm:Bâyi’inelindeykenmebîdemevcutolankusur.
Aybıhâdis:Müşteriyeteslimdensonramebîdemeydanagelen

kusur.
Müşteriakdifeshetmeimkânınasahipkeneskiaybın(aybı

kadimin)semendenhissesiyoktur.Fakatakdifeshetmeimkânı
ortadankalkmışsaişteozamanaybınsemendenhissesivardır.
Yanimuhayyerolantaraf,mahalliayıplışekildeaynenteslim aldığı
gibiiadeedecektir.

Kendisininyanındabaşkabirayıpzuhuretmişyadailave
yapmışsa,teslim aldığışekliyleayneniadeedemeyeceğiiçiniade
hakkısakıtolacaktır.Butakdirdekarşıtaraftan,aybıkadimin
bedeldendüşülmesinitalepetmehakkıdoğar.

İkâleyeengelolanilaveler,muhayyerliklerdedeiadeyeengeldir.
Çünküherikisidefesihtir.

Eğeriadeimkânıyoksabunarağmenmaliadeedildiyseeski
akidkabuledilmiş,yenibirakidyapılmışkabuledilir.

Bâyii,hertürlükusurdansorumluluğum yokturşartıylasatmış
olsa,müşteridekabuletmişolsa,müşterininmuhayyerlikhakkı
yoktur.ŞâfiiveHanbelîleregöreşartbatılolup,müşterinin
muhayyerlikhakkıbakidir.

4.TAYİNMUHAYYERLİĞİ
Kıyemîmallardanikiveyaüçtanesininayrıayrıfiyatları

söylenerekbunlardanyamüşterinindilediğinialmasıyadabâyi’in
dilediğinivermesişeklindekiakiddendoğanmuhayyerliğetayin
muhayyerliğidenir.

İkiveyaüçtanemalarasındandilediğiniseçmesimüşterinin
muhayyerliği;ikiyadaüçmalarasındandilediğiniseçipmüşteriye
vermesibâyi’inmuhayyerliğidir.

AkdinmahallininmeçhulolmasındandolayıŞâfîiler,Hanbelîler
veİmam Züfertayinmuhayyerliğinincâizolmadığıgörüşündedirler.

EbûHanîfeveimameynakdinlâzım olmasışartıyla,Mâlikise
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mutlakolarakcâizgörmüşlerdir.Butürbirakidnizaasebep
olmadığıgibiinsanlarındabuçeşitakdeihtiyaçlarıvardır.

İcareakdindeise,taraflarınikiyadaüçşeyarasındamuhayyer
bırakılmasıylatayinmuhayyerliğimeydanagelir.

Tayinmuhayyerliğininsabitolmasıiçinşuşartlarınbulunması
gerekir.Birisibilebulunmazsamuhayyerlikhakkıolmaz.

1.Tayinenfazlaüçşeyarasındaolacak(iyi-orta-kötü)
2.Eşyalarvefiyatlarfarklıolacak(kıyemikaydıbununiçindir)
3.Muhayyerin,eşyayıtayinedeceğisürebelliolacak
*-Tayinmuhayyerliğitemlikifadeedenakitlerdeolur.

5.VASIFMUHAYYERLİĞİ
Bellibirvasfından(özelliğinden)dolayısatınalınanmalda

arananözellikyoksamüşterimuhayyerdir.İstersemebiiolduğugibi
reddeder;istersealdığıfiyataakdigeçerlikılar.

Vasfınsemendenhissesiolmadığıiçinmevcutolmayan
özelliğindendolayısemendenindirim talebindebulunamaz.(Sütlü
diyealınanbirhayvanınböyleçıkmaması,iyiyemekpişiriyordiye
kiralanankişininbuözellikteolmamasıgibi)

Vasıfmuhayyerliğisadecemebîdeolmaz.Aynızamanda
semendedeolur.

Vasıfmuhayyerliğiğalatvetedliskavramlarıyladailgilidir.
Ğalat:Mahallincinsyadasıfatındahataetmektir.Sıfattaki

hatavasıfmuhayyerliğinigerektirir.Mahallincinsindekigalatise
akdigeçersizkılar.Meselayakutyadaelmasdiyesatınalınanbir
maddenincam;altındiyealınanbirmaddenindebakırçıkmasıgibi.
Budurumdaakidbatılolur.

Tedlis:Mahallinesasdurumunugizleyipolduğundanbaşka
şekildegöstermeyedenir.Tedlistenmaksatmalındeğerini
artırmaktır.(Musarrahhadisi)

Şâfîi,MâlikîveHanbelîmezhepleribuhadisişerifedayanarak
müdelleseakdifeshetmehakkıtanırlar.

Hanefîlerisebuhadisikitapvesünnetlesabitolantazmin
esaslarınaaykırıbulduklarıiçinmüdellesefesihhakkıtanımazlar.

Onlaragöremüşteribâyiazararınıtazminettirir.Yaninoksanın
karşılığınıalır.Çünkütazminyakendicinsindenbirmalileyada
kıymetiniödemekleolur.Hurmaisenesütcinsindendirnede
kıymettirderler.
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6.DİĞERMUHAYYERLİKLER
A.AldanmaMuhayyerliği:Taraflardanbirininaldatılarakmalın

aşırıpahalıyasatılmasıyadaçokdüşükfiyataalınmasıhalinde
aldatılantarafdilersealış-verişifesheder.
Aldanmanınölçüsü

Hanefîleregöreticaretmallarında%5;hayvanlarda%10;gayrı
menkullerdeise%20’likaldanmafesihhakkıverir.
Mâlikilerbütünmallarda1/5yada1/3;Şafiilerise1/5olarakkabul
etmişlerdir.

B.NakidMuhayyerliği:Taraflarınbellibirsüreyekadarsemen
ödenmediğitakdirdeakdinhükümsüzolmasışartıylayaptıklarıbey’
akdindeortayaçıkanmuhayyerliktir.

C.KemmiyyetMuhayyerliği:Miktarısöylenmeden,görülmeyen
biryerdeolansemenişaretedilerekşukadarparakarşılığında
denilerekyapılanakidde,paraortayakonduktansonrabâyi’
muhayyerdir.

D.FuzûlininAkdineİcazetMuhayyerliği:İzniolmaksızın
sahibininadınamalınısatacakolursamalsahibimuhayyerdir.Mal
satınalmakdaböyledir.

E.MahcurunAkdineİcazetMuhayyerliği:Hacraltındaolanbir
şahsınlehinemialeyhinemiolduğubelliolmayanbirakdiyapması
halindevelisininmuhayyerlikhakkıvardır.

F.KiracınınMuhayyerliği:Satılmışolanbirmebî,dahaönce
kirayaverilmişise,akidmüste’cirin/kiracınınicazetinebağlıdır.

G.MürtehininMuhayyerliği:Satılmışolanbirmalın,başkasının
yanındarehinolması,mürtehineicazetmuhayyerliğiverir.

H.Tekeşşüf-İHalMuhayyerliği:Birkimsebirmalımaliyetine
yadahakikideğerineveyahuterbabınıntakdirettiğifiyatayada
çarşıdakaçasatılıyorsaofiyatadeyip,ödeneceksemenoanda
tayinedilmedensatacakolsaakidfasittir.Meclissonaermeden
semenbelirlenirseakidsahiholur.

I.Keşf-İHalMuhayyerliği:Müşteritarafındanmiktarı
bilinmeyen,depoyadabirçukurdayığılıhaldekibir(buğdaygibi)
ürün,götürüusulüsatılsabey’akdisahihtir.Ancakmüşteriürünün
miktarınavakıfoluncamuhayyerdir.Dilerseicazetverir,dilerseakdi
fesheder.

İ.Teferruk-ISafkaMuhayyerliği:Üçşekildesözkonusuolur.
İa.MebiinEksikÇıkmasında:Birmalyığınınkilo,litre,sayı

vbilemiktarısöylendiktensonragerekbirim fiyatıgereksetoptan
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fiyatısöylenereksatışıcaizdir.
Teslim anındasöylenenmiktardanazçıkacakolursamüşteridilerse
akdifesheder,dilersemevcutmalısemendenhissesimukabilinde
alır.

İb.TeslimdenÖnceMebiinBirKısmınınYokOlmasında:
Müşteriyemalınteslimindenöncedoğalafetilebirkısmınınyok
olmasıhalindemüşterimuhayyerdir.Dilerseakdifesheder,dilerse
sağlam kalanmalısemendenhissesimukabilindealır.

İc.İstihkakMuhayyerliği:Birkimsesatınaldığımalın
tamamınıhenüzteslim almadanöncebirkısmınınbaşkasınaait
çıkmasıdurumundaüçüncüşahısicazetvermedikçekendineait
kısım hakkındabey’münfesih;gerikalankısımdamüşteri
muhayyerdir.Dilerseakdifesheder,dilersegerikalankısmı
semendenhissesimukabilindekabuleder.

Teslimdensonraistihkakolsa,teb’izindezararolanmallarda
müşteriyinemuhayyerdir.Teb’izindezararolmayanmallardaise
müşterimuhayyerdeğildir.

J.HıyanetMuhayyerliği:Tevliyeyadavad(z)îatipi
alışverişlerdemüşterialdatıldığınınfarkınavarırsaaldatıldığımiktarı
semendenindirtir.

Murabahadaiseisterseakdifesheder,isterseolduğugibi
kabuleder.

Tevliye:Birmalı,mâlolduğufiyatasatmak(masraflardahil
edilir)

Vad(z)îa:Birmalımâliyetfiyatınınaltındabirfiyatasatmaktır.
Murâbaha:Birmalı,maliyetinibelirtipüzerinebellimiktardabir

kârkoyupsatmaktır.
Müsaveme:Taraflarınmaliyetvekârızikretmeksizinpazarlık

yaparakyaptıklarıalış-veriştir.
K.Şüf’aMuhayyerliği:Birakar(gayr-ımenkul)satıldığızaman

oakarüzerindeşüf’ahakkınasahipolanüçüncükişi,dilerseakdi
feshettirirveakarısatıldığıfiyatakendisialır.

MUHAYYERLİKLERİNVERASETİ
Mâlikî,ŞâfîiveHanbelîmezheplerimalabağlıbütünhakların,

dolayısıylamuhayyerliklerin,muhayyerinvefatıylavârislere
geçeceğinisavunurlar.

Hanefîlerisemuhayyerlikleriikiyeayırırlar.Malabağlıolmaktan
ziyadeşahsıngörüşvedüşüncesinebağlıolan(şart,görme,şüf’a,
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fuzûlî)muhayyerliklervâriseintikaletmez.Çünkügörüşve
düşünceninverasetimümkündeğildir.Ancakmalabağlıolan(ayıp,
vasıf,tayin)muhayyerliklerisevâriseintikaleder.

Muhayyerliklerşudurumlardasonaerer.
1.Sarahatenakdeicazetvermekyadareddetmekle
2.Delâletenakdeicazetvermekyadareddetmekle
3.Müddetinbitmesiyle
4.Mahalliniadeimkânıkalmadığıdurumlarda
5.Susmakla
6.Ölümle

GEÇERLİOLUPOLMAMASINAGÖREAKİDÇEŞİTLERİ(Sahih-Fasid
-BâtılBey’)

Sahihakid:İn’ikad(rükünlerine)vesıhhatşartlarıtam olan
akidleredenir.

Fâsidakid:İn’ikadşartlarıtam olmaklaberabersıhhat
şartlarındaeksiklikolanakidleredenir.

Bâtılakid:Sıhhatşartlarıtam;ancakin’ikad(kurulum)
şartlarındaeksiklikolanakidleredenir.

«Aslengayr-ımeşrûolanakidlerbâtıl;vasfengayr-ımeşruolan
akidlerisefâsiddir.»

BEY’AKDİNİNİN’İKAD(KURULUM)ŞARTLARI
A.Taraflar

1.Taraflarınakidyapmayaehilolması(Âkilvebâliğ/reşit
olacak,ayrıcaikrahyadahezlilerızanınzedelenmemesigerekir.)

*-Hezl(Şaka/LatîfeBeyanı):Sözleiradearasındaki
kasıtlı/bilinçliuyumsuzluktur.Sözüsöyleyen,söylediğisözün
anlamınıbilereksöylemekte,ancakdoğuracağısonucu
istememektedir.

*-Nikâh,boşama,yemingibifeshikâbilolmayanişlemlerde
hezlyokhükmündeolup,butürişlemlergeçerlidir.

**-Alış-veriş,kiralamagibitasarruflardahezlakdibâtılveya
fasitkılar.

İkrah:İradeyizedeleyen/sakatlayanikrahhalinde,sözlü
tasarruflardakişibaşkasınındiliylekonuşamayacağındanhareketle
mükrehinzorlayanşahsaaletkabuledilmesimümkündeğildir.

Buyüzdennikâh,talak,ıtk,ric’at,kısasıaffetmek,yemin,nezir,
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adak,zıhar,îla,fey(îla’dandönmek)gibisözlütasarruflargeçerlidir,
sonuçlarımükreheaittir.Butürtasarruflardarızadeğil,ihtiyar
esastır.

Hanefîleregörealış-verişgibifeshikâbilolansözlütasarrufları
isegeçersizdir.Cumhurdaaynıgörüştedir.

Fiillerinegelinceşayetzorlamagayr-ımülcîisesorumluluk
mükreheaittir.Zorlamamülcîisebukonudafarklıgörüşlervardır.

2.Taraflarınayrıkişilercetemsiledilmesi
MümeyyizÇocuğunMâlîTasarrufları

a.%100lehineolantasarruflarıgeçerli(sahih-nafiz)
b.%100aleyhineolantasarruflarıgeçersiz(batıl)
c.İkisinedeihtimaliolanlarvelisininicazetinebağlıdır(mevkuf:

Geçerliliğibirbaşkasınınizninebağlıişlem).Yanisahihtirancak
nâfizdeğildir.İcazettensonranâfizolur.

Veliavebşıklarındatasarruftabulunamazsadececşıkkında
tasarrufyetkisivardır.

B.İcab-Kabul
3.İcabvekabulbirbirineuygunolması

İcabvekabulinşâîolacakhaberiolmayacak
4.İttihad-ımeclis
«Meclisakidiçinoluşturulaniçtimâdır.»(Mecelle)

C.Mahal(Ma’kudunAleyh)
5.Mevcutveteslimimümkün(makduru’t-teslim)olması

(Ayrıcağarârvezararbulunmamasıgerekir.)
Ğarar,akdivarlığıkesinolmayan,şüpheliveihtimallibirşeye

dayandırmaktır.
Hanefîlerikiyerdeğararısözkonusuyapmıştır:

i.Mahallinaslındağarar:Butürğararakdiibtaleder.Mesela
annekarnındakiyavruyu,ağatakılacakbalıklarısatmakgibi…

ii.Evsafvemiktardağarar:Satılacakmalınevsafvemiktarıile
ilgilişüpheveihtimallerakdiifsadeder.Fâsidakittesözkonusu
olanğararbudur.Meselabirineğingünde20lt.Sütvermesişartıyla
satılması,sütlüdiyesatılanineğinsütlüçıkmamasıgibi…

Zarar,taraflarkarşılıklıolaraksatılanbirmalyadaparayı
birbirlerineteslim ederkenherhangibirzararasokulmamalıdır.

Meselaçatıdaçakılıolanbirkirişisatmak,kesildiğizamangeri
kalankısmıbirişeyaramayacakelbisedenbirparçakumaşsatmak
akdiifsadeder.Herikiörnektedeisrafsözkonusudur.Dolayısıyla
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butürsatışlarfâsidolarakkabuledilmiştir.
MallarİkiyeAyrılır:

i.Teb’îzindezararolanlar:Birmalınkesildiğindeyada
bölündüğündekarşıtarafınzarargördüğümallaradenir.Mesela
paltonunkesilmesigibi.Burada ةقفصلا قيرفت ibaresikullanılır.

ii.Teb’îzindezararolmayanlar:Parçalandığındayada
bölündüğündekarşıtarafınzarargörmediğimallardenir.10kg
elmanın3kilosunuayırmakgibi…

Akiddemebîinyokluğuakdiibtal;semeninyokluğuakdiifsad
eder.

6.Ma’lum olması(yanicehaletinbulunmamasıgerekir.)
Satılanmalveyaverilecekolanparaileilgilibilinmezliğin

fesadayolaçması,taraflararasındaniza,kavgavekızgınlığasebep
olmasındandır.Cehaletinakdietkilemesitaraflarınizaa
düşürmesiyleorantılıdır.

Cehaletisetaraflarınmahalyadasemenhakkındabilgisahibi
olmalarıylagiderilir.Cehaletikiyeayrılır.

Cehalet-iyesire:Azbilinmezliktir.Akdezararvermez.
Cehalet-ifâhişe:Akdienazifsad;enkötüsündeniptaleden

aşırıbilinmezliğedenir.
Nizaasebepolanbütünbilinmezliklercehalet-ifâhişedir.
Mahalmenfaatise,onugörmekyapılacakişisöylemekleolur.

Semenzimmetteysesemeninmiktarıvesıfatının(dirhem,dinar,tl
gibi)bilinmesigerekir.

Eğerzimmettedeğilde,ortadaduruyorsaonaişaretetmek
yeterlidir.

7.Akdinhükmünüuygulamayamüsaitolması(Fâsidşartve
ribâdanhâliolmasıgerekir.)

İkrah,hezl,ğarar,zarar,cehalet,fasidşartveribadanbirinin
bulunmasıakdiifsadeder.

FasidAkdinHükümleri
1.Fâsidakidmünakiddir.
2.Mebîmüşteriyeteslim edilmedenönceakidhiçbirsonuç

doğurmaz.
3.Mebîteslim edilecekolursamüşteriona–birçeşit

mülkiyetle-sahipolur.Ancaksahihakiddenfarklıbirmülkiyetsöz
konusudur.Meselamüşterimebiasahipolduğuhaldeondanintifa
hakkınasahipdeğildir.
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4.Teslimdenönceyadasonrafâsidakidfeshedilmelidir.
5.Fesihtenöncetaraflar,fesadıgerektirensebebiortadan

kaldırırlarsaakidsahihedönüşür.
6.Fâsidakidfeshedilemeyeceksemüşteriakidesnasında

konuşulansemenivermeyecektir.Çünküakdinfesadısemenide
fesadauğratmışveöncekitesmiyeyiifsadetmiştir.

Konuşulansemenyerinemüşteri,mebîmisliisemislini,kıyemî
iseteslim günündekikıymetiniiadeedecektir.

7.Fasidakidşuhallerdefeshedilemez.
i.Mebîmüşterininyanındadeğişikliğeuğramışsa
ii.Akdifeshetmeküçüncübirşahsınmüktesebhakkını

ibtalediyorsa.

BatılAkdinSonuçları
1.Batılakdigayr-imünakiddir.
2.Hukukihiçbirneticedoğurmaz.
3.Teslimihalindemebîmüşterininelindeemanettir.

DİĞERBEY’ÇEŞİTLERİ
İşrâk:Kısmîtevliyedir.Malınbirkısmınımaliyetinebirkısmını

dakârekleyereksatmayadenir.
Batt:Kesinlikkazanmışsahihakiddir.Nafizleaynımanayıifade

eder.Muamelelerdeaslolanbudur.
Telcie:Birhileyebaşvurarakaslındasatılmayacakbirmalı

zâhirensatmakyadadışarıyakarşıgizlicesatıldığıfiyattandaha
farklıbirfiyatilanetmeyedenir.Hükmühakkındaihtilafedilmiştir.

*-Beybi’l-vefa:Bâyiin,‘bumalısanasatıyorum,semeniniiade
ettiğim anmalyinebenimdir’diyerekyaptığıalış-veriştir.Hükmü
hakkındaihtilafedilmiştir.Buakdecâiz,muameleveemânetgibi
isimlerdeverilmiştir.

Müşterininmebîdenistifadeetmesiyönündencâiz;heriki
tarafınbunufeshedebilmeyetkisinesahipolmasıyönündenfâsid;
müşterininbirbaşkasınamebiisatamamasıyönündenrehin
hükmündedir.

Hâkim olangörüşegöre(Hanefilerdâhil),rehinolmayönüağır
bastığıiçinrehinhükümlerinetabidir.

*-Bey’bi’l-istiğlâl:Bâyiin«bumalısensatınaldıktansonrabana
kirayavermenşartıylasanasattım»diyerekyaptığıalışveriştir.

Hanefîmezhebininbenimsediğiesaslaragörecâizolmaması
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gerkirdi,ancakbeybi’l-vefagibicâizgörülmüştür.
*-Bey’u’l-îyne:Bâyi’denmebiiveresiyealıpaynımeclistepeşin

olaraköncekisemendendahaucuzabayiagerisatmaktır.Îyne’nin
buvebunabenzeyendiğerşekillerisadecezâhirenribadan
kurtulmakiçiniçinuydurulmuşbirmuameledir.Dolayısıyla
kendisinderibaşüphesibulunduğuiçinkaçınmakgerekir.

Fuzûlînin(Tasarrufu)Akdi
Kendisineyetkiverilmediğihaldebaşkasınınnamınatasarrufta

bulunankişiyefuzûlî(yetkisiztemsilci)denir.
HanefîlerveMâlikîlerinçoğunluğunafuzûlîninakdimevkuftur.
ŞâfîiveHanbelîleregörefuzulininakdibatıldır.
Kendisiadınaakidyapılankişifuzûlîninakdineicazetverince

akidnafizhalegelir.Budurumdasankiasil,akiddenöncefuzuliye
kendiadınavekâletvermişgibiolur.Mecelledebuhusus«İcâzet-i
lâhikavekâlet-isâbıkahükmündedir.»şeklindedüzenlenmiştir.

İcazetinsahiholmasıiçinşuşartlarınbulunmasıgereklidir.
1.İcazettenöncemaliktarafındanmevkufakidreddedilmemiş

olacak.
2.Müteâkidan(fuzuliveadınaakidyaptığışahıs)hayatta

olacak.
3.Mahal,olduğugibimevcutbulunacak.Semenindururolması

şartdeğildir.
4.Mûcizhem akidhem deicazetesnasındatasarrufaehil

olacak.Dolayısıylaicazethakkıvarisleregeçmez.
Buşartlarbulunmadığızamanakidbatılolur.

Karaborsa(İhtikâr)
İhtikârtalepkarşısındamalısatmamaktır.Yaniihtiyaç

maddelerinisatmayıpuzunmüddetbekleterekfiyatlarınyükselmesi
zamanınıkollamayadenir.Buhukûkencâizgörülmemiştir.İhtikarın
mekruhyadaharam olduğusöylenmiştir. «Câlibrızıklanmış,
muhtekiriselanetlenmiştir.»

«Kim Müslümanlarakarşıbiryiyecekmaddesinistokyaparsa
Allahonucüzzam veiflaslacezalandırır.»(İbnMâce,Ticarât,6.)

Tarafeyn,ŞafîiveAhmedb.Hanbel’egöreihtikârsadece
yiyecekmaddelerindeolur.

EbûYusufveMalik’egöreisebütünihtiyaçmaddelerinde
olabilir.
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İnsanınkendiürettiğinipiyasayasürmeyipsaklamasıihtikâr
değildir.İhtikârancaktüccarlariçindüşünülmüştür.

İhtikârdurumundadevletolayamüdahaleederek,muhtekirin
elindekimallarırayiçbedelüzerindenpiyasayasürmesisağlanır.

İSLAM HUKUKUNDARİBA/FÂİZ

RİBÂ(FÂİZ)
Lügatteartmak,çoğalmak,yükselmek,şişmek,fazlalaşmak

gibianlamlaragelenribâıstılahtaiseakidlerdeşartkoşulmuş
karşılıksızfazlalıkyadaribevîmallarınaynısınıfınadâhilveyafarklı
cinsmallarınbirbirlerimukabilindeveresiyeolaraksatılmasınadenir.
Fâizinharamlığınadairnaslardaepeycebiryasaklayıcıhüküm
mevcuttur.

«Faizyiyenler(kabirlerinden),şeytançarpmışkimselerincinnet
nöbetindenkalktığıgibikalkarlar.Buhalonların«Alım-satım tıpkı
faizgibidir»demeleriyüzündendir.HâlbukiAllah,alım-satımıhelâl,
faiziharam kılmıştır…»(Bakara,2/275)

«Eyimanedenler!Allah'tankorkun.Eğergerçekten
inanıyorsanızmevcutfaizalacaklarınızıterkedin.Şayet(faiz
hakkındasöylenenleri)yapmazsanız,AllahveResûlütarafından
(faizcilerekarşı)açılansavaştanhaberinizolsun…»(Bakara,2/278-
279)

«Rasûlüllah(sas)fâizialana,verene,şahitlikedenlereve
yazanlaralanetetti»(Müslim,‘Müsâkât’105,106)

RİBÂNINÇEŞİTLERİ
1.FazlalıkRibası:Peşinalışveriştekifazlalıktanibaretolan

ribayadenir.( ضوع بال دقعلا يف ةطورشملا ( ةدايزلا
Ribevîmallardanaynıcinsikimalıpeşinolarakbiridiğerindenfazla
olmasışartıyladeğiştirmekfazlalıkribasıdır.

Mesela10graltınıpeşinolarak15graltınla;10tenekebuğdayı
peşinolarak12tenekebuğdayladeğiştirmekgibi…

Fazlalıkribasıdaimaaynıcinsmallarınbirbiriyle
mübadelesindemeydanagelir.

2.Nesîe(veresiye)Ribası:Veresiyemuamelelerdenve
borçlardanmeydanagelenribaçeşididir.Ribanınilletindenenaz
birisinikendisindeortakçabulunduranikimalıveresiyeolarak
mübadeleetmekyadaborçverirkenfazlaalmaksuretiylemeydana
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gelenfâizçeşidinedenir.Mesela,
10graltınıveresiyeolarak10graltınlayada10graltını

veresiyeolarak50grgümüşle;10tenekebuğdayıveresiyeolarak10
tenekebuğdayyada10tenekebuğdayıveresiyeolarak20teneke
arpayladeğiştirmekgibi…

Veresiyeribasıaynıcinsikimalınyadaaynısınıfadâhilikiayrı
cinsmalınbirbirleriyleveresiyemübadelesindesözkonusuolur.

«Altınilealtın,gümüşilegümüştartısıtartısına;buğdayile
buğday,arpailearpa,hurmailehurma,tuziletuzölçeğiölçeğine
eşitvepeşinolarakdeğiştirilecektir.Altınilegümüş,buğdayilearpa,
tuzilehurma,hurmailearpadeğiştirildiğindeyinepeşinolacak;
ancakbiridiğerindenmiktarbakımındanfazlaolabilecektir.Bu
maddelerinkülçesiilesikkesi,eskisiileyenisiarasındafarkyoktur.
İşçilikvekalitedemûteberdeğildir.»

*-Emvâl-isittealtın,gümüş,buğday,arpa,hurma,tuz’dan
oluşanmaddeleredenir.

Zâhirîlerbualtımaddenindışındakimallardaribanıncereyan
etmeyeceğinisöylerken;dörtmezhepfâizinhadislerdegeçenbualtı
maddeyemünhasırolmadığınıbazıilletlersebebiylebaşkamallara
dataştığıgörüşündedirler.

Ribanınİlleti
HanefiveHanbelîleregöreribanınilleticinsveölçübirliği
سنجلا ()عم ردقلا dir.Bunagörebütünkeylîveveznîmallarribevî

mallardır.
Fazlalıkribasıiçincinsveölçüilletlerininherikimaddede

birliktebulunmasıgerekir.
Nesieribasıiçinise,yalnızcinsyadayalnızölçübirliğinin

bulunmasıyeterlidir.
Hanefîleregöreribanınmeydanagelebilmesiiçindeğiştirilen

ikibedeldenenazbirisininşer’îölçü(yarım sa’«1.664gr»–normal
ikikoçandolusu)kadarolmasıgerekir.

MâlikîveŞâfîilerise,hadislerdegeçenaltınvegümüşünnakid,
diğermaddelerinyiyecekmaddesiolmasındanhareketleribanın
illetinicinsvenakit( سنجلا عمدقنلا )yadacinsvegıdamaddesi( معطلا

سنجلا olduğunusöylemişlerdir.Herikimezhebegörenakitlerile(عم
bütünyiyecekmaddeleriribevîmaldır.
Mâlikîmezhebiyiyeceklerkonusundanesieribasıiçindeğiştirilen
maddelerinsadeceyiyecekmaddesiolmasınıyeterligörürken;
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fazlalıkribasıiçingıdamaddelerinin,
i.Doyurucu
ii.Masrafsızdepolanabilmesinişartkoşmuştur.

Mâlikîlerilaçlama,ambalajlama,soğutucukullanmagibisaklama
masrafıyapmaksızınmalındepolanabilirolmasındaherhangibir
zamantahdidikoymamışlardır.(Depolanabilmemüddetiiçin6ay
sürezikredilmişancakmezheptekabulgörmemiştir).

RibaOlmaEsasları
i.İlletlerinherikisindedebirleşiyorsamallareşitvepeşin

olarakdeğiştirilecektir.Aksibirdurumdaribasözkonusuolur.
ii.İlletlerinsadecebirindebirleşenmallarpeşindeğiştirilecek;

ancakbiridiğerindenfazlaolabilir.Veresiyedeğiştirilirsenesie
ribasısözkonusuolur.

iii.İlletlerinhiçbirisindebirleşmeyenmallaristenildiğigibi
değiştirilebilir.Mesela5graltınile10tenekebuğdayistenildiğigibi
değiştirilebilir.

Not:Ribevîmallarınsınırlarıgenişleyebilirmi?(bkz.)

MalMikdarlarıNasılTesbitEdilir?
Tarafeynveİmam Malik’egöre,mallarınmikdarıkeyfiyyetiiçin

naslarabakılır.Naslardanasılmübadeleedildiğitespitedilemeyen
mallardaörfesasalınır.

EbûYusuf’agöreise,bütünmallarınsatışşeklindeörfebakılır.
İmam Şâfîi’yegöreise,Asr-ıSaadettekihicazehlininörfüesas

alınır.Ozamannasıldeğiştiriliyorsailelebetoşekildedeğiştirilir.
Hanbelîmezhebindeisetartı(vezn)hususundaASR-I

SaadettekiMekkeörfü,ölçü(keyl)hususundaiseMedineörfü
esasalınır.Tespitedilemeyenlerdeisealış-verişinyapıldığı
beldeninörfünebakılır.

MEZHEPLER RİBANINİLLETİ ابرلا ةلع

Hanefi-Hanbelî CinsveÖlçüBirliği سنجلا عم ردقلا

Maliki-Şafii CinsveNakit/Cins
veGıdaMaddesi

سنجلا عم دقنلا
سنجلا عم معطلا
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İhtilaf-ıCins(CinslerinDeğişikliği)NelerleBilinir
Hanefîlercinstespitindeüçtanekıstasortayakoymuşlardır:

1.Asıllarınınayrıoluşuyla
Asıllarınınayrıolmasıylacinsleridefarklıolur.Meselasığıreti

ilekoyuneti,üzüm sirkesiylehurmasirkesi,buğdayunuilearpaunu
ayrıcinstir.Çünkühammaddelerifarklıdır.
Ancaksığıretlerikendiarasında,davaretleridekendiarasındaaynı
cinskabuledilmişlerdir.Çünkübunlarkendiaralarındaaynıasıldan
üretilmişlerdir.

2.KullanılışGayelerininFarklıoluşuyla
Kullanılışgayelerininfarklıolmasıcinslerinindefarklıolduğunu

gösterir.Meselakoyunyünüiletiftikayrıcinstir.Çünküyüniletiftiğin
kullanım alanlarıfarklıdır.Ancakkoyunilekeçisütü,koyunilekeçi
etiaynıcinstir.Çünkübunlarınhem asıllarıhem dekullanılışgayeleri
birdir.

3.İşçilikFazlalığıyla
Buradakastedilenişçilikbirmalıbaşkabirmalhaline

dönüştürenişçiliktir.Meselabuğdayileekmekayrıcinstir.Çünkü
buğdayekmekoluncayakadarbirsürüişlemdengeçmiştir.
Hanefîlerbuğdayileunuaynıcinskabuletmişlerdir.
Diğermezhepleregelince,

ŞâfîiveHanbelîlercinstespitinde‘ismebakmışlardır.Onlara
göre«ismintebeddülüaynıntebeddülüdür» نيعلا (. لدبت (االمس لدبت Bu
yüzdenonlar,kullanılışgayelerininaynıyadaayrıolmasınıdikkate
almaksızınaynıismitaşıyanmallaraynıcins,farklıismitaşıyan
mallarisefarklıcinsmallarolarakkabuletmişlerdir.Mesela
kundurubuğday,yumuşakbuğday,Ankarabuğdayı,Rusbuğdayıvb.
hepsiaynıcinstir.

Mâlikîlerise,cinstespitinde‘menfaatbirliği’yada‘menfaat
yakınlığı’nıesasalmışlardır.Onlaragöreaynıyahutbirbirineyakın
menfaatsağlayanmallaraynıcinstir.Meselaarpailetuzaynıcinstir.

Çünküherikisiyledeazıklanılır/gıdalanılır.Çeşitlimaddelerden
yapılansirkelerdeaynıcinstir.

SARF,KARZVESİPARİŞAKİDLERİ
SARFAKDİ
Lügattereddetmek,değiştirmekgibianlamlaragelensarf,

ıstılahtaise,altın,gümüş,tlgibiaslennakitolanmaddelerdenbirini
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yinekendisiyleyadadiğerleriyledeğiştirmekanlamınagelir.Kısaca
ifadeetmekgerekirsesarf,parabozmakyadaparayıparaile
değiştirmektir.
( عيب دقنلا ب دقنلا )Türkçe’deakçebozmaktabirolunur.

Birbiriyledeğiştirilecekolannakidleraynıcinsteniseağılıkçave
miktarcabirbirineeşitolmalıdır.Ayrıcafâizlimuameledenkaçınmak
içinpeşinolarakalınıpverilmesidegereklidir.

Sarfakdindealış-verişinpeşinolmasınınşartolduğundaulema
ittifaketmiştir.Bundandolayısarfakdindeşartmuhayyerliğive
va’decaizdeğildir.

Altın,gümüşgibimaddelerintaksitlealınıpsatılması
durumundafâizlimuameleylekarşıkarşıyakalınılır.

Paraifadesininkapsamınaitibarideğeriolançek,senedve
pullarındakatılmasıgerekir.

Sarfakdindetaraflardeğiştirdikleribedellerikabzetmeden
üzerindetasarruftabulunamazlar.
KarzAkdi

Istılahtamislibirmalıbaşkasınaborçvermeyekarzdenir.
Borç(karz)ileödünç(iare)arasındafarkvardır.Karz’daborç

alınanmalharcanır,onunyerinebaşkabirmal(misli)ödenir.İare’de
iseödünçalınanmal,aynengeriiadeedilir( عفانملا ةبه )

Meseladardakalanbirkişiborçaldığıbileziğibozdurup,harcar.
Zamanıgelinceaynıgram veayardabaşkabirbileziğiiadeeder
(karz).Düğündetakınmakiçinödünçaldığıbileziğidüğündensonra
iadeeder(iare).

Nelerinborçverilebileceğikonusundamezheplerihtilaf
etmişlerdir. Hanbelîler,satışakonuolanherşeyin;Hanefîler
sadecemislîmalların;

MalikiveŞâfiileriseselemiyapılabilen(selem akdinekonu
olabilen)herşeyinborçverilebileceğikanaatindedirler.

Hernetürdenolursaolsunkendisindebirmenfaatinşart
koşulduğubütünborçlarfâizdir.Bugerekçedendolayısüftece(bir
nevipoliçe)câizgörülmemiştir.Çünküsüftecealacaklınınbaşka
şehirdetahsiletmesişartıylaborçvermesidemektir.

Buyüzdensüftecesoyulma,kaybetme,taşımakülfetivb…
açısındanalacaklıyıeminkıldığı,risktenkurtardığıveböylece
kendisinemenfaatsağladığıiçinmekruhgörülmüştür.Ancak
alacaklıyamenfaatsağlamayanbirborcunbaşkaşehirdetahsil
edilmesindeherhangibirmahzuryoktur. Karzakdigayr-ılazım



İslam BorçlarHukuku(Muamelât)

-29-

birakiddir.Alacaklıistediğizamanborcunutahsiledebilir,hukuken
buhakkasahiptir.

SİPARİŞAKİDLERİ
i.Selem (Selef)Akdi

Lügattevermek,teslim etmekgibianlamlaragelenselem,
ıstılahtaisesemenpeşinmebî’veresiyeolmakşartıylayapılan
akdedenir.

Buakdeaynızamandaselefdedenmektedir.Selem ismidaha
çokHicaz’da;selefismiiseIrak’takullanılmaktadır.

AyrıcaŞâfîihukukçuMâverdî,semenakidmeclisinde
acilen/peşinenteslim edildiğiiçinbuakdeselem;semenmebî’den
önceteslim edildiğiiçindeselefdendiğinikaydetmektedir.

Selem akdiveresiyealış-verişintam aksibirsözleşmedir.
Hz.Peygamber(sas)Medine’yegeldiğindeinsanlarıniki-üç

seneliğineselem yaptığınıgörünce,«Kim birşeydeselem yaparsa
belliölçekvebellitartıilebellisüreyekadaryapsın»buyurmuştur.
(Buhârî,Selem,2;İbnMâce,Ticarat,59)

Seleminmeşruiyyetikıyasınhilafınadır.Çünküma’dumunsatışı
câizdeğildir.Selem’deisehenüzmevcutolmayanbirşeyinsatışı
sözkonusudur.
SeleminŞartları

1.Re’su’l-mal(semen)peşinolarakhemenakidmeclisinde
ödenmelidir.Ödenmesininsonrayabırakılmasıakdiiptaleder.
ÇünküHz.Peygamber(sas)mübadelelerdeherikibedelinde
veresiyeolmasınıyasaklamıştır.Malikîmezhebinegöresemenin
birkaçgüngeciktirilmesindebirmahzuryoktur.

2.Re’su’l-malmalum olmalıdır.Semeninnakidolmasışart
değildir.Ancakburadanesieribasınıntahakkuketmemesinedikkat
edilmelidir.

MâlikiveŞâfiileregöremenfaatselemdesemenolabilir.
3.Müslemu’n-fîh(mebî)demalum olmalıdır.Henüzmevcut

olmadığıiçinmebîinvasıfları,ebadı,markası,cinsi,miktarıvs.
söylenmelidir.

4.Müslemu’n-fîh’inteslim zamanımalum olmalıdır.Hanefîve
Şâfiilerteslim zamanınmalum olmayanbirvaktebırakılmaması
gerektiğikanaatindedirler.

Mâlikîlerhasadzamanıgibiaz-çokbirvaktinteslim zamanı
olaraktayinedilebileceğigörüşündedirler.
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SeleminenazmüddetikonusundaHanefîler1ay;Mâlikiler15
gün;Hanbeliler1ayyada15gün;Şafiilerisesürebelirtmemişler
hattamüslemu’nfihinpeşindeolabileceğinisöylemişlerdir.

5.Müslemu’n-fihin,eğerteslimibirmasrafvemeşakkat
gerektiriyorsa,teslim yeridetespitedilmelidir.BunuEbûHanîfeve
birrivayetindeİmam Şâfîi’denbaşkasışartkoşmamıştır.Teslim
yerinintespitinizanınönlenmesiiçindir.

6.Müslemu’n-fihmislîbirmalolmalıdır.Hanefîleregöre
kıyemîmallardaselem câizdeğildir.Diğermezheplerdehayvanlarda
daselem câizdir.Sıfatı,ebadıvs.tespitolunabilenyanianlatılmakla
malum olabilenherşeyinseleminincâizolduğundamezheplerin
ittifakıvardır.

7.Müslemu’n-fihmakduru’t-teslim olmalıdır.Teslimimümkün
olmayanbirmalselememahalolamaz.Bununteminedilmesi
bakımındanHanefîlermüslemunfihinakidanındanteslim zamanına
kadarçarşıpazardasatılırolmasınıvearadainkıtaınolmamasını
şartkoşmuşlar;diğerüçmezhepisemüslemunfihinteslim
zamanındayeterincemevcutolmasınıkafigörmüşlerdir.

8.Müslemu’n-fih,tayiniletaayyünedenşeylerdenolmalıdır.
Hanefîlerdebuşarttandolayıdinarvedirhem gibitayiniletaayyün
etmeyenşeylerdeselem yapılamaz.Çünkübuzatenveresiyebiralış
-veriştir.Dolayısıylaselem ifadesihiçkullanılmadanyapılsamaksat
hasılolurdu.

9.Müslemü’n-fihdeynolmalıdır.Deynaynınzıddıolup,ortada
muayyenvemüşahhasolmayan,aksinezimmettebulunanbirşeydir.
Aynınselemlesatışıdörtmezhebegöredecaizdeğildir.

Müslemü’n-fihinteslim zamanıgeldiğihaldemüslemü’nileyh
malıteslim edemezsemüşterimuhayyerdir.Dilerseakdifeshedip
semenigerialır;dilersemüslemü’n-ileyhinmalıteslim edeceği
zamanıbekler.

HanefiveHanbelîlerdemezhebingörüşü,MalikiveŞafiilerde
detercihedilengörüşbudur.

İmam ZüferveKerhîakdinbatılolacağıgörüşündedirler.
Müslemü’n-fihinteslim süresidolmadanveteslim edilmeden

öncemüslemü’n-ileyhölseseleminmüddetisonaerer.Müslemü’n
fihterikesindenalınırverabbü’s-seleme(müşteri)teslim edilir.
Rabbü’s-selem ölseselem akdidevam eder.
ii.İstisnâ‘Akdi

Lügattebirşeyiyaptırmakyadayaptırmayıistemekanlamına
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gelenistisnâ‘,ıstılahtaise,bellibirbedelkarşılığındasanat
erbabıylabireşyayıyaptırmakamacıylayapılananlaşmayadenir.
Meselabelliölçüveniteliklerde,ücretibelirlenerek–kumaşterziden
olmakşartıyla-terziyeelbisediktirmek,marangozamutfakdolabı
yaptırmak,ayakkabıcıyaayakkabıdiktirmekgibi.

İstisnâ‘akdideselem gibikıyasınhilafınaistihsanenmeşru
kılınmıştır.

Tarafların,akidesnasındayapılacakolaneşyanıntarifve
tavsifiniyaparakmalum halegetirmelerigerekir.

Masnu‘(sipariş)tarifvetavsifeuygunolaraküretilmemişse
mustasni‘(siparişveren)kabulyadaredkonusundamuhayyerdir.
Bumuhayyerlikayıp,vasıfvegörmemuhayyerliğiolur.

Masnu’unbedelipeşinyadaveresiyeolabilir.
EbûHanîfe’yegöreistisnâ‘da(teslim)müddettayinedilirse

akidselemedönüşürveonunhükümlerinialır.
İstisnâ‘akdindehammaddesâni‘denolmalıdır.Aksitakdirde

akid,istisnâ‘olmaktançıkarvemücerredbiricareakdinedönüşür.

SELEM İLEİSTİSNÂ‘ARASINDAKİFARKLAR

1.Selemdemüddetinbelliolmasıgerekir.Bumüddetin
taraflarcakesinliklebilinmesideşarttır.İstisnâ‘daisemüddetin
tayinedilipedilmemesiönemlideğildir.Hattamüddettayinedilirse
EbûHanife’yegöreistisnâ‘selemedönüşür.

2.Sıfatyönündenselem istisnâ‘danayrılır.Selem heriki
taraftandalazım birakiddir.Bundaittifakvardır.İstisnâ‘akdiise
çeşitlidurumlaraveiçtihatlaragörelazım dagayr-ılazım daolabilir.

MecelleEbûYusuf’ungörüşünükanunlaştırarakistisnâ‘nında
herikitarafiçinlazım olduğugörüşünüesasalmıştır:
«İstisnâ‘mün’akidolduktansonratarafeynpazarlıktandönemez.»
(Mecelle,md.392.)

3.Selemdere’su’l-mal(semen)peşinolaraködenir.Bu
ittifaklaşartgörülmüştür.İstisnâ‘daisesemeninpeşinyada
veresiyeödenmesiönemlideğildir.

4.Selemde,akdinmahallimaldır.Müslemu’nileyhin
rabbu’sselemebumalıhazırcateslim etmektenbaşkagöreviyoktur.
İstisnâ‘daisemahalhem işhem demaldır.Sâni’işgücünüve
hammaddeyibirleştiripyenibirmalimalederekmustasnıateslim
eder.
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5.Selemdemahal(müslemünfih)üzerindeherhangibir
ameliyedeğişiklikyapılmaz.İstisnâ‘daisebirameliyevedeğişiklik
mutlakagereklidir.İstisnâ‘nınvarlığıbuameliyeyebağlıdır.

6.Selemdesonradanteslim edilecekolanmalmutlakadeyn
olmalıdır.İstisnâ‘daiseüzerindeişlem yapılacakolan
mal/hammaddedeyndeayndaolabilir.

7.Selem herikitaraftanlazım birakidolduğundantaraflardan
birininölmesi,akdiiptaletmez.İstisnâ‘daisetaraflardanbirinin
ölümüyleakidbatılolur.

8.Selem nasilesabitolmuştur.İstisnâ‘iseicmâ’veyaistihsan
yoluylameşrugörülmüştür.

ŞÜF‘A(ÖNALIM HAKKI)

Şüf’a(önalım hakkı)
Lügatteçiftyapmak,ilaveetmekgibianlamlaragelenşüf’a

ıstılahtaise,satılmışolanbirakarıbellişartlardâhilindemüşteri
veyabâyiinrızasınabakılmaksızınsatışfiyatıüzerindenüçüncübir
şahsın(şefî’in)cebrentemellüketmesinedenir.

Şefî,şüfadar:Şüf’ahakkınasahipkimse
Meşfû’:Satılmışolanakar
Meşfû’unbih:Şefî’eşüf’ahakkısağlayankendimülkü
Halît:Satılmışolanakarınsuveyolhakkında(hissesinde)

ortakolan

Şüf’aHakkınınSebepleri:Şüf’ahakkındanbahsedilebilmesiiçinbazı
sebeplerinbulunmasıgerekir.Bunlarkuvvetlidenzayıfadoğruşöyle
sıralanır.

1.Meşfûunkendisinde(mülkünde)ortakolmak
Meselaortaklardanbirisibirdükkânyadaarsadakihissesini

başkabirinesatsadiğerortaklarbirinciderecedeşüf’ahakkına
sahiptirler.

2.Meşfûunhaklarındaortakolmak
Meşfûunhaklarındaortakolanlarikinciderecedenşefidirler.

Haklardanmaksathususisuarkıvehususiyolsebebiylemülk
sahiplerinsahiplerininmalikolduğusulamaveyoldangeçme

رورملا و قح () برشلا haklarıdır.
3.Bitişikkomşuluk()قص ملاال راجلا
Akarabitişikolanyaniortaksınırıbulunanakarsahipleri
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şüf’adarolurlar.
BusebeplerHanefimezhebinegöredir.
Diğerüçmezhepşüf’anınbirincisebebinibellişartlarlakabul

etmişlerdir.Üçüncüsebebiniiseittifaklakabuletmemişlerdir.Buüç
mezhebinçoğunluğusadecetaksimikabuledenakarlardaşüf’anın
cârîolduğunukabulederler.Yinebuüçmezhebinçoğunluğunagöre
suarkıveçıkmazyolgibiakarınhaklarındaşüf’ahakkıyoktur.

KuvvetlidenZayıfaDoğruŞefî’Olanlar
1.Satılanakarınkendisindeortakolanlar
2.Satılanakarınhususîsuarkındaortakolupdiğerlerinegöre

fazlacazarargörebilecekakarsahipleri
3.Hususîsuarkındaortakolup2.maddedekilerindışında

kalanakarsahipleri
4.Satılanakarlaaynıhususîçıkmazyoldanişleyipdiğerlerine

göredahafazlacazarargörebilecekolanakarsahipleri
5.Hususîçıkmazyoldanortakçaişlenip4.maddedekilerin

dışındakalanakarsahipleri
6.Satılanakarlaortaksınırıolanveonabitişikolanakar

sahipleri

Şüf’ahakkınınkullanılabilmesininşartları
Şüf’ahakkınınkullanılabilmesiiçinbazışartlarsözkonusudur.

Bunlardanbirisinineksikliğişüf’ahakkınınkullanılmasınaengeldir.
1.Meşfû’(satılanakar)mülkolmalı
Cumhurungöredevletyadavakıfarazilerininsatılmasıhalinde

şüf’ahakkısabitolmaz.
2.Meşfû’akarolmalı
Fukahanınçoğunluğubugörüştedir.İmam Mâlikgemiyide

akarkabuletmiştir.Zahirilerdeortaklarındanbirinezarargelmesi
muhtemelolansilah,çadırgibimenkulmallardaşüf’ahakkının
olacağınısavunmuşlardır.

3.Meşfûunbihdemülkakarolmalı
Kendisisebebiyleşüf’adarolunanmülkünakaravemülk

olmasıgerekir.
4.Meşfû’başkasınamalibirbedelmukabilindeintikaletmeli
Bey’,ıvazlıhibe,diyetbedeli,selem,ikale(yenibirakidkabul

edilirse)deşüf’ahakkısabitolur.
5.Şefîinmeşfûunbihüzerindekimülkiyethakkı,meşfûun
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satışanındanonuncebrentemellükedilmesianınakadardevam
etmeli

Bumadde3.maddedekişartınmüddetinibelirlemektedir.
6.Meşfû’,eskisahibininmülkiyetindenhiçbirhakkı

kalmayacakşekildeçıkmışolmalı
Muhayyerlikşartıylaakarsatılmışolsaşüf’ahakkısabitolmaz.

Çünkümeşfû’bayiinmülkiyetindenhenüzçıkmamıştır.Fasidalış-
veriştedeböyledir.Ancakfesihmümkündeğilseşüf’ahakkısabit
olur.

7.Meşfû’şefî’aaitolmamalı
Yaniakarısatanşefîolamaz.
8.Şefî,meşfûunbaşkasınaintikalinerazıolmamalı
Şef‘îsatışıduyduğundabunarazıolursayadaşüf’atalebinde

bulunmaziseşüf’ahakkısakıtolur.

Hükümleri

1.Şüf’ahakkınınsabitolmasındahürriyet,fakirlik,akıl,büluğ,
adalet,dinbirliği,kadınlık,erkeklik,gâipliğinetkisiyoktur.

2.Şüf’adaöncelikhakkıiçinsebebinkuvvetliliğimuteberdir.
3.Meşfûutaksimdesebebinoranıyadahissesayısınınönemi

yoktur.Hanefilerkellesayısınaitibarederken;diğerüçmezhep
sebebinoranınımutebergörmüşlerdir.

4.Şüf’ahakkınıkullanabilmekiçinakarınintikaliniduyar
duymazşüfadarlarıntaleptebulunmalarıgerekir.

5.Apartmanlardaaynıgirişikullananvebirbirinebitişikolan
dairesahiplerişefîolur.

6.Şüf’ahakkıtecezzikabuletmez.Satılanakarınyatamamını
talepedecekyadatamamındanvazgeçecek

7.Kendisineakarınintikalettiğişahıs(müşteri)tarafından
meşfûabina,ağaçvbilaveleryapılsaEbuYusuf’agöreşefi
muhayyerdir.Dilerseilaveninkıymetiniveripmeşfuusatınalır
dilersehakkındanvazgeçer.Tarafeyniseilavelerin
söktürülebileceğini,akarazararvermesihalindeise
sökülmüş/yıkılmışhalininkıymetinivererekmeşfuasahipolur.

8.Kimseninmüdahalesiolmaksızınmeşfuuabirzarargelse
şefîmuhayyerdir.

9.Şefî,meşfuutemellüketmedenölecekolursaşüf’ayıtalep
hakkıvarisleregeçmez.
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Şüf’ahakkınıntalepedilmesi
1.Muvasebe:Şef’iinintikalhaberiniduyarduymazharekete

geçiphemenmeşfuuatalipolmasıgerekir.Butalepfevrîolmalıdır.
Ancakhaberiniletildiğimeclisinbitiminekadarkendisine

zamantanıyangörüşlerdevardır.Şefîbumeclistehementalepte
bulunmazsaşuf’ahakkıdüşer.Çünküşuf’ahakkızayıfhaklardandır,
geciktirmeyegelmez.

2.Takrirveİşhad:Şüf’atalebindebulunankişibutalebinitescil
vetevsiketmelidir.Butalebinibelgelendirmeliyada
şahitlendirmelidir.Bundadafevriliksözkonusudur.

3.HusumetveTemellük:Üçüncüsafhadabelgeyada
şahitlerlemahkemeyemüracaatetmelidir.Ancakbutalebin
aceleciliyetiyoktur.Şef’imazeretsizolarakmahkemeyemüracaatı
birsüregeciktirebilir.Busürehakkındafarklıgörüşlervardır.
Mecelleİmam Muhammed’ingörüşünüesasalarakbusüreyi1ay
olaraktayinetmiştir.

İCÂRE( عفانملا (عيب

İCÂREAKDİ
Lügattekiralamakanlamınagelenicâre;ıstılahtaisemenfaati

satmak عيب عفانملا anlamınagelmektedir.
İcârekıyasınhilafınaolarakmeşrukılınmıştır.Çünküicârede,

henüzmevcutolmayanbirmenfaatinsatışısözkonusudur.
İcâreakdikısmenbey’akdiylebenzerliklerazrederveonun

hükümlerinialır.
İcârede,bey’gibişartata’likikabuletmez.Şayeticârenin

in’ikadıilerdevukuumuhtemelbirolanbirşartabağlanırsabuicâre
bâtılolur.İcâreninistikbaleizafesiisesahihtir.Buyönüylebey’den
ayrılır.

İcâreakdininhükmü,mu’cirinücrete;müste’cirinisesöz
konusumenfaatesahipolmasıdır.

İcâreakdiikitaraftandalâzım birakiddir.
Istılahlar
Âcir,mucir,mukrî:Kirayaverenkişi(bâyî’gibi)
Müste’cir,Müstekrî,mükteri:Kiralayan(müşterigibi)
Müste’cerunfîh:Üzerindeişlem yapmasıiçinecir’everilen

emanetmal(terziyedikmesiiçinverilenkumaşgibi)
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Îcar:Kirayavermek(satmanınkarşılığı)
İsti’car:Kiralamak(satınalmanınkarşılığı)
Me’cûr,müste’cer:Kiralananşey
Ecîr:İşçi,amele,ücretliinsan

i.Ecîr-ihâs:Özelişçi,sadecemüşteriiçinçalışan
ii.Ecîr-imüşterek:Umûmaişyapan,ortakişçi

İCÂRE’NİNŞARTLARI
1.Taraflar(mucir,müste’cir,ecîr)akidyapmayaehilolacak
2.Mahal(me’cur)malum olacak
3.Menfaatmalum olacak(Yapılacakiş,kalınacaksüre,

gidilecekyervs.)
4.Ücretmalum olacak
5.Menfaatistifadeedilecekdurumda(makduru’t-teslim)

olacak
Menfaatineldeedilmesineşer’îyadatabiibirengelvarsaona

dairicârebatılolur.Meselabaşkasınabüyüyapmakiçinbiri,ekmek
içinçorakarazikiralansabuicârecaizdeğildir.

6.Menfaatmütekavvim olacak
Yapılanicareakdimeşrubirfaydasağlamalıdır.Meselahava

atmak,zengingörünmekiçindikkatçekicibirarabavs.kiralamak
böyledir.

İCÂRE’NİNUNSURLARI

a.Mahal(me’cûrveyamüste’cer)
İcâreninmahalli,asılitibariylehem menfaatinkendisinden

doğduğukaynakhem demenfaatmukabilindeödenenücrettir.Bu
kaynakdadurumagöreeşyayadainsanolabilir.

«Me’cûrdatayiniletaayyüneder.»Yaniyapılacakişiyada
kiralanacakkişiyiveyaeşyayı,aracıbelirlemek,söylemekyeterlidir.
Me’cûr’danbahsedilirken,buradaakar,eşya,nakliyeveinsansöz
konusuedilecektir.

1.Akar(Arazi,ev,dükkân…)İcârı
Akaricarıcâizdir.Zâhirileraraziicarınıcâizgörmemektedirler.
Evvedükkânmutlakolarakkiralanabilir.Busahihtir.«Sen

kendinoturacaksın»,«filanoturacaktır»şeklindeilerisürülenşarta
itibaredilmez.Örfveadetgereğieveveyadükkânaeşyakoyabilir.
Ancakbinayazararverecekişleriyapamaz.
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Mutlakkiralamalardakullanım şartvesınırlarınıörfbelirler.
Örfveadetgereğikullanımdandoğanzararlarfeshesebep

değildir. Evvedükkânicarımutlakolarakyapılabilir.
Arazi/tarlaicarımutlakolarakyapılamaz.Mutlaktarlaicarı

fasidkabuledilmiştir.Tarlaicarındaneekileceğiaçıklanmalıyada
neekerseekşeklindeumumimüsaadealınmalıdır.

Evkiralandığızamanonaaitolangaraj,kiler,bodrum,avluvb.
parçalardasöylenmeksizinicareyedâhildir.

İcâresüresibittiğihaldetarladakiekinolgunlaşmasa,gerekli
süreyekadaricareuzatılırveuzatmamüddetinekarşılıkecrimisil
ödenir.

Me’curusözkonusumenfaatisağlayacakşekildehazırlamak,
eksikleritamamlamakvemüste’cireteslim etmekmalsahibinin
görevidir.Binanınkorunmasıylailgilitamiratlarınmasrafımucir’e
aittir.

2.Eşya(Uruz)İcarı:Bellimüddetvebelliücretleeşya(menkul
mal)icarıcaizdir.Kiralananeşyamüste’cireteslim edildiktensonra
müste’cirtarafındankullanılmasadahi,müste’cirücretödeyecektir.

Bellibirinsanınkullanmasıiçinkiralananbireşyayıbaşkası
kullanamaz.Umûmiizinverilirsemüste’cirdilediğikişiye
kullandırabilir.

Mutadkullanımlardaeşyanınyıpranmasıhalindemüste’cire
tazmingerekmez.Adetdışıkullanımlardadoğanzararlarisetazmin
ettirilir.

3.Nakliyearacıicarı:Bellimesafevebelliücretlenakliyearacı
kiralamakcaizdir.Belirlenenmesafeyebiryükügötürmekiçin
kiralananaraçyoldabozulsa,buicaredendönemkiçinbirsebep
değildir. Kiralayankişivasıtayıkendisigötürüyorsabelli
mesafedenöteyegidemez.

Eğertayinedilenmesafedenöteyegidecekolursavasıtanın
başınagelecekzararlarıtazmineder.Çünkümüste’cir’inelimucir’in
eligibideğildir.

Vasıtanınyakıt,yem,bakım,tamirvb.masraflarısahibineaittir.
4.İnsanİcarı(Hizmetakdi):Bellimüddetleherhangibirişveya

sadecebellibirişiçinücretmukabilindeinsankiralanmasıcaizdir.
Bellimüddetleyapılaninsanicaresindehem işhem demüddet

belliolmalıdır.Bizzatçalışmasışartıylatutulanecîr(işçi),kendi
yerinebaşkasınıçalıştıramaz.

Buşartarağmenişbaşkasınayaptırılırsataaddisözkonusu
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olurki,budatazmingerektirir.Hattaikincikişikendisindendahaiyi
ustaolsabileyaptıramaz.İcaremutlakolursabaşkasınayaptırabilir.

Ecirler(işçiler)ikiyeayrılır.
i.Ecîr-ihas(özelişçi):Sadecekendisiniücretletutan

kimseiçinçalışıpbaşkasınaişyapmayankişiyedenir.Hizmetçi,bir
fabrikadaçalışanişçigibi…

ii.Ecîr-imüşterek(ortakişçi):Sadecebirşahsadeğil,
işverenherkeseişyapanücretlikişileredenir.Terziler,berberler,
taksiciler,dolmuşlarvb…

b.Ücret
İcâredeücretbey’dekisemenmukabilindedir.Bey’desemen

olabilenherşeyicâredeücretolabilir.Çünkübey’demahalayn,
icâredeisemahaloaynınmenfaatidir.

Ayrıcabey’desemenolamayanmenfaat(Hanefilergöre)
icâredeücretolabilir.

Hanefilermenfaatinücretolmasıiçin,icaredegerçektemahal
olandiğermenfaatleaynıcinstenolmamasışartkoşmuşlardır.
Bunugerekçesiribaşüphesidir.Meselabirevdeoturmakarşılığında
başkabirevkiralanmazamatarla,vasıtakiralanabilir.

Bey’desemenolamayanharam şeyler,icârededeücretolamaz.
Butürakidlerfasiddir.Feshimümkündeğilseecr-imisilgerekir.

Ücretinecîrinveyame’cûrunemeğindenhasılolanbirşey
olmasıHanefîveŞâfiilercecâizgörülmemiştir.

Bumesele‘değirmenciölçeği’( ناحطلا ( زيفق diyeifade
edilmektedir. Ecîr-ihas,işiçinkendisiniişyerindehazır
bulundurmakla–işyerindefiiliolarakçalışsınyadaçalışmasın-
ücretihakeder.Ecîr-ihasmücerredbulunmaklaücretihakeder.Ecîr
-imüşterekiseancakişiyapmaklaücretihakeder.

Bellibirsüreyleakdolunanicâremüddetdolmadanmünfesih
olsaicârenindevam ettiğimüddetinücrettenhissesivardır.

Ücretme’cûrunteslimindenitibarenbaşlar.
Müste’cerunfih’teecîrinemeğinineserivarsa,ecîrücretialana

kadarmüste’cerunfihiteslim etmeyebilir.Terzininkumaştanelbise
yapmasıiçinkiralanmasıgibi..

Amamüste’cerunfihüzerindebireseriyoksaecîrücretini
alıncayakadarmalıalıkoyamaz.Nakliyecilerinmalıtaşımalarıgibi…

İşverentarafındanverilenbahşiş,hediye,ikram vb.ücrete
mahsubedilemez.Ecîreyemekvermehususundanörfebakılır.

Batılicâredeisemenfaateldeedilmişolsabileücretgerekmez.
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c.İcâre’deMüddetler
Akidyapılırkenicâreninnezamanbaşlayacağınadairbirvakit

konulmuşsaicâreozamandanitibarenbaşlar.Şayetakidesnasında
başlamavaktikonuşulmamışsaakidyapıldığıandanitibarenbaşlar.

İcâreleryıllık,aylık,haftalık,günlük,saatlikvs.şeklindeolabilir.
Busürelermutlakolarak«1aylığına»söylenirse,başlangıçvebitişini
örfbelirler.

İcâreakdindeşartmuhayyerliğivarsa,icâremuhayyerliğin
bitimindenitibarenbaşlar.

d.İcâre’deMuhayyerlikler
Bey’degeçerliolanmuhayyerliklerinbirçoğuicâredede

geçerlidir.İcâre’derucu,kabul,meclis,şartmuhayyerlikleriaynen
vardır.

İcâredetayinmuhayyerliğiiseçeşitlişekillerdeolur.
i.Ameldetayinmuhayyerliği:Bundamüste’ciriki,üçamel

arasındamuhayyerbırakılır.Hangisinitercihederseonagöreücret
alır.

Meselaişveren,duvarustasına‘şuduvarıtuğlaileörerse100
tl;briketleörersen120tl;taşlaörersen200tlveririm’müste’cir
muhayyerdir.Hangisiniyaparsaonunmukabiliparayıhakeder.

ii.Yükyüklemedetayinmuhayyerliği:Buradadanakliye
aracınafarklıyükleryüklemekonusundamuhayyerlikvardır.Mesela
kiralananbirtıriçin‘kum taşırsangünlükkirası1.000tl;taştaşırsan
1.250tl,mermertaşırsan1.500tlvereceksindense,hangisitercih
edilirseonunmukabiliücretödenir.

iii.Mesafedetayinmuhayyerliği:Buradaiseişyapacak
kişiyedeğişikmesafelervedeğişikücretlersöylenir,kişibunlardan
birindemuhayyerolur.

Meselaotobüsşoförüiçinbirseferkarşılığında‘Sivas-Kayseri
arası50;Sivas-Ankaraarası250;Sivas-İstanbul600tl’alacaksın
dese,kişimuhayyerdir.

iiii.Zamandatayinmuhayyerliği:Buradaisekişininiş
yapmasıiçinfarklızamanlarveücretlerteklifedilir.Mesela‘şuişibir
gündeyaparsan100tl,ikigündeyaparsan75tl’veririm denilse
zamandatayinmuhayyerliğiolur.

Bey’deolduğugibiicâre’dedegörmemuhayyerliğivardır.
Meselakiralananbirevgörüldüğüzamananlatıldığıgibideğilse
müste’cirveişçigörmemuhayyerliğihakkınıkullanabilir.Ayrıca
menfaatinfarklılıkarzettiğiişlerdedeecîr’ingörmemuhayyerliği
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hakkıvardır.Mesela2mt’likbirçukurkazmakiçinanlaşılsaecîr
yapılacakişiyerindegördüğündemuhayyerdir.

İcâredeayıpmuhayyerliğidevardır.İcâredebeklenenmenfaati
tamamenyadakısmenyokedenbinadakieksiklikicâredeayıp
sayılır.Meselakiralananbinanınyıkılması,arabanınçalışamayacak
derecedehasargörmesi,ameleninhastalanmasıyadasakat
kalmasıgibi.durumlardamüste’ciriçinbeklenenmenfaatkısmenya
datamamenyokolduğuiçinmüste’ciriçinayıpmuhayyerliğihakkı
vardır.Ancakbirdükkanınelektriğiningeçiciolarakkesilmesi,
arabanınlastiğininpatlamasıgibieksiklilerayıpsayılmaz.

Eğermüste’cirme’cûruoayıplıhaliylekabullenirseücretten
indirim talebindebulunamaz.Çünküaybın,semendeolduğugibi
ücrettenhissesiyoktur.

Fesihtenöncemûcirtarafındanayıpizaleedilse,artık
müste’cirinmuhayyerlikhakkıkalmaz.

İcâredevasıfmuhayyerliğidecâridir.Meselaişlekdiyebir
dükkanıkiralasadahasonradanişlekolmadığıortayaçıkma
müste’cirmuhayyerdir.Vasıfeksikliğindendolayıücrettenindirim
talebindebulunamaz.

e.İcâreAkdininSonaErmesi
İcâreakdiaşağıdakihallerdesonaerer:
1.İkâle(cayma)ile:İcâreikitaraftandalazım birakiddir.

Dolayısıylaherikitarafındarızasıylaicârefeshedililebilir.
2.Kiralıkbinadamüste’cirtarafındangayr-imeşruveyasak

(haram)şeylerişleniyorsabinasahibiresmenmüracaatedervetek
taraflıolarakakdifeshettirir.

3.Akdinmuktezasınamanibirözürortayaçıkarsaicâre
kendiliğindenmünfesiholur.Dişiağrıyanbirisidişçiileanlaşsadaha
sonraağrısıdinseicâremünfesiholur.Biryeregitmekiçinaraba
kiralansa,orayagitmekiçinbirmanizuhuretseicarefeshedilir.

4.Müste’cirme’cûrahibe,miras,satınalma…gibibiryolla
sahipolsaicareninhükmükalmaz.

5.Müste’ciryadamucirinölümüyleicareninsonaereceği
konusundaihtilaflarvardır.

HanefîveZâhirîlericareninsonbulacağınısöylerken;diğerüç
mezhepicareninsonbulmayacağınıvarislertarafındandevam
ettirileceğinisöylemişlerdir.

6.Muhayyerlikhallerindemuhayyerolantarafınakdifesh
etmesiyle
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7.İcâremüddetininbitmesiyle
Aylığısöylenipkaçaylığınakiralandığısöylenmedenicâre

yapılsaakidsahihtir.İkincivesonrakiaylarınilkgünündetaraflardan
herhangibirisiakdifeshedebilir.Ayınilkgünügeçtiğihaldefesh
edilmemişseicareyenilenirveoayiçintektaraflıfeshedilemez.

HİBEVEEMANETLER

HİBE
Lügattekarşılıksızvermek,bağışlamakgibianlamlaragelen

hibe,ıstılahtaise,şer’ankendisindenistifadeedilebilenbirşeyi,
başkasınameccanenderhaltemliketmektir.

Buradaki‘meccanen’kaydıylahibebey’den;‘derhal’kaydıylada
vasiyetten;‘temlik’kaydıyladaâriyettenayrılır.

Vasiyettederhaldeğil,ölümdensonratemliksözkonusudur.
Âriyetteisemenfaatintemlikisözkonusudur.

Hibeicab-kabulilemünakidolur.Ancakakdintamamenhüküm
doğurmasıiçinmevhûbun,mevhûbunleh’eteslimigerekir.Kabz
gerçekleşmemişsehibehüküm doğurmaz.

Kabzdanöncemevhûbunlehölsehibebâtılolur.Çünkühibe
ancakkabzilemülkiyetifadeeder.

Vâhibinreşitolmasışarttır.Mevhûbunleh’inisehayattaolması
yeterlidir.Edaehliyetinolmamasıyadaeksikolmasıönemlideğildir.

Ölüveannekarnındakiceninederhaltemlikgerektirdiğiiçin
hibeyapılamaz.

İmam Mâlikcumhurunaksineceninetemlikyapılabileceği
kanaatindedir.Sağdoğduğutakdirdekanunitemsilcisikimseonun
adınahibeyikabuleder.Böylecederhaltemlikgerçekleşmişolur.

Hibekarşılığındakarşıtarafdahibedebulunmuşsabunaıvazlı
hibedenirki,bubeyhükmündedir.

Hibemüslümanvegayr-ımüslimlerarasındacâizdir.Ancak
alınanyadaverilenşeyharam birşeyolmamalıdır.

Hibeumûmivasfıilegayr-ılazımdır.Ancakbazıhallerdevâhib
hibesindendönemez.Yanibudurumdavâhibiçinlazım halegelir.

Hibe’denRucû(Dönebilme)Halleri
Dahaöncedeifadeettiğimizgibikabzdanöncehibeherhangi

birhüküm ifadeetmez.Dolayısıylavâhibhibesindenrucûedebilir.
KabzdansonrasındarucûhakkındaHanefiMezhebiningörüşü

şuşekildedir:
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Vâhibaşağıdakihallerdehibedenrucûedemez.
1.Hibemahrem olacakderecedeyakınakrabayayapılmışsa:

Bumahremlerdensütvesıhrî(evliliksebebiyle)mahremlerhariçtir.
Yanikişiana-babasına,kardeşineyaptığıhibedenrucûedemez.
Ancaksütana,sütkardeş,kayınvalidevs.yaptığıhibedenrucû
edebilir.

2.Hibeevliliksırasındakarı-kocaarasındayapılmışsa:
Evlenmedenönceveyaevliliksonaerdiktensonraeskikarıkoca
arasındayapılanhibelerbuhükümdedeğildir.Bunlardandönülebilir.
Evlilikesnasındayapılanhibelerden–evliliksonaersebile-
dönülemez.

3.Hibekarşılıklı(ıvazlı)yapılmışsa:Ivazlıhibebey’hükmünde
olup,bey’deherikitaraftanlazım olduğundantektaraflı
vazgeçilemez.İkalegerekir.

4.Mevhûb,mevhûbunlehinmülkiyetindençıkmışveel
değiştirmişse:Meselakabzdansonramevhûbunlehomalı
başkasınasatmışyadahibeetmişseeskihibedenrucûedemez.
Çünkümalındeğiştirilmesimalındeğişmesianlamınagelir.
«Teğayyürü’l-yed,teğayyürü’l-mal»olarakdaifadeedilir.

5.Mevhûbtelefolmuşsa,kendisinemuttasılziyade
yapılmışsaveyatasarruflakendisindedeğişiklikmeydana
gelmişse:Buğdayun,üzüm pekmezyapılmışsa,yenmişsegibi.

Hayvanınyavrulaması,arabanıngelirgetirmesigibimunfasıl
ziyadelerrucûaengeldeğildir.Bufazlalıklarvegelirlermevhûbun
leh’eaittir.Çünkübuziyadeleronunmülkdeykenmeydanagelmiştir.

6.Vâhibveyamevhûbunlehölmüşse:İkitaraftanbirisi
öldüğündesahipolduklarımallarvârislerinegeçeceğindenrucû
imkânıkalmaz.

MâlikîveZâhirîlerebeveyninçocuklarınayaptıklarıhibeden
rucûedebileceğini,ancakdiğerhallerderucûedilemeyeceğini
savunurken;baba-anne,nine-dedelerinrucûedebileceğinibunların
dışındakilerinhibedendönemeyeceğinisöylemişlerdir.

İslam’daumûmîolarakhibedenrucûhoşkarşılanmamış,
vâhbinrucûhakkıolsabilefedakarlıkyapıpbuhakkını
kullanmamasıtavsiyeedilmiştir.Hz.Peygamber(sas)«Hibesinden
dönenköpekgibidir.(Köpeköncekusar)sonrakusmuğunadöner
(vetekraronuyer)»buyurmuştur.(Müslim,İbnMace,Nesaî,Muvatta,Tirmizî)

UMRA
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Istılahta,birşahsınbaşkasınaömürboyufaydalanmasıveo
ölüncekendisineiadeolunmasışartıylabirmalınıvermesidir.
Meşrûiyyetisünnetlesabittir.Cumhurulemaumrayıcâizgörmüştür.

Mu’mer(kendisinemalverilenşahıs)ölünceumramalıkendi
varislerinegeçer.Maleskisahibineiadeedilmez.

Buhususta‘mu’merölünceiadeedilmesi’şartınabakılmaz.
Hernekadarmaleskisahibineiadeolunur,diyenvarsadahadisler
karşısındaaykırıgörüşeitibaredilmez.

RUKBA
Karşılıklıolarakbirbirlerinigözetmekvebeklemekanlamına

gelenrukba,ıstılahtaise,birşahsınkendisineaitbirmalıbaşka
birisinegösterip,‘bumalısanaverdim,eğersendenönceölürsem
malsenindir.Senbendenönceölürsemalbenimdir’diyerek
yaptıklarısözleşmeyedenir.

Taraflarmalıalmakiçinbirbirlerininölümünübekledikleriiçin
rukbaadıverilmiştir.

Cumhurrukba’yıcâizgörmüştür.EbuYusufdacaizgörmüş,
ancakrukbanınumrayadönüşeceğinisöylemiştir.

Tarafeynisederhaltemlikiifadeetmediğiiçinrukbayıcâiz
görmemişlerdir.Derhaltemlikşartıumra’damevcuttur.

Kendisinerukbamalıverilenşahısöldüğünde,bumal
varislerinekalır.Eskisahibineiadeolunmaz.

EMANETLER
Güvenilenbirkimsenin,kendirızasıylayanınabirmalıbırakmak

demektir.
Sahibindenbaşkasınınyanındaolanbütünmallaragenelolarak

emanetdenebilir.
Emanetmallarçeşitlidir:Vedîa,lukata,âriyet,me’cur,

müste’cerunfih,şirketmalları,mütevvellielindekivakıfmalı,kanuni
temsilcielindekiyetim malı,vasîninelindekivasiyetmalı,rehingibi…

Emaneteriayetetmekveaynengerivermekİslam’ınemridir.
Emanetlerinumûmîolarakhükmüşudur:
Emanetçidamandan(tazminden)beridir.Yani«emanet

mazmundeğildir».Taaddîvetaksiriolmaksızınemanetmalabir
zarargelecekolsaemînbuzararıtazminetmez.Ancakemanet
malınmuhafazasıvekullanımındataksirvetaaddisiolursazararı
tazmineder.Çünkü«taaddîvetaksiryed-iemaneti,yed-i
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d(z)amanaçevirir.»Emanetlerdedamandanberaatancakmalı
sahibineteslim etmeklemümkündür.

Emanetlerinbirkısmındaemîninelimalsahibinineli
hükmündedir.Dolayısıylamal,emîninelindeykensahibinin
elindeymişvemalonasağ-salim birşekildeteslim edilmişgibi
damazdanberiolur.Bubakımdanemanetlerikiyeayrılır:

1.Emînefaydasıdokunmayanemanetler:Vedîa,alım-satımda
vekiralamadavekaletenalınanmal,müdârebe,inanvemüfavada
tipişirketlerdeşirketmalıbukabildenemanetlerdir.

Emînefaydasıdokunmayanemanetlerdeemîninelimal
sahibinineligibidir.Dolayısıylabutipmallardaemînintaaddive
taksiriolsa,buesnadadamalabirzarargelmese,dahasonraemîn
taaddivetaksirindenvazgeçipmalıeskisigibinormalşekilde
muhafazayabaşlasaartıkdamandanberidir.Çünkütaaddi,ve
taksirdenvazgeçipdüzgünşekildemuhafazaetmeyebaşlamasıo
malısahibineteslim manasınagelir.

Taaddivetaksiresnasındamalabirzarargelmişolsaydı,
emîninonutazminetmesigerekirdi.Çünkütaaddivetaksiremîn
olaneli(zimmeti),damaneline(tazminedenzimmete)çevirir.
Taaddivetaksirdenvazgeçtiğiandaeliemanetelihalinedöner.

2.Emînefaydasağlayanemanetler:Âriyetmal,kiracıdakimal
butürmallardandır.

Emanetçiyefaydasağlayanemanetlerdeemîninelimal
sahibinineligibideğildir.Dolayısıylabutipemanetlerdehükmî
teslim değil,hakikîteslim gerekir.

a.Vedîa
Lügatteterketmek,bırakmakgibianlamlaragelenvedîa,

ıstılahtaise,birkişininmuhafazaetmesiiçinbaşkabirisinekendi
malınıbırakmasındanibaretolanakiddir.

Vedîahem akidhem deakdinmahallininadıdır.
Emanetedenemûdi’veyamüstevdi’;
Emanetedilenkişiyemûda,müstevdaveyavedî’denir.
Vedîaakdininsahiholabilmesiiçinmudi’yadamüstevda’ın

reşitolmasışartdeğildir.Mûdi’inmümeyyiz,müstevda’ınme’zun
olmasıyeterlidir.

Vedîaakdiherikitaraftandagayr-ılazım birakiddir.
Eğermüstevda,emanetimuhafazakarşılığındaücretvedîa

akdiicareyedönüşürveonunhükümlerinialırveherikitaraftanda
lazım halegelir.
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Vedîa’dameydanagelenziyadelermûdiaaittir.
Müstevda’ınelimudi’ineligibidir.İmam Şâfii,Ahmedb.Hanbel

veİmam Züfermüstevda’ınelininmudi’ineligibiolmadığı
görüşündedirler.

Müstevda’ınvefatıylavediaakdisonaermez.Müstevda’ın
varislerikendiyerinegeçervemalıkorumayadevam ederler.

b.İâre(Âriyet,Ödünç):( عفانملا ةبه )
Lügatteikikişininkendiaralarındaödünçalıpvermesi

manasınageleniâre,ıstılahtaise,birmalıkullanmakvetekrariade
etmeküzerebaşkasınavermeşeklindebirakiddir.

İâreyadaâriyethem akdinhem deakdinmahallininadıdır.
İâreyemenfaatınhibesidedenebilir.

Bey’egörehibeneise,icâreyegöredeiâreodur.
Ödünçmalıverenmuîr;ödünçalanmüsteîr;ödünçmalâriyet,

muâr,müsteâr;ödünçalmayadaistiâredenir.
İâreilekarzarasındadafarkvardır.Karz(borç)daborçalınan

malharcanır,yerinemisliolanbaşkabirmaliadeedilir.İâredeise
maldanistifadeedilir.İadesırasındaaynıgeriverilir.

İâreakdinintamamlanabilmesiiçinkabzşarttır.Hibedeolduğu
gibikabz’danönceiâredehüküm ifadeetmez.

İâredemûir’inreşidolmasışarttır.Müsteîr’inisesadece
mümeyyizolmasıyeterlidir.

Müsteîr,âriyetinmenfaatinemeccanenmâlikolur.Mûirücret
isteyemez.

İstifadesüresinceödünçmalınmasraflarımüsteîreaittir.
İârelerzamanvemekânbakımındanmutlakvemukayyed

olabilir.
Muîrtarafındanilerisürülenbütünşartlaramüsteîr’inriayet

etmesigerekir.Aksidurumlartaaddidirvezararhalindetazmini
gerekir.

Mutlakolarakyapılaniârelerdeörfsınırlayıcıdır.Örfüaşan
süreylekullanım taaddidir.

İâreakdidegayr-ılazım birakiddir.Ancakamaçlananmenfaat
eldeedilmemişse,omenfaateldeedilinceyekadariare
kendiliğindenuzar.

Taraflardanbirisininölmesiyleiareakdisonaerer.
Muîr,iâredenvazgeçipâriyetigeriistediğindemüsteîriade

etmezsetaaddidebulunmuşolur.Malagelenhertürlüzararıtazmin
eder.Çünkümüsteîr’inelimuîr’ineligibideğildir.
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VEKÂLET
1.VEKÂLET
Lügatteteslim etmek,ısmarlamak,işibaşkasınahavaleetmek

anlamlarınagelenvekâlet,ıstılahtaise,kişininhukûkenbizzat
yapabildiğibirişihal-ihayatındayapmasıiçinbaşkasınakarşılıklı
rızailehavaleetmesindenibaretolanbirakdedenir.

İşibaşkasınahavaleedenemüvekkil;işiüzerinealanavekîl;
vekâletkonusuişeisemüvekkelünbih/fîhdenir.

Vekâletakdiikitaraftandagayr-ılazım birakiddir.Vazgeçen
tarafkarşıtarafıbilgilendirmelidir.

Vekâletakdinirüknüicab-kabuldür.Kabulünaynımecliste
olmasışartıyoktur.

İcabtansonrakarşıtarafınsözkonusuişiyapmayayönelmesi
ilevekaletakditamamlanır.

Vekâletakdininzamanaizafesisahihtir.Fuzulinintasarrufunda
dabirnevivekâletoluşmaktadır.

İslam hukukundabaşkasınınadınaniyabetenişyapmakiki
şekildeolur:

i.Şer’î(kanûnî)niyabet:Tasarrufehliyetindenyoksun
kişilerekanuntarafındantemsilcitayinedilir.Bunaşer’îniyabet
denir.Buniyabetkonusunagöreikiisim altındaelealınmıştır:

Evlendirme,eğitim,terbiyegibimedeniişlerigörentemsilciye
velidenir.Butürtemsilciliğevelayetdedenir.

Mâlîişlerdekitemsilciyeisevasî,butemsilciliğedevesayet
denir.

Şer’îniyabetkanunîhaklakendiliğindenmeydanagelenbir
temsilciliktir.Bundakarşılıklırızavesözleşmesözkonusudeğildir.

ii.İttifâkîniyabet:Tasarrufaehilikitarafınkarşılıklırızaile
akidyapmalarısonucuortayaçıkanniyabettir.Bunaittifâkîniyabet
denir.Butürbirniyabetancakkarşılıklırızavesözleşmeyle
meydanagelir.

VekâletinŞartları
1.Müvekkilinmüvekkelünbiholanişiehliyetitibariylebizzat

yapabilirolmasıgerekir.
Kişihukûkenbirişiyapmayaehildeğilseoişkonusunda

vekâletdeveremez.
Kişikendisiyetkiliolmadığıhaldebaşkasınavekaletverecek

olursabirhakkıgaspetmişolurki,bunamanevîgaspdenir.
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2.Vekilinenazındanâkil(mümeyyiz)olmasışarttır.
Hanefîleregöre,vekîlinüzerinealdığıişihukûkenbizzat

yapabilirolmasışartdeğildir.Mümeyyizolmasıyeterlidir.
Diğerüçmezhepisevekilindeoişihukûkenyapabilirolmasını

şartkoşmuşlardır.
Vekîlinerkek,hür,Müslümanolmasışartdeğildir.
3.Müvekkelünbihinniyabetemahalolmasışarttır.
Başkasıadınayapılmayamüsaitolmayanişlervekaletin

konusuolamaz.Bedenîibadetler,yemingibiamellervekâletemahal
olamaz.

HÜKÜMLERİ
1.Vekâletiçinmüvekkelünbiholankonudatasarrufhakkı

sabitolur.
2.Bazıkonulardavekilinmuameledebulunurken‘filan

kimseninadına…’diyerekmüvekkilinadınısöylemesiveakdiona
izafeetmesizorunludur.

Bumuamelelerrehni,emaneti,hibeyivesadakayıkabul,nikah,
talak,inkarilesulh,istikraz,mudarebeveibradır.

3.Vekilmümeyyizçocuksaakdinhukukumüvekkilerâcidir.
Dolayısıylaböylebirmübadeledemebii,semeni,kirabedeliniteslim,
ayıptandolayımebiiiadeetmek…Gibihakkalrmüvekkiltarafından
talepedilirveyaondanistenir.

Vekilinsefehtendolayıhacredilmesihalindedeakdinhukuku
müvekkilerâcidir.Fakatvekilnme’zunveyareşitolmasıveakdi
yaparkenmüvekkilineizafeetmeksizinakidyapmasıdurumlarında
ihtilafedilmiştir.

HanefiveMalikilerakdinhukukunuvekile,ŞafiiveHanbeliler
isemüvekkileircaetmişlerdir.İmam Muhammmeddebugörüşe
meyletmiştir.

Muamelelervekildeğildeelçivasıtasıylayapılacakolursa
akdinhukukumüvekkileracidir.

4.Vekilemindir.Vekilintaaddivetaksiriolmaksızınelinde
emanetolarakbulunanmalzarargörürsetazminetmez.

5.Vekilinelimüvekkilineligibidir.
6.Muameleyapıldıktansonrahaksahibitarafındanverilen

icazet,muameledenönceverilmişvekâletmanasınıvehükmünü
taşır.

7.Müvekkil‘başkasınavekâletverebilirsin’diyevekilineizin
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vermişse,vekiloişibaşkasıvasıtasıylayaptırabilir.Böylebir
izindensözedilmemişse,Hanefilermutlakveumumivekâletlerde
vekilinbaşkasınavekâletverebileceğini;ancakbizzatvekilin
yapmasıgibimukayyedvehassvekâletlerdevekiloişibaşkasına
yaptıramaz.

8.vekilvekâletiücretleyapabilir.Birücretkarşılığındaîfa
edilenvekâleticareyedönüşürveonunhükümlerinetabiolur.

9.Davalarıntakipedilmesiiçindevekiltutulabilir.

VEKÂLETİNSONAERDİĞİHALLER
1.Müvekkilinvekiliazletmesiyle,
2.Vekilinkendikendinevekâlettençekilmesiyle,
Buazlveçekilmeninkarşıtarafabildirilmesişarttır.

Bildirilmediğitakdirdevekâletdevam edervehüküm doğurur.
3.Vekilveyamüvekkilintasarrufehliyetinikaybetmeleriyle,
4.Vekilyadamüvekkilinölmesiyle,vekâletakdivarislere

intikaletmez.
Tasarrufehliyetininkaybedilmesiniyadaölüm haberininkarşı

tarafabildirilmesişartdeğildir.
Malikilerölüm halindekarşıtarafınhaberdaredilmesinişart

koşmuşlardır.
5.Müvekkelünbiholanişingörülmesiyle,
Ayrıcabuişbizzatmüvekkilyadabaşkabirisitarafından

yapılmasıyladavekâletsonaerer.

KEFÂLET-HAVÂLE
KefâletveHavâle,türüakidlerborcugüvencealtınaalansüreli

akitlerdendir.
KEFÂLET
Lügatte«birşeyibirşeyeilaveetmek,katmak,bitiştirmek»gibi

anlamlaragelenkefaletıstılahtaise,«Borcunistenmesikonusunda
sorumluolanzimmete(borçlu)başkabirzimmetiilaveetmektir.»
( ةبلا طملا يف ليص اال ةمذ ىلإ ليفكلا ةمذ مض ةلاّ،) فكلا

«Kefâlet,birşeyinmutâlebesihakkındazimmetizimmete
zammetmektir»(Mecelle,md.612).

Kefaletteasılborçlununyanınabaşkabirşahsıdahakatıp
borçtanherikisinidesorumlututmakesastır.

Kefaletteasılborçlusorumluluktankurtulmaz,borçtatümüyle
kefilinzimmetineyüklenmez.Borçhem asılborçludanhem de
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kefildenistenebilir.
KefâletinTürleri
Kefaletingenelolarakşahsakefalet(el-kefâlebi’n-nefs)ve

malakefalet(el-kefâlebi’l-mâl)olmaküzereikitüründenbahsedilir.
1.ŞahsaKefalet:Birkimseninşahsınakefilolmakoluponun

alacaklıyateslim edilmesiveyamahkemedehazırbulundurulması
işindenibarettir.

Şahsınakefilolunankişininmahkemeyeçıkmasınıgerektiren
sebepmalîbirborçolabileceğigibibelirlikayıtlarlasuçdaolabilir.

Şahsakefalet,özelliklecezadavalarındageneldebir-
malîödemeborcununsabitolmasındanönceolupbirborçaltına
girmeihtimalibulunanbirini-borcunsübûtudurumundateslim etme
yükümlülüğünüüstlenmekdemektir.

2.MalaKefalet:Malakefaletbirmalınödenmesine(edâ)kefil
olmakdemektir.GeneldeHanefîlermalakefaleti,“borcakefalet”
(kefâlebi’d-deyn)ve“eşyayakefalet”(kefâlebi’l-ayn)olmaküzereiki
kısmaayırmaktadır.Birincisimalınkendisinekefalet,ikincisimalın
tesliminekefaletolaraknitelenir.

KefâletinŞartları
Kefaletinsıhhatiiçinşuşartlarınbulunmasıgereklidir.
1.Ehliyet.Kefaletinin‘ikadşartıolanehliyetsadecekefiliçin

arananbirşartolupalacaklıveborçlununehliyetliolmalarışartı
yoktur.Buakidbirtürteberruiçeriğinesahipolduğundankefilolma
ehliyetinesahipolabilmekiçingenelolarakteberruehliyetinesahip
olma,yaniakıllıvebâliğolmaşartıaranır.Busebepleçocuk,ma‘tûh
veakılhastasınınkefaletigeçerligörülmemiştir.

2.Borcunmevcutvesahiholması.Konusuborç(deyn)olan
kefaletakdininşartlarındanbirincisiborcunsahihvehâlihazırda
mevcutolmasıdır.

3.Borcungüçyetirilebilirolması.Kefaletkonusuolanşeyin
kefilaçısındangüçyetirilebilirvekefildentahsiledilebilirolması
şarttır.

Buşarthadvekısasakefaletinsahihgörülmemesininsebebini
deaçıklar.Ancakcezalandırılmasıgerekenbirininşahsınakefil
olmak,cezanınmahiyetinegöreayrıntılardafarklılıklarolmakla
birliktesahihtir.

Neredeolduğubilinmeyenbirininşahsınakefalet,içerdiği
cehaletyanındatesliminimkânsızlığısebebiylesahihgörülmez.

4.Bilinmezliğinolmaması.Kefaletinkonusunailişkin
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bilinmezlikle
(cehalet)kefilolunanşahsınveadınakefilolunanborçluyailişkin
bilinmezliğinkefaletakdininsıhhatineetkisi,akdinmahiyetineilişkin
görüşlerineparalelolarakmezhepleraçısındanfarklı
değerlendirmelerekonuolmuştur.

Kefaletinkonusuşahısiseteslimitaahhütedilenbukişinin
şahsenvemekâncatanınıyorolmasışartıaranır.

Kefâletinhükmü
Kefaletakdininhükmüalacaklınınkefildentaleptebulunma

hakkınıdoğurmasıdır.Alacaklıasılborçludanveyadoğrudan
kefildentaleptebulunmakkonusundamuhayyerdir,hattaisterse
ikisindenbirliktetaleptebulunabilir.

Şahsakefaletinhükmükefilolunankişiyigetirmekten(ihzâr)
ibarettir.

Birinigetirmegörevininboyutlarıvegetirmeborcununifa
edilememesidurumundakefilaleyhinemalîbirsorumlulukdoğup
doğmayacağıkonusundaüçtemelgörüşbulunmaktadır.

a)Getirmeyitekeffülettiğişahsıgetiremeyecekolursaonun
borcunuödemekdurumundakalır.Çünkükefilinaldatılmışolması
aldatmışolmasındandahauygundur.

b)Getirilmesitaahhütedilenkişiyigetiremediğitakdirdekefilo
kişininyeriniöğrenipgetirinceyeyahutöldüğüanlaşılıncayakadar
hapsedilir.EbûHanîfeveIrakehlininsavunduğubugörüşbudur.

KefilinRücûHakkı
Borçluyatanınansürenindolmasındanöncekefilinkefaletten

rücûhakkınınbulunmadığıkonusundagörüşbirliğimevcuttur.
SonaErmesi
Kefalet,asılborcunsonaermesiylesonbulacağıgibiasıl

borçtanbağımsızolarakkendineözgühallerledesonaerebilir.
a)Borcunödenmesiveyaşahsınteslimi.
b)İbrâ:Alacaklınınasılborçluyuveyakefiliibrâetmesikefalet

akdinisonaerdirir.
c)Kefaletinsebebiniteşkiledenborcunortadankalkması
d)Taraflardanbirininölümü

HAVÂLE
Lügatte“birşeyibiryerdenbaşkabiryerenakletme,yönünü

değiştirme,değişim veintikal”anlamınagelenhavâle,birfıkıh
terimiolarakborcunbirkimseninzimmetindenbaşkabirkimsenin
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zimmetinenakledilmesiniifadeeder.(Mecelle,md.673) هليوحت و نيدلا لقن
لا وحلا ، هيلع لا حملا ةمذ ىلإ ليحملا ةمذ نم

Istılahlar
Borcunubaşkasınahavâleedenasılborçluyamuhîl,
Alacaklıyamuhâlveyamuhâlünleh,
Borçkendisinehavâleedilenkimseyemuhâlünaleyh,
Havâleedilenborcadamuhâlünbihdenir.
Havaledeborçasılborçludanbaşkabirşahsınzimmetine

geçmekteveasılborçluborcunsorumluluğundankurtulmaktadır.
Buyönüitibariylehavalekefalettenayrılmaktadır.

Havaleakdiyapıldıktansonraalacaklıartıkborcusadece
muhalunaleyhtenisteyebilir.Asılborçludanistemez.

Muhalunaleyhborcuödediktensonraasılborçluyamüracaat
ederekborcuondantalepeder.

Muhalunaleyhborcuödeyemeyecekdurumadüşerse(teva)
borçtekrarasılborçlununzimmetinedönervealacaklıborcuasıl
borçludanister.

Borcunaynızamandaasılborçludandaistenebileceğişartıyla
havaleakdiyapılırsabukefaletakdiolmuşolur.

Tevâ’nın() ىوت sebeplerişunlardır:EbuHanife’yegöreikidir.
1.Muhalünaleyhhavâleyiyeminederekinkaredip,muhilile

muhâlünleh’indebunuispatedememeleri
2.Muhalünaleyhiniflasederekölmesivemuhalünbih’ekefil

bulunamamasıdurumundaborçmuhîleavdeteder.
3.Muhâlünaleyh’iniflasınahükmolunması(İmameynüçüncü

sebepolarakbumaddeyideeklemiştir.)

REHİN
Lügatte«devamlıvesabitolma;eldetutma,hapsetme»gibi

anlamlaragelenrehin;ıstılahta,«Alacaklınınalacağınıteminat
altınaalmakamacıylaborçlununbirmalınıkendisininyadaüçüncü
birşahsınyanındahapsetmeküzereborçluilekarşılıklırızaile
yaptıklarıakiddir.»

Rehinakdininşartata’likivezamanaizafesisahihdeğildir.
Rehinolarakverilenmal,sahibinintasarrufundantamamen

çıkarılırvemürtehineyadaadl’eteslim edilir.
Rehnin,busüreçtegetirdiğigelirlerrâhineaittir.
Taraflarınrızasıylarehinolarakverilenmalbaşkabirmalile

değiştirilebilir.
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Râhinveyamürtehindiğerininrızasıolmaksızırehnisatma,
kirayavereme,başkasınahibevb…tasarruflardabulunamaz.

Karşıtarafınhaberiolmaksızınbutürtasarruflaryapılırsabu
fuzulinintasarrufukapsamındadeğerlendirilir.

Mürtehinrâhininizniylerehindenistifadeedebilir.
Mürtehininelindekirehnezarargelecekolsa,teslim günündeki

kıymetiüzerindenborçtandüşülür.
Rehninmuhafazasıylailgilimasraflarmürtehineaittir.

Mürtehininmasrafıkarşıtarafçekecekşeklindekişartınaitibar
edilmez.

Râhinölse,mürtehindiğeralacaklılaragöreönceliklidir.Çünkü
rehinborcaayrıbirvasıfkazandırırveborcukuvvetlendirir.

ŞİRKETLER

*-Lügatteortak,ortakolmakanlamlarınagelenşirket,ıstılahta
ise,birdenfazlakişininbirmalveyahaktaolmasıanlamınagelir.

«Şirket,fi’l-aslbirdenziyadekimselerebirşeyinihtisasıve
anlarınolşeydeimtiyazıdır.»(Mecelle,1045m.)

Şirketakidleri-müzâraavemüsâkatakidlerihariç-gayr-ı
lazımdır.

Müzâraavemüsâkatakidleriisezararıönlemekiçin,zararlı
çıkacakolantarafınlehinelazımdır.

Şirketlerçeşitliaçılardanfarklışekillerdetasnifedilmiştir.

ŞİRKETLER

ŞİRKET-İMÜLK ŞİRKET-İAKD ŞİRKET-İİBAHA

ORTAKLARIN MAHALLİNEGÖRE

RIZASINA

GÖRE

Ş.MÜLK-İ Ş.MÜLK-İCEBRİ

İHTİYARİ
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MAHALLEYEGÖRE KÂRVEYETKİNİSBETİNEGÖRE

İNSAN MÜFAVADA

MAHALLİMALOLANLAR MAHALLİAMELOLANLAR HEM MAHALLİMALHEMDEAMELOLANLAR

Ş.EMVAL Ş.VUCUH Ş.A.MAL MUDAREBE MÜZARAA MÜSÂKÂT

Ş.V.HÂSAA Ş.V.AMME M.MUTLAKA M.MUKAYYEDE

ŞİRKETÇEŞİTLERİ
1.Şirket-iİbâhe
Kullanılmasıherkesemübaholan,kimseninmülküolmayan

şeylerdenistifadeetmedebütüntoplumunortakolmasınıifadeeder.
Su,mer’alar,yollar,avhayvanları,deniz,göl,nehir,camivs…gibi.
Bunlardanherkes-başkalarınınhakkınazararvermedikçe-istediği
şekildeistediğikadaristifadeedebilir.

Butürmallarınmülkiyetikimseyeaitdeğildir.Bunlar
toplumun/insanlığınortakmalıdır.Bumallar
toplandıktan/avlandıktanvs.sonraokişininmülkiyetinegirer.

2.Şirket-iMülk
Mülkedinmeyollarındanbiriyleyadafarklıkimselerin

mallarınınbirbirinekarışmasıylameydanagelenortaklığadenir.
Meselaüçkişiortakbirmalsatınalsalarveyakendilerinebir

malhediyeedilseomalda,üçkişiortaktır.Butürortaklığaşirket-i
mülkdenir.

Şirket-imülkiradîolabileceğigibiızdırârîdeolabilir.Zarûrî
olarakmeydanagelenortaklığacebrî;irâdîolarakmeydanagelen
ortaklığaiseihtiyârîortaklıkdenir.

Meselaikikişisahipoldukları5ve10tenekebuğdayıisteyerek
birbirinekatsalaristekleortaklık;sahiplerininisteğidışındabirbirine
karışsalarızdırârîortaklıkmeydanagelir.Buikiortağınortaklık
oranları1/3ve2/3’dir.

Buortakmalınbaşınagelecekherhangibirzarardanisbetleri
oranındaolacaktır.
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Ortaklıkherzamanaynüzerindeolmaz.Birdenfazlakişininbir
deyn’eortakolmalarıdamümkündür.Meselabaşkasının
zimmetindekibiralacaktaortakolmalarıdeyn’deşirket-imülkolur.

Şirket-imülkmenfaattedesözkonusuolabilir.Mülklerin
rakabelerindedeğildemenfaatlerindeki(intifa,mülk-imüt’a)ortaklık
şirket-imülküifadeeder.

Sadecemenfaattekiortaklıklardaortaklarnöbetleşe
menfaattenistifadeederler.Menfaatlerinnöbetleşetaksim
edilmesinemuhayee( عفانملا ( ميسقت denir.

Menfaatbellieveşitaralıklarlaortaklarınistifadesinesunulur.
Bazendeortaklardanherbirimülkünbelliveeşitparçalarından
istifadeederekmenfaattaksimiyapılır.

Gerekayngerekdeyngereksemenfaatintaksiminekısmet
denir.Aynvedeyn’intaksiminekısmet-ia’yan,menfaatintaksimine
dekısmet-imenâfi(muhayee)denir.

Şirket-imülkteortaklar,mülkleriüzerindemüştereken
tasarruftabulunabilirler.Ortaklarbirbirlerineyabancıdurumda
olduğundan,ortaklarınrızasıolmadıkçayalnızbaşlarınatasarrufta
bulunamazlar.

Yanibutürortaklıktaortaklarbirbirlerininvekilideğildir.Bir
ortağındiğeriadınatasarruftabulunabilmesiiçinvekâletakdi
gerekir.

Müşterekmalıngelirleriortaklararasındahisselerinegöre
taksim edilir.Zarardaaynışekildeüstlenilir.Hisseoranındanfazla
katılım vekarıöngörenşartlargeçersizdir.

3.AkidŞirketleri
İkiveyadahafazlakişininkendiaralarındasermayeveyaemek

yadaitibarvasıtasıylaortakçakazançsağlamakiçinyaptıkları
sözleşmelerlemeydanagelenşirketlereakidşirketleridenir.

Buşirketlerortaklararasındakarşılıklırızaileakidyapmak
suretiylemeydanageldiğiiçindeakidşirketleridenmiştir.

Şirket-iakdinkonuvekuruluşunagöreçeşitlerivardır.Şirkette
temelunsurolarakgörülensermaye,emekveyaitibaragöreemvâl,
a’malvevucûh;buşirketlerinkuruluşşeklinegöredemüfâvadave
inankısımlarınaayrılır.

ŞİRKETAKİDLERİNDETEMELESASLAR
Karşılıklırızaileakdedilenvekaramacıgüdülenşirketlerinbir

takım ortaközelliklerivardır.Buortaközelliklerşunlardır:
1.Ortakortağınvekilidir.Ortakortağınvekilikonumunda
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olunca
ortaklarenazındanvekalethükümlerinetabiolacaklardır.

Mufavadatipişirketlerdebunailavetenortaklarbirbilerininaynı
zamandakefilidirler.

Günümüzdeçokortaklışirketlerdeortaklaradınayönetim
kurullarıtasarruftabulunur.Bukurullartüm ortaklaravekaleten
tasarruftabulunurlar.Ortaklarbellisüreliğinevekaletvererek
seçtikleriyönetim kurulununişinekarışamazlar.

2.Ortaklararasındakâryüzde(%...)hesabıylataksim edilmeli
vebuyüzdeninmiktarımalum olmalıdır.Karyüzdeusulüyle
kararlaştırılmayacaksaveyayüzdemiktarıbelliedilmeyecekseveya
ortaklardanbirinemaktubirmiktarşartkoşulacakolursaşirket
fasidolur.

Meselaortaklardanbirine50.000tlverilecekdiyemaktubir
miktarşartkoşulsaşirketfesadauğrar.

3.Şirketmallarıortaklarınellerindeemanettir.Dolayısıyla
ortaklardabirisininelindekişirketmallarıvediahükmündeolup,
vediahükümleriuygulanır.

Taaddivetaksirolmaksızınşirketmalınabirzarargelirseortak
onutazminetmez.Buşekildemeydanagelenzararsermayeleri
nisbetindeortaklartarafındankarşılanır.

Şirketmallarıortaklarelindevediahükmündeolduğuiçin
‘ortağınelidiğerortağıneligibidir’.Butürzararlarınşirket
tarafındankarşılanmasıiçinbütünortaklarınrızasıgerekir.

4.Şirketakidlerindeyasermaye(mal)yaemek(amel)veya
Zamânvetaahhüdsebebiylekârkazanılır.Buüçsebeptenherhangi
birisibirşahıstabulunmuyorsaoşahsınşirkettenkâralmasıcâiz
değildir.

Busebeplerdenbirisi,ikisiyadaherüçükendisindebulunan
şahısşirkettenkâralabilir.Sebeplerinsayıçokluğukâryüzdesini
yükseltebilir.

Şirket-iemvâl’deortaklarsermaye;şirket-ia’mal’daemek;
şirket-ivücûh’daisezamânvetaahhüdsebebiylekâreldeederler.
Şirket-ivücûh’daherortakborçalmışolduğumalınsemenini
taahhüdetmiştir.

Mudârabedetaraflardanbirisermaye,diğerideemeği
sebebiylekâreldeeder.

Sermaye,emek,zamânvetaahhüdsebeplerindenhiçbirisi
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olmasaşirkettenkâralınmasıcâizdeğildir.Meselabirisidiğerine
‘senparanlaticaretyap,kazancınaramızdaortakolsun’dese
kazancıntamamısermayesahibinindir.

Birisidiğerine‘banaborçver,çalıştırayım,kâraramızdaortak
olsun’desekârınhepsimustakrizinolur.Kabzileberaberkarz
parasımustakrizinmülkiyetinegirer.Mukrizinhâsılolankârda
herhangibirkatkısıyoktur.

İmam Şâfii,İbnHazm,birrivayetteİmam Züferemeğedayalı
ortaklığıkabuletmemişlerdir.Onlarşirketisadecemaladayalıkabul
etmişlerdir.Çünküemekmüşahhasbirşeyolmadığıiçinkendisine
ğarardahilolur,birbirineeşitemekolmayacağındankârdağıtımında
haksızlıklarkaçınılmazolur.Yanibunlaragöreemek,kârsebebi
olarakkabuledilmemektedir.

İmam Mâlik,Ahmedb.HanbelveHanefîleremeğikârsebebi
olarakkabuletmişlerdir.

5.Şirketakidleriumumiolarakgayr-ılazımdır.Ortaklartek
Taraflıolarakşirkettenayrılabilirler.

Ancakortaklardanbirisininayrılmasısebebiylediğertarafve
ortaklarzarargöreceklerseonlarınzararınıönlemekiçinbellibir
zamanakadarayrılmamaesasıkonabilir.

6.Şirketinkonusumeşruolmalıdır.Gayr-ımeşruolanbirişi
veya

ticaretiyapmaküzereşirketakdolunamaz.

AKİDŞİRKETLERİ
i.Şirket-iEmvâl:Birdenfazlakişininortayasermayekoyarak

bunuişletipkârkazanmakvekârıbellişartlarlaaralarında
paylaşmaküzereyaptıklarışirketakdinemalortaklığıdenir.

Şirket-iemvâlfukahaarasındaittifaklakabulgörmüştür.
Şirket-iemvâldesermayenintedavüldeolanparaolmasışarttır.

Birdenfazlakişiarasındaortakolanbirmal(şirket-imülk),
ortaklarınomaldakinispetlerinedayalıolarakbirşirket-iemvâl
akdedilebilir.Yanişirket-imülkşirket-iemvâleçevrilebilir.

Şirket-iemvâldeortaklarınhepsisermayekatkısında
bulunmasıgerekir.

Sermayeninşirketepeşinolarakteslim edilmesişarttır.
Başkasınınzimmetindeolanbiralacak(deyn)şirketesermaye
olmaz.Kısacaşirketinsermayesiaynînakittenoluşur.
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Şirket-iemvâlbirhükmîşahıssıfatıylaaynenbirtüccargibikâr
amaçlıhertürlümuameleyiyapabilir:Borçlanır,borçlandırır,alım-
satım yapabilir,siparişverir,kabuleder,başkaşirketlerehissedar
olurvs…

Borçvemasraflarşirketeaitolur.Şirketsorumlulukyüklenir,
davalardatarafolur.Ancaşirketzararınatasarruftabulunamazve
başkasınaborçparaveremez.Butürtasarruflariçintüm ortakların
rızasıgerekir.

Buşirkettekârkazanmasebebisermayedir.Herortak
sermayesioranındakâralır.Ortaklardanbirisisermayeninyanısıra
emekveyasorumlulukkatkısındadabulunmuşsabuortağınkâr
yüzdesidahayüksekolabilir.Buortakdiğerortaklardankâr
yüzdesininfazlakısmınıemeğinekarşılıkalmışolur.

Ortaklarınhepsisermayeninyanısıraemekkatkısında
bulunmuşveortaklardanbirkısmınınkâryüzdesifazlaolursaşirket
yinecaizdir.

Çünküemektenemeğefarkvardır,kâryüzdesifalaolanortak,
işedahayatkınveehildirdemektir.

Şirket-iemvâlfasidolduğunda,kârşartnameyegöredeğil
sermayekatkısınaoranladağıtılır.Aksişartaitibaredilmez.

ii.Şirket-iA’mâl:Birdenfazlakişininortakçaişyapmaküzere
iş
kabuledipkazancıaralarındabellioranlardataksim etmeküzere
yaptıklarıanlaşmaüzerinemeydanagelenşirketeşirketia’mâl
denir.

Şirket-ia’mâlemeğedayalıolarakkurulanvekârsebebiemek
olanbirşirkettir.Yanisermayesiemekolanbirşirkettir.

İmam Şâfii,Davudb.Ali,Leys,İbnHazm,birrivayetteİmam
Züferşirket-ia’mâl’ıcaizgörmemişler,yapılmasıdurumundabatıl
kabuletmişlerdir.İmam Mâlik,Ahmedb.HanbelveHanefîlerisebu
türşirket-icaizgörmüşler,fakatfarklışartlarileriyesürmüşlerdir.

Şirket-ia’mâl’daortaklarınyapacaklarıişlerfarklılıkarzedebilir.
Birbinainşaatındaduvarcılık,sıvacılık,kalıpçılık,demircilik,
döşemecilik…gibi.

İmam Mâlikaldanmayıönlemekiçinamelinaynıcinsten
olmasını,hiçdeğilseeğirmevedokumagibibirbirinedayalıolmasını
şartkoşmuştur.Çünküortaklarbirbirininvekilidir.Birininkabulettiği
işdiğerindentalepedilebilir.Ortakoişinehlideğilsekendisindeno
işnasıltalepedilir.
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Ohaldeşirketaynıcinsişhakkındaolmalıkitaleplermümkün
olsun.

Emekeşitliğişartkoşulsabilekâroranlarıfarklıolabilir.Çünkü
işinsağlamlıkveçabukluğuinsandaninsanafarklıdır.

Buşirketteortaklarınaynıyerdeçalışırolmalarışartdeğildir.
İmam Malikişyeribirliğinideşartkoşmuştur.

Ortaklardanbirisiişbulmaklauğraşsadiğeriişyapsacaizolur.
Butakdirdeamelvetaahhüdkarışıbirşirketmeydanagelir.

Ortaklarbirbirininvekiliolduğuiçinbirininyapacağıiş
başkasındanistenebilir.İşyapmaklagörevliortakdaişkabul
edebilir.Ortaklardanherhangibiriişyaptıklarışahıstanücrettalep
edebilir.Oşahısücretiortaklardanherhangibirisineverseborçtan
kurtulur.

Birkimsekendisiylebirliktekalanoğluylabirlikteçalışsalar,
kazancıntamamıbabanınolup,oğulbabayayardımcıkabuledilir.

Oğlunbabayayardımcıkabuledilmesiiçinşuşartların
bulunmasıgereklidir:

1.Babaveoğularasındaişbirliği(aynılığı)olması
Babaveoğulaynıişivesanatıicraediyorlarsaoğul,baba

hesabınaçalışmışolur.Ancakfarklıişleryapıyorlarsaherkesin
kazancıkendisineaitolur.Meselababaçiftçi,oğulfırıncıolmasıgibi.
Baba‘senbenim evimdeoturuyorsunmasraflarınıbenkarşılıyorum’
deyipoğlununmalınasahipçıkamaz.

2.Dahaönceoğlunmalınınbulunmaması
Oğlunkendisineaitbirmalıvarsababa‘benim evimde

oturuyorsun’diyerekomaldahakiddiaedemez.
3.Oğlun,babanınevindekalması
Oğulbabaayrıevlerdekalsalarveoğulmalkazansaomal

oğulaaittir.Aynışartlardakarıkocasına,kardeşkardeşineyardımcı
kabuledilir.

iii.Şirket-iVücûh:Sermayesibulunmayanbirdenfazlakişinin
Toplumdakiitibarlarınıkullanarakveresiyemalalıpberaberce
ticaretiniyapmakvehâsılolankârıaralarındapaylaşmaksuretiyle
meydanagelenşirketçeşidineşirket-ivücûhdenir.

Buşirketeşirket-iitabarveşirket-imefâlisadıdaverilmiştir.
MâlikiveŞâfiîlerşirket-ivücûhucaizgörmemişlerdir.
Ortaklarzamânvetaahhüdsebebiylekâralırlar.Çünküher

ortakborçolarakaldığımalınsemeninitaahhüdeder.Dolayısıylada
taahhüdetmişolduğusemenmiktarıkadarsermayekazanmışolur.
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Ortaklarıneşitmiktardasementaahhüdetmelerişartdeğildir.
Ortaklarkârvezararataahhüdettiklerisemenoranında

katılırlar.
Şirket-ivücûhtakârvezararkonusundaaksişartaitibar

edilmez.
Şirke-iemvâl,a’mâlvevücûhtürüşirketleryapılışşekillerine

göremüfâvadaveinankısımlarınaayrılır.
a.Şirket-iMüfâvada
Müfâvadaşirketiumûmieşitlikesasınadayalı

birşirkettir.Ortaklarsermaye,tasarrufyetkisi,kârvezarareşitliğine
sahiptir.Öylekiortaklarsermayeolabilecekbütünmallarını(aynî
nakidlerini)ortayakoyarlar,sermayeolabilecekhiçbirmalı
ayırmazlar,hepsinisermayeyekattıklarıhaldesermayekatkılarıeşit
olur.

Bueşitlikkâralma,zararıkarşılamavetasarrufyetkisieşitliğini
beraberindegetirir.Meselaüçerkekkardeşortakçabirmirasasahip
olsalar;mirasmallarındanbaşkahiçbirsermayelik(aynînakid)
mallarıbulunmasavebukardeşlermirasıpayetmeksizinberaberce
işletselerbirşirket-imüfâvadakurulmuşolur.

b.Şirket-iİnan
Toplumdaenfazlayapılanşirkettipibudur.Umûmieşitlik

aranmadığıiçinkurulmasıvesürdürülmesikolaydır.
İnanzuhuretmekmanasınagelir.Mallarıntamamındadeğilde

birkısmındaşirketzuhurettiğiiçinbuisim verilmiştir.
Müfavadadışındakibütünşirketlerinanşirketidir.

MUDÂREBE
Mudâribinkazançeldeetmekiçindiyardiyardolaşıpyol

tepmesindendolayıbuortaklığamudârebedenmiştir.
Istılahta,birtarafınsermayediğertaraftanbusermayeyi

işletmekvekârararlarındaortakolmakşeklindeyapılanşirkete
mudârebedenir.
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