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MUÂMELÂT (Amellerimiz) 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
YEMĠN VE ġAHĠTLĠK 

 

1. YEMĠNLE ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER 

Yemin, lügatte sağ ve kuvvet anlamına gelir. Din dilinde ise geçmiĢe veya geleceğe ait olan 

ve sabit olmayan, müspet veya menfî olsun bir Ģeyi tekit etmek ve güçlendirmek için Allah‘ın 

zatına ve sıfatlarından birisine and içmektir. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Yeminlerinizi koruyun‖
1
 ―Allah adına yaptığınız ahitleri 

yerine getirin. Allah‘ı Ģahit tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Allah 

yaptıklarınızı bilir‖
2
 Bu nedenle Müslümanın yemin etmiĢse yemini yerine getirmesi gerekir. 

ġayet yeminin gereğini yapmayacaksa o zaman kefaret ödemesi gerekir. Peygamberimiz (sav) 

―Bir kimse bir Ģeye yemin eder, sonra ondan daha hayırlısını görürse yeminini bozsun ve kefâret 

versin‖
3
 buyurmuĢtur. 

1.1 Yemin ÇeĢitleri: 

Ġnsanların sözlerini ve vaatlerini gerçekleĢtirmek ve bunu sağlam bir Ģekilde tespit etmek 

ve güçlendirmek için yaptıkları üç türlü yemin olduğunu görürüz. Bunlar din dilinde ―Yemin-i 

Lağv‖ ―Yemin-i Gamus‖ ve ―Yemin-i Mün‘akid‖dir.  

1.1.1 Yemin-i Lağv: Ağız alıĢkanlığı olarak yanlıĢlıkla yapılan yeminlerdir. Bir kimsenin 

borcunun ödediğini sanarak ―Vallahi ödedim‖ demesi böyledir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde 

―Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizleri mesul tutmaz‖
4
 

buyurur. Bu tür yeminler yeminin değerini düĢürdüğü ve Allah‘ın adını gereksiz yere ağza 

alınmasından dolayı mekruhtur, ancak böyle bir yeminden dolayı kefaret gerekmediği bu ayetle 

sabit olmuĢtur. Bu nedenle olur olmaz yemin etmek doğru değildir ve bu alıĢkanlığı terk etmek 

gerekir. 

1.1.2 Yemin-i Gamus: GeçmiĢte yapılan veya yapılmayan bir iĢ hakkında bile bile kasten 

yalan yere yapılan yemindir. Böyle bir yemin çok büyük günahtır. ―Mubikat-ı Seb‘a‖ denilen 

yedi kebairden birisidir.
5
 Bilhassa mahkeme huzurunda ve büyük bir haksızlığa sebep olacak 

Ģekilde yemin ederek yalancı Ģahitlik yapmak en büyük günahtır. Yemin kefareti ile bu büyük 

günahtan kurtulmak da mümkün değildir. Tövbe ve istiğfar ile beraber haksızlık yaptığı kiĢinin 

hakkını ödeyerek helalliğini alması da Ģarttır.  

Ġmam-ı ġafiye göre böyle bir yeminden dolayı da ―kefaret‖ de gerekmektedir. Ancak tövbe 

eden birisinin samimiyetini göstererek Allah‘ın affına vesile olması umulmuĢtur. 

1.1.3 Yemin-i Mün’akid: Usulüne uygun olan ve geleceğe ait yapılan yeminlerdir. Bir 

kimse falan tarihte borcunu ödeyeceğine veya Ģöyle bir iĢi yapacağına dair içtiği yeminler gibi 

bir Ģeyi yapıp yapmayacağına dair yeminlerdir. Yüce Allah bu Ģekilde yapılan yeminler için 

―Yeminlerinizi koruyunuz‖ emretmiĢtir.
6
 Böyle bir yemin, yapacağı iĢe Allah‘ı Ģahit tuttuğu için 

mutlaka yerine getirilmesi gerekir, Ģayet herhangi bir sebeple ifa edilmezse kefaret gerekir. Bu 

Allah‘a karĢı verilen sözü yerine getirememenin mahcubiyet ifadesidir. Kefareti de on fakire 

yemek yedirmek veya giydirmek veya üç gün peĢ peĢe oruç tutmaktır. 

Yemin/and içmek ancak Allah‘ın zatıyla veya sıfatlarıyla mün‘akid olur, yani bağlanır ve 

sabit olur. Allah‘tan baĢkasına, ne peygambere (as) ne Kâbe‘ye ve ne de Cebrail gibi mukaddes 

                                                 
1
 Mâide, 5:89 

2
 Nahl, 16:91 

3
 Müslim, Eyman, 15-16 

4
 Mâide, 5:89 

5
 Buharî, Edeb 6; Ġman, 16 

6
 Mâide, 5:89 



varlıklar üzerine yemin edilmez. Peygamberimiz (sav) ―Allah ecdatlarınızla yemin etmeyi 

nehyeder. Biriniz yemin etmek isterse Allah‘a yemin etsin veyahut sussun‖
1
 buyurmuĢlardır. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde mahlûkat üzerine yemin ederek onları kutsamıĢ ve dikkatleri 

onlar üzerine çekmiĢtir. Bu Allah‘ın onlara değer verdiğini gösterir; ancak insan kendisi gibi aciz 

olan mahlûku kutsayamaz, ancak mutlak kutsal olan Allah adına yemin edebilir. Evliya adına ve 

ziyarete yemin etmek asla caiz değildir.  

Bir kimse ―andolsun‖ veya ―ahdim olsun‖ demekle yemin etmiĢ sayılmaz. Veyahut ―yemin 

olsun ki Ģu iĢi yapacağım‖ derse yine yemin etmiĢ sayılmaz. 

1.2 Yeminin ġartları: 

1. Akıl ve baliğ olmak: Akıl ve baliğ olmayan birinin yemin etmesinin bir kıymeti 

yoktur ve yemini geçerli olmaz.  

2. Uyanık olmak: Uyku halinde yapılan yeminin bir değeri yoktur. 

3. Allah adına olmak: Allah‘ın ismi ve sıfatları dıĢında baĢka bir Ģey üzerine yapılan 

yemin yemin sayılmaz.  

4. Yemin sığası ile olması: Yemin sigası ―Vav‖ ―Ta‖ ve ―Be‖ harfleridir. ―Vallahi, 

Billahi, Tallahi‖ gibi ifadelerle yemin mün‘akid olur.  

5. Helal olan bir Ģey üzerine olması: Bir kimse haram bir Ģeyi yapmaya yemin ederse 

yemini bozmak vaciptir. Sünnet olan bir Ģeyi terk etmek veya mekruh olan bir iĢi 

yapmak için yemin ederse bu yemini bozması sünnettir. Mübah olan bir Ģeyi yapmak 

veya yapmamak için yemin ederse bu yemini bozmak da sünnettir. Ancak yemini 

bozduktan sonra kefaret ödemek zorundadır. 

Bir kimse bir Ģeyi yapmamak için yemin eder, unutarak yaparsa yeminini bozmuĢ olmaz. 

Zira unutarak bir Ģeyi yapmak kiĢiyi sorumlu tutmaz. 

1.3 Yeminin Kefareti: 

MeĢru olan yemini bozmak günahların büyüklerindendir. Böyle bir yemini bozan bir 

mü‘min bu günaha kefaret olarak müslüman bir köleyi azat etmelidir. Buna gücü yetmez veya 

bulamazsa, on fakiri yedirmeli veya on fakiri giydirmelidir. Bunlara da gücü yetmezse o zaman 

üç gün arka arkaya oruç tutar.  

 

2. DAVA VE ġAHĠTLĠK 

Dava, lügatte istek ve temenni manasındadır. Istılahta ve din dilinde ise, birinin hakkının 

diğer birinde olduğunu iddia etmektir. ġahitlik de bilen birisinin bilgisine baĢvurmaktır. Bilgiye 

dayanan ifadeye Ģahitlik denilir. 

Hâkim Ģahitlere göre hüküm verecektir. Hâkimi yanıltan da Ģahitlerdir. Yüce Allah Kur‘ân-

ı Kerimde ―Allah için doğru Ģahitlik etmemizi istemektedir.‖
2
 ―Ey Ġman edenler! Allah için 

adaleti ayakta tutacak Ģahitler olun. Bir topluluğa düĢmanlığınız ve öfkeniz sizi adaletsizliğe 

sürüklemesin; âdil olun! Bu Allah‘tan korkmaya daha yakındır. Allah‘tan korkun! Allah 

yaptıklarınızdan haberdardır‖
3
 buyurur. 

Peygamberimiz (sav) ―Hâkim tüm gayreti ile hüküm verdiği zaman doğruya isabet ederse 

iki sevap alacaktır. Yanılırsa mükâfatı birdir‖
4
 ―Ġki kiĢi arasında hakem olursanız ikisinin de 

dinlemeden hüküm vermeyiniz‖
5
 buyurur.  

Her iddia sahibinin davasına bakılmaz. Her iddiacının iddiasına ―evet‖ veya ―hayır‖ 

―haklısın‖ veya ―haksızsın‖ denilmez. Dava sahibi iki Ģahit getirmek zorundadır. Ġki Ģahit 

bulamazsa bu durumda bir Ģahitle beraber yemin içmesi gerekir. Bu da olmadığı zaman davalı 

hakkının üzerinde olmadığına dair yemin içmesi gerekir. Bu durumda dava ortadan kalkar. 

                                                 
1
 Müslim, Eyman, 1; Ġbn Mâce, Keffare, 2 

2
 Maide, 5:106;  

3
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4
 Buhari, Ġ‘tisam, 21; Müslim, Akdiye, 6 

5
 Ebu Davud, Akdiye, 6; Ġbn-i Mâce, Ahkam, 1; Tirmizi, Akdiye, 5 



 Peygamberimiz (sav) ―Sadece dava ile halkın istediği verilseydi birçokları haksız yere 

birçoklarının kanlarını ve mallarını dava edip isteyeceklerdi. Bunun için davacı Ģahitlerini getirir, 

davalı için ise yemin gerekir‖
1
 buyurmuĢlardır. 

Bir kimse herhangi bir Ģey hakkında dava açarsa, cinsini, çeĢidini, miktarını, küçüklüğünü, 

büyüklüğünü, para ise kâğıt mı demir mi ne Ģekilde olduğunu beyan etmelidir. Yoksa davaya 

bakılmaz. 

2.1 ġahitlerin ġartları ve Vasıfları: 

Davayı ispat için getirilen her Ģahidin ifadesi dinlenilmez. KiĢinin Ģahit olabilmesi için dört 

vasfa haiz olması gerekir. 

1. Müslüman veya ―Ehl-i Kitap‖ olmak, 

2. Akıl, bâliğ ve mükellef olmak, 

3. Adil ve mürüvvet sahibi olmak, 

4. Hür olmak. 

ġahitlerin adil olmasından maksat içki, kumar ve hırsızlık gibi büyük günahlardan 

sakınmak ve küçük günahlara müdavim olmamaktır.  

Zina için dört adil Ģahit getirmek Ģarttır. AĢağısı olmaz. Getiremeyen dava sahibine iftira 

cezası verilir ve Ģahitliği kabul edilmez. AlıĢveriĢ ve mali meselelerde iki adil Ģahidin Ģahadeti 

yeterlidir. 

  

3. MALI ĠTLAF ETMEK 

Ġnsan olsun hayvan olsun herhangi bir Ģey saldırıya geçerse savunmak Ģerrini gidermek 

caizdir. Bağırmak ve imdat istemekle Ģerrini defetmek mümkün ise ona baĢvurulur. BaĢka Ģeye 

tevessül etmek caiz olmaz. Bu mümkün değilse öldürücü olmayan bir darbe ile etkisiz hale 

getirmek gerekir. Bu da mümkün değilse öldürülür. Öldürmek son çaredir. Son çare olarak 

öldüren mesul olmaz. Ancak hiçbir koruyucu ve savunmaya yönelik tedbir almadan öldüren 

mesuliyetten kendisini kurtaramaz.  

Bir kimse bilerek veya bilmeyerek baĢkasına ait bir malı zayi ederse zamin olur, yani 

ödemek zorundadır. Baliğ olmayan bir çocuk birinin malına zarar verirse kendi malı varsa ondan, 

yoksa velisinin malından ödenir.  

Zulme uğrayanın bunu gerekçe göstererek zulmetme hakkı yoktur. Mukabele-i bilmisil caiz 

değildir. Ancak hakkını alması için gerekli mercilere baĢvurma hakkı vardır. 

Bir kimse baĢkasının suyunu tutar ve bahçesinin kurumasına sebebiyet verirse zamin olur, 

ödemek zorundadır. 

Muzır köpek sahibi köpeğin baĢkalarına verdiği zararı ödemek zorundadır. 

3.1 Trafik Kazaları: 

Kurallara uyarak kaza meydana gelirse Ģoför mesul olmaz; trafik kurallarına uymaz da kaza 

meydana gelirse Ģoför mesuldür, ölen olursa katil olur. Ġnsan hayatını korumak amacı ile 

konulmuĢ olan ―Trafik Kurallarına‖ uymak dinin emridir. Ġnsanların tesis ettiği mekanizmaların 

kurallarını insanlar koydukları için bunlara uymak vaciptir. Bu konuda çağdaĢ Ġslam bilginlerinin 

ortak görüĢüdür. Uymamak kiĢiyi sorumlu kılar. 

Ġslam hukukuna göre kasdî öldürmelerde kısas, kasdî öldürmeler dıĢında ise diyet hakkı 

vardır. Ayrıca maddi zararının da karĢılanması gerekir. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―YanlıĢlıkla öldürme dıĢında mü‘minin mü‘mini öldürmesi 

olacak Ģey değildir. Kim bir mü‘mini yanlıĢlıkla öldürürse bir mü‘min köleyi azat etmesi ve 

bağıĢlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Bunlara imkân bulamayanlar için iki ay 

ardı ardına oruç tutması gerekir‖
2
 buyurmaktadır.  
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 Nisa, 4:92 



Diyet ise 100 deve veya bunun bedelidir. Ödemesi gereken tazminatlar bundan düĢülür. 

Birden fazla zarara ve ölüme neden olmuĢsa bütün bunlar ödenir ve bu konuda usul ve füruu 

yardımcı olur.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde kısası emreden ayetinde ―Kim kardeĢi tarafından affedilirse 

o zaman marufa uygun ödeme yapmak gerekir. Bu rabbinizin hafifletmesi ve rahmetidir‖
1
 

buyurarak affedene Allah‘ın rahmetinin eriĢeceğini açıklamıĢtır. 

Ġslam hukukunda cezalar had, diyet, kısas ve tazir cezaları olmak üzere dört nevidir. Hâkim 

iĢlenen suça göre bu dört cezadan birisini verir. Diyetin miktarı ise hâkim tarafından suçun 

iĢlenme Ģekline göre değiĢir. Zira deve ve altının değeri zamanla artıp eksilmektedir. Bu nedenle 

cezalarda bedelin takdirini hâkim yapacaktır. 

Trafik kazası genelde kasıt olmayan ve hata ile iĢlenen bir suçtur. Ölüme sebep de olsa 

kısas yerine ―diyet‖ ödenmesi gerekir. Affetme ancak maktulün, yani ölenin yakınlarına aittir. 

Diyeti öldürenin ailesi öder. Onların gücü yetmezse bu durumda devlete ödetilir. 

 

4. OYUNLAR ve ÇALGI ALETLERĠ 
ġarkı ve türkü, Ģiir ve çalgı aletlerine haram diyenler ―Ġnsanlara arasında bilgisi olmadığı 

halde Allah yolunda saptırmak için gerçeği boĢ sözlerle değiĢtirenler ve dini alaya alanlar için 

alçaltıcı azap vardır‖
2
 ayetini delil gösterirler. Ancak bu ayette Allah‘ın dinini alaya almak ve 

mü‘minleri saptırmak amacı ile yapılan Ģeyler yasaklanmaktadır. 

Ġmam-ı ġafi haram iĢlenmediği ve harama alet edilmediği sürece çalgı ve müzik aletleri ile 

Ģiir ve Ģarkı gibi Ģeyleri söylemek mübah görülmüĢtür. ġafii ulemasından Ġmam-ı Gazali ve 

Abdulhay Kettânî gibi âlimlerin bu konudaki görüĢleri Ģöyledir:  

―Peygamberimiz (sav) bayram, düğün, karĢılama törenleri münasebeti ile icra edilen 

müziğe ses çıkarmamıĢlardır. Hatta düğünlerde meĢru dairede eğlence ve müziği teĢvik 

etmiĢlerdir. Müzik ve aletlerinin yasaklandığına dair hadisler bulunmamaktadır.
3
 Sahabelerden 

Hz. Ömer, Osman, Abdurrahman b. Avf, Ubeyde b. Cerrâh, Sa'd b. Ebî-Vakkas, Ebû-Mes'ûd, 

Bilâl, Abdullah b. Zübeyr, Hassân, Ġbn Amr, Mugira b. ġu'be gibi zevâtın müzik dinledikleri 

rivayet edilmiĢtir. 

Ġmam-ı Gazali (ra) ise müzikle ilgili olarak Ġhya‖ isimli eserinde otuz sayfaya yakın bilgi 

verdikten sonra özetle: ―Müzik gerek alet, gerekse ses olarak bir tek hükme tabi değildir. Duruma 

göre haram, mekruh, mubah ve müstehab olabilir. Dünya arzusu ve Ģehvet hislerini tahrik eden 

müzik haramdır. Vaktinin çoğunu müzik ve eğlence ile geçirenler için mekruhtur. Güzel sesi 

kulağa ve ruha hitap eden ve dinlenme aracı olarak görenler için mubahtır. Allah sevgisini telkin 

eden ve ruhu ulvî duygular yaĢatan müzik ve aletleri müstehabdır‖
4
 demektedir. 

Asrımızın müceddidi ve müçtehidi olan Bediüzzaman Said Nursi (ra) ise müzikle ilgili 

olarak ―Ulvi hüzünleri, Rabbanî aĢkları iras eden sesler helaldir. Yetîmâne hüzünleri, nefsanî 

Ģehevâtı tahrik eden sesler haramdır. ġeriatın tayin etmediği kısımlar ise, senin ruhuna, vicdanına 

yaptığı tesire göre hüküm alır‖
5
 demektedir.  

Ġslam bilginleri özetle, ―Tavla, iskambil gibi Ģeyler kumara vesile olduğu için, karĢılıksız 

da olsa oynanması haramdır. Bu oyunlara dalarak boĢuna zaman öldürenlerin Ģahitlikleri de 

makbul değildir. Satranç, dama gibi oyunları oynamak ise mekruhtur. Ancak oyun esnasında kalp 

kırar, can yakar ve kavga çıkarırsa veya namaz vaktini geçirirse harama ve kul hakkına girmiĢ 

olur. Muayyen bir zalimi veya kadını methetmeden Ģiir okumak ve türkü söylemek câizdir. 

Kudüm ve kaval çalmakta ise bir beis yoktur‖ demiĢlerdir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ALIġ-VERĠġ VE FAĠZ 
 

1. ALIġ-VERĠġLE ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER 

 

Ġslam fıtrat dinidir ve iki dünya saadetini ve insan fıtratının tüm ihtiyaçlarını karĢılamayı 

amaç edinmiĢtir. Ayrıca insana bütüncül bir Ģekilde yaklaĢır ve maddi-manevi tüm ihtiyaçlarına 

cevap verir. MeĢru kazanç ve harcama yollarını gösterir. Ġnsan ruh ve beden ikilisinden meydana 

gelmiĢtir. Manevi ihtiyaçları iman ve ibadetle ilgili hükümleri daha önce beyan etmiĢtik. Maddi 

ve bedensel ihtiyaçlarını da meĢru yollardan nasıl karĢılayacağını en ince detaylarına kadar 

açıklamıĢtır. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah alıĢveriĢi mübah kıldı‖
1
 buyurur. Peygamberimize 

(sav) soruldu ―En iyi ve helal kazanç hangisidir?‖ diye soruldu. Peygamberimiz (sav) ―KiĢinin 

elinin emeği olan kazançtır‖
2
 buyurmuĢlardır. 

 

1.1 Bey’in, yani alıĢ-veriĢin üç rüknü vardır: 

1. Alıcı ve satıcının olması, 

2. Siga ve akit cümlesi, 

3. Üzerinde akit yapılan maldır. 

AlıĢveriĢin gerçekleĢmesi için bu üçünün olması Ģarttır. Alıcı ve satıcı olmazsa alıĢveriĢ 

zaten olmaz. Satıcı ―Sattım‖ alıcı da ―Aldım‖ demeden mal alınıp satılmıĢ sayılmaz. Mal 

olmazsa zaten alıĢveriĢ gerçekleĢmez. Bu nedenle bu üçü Ģarttır. 

 

1. Alıcı ve satıcıda bulunması gereken dört Ģart vardır:  

a. Her ikisinin de akıl ve bâliğ olması: Çocuk ve delinin bey‘i câiz değildir. Ancak 

sarhoĢun alıĢ-veriĢi geçerlidir. ġafi‘ye göre çocuğun alıĢveriĢi caiz değildir; ancak 

Ġmam-ı Azama göre mümeyyiz olan, yani yedi yaĢına gelen çocuğun alıĢveriĢ 

yapması caiz ve bey‘i de geçerlidir. 

b. Mallarında haciz olmaması. 

c. AlıĢveriĢin karĢılıklı rızaya dayanması. Zorla yapılan alıĢveriĢler fasittir. Ancak 

alacaklı borçlusundan zorla hakkını alabilir. Bu da mahkeme yoluyla yapılmalıdır. 

Bunun dıĢında satıĢın Ģakası da ciddisi gibi sahih ve geçerlidir. 

d. Alıcı ve satıcı alıp sattıkları Ģeye malik, vekil veya veli olmasıdır. 

  

2. Akit cümlesi ve sigasının da altı Ģartı vardır.  

a. Satıcı ile alıcının sözleri arasında uzun bir fasılanın bulunmaması. 

b. Yabancı bir sözün araya girmemesi. 

c. Her ikisinin de sözlerinin birbirine uyması. Biri beĢe sattım, diğeri üçe aldım 

derse bu satıĢ fasittir.  

d. Alıcının ve satıcının akıl ve bâliğ olması.  

e. ―Buradan göçersem bunu sana satarım‖ gibi Ģarta bağlı olmaması. 

f. ―Bunu sana bir aya kadar sattım‖ gibi muvakkat, geçici olmaması. 

 

3. Üzerinde Akit Yapılan Malın da On ġartı Vardır. 

a. Malın temiz ve temizlenebilir olması. Ġçki ve köpek gibi necisu‘l-ayn olan Ģeyin 

alınıp satılması caiz değildir. KirlenmiĢ yağ gibi temizlenmesi mümkün olmayan 
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Ģeyi satmak da caiz değildir. Kirli kumaĢ temizlenmesi mümkün olduğu için satıĢı 

da caizdir. 

b. Satılan malın kendisinden istifade edilir bir mal olması gerekir. Yırtıcı hayvanları 

ve faydasız Ģeyleri alıp satmak caiz olmaz. Çalıntı ve gasp edilmiĢ malı almak da 

satmak da caiz olmaz. Hayra da Ģerre de alet olunabilen Ģeyleri alıp satmak 

caizdir. Bu gibi Ģeyler kullanıldığı yere ve amaca göre değiĢir. Günahı da 

kullanana aittir. 

c. Alıcının ve satıcının malın vasıflarını, miktarını ve aynını bilmeleri. Selem satıĢı 

hariç görmedikleri ve mevcut olmayan malın alıĢı ve satıĢı caiz olmaz. Buğday ve 

arpa gibi birbirine benzeyen Ģeylerin numunesini görmek yeterlidir.  

d. Kamu malı ve âmme hakkının olmaması. Zira bunların temlik ve temellükü caiz 

değildir. 

e. Mal karĢılığı verilen bedelin temiz olması. Bir koyunun köpek karĢılığı satılması 

ve alınması caiz değildir. 

f. Satılan malın ve bedelinin istifade edilir olması. Ġstifade imkânı olmayan Ģeylerle 

satın almak câiz olmaz.  

g. Bedelin/paranın müĢterinin tasarrufu altında olması. 

h. Muayyen olması. ―ġu iki koyundan birini sana Ģu paraya sattım‖ der de müĢteri 

―kabul ettim‖ derse koyunlardan hangisi olduğu belirlenmezse bu alıĢveriĢ fasittir.  

i. Miktarının ve çeĢidini bilinmesi. Bir bağ ve bahçe satılsa ağaçları, duvarı ve bir 

ev satılsa kapı ve pencere gibi müĢtemilatı da satılmıĢ sayılır. 

j. Kabz edilmesi ve alıcı ile satıcı tarafından görülmesi. Henüz eline geçmediği bir 

malı satın alırsa bu caiz olmaz. Bir malı satın alıp eline geçirmeden bir baĢkasına 

devrederek satmak bu nedenle caiz değildir. Aynı Ģekilde kiralamak ve rehin 

vermek de caiz olmaz. Ancak vakfetmek caizdir.  

 

1.2 Alıcı Ġle Satıcının Ġhtilafı: 

Alıcı ile satıcı akdin sıhhati hususunda ittifak ettikleri halde keyfiyeti hususunda 

aralarından anlaĢmazlık çıkarsa Ģahitlerde yoksa yemin etmeleri gerekir. Önce satıcı yemin eder. 

Sonra aralarında anlaĢma olmazsa her ikisi de ―Akdi feshettik‖ demeleri gerekir. Sonra müĢteri 

aldığı Ģeyi geri verecektir. 

 

2. SATIġ MUAMELESĠ: 

SatıĢ muamelesi dört çeĢittir.  

1. Satılan malın kaça satıldığını söylemeden satmaktır. Bu satıĢ caizdir. Bu satıĢa 

―müsaveme‖ adı verilir. Ancak fahiĢ bir fiyata satmak caiz olmaz. Peygamberimiz 

(sav) ―Sizden biriniz kendi nefsi için sevip istediğini mü‘min kardeĢi için de 

istemezse olgun mü‘min olamaz‖ ve ―Aldatan bizden değildir‖ buyurmuĢtur.  

2. Bir Ģeyi satın alarak onu baĢkasına aynı para ile devretmektir. Bu durumda hem 

alıcının hem de satıcının malın maliyetini bilmeleri gerekir. Aksi takdirde yapılan akit 

sahih değildir. Aldatma olursa bu caiz olmaz.  

3. Kârlı satıĢtır. Bir malı alıĢ fiyatına, hamaliyesini ve lüzumlu masraflarını söyleyerek 

bir miktar da kâr ilâve ederek satmaktır. Buna ―murâbaha‖ yani ―kârlı satıĢ‖ denir. 

Bu konuda hile ve yalana tevessül eden haram irtikap etmiĢ olur.  

4. Bir malı sermayesinden daha azına satmaktır. Buna ―indirimli satıĢ‖ adı verilir. 

Bu Ģekilde satıĢlar da caizdir. 

 

2.1 Allah Resulünün Nehyettiği SatıĢlar:  

Peygamberimiz (sav) yasakladığı satıĢların bir kısmı Ģunlardır. 



1. Ġhtikâr: ġiddetli ihtiyaç olduğu bir zamanda gıda maddesi satın alarak kıymeti daha 

fazla artsın diye hapis etmektir. Bu Ģer‘an haramdır. Peygamberimiz (sav) ―Kırk gece 

kadar insanların yiyeceğini hapis edip ihtikâr yapan kimse Allah‘tan uzaktır. Bu 

mahalle halkı içinde aç biri bulunsa Allah‘ın zimmeti ve koruması o mahalleden beri 

olur.‖
1
 Ġslam bilginlerine göre ihtikâr sadece gıda maddesinde değil, giyecek ve 

meyve gibi maddelerde de caridir.  

2. ġehirde eĢyalarını satmak için gelenleri yolda karĢılayarak Ģehre girmesine 

fırsat vermeden satın almaktır. Bu peygamberimizin (sav) yasakladığı bir satıĢ 

Ģekli olup câiz değildir.
2
 Mağdur olanın satıĢı geri çevirme hakkı vardır. 

3. Ġyne alıĢveriĢi yapmak. Yani, faizden/ribadan kaçmak amacı ile birinin bir müĢteriye 

vâdeli yüksek bir fiyatla satması, sonra peĢin ve düĢük bir fiyatla geri almasıdır. Bu 

peygamberimizin (sav) yasakladığı ―SatıĢ adı altında faizi mubah saymaktır.‖
3
 

Faizciler böyle bir alıĢveriĢ usulü icat ederek faizden kurtulduklarını sanmaktadırlar.  

4. Boğa, aygır, koç ve benzeri hayvanların suyunu satmak. Bu satıĢtan elde edilen 

kazanç haramdır. 

5. Alıcı olmadığı halde pazarlığı kızıĢtırmak amacı ile malın fiyatını artırmak. 

Böyle olmadığı halde satılan Ģeyin fiyatını artırmakta beis yoktur. 

6. SatıĢ akdi gerçekleĢmeden alıcı ve satıcıyı aldatarak yapılan pazarlığı bozmak ve bir 

baĢka Ģeyi satmaya ikna etmek. 

7. Zina, içki ve kumar gibi yasaklanan Ģeylerden kazanılan para haramdır. 

 

2.2 Vade Farkı: 

Peygamberimiz (sav) ―bir satıĢ içinde iki satıĢı yasaklamıĢtır.‖
4
 Yani bir kimse ‗Ģu malı 

peĢin alırsan beĢ liraya, vadeli alırsan yedi liraya‘ der de müĢteri akdi kesinleĢtirmeden malı alıp 

giderse bu satıĢ caiz değildir. Zira müĢteri peĢin mi, vadeli mi alacağını belirtmemiĢ, ortada 

malın kaça ve nasıl satıldığı belli olmamıĢtır. Ancak satıcı ile müĢteri parasını verip peĢin 

fiyatına, vadesini belirtip vadeli fiyatına anlaĢarak alırsa bu durumda satıĢ gerçekleĢmiĢ, alan da 

satan da malı hangi fiyata aldıklarını belirlemiĢ olur. Böylece akit yapılmıĢ ve satıĢ sahih olmuĢ 

olur. Bu satıĢ caizdir. Cumhur-u ulemanın görüĢü bu Ģekildedir. 

Ġmam-ı ġafi (ra) peygamberimizin (sav) yasakladığı ―bir satıĢ içinde iki satıĢın‖ ―Köleni Ģu 

fiyata satarsan evimi sana bu fiyata satarım‖ gibi Ģartlı ve ikili satıĢlar olduğunu belirtmiĢtir. Bu 

alıĢveriĢ malın değer ve kıymetinin tespit edilmemiĢ meçhul alıĢveriĢler durumundadır. Bu 

nedenle peygamberimiz (sav) tarafından yasaklanmıĢtır. 

Bu konudaki tartıĢmaların temelinde faize düĢme korkusu vardır. Vadeli satıĢ malın 

satıĢıdır. Paranın para karĢılığı satıĢı değildir. Enfasyon ve malın değer kazanıp paranın değer 

kaybetmesi gibi durumlara karĢı bir tedbirdir. Bu nedenle Ġslam bilginleri içinde mal alıĢveriĢi 

bulunan vadeli satıĢlardaki vade farkını caiz görmüĢ ve ―mallarınızı karĢılıklı rızaya dayanarak 

ticaret yoluyla yiyin‖
5
 ayetine uygun bulmuĢlardır. Bu konuda peygamberimizin Benî Nâdir 

Yahudilerini dürgüne yolladığı zaman onların gelerek ―Ey Allah‘ın peygamberi sen bizim 

sürülmemizi istedin, ama bizim vadesi gelmemiĢ alacaklarımız var‖ demeleri üzerine 

peygamberimiz (sav) ―O zaman fiyatını indirin ve peĢin alın‖
6
 buyurmasını delil gösterirler. 

Burada peygamberimiz (sav) vadenin kısaltılmasına karĢılık borcun bir kısmının indirimi tavsiye 

etmiĢtir. 

                                                 
1
 Müsned-i Ahmed, 2:33  

2
 Buhârî, Büyû, 72; Ġcâre, 11, 19; Nesâi, Büyû', 18 

3
 Abdürrezzâk es-San‗ânî, el-Musannef, 8:184-185; ġevkânî, Neylü‘l-Evtâr, 5:206 

4
 Nesâî, Büyü, 73 

5
 Nisa, 4:29 

6
 Dârıkutnî, 3:46 



Yine de Ģüpheli satıĢlardan uzak durmak isteyenler vadeli satılan malın fiyatını açık bırakıp 

ödeme zamanındaki fiyatına göre satıĢ bedelini tahsil etmeleri daha uygundur. Bu alıcı ve satıcı 

açısından caiz ve daha az riskli bir yoldur.   

 

2.3 ġartlı SatıĢlar: 

Peygamberimiz (sav) Ģartlı satıĢları yasaklamıĢtır. Ġmam-ı ġafi ―Bir satıĢ içinde iki satıĢın 

yasak olması‖
1
 hadisini Ģartlı satıĢlar için olduğunu belirtir. Ancak bu ―mutlak yasak‖ değildir. 

Bu da üç nevidir. 

Birincisi: Alıcı ve satıcıya zarar veren Ģartlı satıĢ yasaktır. Yani, bu binayı vakfetmek veya 

falana hibe etmek için sana sattım Ģeklindeki bir akit batıldır, geçerli değildir. 

Ġkincisi: ġu malı sana faydalanman için sattım‖ gibi Ģartlar geçerli değildir. 

Üçüncüsü: Ġki tarafın veya taraflardan birinin faydasına olan satıĢlardır. Bu malı üç gün 

muhayyer kalmak Ģartı ile sattım‖ demek gibi. Zira bu durumda alıcı muhayyerdir. Üç gün içinde 

malı geri iade edebilir. Bu satıĢ sahihtir.  

 

2.4 Hıyar / Muhayyerlik: 

AlıĢveriĢte baĢkasını aldatarak ayıbını gizleyerek malı değerinden pahalıya satmak 

haramdır. Peygamberimiz (sav) ―Aldatan bizden değildir‖
2
 buyurur. SatıĢın karĢılıklı rıza ile 

olması için malı alan ve satan alıĢveriĢin kesinleĢmesi için üç günü geçememek Ģartı ile 

muhayyerlik süresi tanıyabilir. Hıyar ve Muhayyerlik alıcı ile satıcı akit yaptıktan sonra belli bir 

süre sonra alıĢveriĢi bozma hakkının olmasıdır. Muhayyerlik ―Hıyar el-Meclis‖ ―Hıyar eĢ-ġart‖ 

ve ―Hıyar el-Ayb‖ olmak üzere üç çeĢittir. 

 

1. Hıyar el-Meclis: Alıcı ve satıcının satıĢ akdini yaptıktan sonra birlikte bulundukları 

süre içinde yapılan alıĢveriĢi bozma konusunda serbest olmasıdır. Her ikisi ‗biz 

alıĢveriĢi kesin kabul ettik‘ dedikten sonra muhayyerlik kalkar ve alıĢveriĢ kesinleĢir. 

Yoksa ayrıldıkları zaman muhayyerlik biter. 

 

2. Hıyar eĢ-ġart: Alıcı ile satıcının satıĢın gerçekleĢmesi için belli bir süreyi Ģart 

koĢmalarıdır. Bu süre içinde alıcı malı geri getirirse alıĢveriĢ akdi bozulmuĢ olur. 

ġartlı muhayyerliğin Ģartları vardır. Bunlar: Üç günden fazla olmamak. Fazla olsa akit 

batıl olur. Satılan malın bu süre içinde bozulmaması, üç günlük Ģartın arka arkaya 

olması ve sürenin belli olması gibi Ģartlardır.  

 

3. Hıyar el-Ayb: Bir kimse satın aldığı Ģeyin bir kusuru ortaya çıkarsa onu geri 

çevirebilir. Bu kusurun akit öncesi veya sonrası ortaya çıkmıĢ olması fark etmez. 

Ancak kusursuz teslim edildikten sonra kusur ortaya çıkarsa satıĢı iptal edip geri 

çeviremez. MüĢteri malı alır ve kullanır sonra kusur ortaya çıkarsa bu durumda satıĢı 

geri çeviremez. 

 

3. RĠBA / FAĠZ 

Riba, fazlalık demektir. Para/nakdeyn, yani, altın ve gümüĢ ve nafaka olarak harcanan 

yiyecek maddelerinin borçlanmasında Ģart koĢulan fazlalığa riba, yani faiz denir. Yüce Allah 

Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah alıĢveriĢi, helal, faizi ise haram kılmıĢtır‖
3
 buyurur. Peygamberimiz 

(sav) de ―Riba yiyene, yedirene, Ģahidine, kâtibine lanet etsin‖
4
 buyurmuĢlardır. Bu nedenle 

ribanın her nevi haram olup büyük günahtır. 

                                                 
1
 Nesai, Büyu‘, 73 

2
 Ġbn Mâce: Ticarat, 36; Ebû Dâvûd, Ġcara, 50 

3
 Bakara, 2:275 

4
 Ebû Dâvûd, Büyu‘, 4 



Riba, yani faiz borç karĢılığında belli bir miktar borcun belli bir sürede getirdiği kazanç 

anlamındadır. Kazanç getirmiyorsa bu faiz değil, ―karz-ı hasen‖ olmuĢ olur.  

ġafii Mezhebinde alıĢveriĢte riba ancak nafaka ile nakdeynde, yani altın ve gümüĢte caridir. 

Bu nedenle yiyecek ile nakdeynin alıĢveriĢinde çok dikkatli olmak ve faize girmemek için bu 

konudaki ahkâmı iyi bilmek ve öğrenmek gerekir. ġöyle ki:  

Yiyecek ve nakdeyn birbiri ile mübadele edilecek olursa, iki Ģeyin cinsleri bir ise bu 

alıĢveriĢin helal olmasının üç Ģartı vardır: Biri birine müsavi olması, her ikisinin de peĢin olması, 

her ikisinin de aynı anda kabzedilmiĢ olması gerekir. ġayet buğday ve arpa gibi cinsleri farklı ise 

o zaman her ikisinin peĢin olması ve her ikisinin de aynı anda kabzedilmesi Ģarttır. 

Peygamberimiz (sav) ―Faiz ancak veresiyededir‖
1
 buyurmuĢlardır. Yani cahiliye 

döneminde yaygın olan ―vade karĢılığı alacağını artırmaya‖ dikkatleri çekmiĢtir. Sonra ―Altına 

mukabil altını, gümüĢe mukabil gümüĢü, buğdayla buğdayı, arpa ile arpayı, hurma ile hurmayı, 

tuza mukabil tuzu satmayınız. Ancak eĢit miktarlarda ve peĢin olursa o müstesna. Her kim artırır 

veya fazla alırsa faiz alıp vermiĢ olur. Bunda alan ile veren arasında fark yoktur.‖ Hadisin baĢka 

yoldan gelen rivayetlerinin son kısmında ―Cinsler değiĢirse peĢin olmak Ģartıyla nasıl satarsanız 

satınız. PeĢin olmak kaydıyla altını gümüĢle, gümüĢü altınla, buğdayı hurmayla, arpayı hurmayla 

satabilirsiniz‖
2
 buyurmuĢlardır. 

 

3.1 Ribanın ÇeĢitleri: Riba üç nevidir. Bunlar da ―Riba el-Fazl‖ ―Riba el-Yed‖ ve ―Riba 

en-Nesei‖dir.  

1. Riba el-Fazl: Altın ve gümüĢ gibi tartılan veya buğday ve arpa gibi ölçülen malların 

kendi cinsi mukabilinde peĢin olarak ziyadesi ile satılmasıdır. Bu satıĢın meĢru 

olabilmesi için miktarlarının ve değerlerinin müsavi olması, alıĢveriĢin peĢin 

yapılması ve her ikisinin de aynı anda kabzedilmesi Ģarttır. Cinsleri ayrı olursa bu 

durumda müsavi olmaları Ģart değildir. Bir malı veya parayı belli bir süre için borç 

vererek fazlası ile geri almaktır. Bu durum kitap, sünnet ve icma ile haramdır. Bunlar 

da altın, gümüĢ, buğday, arpa, hurma ve tuzdur. Hadiste geçen altı çeĢit malın 

ziyadesi ile peĢin satılması faizdir. Yani 100 gr. altın 110 gr. altın ile satılması gibi. 

Kötü cins iki kilo hurmayı iyi cins bir kilo hurma ile değiĢtirmek faizdir. Ancak 

faizden kurtulmak için kötü cins hurma değerine satılmalı sonra iyi cins hurma 

değerine göre parası verilip alınmalıdır. AlıĢveriĢte doğru olan ve faize bulaĢmayan 

budur.     

2. Riba el-Yed: Anında teslim ve tesellüm olmadığı halde ribevî Ģeyleri birbiri 

mukabilinde satmaktır. DeğiĢtirilen malların anında ve akit yapılan mecliste teslim 

edilmesi Ģarttır.  

3. Riba en-Nesei: Gecikme faizidir. Ribevi Ģeyleri veresiye olarak birbiri mukabilinde 

satmaktır. On gram altını yine on gram altın ile veresiye olarak satmak gibi. 

Borçludan gecikme karĢılığı aldığı fazlalık alsın almasın yapılan iĢ faizdir. Bu kitap, 

sünnet ve icma ile haramdır. Ancak ―karz-ı hasen‖ olarak borç verir, sonra mislini 

alırsa bu büyük bir fazilettir. Burada biri peĢin veriyor, diğeri ise belli bir süre bundan 

faydalanmıĢ olmaktadır. Peygamberimiz (sav) ―hazır olanı gaib olanla değiĢtirmeyin, 

ancak misli misliyle peĢin olarak değiĢtirin‖ buyurmuĢtur. Ancak farklı cinseleri 

değiĢtirmek caizdir. Altın verip gümüĢ almak gibi. 

 

3.2 Faiz Nedir? 

Borç karĢılığı zamanı kiralamak ve anapara/re‘sü‘l-maldan fazlasını almaya faiz denir.
3
 

Aynı ayar 100 gr altını peĢin veya vadeli 120 gr altına satmak ve aradaki fazlalığı almak faizdir.
1
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Yani, faiz ödünç verilen paradan alınan kârdır. Faiz oranlarının artması ve eksilmesi sonucu 

değiĢtirmez. 

Faiz iktisatçılara göre kaynakların tasarruf ile tüketim arasındaki bölüĢümünü tayin eder. 

Tasarruf üzerinden verim elde etmeyi hedefler. Ana sermayeyi korumakla beraber paranın 

kiralanmasını ve borcun süresi üzerinden kazanç sağlamayı amaçlar. Faizin en yaygın olan bu 

kısmına ―borç faizi‖ denir. Finans kurumlarına paralarını yatıranların elde ettiği kazanç olan faiz 

ise, mal ve hizmet kullanımın ertelemenin karĢılığıdır. Sermaye sahibi parasını korumakla 

beraber bu paradan çalıĢmadan para kazanmak için finans kurumlarına yatırmakta ve paranın 

kirasını alarak kazanç sağlamaktadır. Asıl yasak olan ve dinimizin haram kıldığı faiz kazancı 

budur.  

Bankalar para sahibi ile borç alan arasında bir aracı konumundadır. Dolayısıyla faiz sistemi 

bireysel iliĢkiler sonucu değil kurumsal faaliyetler sonucu iĢlemektedir. Her iki durumda da faiz 

parayı kullanmanın bedeli olmaktadır. Ancak sermaye sahibi olan ve parayı ödünç olarak veren 

için borçlunun bu parayı kullanıp kullanmaması Ģart değildir. Paranın mülkiyetinin borçluya 

geçmiĢ olması yeterlidir. Belli bir süre borçlu parayı elinde tuttuğu sürece parayı kullansın 

kullanmasın, o paradan ihtiyacını gidersin veya gidermesin, kazansın veya kaybetsin ödeyeceği 

zaman anaparası ile beraber faizini vermek durumundadır. Bu durumda faiz borç veren için bir 

gelir, borçlanan için ise bir maliyettir. Ġslamiyet bu ve buna benzer alıĢveriĢlere ―riba‖ adı 

vererek anapara veya ana mal üzerine verilen artıĢı, ziyadeyi ve nemayı gerek nakit gerekse mal 

olsun ayırt etmeyerek yasak kapsamına almıĢtır. Ġslam hukukçuları ―faiz, alım satımda Ģart 

kılınan fazlalıktır‖ Ģeklinde tarif ederek haram kazanç olarak belirlemiĢtir. 

 

3.3 Faizin Tarihi: 

Faiz ilk çağlardan ve paranın bulunmasından itibaren baĢlayan ve yaygın ekonomik bir 

hastalıktır. Bu nedenle bu hastalık insanlık tarihi kadar eskidir. Bütün hak dinlerde faiz yasak 

olduğu gibi filozoflar ve ekonomistler de faizin sosyal ve ekonomik bir hastalık olduğunu kabul 

ederek alınmasını ve verilmesini haksızlık olarak kabul etmiĢ ve yasaklanmasını istemiĢlerdir. 

Borç üzerinden kazanç sağlamayı hem ahlâkî, hem insânî açıdan sakıncalı bularak adalet ve 

ahlak ilkelerine aykırılığını ortaya koymuĢlardır.   

Aristoles ―Politika‖ isimli eserinden faizi eleĢtirir ve ―En fazla tiksinmeyi hak eden kazanç 

Ģekli faizdir. Bu paranın kendi varlığından kaynaklanan bir gelirdir. Para bir tedavül aracı olarak 

ortaya çıkmıĢtır ve böyle de olması gerekirken doğrudan kazanç vasıtası olması paranın 

çoğalmasını ve haksız kazanç kapısının açılmasını sağlamıĢtır. Bu nedenle ahlâkî değildir. 

Kazancın kutsallığını ve haklılığını sağlayan emeğe aykırıdır. Bu nedenle faiz fıtrata aykırı bir 

kazanç kapısıdır‖ der.  

Hıristiyan azizlerinden Saint Thomas d‘Aquin de ―Para doğrudan bir mal değildir ve ancak 

bir mübadele aracıdır. Bu nedenle alınıp satılamaz. Parayı kullanma karĢılığı faiz istemek 

haksızlık ve hatta hırsızlıktır. Bu bir Ģeyi iki defa satmak demektir. Faiz neyin karĢılığıdır? ġayet 

zamanın karĢılığı ise hiç kimsenin zamanı almaya ihtiyacı yoktur. Zaman Allah‘ındır ve bütün 

insanlar için ortaktır. Bu nedenle zamanı kiralama ve bunun üzerinden fayda sağlamak Allah‘a 

karĢı iĢlenmiĢ bir suçtur ve emeksiz kazanç da haramdır‖ demektedir.  

Gerek Roma Hukukunda gerekse eski Yunan yasalarında çeĢitli gerekçelerle faiz 

yasaklanma yoluna gidilmiĢtir. Yahudi Ģeriatı olan Kanun‘da, yani Tevrat‘ta faiz yasaklanırken 

Hz. Ġsa (as) da faizi reddetmiĢ ve havarilerine karĢılıksız yardımlaĢmayı öğütlemiĢtir. Bu nedenle 

kilise uzun süre faize karĢı direnmiĢ, ama kapitalizmin baskısı karĢısında zamanla bu direnci 

kırılmıĢtır.  

Avrupa‘nın aydınlanma döneminde Jean Kalvin (1509-1564) faize sadece tüketim 

açısından bakmamıĢ, üretimi dikkate alarak paranın bir üretim aracı olduğunu kabul etmiĢ ve 
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üretim amaçlı faizli para alınmasına cevaz vermiĢtir. Bu da bankerlerin ve bankaların önünü 

açmıĢtır.  Kalvin‘in faizi meĢru saymasından sonra Calvinistlerin beĢiği olan Cenevre Medeni 

Kanunu faizi yasallaĢtırmıĢtır. Daha sonra John Knox Ġskoçya‘da ve VIII. Henry Ġngiltere‘de faiz 

yasağını kaldırdı. Böylece faiz meĢru hale gelmiĢ oldu.  

Faizin bu Ģekilde meĢru hale gelmesi Yahudi‘lerin iĢine yaramıĢtır. Yahudi zenginleri 

parayı sermaye olarak kullanıp para üzerinden para kazanma yolunu kendilerine kazanç kapısı 

edinmiĢ ve faizci ekonominin iplerini ele geçirmiĢlerdir. Muharref Tevrat da bu konuda 

kendilerini desteklemektedir. Nitekim Tevrat‘ta ―Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeĢinden 

almayacaksınız. Böyle yapın ki mülk edinmek için gideceğiniz ülkede el attığınız her iĢte Rab 

sizi kutsasın‖
1
 diye yazılmıĢtır.  

Faizciliği Yahudiler meslek edindikleri içindir ki Bediüzzaman ―Lemaat‖ isimli eserinde 

―Riba, Ġslam‘a Zarar-ı Mutlaktır‖  baĢlığı altında özetle Ģunları ifade eder. ―Faiz tembellik verir, 

çalıĢma Ģevkini söndürür. Faizin kapıları ve kapları bankalardır. Bankaların faydası insanların en 

fena kısmı olan gâvurlaradır. Gâvurların da en fenası olan zalimleredir. Zalimlerin de en fena 

kısmınadır, onlar da sefihlerdir. Ġslam dünyasına mutlak zarardır‖
2
 demektedir. 

Faizi geçim vasıtası yapan, sermayeyi para kabul edip onu kullanarak yeryüzünde fitne ve 

fesat çıkaranlar Yahudilerdir. Onların bu durumunu Kur‘ân-ı Kerim bizlerle gayet çık ve net bir 

Ģekilde açıklamaktadır. ―Sen Yahudileri hayata karĢı insanların en hırslısı olarak bulursun‖
3
 

―Onların çoğunu günaha, zulme ve haram yemeye koĢtuklarını görürsün‖
4
 Onlar yeryüzünde 

bozgunculuğa koĢarlar, Allah bozguncuları sevmez‖
5
 ―Bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada 

vermeyin‖
6
 gibi ayetler Yahudileri anlatmaktadır. Bediüzzaman bu ayetlerin yorumunda Ģöyle 

der: ―Yahudileri anlatan bu ayetler Yahudilerin sosyal hayatı altüst eden, emek-sermaye 

mücadelesini kıĢkırtarak fakirleri zenginlerle çarpıĢtıran, hile ve hud‘a ile mal toplayarak kat kat 

/ mürekkep ve bileĢik faiz alarak bankaları tesisine sebep olan Yahudilerdir. Bunu yaptıkları için 

her milletten nefret görmüĢlerdir. Hırs sebebi hasaret olduğu için mahrum kaldıkları ve daima 

zulüm gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikam almak için her çeĢit fesat komitelerine 

karıĢarak ve her nevi ihtilale parmak karıĢtırmıĢlar ve ihtilalleri körüklemiĢlerdir.
7
 

Merkantilistler faizi sermayenin kirası olarak kabul ederler. Parayı, yani kapitali mal olarak 

kabul eden bu görüĢ kendisini ―arazi ve gayr-i menkullerin kirası‖ olduğu gibi faizi de paranın 

kirası olarak kabul eder.  Adam Smith ve David Ricardo gibi klasik ekonomistler de faizi ödünç 

paranın sağladığı kârın alacaklıya yansıması olarak kabul etmiĢ ve savunmuĢlardır. Ġçinde 

bulundukları sanayileĢme süreci ve bu süreçte sermayeye duyulan ihtiyaç, baĢka bir alternatif 

bulunamadığı için ―Faizi‖ meĢru hale gelmesini sağlamıĢtır. ġayet Müslümanlar ―zekât ve 

sadaka‖ ile ―karz-ı hasen‖ kurumları oluĢturulmuĢ olsaydı faize ihtiyaç duyulmadan büyük bir 

sermaye oluĢumu sağlanabilirdi. 

Daha sonra Karl Marks, faizi tabiata aykırı ve ahlaksız bir kazanç yolu olarak kabul 

ederken John Maynard Keynes faizin tasarruf için geçerli olmadığını savunmuĢ ve faizin 

yatırımları teĢvik etmek yerine engelleyeceği tezini ortaya atmıĢtır. Günümüz dünyasında baĢta 

ABD olmak üzere pek çok devlet Keynes‘in ―Devletin sınırlı olarak ekonomiye müdahil olması‖ 

gerektiği tezini uygulamaktadır. Bilhassa krizlerle boğuĢan dünya devletleri devletin 

müdahalesini krizden kurtulmak için çare olarak görmeye devam etmektedirler. 
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3.4 Günümüzde Uygulanan Faiz ÇeĢitleri: 

Normal faiz vadenin sonunda anapara ile beraber ödenir. Buna basit faiz denir. Bu nevi 

faizin hesabı da kolaydır ve ilan edilen faiz oranı ile gerçekleĢen faiz arasında fark yoktur. Kâğıt 

üzerinde faiz denilince kastedilen ve müĢterinin bildiği faiz de budur. Ancak günümüz 

bankalarında uygulama bu Ģekilde değildir.  

1. BileĢik Faiz: Faizi çoğaltan, borçluyu zora sokan ve ĢaĢırtan ―mürekkep/bileĢik‖ faizdir. 

Yani, faize de faizin iĢletilmesidir. Bir yıl vadeli bir ticari kredide borç tasfiye edilmeden evvel 

senede dört defa faiz tahsil edilir. Bu nedenle bankanın müĢteriye ilan ettiği % 60 faiz gerçekte 

% 75 oranında gerçekleĢir. Bu aylık tahsillerde ve kredi kartı borçlarında daha yüksek orandadır. 

Hiçbir banka veya finans kurumu kredi müĢterisine bileĢik faiz oranını söylemez. Bu 

sözleĢmelerin görünmeyen ince ve ufak yazılarında saklıdır. Ancak aynı bankalar hazine bonosu 

pazarlarken müĢteriye sağladığı karı nemadaki bileĢik faizi ön plana çıkararak bildirmektedirler. 

Bu nedenle bileĢik faiz borçlu için çok tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.  

2. Iskonto Faizi: Faizin hesap edilerek önceden anaparadan düĢülmesi suretiyle net 

bakiyenin ödenmesidir. Bu da borçlu yönünden kesinlikle aldatıcıdır. Banka veya faktöring 

Ģirketinin gösterdiği % 40 olarak ifade edilen 6 aylık banka faizi gerçekte % 56 olarak 

gerçekleĢir. 

3. Temerrüt Faizi: Borcunu zamanında ödemeyen borçluya daha yüksek oranda bir faizin 

tatbik edilmesidir. Burada borçlunun kötü niyetli olduğu ve kasten borcunu ödemediği 

varsayımına dayanır. Burada borçlunun kusurlu olup olmadığı araĢtırılmaz. Borçlu kusurunu 

ispat ederek bu faizden kendisini kurtaramaz. 

4. Gecikme Faizi: Alacağını vadesinde tahsil edemeyen alacaklının bu sebeple uğradığı 

farz edilen zararın karĢılığı alınan faizdir. Alacaklının zararını ispat etmesi gerekmez. Borcun 

ödenmesinin gecikmesi yeterli bir sebeptir.  

5. Cezâî Fâiz: SözleĢemeye uymayan borçluya uygulanan faizdir. Sadece para borcu için 

değil her türlü borç için uygulanabilir.  

6. Kânûnî Fâiz: Yasalardan doğan ve taraflarını iradesine bağlı olmayan fâizdir. Taraflar 

mukavelede fâiz Ģartı koymasalar bile para borcunu zamanında vermeyen aleyhinde kanunların 

uyguladığı fâizlerdir. Bilhassa kiĢinin devlete karĢı olan borcunu zamanında ödememesi 

durumunda yasal faiz devreye girer ve devlet haciz yoluyla bu borcu faizi ile beraber tahsil eder. 

7. Akdî Fâiz: Alacak için nasıl bir faiz türü ve oranı uygulancağına dair yasal bir hüküm 

olmamasına rağmen tarafların karĢılıklı iradesi ile bir faiz oranı kararlaĢtırılarak mukaveleye 

konabilir ve zamanında ödenmeyen borç için bu faiz devreye girebilir. Buna da ―Akdî Faiz‖ yani 

sözleĢme gereği uygulanan faiz denir. 

 

3.5 Faiz Neden YasaklamıĢtır? 

Ticareti ve karı esas alanlar ve menfaat peĢinde koĢanlar ―ticarette kar vardır, para da mal 

gibidir, parayı satmak da malı satmak gibidir, dolayısıyla bu da riba ve faizdir‖ ―vade farkı da, 

satıĢtan elde edilen kar da faiz gibidir‖ diyerek faizi meĢrulaĢtırmaktadırlar. Ancak yüce Allah 

Kur‘ân-ı Kerimde faizcilerin ―AlıĢveriĢ de faiz gibidir‖ diyerek meĢrulaĢtırmak istediklerini 

belirtir ve ―Allah alıĢveriĢi helal, faizi haram kılmıĢtır‖
1
 buyurur. Bu nedenle her Ģeyden önce 

faizin yasak olmasının sebebi Allah‘ın yasaklamasıdır.  

Allah bir Ģeyi emreder farz olur, yasaklar haram olur. Bir Ģeyin niteliği değiĢmediği sürece 

isminin değiĢmesi sonucu değiĢtirmez. Oruç ve namaz neden farzdır ve içki neden yasaktır? 

Allah böyle emretmiĢtir. Aynı Ģekilde faiz de Allah yasakladığı için haramdır. Ancak Allah‘ın 

bütün farzlarının ve haramlarının pek çok ferdî ve sosyal faydaları olduğu malumdur. Elbette 

faizin de pek çok ekonomik, sosyal ve ferde ait faydaları vardır. Ama ne var ki, Allah‘ın emrini 

bir kenara bırakıp sadece faydalarına yönelmek, yapılan iĢi ibadet olmaktan çıkarır. Ġbadet ise 
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emr-i ilâhi olduğu için emre uymak demektir. Kulluk emre itaat olmaktan çıkar ―maslahat‖ ve 

―menfaate‖ kayarsa bu muameleden zarar gören veya yarar görmeyenin ibadet etme gerekçesi 

ortadan kalkmıĢ olur. Bu ise saçmadır. Faiz yasağı da, zekât emri de bu kuralın dıĢında değildir. 

Hayat yardımlaĢmanın sonucudur. Allah kainata yardımlaĢma kanunun koymuĢtur. Hayat 

bir mücadele değil, yardımlaĢmadır. Ġnsanlar yardımlaĢma ile ayağa kalkmakta, yardımlaĢma ile 

hayatını devam ettirmekte ve yardımlaĢma ile kendisini ve toplumu geliĢtirmektedir. Her konuda 

yardıma muhtaç olan insan ekonomik ve mâlî yönden daha fazla yardıma ihtiyaç duyar. Paraya 

ihtiyaç duyan biri parası olandan bir miktar borç istemektedir. Parayı veren kiĢi, muhtacın 

çaresizliğinden istifade ederek bir dizi Ģartlar ileri sürüp bundan faydalanmak ister. Muhtaç 

olanın ise bu Ģartları kabul etmekten baĢka çaresi yoktur ve pazarlık yapma gücü de yoktur. Para 

sahibi kendisinden ve kazancından emindir. Parayı alan ise kazancından emin değildir ve 

çalıĢtığı, sermaye olarak aldığı paradan hem kendisi kazanacak, hem de para sahibini 

kazandıracaktır. Kazanamazsa kendisi emeğinin karĢılığını alamadığı için iki misli zarar edecek 

ama borç aldığı kiĢiye kazandırmaya devam edecektir. Borcunu ödemek için evindeki ve 

elindeki zaruri ihtiyacı olan mallarını da elinden çıkarmak zorunda kalacaktır. 

Faiz yardımlaĢmayı ortadan kaldırır, yapılan yardımın Allah rızası için olmasına mani olur, 

menfaati esas alır ve kiĢiyi ubudiyet ortamından uzaklaĢtırır, sebeplerin ve menfaatin esiri yapar, 

borç alanı iki misli zor durumda bırakır. Faiz insanı tesiri sebeplere veren bir anlayıĢa ve Ģirk 

ortamına sürükler. Günümüzde materyalist ve inkârcı felsefe faiz sistemini kurup ekonomiyi her 

Ģeyin belirleyici unsuru haline getirmiĢ ve insanlığı menfaatin ve maddenin esiri yapmıĢ ve 

insanlığın rahatını ve huzurunu kaçırmıĢtır. Faizi ekonominin olmazsa olmazı ve kilit kavramı 

haline getirmiĢtir. 

Zenginlik kaynakları Allah‘ın kudreti ve iradesi ile insanlığa bahĢettiği toprak, maden, su, 

hava, güneĢ, nemalanan evcil hayvanlar, zirâî bitkiler ve mallar, ormanlar ve su ürünleridir. 

Bunların üretimi insan ihtiyacının karĢılanması ve tüketimi için yapılan faaliyetler çalıĢmayı 

gerekli kılar.  

Faizi meĢrulaĢtırmak isteyen görüĢler en makul olarak kendilerine göre ―kiĢi elinde 

bulunan bir miktar parayı birine veya bir bankaya bir yıl süreyle verdiği zaman o parayı 

kullanma hakkından vazgeçmektedir. ġayet bir sene o parayı kullanmıĢ olsaydı onunla büyük 

kazanç elde edecekti. Faiz parayı kullanma hakkından vazgeçmenin karĢılığıdır‖ derler. Ama 

paranın sadece kullanımını kazanç getirmediğini dikkate almazlar. Para, malın değerini 

belirleyen ve malı satın alan bir mübadele aracıdır. Ancak alınan mal kendi kendine değer 

kazanmaz. Bilakis kendi kendine bırakıldığı zaman bozulur, kaybolur, çalınır ve değerini yitirir. 

Bu mal ancak ―emek‖ verildiği ölçüde korunur, nemalanır ve değer kazanır. Kazanç para ve 

malın karĢılığı değil, ona verilen emeğin karĢılığıdır. KiĢi emeğini ve alın terini mala katmadığı 

sürece malın değeri artmaz. Allah‘ın yarattığı varlıklara değer biçmek mümkün değildir ve o 

malların hakiki değeri parasal değeri değildir. Bir malın parasal değeri o malı üretmek, taĢımak 

ve pazarlamak için insanın gösterdiği gayret ve emeğin karĢılığıdır. MeĢru kazanç budur. 

Ġnsanın ihtiyaçlarını karĢılamak için yaptığı mübadele ve alıĢveriĢ ticareti canlı hale getirir. 

Bu nedenle ticari hayat ayrı bir kazanç kapısı olmuĢtur. Ġnsanların üretim, tüketim ve ticari 

faaliyetlerini doğru ve verimli kılmak eğitimi, meydana gelecek birçok haksızlıkları önlemek 

hukuku ve insanların aralarındaki yardımlaĢmayı sağlamak da devleti ve memuriyeti gerekli 

kılmıĢtır. Faiz bütün bu fıtrî ve normal iĢleyiĢi ve sosyal hayatın verimli akıĢını bozar, zenginlere 

haksız kazanç sağlar, para sahiplerine tembellik, israf ve sefahatin kapısını açar. YardımlaĢmayı, 

merhameti ve dolayısıyla insanlığı ortadan kaldırır, ahlakı tahrip eder. 

Faizin bütün olumsuz etkilerine, insanlara verdiği bireysel zararlara rağmen çok yaygın 

olması, finans kurumlarının daha da çoğalmasının sebebi günümüz ekonomisinin ve çağdaĢ 

iĢletmeciliğin büyük sermayeye ihtiyaç duymasındandır. Günümüzde hiçbir yatırım küçük 

sermayelerle yapılamamaktadır. En küçük bir iĢletme dahi üretimi, iĢletmesi ve pazarlaması için 

büyük sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Girdi fiyatları ve üretim için gerekli olan insan ve maddi 



kaynaklar oldukça yüksek meblağlar oluĢturmaktadır. Sermayeyi oluĢturmak kolay olmadığı için 

finans kurumlarına ihtiyaç duyulmakta ve üretim maliyetleri ile girdi masrafları da fiyatlara 

yansıtılarak sosyal hayatta ve piyasada büyük bir pahalılığa sebep olmaktadır. Bütün bu sebepler 

parayı en çok ihtiyaç duyulan bir meta ve mal haline getirmiĢ ve tedavül aracı olmaktan 

çıkarmıĢtır. Sermaye sahipleri de gerek eldeki parayı kullanarak, gerekse sermayeleri bir araya 

getirip büyük finans kuruluĢları ve bankaları kurarak üretilen ve temel ihtiyaç malzemesi olan 

mallar yerine parayı satmaktadırlar ve para üzerinden çalıĢmadan kolayca çok fazla miktarda 

para kazanmayı tercih etmektedirler. Günümüzde faizin ve faizle para veren finans kurumlarının 

yaygın olmasının sebebi budur. 

Faizin yasaklanmasının en önemli sebeplerinden birisi de toplumda ve sosyal hayatta 

bulunan zengin-fakir ve havas-avam gibi tabakalarına arasındaki uçurumu kapatmak ve 

düĢmanlığı ortadan kaldırarak sosyal hayatın mükemmel iĢlemesini sağlamaktır. Çünkü, aĢağı 

tabakadan yukarıya doğru çıkan ihtilal sedalarını, kin ve haset gibi düĢmanlığı körükleyen 

duyguları, yukarıdan aĢağıya doğru inen zulüm ve hakaret ateĢini ve tahakküm ve kibir gibi 

duyguları ortadan kaldırmaktır. Yukarıdan aĢağıya merhamet ve ihsan; Ģefkat ve terbiye inmeli, 

aĢağıdan yukarıya da sevgi ve itaat, hürmet ve saygı çıkmalıdır ki sosyal hayatta zengin ve fakir 

arasında uçurum oluĢmasın. Bu birlikteliği ve yardımı sağlayacak ve düĢmanlıkları ve kötü 

davranıĢları ortadan kaldıracak olan Ġslam‘ın ―Zekat‖ emri ile ―Faiz‖ yasağıdır. Ġnsanlık Allah‘ın 

bu emrini dinlemeli ve yasağına uymalıdır ki sosyal çalkantıların, ihtilal ve savaĢların önü 

alınsın.
1
  

Dünyamızın geçirdiği ihtilallar ve dünya savaĢlarının arkasında sermaye sahiplerinin fakir 

ülkeleri sömürge haline getirmesi ve faizin ekonominin gereği kabul edilerek fakirleri ve fakir 

ülkeleri zor duruma sokması, yani ―emek ve sermaye mücadelesi‖ vardır. 1914-1918 Birinci 

Dünya Savasının sebebi bu olduğu gibi, 1941-1945 yılları arasında çıkan II. Dünya SavaĢının 

sebebi de yine ―Emek-Sermaye Mücadelesi‖dir. Bu savaĢ sonunda akıllarını baĢlarına alan dünya 

liderleri ―Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‖ düzenlemek ve ―Temel Hak ve Hürriyetlerden‖ 

herkesin istifade etmesi gerektiği konusunda fikir ve sözleĢme birliğine varmıĢlar ve günümüze 

kadar bunu geliĢtirmiĢlerdir. Ancak ―Faizi‖ ekonominin gereği olarak kabul ettikleri için 

ekonomik olarak dünyanın rahat ettiği söylenemez. Günümüzün krizleri faizden kaynaklanan 

ekonomik krizlerdir. BeĢer rahat etmek ve krizlerden kurtulmak istiyorsa Kur‘ânın emrini 

dinlemeli ve yardımlaĢma aracı olan ―Zekâtı‖ prensip edinmeli ve emeğin düĢmanı olan ―Faizi‖ 

yasaklamalıdır. Kendi aralarında ―Karz-ı Hasen‖ dediğimiz Allah için menfaat karĢılığı olmayan 

borç vermeyi kendilerine ―ekonomik yardım‖ vasıtası yapmalıdır. Milletlerin ve toplumdaki 

avam ile havas gibi tabakaların barıĢı ve huzuru ancak bu Ģekilde sağlanabilir. 

Faizin yasaklanmasının sebebi haksızlığın kaynağı olmasıdır. Ödünç paranın karĢılığında 

fazlalık alınması ya borçluyu veya alacaklının haksızlığa uğraması kaçınılmaz olmaktadır. 

Bankalar ―müĢterisine güneĢli havalarda Ģemsiye tutup yağmurlu havada çeken kurumlar‖ olarak 

bilinirler. Ayrıca bankerler ve bankalar hem ödünç alanı hem de ödünç vereni ve kendilerine 

güvenen halkı defalarca mağdur ederek çok sayıda dramatik olaylara ve krizlere neden olduğu 

bilinen bir gerçektir. Ġnsanların yıllarca biriktirdikleri tasarrufları, emekli ikramiyeleri ve ücretler 

faiz ve yüksek kazanç hevesi ile bankerlere verildi ve bankalara yatırıldı ve sonra batırıldı. 

Saadet zincirleri koparak pek çok saf para sahiplerini mağdur ederek intiharlara kadar 

sürüklediği bilinen ama ders alınmayarak unutulan gerçeklerdir. Yakın tarihimizin 1994 ve 2000 

Kasım ve 2001 ġubat krizlerinin banker ve bankalar tarafından oluĢturulduğunu çok çabuk 

unuttuk. Sayısız firma iflas ederek ticari hayata son verdi. Binlerce mağdur periĢan oldu. 25 

banka battı ve sahipleri hapislere girdi. Krizin faturasını ise masum ve mağdur halka çıkarıldı ve 

haksız yere milyonların üzerine yıkıldı. 
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Dünyadaki ekonomik buhranların sebebi olan faiz ve onların kapısı ve kabı olan banka ve 

finans kurumlarının bu derece yaygın olmasının sebeplerinden en önemlisi de Müslüman 

ekonomist ve hukukçu ilim adamlarının yardımlaĢma aracı olan ―Zekât‖ ve ―Karz-ı Hasen‖ 

prensiplerini sistemli hale getirerek ―Kurumsal‖ hale getirememiĢ olmalarıdır. Peygamberimiz 

(sav) zekât memurları tayin ederek ―kurumsal‖ hale getirmiĢ olduğu halde daha sonra ilim 

adamları ―zekât‖ ve ―karz-ı haseni‖ ―oruç‖ gibi bireysel ibadet olarak algılamıĢ ve bireylerin 

vicdanına bırakmıĢlardır. Hâlbuki ―ilim‖ ―namaz‖ ve ―hac‖ gibi ibadetlerin uygulamasını 

kurumsal hale getirmiĢler ve sistemli kurumlar oluĢturmuĢlardır. Bu ihmalin Müslümanlara ve 

insanlık âlemine ne derece zarar verdiği yaĢanan tecrübelerle ortaya çıkmıĢtır.  

Karz-ı Hasen, Nüzûr ve Sadakat ile beraber ―Zekât‖ kurumsal hale getirilerek insanlığın 

yararına çalıĢtırılmıĢ olsaydı ―Faiz‖ ile iĢleyen Finans Kurumları ve Bankalara ihtiyaç 

kalmayacak ve büyük sermayeler oluĢturulabilecekti.  

 

3.6 Kur’ân-ı Kerimin Faizi Yasaklaması: 

Kur‘ân-ı Kerimin nazil olmaya baĢladığı dönemde Araplar ticaretle meĢgul oluyorlar ve 

zengin bankerler faizi sermayenin hakkı olarak kabul ediyor ve borcu zamanında 

ödeyemeyenlere ―bileĢik faiz‖ uygulamasını meĢru kabul ediyorlardı. Hatta kiĢi borcunu 

ödeyemediği durumlarda sermaye sahiplerinin kölesi durumuna düĢebiliyordu. Kutsal Mekke 

KureyĢ‘in ticaret merkezi olduğu için hatırı sayılır zenginleri vardı ve bunlar ticaret yanında 

―bankerlik‖ de yaparak parayı sermaye olarak kabul ediyorlar ve para üzerinden para 

kazanıyorlardı. Faiz en yaygın Ģekilde uygulanıyordu.  

Yüce Allah faizi yasaklarken tedrici bir metot takip etti. Önce bileĢik faizi yasakladı ve ―Ey 

iman edenler! Kat kat faiz almayın‖
1
 buyurdu. Daha sonra ―Yahudilerin yasaklanan faizi 

almaları, insanların mallarını haksız yere yemelerinden dolayı cezalandırıldıkları‖
2
 ifade edildi. 

Son olarak da ―Faiz yiyenler mahĢerde Ģeytan kendilerini çarpmıĢ gibi kalkarlar. Bu onların 

alıĢveriĢ de faiz gibidir demelerindendir. Gerçekte ise Allah alıĢveriĢi helal faizi haram 

kılmıĢtır‖
3
 buyurarak faizi alıĢveriĢten ve ticaretten ayırarak kesinlikle haram kılmıĢtır. Devam 

eden ayetlerde ise ―Eğer tövbe eder faizden vazgeçerseniz anaparanız sizindir. Böylece ne 

zulmetmiĢ ne de zulme uğramıĢ olursunuz‖
4
 buyurarak paranın meta ve mal olmayıp tedavül 

aracı olduğunu, paranın mal ve meta olarak görülüp alınıp satılamayacağı, helal kazancın ancak 

emek ve çalıĢma sonucu ve nemalanması ile olduğunu belirtmiĢtir. Peygamberimiz (sav) Veda 

Hutbesinde ―Cahiliye ribasından olan her çeĢit riba kaldırılmıĢtır; ancak ana sermayeniz sizindir. 

Böylece ne zulmetmiĢ olursunuz, ne de zulme uğrarsınız‖ buyurmuĢlardır.  

Bu ayet ve hadisler ―Ödünç ve borç‖ olarak verilen para üzerinden herhangi bir hak ve 

menfaat temininin olamayacağını açıkça ifade etmektedir. Alacaklının borcunu tam olarak tahsil 

etme hakkına haiz olduğunu da açıkça belirtir. Ġslama göre borcun zamanında ödenmemesi 

zulümdür. Bu nedenle alacaklının zamanında borcunu isteme ve eksiksiz alma hakkı vardır. 

Ancak borucunu erteleyerek borçluya mühlet tanıması ve geniĢlik göstermesi de Kur‘ân-ı 

Kerimin tavsiyesidir.
5
  

Günümüzde din adamlarının ―Ev ve Araba Kredisi‖ gibi bazı banka kredileri ―zaruri 

ihtiyaç‖ olarak görüp faizle para alınmasına fetvalar vermeleri mevcut iĢleyiĢi onaylamaya ve 

gelecekte faizi meĢrulaĢtırmaya götürebileceği için doğru, semavî ve meĢru değildir. Bu durum 

Calvin‘in ―Sermaye oluĢumu için bankalara ve faize onay vermesine‖ benzer bir durumdur.  

Bu ayrıca günümüz ―Faiz ve Banka Sistemine‖ karĢı alternatif finans ve yardımlaĢma 

kurumlarını oluĢturma çabalarının da önünü keser. Bu konuda yapılacak çalıĢmaları da 
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engelleyerek mevcut faiz sisteminin devamına katkı sağlar. Bu nedenle din adamları faiz 

sisteminin mevcut iĢleyiĢi içinde fetva arama çalıĢmaları yapacaklarına Kur‘ân-ı Kerimin 

yasağını onaylayarak alternatif olarak gösterdiği ve iĢaret ettiği ―Ticaretin GeliĢtirilmesi‖ 

―Zekâtın YaygınlaĢtırılması‖ ―Sadakaların Artırılması‖ ―YardımlaĢma Kurumlarının 

OluĢturulması‖ ―Karz-ı Hasen/Ödünç Verme Kurumlarının Kurulması‖ gibi çalıĢmaları 

baĢlatarak geliĢtirilmesi yönünde çaba sarf etmeleri daha akılcı ve meĢrudur. Dinimizin emrini 

uygulamaya yönelik çabalar fetva vermeye yönelik çalıĢmalardan daha çok Allah rızasına 

uygundur. Her zaman çözüm için çalıĢmak, mevcut Ģartlar içinde çare bulmaktan daha yararlıdır. 

 

4. SELEM ALIġVERĠġĠ: 

Selem, malı görmeden vasıflarını ve durumunu açıklayarak para verip satın almaktır. Bu 

alıĢveriĢ usulüne uygun olmadığı halde maslahat gereği ticarette kabul edilmiĢ ve dinimiz de 

buna müsaade etmiĢtir.  

Selemin Rükünleri: 

1. Sığadır: Bu ―Ģu malı Ģu Ģekilde aldım‖ ve ―ben de o Ģartlarda sattım‖ ifadeleri ile 

gerçekleĢir.  

2. Alıcı ve satıcının bulunması: Bunların mükellef ve muhtar olmaları, kendi rızaları 

ile bu alıĢveriĢi yapmıĢ olmaları, malın da hacizli olmaması gerekir. 

3. Sermaye ve Mal: Bunların da kendisinden istifade edilir olması, temiz olmaları, 

tasarruf yetkisinin olması, teslim edilebilir durumda olmaları, akit anında teslim 

edilebilir durumda olmaları ve teslim edileceği yerin belli olması gibi Ģartları vardır. 

4. SatıĢı yapılan malın parası peĢin de ödenebilir, vadeli de ödenebilir.  Vadeli olursa 

vadesinin alıcı ve satıcı tarafından bilinmesi ve konuĢulmuĢ olması gerekir. Malın 

teslim tarihinde mal yetiĢmezse bu durumda alıcı isterse satıĢı feshedebilir, isterse 

bekleyebilir.  

5. Teslim edilecek malın miktarı, ölçüsü ve vasıfları bilinmelidir. 

6. Elle tutulabilen mallarda selem akdi caiz olduğu gibi, menfaat ve hizmet karĢılığı da 

selem akdi caizdir. Hizmetçiye ve eğitime yönelik yapılan akitler gibi… 

Maalesef günümüzde bu Ģartlara riayet edilmediği için malı görmeden akit yapılarak 

verilen paralarla veya malı teslim ettiği halde parasını alamama yüzünden pek çok büyük 

zararlara ve iflaslara sebep olunmaktadır.  

 

5. REHĠN 

Bir hak karĢılığında bir Ģeyi hapsetmeye rehin denir. Günümüzde buna ipotek etmek 

denilmektedir. Rehin Kur‘an ve sünnetle sabittir. Yüce Allah buyurdu: ―Ģayet seferde bulunur da 

kâtip bulamazsanız borçludan alınan rehinler kafidir.‖
1
 Hadiste varid olmuĢtur ki 

―Peygamberimiz (sav) ailesi için aldığı otuz sa‘ arpa karĢılığı zırhını Ebu‘Ģ-ġahm adında bir 

Yahudi‘ye rehin vermiĢtir.‖
2
 

Rehinin dört rüknü vardır: 

1. Sığa. Yani ―Ģu borcumun karĢılığı Ģunu rehin bırakıyorum‖ demektir. 

2. Akid. Ġpotek eden ile alanın anlaĢmasıdır. 

3. Merhun. Yani, rehin olarak bırakılan Ģeydir. Bunun da Ģartları vardır. Öncelikli 

olarak ayn olması, yani, bizzat malın kendisinin olması. Menfaat rehin olamaz. 

Ġkincisi, satın alınması mümkün olan bir Ģey olmalıdır. Vakfedilen bir mal olamaz. 

Üçüncüsü, borcun vadesi gelmeden önce bozulmayan bir Ģey olmalıdır. 

Dördüncüsü, teslim edilmesi mümkün olmalıdır. BeĢincisi ise malın miktarının ve 

Ģeklinin belli olması gerekir. 
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4. Merhunu bih. Yani, karĢılığında ipotek edilen haktır. Bunun da Ģartları vardır. Onlar 

da deyn/borç olması,  gasp, ariyet ve ortak mal olmamalıdır. Ġkincisi, o anda sabit 

olması. Üçüncüsü, miktarının ve Ģeklinin sabit olması gerekir. 

Bir malı rehin alan kimse zarar vermeyecek Ģekilde onu kullanabilir. Hayvan ise ona biner 

ve iĢini görür.
1
 Ancak bağ ve bahçe gibi bir Ģey ise onda bina yapamaz ve ağaçlarını kesemez ve 

dikemez. ġayet zamanında borçlu olan parasını ödeyemezse rehin verenin izni ile rehin olan 

malını satıp parasını almıĢ olur.  

Ġpotek her ne kadar mürtehinin elinde bulunsa da kârı ve kazancı esas mal sahibinindir. 

Menfaati mal sahibine aittir, ancak mal sahibinin izni ile ipotek alan ona zarar vermeden tasarruf 

edebilir.  

 

6. HACR 

Hacr, men etmek anlamına gelir. Bir kimseyi malında tasarruf etmekten men etmektir. 

Nitekim yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah sizi mallarınızı beyinsizlere vermekten 

menetmiĢtir. Ancak kendilerine bunlardan yedirin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin‖
2
 

buyurarak hacrı emretmiĢtir. Peygamberimiz (sav) Hz. Muaz b. Cebel‘in malına hacr koydu ve 

malını satarak hak sahipleri arasında dağıttı. Hz. Osman (ra) da Abdullah b. Cafer‘i malında 

savurganlığı yüzünden hacretmiĢtir.
3
 

Hacr çeĢitli kısımlara ayrılır.  

1. Müflisin hacrı: Malından çok fazla borcu olup vadesi geldiği halde alacaklarına 

ödeyemeyecek durumda ise buna müflis denir. Hak sahipleri alacaklarına karĢılık 

haciz iĢlemi baĢlatırlarsa borçlunun malına hacr konur, sonra alacaklarına dağıtılır. 

Vadesi gelmemiĢ borçlar için hacr konmaz ve haciz iĢlemi baĢlatılamaz. Ancak 

zaruri ihtiyaçları bırakılır ve ödenemeyen, geri kalan borcu için de durumu iyileĢene 

kadar mühlet verilir. 

2. Delinin harcıdır. Aklı baĢında olmayan ve deli olduğu sabit olan kimseye hacr 

konur, malı velisine teslim edilir ve malında tasarruftan men edilir.  Bunaklık 

sebebiyle malı israf etmesi de hacr sebebi olarak görülmüĢtür.  

3. Çocuğun hacridir. Çocuk malından tasarrufu men edilir ve reĢit olana kadar 

velisine teslim edilir. ReĢit, fıskı ve sefihliği olmayan, malını içki ve kumarda 

harcamayan ve aklı baĢında olup malı ile kazanç sağlayabilecek duruma gelen kimse 

demektir.  

Hacr edilen kiĢi malının tasarrufundan men edilse de velisinin tasarrufunda olan malın 

geliri ve kazancı kendisine aittir. Velisi o maldan ancak deli ve çocuğun masraflarına 

harcayabilir. Kendi malı gibi tasarruf edemez ve o maldan kendisi yiyemez. Çocuğun velisi 

babası, yoksa dedesi o da yoksa en yakın akrabası veya kadıdır. Kadı bu iĢlere bakmıyor ise o 

zaman annesidir. Veli kendi arzusuna göre değil, çocuğun maslahatına göre hareket eder ve 

malda ancak çocuğun ve delinin menfaatini gözeterek tasarrufta bulunabilir. Tarlasını, bağını ve 

evini satamaz. Ancak ihtiyaçlarına örfe göre harcama yapar ve malının zekâtını verir. Çocuk 

buluğ çağına gelir de aklı baĢında olup maldan kazanç sağlayacak duruma gelirse malını ona 

verir.
4
 Bu konuda maslahata göre hareket eder. ġayet malı nemalanır ve gelir getirirse bu gelir ve 

nema çocuğa aittir. Velisinin de çocuğun veya delinin malının yenilip bitmemesi ve azalamaması 

için çalıĢtırması ve kazandırması gerekir. Yoksa velayet hakkını kaybeder.  
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7. SULH 

Münazara ve münakaĢaya son vermek demek olan sulh fıkıhta akit ve anlaĢma yoluyla 

barıĢı sağlamak anlamına gelmektedir. Yüce Allah ―Eğer bir kadın kocasının uzaklaĢmasından 

veya yüz çevirmesinden endiĢe ederse o erkek ile kadının arasını sulh yoluyla ıslah etmelerinde 

sakınca yoktur. Sulh daha hayırlıdır‖
1
 buyurarak sulhu meĢru kılmıĢtır. 

Peygamberimiz (sav) de ―Müslümalar arasında haramı helal, helali haram kılmayan sulh 

akdi caizdir‖
2
 buyurmuĢ, haramı helal ve helali haram kılacak sulh anlaĢmalarının geçersiz 

olduğunu belirtmiĢtir.   

AnlaĢmazlıkları gidermek amacı ile yapılan sulh muamelesi iki kısımdır. 

Birincisi, itirafa dayanan sulhtur. Biri diğerine dava açar o da bu davayı kabul ederse 

anlaĢma çeĢitli Ģekillerde yapılır. ġayet bir mal diğer bir mal ile mübadele edilerek anlaĢmaya 

varılırsa bu durumda da sulh ile beraber alıĢveriĢ de yapılmıĢ olur. O zaman alıĢveriĢ ahkâmına 

göre amel edilir. ġayet icare üzere anlaĢma yapılırsa icarede cari olan ahkâm onda da cari olur. 

Ġkincisi, inkâra dayanan sulhtur. Bu sulh ġafii mezhebine göre fasittir. Ancak diğer üç 

mezhebe göre inkâra dayanan sulh da itirafa dayanan sulh gibi geçerlidir. BaĢkasına ait bir 

arsadan ve tarladan su veya yol geçirmek için anlaĢmazlığa düĢseler, üçüncü Ģahsın aracılığı ile 

belli Ģartlarda anlaĢmaya varılırsa buna da inkâra dayansa da zoraki sulh olarak bakılır ve 

anlaĢma Ģartları geçerli olur. MüĢterek olan mallarda biri diğerinin rızası olmadan o malda 

tasarruf edemez ve tasarruf etmek isteyen kiĢi de diğer ortağını zorlayamaz. Bu durumda biri ya 

hakkından vazgeçmeli veya hakkını diğerine anlaĢarak satması gerekir. 

 

8. ZÂMÂN VE KEFÂLET 

Zâmân, bir kimsenin zimmetinde, korumasında bulunan hakkı veya zimmetinde hak 

bulunan kimsenin ehliyetini kabul etmektir. Kefâlet ise bir adama kefil olmaktır. Kefalet, Ģahıs, 

borç veya belirli bir mal üzerindeki kefâleti kapsamaktadır. Kefâlet, borcu veya yüklendiği 

hususu kefilden isteme hakkı verir, yoksa borç kefil üzerinde sabit olmaz.
3
 Bu durumda borç hem 

borçlu, hem de kefil olan üzerine sabit olur.
4
 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Zekeriya Meryeme kefil oldu‖
5
 Yusuf‘un (as) vereceği 

mükâfat kefil olunduğunu
6
 haber vermekte ve kefaleti meĢru kılmaktadır. Peygamberimiz (sav) 

―Kefil üzerine aldığı borcu yüklenir‖
7
 buyurmuĢlardır. Yine bir cenaze namazını kıladıracağı 

zaman ―Bunun borcu var mı?‖ diye sormuĢ ―Ġki dirhem borcu çıkınca ―bunun cenaze namazını 

kılın‖ ferma etmiĢtir. Bir sahabe ―Ya Resulallah! Onun borcuna ben kefilim‖ diyince namazını 

kıldırmıĢtır.
8
  

 

Zâmânın dört Ģartı vardır: 

1. Zâmin olacak kiĢinin reĢit ve akıl bâliğ olması, 

2. Mahcur, yani hacredilmiĢ, malın tasarrufundan men edilmiĢ çocuk ve deli olmaması, 

3. Zâmin olan, yani birisinin korumayı üzerinde alan kimsenin koruyacağı kiĢiyi 

tanıması. Korunacak kimsenin bunu kabul edip etmemesi ve rızasının olup olmaması 

önemli değildir.  

4. ―Zâmin ve kefil oldum‖ gibi iltizamı, kabul etmeyi gerektiren bir cümle ile bunu 

kabul etmesi gerekir. ―Falan adamdan alacağını ben zimmetime kabul ettim‖ veya 
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―Ben falan kiĢinin borcuna kefil oldum‖ gibi bağlayıcı bir ifadenin kullanılması 

Ģarttır.  

Bu durumda hak sahibi hakkını asilden isteyeceği gibi, asil vermediği zaman kefilden de 

isteme hakkına sahiptir. Ancak bir kimse zâmin olmadığı ve izin almadığı halde baĢkasının 

borcunu öderse borçludan bir Ģey isteyemez. Geri almak Ģartıyla borcunu ödedim derse 

borçlunun borcunu ona vermesi gerekir. 

 

9. VEKÂLET: 

Bir kimsenin mükellef olduğu bir Ģeyi baĢkasının yapmasına müsaade ederek kendi yerine 

onu tayin etmesidir. Her konuda vekâlet ittifakla câizdir. Kendisine baĢkası tarafından bir iĢi 

yapması için yetki verilen kiĢiye vekil, yetki verene müvekkil, vekilin yapacağı iĢe müvekkilün 

bih, yetki verme olayına tevkil denir.
1
  

Bir insanın kendisinin yapacağı her türlü muamelede vekâlet vermesi caizdir. Alım-satım, 

havale, rehin, Ģirket, dama, kefalet, Ģirket, fesh, ibra, nikâh, talak, vedia, mudarabe, müzaraa, 

müsakat, icare, ceâle, karz, sulh, vasiyet, hibe, vakıf, sadaka gibi konularda vekâlet vermesi 

caizdir.
2
 Ancak avlanma ve dağdan odun getirme gibi hususlarda vekâlet geçerli olmaz. Yine 

hakların talebinde mahkemelerde savunmada avukata vekâlet vererek hakkını savunmak caizdir, 

fakat Ģahitlikte, yeminde ve adakta vekâlet câiz ve geçerli sayılmaz.   

Vekâletin Ģartı icap ve kabuldür. Bu durumdan vekâlet mün‘akit, yani gerçekleĢmiĢ olur. 

Vekâletin gerçekleĢmesi için ―ġu iĢin yapılmasına seni vekil tayin ettim‖ der de vekil de ―kabul 

ettim‖ derse vekâlet gerçekleĢir.  

Vekil olmanın Ģartı akıl ve baliğ olmaktır. Deli, çocuk ve baygın kimse ne vekil ve ne de 

müvekkil olamaz. Ancak bir kimsenin eve girmek konusunda çocuğun vereceği izin muteberdir. 

Â‘ma olan kimse görme gerektiren bir konuda vekil olamaz, bir baĢkasını vekil tayin etmesi 

gerekir. Vekâlet Ģifahen sözle mün‘akit olduğu gibi, yazı ile ve haber ile de yetkilendirilebilir. 

Bir kimse birini vekil tayin eder, o da bunu kabul etmezse vekâlet batıl ve geçersiz olur. 

 

Vekâlette aranan Ģartlar: 

1. Vekâlet verenin malı ve yetkisinin olması. Bir kimse malı olmadığı ve yetkisi 

dâhilinde bulunmayan bir Ģeye vekâlet vermeye de yetkili değildir.  

2. Vekâletin kâbil olması, yani baĢkası tarafından yapılabilir olması gerekir. bir 

kimsenin ―namaz ve oruç‖ gibi baĢkasının yapması yasak olan ve bizzat yapması 

gereken bir konuda baĢkasını vekil tayin edemez. Ancak zekât ve kurban gibi malî ve 

hac gibi hem mal hem bedenle yapılabilecek ibadetlerde vekâletle yaptırması câiz 

olur. 

3. Vekâlet edeceği hususların malum ve belirgin olması Ģarttır. ―Her konuda seni vekil 

tayin ettim‖ gibi ne konuda vekil tayin edildiği bilinmeyen Ģekilde bir vekâlet batıldır, 

geçersizdir ve boĢtur.  

4. Vekil müvekkilden izin almadan ikinci bir vekil tayin edemez. 

5. Bir kimse tasarrufunda olmayan bir Ģey için bir baĢkasına vekâlet veremez.  

6. Â‘ma, alıĢveriĢ edemez ama alıĢveriĢ için bir baĢkasını vekil tayin edebilir. 

 

10. HAVÂLE: 

Havale, nakletmektir. Istılahta ve fıkıh, yani hukuk dilinde bir borcu bir zimmetten bir 

diğer zimmete nakletmek için yapılan akit ve sözleĢmeye denmektedir. Havale bir nevi 

sözleĢmedir. Havale akdi ―icab‖ ve ―kabul‖ ile gerçekleĢir. Borçlunun alacaklıya ―alacağını 

almak için seni falana havale ettim‖ onun da ―kabul ettim‖ demesidir. 

                                                 
1
 Ö. Nasuhi Bilmen, Istılahat-ı Fıkhıye Kamusu, 6:309  

2
 Merğinânî, Hidâye, 3:136 



Sosyal hayatta hoĢgörü, güven, sözlerin yerine getirilmesi temel Ġslami prensiplerdir. Yüce 

Allah ―Ey Ġman edenler! Akitlerinizi ifa edin!‖
1
 ―Emanete ve ahde riayet edin!‖

2
 emreder. 

Bilhassa borçlanmalarda zengin olanın borcunu geciktirmesi ve imkânı varken ödememesi büyük 

haksızlık ve zulümdür. Peygamberimiz (sav) ―Zenginin borcunu geciktirmesi haksızlık ve 

zulümdür. Kim de parası ödenmek üzere imkânı olan bir kimseye havale edilirse ona müracaat 

etsin‖
3
 buyurmuĢlardır. 

 

Havâlenin altı rüknü vardır: 

1. Muhıl: Havâle eden. 

2. Muhal: Havâle edilen. 

3. Mühâl alyeh: Kendisine havâle edilen kiĢi. 

4. Muhilin muhâlü aleyhten alacağı: Havale edenin havâle edilenden alacağı. 

5. Muhâlin Muhîlden alacağı: Havâle edilen kiĢinin havale edenden alacağı. 

6. Ġcap ve kabul sigası… 

 

Havalenin altı Ģartı vardır: 

1. Havale edenin rızası. 

2. Havale edilenin rızası. Havale edilen havaleyi kabul etmezse muteber değildir. Ancak 

alacaklının rızası aranmaz, zira o zaten hak sahibidir, alacağını alacaklıdan kendisi de 

alır, bir baĢkasına da aldırabilir. 

3. Alınacak borcun malum olması, miktarının ve ölçüsünün bilinmesi. 

4. Havalenin nakledilebilir ve verilebilir olması. 

5. Her iki borcun da eĢit ve denk, aynı cinsten (para ise para, altın ise altın) gibi olması. 

6. Borçların değiĢtirilebilir Ģeylerden olması. Selemin borcunu havale etmek caizdir. 

 

11. ARĠYET:  

BaĢkasının ihtiyacını karĢılamak amacı ile geçici olarak bir Ģeyi kullandırmaktır. Tehlikede 

olan birini kurtarmak amacı ile ip veya ölmek üzere olan bir hayvanı kesmek amacı ile ariyet 

olarak bıçağı olanın vermesi vaciptir. Gayr-i meĢru bir Ģey için ariyet olarak bir Ģey vermek, 

mesela adam öldürmek için silah vermek haramdır. 

Yararlanmayı bir bedel mukabili olmaksızın Allah için temlik etmek ve bedelsiz mübah 

kılmaktır. Bu bir nevi yardım etmek demektir. KiĢi sahip olduğu malından komĢusunu, 

arkadaĢını veya bir baĢkasını yararlandırmayı sağlamak amacı ile malını ona vermek ve 

yararlanmasını sağlamaktır. ―Ġyilik ve takvada yardımlaĢın, günah ve düĢmanlıkta 

yardımlaĢmayın‖
4
 ayeti bu nevi yardımlaĢmayı teĢvik etmek içindir. 

Peygamberimiz (sav) Ebu Talhâ‘dan emaneten bir at aldı ve ona bindi. Yine Huneyen 

gününde Safvan b. Uyeyne‘den bir zırh aldı. Safvan ―Bunu gasb olarak mı aldınız?‖ diyince 

―Hayır! Tazmin edilecek bir ariyet olarak aldım‖ buyurdular.
5
 

Ġmam-ı ġafiye göre ariyet akdi her zaman feshi mümkün olan bir akittir. Ariyet veren 

dilediği zaman verdiği Ģeyi geri isteyebilir.
6
 Alanın da iĢini bitirdiği zaman geri götürüp teslim 

etmesi gerekir. Gereksiz yere alıkoyması ve mal sahibini mağdur etmesi uygun değildir. Ariyet 

alan bunu zayi ettiği veya kaybettiği zaman tazmin etmek veya bedelini ödemekle yükümlüdür. 

Peygamberimiz (sav) ―El, aldığı Ģeyden onu geri verinceye kadar sorumludur‖
7
 buyurmuĢlardır. 
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Ariyet bir nevi emanettir. Emanete ait hükümler bunun için de geçerlidir. Emanet kasıt ve 

ihmal olmadığı sürece tazmin edilmez. Ariyet de normal olarak kullanılırken zayi olursa 

ödenmesi gerekmez; ancak ihmal ve kasıt varsa ödemekle yükümlüdür.
1
 Bu konuda örfe uyulur. 

 

KomĢu komĢunun külüne muhtaçtır. Bu nedenle birbirinden ―maunu‖ yani ariyet olarak 

vereceği en küçük bir yardımı ve eĢyayı esirgemesi caiz olmaz. Nitekim yüce Allah Kur‘ân-ı 

Kerimde ―Ġyilik ve takvada birbirinize yardımcı olun‖
2
 emretmektedir. Bu nedenle imkanı 

olduğu halde ariyet olarak bir ihtiyacını isteyeni boĢ çevirmek büyük bir vebaldir. Kur‘ân-ı 

Kerim ―Namazdan gafil olan, gösteriĢ amacı ile iyilik yapıp namaz kılan ve mâunu, ariyet olarak 

örfen yapılması gereken yardımları esirgeyenlere yazıklar olsun!‖
3
 buyurarak ariyeti meĢru 

kılmıĢtır. 

Ariyetin dört rüknü vardır: 

1. Ariyet: Bunun da iki Ģartı vardır. Birincisi, menfaat sağlayan bir Ģey olması. Ancak 

ariyet alanın sahibinin rızası olmadan bir baĢkasına ariyet olarak vermesi câiz olmaz. 

Ġkincisi, alanın ariyeti kullanmaya ehil olması. Çocuğa ve deliye vermek câiz 

değildir.  

2. Kendisine ariyet verilen müstair. Bunun da iki Ģartı vardır: Birincisi, ariyet alanın 

emanete ehil olması. Çocuğa ve deliye vermek câiz değildir. Ġkincisi, verilen kiĢinin 

muayyen, belli biri olması. Kime verdiği bilinmene ariyet verilmez.  

3. Ariyet olarak verilen Ģey, müsteâr. Bunun da üç Ģartı vardır. Birincisi, kendisinden 

istifade edildiği halde verilen Ģeyin aynen baki kalması. Yemek ariyet olarak 

verilmeyeceği gibi, akan ve çürüyen Ģeyler de ariyet olarak verilmez. Ġkincisi, 

menfaat sağlaması. Menfaat sağlamıyor da evde duruyorsa buna ariyet değil, emânet 

denir. Ancak altın ve gümüĢ takı olarak verilebilir. Üçüncüsü, cinsinin ve Ģeklinin 

belli olması. Ariyet geçici olduğu ve geri iadesi gerektiği için temlik edilemez ve 

geriye bir kısmı eksik verilemez. 

4. Kullanma iznidir. Buna ―Siga‖ denir. Yani kullanma müsaadesini ifade eden 

kelimelerdir. Kullanan kiĢi onu yıpratsa veya kaybetse o zaman mislini ödemekle 

mükelleftir. Bu da aldığı kiĢinin rızasına uygun olması gerekir.  

Ariyet akdi verenin malı geri istemesi veya taraflardan birinin vefat etmesi yahut da 

kullanma süresinin bitmesi ile sona erer.
4
 

 

12. ĠKRAR 

Ġkrar, kabul etmek, itiraf ve ispat etmek anlamına gelir. Fıkıh ve hukuk dilinde bir kiĢinin 

zimmetinde baĢkasının hakkının bulunduğunu itiraf etmesidir. Ġkrarın delil olması kitap ve 

sünnetle sabittir. ―Siz ikrar edil, peygambere iman ve yardım etmeye dair ahdimi üzerinize 

aldınız mı? Onlar ‗bir ikrar ettik‘ dediler‖
5
 ayeti ile ―Ey Ġman edenler! Allah için kendiniz, ana ve 

ve babanız aleyhine de olsa adaleti ayakta tutmak için Ģahitler olun!‖
6
 ayeti ile peygamberimizin 

(sav) bir iĢçinin iĢverenin hanımı ile zina etmesi üzerine ―ġayet kadın suçunu itiraf ederse ona 

recm cezası uygula‖
7
 hadisi ikrarın delili olarak zikredilmiĢtir.   

Ġkrarın muteber olması için mukririn aklı baĢında ve baliğ olması gerekir. Delinin ve 

çocuğun ikrarının bir değeri yoktur. 
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Sekeratta olan birinin varislerine veya bir baĢkasına bir kimsenin hakkının zimmetinde 

olduğunu itiraf ederse kabul edilir. Bir kimse ―falanın bende hakkı vardır‖ derse o Ģey nedir diye 

sorulur. Beyan edemezse hapsedilir. 

Bir kimse ―Ben çocukken falan adamın Ģu kadar malını çaldım veya itlaf ettim‖ diye 

ikrarsda bulunursa itiraf ettiği kadarını kendisine vermesi gerekir. Ölen birisi için bir Ģey itiraf 

ederse itiraf ettiği miktarı varislerine vermesi gerekir. 

Mülk edinmek insana has bir durumdur. Hayvanın mülkiyet hakkı da mülkiyeti de olamaz. 

Bu nedenle bazılarının mallarını hayvanlara bırakmasının hükmî bir geçerliliği yoktur. Bir kimse 

ayrıca ―falan hayvanın bende Ģu kadar hakkı var‖ derse bunun bir değeri yoktur. Ġkrar eden 

zamin olmaz. 

Ġkrardan dönmek Ģüphe sayılır. ġüphe olan yerde hadler ve cezalar düĢürülür. Ortada 

Ģüpheli bir durum varsa kiĢiye ikrarından dönülmesi telkin edilebilir; ancak bunu hâkimin 

yapması yanlıĢtır. Peygamberimiz (sav) ―Müslümanlardan elinizden geldiği kadar cezaları 

düĢürünüz. Bir çıkıĢ yolu varsa suçluyu serbest bırakınız. Zira hâkimin ve idarecinin affetme 

konusunda hata etmesi, ceza verme konusunda hata etmesinden hayırlıdır‖
1
 buyurmuĢlardır. 

Yine peygamberimiz (sav) ―Müslüman, Müslüman‘ın din kardeĢidir. Ona haksızlık edip 

zulmetmez. Müslüman, Müslüman‘ı tehlikelerde de terk etmez. Her kim Müslüman kardeĢinin 

bir ihtiyacını giderirse; Allah‘ta onun bir sıkıntısını giderir. Her kim de bir Müslüman‘ın bir 

sıkıntısını kaldırırsa Allah‘ta onun kıyamette bir sıkıntısını kurtarır. Her kim dünyada, bir 

Müslüman‘ın ayıp ve hatasını örterse Allah‘ta onun bir hata ve kusurunu kıyamette örter, 

görmezden gelir‖
2
 buyurarak büyük bir haksızlık ve zulüm sözkonusu olamayan konularda suçu 

örtmek gerektiğini belirtmiĢtir.  

 

13. ġÜF’A HAKKI: 

Eski ortağa ait sabit olan mecburi istimlâk hakkıdır. ġuf‘a, ―satın alınan bir mülkü, alcıya 

kaça mal olduysa o miktar ile temellük etmektir‖ diye tarif edilmiĢtir. ġafi fukahasına göre Ģuf‘a 

―Meydana gelecek bir zararı önlemek amacı ile eski ortak lehine ve yeni ortak aleyhine tanınan, 

bir bedel ile sahip olduğu Ģeyi zorla mülk edinme hakkıdır.‖
3
 Burada ortakların Ģuf‘a hakkı ifade 

edilmiĢtir. Bunun hikmeti de ortaklık uyum isteyen bir durumdur. Ortaklar arasında uyum 

olmazsa terakki ve geliĢme yerini tedenni ve gerilemeye ve zarara bırakır. Bundan dolayı 

ortaklardan birinin çekilmesi veya zorla çektirilmesi gerekir; ta ki Ģirket, kurum ve müessese, 

ortaklıktan dolayı zarar ederek diğer ortakların zararı önlensin ve amacına hizmet etsin. 

ġuf‘anın sebebi, Ģuf‘a hakkı olanın mülkünün, satılan mülke ―ortaklık‖ veya ―komĢuluk‖ 

bakımından bitiĢik olmasıdır. ġayet bu gayr-i menkul ise Ģuf‘a hakkında en layık olan arsası veya 

tarlası kıbleye bitiĢik olandır.  

ġüf’a hakkının üç rüknü vardır: 

1. Alan kiĢinin ortak olmasıdır. ġafiye göre komĢu için Ģüf‘a hakkı yoktur, ancak 

hanefide Ģüf‘a hakkı ortak için sabit olduğu gibi komĢu için de sabittir.  

2. Kendisinden alınan kiĢidir. Bunun Ģartı da ortaklığı alandan sonra olmasıdır. Ġki kiĢi 

ortak mal alacak olsalar her ikisi için de Ģüf‘a hakkı olmaz. 

3. Alınan maldır. Bunun da üç Ģartı vardır. Birincisi, gayr-i menkul olması. Ġkincisi, 

bedel mukabilinde istimlâk edilmesidir. Üçüncüsü ise, taksim edildiği zaman faydasız 

hale gelememesidir.  

ġüf‘a hakkı için hâkimin hükmü gerekli değildir. Ne ile satılıyorsa Ģefî‘de onun ile alır. Ġki 

Ģefi‘den birisi Ģüf‘a hakkından vazgeçerse diğer ya hepsini alır veya hepsinden vazgeçer. 
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Peygamberimiz (sav) ―Taksim olunmamıĢ her malda Ģuf‘a vardır‖
1
 ―Ortak, Ģuf‘a hakkı 

sahibidir ve Ģuf‘a her Ģeyde caridir‖
2
 buyurmuĢlardır. Bizzat peygamberimiz (sav) Ģuf‘aya 

hükmetmiĢlerdir.
3
 Peygamberimiz (sav) payını satmak isteyen ortağın bunu diğer ortaklara teklif 

etmeden satamayacağını da mezkür hadislerde belirtimiĢtir. Çünkü o mal konusunda 

yabancılardan daha fazla hak sahibidir. ġayet ortaklardan biri almayacaksa baĢkalarına satabilir. 

Peygamberimiz (sav) ―KomĢu komĢusunun Ģuf‘asına baĢkasından daha fazla hak 

sahibidir‖
4
 ―Bir evin komĢusu baĢka eve nispetle daha fazla hak sahibidir‖

5
 buyurarak komĢunun 

hak sahibi olduğunu ifade etmiĢlerdir. Gayr-i menkule bitiĢik gayr-i menkul veya ev yahut 

dükkân komĢu sayılır. ġafi uleması da gayr-i menkulü komĢu olarak kabul ederler. Yine 

paydaĢlar birbirinin komĢusu durumundadırlar.
6
 

 

14. MUSAKAT VE MUZARAÂ: 

Musakat, meyveyi bölmek üzere bağ ve bahçeye hizmet etmek ve meyve yetiĢtirmek üzere 

yapılan akittir. Bunun örneği peygamberimizin (sav) Hayber arazisini devletleĢtirdikten sonra 

hurmalıkları iĢletmek üzere Hayber halkına vermesidir. Bağ ve bahçe sahibi bunları iĢlemeyi 

bilmez veya zamanı olmazsa bilen ama bağı ve bahçersi olmayana vererek iĢletir ve bunun için 

de bir akit yapar. Bütün meyve ve sebzelerde caridir.  

Musakatın beĢ rüknü vardır. 

1. Akit. ―Bu bahçeyi Ģuna mukabil sana verdim‖ ―Bende buna mukabil aldım‖ demek. 

2. ĠĢ yeri olan bağ ve bahçe. Bunun belli olma Ģartı vardır.  

3. Mal sahib ve iĢçi. 

4. ÇalıĢmak. Ekme, dikme, sulama ve bakımını yapmak. Örfen yapılması gereken 

iĢleri yapmak için anlaĢma yapılır. Doğrudan üretime ait olmayan bağa duvar 

yapmak veya su kuyusu açmak ayrı akit ve Ģartları gerektirir. Bu musakata dâhil 

değildir.   

5. Çıkan mahsulün yarısı veya üçte biri gibi Ģart koĢularak akdin yapılmasıdır. 

Cumhur-u Ulema ―Müsâkâtın‖ cevazına hükmetmiĢlerdir. Peygamberimiz (sav) Hayber 

Yahudilerine fethedilen arazileri ekip biçmeleri ve bakmaları karĢılığı mahsulün yarısını 

vermiĢtir.
7
  

Muzaraa ise, tohumun toprak sahibine ait olmak Ģartıyla mahsulü bölmek üzere araziyi 

iĢçiye iĢletmek amacı ile vermektir. Bu husus ihtilaflıdır. Ancak örfen insanlar bununla amel 

etmektedirler. Muzaraa ziraî ortaklıktır. Ġki veya daha fazla kiĢinin tarım arazisinde ortkalaĢa iĢ 

yapmasıdır. Birinde arazi vardır, diğerinde ise çalıĢma. Çıkan ürün anlaĢmaya göre pay edilir.
8
 

Tarlada ekilen ziraî ürünlere muzaraa, meyve ağaçlarına bakım yapıp ürünü bölmeye de 

müsaakât adı verilmektedir. Peygamberimiz (sav) Hayber arazisinden kendi payına düĢenler için 

hem meyve ağaçlarına ait müsaakât, hem de muzaraa akdi yapmıĢtır. Kendi hissesine düĢeni 

Medine‘ye getirterek haımlarına veriyor ve sadaka olarak da dağıtıyordu. 

 

15. ĠCARE: 

Ġcare ücret anlamına gelmekle beraber fıkıhta menfaat üzere yapılan akittir. Kitap, 

sünnet ve icma ile sabittir. Kur‘ân-ı Kerimde ―BoĢadığınız kadınlarınız sizin çocuğunuzu 

emzirirse onlara ücretlerini ödeyin‖
9
 buyurmuĢtur. Ayrıca Hz. Musa (as) Hz. ġuaybın 
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koyunlarını gütmesine mukabil ücret olarak kızı ile evlendiğini hikâye eder.
1
 Peygamberimiz 

(sav) ―ĠĢçiye ücretini alnının teri kurumadan veriniz‖
2
 buyurur. 

Emeğin belli bir ücret karĢılığında kiralanması menkul ve gayr-i menkullerin belli bir ücret 

karĢılığında kiralanması gibidir. Dolayısıyla iĢçi, memur ve askerlerin yaptıkları iĢler karĢılığında 

belli bir ücretle çalıĢmaları, ―memuriyet‖ ve ―iĢ akdi‖ de ―Ġcare‖ sınıfından sayılmıĢtır. Sahabeye 

ve cumhura göre eĢyanın alımı ve satımı caiz olduğu gibi, kiralanması da caizdir. ġafii, Maliki ve 

Hanbelî âlimleri Ġslam‘ın baĢlangıcından itibaren imamlık, müezzinlik, öğretmenlik ve müftülük 

gibi hizmetlerin ücret karĢılğı yapılmasını kabul etmiĢlerdir.
3
 Bir kısmı da dini görevleri 

yapmanın karĢılığında ücret almayı mekruh görüp cevaz vermemiĢlerdir. Bu hususu da 

peygamberimizin (sav) Osman b. Ebu‘l-Âs‘a (ra) ―Okuyacağı ezan karĢılığı bir ücret istemeyen 

müezzin tut‖
4
 buyurmasına dayandırmıĢlardır. Ancak peygamberimizin (sav) ―Fatiha okuyarak 

bir ruh hastasını tedavi eden sahabeye verilen ücreti peygamberimiz (sav) onaylamasına‖
5
 

bakarak cevazına hükmetmiĢlerdir.  

Ġcâre alıĢveriĢte olduğu gibi icab ve kabul ile mün‘akid olur. Bir Ģeyi icarlarmak için hem 

zaman, hem de çalıĢma yeri belirtilmesi gerekecektir. Bir araba veya at kiraya verilecek olsa yeri 

ve zamanı belirtilmesi gerekir. ―Bu atı buradan falan yere beni ve eĢyalarımı götürmek Ģartı ile Ģu 

kadara kiraladım‖ ve ―kiraya verdim‖ ifadeleri ile anlaĢma sağlanır. ġayet çalıĢma yeri belli 

değilse bu durumda zamanı mutlaka belirtmek gerekir. ―Falana bir sene eğitim ve öğretim 

yaptırmak kaydı ile Ģu kadara anlaĢtım‖ gibi… 

Ġcare iki nevidir. Birincisi “Ġcare bi’l-ayn” muayyen olan bir Ģeyi, tarla, araba, at, ev vb. 

icar etmek ve kiralamak. Ġkincisi, “Ġcâre fi’z-zimmet” dir. Bu belli vasıfları olan bir Ģeyi, bir iĢi 

yapmak üzere ücret mukabilinde anlaĢmaktır. Yapılacak belli bir iĢ veya kiralanacak bir tarla gibi 

Ģeyleri icar etmek icare bil‘-ayn, bir kumaĢı dikmek üzere almak ise icare bi‘z-zimmetdir.  

Ġcarede menfaatin bir değerinin olması gerekir. Altın, gümüĢ ve mücevherat ziynet için 

icare edilemeyeceği gibi bir av köpeği av için icar edilemez. Kiralanan Ģeyin istifade edilebilir 

olması gerekir. Susuz bir bahçe ve tarlanın geliri olmayıp masrafını ancak karĢılıyorsa onu icare 

etmek caiz olmaz.  

Vekâletle yapılan hac ve umre ile zekât dağıtımı hariç namaz ve oruç gibi Allah için 

yapılması gereken bir ibadet para karĢılığı yaptırılırsa ibadet vasfını kaybeder. Bu nedenle sahih 

olmaz. Ancak ilim öğretmek, Kur‘ân-ı Kerimi öğretmek gibi kiĢiyi baĢka iĢ yapmaktan 

engelleyen, devamlı yapılması gereken ve zaman gerektiren ibadet ve menfaat karıĢımı iĢleri 

ücret mukabilinde yapmakta sakınca yoktur. 

Hayatta olan bir kimse okuduğu Kur‘ân-ı Kerimden ve dinlemesinden manevi olarak 

faydalandığı gibi, ölüler için okunan ve sevabı ölmüĢlere bağıĢlanan Kur‘an-ı Kerim ve 

ibadetlerin sevabından da ölüler istifade ederler. Bu konuda ölmüĢ ile diri arasında yapan ile 

ruhuna bağıĢlanan arasında fark yoktur. Sevabı, feyzi, bereketi ve fazileti hiç eksilip 

noksalaĢmadan ruhuna gider ve fayda sağlar. Azapta ise azabını hafifletir, değilse nurunu ve 

sevabını artırır. Bu nedenle ücretle Kur‘an okunsa ve hatim indirilse bundan ücret almak caizdir. 

Zira bu okunan kur‘anın değil, ona ayrılan zaman ve verilen emeğin karĢılığıdır. Sevabı ve ibadet 

niteliği değiĢmez. Aynı kiĢi o emeği ve zamanı bir baĢka faaliyet için vermiĢ olsaydı elbette belli 

bir kazanç elde edecekti. Bu nedenle örfe uyugn ve fahiĢ olmamak Ģartıyla, ibadet niyetini ve 

Allah rızasını da düĢünerek okur da ücretini alırsa caizdir. 

Cemaat halinde Kur‘anı okumak, birinin okuduğunu diğeri dinlemek ve hatim duası 

yapmakta büyük sevap ve fazilet vardır. Bir kimsenin konuĢmasını bir kiĢi de bin kiĢi de aynen 

dinlediği gibi, bir kiĢinin okumasından bir kiĢi de bin kiĢi de aynı sevabı ve mükâfatı alır. Nur ve 
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nurani olan Ģeyler bölündükçe çoğalır. IĢık gibi. Ne kadar ayna varsa bir ıĢık lamba ile ayineye 

girer ve bir baĢka yeri o ayineden aydınlatır. Maddi ve zulmani Ģeyler ise bölündükçe azalır. Para 

ve mal gibi.  

Kira Ġle Ġlgili Hususlar: 

1. Bir ev kiraya verilirse anahtarı kiracıya teslim etmek gerekir. ġayet evin tamire 

ihtiyacı varsa masrafları ev sahibine aittir.  

2. Mal müstecirin, icar alanın ve kiralayanın kusur ve ihmali olmadan telef olursa zamin 

olmaz. Kendi kusur ve ihmali sonucu telef olur ve zarar görürse zamindir, ödemesi 

gerekir. 

3. Nerede olursa olsun bir müslümanın gayr-i müslimin yanında ve iĢinde çalıĢması 

caizdir. Hz. Ali (ra) bir Yahudi‘nin bahçesinde kuyudan su çekerek çalıĢtı ve ücretini 

de aldı. Buna binaen Avrupa‘ya çalıĢmak için gitmekte bir sakınca yoktur; anacak 

emek vermeli ve iĢini güzel yapmalıdır ki kazancını helal etsin. Yoksa helal olmaz. 

Helallik paranın kendisinde değil, emektedir. 

4. Paranın kendi baĢına helal ve haram olarak değeri yoktur. O bir emeğin karĢılığı 

olursa helal, yoksa haksız kazanç olur. Peygamberimiz (sav) para getirmedi. 

Kullandığı para da Hırıstiayn Bizans dinarı ile Mecusi Ġran dirhemi idi. Ġlk para Ġslam 

dinarı olarak Emeviler zamanında basılmıĢtır. 

5. Bir iĢçi kasden olmamak Ģartıyla elinde kırılan ve bozulan bir malzemeden ve 

maldan dolayı sorumlu değildir. 

 

Ġcare Akdi AĢağıdaki Hususlardan Dolayı Münfesih Olur: 

1. Kiraya verilen Ģeyin helak olması. Ev kiralanır da yıkılırsa anlaĢma iptal olur. 

2. Ġcarlanan Ģey müstecire teslim edilmeyerek tutulur ve hapsedilirse, 

3. Ġcar edilen Ģey ayıplanırsa. Bu durumda müstecir muhayyerdir. Ġsterse feshetmez. 

Ancak bir kimse taralayı icarlar, mahsulü eker de afet olur mahsul alamaz zarar 

ederse kirasını yine de vermek durumundadır. Ancak araba kiralar, yarı yolda 

arızalanırsa bu durumda yarı yola kadar olan masrafını keser, geri kalanını iade eder.  

 

16. CE’ALET: 

Lügatte yapılan iĢ karĢılığında ücret almaya verilen addır. Fıkıh ve hukuk dilinde ise, 

yapılacak muayyen ve meçhul bir iĢ mukabilinde belli bir ücret taahhüt etmektir. Ce‘âletin delili 

Hz. Yusuf‘un (as) ―Melikin su tasını kaybettik, onu getirene bir deve yükü mükâfat vereceğim ve 

ben buna kefilim‖
1
 ayetidir.  

Bunun dört rüknü vardır: 

1. Sığadır. ―Falan eĢyamı getirene Ģu kadar para vereceğim‖ demek o iĢin yapılması 

karĢılığında çalıĢmaya verilen izin sayılır. Bu iĢi iltizam edenin sözle ve sözleĢme 

yaparak kabul etmesi gerekmez, iĢi yapan ücreti hak eder.  

2. ĠĢveren ile iĢçinin bulunmasıdır. Bunun da Ģartları, akıl baliğ olması ve alıĢveriĢe 

yetkili olmasıdır. Çocuk, deli ve sefih olanın iĢ yapma yetkisi yoktur. Yaparsa ücreti 

vermek gerekir; ancak böyle birine güvenerek anlaĢma yapılmaz. 

3. ĠĢin kendisidir. ĠĢde ise külfetin bulunması Ģarttır. Ortada çalıĢma, emek ve amel 

yoksa ücret tahakkuk etmez. ĠĢin kaba güç gerektirmesi de gerekmez, zaman da bir 

külfet sayılır. Bir yerde bekçilik yapmak gibi… 

4. Ücrettir. Ücretin semen/para cinsinden olması veya satılık bir eĢya olması fark 

etmez. 
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Ce’alet ile Ġcare Arasındaki Farklar: 

1. Ġcarede alıĢveriĢte olduğu gibi icap ve kabul lazımdır. Ce‘alet de ise iĢverenin sözü 

yeterlidir. ĠĢçinin anlaĢma değil, iĢi yapması yeterlidir. 

2. Ġcarede müstcirin malum olması gerekir. Ce‘alette ise iĢi yapan ücreti hak eder. 

3. Ce‘alette ücret tahakkuk etmesi için iĢin yapılması Ģarttır. Ġcarede ise menfaatın 

tahakkuku Ģart değildir. Bir evi icar alan içinde oturmasa da ücretini vermek 

durmundadır.  

4. Ġcarede olduğu gibi ce‘aletde de ücretin muayyen, yani belirtilmiĢ olması Ģarttır. 

 

17. ĠHYAÜ’L-MEVÂT / ARAZĠLER: 

Ġhyau‘l-Mevat, ölü, kullanılmayan sahipsiz araziyi ihya etmek, yani kullanılır hale 

getirmektir. Fakihlere, yani Ġsalm hukukçularına göre arazi beĢe ayrılmaktadır.  

1. ÖĢür Arazisi: Müslümanların fethederek mülkiyeti mücahitlere temlik edilmiĢ olan 

Müslümanlara ait tapulu arazi. Bu arazi devlet tarafından mülk edinmek üzere 

sahiplerine verilmiĢ ve tapusu olan arazidir. Bu arazinin sahipleri zekât olarak nisap 

miktarına baliğ olan üründen onda bir, yani öĢür vermekle mükelleftirler. 

2. Miri Arazisi: Devletin giderlerini karĢılamak üzere elinde bulundurduğu devlet 

arazisidir. Buna ―miri malı‖ denir. 

3. Haraç Arazisi: Fethedilen ülklerin arazisi olup devlet bu araziyi kamu hizmeti için 

kullanmaktadır. Kamuya ait olup devlet tarafından amme hizmeti için kullanılan arazi 

ve mülklere eskiden ―Haraç Arazisi‖ denmekteydi. Günümüzde ise devlet malı olarak 

kamuya hizmet veren taĢınmazlar olarak kabul edilebilir. Yöneticiler bunları kamu 

hizmetine vakfetmiĢtir. 

4. Ölü Arazi: Köyün veya beldenin hariminde, yani sınırları haricinde olduğu ve mera 

olmadığı halde ihya edilmemiĢ, boĢ, ekilip dikilmeyen ve kimseye ait olmayan 

arazidir.  

5. Vakıf Arazisi: ġahıs veya kurumlar tarafından Allah rızası ve halka himet amacı ile 

vakfedilen arazidir.  

Ölü arazi kimsenin mülkü veya beldenin harimi, yani toplantı yeri, çöplük, su kaynakları ve 

merası olmadığı halde boĢ bulunan ve kimseye faydası olmayan arazidir. Böyle bir araziyi 

hükümetten izin almadan ihya eden onu temellük etmiĢ olur. Peygamberimiz (sav) ―Kim ölü bir 

araziyi ihya ederse orası onun mülkü olur‖
1
 buyurmuĢlardır. Ancak devlet böyle bir araziye bir 

maslahata binaen el koyabilir. ġayet el koyar ve tapu vermezse onu kimse temellük edemez. 

ĠĢlenen arazi kimin ise mülkiyeti de onundur. Günümüzde devlet modern bir Ģekilde 

sistemini kurmuĢ olduğu için bu gibi hususlarda fazla teferruata gerek yoktur. Devletin tapu 

verdiği yerler tapu sahibine aittir. Devlet ölü bir araziyi iĢletmek Ģartıyla dilediğine temlik 

edebilir. Peygamberimiz (sav) Hz. Zübeyr b. Avvam‘a (ra) Benî Nadr malından bir kısım araziyi 

temlik etmek üzere vermiĢtir.  

Herkes kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilir. Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi 

tasarruf eder; ancak bu tasarrufun bir baĢkasının hakkına tecavüzü meĢru kılmaz. BaĢkalarına 

zarar verecek Ģekilde mülkünde tasarruf edemez.  

Ġdareciler memleket ve kamu yararı için maslahata binaen kamulaĢtırabilir. Ancak devlet 

dilerse bazı madenleri ve malları kimseye temlik etmeyerek kendi tasarrufunda tutabilir. Ancak  

denetimi kendisinden olmak üzere maslahat gereği isterse özelleĢtirebilir.  

Kamuya ait yerlerde birisi görevi gereği devamlı kullanması onun mülkiyetinin kendisine 

geçmesi için gerekçe olamaz. Mesela, bir müderris camide veya bir devlet okulunda yıllarca ayın 

mekânda ders verse orası onun mülkü sayılmaz ve kendisi bu konuda bir hak iddiasında 

bulunamaz.  
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Suların Mülkiyeti: 

Sular da çeĢitli kısımlara ayrılır. 

1. Çıkartılması ve akıtılması kimsenin elinde olmayan ve bir emek sonucu 

çıkmayan dere ve nehir sularıdır. Bu gibi sular ortak olup herkesin kullanımına 

açıktır. Abdest almak, içmek, arazisini ve mallarını sulamak caizdir. Böyle bir suyun 

üzerine değirmen kurmak caizdir. Ancak bu gibi ortak suları kirletmek, zehirli 

maddeleri içine atmak ve baĢkalarına kullandırmamak caiz değil, büyük bir vebaldir. 

2. Ölü araziden çıkartılan sudur. Suyun içinden çıktığı arazinin mülkiyeti kimseye ait 

olmadığı halde insanların emekleri ve çabaları sonucu çıkan sulardır. ġayet herkesin 

menfaati için çıkarılmıĢ ise suyu müĢterek olup herkes baĢkasına engel olmayacak ve 

zarar vermeyecek Ģekilde kullanabilir. ġayet bir kiĢi kendi menfaati için çıkarmıĢ ise 

çıkarana aittir. Onun rızası olmadan kimse dilediği gibi kullanamaz. 

3. Mülk bir araziden çıkan sudur. Bu suyun mülkiyeti arazinin tapusu kime ait ise 

onundur. BaĢkasının arazisini sulamak mecburiyetinde değildir. Ancak baĢka su 

bulunmuyor ise bu durumda baĢkalarının hayvanlarına su vermek zorundadır.  

Derelerden ve dağlardan çıkan sular ve pınarlar temellük edilemezler. Zira onlarda herkesin 

hakkı vardır. Arazi sahipleri bu suyu kullanacak olurlarsa sırası ile kullanmaları gerekir. Bunun 

için ilgli ve yetkililer sıra koyar ve bekçi ile takibinin yaparlar. 

 

 

18. ġĠRKET 

ġirket lügate karıĢmak demektir. Fıkıh ve hukuk dilinde birden çok kiĢinin bir Ģeyde 

ortaklık yapmak üzere akit/sözleĢme yapmalarıdır. ġirketin pek çok çeĢidi vardır.  

1. ġirket-i Ebdan: Terzi, marangoz ve amele gibi bedenen çalıĢanların oluĢturdukları 

ortaklıklardır. Bunlar çalıĢmalarının karĢılığını kendi aralarında bölüĢmek üzere 

anlĢamıĢlardır. AnlaĢma Ģartlarına uymadıkları zaman kazançları helal olmaz.  

2. ġirket-i Müfâvada: Ortakların belli bir mahsulü yetiĢtirmek amacı ile bir araya 

gelmeleri ve sözleĢme yapmalarıdır. Bunlar da elde ettikleri mahsulü paylaĢırlar ve 

karda da zararda da ortak çalıĢırlar. Mahsül paylaĢınında, kar ve zarar ortaklığında 

sözleĢmeye uymadkıları zaman kazançları helal olmaz.  

3. ġirket-i Vücuh: Birden çok kiĢinin sermayeleri olmadığı halde kendi itibar ve 

Ģereflerini kullanarak veresiye mal alıp satarak karını aralarında bölüĢmek üzere 

sözleĢme yapanların oluĢturduğu çok yönlü Ģirkettir. Bunlar da sözlĢemeye uymakla 

yükümlüdürler. Uymadıkları zaman kazançları helal olmaz. 

4. ġirket-i Ġnan: Ticâri amaçla kurulan Ģirketlerdir.  

Ġmam-ı ġafiye göre ġirket-i Ġnan hariç diğer Ģirketlerin tamamı batıldır, geçersizdir. Ġmam-ı 

Azam ve Hanefi Mezhebine göre ise diğer Ģirket Ģekilleri de caizdir. 

Ġnan ġirketi iki veya daha fazla kiĢinin ticaret ve para kazanmak amacı ile kurdukları 

ortaklıktır. Bu ortaklıkta sermayenin eĢit olması gerekmediği gibi, kârın da sermaye oranında 

paylaĢılması gerekmez; acak zarara sermaye oranında katlanmada görüĢ birliği vardır. Zira bu 

konuda peygamberimizin (sav) ―Kâr, ortakların serbestçe belirlediği Ģartlara göre paylaĢılır; 

ancak zararın tazmini ise sermaye oranlarına göredir‖
1
 hadisi esas alınmıĢtır. 

Ġnan Ģirketi temelde günümüz anomim Ģirketlerine benzemektedir. Ancak sermaye 

büyüdükçe hisselerin de sermaye oranında artması gerekir. Ama ne var ki günümüzde bazı 

Ģirketler sermayelerini katladıkları halde ortakların hisselerini artırmayarak büyük haksızlıklar 

yapmaktadırlar. Hisse senetleri aynı kalmakta ve yenilenmemektedir. Bir kısmı da karı 

bölüĢmekte; ama gayr-i menkulleri sermayeye katmayarak sermayenin artıĢını hisselere 
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yansıtmamaktadırlar. Bu nedenle yüce Allah Davud (as) diliyle Ģöyle buyurmaktadır: ―Gerçekte 

ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler.‖
1
  

ġirketin meĢruiyetine ―Onlar terekenin üçte birine ortaktırlar‖
2
 ayeti delildir. 

Peygamberimiz (sav) ―Yüce Allah ortaklardan biri diğerine ihanet etmediği sürece iki ortağın 

üçüncüsü benim‖
3
 buyurduğunu haber vermiĢtir. Bu ayet ve hadis ortaklığın teĢvik edildiğini; 

ancak adalet ve hakkaniyetle hareket edilmesi gerektiğine dikkatimizi çekmektedir.    

Ġmam-ı ġafiye göre sahih olan ġirket-i Ġnan‘ın rükünleri dörttür. 

1. Ortaklar: Bunların Ģartları ise vekil ve tevekkülün Ģartları gibidir.  

2. SözleĢme: Ticaret yapma konusunda verdikleri söz ve anlaĢmalardır.  

3. Sa’y ve Gayret: Yani ―Emek‖ ve iĢ için yapılan çaba ve sarfedilen mesaidir. 

4. Sermaye: Üzerinde akit yapılan sermayedir. 

Bu dört Ģart bulunmazsa ortaklık batıl olur. Ortaklık baĢlamdan biter veya fesholur. 

ġirket-i Ġnanın sahih olabilmesi için de aĢağıda belirlenen Ģartların oluĢmas gerekir. 

1. Ortakların birbirlerine tasarruf yetkisini vermesi. Sadece ―ortak olduk‖ demek yeterli 

değildir.  

2. Ortakları akıl ve buluğ Ģartlarını taĢıması. Yoksa ortak olamazlar.  

3. Sermayenin ölçülebilir ve tartılabilir veya para gibi değer takdir edilebilir olması 

veyahut canlı hayvan gibi mütekavvim olan bir Ģey üzerinde ortklığın akdedilmiĢ 

olması… 

4. Sermayenin karıĢtırılması. Ortaklardan biri sermayesini ortaya koymazsa ortak 

olamaz.  

Bu Ģartlar birden ziyade kiĢilerin ortaya koydukları sermaye üzerine yaptıkları Ģirket akdi 

içindir. Ortaklar ―Emin‖ sayılırlar. ―ġu kadar zarar ettim‖ veya ―Bu kadar kar ettim‖ gibi veyahut 

―ġu kadar masraf oldu‖ gibi sözlerine itibar edilir. Ortaklardan birisinin fazla çalıĢtığını iddia 

ederek fazla kar istemesi batıldır, yani muteber değildir. Ortak ―vekil‖ gibidir. Diğer ortaklarını 

izni ve müsaadesi olmadan müĢterek malı vâde ile veya aĢırı kârla ―Gabn-ı fâhiĢ‖ ile satması caiz 

olmaz. 

 

19. KĠRAZ (MUDAREBE) 

Kiraz kesme anlamındadır, ancak ticaret dilinde ―sermaye birinden çalıĢma ve iĢletme 

diğerinden‖ olmak üzere emek-sermaye ortaklığı‖ ile yapılan ticari muameleye denir. Buna 

―mudarebe‖ adı da verilmiĢtir. Kiraz ikiye ayrılır. Birincisi, mutlak kirazdır. Bu zamanla, 

mekânla veya bir çeĢit ticaretle veyahut muayyen bir kimse ile alıĢveriĢ yapmakla mukayyet 

olmayandır. Diğeri ise, muayyen zaman ve mekânla veaya bir nevi ticaretle veyahut muayyen 

birisi ile alıĢveriĢ yapmakla mukayyet olandır. 

Mudarebe ―Kitap‖ ―Sünnet‖ ve ―Ġcma‖ delilleri ile sabittir. ―Allah yeryüzünde rızık aramak 

için yolculuk yapmanıza ve yeryüzüne dağılarak Allah‘ın lütfundan rızık arayınız‖
4
 buyurarak 

sermaye birinden, emek diğerinden olacak Ģekilde ticari faaliyetlere müsaade etmiĢtir. 

Peygamberimiz (sav) amcası Abbas‘ın (ra) mudarabe anlaĢması yapmasını onaylamıĢtır.
5
 

Kirazın üç rüknü vardır. Birincisi, sermayeyi veren, ikincisi, sermayeyi çalıĢtıran, 

üçüncüsü ise anlaĢma ve sözleĢmedir. Bu üç rükün tahakkuk etmedikçe kiraz muamelesi cari 

olmaz.  

Kiraz muamelesinin Ģartları da Ģunlardır. 

1. Sermaye sahibi ve sermayeyi çalıĢtıranın ehil olmaları. Sermayeyi çalıĢtıran bu iĢi 

ehil olan birine vekâletle de yapabilir. 
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2. Sermayeyi çalıĢtıranın iĢinde hür olması. Belli kiĢilerle ve bulunması zor olan bir mal 

ile çalıĢma Ģartına zorlanmamasıdır.  

3. Kirazın belli bir süreye bağlanmaması. Bir sene ve altı ay gibi belli bir süre ile 

sınırlandırılmıĢ ise kiraz akdi sahih olmaz. Ancak bu Hanefi ve Hanbelî âlimlerine 

göre caizdir.  

Kazancın da iki Ģartı vardır: Birincisi, kazancın sermaye ile sermayeyi çalıĢtırana has 

olması. Onların dıĢındakilerine hisse vermek caiz olmaz. Ġkincisi, kazanç nisbetinin belli olması 

gerekir.  

Sermayenin üç Ģartı vardır. Birincisi, altın ve gümüĢ yani para cinsinden olması; ikincisi, 

sermaye miktarının ve cinsinin malum olması; üçüncüsü, muayyen olmasıdır.  

Sermayeyi çalıĢtıranın Ģu hususlara dikkat etmesi gerekir. Birincisi, kazanmak umudu 

ile tasarruf ederek normal alıĢveriĢini yapması. Ġkincisi, satın aldığı Ģeyin kazanç getirmeyecek 

Ģekilde kusurlu olmaması. Üçüncüsü, sermaye sahibinin izni olmadan kiraza ait olan malları 

bulunduğu yerden bir baĢka yere taĢımaması, yani dükkânını değiĢtirmemesi gerekir. Sermayeyi 

çalıĢtıranın mübah olan ve kazanç getiren her iĢi yapması caizdir. Yine sermeyeyi çalıĢtıranın 

gabn-ı fahiĢ ile aĢırı derece pahalı mal satması caiz olmaz. Bu kazanç ta helal olmaz. 

Hem sermaye sahibi, hem de çalıĢtıran istediği zaman anlaĢmayı feshedebilirler. Bu 

durumda sermayeyi çalıĢtıran malı paraya çevirerek sahibine verir. ġayet ortaklardan biri vefat 

ederse anlaĢma biter.   

  

20. GASP: 

Gasp bir Ģeyi zulmen almaktır. Fıkıhta haksız yere baĢkasının hakkını istila etmek anlamına 

gelmektedir. Gasp dinimizde haramların büyüklerinden olup günâh-ı kebâirdendir. Bir malın 

mağsup olması için bir yerden baĢka bir yere götürülmesi Ģart değildir. Birinin bineğine binmek 

ve yerine geçmek de gasp sayılır.  

Yüce Allah kur‘ân-ı Kerimde ―Malları aranızda batıl sebeplerle haksız yere yemeyin. 

Gönül rızası ile yaptığınız ticari alıĢveriĢler bundan hariçtir‖
1
 buyurur. Bu nedenle gasp en büyük 

hazkszlık ve zulümdür. 

Gasıbın yapması gereken bir an evvel gasbettiği Ģeyi sahibine iade etmektir. Ġade etmeden 

evvel mal zayi olur veya kaybolursa zamin olur; yani onun benzerini veya değerin vermesi 

gerekir.  

Yine bir kimse birisine ait mala zarar verirse onu tazmin etmek durumundadır. Eline 

almadığı ve dokunmadığı halde zayi olmasına sebep olma tazmin etmekle mükelleftir. 

Bir kimse baĢkasına ait olan bir içkiyi dökerse, içki haram olduğu için tazmin etmesi 

gerekmez ancak bunu yapmak caiz değildir. BaĢkasına ait çalgı aletlerini kırmak ve itlaf etmek 

ve kullanılamaz hale getirmek doğru değildir. Bir kimse birinin bahçesini gasbeder ve içine ağaç 

dikerse geri vereceği zaman isterse ağaçlarını sökebilir. Tarlayı da aldığı gibi geri verir. 

Bir kimse tarlasını ilaçlarsa, baĢkasının malı oraya girer ve zehirlenirse onu ödemek 

zorunda değildir. Bir kimse birinin ekmeğini yer, sonra onun haram olduğunu anlarsa Allah 

katında sorumlu olmaz. Ama malının haram olduğunu bildiği halde yerse bu durumda ahrette 

mesul olur.  

 

21. VAKIF: 

Kendisinden istifade edilen bir malı baki kalmak Ģartıyla mübah bir yöne hasretmektir. 

Ayet ve hadisle sabittir. Ebu Talha (ra) Büreyde isimli bahçesi vardı. ―Sevdiğiniz Ģeyleri Allah 

için infak etmedikçe birre ve iyiliğe ulaĢamazsınız‖
2
 ayeti nazil olunca Müslümanların 

faydalanması için vakfetti. Peygamberimiz (sav) ―Ġnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak 

                                                 
1
 Nisa, 4:29 

2
 Âl-i Ġmran, 3:92 



sadaka-i cariye, salih evlat ve kendisinden faydalanılan ilim sahibinin defteri kapanmaz‖
1
 

buyurmuĢ ve sahabelerini hayra, ilme ve evlat yetiĢtirmeye teĢvik etmiĢlerdir.  

Hz. Ömer (ra) Hayberde kendi hissesine düĢen araziyi satılmamak, hibe edilmemek ve 

miras olarak intikal ettirilmemek üzere Müslümanların faydalanması için vakfetmiĢtir. Hz. 

Osman (ra) bir kuyuyu büyük bir meblağ karĢılığında alarak Müslümanların hayrına vakfetmiĢtir. 

Bu örnekle vakfın önemini göstermeye yeterlidir. 

Vakfın dört rüknü vardır: 

1. Vâkıf: Vakfeden kiĢinin kendisi. 

2. Mevkuf: Vakfedilen eĢya ve mal. 

3. Mevkufun aleyh: Hangi amaçla vakfedildiği. 

4. Vakıf SözleĢmesi: Vakfettiğini belgeleyen söz ve yazıdır.  

Vakfeden kimsenin mal sahibi olup akıl ve baliğ olması gerekir. Aksi taktirde vakfetmesi 

caiz olmaz. Ayrıca vakfedilen malın bağ, bahçe, tarla gibi kendisi baki kalmakla beraber akar 

olaması ve gelir getirmesi veya çeĢme ve meyve gibi menfaati olması gerekir. Bu nedenle 

kendisinden bir an menfaat görüldükten sonra yok olan Ģeyler vakfedilmez; ancak sadaka olarak 

verilebilir. Yemek, elbise ve para gibi… 

Vakfın muayyen bir süre için olması da caiz olmaz. Bu durumda vakıf sayılmaz. Vakıf malı 

hiçbir suretle satılmaz ve değiĢtirilmez. Ancak onarımı yapılır. Bir kimse bir cami veya çeĢme 

yaptırıp vakfetse herkes gibi kendisi de ondan istifade eder. Ancak bir evi kendisinin içinde 

oturduğu halde vakfetmesi caiz olmaz. Yalnız Ġmam-ı Ebu Yusuf ―hayatta olduğum sürece 

oturmak Ģartı ile vakfediyorum‖ diyenin vakfının caiz olsuğuna hükmetmiĢtir.  

Bir Ģeyi belli bir zümrenin istifadesi için vakfetmek caizdir. Mesela bir evi ilim tahsil 

edenlerin kalması veya ilim öğrenme amacına hasredilmek üzere vakfetmesi geçerlidir. Ancak bu 

gibi malları vakfeden kimsenin ―Ben vakfettim‖ demesi yeterli değildir, ilgili ve sorumluların da 

kabul etmesi gerekir. 

Vakfın sorumlularının vakıf malını amacı dıĢında ve gereksiz yere harcarlarsa onu 

ödemekle mükelleftirler; aksi takdirde sorumluluktan ve günahtan kurtulamazlar. 

 

22. HĠBE 

Hibe, karĢılıksız olarak bir Ģeyi bir baĢkasına vermek ve bağıĢlamaktır. Birçok ayet ve 

hadisle sabittir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Ġyilik ve takvada yardımlaĢın‖
2
 emir 

buyurmuĢtur. Peygamberimiz (sav) de ―KarĢılıklı olarak hediyeleĢin. Bu birbirinizi sevmenize 

sebep olur‖
3
 buyurmuĢlardır. HediyeleĢmek de bir nevi hibedir.  

 

Hibenin dört rüknü vardır: 

1. Hibe eden ve hibeyi kabul edenin varlığı. Bunların Ģartı da akıl ve baliğ olması ve 

hibe edilen Ģeyin helal malı olması gerekir. Çocuk ve delinin hibe etme hakkı da 

yetkisi de yoktur. 

2. Ġcab ve kabul siğasıdır. Hibeyi verenin ―hibemdir‖ alanın da ―kabulümdür‖ demesi 

gerekir. Kabul edilmezse hibe olmaz.  

3. Hibe edilen Ģeydir. Bunun da Ģartı değerinin olması ve satılabilir olmasıdır. 

Satılması caiz olmaayn ve değeri bulunmayan Ģeyin hibe edilmesi de caiz olmaz.  

4. Hibe edilen Ģeyin teslim alınmasıdır. Menkul olduğu zaman mutlaka teslim 

alınması gerekir. Gayr-i menkul ise bu durumda akit yapılması ve sözleĢmenin altına 

imzaların atılması gerekir. 
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Ġslam bilginleri hibeyi ikiye ayırırlar. Birincisi, hediye, ikincisi ise sadakadır. Hediye 

sadakadan daha değerlidir. Peygamberimiz (sav) hediyeyi kabul eder, ama sadakayı asla almaz, 

baĢkalarına verirdi.
1
  

1. Hediye: Allah rızası için olmakla beraber yardım amacı olmayan ancak baĢkasına ikram 

ve hürmet, sevgi ve Ģefkat ifadesi olarak verilen hibeye, yani karĢılıksız eĢya ve mala hediye 

denir. Hediyelerde icab ve kabul Ģartı yoktur. Satılması caiz olmayan bir Ģeyin hediye edilmesi 

de caiz değildir. Bir alacaklı borçlusuna ―alacağımı sana hibe ettim‖ derse onu ibra etmiĢ ve 

borcundan kurtarmıĢ olur. Bu bir sadaka da sayılmaz. Bir baba çocuklarına hediye alacak olsa 

adil davranması gerekir. Yoksa birinin gönlünü yaparken diğerinin yıkmıĢ ve zulmetmiĢ olmakla 

beraber saygınlığını yitirmiĢ, hürmet hakkını da kaybetmiĢ olur. 

Peygamberimiz (sav) ―Allah‘tan korkun! Çocuklarınıza adil davranın!‖
2
 emretmiĢlerdir. 

Bir kimsenin hediye olarak verdiği bir Ģeyi geri alması mürüvvetine yakıĢmadığı gibi, 

kendisine olan saygı ve hürmeti kendi eliyle yıkmıĢ ve saygısızlığa davetiye çıkarmıĢ olur.  

2. Sadaka: Allah rızası için sevaba nail olmak amacı ile zekâtın dıĢında yapılan 

yardımlardır. Bu yardımlar menfaat karĢılığı olmadığı için hibe sınıfına dâhil olur ve yardım 

amaçlı olduğu için de sadaka olarak isimlendirilirler.  

Ġslam bilginleri sadakayı yedi kısma ayrmıĢlardır: 

1. Akrabaya verilen sadaka: Bu sıla-i rahimdir ve çok değerlidir. KiĢiye hem Allah 

rızasını kazandırır, hem sıla-ı rahimi sağlar, hem akraba sevgisini netice verir. Bu da 

malda ve ömürde berekete sebep olur. Bu konuda teĢvik edici pek çok hadis vardır. 

Sıla-ı rahim sadece kuru bir ziyaret olsa gerçekte sıla-ı rahim sayılmaz, menfaat 

kapısı olarak görülür ve zamanla akrabalık bağlarının azalmasını netice verir. Bu 

nedenle dinimiz zekâtın öncelikli olarak akrabaya verilmesini emretmiĢtir. Muhtaç 

akrabayı ihmal ederek yabancıya yardımcı olmak caiz değildir. Zira akraba hakkı 

hakların en önemlisidir. 

2. DüĢmana verilen sadaka: Bu düĢmanlığı ortadan kaldırır. Selam verme ve 

gülümseme dahi düĢmanlıkları bitirir. Aynı Ģekilde sadaka ve yardım düĢmanlıkları 

dostluğa çevirir.  

3. Zenginin fakire verdiği sadaka: Bunun amacı fakire yardım etmek, sevgi ve 

muhabbetini kazanmak, kin, haset ve nefretlerini ortadan kaldırarak zengin ile fakir 

arasındaki uçurumu kapatmak ve her iki tabakayı barıĢtırmaktır. Bu da sosyal hayatta 

barıĢ ve huzurun teminatıdır. 

4. Ulema ve Sulehaya verilen sadaka: Bunu amacı da ilme ve salahata yardım etmek 

ve dualarını almaktır. Zira insanlar ancak ilim sahiplerine yardımcı olmakla ilme 

hizmet etmiĢ ve ilmi aziz tutmuĢ olurlar. Ġlim sahiplerinin de ilme çalıĢmalarına 

destek olmuĢ olurlar. Salih insanlara yapılan yardım da salahatin devamımı ve 

Salihlerin çoğalmasını sağlar. Ulema ve sulehâ ise toplumun birlik ve dirliğinin 

direği, adalet ve barıĢın teminatıdır. Onlar gerçek âlim ve Salih iseler sadakları 

menfaatleri için değil, toplumun menfaati için istimal ederek yeniden topluma mal 

ederler.  

5. Çocuklara ve delilere verilen sadaka: Çocukların büyüklere olan saygısını ve 

sevgisini artırır. Sözlerine itibar ve kendilerine saygınlık kazandırır. Delilere yapılan 

yardım da onların ihtiyaçlarını giderir. 

6. Dostlara yapılan yardımlar: Dostlara yapılan yardımlar her ne kadar ―sadaka‖ adı 

altında yapılmasa da Allah katında sadaka sevabı kazandırdığı için gerçekte 

sadakadır. Bu da dostlukların devamını, sevgi ve hürmetin devamlılığını sağlar.  

7. Ġyilik yapanlara ve iyilik gördüğümüz kimselere yaptığımız yardımlardır. Bu da 

kiĢinin Ģahsiyetini korur, iyilik ve kadirbilir olduğunu gösterir ve kiĢiyi nankörlük 
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hastalığından muhafaza eder. ġahsiyetli ve olgun bir insan kendisine yapılan en 

küçük bir yardımı unutmaz ve o iyiliğin altında kalmamak için kendisi de iyilik 

yaparak iyilerden olmaya çalıĢır.  

 

24. EMANET 

Birinin koruma ve himayesine bırakılan Ģeye emanet denir. Bu maddi ve manevi bir hak da 

olabilir, eĢya, mal ve insan da olabilir. Kendisine emanet bırakılan kiĢi ―Emin‖ yani güvenilir 

biridir. Nitekim peygamberimiz (sav) ―Muhammedü‘l-Emin‖ adı ile Ģöhret bulmuĢtu ve en 

büyük düĢmanları dahi hiç tereddüt etmeden en değerli Ģeylerini peygamberimize emanet 

ediyorlar ve kendisine son derece güveniyorlardı.  

Emanet mü‘minlerin vasfıdır.
1
 Peygamberimiz (sav) ―emaete ihanetin münafıkların alameti 

olduğunu belirtmiĢtir.
2
 Bu anlatılan husus maddi emanetlerle ilgili hususlardır. Bir de manevi ve 

ilâhi emanet vardır. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Biz emaneti yerlere ve göklere tavdi ettik, 

onlar bunu yüklenmekten kaçındılar da insan yüklendi‖
3
 buyurarak insanlık ve islamiyetin bir 

emanet olarak insana verildiğini ifade etmiĢtir. Bu nedenle yüce peygamberimiz (sav) ―Size iki 

Ģeyi emanet ediyorum. Onlara sarılırsanız kurtuluĢa erersiniz. Bunlar Allah‘ın kitabı Kur‘ân-ı 

Kerim ve benim sünnetimdir‖
4
 buyurarak manevi emaneti açıklamıĢtır. Peygamberimiz (sav) 

―Sana emanet bırakana emaneti iade et. Sana hıyanet edene sen ihanet etme!‖ buyurmuĢlardır. 

Peygamberimiz (sav) yine ―Emaneti olmayanın imanı yoktur‖
5
 buyurarak emanete 

dikkatleri çekmiĢ ve imanla eĢ değer tutmuĢtur. Kadınlar erkeklere emanet olduğu
6
 gerçeğinden 

yola çıkan Ġslam bilginleri ―Alalh‘ın insanlara yüklediği tekliflerin tamamına ―emanet‖ 

demiĢlerdir.
7
  

Bu manada ―idarecilik‖ bir emanettir. Ġdareci idaresi altındakilerin hak ve hukuklarını 

korumakla mükelleftir. Bu nedenle bu görev ehil olanlara verilmelidir. Kur‘ân-ı Kerim ―Allah 

emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmederken adâletle hükmetmenizi emreder‖
8
 

buyurmuĢtur. Peygamberimiz (sav) de bu ayeti açıklarken ―Emanet zayi edildiği zaman kıyameti 

bekleyin. Emanetin zayi olması iĢlere layık olmayanların getirilmesidir‖
9
 buyurarak açıklamıĢtır. 

Bu ayet ve hadiste idareye layık olmayanların getirildiği, halkın da idarecilerine itaat etmediği 

zaman emanetin zayi edileceği açıkça belirtilmiĢtir. Kıyametin kopması ise iĢlerin ters gitmesi 

anlamına gelmektedir. Ne zaman idareye layık olmayanlar gelir de halka zuledilir ve halk da 

idarecilere itaat etmeyerek isyan ederlerse maddi ve manevi kıyamet kopar, anarĢi ve terör her 

yeri istila eder. 

Ġslam bilginlerine göre emanetin dört rüknü vardır. 

1. Emanet. Yani korunması için verilen Ģey. 

2. Akit siğası: Emanet verirken ―bu sana benim emanetimdir‖ sözü ve alanın da kabul 

etmesidir. 

3. Amanet sahibi: Emanet veren kiĢi. 

4. Emanetçi: Kendisine emanet verilen kiĢi. Emanetçi emaneti koruyamayacaksa kabul 

etmesi haramdır. Koruyacaksa kabul etmesi sünnettir. Emaneti baĢka koruyamayacak 

yoksa emanet kabul etmek vaciptir. 
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Emanetçi ile emaneti verenin akıl ve baliğ olma Ģartı vardır. Ancak bir kimse bir deliden 

veya bir çocuktan bir emanet alır zayi ederse mislini ve benzerini zamin etmek ve ödemek 

durumundadır, çocuğa ve deliye emanet verirse onlar da zayi ederse ödemeleri gerekmez. 

Emanetçinin emaneti koruması için gerekeni yapması lazım. Koruyamadığı zaman onu 

ödemekle mükelleftir. Mesela hayvan emanet edilmiĢ ise onu yemlemeli ve sulamalı. Aç bırakır 

ölürse zamin olur. Para emanet edilir de korumayarak çalıdırırsa ödemek zorundadır. Hz. Ömer 

(ra) ―KiĢinin boyu ve yakıĢıklılığı değil, emin olması ve emaneti koruyabilmesi ile mükemmel 

insandır‖ demiĢtir. 

Bir zalim birini zorlar o da korkusundan emaneti verirse ödemek zorundadır. Kendi eli ile 

vermediği halde zorla elinden alırsa bu durumda emanetçi mesul değildir.  

 

25. LUKATA: 

Lukata, herhangi birine ait olmayan bir yerde bulunup sahibinin kim olduğu bilinmeyen ve 

kendi kendisini koruyamayan maldır. Kaybolup zayi olmaması için kendisine güvenen bir 

kimsenin böyle kayıp bir malı korumak amacı ile alması ve tarif ederek ilan edip bir sene 

koruması sünnettir. 

Koruma konusunda kendisine güvenemeyen kimsenin böyle bir malı alması mekruhtur. 

Kim olursa olsun buldukları malı ellerinden alarak korunması için bir âdile teslim etmek gerekir.  

Allah resulüne kaybolan altın ve gümüĢ gibi değerli esyalardan soruldu. Buyurdular ki, ―O 

senin yanında emanet olarak kalsın ve bir seneye kadar tanıt. Sahibi bilinmez ve bulunmazsa o 

senindir onu harcayabilirsin‖
1
 buyurdular. Soruyu soran bu defa deve yitiğinden sordu. 

Peygamberimiz (sav) ―Ondan ne istiyorsun, onu bırak. O istediği yere gider, yiyeceğini bulur ve 

suyunu içer. Sahibi onu bulana kadar kendisini koruyabilir‖ buyurdular. Bu defa davarı, yani 

koyun ve keçiyi sordu. Peygamberimiz (sav) ―Onu al. O ya senin veya sahibinin veyahut 

kurdundur‖ buyurdular.
2
  

Bu hadis-i Ģerifin ifade ettiği lukatanın üç rüknü vardır:  

Birincisi, lukata olarak bulunan mal. Malın kaybolup zahi olma ihtimali olmalıdır. 

Ġkincisi, bulunan malı almak. Koruma amacı ile alınmazsa o mala hıyanet olur. Bir seneye 

kadar emanet olarak kabul edip sahibini aramak ve malı tanıtmak Ģarttır. 

Üçüncüsü, lukatayı alan kiĢi. Kendisine güvenen biri olmalıdır.  

Ġslam bilginlerine göre bir malı görüldüğü yerde bırakıldığı zaman zayi olma ihtimali varsa 

onu korumaya almak sünnettir. Deve, ceylan ve güvercin gibi yırtıcı hayvanlardan kendisini 

koruyabiline canlı hayvanları gören kimsenin bunları alması caiz olmaz. Ancak tehlike varsa 

korumak gerekir. Keçi, koyun, buzağı gibi kendini koruyamayan malı almak gerekir.  

 

Lukatanın ġartları: 

1. DüĢme ve gaflet sebebi ile kaybolmuĢ olması. Rüzgârın sürüklediği ve bir baĢkasının 

evine taĢıdığı, yolcunun misafir olduğu evde bir Ģey düĢürmüĢ ise bu temellük 

edilemez, sahibi gelene ve o malı alana kadar daima emanettir. 

2. Ölü bir arazide veya sokak ve cami gibi umumi mekalarda bulunmuĢ olması. ġayet 

birinin tarlasında veya dükkânında bulunsa temellük amacı ile alınamaz, yer kime 

aitse ona verilir. 

 

Lukataya terettüp eden hükümler: 

1. Korumak amacı ile alınan mal daima emanettir. ġayet temellük amacı ile alınmıĢ ise 

bir seneye kadar emanet sayılır, sonra temellük edebilir. Bu arada emanete ait 

hükümler terettüp eder. Hıyanet amacı ile alınmıĢ ise gasp sayılır. Bu duurmda ancak 

hâkime teslim etmekle kendisini kurtarabilir. 
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2. Bulunan malı tanıtmak ve sahibini aramak. Tanıtma umumi mekânlarda ve ilan 

Ģeklinde olmalıdır. Tanıtanın da akıllı ve emin kimse olması gerekir. lukata olarak 

bulunan mal birkaç adet yiyecek maddesi olup zayi olacak mal ise onu yemek caizdir, 

sahibini aramak ve tanıtmak gerekmez. 

3. Bir sene sonra sahibi çıkmazsa temellük edebilir. Bir sene emanettir, onu kullanamaz. 

4. Bir sene sonra temellük etmiĢ olsa dahi sahibi çıkar gelirse malı kendisine vermek 

gerekir.  

5. Mekke hareminde bulunan bir Ģey sadece emanet olarak korunmak amacı ile 

alınabilir, temellük etmek amacı ile alınamaz. Sahipsiz bir çocuğu bulan kiĢi onu 

almaya mecburdur.  

6. Tarla sahibi mahsulü topladıktan sonra geriye kalan meyvelerin toplanmasına 

müsaade etmek Ģartıyla toplanmaları caiz olur.  

 

27. KARZ-I HASEN / ÖDÜNÇ ve BORÇ 

Bilahare, sonradan almak üzere ve bir kimseye yardım etmek amacı ile verilen ve temlik 

edilen mal ve paraya karz denir. Karz, yani Allah için borç vermek sünnet-i müekkededir. Ancak 

borç alan kiĢi onu içki ve kumar gibi haram olan bir yere harcamak amacı ile alıyorsa vermek 

haramdır. MeĢru olan borcuna ve ihtiyacına harcayacak ise yardımcı olmak sünnettir.  

AlıĢveriĢte cari olan Ģart ve rükünler karz için de geçerlidir. Selem alıĢında ne gibi Ģartlar 

geçerli ise borç için de aynı Ģartlar geçerlidir. ġiddetli ihtiyaca binaen komĢular arasında ekmek 

ve tuz gibi Ģeyler borç olarak alınıp verilebilir. Ancak gelecek bir menfaati düĢünerek borç 

vermek ise riba, yani faiz sayılacağı için caiz olmaz. Peygamberimiz (sav) ―Menfaat celbeden her 

karz ribadır‖
1
 buyurmuĢlardır.  

Ancak borç veren kiĢi borcunun bir kısmını borçlusuna hibe edebildiği gibi, ödünç alan da 

Ģart koĢulmadığı halde borcunu verirken fazladan verebilir. Buna hediye denir ve vermek de 

sünnettir. Zira peygamberimiz (sav) birinden borç aldığı zaman verirken gönül rızası ile fazla 

olarak verirdi. Borcu veren alırken Ģu kadar fazla isterim der ve Ģart koĢarsa bu faiz olur ve bu 

muamele haram olur. 

Borç ve ödünç alınan Ģeyler misli ile iade edilmesi Ģarttır. Bu nedenle altına altın, buğdaya 

buğday ve hurmaya aynı cinsten hurma verilir. Ancak Hanefi fakihleri canlı hayvanların borç 

olarak alınması ve verilemesinden karĢılıklı haksızlık olacağından kabul etmezler. Ancak diğer 

Ġslam bilginleri peygamberimizin (sav) deveyi borç olarak alıp sonra ödemesini dikkate alarak 

hayvanların da borç olarak alınıp sonra en iyi Ģekli ile ödenmesi gerektiği konusunda ittifak 

etmiĢlerdir.  

Borç vermek sadakadan daha değerli ve faziletlidir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―ġayet 

samimi ve huzur-u kalple Allah için ödünç verirseniz Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizleri 

bağıĢlar‖
2
 buyururken peygamberimiz (sav) de ―Allah sadakaya on misli, borca ise on sekiz misli 

sevap verir‖
3
 buyurarak borç vermenin sadakadan daha faziletli olduğunu ifade etmiĢtir. 

Yüce Allah meĢru bir sebeple borçlanan kimseye yardımcı olunmasını yüce Allah emr 

etmektedir. ―Borçlu darda ise eli geniĢleninceye kadar ona mühlet verin. BilmiĢ olun ki borcu 

bağıĢlamanız sizin için daha hayırlıdır‖
4
 buyurur. KiĢi borçluya mühlet vermenin ve borcunun bir 

kısmını sadaka olarak bağıĢlamanın değerini bilmiĢ olsaydı elbette borcunu ona hibe ederdi. 

Yüce Allah bunu hatırlatmaktadır. Peygamberimiz (sav) ―arĢın gölgesinden baĢka gölgenin 

olmadığı mahĢerde Allah‘ın kendisini arĢın gölgesinde gölgelendirmesini isteyen zor durumda 
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kalanlara yardımcı olsun, borçluya kolaylık sağlasın ve onun borcunu indirsin‖
1
 buyurarak 

borçluya yapılacak yardımın ahretteki faydalarından birini bize haber vermiĢtir. 

Abdullah b. Ömer (ra) ―Duasının kabul olmasını, sıkıntı ve kederlerinin giderilmesini 

isteyen borcunu ödeyemeyene ve zorda kalana yardımcı olsun‖
2
 demiĢtir. Bunun 

peygamberimizin (sav) ―Borcunu ödemekte zorluk çekene mühlet verene veya borcunun bir 

kısmını ona bağıĢlayan kimseyi yüce Allah Cehennem ateĢinden korur‖
3
 hadisini okumuĢtur. 

Peygamberimiz (sav) ayrıca ödeyebileceği halde borcu geciktirmenin zulüm olduğunu da 

haber vermiĢ ve ―Zenginin borcunu gereksiz ve mazeretsiz olarak geciktirmesi zulümdür. Biriniz 

alacağını zengine havale edilirse kabul etsin‖
4
 buyurmuĢlardır. Peygamberimiz (sav) yine 

―Ġnsanların hayırlısı borcunu en iyi Ģekilde ödeyendir‖
5
 buyurmuĢ ve alacaklıyı memnun etmek 

ve helalliğini almak Ģartıyla canlı hayvanların ödünç olarak verilebileceğini belirtmiĢtir. 

Yüce Allah borcun Ģahitler huzurunda yazılmasını emretmiĢtir. Malı ―hayır‖
6
 ve ―hayır 

vasıtası‖ olarak kabul eden ve böyle olmasını isteyen yüce Allah malın korunması ve muhafazası 

mal sahiplerinin de mağdur edilerek haksızlığa uğramaması için ―Ey iman edenler, muayyen bir 

zaman vaadiyle borçlandığınızda onu yazın. Aranızda bir kâtip de doğrulukla yazsın. Yazan 

Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Yazsın. Hak kendi üzerinde olan da 

yazdırsın. ġayet, borçlu, sefih, küçük ve kendisi yazdıramayacak durumda ise, velisi dosdoğru 

yazdırsın. Erkeklerden iki de Ģahit yapın. Eğer iki erkek bulunmazsa ġahitlerden razı olacağınız 

bir erkek, biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak iki kadın olabilir. ġahitler çağırıldıklarında 

çekinmesinler. Borç, küçük veya büyük olsun onu müddeti ile beraber yazmaktan üĢenmeyin. Bu 

Allah yanında adalete daha uygun, Ģahitlik için daha sağlam, Ģüpheye düĢmemenize de daha 

yakındır...‖
7
 buyurmaktadır.  

Süfyan-ı Servi (ra) Hz. Abdullah b. Abbas‘ın (ra) ―Bu ayet vadeli satıĢlar, yani selem satıĢı 

için nazil olmuĢtur‖ dediğini nakleder. Peygamberimiz (sav) Medine‘ye geldiği zaman Medine 

halkı iki üç senenin mahsulünü ve meyvesini parayı peĢin, meyvesini vadeli olarak alıyor ve 

selem satıĢı yapıyorlardı. Peygamberimiz (sav) onlara ―Kim selem yaparsa belli ölçü ve ağırlıkta 

ve belli bir vadede yapsın‖
8
 emrettiler.  

Ġnsanların ihtiyaçlarını en güzel Ģekilde karĢılanması ve karĢılıklı haksızlığa uğramamaları 

için borçlanmayı ve borcunu en güzel Ģekilde ödemeyi, bunun için de Ģahitler huzurunda 

yazılmasını emretmiĢtir. Bunların Allah‘ın emrine uygun olarak yapılması dünyevi ihtiyaçları 

giderme yanında ibadet etmeyi de içine almaktadır. Mü‘min dünyevi ihtiyaçlarını giderirken 

Allah‘ın emrine uygun olarak hareket ederse yaptığı bu davranıĢ ve fiil ibadet olmaktadır. 

Böylece mü‘minin çalıĢması, insanlara yardımcı olması, ihtiyaçlarını gidermesi ibadet olmakta 

ve her hali ahrete, ebediyete intikal etmekte, mü‘mine sevap ve Allah rızasını kazandırmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

UKUBAT / SUÇLAR ve CEZALAR 
 

1. KATL / ÖLDÜRME VE YARALAMA 

 

Ġslam dini cana, mala, insan sıhhatine ve yiyeceklere zarar veren yılan, akrep, bit, pire, fare 

gibi hayvanların öldürülmesine cevaz vermekle beraber zararı olmayan ve faydası dokunan 

mahlûkata eziyet vermeyi, zarar vermeyi ve öldürmeyi yasaklamıĢtır. Ġnsan olsun hayvan olsun 

zararsız canlıları öldürmenin durumuna göre cezası vardır.  

Peygamberimiz (sav) ―Kim haksız yere âmden/kasten birini öldürürse ölenin velisinin üç 

Ģeyden birisinde muhayyerdir. Ya kısas ister, ya affeder veya diyet alır. Dördüncü bir Ģeyi 

isteyecek olsa ona engel olunur. Sonra ‗Kim bundan sonra tecavüz ederse ona elîm bir azap 

vardır.‘ (Bakara, 179) ayetini okudular.‖
1
 

Ġslama göre katl, yani öldürme olayının birkaç Ģekli ve nevi vardır. Bunların cezaları da 

farklıdır. Katl, öldürme üçe ayrılır. 

1. Amden, kasıtlı olarak öldürme: Bir adamın normal tabanca, tüfek, kama ve kılıç 

gibi öldürücü bir âletle hakkı olmadığı halde, haksız yere baĢkasını bilerek 

öldürmektir. Zehirlemek, boğmak, denize kasıtlı atmak suretiyle ölümüne sebep 

olmak da kasten öldürmek demektir.  

Böyle birinin cezası kesinlikle ―kısas‖tır. Kur‘ân-ı Kerim ―kısasta sizin için hayat vardır‖
2
 

buyurur.  

Bir kimsenin kısasına sebep olan Ģahitler sonradan gelerek ―biz yalan söyledik, öldüren o 

değildi‖ derlerse onlara da kısas uygulanır. Zira onlar yalan Ģahitlikleriyle o kiĢinin haksız yere 

öldürülmesine sebep olmuĢlardır.  

Bir kiĢinin öldürülmesine bir çete halinde iki veya üç kiĢi sebep olsalar onların hepsinin de 

kısası yapılır. Bir kiĢi bir adamı tutar, diğeri de onu öldürürse, öldürene kısas, tutana ise hapis 

cezası uygulanır. ġayet bir kimsenin ölümüne biri zorlar veya teĢvik eder, diğeri öldürürse her 

ikisine de kısas uygulanır.  

Kısas katilin maktülün ölümüne nasıl sebep olmuĢ ise aynı Ģekilde öldürülmesidir. Ancak 

katil maktülün ölümüne sihir ve zina gibi dinin yasakladığı bir Ģekilde sebep olmuĢ ise bu 

durumda kısas yerine ―idam‖ cezası uygulanır. 

Maktülün varislerinden birisi ―biz kısas değil ―diyet‖ istiyoruz‖ derlerse kısas sakıt olur. 

Ģayet varisleri ―biz katili affettik, ne kısas ve ne de diyet istemiyoruz‖ derlerse katilin zimmetinde 

bir Ģey kalmaz, ancak Allah‘a tövbe etmesi gerekir. Diyet ise 100 deveden ibarettir. Deve 

bulunmazsa 1000 dinar altın veya 12. 000 dirhemdir.
3
 Veya 100 devenin kıymeti takdir edilir. 

2. ġibhulamd, kasde benzer öldürme: Dayak, kamçı, tokat gibi normal olmayan ve 

öldürücü olmayan bir Ģekilde vurur da sonunda ölüm gerçekleĢirse buna ―ġibhu‘l 

amd‖ yani kaste benzer öldürme denir. Bu durumda kısas uygulanmaz; ancak ―diyet‖ 

gerekir. Zira öldürücü bir aletle vurmamıĢ ve öldürme kastı tahakkuk etmemiĢtir. 

Kasıtlı olmayan böyle bir ölüme sebep olmanın diyeti kısas diyetinde olduğu gibi 100 

devedir, ancak değeri daha azdır. Yani 3 yaĢında 30 hikka, 4 yaĢına girmiĢ 30 cez‘a 

ve 40 hamile deve olmak üzere 100 devedir. Bulunmazsa bunların bedeli verilecektir.   

3. Hata ile öldürme: Avda tüfekle av için atarken adama değerse, yani adamı 

kastetmediği halde veya öldürücü olmayan bir Ģeyle adamın ölümüne sebep olmaktır. 

Trafik kazası ile ölüme sebep olmak da böyledir. Hata ile öldürmenin cezası kısas 

değil, diyettir. Ancak bu diyet kaste benzer öldürmenin diyetinden daha azdır. Hata ile 
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öldürmenin diyeti ise, 1 yaĢında 20 deve yavrusu, 2 yaĢında 20 erkek ve 20 diĢi deve, 

3 yaĢında 20 deve, 4 yaĢında 20 deve olmak üzere 100 devedir.  

Diyetin ödenmesinde katilin asabesi de ona yardımcı olacaklardır. Yani, katilin babası, 

dedesi, oğlu, erkek kardeĢi, amcası ve amcasının oğludur. Yalnız akıl-baliğ ve durumu müsait 

olmayanlar diyetin ödenmesinden muaftırlar. Kâtil diyetin yarısını yüklenir, diğer yarısını sayılan 

asabesi ve akrabası yüklenir. ġayet akrabası yoksa devlet hazineden yardım edecektir. Kasten 

öldürmenin diyeti peĢindir. Diğerlerinin diyeti ise üç sene içinde ve üç taksitle ödenmesi gerekir. 

Kısas bütün varislerin hakkıdır. Bunun için varislerin birisi hazır olmazsa, çocuk veya deli 

olursa, deli olan iyileĢene, çocuk ise akıl ve baliğ olana kadar kısas uygulanmaz. Bu süre içinde 

kâtil mahkemece hapsedilir. Devletin müsaadesi olmadan da uygulanamaz. 

 

Kısas Ġle Diyetin ġartları: 

Kısas ile diyetin bazı Ģartları vardır. Kısasta zenginlik fakirlik, Ģerefli ve soylu bir aileye 

mensup olması kısasın tatbiki içi engel teĢkil etmez. Kısasın uygulanması için aĢağıdaki Ģartların 

bulunması gerekir.  

1. Kâtilin maktülün babası olmaması: Bir kimse oğlunu öldürürse hakkında kısas 

cezası uygulanmaz. ―Baba çocuğun hayatına sebep olduğu için çocuk babanın 

ölümüne sebep olması uygun olmaz‖ denilmiĢtir.
1
  

2.  Kâtilin akıl-baliğ, yani mükellef olması: Çocuk ve deliye kısas uygulanmaz; ancak 

sarhoĢ kendi iradesi ile haram olan bir içkiyi içerek sarhoĢ olduğu ve katle sebep 

olduğu için kısastan kurtulamaz.  

3. Katil ve maktülün denk olması: Müslüman zımmıyi öldürürse kısas uygulanmaz. 

Ancak diyet terettüp eder. Ancak zımmî bir müslümanı öldürürse kısas uygulanır.  

4. Maktülün Müslüman olması veya zımmî veyahut kendisine eman verilen bir 

gayr-i müslim olması. Kâfir harbî, yani savaĢ halinde olsa veya islamdan irtidat 

etmiĢ mürted biri olursa ve bir Müslüman tarafından öldürülürse ne kısas ve ne de 

diyet vacip değildir.  

Bir kimse birkaç kiĢiyi öldürmüĢ ise ilk maktul için kısas yapılır, diğer maktüllere ise 

varisleri tarafından diyet ödemelerine hükmedilir. Bir kimse birinin sağ elini keserse onun da sağ 

eli kesilecektir, sol elini keserse sol eli kesilecektir. Ancak mefluç, yani kullanılmayan bir eli 

keserse eli kesilmez, diyet gerekir. Parmağın diyeti on devedir. Diğer hususlar mahkemede 

hâkimin vereceği karara göre hükmedilir.  

Bir kimse yola kendi veya amme menfaati için kuyu kazar içine biri düĢüp ölürse diyetini 

vermekle mükelleftir. Bir hayvan düĢse ölürse bedelini ödemek zorundadır. Bir adam kendi 

bahçesinde kuyu kazar, baĢkasının hayvanı düĢer ölürse bedelini ödemek zorunda değildir.  

Hiç kimse mahkemeye ve hâkimin huzuruna çıkarılmadan ve Ģahitler huzurunda mahkeme 

edilerek suçu sabit olmadan cezalandırılamaz. Suç sabit olmadıkça suçlu kabul edilemez. Suçun 

sübutu ise mahkemenin kararı iledir. 

 

2. GAYR-I MÜSLĠMLERLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR VE CĠZYE 

Yüce Allah Ġslam‘ın hâkim olduğu ülkelerde yaĢayan ve Müslümanların himayesinde olan 

gayr-i müslimlerin canlarının ve mallarının korunmasını, Ģefkat ve merhametle muamele 

edilmesini ister. ―Din için sizinle savaĢmayan ve yurtlarınızdan sizi çıkarmayan kimselere iyilik 

ve ihsanda bulunmanızda ve onlara karĢı adaletli davranmanızdan Allah sizleri menetmez. 

ġüphesiz Allah adil davrananları sever‖
2
 ayeti bunu ifade eder. 

Peygamberimiz (sav) de ―Üç çeĢit komĢu vardır. Bir hakkı olan komĢu, iki hakkı olan 

komĢu, üç hakkı olan komĢu. Bir hakkı olan komĢu Müslüman olmayan komĢudur. Ġki hakkı 

olan komĢu Müslüman olan komĢudur. Üç hakkı olan komĢu ise Müslüman ve akraba olan 
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komĢudur. Bir hak komĢuluğun, ikinci hak Ġslam‘ın, üçüncü hak ise akrabalık hakkıdır‖
1
 

buyurmuĢlardır.  

Ayrıca yüce Allah ―Ehl-i kitap ile ancak en güzel Ģekilde mücadele edin‖
2
 emretmiĢtir.  

Ġslam hâkimiyeti altında olan gayr-i Müslimlere geniĢ hak ve hürriyetler vermiĢtir.  

1. Ġnanç ve ibadetlerinde hürdürler, diledikleri gibi inanırlar ve ibadet ederler. 

Ġnançlarını öğrenme ve öğretme hürriyetleri vardır. Mabetleri dokunulmazdır. 

Peygamberimiz (sav) ―Onları ibadetleriyle baĢ baĢa bırakınız‖
3
 emretmiĢtir.  

2. Ġslam dininde yasak ve haram olan içki ve domuz etinin satıĢını ve onların yemelerini 

yasaklamayı caiz görmez.  

3. Evlenme, boĢanma ve nafaka gibi ahval-i Ģahsiyelerinde serbesttirler.  

4. Dinlerini ve fikirlerini yayamaya çalıĢmalarını engellemez. Akıl ve mantık 

çerçevesinde onlarla mücadele edilir. Yüce Allah ―Ehl-i kitap ile en güzel Ģekilde 

mücadele edin‖ emreder. Bu nedenle hakaret etmek ve aĢağılamak yasaktır.  

5. Ziyaretlerine gitmek, hasta olunca ziyaret etmek ve zor durumda yardımcı olmak 

mubahtır.  

6. Müslümanlarla alıĢveriĢ yapmak mubah olduğu gibi, gayr-i Müslimlerle de alıĢveriĢ 

yapmak mubahtır.  

7. Kurbanda Müslümanlara ikram etmek sünnet olduğu gibi gayr-i Müslim komĢuya 

ikram etmek sünnettir.  

8. Gayr-i Müslimlerle dostluk kurmak ve hediye vermek de mubahtır. 

9. Zimmilere hiçbir surette hakaret edilmez. Peygamberimiz (sav) ―Kim bir zimmiye 

eziyet ederse kıyamette ben onun hasmı olurum ve o zimminin hakkını müslümandan 

alırım‖
4
 buyurmuĢlardır.  

Gayr-i Müslimlerden zekat ve vergi alınmaz, ancak himaye ve korunmaları karĢılığı 

―Cizye‖ alınır. Bu da senede bir defa alınır. Cizyenin durumu ise zamana ve gelirin durumuna 

göre devlet baĢkanı ve hükümetçe düzenlenir. Eskiden zenginlerden 4 dinar altın, orta halliden 2 

dinar altın ve daha aĢağı durumda olanlardan 1 dinar altın alınırdı. 

Ġslam devleti gayr-i müslimlerin haklarını korumakla mükelleftir. Müslümanları nasıl 

koruyor ise onları da aynı Ģekilde koruyacak ve adil davranacaktır. Onların dinlerinin emrettiği 

ibadetlerinden men edilmedikleri gibi, dinlerinin yasaklamadığı içki ve domuz eti gibi Ģeylerden 

de men edilemezler. Ancak iĢledikleri suçlarda Müslüman hangi cezayı görüyorsa o da aynı 

Ģekilde cezalandırılır. 

 

Cizyenin beĢ rüknü vardır: 

1. Akit siğası: Devlet baĢkanı veya onun naibi gayr-ı müslümlerin reisleri ile 

anlaĢmaya varır. ―Ġslam devletinin himayesini kabul ederek itaat etmek Ģartıyla Ģu 

kadar cizye vermek üzere Ġslam ülkesinde kalmanıza müsaade ettim‖ onlar da ―Ģu 

kadar cizye ile kabul ettik‖ demeleridir. 

2. AnlaĢma: Bu da devlet baĢkanı veya onun vekilinin yaptığı anlaĢma metnidir. 

3. AnlaĢmayı kabul eden: Bu da anlaĢma metnini imzalayanlardır. 

4. Maldır: Bu da anlaĢmada vermeleri gereken para ve mal cinsinden Ģeylerdir. Kadın, 

deli ve çocuktan cizye vergisi istenmez ve alınmaz. Onlar cizye vergisi haricinde 

tutulurlar.   

5. Mekke ve Medine haricinde olması: Mekke ve Medine‘ye gayr-i müslimlerin 

girmesi yasaktır.  
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Bu Ģartlar dahilinde yapılan anlaĢma ile zimmiler Müslümanlarla eĢit Ģartlarda 

yaĢayabilirler.  

   

3. ĠSLAMDA “ÜLKE” KAVRAMLARI  

Ġslam bilginlerine göre Müslümanların inançlarını açıklayarak, ibadetlerini yaparak 

yaĢadığı ülkelerin hepsi “Ġslam Ülkesi” sayılır. Müslümanlara baskı yapılması ve bir kısım 

haklarından mahrum bırakılması o ülkeyi Ġslam ülkesi olmaktan çıkarmaz. Herhangi bir ülkede 

bir kısım Müslümanların yaĢamasına müsaade edilir de Ġslam ahkâmından olan Cuma ve bayram 

namazları serbestçe kılınırsa o ülkenin idarecileri ve rejimi ne olursa olsun orası Ġslam ülkesi 

sayılır. Bu memleket Dâr-ı Harp olmaktan çıkar, Dâr-ı Ġslam olur.
1
 Bu husus bütün Ġslam 

bilginlerinin ortak görüĢünü yansıtmaktadır.  

Bu açıklamadan yola çıktığımız zaman Ġslam Ülkesi demek Ġslamî hükümlerin, inanç ve 

ibadetinin yaĢandığı bütün yerler, bölgeler ve coğrafyaları kapsar. Bu Ġslam dininin evrensellik 

ilkesinin de gereğidir. Dolayısıyla Ġslamın hâkimiyeti bir ferdin, fırkanın ve milletin hâkimiyet 

davası değildir. Ġslam prensiplerinin kalplere ve gönüllere hâkim olması demektir. Tevhit 

inancının, Ġslam ahlakının, doğruluk ve adaletin, din ve vicdan hürriyeti çerçevesinde Allah‘a 

ibadetin hâkim olduğu her yere Ġslamiyet hâkim olmuĢtur. Her insanın bunu yapması da 

gerekmez. Bir kısım insanlar yaptıkları ve baĢkaları da buna müsaade ettiği sürece orada Ġslam 

hâkim demektir.   

Bununla beraber ―Ġslam Hukuku‖nun içerisinde ―Devletler Hukuku‖ çerçevesinde Ülke 

sınıflaması yapılırken ülkelerin ―Dar-ı Ġslam, Dâr-ı harp ve Dârı Sulh‖ baĢlıkları altında üçe 

ayrılığını görürüz.  

 

ĠSLÂM’DA ÜLKE SINIFLANDIRMASI 

a) Dâru’l-Ġslâm: 

Ġslam bilginlerine göre ―Dâru'l-Islâm‖, müslümanların ikâmet ettikleri yerler ile 

müslümanların fethedip gayr-i müslim olan sakinlerinin cizye vererek oturdukları yerlerdir. 

Ayrıca önceleri müslümanların oturdukları, ancak daha sonra kâfirlerin hâkimiyetleri altına giren 

yerler de dâru'l-Islâm'dır. Buna göre, Ġslam'ın ve müslümanların bir defa ele geçirip bir müddet 

dahi olsa hâkimiyetlerinde bulundurdukları, ―ġair-i Ġslamiye‖ olan Cuma ve Bayram namazlarını 

kıldıkları yerler ―Dâru'l-Islâm‖dır. Müslümanların hiç bir zaman hâkimiyetlerine girmemiĢ yerler 

ise Dâru'l-Harp'tir.
2
  

Cumhurun kavline göre bir ülke, ġeair-i Ġslamın uygulanmasıyla Dâru'l-Islâm olur. Orada 

Islâmî ahkâm ve eserlerden bir Ģeyler olduğu müddetçe dâru'l-Islâm olmaya devam eder. Hatta 

Müslümanlar dâru'l-Ġslâm‘daki siyasî otoritelerini kaybetseler bile Islam ahkâmından bir eser 

kaldığı müddetçe orası dâru'l-harb'e dönüĢmez. Molla Hüsrev ―Ġçinde Ġslam ahkâmından Cuma 

ve bayram namazlarının kılınabildiği yerler Dar-ı Ġslam‘dır‖ der.
3
   

b) Dâru’l-Harb: 
Kendileri fiilen savaĢ halinde bulunulan ve herhangi bir anlaĢmada bulunulmayan ülke 

demektir. Bu durum tebliğ ve cihaddan farklı bir durumdur. Çünkü tebliğ ve cihad her zaman, 

her mekânda, dâhilde ve hariçte devam eden bir durumdur. Harp ve savaĢ ise fiili bir durumdur. 

Fiilen savaĢ yapılan ülkeler arasında ―Beyne‘l-Milel SavaĢ Hukuku‖ cereyan ettiği gibi Ġslamda 

da ―Dar-ı Harp Hukuku‖ devreye girer. Bu tabir Kur‘an-ı Kerimde yoktur. Ancak 

peygamberimizden nakledilen bir hadis-i Ģerifte ―Dar-ı harpte hadler tatbik edilmez‖ 

buyrulmuĢtur. Bu hadis ―Kütüb-ü Sitte‖ denilen temel hadis kaynaklarında yoktur. Hanefi 
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uleması bu hadisi esas alarak ―Dar-ı Harp Hukukunu‖ bu hadise istinat ettirmiĢlerdir. Ġleri gelen 

Hanefi fakihlerinden ez-Zeylâî bu hadisi ―Garib Hadis‖ olarak isimlendirir.
1
   

Bu hadise göre ―Dar-ı Harbde‖ ikamet eden ve canları ile malları emniyet ve güvende 

olmayan Müslümanlar ―Dar-ı Ġslama‖ döndükleri zaman iĢledikleri günahlarından dolayı onlara 

had uygulanmaz. Ġslam ülkesinde bulunan harbî denilen savaĢ halindeki ülkenin vatandaĢları da 

Müslümanlar ile anlaĢma yapmadıkları müddetçe ve kendisine emân verilmediği sürece fiilen 

harp halinde olunduğu için kanı ve malı helal sayılır.
2
 Ġmam-ı ġafiye ve Ġmam-ı Malike göre ise 

―Dar-ı Ġslam‘da helâl olan her Ģey dâr-ı harpte de helaldir; haram olan da haramdır. Bir suçun 

dâru‘l harpte iĢlenmesi cezayı düĢürmez.‖
3
  

Bu durumda Ġmam-ı Azam dıĢında diğer mezhep bilginleri ―Dar-ı harpte hadler 

uygulanmaz hadisini‖ esas almamıĢlar ve bu hadisi içinde bulunduğu Ģartlara bırakmıĢlardır. 

Hakkında kesin nas bulunan hususlarda ise ihtilaf söz konusu değildir. Cumhur-u Fukahaya göre 

müslümanların dârü'l-harp‘te harbîlerle veya kendi aralarında faizle alıĢ-veriĢ yapmaları 

haramdır. Faiz, kesin nass ile haram kılınmıĢtır. Bediüzzaman hazretleri de ―Bir fikre davet 

cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir‖
4
 diyerek cumhura ittiba etmek gerektiğini 

vurgulamıĢtır.  

Hanefi fukahası dıĢında üç mezhebe ve ―Cumhur-u Ulemaya‖ göre dar-ı harp dâhil Cuma 

namazının farziyeti kesin olduğu için hiçbir yerde terk edilemez. Bu Kur‘anın kesin nassı ile 

sabittir. Hanefiler ise ―Cuma namazı ulu'l-emr'in iznine bağlıdır‖ diyerek devlet baĢkanının iznini 

Cuma‘nın edasının Ģartı saymıĢlardır. Bununla beraber Hanefiler ―Ulu‘l-Emrin bulunmaması 

halinde de dar-ı harpte veya aralarında anlaĢma bulunan gayr-ı Müslim ülkelerde devletin 

müsaade etmesi halinde Müslümanlar aralarında bir imam seçerek cumayı kılabilirler‖ hükmünü 

kabul etmiĢlerdir.
5
   

Bunun delilini de peygamberimizin (sav) Ģu hadisidir: Peygamberimiz (sav) daha henüz 

hicret esnasında Medine‘ye ulaĢmadan Kuba köyünde bir müddet istirahat buyurdular ve birkaç 

gün kaldılar. Cuma günü Medine‘ye girmek için yola çıktılar ki Cuma namazının farziyetini 

bildiren ayetler nazil oldu. Bunun üzerine Ranuna Vadisinde kendileri ilk Cuma namazını 

kıldırdılar ve Medineye‘de Mus‘ab bin Umeyri (ra) veya Es‘ad bin Zürare‘yi (ra)  Müslümanlara 

Cuma namazını kıldırmaları için gönderdiler. Ġlk Cuma hutbesinde Ģöyle buyurdular: ―Ey 

insanlar, bilmiĢ olun ki, Ģu yerimde Ģu günümde, Ģu ayımda ve bu yıldan itibaren, kıyâmete dek 

Allah (c.c.) cumayı sizin üzerinize farz kılmıĢtır. Artık kim onu gerek benim hayatımda, gerek 

benden sonra -âdil ya da zalim bir imam varken- hafife alarak ya da inkâr ederek terk ederse, 

Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin, iĢinde bereket kılmasın. Dikkat edin! Onun ne 

namazı vardır, ne zekâtı vardır, ne haccı vardır, ne orucu vardır, ne de bir iyiliği vardır, Tövbe 

etmedikçe bunların hiç biri ondan kabul edilmez.‖
6
  

Böylece peygamberimizin ilk kıldığı Cuma namazı henüz ―Ġslam Devleti‖ yokken ve 

Ģartları tahakkuk etmemiĢken kılındığı için Cumhur-u ulemaya göre dar-ı harpde ve Cuma 

namazı kılınabilecek her yerde bahane aranmadan kılınması gerekir. Cuma namazının kılınması 

için Dar-ı Ġslam Ģartı yoktur. Cuma namazı mümkün olan her yerde kılınacaktır.  

Dârü'l-harb terimi, müslümanlarla savaĢ halinde olan ülkeye denilir. Müslümanlara karĢı 

fiilî bir savaĢ durumu bulunduğu zaman bu adı alır. Ġslâm'ın sürekli savaĢı temel aldığı Ģeklinde 

ileri sürülen yanlıĢ kanaatin aksine, onlar eğer barıĢ istiyorlarsa Müslümanlar bazı Ģartlara bağlı 

olarak anlaĢma yapabilirler. Böyle ülkelere, o zaman, anlaĢmalı ülke anlamında ―darü'l-ahd‖ 
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denilir ki, bu ülkeler harb ülkelerinden ayrı bir hukuka tabi olur. Ġmâm Kâsânî, "Dâr'ul Ġslâm ve 

küfre izafesinden kasıt, bizzat Ġslâm veya küfrün mahiyeti değildir. Kasıt, emniyet ve korkudur. 

Eğer emniyet mutlak surette müminlere, korku da mutlak surette kâfirlere aitse o belde dârü'l-

Ġslam'dır. Korku mutlak surette müminlere aitse orası da dârü'l küfür'dür. Hükümler, emniyet ve 

korkuya bağlıdır" demektedir.
1
 Bu da fiilen savaĢ ortamında olur.  

c) Dâru’s-Sulh ve Ahd: 

Müslümanların anlaĢma yaptıkları ve barıĢ hükümlerinin geçerli olduğu ülke demektir. 

Kur‘an daima barıĢ, emniyet ve güvenden yanadır. ―BarıĢ daha hayırlıdır‖
2
 buyurur. Enfal 

Suresinde de yüce Allah Ģöyle buyurur: ―Ġman eden, hicret eden, nefislerini ve mallarını Allah 

yolunda harcayan ve cihat eden mücahitler ve muhacirleri barındıranlar birbirinin dostlarıdır. 

Ġman edip hicret etmeyenler ise sizin mirasınızdan pay alamazlar. Ancak sizden yardım isterlerse 

sizinle aranızda sözleĢme bulunan kavim aleyhinde olmaksızın yardım etmek üzerinize borçtur. 

Allah yapacaklarınızı hakkıyla bilir.‖
3
 Kur‘anın irĢadı ile aralarında barıĢ anlaĢması yapılan 

ülkeler ile barıĢ Ģartları geçerlidir ve Müslümanlar asla barıĢı bozucu ve bozguncu olmamalıdır. 

Maide Suresi ―Ey Ġman edenler! Ahidlerinizi yerine getirin ve sözleĢmelerinize uyun‖
4
 ifadeleri 

ile baĢlar. Devam eden ayetlerde ise ―Allah‘ın koyduğu ġeair-i Ġslamiyeye hürmetsizlik etmeyin 

ve size tecavüz edilmedikçe savaĢmayın. Birbirinize iyilik ve takvada yardımlaĢın; günahta ve 

düĢmanlıkta yardımlaĢmayın. Allah‘tan korkun. Muhakkak ki Allah‘ın azabı çok Ģiddetlidir‖
5
 

buyurmaktadır.  

Müslümanlarla savaĢ hâlinde bulunan düĢman fertlerinden herhangi biri emân istediğinde 

bu isteğini kabul ederek ona eman vermek Allah‘ın emridir. Bu emânla Islâm diyarında güvenliği 

sağlanmıĢ olur, kendisine hiçbir Ģekilde tecâvüz edilemez, düĢmanca davranılmaz. Cenâb-ı 

Allah; ―ġayet müĢriklerden biri senden himaye isterse, sen ona eman ver. Ta ki Allah'ın sözünü 

dinlesin ve iman etsin. ġayet iman etmeden yurduna dönmek isterse onu güven içinde bulunacağı 

yere ulaĢtır. Çünkü onlar hak ve hakikati bilmeyen bir topluluktur‖
6
 buyurarak eman verilmesini 

kesin bir diller emretmiĢtir. 

Bu durumda üç dârdan bahsetmek mümkündür: Dar-ı Ġslam, Dar-ı Harb ve Dar-ı Sulh. 

Müslümanların eli altında olan ve emniyet ve güven içinde yaĢadıkları ġeair-i islamiye olan 

Cuma ve bayram namazını kıldıkları ve ezan okuyarak cemaatle namaz kıldıkları yerler dar-ı 

Ġslamdır. Müslümanların fiilen savaĢ halinde bulundukları ülkeler dar-ı harbdir. 

Aralarında anlaĢma yaptıkları ve barıĢ içinde yaĢadıkları yerler de dar-ı sulh sayılır. Dar-ı 

sulhta harb hükümleri değil, barıĢ ve anlaĢma Ģartları geçerlidir. Elbette bunların içinde 

müslümanların emniyet ve güven içinde yaĢamaları vardır. Fıkhî yönden ise ülke değiĢmekle 

dinin hükümleri değiĢmez. Dar-ı islamda haram olan her Ģey dar-ı sulhta da dar-ı harbde de 

haramdır.
7
  

d) Dâru'l-Ġslam'ın Dâru'l-Harb'e DönüĢmesi: 

Dârü'l-Ġslâm'ın dârü'l-harb'e dönüĢmesi meselesi, Haçlıların Filistin ve Moğolların diğer 

Ġslâm ülkelerini istila etmeleriyle birlikte Ġslâm fukahası arasında medar-ı münakaĢa olmuĢtur.   

Ġslâm ülkeleri Doğu'dan gelen saldırılarla istilaya uğrayınca, imamlar Ģöyle diyordu: 

―Bugün kâfirlerin elinde bulunan ülkeler Ġslâm ülkeleridir. Ġdareciler kâfirse de cuma ve bayram 

namazlarını kılmak caizdir. Ġlletin bir parçası kaldıkça, ona bağlı olan hüküm de kalır. Herkes 

açıkça namaz kılıyor, fetvalar veriliyor... Bu ülkelere harb ve küfür ülkesi demenin mesnedi ve 
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delili yoktur. Ezan ve cemaatle namaz gibi ibadetler icra edilebildikleri sürece, yönetim 

kâfirlerde de olsa böyle bir ülke dârü'l-Ġslâm'dır.‖  

Hanefi fukahasından Ebu Yusuf ile Ġmam Muhammed, bir Ġslâm ülkesinde Ġslâm dıĢı 

hükümlerin hâkim olması durumunda oranın darü'l-harb olacağını söylemiĢlerdi. Ġmam-ı Azam 

Ebu Hanîfe de, Ġslâm ülkesinin dârü'l-harb'e dönüĢmesi için üç Ģartın gerçekleĢmesi gerektiğini 

belirtmiĢti. Bunlar, 1) Ülkede Ġslâm ahkâmının tamamen kaldırılması ve açıkça küfür ve Ģirk 

ahkâmının icrası, 2) Ülkenin, aralarında bir baĢka Ġslâm ülkesi olmaksızın harb ülkesine bitiĢik 

hale gelmesi, 3) Müslüman ve zimmîlerin can ve mal güvenliğinin kalmamasıdır.
1
 Ġmam Azam 

Ebu Hanife, hükmün bir illetle sabit olması durumunda, illetten bir Ģey kaldığı müddetçe hükmün 

de onunla birlikte kalmaya devam edeceğini söylemek istemiĢtir. Onun görüĢünü benimseyen 

fakihler ―Ġslâm üstündür, ona üstünlük olmaz‖
2
 hadisini delil olarak almıĢlar; hâkimiyeti ―itibarî‖ 

bir tarzda yorumlamıĢlardır. Onlara göre, istila edilmiĢ bir dârü'l-Ġslâm'da mal ve can emniyetine 

sahip müslim ve zimmîler bulunabilir ve o durumda orası dârü'l-harb olmaz.   

Ġmam-ı ġafiye göre Ġslam hâkimiyetine giren bir ülke bir daha aslâ kıyamete kadar dâr-ı 

harb olmaz.
3
 Bu durumda Endülüs, Filistin, Rusya, Hindistan ve Çin‘de müslümanların 

fethettikleri ve içinde Cuma namazı kıldıkları yerler Ģu anda hiçbir Müslüman yaĢamıyor olsa da 

dâr-ı Ġslam sayılır. 

 

5.  UKUBAT: SUÇLAR VE CEZALAR 

 

5.1  Cezaların Amacı ve Hikmeti: 

Ġslam, insan Ģahsiyetine ve ruhuna çok önem verir. Ġnsan Allah‘ın ―Ahsen-i takvim‖ ve 

―Ahsen-i Suret‖ üzere yarattığı ve her nevi nimetlerle donattığı, tüm mahlukatı emrine vererek 

onlar üzerinde halife ve tasarrufa memur kıldığı en değerli varlıktır. Dünyayı ve ahreti onun için 

yarattığı gibi, peygamberi ve kitabını da onun ıslahı ve kemale ermesi için göndermiĢtir. 

Peygamberlerinden ahd-ü misak alarak ―benim kullarıma hizmet etmek, krallar gibi insanları 

kendinize hizmet ettirmemek Ģartı ile‖ nübüvvetini ihsan ederek ―tebliğ‖ görevi ile insanlara 

ba‘setmiĢ ve göndermiĢtir.  

Ġnsan nefisinin ıslahı için eğitim ve öğretim yanında nefsin meylettiği suçların önüne 

geçmek, ruhu kemale erdirerek cennete layık hale getirmek, nefsi gemlemekle ıslah etmek ve 

hayra sevk ederek akla hadim etmek için mükafat yanında cezaları da takdir etmiĢtir.  

Cezaların amacı, terbiye, ıslah ve caydırıcı olmaktır. Cezalar Ģayet bir baĢkasını rencide 

ederek hukukuna tecavüzü içeriyorsa bu durumda mazlumu korumak yanında zulmen tecavüze 

uğrayanı da memnun ve tatmin etmesi gerekir. Ta ki kalbinde suçu iĢleyene karĢı kin ve iğbirarı, 

düĢmanlığı kalmasın. Bu amaçları gerçekleĢtirmeyen ceza adil olmadığı gibi amacına da hizmet 

etmez. Bu nedenle de suçların önü alınmaz. Her suç bir diğerini teĢvik eder. Toplumda huzur ve 

güven kalmaz. 

Peygamberimiz (sav) ―Bir Müslümanın kanı ancak üç Ģekilde helal olur. Kısas, yani haksız 

yere adam öldürmek, recm, yani evli olduğu halde zina etmek ve irtidat, yani Müslümanlıktan 

dönüp küfre girmek‖
4
 buyurmuĢlardır.   

Cezaların amacına ulaĢması için:   

1. Adil olması: Ceza amel cinsinden olmalıdır. Böyle olmazsa adil olmaz. Bu 

nedenle ―kısas‖ adil olması bakımından adaleti en iyi Ģekilde sağlayan bir cezadır. 

Adalet, eĢitliği de içine alan geniĢ bir kavramdır. Mağdur affetmediği ve hakkını 

helal ederek hakkından vazgeçmediği sürece hakim adil karar vermek zorundadır. 

Aksi taktirde hakim günaha girer ve sorumlu olur.  
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2. Islah edici olması: Verilen ceza suç iĢleyeni ıslah etmeli ve piĢman olmasını 

sağlamalıdır. Suçlu bir daha böyle bir suçu iĢlememelidir.  

3. Caydırıcı olması: Bir daha iĢlememek üzere caydırıcı olması gerekir. Cezadan 

amaç kötülüğün önüne geçmektir. Ceza bunu sağlamalıdır. 

4. Mazlumu ve mağduru memnun edici olması: Mazlum ve mağdur kendisine 

yapılan haksız muameleden ve hakkının yenmesinden dolayı büyük bir 

mağduriyet yaĢamaktadır. Suçluya verilen ceza bu mağduriyeti giderdiği gibi 

mazlumu da memnun etmesi ve kalbini tatmin etmesi gerekir.  Mazlum ve mağdur 

olan ―Suçu iĢledi ama cezasını da çekti. Yaptığı yanına kar kalmadı‖ demeli ve 

adaletten memnun olmalıdır. Böylece suçluya karĢı kalbinde kin ve iğbirar, 

düĢmanlık ve intikam duyguları taĢımayacaktır.  

Dinimizde verilen cezalar bu dört amacı da tamamen gerçekleĢtirmekte ve adaleti tam 

olarak sağlamaktadır. Allah‘ın emrini dinlemeyen beĢeri kanunlar ise maalesef bu amaçları 

gerçekleĢtiremedikleri için ne suçu ortadan kaldırmakta, ne ıslah ve terbiyeyi sağlayabilmekte ve 

ne de mazlumu memnun edememekte ve adaleti de sağlayamamaktadır.  

 

5.2 Zina ve Kazf/Ġftira Cezası: 

Zina, yani nikahsız evlilik ve cinsî muamele bütün semavi dinlerde büyük bir günah 

sayıldığı gibi, Ġslam dininde de en büyük günahlardandır. Kubulden/önden iliĢki zina olduğu gibi, 

dübürden/arkadan iliĢki de zinadır. Zina neslin fesadına sebep olduğu gibi en büyük iffetsizlik ve 

çirkin bir günahtır. Zinadan insanı koruyan haya ve iffet en güzel ahlâkî erdemlerden birisidir. 

Ġslam nesli korumak için zinayı yasakladığı gibi, bu suçu iĢleyeni de ağır bir müeyyide ile 

ceza koymuĢtur. ġöyle ki: Mükellef olan ve sahih bir nikah ile bir defa olsun nikahlı münasebette 

bulunan birisi zina ederse cezası recimdir. Evli olmayan bekar birinin zina etmesinin cezası ise 

100 değnek vurulması ve bir sene 144 km (seferi sayılacak mesafede) uzak bir beldeye sürgün 

edilmektir. Bu cezayı da Ģer‘î mahkemeler ve adil yargı tarafından uygulanacaktır. Kazf, yani 

iftira insanı helak eden ―Ekberü‘l-Kebâir‖ denen yedi büyük günahtan birisidir.
1
  

Zina suçunun sübutu ise zina edenin kendi ikrarı veya dört adil Ģahidin Ģahadeti ile sabit 

olur. Bu dört Ģahidin de âdil olmaları yanında dördünün de erkeğin organını kadının organı içinde 

görmeleri gerekir. Aksi taktirde beraber çıplak bir yatakta yatmıĢ olmaları ile zina ettiklerine 

hükmedilemez. Dört değil de üç veya daha az kiĢi böyle bir suçlamada bulunsalar kendilerine 

―kazf‖ yani iftira cezası verilir ve Ģahadetleri ebediyen kabul edilmez. Ġki erkek iki kadın, veya 

üç erkek bir kadın Ģahitlik etse yine muteber değildir, suçlayanlar iftira cezası ile cezalandırılır. 

Kazf‘in yani bir kadına zina suçu isnat etmenin cezası ise 80 değnek vurmaktır. Bu cezayı 

uygulamanın amacı Müslümanları bu gibi suçlamalardan ve namusunu lekelemekten korumaktır. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Namuslu kasına zina isnadında bulunup ta sonra dört Ģahit 

getiremeyenlere seksen deymek vurunuz ve onların Ģahitliklerini de ebediyen kabul etmeyiniz‖
2
 

emreder. Ġftira eden köle ve cariye ise o zaman kırk deynek vurulur. Zira yüce Allah ―Cariyelere 

hür kadınlara olan cezanın yarısı vardır‖
3
 buyurur.  

Bir erkeğin kadını öpmesi veya sarılması veya hayvanla münasebette bulunması haddi, yani 

cezayı gerektirmez. Ancak fasıklıkla suçlanır ve tazire/azarlanmaya müstehak olur. Tazir cezası 

hapis olabileceği gibi, hakimin hükmettiği kadar kırbaç ve deynek cezası da olur.  

Bir kimse bir baĢkasına ―kahpe‖ ―zanî‖ veya ―piçsin‖ dese iftira cezası ile tecziye edilir.  

Bir kimse bir baĢkasına ―aptal‖ ―zalim‖ gibi kelimelerle hakaret etse veya küfretse 

günahkar olur. ancak iftira atamaz. ġayet iftira eder, oda diğerine iftira ile karĢılık verirse her 

ikisine de ―kazf/iftira‖ cezası uygulanır. 
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5.3 Hırsızlık/Sirkat Suçu ve Cezası: 

Hırsızlık, bir baĢkasına ait malı haksız yere almak ve sahiplenmektir. Bu emeğe saygısızlık, 

ve vicdana sığmayan büyük bir cinayettir. Bu nedenle yüce Allah bu suçun iĢlenmesini önlemek 

ve emeğe gereken saygının gösterilmesi için ağır ve caydırıcı bir müeyyide koymuĢtur.  

Mahkemece sabit olan hırsızlık suçunun cezası hırsızlık aracı olan değerli uzvunun, yani 

elinin kesilmesidir. Ancak bu ceza geliĢigüzel verilmez, bir mahkeme süreci sonunda adil 

hakimlerin kararı ile uygulanır. Nitekim yüce Allah ―Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini 

kesiniz‖
1
 buyurmuĢtur. Peygamberimiz (sav) de ―Sizden öncekiler Ģerefli biri hırsızlık yapınca 

serbest bıraktıkları ve güçsüze ceza verdikleri için helak olmuĢlardır‖
2
 buyurmuĢtur. 

ġafii ve Malikilere göre hırsız ister zengin olsun, isterse yoksul bulunsun had cezası ile 

beraber tazmin cezası da verilir. Yani, çaldığı malı veya bedelini ödemesi gerekir. Diğer 

mezheplerde tazmin cezası istenememektedir.
3
     

Hırsızlık suçunu iĢleyene verilecek cezanın Ģartları: 

1. Çalınan eĢyanın değerinin miskalin dörtte biri değerinde olması: Bir miskal 4 

gr. altındır. Böyle olunca en az 1 gr. altın değerinden az çalınan bir Ģeyden dolayı el 

kesme cezası uygulanmaz. Toplu ve örgütlü hırsızlıkta çalınan mal örgüt üyelerine 

bölünür ve nisabı aĢarsa hepsi için el kesme cezası uygulanır.
4
  

2. Çalınan malın baĢkasına ait olması: BaĢkasında bulunan kendi malını çalmanın 

cezası yoktur. BaĢkası ile ortak olan kimse müĢterek maldan bir Ģey çalmıĢ olsa ona 

el kesme cezası uygulanmaz. Bir kimse çalıĢtığı yerden parasını alamaz, o da 

hırsızlık yaparsa eli kesilmez. 

3. ġüpheden hali olması: Bir kimse babasının, dedesinin ve oğlunun malını çalarsa, 

veyahut ―Beytü‘l-mâl‖de hakkı olan bir fakir ondan bir Ģey çalarsa eli kesilmez. Hz. 

Ömer (ra) ―Beytü‘l-malda herkesin az çok ahkkı vardır‖ diye beytü‘l-maldan 

hırsızlık yapanın elini kesmemiĢtir. Yine yiyecek ve yakacak bir Ģey bulamayan 

kimse hayatını ve çocuklarını korumak amacı ile bir Ģey çalarsa ona ceza 

uygulanmaz. Peygamberimiz (sav) ―ġüphe bulununca gücünüz yettiği kadar hadleri 

düĢürünüz‖
5
 ferman etmiĢlerdir. 

4. Malın koruma altında olması: Ev, dükkan, kasa, cep gibi mal ve paranın 

korunduğu yerden çalınması cezayı gerektirir. Bağ ve bahçeden alınan bir Ģey, veya 

çobanın koruması altında olmayan kayıp bir hayvanın çalınması cezayı gerektirmez. 

5. Hırsızlık yapan birinin akıl, baliğ ve mükellef olması: Deli ve çocuğun çaldığı bir 

Ģeyden dolayı ceza terettüp etmez.  

Cezanın / Haddin Uygulanması: 

Hırsızlık cinayetini iĢleyen bir kimsenin eli mafsalından kesilir. Daha sonra aynı kiĢi 

yeniden hırsızlık yaparken yakalanırsa bu defa sol ayağı kesilir. 

 

5.4  Ġçki Ġçmenin Cezası: 

Ġçki, sarhoĢluk veren Ģarabın içilmesidir. Ġçki içmek ve sarhoĢ olmak çok büyük günahtır. 

Kur‘ân-ı Kerim içkiyi yasaklamıĢ ve ―Ey Ġman edenler! Ġçki, kumar, dikili taĢlar ve fal okları 

Ģeytan iĢi birer pisliktir‖
6
 buyurmuĢtur. SarhoĢluk veren her Ģey içki/hamr sayılır ve çoğu 

sarhoĢluk veren Ģeyin azı da haramdır.
7
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Peygamberimiz (sav) ―Ġçki kötülüklerin anasıdır‖
1
 buyurmuĢlardır. Ġçki yasağı kademeli 

olarak ayetler ve hadislerle sabittir. Peygamberimiz (sav) içki içeni lanetlediği gibi, yapanı, satanı 

ve taĢıyanı da lanetlemiĢtir. Peygamberimiz (sav) ayrıca ―Çoğu sarhoĢluk veren Ģeyin azı da 

haramdır‖
2
 buyurarak içkinin damlasını ağza koymanın da içmek olduğunu açıkça ifade etmiĢtir. 

Ġçki günahını temizleyen ceza haddir. Sadece tövbe etmekle bu günahtan kurtulamaz. 

Tövbe ile beraber had cezası da uygulanır. Ancak had cezasını Ġslam Devleti ve ġer‘î 

mahkemeler uyguladığı için böyle bir durum yoksa sadece ―tövbe‖ etmek gerekir.  

Ġçki içmenin cezası iftiranın yarısı olan 40 değnektir. Peygamberimizin (sav) içki içene 

hurma değneği ile kırk defa vurmuĢtur.
3
 Ancak mahkeme bunu durma göre 80 değneğe kadar 

çıkarabilir. Tövbe eden bir mü‘min cezanın da tatbiki ile günahından temizlenmiĢ olur. Bir daha 

içmezse hiç içmemiĢ gibidir.  

Ġçki cezasının Ģartları: 

1. Ġçenin akıl-baliğ ve mükellef olması: Çocuk ve deliye ceza uygulanmadığı gibi 

Müslüman olamayana da ceza tatbik edilmez. 

2. Ġradesi ile içmiĢ olması: Zorla veya hile ile suyuna veya içeceğine karıĢtırılarak 

içene ceza uygulamaz.  

3. Zaruretin bulunmaması: Bir kimse boğazında lokma kalır, içkiden baĢka bir 

içecek bulunmazsa içmekle günaha girmediği gibi, ceza da uygulanmaz. 

4. Ġçilen Ģeyin Ģarap cinsinden olması: Afyon, esrar ve uyuĢturucu gibi zehirli ve 

keyif verici maddelerden dolayı had uygulanmaz. Bu gibi Ģeylerin içilmesi veya 

vücuda Ģırınga edilmesi ―Tazir‖ cezasını gerektirir. Hâkim bu cezayı maslahata 

göre verir.  

Cezanın Uygulanması: 

Mahkeme tarafından sorgulanarak hâkim tarafından ceza verilmesi hükme bağlandıktan 

sonra yüzüne ve baĢına değneğin isabet etmemesi için baĢı sarılır ve ceza aralıksız bir celsede 

uygulanır.  

Ġçki ve uyuĢturucu imal edene içmediği sürece had cezası verilmez, ancak ―tazir‖ cezası 

verilir ve imalathanesine ve maddelerine el konur.  

 

5.5 Tazir Cezası: 

Tazir, yüce Allah tarafında cezası belirlenmemiĢ suçlara hâkimin hükmettiği cezalar 

anlamına gelir. Hâkim içki ve uyuĢturucu imal eden, kumar oynayan ve oynatana maslahata göre 

ve içtihadına göre ceza takdir eder ve bu cezayı hükme bağlayarak uygular. Bu cezalar da 

hapsetmek, sürgün etmek, para cezası vermek gibi cezalardır.  

Çocuğun eğitimi ve kötülüklerden men edilmesi için ailede baba henüz buluğ çağına 

gelmeyen çocuğuna ve öğretmen henüz baliğ olmamıĢ talebesine ―Tazir‖ cezası verebilir ve 

uygular. Bu ceza azarlama olabileceği gibi, suçun durumuna göre değnek cezası da olabilir. 

ġayet değnek cezası verecekse bunun kırk değnekten aĢağı olması gerekir.  

Değnek cezası keyfî uygulanmaz. Vurulana zarar verecek, kıracak, yaralayacak ve 

morartacak kadar olmamalıdır. Değnek omuz hizasına kadar kaldırılır ve uzvuna zarar 

vermeyecek Ģekilde vurulur. Daha fazla kaldırmak helal olmaz.  

Tazir cezası verilirken asla yüze ve baĢa vurulmaz. Yüzdeki azalar insanın en değerli ve 

kiĢiye Ģahsiyet kazandıran azalardır. Yüze vurmak haramdır. Bu ıslah ve terbiye edici de değildir. 

Cezanın amacı ise ıslah etmek, terbiye etmek ve caydırıcı olmasıdır.  
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5.6  ĠĢkence: 

ĠĢkencenin her nevi dinimizce yasaktır. Maddi olanı azaları tahrip edici olanıdır. Bir kimse 

haklı da olsa birine iĢkence ederek bir uzvunu mefluç etse, kısas cezasını hak eder. 

Manevi iĢkence de yasaktır. Bu da kiĢinin Ģahsiyetini rencide etmek, aĢağılamak ve alay 

etmektir. Dinimiz haklı olsun haksız olsun insan Ģahsiyetinin rencide olmasını yasaklamıĢtır. Bu 

nedenle ―gerek el, kaĢ ve göz iĢareti ile, gerekse lakap takarak, alay ve küfrederek sözle hakaret 

etmeyi yasaklamıĢtır.‖
1
  

Dinimizde cezaların verilmesinin amacı caydırıcı olmak, kiĢinin Ģahsiyetini korumak ve 

Ģerefinin muhafaza etmek, suçlu olanları da suçtan temizlemek, gerek ferdi, gerekse toplumu her 

türlü fena ve çirkin Ģeylerden korumaktır. 

 

 

6.  ĠSLAMDA HĠLAFET VE SĠYASET 

Ġmana ve dine sahip çıkmak, Allah‘ın emirlerini yerine getirip yasaklarını uygulamak, 

adaleti sağlamak, anarĢi ve terörü önlemek, hak ve adaleti icra etmek için bir lidere ihtiyaç 

vardır. Bu lider eskiden bir tek fert olan idarecilerdi. Günümüzde ise birey yerine, bireyin 

seçimle baĢa getirildiği kurumlar bu görevleri yapmaktadır. Toplum bireysellikten kurumsallığa 

geçmiĢ görünmektedir.  

Peygamberimiz (sav) hayatta iken mü‘minler imanlarından dolayı, mü‘min olmayanlar da 

peygamberimizin (sav) kendileri ile yaptıkları sözleĢme gereği Medine toplumunun lideri, 

idarecisi konumundaydı. Peygamberin (sav) vefatından sonra sahabeler peygamberimizden (sav) 

aldıkları dersin gereği, Allah‘ın emri olan istiĢare ile bir araya geldiler ve ―Seçim‖ ile 

peygamberimizden (sav) sonra dini ve adaleti ayakta tutmak için ―halife‖ olarak Hz. Ebubekir‘i 

(ra) seçtiler. Böylece seçime dayalı ―Hilafet‖ modeli ve Cumhuriyet sistemi oluĢturuldu. 

Daha sonra Ġslam bilginleri ―Halife/CumhurbaĢkanı‖ olmanın ve ―Seçimin‖ Ģartlarını 

aĢağıdaki gibi belirlediler. 

1. Müslüman olmak: Müslümanların hâkim olduğu yerde elbette çoğunluğun, yani 

cumhurun temsilcisi olacak CumhurbaĢkanı elbette Müslümanlardan olmalıdır.  

2. Mükellef olmak: Akıl, baliğ ve mükellef olmayan, sorumluluk duygusundan yoksun 

birisinin lider ve baĢkan olması düĢünülemez.  

3. Erkek olmak: Kadın seçme ve seçilme hakkına haizdir; ancak CumhurbaĢkanı adayı 

olamaz. ġuranın üyesi olabilir ve Ģuranın sözcüsü sayılan baĢbakan da olabilir; ancak 

son söz sahibi olan CumhurbaĢkanı olamaz. Peygamberimiz (sav) Krallıkla idare 

edilen Ġran devletinin baĢına kral olarak bir kadını getirmeleri üzerine ―BaĢına bir 

kadın hükümdar tayin eden millet iflah olmaz‖
2
 buyurmuĢtur. 

4. Duyuları salim olmak: Duyular denince beĢ duyu akla gelmelidir. Göz, kulak ve 

diğer azalardır.  

5. Bilgin ve Müçtehit olmak: CumhurbaĢkanı olacak kiĢi bilgi ve içtihat sahibi olmasa 

da ―ġura‖ üyeleri ve ―Ulema Heyeti‖ bu vazifeyi yapabilir. 

6. Cesur Olmak: Adalet ve cesaret liderin en belirgin özelliğidir.  

7. Ġleri GörüĢlü Olmak: Dünya siyasetine ve geleceğe yönelik görüĢlerinin isabetli 

olması gerekir.  

8. Adil olması: Adaleti gerçekleĢtirecek için ―Hukuk‖ bilgisi yanında bunu 

gerçekleĢtirecek kudret, irade ve kararlılığa da ihtiyaç vardır. 

Bu sayılan Ģartları taĢımayan birisi sözün kendisinde bittiği ve son karar merkezi olan 

CumhurbaĢkanı adayı olamaz. 

Ehl-i Sünnet‘e ve Cumhur-u Ulemaya göre devlet baĢkanı ―Seçim‖ ile belirlenir. Seçim 

usulleri farklı olmakla beraber sonuçta ―Seçim‖ esastır. Halife ancak seçimle belirlenir. ġia ise 
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―Atama‖ usulünü esas almıĢlar ve ―peygamberin yerine halife seçmesi nübüvvetin gereğidir‖ 

demiĢlerdir. 

Halifenin seçimi üç Ģekilde olur: 

1. Müslüman, mükellef, adil (büyük günahlardan sakınan) kendisini lekeleyecek 

Ģeylerden koruyan, Ģahsi menfaat peĢinde olmayan ve toplumun menfaatini esas alan, 

bilgili ve Ģahsiyetli ―ġura Üyelerinin‖ tespit ettiği adayların seçimi ile. Bunun 

günümüzde en geliĢmiĢ Ģekli ―Millet Meclisinin‖ adayı belirleyerek seçmesi 

Ģeklindedir. 

2. Adil halifenin vefatından önce âdil ve liyakatli birini aday olarak göstermesi 

Ģeklindedir. Bu da Hz. Ebubekir‘in (ra) Hz. Ömer‘i aday olarak göstermesi esas 

alınmıĢtır.  

3. Hilafetin Ģartlarını taĢıyan birisinin aday olması ve halktan biat alması iledir. Bu seçim 

Ģekli farklı adayların ortaya çıkması ve çoğunluğu ele geçirenin halife olması ve 

diğerlerinin de ona biat etmesi veya birinin hilafete geçmesi, diğerinin de muhalefette 

kalması Ģeklindedir ki bu uygulama Hz. Ali (ra) ve Hz. Muaviye (ra) mücadelesi ve 

dönemi esas alınarak belirlenmiĢtir.  

Görüldüğü gibi her üç durumda da halife seçimi, adayların belirlenmesi ve halkın biatının 

alınması Ģeklindedir. Hiçbirisinde atama ile ve babadan oğula geçme Ģeklinde bir hilafet yoktur. 

Ġlk iki durumda aday belirleme ve sonuçta seçim esastır. Son Ģıkta ise adayların ortaya çıkarak 

halkın biatına müracaat etmeleri söz konusudur. Nitekim peygamberimiz (sav) ―Benden sonra 

hilafet otuz senedir. Sonra saltanat gelecektir‖
1
 buyurmuĢtur. Peygamberimizin (sav) bu hadisi 

tahakkuk etmiĢ ve seçimle gelen ve otuz sene devam eden ―Hulefa-i RaĢidinden‖ sonra Hz. 

Muaviye (ra) ile saltanata dönüĢmüĢtür.  

 

7. RĠDDET VE ĠRTĠDAT 

Riddet, akıl, baliğ ve muhtar olan bir müslümanın söz, fiil veya itikat ile Ġslamın tümünü 

veya kesin bir hükmünü inkâr etmesi, bir baĢka dini Ġslama tercih etmesi veyahut Allah‘ı ve 

peygamberi yalanlamasıdır. Böyle bir kimseye ―mürted‖ adı verilir.  

Ġslam en mütekâmil bir ilahi ve hak bir din olduğu ve her cihetle hakka mutabık olduğu, 

aklın ve ilmin de bunu kabul ve ispat ettiği halde, daha önce Müslüman olduğu halde, bile bile 

bunu kabul etmeyen bir insan artık hiçbir kemalatı ve değeri kabul etmeyeceği, hiçbir kayıt altına 

girmeyeceği ve sosyal ve siyasi hayatta bir fesat unsuru olup anarĢist olacağı için hayat hakkı 

yoktur. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Kim imanı küfürle değiĢtirirse Ģüphesiz o dümdüz yolun 

ortasından sapmıĢtır‖
2
 ―Sizden kim irtidat eder ve dininden dönerek kâfir olursa iĢte onların 

dünya ve ahrette amelleri boĢa çıkmıĢtır ve onların cehennem ehlidir ve orada ebedi olarak 

kalacaklardır‖
3
 buyurarak mürtedin o zamana kadar yaptığı bütün amellerinin boĢa çıkacağını ve 

hiçbir mükâfatı hak etmeyeceğini açıkça beyan etmiĢtir.  

Böyle biri ikna edilir ve riddetinden, irtidadından dönmesi istenir. Israr eder ve halkı fesada 

sürüklemeye çalıĢırsa idam edilir. Peygamberimiz (sav) ―Dinini değiĢtireni, Ġslamiyeti bildiği 

halde bırakıp bir baĢka dini Ġslama tercih edeni öldürünüz‖
4
 buyurmuĢtur. Peygamberimiz (sav) 

bir baĢka hadisinde ―Müslüman bir kimsenin öldürülmesi ancak üç sebeple helal olur. Ġmandan 

sonra irtidadat edip dinden çıkma, evlendikten sonra zina etme, haksız yere bir cana kıyma‖
5
 

buyurarak mürtedin hayat hakkının olmadığını ifade etmiĢtir. 
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Günümüzde Ġslamiyeti bildiği halde baĢka dini islamiyete tercih eden yoktur; ancak bilgisiz 

olup ortada kalan ve adı Müslüman olup Müslümanlıkla yakından uzaktan alakası olmayan ve 

bunalıma girerek bir dine mensup olmak için Ġslamı bilmeden Hırıstiyan olan kimseler bundan 

müstesnâdır. Zira onlar Ġslamiyeti zaten bilmiyorlardı ki hükümlerini reddetsin ve inançlarını 

inkâr etsinler. Akılları ve kalpleri dine yabani olduğu halde karĢılarına din olarak çıkan herhangi 

bir dine girmeleri Ġslamı reddetmek ve irtidat etmek anlamına gelmediği için kendileri de mürted 

olmazlar. Mürtedler hakkındaki hükümler de onlar için uygulanmaz.  

Mürtede ait hükümlerin uygulaması için devletin ―Hilafet‖ olup, Ģeriat hukukunun geçerli 

olması gerekir. Bu olmayınca zaten irtidat hakkındaki hükümler de tatbik imkânı bulamaz. 

Zorlama ile inkâra yönelen mürted sayılmaz. Ġkrah irtidadı ortadan kaldırır. Zira iman ve 

küfür kalbin amelidir. Kalp ise zorla değiĢtirilemez.  

Ġrtidat eden ve bunu açıktan savunan birisinin nikâhı batıl olur ve iddet müddeti bitince 

zevcesi boĢ olur, kendisi de boĢanmıĢ sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 
NĠKÂH/ EVLĠLĠK VE AĠLE 

 

BAġLARKEN: 

Evlenmek fıtratın gereği ve peygamberin (sav) sünnetidir. Farz değildir. Zira farz olsa 

herkes için farz olur ve evlenmemek günah olurdu. Ġnsan hayatının çeĢitli durumları vardır ve 

herkes evlenmeye müsait değildir. YaĢlı ve cinsi iktidar zafiyeti bulunan ve durumu müsait 

olmayan kimselerin evlenmesi mekruhtur. 

Bakire, mütedeyyine, güzel, iyi soya mensup ve yakın bir akrabadan olmayan bir kadınla 

evlenmek sünnettir. Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Kadın dört Ģey için nikâhlanır: Malı, 

güzelliği, soyu ve dini için. Sen dindar olanı tercih edersen bereket ve kerâmet bulursun‖
1
 

buyurdular. 

 

1. Nikahtan Önce Bilinmesi Gereken Hususlar: 

Nikah konusuna girmeden önce bilinmesi gereken önemli hususlar vardır. Bunlardan 

bazılarını alt baĢlık olarak ele alacak olursak peygambere has özellikler, bakmakla ilgili 

hükümler, konuĢmakla ilgili konular, ne gibi konuĢmaların gıybet olacağı konusu ele alınmıĢtır.  

Peygambere Has Özellikler: 

Peygamberimizin kendisine has özellikleri vardır. Bunlar dört çeĢittir: 

1. Kendisine vacip olan Ģeyler: Duha, kuĢluk, vitir ve teheccüd namazı ile Kurban, 

misvak ve istiĢare gibi hususlar.  

2. Kendisine haram olan Ģeyler: Zekat ve sadaka almak, yazı öğrenmek, Ģiir okumak 

ve içinde gizlediğinin tersini göstermek, kefili olmayan borçlunun cenaze namazını 

kılmak. 

3. BaĢkasına yasak kendisine mubah olan Ģeyler: Gece iftar etmeden oruca devam 

etmek, dörtten fazla kadını nikahı altında bulundurmak, izni olmadan evli olmayan 

kadını bir baĢkasına nikâhlamak gibi hususlar. 

4. Kendisine yapılan ikramlar: Nikahında bulunan kadınların baĢkasına haram olması, 

zevcelerinin diğer kadınlardan üstün olması, mükafat ve cezalarının kat kat olması, 

nübüvvetinin ilk olup son gönderilmesi, isminin arĢa, göklere ve cennet kapılarına 

yazılması, nübüvvet mührü, Ģefaat-ı uzmanın kendisine verilmesi, ümmetinin diğer 

ümmetlerden üstün olması, gölgesinin olmaması, gözü ile gördüğü gibi arkası ile de 

görmesi, gözleri uyuduğu halde kalbinin uyanık olması... 

 

2. Avretle Ġlgili Hükümler: 

BaĢkasına bakmak dört çeĢittir: 

1. Erkeğin kadına bakması: Bu bakıĢın haram olması için beĢ Ģart vardır.  

a. Birincisi; Bakanın baliğ ve mürâhık olması. Çocuğun bakmasında haramlık 

yoktur. Mürahık olanın bakması haram olmasa da baktırması ve buna yol 

açması haramdır.  

b. Ġkincisi: Erkek olması. Tenasül aleti olmayan kimsenin de kadının dizi ile 

göbeği arasına bakması yine haramdır. Bu konuda baĢkasına bakması haram 

değildir. YaĢlı, tenasül aleti kesik ve erkeklik gücünden mahrum olanlarla 

genç ve kudreti yerinde olan arasında fark yoktur.  
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c. Üçüncüsü: Bakılan kadının küçük yaĢta değil, arzu edilecek yaĢta olması. 

Yedi yaĢından küçük olana bakmakta haramlık yoktur. Bu nedenle küçük 

çocuğu temizlemek için avretine bakmak haram olmaz. 

d. Dördüncüsü: Yabancı olması. Mahrem, yani nikahı haram olanların diz 

kapağı ile göbeği arasına bakmakta beis yoktur. Mahrem olanların göbek ile 

diz kapağı arasına bakması haramdır. 

e. BeĢincisi: BakıĢın kasıtlı olması. Birbirine rastlamak, aniden görmek suretiyle 

meydana gelen bakıĢ haram değildir.   

2. Erkeğin erkeğe bakmasıdır. Erkeğin erkeğe mahrem olan yerleri göbeği ile diz 

kapağı arasıdır. Dolayısıyla diz kapağı ile göbeği arasına bakması haramdır. 

3. Kadının kadına bakması: Erkeğin erkeğe bakması gibi, göbeği ile diz kapağı 

arasındaki bölgeye bakması haramdır. 

4. Kadının erkeğe bakması: Bu konuda ihtilaf vardır. Bazı âlimlere göre erkeğin 

kadına nispetle sadece göbeği ile diz kapağı arası haram olup diğer yerlerine 

bakmasında günah yoktur. Bir kısım ulemaya göre ise erkeğin kadına bakması haram 

olduğu gibi kadının erkeğe bakması haramdır.  

5. Kadının koku, saçı ve benzeri organ ve parçalar halinde iken bakılması haram olduğu 

gibi yerinden kopup ayrılsa da yine onlara bakmak haramdır. Nereye bakmak haram 

ise oraya dokunmak da haramdır. Bu nedenle erkeklerin de bakılması haram olan 

göbeği ile diz kapağı arasına dokunmak ve ellemek da haramdır. 

6. Evlenme amacı ile bakmak: Birbirleriyle evlenmek isteyen erkek ve kadının 

birbirlerinin yüzlerine bakmaları sünnettir. Peygamberimiz (sav) ―Bir kimse bir 

kadınla niĢanlanmak arzu ederse ona bakmasına beis yoktur‖
1
 buyurmuĢlardır. 

Mahrem olmayan erkek ile kadınların birbirlerine bakmaları helal değildir.  

Nefsani ve Ģehvani bakıĢların tamamı haramdır. Ancak Ģahitlik yapmak ve alıĢveriĢ için ve 

hastalıktan dolayı tedavi amaçlı olarak doktorun hastasının her yerine bakması ise caizdir. Gayr-i 

Müslim bir kadının Müslüman bir kadına bakmasına da meydan vermemek de lazımdır.  

Mahrem olmayana bakmak haram olduğu gibi, onunla tokalaĢmak da haramdır.  

Zevc ile zevce müstesna on yaĢından büyük olanların bir yatakta yatmaları câiz değildir. Bu 

nedenle on yaĢına gelen çocukların yataklarını ayırmak gerekir. 

 

3. Gıybet sayılan ve sayılmayan hususlar: 

Ġslam‘da baĢkasının kusurunu söylemek gıybet olup haramdır. Kur‘ân-ı Kerimde Ģiddetle 

yasaklanmıĢtır. Ġnsanın bu çirkin silahı kullanması insanlığına aykırıdır. Ancak ciddi bir maslahat 

varsa kiĢi aleyhinde konuĢmak gıybet sayılmaz. 

Ġslam bilginlerine göre beĢ hususta gıybet caizdir, yani bu husus gıybet sayılmaz:
2
 

1. Haram olan bir fiili iĢleyen kiĢiyi bundan vazgeçirmek amacı ile hocasına ve velisine 

durumunu söylemek gıybetten sayılmaz. 

2. Zalim olan ve zumlu ile övünen bir idareciyi bundan vazgeçirmek amacı ile hakime 

ve yetkililere Ģikayette bulunmak ve zalime ―zalimsin!‖ demek. Hatta ―zalim 

hükümdara hak söz söylemek ve zulmünü hunharlığını yüzüne haykırmak en büyük 

cihad ve ibadettir.‖ 

3. ―Fasık-ı mütecahir‖ olup günahı açıktan iĢleyen ve bununla övünen kimseyi teĢhir 

ederek halkı onun Ģerrinden korumak. Hatta ―Fâsıkı fıskı ile anın ki halkı onun 

Ģerrinden koruyasınız‖ denilmiĢtir. 

4. ĠstiĢare ve Ģahitlik gibi hukukî meselelerde hakkı ortaya koymak. 

5. Hakaret amacı taĢımadan tarif ve tanıtmayı amaç edinerek ―kör ve topal adam‖ gibi 

kusur ifade eden sözleri söyleyerek adamı tarif etmek. 

                                                 
1
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2
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6. Dini meselelerde hak olmayan bir davayı ve meseleyi dava edinen kiĢiyi ilzam ve 

iskat etmek ve fikrini çürütmek için gerek yazı ile gerekse sözle tenkit etmek ve 

hakkın ortaya çıkmasına hizmet etmek o kiĢiyi gıybet sayılmaz.  

7. Ġlmî, fikrî ve siyasi meselelerde iddia sahiplerinin fikirlerini tenkit ederek gerçeği 

ortaya çıkarmak gıybet ve dedikodu sayılmaz.  

Bir memurun durumunu amirine Ģikâyet etmek de maslahat gereği gıybet sayılmaz. Ancak 

haksız Ģikayetler gıybetten daha büyük günah olup iftira sayılır. 

  

NĠKAH ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 

Nikah, ―enkahtü‖ gibi bir sözle cinsî münâsebeti mukareneti mubah kılmasını tazammun 

eden bir akittir. Kur‘ân-ı Kerim ve Hadis-i Nebevî ile sabittir. Yüce Allah buyuruyor: ―HoĢunuza 

giden kadınlarla evleniniz‖
1
 buyurmaktadır. Peygamberimiz (sav) ―Evlenin çoğalın, ben sizin 

çokluğunuzla övüneceğim‖
2
 buyurmuĢtur.  

Evlenmeye muhtaç olup masraf ve mehir gibi lüzumlu olan Ģeyleri tedarik edebilen 

kimsenin ibadetle meĢgul olsun olmasın evlenmesi sünnettir. Peygamberimiz (sav) ―Ey Gençler 

topluluğu! Sizden evlenmeye gücü yetenler evlensinler. Evlenmek gözü haramdan korur. 

Evlenmeye gücü yetmeyenler oruç tutsun. Zira oruç Ģehveti kırar‖
3
 buyurmuĢlardır.  

Nikâhlı ve iddetli olmayan bir kadına evlenme teklifinde bulunmak caiz olduğu gibi, rici‘ 

olmayıp iddetli bir kadınla evlenmek için iĢaret etmek de caizdir. NiĢanlı bir kadınla evlenmek 

için teklifte bulunmak ve eski niĢanlıların aralarını bozmaya çalıĢmak haramdır. 

Bir kadınla evlenmek hususunda kendisiyle istiĢare edilen kimsenin, kadın hakkında bildiği 

Ģeyleri olduğu gibi söylemek vacip olduğu gibi gıybet sayılmaz.  

Evlenmek isteyen birisine bir kadın hakkında istiĢare ettiğine binaen doğruyu söyleyerek 

―onun Ģöyle kusurları var‖ demek gıybet ve dedikodu sayılmaz. Ancak kötü niyetle kusur isnat 

etmek ise hem gıybet, hem de iftiradır; iki katlı çirkin bir günahtır.  

Erkek için kız tarafına söylenen Ģeylerde de ayni hususlar caridir. Her Ģeyi olduğu gibi 

söylemek gerekir. Evlenme ve yuva kurma, bu yuvada mutlu olmak için bunlar Ģarttır. Aksi 

taktirde ―Son piĢmanlık fayda vermez.‖ Bir yalan yüzünden hayatlar mahvolur ve aileler yıkılır. 

Sağlıklı bir yuva ve o yuvada yetiĢecek olan çocukların terbiye ve talimi için ―doğruluk‖ Ģarttır.  

 

1. Evlenme Merasimi: 

Nikâh akdinden önce hutbe okumak sünnet olduğu gibi, evlenme teklifinde ve dünürlükte 

de bir hutbe okumak sünnettir. Hutbede Allah‘a hamd ederek baĢlanır. Peygambere (sav) salat-ü 

selam getirilir. Sonra takva, Allah korkusu tavsiye edilir. Sonra ―Kerimeniz falanı filanca için 

istemeye geldim‖ denir. Daha sonra Ģayet evlendiriyorsa ―Kızımı falan ile evlenmesine müsaade 

ediyorum‖ denir.  

Peygamberimiz (sav) ―Sizden biriniz nikâh veya bir baĢka Ģey için hutbe okumak, yani 

konuĢmak isterse Ģöyle desin: ―Hamd Allah‘a mahsustur, ona hamd eder, ondan yardım isterim, 

hatalarımdan dolayı ona tövbe ve istiğfar ederim. Nefsimin ve Ģeytanın Ģerrinden Allah‘a 

sığınırım. Allah kime hidayet dilerse o doğru yola girer ve onu kimse saptırıp yoldan çıkaramaz. 

Kimi de yoldan çıkarır ve saptırırsa onu da kimse hidayete erdiremez. Ben Ģahadet ederim ki 

Allah‘tan baĢka ilah yoktur. Ve Ģahadet ederim ki, Muhammed (sav) O‘nun kulu ve son elçisidir. 

Allah‘ın selamı ve salâtı üzerine olsun.‖
4
  

Bu giriĢ ile baĢlayan konuĢma daha sonra bu toplantının amacı anlatılır ve bu amacın önemi 

üzerinde durulur. Bu konuĢmaya ―Hutbe-i Hace‖ adı verilir. Kızın velisi Ģayet damat adayı facir 
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ve fasık ise onunla evlendirmeyebilir. Evlenmede en önemli Ģey dindarlıktır. Makam ve para 

insana saadet getirmez bilakis dünya ve ahret hayatını mahvedebilir. Çocuklarımız ve kızlarımız 

emanettir, bu emaneti korumak görevimizdir. Bu nedenle saliha olan kızını salih kimselerle 

evlendirmek için teklifte bulunmak da sünnettir. Nitekim Hz. Ömer (ra) kızını Hz. Ebubekir‘e 

(ra) teklif etmiĢtir. Yine Hz. ġuayb (ra) kızını Hz. Musa‘ya (ra) teklif etmiĢtir.  

 

2. Nikâhın Rükünleri: Nikâhın beĢ rüknü vardır. 

1. Koca. Evlenmek isteyen erkektir. Kocanın Ģartı, ihramda olmaması, muhtar olması, 

muayyen olması ve kadınla evlenmesine Ģer‘î bir mani bulunmamasıdır.  

2. Karı. Kendisine talip olunan kadındır. Zevce olmak için üç Ģart vardır. Ġhramda 

olmamak, muayyen olması, nikâh ve iddet gibi mani bir halin olmamasıdır. 

3. Veli. Öğrencinin velayeti üzerinde bulunan sorumlu kiĢi. Velinin sekiz Ģartı vardır: 

Muayyen olması, ihramda olmaması, erkek olması, mükellef, yani akıl bâliğ olması, 

âdil olması, sefih olduğu için mahcurun aleyh olmaması, dinlerinin bir olması ve 

Ģuurunun yerinde olmasıdır. Peygamberimiz (sav) ―Velisiz nikâh caiz değildir ve 

batıldır‖
1
 buyurmuĢlardır. ġafii (ra) ―Nikah ancak veli ile sahih olur‖

2
 hadisini esas 

almıĢtır. 

4. Ġki Ģahit. Evlenme akdine Ģahit olan akıl ve baliğ en az iki kiĢi. ġahitlerin altı Ģartı 

vardır: Müslüman olmaları, erkek olmaları, hür ve adalet sahibi olması, kör ve sağır 

olmamalarıdır. Peygamberimiz (sav) ―ġahitsiz ve belgesiz nikâh sahih değildir‖
3
 

buyurmuĢlardır. 

5. Akit sığası ve sözleĢme. Kinaye ile sadece ―kabul ettim‖ demek akit için yeterli 

olmaz. Neyi kabul ettiğini açıkça belirtmek Ģarttır. ―Nikâhı kabul ettim‖ demelidir.  

Siğanın ġartları: 

1. Ġcap ile kabul arasında uzun bir fasıla olmamalıdır.  

2. Ġcap ile kabul arasına baĢka söz girmemelidir. 

3. Ġcap ve kabul birbirine uygun olacaktır. Biri Ali‘den diğeri Zeyd‘i bahsetmeyecek. 

4. Kabul icaptan sonra olacaktır. 

5. Ġcap ve kabul nikâh ve tezvic manasını ifade edecek. 

6. ġahitler hem icabı hem de kabulü iĢiteceklerdir. 

7. Ġcap ve kabul kesin olup muallak olmayacaktır.  

8. Ġcap ve kabul geçici olmayacaktır. ―Bir seneye kadar‖ gibi sınırlanmayacaktır. 

9. Nikâhın amacını ihlal eden bir Ģart olmayacaktır. 

Bir kadının namusunu diğer kadının namusuna mehir olacak Ģekilde bir nikâh caiz değildir. 

Ancak, iki kiĢi kızlarını ve hemĢirelerini mübadele etmek Ģeklinde nikâh caizdir. Nitekim ―Ġbn-i 

Hacer (ra) der ki: ―Kızını bana vermek Ģartı ile kızımı sana nikâhladım‘ ifadesi ile kıyılacak 

nikâh sahihtir‖ demiĢtir.  

 

Veli beĢ Ģart dâhilinde nikâh kıyabilirler: 

1. Veli ile zevce arasında düĢmanlığın bulunmaması. 

2. Zevce ile koca arasında düĢmanlığın bulunmaması. 

3. Hali vakti yerinde olan birisi ile evlendirmesi. Mehrini veremeyecek olan biri ile 

evlendirmesi câiz olmaz. Veli mücbir olsa, yani evliliğe zorlarsa bu nikâh sahih 

değildir.  

4. Mehr-i misil ile evlendirmesi.  

5. Denk birisi ile evlendirmesi. 

6. Â‘ma veya yaĢlı ile evlendirmemektir. Zira hayatı zora girer ve zarar görür. 
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Zevce bakire olmaz, bakire olur da velisi, babası ve dedesi olmazsa kendi muvafakatini 

almak Ģarttır. Bu durumda iki Ģahit huzurunda muvafakatinin alınması sünnettir. Peygamberimiz 

(sav) ―Dul kadının velisinin kendisinden izin almaya hakkı vardır; bakirenin izni ise susmasıdır‖
1
 

buyurmuĢlardır. Bu durumda gerek bakire gerekse kız izinsiz ve istemediği kimse ile 

evlendirilmesi caiz değildir.  

 

3. Karı-Kocanın Denkliği: 

Erkek isterse kendisi ile denk olan bir kadınla evlenebileceği gibi, kendisine denk olmayıp 

aĢağı olan bir kadınla evlenebilir. Fakat kadının rızası olmadan mücbir veli de olsa kendisine 

denk olmayan ve aĢağı mertebede biri ile evlendiremez. 

Dekliği altı Ģartı vardır: Bu konuda kadının rızası Ģarttır. Kadının rızası olmadan denk 

olmayana nikâhlamak caiz değildir. Kadının rızası var da kendisi istiyorsa ve zorluyorsa caiz 

olmamakla beraber nikâh sahihtir.  

1. Delilik ve cüzam gibi insana nefret veren hastalıklardan salim olmak. 

2. Hür olmak. Hür bir kadın köle ile evlenemez.  

3. Soy. KureyĢî olmayan KureyĢ ile denk değildir.  

4. Salih olmak. Salih olmayan birine Saliha bir kadını nikâhlamak caiz olmaz. 

5. Sanat ve ticarette denklik. Çöpçü ve çoban olana bir zenginin kızı verilemez. 

6. YaĢlı olan genç birine denk değildir.  

Denkliği esas almaktan maksat kurulacak yuvanın sağlıklı ve sağlam olmasıdır. Yoksa 

çöpçünün tüccardan daha aĢağı ve değersiz olduğundan değildir. Ancak Allah katında en değerli 

Ģey müttaki müslümandır. Ġslam bilginleri ―Fasık, zalim ve mütegallibe birisine mensup olmak 

bir değer ifade etmez‖ demiĢlerdir. 

 

4. Mehir: 

Nikâhı akdetmek neticesinde koca tarafından zevceye verilmesi lazım olan mala mehir 

denir. Mehir çok önemlidir. Kur‘ân-ı Kerim ve Sünnet buna önem vermiĢtir. Yüce Allah 

―Kadınların mehrini verin‖
2
 buyurur. Akitte, yani nikâhta mihri ifade etmek sünnettir. Bu 

nedenle mihrini vermek vaciptir.  

Mihr-i misil, kız kardeĢ, kardeĢin kızı, amcakızı gibi emsal için verilen mehir demektir. Bu 

hususta yaĢ, görüĢ, bekâret ve benzeri Ģeyler mihr-i misil için dikkate alınır. Bir kimse bir kadınla 

evlenir henüz gerdeğe girmeden ayrılırlarsa mihrin yarısını hak eder ve yarısını vermek gerekir. 

Kadın mihr-i misil ile evlendirmek gerekir. Yani onun çevresi ve arkadaĢlarına verilen mihrin 

mislidir.  

Bir kadın mehrini almadan ondan tasarruf etmesi, yani satması ve hibe etmesi veya 

vakfetmesi caiz değildir. 

Koca karısının mehrini vermekten aciz kalırsa zevce sabrederse ne âlâ! Sabretmezse nikâhı 

beĢ Ģartla fesh edilebilir. 

1. Akıllı olması, 

2. Baliğe olması, 

3. Zifaftan önce olması, 

4. Mehir verme aczi ya iki Ģahidin huzurunda kendi itirafıyla veya hâkimin huzurunda 

olması. 

5. Mehir vermekten aciz ise mahkemeye intikal ettirmek gerekir. Kadın veya veli kendi 

kendisine feshetme yetkisine sahip değildir. 
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5. Nikâhı Feshetmek: 

Nikâhı feshetmenin pek çok Ģartları vardır. Bunların baĢında evlenenlerden birisinde 

delilik, cüzamlık gibi bulaĢıcı hastalık görülürse diğeri için muhayyerlik vardır. Ġsterse nikâhı 

fesheder. Bu durum evlendikten sonra meydana gelse yine muhayyerdir. Yalnız gerdekte sonra 

erkeklik gücü yoksa kadının muhayyerliği yoktur. Muhayyerlik fevridir. Bu durumda 

mahkemeye baĢvurur. Hâkim bu durumda tedavi olması için erkeğe bir sene mühlet tanır. Bir 

sene sonunda durumu düzelmezse nikâhı fesheder. 

 

NĠKÂHI HELAL VE HARAM OLANLAR: 
Neslin bekası ve dünya hayatının devamı için Ġslam dini evlenmeyi meĢru kılmıĢtır. Ancak 

kiĢi her kadınla evlenemez. Evlenmesi helal olan kadınlar olduğu gibi, haram olanlar da vardır.  

Evlenmesi haram olan kadınlar iki kısımdır. Birincisi, müebbeden haram olanlar. Ġkincisi, 

muvakkaten haram olanlardır. Müebbeden, yani ebedî haram olanlar neseben, rada, yani emzirme 

yoluyla veya sıhrıyet yakınlığı olan kadınlardır. Nesep cihetiyel haram olanlar, anneler, nineler, 

kızlar, kızların kızları, hemĢireler, yani bacılar, halalar ve teyzelerdir. Bunlar aynı zamanda rada, 

yani süt cihetiyle de haramdır. Peygamberimiz (sav) ―Neseple haram olanlar, süt cihetiyle de 

haramdırlar‖ buyurmuĢtur. 

Ancak bir kadın süt verdiği çocuğun babasına ve kardeĢlerine haram değildir.  

Sıhrıyet, yani evlilikten doğan akrabalıktan dolayı haram olanlar; kayın valide, hanımın 

anne ve baba cihetiyle ninesi, üvey kızlar, üvey analar ve gelinler, yani oğlunun veya torunun 

zevceleri sıhrıyet cihetiyle haramdırlar. 

Neseben ve rada‘ cihetiyle haram olan kadınlar için iki kaide vardır. Birincisi, akraba 

kadınlar haramdır; ancak amca, hala ve teyze çocukları istisnadır, bu kuralın dıĢındadırlar. 

Ġkincisi ise ―usul ve füru‘ ve usulün ilk furuu haramdır.  

Muvakkaten haram olan kadınlar ise baĢkasının nikahı ve iddeti altında bulunan kadınlar, 

üç talak ile boĢanmıĢ olan karısı, dörtten fazlasını nikahlamak, putperest ve ateist olan 

kadınlardır.  

Kitabî olan ve ―Ehl-i Kitap‖ denilen Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla evlenmek mekruh 

olmakla beraber nikah sahihtir ve evlenmek câizdir. Ancak evlendiği kadına cenabetten 

yıkanmayı emretmeli, domuz etinden yemeyi men etmelidir. 

Cinsî mukarent olmadan evvel kadın veya kocadan biri mürted olursa nikâh feshedilir. 

Cinsî münâsebetten sonra irtidat vaki olursa iddet müddeti beklenir. Bu müddet içinde yeniden 

islama dönerse nikah devam eder, yoksa münfesih olur. 

Müslüman olmayan karı koca beraber Ġslam dinine girerlerse eski nikâhları devam eder. 

Aksi taktirde iddet müddeti beklenir Müslüman olmazsa nikah fesholur. Bir Hıristiyan ihtida 

ederse nikâhı altında bulunan kadının da ihtida etmesi gerekir. Aksi takdirde nikâhları ortadan 

kalkar.   

 

VELĠME / DÜĞÜN YEMEĞĠ 

Babanın görevi evladına güzel isim vermek, eğitimini yapmak ve iyi bir kadın ile 

evlendirmektir. Çocuğunun sağ eline Kur‘ân-ı Kerim, sol eline Sünnet-i Seniyye‘yi vermek 

gerekir. Ayrıca geçimini sağlayacak bir meslek öğretmesi de babanın görevidir.  

Zamanımızda hayat Ģartları değiĢmiĢ ve zorlaĢmıĢtır. Bununla beraber düğün yemeği 

vermek, komĢuları, yakın ve uzak akrabayı, eĢi ve dostu davet etmek sünnettir. Peygamberimiz 

(sav) hem kendi nikâhına aldığı kadınlarla evlenme merasiminde ve yakınlarının evlenme 

merasiminde yemek vermiĢ ve yemeklerine katılmıĢtır. Abdurrahman b. Avf‘a (ra) ―Bir Ģat (keçi 

ve koyun) keserek mutlaka düğün yemeği tertiple‖
1
 emretmiĢlerdir.  
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Düğün yemeğine davet edilen kiĢinin bu davete icabet etmesi vaciptir. Peygamberimiz 

(sav) ―Sizden biriniz evlenme amacı ile tertip edilen bir yemeğe çağrılırsa icabet etsin; ancak içki 

sofrasına oturmasın‖
1
 buyurmuĢlardır.  

Düğün yemeğine soyluları, zenginleri ve yakınları davet edip fakir ve muhtaçları mahrum 

etmesi doğru değildir. Peygamberimiz (sav) ―En kötü yemek zenginlerin davet edilip fakirleri 

çağrılmadığı düğün yemeğidir. Davete icabet etmeyen Allah ve resulüne asi olmuĢ olur‖
2
 

buyurmuĢlardır. 

 

1. Davete icabetin sekiz Ģartı vardır: 

1. Çağıranın ve çağrılanın Müslüman olması, 

2. Belli kimselerin değil, tüm mahalle ve komĢuların davet edilmiĢ olması, 

3. Davetin bizzat yemeği veren düğün sahibi veya vekili tarafından davet edilmesi. 

4. Yemek iki üç gün yemek devam ederse davetin ilk günü vaki olması, ikinci ve üçüncü 

günü davet vaki olmuĢ ise icabet vacip değil, sünnettir.  

5. Korkudan dolayı davet edilmemesi. 

6. Hastalık veya baĢka bir mazeretin bulunmaması. Mazeret vacip hükmünü kaldırır. 

7. Yemek mahallinde kendisini rahatsız edecek düĢmanının bulunmaması. 

8. Ġslam‘ın haram kıldığı ―içki‖ gibi gayr-i meĢru bir Ģeyin bulunmaması. Ancak gitmesi 

ile bu harama engel olacağını biliyorsa gitmesi câizdir. 

 

2. Yemek Adabı: 

1. Besmele çekmek. ―Bismillah‖ demek yeterlidir; ancak en kâmil ve mükemmel olanı 

―Bismillahirrahmanirrahîm‖ demektir. Besmele sünnet-i kifayedir. Bir cemaatten biri 

besmele çekse kafidir.  

2. Yemeğin baĢında unutursa sonunda ―Bismillahi evvelihî ve âhirihî‖ demelidir.  

3. Yemekten sonra ―Elhamdülillah demek.  

4. Hatırlatma amacıyla içlerinden birinin açıktan söylemesi müstehabdır.  

5. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak sünnettir.  

6. Yemek esnasında dini konularda sohbet etmek.  

7. Yemek sonunda ―Elhamdülillahillezî et‘amenâ ve sekânâ ve cealenâ mine‘l-

müslimîn‖ diye dua etmek sünnettir.  

8. Ev sahibinin misafirden önce yemeği bırakması doğru değildir. Yaslanarak yemek, 

baĢkasının önüne uzanmak gibi hususlar mekruhtur. 

9. Yemekten sonra Ġhlâs-ı ġerif ve KureyĢ Suresini okumak, elleri ve ağzı yıkamak 

sünnettir.  

  

3. Mevlit Okutmak: 

Düğün münasebetiyle mevlit okutmak güzel bir âdettir. Bu bir âdettir, vacip ve sünnet 

değildir. Ancak bu güzel âdet peygamberimizden (sav) üç yüz sene sonra ortaya çıkmıĢtır.
3
 Ġbn-i 

Kayyum el-Cevzî ise yedi yüz sene sonra Erbil Meliki Muzaffer Ebu Said tarafından icat 

edilmiĢtir. Suyuti de aynı kanaattedir.
4
 Ġbn-i Hacer el-Askalânî de Medine halkının 

peygamberimizi (sav) Ģiirlerle ve Ģenliklerle karĢılamalarını ve peygamberimizin (sav) buna ses 

çıkarmayarak kabul etmesini delil göstererek Mevlidin daha hayırlı bir adet olduğunu ifade 

etmekte ve ―güzel bir âdettir‖ diyerek teĢvik etmiĢtir. Peygamberimizin (sav) Yahudilerin 

bayramlarını örnek göstererek onların Nil‘i geçmelerini ve Firavunun boğulduğu günü AĢure 

                                                 
1
 ġevkânî, Neylü‘l-Evtâr, 11:206 

2
 Ġbn Mâce, Sünen, Hadis No: 1913 

3
 Sahavi, Ġânetü‘t-Tâlibîn, 3:364 

4
 Celâlettin Suyuti, El-Hâvi Lil-Fetvâ, 1:189 



günü olarak kabul edip oruç tutup kutlamalarına bakarak ―Ben Musa‘ya sizden daha yakınım‖ 

buyurarak Orucu emretmiĢtir.  

ġükran ifadesi olarak kutlama yapmak meĢru olunca peygamberimizin (sav) doğumunu 

kutlamanın da meĢru olduğu Ġslam bilginlerinin ortak görüĢüdür. ġayet peygamberimizin (sav) 

doğum gününe rastlarsa kutlamak doğrudan peygamber sevgisinden kaynaklanır. Düğün ve 

sünnet merasimi gibi merasimlerde mevlit okutup yemek yedirmek ve bu vesile ile akraba ve 

dostları bir araya getirmek, Kur‘ân ve salavat okumak, peygamberimizin (sav) hayatını ve 

miracını Ģiir Ģeklinde ders vermek çok güzeldir ve övülmesi gereken bir âdettir. 

 

 

4. Karı ve Kocanın Ġrtidatları: 

Karı ile kocadan birisi irtidat ederse, yani dinin hükümlerini ve iman esaslarından birisini 

inkâr ederse; 

a) Zifaftan önce olursa nikah münfesih olur. Ġddet beklemesi de gerekmez. Zifaftan sonra 

olursa nikah askıya alınır iddet müddeti beklenir. Bu süre içinde yeniden islamı kabul ederse 

nikah devam eder.  

b)  ġayet iddet müddeti geçmiĢ olsa da üç talak gitmez, nikah münfesih olur, talakın sayısı 

eksilmez. Daha sonra Ġslama dönerse yeni bir nikah ile bir araya gelmek mümkündür. 

c)  Mürted olan varis olmadığı gibi, baĢkası da kendi malına varis olamaz. Ölürse serveti 

hazineye intikal eder. 

d) Kadın zifaftan önce riddet etmiĢ ise nikah münfesih olur, hiçbir hakkı yoktur. Zifaftan 

önce koca riddet etse, kadın mihrin yarısını hak eder, verilmesi gerekir. Zifaftan sonra riddet 

meydana gelirse kadın mihrin tamamını hak eder. 

e) Ġrtidat eden zaman geçirmeden Ġslama davet edilir ve Ģüphelerini izale edecek olan ve 

konunun uzmanı olan alimlerle konuĢturulur. ġayet inat ve israr ederse bu durumda idam edilir. 

―Mürtedin hakkı hayatı yoktur.‖ O hak bir dini kabul ettikten sonra bunu red ettikleri ve imani, 

ahlâkî ve ibadete ait esasları ret ettikleri için bütün kabiliyetleri söner ve anarĢist olur. Hayat-ı 

içtimaiyeye zehir olur. Süt bozulsa yoğurt olur ancak yağ bozulursa zehir olur ve yenmez.  

 

RADÂ’: (Emzirmeden Doğan Hükümler) 

Kur‘ân-ı Kerim emzirmenin nesep yönüyle insanları birbirine bağladığı gibi bağlayarak 

evlenmelerine mani sebeplerden birisi olarak ifade eder. Emzirme en az dokuz yaĢına gelen bir 

kadının sütünü emmekle sabit olur. Binaenaleyh iki çocuk bir koyunu emmekle veya ölü bir 

kadının sütünü emmekle süt kardeĢi olmazlar. 

Süt kardeĢi olmak için emmek Ģart değildir. Bir kadının sütünü sağarak bir kaba koyup 

içirseler yine süt kardeĢi olurlar. Sütün ağız yoluyla verilmesi Ģarttır. Ġğne ile vücuduna zerk 

edilse süt kardeĢi hükmü gerçekleĢmez.  

Emzirmenin ve kardeĢliğin geçerli olmasının iki rüknü vardır: 

Birincisi: Emen çocuğun iki yaĢını doldurmamıĢ olması. Ġki yaĢını geçen bir çocuk 

emmekle süt kardeĢliği hükmü cari olmaz. 

Ġkincisi: Emzirmenin beĢ defa gerçekleĢmesi ve her emmede çocuğun kendi ihtiyarı ile 

emmekten vazgeçmesidir. Birkaç defa memeyi ağzına koyarak çıkarması ile kardeĢlik oluĢmaz. 

Bir erkek çocuğu bir kadının sütünü emerse o kadına evlat olduğu gibi, kocasına da evlat 

olur. Bunun için o kadının bütün kız çocukları hemĢiresi, hala ve teyzesi o çocuğa haram olur. 

Abdestleri bozulmaz. Ancak o erkek çocuğun kardeĢleri böyle değildir.  

Emzirme yalnız emziren kadının veya çocuğun anasının sözü ile sabit olmaz. Ancak iki 

erkek veya dört kadının Ģahadeti ile sabit olur.  

 

 

 



KAN VERME VE KAN SATMA: 

Kan süt gibi değildir. Bir çocuk iki yaĢına kadar en az beĢ defa emerse sütkardeĢi olur; 

ancak kan vermekle kardeĢ olmaz. Ne akrabalık tesis eder ve ne de evlenmeye engel bir durum 

oluĢur. Kan grubu tutan biri kana ihtiyacı olan hastaya yardım için kanını vermeye mecburdur.  

Kan satmak hiçbir surette caiz değildir. Ancak kan veren biri olmazsa hastanın para ile kan 

almasında bir sakınca yoktur. Bir kimsenin kendisine kan verene istemediği halde para vermesi 

ve kan verenin de bunu kabul etmesi caizdir. 

 

KARI KOCA HAKLARI: 

Evlenmek sünnettir. Bir kadın ile evlenmek sünnet olduğu gibi, dörde kadar evlenmek de 

caizdir. Ancak Ģartları iyi belirlemek gerekir. Ayrıca kadınlar arasında adaletle davranması 

gerekir. Bu ise gerçekten zordur. Zevce hasta veya kısır olursa bu durumda ikinci bir kadınla 

evlenmesinde sakınca yoktur. 

Peygamberimiz (sav) ―Kadınlarınız konusunda Allah‘tan korkun. Çünkü siz onları 

Allah‘tan emanet olarak aldınız‖
1
 buyurmuĢlardır. Ġki veya daha çok kadınla evli olan bir erkek 

her kadının yanında adil bir Ģekilde gecelemesi gerekir. Peygamberimiz (sav) ―KiĢi iki kadınla 

evli olur ve aralarında adaletli davranmazsa kıyamette bir tarafı eğik gelir‖
2
 buyurmuĢlardır.  

 Kumaları aynı evde bulundurmak doğru değildir. Maddi ve fiziki Ģeylerde adalet mümkün 

olduğu için bu konuda adaletten ayrılmamak gerekir. Ancak sevgi hususunda adalet zaten 

mümkün değildir. Ġtaat ve hizmette ileri olan sevgiyi daha fazla hak edeceği bir gerçektir. 

Peygamberimiz (sav) Hz. AiĢe‘yi diğerlerinden daha çok sevdiği ve bunu ifade ettiği bir 

gerçektir.
3
 Bunun dıĢında adalet ve eĢitliğe riayet etmezse mesul olur.  

Kadın dinin yasaklamadığı hususlarda kocasına itaat etmekle mükelleftir. Kocasının izni 

olmadan uzak bir yere yola çıkması caiz olmadığı gibi mahalle ve Ģehirde gezmesi de caiz 

değildir. Yine erkeğin gereksiz yere kadını tezyif edip zulmetmek caiz olmaz.  

Kocasına itaat etmeyen kadın önce uyarılır, vaaz ve nasihat edilir; yola gelmezse bir 

müddet yatağı terk edilir. Yine yola gelmezse bedenine zarar vermeyecek Ģekilde hafifçe 

dövülür. Ancak bir kadına zulmedilerek hakkına tecavüz edilirse mahkemeye baĢvurarak 

durumunu beyan etmesi ve gereğinin yapılması için kendisini savunması en tabii hakkıdır. 

  

HUL’: 

Hul‘, nikâhı feshetmekten ibarettir. Talak sayısını eksiltmez. Kaç defa hul etse de yeniden 

onunla evlenebilir. Hul‘ boĢanan kadının bedel mukabilinde koca ile karı arasındaki zevciyet 

münâsebetini izale etmektir. EĢler birbirlerini sevmez ve birbirlerine saygı duymaz ve 

anlaĢamazlarsa birlikte yaĢamak çekilmez olur. Koca da kadını boĢamak istemezse kadın bedel 

karĢılığında kocasından ayrılmayı teklif edebilir. Buna ―Hul‘‖ adı verilir.
4
 

 

Hul’un beĢ rüknü vardır: 

1. Bedeli veren: Bedeli veren kiĢinin zevce olması Ģart değildir. Bir kimse yabancı da olsa 

birine ―hanımını hul edecek olursan sana Ģu kadar para vereceğim‖ der o da ―bu kadarla hul 

ettim‖ derse hul‘ hasıl olmuĢ olur. 

2. Bedel: PeĢin olacağı gibi, vadeli de olabilir.  

3. Zevce: Üç talak ile boĢanan kadındır.  

4. Akit Siğası: Siğada icap ve kabul Ģarttır.   

5. Koca: Kocanın hul‘ edebilmesi için karısını boĢayabilecek niteliğe sahip olması gerekir. 

Çocuk, deli ve baskıya maruz kalmıĢ olmaması gerekir.  
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Bir kimse meselâ, ―Babanın evine gidersen üç talakla benden boĢsun‖ derse bu iĢten 

kurtulmak için hanımını bir bedel mukabilinde hul eder. Kadın bu arada babasının evine gider. 

Ġddeti de dolsa yeni bir nikâhla onunla evlenir. Ġslam yıkıcı değil yuvayı yapıcıdır. 

Peygamberimiz (sav) ―Allah‘ın en sevmediği Ģey talaktır‖
1
 buyurmuĢlardır. Yüce Allah bu kapıyı 

da açık bıraktı. Zira birbirinden nefret eden karı-kocanın hayat boyu sıkıntı ve iĢkence çekmesini 

de istemedi. BoĢama hakkını da akıl ve his bakımından daha olgun ve hissi olmayan erkeklere 

bıraktı. Olur-olmaz Ģeylerle hemen talaka koĢacak olan kadınların hissiyatlarına hâkim 

olamayacakları için onlara bırakmadı. 

 

TALAK: 

Talak, sözlükte serbest olmak anlamına gelir. Fıkıh dilinde nikâh düğümünü çözmek 

anlamına gelmektedir. BoĢanan erkeğe ―muallâk‖, kadına da ―muallaka‖ denir.  

Talak, sarih ve kinaye olmak üzere ikiye ayrılır. Sarih talak boĢamadan baĢka anlama 

gelmeyen boĢama sözüdür. Bu da ―talak, firak ve serah‖ kelimeleridir. Bu kelimelerin anlamını 

bilsin bilmesin kullanan kimse boĢamayı niyet etmese de kadın boĢanmıĢ olur. Her dilde 

boĢamayı ifade eden ―boĢ ol!‖ kelimesi yine sarih talak sayılır. Arapça ―Talak‖ın ne manaya 

geldiğini bilmeyen talakı niyet etmediği halde bu kelimeyi kullanması ile talak vaki olmaz. 

Kinaye Ģeklinde boĢama ise, boĢama manasını ifade ettiği gibi baĢka anlamları da olan 

kelimedir. ―Serbestsin dilediğin yere gidebilirsin!‖ ―Benden uzak ol!‖ ―Babanın evine git!‖ ―Sen 

bana haramsın‖ ―Sen benim anam gibisin‖ gibi boĢamayı da, baĢka manayı da ifade ettiği için 

kiĢinin niyetine bağlıdır. BoĢama niyeti ile olursa boĢtur, değilse boĢ değildir. Kinayede niyetin 

sözün baĢında sonuna kadar olması gerekir, baĢında ve sonuna kadar boĢamayı niyet etmezse 

boĢanma vaki olmaz. Uykuda ―ben seni boĢadım‖ derse bu geçerli değildir. Bir Ģey gerekmez. 

Ancak latife olsun diye ―ben seni boĢadım‖ derse boĢ olur. Zira ―talakın Ģakası olmaz.‖ 

Peygamberimiz (sav) ―Üç Ģeyin ciddisi de Ģakası da ciddidir. Talak, nikah ve ric‘at‖
2
 

buyurmuĢlardır. Taraflardan biri boĢanmak istediği halde boĢanmıyorsa silah zoru ile diğerini 

tehdit ederek zorla boĢatması ile talak vaki olur. Aksi takdirde ―zorla talak vaki olmaz.‖ Bilerek 

içki içen ve sarhoĢ olanın boĢaması sahihtir; ancak hile ile Ģerbet diye içki içirip sarhoĢluk 

halinde karısını boĢamıĢ ise talak vaki olmaz.  

Üç defa ―seni boĢadım‖ derse üç talak vaki olur. Ancak ―birden üçe kadar benden boĢsun‖ 

derse cumhur-u ulemaya göre ancak iki talak vaki olur; tam boĢanma sağlanmıĢ olmaz.   

Zıharda ise kinaye yoktur. Zıhar yapan kefaret ödemek zorundadır. 

 

1. Talakın Rükünleri: 

Talakın, yani boĢamanın dört rüknü vardır: 

1. Mutaallak: BoĢayandır. Bunun Ģartları da akıl ve baliğ olması, isteği ile boĢaması 

gerekir. Zorla boĢama geçerli olmaz. Tehdit zorlama sayılmaz, ikrah Ģartı vardır. Israr, tevbih ve 

azarlama ile boĢarsa boĢama vaki olur. 

 2. Talak için boĢamayı ifade eden sözün söylenmesi: bu da sarih ve kinaye iledir. Sarih 

ifade zaten boĢamayı sağlarken, kinaye ile boĢamada ise niyete bakılır.  

3. Mutallaka: BoĢanan kadındır. Bunun da Ģartı boĢayan kimsenin zevcesi olmasıdır. 

Yabancı bir kadını boĢamanın bir anlamı yoktur.  

4. Talakı kast eden sözdür. Rüyada ve baygın kimsenin ―sen boĢsun‖ demesinin bir 

anlamı yoktur.  

Talakı bir Ģeye ta’lik etmek:  

Bir kimse talakı bir Ģeyin husûlüne talik ederse o Ģey vaki olmadan talak vâkî olmaz. 

Meselâ, ―babanın evine gidersen üç talak ile boĢsun‖ derse gitmeden talak vaki olmaz. Ama 

dinlemeyip giderse üç talak vaki olur ve boĢanır. 
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2. Sünni ve Bid’î Talak: 

Sünni ve bid‘î talak olmak üzere iki nevi talak vardır. Sünnî talak, sünnet üzere boĢamaktır. 

Bu da tuhur halinde ve münasebet vaki olmadan evvel vaki olan talaktır. Bid‘î talak ise, hayız 

halinde veya içinde münasebet bulunan tuhur halinde vaki olan talaktır. Bid‘î talak her ne kadar 

vaki ise de haramdır.  

Ara vermeden üç talakla kadını boĢamak câizdir. Bir kimse def‘aten üç talakı söylerse dört 

mezhebe göre üç talak vaki olur. Zâhiriye, ġiilere ve Ġbn-i Teymiyeye göre bir anda üç talak bir 

talak olarak kabul edilir. 

 

3. Talak-ı Ric’î ve Talak-ı Bain: 

Talak-ı Ric’î: Bir veya iki talak ile zevceyi boĢamaktır. Bu durumda geri dönmek isterse 

iddet bitmeden kocasına dönebilir. Ric‘at fiil ile hasıl olmaz. Ancak sözle ―Reca‘tüke‖ ―Seni geri 

çevirdim‖ demesi gerekir. Ricattan önce münasebet ve bakmak caiz değildir.  

Talak-ı Baîn: Üç talak ile zevceyi boĢamaktır. Böyle bir talak ile vaki olan talaktan sonra 

tekrar onunla evlenmek caiz değildir. Zira bu ―Beynûnet-i Kübra‖ sayılır. Ancak kadın baĢka bir 

kocaya varır, o koca vefat eder veya ondan boĢanırsa yeniden eski kocasına dönebilir.
1
 Yine bir 

kimse hanımını bir veya iki talak ile boĢayıp iddet süresinde dönmezse bu talak her ne kadar ricî‘ 

talak ise de geri dönme hakkını kullanmadığı için ―Talak-ı Baine‖ dönüĢür. Ancak bu 

―Beynûnet-i Suğrâ‖ sayılır ve yeni bir nikâhla yeniden eĢine dönebilir. 

Üç talak ile zevcesini boĢayan kimse boĢanan zevcesi ile evlenmek isteyen birisinin hülleye 

baĢvurması haramdır. Peygamberimiz (sav) ―Hülle yapana ve yaptırana Allah lanet eder‖
2
 

buyurmuĢlardır.   

Sahih bir nikâh için iddet lazım olduğu gibi, fasit nikâh için de iddet lazımdır.  

 

4. Ġddet:  

Ġddet, cinsî yakınlıktan ortaya çıkan durumun ortadan kalkması için beklemesi gereken 

zamandır. Ġddet iki nevidir. Birincisi, hayatta olan bir kimsenin boĢaması veya nikâhı 

feshetmesidir. Bu durumda iddet bekleme Ģarttır. Bu müddet içinde kadın evlenemez. Rahme 

meninin duhulünden sonra rahmin boĢ olduğu kat‘î sabit de olsa boĢanan kadın iddet müddeti 

beklemesi gerekir. ġayet kadın hamile ise doğum ile iddeti biter. ġayet hamile değilse ve adet 

görüyorsa bu durumda üç kur beklemesi gerekir. Yani üç defa adet görüp temizlenmesi gerekir. 

ġayet adetten kesilmiĢ ise bu durumda üç ay beklemesi gerekir.  

Ġkinci nevi iddet ise kocası ölen kadının bekleme süresidir. Bu durumda bir kadın hamile 

ise çocuğun doğumu ile iddeti sona erer. Hamile değilse iddeti dört ay on gündür. Bu dört ay 

boyunca kadın yas tutar, ziynetlerini takmaz ve süslü elbise giymez.   

Bir kimse kaybolur, öldüğü bilinmez ise ölümü tahakkuk etmediği sürece zevcesi bir 

baĢkası ile evlenemez.  

 

 

ZEVCE VE YAKINLARIN NAFAKALARI: 

Nafaka, infak edilen yiyecek, bir evin temel gıda ve elbise ve barınma ihtiyaçlarının 

tamamına verilen isimdir. MeĢru dairede ve örfe göre temel ihtiyaçlar sayılan yemek, giyinmek 

ve barınmayı sağlayan ihtiyaçlardır.  

Nafaka genel olarak ikiye ayrılır. Birincisi, kiĢinin kendi nefsine ve ailesine vermesi 

gereken nafakadır. Zira peygamberimiz (sav) ―Önce kendi nefsine, sonra nafakası sana gerekli 

olan kimselere tasadduk et!‖
3
 ferman etmiĢtir. Ġkincisi, aile reisi olarak kadının ve çocukların 
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geçimini sağlayacak olan temel ihtiyaçlardır. Ayrıca kiĢinin anne-baba, kardeĢler ve diğer 

bakıma muhtaç akrabalarına verdiği, vermekle yükümlü olduğu ve vereceği temel ihtiyaç 

maddelerine de nafaka denilir. Hatta Ġslam dini kiĢinin elinin altında olan hayvanların yedirilip 

içirilmesini dahi aile reisine yüklemiĢtir.
1
 Nitekim peygamberimiz (sav) evde hırsızlık yapan bir 

kediyi tutup hapsederek ölümüne sebep olmasından dolayı günaha girmiĢ olmasından azap 

edileceğini‖
2
 haber vermiĢtir. Bu nedenle kiĢinin sahip olduğu hayvanına taĢıyamayacağı yükü 

yüklemesi dahi günahtır ve kiĢiyi sorumlu kılar.
3
 Hayvanın hukukunu koruyan din elbette insanın 

hukukunu zayi etmez. 

Bir erkek evlendiği kadının nafakasını, yani yiyeceğini, içeceğini ve giyeceğini vermekle 

mükelleftir.  Dinin emrettiği nafaka aĢağıda belirtildiği Ģekildedir.  

1. Yiyecek: Yiyecekte nafaka kocanın durumuna göre belirlenir. Kadının babasının 

zengin olmasına göre belirlenmez. Zengin koca zenginlerin örfüne göre, fakir koca 

fakirlerin örfüne göre kadının yiyeceğini vermekle mükelleftir.  

2. Elbise: Mevsime göre elbise temin etmek ve örfe göre giydirmek kocanın görevidir. 

3. Ev: Kendi seviyesine göre kira ise kiralık ev, mülkiyeti var ise seviyesine göre mülk 

olarak bir ev temin etmek kocanın görevi ve kadının hakkıdır.   

4. Ev eĢyası: Bir eve lazım olan ne varsa bunu kendi seviyesinde ve durumunda 

olanların ortalama seviyesine göre temin etmekle mükelleftir.  

5. Hizmetçi: Evde kadına yardımcı olacak hizmetli tutmak da seviyeye göre gerekir. 

Bunda mecbur değildir; ancak eskiden köle ve hizmetçi yerine günümüzde fırın, 

çamaĢır makinesi ve elektrikli süpürge gibi Ģeyleri temin etmek kocanın görevidir. 

Nafaka konusunda örf esas alınır. Ġsraf haramdır. Toplumun ve kocanın bulunduğu sosyal 

seviyenin vasatı esas alınır ve buna göre nafaka istenir. Nafaka konusunda kocanın maddi 

durumu nazara alınır. Zevcenin nafakasını vermekten aciz olan kimsenin zevcesi hâkime 

baĢvurabilir. Fakirliğini ispat eder ve hâkimin verdiği süre içinde belirlediği nafakayı temin 

edemezse hâkim onları boĢar.  

Ebu Süfyan‘ın karısı Hind b. Utbe Resulullah‘ın huzuruna gelerek ―Ey Allah‘ın elçisi, Ebu 

Süfyan cimri biridir. Bana ve çocuklarıma yetecek nafakayı vermiyor. Onun malından haberi 

olmadan alsam olmaz mı?‖ diye sordu. Peygamberimiz (sav) ―Onun malından sana ve 

çocuklarına yetecek kadar maruf bir Ģekilde al!‖ ferman ettiler.
4
 Bu hadis kiĢinin hanımı ve 

çocuklarına nafaka vermesinin vacip olduğunu belirtmektedir. 

Babanın çocuklarına nafaka vermesinin Ģartları: 

1. Çocuklardan erkek olanlar buluğ çağına gelmemiĢ olmalıdır. Ancak çocuk sakat ve 

hasta ise nafaka hakkı devam eder.  

2. Fakir olmalıdırlar. Kendilerinin malı ve parası varsa nafaka yükümlülüğü kalkar.  

3. Baba çocuklarına bakmaya gücü yetmelidir. Kendi nafakasını temin edemeyenden 

nafaka istenmez. 

4. Babanın ve çocuğun hür olması gerekir. 

5. Kız çocukta buluğ Ģartı aranmaz; ancak evlenene kadar bakmakla yükümlüdür. 

Evlenince kızların nafaka hakkı kocaya geçer. Kızın kocası ölür veya boĢanırsa yine 

baba ocağına döner. Kadın çalıĢmaya ve kazanmaya zorlanmaz; ancak kendisi uygun 

bir iĢ bulur çalıĢırsa bu caizdir. 

Babanın kendisine ve çocuklarına harcadığı her helal kuruĢ sadakadır ve bunun manevi 

sevabı ve Allah katında mükâfatı vardır. Nitekim peygamberimize biri geldi ve ―Bir dinarım var 

nereye harcayayım?‖ dedi. Peygamberimiz (sav) ―Kendi ihtiyacına harca‖ buyurdular. Adam 

―Bir dinarım daha var, onu nereye harcayayım?‖ dedi. Peygamberimiz (sav) ―EĢine sarfet‖ 
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buyurdu. Adam ―Bir dinarım daha var. Onu nereye harcayayım?‖ dedi. Peygamberimiz (sav) 

―Çocuklarına sarfet‖ ferman ettiler. Adam ―Bir dinarım daha var. Onu nereye harcayayım?‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) ―Sen onu nereye harcayacağını daha iyi bilirsin‖ diye cevap verdiler.
1
  

Anne-baba yoksul düĢer ve yaĢlanıp çalıĢamaz hale gelirlerse onların bakımı ve masrafları 

erkek çocuklarına aittir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Rabbin ancak kendisine ibadet etmenizi, 

bir de anne-babanıza ihsanda bulunmanızı emretti‖
2
 ferman etmektedir. Lokman Suresinde 

―Bana ve ana-babana Ģükret. Ana-babanın Allah‘a Ģirk ve isyana zorlarlarsa onlara itaat etme; 

ancak maruf bir Ģekilde dostluk göster ve onlarla güzel bir Ģekilde geçin‖
3
 buyurmaktadır. 

Peygamberimize (sav) babası ile gelen bir adam ―Ey Allah‘ın elçisi! Benim kendime ait malım 

var, babamın da malı var; ama babam benim malımı almak istiyor‖ dedi. Peygamberimiz (sav) 

―Sen ve malın babana aittir‖
4
 ferman ettiler ve babanın çoğun malında hakkı olduğunu 

açıkladılar.    

Anne-baba ve yakın akrabaların nafaka almalarının Ģartları da Ģunlardır. 

1. Anne-babanın yoksul olması ve nafakaya ihtiyaç duymasıdır. Aksi takdirde ihtiyaçları 

kendi mallarından karĢılanır.  

2. Nafaka yükümlüsü olan çocuğun veya torunun nafaka vermeye gücünün yetmesi 

gerekir. Bu kudret de ya çalıĢma ve kazanma gücü veya zengin olmasıdır. 

3. Yakın akrabanın da yoksul olması, yani çalıĢmaya gücünün yetmemesi veya yaĢının 

buluğ yaĢından küçük olması Ģartı vardır. Anne-baba dıĢındaki akrabalar çalıĢma 

imkânına kavuĢurlar veya yoksulluktan kurtulurlarsa nafaka talep edemezler. 

Malikilere göre ise ana-baba da çalıĢmaya gücü yeterse çocuklarından nafaka talep 

edemezler.
5
 

4. Nafaka yükümlüsünün miras hakkı olan nesep hısımı olması gerekmektedir. Nitekim 

yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Herkese ancak gücü nispetinde teklifte bulunulur. Ana 

çocuğundan, çocuk kendisinin olan baba da çocuğundan dolayı zarara sokulmasın. 

Mirasçıya da aynı Ģeyi yapmak borçtur‖
6
 buyrulmaktadır.   

Peygamberimiz (sav) ―Sizden biri yoksul düĢerse önce kendi ihtiyaçlarını karĢılasın, artarsa 

aile efradının ihtiyacına harcasın, yine artarsa diğer hısımlarına harcasın‖
7
 buyurmuĢlardır.  

 

ĠLÂ / KADINA YAKLAġMAMA YEMĠNĠ:  

Bir kimsenin muayyen bir zaman zikretmeden dört aydan fazla bir zaman tayin ederek 

―Allah‘a yemin ederim ki dört ay karımla münasebette bulunmam‖ Ģeklinde yemin etmesine ilâ‘ 

denir. Bu durumda dört ay kendisine mühlet verilir ve hanımı dilerse dört ay sonra hâkime 

baĢvurur. Hâkim de erkeğe karısına dönmesi konusunda teklifte bulunur. Dönerse yemin kefareti 

verir. Dönmezse hâkim boĢama emri verir. ġayet boĢamazsa hâkim ona niyaben karısını boĢar. 

Ġlâ evlilik akdinin sona ermesine yol açan bir yemin türüdür. Koca dört ay içinde her an 

yemininden dönüp eĢiyle barıĢabilir ve yemin kefaretini vererek uhrevi sorumluluğundan 

kurtulur. Ancak yeminini bozmaz da dört aylık süre dolarsa evlilik de sona ermiĢ olur.  

Ġlâ, kitap ve sünnetle sabittir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Kadınlarına yaklaĢmamaya 

yemin edenler dört ay bekler. ġayet bu süre içinde yeminlerinden dönerlerse Allah çok 

bağıĢlayan ve merhamet edendir. Eğer boĢamayı kast ederse Ģüphesiz Allah her Ģeyi çok iyi iĢiten 

ve her Ģeyi bilendir‖
8
 buyurur. Hz. AiĢe (ra) ―Allah‘ın elçisi hanımlarına ilâ yaptı ve yaklaĢmayı 
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kendisine haram kıldı. Arkasından yeminin kefaretini vererek haramı helal kıldı‖
1
 

buyurmuĢlardır. 

ġafii, Malikî ve Hanbelî ulemasında göre Ġlâ‘da dört ay tamamlansa da evlilik 

kendiliğinden sona ermez. Dört ay sonra koca kadını ya boĢar veya kadına geri döner. Her ikisini 

de yapmazsa bu durumda kadın mahkemeye baĢvurur ve hâkim eĢleri boĢar.  

 

KAZF/ĠFTĠRA VE LĠÂN: 

Karısının zina ettiğini bilen ve bunu dört Ģahitle ispat edemeyen erkeğin dört defa ―Yalan 

söylüyorsam Allah‘ın laneti üzerime olsun‖ diyerek lanet okumasıdır. Bu Ģekilde evlilik sona 

ermiĢ olur. 

Bir erkek yabancı bir kadına zina isnadında bulunur ve bunu dört Ģahitle ispat edemezse 

iftira etmiĢ sayılır ve kendisine seksen değnek vurulur ve Ģahitliği asla kabul edilmez.
2
 Bir gün 

Hilal b. Ümeyye (ra) hanımını zina ederken yakalayınca peygamberimize geldi ve ―Ey Allah‘ın 

Resulü! Bizden birisi karısını bir erkekle zina halinde görüyor; delil istiyorsunuz. Seni hak olarak 

gönderen Allah‘a yemin ederim ki ben kesinlikle doğru söylüyorum. Allah bu konuda hükmünü 

bildireceğine ve beni bu sıkıntıdan kurtaracağına inanıyorum‖
3
 dedi. Bunun üzerine ―Mülâane 

Ayeti‖ nazil oldu.    

Yüce Allah buyurdu: ―Hanımlarına zina isnat edip de, kendilerinden baĢka Ģahitleri 

olmayanların Ģahitliği, doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'ı Ģahit tutup yemin 

etmesiyle olur. BeĢinci defasında, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah'ın lânetinin kendi üzerine 

olmasını diler. Kadının da kocasının yalancılardan olduğuna dair, Allah'ı dört defa Ģahit tutup 

yemin etmesi, cezayı kendisinden kaldırır. BeĢinci defasında; kocası doğru söyleyenlerden ise, 

Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.‖
4
 

Peygamberimiz (sav) Hilali ve ailesini çağırdı. Hilal ayette belirtildiği gibi dört defa yemin 

etti. Sonra karısı aynı Ģekilde yemin etti. Peygamberimiz (sav) de aralarını ayırdı ve onları 

boĢadı.
5
 Daha sonra Uveymir el-Aclânî de bu Ģekilde karısından ayrıldı.  

Lianın iki sonucu vardır. Birincisi karısına zina isnadında bulunması, ikincisi ise doğacak 

olan çocuğun nesebini reddetmesidir. 

Lianın Ģartları üçtür: 

1. EĢler arasında evliliğin devam ediyor olması, 

2. Nikâh akdinin sahih olması, 

3. Kocanın Ģahitlik yapmaya ehliyetli olmasıdır. 

LanetleĢme sonunda kocadan iftira cezası, kadından da recm cezası kalkar. LanetleĢme 

sonunda artık erkek ile kadın bir araya gelemezler. Peygamberimiz (sav) ―Mulâane yapanlar 

sonsuza kadar bir araya gelemezler‖
6
 buyurmuĢtur. EĢler hâkimin kararı ile birbirlerinden 

boĢamıĢ ve ayrılmıĢ olurlar. Böylece doğan çocuğun nesebi de baba tarafından reddedilmiĢ olur. 

Ġftira ve Liana Ait Hükümler: 

Ġnsan için en büyük ayıp ve günahlardan birisi zinadir. Bu nedenle bir kimse daha önce zina 

suç iĢlediği sabit olmayan akıl ve baliğ birisine ―sen zanisin‖ derse veya zina isnadında bulunsa, 

bunu da dört Ģahitle ispat edemezse dinen kazf ve iftira cezasına müstahak olur.  

Ġftira cezası seksen deynektir. Hatta üç kiĢi bir kadına zina isnadında bulunsa dördüncü bir 

kiĢiyi bulamadıkları için sözlerine itibar edilmez ve kendilerine zina iftirasından dolayı kazf/ 

iftira cezası uygulanır ve seksener deynek vurulur ve Ģahadetleri ebediyen kabul edilmez. 
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Bir kimsenin ―sen fasıksın‖ ―habissin‖ veya bir kadına ―sen kimseye yok demezsin‖ derse 

niyetine bakılır. ġayet zinayi kastetmiĢ ise kendisinden ispatı istenir, bunu yapamazsa iftira 

cezası verilir. Amacı ve kastı zina değilse bir Ģey icap etmez, ancak uyarılır. 

Bir kimse bir baĢkasına ―sen orospusun‖ veya ―orosbu çocuğusun‖ ―kahpesin‖ derse onları 

zina ile suçlamıĢ olur. Bir kadın birine ―sen zanisin‖ dese, oda ―seninle zina ettim‖ derse zina 

suçunu kabul ettiği gibi, kadına da iftira etmiĢ olur. Bu nedenle gereken ceza verilir.  

  Bir kimse karısını zina ile suçlar da dört Ģahit getiremezse bu durumda laine, yani 

karĢılıklı lanetleĢmeye gidecektir. LânetleĢme Ģöyledir: ―Ben Ģahitlik ederim ki isnat ettiğim zina 

meselesinde doğru söyleyenlerdenim‖ diyecek beĢinci defa ―Karıma isnat ettiğim zina 

meselesine yalan söyleyenlerden isem Allah‘ın laneti üzerime olsun‖ der. Kocanın bu 

Ģahadetinden sonra sıra kadına gelir. Kadın ―Ben Ģahadet ederim ki kocam bana isnat ettiği zina 

konusunda yalan söyleyenlerdendir‖ der, beĢinci defa ise ―O doğru söyleyenlerden ise Allah‘ın 

gadabı üzerime olsun‖ der.  

Lian böyle karĢılıklı cereyan ettikten sonra hem kadın, hem de erkek için ceza ortadan 

kalkar. Koca imtina ederse kazf/iftira cezasına, kadın imtina eder, çekinirse zina cezasına 

müstahak olur. LanetleĢmeden sonra karı ile koca arasında ebedi bir ayrılık terettüp eder. Artık 

hiçbir surette birbirleri ile evlenemezler. Lian mutlaka hâkim huzurunda ve onun emri ile 

olacaktır. Önce kocaya sonra kadına lanet teklif edilir. Lianın Cuma günü ikindiden sonra olması 

sünnettir. 

 

ZIHAR ve KEFARETĠ 

Zıhar, bir kimsenin karısının anne, kız ve kız kardeĢ gibi ebediyen nikâhı haram olan bir 

kadının tümüne veya bir uzvuna benzetmesidir. Cahiliye döneminde kadının değeri olmadığı için 

bir erkek sudan bahanelerle boĢadığı için boĢamak isteyen erkek karısına zıhar yaparak boĢardı. 

Evs b. Sâmit karısına zıhar yapınca karısı Havle peygamberimize (sav) geldi Ģikayet etti. 

Bunun üzerine yüce Allah zıhar ile ilgili hükmünü bildirdi. ―Ġçinizden zihar yapagelenlerin 

karıları, onların anaları değildir. Anaları kendilerini doğurandan baĢkası değildir. ġüphe yok ki 

onlar herhalde çirkin ve yalan bir laf söylüyorlar. Muhakkak ki Allah bağıĢlayıcı, çok 

yarlığayıcıdır. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra dediklerini geri alacaklar için 

birbiriyle temas etmezden evvel, bir köle azad etmektir. ĠĢte size bununla öğüt veriliyor. Allah ne 

yaparsanız, hakkıyle haberdardır. Fakat kim bunu bulamazsa, birbiriyle temas etmezden evvel, 

fasılasız iki ay oruç tutsun. Buna da güç yetiremezse altmıĢ yoksul doyursun. Kefaretteki bu 

hafifletme Allah'a ve peygamberine imanda sebat etmekte olduğunuz içindir. Bu hükümler 

Allah'ın tayin ettiği hadlerdir. Bunları kabul etmeyen kâfirler için ise elem verici azab vardır‖
1
 

buyurdu. 

Zıharda boĢama niyeti değil, söylenen sözler geçerlidir. ġafii dıĢındaki mezhep imamlarına 

göre zıhar yapan kimse kefaretini ödeyene kadar zevcesine yaklaĢması ve her nevi yakınlığı 

haramdır. Kefaretini, yani cezasını ifa etmesi de farzdır. Ancak ġafi hazretleri ayette geçen 

―temas‖ ifadesinden yalnız cimanın haram olduğuna hükmetmiĢtir.  

Zıhar sadece erkeğin karısını anasına ve kardeĢine benzetmesi ile gerçekleĢir. Kadının 

kocasını babasına veya kardeĢine benzetmesi ile zıhar gerçekleĢmez. Erkeğin karısını ebediyen 

nikah düĢmeyen annesine veya kız kardeĢine benzeten zevce müzahır, karısına da 

müzaheruminhâ denilir. ġartı da akıl, baliğ ve Müslüman ve erkek olması gerektiği gibi, 

müzahıruminhâ da zevce olması Ģarttır. 

Zıhar sarih olduğu gibi, kinaye Ģeklinde de olur. Sarihi, ―Sen bana annem ve kızım gibisin‖ 

demesi veya bir organına elini, göğsünü ve bir azasını benzetmek de sarih zıhardır. Kinaye ise, 

―sen bence annem ve kızım gibisin‖ veya ―kızım‖ ―anam‖ demek ki bu kelimede zıhar 

kastedilirse zıhardır. Aksi takdirde ağız alıĢkanlığı ile söylense zıhar sayılmaz. 
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Kefaret için niyet lazımdır. Talak, zıhar sayılmadı gibi, zıhar da talâk sayılmaz.  

Zıharda bulunan kimseye kefaret lazım gelir. Kefaret vermeden önce münasebet ve fiziksel 

temas haramdır.  

Zıhar kefareti üç Ģeyden birisidir. Birincisi, Müslüman bir köle ve cariyeyi hürriyete 

kavuĢturması, Ġkincisi, ara vermeden iki ay oruç tutmaktır. Bir gün ara verirse yeniden baĢlaması 

lazımdır. Üçüncüsü, yaĢlı ve hasta olup oruç tutamazsa, altmıĢ fakire sabah akĢam yemek 

yedirmesidir. Bu da bir fitre miktarıdır. Bunu da nafaka olarak fakir ve miskinlere temlik etmesi 

gerekir. Lokantada yemek yedirmek kâfi olmaz. Giyecek olarak vermek de olur, Ancak otuzuna 

yiyecek, otuzuna da giyecek vermek olmaz. 
 

HĠZANE / ÇOCUĞUN BAKIMI VE EĞĠTĠMĠ 

Mümeyyiz olmayan çocuk, deli ve kötürümü görüp gözetmek ve terbiye etmektir. Anne 

doğumdan üç gün sonra çocuğuna süt vermeye mecbur değildir. Ġsterse emdirir. Emzirmemek 

hak değil, görevden kaçmaktır. Ancak çocuğun terbiyesi ve eğitimi babaya ait olduğu için 

sütanne tutup çocuğu büyütmeye mecburdur.  

Çocuğun masrafı velisine, yani babasına aittir. Ancak mürebbiye yoksa anne çocuğa 

bakmaya mecburdur. Çocuğa bakmak annenin görevidir. Fıtratı buna daha müsaittir. Çocuğun 

annesi ile babası talak ile ayrılmıĢlarsa annesi bir baĢkası ile evlenmediği taktirde ona bırakılır. 

ġayet anne ölmüĢ ise, anne-annesi, sonra baba tarafından baba-annesi, sonra kız kardeĢi sonra 

teyzesi, o da yoksa kardeĢlerin kızlarına, sonra halasına verilir. Bunların hiçbiri yoksa babasına, o 

da yoksa dedesine verilir.  

Çocuk temyiz çağına gelince muhayyerdir. Annesi ile babasından istediğinin yanında kalır. 

Babası olmazsa annesi ile dedesi arasında muhayyerdir; dilediğinde kalabilir.  

Çocuğun annesi veya babası dilediği zaman çocuğunu görebilmelidir. Haftada bir defa 

görmesi normaldir. Çocuk hasta olursa annesinin bakması daha uygundur. Annesinin evi daha 

müsait ise evinde kalmasına müsaade edilir. Bunların tamamı çocukların haklarıdır. Kız çocuğu 

velisi yoksa amcası oğullarına teslim edilemez. 

Her Müslüman muhtaç olan usul ve fürunun nafaka ve bütün ihtiyaçlarını karĢılamakla 

mükelleftir. Terbiyesini yapmak, dinini öğretmek, ilim, sanat ve ticareti yapacak sanat ve meslek 

öğretmekle mükelleftir. Ayrıca her Müslüman aile efradının ve eli altındaki hayvanların tüm 

ihtiyaçlarını karĢılamakla mükelleftir. 

 

Velayet ve Nevileri: 

Ġslam Hukukuna göre üç nevi velayet vardır. ġahıs, mal ve terbiye velayeti. Terbiye 

velayeti evliliğin bitirilmesi durumunda önem kazanır ve çocuğun kime verileceği problemine 

çözüm arar. Çocuğu himayesine alıp terbiye edecek olan kadının hür, akıl-baliğ, güvenilir ve 

muktedir olması ve yabancı/ecnebi bir kocaya varmamıĢ olması gerekir. Erkek için de benzer 

Ģartlar aranır. Ancak kadının evlendiği erkek çocuğu kabul ederse kadının hidane hakkı devam 

eder.  

Ayrıca kadının terbiyesine verilecek olan çocukla arasında evlenme engeli olacak kadar 

yakınlığı olması gerekir. Erkeğin de mirasa göre mahrem hısım olma Ģartı vardır.
1
 Kadın veya 

erkek irtidat eder veya sarhoĢluk ve hırsızlık gibi kötü alıĢkanlıkları varsa çocuk üzerindeki 

hidane hakkını kaybeder; zira çocuk bundan zarar görebilir. 

 

Hidane Hakkında Öncelik: 

Evlilik vefat veya boĢanma gibi bir yolla sona ermiĢ ise küçük çocuk öncelikle anneye 

verilmesi konusunda icma vardır. Nitekim bir kadın peygamberimize gelerek ―Ey Allah‘ın 

Resulü! ġu oğluma karnım yuva, göğsüm pınar ve kucağım yatak olmuĢtur. ġimdi babası beni 
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boĢadı ve çocuğumu benden almak istiyor‖ dedi. Peygamberimiz (sav) ―Sen evlenmediğin sürece 

çocuk öncelikle sana aittir‖ buyurdular.
1
  

Hidane süresi çocuğun baĢkasının yardımına muhtaç olmaksızın çocuğun kendi baĢına 

yiyip içebileceği giyineceği ve temizliğini yapabileceği yaĢa kadar devam eder. Bu erkek çocuk 

için yedi yaĢına kadardır. Bu yaĢtan sonra babaya verilir. Kız çocuğu ise buluğ çağına kadar 

annesinin veya hidane hakkına sahip kadının yanında kalır, buluğdan sonra babaya verilir. 

Çocuğun bakımını alana ücret ödemesi gerekir. Bu masraf çocuğun malı varsa malından 

yoksa babası tarafından, babası yoksa nafakası üzerine düĢen tarafından karĢılanır.
2
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 
 

VASĠYET, MĠRAS VE GANĠMET 

VASĠYET: 

Bir malı veya menfaati ölümünden sonraya bağlayarak bir Ģahsa veya hayır kurumuna 

karĢılıksız bağıĢlamak veya ölmeden küçük çocuklarının mali iĢlerini yürütmek için birini yetkili 

kılmaktır.
1
 

Fıkıh ıstılahında ise vasiyet, bir kimsenin kendisine ait bir hakkı öldükten sonra hangi 

cihete verileceğini tavsiye etmesidir. Vasiyet Kur‘an ve Sünnet ile sabittir. Yüce Allah Kur‘ân-ı 

Kerimde ―Birinize ölüm geldiği zaman eğer hayır bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara uygun 

bir biçimde vasiyet etmek, Allah‘ta korkanlara bir borçtur.‖
2
 ―Ġçinizden ölüp de dul eĢler 

bırakanlara gelince onlar eĢlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar bıraktıkları terekeden 

faydalanmaları hususunda vasiyet etsinler‖
3
 ―Mirasta vereceğiniz paylar ölenin yapacağı vasiyet 

ve borçtan sonradır‖
4
 buyurarak meĢru kılınmıĢtır. 

Peygamberimiz (sav) ―Bir müslümanın vasiyet edeceği bir Ģeyi olup da vasiyetini 

yastığının altında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir‖
5
 buyurmuĢtur. Ayrıca ―Allah 

size amellerinize ziyade olarak ölümünüz esnasında mallarınızın üçte birini tasadduk etme 

hakkını verdi‖
6
 buyurmuĢtur. Bu nedenle mirascıya vasiyet yoktur ve mal sahibi de ancak malın 

üçte birinden vasiyeti yerine getirilir. 

Vasiyet, vacip, sünnet, mubah, haram ve mekruh olmak üzere beĢ nevidir.  

Vacip olan vasiyet: Emanetin ve zimmetinde bulunan borcun vermesini vasiyet etmesi 

vaciptir. Emanetin ve zimmette bulunan malın yazılarak belirlenmesi ve yakınlarının da bunu 

bilmesi vaciptir. Zira ölümün nerede ve nasıl geleceği hiç bilinemez.  

Sünnet olan vasiyet: Borçlularına borçlarını vermeyi, fakir ve miskinlere malından 

verilmesini vasiyet etmek sünnettir.  

Mübah olan vasiyet: Hali ve vakti yerinde olanlara malından verilmesini vasiyet etmek 

müvahtır.  

Haram olan vasiyet: Verilen malı harama harcayacağı bilinen birine vasiyet etmek 

haramdır.  

Mekruh olan vasiyet: Terekesindeki malın üçte birinden fazlasını vasiyet etmesi 

mekruhtur. Zira o mal artık varislerindir. 

 

Vasiyetin rükünleri: 

1. Vasiyet eden: Mükellef, muhtar ve teberrua ehil olma Ģartlarını taĢıyan biri olmalıdır. 

Ancak vasiyet eden kimse ölmeden önce vasiyetinden vazgeçerse vasiyet etmemiĢ 

gibidir. 

2. Vasiyet edilen: Günaha harcanmayacak bir yer olması ve temellük edilebilecek bir 

vasıfta olması gerekir. Vasiyet edilen Ģey mubah olup, dinen ondan faydalanmanın 

caiz olması gerekir. Peygamberimiz (sav) ―Allah‘ın kitabında olmayan bir Ģeyi 

vasiyet edenin vasiyeti geçerli değildir‖
7
 buyurmuĢlardır.  

3. Varis olmaması: Varise vasiyet yoktur.
8
 Zira varislerin hisseleri bellidir. Mirascılara 

zarar verecek Ģekilde vasiyet etmek caiz olmadığı gibi, hisseleri miktarınca vasiyet 
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etmek de fuzuli ve lüzumsuzdur. Aksini vasiyet etmek de batıldır. Peygamberimiz 

(sav) ―Erkek veya kadın altmıĢ sene Allah‘a ibadet ederler sonra ölüm kendilerine 

gelip çattığı zaman yaptığı vasiyetle varislerin bir kısmını zarara sokarsa bu 

günahından dolayı Cehennemi kendilerine vacip kılarlar‖
1
 buyurmuĢlardır.  

4. Vasiyetin ifası: Bunu bizzat kendisi yapabildiği gibi, varisleri de ifa eder. Kendisi 

için vasiyet edilenin bunu kabul etmesi vasiyetin ifasının Ģartlarındandır. Ret ettiği ve 

kabul etmediği takdirde vasiyet edilmemiĢ gibidir. Ancak vasiyet eden henüz hayatta 

ise bu ret iĢlemi geçersiz olur. Mûsî, yani kendisine vasiyet edilen vasi vefat ettikten 

sonra vasiyeti kabul etmezse o zaman vasiyet etmemiĢ gibidir. 

Bir hastanın ancak malının üçte birini vasiyet etme hakkı ve yetkisi vardır. Hasta veya 

tehlikeli bir durumda olan biri malının üçte birini vakfederse bu vasiyet gibidir. Vasiyette erkek 

ile diĢi arasında fark yoktur. Yani mirasta olduğu gibi erkeğe iki hisse kadına bir hisse Ģeklinde 

değildir. Sadakanın meyyite/ölüye faydası vardır. 

Vasiyet dille yapıldığı gibi yazı ile de yapılabilir. Yazı ile yapılması daha sahihtir. Bütün 

servetinin ancak borcunu karĢılayan birinin vasiyeti caiz ve geçerli değildir. Hayır kurumlarına 

vasiyet caizdir. Ayrıca gayr-i müslime de vasiyet geçerlidir ve yakınlarının bunu ifa etmeleri 

gerekir. 

Vasiyet eden birinin bunu ifa etmesi için birisini görevlendirmesi sünnettir. 

 

FERÂĠZ / MĠRAS TAKSĠMĠ: 

Ferâiz lügatte takdir edilen Ģey anlamında fariza‘nın cem‘i, yani çoğuludur. Fıkıhta ve 

hukuk dilinde ise, ölen kimsenin mirasının varislere dağılımını beyan eden ilimdir. Devr-i 

câhiliyede kadın ve çocukların mirastan mahrum bırakılarak zulmedilir ve haksızlık yapılırdı. 

Miras ile ilgili nazil olan ayetler ―Miras Hukukunu‖ yeniden düzenledi. 

Yüce Allah‘ın taksim ettiği Ģekilde ölünün malı varise intikal etmezse intikal eden mal 

haramdır. Dolayısıyla haram maldan verilen sadaka ve yapılan hac ve umre kabul edilmediği gibi 

sevabı da yoktur. Bu nedenle peygamberimiz (sav) ―Ferâiz ilmini öğreniniz. O dindir ve ilmin 

yarısıdır. Ümmetimden ilk kalkacak ilim de feraiz ilmi olacaktır‖
2
 buyurmuĢlardır. 

Ölüden geriye kalan mirastan öncelikli olarak techiz, tekfin ve defin masrafları çıkarılır. 

Sonra borçları varsa bunlar ödenir. Geri kalan malın üçte birisinden vasiyeti varsa bu ifa edilir. 

Geriye kalan malı varisler arasında Kur‘ânın emrettiği Ģekilde taksim edilir.  

 

Varis olmanın sebepleri üçtür: 

1. Akrabalık: Yakınılık evladı, anne-babası ve diğer yakınları… 

2. Nikâh: EĢi ve nikâhında olanlar. 

3. Ġslamdır. Varisi olmayanın malı hazineye intikal eder. Ondan da tüm Müslümanlar 

faydalanır.  

 

Ġrse mani haller: 

1. Kölelik: Köle mülk edinemediği için ne baĢkası kendisine, ne de kendisi baĢkasında 

varis olamaz.  

2. Katl: Bir kimse öldürdüğü kimseye kim olursa olsun mirasçı olmaz. Babasını öldüren 

malına mirascı olamaz. Peygamberimiz (sav) ―Katile miras yoktur‖
3
 buyurur.  

3. Din ayrılığı: Dinleri aynı olmayanlar birbirine varis olamazlar. Müslüman olmayana 

ve islamın hükümlerini kabul etmeyene mirası olunamadığı gibi, kendisi de 

müslümanın malına vâris olamaz. KarĢılıklı olarak mirastan mahrum olurlar.
4
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Vârisler erkeklerden on kiĢidir: Oğul, oğlun oğlu, baba, babanın babası, kardeĢ, kardeĢin 

oğlu, amca, amcanın oğlu ve koca. Onuncusu mutik, yani bir köleyi azat eden kimsedir. Bu 

kölenin malına varis olur. Ancak öyle birisi zamanımızda yoktur. 

Kadınlardan ise yedi sınıf varis olur: Kız, oğlun kızı, anne, nine, kız kardeĢ, zevce ve 

mu‘tika, yani köleyi azat eden kadın.  

ġayet bir kadın vefat eder de yukarıda sayılan erkekleri terk ederse bu durumda kadının 

malına yalnız baba, kocası ve oğlu varis olabilir, diğerleri mahrum kalırlar. Yani kocası 

rubu/dörtte bir hisse, babası südüs/altıda bir hisse ve kalanı da oğul alır. Onda da yedi hisse 

düĢer. Toplam 12 hisse olur. 

ġayet bir erkek vefat eder de yukarıda zikredilen kadınları terk ederse bu durumda sadece 

kızı, oğlun kızı, annesi ve anne-baba bir olan kız kardeĢi ve karısı varis olur. Bu durumda da kızı 

nısfını/yarısını, oğlun kızı südüs/altıda birini, annesi südüsünü/altıda birini karısı sümünü/sekizde 

birini ve kalanını da kız kardeĢi alır. Böylece toplam 24 hisse olur. 

Mevcut varisler hisselerini aldıktan sonra artan olursa bu ya ―Beytü‘l-male/hazineye‖ 

verilir veya karı-koca hariç zevi‘l-farz olanlara hisselerine göre dağıtılır. Yoksa zevilrahme 

verilir. 

 

Kur’ân-ı Kerimde belirlenen paylar Ģöyledir:
1
 

1. Nısf/Yarısı: Nısf beĢ kiĢinin hakkıdır. Koca, kız, oğlun kızı, anne-baba bir kız kardeĢ 

ve baba bir kız kardeĢ. Bunlar mirasın yarısını alırlar. 

2. Sülüs/Üçte bir: Ġki kiĢinindir. Bunlar da anne ve anne bir birden çok kardeĢlerdir. 

3. Sülüsân/Üçte iki: Ölenin oğlu bulunmayıp iki veya daha fazla kızı bulunsa mirasın 

üçte ikisini alır. 

4. Rubu’/Dörtte bir: Ġki kiĢinin hakkıdır koca ve karı. 

5. Südüs/Altıda bir: Yedi kiĢinindir. Baba, dede, nine, oğlun kızı, baba bir kız kardeĢ, 

nine, anne bir kız kardeĢ.  

6. Sümün/ Sekizde bir: Bir kiĢinindir o da karıdır.  

     

Kocanın mirasta iki hali vardır:  

1. Ölünün oğlu veya kızı veyahut oğlun oğlu ve kızı beraber olmazsa mirasın yarısını 

hak eder. Bu durumda mirasın yarısı babanın, yarısı da kocasının olur. Böylece 

toplam dört hisseden ikisi kocaya, ikisi de babaya düĢer.  

2. Ölünün oğlu veya kızı, oğlunun oğlu veya kızı olursa bu durumda koca ancak dörtte 

birini alabilir. Yani dört hisseden koca ancak bir hisse alır. Üç hisse ise oğula kalır. 

 

Karının da iki hali vardır: 

1. Ölen kocanın oğlu veya torunu bulunmazsa mirasın dörtte biri kendisine verilir.  

2. ġayet ölenin oğlu veya kızı veya torunu varsa mirasın sekizde biri kadına verilir. 

 

 Kızın da üç hali vardır: 

1. Ölenin oğlu bulunmayıp diğer varislerle beraber bir kızı bunsa mirasın yarısını alır.  

2. Ölenin oğlu bulunmayıp iki veya daha fazla kızı bulunsa mirasın üçte ikisini alır. 

3. Ölenin birkaç kızı ve bir oğlu bulunsa iki kız bir oğlan gibi sayılır. 

 

Oğlun kızı veya oğlun oğlunun kızının üç hali vardır: 

1. Ölenin ne oğlu, ne de oğlunun oğlu bulunmayıp ne de kızı bulunmayıp oğlunun bir 

kızı bulunsa mirasın yarısını alır. 
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2. Ölenin ne oğlu, ne de oğlunun oğlu ne de kızı bulunmayıp da oğlunun iki veya daha 

fazla kızı bulunsa mirasın üçte ikisini alırlar. 

3. Ölenin bir kızı ile beraber bir veya daha fazla oğlunun kızı bulunsa altıda bir hisse 

alırlar.  

Ölünün oğlunun kızı, onun iki veya daha fazla kızlarıyla beraber bulunsalar miras sakıt 

olur. Ancak erkek kardeĢ veya müsavi olan amcasının oğlu ile beraber bulunursa ikili-

birli asabe olurlar.  

 

Anne-baba bir kız kardeĢin dört hali vardır: 

1. Anne-baba bir kız kardeĢ ve ölünün ne oğlu, ne de oğlunun oğlu ve oğlunun kızı 

bulunmazsa mirasın yarısını alır.  

2. Aynı halde iki veya daha fazla kız kardeĢi bulunsa mirasın üçte ikisini alır.  

3. Anne-baba bir erkek kardeĢle birlikte bulunursa ikili bir asabe olurlar.  

4. Ölünün kızı veya oğlunun veya oğlunun oğlunun kızı ile birlikte bulunursa kız kardeĢ 

asabe olur ve kalanı alır.  

ġayet anne-baba bir kız kardeĢ ölünün babasıyla veya dedesiyle beraber bulunursa kız 

kardeĢten miras sakıt olur. 

 

Baba bir kız kardeĢin beĢ hali vardır: 

1. Anne baba bir kız kardeĢ olmaz ve baba bir kız kardeĢ olursa mirasın yarısını alır. 

2. Anne-baba bir kız kardeĢ olmaz ve iki veya daha fazla baba bir, iki kız kardeĢ 

bulunursa mirasın üçte ikisini alırlar.  

3. Baba bir kız kardeĢ, ölünün kızı veya oğlunun kızıyla beraber bulunursa altıda bir 

hisse alır. 

4. Baba bir kız kardeĢ, ölünün kızı veya oğlunun kızıyla beraber bulunsa asabe olur. 

5. Bu hallerde baba bir kız kardeĢ, baba bir kardeĢle birlikte kalırsa ikili birli asabe olur.  

Baba bir kız kardeĢ, birden fazla olan anne baba bir kız kardeĢle beraber bulunsa sakıt 

olur. Yine baba bir kız kardeĢ ölünün oğlu ve oğlunun oğlu ile baba ve dedesiyle sakıt 

olur. 

 

Babanın üç hali vardır: 

1. Ölünün oğlu veya oğlunun oğlu ile beraber bulunursa südüs/altıda bir hisse alır. 

2. Ölünün kızı veya oğlunun kızı veya oğlunun oğlunun kızı ile beraber bulursa yine 

südüs/altıda bir hisse alır. Sonra kalanı da asabe yoluyla alır. 

3. Yukarıdaki hallerden hiçbiri bulunmazsa baba asabe olur ve sadece kalanı alır. 

 

Dedenin hali: 

Dede aynen baba gibidir. Yalnız aĢağıdaki farklar vardır: 

1. Babanın annesi, baba ile varis olmadığı halde dede varis olur.  

2. KardeĢ ve kız kardeĢler baba ile beraber oldukları halde sakıt olur. Fakat dede ile 

beraber olurlar ise mirası bölüĢeceklerdir.  

3. Karı veya koca anne-baba ile beraber olurlarsa karı koca paylarını aldıktan sonra anne 

kalanın üçte birini alır. Ama baba yerine dede bulunsa kalanın üçte birini değil, tüm 

malın üçte birini alırlar.  

 

Annenin Durumu: Annenin üç hali vadır: 

1. Ölünün oğlu veya kızı veya oğlunun oğlu veya ölünün bir den fazla kardeĢleriyle 

beraber olmazlarsa mirasın üçte birini alır. 

2. Yukarıdakilerden birisi ile beraber bulunursa bu durumda altıda bir hisse alır. 



3. Koca veya karı, anne ve baba ile beraber bulunursa koca veya karının hissesini 

aldıktan sonra kalanın üçte birini alır.  

 

Ninenin Durumu: 

Nine için südüs/altıda bir hisse vardır. Nineden maksat annenin annesi veya hiçbir erkek 

araya girmeden uzak annesidir. Hülâsa, nine ölüye ittisalinde araya sahih olmayan dede girmeyen 

büyük annedir. Veyahut sade diĢiden sade erkek vasıtasıyla ölüye ittisal eden annedir. 

 

Anne bir kardeĢ: Kız olsun erkek olsun anneleri bir olan kardeĢin iki hali vardır. 

1. Bir tane ise altıda bir hisse alır. 

2. Birkaç kiĢi iseler müsavi olarak mirasın üçte biri onlara taksim edilir. Anne bir kardeĢ 

Ģayet ölünün oğlu veya kızı veya oğlunun oğlu veya ölünün baba veya dedesi bulunsa 

sakıt olur. 

 

Asabe: Yukarıda adı geçen payları belli varislere ―zevilfarz‖ (farz olan pay sahipleri) 

denilir. Baba tarafından akraba olup pay sahipleri hisselerini aldıktan sonra mirasın kalanını 

alanlara da ―Asabe‖ denir. 

Asabe üç sınıftır: 

1. Asabe bi-nefsihi: Müstakil asabe. Kendisi ile ölü arasına kadın girmeyen kimsedir. 

Oğul ve oğlun oğlu, baba ve babasının babası, kardeĢ ve kardeĢin oğlu, amca ve 

amcanın oğlu. 

2. Asabe bi’l-gayr: BaĢakasıyla beraber bulunduğu için asabe. Muayyen pay sahibi 

olduğu halde, asabe binefsihi ile beraber bulunduğu için asabe olan kimsedir. Kız, 

oğukun kızı ve kız kardeĢin erkek kardeĢleriyle beraber bulunduğu zaman gibi...  

3. Asabe maa’l-gayr: BaĢkasıyla bulunduğu cihetle asabe olanlar. Kız kardeĢin, 

ölünün kızı ile beraber bulunduğu zamandır. 

 

Hacb:  

Varislerden birinin ölünün bir akrabasını tamamen mirasından mahrum etmesi veya 

hisselerini eksiltmesine ―hacb‖ denir. Erkeklerden baba, oğul, oğul ile hacbedilir. Dede, ölüye 

daha yakın bir baba ile hacbedilir.  

Anne, baba bir olan kardeĢ, ancak baba oğul ve oğlun oğlu ile hacbedilir. Baba bir olan 

kardeĢ bunlarla hacbedildiği gibi anne-baba bir olan kardeĢ ile de hacbedilir.  

Anne bir olan kardeĢ dört kiĢiyle hacbedilir: Baba, dede, evlat (erkek olsun kadın olsun) 

oğlunun evladı (erkek olsun diĢi olsun) ve oğlunun oğlu. 

Anne baba bir olan kardeĢin oğlu altı kiĢi ile hacbedilir: Baba, dede, oğul ve onun oğlu, 

anne baba bir kardeĢ ve baba bir kardeĢ. Baba bir kardeĢ oğlunun oğlu adı geçenlerle 

hacbedildiği gibi, anne-baba bir olan kardeĢ, oğlu ile de hacbedilir. 

Anne baba bir olan amca, yukarıda acı geçen ile hacbedildiği gibi, baba bir olan amca da 

serdedilenlerle hacbedildiği gibi anne-baba bir olan amca ile de hacbedilir. Anne-baba bir olan 

amca oğlu yukarıda kaydedilenlerle hacbedildiği gibi, baba bir olan amca ile de hacbedilir. Baba 

bir olan amca oğlu ise yukarıda zikredilenlerle hacbedildiği gibi, anne-baba bir olan amca oğlu 

ile de hacbedilebilir. 

Kadınlardan ise kız, anne ve karı asla hacbelhirman tamamen mahrum edilemezler ve 

mirastan mahrum edilemezler. Oğlun kızını, oğul ve birden fazla kız hacbeder. Ancak kardeĢi 

veya amcası oğlu beraberinde olursa birden fazla kız onu hacbedemez. Anne tarafından nine, 

anne ile hacbedilir. Baba tarafından olursa anne onu hacbettiği gibi, baba da onu hacbeder. Anne 

tarafından olan ninelerin yakını, uzağını hacbeder. Baba tarafından olan ninelerin durumu da 

böyledir. Anne tarafından yakın nine, baba tarafından olan uzak nineyi hacbeder. Fakat baba 

tarafından olan yakın nine, anne tarafından olan uzak nineyi hacbetmez.  



Anne baba bir olan kız kardeĢ, erkek kardeĢ gibidir. Erkek kardeĢ kiminle hacbediyorsa kız 

kardeĢ de onunla hacbedilir. Anne-baba bir olan birden fazla kız kardeĢ, baba bir kardeĢi 

hacbeder.  

Ölünün kız ve oğulları veya kardeĢ ve kız kardeĢleri bir araya gelseler erkek için iki pay 

diĢi için bir pay vardır. Bu hüküm Kur‘ân-ı Kerim ile sabittir. Cenâb-ı Hak Ģöyle buyurur: ―Bir 

erkek için iki diĢinin payı vardır.‖
1
 

Oğul ile oğrulun oğlu bir arada bulunsalar oğulun oğlu sakıt olur. fakat kız ile oğlun oğlu 

bir arada bulunsa kız payını (mirasın yarısını) aldıktan sonra oğlun oğlu kalanını alır. Ölünün iki 

kızı ile oğlunun oğlu beraber bulunsalar kızlar mirasın üçte ikisini aldıktan sonra kalanını toruna 

verilecektir. Baba, oğul ve oğlun oğlu ile beraber olsa südüs/altıda bir pay alır. Fakat beraberinde 

ne meyyitin oğlu ve ne de oğlunun oğlu bulunmazsa kızı bulunsa önce südüs/altıda bir alır ve 

sonra kız mirasın yarısını aldıktan sonra kalanını alır. 

Anne-baba bir olan kardeĢler veya baba bir kardeĢler ölünün çocukları gibidirler. Yani 

erkek ve diĢi bir arada bulunsalar erkeğe iki, diĢiye bir pay verilecektir. Yalnız müĢerreke 

meselesinde böyle değildir. 

 

MüĢerreke Meselesi: 

Anne baba bir kardeĢ, anne bir iki kardeĢe ortak olacaktır. Bu meselede anne baba bir 

kardeĢ yerine baba bir kardeĢ olursa sakıt olacaktır. Anne baba bir erkek kardeĢ ile birlikte 

bulunsa mirasın yarısını alır, kalanı da erkek kardeĢine kalır. Anne baba bir kızkardeĢ ile beraber 

baba bir kız kardeĢ bulunsa üvey kız kardeĢ altıda bir hisse alır. Dede, anne baba bir kardeĢlerle 

beraber bunsa meselelerinde zavilfarz olmadığı taktirde mirasın üçte birini (kendisi için daha iyi 

ise) alır.  

 

** 

Miras konusunu ele alan ―Ferâiz Ġlmi‖ geniĢ bir ilim olup alt dalları ile çok kapsamlıdır. Bu 

konuda bu kadar bilgi yeterlidir.  

** 

 

FEY’ VE GANĠMET 

Fey’: SavaĢsız olarak gayr-ı müslimlerden elde edilen menkul ve gayr-i menkullerdir. 

Cizye ve onlardan alınan gümrük, korkudan kaçıp geriye bıraktığı mal, öldürülen mürtedin 

geriye bıraktığı terekesi ile varissiz ölen zımmînin terekersine fey‘ denmektedir. 

Fey’ beĢ bölüme ayrılır: 

Birinci bölüm: BeĢe taksim edilir ve beĢ cihete taksim edilir. Birinci Kısım: Vatan ve 

milleti korumak için gerekli Ģeyler temin etmek; Ġlim adamı yetiĢtirmek ve eğitim gibi âmme 

maslahatına harcanır. Ġkinci Kısm: Benî HaĢim ve Benî Muttalip denilen Âl-i Beyt için harcanır. 

Bu hususta zengin ve fakir arasında fark yoktur. Yalnız mirasta olduğu gibi, erkeğe iki, diĢiye bir 

hisse verilecektir. Üçüncü Kısım: Babası olmayan yetim çocuklarına harcanır. Dördüncü 

Kısım: Fakirlere ve yoksullara harcanır. BeĢinci Kısım: Yolda kalmıĢlara harcanır. 

Kalan dört bölüm ise maaĢlı askerler içindir. 

Ganimet, savaĢ yoluyla gayr-ı Müslimlerden elde edilen mal ve eĢyadır. Bu da beĢ bölüme 

ayrılır. Birincisi fey‘in birinci bölümlü gibidir. Kalan dört bölümü ise menkul ve gayr-ı menkul 

ne varsa mücahitlere taksim ve tevzi edilir.  

Bilfiil savaĢa katılanlara ―mücahit‖ denildiği gibi, mücahitlerin hastalarını tedavi eden, 

yemeklerini hazırlayan ve mücahitleri talim eden kimselere de mücahit denir. Mücahit olarak 

hakların tamamına sahiptirler. 
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SavaĢta Ģehit olanlar ganimetten bir Ģeye müstahak olmadıkları gibi vârislerine de bir Ģey 

verilmez. Kadın, çocuk ve zımmî cihada katılırsa mahrum bırakılmayarak devlet onlara 

durumlarına uygun bir Ģey takdir edecektir. Ancak bunların payı mücahitlerin payından az 

olacaktır.  

Bu husus daha önce uygulanan sistemdir. Günümüzde fey ve ganimet sistemi yoktur; ancak 

savaĢ olursa bu hükümler yeniden uygulanabilir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAYNAKLAR: (ĠSTĠFADE EDĠLEN ESERLER) 
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— Hâkim, Müstedrek, Tarihsiz-Beyrut 
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— Ġmam Nevevi, Riyazu‘s- Salihin, 1970-Kahire 

— Alaaddin el-Muttakî el-Hindi, Kenzu‘l-Ummal, 1989-Beyrut  

— Canan, Ġbrahim, Kütub-ü Sitte, Ġbrahim Canan, Ġst. 1997 

— El Ayni - Umdetû'l Kari ġerhi Sahih-i Buhari, 1308-Ġstanbul 

— Camiu‘s-Sağir Muhtasarı, ġaban Döven vd. Yeni Asya N. 1996-Ġstanbul 

— Abdü‘l-Kavi Münziri Terğib ve‘t-Terhib, 1968-Beyrut 

— Mansur Ali Nasıf Et-Tac, 1961-Mısır  

— Ġsmail b. Muhammed b. Abdulhâdî, Aclunî, KeĢfu‘l-Hafa, 1997-Beyrut 

— Prof. Kâmil, Miras, Tecrid-i Sarih Terc. Ve ġerhi, 1971-Ankara 

3. Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, Yeni Asya NeĢriyat 

— Sözler, 1998-Ġstanbul  

— Mektubat, 1998-Ġstanbul  

— Lem‘alar, 2001-Ġstanbul  

— ĠĢaratu‘l-Ġ‘câz, 2001-Ġstanbul 

—  Hutbe-i ġamiye, 1993-Ġstanbul 

— Münazarat, 1993-Ġstanbul 

4. Abdurrahman el-Ceziri, Fıkh ala Mezahib'l-Erbaa Tarihsiz-Kahire 

5. Abdurrahman bin Muhammed ġehzade, Mecmau'l-Enhur, Ġstanbul-1309 

6. Ahmed bin Hacer el-Heytemi, Tuhfetu'l-Muhtac, Tarihsiz- Mısır 

7. Burhanu'ddin Ebu'l-Has en Ali el-Merğinani, Hidaye, Tarihsiz-Beyrut 

8. Büyük ġafii Fıkhı, Dr. Mustafa el-Hin vd. (Heyet) Çev. Ali Aslan, Huzur Yay. 

9. Diyanet Vakfı Ġlmihali, Prof. Hayrettin Karaman vd. (Heyet) Ankara-1998 

10. Dört Mezhebe Göre Ġslam Fıkhı, Camisab Özbek, Diyarbakır-Tarihsiz 

11. Ebi ġuca‘, Fethu‘l-Karib li-ġerhu Ġbn-i Kâsım, Salah Bilici Yay-Ġstanbul 

12. Halil Gönenç, ġafii Ġlmihali, Tarihsiz-Ġstanbul 

13. Hatib EĢ-ġerbini, Muğni'l-Muhtac, Mısır-1933 

14. Ġbn-i Kesir, Tefsir-i Kebir, Marifet Matbaası, Beyrut, 1988 

15. Ġbnü Kudame, Muğni, Beyrut-1972 

16. Hatip eĢ-ġirbinî, Muğni‘l-Muhtaç, Tarihsiz-Mısır 

17. Ġmam-ı Gazali, Ġhya-ı Ulum, Bedir Yayınevi, Ġst, 1974 

18. Ġmam-ı Nevevî, ġafilere Göre Hac ve Umre, Çev. Mithat Acat, Kahraman Yay. 

19. Ġmam-ı Nevevî, El-Minhâcu‘t-Tâlibîn, Çev. Mithat Acat, Kahraman Yayınları  

20. Ġmam ġafii, Kitabu‘l-Ümm, Tarihsiz-Mısır 

21. Ġslam Ġlmihali, Marmara Fakültesi Ġlahiyat Vakfı, Heyet, Ġstanbul 

22. Kadı Ebu ġucâ el-Asfahâni eĢ-ġafii, Gayetü‘l-Ġhtisâr, Çev. Nizamettin Ersöz 1996 

23. Kemalüddin b. Humam, Fethu'l-Kadir, Mısır-1156 



24. M. Said Özdemir, ġafii Ġlmihali, 1981-Ankara 

25. Muhammed Emin Erdibilî, Tenviru‘l-Kulüb fî Muamele-i Allâmu‘l-Guyûb, Mısır 

26. Muhammed Emin Ġbn Abidin, Reddu'l-Muhtar, Tarihsiz- Beyrut 

27. Muhammed ġatta ed-Dimyâtî, Ġanetu't - Talibin, Mısır-1356 

28. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u Ġslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhıye Kamusu, Ġstanbul 

29. Ömer Nasuhi Bilmen, Ġslam Ġlmihali, 1980-Ġstanbul 

30. Seyyid Sabık, Fıkhı's -Sünne, Tarihsiz-Beyrut 

31. ġemsüleimme Es -Serahsi, Mebsut, Beyrut-1333 
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